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 بالمغة العربية ممخص الدراسة
ايا المعاصرة؛ كالتي تتعمؽ بالمسئكلية عف األضرار في أماكف يتناكؿ ىذا البحث قضية ميمة مف القض

الترفيو؛ خاصة مع تطكر كسائؿ الترفيو؛ التي أصبحت تشكؿ خطرا؛ ينتج عنيا إصابات كأضرار في 
 األركاح كالممتمكات، كيتككف ىذا البحث مف مقدمة، كثبلثة فصكؿ، كخاتمة.

و، كاألسئمة كالفرضيات التي يدكر حكليا البحث، كذكرت أما المقدمة: فتناكلت فييا أىمية البحث، كمشكمت
 ىدؼ البحث، كمنيجو، كالدراسات السابقة، كذكرت فييا ىيكمية البحث

كأما الفصؿ األكؿ: فقد تناكلت فيو مفيـك الترفيو، كمشركعيتو، كأشكالو، كضكابطو؛ كذلؾ مف خبلؿ ثبلثة 
اني: مشركعية الترفيو كفكائده، كالمبحث الثالث: أشكاؿ مباحث؛ المبحث األكؿ: مفيـك الترفيو، كالمبحث الث

 الترفيو المعاصر كضكابطو

كأما الفصؿ الثاني: فقد تناكلت فيو تحمؿ المسئكلية عف األضرار في أماكف الترفيو؛ كذلؾ مف خبلؿ أربعة 
انتفائيا،  مباحث؛ المبحث األكؿ: المسئكلية عف األضرار في أماكف الترفيو، مفيكميا كأركانيا كأسباب

كالمبحث الثاني: مسئكلية الشركة المصنعة عف األضرار في أماكف الترفيو، كذكرت فيو طبيعة مسئكلية 
الشركة المصنعة، كالمبحث الثالث: مسئكلية المؤسسة كمكظفييا عف األضرار في أماكف الترفيو، كذكرت 

في عدة صكر، كالمبحث الرابع:  فيو مسئكلية المؤسسة عف عمؿ المكظؼ، كحدكد مسئكلية المكظؼ؛ كذلؾ
 مسئكلية الزائر نفسو عف األضرار في أماكف الترفيو، كذكرت ذلؾ في عدة صكر

كأما الفصؿ الثالث: فقد تناكلت فيو ضماف األضرار الكاقعة في أماكف الترفيو؛ كذلؾ مف خبلؿ أربعة 
طو، كالمبحث الثاني: ضماف مباحث؛ المبحث األكؿ: مفيـك الضماف كمشركعيتو كأركانو كأسبابو كضكاب

األضرار الجسدية؛ ذكرت فيو ضماف النفس، كما دكف النفس، ككجكب عبلج المصابيف، كتحمؿ نفقات 
العبلج، كالمبحث الثالث: ضماف األضرار المالية؛ ذكرت فيو ضماف العيف، كالمثؿ، كالقيمة، كضماف 

تشغيؿ اآلالت كاألدكات، كالمبحث الرابع: الفرصة الفائتة؛ سكاء فرصة العمؿ كالكسب لممصاب، أك فرصة 
ضماف األضرار المعنكية؛ ذكرت فيو ضماف الضرر المعنكم الذم لو تأثير مالي، كالضرر المعنكم الذم 

 ليس لو تأثير مالي، كأما الخاتمة: فقد ذكرت فييا أىـ النتائج كالتكصيات

لصا لكجيو الكريـ، فإف أصبت فبتكفيؽ مف كفي الختاـ: أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يككف ىذا العمؿ خا 
ف أخطأت أك قصرت فمف نفسي، كحسبي في ذلؾ أني طاؿ عمـ أصيب كأخطئ، كاهلل المكفؽ  اهلل كحده، كا 

 كاليادم إلى سكاء السبيؿ
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Abstract 

This research deals with an important contemporary issue that is related to 

liability for damages in places of entertainment; especially with the development 

of means of entertainment to the extent it started to be a form of threat; resulting 

in injuries and damages to life and property. This study consists of an 

introduction, three chapters, and a conclusion. 

The Introduction illustrates the importance of research, its problem, questions 

and hypotheses. The objectives of the study, research methodology, review of 

literature and the research structure are also explained.   

The first chapter illustrates the concept of entertainment, its legality, forms and 

controls. The chapter consists of three sections; the first section explains the 

concept of entertainment, the second section shows its legality and benefits, and 

the third section presents the forms of modern entertainment and its controls.  

The second chapter addresses the liability for the damages in places of 

entertainment. The chapter consists of four sections; the first section explains the 

concept, pillars, and the reasons of absence of the liability for the damages in 

places of entertainment. The second section discusses the manufacturer's liability 

for damage in places of entertainment, stating the nature of the manufacturer’s 

liability. The third section explains the liability of the company and its staff for 

the damages in places of entertainment. It also explains the responsibility of the 

company for the work of its employee, and the limits of the employee’s’ 

responsibility in many forms.  The fourth section shows the liability of the visitor 

for damages in entertainment places and the forms of such liability.  

 The third chapter addresses the indemnity for damages in places of 

entertainment. The chapter consists of four sections; the first section explains the 

concept of indemnity and its legality, pillars, causes, and controls. The second 

section addresses the indemnity for physical and non-physical damages, the 

necessity of treating the injured, and payment for such a treatment. The third 

section addresses the financial indemnity of damages; explaining the indemnity 

of likes, value, and missed opportunity; both the opportunity to work for the 

injured, and the opportunity to run machinery and tools. The fourth section 

explains the indemnity of moral damages; the one with financial consequences, 

and the one that does not have financial consequences.  The conclusion lists the 

most important findings and recommendations. 

At the end, I do ask Allah Almighty to make this work is purely for Allah's sake, 

and ask Him to guide me to the Straight Path. 
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 آية قرآنية 
 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

  مجىث  يث  حج  مثمت  ىت  يت   جثچ: قاؿ اهلل تعالى

 چجح  مح  جخ  حخ
 [46: فصمت]

 
 وقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم:

 "(1)" ل ضرر ول ضرار
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 ْاإِلىَدْاءُ 
 

 ..ــدي الكــريمين إلػػى نبػػع التربيػػة كالحنػػاف بػػالعمـ  المػػذيف ربيػػاني صػػغيران كتعاىػػداني وال
 كأداـ عمييما الصحة كالعافية. .. حفظيما اهلل تعالىكالتربية كبيران 

  ..؛ التػػي صػػبرت كضػػحت بكقتيػػا كجيػػدىا كدعائيػػا؛ زوجتــي الغاليــةإلػػى رفيقػػة دربػػي
 .فكانت مثاال لمزكجة الصالحة

 ..؛ المعتصـ باهلل كمحمد كآية.. حفظيـ اهلل تعالىأبنائي إلى قرة عيني. 
 وطــارق ســالم خــاطر  تي كأقػػاربي كأحبػػابي؛ كأخػػص بالػػذكر مػػنيـ: إلػػى إخػػكاني كأخػػكا

كنصػػح  ؛ لمػػا قػدمكه مػػف دعػػـ كمسػاندة كدعػػاءمــروان نصــر  وأخــي عمــرود.   صـبي 
رشاد.  كا 

 .إلى جامعتي، ككميتي، كأساتذتي؛ ركاد الفكر كمنارة األمة ككرثة األنبياء 
 في طريؽ العمـ كنشره كالعمؿ بو. إلى السائريف 
 ماكف الترفيو كفقد أغمى ما يممؾ.رض لضرر في أإلى كؿ مف تع 
 إلى كؿ مف كقؼ بجانبي، كساندني كلك بالكممة الطيبة، كالدعكة الصالحة. 

 
           إليكم جميعا أىدي ىذا البحث المتواضع 
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 وتقديرٌ شكٌر 
كممئ ما بينيما كممئ  فيو ممئ السماكات كممئ األرض مباركان  كثيران  طيبان  أحمدؾ ربي حمدان        

 ما شئت مف شيء بعد عمى أف كفقتني إلتماـ ىذا البحث؛ 
 (2)"ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس" بقولو صمى اهلل عميو وسمم:كعمبل 

-مازن إسماعيل ىنية فإنني أتكجو بخالص الشكر كالعرفاف إلى شيخي كأستاذم؛ األستاذ الدكتكر/
الذم منحني كتكـر عمٌي بقبكلو اإلشراؼ عمى ىذا  -بلمية بغزةرئيس لجنة اإلفتاء بالجامعة اإلس

و، فمـ يدَّخر جيدان  بداء  البحث؛ فكاف نعـ األب، كنعـ المربي كالمكجّْ رشادم، كا  في نصحي كا 
مع كثرة انشغاالتو كمسئكلياتو؛ فأسأؿ اهلل  -مبلحظاتو كتكجيياتو السديدة المباركة، كلـ يدخر كقتان 

شيخان عف فظو كيبارؾ لو في عممو كعممو، كأف يجزيو خير ما جزل بو سبحانو كتعالى أف يح
 تمميذه، ككالد عف كلده.

 ىذا كالشكر مكصكؿ إلى كؿ مف:
 عاطف محمد أبو ىربيدفضيمة الدكتكر/ 
 بسام حسن العفكفضيمة الدكتكر/ 

عالى أف عمى قبكليما مناقشة ىذا البحث كتقكيمو؛ ليخرج في أحسف صكرة؛ فأسأؿ اهلل سبحانو كت
 .يبارؾ فييما كيجزييما خير الجزاء، كأف يجعؿ ذلؾ في ميزاف حسناتيما

لى كمية  -صرح العمـ كمنارة العمماء -كما أتكجو بالشكر كالعرفاف إلى الجامعة اإلسبلمية بغزة كا 
؛ الشريعة كالقانكف فييما ممثمة بعميدىا كالييئة التدريسية فييا عمى ما تقدمو مف خدمة لمعمـ كطبلبو

 فجزاىـ اهلل خير الجزاء
كفي الختاـ: ال يسعني إال أف أتقدـ بالشكر كالعرفاف إلى كؿ مف مد يد العكف كالمساعدة، أػك 

 ساندني بالنصح كالدعاء؛ إلتماـ ىذا البحث
           كلكـ مني جميعا خالص الشكر كالتقدير، كجزاكـ اهلل خيرا 

 الباحث
 بسام محمد عرفات زينو

                                                 

قاؿ عنو األرنؤكط:  ]4811: رقـ الحديث7/188سنف أبي داككد ، األدب / في شكر المعركؼ،  أبك اككد: [( (2
 إسناده صحيح) نفس المرجع(.
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 المقدمة
كنسػػتغفره، كنعػػكذ بػػاهلل مػػف شػػركر أنفسػػنا كمػػف  ،تيديوكنسػػ ،كنسػػتعينو ،إف الحمػػد هلل، نحمػػده       

، سػػيئات أعمالنػػا، مػػف ييػػده اهلل فػػبل مضػػؿ لػػو، كمػػف يضػػمؿ فػػبل ىػػادم لػػو، كأشػػيد أف ال إلػػو إال اهلل
 عبده كرسكلو  -صمى اهلل عميو كسمـ- كحده ال شريؾ لو، كأشيد أف محمدا

 أما بعد :

ناس في الداريف مف خبلؿ جمب المصالح كدرء فإف الشريعة اإلسبلمية جاءت إلسعاد ال       
ليسعد الناس في الدنيا  ؛المفاسد عنيـ، كجعمت ليا مقاصد عامة تعمؿ عمى حفظيا كرعايتيا

كىي حفظ الديف كالنفس كالعقؿ كالنسؿ كالماؿ،  ؛كىي ما يعبر عنيا بالكميات الضركرية؛ كاآلخرة
نو مف المعمكـ ضركرة أف التشريع قد اكتمؿ بانق چ    چچ  قال تعالى: ؛طاع الكحي مف السماءكا 

ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ    ڎچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

[ ، فالشريعة كاممة شاممة، شممت جميع نكاحي الحياة 3]المائدة:  چک  ک  ک  گ    کڑ
ف اكتمؿ مف حيث أصكلو العامة كقكاعده الكمية إال أنو لـ  يكف كجميع أفعاؿ المكمفيف، كالتشريع كا 

ال يصمح لمكاكبة تطكرات الحياة المختمفة، فالمشرع الحكيـ جاء بأصكؿ ثابتة جامعة يرد  جامدان 
، نظرا ؿألف الفركع تتجدد بتجدد الزماف كتغير األحكا ؛إلييا كؿ المسائؿ الفرعية كالنكازؿ المستجدة

فتحتاج ىذه الفركع ، لحدكث حكادث كظيكر مسائؿ لـ تكف مكجكدة بالصكرة التي كانت عمييا قديمان 
كردىا إلى األصكؿ  فقييان  إلى بحث كدراسة لبياف الحكـ الشرعي فييا مف خبلؿ تكييفيا تكييفان 

العامة كدراستيا دراسة فقيية متكاممة، كمف ىذه المسائؿ المستجدة : الترفيو كما يتعمؽ بو مف 
اره المختمفة، فتحتاج النفس مسائؿ ، فالترفيو عف النفس طبيعة إنسانية ال تفارؽ اإلنساف في أطك 

لمخركج مف الضغط النفسي المكجكد كالكآبة التي تتكلد  ؛اإلنسانية بيف الحيف كاآلخر لمترفيو كالتسمية
لذلؾ أباح اإلسبلـ الترفيو، بؿ كحث عميو في  ؛لضغكطات الحياة المختمفة عند اإلنساف نظران 

ذا كاف الترفيو قديمان  عمى حياة اإلنساف، لبساطتو كبساطة األدكات  ال يشكؿ خطران  مكاطف كثيرة، كا 
كالمسابح  ؛والمستخدمة فيو، إال أنو في العصر الحالي تطكرت أساليب الترفيو كأشكالو ك أدكات

كبيرة مصنعة بتقنية عالية، كلكنيا تشكؿ درجة ال  ان كحدائؽ الحيكاف كمدف المبلىي التي تحكم ألعاب
مما يؤدم إلى كقكع إصابات ينتج عنيا  ؛اس كسبلمتيـيستياف بيا مف الخطكرة عمى حياة الن

أضرار في األجساد كاألمكاؿ، فمف يتحمؿ المسئكلية عف ىذه األضرار الكاقعة عمى الزكار داخؿ 
 ؟األماكف المخصصة لمترفيو بما تحكيو مف كسائؿ كأدكات متعددة لمترفيو
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 أىمية البحث
ا ات الخمػس التػي أكجػب المحافظػة عمييػجعؿ المشػرع الحكػيـ حفػظ الػنفس كالمػاؿ مػف الكميػ .1

، كتكمف أىمية البحث في أنو يخػتص باألضػرار التػي تمحػؽ كرعايتيا، كعدـ االعتداء عمييا
 .باإلنساف، كما يصيبو في جسده أك مالو

حاجػة النػاس الماسػة لمعرفػة األحكػاـ الشػرعية المترتبػة عمػى األضػرار الكاقعػة، كمػف يتحمػػؿ  .2
 .ا لمحقكؽ كعدـ ضياعياكذلؾ حفظ ؛المسئكلية عنيا

كثرة الحكادث كاإلصػابات التػي تحػدث، خاصػة بعػد ظيػكر أدكات كآالت تشػكؿ باسػتخداميا  .3
  .نكعا مف الخطكرة

تعػػػػدد األطػػػػراؼ المسػػػػئكلة ، كصػػػػعكبة تحديػػػػد المسػػػػئكلية إال بعػػػػد البحػػػػث كرد المسػػػػائؿ إلػػػػى  .4
 .األصكؿ الفقيية العامة لمعرفة المسئكؿ عف ىذه األضرار

اب التػػي تػػؤدم إلػػى حصػػكؿ ىػػذه األضػػرار، فمنيػػا مػػا يكػػكف بسػػبب التعػػدم أك تعػػدد األسػػب .5
التقصػػير كاإلىمػػاؿ أك بسػػبب الخطػػأ، كمنيػػا مػػا يكػػكف حادثػػا مفاجئػػا بسػػبب أمػػر خػػارج عػػف 

 .السيطرة كالتكقع

ليكػػكف  ؛بيػػاف الحكػػـ الشػػرعي الكاجػػب فػػي تطبيػػؽ العقكبػػة البلزمػػة ككجػػكب الضػػماف ككيفيتػػو .6
  .يتريف، كحفظا لحقكؽ اإلنساف كعدـ ضياعيازاجرا لممقصريف كالمست

 مشكمة البحث
مػػػع تطػػػكر الحيػػػاة فػػػي العصػػػر الحػػػالي أصػػػبح لمترفيػػػو أدكات تختمػػػؼ عػػػف السػػػابؽ، كتنكعػػػت        

تنػتج  مما يؤدم إلى كقػكع إصػابات أحيانػان  ؛أساليب الترفيو كأصبحت تشكؿ نسبة عالية مف الخطكرة
؛ ممػػػا ، كتتعػػػدد األطػػػراؼ ذات العبلقػػػةةذلػػػؾ ألسػػػباب متعػػػددأضػػػرارا فػػػي األجسػػػاد كاألمػػػكاؿ، كيعػػػكد 
 .عف ىذه األضرار التي تقع في أماكف الترفيو يترتب عميو صعكبة تحديد المسؤكلية

 أسئمة البحث
 مف خبلؿ ىذا البحث سكؼ أحاكؿ اإلجابة عمى ما يمي :        

 ما ىك مفيـك الترفيو ، كما ىي مشركعيتو كأشكالو كضكابطو ؟ .1

مفيػػـك المسػػئكلية عػػف األضػػرار فػػي أمػػاكف الترفيػػو ، كمػػا ىػػي أركانيػػا ، كىػػؿ ىنػػاؾ  مػػا ىػػك .2
 حاالت تنتفي معيا المسئكلية ؟
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 مف ىك المسؤكؿ عف األضرار التي تقع في أماكف الترفيو؟ .3

مف الشركة المشرفة عمى صػناعة األلعػاب كالمؤسسػة كمكظفييػا،  ما ىي حدكد مسئكلية كؿو  .4
 ائر نفسو ؟كىؿ ىناؾ مسئكلية عمى الز 

مػػػا ىػػػي كيفيػػػة تضػػػميف المسػػػئكؿ عػػػف الضػػػرر، كمػػػا ىػػػي حػػػدكد الضػػػماف الجسػػػدية كالماليػػػة  .5
 كالمعنكية ؟

 فرضيات البحث
 يمكف بناء البحث عمى الفرضيات التالية:        

يعتبػػر الترفيػػو عػػف الػػنفس طبيعػػة إنسػػانية كحاجػػة مػػف حاجاتػػو، كتتطػػكر أسػػاليبو كأدكاتػػو مػػع  .1
 .تطكر الحياة

رع الحكػػيـ المحافظػػة عمػػى اإلنسػػاف، كحػػـر كػػؿ مػػا ييمًحػػؽ بػػو الضػػرر مػػف خػػبلؿ أكجػػب المشػػ .2
 .جمب المصالح كدرء المفاسد

تتعدد األسباب كتختمؼ األشخاص المسئكلة عػف كقػكع الضػرر، كبالتػالي تختمػؼ المسػئكلية  .3
 .مف شخص آلخر، كمف سبب آلخر

ؼ الضػػماف حسػػب اخػػتبلؼ تتنػػكع األضػػرار التػػي قػػد تقػػع فػػي أمػػاكف الترفيػػو ، كبالتػػالي يختمػػ .4
 .الضرر الكاقع

 ىدف البحث
 .بياف مشركعية الترفيو ، مع بياف الضكابط البلزمة لذلؾ .1

مقاصػػد  لمعدالػػة فػي ضػكء تحديػد المسػئكؿ عػف كػػؿ ضػرر يحػدث فػػي أمػاكف الترفيػو، تحقيقػان  .2
 .الشريعة اإلسبلمية العامة

كالصػػػػكر الحديثػػػػة إلػػػػى بيػػػػاف العقكبػػػػة البلزمػػػػة لممعتػػػػدم كالمقصػػػػر، مػػػػف خػػػػبلؿ رد المسػػػػائؿ  .3
 .فقييان  المسائؿ الفقيية القديمة، كتكييفيا تكييفان 

بياف المنيج اإلسبلمي في األحكاـ المتعمقة بالضماف، سكاء كاف ضماف األضػرار الجسػدية  .4
 .أك المالية أك المعنكية

 



4 

 

 منيج البحث
نباط، كتصػػػكير عمػػػى الكصػػػؼ كالتحميػػػؿ كاالسػػػت قائمػػػان  عمميػػػان  اتبعػػػت فػػػي بحثػػػي ىػػػذا منيجػػػان        

المسائؿ كردىا إلى المسائؿ القديمة إف كجدت، كالكقػكؼ عمػى أقػكاؿ الفقيػاء كأدلػتيـ، كالكقػكؼ عمػى 
 .مأخذىا ،لمكصكؿ إلى الرأم الراجح

 وىي عمى النحو التالي:كقد التزمت فيو بعدة أمكر،        

  بالمؤلفػػػات ، مػػػع االسػػػتعانة األصػػػمية مػػػا اسػػػتطعت إلػػػى ذلػػػؾ سػػػبيبلالرجػػػكع إلػػػى المصػػػادر
 .الحديثة ذات العبلقة بالمكضكع

  إسػناد كػػؿ قػػكؿ لقائمػػو ، مػع تكثيػػؽ المراجػػع كفػػؽ المػػنيج المعيػكد فػػي البحػػث العممػػي، كذلػػؾ
بػػػذكر مػػػا اشػػػتير بػػػو المؤلػػػؼ، ثػػػـ ذكػػػر الكتػػػاب مػػػع رقػػػـ الجػػػزء كالصػػػفحة التػػػي ذكػػػرت فييػػػا 

 .المعمكمة

  كمناقشػة ىػذه األدلػة كالتػرجيح بػيف  ، مػع ذكػر األدلػة لكػؿ فريػؽ ،مقارنػان  بحػث المسػائؿ بحثػان
 .أسباب الترجيح، ما استطعت إلى ذلؾ سبيبل األقكاؿ ذاكران 

 عزك اآليات القرآنية إلى سكرىا، مع ذكر رقـ اآلية. 

  رقػـ الحػديث باإلضػافة إلػى مػا  ، بعزكىػا إلػى مظانيػا، ذاكػران مػكجزان  تخريج األحاديػث تخريجػان
 .ذكرت في تكثيؽ المراجع مف منيج 

 فيارس لآليات كاألحاديث كالمراجع عمؿ.  
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 ىيكمية البحث
 يتككف البحث مف المقدمة ، كثبلثة فصكؿ ، كخاتمة ، كذلؾ عمى النحك التالي : 

 الفصل األول
 مفيوم الترفيو ومشروعيتو وأشكالو وضوابطو

  .مفيوم الترفيو المبحث األول :

 .المبحث الثاني : مشروعية الترفيو وفوائده

 .بحث الثالث : أشكال الترفيو المعاصر وضوابطوالم

 

 الفصل الثاني
 المسئولية عن األضرار في أماكن الترفيوتحمُّل 

 .المبحث األول : المسئولية عن األضرار في أماكن الترفيو مفيوميا وأركانيا وأسباب انتفائيا

 .المبحث الثاني : مسئولية الشركة المصنعة

 .مؤسسة وموظفيياالمبحث الثالث : مسئولية ال

 .المبحث الرابع : مسئولية الزائر نفسو

 الفصل الثالث
 ضمان األضرار الواقعة في أماكن الترفيو
 .المبحث األول : مفيوم الضمان ومشروعيتو وأركانو وأسبابو وضوابطو

 .المبحث الثاني : ضمان األضرار الجسدية

 .المبحث الثالث : ضمان األضرار المالية

 .: ضمان األضرار المعنوية الرابعالمبحث 

 .كتشتمؿ عمى أىـ النتائج كالتكصيات الخاتمة :
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 الدراسات السابقة
بعد طكؿ بحث كاستقراء لـ أسػتطع أف أقػؼ عمػى بحػث عممػي يتنػاكؿ مكضػكع األضػرار فػي        

نما ىناؾ مف الكتاب مف تكمـ عػف الترفيػو كمشػركعيتو كضػكاب طو أماكف الترفيو، كالمسئكلية عنيا، كا 
بشكؿ عاـ، كمنيـ مف تكمػـ عػف المسػئكلية كالضػماف بشػكؿ عػاـ، كيمكػف االسػتفادة مػف ذلػؾ، كبنػاء 

 .البحث عمى ذلؾ، مف خبلؿ االستنباط كالتكجيو ، كاهلل المكفّْؽ كاليادم لما فيو الخير



   
 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل األول
 مفيوم الترفيو ومشروعيتو وأشكالو وضوابطو
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 المبحث األول
 فيوم الترفيوم

 
 أول: الترفيو في المغة

، كىك (1)، كمنو الرفاه كالرفاىيةكمترفو ،كرفياف ،كرافو ،فيك رفيوالترفيو: مف رفو يرفو رفكىا؛        
، منيا:   يدؿ عمى عدة معافو

، يقػاؿ: رفػو عيشػو: اتسػع كالف، كيقػاؿ: أرفػو السعة في الـرزق والخصـب والنعـيم ورغـد العـيش 1-
، كفػي الحػديث: " أف رسػكؿ اهلل صػمى اهلل عميػو كسػمـ (2)في المطعػـ كالمشػرب كالممػبسفبلف: تكسع 

كاإلرفػاه: ىػك كثػرة التػدىف كالتػنعـ، كمظػاىرة الطعػاـ عمػى الطعػاـ، كالمبػاس عمػى ( 3)نيى عف اإلرفاه"
 المباس، فكأنو نيى عف الزيادة غيػر المحمػكدة فػي التػنعـ كالدعػة كلػيف العػيش؛ ألنػو مػف فعػؿ العجػـ

؛ ألف زيػػادة التػػنعـ كالتكسػػع فػػي الطعػػاـ كالشػػراب مػػف غيػػر حاجػػة لػػكف مػػف اإلسػػراؼ (4)كأربػػاب الػػدنيا
 .المنيي عنو، فكأنو نيى عنو ألجؿ ذلؾ

كىك أف تشرب اإلبؿ الماء كؿ يكـ، كقيؿ: ىك أف ترد كممػا الرِّفو بالكسر أقصر الِورد وأسرعو   2-
 .نو مف السعة أف ترد اإلبؿ الماء كمما أرادت، كىذا لو عبلقة بالمعنى األكؿ؛ أل(5)أرادت
يقػػاؿ: أرفػػو فػػبلف: اسػػتجـ كاسػػتراح، كالرفيػػاف: المسػػتريح بعػػد الســتراحة والتخفيــف بعــد التعــب   3-

، كمنػػو (7)، كيقػػاؿ: رفػػو عنػػو كأرفػػو عنػػو: أم نفػػس كخفػػؼ كأزاؿ عنػػو التعػػب كالضػػيؽ(6)الكػػؿ كالتعػػب
 (9)، أم: ينفس كيخفؼ(8)ي أف يرفَّو عنيما"حديث جابر رضي اهلل عنو " فأحببت بشفاعت

                                                 

(؛ الفيكمي، المصباح 2/419معجـ مقاييس المغة )ج (؛ ابف فارس،1/1246)ج المحيط القامكس، ( الفيركزآبادل(1
 (.1/234المنير)ج

 (.1/234الفيكمي، المصباح المنير )ج (؛13/492)ج لساف العرب ،بف منظكرا( (2
، قاؿ عنو األرنؤكط: إسناده صحيح )نفس ]4160: رقـ الحديث6/238أبي داككد، الترجؿ،  داككد: سنف أبك[( (3

 المرجع(.
 (.13/492)ج ساف العربل ،بف منظكرا( (4
 (.6/232)ج الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ،الفارابي (؛13/492)ج لساف العرب ،بف منظكرا( (5
 (.1/306)ج المحيط في المغة ،بف عبادا ((6
 (.13/492)ج لساف العرب ،بف منظكرا( (7
 .]3012لحديث: رقـ ا4/2306صحيح مسمـ، الزىد كالرقائؽ/حديث جابر الطكيؿ..، : مسمـ[ ((8
 (.13/492)ج لساف العرب ،بف منظكرا( (9
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 صطالحلافي الترفيو ثانيا: 
 الترفيو عند الفقياء القدامى

جػػػد تعريفػػػا ف الفقيػػػاء، ككثػػػر اسػػػتعماليا، لكػػػف الباحػػػث لػػػـ يىػػػذه الكممػػػة قػػػد كردت عمػػػى لسػػػا       
نمػػا اسػػتعمميا الفقيػػاء كدرجػػت عمػػى ألسػػنتيـ حسػػب مػػا يفيػػد المعنػػى ا لمغػػكم لكممػػة اصػػطبلحيا ليػػا، كا 

الترفيػػو، كلػػـ يخرجػػكا عػػف ذلػػؾ، فاسػػتعمميا الفقيػػاء لمداللػػة عمػػى التخفيػػؼ كالتيسػػير كالتكسػػعة، كمػػف 
 ذلؾ:

فػي تعميػؿ الكجػكب فػي الحػاؿ فػي مسػألة كجػكب الكفػاء بالنػذر ىػؿ ىػك فػي  قال فـي البـدائع        
ػػبى  الحػػاؿ أـ عنػػد حمػػكؿ الكقػػت المخصػػكص المعمػػؽ بػػو: "  ػػاًؿ كىىيػػكى أىنَّػػوي كيًجػػدى سى ػػكب ًلٍمحى النَّػػٍذر،  ب اٍلكيجي

ؿً  ؿى فىقىٍد أىٍحسىفى ًفي إٍسقىاًط اأٍلىجى فَّوي ًبًو ًفي التٍَّأًخيًر، فىًإذىا عىجَّ ؿ تىٍرًفيوه ييتىرى ا اأٍلىجى نَّمى    (1)" كىاً 

  را لو، كاألصؿ التعجيؿ في القضاء.أم: تكسعة يتكسع بيا الناذر، كتيسي
 فػػي مسػػألة ىػػؿ يسػػافر بالكلػػد الممػػتقىط مػػف الحضػػر إلػػى الباديػػة: "مجمــوع التكممــة وقــال فــي        

ف التقطػو مػف الباديػة فمػو نقمػو ا  يضػر بػو بتفكيػت الرفاىيػة عميػو ك  ؛ ألنػوكفارؽ المنتقؿ بو إلى الباديػة
أم: ينقمػػو إلػػى  (2)"ينقمػػو مػػف أرض البػػؤس كالشػػقاء إلػػى الرفاىيػػة كالدعػػة كالػػديف ألنػػو ؛إلػػى الحضػػر
 .غد العيشالتكسعة كر 

 الترفيو عند المعاصرين 

ذكػػرت عػػدة تعريفػػات متقاربػػة لمترفيػػو ككميػػا تػػدكر حػػكؿ المعنػػى المغػػكم كمػػأخكذة منػػو، فيػػي        
 أقرب إلى المعنى المغكم منيا إلى المعنى االصطبلحي، كمف ذلؾ:

  .(3)الترفيو ىك: "التكسع في االستمتاع بالنعـ مف غير اقتراؼ مأثـ" 1-
بلحظ عمى ىذا التعريؼ أنو اقتصر عمى المعنى المغكم كأكرد عميو قيػد عػدـ اإلثػـ، كىػذا كي        

 .ال ينقمو إلى المعنى االصطبلحي، كلكنو قيده لكؿ المفاىيـ

"الترفيػػػو المبػػػاح: ىػػػك مػػػا أحمػػػو اهلل كرسػػػكلو مػػػف المتنزىػػػات، كالنظػػػر فػػػي جمػػػاؿ المخمكقػػػات مػػػف  2-
ف المسػػابقة عمػػى األقػػداـ كغيرىػػا، كالسػػباحة كنحكىػػا ممػػا ىػػك األنيػار كاألشػػجار كالجبػػاؿ كنحكىػػا، كمػػ

  .(4)حبلؿ نافع في الديف كالدنيا"
                                                 

 (.5/94 )جالكاساني، بدائع الصنائع  ((1
  (.15/294ج)المجمكع تكممة ، المطيعي ((2
 (.1/128ج) قمعجي، معجـ لغة الفقياء( (3
 (.2/297)ج بف العثيميف، الضياء البلمع مف الخطب الجكامعا( (4
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 كيبلحظ عمى ىذا التعريؼ أنو عرفو ببعض الكسائؿ المباحة المستخدمة فيو       
الترفيو: "المقصكد بو: إجماـ النفس لمتنشيط لمعبادة، كىك ما يحتاجو األىؿ كاألكالد منؾ مف  3-
  .(1)رفيو كلعب مباح لمتداخؿ كالتآلؼ كزيادة المحبة كالتقاربنكع ت

 كىذا أقرب التعريفات إلى الكاقع كلكنو اقتصر عمى بعض الكسائؿ المستخدمة في الترفيو       
كيشترؾ مع الترفيو في معناه عدد مف األلفاظ المتقاربة كالمترادفة في المعنى، كتستعمؿ        

ف كاف لمداللة عمى بعضيا الب عض، فكميا تشير إلى معافو متقاربة، كيطمؽ كؿ منيا عمى اآلخر، كا 
بعض ىذه األلفاظ لو مزية عف غيره، لكف تجتمع ىذه المعاني في إدخاؿ التكسعة كالفرح كالسركر 
عمى الشخص باستخداـ كسائؿ كأنشطة متعددة كىادفة ؛إلعادة النشاط كالحيكية عند الشخص، كمف 

 .(1)الميك – (3)السياحة – (2)ركيحالت ىذه األلفاظ: 
                                                 

 (.201/4) د( المنجد، دركس لمشيخ محمد المنج(1
-  االستراحة بعد التعب  -1التركيح مف مادة ركح، كىك يدؿ عمى عدة معافو متقاربة منيا التروي  في المغة: ((2
العمؿ مرة بعد مرة؛ كما في الحديث: " كاف يراكح بيف  3-الفرح كالسركر كالنشاط، أك االستراحة مف غـ القمب   2

د البزار، مسند عمي بف أبي طالب/كمما ركم عف يزيد بف ببلؿ..، مسن: البزار[ قدميو يقـك عمى كؿ رجؿ .."
األصبياني: أم: يعتمد عمى إحداىما مرة كعمى األخرل مرة، كىذا إذا طاؿ قياـ اإلنساف)]926: رقـ الحديث3/136

بف (؛ ا462-2/460)ج بف منظكر: لساف العرب(( ) ا1/816)جالمجمكع المغيث في غريب القرآف كالحديث
 (.)2/454ة )جعجـ مقاييس المغم ،فارس

، كمف ذلؾ: قكؿ خاصان  استعمؿ الفقياء كممة التركيح بمعناىا المغكم، كلـ يفردكا ليا تعريفان  التروي  في الصطالح:
بف عابديف ا") ابف عابديف، حاشية كأصمو تركيح النفس بما ال تقتضيو الحكمة ابف عابديف في تعريؼ الميك"

ؼ التركيح عند المعاصريف عدة تعريفات تتفؽ مع المعنى المغكم، كتدكر كميا حكؿ ((، ككرد في تعري7/150)ج
إدخاؿ الفرح ك السركر كالشعكر بالرضا كالمتعة، منيا: " ىك عبارة عف نشاط ىادؼ متعدد األشكاؿ، يمارسو الفرد 

مف  رط فيو أف يككف مباحان اختياريا في أكقات الفراغ، فينتج عنو نكع مف السركر كالمتعة، كالشعكر بالرضا، كيشت
 ،أبك مصطفى كأبك دؼناحية شرعية، كأف تراعى فيو جممة مف الضكابط كاآلداب اإلسبلمية المتعارؼ عمييا" )

 (.5ص)اتجاىات الطالب الجامعي نحك التركيح 
ؿ مف السياحة تدؿ عمى االنتقاؿ مف مكاف آلخر، كالماء الجارم عمى ظير األرض ينتق السياحة في المغة: ((3

بف منطقة إلى أخرل، كمنو أطمقت السياحة عمى الذىاب في األرض، كمفارقة المكطف األصمي لكقت معيف) ا
 القامكس المحيط ،الفيركز آبادم ؛(1/158)ج مختار الصحاح ،الرازم (؛2/492)ج لساف العرب ،منظكر

 (.1/225)ج
ي األرض بقصد التركيح عف النفس" عرفيا بعضيـ بقكلو: " ىي السفر كالضرب ف السياحة في الصطالح:

((؛ كىذا التعريؼ يتفؽ مع اإلطبلؽ 3ص) الضكابط الشرعية لمسياحة التركيحية في الفقو اإلسبلمي ،العتيبي)
المعاصر لمسياحة، فإذا أطمقت فإنو يراد بيا مفارقة المسكف بيدؼ التركيح عف النفس، كقد عرفت السياحة 

لمسمـ بقصد التركيح عف النفس، كالتنزه كالمتعة كفؽ القكاعد الشرعية" )منصكر التركيحية كمصطمح بأنيا: " سفر ا
 ((.3ص) الضكابط الشرعية لمسياحة التركيحية في الفقو اإلسبلمي، العتيبيك 
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التوســعة عمــى : يمكػػف الجمػػع بػػيف ىػػذه التعريفػػات كالقػػكؿ بػػأف الترفيػػو ىػػك: وبنــاء عمــى ذلــك       
النفس وتخميصـيا مـن الضـغوطات المختمفـة بالوسـائل والنشـاطات المباحـة لمتخفيـف عـن الـنفس 

عادة الحيوية والنشاط  .وا 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

ما ليكت بو، كلعبت بو، كشغمؾ مف ىكل كطرب كنحكىما، يقاؿ: ليكت بالشيء أليك بو ليكا،  الميو في المغة: ((1
ا لعبت بو، كتشاغمت كغفمت بو عف غيره، كلييت عف الشيء بالكسر، كأليى بالفتح لييا كلييانا: إذا كتمييت بو: إذ

ذا غفمت عنو كاشتغمت، كالمبلىي: آالت الميك ) ا  لساف العرب ،بف منظكرسمكت عنو كتركت ذكره، كا 
ح تاج المغة كصحاح الصحا ،الفارابي (؛1/1333)ج القامكس المحيط ،الفيركز آبادم ا(؛كما بعدى15/259)ج

 (.6/2487)ج العربية
كرد في تعريؼ الميك عدة تعريفات ال تخرج عف المعنى المغكم، كمف ىذه التعريفات: " الميك  الميو في الصطالح:

((، 1/394)ج معجـ لغة الفقياء ،قمعجيىك: التركيح عف النفس بما ال تقتضيو الحكمة كالمعب بالنرد كنحكه )
ي القرآف كالسنة غالبا في مكضع الذـ؛ كلكف عند التأمؿ نجد أف الميك نكعاف مذمـك كمحمكد؛ ككردت كممة الميك ف

: تأديبي الرجًؿ فرسىو، كميبلعبتيو أىمىو، كرمييو بقكسو كنىٍبًمو، "  لقولو صمى اهلل عميو وسمم: ليس مف المٍيك إال ثبلثه
ًممىو رىٍغبةن عنو، فإنيا نعمةه  سنف أبي داككد، الجياد/في : أبك داككد[  تركىيا أك قاؿ: كىفىرىىا كمف ترؾى الٍرميى بعد ما عى

، فما كاف فيو  ]2513: رقـ الحديث4/167الرمي،  ففي ىذا الحديث داللة عمى أف الميك نكعاف: محمكد كمذمـك
ف اختصاص الحديث بيذه الثبلثة ليس لمحصر، فقد كرد في أحاديث أخرل إضافة أصناؼ  منفعة فيك محمكد، كا 

ف تعددت أخ رل غير التي ذكرت في ىذا الحديث، فيذا يدلؿ عمى أف الميك المحمكد: ما كاف فيو منفعة لصاحبو، كا 
: ما ليس فيو منفعة، أك االشتغاؿ بما نيي عنو  الكسائؿ كاألشكاؿ، ما دامت ال تشغؿ عف طاعة، كأف الميك المذمـك

بالباطؿ إذا شغؿ عف طاعة فقاؿ: " باب كؿ ليك باطؿ  كالغناء، أك شغؿ عف طاعة، كقد قيد اإلماـ البخارم الميك
(، كمف كبلمو رحمو اهلل يفيـ أف الميك إذا لـ يشغؿ 8/66البخارم )ج صحيح ،البخارم) إذا شغمو عف طاعة اهلل"

عف طاعة فيك في نطاؽ المباح كغير الباطؿ؛ كعمى ذلؾ فالميك المباح ىك: التركيح عف النفس بأم كسيمة مف 
 لمشركعة، كيعكد بالنفع عمى صاحبو، كلـ ييشًغؿ عف طاعة.الكسائؿ ا
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 المبحث الثاني
 يو وفوائدهمشروعية الترف

 أول: مشروعية الترفيو
يعتبر الترفيو مف األمكر التي يرغبيا اإلنسػاف كتتماشػى مػع فطرتػو الطبيعيػة، كيعتبػر الترفيػو        

مف األمكر المشركعة التي ال يعارضيا اإلسبلـ، بؿ كحث عميو فػي مػكاطف كثيػرة ؛ ألف اإلسػبلـ ال 
ره اهلل عمييػػا، كقػػد جػػاءت أدلػػة كثيػػرة مػػف الكتػػاب يمكػػف أف يخػػالؼ طبيعػػة اإلنسػػاف كفطرتػػو التػػي فطػػ

 كالسنة كاآلثار تبيف مشركعية الترفيو منيا:

 من القرآن الكريم أول: 

  ژڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ      ڈ  ژ  ڇڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇچ  قولـــــو تعـــــالى: -1

 [11]الجمعة:  چڑ  ڑ    ک    

 وجو الدللة

نو كتعالى التجارة كالميك في نفس اآلية، كعطؼ الميك عمػى التجػارة يػدلؿ أنيمػا قرف اهلل سبحا       
كىػػي ضػػركرة مػػف ضػػركرات الحيػػاة التػػي تعسػػر  فػػي المشػػركعية سػػكاء، كمعمػػـك أف التجػػارة مشػػركعة،

نمػػا الػػذم ذمػػو القػػرآف الكػػريـ ىػػك مشػػركع ؛ ألنػػو بدكنػػو تتعسػػر الحيػػاة فكػػذلؾ الميػػكالحيػػاة بػػدكنيا،  ، كا 
بالتجارة أك الميك عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كتركيـ لصبلة الجمعة كما ذكر ذلؾ االنشغاؿ 

 .(1)في سبب النزكؿ

 چ  ۓہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ قولــــــــو تعــــــــالى:   -2

 [78]الحج: 
 وجو الدللة

الضيؽ كالحرج، كالحرج  الترفيو فيو تكسعة عمى النفس، كىك حاجة بشرية، كعدمو يؤدم إلى       
يحػتج بػو فػي نفػي الحػرج كالضػيؽ المنػافي ظػاىره الحنيفيػة السػيمة  " قال الطبري: ،منفي بنص اآلية

 .(2)"السمحة

                                                 

صحيح ، كانظر: البخارم، (11ص)التركيح اإلعبلمي  ،الحكلي كرضكافالقرضاكم، فقو الميك نقبل عف: ( (1
 (.936رقـ الحديث/2/13البخارم )ج

 (.1/273)ج أحكاـ القرآفالطبرم،  ((2
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ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڦٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ  قولــــو تعـــــالى: -3

 [32]األعراؼ:  چچ    چ  چ    چ     ڇ    ڃڄ   ڃ  ڃ  ڃ

 وجو الدللة

تػػدلؿ اآليػػة عمػػى أف األصػػؿ فػػي األشػػياء اإلباحػػة، كال حرمػػة إال بػػنص، فػػأنكر القػػرآف الكػػريـ         
تحريـ الزينة كالطيبات بدكف دليؿ كاضح، كالترفيو عمى النفس داخؿ في ىػذا الحكػـ، فمػا كرد الػنص 

 .بتحريمو فيك حراـ، كالباقي عمى اإلباحة
ا تىٍيػكى  قال القرطبي: ػٍف " لىٍيسى كيؿُّ مى ػا ييٍنيىػى عى نَّمى يَّفي بًػًو ًلمنَّػاًس ييٍكػرىهي، كىاً  ػا ييتىػزى لىػٍيسى كيػؿُّ مى ُـّ، كى اهي الػنٍَّفسي ييػذى

يىاًء ًفي بىاًب الدّْيًف. فىإً  مىى كىٍجًو الرّْ ٍنوي أىٍك عى  ب أىٍف ييرىل حفَّ اإلنساف يذىًلؾى ًإذىا كىافى الشٍَّرعي قىٍد نىيىى عى

ظّّ  ذىًلؾى حى . كى ًميبلن ـي ًفيًو" جى  .(1)ًلمنٍَّفًس الى ييبلى

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  قولو تعـالى: في تفسير قكلو تعػالى: وقال القرطبي

]األعػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ:  چچ    چ  چ    چ     ڇ    ڃڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڦڤ
32] 

بىػػاًح كىالشَّػػيىكىاًت،  ؿى اٍلمي ػػمَّنىٍت ىىػػًذًه اآٍليىػػةي تىنىػػاكي ٍف " تىضى ػػٍنكىحو كىاً  مى ٍشػػرىبو كى مى كىااًلٍنًتفىػػاعى ًبكيػػؿّْ لىًذيػػذو ًمػػٍف مىٍطعىػػـو كى
ًنًو" تينيكًىيى ًفي ثىمى بيكًلغى ًفيًو كى
(2) 

ـي وقــال الجصــاص ػػا الى يىٍحظيػػريهي اٍلعىٍقػػؿي فىػػبلى يىٍحػػري ػػًة ًممَّ بىاحى مىػػى اإٍلً ًميػػًع ذىًلػػؾى ًفػػي أىفَّ اأٍلىٍشػػيىاءى عى : " ييٍحػػتىجُّ ًبجى
ـى دىًليميوي"ًمٍنوي  ا قىا شىٍيءه إالَّ مى

(3) 

فيذه اآليات بمجمكعيا تبيف أف اهلل تعالى قد أحؿ لنا الزينػة كالطيبػات، كيسػر لئلنسػاف أمػكر        
الحياة، كلـ يحمّْؿ النفس البشرية ما ال تطيؽ، كما أنو لـ يرد في كتاب اهلل آيات تحـر عمى اإلنساف 

فس، بؿ بينت اآليات أف التشريع يتماشى مػع طبيعػة الػنفس البشػرية الترفيو كالفرح كالتكسعة عمى الن
 .كاحتياجاتيا

 

 

                                                 

 (.7/197القرطبي )ج تفسيرالقرطبي،  ((1
 (. 6/296القرطبي )ج تفسيرقرطبي، ال ((2
 (.1/33)ج أحكاـ القرآفالجصاص،  ((3
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 من السنة ثانيا:

1-  : ، قىػاؿى ٍنظىمىػةى اأٍليسىػيًّْدمّْ ػمَّـى  -عىٍف حى سى مىٍيػًو كى ػمَّى اهللي عى كىػافى ًمػٍف كيتَّػاًب رىسيػكًؿ اهلًل صى :" لىًقيىنًػي أىبيػك –كى
؟  : كىٍيػؼى أىٍنػتى ، فىقىػاؿى : بىٍكرو : قيٍمػتي ؟ قىػاؿى ػا تىقيػكؿي افى اهلًل مى : سيػٍبحى ٍنظىمىػةي، قىػاؿى : نىػافىؽى حى : قيٍمػتي ٍنظىمىػةي قىػاؿى يىػا حى

ػ تَّػى كىأىنَّػا رىٍأمي عى نَّػًة، حى نىا ًبالنَّػاًر كىاٍلجى ، ييػذىكّْري ػمَّـى سى مىٍيػًو كى ػمَّى اهللي عى رىٍجنىػا نىكيكفي ًعٍندى رىسيكًؿ اهلًل صى ، فىػًإذىا خى ٍيفو
ٍيعىاًت، فىنىًسػينىا كىًثيػرن ًمٍف عً  دى كىالضَّ افىٍسنىا اأٍلىٍزكىاجى كىاأٍلىٍكالى ، عى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ا، قىػاؿى أىبيػك ٍنًد رىسيكًؿ اهلًل صى

مىػى رىسيػكؿً  ٍمنىػا عى تَّػى دىخى ، حى : فىكىاهلًل ًإنَّػا لىنىٍمقىػى ًمٍثػؿى ىىػذىا، فىاٍنطىمىٍقػتي أىنىػا كىأىبيػك بىٍكػرو مىٍيػًو  بىٍكرو ػمَّى اهللي عى اهلًل صى
ػمَّـى  سى مىٍيػًو كى ػمَّى اهللي عى ٍنظىمىةي، يىا رىسيكؿى اهلًل فىقىػاؿى رىسيػكؿي اهلًل صى : نىافىؽى حى ، قيٍمتي مَّـى سى ؟»كى ػا ذىاؾى مى : يىػا « كى قيٍمػتي

تَّػى كىأىنَّػا رىأٍ  نَّػًة، حى نىا ًبالنَّػاًر كىاٍلجى ، تيػذىكّْري افىٍسػنىا رىسيكؿى اهلًل نىكيكفي ًعٍندىؾى ، عى رىٍجنىػا ًمػٍف ًعٍنػًدؾى ، فىػًإذىا خى ػٍيفو مي عى
ٍيعىاًت، نىًسينىا كىًثيرنا  دى كىالضَّ كىالَّػًذم نىٍفًسػي ًبيىػًدًه » َفَقاَل َرُسوُل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيـِو َوَسـمََّم:اأٍلىٍزكىاجى كىاأٍلىٍكالى

ًفػ ػا تىكيكنيػكفى ًعٍنػًدم، كى مىى مى ، ًإٍف لىٍك تىديكميكفى عى ـٍ ًقكي ًفػي طيػري ـٍ كى مىػى فيرًشػكي ًئكىػةي عى ـي اٍلمىبلى ٍتكي ػافىحى ي الػذٍّْكًر، لىصى
سىاعىةن" ٍنظىمىةي سىاعىةن كى لىًكٍف يىا حى كى
(1).  

 وجو الدللة

المقصكد مف الحديث ركحكا القمكب، ألف القمػكب تمػؿ، كىػي فطػرت عمػى الممػؿ، كتنفػر عنػد        
األعماؿ عمى الدكاـ، فبل بد لئلنساف أف يركح عف نفسو بمػا يعينػو القياـ بعمؿ دائـ، كأنيا ال تكمؼ ب

 (2)عمى رفع الممؿ

كىػذا الحػديث فيػو أمػر مػف النبػي صػمى اهلل عميػو كسػمـ بػالتركيح عػف الػنفس كتحقيػؽ التػكازف        
غيػر بيف العبادة كالطاعة كالجد كاالجتياد كبيف متطمبات النفس البشرية مف الراحة كالترفيو كالمعػب ك 

ٍقػتو  قال المباركفوري: ،ذلؾ ًفػي كى ػكًر كى مىػى اٍلحيضي ٍقػتو عى ؿي مينىاًفقنا ًبأىٍف يىكيكفى ًفي كى " يىٍعًني الى يىكيكفي الرَّجي
ـٍ  كفى حيظيكظى أىٍنفيًسكي ًة اٍلفيتيكًر تىٍقضي ًفي سىاعى ـٍ كى بّْكي قيكؽى رى كًر تيؤىدُّكفى حي ًة اٍلحيضي مىى اٍلفيتيكًر فىًفي سىاعى  (3)"عى

، كى  2- ػٍممىافى ػمَّـى بىػٍيفى سى سى مىٍيػًو كى ػمَّى اهللي عى ػى النَّبًػيُّ صى : "آخى ٍف أىًبيًو، قىاؿى ٍيفىةى، عى حى ٍكًف ٍبًف أىًبي جي أىبًػي عىٍف عى
ػػٍأنيًؾ؟ ػػا شى ػػٍممىافي أىبىػػا الػػدٍَّردىاًء، فىػػرىأىل أيَـّ الػػدٍَّردىاًء ميتىبىذّْلىػػةن، فىقىػػاؿى لىيىػػا: مى ػػكؾى أىبيػػك  الػػدٍَّردىاًء، فىػػزىارى سى قىالىػػٍت: أىخي

: فىػإً  : كيػٍؿ؟ قىػاؿى ػا، فىقىػاؿى ػنىعى لىػوي طىعىامن اءى أىبيػك الػدٍَّردىاًء فىصى ةه ًفي الدٍُّنيىا، فىجى اجى ػاًئـه، الدٍَّردىاًء لىٍيسى لىوي حى نّْي صى
، فىمىمَّا كىػافى المٍَّيػؿي ذىىىػبى أى  : فىأىكىؿى ، قىاؿى تَّى تىٍأكيؿى ا أىنىا ًبآًكؿو حى : مى َـّ قىاؿى ، ثيػ ـى ، فىنىػا ـٍ : نىػ بيػك الػدٍَّردىاًء يىقيػكـي، قىػاؿى

ػٍممى  مَّيىا فىقىاؿى لىػوي سى ، فىصى ٍممىافي قيـً اآلفى : سى ، فىمىمَّا كىافى ًمٍف آًخًر المٍَّيًؿ قىاؿى ـٍ : نى بّْػؾى ذىىىبى يىقيكـي فىقىاؿى : ًإفَّ ًلرى افي
                                                 

 . ]2750: رقـ الحديث4/2106صحيح مسمـ، التكبة/فضؿ دكاـ الذكر..، : مسمـ[( (1
 (.67/ 17)ج شرح صحيح مسمـ المنياج النككم،  ( ؛40/6)ج ، شرح صحيح مسمـؿأبك األشبا ((2
 (.184/ 7جامع الترمذم)ج بشرح تحفة األحكذمالمباركفكرم، ( (3
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قِّػا، كىأًلىىٍ  مىٍيػؾى حى ًلنىٍفًسؾى عى قِّا، كى مىٍيؾى حى ػمَّى اهللي عى قَّػوي، فىػأىتىى النَّبًػيَّ صى ػؽه حى قِّػا، فىػأىٍعًط كيػؿَّ ًذم حى مىٍيػؾى حى ًمػؾى عى
" ٍممىافي دىؽى سى مَّـى: صى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، فىذىكىرى ذىًلؾى لىوي، فىقىاؿى النًَّبيُّ صى مَّـى سى مىٍيًو كى عى
(1). 

 وجو الدللة

المسمـ أف يكازف بيف متطمبات العبادة كبيف متطمبػات  في الحديث داللة عمى أنو ينبغي عمى       
عطاء كؿ    .حقو بقدره، كىذا أدعى لبلستمرار في العبادة كالطاعة شيءالنفس كاألىؿ كا 

كرىةي اٍلبىشىػًريًَّة ًممَّػ بن حجر:اقال  ػري ػا تىٍحتىػاجي ًإلىٍيػًو ضى قِّػا أىٍم تيٍعًطييىػا مى مىٍيػؾى حى فَّ ًلنىٍفًسػؾى عى ػوي " قىٍكليػوي كىاً  ا أىبىاحى
مىى ًعبىادى  فى عى ًة الًَّتي يىقيكـي ًبيىا بىدىنيوي ًليىكيكفى أىٍعكى بًّْو"المَّوي ًلئٍلًٍنسىاًف ًمفى اأٍلىٍكًؿ كىالشٍُّرًب كىالرَّاحى ًة رى

(2). 

 .(3)" كحؽ الجسـ أف يترؾ فيو مف القكة ما يستديـ بو العمؿ" بن بطال:ا وقال

ة كمف تمزمو نفقتو، فينبغي أف ينظر لما ال بد ليـ منو مف أمكر الدنيا األكالد كالزكج والمراد باألىل:
كاآلخػػرة، كأف يػػكازف بػػيف ذلػػؾ ؛ ألف التكمػػؼ كالمبالغػػة يكقػػع فػػي الخمػػؿ غالبػػا، كلكػػف األفضػػؿ الجمػػع 

 .(4)بينيما

مَّى اهللي  -3 ؿى النًَّبيُّ صى : دىخى ٍنوي، قىاؿى اًلؾو رىًضيى المَّوي عى ٍف أىنىًس ٍبًف مى ٍمػديكده بىػٍيفى عى ٍبؿه مى مَّـى فىًإذىا حى سى مىٍيًو كى عى
ٍينىػػبى فىػػًإذىا فىتىػػرىٍت تىعىمَّقىػػٍت، فىقىػػاؿى النَّ  ٍبػػؿه ًلزى ؟" قىػػاليكا: ىىػػذىا حى ٍبػػؿي ػػا ىىػػذىا الحى : "مى ػػمَّى اهللي السَّػػاًريىتىٍيًف، فىقىػػاؿى بًػػيُّ صى

ـٍ نىشىاطى  ديكي ؿّْ أىحى مُّكهي ًلييصى : "الى حي مَّـى سى مىٍيًو كى وي، فىًإذىا فىتىرى فىٍميىٍقعيد"عى
(5). 

 وجو الدللة

 (6)كراىػة التشػػديد عمػػى الػػنفس فػي العبػػادة ؛ خشػػية الفتػػكر كالممػػؿ التػي تػػؤدم إلػػى تػػرؾ العمػػؿ       
، [286]البقػػػػػػرة:  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ٴۇۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ كقػػػػػػد قػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى: 

ىك نكع مف أنكاع الترفيو كالتكسعة عمى الػنفس، مف العمؿ عند الفتكر كالتعب مطمكب، ك  ةفاالستراح
                                                 

/مف أقسـ عمى أخيو..،  البخارم:[( (1  كأخرج البخارم في] 1968: رقـ الحديث3/38صحيح البخارم، الصـك
قيـٍ  مثمو مف حديث عبد اهلل بف عمرك بف العاص عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: " ... صحيحو ـٍ كىأىٍفًطٍر، كى صي

مى  سىًدؾى عى ، فىًإفَّ ًلجى ـٍ نى قِّ كى مىٍيؾى حى ٍكًجؾى عى فَّ ًلزى قِّا، كىاً  مىٍيؾى حى فَّ ًلعىٍيًنؾى عى قِّا، كىاً  البخارم: صحيح البخارم، النكاح /  [ا "ٍيؾى حى
 .5199: رقـ الحديث 7/31لزكجؾ عميؾ حقا، 

 (.3/38)ج فتح البارمابف حجر،  ((2
 (.4/119)ج شرح صحيح البخارمابف بطاؿ،  ((3
 (.11/88)ج عمدة القارم شرح صحيح البخارم ،العيني ( ؛3/39)ج البارمفتح  ،بف حجرانظر: ا ((4
 ]. 1150: رقـ الحديث2/53صحيح البخارم، التيجد/ما يكره مف التشديد في العبادة، : البخارم[ ((5
 (.3/144)ج شرح صحيح البخارم ،بف بطاؿا ((6
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فيثبػػت بػػذلؾ مشػػركعية الترفيػػو عمػػى الػػنفس بمػػا تحتاجػػو، سػػكاء باالسػػتراحة أك المعػػب أك الرياضػػة أك 
 .غير ذلؾ

ػا كىالمَّػًو  -4 كىػذىا، أىمى حديث الثبلثة نفر كفيو قاؿ الرسكؿ صمى اهلل عميػو كسػمـ: "أٍنػتيـي الَّػًذيفى قيٍمػتيـٍ كىػذىا كى
كَّجي النّْسىػػاءى  ػػمّْي كىأىٍرقيػػدي، كىأىتىػػزى ، كىأيصى ػػكـي كىأيٍفًطػػري ـٍ لىػػوي، لىًكنّْػػي أىصي ـٍ ًلمَّػػًو كىأىٍتقىػػاكي ػػاكي ىٍخشى ػػٍف ًإنّْػػي ألى ػػٍف رىًغػػبى عى ، فىمى

 .(1)سينًَّتي فىمىٍيسى ًمنّْي"

  وجو الدللة

الى إال أنػو كػاف يػكازف فػي فيو كراىة التشديد عمى النفس، كأنو بالرغـ مػف شػدة خشػيتو هلل تعػ       
ػػػحى إلػػػى فعميػػـ كتشػػػديدىـ عمػػػى أنفسػػػيـ بًػػذىًلؾى ًإلىػػػى طىًريػػػًؽ الرٍَّىبىاًنيَّػػًة فىػػػًإنَّييـي الَّػػػًذيفى اٍبتىػػػدىعيكا  لىمَّ األمػػكر، كى

قىٍد عابيـ ًبأىنَّيي  فىييـي المَّوي تىعىالىى كى ا التالتٍَّشًديدى كىمىا كىصى طىًريقىػةي ا ،زمػكهـ مىا كفكه ًبمى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى لنَّبًػيّْ صى
مَّـى  سى كَّجي ًلكى ىي كى يىتىزى مىى اٍلًقيىاـً كى ـي ًليىتىقىكَّل عى يىنىا ٍكـً كى مىى الصَّ ةي فىييٍفًطري ًليىتىقىكَّل عى ًنيًفيَّةي السٍَّمحى ٍسًر الشَّػٍيكىًة اٍلحى

تىٍكًثيًر النٍَّسؿً  ٍعفىاًؼ النٍَّفًس كى كىاً 
د كالغمظة عمى النفس، مما يفيـ منو أف معاممة ، فالمشرع كره التشدي(2)

الػػنفس بػػالميف كاليسػػر منػػدكب كمشػػركع، كمػػف التيسػػير أف يرفػػو اإلنسػػاف عػػف نفسػػو بمػػا يميػػؽ بحالػػو ؛ 
  .حتى يعينو ذلؾ عمى أداء الكاجبات، كاالستمرار عمييا

، قالػت: فػ -صػمَّى اهلل عميػو كسػمـ-حديث عائشػة رضػي اهلل عنيػا أنيػا كانػت مػع النبػيّْ  -5 ي سػفرو
، فمما حممتي المحـى سابقتيو فسبقىني، فقاؿ: "ىذه بتمؾ السٍبقىة" فسابقتيو فسبقتيو عمى ًرجميَّ
(3). 

مىػى  -6 ػمَّـى يىقيػكـي عى سى مىٍيػًو كى ػمَّى اهللي عى اًئشىةي رضي اهلل عنيا قالت "كىاهلًل لىقىٍد رىأىٍيػتي رىسيػكؿى اهلًل صى كحديث عى
ًتي، كىاٍلحى  ٍجرى ًني ًبًردىائًػًو، بىاًب حي ، يىٍسػتيري ػمَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، ًفي مىٍسًجًد رىسيكًؿ اهلًل صى ـٍ بىشىةي يىٍمعىبيكفى ًبًحرىاًبًي

كا قىٍدرى الٍ  ، فىاٍقًدري ًرؼي تَّى أىكيكفى أىنىا الًَّتي أىٍنصى ، ثيَـّ يىقيكـي ًمٍف أىٍجًمي، حى ـٍ اًريىػًة الٍ ًلكىٍي أىٍنظيرى ًإلىى لىًعًبًي ًديثىػًة جى حى
مىى المٍيًك" ةن عى ًريصى ، حى  .(4)السّْفّْ

                                                 

 ]. 5063ـ الحديث: رق7/2صحيح البخارم، النكاح/الترغيب في النكاح، : البخارم[( (1
 (.9/105)ج فتح البارم ،بف حجرا ((2
، قاؿ عنو األرنؤكط: حديث ] 257: رقـ الحديث4/223سنف أبي داككد، الجياد/في المحمؿ، : أبك داككد[ ((3

    صحيح )نفس المرجع(.
 ]. 892: رقـ الحديث2/609صحيح مسمـ، صبلة العيديف/في الرخصة في المعب..، : مسمـ [ ((4



17 

 

ػػػمَّـى كىأىنىػػا ًبٍنػػػتي ًسػػػتّْ  -7 سى مىٍيػػًو كى ػػػمَّى اهللي عى نًػػػي النَّبًػػيُّ صى كَّجى ٍنيىػػا، قىالىػػػٍت: " تىزى ًضػػيى المَّػػػوي عى ػػػةى رى اًئشى ػػٍف عى  كعى
ٍزرى  اًرًث ٍبًف خى ٍلنىا ًفي بىًني الحى ًدينىةى فىنىزى ، فىقىًدٍمنىا المى ػةن فىػأىتىٍتًني ًسًنيفى ٍيمى مى فىى جي ػرَّؽى شىػعىًرم، فىػكى ، فىكيًعٍكتي فىتىمى جو

كىاًحبي ًلي" مىًعي صى ةو، كى كحى نّْي لىًفي أيٍرجي ، كىاً  كمىافى أيمّْي أيُـّ ري
(1). 

مَّى اهللي  -8 ٍنيىا، قىالىٍت: كيٍنتي أىٍلعىبي ًباٍلبىنىاًت ًعٍندى النًَّبيّْ صى اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى كىافى  كعىٍف عى ، كى مَّـى سى مىٍيًو كى عى
ػؿى يىػتىقىمٍَّعفى ًمٍنػوي،  ػمَّـى ًإذىا دىخى سى مىٍيػًو كى ػمَّى اهللي عى ًعػي، " فىكىػافى رىسيػكؿي المَّػًو صى كىاًحبي يىٍمعىػٍبفى مى بيييفَّ ًلي صى فىييسىػرّْ

ًإلىيَّ فىيىٍمعىٍبفى مىًعي"
(2). 

يىصيؼُّ عبدى اهلل كعبيػد اهلل  - عميو كسمـ صمى اهلل -كعبد اهلل بف الحرث قاؿ: "كاف رسكؿ اهلل   -9
ككىثيران، بني العباس، ثـ يقكؿ: مف سىبىؽى إلىَّ فمو كذا ككذا، قػاؿ: فيسػتبقكف إليػو، فيقعػكف عمػى ظيػره 

" ـٍ كصدره، فيقٌبميـ، كيىمزىمييي
(3). 

ػػمَّـى  10- سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى اهللي عى اًلػػؾو قػػاؿ: "كىػػافى النَّبًػػيُّ صى تَّػػى يىقيػػكؿى أًلىخو ًلػػي  كعػػف أىنىػػسى ٍبػػفى مى اًلطينىػػا، حى لىييخى
؟" ا فىعىؿى النُّغىٍيري ، مى ٍيرو : "يىا أىبىا عيمى ًغيرو صى
 .(5)أم: يمازحنا، بداللة ذكره في باب المزاح مع الصبي (4)

 وجو الدللة

سػػمـ مػػف الرأفػػة كالرحمػػة عميػػو ك فػػي األحاديػػث داللػػة عمػػى مػػا كػػاف عميػػو رسػػكؿ اهلل صػػمى اهلل        
سػػف الخمػػؽ كالمعاشػػرة بػػالمعركؼ مػػع األىػػؿ كاألزكاج كغيػػرىـ، كأنػػو كػػاف يراعػػي الفطػػرة الطبيعيػػة كح

لزكجتػو عائشػػة، خاصػة كأنيػػا صػػغيرة السػف، كفييمػػا داللػػة عمػى جػػكاز الترفيػػو عمػى الػػنفس بالكسػػائؿ 
 ، كأنػو كػاف يراعػي طبيعػة كػؿ مػف الػذكر(6)المباحة، كجكاز عمؿ ذلؾ في المساجد كال حرج في ذلػؾ

كاألنثى في الترفيو بما يناسب، فكما ناسب الذككر رككب الخيؿ كالرمي بالسياـ كالسػباحة كالمسػابقة 
 .(7)عاب أخرل تناسب حاليف كالمراجيح كالمعب بالبنات كغيرىالكالممازحة، فإنو يناسب البنات أ

                                                 

: رقـ 5/55صحيح البخارم، مناقب األنصار/تزكيج النبي صمى اهلل عميو كسمـ عائشة..، : البخارم [ ((1
 ]. 3894الحديث

 ]. 613: رقـ الحديث8/31صحيح البخارم، األدب/االنبساط إلى النفس، : البخارم [ ((2
، قاؿ عنو ] 1836ث: رقـ الحدي2/420مسند أحمد، مسند بني ىاشـ/حديث عبيد اهلل بف عباس، : أحمد [ ((3

 ((.14/115األلباني: ضعيؼ ) األلباني، سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة ) ج
 ] .269: رقـ الحديث1/103األدب المفرد، المزاح مع الصبي، : البخارم [ ((4
 (.1/103) السابؽالمرجع  ((5
 (.6/184)ج شرح صحيح مسمـ ،(انظر: النككم(6
 (.21ص)فيو صناعة التر  ،انظر: المنجد ((7
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، قاؿ: سمعتي رسكؿى اهلل  -11 إف اهلل عزَّ كجؿ يقكؿ: " -صمَّى اهلل عميو كسمـ-عف عقبةى بف عامرو
ٍنبمىو، كارميكا  ، كالراميى بو، كمي ٍنعىًتو الخيرى ييدخؿي بالسَّيـ الكاحد ثبلثةى نىفىرو الجنةى: صانعىو يحتًسبي في صى
: تأديبي الرجًؿ فرسىو، كميبلعبتيو  كاركىبيكا، كأف ترميكا أحبُّ إليَّ ًمف أف تركىبيكا، ليس مف المٍيك إال ثبلثه

ػػو رىٍغبػػةن عنػػو، فإنيػػا نعمػػةه تركىيػػا أىمىػػو، كرمييػػو بقكسػػ ًممى أك قػػاؿ: -و كنىٍبًمػػو، كمػػف تػػرؾى الٍرمػػيى بعػػد مػػا عى
، الى  قولــو صــمى اهلل عميــو وســمم:كحػػديث آخػػر  (1)"-كىفىرىىػا " كيػػؿُّ شىػٍيءو لىػػٍيسى ًمػػٍف ًذٍكػًر اهلًل فىييػػكى لىًعػػبه

تىٍأدً  يىكيكفي أىٍربىعىةه: ًؿ اٍمرىأىتىوي، كى بىةي الرَّجي عى ػًؿ ميبلى ـي الرَّجي تىعىمُّػ ػٍيًف، كى ًؿ بىٍيفى اٍلغىرىضى مىٍشيي الرَّجي ًؿ فىرىسىوي، كى يبي الرَّجي
ةى "  .(2)السَّبَّاحى

 وجو الدللة

فييمػػػػا داللػػػػة عمػػػػى مشػػػػركعية الترفيػػػػو كالميػػػػك بػػػػالعمكـ، مػػػػا داـ ال يميػػػػي عػػػػف طاعػػػػة، كلػػػػيس        
ة ؛ كلكجكد أحاديث أخرل تبيف جكاز المقصكد ىنا الحصر؛ ألف الحديث الثاني أضاؼ تعمـ السباح

خرل مف الميك كالترفيو، كالضرب بالدؼ كالمسابقة باألقداـ كالخيكؿ كالنباؿ كالمصارعة كغير أأنكاع 
ػمَّى  ػاًر، فىقىػاؿى نىبًػيُّ المَّػًو صى ػؿو ًمػفى األىٍنصى فًَّت اٍمرىأىةن ًإلىى رىجي ذلؾ، كحديث عائشة رضي اهلل عنيا: أىنَّيىا زى

مى  "اهللي عى ػػارى ييٍعًجػػبيييـي المٍَّيػػكي ؟ فىػػًإفَّ األىٍنصى ـٍ لىٍيػػكه ػػا كىػػافى مىعىكيػػ اًئشىػػةي، مى : "يىػػا عى ػػمَّـى سى ٍيػػًو كى
، كقػػد قيػػد البخػػارم (3)

، مما يفيـ (4)الميك بالباطؿ إذا شغؿ عف طاعة فقاؿ: " باب كؿ ليك باطؿ إذا شغمو عف طاعة اهلل"
 مف ذلؾ عدـ الحصر في الحديث

كرىًة المَّيٍ "  بن حجر:اقال  ا ًفيًو ًمٍف صي بىاًت ًإلىى تىٍعًميًمًو ًلمى الىًة الرَّغى مى ٍمًي أىنَّوي لىٍيكه إًلً مىى الرَّ ا أىٍطمىؽى عى نَّمى ًك كىاً 
مى  ػػابىقىًة عى تىٍأًديػػبي اٍلفىػػرىًس ًإشىػػارىةه ًإلىػػى اٍلميسى مىػػى اٍلًجيىػػاًد كى انىػػةي عى عى ػػكدى ًمػػٍف تىعىمًُّمػػًو اإٍلً بىػػةي يٍ لىًكػػفَّ اٍلمىٍقصي عى ميبلى يىػػا كى
فى ًمػػٍف طىًريػػًؽ اٍلميقىابىمىػػًة الى أىفَّ  ػػدىاىىا اٍلػػبيٍطبلى ػػا عى مىػػى مى ػػا أىٍطمىػػؽى عى نَّمى نىٍحػػًكًه كىاً  ًميعىيىػػا ًمػػفى اأٍلىٍىػػًؿ ًلمتَّػػٍأًنيًس كى جى

" ـً رَّ اٍلبىاًطًؿ اٍلميحى
(5). 

ك، كلػيس كمػا يفيػـ مػف عمى ىذا الحديث، بما يفيـ منػو مشػركعية الترفيػو كالميػ وقد عمق ابن تيمية
ٍنفىعىػػة فىيىػػذىا يػػرخص ًفيػػًو  ػػا لىػػٍيسى ًفيػػًو مى ػػاؿ ىيػػكى مى ظػػاىر الحػػديث بالحصػػر فقػػاؿ: " كىاٍلبىاًطػػؿ مػػف اأٍلىٍعمى

                                                 

، قاؿ عنو األرنؤكط: حديث  ]2513: رقـ الحديث4/176سنف أبي داككد، الجياد/في الرمي، : أبك داككد[ ((1
        حسف بمجمكع طرقو كشكاىده) نفس المرجع(.

، قاؿ عنو ] 8889: رقـ الحديث8/176السنف الكبرل، عشرة النساء/مبلعبة الرجؿ زكجتو، : النسائي[ ((2
 ((. 834/ 2حيح ) األلباني، صحيح الجامع الصغير كزيادتو )جاأللباني: ص

 ]. 5162: رقـ الحديث7/22صحيح البخارم، النكاح/النسكة المتي ييديف المرأة إلى زكجيا..، : البخارم [ ((3
 (.8/66البخارم: صحيح البخارم )ج ((4
 (.11/91)ج فتح البارمابف حجر،  ((5
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ا ينفع كىىىذىا اٍلحؽ ًفي اٍلقدر الًَّذم يٍحتىاج ًإلىٍيًو ًفي اأٍلىٍكقىات الًَّتي تىٍقتىًضي  لمنفكس الًَّتي الى تصبر عمى مى
نىٍحك ذىًلؾ"ذىًلؾ األع  .(1)ياد كاألعراس كقدكـ اٍلغىاًئب كى

كمف ىذا الكبلـ يفيـ مشركعية الترفيو كالميك عمػى الجممػة، إال إذا شػغؿ عػف طاعػة، فػإذا لػـ        
 يشغؿ عف طاعة فيك في نطاؽ المباح كغير الباطؿ 

أنػكاع الميػك  فمفيكـ الحصر فػي الحػديث ىػك مػف بػاب المقابمػة ؛ ليصػؿ إلػى دفػع النػاس عػف       
التػػي تقتصػػر عمػػى تحقيػػؽ السػػعادة كالمنفعػػة المؤقتػػة إلػػى أنػػكاع أخػػرل مػػف الميػػك الػػذم يحقػػؽ منفعػػة 

  .(2)شرعية، كاالستعداد لمجياد كالتدريب، كالمعاشرة الحسنة لمزكجة كتربية األكالد

 من اآلثار ثالثا:

صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ، ككثػػرة كردت آثػػار كثيػػرة تبػػيف أف الصػػحابة مػػع قػػربيـ مػػف رسػػكؿ اهلل        
عمميـ كعمميـ ككذلؾ السمؼ، إال أنيـ كػانكا ال يغفمػكف جانػب الترفيػو كالتػركيح عػف أنفسػيـ ؛ كذلػؾ 

 مف ذلؾ: ، ك بيدؼ تنشيطيـ لمعبادة كطمب العمـ كغير ذلؾ

" حديث َقَساَمَة ْبِن ُزَىْيٍر َقاَل: -1 كا اٍلقيميكبى تىًعي الذٍّْكرى كّْحي "رى
(3). 

ػؿُّ  ل عمي رضي اهلل عنووقا -2 ػا تىمى ػؿُّ كىمى ػًة فىًإنَّيىػا تىمى كا اٍلقيميػكبى كىاٍبتىغيػكا لىيىػا طيػرىؼى اٍلًحٍكمى كّْحي أيضا: "رى
"  .(4)اأٍلىٍبدىافي

كفى بًػالٍ َعْن َبْكِر ْبِن َعْبِد المَِّو َقالَ  -3 ػمَّـى يىتىبىػادىحي سى مىٍيػًو كى ػمَّى اهللي عى ابي النَّبًػيّْ صى ًبطّْيًخ، فىػًإذىا : "كىافى أىٍصػحى
" اؿى ـي الرّْجى قىاًئؽي كىانيكا ىي كىانىًت اٍلحى
(5). 

" َلا تُِولُّىا الٌَّاسا  "وكان عبد اهلل بن مسعود يقول:  -4
(6)

إِْقثااَلً،  " وكان يقىل:  اطًا وا اشا إِىَّ لِْلقُلُىِب لٌا

ا أاْقثا  ثُىا الٌَّاسا ها ذِّ إِْدتااًسا، فاحا إِىَّ لاهاا تاْىلٍِاحً وا ٍُْكنْ وا لا "لُىا عا
(7). 

                                                 

 (.1/277)جاالستقامة ابف تيمية،  ((1
 )مكقع الكتركني(.، عف النفس في اإلسبلـ التركيح ،البعداني ((2
 ] .35115: رقـ الحديث7/177بف أبي شيبة، الزىد/عامر بف عبد قيسامصنؼ : ابف أبي شيبة [( (3
: رقـ 2/129الجامع ألخبلؽ الراكم كالسامع، ختـ المجمس بالحكايات كمستحسف النكادر ..، : البغدادم [ ((4

 .]1389الحديث
 ] .266: رقـ الحديث1/102األدب المفرد، المزاح مع الصبي، : البخارم [ ((5
 ] .481: رقـ الحديث1/183الدارمي: سنف الدارمي، العمـ/مف لـ ير كتاب الحديث،  [ ((6
 ]. 482: رقـ الحديث1/183الدارمي: سنف الدارمي، العمـ/مف لـ ير كتاب الحديث،  [ ((7
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كػػػالمزاح كالراحػػػة كالطرائػػػؼ، ‘ ىػػػذه اآلثػػػار تػػػدلؿ عمػػػى مشػػػركعية الترفيػػػو بمػػػا يناسػػػب الحػػػاؿ        
مػف التػركيح كالتسػمية بعػض الكقػت ؛ حتػى ال تمػؿ كتتػرؾ العمػؿ بالكميػة، كىػذا  فالنفس تحتاج قسطان 

الممػػؿ بالنػػاس فػػي قػػكؿ ابػػف  أدعػػى لتحقػػؽ الفائػػدة، كىػػذا مػػا كػػاف عميػػو السػػمؼ، كالنيػػي عػػف إلحػػاؽ
فمػػـ تكػػف حيػػاتيـ ليػػكا مجػػردا كال جػػدا مسػػعكد: يقابمػػو أمػػر بالترفيػػو كالتكسػػعة عمػػييـ حتػػى ال يممػػكا، 

عطػاء  مجردا، بؿ جمعت بينيما مراعاة لمنفس البشرية التي تمؿ مػف الديمكمػة عمػى الجػد كالعمػؿ، كا 
  .لكؿ شيء حقو بتكسط كمكازنة

ػػا أىٍدرً  قــال بــن مفمــ : ٍقػػؿه " مى ػػا الى يىٍقتىًضػػيو شىػػٍرعه كىالى عى ػػًريعىةو ًبمى ػػدًّْقيفى ًفػػي شى ًء اٍلميتىشى ػػا أىقيػػكؿي ًفػػي ىىػػؤيالى م مى
تَّى تىاًرؾى التَّأىىًُّؿ كىالنّْكىاًح، كىاٍلًعٍبرىةي ًفػي الٍ  ميكفى تىاًركىيىا حى ييبىجّْ اًت كى كفى أىٍكثىرى اٍلميبىاحى عىٍقػًؿ كىالشَّػٍرًع إٍعطىػاءي ييقىبّْحي

ٍعػػػػدى الٍ  ًباإٍلً قىػػػػاًر، كىالتَّمىسُّػػػػًؾ، كى ًؿ، كىالنَّظىػػػػًر، كىاٍلكى قَّػػػػوي ًمػػػػٍف التَّػػػػدىبًُّر، كىالتَّفىكُّػػػػًر، كىااًلٍسػػػػًتٍدالى اًد ًلٍمعىكىاًقػػػػًب عىٍقػػػػًؿ حى
قَّرً  ػػكى ائًػػًو تىػػرىؾى اٍلعىٍقػػؿى ًفػػي زىاًكيىػػةو كىالشَّػػٍيًخ اٍلمي مى اتًػػًو كىاً  ٍكجى ػػبلى ًبزى ػػازىحى كىىىػػازىؿى  .......كىاٍلعىاًقػػؿي إذىا خى مى ػػبى كى دىاعى كى

" كرىًة ًطٍفؿو رىجى ًفي صي بلى ًبأىٍطفىاًلًو خى ٍف خى قَّييمىا، كىاً  ةى كىالنٍَّفسى حى ٍكجى ًلييٍعًطيى الزَّ
(1). 

ــا ســبق        مػػف أدلػػة يتبػػيف مشػػركعية الترفيػػو فػػي الشػػريعة اإلسػػبلمية، بػػؿ كالحػػث عميػػو فػػي  مم
أف يكػػكف معتػػدال كال يزيػػد عػػف الحػػد المطمػػكب مػػف خػػبلؿ مػػكاطف كثيػػرة، مػػع األخػػذ بعػػيف االعتبػػار 

المكازنػػة بػػيف متطمبػػات الػػنفس البشػػرية كبػػيف العمػػؿ كالطاعػػة كالجػػد كاالجتيػػاد، فالشػػريعة اإلسػػبلمية 
حرصػػت عمػػى تحقيػػؽ مصػػالح اإلنسػػاف الدينيػػة كالدنيكيػػة ؛ كذلػػؾ داللػػة عمػػى شػػمكليا ككماليػػا، كلػػـ 

بػؿ حرصػػت عمػػى رعايتػػو كاالىتمػاـ بػػو ؛ لمػػا لػو مػػف أثػػر بػػالغ يمػؿ جانػػب الترفيػػو، كلػـ تغفػػؿ عنػػو، تي 
عمػػى زيػػادة النشػػاط، كرفػػع الممػػؿ كالفتػػكر، كالتػػأثير اإليجػػابي عمػػى الحيػػاة االجتماعيػػة، كىػػذا كمػػو مػػف 

 .[185]البقرة:  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  چ رحمة التشريع كيسره 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.3/228)جلشرعية اآلداب اابف مفمح،  ((1
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 (1)مترفيول الحكم الشرعي

سػػبؽ األدلػػة التػػي تبػػيف مشػػركعية الترفيػػو بػػالعمكـ، أمػػا عمػػى جيػػة التفصػػيؿ: فقػػد ذكرنػػا فيمػػا        
 يككف الترفيو مباحا، كقد يككف مندكبا، كقد يككف كاجبا، كقد يككف مكركىا، كقد يككف محرما

 : (2)وعمى ىذا يقسم الترفيو من حيث حكمو الشرعي إلى خمسة أقسام

 .الترفيو المباح 1-

 .الترفيو المندكب 2-

 .الترفيو الكاجب -3

 .الترفيو المكركه -4

 .الترفيو المحـر -5
 الترفيو المباح

؛ بػأف  ىك الترفيو الذم يقكـ بو اإلنساف بالكسائؿ المباحة مف غيػر تجػاكز لمضػكابط الشػرعية       
يكػكف فػي نطػاؽ إدخػاؿ بػأف ، (3)تككف خالية مف المضػرة، كفييػا مصػمحة لمػنفس بالراحػة كاالسػتجماـ

كالتكسعة عمى النفس، زيادة في التنعـ كرفاىية العػيش، كلػك لػـ يفعػؿ ذلػؾ فإنػو اليػؤثر عميػو  السركر
بالقيػػاـ باألعمػػاؿ الكاجبػػة عميػػو، فيبقػػى فػػي دائػػرة اإلباحػػة مػػا داـ لػػـ يفػػرط بحػػؽ أك كاجػػب مػػف  سػػمبان 

بػػت بيػػا ؛ ألنيػػا تث األدلػػة التػػي تػػدؿ عمػػى المشػػركعية تكفػػي لمداللػػة عمػػى اإلباحػػةمجمػػؿ الكاجبػػات، ك 
  اإلباحة كحد أدنى مف المشركعية.

 

 

                                                 

"  "ىك خطاب اهلل تعالى المتعمؽ بأفعاؿ المكمفيف عمى جية االقتضاء أك التخيير أك الكضعالحكم الشرعي:  ((1
:" ىك خطاب اهلل تعالى المتعمؽ بأفعاؿ المكمفيف عمى جية االقتضاء الحكم التكميفيوىو قسمان تكميفي ووضعي 

 والحكم الوضعي:التخيير فيك اإلباحة،  امحظكر كالمندكب كالمكركه، أمأك التخيير " كاالقتضاء يشمؿ الكاجب كال
"ىك خطاب اهلل تعالى المتعمؽ بجعؿ الشيء سببا أك شرطا أك مانعا أك صحيحا أك فاسدا أك عزيمة أك رخصة 

)ج (؛ الشاطبي، المكافقات 1/69(؛ اآلمدم، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ )ج 1/107)ج المحصكؿ ،الرازم: )انظر"
 (.(1/25(؛ الشككاني، إرشاد الفحكؿ )ج 1/169

 (.101( ؛ قاركت، التركيح تعريفو أىميتو حكمو )ص36( انظر: أبك سمؾ، التربية التركيحية في اإلسبلـ )ص(2
 (.45( ؛ أبك سمؾ، التربية التركيحية في اإلسبلـ )ص5/415بف تيمية، الفتاكل الكبرل )جاانظر: ((3
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 الترفيو المندوب

ىػػك الترفيػػو الػػذم يكػػكف مقصػػكده تحقيػػؽ مصػػمحة شػػرعية معتبػػرة، سػػكاء كانػػت فػػي الػػديف أك        
 (1)النفس كالبدف أك العقؿ أك الماؿ أك النسؿ، فكؿ ىذه مصالح مقصكدة كمعتبر شرعا

ضػػيؽ كالحػػرج عػػف نفسػػو، كلرفػػع الفتػػكر كالممػػؿ، أك لزيػػادة فكػػؿ ترفيػػو يحتاجػػو اإلنسػػاف لرفػػع ال       
النشػػاط كالقػػػدرة عمػػى االسػػػتمرار فػػي األعمػػػاؿ الكاجبػػة عميػػػو، أك يحتاجػػو اإلنسػػػاف كيكػػكف مػػػف كرائػػػو 
منفعة بدنية، كالتدريب كالمسابقة بالخيكؿ كرمي النباؿ كالقنص، أك لتنمية مياراتو العقمية كغير ذلؾ 

 ومن ذلك:  ،حث الشرع الحكيـ عميو، كرغب فيو ندكبان م ..، فإنو يككف ترفييان 

ـى حديث سممة بن األكوع رضي اهلل عنو َقاَل: 1-  مىى نىفىرو ًمٍف أىٍسػمى مَّـى عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مىرَّ النًَّبيُّ صى
: "اٍرميػكا بىنًػي ًإٍسػمى  ػمَّـى سى مىٍيػًو كى ػمَّى اهللي عى ، فىقىاؿى النَّبًػيُّ صى ـٍ كىػافى رىاًمينػا اٍرميػكا، كىأىنىػا يىٍنتىًضميكفى ، فىػًإفَّ أىبىػاكي اًعيؿى

ـٍ الى « مىعى بىًني فيبلىفو  ػا لىكيػ : "مى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ـٍ دي الفىًريقىٍيًف ًبأىٍيًديًي : فىأىٍمسىؾى أىحى  قىاؿى
؟"، قىاليكا: كىٍيؼى نىٍرًمي كىأىٍنتى مىعىيي  "تىٍرميكفى ـٍ ـٍ كيمّْكي : "اٍرميكا فىأىنىا مىعىكي مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ؟ قىاؿى النًَّبيُّ صى ـٍ

(2) 

يقػكؿ: "إف اهلل عػزَّ  -صػمَّى اهلل عميػو كسػمـ-سػمعتي رسػكؿى اهلل  وحديث عقبَة بن عامٍر  قـال: 2- 
نٍ  ٍنبمىػو، كجؿ ييدخؿي بالسَّيـ الكاحد ثبلثةى نىفىرو الجنةى: صانعىو يحتًسبي في صى ، كالرامػيى بػو، كمي عىًتو الخيػرى

: تأديػػبي الرجػػًؿ فرسىػػو،  ػػكا أحػػبُّ إلػػيَّ ًمػػف أف تركىبيػػكا، لػػيس مػػف المٍيػػك إال ثػػبلثه ػػكا كاركىبيػػكا، كأف ترمي كارمي
ًممىو رىٍغبةن عنو، فإنيا نعمةه تركىيا  أك -كميبلعبتيو أىمىو، كرمييو بقكسو كنىٍبًمو، كمف ترؾى الٍرميى بعد ما عى

  .(3)"-: كىفىرىىاقاؿ
ــو وســمم: 3-  ــو صــمى اهلل عمي ػػكا اٍلقيميػػكبى سىػػاعىةن ًبسىػػاعىةو" وقول كّْحي "رى

فقكلػػو "ركحػػكا" أمػػر كاألمػػر  ،(4)
كىػي زيػادة النشػاط كاالسػتمرار –لمكجكب، كصرؼ األمر إلى الندب ألنو معمػؿ بعمػة معقكلػة المعنػى 

ػكا اٍلقيميػكبى تىًعػي قى  كمػا فػي حػديث -في العبادة، كالقدرة عمػى تحصػيؿ العمػـ كّْحي : "رى سىػامىةى ٍبػًف زيىىٍيػرو قىػاؿى
" الذٍّْكرى
، (6)؛ كألف األحكاـ معقكلة المعاني أكثرىا مف باب محاسف األخبلؽ، أك مف بػاب المصػالح(5)

 .كالمصمحة ىنا: ىي التكسعة عمى النفس، كعدـ التشديد عمييا بداللة حديث حنظمة السابؽ
                                                 

 .(106ص)يفو أىميتو حكمو التركيح تعر  ،( قاركت(1
 .] 2899: رقـ الحديث4/38صحيح البخارم، الجياد كالسير/التحريض عمى الرمي، : البخارم [ ((2
 (.18سبؽ تخريجو )ص ( (3
، قاؿ عنو األلباني: ]  672: رقـ الحديث 1/393مسند القضاعي، ركحكا القمكب ساعة بساعة، : القضاعي [ ((4

 (.8/136حاديث الضعيفة كالمكضكعة )جضعيؼ )األلباني، سمسمة األ
 (.19سبؽ تخريجو )ص ((5
 (.1/82، بداية المجتيد )جابف رشدانظر:  ((6
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نساف منو منفعة، سكاء كانت فػي مجػاؿ صػقؿ مياراتػو البدنيػة أك العقميػة فكؿ ترفيو يحقؽ اإل       
كالثقافية، أك يحقؽ منو دافعية عمى العمؿ كالطاعات أك مف باب التكسعة عمى األىػؿ يعتبػر منػدكبا 

لقولــو صــمى اهلل عميــو وســمم فــي حــديث  ؛؛ كألف التشػػديد عمػػى الػػنفس مػػذمـك كمنيػػي عنػػوكمسػػتحبان 
ػكـي كىأي : "أىنٍ الثالثة نفر ـٍ لىػوي، لىًكنّْػي أىصي ـٍ ًلمَّػًو كىأىٍتقىػاكي ىٍخشىػاكي ػا كىالمَّػًو ًإنّْػي ألى كىذىا، أىمى ، تيـي الًَّذيفى قيٍمتيـٍ كىذىا كى ٍفًطػري

كَّجي النّْسىاءى، فىمىٍف رىًغبى عىٍف سينًَّتي فىمىٍيسى ًمنّْي" مّْي كىأىٍرقيدي، كىأىتىزى كىأيصى
نفس ، كعمى ذلؾ فالتكسعة عمى الػ(1)

 .مستحبة
 الترفيو الواجب

ىك الذم يككف بتركو فكات مصػمحة كاجبػة، كمصػمحة القيػاـ باألعمػاؿ الكاجبػة عمػى المسػمـ،        
، كالترفيػػػو إذا كػػػاف كسػػػيمة لمقيػػػاـ (2)كالديمكمػػػة عمييػػػا ؛ ألنػػػو "مػػػا ال يػػػتـ الكاجػػػب إال بػػػو فيػػػك كاجػػػب"

فالكسيمة المؤديػة  د، فما كاف مف المقاصد كاجبان ؛ ألف الكسائؿ تابعة لممقاصان بالكاجبات، فيعتبر كاجب
، فالترفيػو الػذم يكػكف كيتعػيف كسػيمة لمعػبلج مػثبل مػف (3)إليو كاجبة أيضا، كالكضكء بالنسبة لمصػبلة

األمػػػػػػراض النفسػػػػػػية كاالكتئػػػػػػاب كاالضػػػػػػطرابات النفسػػػػػػية كالعصػػػػػػبية، أك كسػػػػػػيمة لتكصػػػػػػيؿ المفػػػػػػاىيـ 
بػػر الترفيػػو ىنػػا كسػػيمة لمقصػػد كاجػػب كىػػك حفػػظ الػػنفس ، فيعتكالسػػمككيات الصػػحيحة لؤلطفػػاؿ مػػثبلن 

كالعقػؿ ؛ ألنيمػا مػػف المقاصػد كالكميػػات الخمػس الكاجػػب حفظيػا كىػػي: الػديف كالػػنفس كالعقػؿ كالنسػػؿ 
  .؛ ألف الكسائؿ تأخذ حكـ المقاصدتعينة لحفظ ىذه المقاصد فيك كاجبكالماؿ، فما كاف كسيمة م

 الترفيو المكروه

ذم خرج عف القدر المعقكؿ مف غير حاجة إليو، كلـ يحقؽ مصمحة شرعية مف ىك الترفيو ال       
ضػػػاعة لؤلكقػػػات بػػػدكف فائػػػدة، مػػػع أف  المصػػالح المعتبػػػرة ؛ ألنػػػو يكػػػكف اشػػػتغاؿ بمػػػا ال فائػػدة منػػػو، كا 

ڄ  چ  فقال تعالى:األكقات أغمى ما يممؾ اإلنساف، كألىميتو أقسـ اهلل بو في أكثر مف مكضػع، 

ٱ        ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ      پ  چ   وقــال تعــالى:[، 2، 1]الضػحى:  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ وقـــــــــال تعـــــــــالى: [، 4 - 1]الفجػػػػػػػػػر:  چپ  ڀ  ڀ    ڀ  

 [ 2، 1]العصر: 

                                                 

 ] .5063: رقـ الحديث7/2صحيح البخارم، النكاح/الترغيب في النكاح، : البخارم [ ((1
 (.2/88)جاألشباه كالنظائر ،( السبكي(2
 .(353، 2/34)جالمكافقات  ،( الشاطبي(3
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ةي كىال وقد قال النبي صمى اهلل عميـو  ػحَّ ػا كىًثيػره ًمػفى النَّػاًس: الصّْ ٍغبيػكفه ًفيًيمى تىػاًف مى فىػرىاغي "كسػمـ:" ًنٍعمى
(1)  

جعمو مساكيا لمصحة  كألىميتوكفي ىذا الحديث دليؿ عمى أىمية الكقت، كعدـ تضييعو بدكف فائدة، 
 في ىذا الحديث

لـ يحمد رىٍأيػو ًفػي  بن حجر:اقال  ا ًببىٍخسو كى بىفى ًلكىٍكًنًو بىاعىييمى ا يىٍنبىًغي فىقىٍد غى ا ًفيمى " فىًإفَّ مىٍف الى يىٍستىٍعًمميييمى
 (2)ذىًلؾ"

 .(3)" كالمعب مباح كلكف المكاظبة عميو مذمكمة " وقال الغزالي:

كالزيادة في الترفيو مف غير حاجة ىك إسراؼ مذمكـ؛ ألف المكازنة بػيف متطمبػات الػنفس مػف الترفيػو 
كالتسػػػمية كبػػػيف العمػػػؿ كالجػػػد كاالجتيػػػاد مطمػػػكب، فػػػإذا طغػػػت كاحػػػدة عمػػػى األخػػػرل كانػػػت الكراىػػػة ؛ 

ـٍ لحديث الثبلثة نفر:  ىٍخشىػاكي ػا كىالمَّػًو ًإنّْػي ألى كىػذىا، أىمى قكلو صمى اهلل عميػو كسػمـ: " أىٍنػتيـي الَّػًذيفى قيٍمػتيـٍ كىػذىا كى
ػػٍف  ػػٍف رىًغػػبى عى ػػاءى، فىمى كَّجي النّْسى ػػمّْي كىأىٍرقيػػدي، كىأىتىػػزى ، كىأيصى ػػكـي كىأيٍفًطػػري ـٍ لىػػوي، لىًكنّْػػي أىصي سيػػنًَّتي فىمىػػٍيسى ًلمَّػػًو كىأىٍتقىػػاكي

 .(4)"ًمنّْي

 الترفيو المحرم

 :(5)بأحد أمريف يككف الترفيو محرمان        

كركد نص شرعي مف الكتاب أك السنة عمى تحػريـ كسػيمة مػف الكسػائؿ المسػتخدمة فػي الترفيػو،  -1
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       چ  قـــال تعـــالى:كػػالخمر كالقمػػػار مػػثبل، فقػػػد كرد دليػػؿ قػػػاطع عمػػى تحريميمػػػا 

[، ككاأللعػػػػػػػػػػػػاب 90]المائػػػػػػػػػػػػدة:  چٺ  ٺ  ٺ   پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
الرياضػػية التػػي خرجػػت عػػف اآلداب الشػػرعية، كػػالتي تنكشػػؼ فييػػا العػػكرات، كيكػػكف فييػػا االخػػتبلط 

، كالحفبلت الماجنة المميئة بالفجكر كالفسكؽ   المحـر
 سمم:لقولو صمى اهلل عميو و  ككاأللعاب التي تقكـ عمى السحر الحقيقي، فإنو مف السبع المكبقات ؛

: «" اٍجتىًنبيكا السٍَّبعى الميكًبقىاتً  ؟ قىاؿى مىا ىيفَّ قىٍتػؿي الػنٍَّفًس »، قىاليكا: يىا رىسيكؿى المًَّو كى ، كى الشٍّْرؾي ًبالمَّػًو، كىالسّْػٍحري

                                                 

(1)  6412: رقـ الحديث8/88ال عيش إال عيش اآلخرة، /البخارم: صحيح البخارم، الر قاؽ. 
 (.11/230)ج فتح البارمابف حجر، ( (2
 (.3/128)ج إحياء عمـك الديفالغزالي، ( (3
 (.23سبؽ تخريجو )ص  ((4
فقو ، القرضاكم  (؛25ص)صناعة الترفيو  ،المنجد ( ؛111ص)التركيح تعريفو أىميتو حكمو  ،: قاركتانظر ((5

 )مكقع الكتركني(.كالتركيح )نقبل عف مكقع االتحاد النسائي اإلسبلمي العالمي الميك
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لّْي يىػػٍكـى ا ، كىالتَّػػكى ػػاًؿ اليىتًػػيـً بىػػا، كىأىٍكػػؿي مى ؽّْ، كىأىٍكػػؿي الرّْ ـى المَّػػوي ًإالَّ بًػػالحى ػػرَّ ػػنىاًت الَّتًػػي حى قىػػٍذؼي الميٍحصى لزٍَّحػػًؼ، كى
الميٍؤًمنىاًت الغىاًفبلىًت "
(1). 

ككاأللعاب التي تقػكـ عمػى الخديعػة كاالحتيػاؿ عمػى النػاس ؛ ألكػؿ أمػكاليـ بالباطػؿ، كغيػر ذلػؾ مػف 
 .كرد فييا دليؿ شرعي عمى تحريميا الكسائؿ التي

عػف أداء الصػبلة المفركضػة، أك  الترفيو الذم يؤدم إلى ترؾ مصمحة كاجبة، كأف يميي المسػمـ -2
  .شيء مف األعماؿ الكاجبة

ـٍ ًجٍنسيػوي كىػاٍلبىٍيًع  بن تيميـة:اقال  ػرَّ ـٍ ييحى ٍف لىػ ٍنػوي كىاً  ٍنًيػيّّ عى ػرى المَّػوي بًػًو فىييػكى مى ػا أىمى ػٍف مى شىػغىؿى عى ػا أىٍليىػى كى مى " كى
ا يىتىمىيَّى ًبًو اٍلبىػاًطميكفى  ارىًة كىأىمَّا سىاًئري مى كًب المًَّعػًب ًممَّػا الى ييٍسػتىعىافي بًػًو كىالتّْجى ػري سىػاًئًر ضي ًمػٍف أىٍنػكىاًع المٍَّيػًك كى

رىاـه " ؽه شىٍرًعيه فىكيمُّوي حى ًفي حى
(2). 

يؤدم إلى ضرر كمفسدة ظاىرة، كأف يفكّْت حفظ أصػؿ مػف األصػكؿ  المحـر ما الترفيوكمف        
ليا حكـ المقاصد، فما كاف مف الكسائؿ يؤدم  كالكميات الخمس الكاجب حفظيا، كمعمكـ أف الكسائؿ

، كمقصكد الشرع مف الخمؽ ىك حفظ الكميات الخمػس، كىػي: (3)إلى محـر فيك محـر كال يجكز فعمو
، فػػإذا كػاف الترفيػػو مباحػا كلكنػػو يػؤدم إلػػى مفسػدة، فإنػػو (4)حفػظ الػديف كالػػنفس كالعقػؿ كالنسػػؿ كالمػاؿ

 (5)مػػف جمػػب المصػػالح " أكلػػى: " درء المفاسػػد دة تقــولوالقاعــيكػػكف محرمػػا مػػف بػػاب درء المفاسػػد، 
 فدرء المفسدة الكاقعة عمى النفس أك الماؿ أك غيرىما أكلى مف المصمحة المرجكة مف الترفيو

مىػػى قــال الشــاطبي: ، عى ـٍ ػػاًتًي تىنىعُّمى ـٍ كى ـٍ كىأىٍحػػكىاًلًي مىػػى اٍلًعبىػػاًد ًفػػي شىػػيىكىاًتًي سَّػػعى المَّػػوي تىعىػػالىى عى قىػػٍد كى كىٍجػػوو الى  " كى
ٍفسىدىةو "  .(6)ييٍفًضي ًإلىى مى

 
 
 

                                                 

: رقـ 4/10صحيح البخارم، الكصايا / قكلو تعالى:"إف الذيف يأكمكف أمكاؿ اليتامى......"، : البخارم[ ((1
 .] 2766الحديث

 (.5/415)ج الفتاكل الكبرلابف تيمية، ( (2
 (.1/157)ج بدائع الصنائع ،ني( الكاسا(3
 (.20 -17/ 2)ج المكافقات ،( الشاطبي(4
 (.1/87)ج األشباه كالنظائر ،( السيكطي(5
 (.1/516)جالمكافقات  ،( الشاطبي(6



26 

 

 ثانيا: فوائد الترفيو
الترفيػو فػػي اإلسػػبلـ لػيس مجػػرد ليػػك كلعػػب، أك إضػاعة لمكقػػت كالمػػاؿ بػبل فائػػدة، بػػؿ األصػػؿ        

فيػػو أف يعػػكد عمػػى اإلنسػػاف بفكائػػد عمػػى المسػػتكل الشخصػػي، أك عمػػى مسػػتكل المجتمػػع ككػػؿ، إذ إف 
ال كػػاف  الترفيػو يعتبػػر كسػػيمة لغايػة، كال بػػد لمكسػػائؿ أف يتحقػؽ منيػػا النفػػع كالفائػدة المقصػػكدة منيػػا، كا 

 .اإلتياف بيا عبثا، كما شرع اإلسبلـ الترفيو كحث عميو إال لفائدة مرجكة منو

 كالترفيو اليادؼ المنضبط بضكابط الشرع يحقؽ عدة فكائد مف جكانب مختمفة، كمف ذلؾ:        

 :الجانب الديني

يػػػة العقيػػػدة كالقػػػيـ اإلسػػػبلمية: مػػػف خػػػبلؿ إشػػػغاؿ كقػػػت الفػػػراغ فػػػي كسػػػائؿ الترفيػػػو اليادفػػػة، حما1- 
كالقصػػة كالحػػكار كالمسػػابقات كالشػػعر كالنشػػيد كالمشػػاىد اليادفػػة، بػػدؿ أف يمجػػأ الشػػخص إلػػى كسػػائؿ 

  .(1)الترفيو  المنحرفة كاليدامة

براز محاسنو كيسره كسماحتو -2 ـي ولو صمى اهلل عميو وسمم: لق؛ إظيار الفسحة في الديف، كا  " لىػتىٍعمى
ةن، ًإنّْي أيرٍ  ةو يىييكدي أىفَّ ًفي ًديًننىا فيٍسحى ًنيًفيَّةو سىٍمحى كمف يتأمؿ أنكاع ككسائؿ الترفيو المشركعة  ،(2)"ًسٍمتي ًبحى

 .(3)يدرؾ أنيا تمبي احتياجات النفس البشرية، كال تتعارض مع فطرتو

ًفػي  لقولـو صـمى اهلل عميـو وسـمم:ة، كتحقيؽ األجر كالثكاب الترفيو ميداف مف مياديف الطاع -3 " كى
: أى  ؟ قىػػاؿى يىكيػػكفي لىػػوي ًفييىػػا أىٍجػػره تىوي كى ػػٍيكى ػػدينىا شى ػػدىقىةه، قىػػاليكا: يىػػا رىسيػػكؿى اهلًل، أىيىػػأًتي أىحى ـٍ صى ػػًدكي رىأىٍيػػتيـٍ لىػػٍك بيٍضػػًع أىحى

؟ فىكى  مىٍيًو ًفييىا ًكٍزره رىاـو أىكىافى عى عىيىا ًفي حى "كىضى ًؿ كىافى لىوي أىٍجره بلى عىيىا ًفي اٍلحى ذىًلؾى ًإذىا كىضى
(4 ) 

مىى أىًخيؾى اٍلميٍسًمـً "وقولو صمى اهلل عميو وسمم:   كرى عى الىؾى السُّري ٍغًفرىًة ًإٍدخى " ًإفَّ ًمٍف كىاًجًب اٍلمى
(5)  

رداء رضـي اهلل كما قـال أبـو الـديعيف المسمـ عمى الديمكمة في الطاعة كالعبادة كزيادة النشاط،  -4
 . (6): " إني ألستجـ نفسي بشيء مف الميك ألتقكل بذلؾ فيما بعد عمى الحؽ "عنو

                                                 

 (.32ص)التركيح تعريفو أىميتو حكمو  ،( قاركت(1
، قاؿ عنو ] 24855يث: رقـ الحد41/349أحمد: مسند أحمد، مسند النساء/ مسند الصديقة عائشة...، [ (2(

 األرنؤكط: حديث قكم كىذا سند حسف ) نفس المرجع(.
 )مكقع الكتركني(. التركيح عف النفس في اإلسبلـ ،البعداني ((3
 ]. 1006: رقـ الحديث2/697صحيح مسمـ، الزكاة/ بياف أف اسـ الصدقة يقع عمى كؿ نكع ....، : مسمـ [( (4
، قاؿ عنو األلباني: منكر ) األلباني، سمسمة  ] 2738: رقـ الحديث3/85ء، المعجـ الكبير، الحا: الطبراني [ ((5

 (.7/189األحاديث الضعيفة كالمكضكعة )ج
 (.2/30)ج إحياء عمـك الديف ،( الغزالي(6
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ـي ًليىتىقىػكَّل  بن حجراوكما قال   يىنىػا ػٍكـً كى مىػى الصَّ في تعميقو عمى حديث الثبلثػة نفػر: " فىييٍفًطػري ًليىتىقىػكَّل عى
كَّجي ًلكىٍسًر الشٍَّيكىًة كى  يىتىزى مىى اٍلًقيىاـً كى تىٍكًثيًر النٍَّسًؿ"عى ٍعفىاًؼ النٍَّفًس كى  .(1)اً 

متثــال بعػػض األنشػػطة الترفيييػػة تعتبػػر مػػف اإلعػػداد كالتػػدريب، كاألنشػػطة الرياضػػية المختمفػػة ؛ ا -5
ـــو تعـــالى:  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  چ لقول

 وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ەئې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ

 [60]األنفاؿ:  چىئ  

 :الجانب النفسي والصحي

يحقؽ التكازف بيف حاجات اإلنساف المختمفة الركحية كالعقمية كالبدنية، فيك يراعي فطرة اإلنساف  -1
 (2)الطبيعية ؛ إلشباع حاجاتو، كرغبتو في البيجة كالسركر

 (3)غير ذلؾعبلج لعدد مف األمراض النفسية كالممؿ كاالكتئاب كاالضطراب العصبي ك  -2
كالقمػػكب إذا أكرىػت عميػػت كتركيحيػػا  ،" الميػػك مػركح لمقمػػب كمخفػػؼ عنػو أعبػػاء الفكػر قـال الغزالــي:

ألف عطمة يـك تبعث  ؛إعانة ليا عمى الجد فالمكاظب عمى التفقو مثبلن ينبغي أف يتعطؿ يكـ الجمعة
ت ينبغػي أف يتعطػؿ كالمكاظػب عمػى نكافػؿ الصػمكات فػي سػائر األكقػا ،عمى النشاط في سػائر األيػاـ

فػػي بعػػض األكقػػات كألجمػػو كرىػػت الصػػبلة فػػي بعػػض األكقػػات، فالعطمػػة معكنػػة عمػػى العمػػؿ كالميػػك 
معيف عمى الجد كال يصبر عمى الجد المحض كالحؽ المػر إال نفػكس األنبيػاء عمػييـ السػبلـ، فػالميك 

 .(4)دكاء القمب مف داء اإلعياء كالمبلؿ"
" مػر بػي حمػاالف تحػت جػذع ثقيػؿ، كىمػا  قال ابن الجوزي:، (5)دفع ضغكطات الحياة المختمفة -3

يتجاكبػػاف بإنشػػاء الػػنغـ، ككممػػات االسػػتراحة، فأحػػدىما يصػػغي إلػػى مػػا يقكلػػو اآلخػػر، ثػػـ يعيػػده، أك 
يجيبػػو بمثمػػو، كاآلخػػر ىمتػػو مثػػؿ ذلػػؾ، فرأيػػت أنيمػػا لػػك لػػـ يفعػػبل ىػػذا، زادت المشػػقة عمييمػػا، كثقػػؿ 

ألمر، فتأممت السبب في ذلؾ، فإذا بو تعميؽ فكر كؿ كاحد منيما بمػا األمر، ككمما فعبل ىذا، ىاف ا
جالة فكره في الجكاب بمثؿ ذلؾ، فينقطع الطريؽ، كينسى ثقػؿ المحمػكؿ،  يقكلو اآلخر، كطربو بو، كا 
فأخذت مف ىذا إشارةن عجيبةن، كرأيت اإلنساف قد حمؿ مف التكميؼ أمكرنا صعبة، كمف أثقؿ ما حمػؿ 

                                                 

 (.9/105)ج فتح البارمبف حجر، ا( (1
 (.13ص) النفس شحاتة: التركيح عف ؛)مكقع الكتركني(. التركيح عف النفس في اإلسبلـ ،( البعداني(2
 (.14ص)شحاتة: التركيح عف النفس  ؛ )مكقع الكتركني(.التركيح عف النفس في اإلسبلـ  ،( البعداني(3
 (.2/287)ج إحياء عمـك الديفالغزالي، ( (4
 (.15ص) صناعة الترفيو ،( المنجد(5
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ميفيا الصبر عما تحب، كعمى ما تكره، فرأيت الصكاب قطع طريػؽ الصػبر بالتسػمية مدارة نفسو، كتك
 .(1)كالتمطؼ لمنفس"

كسػػاب الفػػرد القػػدرات كالميػػارات المختمفػػة مػػف خػػبلؿ  -4 تنميػػة أعضػػاء الجسػػـ عمػػى أكمػػؿ كجػػو، كا 
 .(2)األنشطة الرياضية المختمفة

، كالمشػاكؿ االجتماعيػة ؛ التػي تقػكد ةسػيالحد مف السمككيات السػمبية الناجمػة عػف األمػراض النف -5
  . (3)إلى الجريمة كاالنتحار

ا، مف خػبلؿ يعيف الفرد المسمـ عمى تحمؿ المشاؽ في الحياة، كالتخفيؼ مف الجانب الجدم فيي -6
 .(4)التكسعة عمى النفس، كاستخداـ الكسائؿ المشركعة لذلؾ

عمػى الػػنفس أك األىػؿ، كىػك مطمػػكب ؛ اإلحسػاس بالسػعادة مػػف خػبلؿ إدخػاؿ السػػركر كالتكسػعة  -7
﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸         ﮹  ﮺  ﮻چ لقولو تعالى:  ﮽    ﮼ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  

ػػػػًد 3]ىػػػػكد:  چ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                   ٍزًؽ كىرىغى ػػػػعىًة الػػػػرّْ نىػػػػاًفًع مػػػػف سى ـٍ ًباٍلمى ػػػػتّْعيكي [ أم: ييمى
 .(5)اٍلعىٍيشً 

مىى أىًخيؾى اٍلميٍسًمـً " مم:وقولو صمى اهلل عميو وس كرى عى الىؾى السُّري ٍغًفرىًة ًإٍدخى " ًإفَّ ًمٍف كىاًجًب اٍلمى
وقولو ، (6)

دىقىةه"صمى اهلل عميو وسمم : "تىبىسُّميؾى ًفي كىٍجًو أىًخيؾى صى
(7). 

 

 

 

                                                 

 (.113ص)صيد الخاطر ابف الجكزم، ( (1
 (.7ص) السدحاف: التركيح النبكم ( ؛11ص)عي نحك التركيح اتجاىات الطالب الجام ،( أبكمصطفى كأبك دؼ(2
شحاتة: التركيح عف النفس في ضكء الضكابط  ؛)مكقع الكتركني(.، التركيح عف النفس في اإلسبلـ ،( البعداني(3

 (.14ص) الشرعية
 (.16ص)التركيح النبكم  ،( السدحاف(4
 (.9/4القرطبي )ج تفسير ،( القرطبي(5
 (.26سبؽ تخريجو )ص  ((6
، قاؿ عنو ]  474: رقـ الحديث2/221بف حباف، البر كاإلحساف / حسف الخمؽ، اصحيح : ابف حباف [( (7

 (.1/561األلباني: صحيح ) األلباني، صحيح الجامع الصغير كزيادتو )ج
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 :الجانب الفكري والمعرفي

ميػػػارات كأنمػػػاط معرفيػػػة أسػػػاليب الترفيػػػو اليادفػػػة تعمػػػؿ عمػػػى إكسػػػاب الفػػػرد كالمجتمػػػع خبػػػرات ك  -1
 .(1)متعددة، كتعمؿ عمى االبتكار كاإلبداع

غػػػػرز المفػػػػاىيـ كاألفكػػػػار البنػػػػاءة مػػػػف خػػػػبلؿ اسػػػػتخداـ األنشػػػػطة الترفيييػػػػة الثقافيػػػػة فػػػػي العمميػػػػة  -2
 .(2)التعميمية

زيادة نشاط األطفاؿ، كرفع مستكل التحصيؿ التعميمي لدييـ ؛ ألف الطفؿ يحتاج أكثر مف غيره  -3
 .(3)الترفيولمعب ك 

يسػتريح إليػو مػف  جميبلن  " كينبغي أف يؤذف لو بعد االنصراؼ مف الكتاب أف يمعب لعبان  قال الغزالي:
رىاقػو إلػى الػتعمـ دائمػان  يميػت  تعب المكتب بحيث ال يتعب في المعب فػإف منػع الصػبي مػف المعػب كا 

 .(4)قمبو كيبطؿ ذكاءه كينغص عميو العيش حتى يطمب الحيمة في الخبلص منو"

تحسػػػيف شخصػػػية اإلنسػػػاف، كزيػػػادة إنتاجػػػو كفعاليتػػػو، مػػػف خػػػبلؿ التفكيػػػر الػػػكاقعي، كالبعػػػد عػػػف  -4
الضػػعؼ كالممػػؿ بتػػكفير سػػبؿ الراحػػة لػػو بعػػد الجػػد كاالجتيػػاد ؛ ألف الراحػػة كالطمأنينػػة شػػرط لمػػتعمـ، 

 .(5)كال مجيبان  فالشخص المتكتر ال يككف مستقببلن 

استخداـ األنشطة الترفييية ككسيمة مف كسائؿ التعميـ، كىي  زيادة التحصيؿ التعميمي مف خبلؿ -5
  .(6)بالطبع محببة لمطالب

براز مكاىب األفراد كتحديد ميكليـ كتطكيرىا، كتكجيو ذلؾ تكجييان  -6  القدرة عمى اإلبداع كالتميز، كا 
 .(7)صحيحان 

 

                                                 

 .)مكقع الكتركني(.، التركيح عف النفس في اإلسبلـ ،( البعداني(1
 (.448ص)الطفؿ المسمـ مف كجية نظر اآلباء كاألميات المعاصر لدل  كيحكاقع التر  ،( حجار(2
 (.448ص ) السابؽالمرجع ( (3
 (.2/287)ج إحياء عمـك الديفالغزالي، ( (4
اتجاىات الطالب الجامعي  ،أبكمصطفى كأبك دؼ (؛35-21ص ص)التركيح تعريفو أىميتو حكمو  ،( قاركت(5

 (.11ص)نحك التركيح
 (.44ص)و حكمو التركيح تعريفو أىميت ،( قاركت(6
 (.13ص)اتجاىات الطالب الجامعي نحك التركيح  ،مصطفى كأبك دؼ ( أبك(7
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لمبادرة كاالبتكار، مف أجؿ تجديد النشاط كاليمـ ؛ حتى يستطيع اإلنساف زيادة األداء كاإلبداع كا -7
  .(1)التنمية كعمارة األرض لتحقيؽ الغاية العظمى كىي عبادة اهلل سبحانو كتعالى

 :الجانب الجتماعي

الترفيػػو اليػػػادؼ مػػف خػػػبلؿ األنشػػطة المبلئمػػػة تقمػػؿ الجريمػػػة، كتبعػػد المجتمػػػع عػػف التفكيػػػر فػػػي  -1
 .(2)االنحراؼ كالعادات السيئة أك الكقكع فييا

شػػطة كالكسػػائؿ الترفيييػػة تعمػػؿ عمػػى إشػػاعة ثقافػػة التفػػاؤؿ، كالثقػػة اإليجابيػػة التػػي تزيػػد مػػف األن -2
 .(3)المبادرة الفاعمة كاإليجابية، مف خبلؿ بث السركر كدكاعي البيجة في األمة

تربية المجتمع المسمـ كتييئة أفراده لخدمة اإلسبلـ مف خبلؿ األنشطة الترفييية التي تعمؿ عمى  3-
 .رة الفرد في المجاالت المختمفةصقؿ ميا

 (4)نشر ثقافة األلفة كالمحبة، كالترابط االجتماعي مف خبلؿ األنشطة الترفييية المتنكعة كاليادفة4- 

  .(5)التدريب عمى التنافس البناء، كتحمؿ المسئكلية، كاحتراـ آراء الغير، كرعاية مصالحيـ5- 

خكة كالتفػػاىـ كالتسػػامح كغيػػر ذلػػؾ، كمنػػع السػػمكؾ ، كػػاألإكسػػاب الفػػرد صػػفات مقبكلػػة اجتماعيػػان 6- 
المنحػػػػرؼ غيػػػػر االجتمػػػػاعي، كنبػػػػذ الصػػػػفات غيػػػػر المقبكلػػػػة، كاإليػػػػذاء كالسػػػػخرية كالتعصػػػػب لمػػػػرأم 

 .(6)كاالنطكائية كغير ذلؾ

، كحسػف المعاشػرة مػع األىػؿ كمػا أمػر مف الحػب كالتػآلؼ زيادة الترابط األسرم، الذم يخمؽ جكان 7- 
[، كيككف لو األثر في حػؿ المشػاكؿ النفسػية 19]النساء:  چۉ  ۉ  چاهلل تعالى فقاؿ: 

ألم مػػػف أفػػػراد األسػػػرة فػػػي جػػػك مػػػريح كممتػػػع، كيعمػػػؿ عمػػػى تػػػكفير جػػػك مناسػػػب لتعمػػػيـ أفػػػراد األسػػػرة 
 .(7)الكاجبات كالتكجييات كاألخبلؽ كالمفاىيـ الحسنة

                                                 

 (.13ص)التركيح عف النفس في ضكء الضكابط الشرعية  ،( شحاتة(1
 .)مكقع الكتركني(.التركيح عف النفس في اإلسبلـ،  ،( البعداني(2
 ( السابؽ (3
 .قع الكتركني(.)مك التركيح عف النفس في اإلسبلـ،  ،( البعداني(4
 ى( ؛ أبك مصطف448ص)كاقع الترفيو المعاصر لدل الطفؿ المسمـ مف كجية نظر اآلباء كاألميات  ،( حجار(5

 (.12ص) اتجاىات الطالب الجامعي نحك التركيح ،كأبك دؼ
اتجاىات الطالب الجامعي نحك  ،كأبك دؼ ىأبك مصطف ( ؛33ص) التركيح تعريفو أىميتو حكمو ،( قاركت(6
 (.12ص)ركيح الت
 (.39ص)التركيح تعريفو أىميتو حكمو  ،( قاركت(7
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ف طريػؽ برامجيػا اليادفػة، تقدير المسػئكلية كتحمميػا مػف خػبلؿ األنشػطة الترفيييػة الجماعيػة، عػ8- 
 .(1)كتكزيع أعماليا عمى المشاركيف فييا، كتقكيـ ىذه األعماؿ كاالستفادة مف ذلؾ

حماية األفراد مف رفاؽ السكء مػف خػبلؿ المشػاركة فػي األنشػطة الترفيييػة اليادفػة، كممػئ الفػراغ 9- 
 .(2)بيذه األنشطة

غبػػػة فػػػي إقامػػػة عبلقػػػات اجتماعيػػػة مػػػع إيجػػػاد ركح التعػػػاكف، كتشػػػجيع العمػػػؿ الجمػػػاعي، كالر 10- 
اآلخػػريف كمسػػاعدتيـ مػػف خػػبلؿ األنشػػطة الخمكيػػة كالػػرحبلت الجماعيػػة التػػي تمػػارس بطريقػػة تعاكنيػػة 

 .(3)بيف األفراد المشاركيف

 :(4)الجانب القتصادي

كبالتػالي  مف خػبلؿ االسػتراحة لتجديػد النشػاط، يساعد الفرد عمى القياـ بكظيفتو عف كفاية كقدرة1- 
 .يزيد اإلنتاج

، خاصة بعػد التطػكر الكبيػر عمػى يعتبر الترفيو مصدر دخؿ لشريحة كاسعة مف شرائح المجتمع2- 
كسائؿ الترفيو المختمفة، كأصبحت ليا نكادم كأماكف كآالت خاصة، مما زاد مف فرص العمػؿ ألفػراد 

 .المجتمع

يػؤثر فػي زيػادة النفسية ممػا كعبلجو لعدد مف األمراض  المستكل الصحي بسبب الترفيو، ارتفاع3- 
 .كتقميؿ نسبة العاطميف عف العمؿ اإلنتاج

اكتشاؼ قدرات كمكاىب شخصية قد تؤثر في تكفير مصدر دخؿ مف خبلؿ ميداف العمػؿ الػذم 4- 
 .يصمح لو، كيتفؽ ذلؾ مع ميكلو كرغباتو ؛ مما يعتبر دافعا أكثر عمى العمؿ

 

 

 

 

                                                 

 (.39ص) السابؽالمرجع ( (1
 (.43ص) المرجع نفسو( (2
 (.47ص) المرجع نفسو( (3
 (.12ص)اتجاىات الطالب الجامعي نحك التركيح  ،كأبك دؼ ىأبك مصطف( انظر: (4
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 المبحث الثالث
 ضوابطوأشكال الترفيو المعاصر و 

 
 أول: أشكال الترفيو المعاصر

تنكعػػػت أشػػػكاؿ الترفيػػػو فػػػي العصػػػر الحػػػالي كتعػػػددت كسػػػائمو كأدكاتػػػو؛ نظػػػرا لتطػػػكر الحيػػػاة        
المعاصرة، كظيكر التكنكلكجيا، مما أدل إلى ظيكر كسائؿ كأدكات لمترفيو لـ تكػف مكجػكدة بالصػكرة 

الت المتطػػكرة، كأصػػبح لمترفيػػو بػػرامج كأنشػػطة التػػي كانػػت مكجػػكدة عمييػػا فػػي السػػابؽ، كػػاألدكات كاآل
كتختمػػػػؼ بػػػػاختبلؼ األدكات  متخصصػػػػة كمتنكعػػػػة، كأصػػػػبحت لػػػػو أمػػػػاكف خاصػػػػة يرتادىػػػػا النػػػػاس،

كالكسػػائؿ المسػػتخدمة فييػػا، فمنيػػا مػػا ىػػك بسػػيط ال يشػػكؿ خطػػرا أك ضػػررا، كمنيػػا مػػا يشػػكؿ خطػػرا 
كالظػػػػركؼ، ككػػػػؿ عصػػػػر مػػػػف كضػػػػررا، كتختمػػػػؼ األنشػػػػطة الترفيييػػػػة بػػػػاختبلؼ العػػػػادات كاألعػػػػراؼ 

العصػػكر يضػػيؼ كسػػائؿ كأدكات كأنشػػطة قػػد تختمػػؼ عػػف غيػػره، فيضػػيؼ أشػػكاال أخػػرل، أك يطػػكر 
السابؽ، كيستغني عف بعضيا، كسأذكر بعض األشكاؿ كاألنشطة المعاصرة، ألبيف بعػد ذلػؾ أمػاكف 

    الترفيو كما بيا مف كسائؿ كأدكات، كمف ىذه الكسائؿ كاألنشطة ما يمي:

 رفيو الثقافي والعقميالت -1

كػػػػػالمبلحـ الشػػػػػعبية التػػػػػي يركييػػػػػا القيصػػػػػاص  -كيشػػػػػتمؿ عمػػػػػى قػػػػػراءة القصػػػػػص كالركايػػػػػات        
كالمحاضػػػرات  -كإصػػػدار نشػػػرة أسػػػبكعية أك شػػػيرية –كالصػػػحؼ كالمجػػػبلت، كالكتابػػػة  -كالركائيػػػكف 

كألعػػاب الػػكرؽ كألعػػاب الشػػطرنج  –كالمنػػاظرات، كحمقػػات البحػػث كالمناقشػػة، كألعػػاب الػػذكاء العقمػػي 
 .(1)كالكممات المتقاطعة، كالمسابقات بأنكاعيا-)الككتشينة(

 الترفيو الفني -2

كىي األنشطة التي تمنح الفػرد اإلحسػاس بالجمػاؿ كاإلبػداع كاالبتكػار كالتػذكؽ الفنػي، كتعمػؿ        
ليدكيػػػػة، عمػػػى إكسػػػابو القػػػدرات كالميػػػارات الفنيػػػة كتنمػػػػي المعمكمػػػات، كالتصػػػكير كالرسػػػـ كالزخرفػػػة ا

                                                 

براىي56أكقات الفراغ كالتركيح )ص ،خطاب ((1 (؛ 44التربية التركيحية كأكقات الفراغ )ص ،ـ(؛ القرة غكلي كا 
 .)مكقع الكتركني(.فقو الميك كالتركيح  ،القرضاكم
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ؿ النكتة مف مجػرد كممػة تقػاؿ إلػى صػكرة معبّْػرة، كاإلنشػاد،  كالفنكف التشكيمية، كالكاريكاتير الذم يحكّْ
 .(1)كفف الفكاىة كالمرح )الككميديا(

 الترفيو الجتماعي  3-

كىػػي األنشػػطة التػػي تقػػاـ بشػػكؿ جمػػاعي، كتخػػدـ المجتمػػع، كتسػػيـ ىػػذه األنشػػطة فػػي إيجػػاد        
بػػػيف األفػػػراد كالجماعػػػات، كتكثيػػػؽ العبلقػػػات كالػػػركابط بيػػػنيـ فػػػي جػػػك يتميػػػز بػػػالمرح  فػػػرص التفاعػػػؿ

كالسػػركر، كػػالحفبلت الترفيييػػة التػػي يتخمميػػا ألعػػاب بيمكانيػػة كأناشػػيد، كاأللعػػاب االجتماعيػػة الحركيػػة 
التي تؤدل بشكؿ فردم أك جماعي إما بيدؼ رياضي بدني مثؿ شد الحبؿ كالكرة، أك فنكف عسكرية 

 .(2)مي كالتدريب، أك ألعاب لمتسمية كالميك كالمرح كغيرىاكالر 

 الترفيو الرياضي4- 

يعػػػد مػػػف األركػػػاف األساسػػػية فػػػي بػػػرامج الترفيػػػو؛ لمػػػا يتميػػػز بػػػو مػػػف أىميػػػة كبػػػرل فػػػي المتعػػػة        
الشاممة لمفرد، باإلضافة إلػى دكره فػي التنميػة الشػاممة لمشخصػية مػف جميػع النػكاحي البدنيػة كالعقميػة 

عمميػػة كاالجتماعيػػة، كمػػف ىػػذه األنشػػطة: المشػػي عمػػى األقػػداـ، كالجػػرم، ككػػرة القػػدـ، كالسػػباحة، كال
كالجػػكدك  وكالكاراتيػػكالرمػػي، كسػػباؽ الخيػػؿ كاليجػػف، كالػػدراجات، كألعػػاب القػػكل كالػػدفاع عػػف الػػنفس 

 .( 3)كالجمباز كالكثب العالي، كغير ذلؾ
 الترفيو اإلعالمي 5-

يعرض في كسػائؿ اإلعػبلـ لمتسػمية كتجديػد النشػاط، كتخفيػؼ اليمػـك  عبارة عف نشاط ىادؼ       
كالضغكطات، كذلؾ مثؿ الترفيو عف طريؽ التمفاز كالسينما كاإلذاعة، كالمسابقات الرياضية كالثقافية 

 ،كالرسكـ كالطرائؼ كالفكاىة كالشعر كالمقاالت كغيرىا ؛كالندكات، أك عف طريؽ الصحؼ كالمجبلت

إلعبلمػػػي األلعػػػاب الكرتكنيػػػة التػػػي تقػػػـك عمػػػى الصػػػكر المتحركػػػة، كىػػػي تسػػػتخدـ كيضػػػاؼ لمترفيػػػو ا
حيكانات معينة تحركيا كتنطقيا، كتدخميا في صراع مع غيرىا مثؿ لعبة القط كالفار كغيرىا، ككذلؾ 

                                                 

براىيـ59أكقات الفراغ كالتركيح )ص ،خطاب ((1 (؛ 45التربية التركيحية كأكقات الفراغ )ص ،(؛ القرة غكلي كا 
 )مكقع الكتركني(.فقو الميك كالتركيح  ،القرضاكم

براىيـ64كالتركيح )ص أكقات الفراغ ،خطاب ((2 (؛ 44التربية التركيحية كأكقات الفراغ )ص ،(؛ القرة غكلي كا 
 )مكقع الكتركني(.فقو الميك كالتركيح  ،القرضاكم

أكقات الفراغ كالتركيح  ،(؛ خطاب147التركيح الرياضي في المجتمع المعاصر )ص ،دركيش كالحمامي ((3
براىيـ74)ص )مكقع فقو الميك كالتركيح  ،(؛ القرضاكم43يحية كأكقات الفراغ )صالتربية الترك  ،(؛  القرة غكلي كا 

 الكتركني(.
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األعماؿ الدرامية التي تمثؿ قصصا حقيقية، أك متخيمػة فػي الحيػاة، كيعبػر عنيػا فػي صػكر مسػرحية 
 .(1)أك تمثيمية

 األلعاب اللكترونية )ألعاب الكمبيوتر( 6-

كمػػػف األلعػػػاب التػػػي شػػػاعت فػػػي عصػػػرنا، نتيجػػػة التقػػػدـ العممػػػي اليائػػػؿ، كأصػػػبح ليػػػا ىكاتيػػػا        
ف نافسػػػػػيـ فييػػػػػا الكبػػػػػار فػػػػػي كثيػػػػػر مػػػػػف األحيػػػػػاف: مػػػػػا  كعشػػػػػاقيا، كال سػػػػػيما فػػػػػي عػػػػػالـ األطفػػػػػاؿ، كا 

التطػػكر السػػريع أللعػػاب الكمبيػػكتر إلػػى غػػزك األلعػػاب اإللكتركنيػػة )ألعػػاب الكمبيػػكتر( فػػأدل :يسػػمى
كألعػاب المغػامرات،  ؛صية فريدة كىي تفاعميػا مػع البلعػبالبيكت كاألسكاؽ بيا لما تتميز بو مف خا

كالتخطيطيػػة،  االسػػتراتيجيةاأللعػػاب لتشػػكيؽ، كألعػػاب القتػػاؿ، كاأللعػػاب الرياضػػية، ك ألعػػاب اإلثػػارة كاك 
 .(2)ألعاب الشدة كالطاكلةك 

 و الخمويالترفي 7-

كىك يسػيـ فػي إشػباع ميػؿ  ؛غ في الخبلء، كبيف أحضاف الطبيعةكيقصد بو قضاء كقت الفرا       
كالنزىات كالرحبلت التي ىدفيا الصيد  ؛ؿ الطبيعةالفرد لممغامرة، كالبحث عف المعرفة، كالتمتع بجما

شػػكاطئ البحػػار كغيػػر كزيػػارة الحػػدائؽ كالبسػػاتيف، كاالسػػتجماـ عمػػى  كالقػػنص، كالمعسػػكرات الصػػيفية،
 .(3)ذلؾ

فػػػي كػػػؿ مػػػا سػػػبؽ مػػػف أشػػػكاؿ ككسػػػائؿ كأنشػػػطة، أف األصػػػؿ فػػػي كػػػؿ ىػػػذه  وخالصـــة القـــول       
، كأنيا كسائؿ كأدكات مجردة، فييا الخير كالشر، كفييػا النفػع كالضػر، (4)األلعاب الجكاز كالمشركعية

إذا كانػػت تػػدعك إلػػى  ؛ف حرامػػان إذا كانػػت تػػدعك إلػػى الخيػػر أكفييػػا النفػػع، كتكػػك  ؛كبػػذلؾ تكػػكف حػػبلالن 
؛ ألف األصؿ في األشػياء كاألعمػاؿ الدنيكيػة ىػك اإلباحػة، باإلضػافة إلػى أف (5)الشر أك فييا الضرر

إلى درجة  كؿ ما يقكم البدف، كيعكد عميو بالعافية، فيك أمر مشركع، بؿ مستحب، كقد يصؿ أحيانان 
فػػي حاجػػة إلػػى كاحػػات فػػي  - النػػاس كػػؿ -جػػة الحاجػػة إليػػو؛ ليػػذا كػػاف النػػاس الكجػػكب، حسػػب در 

طػػريقيـ، تخفػػؼ عػػنيـ بعػػض عنػػاء رحمػػة الحيػػاة، ككػػاف ال بػػد ليػػـ مػػف أشػػياء يركحػػكف بيػػا أنفسػػيـ، 
                                                 

 .)مكقع الكتركني(.فقو الميك كالتركيح  ،(؛ القرضاكم9)ص التركيح اإلعبلمي ،الحكلي كرضكاف ((1
كقع )مفقو الميك كالتركيح  ،(؛  القرضاكم183التركيح الرياضي في المجتمع المعاصر )ص ،دركيش كالحمامي ((2

 .الكتركني(
براىيـ66أكقات الفراغ كالتركيح )ص ،خطاب ((3  (.236التربية التركيحية كأكقات الفراغ )ص ،(؛ القرة غكلي كا 
كال يتسع المقاـ لذكرىا؛ ألنيا ليس مكضكع بحثنا كخكفا مف االستطراد كاإلطالة،  ،بعض الكسائؿ محرمة بالنص ((4

 لتحريش بيف البيائـ كاتخاذىا غرضا كىدفا في الرماية كغيرىا.كالمعازؼ كالخمر كالقمار كاليانصيب، كا
 (.41ص)التركيح عف النفس  ،شحاتة ((5
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حتى يضحككا كيفرحكا كيمرحكا، كال يغمب عمييـ الغـ كالحزف كالنكد، فينغص عمييـ عيشيـ، كيكػدر 
 .(1)عمييـ صفكىـ

لػكاف يسمـ امرؤ فييا مػف تجػرع لػكف أك أمتاعب كاآلالـ، كال ألف الحياة رحمة شاقة، حافمة بالك        
مػػػف غصصػػػيا، كمكابػػػدة آالميػػػا، كاإلسػػػبلـ بكصػػػفو ديػػػف الفطػػػرة ال يتصػػػكر منػػػو أف يصػػػادر نػػػزكع 
اإلنسػاف الفطػرم إلػى الضػحؾ كالمػرح كاالنبسػاط، بػؿ ىػك عمػى العكػس يرحػب بكػؿ مػا يجعػؿ الحيػاة 

متفائمػػة باٌشػػة، كيكػػره الشخصػػية المكتئبػػة المتطيػػرة، باسػػمة طيبػػة، كيحػػب لممسػػمـ أف تكػػكف شخصػػيتو 
 .(2)التي ال تنظر إلى الحياة كالناس إال مف خبلؿ منظار قاتـ أسكد

كمػػػف نظػػػر فػػػي النصػػػكص العامػػػة لمشػػػريعة التػػػي تنبػػػئ عػػػف مقاصػػػدىا الكميػػػة، كجػػػدىا تبػػػيح        
يتصػكر بعػض النػاس، بػؿ  خاصػان بالمػأككالت، كمػا الطيبات، كتحـر الخبائػث، كالطيبػات ليسػت أمػران 

منيػػا مػػا يتعمػػؽ بالممبكسػػات كالمرئيػػات كالمسػػمكعات كالمشػػمكمات، ممػػا تسػػتطيبو كتتمػػذذ بػػو الحػػكاس 
 (3)كغيرىا  كالشـ كالذكؽ ك الممس  المختمفة مف البصر كالسمع

كمػػف نظػػر فػػي النصػػكص الجزئيػػة لمشػػريعة: لػػـ يجػػد فػػي ميٍحكػػـ القػػرآف الكػػريـ، كال فػػي صػػحيح السػػنة 
يػػة: مػػا يحظػػر الميػػك كالمعػػب، إال مػػا صػػاحبو أمػػر محػػـر شػػرعا، أك أٌدل إلػػى مفسػػدة محققػػة أك النبك 

 .(4)مرٌجحة

 أماكن الترفيو 8- 
مػػع تطػػكر كسػػائؿ الترفيػػو فػػي الحيػػاة المعاصػػرة، أصػػبح لميػػك كالمعػػب كالتسػػمية أمػػاكف خاصػػة        

حدائؽ كمتنزىات كغيرىا تقيميا  يقصدىا الناس لمترفيو كالتسمية، كىي عبارة عف منشآت ترفييية مف
الدكلة أك أفراد القطاع الخاص، كيككف بيا أشكاؿ متعددة مف كسائؿ الميك كالترفيو كحدائؽ الحيػكاف 

 .كالمسابح كمدف المبلىي كغيرىا

 

 

 

                                                 

 )مكقع الكتركني(فقو الميك كالتركيح  ،القرضاكم ((1
 المرجع السابؽ. ((2
 المرجع نفسو. ((3
 المرجع نفسو. ((4
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 مدن المالىيأول: 

، كالتػػػي تضػػػـ مجمكعػػػة مػػػف األلعػػػاب الكيربائيػػػة أك كالميػػػك المكػػػاف المخصػػػص لمتسػػػمية يىػػػ       
 (1)لميكانيكية المقامة خصيصا ليذا الغرض، سكاء كانت مممككة ممكية عامة أك خاصةا

كتحتػكم مػػدف المبلىػػي عمػػى عػدة أنػػكاع مػػف اآلالت المسػػتخدمة فػي الترفيػػو، كيمكػػف تقسػػيميا        
 : (2)مف حيث الخطكرة كعدميا إلى ما يمي

 ألعاب آمنة: 1- 

بمف يسػتخدميا، كػالمراجيح  الخطكرة، كال تمحؽ ضرران  ال تشكؿ أم نكع مف أنكاعكىي التي         
ف كػػاف بيػػا نػػكع خطػػكرة، إال أنيػػا ال تعتبػػر؛ ألف نفػػي  البسػػيطة كالسػػحاحيؿ كغيرىػػا، كىػػذه األنػػكاع كا 

أصػػؿ الخطػػر ال يمكػػف تصػػكره فربمػػا يتضػػرر اإلنسػػاف كىػػك يمشػػي عمػػى قدميػػو، فػػالخطكرة يمكػػف أف 
 .يا ىناتككف في أبسط األشياء، لكف ال اعتبار ل

كاألصؿ في ىذا النكع اإلباحة، كالحؿ ثابت لجميع األلعاب مف ىذا القبيػؿ لمكبػار كالصػغار،        
أك مقابػػؿ مػػاؿ، مػػا لػـ يخػػؿ بضػػابط مػػف الضػكابط الشػػرعية المطمكبػػة، كأدلػػة  سػكاء كػػاف المعػػب مجانػان 

  .(3)المشركعية العامة كافية لمداللة عمى ىذا النكع مف األلعاب
 كىي نكعاف:  آمنة:غير ألعاب  2-

 ألعاب مخيفة وصعبة: 1-

كبحسػابات ىندسػية دقيقػة، سػكاء  كىي عادة األلعػاب كبيػرة الحجػـ، كالمصػنعة بتقنيػة عاليػة،        
كانػػت كيربائيػػة أك ميكانيكيػػة، كىػػي متقنػػة مػػف حيػػث أمػػكر السػػبلمة كاألمػػاف كالحمايػػة، كال يكجػػد ليػػا 

كاصػػػفات المعركفػػػة، كتػػػـ اسػػػتخداميا كمػػػا ىػػػك مطمػػػكب آثػػػار خطػػػكرة حقيقيػػػة إذا صػػػنعت ضػػػمف الم
في مدف المبلىي مثؿ لعبػة  كحسب اإلرشادات كالتعميمات المعركفة، كىذه ىي أكثر األلعاب انتشاران 

 .كغيرىا ، كقطار المكت،كالديسكفرم ،كالساقية ،كالسبلسؿ ،الدكالب

يػا متكىمػة، كالغالػب األعػـ فييػا كىذه األلعاب جائزة عمى األصؿ، كالخطكرة عمى اإلنسػاف في       
السػػػبلمة كاألمػػػاف، فيجػػػكز المعػػػب بيػػػا؛ ألف السػػػبلمة ىػػػي الغالبػػػة، كالعبػػػرة بػػػالعمكـ الغالػػػب ال القميػػػؿ 

                                                 

)مكقع جب تكافرىا في مبلعب األطفاؿاشتراطات السبلمة كسبؿ الحماية الكا ،الدفاع المدني السعكدم ((1
 .الكتركني(.

 .)مكقع الكتركني(.األلعاب المؤذية كالخطيرة،  ،(؛ باىماـ55صناعة الترفيو )ص ،انظر: المنجد ((2
  مف ىذا البحث(.  12انظر: مشركعية الترفيو )ص ((3
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النػػادر، كممػػػا يػػػدؿ عمػػػى الجػػػكاز: األحاديػػػث الػػػكاردة فػػػي مشػػػركعية السػػػباحة كسػػػباؽ الخيػػػؿ، كالرمػػػي 
كممارسػات قػد تػكدم إلػى ضػرر، كلكػف الغالػب بالسياـ كالرماح، كالمصارعة كالمبارزة، فكميا ألعػاب 

   .األعـ فيو السبلمة خاصة لمف يتقف ذلؾ

ػػػبى  كقياسػػان   يَّػػةى ًلييرىغّْ ػػػاًكم اٍلحى ذىا اٍصػػطىادى اٍلحى عمػػى الحػػػاذؽ فػػي صػػنعتو، جػػػاء فػػي تحفػػػة المحتػػاج: " كىاً 
ـي  يىٍسمى ٍنعىًتًو كى اًذؽه ًفي صى ٍعًرفىًتًو كىىيكى حى اًد مى " النَّاسى ًفي اٍعًتمى ـٍ يىٍأثىـٍ لىسىعىٍتوي لى ًمٍنيىا ًفي ظىنًّْو كى

(1) 

ػ اـو رى لىػ ميو رى و، كى تي مى بلى ب سى غمً ؽ تى اذً ر لحى طً خى  بو لعً  ؿُّ كي  ؿُّ حً ا يى ذى : " ككى وجاء في الدر المختار ، ةو يَّػحى لً  يدو كصى
   (2)" ذو ئً ينى ـ حً ييً مى عى  جي رُّ فى التَّ  ؿُّ حً كيى 

لمعػب التػي فييػا خطػكرة، كلكػف الغالػب األعػـ فييػا السػبلمة فيؤخذ مف ىذا الكػبلـ حػؿ أنػكاع ا       
  (3)كاألماف

 ألعاب فييا ضرر:  2-

تمػػؼ اإلنسػػاف، أك أم عضػػك مػػف كىػػي األلعػػاب الخطػػرة، كالضػػرر فييػػا متحقػػؽ، كفييػػا ظػػف ل       
، كأف تكػكف ىػذه األلعػاب فييػا عطػؿ فنػي ظػاىر، أك ال تتناسػب مػع الشػخص الػذم يرغػب ئوأعضا

ليا، أك يقكـ عمييا مف ال يحسف تشغيميا كقيادتيا، أك ال يكجػد فييػا كسػائؿ سػبلمة كأمػاف في استعما
 .كافية لحمايتو

فيذه األلعاب ال يجكز المعب بيا؛ الحتماؿ الضرر، كلكجكد أمارات تدؿ عمى إمكانية        
لى التيمكة حدكث ضرر، ألف استخداميا يؤدم إلى التيمكة، كيحـر عمى اإلنساف أف يمقي بنفسو إ

]البقرة:  چھ    ھ  ے    ے  ۓ    ھھ   ہڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ       ۀ  ہ  ہ      ہچ  قال تعالى:كما 
195 ] 

: "الى لقول الرسول صمى اهلل عميـو وسـمم ؛كيحـر عمى اإلنساف إلحاؽ األذل كالضرر بنفسػو       
" رى كىالى ًضرىارى رى ضى
(4)  

 

 
                                                 

 (.9/398تحفة المحتاج )ج ،الييتمي ((1
 (.1/664األبصار )جالدر المختار شرح تنكير  ،الحصكفي ((2
 (.9/398تحفة المحتاج ) ،الييتمي ((3
 سبؽ تخريجو )ص ث( ((4
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 المساب ثانيا: 

كعة لمرجػػػاؿ كالنسػػػاء جميعػػػا؛ لحاجػػػة الجميػػػع إلييػػػا، كتعتبػػػر مػػػف أكثػػػر كسػػػائؿ السػػػباحة مشػػػر        
الترفيػػو انتشػػارا، كقػػد أصػػبح ليػػا فػػي عصػػرنا شػػأف كبيػػر، كأصػػبحت تقػػاـ ليػػا األنشػػطة كالمسػػابقات 
المختمفة، كانتشرت حمامات السباحة في البيكت كالحػدائؽ، كأمػاكف الترفيػو، كأصػبحت البػرؾ المائيػة 

  (1)يرة، سكاء كانت خاصة أك عامة بيدؼ االستجماـ، كالترفيو عف النفس كاألىؿمنتشرة بصكرة كب

كاألصؿ فييا الجكاز، ما دامت منضبطة بالضكابط الشرعية، كخمت مف االختبلط، كانكشاؼ        
العكرات، كتكفرت فييا كسائؿ األماف كالسبلمة ككجكد منقذيف متخصصيف حماية لمف يستخدمكنيا، 

إلػى األدلػة التػي تبػيف  نكا مف األطفاؿ، أك ممف ال يتقنكف فف السباحة كالعكـ،  اسػتنادان خاصة إذا كا
 منيا: ،مشركعية السباحة كالندب إلييا

، الى يىكيػكفي أىٍربىعىػػةه: قولـو صــمى اهلل عميــو وســمم: - بىػػةي  " كيػػؿُّ شىػٍيءو لىػػٍيسى ًمػٍف ًذٍكػػًر اهلًل فىييػكى لىًعػػبه عى ميبلى
ًؿ اٍمرىأىتى  ةى "الرَّجي ًؿ السَّبَّاحى تىعىمُّـي الرَّجي ٍيًف، كى ًؿ بىٍيفى اٍلغىرىضى مىٍشيي الرَّجي ًؿ فىرىسىوي، كى تىٍأًديبي الرَّجي وي، كى

(2) 
أنو قاؿ: " قاؿ لي عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو: تعاؿ أباقيؾ في المػاء  وورد عن بن عباس -

 (3)أينا أطكؿ نفسا كنحف محرمكف"

أنػػو كتػػب إلػػى أبػػي عبيػػدة بػػف الجػػراح "أف عممػػكا غممػػانكـ العػػكـ،  بوورد عــن عمــر بــن الخطــا -
 (4)..".كمقاتمتكـ الرمي

 حدائق الحيوانثالثا: 

فػي بيئػة تشػبو بيئػػة   -منيػا األليفػة كالمفترسػة - بريػة ان ىػي متنزىػات تعػرض حيكانػات كطيػكر        
مكقػػات بسػػبب حبسػػيا؛ الحيػػكاف الطبيعيػػة فػػي محاكلػػة لتخفيػػؼ الممػػؿ الػػذم قػػد تصػػاب بػػو تمػػؾ المخ

 .(5)المتمتع بأشكاليا كالتعرؼ عمى أسرارىا كمكاصفاتي

 
                                                 

 .)مكقع الكتركني(.فقو الميك كالتركيح  ،القرضاكم ((1
 (.18سبؽ تخريجو )ص  ((2
3))  ،536: رقـ الحديث1/117الشافعي: مسند الشافعي، المناسؾ  السنف الكبرل، االغتساؿ بعد : البييقي [؛

 (.4/211، قاؿ عنو األلباني: حديث صحيح ) األلباني، إركاء الغميؿ )ج ]9134: رقـ الحديث5/100اإلحراـ، 
: رقـ 1/302مسند أحمد، مسند العشرة المبشريف في الجنة/ أكؿ مسند عمر بف الخطاب، : أحمد [ ((4

 ، قاؿ عنو أحمد شاكر: إسناده صحيح ) نفس المرجع(. ]322الحديث
 .يكاف بالمفيـك الشعب السعكدم )مكقع الكتركني(: حديقة الحمكشات ((5
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 ، منيا: (1)وقد ذكرت لحدائق الحيوان عدة فوائد 

كذلػػؾ  ؛حمايػػة ىػػذه الحيكانػػات بنقميػػا إلػػى النػػاس بػػدالن مػػف أف ينتقمػػكا لبيئتيػػا الطبيعيػػة كيػػدمركىا 1-
عادتيػػػا لبيئاتيػػػا الطبيعيػػػ  ؛الطبيعػػػةمػػػف لمكازنػػػة تسػػػارع ظػػػاىرة انقراضػػػيا  ةبإنجػػػاح كالدتيػػػا باألسػػػر كا 

 .غير مقصكدةفييا بأفعالو المقصكدة ك  ان أساسي ان بأسباب لعب اإلنساف دكر 

 لغرض التسمية كالترفيو لعامة الناس كلمحترفي فف التصكير كالرسـ لقضاء أكقات ممتعة 2- 

فة كالطب البيطرم كالسمكؾ لتككف منابر عممية كمراكز بحثية في مجاالت عمـك الحيكاف المختم 3-
 .كالتنكع الحيكم كالطب البشرم لمف يدرس عمـك الحيكاف

 .لمتثقيؼ كتقديـ المادة العممية كالتربكية لطبلب المدارس كتنمية الحس البيئي عندىـ 4-

كذلػػػؾ بتػػػأىيميـ كتطػػػكير خبػػػراتيـ بيػػػا بمختمػػػؼ  ؛إتاحػػػة الفػػػرص الكظيفيػػػة لمعػػػاطميف عػػػف العمػػػؿ 5-
 .بة التطكر الحاصؿ في خطط كأغراض حفظ الحيكانات البريةتخصصاتيـ لمكاك

 .لتؤدم دكرىا عمى األرض كلـ تخمؽ عبثان  ؛تعريؼ الزكار بالحيكانات التي خمقيا اهلل 6-

ككذلؾ التعريؼ بالتكازف  ،حث الزكار لمحفاظ عمى الحيكانات كخاصة النافع منيا بصكرة مباشرة 7-
مة مف الحيكانات بطريقة متميزة فػي مػكاطف تحػاكي المنظكمػات يتـ ذلؾ إال في عرض جم كال البيئي

 .الطبيعية مع تشجيع البحث العممي كتحقيؽ التنمية المستدامة كدعـ التربية البيئية
 حدائق الحيوان وزيارتياإقامة حكم 

ال حػػرج فػػي إقامػػة حػػدائؽ لمحيػػكاف كزيارتيػػا، كلػػك مقابػػؿ مبمػػغ مػػالي، بنػػاء عمػػى القػػكؿ القائػػؿ        
بجػػػكاز حػػػبس الحيكانػػػات فػػػي أقفػػػاص، بقصػػػد االسػػػتمتاع بييآتيػػػا كأشػػػكاليا عمػػػى اخػػػتبلؼ أنكاعيػػػا 
كألكانيا، كليس مف قبيؿ المبالغة القكؿ باستحبابيا كالندب إلييا، حيث كاف القصد كالمحفز لذلؾ ىك 

حياتيػا  التأمؿ في خمؽ اهلل كالتفكر في آياتو مف خبلؿ مشاىدة ىػذه الحيكانػات كالتعػرؼ عمػى أنمػاط
اإلحسػاف إلػى الحيكانػات المكجػكدة فػي الحديقػة بالطعػاـ كالشػراب كالعػبلج كالرعايػة  كطبيعتيا، بشػرط

 ،(2)البلزمة، كأخذ االحتياطات البلزمة لعدـ سطك الحيكانات المفترسة عمى الزكار داخؿ الحديقة 

 [ 17]الغاشية:  چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ : لقولو تعالى -
                                                 

 انظر: المرجع السابؽ. ((1
الحيكانات في حديقة الحيكانات كحبسيا فتكل حكـ  ،بف بازا(؛ كانظر: 57صناعة الترفيو )ص  ،المنجد ((2

ل حكـ حبس فتك  ،؛ المنجد)مكقع الكتركني( حكم حدائق الحيونات؛ وفتوى  إسبلـ كيب)مكقع الكتركني(؛  لمشاىدتو
 .)مكقع الكتركني(الحيكانات في حديقة كشراء تذاكر لزيارتيا 
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ـــــو تعـــــالى - ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  چ : وقول

 [ 185]األعراؼ:  چ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁    ﮼﮺   ﮻

 وجو الدللة

أمر اهلل سبحانو كتعالى لمتفكر فيمػا خمػؽ لمتعػرؼ عمػى مخمكقاتػو، كلنتعػرؼ عمػى عظمػة اهلل        
  .يندرج في مفيكـ ىذه اآلياتسبحانو كتعالى، كزيارة حدائؽ الحيكاف بيدؼ التفكر في عظمة اهلل 

تحقؽ المصمحة، مف خبلؿ الفكائد المرجكة التي تـ ذكرىػا، كمػا ذكػر مػف  :ومن أدلة الجواز أيضاً  -
، فػإذا ئػوعػدـ كجػكد منفعػة مػف بيعيػا كاقتناإنمػا بػرره الفقيػاء ب -الذم ينتج عنو اقتناءىػا -منع بيعيا 

   .كجدت منفعة فبل بأس

ٍف كىػافى الى  :قال ابه انهماو انحنفي كزي بىٍيعيػوي، كىاً  يىٍصطىادي ًبًو يىجي ـى كى " نىقيكؿي ًفي اأٍلىسىًد إذىا كىافى يىٍقبىؿي التٍَّعًمي
ػػكزي بىيٍ  ـى فىيىجي ًف التٍَّعًمػػي : كىاٍلفىٍيػػدي كىاٍلبىػػاًزم يىٍقػػبىبلى ، قىػػاؿى ػػكزي ـى كىااًلٍصػػًطيىادى بًػػًو الى يىجي مىػػى كيػػؿّْ يىٍقبىػػؿي التٍَّعًمػػي ػػا عى عيييمى

"حى   .(1)اؿو

ػا بىٍيػعي السّْػبىاًع أىٍحيىػاءن كىاٍلفيييػكًد  جاء في التاج واإلكميل: : أىمَّ نىػًة قىػاؿى اٍبػفي اٍلقىاًسػـً سىبيعه ًلٍمًجٍمًد( ًمػٍف اٍلميدىكَّ ")كى
تيػذىكَّى ًلًجٍمػػًدىىا فىػبلى بىػػٍأسى بًػ ػػا تيٍشػػتىرىل كى شىػبىًييىا فىػػًإٍف كىانىػٍت إنَّمى : إذىا  ؛ذىًلؾى كىالنُّميػكًر كىالػػذّْئىاًب كى ػػا قىػػاؿى اًلكن أًلىفَّ مى

مىٍييىا" ةي عى ميكًدىىا كىالصَّبلى ازى ًلبىاسي جي  .(2)ذيكّْيىٍت السّْبىاعي جى

فقاؿ: " السّْبىاعي الًَّتي الى  عذم جىاص تٍع السثاع تعذم وجىد هٌفعح فٍها اننىوي رحمه هللا وعهم اإلماو 
 ؛مىٍييىا كىالى تيٍؤكىؿي كىاأٍلىسىًد كىالذٍّْئًب كىالنًَّمًر كىالدُّبّْ كىأىٍشبىاًىيىا فىػبلى يىًصػحُّ بىٍيعييىػاتىٍصميحي ًلبًلٍصًطيىاًد كىالى اٍلًقتىاًؿ عى 

ٍنفىعىةى ًفييىا" أًلىنَّوي الى مى
(3). 

، كما داـ أف العمة ىي المصمحة كتحقؽ المنفعة،  كبناء عمى الفكائػد التػي ذكػرت، وعمى ىذا       
 .لممصمحة المرجكة مف كراء ذلؾ ائؽ الحيكاف كزيارتيا، تحقيقان فإنو يجكز إقامة حد

                                                 

 (.7/118فتح القدير )ج ،ابف اليماـ ((1
 (.6/71التاج كاإلكميؿ )ج ،المكاؽ ((2
 (.9/240المجمكع شرح الميذب )ج ،النككم ((3



41 

 

 (1)وجوب األخذ بوسائل السالمة والحماية في أماكن الترفيو

ف كىػك ركػف مػف أركػاف اإليمػاف، كلكػال شؾ أف اإليماف بالقضاء كالقدر كاجب عمػى المسػمـ،        
ف مػػف األخػػذ مػػع األخػػذ باألسػػباب، بػػؿ يجػػب عمػػى المسػػمـ أف ي ال يتعػػارضذلػػؾ  أخػػذ باألسػػباب، كا 

سكاء عمى مستكل األفػراد أك الجماعػة،  باألسباب التقيد بكسائؿ السبلمة كالحماية في أماكف الترفيو،
حفاظػػػا عمػػػى الػػػنفس التػػػي ىػػػي مقصػػػد مػػػف مقاصػػػد  أك عمػػػى مسػػػتكل الجيػػػات المشػػػرفة كالمصػػػنعة،

بعػاد كػؿ أذيػة عنيػا؛  ألنػو مػا ال يػتـ الكاجػب إال بػو فيػك التشريع الكمية، التي أمر الشػرع بحفظيػا، كا 
 كاجب، كقد كردت عدة أدلة تؤيد ذلؾ، منيا:

 [71]النساء:  چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ  قال تعالى: 1-

 وجو الدللة 

أمر المشرع الحكيـ المؤمنيف بأخذ الحذر، كال ينافي ذلؾ التككؿ، بػؿ ىػك عػيف التككػؿ؛ ألننػا        
مقي بأيدينا إلى التيمكة، كجعػؿ حمػؿ السػبلح كالنفيػر فػي سػبيؿ اهلل كسػيمة لحمايػة العبػاد تعبدنا بأال ن

فيجػػػب الحػػػذر فػػػي أمػػػاكف الترفيػػػو لحمايػػػة النػػػاس، كمػػػف الحػػػذر األخػػػذ بكسػػػائؿ السػػػبلمة  ؛(2)كالػػػببلد
 .كالحماية

قػػػػػػرة: ]الب چھ    ھ  ے    ے    ھھ   ہۀ  ہ  ہ      ہ   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  چ : قــــــال تعــــــالى 2-
195] 

 

                                                 

 من وسائل السالمة واألمان والحماية في أماكن الترفيو ما يمي: ((1
 مف الجيات الرسمية: كىك عمؿ التراخيص البلزمة بعد إجراء الفحكصات المطمكبةأخذ اإلذف  -
 الحصكؿ عمى شيادة رسمية مف الجيات المختصة لضماف صبلحية ىذه الكسائؿ كاألدكات -
 تكفير الرقابة المستمرة مف الجيات المخكلة بإعطاء التراخيص المطمكبة -
 ماكف كضع نظاـ محكـ لتنظيـ العمؿ في ىذه األ -
تشكيؿ لجاف مختصة بالتحقيؽ في أم حكادث تحدث؛ لمكصكؿ لممتسبب أك المقصر كالميمؿ إلعطاء الحكـ  -

 المناسب عف كؿ حادثة
 اختيار العامميف بكفاءة كمينية عالية -
 إقامة ىذه المنشآت عمى أسس كمكاصفات سميمة -
 الزائر  االلتزاـ بالتعميمات كاإلرشادات المطمكبة لكؿ مف العامؿ ك  -
 (.5/274تفسير القرطبي )ج ،انظر: القرطبي ((2
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  وجو الدللة 

أكجػػػب المشػػػرع عمػػػى المسػػػمـ أف يحػػػافظ عمػػػى نفسػػػو كال يعرضػػػيا لمخطػػػر، كجعػػػؿ ذلػػػؾ مػػػف        
الكميػات الخمػػس الكاجػػب حفظيػػا، كنيػػاه عػػف كػػؿ مػػا مػػف شػػأنو أف يمحػػؽ األذل بيػػا، كاألخػػذ بكسػػائؿ 

المقاصد، فما داـ أف  السبلمة كالحماية كسيمة  لحفظ لمنفس، كدفع األذل عنيا، كالكسائؿ تأخذ حكـ
؛ فاألخػذ حفظ النفس كاجب، فالكسيمة التي تتعيف تككف كاجبة أيضا؛ ألف الكسائؿ ليا حكـ المقاصػد

 بكسائؿ السبلمة كالحماية في أماكف الترفيو كاجبة.

؟ قاؿ 3- كَّؿي مَّـى أيٍرًسؿي نىاقىًتي كىأىتىكى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ؿه ًلمنًَّبيّْ صى  (1): "اعقميا كتككؿ"قىاؿى رىجي

  :وجو الدللة

، فػػػبل ييمػػػؿ تعػػػالى يػػػدؿ الحػػػديث عمػػػى أف األخػػػذ باألسػػػباب كاجػػػب، مػػػع االعتمػػػاد عمػػػى اهلل       
اإلنسػػاف األسػػباب أصػػبل، كال يػػأتي باألسػػباب معتمػػدا عمييػػا؛ ألف األسػػباب إذا لػػـ يجعميػػا نافعػػة لػػـ 

في أماكف  ب: األخذ بكسائؿ السبلمة كالحمايةكمف األخذ باألسبا؛ (2)يجعؿ مف كرائيا فائدة لئلنساف
 عز كجؿ. فيجب األخذ بيا كاالعتماد عمى اهلل الترفيو؛

 كردت عدة شكاىد كأحكاـ مف السنة تقرر مبدأ األخذ بكسائؿ السبلمة كالحماية منيا: 4- 
مي  قولو صمى اهلل عميو وسمم: - قىعى ًبأىٍرضو كىأىٍنتيـٍ " ًإذىا سىًمٍعتيـٍ ًبالطَّاعيكًف ًبأىٍرضو فىبلى تىٍدخي ذىا كى كىىا، كىاً 

كا ًمٍنيىا" ًبيىا فىبلى تىٍخريجي
(3).،  

مىى ميًصحه " قولو صمى اهلل عميو وسمم: - "الى ييكًردىفَّ ميٍمًرضه عى
(4). 

، فىٍميىأٍ  قولو صمى اهلل عميو وسمم: - مىى " مىٍف مىرَّ ًفي شىٍيءو ًمٍف مىسىاًجًدنىا أىٍك أىٍسكىاًقنىا ًبنىٍبؿو ٍذ عى خي
اًليىا، الى يىٍعًقٍر ًبكىفًّْو ميٍسًممنا"  .(5)ًنصى

ػػمَّى اهللي  أنػو احتػرؽوذكـر فـي الحــديث:  - ػدّْثى بًػذىًلؾى النَّبًػيُّ صى مىػى أىٍىًمػًو ًمػفى المٍَّيػػًؿ، فىحي ًدينىػًة بىٍيػػته عى ًباٍلمى
، فى  ـٍ : "ًإفَّ ىىًذًه النَّارى عىديكّّ لىكي ، فىقىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى "عى ـٍ ٍنكي ًإذىا ًنٍمتيـٍ فىأىٍطًفئيكىىا عى

(6). 

                                                 

، قاؿ عنو األرنؤكط:  ]731: رقـ الحديث2/510بف حباف، الرقائؽ/الكرع كالتككؿ، اصحيح : ابف حباف [ ((1
 حديث حسف ) نفس المرجع(.

 (.36/4شرح األربعيف النككية )ج ،البدر ((2
 .]5728: رقـ الحديث7/130ي الطاعكف، صحيح البخارم، الطب/ما يكره ف: البخارم [ ((3
 .]5771: رقـ الحديث7/138صحيح البخارم، الطب/ال ىامة، : البخارم [ ((4
 .]452: رقـ الحديث1/98صحيح البخارم، الصبلة/المركر في المسجد، : البخارم [ ((5
 .]1227حديث: رقـ ال1/422األدب المفرد، اال تترؾ النار في البيت حيف ينامكف، : البخارم [ ((6
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ٍيدنا، كىالى تىٍنكىأي عىديكِّا،   :أنَّ النَِّبيَّ  َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ  - : "ًإنَّيىا الى تىًصيدي صى قىاؿى ٍذًؼ، كى ٍف اٍلخى نىيىى عى

" تىٍفقىأي اٍلعىٍيفى لىًكنَّيىا تىٍكًسري السّْفَّ كى كى
(1). 

الشكاىد بمجمميا تؤكد عمى مبدأ عاـ، كىك األخذ بكؿ كسيمة تعمؿ عمى تكفير السبلمة فيذه        
؛ كينطبػؽ كػػؿ ذلػػؾ لئلنسػاف، كالبعػػد عػػف األسػباب التػػي تمحػػؽ الضػرر بػػو، كاالحتيػػاط لػذلؾ مػػا أمكػػف

  عمى أماكف الترفيو.

 الترفيو المعاصر ضوابط :ثانيا
فس بيػدؼ النشػاط كاالسػتمرار فػي العبػادة كالطاعػة، الترفيو كسيمة لمتكسػعة كالتخفيػؼ عػف الػن       

، كيحقػؽ الفكائػد المرجػكة منػو، كالجد كاالجتياد، فيك كسيمة لغاية ميمة، كحتى يككف الترفيو مشركعان 
كال يترتػػػب عميػػػو مفاسػػػد تطغػػػى عمػػػى المصػػػالح كالمنػػػافع التػػػي يحققػػػو، ال بػػػد مػػػف مراعػػػاة جممػػػة مػػػف 

د المرجكة منو، كمف ىذه الضكابط مػا يتعمػؽ بػالفرد كالجماعػة الضكابط؛ حتى تتحقؽ األىداؼ كالفكائ
المترفيػػة، كمنيػػا مػػا يتعمػػؽ بالنشػػاط كاألدكات المسػػتخدمة فيػػو، كمنيػػا مػػا يتعمػػؽ بالجيػػات المشػػرفة، 
سكاء الجيات القائمة عمى رعاية األنشطة كاألماكف الترفييية، أك الجيات الرسمية المشرفة كالمراقبػة 

 ضوابط ما يمي:ومن ىذه العمييا، 

 أول: ما يتعمق بالفرد والجماعة المترفية

 :(2)مراعاة المقاصد الحسنة 1-

فاألنشػػطة الترفيييػػة إمػػا أف تكػػكف كسػػيمة مػػف كسػػائؿ اإلعػػداد كاألنشػػطة الرياضػػية مػػثبل، أك        
تكػكف بيػػدؼ التخفيػػؼ كالتكسػػعة عمػػى الػػنفس، أك بيػػدؼ زرع المبػػادئ كالقػػيـ الحسػػنة مػػف خػػبلؿ ىػػذه 

ألنشطة، أك بيدؼ زيادة التحصيؿ العممي، كالترابط االجتماعي كاألسرم كغيػر ذلػؾ مػف األىػداؼ، ا
كفػػي كػػؿ ذلػػؾ إعانػػة لممسػػمـ عمػػى أداء الكاجبػػات، فينبغػػي عمػػى المسػػمـ أف يراعػػي المقاصػػد الحسػػنة 
كاحتسػػػاب ىػػػذه األنشػػػطة فػػػي سػػػبيؿ اهلل، كالتقػػػكم عمػػػى طاعتػػػو؛ كأف يبتعػػػد عػػػف المقاصػػػد كاألىػػػداؼ 

؛ حتػى يػؤجر عمييػا؛ -حتػى كلػك كػاف العمػؿ فػي ذاتػو مقبػكال -فاسدة التي تعمػؿ عمػى إفسػاد العمػؿال

                                                 

، قاؿ عنو األرنؤكط:  ]3226: رقـ الحديث4/378بف ماجو، الصيد/النيي عف الخذؼ، اسنف : ابف ماجو [ ((1
 ) نفس المرجع(. إسناده صحيح

اإلصابات الرياضية في  ،(؛ الشرفا17التركيح عف النفس في ضكء الضكابط الشرعية )ص ،انظر: شحاتة ((2
 . (70التشريع الجنائي اإلسبلمي )ص
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نما لكؿ امػرئ مػا ولقولو صمى اهلل عميو وسمم، (1)ألف األمكر بمقاصدىا : " إنما األعماؿ بالنيات كا 
 .(2)نكل"
 : (3)اختيار الصحبة الصالحة 2-

دعاة الرذيمػة، أك أصػحاب األىػكاء كاالنحرافػات الفكريػة رفاؽ السكء، أك فينبغي أف يبتعد عف        
عمى الفرد كالمجتمع، كاألنشطة  كاألخبلقية كالسمككية، فالرفقة السيئة ليا دكرىا السمبي كآثارىا السيئة

الترفييية في غالبيا اجتماعية، كتتطمب التفاعؿ كاالختبلط باآلخريف، كيككف التأثير في ىذا الكضع 
قــال ، كقػػد (4)ربمػػا أثػػركا عميػػو، كأضػػاعكا عميػػو الصػػمكات، أك اسػػتدرجكه لفعػػؿ محػػـرأكثػػر مػػف غيػػره، ف

ــو وســمم: نىػػاًفًخ الًكيػػًر،  رســول اهلل صــمى اهلل عمي اًمػػًؿ الًمٍسػػًؾ كى ػػاًلًح كىالسَّػػٍكًء، كىحى ًمػػيًس الصَّ ثىػػؿي الجى " مى
ػا أىٍف تىٍبتىػاعى ًمٍنػ مَّ ، كىاً  اًمؿي الًمٍسًؾ: ًإمَّا أىٍف ييٍحًذيىؾى ػا فىحى نىػاًفخي الًكيػًر: ًإمَّ ػا طىيّْبىػةن، كى ػا أىٍف تىًجػدى ًمٍنػوي ًريحن مَّ وي، كىاً 

ًبيثىةن " ا خى مَّا أىٍف تىًجدى ًريحن ، كىاً  أىٍف ييٍحًرؽى ًثيىابىؾى
(5). 

فيجب أف تتكفر عبلمات الصبلح كاالستقامة عمى مف يشاركيـ في األنشطة الترفييية؛ حتى يككنػكا 
 .كأبعد لو عف المعاصي كالمنكرات عكنا لو عمى فعؿ الطاعات،

 :(6)اللتزام باألخالق اإلسالمية 3-

فاألنشػػطة الترفيييػػة يغمػػب عمييػػا طػػابع المػػرح كالممازحػػة، أك المنافسػػة كاالنفعػػاؿ خاصػػة فػػي         
بعض األنشطة الرياضية، مما يجعؿ االنضباط باألخبلؽ فػي ىػذا الجػك أمػرا لػيس سػيبل، كمػف ىػذه 

 ب مراعاتيا ما يمي: األخبلؽ التي يج

                                                 

 (.1/23األشباه كالنظائر )ج ،ابف نجيـ ((1
 .]1: رقـ الحديث1/6صحيح البخارم، بدء الكحي/كيؼ كاف بدء الكحي..، : البخارم [ ((2
 (.79التربية التركيحية في اإلسبلـ )ص ،انظر: أبك سمؾ ((3
اتجاىات الطالب  ،كأبك دؼ ؛ أبك مصطفى)مكقع الكتركني( الترفيو كالتركيح في حياة الشباب المسمـ ،أبك عراد ((4

 (.16الجامعي نحك التركيح )ص
 .]5534: رقـ الحديث7/96صحيح البخارم، الذبائح كالصيد/المسؾ، : البخارم [ ((5
)مكقع  الترفيو كالتركيح في حياة الشباب المسمـ ،(؛ أبك عراد1/22التركيح النبكم ) ،انظر: السدحاف ((6

 .)مكقع الكتركني(يح عف النفس في اإلسبلـ، الترك  ،؛ كأنظر: البعدانيالكتركني(
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، ًلييٍضػًحؾى بًػًو : "لقولو صمى اهلل عميو وسممالصدؽ كالبعد عف الكذب:  -أ ػدّْثي فىيىٍكػًذبي ٍيػؿه ًلمَّػًذم ييحى كى
ٍيؿه لىوي  ٍيؿه لىوي كى ، كى  (1)"اٍلقىٍكـى

اء؛ االبتعاد عف السخرية كاالستيزاء كالتنابز باأللقاب كاليمز كالممز، كغير ذلؾ مف أنكاع اإليذ -ب
ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   چ :  لقولو تعالى

حت  خت  مت  ىت  يت    جتحب  خب   مب  ىب  يب  جبی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  یی     ی

 . [11]الحجرات:  چجث

يىدً : "ولقولو صمى اهلل عميو وسمم  ـى الميٍسًمميكفى ًمٍف ًلسىاًنًو كى ًم ـي مىٍف سى  .(2)"هً الميٍسًم

"ةامى يى القً  كـى يى  اهللي  وي عى كَّ رى  مان سمً مي  عى كَّ ف رى مى  : "لقولو صمى اهلل عميو وسممعدـ تركيع اآلخريف:  -ث
(3). 

لقولـو صـمى  التكاضع كعدـ الكبر: خاصة عند الشعكر بالفكز في المسابقات الرياضية كغيرىا؛ -ج
ػ " اهلل عميو وسمم: مىػى إفَّ المَّوى أىكحى إلػيَّ أٍف تىكاضى ػرى أىحػده عى مىػى أىحػدو كىالى يىفخى تػى الى يىبًغػي أىحػده عى عيكا حى

 .(4)"أىحدو 

ي تػؤثر عمػى كػؿ مػف البعد عما يثيػر العػداكة كالبغضػاء: كيكػكف ذلػؾ فػي األنشػطة التنافسػية التػ -ح
ۈ  چ  :لقولــو تعــالىألف ذلػػؾ يتنػػاقض مػػع مبػػدأ األخػػكة كالمحبػػة بػػيف المسػػمميف؛  الفػػائز كالخاسػػر؛

ڀ  چ  وقولــو تعــالى: ،[10]الحجػػرات:  چۉ  ې   ې  ې  ې    ۉۋ  ۅ  ۅ    ٴۇ  ۋ   

 [10]الحشر:  چٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  

 ضً بىػي رى ًفػ يػتو بى بً  يـه ًعػا زى نىػأى : "لقولـو صـمى اهلل عميـو وسـممالبعد عف الجداؿ كالتعصػب لؤلفكػار:  -خ
ػػ، لً ةً نَّػػالجى  ػػا ً كى  اءى رى الًمػػ ؾى رى ف تىػػمى ػػلً  ةً نَّػػالجى  طً سىػػي كى ًفػػ يػػتو بى بً ، كى قػػان حً مي  افى ف كى ػػا ً كى  بى ذً الكىػػ ؾى رى ف تىػػمى ، حػػان ازً مى  افى ف كى
 .(5)"وقى مي خي  فى سي ف حى مى لً  ةً نَّ ى الجى عمى ي أى فً  يتو بى بً كى 

                                                 

، قاؿ ]20046: رقـ الحديث33/244مسند أحمد، أكؿ مسند البصرييف / حديث بيز بف حكيـ ...، : أحمد [ ((1
 حسف ) نفس المرجع(.إسناده عنو األرنؤكط: 

 .]10: رقـ الحديث1/11صحيح البخارم، اإليماف/المسمـ مف سمـ ...، : البخارم [ ((2
، قاؿ عنو ]711: رقـ الحديث1/274مسند الربيع بف حبيب، األيماف كالنذكر/في التركيع ...، : ابف حبيب [ ((3

 األلباني: ضعيؼ ) األلباني، 
 .]428: رقـ الحديث1/219األدب المفرد، المستباف شيطاناف...، : البخارم [ ((4
، قاؿ األرنؤكط: إسناده حسف ]4800لحديث: رقـ ا7/178سنف أبي داككد، في حسف الخمؽ، : أبك داككد [ ((5

 )نفس المرجع(.
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مػػف أخػػبلؽ المسػػمـ أال  احتػػراـ التعميمػػات كاألنظمػػة المتبعػػة فػػي األمػػاكف الخاصػػة بالترفيػػو؛ ألف -د
عمػى كراىػة البػكؿ فػي  ا كػاف يسػبب أذل لمنػاس، كىػذا قيػاسخاصة إذمتعارؼ عميو،  يخالؼ ما ىك

مىٍيػًو : "ومنو حـديثالماء الراكد، أك قضاء الحاجة في ظؿ كممر الناس،  ػمَّى اهللي عى نىيىػى رىسيػكؿي اهلًل صى
مىى ؿي عى مَّى الرَّجي ٍثًمرىةو، كىأىٍف يىتىخى رىةو مي ؿي تىٍحتى شىجى مَّى الرَّجي مَّـى أىٍف يىتىخى سى ارو  كى فًَّة نىيىرو جى  .(1)"ضى

 :(2)مراعاة مقدار الحاجة 4-

فيجب عميو أف يكازف بيف متطمبات النفس البشرية مف المرح كالسركر، كبيف الجد كاالجتياد         
 كالكاجبات التي عميو، كىذا يتمثؿ فيما يمي: 

ألف المبالغػة  ؛فيػوالتر  فػي كقتػو غالػب يقضػي ال الحفػاظ عمػى الكقػت كعػدـ اإلسػراؼ فيػو، بحيػث -أ
فػػي كقػػت النشػػاط، كاإلفػػراط فيػػو يتنػػافى مػػع مػػا ينبغػػي أف يكػػكف عميػػو اإلنسػػاف المسػػمـ فػػي حياتػػو مػػف 

لقولـو صـمى مراعاة لمتكازف كاالعتداؿ كالتكسط في كػؿ شػيء، كألف الكقػت أغمػى مػا يممػؾ اإلنسػاف؛ 
ػػًة حى : "اهلل عميــو وســمم ٍبػػدو يىػػٍكـى الًقيىامى كؿي قىػػدىمىا عى ـى الى تىػػزي ػػٍف ًعٍمًمػػًو ًفػػي ػػا أىٍفنىػػاهي، كىعى ػػًرًه ًفيمى ػػٍف عيمي تَّػػى ييٍسػػأىؿى عى

هي  ـى أىٍببلى ٍف ًجٍسًمًو ًفي ـى أىٍنفىقىوي، كىعى ًفي اًلًو ًمٍف أىٍيفى اٍكتىسىبىوي كى ، كىعىٍف مى   (3)"فىعىؿى

 يقكد ما غالبا بذلؾ فتضييع الكقت ببل فائدة ىك نكع مف أنكاع اإلسراؼ المنيي عنو؛ ألف االنشغاؿ 
كغيرىػا،  الػرحـ كصػمة كالعمػـ الػرزؽ كطمػب األرض مػف عمػارة النافعػة كاألعمػاؿ الكاجبػات تػرؾ إلػى
 [141]األنعاـ:  چٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ       ۈۆ  ۈچ : قال تعالىكقد 

 ىػؤالء المبػذريف كأف األمػكاؿ، إنفػاؽ فػي السػفو مػف خطػرنا أشػد األكقػات إنفػاؽ فػي السػفو أف كالحػؽ
 ضاع إذا يعكد كالكقت قد ضاع إف الماؿ ألف ألمكاليـ؛ المبذريف مف عمييـ بالحجر ألحؽ ألكقاتيـ

 .(4)لو عكض ال

وئ  وئ  چ : لقولو تعالىعدـ اإلسراؼ في الماؿ، فينبغي االقتصاد فيو كالتكسط في اإلنفاؽ؛  -ب

ی  جئ    یۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ  ی    ی

                                                 

، قاؿ عنو األلباني:  ] 4/93حمية األكلياء، مف الطبقة األكلى مف التابعيف / ميمكف بف ميراف ..، : ـأبك نعي [ ((1
 ((.1/866ضعيؼ جدا ) األلباني، ضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو ) ج

 .(37صناعة الترفيو )ص ،انظر: المنجد ((2
، قاؿ عنو األلباني: صحيح  ]2417: رقـ الحديث4/190سنف الترمذم، صفة القيامة/ في القيامة، : الترمذم [ ((3

 ((.5/417) األلباني، صحيح كضعيؼ سنف الترمذم )ج
 (.14الكقت في حياة المسمـ )ص ،القرضاكم ((4
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  چ : وقال تعالى [27، 26]اإلسراء:  چحئ  مئ  

 .[29]اإلسراء:  چٹ  ٹ  ڤ    

كىثٍػػرىةى : "وقــال رســول اهلل صــمى اهلل عميــو وســمم ػػاًؿ، كى ػػاعىةى المى ضى ، كىاً  قىػػاؿى ـٍ ثىبلىثنػػا: ًقيػؿى كى ػػًرهى لىكيػػ ًإفَّ المَّػوى كى
 (1)"السُّؤىاؿً 

ال غايةن في ذاتػو؛ إذ إف الترفيػو كالتػركيح فػي حيػاة  أف يككف النشاط الترفييي كالتركيحي كسيمةن  -ت
الميسمـ ال يككف لميجرد شغؿ كقت الفراغ، كممارسة الميك المجرد، أك إضاعة العمػر فيمػا ال نفػع فيػو 
نمػا يكػكف كسػيمةن أك أداةن إيجابيػةن تيسػتعمؿ فػي الخيػر كالصػالح العػاـ، كيمكػف مػف خبلليػا  كال فائدة، كا 

ذا تجػاكز النشػاط التركيحػي ىػذا الحػد، تحقيؽ التكازف المطم كب بيف جكانب الشخصػية اإلنسػانية،  كا 
بػػاح إلػػى دائػػرة الكراىيػػة أك  كأصػػبح ىػػدفنا كغايػػةن فػػي حػػد ذاتػػو؛ فإنػػو يخػػرج مػػف دائػػرة المسػػتحب أك المي

 .(2)الحيرمة
 :(3)عدم النشغال عن الواجبات والطاعات 5-

 أنػكاع مػف ان كثيػر  أف درجػة إلػى منػو الترفيػو كاإلكثػار يفػ اإلفػراط نتيجػة يحػدث مػا كثيػران  كىػذا       
 كاجبة كيتمثؿ ذلؾ فيما يمي: أك مندكبة كانت اهلل، سكاء طاعة عف تميي الترفيو

ا مع أكقات أداء العبادات كالطاعات الميحػددة كالصػمكات المفركضػة مػثبلن، لمػا أال يككف  -أ ميتعارضن
ڃ  ڃ  ڃ  چ : قـال تعـالى، أدائيػا أك تأخيرىػاقد يترتب عمى ذلؾ مف اإللياء كالغفمة عػف 

 .[4،5]الماعكف:  چڃ  چ  چ  چ  چ     

ػػا مػػع أكقػػات العمػػؿ الرسػػمي، أك مػػع أكقػػات أداء الحقػػكؽ ك القيػػاـ بالكاجبػػات أال يكػػكف  -ب متعارضن
لمػا  ؛المتعمقة بحقكؽ الناس، أك مؤثرنا عمػى الكقػت الميخصػص لقضػاء مصػالح المسػمميف كنحػك ذلػؾ

ۈئ  چ  لقولـــو تعـــالى:؛ ب عمػػػى ذلػػػؾ مػػػف االعتػػػداء عمػػػى حقػػػكؽ اآلخػػػريف كىػػػك مػػػا ال يجػػػكزقػػػد يترتػػػ

 .[190]البقرة:  چېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی       ېئېئ

                                                 

: رقـ 2/124لناس إلحافا.."، صحيح البخارم، الزكاة/ قكؿ اهلل تعالى " ال يسألكف ا: البخارم [ ((1
 .]1477الحديث

التركيح عف النفس في  ،؛ كأنظر: البعداني)مكقع الكتركني( الترفيو كالتركيح في حياة الشباب المسمـ ،أبك عراد ((2
 .)مكقع الكتركني(اإلسبلـ، 

 ،؛ السدحافكني()مكقع الكتر (؛ البعداني: التركيح عف النفس في اإلسبلـ، 37صناعة الترفيو )ص ،المنجد ((3
 (.1/22التركيح النبكم )ج
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ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ        چ : قـال تعـالىأال يككف ممييا عف ذكر اهلل كعمكـ الطاعات المستحبة  -ت

 [9فقكف: ]المنا چہ  ھ        ھ  ھ  ھ  ے  ے    ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ

 يعد ضربا مف ضركب الضرر كالمفسدة.فأم شيء يميي عف ىذه األمكر 

تيوي  " بن قدامة:اقال   ، فىاأٍلىٍصؿي إبىاحى رنا، كىالى شىٍغبلن عىٍف فىٍرضو رى مٍَّف ضى ـٍ يىتىضى سىاًئرى المًَّعًب، إذىا لى  (1)"كى

 عمارة مف النافعة كاألعماؿ لكاجباتا ترؾ إلى يقكد ما فاإلفراط كاإلكثار مف األنشطة الترفييية غالبان 
، فػإذا شػغؿ الترفيػو عػف كاجػب أك تػرؾ محػـر كػاف كغيرىػا الػرحـ كصػمة كالعمػـ الرزؽ كطمب األرض
ذا شغؿ عف مستحب أك ترؾ مكركه كاف مكركىان محرمان   نو أصبح ذريعة إلى حراـ أك مكركه.؛ أل، كا 

 :(2)الحذر من الختالط وانكشاف العورات 6-

ذر مػػف االخػػتبلط؛ ألف األنشػػطة الترفيييػػة الغالػػب فييػػا أنيػػا تسػػكد فييػػا ركح الممازحػػة يجػػب الحػػ -أ
 ؛ مػف أبػكاب الفتنػة ان كبيػر  ان كالمرح كالمعب، كاالختبلط في ىذا الجك المرح أشد مف غيره؛ ألنو يفتح بابػ

 عمػى كالتزحمػؽ اإللكتركنيػة كاأللعػاب المبلىػي مػف الترفيػو ميػاديف مػف كثيػر فػي االخػتبلط يحػدثف
 مما كىك كالنساء؛ الرجاؿ بيف الحياء حكاجز يكسر الذم العظيـ الفساد أبكاب مف كىذا الجميد،

، كال يخفى عمى أم عاقؿ ما يؤدم إليو (3)المرأة مف الممة أعداء كسائر التحرير دعاة يريده
تعيش ىذا  االختبلط بيف الرجاؿ كالنساء مف مفاسد سمككية كأخبلقية، تعاني منيا المجتمعات التي

ژ   ژ  ڑ  ڑ    ڈڎ  ڎ  ڈ   ڌڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ : قال تعالى (4)الكاقع

  ںک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ

مىى " وقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم:، [31، 30]النكر:  چ رَّ عى ا تىرىٍكتي بىٍعًدم ًفٍتنىةن أىضى مى
اًؿ ًمفى النّْ   .(5)"سىاءً الرّْجى

الشػاطئ  كرياضػات المسػابح فػي يحػدث الػذم كيجػب أال يػؤدم إلػى انكشػاؼ العػكرات مثػؿ -ب
نتيجػة  ىػك كالسػفكر كالتبػرج كالمصػارعة، كالسػباحة كألعػاب التػزلج، كالػرقص، القػكل كألعػاب كالجػرم
 سػائر كتغطػي المحكػـ تمبس الحجاب اليكـ أكثر تظؿ أف تطيؽ ال المرأة إف حيث لبلختبلط حتمية

                                                 

 (.10/153المغني )ج ،ابف قدامة ((1
 .)مكقع الكتركني(فقو الميك كالتركيح  ،القرضاكم ((2
 (.36صناعة الترفيو)ص ،المنجد ((3
 (.1/22السدحاف: التركيح النبكم )ج ((4
 .]5096رقـ الحديث: 7/8صحيح البخارم، النكاح/ ما يتقى مف شـؤ المرأة، : البخارم [ ((5
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 نبلحػظ كىكػذا المحظػكر يحػدث كىنػا ؛كالتكشػؼ التبػرج بشػيء مػف الشيطاف يساكرىا أف فبلبد بدنيا
  (1)التستر كعدـ كالسفكر التبرج كثرة كالسياحة الترفيو معظـ أماكف في

: ىػي رفػع الصػكت مػف النسػاء، خاصػة عنػد ممارسػة بعػض ومن العورات التي يجـب سـترىا       
قـال بػالقكؿ، كقػد  ان كؼ كالرعب، أك عنػد كثػرة الضػحؾ كالمػزاح؛ ألف فييػا خضػكعاأللعاب المثيرة لمخ

ــــالى ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ٹٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ : تع

 [32]األحزاب:  چڄ  ڄ    

فاإلسبلـ ال يمنػع مػف ممارسػة المػرأة لمترفيػو، مػا دامػت ممتزمػة بالضػكابط كاألحكػاـ الشػرعية،        
، كأف تمارس مف األنشطة ما يتناسب مػع طبيعتيػا  كالستر كعدـ االختبلط، كعدـ سفرىا بدكف محـر

ــاسٍ بػػدكف تشػػبو أك تقميػػد لمرجػػاؿ فيمػػا يختصػػكف بػػو؛  ــِن َعبَّ ــْن اْب  -أىفَّ النَّبًػػيَّ " :رضــي اهلل عنيمــا َع
ػػػػمَّـى  سى مىٍيػػػػًو كى ػػػػمَّى المَّػػػػوي عى ػػػػاًؿ بً  -صى ػػػػبًّْييفى ًمػػػػٍف الرّْجى ػػػػاًء لىعىػػػػفى اٍلميتىشى ػػػػبّْيىاًت ًمػػػػٍف النّْسى لىعىػػػػفى اٍلميتىشى ػػػػاًء، كى النّْسى

اؿً   .(2)"ًبالرّْجى

 ثانيا: ما يتعمق باألنشطة واألدوات المستخدمة في الترفيو

 : كيتمثؿ ذلؾ فيما يمي: البتعاد عن األلعاب المحرمة 1-

ٺ  چ  ال تعـالى:قاالبتعاد عف األلعاب التي كرد النص بتحريميا، كالسحر، كالقمار، كالميسر  -أ

 چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ٹٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

يف البيػػػائـ، كالتنػػػاقر بػػيف الطيػػػكر أك التنػػػاطح بػػيف البيػػػائـ أك مصػػػارعة بػػ، كالتحػػػريش [90]المائػػدة: 
، كيقػاس عمييػا اليػـك (3): " نيػى عػف التحػريش بػيف البيػائـ"ألن النبي صمى اهلل عميو وسـممالثيراف؛ 

ػػٍيئنا ًفيػػًو  : "لقولــو صــمى اهلل عميــو وســممتنػػاطح السػػيارات، أك اتخػػاذ الحيكانػػات غرضػػا  الى تىتًَّخػػذيكا شى

                                                 

التركيح عف النفس في اإلسبلـ،  ،؛ البعداني)مكقع الكتركني( الترفيو كالتركيح في حياة الشباب المسمـ ،أبك عراد ((1
 . )مكقع الكتركني(

، قاؿ عنو األرنؤكط: إسناده ]1904: رقـ الحديث3/96بف ماجو، النكاح/ تينئة النكاح، اسنف : ابف ماجو [ ((2
 لمرجع(.صحيح ) نفس ا

، قاؿ ]1708: رقـ الحديث3/262سنف الترمذم، الجياد/ ما جاء في كراىية التحريش بيف البيائـ، : الترمذم [ ((3
 ((.14/883عنو األلباني: ضعيؼ ) األلباني، سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة ) ج
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ػػػا كحي غىرىضن ، كغيػػػر ذلػػػؾ ممػػػا كرد الػػػنص بتحريمػػػو كإتيػػػاف العػػػرافيف كالكيػػػاف، كقػػػراءة الفنجػػػاف (1)"الػػػرُّ
 .(2)كاألبراج في الصحؼ كالمجبلت

مػػف مقاصػػػدىا الكميػػة، كحفػػػظ الػػنفس كالعقػػػؿ  كمقصػػدان أال تخػػالؼ أصػػبل مػػػف أصػػكؿ الشػػػريعة،  -ب
 .كالماؿ كغيرىا

: لقولـو تعـالىأال تشتمؿ األلعاب عمى الغش كالخداع، أك التكاطؤ ألكؿ أمكاؿ النػاس بالباطػؿ؛  -ت
ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  چ 

 .(3)"مىٍف غىشَّنىا فىمىٍيسى ًمنَّاكى  : "وقولو صمى اهلل عميو وسمم [188]البقرة:  چھ  ھ  

لقولو صمى اهلل عميو أال يصاحبيا رقص ماجف، أك استماع إلى المعازؼ كالمكسيقى المحرمػة  -ث
ٍمرى كىالمىعىاًزؼى  " وسمم: ، كىالخى ًريرى  .(4)"" لىيىكيكنىفَّ ًمٍف أيمًَّتي أىٍقكىاـه، يىٍستىًحمُّكفى الًحرى كىالحى

فػػبل يجػػكز ، مػػثبلن  (5)فييػػي لػػو بعػػد دينػػي عنػػد غيػػر المسػػمميف، كمعبػػة اليكجػػاأال يكػػكف النشػػاط التر  -ج
ألف العبػادة عنػدنا تكقيفيػة، أم ال تؤخػذ ؛ لممسمـ أف يستخدميا كمػا يسػتخدميا أىميػا، أم بنيػة التعبػد

التقػكل أف ينشػأ مػا بمػغ مػف العمػـ ك  ك ال باسػتعماؿ الػرأم، بػؿ ال يجػكز ألحػد بالغػان  ،باستحساف العقؿ
مػف ك  ،ة مف العبادات بػأم صكرة مف الصكر، أك يضيؼ إلى العبادات المشركعة ما لػيس منيػاعباد

ـٍ كىاٍلميٍحػدىثىاًت فىػًإفَّ  : "لقولو صـمى اهلل عميـو وسـمم؛ (6)فعؿ ذلؾ اعتبر عممو بدعة مردكدة عميػو يَّػاكي كىاً 
لىة بلى  .(7)"ه كيؿَّ ًبٍدعىةو ضى

                                                 

 .]58رقـ الحديث: 3/1549صحيح مسمـ، الصيد كالذبائح/ النيي عف صبر البيائـ، : مسمـ [ ((1
)مكقع  الترفيو كالتركيح في حياة الشباب المسمـ ،(؛ كانظر: أبك عراد35صناعة الترفيو )ص ،انظر: المنجد ((2

 .الكتركني(
 .]164: رقـ الحديث1/99صحيح مسمـ، اإليماف / قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف غشنا ..، : مسمـ [ ((3
 .]5590: رقـ الحديث7/106ربة/ ما جاء فيمف يستحؿ الخمر..، صحيح البخارم، األش: البخارم [ ((4
ىي عبادة مف عبادات ك ، الكجدانييصحبيا نكع مف التركيز العقمي ك  حركات بدنيةتقـك عمى تمرينات ك  اليوجا: ((5

كقع )مفقو الميك كالتركيح  ،)القرضاكم ىي معيكدة عندىـ مف قديـندكسية يتقربكف بيا إلى آليتيـ ك الديانة الي
 .الكتركني(

 .)مكقع الكتركني(فقو الميك كالتركيح  ،القرضاكم ((6
قىٍد صىحَّ ، قاؿ شعبة: ]333: رقـ الحديث1/177المستدرؾ، العمـ/ كمنيـ يحيى بف أبي المطاع، : الحاكـ [ ((7 كى

ًديثي   ) نفس المرجع(. ىىذىا اٍلحى
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عيػة كالتقميػد، كىػذا ال يعنػي عػدـ االسػتفادة مػف محاسػف أال تككف األنشطة قائمة عمػى مجػرد التب -ح
لقولـو صـمى اهلل عميـو ؛ (1)مجػرد تقميػد تاآلخريف، بؿ يجػب أف تكػكف خاضػعة لميػزاف الشػرع، كليسػ

 .(2)"مف تشبو بقـك فيك منيـ " وسمم:

 يكػػكف النشػػاط الترفييػػي كالتركيحػػي فػػي مكػػافو أك مكضػػعو يترتػػب عميػػو إزعػػاج اآلخػػريف سػػكاءن أال  -خ
كانكا ميقيميف أك عػابريف، أك مضػايقتيـ، أك إيػذائيـ بػأم نػكعو مػف األذل القػكلي أك الفعمػي
لقولـو ؛ (3)

 چ   ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ : تعــــــــــالى

 .[58]األحزاب: 

يترتػػػػػب عمػػػػػى النشػػػػػاط الترفييػػػػػي أك التركيحػػػػػي إلحػػػػػاؽ األذل، أك التخريػػػػػب، أك التػػػػػدمير، أك أال  -د
فػي ؛ ألف أك التمكيث لممكاف أك المكقع، أك بما فيو مف المنشػآت كاألدكات كالمرافػؽ كنحكىػااإلفساد، 

]البقػرة:  چېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی    ېئۈئ  ېئچ : وقـد قـال تعـالىعمى حقكؽ الناس،  ان اعتداءذلؾ 
فييػػا يكػػكف قػػد اعتػػدل  ؛ ألف ىػػذه األمػػاكف ىػػي حػػؽ مشػػترؾ لجميػػع النػػاس، كمػػف أفسػػد شػػيئان [190
يىًدهً  : "ولقولو صمى اهلل عميو وسمم؛ (4)عمييـ ـى اٍلميٍسًمميكفى ًمٍف ًلسىاًنًو كى ًم ـي مىٍف سى  .(5)"اٍلميٍسًم

 :  كذلؾ يتمثؿ فيما يمي: أل تشتمل األلعاب عمى ضرر وخطورة متحققة 2-

أاٌل يترتػػػب عمػػػى ممارسػػػة النشػػػاط الترفييػػػي تعػػػريض أنفػػػس الميشػػػاركيف فيػػػو لممخػػػاطر أك إلحػػػاؽ  -أ
كما ىك الحاؿ في بعػض األلعػاب العنيفػة فتككف ذات األلعاب فييا ضرر، ك  ـ أك بغيرىـ،الضرر بي

أك الخطػػػػرة كسػػػػباقات السػػػػيارات كالميبلكمػػػػة كنحكىػػػػا ممػػػػا قػػػػد يترتػػػػب عميػػػػو تعػػػػريض الػػػػنفس لمضػػػػرر 
ـــالى؛ (6)كالخطػػػر ـــو تع  چھ    ھ  ے    ے      ھھ   ہڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ      ہچ : لقول

  .[195]البقرة: 

                                                 

 (.1/24التركيح النبكم )ج ،؛ السدحافقع الكتركني()مك  الترفيو كالتركيح في حياة الشباب المسمـ ،أبك عراد ((1
، قاؿ عنو األلباني: صحيح ]4031: رقـ الحديث6/144سنف أبي داككد، المباس/في لبس الشيرة، : دأبك داك  [ ((2

 ((.5/109) األلباني، إركاء الغميؿ  ) ج
 .)مكقع الكتركني( الترفيو كالتركيح في حياة الشباب المسمـ ،أبك عراد ((3
 (.1/22؛ السدحاف: التركيح النبكم )ج)مكقع الكتركني( الترفيو كالتركيح في حياة الشباب المسمـ ،أبك عراد ((4
، قاؿ عنو ]2481: رقـ الحديث4/138، اليجرة ىؿ انقطعت/في الجيادسنف أبي داككد، : دأبك داك  [ ((5

 األرنؤكط: إسناده صحيح )نفس المرجع(.
 الترفيو كالتركيح في حياة الشباب المسمـ ،؛ أبك عراد)مكقع الكتركني(لتركيح نقبل عف فقو الميك كا ،القرضاكم  ((6

 .)مكقع الكتركني(
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"صمى اهلل عميو وسممولقولو  رى كىالى ًضرىارى رى كألف درء المفاسد مقدـ عمى جمب المصالح،  ؛(1): "الى ضى
ـى دىٍفعي ال اًت أشىدُّ مف اعتناًئو يبالمني عً اعتناءى الشر  ففسدة غالبنا؛ ألمفًإذا تعارضت مفسدة كمصمحة قدّْ

 .(2) اتً مأمكر الب

، ألف نفسو كديعة مف مختاران  ، طائعان بميغان  فسو أك غيره ضرران بل يجكز لئلنساف أف يضر نف       
اهلل بيف يديو، ال يسكغ لو أف يتصرؼ فييا تصرفا يؤذييا ببل سبب، إال أف تدفع إلى ذلؾ ضركرة، 

 .(3)أك حاجة تنزؿ منزلة الضركرة
رياضة، كال يستثنى مف ذلؾ إال ما كانت مخاطرتو محسكبة، بأف كاف ممف مارس ىذه ال       

كترقى فييا بالتدريب كالتدريج، حتى كصؿ إلى مرتبة عالية مف الكفاية كالميارة، بحيث يشيد لو 
 .(4)أىؿ االختصاص أنو: أىؿ ألف يخاطر، كال خكؼ عميو

عدـ ممارسة األلعاب التي ال يتقنيا كالسباحة أك رككب الخيؿ، إال إذا كاف ذلؾ مف باب  -ب
 .التعمـ
كاألدكات مناسبة لمف يمارسيا، كمبلئمة لو؛ حتى ال يتسبب مف كرائيا أف تككف األنشطة  -ت

األلعاب التي تؤثر عمييا كعمى جنينيا، أك ممارستيا بعض  - مثبلن  -ضرر، كرككب الحامؿ
  .الرياضات العنيفة

 .(5)األخذ بكسائؿ السبلمة كالحماية، كااللتزاـ بالتعميمات الخاصة بكؿ نشاط أك آلة ترفيو -ث
 : ما يتعمق بالجيات المشرفة ثالثا

سػػػػكاء الجيػػػػات القائمػػػػة عمػػػػى رعايػػػػة  -تتعػػػػدد الضػػػػكابط التػػػػي يجػػػػب عمػػػػى الجيػػػػات المشػػػػرفة       
التقيد كااللتزاـ بيػا؛ لقكلػو  -األنشطة كاألماكف الترفييية، أك الجيات الرسمية المشرفة كالمراقبة عمييا

كيمُّ صػمى اهلل عميػػو كسػػمـ: " ـٍ رىاعو كى مىػػى النَّػػاًس رىاعو كىىيػػكى أىالى كيمُّكيػػ ـي الَّػػًذم عى ػػا ػٍف رىًعيَّتًػػًو، فىاإًلمى ٍسػػئيكؿه عى ـٍ مى كيػػ
ػػٍرأىةي رىاًعيىػػةه  ػػٍف رىًعيَّتًػػًو، كىالمى ٍسػػئيكؿه عى مىػػى أىٍىػػًؿ بىٍيتًػػًو، كىىيػػكى مى ػػؿي رىاعو عى ػػٍف رىًعيَّتًػػًو، كىالرَّجي ٍسػػئيكؿه عى مىػػى أىٍىػػًؿ مى  عى

لىًدًه كىًىيى  كى ٍكًجيىا، كى ـٍ  بىٍيًت زى ٍنوي، أىالى فىكيمُّكي اًؿ سىيًّْدًه كىىيكى مىٍسئيكؿه عى مىى مى ًؿ رىاعو عى ٍبدي الرَّجي ، كىعى ـٍ ٍنيي مىٍسئيكلىةه عى
ـٍ مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتوً  كيمُّكي   .(6)"رىاعو كى

                                                 

 سبؽ تخريجو )ص ث( ((1
 (.1/78األشباه كالنظائر )ج ،ابف نجيـ ((2
 .)مكقع الكتركني(فقو الميك كالتركيح  ،القرضاكم ((3
 .()مكقع الكتركنيفقو الميك كالتركيح  ،القرضاكم ((4
 كقد تبيف سابقا كجكب األخذ بكسائؿ السبلمة كالحماية، خاصة في أماكف الترفيو كالمبلىي كحدائؽ الحيكاف. ((5
 .]7138: رقـ الحديث9/62صحيح البخارم، األحكاـ/ قكؿ اهلل تعالى: "كأطيعكا اهلل ...."، : البخارم [ ((6
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 :(1)ومن ىذه الضوابط ما يمي

ف أىػػداؼ الترفيػػو السػػميـ، الػػدقيؽ لمبػػرامج كاألنشػػطة المتنكعػػة، التػػي يجػػب أف تجمػػع بػػي طالتخطػػي 1-
كبػػػيف المػػػردكد التربػػػكم كالثقػػػافي، كيشػػػترؾ فػػػي التخطػػػيط كػػػؿ المؤسسػػػات ذات العبلقػػػة، سػػػكاء عمػػػى 
مسػػػػتكل األسػػػػرة أك عمػػػػى مسػػػػتكل المؤسسػػػػات الرسػػػػمية، كالمؤسسػػػػات الشػػػػرعية كالتعميميػػػػة كالثقافيػػػػة 

  .كغيرىا

فيذيػة لمبػرامج الترفيييػة، كمػدل اإلشراؼ مف الجيات الرسمية المختصة في جميػع الخطػكات التن 2-
 .مبلئمتيا لمسبلمة التربكية كالجسدية

أف تسػػند ميػػاـ اإلشػػراؼ لمختصػػيف فػػي كافػػة المجػػاالت، كيتمتعػػكف بػػالخبرة كالدرايػػة إلػػى جانػػب  3-
 .الثقة كاألمانة كاألخبلؽ اإلسبلمية

إف اهلل  عميػو كسػمـ: "إقامة المنشآت الترفييية عمى أسس عممية كمينية سميمة؛ لقكلو صػمى اهلل  4-
ػػػبلن أىٍف ييٍتًقنىػػػوي  ـٍ عىمى ػػػديكي ًمػػػؿى أىحى ، كمػػػف اإلتقػػػاف: االلتػػػزاـ باألسػػػس العمميػػػة (2)"تبػػػارؾ كتعػػػالى ييًحػػػبُّ ًإذىا عى

 .كالمينية السميمة عند إقامة المنشآت الترفييية

منشػػػآت عنػػػد إقامػػػة ال -االجتماعيػػػة كالثقافيػػػة كاألخبلقيػػػة-مراعػػػاة خصكصػػػية المجتمػػػع المسػػػمـ  5-
 .الترفييية

العمؿ بكسػائؿ السػبلمة كاألمػاف، كأخػذ االحتياطػات البلزمػة لػذلؾ، كالبعػد عػف كػؿ مػا مػف شػأنو  6-
"صمى اهلل عميو وسمملقولو أف يشكؿ ضررا عمى اآلخريف؛  رى كىالى ًضرىارى رى  .  (3): "الى ضى

درايػػة، كيكثػػؽ بأمػػانتيـ عمػػى المنشػػآت الترفيييػػة ممػػف تتػػكفر فػػييـ الخبػػرة كال أف يكػػكف القػػائمكف 7-
 .كدينيـ؛ لضماف مراعاة خصكصية المجتمع المسمـ، كضماف سبلمة المترفييف

أك عمػػى األقػػؿ تخصػػيص أكقػػات  -إف أمكػػف-تخصػػيص أمػػاكف خاصػػة لمرجػػاؿ، كأخػػرل لمنسػػاء 8-
كتخصيص كقت السػتخداـ ؛ لكؿ جنس، خاصة في األماكف التي يصعب فييا الفصؿ بيف الجنسيف

                                                 

التركيح النبكم  ،انظر: السدحاف )مكقع الكتركني(؛ لمسمـالترفيو كالتركيح في حياة الشباب ا ،انظر: أبك عراد ((1
 (.92التربية التركيحية في اإلسبلـ )ص ،(؛ أبك سمؾ19/ 1)

، ]1344: رقـ الحديث7/197، البيكع/ الصناع ككسبيـ، بزكائد المسانيد الثمانيةالمطالب العالية : بف حجرا [ ((2
 ((.1/383الصغير كزيادتو) ج قاؿ عنو األلباني: حسف ) األلباني، صحيح الجامع

 سبؽ تخريجو )ص ث( ((3
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 لبلخػػػػتبلط، كتحقيقػػػػان  ؛ كذلػػػػؾ منعػػػػان -مػػػػرة لمرجػػػػاؿ كمػػػػرة لمنسػػػػاء مػػػػثبل -ف المبلىػػػػياأللعػػػػاب فػػػػي مػػػػد
 .لخصكصية المجتمع المسمـ القائـ عمى العفة كالفضيمة

 االلتػػزاـ باألنظمػػة كالقػػكانيف العامػػة التػػي كضػػعت لضػػماف السػػبلمة كالحمايػػة، كىػػي ممزمػػة شػػرعان  9-
نيػػػػػػكطه  " بقاعــــــدة بنػػػػػاء عمػػػػػػى المصػػػػػمحة المترتبػػػػػػة عمييػػػػػػا، كعمػػػػػبلن  مىػػػػػى الرًَّعيَّػػػػػػًة مى ػػػػػػاـً عى مى ػػػػػػرُّؼي اإٍلً تىصى

ةً  ، كالمصػػمحة ىنػػا معتبػػرة؛ ألنيػػا تحقػػؽ منفعػػة حقيقيػػة، كال يجػػكز مخالفػػة اإلمػػاـ أك مػػف (1)"ًباٍلمىٍصػػمىحى
ــــو تعــــالى:يقػػػػـك مقامػػػػو؛  جئ  حئ   مئ  ىئ    یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یچ  لقول

 .[59]النساء:  چىت  يت  جث  مث    متجت  حت  خت يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب 

المراقبػػة الدائمػػػة مػػػف الجيػػػات الرسػػمية المختصػػػة؛ لمتحقػػػؽ مػػػف مػػدل االلتػػػزاـ بمعػػػايير الجػػػكدة  10-
المطمكبة، سكاء عمى صعيد نكعية األنشطة كاألدكات المتناسبة مع خصكصػية المجتمػع المسػمـ، أك 

 .بةعمى صعيد تكفير إجراءات السبلمة كاألماف المطمك 
  
 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.1/121األشباه كالنظائر )ج ،السيكطي ((1



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيالفصل ال
 تحمل المسئولية عن األضرار 

 في أماكن الترفيو
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 المبحث األول
 المسئولية عن األضرار في أماكن الترفيو مفيوميا وأركانيا وأسباب انتفائيا

 
 أول: مفيوم المسئولية عن األضرار في أماكن الترفيو

عف األضرار في أماكف الترفيو، ال بد مف تعريؼ المسئكلية حتى نصؿ إلى مفيكـ المسئكلية        
 ، كذلؾ عمى النحك التالي:لغة كاصطبلحا، كبياف أنكاع المسئكلية، كمفيـك كؿ نكع

 (1)المسئولية في المغة 1-

المسئكلية مف سأؿ يسػأؿ سػؤاال كمسػألة، كاسػـ الفاعػؿ مػف سػأؿ: سػائؿ، كاسػـ المفعػكؿ منػو:        
 ية اسـ مصدر، كىي تأتي عمى عدة معاني منيا:مسئكؿ، كالمسئكل

ے  ے    ھہ   ہ  ھ  ھ  ھچ  قولـو تعـالى:: تقكؿ سػأؿ الشػيء: أم طمبػو، كمنػو الطمب -أ

]محمػػػد:  چۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺  ﮻  ﮼  
ـــو تعـــالى: ، [37، 36 أم: تطمبػػػكف حقػػػكقكـ  [1]النسػػػاء:  چ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ چوقول
  .(2)بو

ومنــو قولــو : تقػػكؿ سػػألتو عػػف الشػػيء: أم اسػػتخبرتو، الســتخبار وطمــب المعرفــة عــن أمــر مــا -ب
ٿ  ٿ    ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺچ تعـــالى: 

 .[101]المائدة:  چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ      ٹٿ  ٹ   ٹ    ٹ

قولـو سبو، كالمسػائمة ىػي المحاسػبة كالمؤاخػذة، كمنػو تقكؿ ساءىلىوي: أم حا المحاسبة والمؤاخذة: -ج
 وقولـــــو تعـــــالى:، [93، 92]الحجػػػػػر:  چپ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ           ڀ    چ  تعـــــالى:

أم:  [36]اإلسػػػػراء:  چېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی        ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ
 .(3)سمعو كبصره كفؤاده سيحاسب اإلنساف عف كؿ ما اكتسبو، كسيحاسب عما حكاه

                                                 

تيذيب المغة  ،(؛ األزىرم1/154المصباح المنير )ج ،(؛ الفيكمي11/318لساف العرب )ج ،انظر: ابف منظكر ((1
 (.13/47)ج
 (.9/481تفسير الرازم )ج ،الرازم ((2
 (.10/260ي )جتفسير القرطب ،القرطبي ((3
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مىػى النَّػاًس " قولو صمى اهلل عميو وسمم:كمنو  ـي الًَّذم عى ا ـٍ مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو، فىاإًلمى كيمُّكي ـٍ رىاعو كى أىالى كيمُّكي
مىى أىٍىًؿ بىٍيًتًو، كىىيكى مىٍسئيكؿه عىٍف رى  ؿي رىاعو عى مىى رىاعو كىىيكى مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو، كىالرَّجي ٍرأىةي رىاًعيىةه عى ًعيًَّتًو، كىالمى

ٍسػئي  ػاًؿ سىػيًّْدًه كىىيػكى مى مىػى مى ًؿ رىاعو عى ٍبدي الرَّجي ، كىعى ـٍ ٍنيي لىًدًه كىًىيى مىٍسئيكلىةه عى كى ٍكًجيىا، كى ٍنػوي، أىالى أىٍىًؿ بىٍيًت زى كؿه عى
ـٍ مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتوً  كيمُّكي ـٍ رىاعو كى  (1)"فىكيمُّكي

 ة في الصطالحالمسئولي 2-

ال يختمؼ المعنى االصطبلحي لممسئكلية عف المعنى المغكم، فػالمعنى االصػطبلحي مػأخكذ        
مػػف المعنػػى المغػػكم، فاإلنسػػاف محاسػػب كمؤاخػػذ عمػػا يفعمػػو، كمػػف ذلػػؾ إلحػػاؽ الضػػرر بػػالغير سػػكاء 

ء يقػػرركف مبػػدأ بػػالنفس أك المػػاؿ أك غيرىمػػا، كالمتأمػػؿ فػػي كتػػب الفقيػػاء يجػػد أف الفقيػػا كػػاف ضػػرران 
 مؤاخذة اإلنساف عمى أفعالو، سكاء المؤاخذة بػالمفيـك العػاـ، أك كانػت مػف بػاب الضػماف أك العقػاب،

 وعمى ذلك ترد عندىم المسئولية بمعنى:
 كىي أف اإلنساف محاسب كمسئكؿ عف أفعالو في الدنيا كاآلخرة عمبلن  المؤاخذة بالمعنى العام: -أ

وقولو ، [93، 92]الحجر:  چڀ  ڀ           ڀ   پ  پ   پ  پ  چبقكلو تعالى: 
]اإلسراء:  چېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی        ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ  تعالى:
مىى " وقولو صمى اهلل عميو وسمم: ،[36 ـي الًَّذم عى ا ـٍ مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو، فىاإًلمى كيمُّكي ـٍ رىاعو كى أىالى كيمُّكي

مىى أىٍىًؿ بىٍيًتًو، كىىيكى مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو، كىالمىرٍ  النَّاسً  ؿي رىاعو عى أىةي رىاعو كىىيكى مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو، كىالرَّجي
اًؿ سىيّْدً  مىى مى ًؿ رىاعو عى ٍبدي الرَّجي ، كىعى ـٍ لىًدًه كىًىيى مىٍسئيكلىةه عىٍنيي كى ٍكًجيىا، كى مىى أىٍىًؿ بىٍيًت زى ًه كىىيكى رىاًعيىةه عى

ـٍ مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتوً  كيمُّكي ـٍ رىاعو كى ٍنوي، أىالى فىكيمُّكي  .(2)"مىٍسئيكؿه عى
ــالمعنى الخــاص: -ب تكمػػـ الفقيػػاء بمػػا يػػدؿ عمػػى معنػػى المسػػئكلية، كذلػػؾ كمفػػظ "أىميػػة  المؤاخــذة ب

، كىػذا (3)معناىػا الشخص لتكقع العقكبة عميو"كلفظ "تحمؿ التبعة" كغيرىا مف األلفاظ التي تػدؿ عمػى
يشمؿ ما كاف مف باب الضماف؛ كالفعػؿ الخطػأ أك إتػبلؼ األمػكاؿ، أك العقػاب؛ كالفعػؿ المتعمػد فػي 

 .الجناية عمى النفس كغيرىا
 فالمسئكلية كمصطمح عاـ كردت عدة تعريفات ليا، مف ذلؾ: أما عند المعاصرين:

                                                 

 (.52سبؽ تخريجو ) ص  ((1
 (.52سبؽ تخريجو ) ص  ((2
(؛ 4/273كشؼ األسرار )ج ،(؛ البخارم9/39المحمى )ج ،بف حـزا(؛ 1/25فتاكل السبكي)ج ،انظر: السبكي ((3

 (.6/136بف عابديف )جاحاشية  ،ابف عابديف
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 .(1)نتيجة لتصرؼ قاـ بو"المسئكلية ىي: "إلزاـ شخص بضماف الضرر الكاقع بالغير   1-

المسئكلية ىي: "قانكف يحمؿ الفرد المعيف بإلزاـ أك جزاء معيف أك بتعكيض نتيجػة فعمػو الضػار  2-
 .(2)خاصة" ان أك تصرفو الذم يرتب عميو التشريع آثار 

 .( 3)مسئكال عف أعمالو" ان المسئكلية كمصطمح قانكني ىي: "ككف اإلنساف مؤاخذ 3-

 التعريف المختار

بناء عمى التعريفات السابقة تبيف أف ليا صمة بالمعاني المغكية لممسػئكلية، ككميػا تػدكر حػكؿ        
تعريػؼ  غير مػف أضػرار، كبنػاء عميػو يمكػف لمباحػثمحاسبة الشخص كمؤاخذتو؛ بسبب مػا ألحقػو بػال

أو محاسبة الشخص وتحممو تبعات ما ألحقو بالغير من أضرار سواء كانت ماديـة المسئكلية أنيا: 
 . معنوية نتيجة لتصرف غير مشروع قام بو

 شرح التعريف

محاسبة الشخص: تحمؿ معنى العقكبػة فػي حػاؿ التعمػد كاالعتػداء، كمعنػى الضػماف كالتعػكيض فػي 
 .حاؿ الخطأ كالتقصير

 كتأنيب الضمير كالمجتمع كتحممو تبعات: قيد إلخراج المسئكلية األدبية التي فييا الجزاء األخركم،
فػبل  ان أساس المسئكلية الفعؿ الضار، أما إذا كجد الفعؿ كلـ يمحؽ ضػرر  :بالغير مف أضرارما ألحقو 

 .(4)تترتب المسئكلية

 .مادية أك معنكية: لتشمؿ األضرار الجسدية كالمالية كالمعنكية

كيرتػػػب الشػػػرع عميػػػو نتػػػائج  ىػػػك: "كػػػؿ مػػػا يصػػػدر عػػػف شػػػخص بإرادتػػػو، التصػػػرؼ :نتيجػػػة لتصػػػرؼ
عػػـ مػػف األعمػػاؿ؛ ألنػػو يشػػمؿ األفعػػاؿ كاألقػػكاؿ، فيػػدخؿ فيػػو التسػػبب كاإلكػػراه فالتصػػرؼ أ (5)حقكقيػػة"

 .كغير ذلؾ

غيػػر مشػػركع: ىػػك مػػػا كػػاف فػػي أصػػػمو غيػػر مشػػركع كتعمػػػد الضػػرر، أك مػػا يػػػؤكؿ إلػػى نتيجػػة غيػػػر 
كلك بفعؿ مشركع في ذاتو؛ كالصيد مشركع كلكف إذا أخطػأ  ،كىك التعدم إلى حقكؽ الغير-مشركعة

                                                 

 (.1/425معجـ لغة الفقياء )ج ،قمعجي ((1
 (.6التقصيرية عف فعؿ الغير )ص المسئكلية ،سيد أميف ((2
 (.16نظرية الضماف )ص ،الزحيمي ((3
 كما بعدىا(. 24نظرية الضماف )ص  ،الزحيمي ((4
 (.379الزرقا، المدخؿ الفقيي العاـ )ص ((5
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الصيد فيذا الفعؿ نتيجتو غير مشركعة؛ لذلؾ سػمي غيػر مشػركع؛   مفبدالن  ان صالصائد فأصاب شخ
ألف الكاجب االحتياط، كىك لـ يحتاط، باإلضافة إلى أنو أدل إلى نتيجة غير مشركعة، كىي إلحاؽ 

، كىػك قيػد إلخػراج التصػرؼ المشػركع؛ ألنػو مػأذكف فيػو، كال مؤاخػذة (1)الضرر بالغير، كالعبرة بالمآؿ
، فمك تصرؼ الشخص فيمػا أجيػز (2)لـ يكف فيو تعدم؛ ألف"الجكاز الشرعي ينافي الضماف" عميو إذا

 (3)لو شرعا، فإنو ال تترتب عميو مسئكلية بسبب ذلؾ

 (4)أنواع المسئولية3- 

مػػف  -المتمثمػػة بالكميػػات الخمػػس-إف الشػػريعة اإلسػػبلمية حافظػػت عمػػى المصػػالح الضػػركرية        
ف ناحيػة الكجػكد: بالحفػاظ عمػى بقائيػا مػف خػبلؿ جمػب المصػالح ليػا، كمػف ناحية الكجكد كالعدـ، فم

 .(5)ناحية العدـ: حافظت عمييا مف خبلؿ درء المفاسد عنيا
كمسئكلية اإلنساف الحفاظ عمى ىذه الكميات؛ بجمب المصالح ليا كدرء المفاسد عنيا، كبذلؾ عميو 

وقد قال بجمب المصالح كدرء المفاسد،  مسئكلية دينية كدنيكية بمنع األضرار عف غيره؛ عمبلن 
]المائدة:  چىئ     ی  ی  ی       ىئېئ  ىئ  ېئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ  ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئچ  تعالى:

، فاهلل سبحانو كتعالى يأمر عباده المؤمنيف بالمعاكنة عمى فعؿ الخيرات كترؾ المنكرات، كينياىـ [2
المحافظة عمى الكميات الخمس مف اإلثـ  ، كال شؾ أف عدـ(6)عف التعاكف عمى المآثـ كالمحرمات

ذا اختمت اختؿ النظاـ العاـ  كالعدكاف؛ ألف األمة بمجمكعيا كآحادىا في ضركرة إلى تحصيميا، كا 
 . (7)كانتشر الفساد

                                                 

 (.1/104انظر: السبكي، األشباه كالنظائر )ج ((1
 (.1/27مجمكعة مف العمماء، مجمة األحكاـ العدلية )ج ((2
 (.1/92رر الحكاـ )جحيدر، د ((3
" ىي التي تترتب عند مخالفة أكامر الديف والمسئولية األدبية ىي:تتنكع المسئكلية إلى أدبية كقانكنية،  ((4

نما يترتب عمييا الجزاء لممذنب في اآلخرة، أك  كاألخبلؽ، أك العادات االجتماعية، كال يترتب عمييا جزاء في الدنيا، كا 
(؛ أبك حسف، مسئكلية المتبكع عف فعؿ 201مجتمع") الزحيمي، نظرية الضماف )صتأنيب الضمير، كاستيجاف ال

(؛ أبك 201نظر أنكاع المسئكلية: الزحيمي، نظرية الضماف )صا(( كاألدبية ليست محؿ مكضكعنا، ك 11تابعو )ص
 (.11حسف، مسئكلية المتبكع عف فعؿ تابعو )ص

 (.2/4الشاطبي، المكافقات )ج ((5
 (.2/13ير القرآف العظيـ )جبف كثير، تفسا ((6
 (.3/232ابف عاشكر، مقاصد الشريعة )ج ((7
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مػػف شػػأنو أف يمحػػؽ الضػػرر بػػالغير؛  كبيػػذا تترتػػب المسػػئكلية عمػػى كػػؿ شػػخص يرتكػػب فعػػبلن        
صالح الخاصة التي ىي في مجمكعيا مصػالح عامػة، كليػذا قػرر حفظا لممصالح العامة، كحفظا لمم

الفقيػػاء مؤاخػػذة اإلنسػػاف عمػػى أفعالػػو، كتحميمػػو المسػػئكلية عػػف كػػؿ فعػػؿ يمحػػؽ الضػػرر بػػالغير، فػػإذا 
ذا صدر الفعؿ عف تعمد كاف  صدر الفعؿ عف خطأ أك كاف متعمقا بإتبلؼ األمكاؿ كاف الضماف، كا 

  .العقاب

 .تنقسـ المسئكلية إلى مدنية كجنائية، كتنقسـ المدنية إلى تعاقدية كتقصيرية وبناء عمى ذلك:       

كىي التي تترتب عند حدكث ضرر يصيب الفرد ال المجتمػع، كػاإلخبلؿ بعقػد  مسئولية مدنية: -1
، كتنقسػـ المسػئكلية المدنيػة (1)معيف، أك قيامو بفعػؿ ضػار غيػر مشػركع يمحػؽ بالجسػـ أك الممتمكػات

 إلى قسميف:
كىي التي تنشأ عنػد مخالفػة التػزاـ تعاقػدم، كامتنػاع البػائع مػثبل مػف تسػميـ المسئولية التعاقدية:  -أ

 .، كليست ىذه محبل لمبحث(2)المبيع، كامتناع المؤجر مف تسميـ المأجكر

كىػػي التػػي تنشػػأ بسػػبب مخالفػػة التػػزاـ شػػرعي؛ كىػػك مبػػدأ احتػػراـ حقػػكؽ المســئولية التقصــيرية:  -ب
، فػػػػإذا تعػػػػدل شػػػػخص عمػػػػى مػػػػاؿ إنسػػػػاف فأتمفػػػػو، أك ألحػػػػؽ بػػػػو األذل (3)رار بيػػػػـالغيػػػػر كعػػػػدـ اإلضػػػػ

نمػا بسػبب اإلىمػاؿ كالتقصػير كعػدـ  كالضرر؛ نتيجة لفعؿ غير مشركع، كلكف بدكف قصد جنػائي، كا 
بالتزاـ شرعي عاـ يفرض عميو عدـ اإلضرار باآلخريف؛ لقكلػو  االحتياط؛ فيككف ذلؾ الشخص مخبلن 

"صمى اهلل عميو كسمـ:  رى كىالى ًضرىارى رى فينبغي رفع الضرر مف خبلؿ تحمؿ المسئكلية كجبر  ،(4)"الى ضى
 األضرار كضمانيا 

كالمسػػئكلية التقصػػيرية مصػػمحة خاصػػة بػػالفرد المضػػركر نفسػػو كلػػيس لممجتمػػع، كلػػو إسػػقاطيا       
حمؿ معنػى بالصمح كالتنازؿ، أك العفك، ككجكب دفع بدؿ المتمفات، كما يدخؿ فييا التعكيض الذم ي

 .(5)العقكبة الخاصة كدية الخطأ مثبل

 

                                                 

 (.201الزحيمي، نظرية الضماف )ص ((1
 (.201المرجع السابؽ )ص ((2
 (.32(؛ سيد أميف، المسئكلية التقصيرية عف فعؿ الغير )ص216، 201الزحيمي، نظرية الضماف )ص ((3
 سبؽ تخريجو )ص ث( ((4
 (.37لمسئكلية التقصيرية عف فعؿ الغير )صانظر: سيد أميف، ا ((5



61 

 

، كالجرائـ (1)كىي التي تنشأ عند حدكث ضرر يصيب المجتمع كنظامو العاـ مسئولية جنائية: -ب
 -لخطرىػػا كبيانػػان  كتقػػديران  كىػػي التػػي تتعمػػؽ بػالنفع العػػاـ، كنسػػبت هلل تعظيمػػان  –التػي تقػػع فػػي حػػؽ اهلل 

بػػػات تسػػػتكفى باسػػػـ النفػػػع العػػػاـ، كال يقبػػػؿ فييػػػا العفػػػك أك كالحػػػدكد الخالصػػػة كالقصػػػاص، كىػػػي عقك 
 (2)التنازؿ كالصمح إال في بعض المستثنيات القميمة

 كقد عرفيا عبد القادر عكدة فقاؿ: "ىي أف يتحمؿ اإلنساف نتائج األفعاؿ المحرمة التي يأتييا مختاران 
 (3)كىك يدرؾ لمعانييا كنتائجيا"

قيػػػاـ الشػػػخص بفعػػػؿ يشػػػكؿ جريمػػػة منصػػػكص عمييػػػا فػػػي تعريفيػػػا، فالمسػػػئكلية الجنائيػػػة ىػػػي        
كبياف عقكبتيا، كاالعتداء عمى نفس اإلنسػاف كجسػده، أك عمػى عرضػو كسػمعتو كشػرفو كغيػر ذلػؾ، 

 .فيي مصمحة عامة؛ لمحفاظ عمى النظاـ العاـ في المجتمع

فػي بػاب اإلتػبلؼ،  كالمتأمؿ فػي كتػب الفقيػاء يجػد أنيػـ تكممػكا عمػا يصػيب اإلنسػاف فػي مالػو      
سػػكاء كػػاف بػػدافع  (4)كمػػا يصػػيب الشػػخص فػػي نفسػػو كبدنػػو تكممػػكا عنػػو فػػي بػػاب الجنايػػات كالػػديات

الجريمػػػة كالتعمػػػد فقػػػط، أك بمعنػػػى آخػػػر مػػػا يترتػػػب عميػػػو جػػػزاء فقػػػط، أك مػػػا كػػػاف بسػػػبب الخطػػػأ، أك 
القتػػؿ العمػػد  اإلىمػاؿ كالتقصػػير، كترتػػب عميػػو الضػماف كالتعػػكيض فقػػط، كالقتػػؿ الخطػأ، فتكممػػكا عػػف

 (5)كشبو العمد كالخطأ في باب الجنايات أك ما يطمؽ عميو الفقو الجنائي

ـو  قال البغدادي: " ػرَّ ـه ًلًفٍعػؿو ميحى ًفػي الشَّػٍرًع: اٍسػ ػٍرءي ًمػٍف شىػره اٍكتىسىػبىوي. كى ػا يىٍجتىًنيػو اٍلمى ـه ًلمى اٍلًجنىايىةي ليغىػةن: اٍسػ
، أىٍك ًفػػي نىٍفػػسو  ػػاؿو ـه ًفػػي  سىػػكىاءه كىػػافى ًفػػي مى ػػرَّ ًؽ اٍسػػـً اٍلًجنىايىػػًة ًفٍعػػؿه ميحى ػػٍرًؼ اٍلفيقىيىػػاًء ييػػرىادي بًػػًإٍطبلى لىًكػػٍف ًفػػي عي

 (6)"النٍَّفًس كىاأٍلىٍطرىاؼً 

فالمسئكلية عف األضرار في أماكف الترفيو تشمؿ التقصػيرية كالجنائيػة، فتشػمؿ مػا  وعمى ذلك:      
يض فقػػػط، كالضػػػماف يشػػػمؿ كػػػبل مػػػف العقكبػػػة يسػػػتمـز العقػػػاب كالتعػػػكيض، كتشػػػمؿ مػػػا يسػػػتمـز التعػػػك 
 .كالتعكيض، فمنو ما يككف لمزجر، كمنو ما يككف لمجبر

                                                 

 (.201الزحيمي، نظرية الضماف )ص ((1
 (.37انظر: سيد أميف، المسئكلية التقصيرية عف فعؿ الغير )ص ((2
 (.1/392عكدة، التشريع الجنائي )ج ((3
 (.8/688عبداهلل، حكادث السير؛ كىك بحث منشكر في مجمع الفقو اإلسبلمي )ج ((4
التشريع الجنائي في عنكف لو بػ"(؛ كمثمو كتاب: عبد القادر عكدة، 2/395رشد، بداية المجتيد )جبف اانظر:  ((5

 .  "الفقو الجنائي في اإلسبلـعنكف لو بػ"؛ ككتاب: أمير عبد العزيز، "اإلسبلـ
 (.1/165البغدادم، مجمع الضمانات )ج ((6
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محاســبة يمكػػف تعريػػؼ المسػػئكلية عػػف األضػػرار فػػي أمػػاكف الترفيػػو بأنيػػا:  وبنــاء عمــى ذلــك       
الشــخص وتحممــو تبعــات مــا ألحقــو بــالغير مــن أضــرار فــي أمــاكن الترفيــو ســواء كانــت ماديــة أو 

ىمال  أو كـان نتيجة لتصرف غير مشروع قام بو معنوية   سواء كان التصرف خطأ أو بتقصير وا 
 .بدافع التعمد والعتداء

 ثانيا: أركان المسئولية عن األضرار في أماكن الترفيو
، كىي: التعدم، كالضرر، (1)تقـك المسئكلية عف األضرار في أماكف الترفيو عمى ثبلثة أركاف       

(2)ية بيف التعدم كالضرركالعبلقة السبب
 

 الركن األول: التعدي
(3)تعدل إلى الشيء يتعداه إذا تجاكزه ىك المجاكزة، تقكؿ:  التعدي في المغة:

 

(4)ىك مجاكزة ما ينبغي أف يقتصر عميو شرعا أك عرفا أك عادة التعدي في الصطالح:
 

مخالفة سكاء كانت عمى  كالتعدم ركف أساسي في المسئكلية عف األضرار، فالمتعدم بأم       
سبيؿ التعمد في إلحاؽ الضرر بالغير، أك عمى سبيؿ الخطأ كاإلىماؿ كالتقصير، كالمباشر 
كالمتسبب عمى حد سكاء، إال أف الضرر بالتسبب قد يككف بالفعؿ، أك بغيره، فالتعدم ركف فييما 

(5)لقياـ كنشأة المسئكلية
 

                                                 

القكم، كالركف: الناحية القكية ) ابف منظكر، لساف بمعنى االعتماد كالقكة، كركف الشيء: جانبو  الركن لغة: ((1
 ((.1/237(؛ الفيكمي، المصباح المنير )ج185/ 13العرب )ج

مف ماىيتو ) ابف نجيـ، البحر الرائؽ  ىك ما يتكقؼ عميو كجكد الشيء ككاف جزءان  الركن في الصطالح:
 ((.389فقيي العاـ )ص(؛ الزرقا، المدخؿ ال1/112(؛ الجرجاني، التعريفات )ج309، 1/280)ج
جدير باإلشارة أف المسئكلية عف األضرار ال تتحقؽ إال بركنيف أساسييف، كىما االعتداء كالضرر)الفعؿ  ((2

، أما العبلقة السببية فيي لمعرفة حدكد كطبيعة العبلقة بيف كعدمان  الضار(؛ ألف المسئكلية تتكقؼ عمييما كجكدان 
؛ ألنيا ال انفكاؾ ليا عف التعدم ، فأطمؽ عمييا ركنان ؟باشرة أـ التسببالتعدم كالضرر، ىؿ ىي عمى سبيؿ الم

 (.  24كالضرر) انظر: الزحيمي، نظرية الضماف )ص
 ؛ كفي ذلؾ نظر؛ ألنو يعرؼ التعدم كليس المجاكزةجاز الشيء يجكزه إذا تعداهجاء في لساف العرب:  ((3
 .((5/328ابف منظكر، لساف العرب )ج)

 (.28/222ؼ، المكسكعة الفقيية )جكزارة األكقا ((4
 (.18انظر: الزرقا، الفعؿ الضار كالضماف فيو )ص ((5
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تحمؿ المسئكلية، فيك يشمؿ الخطأ في المسئكلية التعدم ركنا؛ ألنو األساس في  كأطمؽ       
قال العز بن عبد كعدمو،  (1)التقصيرية، كالتعمد في المسئكلية الجنائية، كالفرؽ بينيما: كجكد القصد

ؼى يىقىعي ًبالظُّنيكًف كىاأٍلىٍيًدم كىاأٍلىٍقكىاًؿ كىاأٍلىٍفعىاًؿ، " السالم: ٍتبلى ؿى ًمٍف ذىًلؾى أىفَّ اإٍلً قىٍد حىصى مىافي  كى يىٍجًرم الضَّ كى
طىًئيىا ٍمًدىىا كىخى ٍمًدىىا ؛ًفي عى اصي إالَّ ًفي عى كىاًبًر، كىالى تىٍجًرم اٍلعيقيكبىةي كىاٍلًقصى ا ًمٍف  ؛أًلىنَّوي ًمٍف اٍلجى أًلىنَّييمى

كىاًجر "الزَّ
(2)

. 

سبيؿ  فالتعدم يككف في األمكاؿ، كالفركج، كالنفكس، كاألبداف، كغير ذلؾ، سكاء كاف عمى       
 .(3)التعمد، أك الخطأ كاإلىماؿ كالتقصير

رُّؼ ًفي الشٍَّيء ًبغىٍير ًإذف ربو دكف قصد تممكو : التعدم ىك:"قَاَل اْبه َعَزفَة  .(4)"التَّصى
، كلكف ليس المقصكد مف التعدم كيطمؽ التعدم كيراد منو الجناية كالجـر بكجو عاـ أيضان        

نما المقصكد ىنا المعنى العاـ، كىك الظمـ كا لعدكاف، كمجاكزة الحقكؽ، كال التعمد كعدـ التحرز، كا 
 .(5)منو: العمؿ الضار بدكف حؽ أك جكاز شرعي، كىك بمعنى التجاكز إلى حقكؽ الغير مطمقان 

نما يكفي الفعؿ  التعدي في المسئولية التقصيرية: ال يشترط فيو القصد في حصكؿ الضرر، كا 
؛ لذلؾ كممة خطأ "في القتؿ" في الفقو (6)باإلىماؿ كالتقصيرالضار كحده، سكاء كاف خطأ، أك 

 .(7)اإلسبلمي تعني عدـ القصد، سكاء كاف القتؿ مباشرة أك تسببا
، فيميز بيف (9()8)فركف التعدم في ضماف األنفس ىنا ما يطمؽ عميو عند الفقياء "الخطأ"       

األمكاؿ: فبل فرؽ بيف العمد كالخطأ، كال القتؿ العمد كالخطأ، بيف الكبير كالصغير، أما في ضماف 

                                                 

تعمد إتياف الفعؿ المحـر أك  تكجيو اإلرادة نحك أمر ما، كقد عرؼ عكدة القصد الجنائي فقاؿ: " القصد ىو: ((1
(؛ كأنظر: سيد 1/409بلمي )ج" )عكدة، التشريع الجنائي اإلس تركو مع العمـ بأف الشارع يحـر الفعؿ أك يكجبو
 (.86أميف، المسئكلية التقصيرية عف فعؿ الغير )ص

 (.2/156ابف عبد السبلـ، قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ )ج ((2
ىك إىماؿ أمر يجب إجراؤه، كاالنتباه إليو)سيد أميف،  والتقصير يعني:(، 1/218ابف جزم، القكانيف الفقيية )ج ((3

 ((.86عف فعؿ الغير )ص المسئكلية التقصيرية
 (.2/571التسكلي، البيجة في شرح التحفة )ج ((4
(؛ الرزقا، 86(؛ سيد أميف، المسئكلية التقصيرية عف فعؿ الغير )ص1/44ابف نجيـ، األشباه كالنظائر )ج ((5

 (.1045المدخؿ الفقيي العاـ )ص
 (.86سيد أميف، المسئكلية التقصيرية عف فعؿ الغير )ص ((6
 (.86ع السابؽ )ص المرج ((7
 (.25( ؛ الزحيمي، نظرية الضماف )ص88سيد أميف، المسئكلية التقصيرية عف فعؿ الغير )ص ((8
ضد الصكاب، يقاؿ: أخطأ الطريؽ: عدؿ عنو، كأخطأ الرامي الغرض: أم لـ يصبو، كىك  الخطأ في المغة: ((9

ـٍ  ومنو قولو تعالى:و بما قتمتو بو، بفعمؾ مف غير أف تقصد قتمو كال ضرب ضد العمد، كأف تقتؿ إنسانان  مىٍيكي لىٍيسى عى }كى
ا{ ]األحزاب:  كىافى المَّوي غىفيكرنا رىًحيمن ـٍ كى ا تىعىمَّدىٍت قيميكبيكي لىًكٍف مى ا أىٍخطىٍأتيـٍ ًبًو كى نىاحه ًفيمى عصية عمدان ، كيطمؽ عمى الم[5جي
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، كاإلحراؽ كاإلغراؽ إيجابيان  ، ككذلؾ ال يفرؽ في التعدم سكاء كاف أمران (1)بيف الكبير كالصغير
 .(2)، كترؾ الحفظ، كاالمتناع عف اإلنقاذكاإلتبلؼ، أك كاف سمبيان 

كما في حالػة الػدفاع عػف ىك المجاكزة إلى حقكؽ الغير، مف غير إذف شرعي،  فالتعدي ىنا:       
 .(3)"الجكاز الشرعي ينافي الضماف" بقاعدة النفس، أك الماؿ، أك العرض، عمبلن 

،  أك تعػديان  كالضابط فػي التعػدم ىػك العػرؼ، إذا لػـ يػرد بػو شػرع، فمػا يعدكنػو النػاس تجػاكزان  فيػك تعػدو
 االحتػراز، أك كػاف عمػدان التقصػير أك قمػة  ، كسػكاء كػاف باإلىمػاؿ أك، أك خاصان عامان  سكاء كاف عرفان 

، المغػػةفيػػو، كال فػػي لػػو ؛ ألف المقػػرر عنػػد الفقيػػاء "أف كػػؿ مػػا كرد بػػو الشػػرع، كال ضػػابط (4)أك خطػػأ
  .(5)يرجع فيو إلى العرؼ"

: فإف العمػؿ بػدكف أخػذ االحتياطػات البلزمػة لمسػبلمة كالحمايػة فػي أمػاكف الترفيػو، وعمى ذلك       
، ىك مػف قبيػؿ التعػدم كالمجػاكزة التػي تترتػب عمييػا إىماالن كتقصيران  الفة األنظمة المعمكؿ بياأك مخ

  .تحمؿ المسئكلية؛ لمخالفة العرؼ السائد، كمخالفة أمر كاجب التنفيذ مف الحاكـ
حتى تتحقؽ المسئكلية الجنائية عف األضرار ال بد مف  التعدي في المسئولة الجنائية عن األضرار:

، أك مػا يطمػؽ عميػو "العمديػة"، كيشػترط لػذلؾ شػركط، فػإذا انعػدمت تحقؽ القصد الجنائي في التعدم
 :(6)والشروط ىيالشركط أك أحدىا انعدمت المسئكلية الجنائية، 

                                                                                                                                               

(؛ )األزىرم، تيذيب المغة 66، 1/65رب )جىك المراد ىنا ) ابف منظكر، لساف الع كانت أك سيكان، كليس ىذا
 ((.7/207)ج

ىك ما ليس لئلنساف فيو قصد، كىك عذر صالح لسقكط حؽ اهلل تعالى إذا حصؿ عف  الخطأ في الصطالح:
اجتياد، كيصير شبية في العقكبة حتى ال يؤثـ الخاطئ، كال يؤاخذ بحد كال قصاص، كلـ يجعؿ عذرنا في حؽ العباد 

طىأي كيمَّمىا  قال الشافعي:(، 1/99) الجرجاني، التعريفات )ج اف العدكاف، ككجبت بو الديةكجب عميو ضم حتى كىاٍلخى
ٍيًره ًديًد أىٍك غى ابى غىٍيرىهي فىسىكىاءه كىافى ذىًلؾى ًبحى ؿي أىٍك رىمىى ييًريدي شىٍيئنا كىأىصى رىبى الرَّجي  (.7/348)الشافعي، األـ )ج ضى

(؛ الزحيمي، نظرية الضماف 3/443(؛ البيكتي، كشاؼ القناع )ج2/124ابف رشد، بداية المجتيد )ج ((1
 (.25)ص
 (.25الزحيمي، نظرية الضماف )ص ((2
(؛ مبل خسرك،  درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ 1/27مجمكعة مف العمماء، مجمة األحكاـ العدلية )ج ((3
 (.2/289)ج
(؛ الدريني، النظريات الفقيية 178، 1/50انات )ج(؛ البغدام، مجمع الضم6/145الزيمعي، تبييف الحقائؽ )ج ((4

 (.210)ص
 (.1/211السيكطي، االشباه كالنظائر )ج ((5
 (.1/392عكدة، التشريع الجنائي )ج ((6
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 .محرمان  أف يأتي اإلنساف فعبلن  1-

 .(1)أف يككف الفاعؿ مدركان  2-

 .أف يككف الفاعؿ مختاران  3-
 ال يسػأؿ جنائيػان  ؛، كػالمكره، أك المغمػى عميػوكىػك ال يريػده محرمػان  فمف أتػى فعػبلن  وعمى ذلك:       

ال يسػػأؿ ؛ كىػػك يريػػده كلكنػػو ال يػػدرؾ معنػػاه، كالطفػػؿ أك المجنػػكف محرمػػان  عػػف فعمػػو، كمػػف أتػػى فعػػبلن 
ف ترتب عميو الضمافأيضا عف فعمو جنائيان   .(2)؛ كا 

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  چ  قال تعالى:السرقة فعؿ محـر  مثال ذلك:

فمف سرؽ يككف قد أتى فعػبل محرمػا، كيجػب أف يتحمػؿ  [38]المائدة:  چڤ  ڤ    ڤ   ڤ    ٹٹ   ٹ
نتيجػػػة فعمػػػو، كىػػػك إقامػػػة الحػػػد عميػػػو، بشػػػرط اإلدراؾ كاالختيػػػار، فػػػإف فقػػػد اإلدراؾ أك االختيػػػار، فػػػبل 

 .مسئكلية جنائية عميو
نػػكعي المسػػئكلية،  يكػػكف القصػػد الجنػػائي ىػػك العنصػػر األسػػاس فػػي التفريػػؽ بػػيف وعمــى ذلــك:       

ذا لػػـ يكػػف القصػػد الجنػػا ئي كػػاف الفعػػؿ خطػػأ، كترتػػب فػػإذا كػػاف القصػػد الجنػػائي، كجػػدت العقكبػػة، كا 
 الضماف.

 الركن الثاني: الضرر

: إذا فعػػؿ بػػو مكػػركه، كالمضػػػرة: الضػػرر خػػبلؼ النفػػع، يقػػػاؿ ضػػره يضػػره ضػػران  الضــرر فــي المغــة:
ں  ں   چ  قـال تعـالى:، (3)قر أك شدة في بدفخبلؼ المنفعة، كالضرر ما كاف مف سكء الحاؿ أك ف

﮴            ﮳ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ                 ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ﮲

 [12]يكنس:  چ﮵   ﮶  ﮷  ﮸        ﮹  ﮺  

 (4)"فقاؿ: "ىك إلحاؽ مفسدة بالغير مطمقان  عرفو الييتمي الضرر في الصطالح:

                                                 

عبر عبد القادر عكدة باإلدراؾ بدؿ التمييز؛ألف الفقياء يجعمكف التمييز أدنى درجة مف اإلدراؾ، كالتي ىي  ((1
 (.1/392)عكدة، التشريع الجنائي )جمرحمة البمكغ عند اإلنساف

 (.1/392عكدة، التشريع الجنائي )ج ((2
 (.2/360(؛ الفيكمي، المصباح المنير )ج4/482ابف منظكر، لساف العرب )ج ((3
 (.1/516الييتمي، الفتح المبيف بشرح األربعيف )ج ((4
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أك  أك عضػكان  ك عبػارة عمػا يصػيب المعتػدل عميػو مػف األذل؛ فيتمػؼ لػو نفسػان : "ىػوعرفو سـيد أمـين
  (1)ا"محترمن  متقكمان  ماالن 

ــي: ــو الزحيم "ىػػك كػػؿ أذل يمحػػؽ الشػػخص، سػػكاء كػػاف فػػي مالػػو أك فػػي جسػػمو أك عرضػػو أك  وعرف
 (2)عاطفتو"

ف         التعريفػات األخػرل كأشمؿ ىذه التعريفات كأجمعيا ىك التعريؼ األكؿ؛ إلطبلقو المفسدة، كا 
يضاح ألنكاع الضرر الذم يحكيو التعريؼ األكؿ بإطبلؽ لفظ "مفسدة"  .ىي عبارة عف تفسير كا 

 :وعمى ذلك ينقسم الضرر إلى ضرر مادي  وضرر معنوي 

ىك األذل الذم يصيب اإلنساف في مالػو؛ فيسػبب لػو خسػارة ماليػة، أك يصػيبو الضرر المادي:  1-
 .(3)أك عجزا عف العمؿ أك ضعفا في كسبو في جسمو؛ فيسبب لو تشكييا

 ومن ىذا التعريف يفيم أن الضرر المادي نوعان: جسدي ومالي

ىك ما يصيب اإلنساف في جسػمو مػف جػراح كغيػره، يترتػب عمييػا تشػكيو فيػو،  الضرر الجسدي: -أ
 .(4)أك عجزا عف العمؿ، أك ضعؼ في كسبو كنحك ذلؾ

ف فيسبب لو خسارة مالية في أمكالػو، سػكاء كانػت ناتجػة كؿ أذل يصيب اإلنسا الضرر المالي: -ب
عف نقصيا أك عف نقص منافعيا أك عف زكاؿ بعض أكصافيا، كنحك ذلؾ عف كػؿ مػا يترتػب عميػو 

 .(5)نقص في قيمتيا عما كانت عميو قبؿ حدكث ذلؾ الضرر

لػػو، ىػػك مػػا يصػػيب اإلنسػػاف فػػي شػػرفو كعرضػػو مػػف فعػػؿ أك قػػكؿ يعػػد ميانػػة  الضــرر المعنــوي: 2-
كالقػػذؼ كالسػػب، كمػػا يصػػيبو مػػف ألػػـ فػػي جسػػمو أك فػػي عاطفتػػو مػػف ضػػرب ال يحػػدث أثػػرا، أك مػػف 

 (6)تحقير في مخاطبتو، أك امتياف في معاممتو

 .(7)أك ىك كؿ أذل يصيب اإلنساف في عرضو أك عاطفتو أك شعكره أك سمعتو

                                                 

 (.93سيد أميف، المسئكلية التقصيرية عف فعؿ الغير )ص ((1
 (.23نظرية الضماف )صالزحيمي،  ((2
 (.38الخفيؼ، الضماف في الفقو اإلسبلمي )ص ((3
 (.38المرجع السابؽ )ص ((4
 (.38المرجع نفسو )ص ((5
 (.44الخفيؼ، الضماف في الفقو اإلسبلمي )ص ((6
 (.9( نقبل عف: آؿ خنيف، ضماف األضرار المعنكية )ص29بكساؽ، التعكيض عف الضرر )ص ((7
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ية عمػى المعتػدم، كيترتػػب فكػؿ ىػذه األضػرار إذا كانػت محققػة الكقػكع فإنػػو ينشػأ عنيػا مسػئكل       
 ان عمييا العقكبة أك الضماف؛ ألف مجرد الفعػؿ أك التعػدم ال ينشػئ مسػئكلية إال إذا كػاف الضػرر ناتجػ

 .(1)عف التعدم
 (2)الركن الثالث: العالقة السببية بين التعدي والضرر

التعػدم  حتى تككف نسبة الضرر لممعتدم الجاني صحيحة، ال بد مف كجكد عبلقة تربط بيف       
كالضػػرر، حتػػى تكػػكف ىنػػاؾ مسػػئكلية عػػف الضػػرر الكاقػػع، فبالعبلقػػة بػػيف التعػػدم كالضػػرر نسػػتطيع 
التعرؼ عمى طبيعة كمدل مسئكلية المعتدم عف الضرر الذم أحدثو، ىؿ ىػك مباشػرة أك بالتسػبب، 

 .كالعبلقة بيف التعدم كالضرر إما أف تككف عمى سبيؿ المباشرة، أك عمى سبيؿ التسبب

 (3)لية المباشرمسئو 

إذا كقعػػت أم أضػػرار فػػي أمػػاكف الترفيػػو، ككانػػت األضػػرار نتيجػػة فعػػؿ مباشػػر، فػػإف المباشػػر        
 وذلك من وجيين:ليذه األضرار الحاصمة يتحمؿ المسئكلية الكاممة عف أفعالو، 

 الوجو األول

بػيف الفقيػاء،  اص اتفاقػان ، فعميػو القصػ، كترتب عميو القتؿ مثبلن متعمدان  مف باشر الفعؿ عامدان         
، أمػا إذا باشػر الفعػؿ كلػـ يتعمػد، فيػك (5)، كىػك مسػئكؿ جنائيػا عػف فعمػو(4)إذا كانت اآللة تقتػؿ غالبػان 

مخطػئ كعميػو الضػماف)الدية( ىػذا فػي التعػدم عمػى األنفػس، كمػف األمثمػة التػي ذكرىػا الفقيػاء عمػى 

                                                 

 (.94(؛ سيد أميف، المسئكلية التقصيرية عف فعؿ الغير )29لضماف )الزحيمي، نظرية ا ((1
 (.94(؛ سيد أميف، المسئكلية التقصيرية عف فعؿ الغير )29الزحيمي، نظرية الضماف ) ((2
مصدر رباعي مف الفعؿ باشر: يقاؿ باشر األمر: إذا تكاله بنفسو، كأصؿ المباشرة مف  المباشرة في المغة: ((3

التقاء البشرة عمى البشرة، كمباشرة األمر: أف تحضره بنفسؾ ببل كاسطة، كتستعمؿ في المبلحظة: المبلمسة: كىي 
(؛ الفيكمي، 4/61كىي المتابعة كالمراقبة التي تتطمب دكاـ اتصاؿ المراقب بالمراقب) ابف منظكر، لساف العرب )ج

 ((.11/245(؛ األزىرم، تيذيب المغة )ج1/211المصباح المنير )ج
ؿى التَّمىؼي " أو ىو:(، 5/216"ىك مايؤثر في اليبلؾ كيحصمو") الشربيني، مغني المحتاج )ج ىو: المباشر أىٍف يىٍحصي

مَّؿى بىٍيفى ًفٍعًمًو كىالتَّمىؼي ًفٍعؿه ميٍختىاره  ٍيًر أىٍف يىتىخى ( أم: ىك الذم 1/466") الحمكم، غمز عيكف البصائر )جًبًفٍعًمًو ًمٍف غى
 طة بينيما.حصؿ الضرر بفعمو ببل كاس

ىناؾ خبلؼ بيف الفقياء في القتؿ بالمحدد كالمثقؿ، سيتـ بحث المسألة إف شاء اهلل تعالى في الصفحات  ((4
 القادمة.

(؛ قميكبي كعميرة، 5/212الشربيني، مغني المحتاج )ج (؛4/338الصاكم، بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ )ج ((5
 (.4/97حاشيتا قميكبي كعميرة )ج
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لشػػراب حتػػى مػػات بعػػد أف مضػػت مػػدة القتػػؿ المباشػػر المتعمػػد: ىػػك مػػف حبسػػو كمنعػػو مػػف الطعػػاـ كا
يمكت فييا مثؿ المحبكس غالبػا، أك كمػف طرحػو كىػك يعمػـ أنػو ال يحسػف السػباحة حتػى مػات، فيػذه 

  .(1)كمو قتؿ مباشرة، كفيو القصاص
 الوجو الثاني

المباشـر ضـامن أما في التعدم عمى غير النفس كاألمكاؿ، فإف القاعدة عند الفقياء تقكؿ:"         
ن لـــم  أم: أف المباشػػػر لئلتػػػبلؼ سػػػكاء تعمػػػد أك لػػػـ يتعمػػػد يكػػػكف ضػػػامنا، فمػػػف باشػػػر   (2)يتعمـــد"وا 

 .(3)أك مخطئان  اإلتبلؼ بأم طريقة فيك ضامف، سكاء كاف عامدان 
 :(4)وقد أورد الزرقا مالحظتين عمى القاعدة

نمػا المػراد بػو معنػى التعػدم، ال معنػ األولى: ، كقػد (5)ى القصػدإيراد القاعدة بمفظ التعمد فيػو إييػاـ، كا 
أيػػد ىػػذا التفسػػير أف شػػراح مجمػػة األحكػػاـ العدليػػة تػػدارككا عمميػػا ىػػذا اإلييػػاـ فػػي العبػػارة، فقػػاؿ أحمػػد 

، كقػػػد أيػػػد ذلػػػؾ (6)الزرقػػػا فػػػي شػػػرحو: "المباشػػػر لمفعػػػؿ ضػػػامف لمػػػا تمػػػؼ بفعمػػػو إذا كػػػاف متعػػػديا فيػػػو"
ـــو البغـــدادي ف لػػػـ يتعػػػد، كالمتسػػػبب ال إال إذ :بقول وقـــد ذكـــر ، (7)"ا كػػػاف متعػػػديان "المباشػػػر ضػػػامف كا 
 فػػي كتابػػو "الضػػماف": "أنػػو ال ضػػماف عمػػى مػػف أحػػدث الفعػػؿ المتسػػبب إذا لػػـ يكػػف متعػػديان  الخفيــف

َّهاا  لى، جاء في كشاؼ القناع: (8)فيو" ( أاْي: أًا لِكا إِْى لاْن ٌاْعلاْن را ْخ وا دا شا تَّى شا خا فٍِهاا حا شا اتَّحا تِأاْى صا ًافَّشا الذَّ

ٌْفُِش تِصِ  طاأُ تا اْلخا ْوُذ وا فا ٌاْستاِىي فٍِِه اْلعا ْتَلا ٌُهاا؛ ِِلاىَّ اْْلِ اْضوا ٍااِحِه فٍا
(9). 

نما العبرة فيو لمتعدم، سكاء كاف مباشرة أك تسببان   .فيثبت بذلؾ أف التعمد في الضماف ال عبرة لو، كا 
لتسػبب دكف المباشػرة، بعد أف اعتبرنا أف التعمد المقصكد بو "التعدم"، فالقاعدة تشترط في ا الثانية:

 .(10)كال ينبغي تخصيص المباشر فقط بنفي اشتراط التعدم فيو
                                                 

 (.3/259(؛ ابف قدامة، الكافي في فقو اإلماـ أحمد )ج5/216، مغني المحتاج )جالشربيني ((1
 (.1/243(؛ ابف نجيـ، األشباه كالنظائر )ج1/27مجمكعة مف العمماء، مجمة األحكاـ العدلية )ج ((2
 (.1045الزرقا، المدخؿ الفقيي العاـ )ص ((3
 (.78الزرقا، الفعؿ الضار كالضماف فيو )ص ((4
 (.77، الفعؿ الضار كالضماف فيو )صالزرقا ((5
 (.1/453الزرقا، شرح القكاعد الفقيية ) ((6
 (.146البغدادم، مجمع الضمانات )ج/ ((7
 (.59الخفيؼ، الضماف في الفقو )ص ((8
 (.4/117البيكتي، كشاؼ القناع )ج ((9

 (.78الزرقا، الفعؿ الضار كالضماف فيو )ص ((10
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التعدم ىك األساس الممحكظ لمتضميف، سكاء في حالة المباشرة أك التسػبب،  وقد جعل الزرقا       
 :(1)"إف التعدم يستعمؿ في معنييف يجب التمييز بينيما، كتحديد أم منيما ىك المراد ىنا"كقاؿ: 

 .التعدم ىك المجاكزة الفعمية إلى حؽ الغير أك ممكو المعصكـ ول:األ 

عمى حػدكد الغيػر أـ ال،  ، بقطع النظر عف ككنو متجاكزان ىك العمؿ المحظكر في ذاتو شرعان  الثاني:
كالمقصػػكد ىنػػػا: المعنػػػى األكؿ، كىػػك شػػػرط أساسػػػي فػػي مسػػػئكلية كػػػؿ مػػف المباشػػػر كالمتسػػػبب عمػػػى 

، أم: أف يكػكف متعمػدان  -كػاف أك متسػببان  مباشػران  –المتعػدم بيػذا المعنػى سكاء، كال يشترط لمسػئكلية 
 .قاصدا اإلضرار، بؿ يستكم العمد كالخطأ عند كجكد التعدم

أمػػا المعنػػى الثػػاني: فمػػيس بشػػرط لممسػػئكلية فػػي كػػؿ مػػف المباشػػر كالمتسػػبب، فقػػد يتحقػػؽ التعػػدم كال 
 .عو الضمافيككف الفعؿ محظكرا شرعا، بؿ قد يككف كاجبا كيثبت م

 : (2)ومن األمثمة عمى ذلك

 .لك انقمب النائـ أك الصغير عمى ماؿ غيره فأتمفو، أك عمى شخص فقتمو، فإنو يضمف 1-

 .لك زلؽ إنساف أك أغمي عميو فكقع عمى ماؿ آلخر فأتمفو، فإنو يضمف 2-

ضػػمنو  لػػك طػػرؽ الحػػداد الحديػػدة المحمػػاة فطػػار شػػررىا فأحرقػػت ثػػكب إنسػػاف مػػار فػػي الطريػػؽ، 3-
 .الحداد

ذكركا في المضطر إذا لـ يجد مػا يػدفع بػو اليػبلؾ عػف نفسػو إال طعػاـ الغيػر، فإنػو يأخػذه جبػرا  4-
 .عميو كيضمنو لو

فيػػذه األفعػػاؿ ال تكصػػؼ بػػالحظر، كقػػد حكػػـ عمػػى الفاعػػؿ بالضػػماف، بػػؿ إف حالػػة المضػػطر قػػد يعػػد 
، (4)االضػػطرار ال يبطػػؿ حػػؽ الغيػػر ألف ؛(3)، كلكنػػو مػػع ذلػػؾ ال ينفػػى عنػػو الضػػمافان فعمػػو ىػػذا كاجبػػ

 .(5)اكحؽ الغير محافظ عميو شرعن 

                                                 

 (.1045كما بعدىا(؛ كالمدخؿ الفقيي العاـ )ص78فيو )صالزرقا، الفعؿ الضار كالضماف  ((1
(؛ الزرقا، شرح 3/253(؛  )الحمكم، غمز عيكف البصائر )ج2/603انظر: مبل خسرك،  درر الحكاـ )ج ((2

 كما بعدىا(.1/453القكاعد الفقيية )ج
 كما بعدىا(.453، 1/243الزرقا، شرح القكاعد الفقيية )ج ((3
 (.1/213المرجع السابؽ )ج ((4
 (.2/545الشاطبي، المكافقات )ج ((5
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، كقػد يقػكؿ أك مخطئػان  ، سكاء كاف عامػدان فإف المباشر يضمف إذا كاف متعديان  وبناء عمى ذلك       
الجػػكاب: عنػػد انفػػراد  فييمػػا؟ ان قائػػؿ: مػػا الفػػرؽ عندئػػذ بػػيف المتسػػبب كالمباشػػر، إذا كػػاف التعػػدم شػػرط

بالضماف بشرط التعدم، كالفػرؽ بينيمػا إذا اجتمعػا، فػإذا اجتمػع المباشػر  اعمو مسئكالن أحدىما يككف ف
 .(1)كالمتسبب ككؿ منيما متعد، فالمباشر ىك الضامف

كتػـ تقييػد المباشػر بشػرط التعػدم كالمتسػبب؛ ليخػرج منػو مػا يمكػف أف يػدخؿ لػكال ىػذا الشػػرط        
و المباشر كال يترتب عميو مسئكلية؛ ألف فعمو عندئذ حصؿ ضرر نتيجة فعمي قد ؛ ألنو(2)كىك التعدم

 .ال يكصؼ بالتعدم
ــال ذلــك: لػػك قتػػؿ اإلنسػػاف مػػف جػػاء ليقتمػػو، أك ليأخػػذ مالػػو، كال يمكػػف دفعػػو إال بالقتػػؿ، فإنػػو ال  ومث

نما المتعدم ىك مف ىاجمو ليقتمو  .(3)يضمف مع أنو مباشر لمفعؿ؛ كذلؾ ألنو غير متعد، كا 
فػػإف المباشػػػر لمفعػػؿ الضػػار بػػػأم كسػػيمة مػػػف الكسػػائؿ كاأللعػػػاب مـــا ســـبق:  وبنــاء عمـــى كــل      

، مػا داـ أنػو كمقصػران  ، تعمػد ذلػؾ أك كػاف مخطئػان مطمقػان  كالمراجيح كالحيكانات كغيرىػا، يكػكف ضػامنان 
متعد كمتجاكز لما ىك متعارؼ عميػو فػي ىػذه األمػاكف مػف أنظمػة كقػكانيف تمػـز العمػؿ بيػا؛ لضػماف 

 .كمتجاكزان  كمف يخالؼ ذلؾ يعتبر مقصران  السبلمة العامة،

 :(4)مسئولية المتسبب

نمػػا بالتسػػبب، فػػإف         إذا كقعػػت أم أضػػرار فػػي أمػػاكف الترفيػػو، كلػػـ تكػػف نتيجػػة فعػػؿ مباشػػر، كا 
 وذلك من وجيين:المتسبب في ىذه األضرار يتحمؿ المسئكلية، 

 الوجو األول 

                                                 

 (.83الزرقا، الفعؿ الضار كالضماف فيو )ص ((1
 (.83المرجع السابؽ )ص ((2
 (.80(؛ الزرقا، الفعؿ الضار كالضماف فيو )ص1/545الزرقا، شرح القكاعد الفقيية )ج ((3
يتكصؿ بو إلى الماء، ثـ استعير  التسبب: ىك فعؿ السبب، كالسبب يطمؽ عمى الحبؿ الذم المتسبب في المغة: ((4

ـي اأٍلىٍسبىابي { ]البقرة:  كقولو تعالى:لكؿ ما يتكصؿ بو إلى شيء،  تىقىطَّعىٍت ًبًي ؿ كالمكدات ) ابف  [166}كى أم: الكيصى
 ((.1/129(؛ األزىرم، تيذيب المغة )ج1/495منظكر، لساف العرب )ج
 أو ىو(، 5/216يحصمو" )الشربيني، مغني المحتاج )ج"ىك الذم يؤثر في اليبلؾ كال  المتسبب في الصطالح:

مَّؿى بىٍيفى ًفٍعًمًو، كىالتَّمىؼي ًفٍعؿه ميٍختىاره " تىخى ؿى التَّمىؼي ًبًفٍعًمًو كى ( 1/466" ") الحمكم، غمز عيكف البصائر )جىيكى الًَّذم حىصى
 أم: ىك الذم حصؿ الضرر بفعمو  بكاسطة بينيما .
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، كقصػػد لفعمػػو بب ذلػػؾ فػػي القتػػؿ، ككػػاف متعمػػدان إذا تسػػبب فػػي إلحػػاؽ الضػػرر بػػالغير، كتسػػ       
 .فإف الفقياء اختمفكا في ىذه المسألة الجناية؛

 تحرير محل النزاع

لػو  لمقتػؿ، مباشػران  ، مختاران ، بالغان اتفؽ الفقياء عمى أف القاتؿ الذم يقتص منو ىك ككنو عاقبلن        
تعمػػػد إلحػػػاؽ الضػػػرر عمػػػى الشػػػخص غيػػػر مشػػػارؾ لػػػو فيػػػو غيػػػره، كاتفقػػػكا عمػػػى أف المتسػػػبب إذا لػػػـ ي

نمػا  المعيف ال قصاص عميو، كاتفقكا عمى أف المتسبب بالقتؿ بما ال يقتػؿ غالبػا ال قصػاص عميػو، كا 
 لفعمو، عمى قكليف: ، ككاف متعمدان الدية، كاختمفكا في المتسبب بالقتؿ بما يقتؿ غالبان 

 :القول األول

قصػد الجػاني المتسػبب إحػداث ضػرر بػالمجني إلى أنو يجب القصاص إذا  (1)ذىب الجميكر       
عميػػو، ال بالفعػػؿ، بػػؿ بالكاسػػطة، كيػػؤدم ذلػػؾ إلػػى اليػػبلؾ غالبػػا، كىمػػؾ المجنػػي عميػػو المعػػيف، كىػػك 

 .مسئكؿ جنائيا عف جريمتو

 القول الثاني:

نما يضمف الدية عميو جبذىب الحنفية إلى أف المتسبب ال ي         :(2)القصاص، كا 
 :سبب الخالف

 يرجع الخبلؼ في المسألة إلى األسباب التالية:       

 اختالفيم في ثبوت الزيادة في حديث الشاة المسمومة 1-

فمػػػف قػػػاؿ أنػػػو لػػػـ يثبػػػت قتػػػؿ النبػػػي صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ لممػػػرأة، قػػػاؿ بعػػػدـ القصػػػاص مػػػف        
ر القصة دكف المتسبب، كمف قاؿ أنو لـ يقتميا إال بعد أف مات بشر بف البراء، كأف الراكم ذكر صد

 .آخرىا، قاؿ بالقصاص

 

 

                                                 

(؛ 5/217(؛ الشربيني، مغني المحتاج )ج4/243لمشيخ الدردير كحاشية الدسكقي )ج الدسكقي، الشرح الكبير  ((1
 (.3/260(؛ ابف قدامة، الكافي في فقو اإلماـ أحمد )ج8/344ابف قدامة، المغني )ج

(؛ الزيمعي، تبييف الحقائؽ 7/239(؛ الكاساني، بدائع الصنائع )ج26/181السرخسي، المبسكط )ج ((2
 (.6/136)ج
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 اختالفيم في تأويل األثر الوارد عن عمي رضي اهلل عنو 2-

األثػر ىػك دليػؿ صػريح فػي ثبػكت القصػاص عمػى مػف تعمػد الشػيادة كنػتج عنيػا  إف فمف قاؿ       
 .قطع، قاؿ بالقصاص مف المتسبب، كمف رأل أف ذلؾ مجرد تيديد كزجر، قاؿ بعدـ القصاص

 يم في القياساختالف 3-

فمػػف رأل أف السػػبب كاآللػػة فػػي يػػد المتسػػبب كػػالمكره فػػي يػػد المكػػره، بجػػامع القتػػؿ بمػػا يقتػػؿ        
 .بينيما قاؿ بعدـ القصاص ، قاؿ بالقصاص، كمف رأل فرقان غالبان 
 اختالفيم في المعقول  4-

بالقصػاص، كمػف  فمف رأل أف المتسبب كالمباشر كبلىما يؤثر في تحصيؿ القتؿ العمد، قاؿ       
فرؽ بينيمػا كقػاؿ ال مسػاكاة بػيف المباشػرة كالتسػبب؛ ألف السػبب قتػؿ معنػى ال صػكرة، كالمباشػرة قتػؿ 

 .(1)صكرة كمعنى، قاؿ بعدـ القصاص
 األدلة

ــة القــول األول: ، كىػػك بثبػػكت القصػػاص عمػػى المتسػػبب بمػػا يقتػػؿ غالبػػان  كىػػـ الجميػػكر القػػائمكف أدل
 .(2)بالسنة، كالقياس، كالمعقكؿمتعمد بذلؾ، استدلكا عمى ذلؾ 

 أول: من السنة

ػػاةو " مــا رواه الــدار قطنــي فــي ســننو: 1- ٍيبىػػرى أيتًػػيى ًبشى ػػمَّـى يىػػٍكـى خى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى اهللي عى أىفَّ رىسيػػكؿى المَّػػًو صى
ًبٍشػري ٍبػفي مىٍسميكمىةو مىٍصًميَّةو أىٍىدىٍتيىا لىوي اٍمرىأىةه يىييكًديَّةه، فىأىكىػؿى ًمٍنيىػا رىسيػكؿي المَّػ ػمَّـى ىيػكى كى سى مىٍيػًو كى ػمَّى اهللي عى ًو صى

مَّ  فّْيى بىعىثى رىسيكؿي المًَّو صى ، فىمىمَّا تيكي فّْيى ٍنيىا، ثيَـّ ًإفَّ بىشىرنا تيكي ا شىًديدنا عى ا مىرىضن مَّـى اٍلبىرىاًء فىمىًرضى سى مىٍيًو كى ى اهللي عى
: كى  ٍفػتي ًإٍف كيٍنػتى نىًبيِّػا أىفَّ ًإلىى اٍليىييكًديًَّة فىأيًتيى ًبيىػا، فىقىػاؿى َـّ، عىرى ػاذىا أىٍطعىٍمًتنىػا؟، قىالىػٍت: أىٍطعىٍمتيػؾى السُّػ ػًؾ مى ٍيحى

ٍيػرى ذىًلػؾى فىأىٍحبىٍبػتي أىٍف أيرً  ٍف كيٍنػتى غى ، فىًإفَّ المَّوى تىعىالىى سىيىٍبميغي ًمٍنؾى أىمىرىهي، كىاً  رُّؾى ، ذىًلؾى الى يىضي يػحى النَّػاسى ًمٍنػؾى
ًمبىتٍ فىأىمىرى ًبيى  مَّـى فىصي سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  .(3)"ا رىسيكؿي المًَّو صى

                                                 

 (.4/179شد، بداية المجتيد )جابف ر  ((1
}يىا أىيُّيىا الًَّذيفى  كقولو تعالى:يمكف أف يستدؿ لقكؿ الجميكر: بعمـك األدلة التي تكجب القصاص في القتمى،  ((2

اصي ًفي اٍلقىٍتمىى{ ]البقرة:  ـي اٍلًقصى مىٍيكي فمـ تفرؽ اآلية بيف قتؿ كقتؿ في كجكب القصاص، بؿ إف  [178آمىنيكا كيًتبى عى
 لسبب في القصاص مطمؽ القتؿ، ما داـ كاف متعمدا، كتحققت شركطو في القاتؿ كالمقتكؿ.ا

؛ كأخرجو: البييقي في ]3224: رقـ الحديث4/131سنف الدار قطني، الحدكد كالديات كغيره، : الدار قطني [ ((3
 .]16012ث: رقـ الحدي8/84السنف الكبرل، الجراح/ مف سقى رجبل سما، : البييقي [السنف الكبرل 
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 وجو الدللة

، كمػػا لػك أكرىػػو عمػى شػرب السػػـ، كلمػا أدل ذلػػؾ تسػميـ الشػاة سػػبب يػؤدم إلػػى المػكت غالبػان        
إلػػػػى كفػػػػاة بشػػػػر اقػػػػتص منيػػػػا النبػػػػي صػػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ، فثبػػػػت بػػػػذلؾ أف القتػػػػؿ بالتسػػػػبب فيػػػػو 

 .(1)القصاص
 اعترض عميو بما يمي:

 .(2)الحديث لـ يثبت فيو أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قتميا بسبب ما كضعتو مف السـ       
 يرد عميو:

يجكز أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ لـ يقتميا قبؿ أف يمكت بشر بف البراء، فمما مات أرسػؿ        
 (3)فنقؿ راكم الحديث صدر القصة دكف آخرىاإلييا النبي صمى اهلل عميو كسمـ، فاعترفت، فقتميا، 

ًمػػيه " مــا رواه البييقــي فــي الســنن الصــغرى  والصــنعاني فــي مصــنفو: -2 ػػًيدىا ًعٍنػػدى عى مىػػٍيًف شى أىفَّ رىجي
رى فىقىػػ ػػاءىا بًػػآخى َـّ جى ـي يىػػدىهي، ثيػػ مىٍيػػًو السَّػػبلى ًمػػيّّ عى ػػؿو ًبالسَّػػًرقىًة فىقىطىػػعى عى مىػػى رىجي ٍنػػوي عى ًضػػيى المَّػػوي عى : ىىػػذىا ىيػػكى رى االى

 : قىػػػاؿى ًؿ، كى ٍقطيػػػكًع اأٍلىكَّ ًمػػػيُّ الشَّػػػاًىًديفى ًديىػػػةى يىػػػًد اٍلمى ـى عى ، فىػػػأىٍغرى ؿى ا "السَّػػػاًرؽي الى اأٍلىكَّ ػػػٍدتيمى ػػػا تىعىمَّ ـي أىنَّكيمى لىػػػٍك أىٍعمىػػػ
ـٍ يىٍقطىًع الثَّاًني لى "لىقىطىٍعتي أىٍيًديىكيمىا، كى

(4) 
 وجو الدللة

رضػػي اهلل عنػػو أراد أف يقػػتص منيمػػا لػػك تعمػػدا ذلػػؾ  اِّ ي أف اإلمػػاـ عميػػفيػػذا األثػػر صػػريح فػػ       
 .بشيادتيما، كىي سبب في القطع كليس مباشرة

 اعترض عميو بما يمي:

نمػػا المقصػػكد الزجػػر كالتيديػػد؛ ألنػػو عمقػػو          لػػيس المقصػػكد مػػف الحػػديث القطػػع بسػػبب ذلػػؾ، كا 
ذلؾ ثبت أف عميا صػح عنػو ا ذلؾ أك ال، كمع عمى شرط ال سبيؿ إلى معرفتو، كىك القطع بتعمدىم

 .(5)ال تقطعاف في يد كاحدة، كلذلؾ يحمؿ عمى الزجر كالتيديد لمف يتعمد ذلؾ أف اليديف

                                                 

 (.8/265ابف قدامة، المغني )ج ((1
 (.8/265المرجع السابؽ )ج ((2
 (.265المرجع نفسو )ص ((3
كأخرجو: الصنعاني  ]3384: رقـ الحديث4/187السنف الصغير، الشيادات/ الرجكع عف الشيادة، : البييقي [ ((4

 .]18460: رقـ الحديث10/88مصنؼ الصنعاني، العقكؿ/ مف نكؿ عف شيادتو، : الصنعاني [في مصنفو
 (.9/169السرخسي، المبسكط )ج ((5



74 

 

 يرد عميو:

يمكػػػف القطػػػع، أك مػػػا يشػػػبو القطػػػع بعمػػػـ التعمػػػد كعدمػػػو، مػػػف خػػػبلؿ إقرارىمػػػا، أك ثبػػػكت ذلػػػؾ        
  . نى عمى اإلقرار كالشيادةبالشيادة عمييما؛ ألف األحكاـ القضائية تب

 ثانيا: من القياس

، فالسػبب كاآللػة، كمػا فػي المكػره ، فأشبو كمف قتمو بآلة تقتؿ غالبػان ىك متسبب بما يقتؿ غالبان        
 .(1)كالمكره، بجامع القتؿ بما يقتؿ غالبا

 ثالثا: من المعقول

ذم يستكجب القصػاص، فالمباشػر كبل مف المباشرة كالتسبب مؤثر في تحصيؿ القتؿ العمد ال       
 .(2)مؤثر بفعمو المباشر، كالمتسبب مؤثر بسببو، كالنتيجة كاحدة

 ومن األمثمة التي ذكرىا الفقياء عمى ذلك: 

، أك رمػػاه بسػػيـ، فيػػك ، أك ألقاىػػا عميػػو كمػػف شػػأنيا أف تقتػػؿ غالبػػان كمػػا لػػك أنيشػػو حيػػة أك أسػػدان  1-
أك  جػػؿ آخػػر فقتمػػو السػػتبقاء نفسػػو، ككمػػف أمػػر صػػبيان متسػػبب فػػي قتمػػو، ككمػػف أكػػره غيػػره عمػػى قتػػؿ ر 

مجنكنػػا ال يميػػزاف بقتػػؿ رجػػؿ، فيػػك متسػػبب؛ ألف المػػأمكر كاآللػػة، ككػػأف يشػػيد رجػػبلف عمػػى شػػخص 
  .(3)آخر بما يكجب القتؿ، فقتؿ بغير حؽ، ثـ رجعا عف الشيادة، فيما متسبباف في قتمو

، كقتؿ ىذا الكمب اإلنساف، فيػك متسػبب ينان مع ، كقصد بو أف يعض شخصان عقكران  مف اتخذ كمبان  2-
 .(4)في قتمو

 .(5)مف ألقاه مف شاىؽ إلى األرض، كيحصؿ بو القتؿ غالبا، فيك متسبب كعميو القصاص 3-

 

 

                                                 

؛ الخف كآخركف، الفقو المنيجي (7/239كاساني، بدائع الصنائع )ج(؛ ال26/181السرخسي، المبسكط )ج ((1
 (.8/265ابف قدامة، المغني )ج ؛(8/14)ج
 المراجع السابقة. ((2
 انظر: المراجع السابقة. ((3
 (.4/243لمشيخ الدردير كحاشية الدسكقي )جالدسكقي، الشرح الكبير  ((4
 (.5/218الشربيني، مغني المحتاج )ج ((5
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، كىػك بعػدـ ثبػكت القصػاص عمػى المتسػبب بمػا يقتػؿ غالبػان  ئمكفكىـ الحنفيػة القػا أدلة القول الثاني:
نما يضمف الدية، اس  :(1)تدلكا عمى ذلؾ بالمعقكؿ، كذلؾ فيما يميمتعمد بذلؾ، كا 

قتؿ معنى ال صػكرة، كالقتػؿ مباشػرة قتػؿ صػكرة كمعنػى، فػبل يسػتكياف؛ كبيػاف ذلػؾ:  القتؿ تسبيبان  1-
 .أف العقكبة مف الحاكـ قتؿ مباشرة، كالمتسبب غير مباشر، فبل يستكياف

مماثمة بيف القتؿ مباشرة كبيف القتؿ ، كال ضماف العدكاف الكارد عمى حؽ العبد مقيد بالمثؿ شرعان  2-
 .، كالمعتبر في القصاص ىك المساكاة، كال مساكاة بيف السبب كالمباشرةتسبيبان 

كيمكػػف أف يسػػتدؿ ليػػـ بػػأف القصػػاص عقكبػػة كاممػػة، كىػػي تسػػتكجب جنايػػة كاممػػة، كالتسػػبب ال  3-
 .يصؿ إلى القتؿ المباشر؛ لبلختبلؼ بيف الطريقتيف

 رىا الحنفية عمى ذلك: ومن األمثمة التي ذك 

عمػى قارعػة الطريػؽ، فكقػع فييػا إنسػاف كمػات، فإنػو ال قصػاص عمػى حػافر البئػر؛  لك حفػر بئػران  1-
ف التأثير المباشر لذلؾ ىك نفس الكقكع  .(2)ألنو متسبب غير مباشر، كا 

شػػيكد القصػػاص إذا رجعػػكا بعػػد قتػػؿ المشػػيكد عميػػو، فػػبل قصػػاص عمػػييـ؛ ألنػػو قتػػؿ مػػف حيػػث  2-
 .(3)ى ال الصكرةالمعن

 القول المختار

قكؿ الجميكر القائؿ بأف القتؿ بالتسبب إذا قصػد الجػاني إحػداث الضػرر  لدل الباحثيترجح        
بػػالمجني عميػػو بمػػا يقتػػؿ غالبػػا، كىمػػؾ المجنػػي عميػػو المعػػيف، فعمػػى المتسػػبب القصػػاص؛ لقػػكة أدلػػتيـ 

ى اتخػػاذ أسػػاليب جديػػدة مػػف المجػػرميف لقتػػؿ التػػي اسػػتندكا عمييػػا، كألنػػو لػػك لػػـ يقتػػؿ بػػو ألدل ذلػػؾ إلػػ
لممفاسػػػػد  لمػػػػذرائع، كدرءان  النػػػػاس كاليػػػػركب مػػػػف القصػػػػاص؛ بحجػػػػة التسػػػػبب، فتعػػػػيف القصػػػػاص سػػػػدان 

المتحققة، كالمقصد مف القصاص: ىك حفظ ضركرة مػف الضػركريات الخمػس، كىػي الػنفس، كلػك لػـ 
 .صد مف المقاصد الكميةيجب القصاص عمى المتسبب المتعمد؛ ألدل ذلؾ إلى عدـ الحفظ لمق

 

 
                                                 

(؛ الزيمعي، تبييف الحقائؽ 7/239(؛ الكاساني، بدائع الصنائع )ج26/181السرخسي، المبسكط )ج ((1
 (.6/136)ج
 (.26/181السرخسي، المبسكط )ج ((2
 (.26/181المرجع السابؽ )ج ((3
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 الوجو الثاني 

أما المتسػبب فػي إلحػاؽ الضػرر بػالغير فػي غيػر إتػبلؼ الػنفس أك مػا دكنيػا، فالقاعػدة تقػكؿ"        
المباشـر ، كقد ذكرت ما أكرده الزرقا مف مبلحظات عمى القاعدة" (1)"المتسبب ل يضمن إل بالتعمد

ــم يتعمــد ن ل ا، كال داعػػي لمتكػػرار، فالمقصػػكد ىػػك التعػػدم كلػػيس " فمػػا يقػػاؿ ىنػػاؾ يقػػاؿ ىنػػضــامن وا 
التعمد، فالعبرة في المباشرة كالتسبب ىك مطمػؽ التعػدم، فمتػى كجػد التعػدم فػبل ينظػر بعػد ذلػؾ إلػى 

فػػي حػػالتي العمػػد كالخطػػأ، بػػؿ  التعمػػد كالقصػػد فػػي بػػاب اإلتػػبلؼ؛ ألف حقػػكؽ الغيػػر مضػػمكنة شػػرعان 
لمضػػػماف متػػػى كجػػػد  فالمباشػػػرة كالتسػػػبب مكجبػػػاف محظػػػكرات،حتػػػى فػػػي حالػػػة االضػػػطرار المبػػػيح لم

 .(2)التعدم، سكاء قصد الفاعؿ الفعؿ أك الضرر أك لـ يقصد

فإف أم ضرر يحدث في أماكف الترفيو، كيتسبب في إيقاعو شخص معيف،  وبناء عمى ذلك:       
متعػارؼ عميػو فػي كتجاكز لما ىػك  ، سكاء تعمد ذلؾ أك لـ يتعمد، ما داـ أنو متعده ان فإنو يعتبر ضامن

 :(3)كيشترط لضمانو شركط ،ىذه األماكف

 .بفعمو أف يككف معتديان  1-

 .، دكف تدخؿ سبب آخر حسب العادةأف يؤدم السبب إلى النتيجة قطعان  2-

ال نسب الفعؿ إليو 3-  .أال يتخمؿ بيف السبب كالمسبب فعؿ شخص آخر، كا 

 الترفيو ثالثا: أسباب انتفاء المسئولية عن األضرار في أماكن
ذكػرت أف المسػئكلية تقػـك عمػػى ثبلثػة أركػاف، كىػي: التعػػدم، كالضػرر، كالعبلقػة السػببية بػػيف        

ذا  -سكاء كانت مباشرة أك تسػببان  -التعدم كالضرر، فإذا تحققت العبلقة السببية نشػأت المسػئكلية، كا 
األضػرار فػي أمػاكف الترفيػو  انقطعت العبلقة السببية بينيما، انتفت المسػئكلية، كتنفػي المسػئكلية عػف

 :(4)عند كجكد سبب مف األسباب التالية

                                                 

 (.1/243بف نجيـ، األشباه كالنظائر )جا(؛ 1/27ء، مجمة األحكاـ العدلية )جمجمكعة مف العمما ((1
 كما بعدىا(.1045الزرقا، المدخؿ الفقيي العاـ )ص ((2
(؛ الزحيمي، نظرية 6/605(؛ ابف عابديف، رد المحتار عمى الدر المختار )ج1/94حيدر، درر الحكاـ )ج ((3

 (.83فيو )ص (؛ الزرقا، الفعؿ الضار كالضماف32الضماف )ص
 كما بعدىا(.37الزحيمي، نظرية الضماف )ص ((4
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 السبب األول: القوة القاىرة أو الحادث الفجائي

 (1)كىك أف يحصؿ التمؼ بقكة ال يستطيع اإلنساف دفعيا، كليس في إمكانو التحرز منيا
ــك:        ــى ذل إرادة اإلنسػػاف فػػالقكة القػػاىرة، أك الحػػادث الفجػػائي ىػػك حصػػكؿ أمػػر خػػارج عػػف  وعم

كصنعو، كال يمكػف لػو دفعػو، أك تخفيػؼ األضػرار الناتجػة عنػو فػي العػادة، كنػزكؿ صػاعقة كيربائيػة 
، أك ىبػػكب ريػػح شػػديدة كمفاجئػػة، أك ضػػرب طػػائر كبيػػر بآلػػة مػػف اآلالت عمػػى آلػػة مػػف اآلالت مػػثبلن 

حػػػدكث  أثنػػاء عمميػػػا؛ ممػػػا أثػػػر عمػػى تكازنيػػػا، أك تعػػػرض بعػػػض ىػػذه اآلالت لقصػػػؼ صػػػييكني، أك
زلزاؿ، أك غير ذلؾ مف األحداث المفاجئة أك القكة القاىرة، الخارجة عف اإلرادة، كال يمكف دفعيا، أك 
تخفيؼ آثارىا، كال يتكقع حدكثيا في العادة، كلكف إذا أمكف دفع ذلؾ كلـ يدفعو، أك تكقع حدكث ىذا 

 .ا مفاجئان األمر الخارج عف اإلرادة، كأىمؿ االحتياطات البلزمة، فبل يعتبر ىذ
إذا كانت األضرار بسبب قكة قاىرة كحػادث مفػاجئ خػارج عػف اإلرادة؛ فإنػو  وبناء عمى ذلك:       

ــو تعــالى:مػػف أسػػباب انتفػػاء المسػػئكلية؛  ان يعتبػػر سػػبب ]البقػػرة:  چ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  لقول
 .(2)"" ما ل يمكن الحتراز منو ل ضمان فيو، كالقاعدة تقكؿ: [286

 األمثمة عمى ىذا السبب عند الفقياء: ومن       

لك غرقت السفينة مف ريح أصابيا، أك مكج؛ بسبب حركة المياه غيػر العاديػة، إثػر حالػة         1-
 .(3)أرضية، أك جكية غير عادية، مف غير يد المبلح كفعمو، ال يضمف باالتفاؽ

نػاس، كجػاءت ميػاه شػديدة، أك بػيف ال جاريػان  لك كضع عربة في الطريؽ، ككػاف ىػذا عرفػان         2-
، أك أعطبتػػػو؛ ال يضػػػمف الكاضػػػع فػػػي ريػػػاح شػػػديدة غيػػػر متكقعػػػة، نقمتيػػػا مػػػف مكانيػػػا؛ فأتمفػػػت شػػػيئان 

 .(4)الحالتيف؛ ألف جنايتو زالت بالماء كالريح

 السبب الثاني: فعل المتضرر نفسو وخطؤه 

غيػػره، كال يكجػػد فعػػؿ كىػػك أف يقػػع الضػػرر مباشػػرة منػػو، أك تسػػبب ىػػك فػػي الضػػرر كلػػـ يشػػاركو فيػػو 
 .(5)مباشر مف غيره

                                                 

 (.37الزحيمي، نظرية الضماف )ص ((1
 (.37المرجع السابؽ )ص  ((2
 (.1/48البغدادم، مجمع الضمانات )ج ((3
 (.1/49المرجع السابؽ )ج ((4
 (.39الزحيمي، نظرية الضماف )ص ((5
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الشػػػخص  يخػػػالؼفمػػػك تضػػػرر شػػػخص مػػػف فعػػػؿ نفسػػػو، ال يتحمػػػؿ غيػػػره ىػػػذا الفعػػػؿ، كػػػأف         
بمػػػرض معػػػيف ال يسػػػمح لػػػو  مػػػثبلن  المتضػػػرر التعميمػػػات كاإلرشػػػادات المكضػػػحة، كػػػأف يكػػػكف مريضػػػان 

تكضػػح ذلػػؾ، كأخفػػى ىػػك اسػػتخداـ لعبػػة مػػف األلعػػاب، أك يحظػػر عميػػو السػػباحة، ككانػػت اإلرشػػادات 
ذلػػؾ، كاسػػتخدميا دكف عمػػـ القػػائـ عمييػػا بمرضػػو؛ فيػػك مػػف يتحمػػؿ مسػػئكلية ذلػػؾ، كتنتفػػي المسػػئكلية 

 .عف غيره

ــال آخــر:        لػػك فػػؾ حػػزاـ األمػػاف المخصػػص عنػػد اسػػتخداـ لعبػػة مػػف األلعػػاب؛ كنػػتج عنػػو  ومث
ف فعػؿ نفسػو كال يشػاركو فيػو ضرر عميو؛ فإنيا تنتفي المسئكلية عف غيره؛ ألف كؿ إنساف مسئكؿ ع

ــالى:غيػػره؛  ــو تع ی  ی  جئ  حئ     مئ    یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ېئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ   ېئچ  لقول

ــو تعــالى:، [164]األنعػػاـ:  چىئ  يئ        جب  حب  خب     مجىث  يث  حج  مثمت  ىت  يت   جثچ  وقول

 .[46]فصمت:  چجح  مح  جخ  حخ  

 وجو الدللة

ف مسػئكؿ كحػده عػف عممػو، ال يسػأؿ عنػو غيػره، كال يػأثـ في اآليتػيف داللػة عمػى أف كػؿ إنسػا       
نمػا عمػى  إنساف بفعؿ غيره، بػؿ عمػى كػؿ نفػس إثميػا دكف إثػـ غيرىػا، كال يحمػؿ أحػد جنايػة غيػره، كا 

  .(1)كؿ نفس ما عممت، ال يحمؿ عنيا غيرىا
 ومن األمثمة عمى ىذا السبب عند الفقياء       

الدابػة  (3)رجػؿ آخػر أك ضػربيا، فنفحػت (2)دابػة، فنخسػيا ما لك سػار رجػؿ فػي الطريػؽ عمػى        
 .(4)؛ ألف ذلؾ تكلد مف نخسو، فصار كأنو ىك الذم جنى عمى نفسوالناخس؛ كاف دمو ىدران 

 (5)السبب الثالث: فعل الغير

 -غير المتضرر أك أحد القائميف عمى ىذه األلعػاب-كىك حصكؿ الضرر مف شخص ثالث        
         .(6)شخص ثالث أجنبي بيف السبب كالمسبب" "كىك عبارة عف تدخؿ

                                                 

 (.15/24، تفسير المراغي )ج(؛ المراغي2/410ابف كثير، تفسير ابف كثير )ج ((1
 كنحكه. نخسيا: كخزىا بيده أك بعصان  ((2
 نفحت: رفصت الدابة نفس الناخس. ((3
 (.6/608بف عابديف، رد المحتار عمى الدر المختار )جا(؛ 27/2السرخسي، المبسكط )ج ((4
امميف، أك شركة المقصكد بالغير ىنا: ىك أم شخص غير القائميف عمى المكاف الترفييي مف مؤسسة كع ((5

 مصنعة، أك المتضرر نفسو.
 (.39الزحيمي، نظرية الضماف )ص ((6
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فمػػػك تسػػػبب شػػػخص بإلحػػػاؽ الضػػػرر بآلػػػة مػػػف اآلالت، كنػػػتج عنيػػػا ضػػػرر عمػػػى الغيػػػر، أك         
، أك فػؾ حػزاـ اعتدل ىك عمى غيره، كنتج عنو ضرر، أك قاـ بأم فعؿ كإسقاط غيره مػف لعبػة مػثبلن 

المكظؼ عمى ذلؾ، كلـ يعمـ بو، كليس بمقدكره دفػع األماف لغيره، كىكذا..؛ كلـ تطمع المؤسسة، كال 
ذلؾ؛ فإنو ىك مف يتحمؿ المسئكلية عف فعمو، كال مسػئكلية عمػى المؤسسػة أك عاممييػا؛ ألف الضػرر 

 .حصؿ بفعؿ الغير

 ومن األمثمة عمى ىذا السبب عند الفقياء:        

 ا؛ فنفحػت برجميػا رجػبلن لػك سػار الرجػؿ عمػى دابػة فػي الطريػؽ، فنخسػيا رجػؿ أك ضػربي       1-
 .(1)فقتمتو؛ كاف ذلؾ عمى الناخس دكف الراكب؛ ألف نخسو جناية، فما تكلد عنو كاف مضمكنا عميو

مػف أردل غيػره فػي بئػر، فالضػماف عمػى المػردم دكف الحػافر؛ ألف األكؿ مباشػر، كالثػاني       2-
 .(2)ب كالمسبب؛ فيضمفمتسبب، كالمباشر مقدـ عمى المتسبب، كىنا تدخؿ شخص ثالث بيف السب

القػكة  -أف المسئكلية تنتفي إذا كجد سبب مػف األسػباب المػذككرة والخالصة من كل ما سبق:       
؛ لعدـ كجكد رابطة كعبلقة سببية بيف -القاىرة أك الحادث الفجائي كفعؿ المتضرر نفسو كفعؿ الغير

 .التعدم كالضرر

 

 

                                                 

(؛ البغدادم، مجمع 6/608عمى الدر المختار )ج(؛ ابف عابديف، رد المحتار 27/2جالسرخسي، المبسكط ) ((1
 (.1/187الضمانات )ج

 (.7/314المكاؽ، التاج كاإلكميؿ )ج ((2



81 

 

 المبحث الثاني
 (1)األضرار في أماكن الترفيو مسئولية الشركة المصنعة عن

ذا كقػػع أم ضػػرر مػػف (2)مػػف المعمػػـك أف أمػػاكف الترفيػػو تحتػػكم عمػػى ألعػػاب كآالت متعػػددة ، كا 
األضرار نتيجة أم سبب مف األسباب، كتبيف أف السبب كراء ىذه األضرار ىػك تمػؼ أك تعطيػؿ فػي 

األمػاف الخػاص بيػا، أك  خصائص ىذه المعبة، كسقكط جػزء مػف أجػزاء ىػذه المعبػة، أك انقطػاع حػزاـ
خػػػركج مقعػػػد مػػػف المقاعػػػد عػػػف مكانػػػو، أك إلػػػى غيػػػر ذلػػػؾ..، كتبػػػيف أف السػػػبب كراء ذلػػػؾ يعػػػكد إلػػػى 

قطػع غيػر مشكمة كخمؿ في التصنيع، كإنشائيا عمػى غيػر المكاصػفات المطمكبػة، أك اختيػار أدكات ك 
يتحمػؿ المسػئكلية عػف  كترتب عمى ذلؾ أضػرار مختمفػة، فػبل شػؾ أف الػذم مناسبة ليذه المعبة مثبل،

فػػي  -ىػػذه األضػػرار ىػػي الشػػركة المصػػنعة؛ ألف األضػػرار مػػا كقعػػت إال بسػػبب اإلىمػػاؿ كالتقصػػير 
في إتقاف صنع ىذه األلعاب كاآلالت؛ ألنو مػف المعمػـك أف أم خمػؿ فػي التصػنيع سػيؤدم  –الغالب 

حػػػدكث أضػػػرار إلػػػى نتػػػائج خطيػػػرة عمػػػى بنيػػػة ىػػػذه األلعػػػاب، كصػػػبلحيتيا لمعمػػػؿ؛ ممػػػا يػػػؤدم إلػػػى 
صابات لمف يستخدـ ىذه األلعاب  .كا 

سػكاء كػاف بتقصػير -فػإف مسػئكلية الشػركة المصػنعة قائمػة عمػى كجػكد تعػدو  وبناء عمـى ذلـك:       
ف كػاف التعمػد نػادران  ؛ كذلػؾ ألف الصػانع يػده يػد -كالخطأ كاإلىماؿ، أك كاف بتعمد إحػداث الضػرر كا 

  .(4) بالتقصير كالتفريط، كالمكدع كغيره..، كال يضمف إال(3)أمانة عند جميكر العمماء

ذا كاف المصػنع ممػـز عنػد الصػناعة بإتبػاع األصػكؿ العمميػة، كالقكاعػد كاألنظمػة المتعػارؼ         كا 
عمييا في صناعة ىذه األلعاب كاآلالت الحديثة التي تستخدـ في مدف المبلىي، فإف خركج المصنع 

 ان كتجػػاكز  عنػػد التصػػنيع أك التركيػػب ييعػػد تعػػديان ارؼ عمييػػا عػػف ىػػذه األصػػكؿ كالقكاعػػد كاألنظمػػة المتعػػ
منػػو؛ فيتحمػػؿ ىػػك المسػػئكلية عػػف ذلػػؾ؛ حتػػى ال يفػػتح بػػاب االسػػتيتار كالبلمبػػاالة؛ كألف كػػؿ إنسػػاف 
مسئكؿ عف نتائج أفعالو التي فعميا، كمسػئكؿ عػف اآلالت كاألشػياء التػي تحتػاج إلػى يقظػة كاىتمػاـ؛ 

 ودليل ذلك ما يمي:لخطكرتيا، 
                                                 

ة التي تقـك عمى إنشاء اآلالت كاأللعاب التي تستخدـ ككسيمة مف كسائؿ : ىي الجييقصد بالشركة المصنعة ((1
 الترفيو في أماكف الترفيو، كصناعة المراجيح بأنكاعيا المختمفة.

 (.35راجع ىذا البحث )ص ((2
؛ لممصمحة )عبد الغفار، أثر االختبلؼ في القكاعد األصكلية  ((3 ف كاف البعض يضمنو مف غير تعدو كا 
 ((.11/16)ج
(؛ عبد الغفار، أثر االختبلؼ في القكاعد األصكلية 7/561، المحيط البرىاني في الفقو النعماني )جابف مازة ((4
 (.11/16)ج
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مىػػى " قولــو صــمى اهلل عميــو وســمم: 1- ػػٍذ عى ، فىٍميىٍأخي ػػاًجًدنىا أىٍك أىٍسػػكىاًقنىا ًبنىٍبػػؿو ػػرَّ ًفػػي شىػػٍيءو ًمػػٍف مىسى ػػٍف مى مى
ا اًليىا، الى يىٍعًقٍر ًبكىفًّْو ميٍسًممن    .(1)"ًنصى

مىى أىًخيػًو ًبالسّْػبلىًح، فىًإنَّػ" قولو صمى اهلل عميو وسمم: 2- ـٍ عى ديكي وي الى يىػٍدًرم، لىعىػؿَّ الشَّػٍيطىافى الى ييًشيري أىحى
ٍفرىةو ًمفى النَّارً   .(2)"يىٍنًزعي ًفي يىًدًه، فىيىقىعي ًفي حي

ـٍ " قولو صمى اهلل عميو وسمم: 3- ٍنكي ، فىًإذىا ًنٍمتيـٍ فىأىٍطًفئيكىىا عى ـٍ  .(3)"ًإفَّ ىىًذًه النَّارى ًإنَّمىا ًىيى عىديكّّ لىكي

 وجو الدللة

اديث داللػة عظيمػة األىميػة فػي المسػئكلية عػف التسػبب فػي الضػرر، كمػا يجػب في ىذه األح       
عمػػى مػػف فػػي حراسػػتو آالت خطػػرة، كأشػػياء تحتػػاج إلػػى يقظػػة كاحتيػػاط كعنايػػة خاصػػة؛ لمنػػع حػػدكث 
 ضػػرر لآلخػػريف منيػػا، فػػإذا لػػـ يقػػـ الػػذم عميػػو حراسػػتيا بيػػذه العنايػػة، كلػػـ يحتػػاط لػػذلؾ؛ كػػاف مقصػػران 

أضرار، بؿ إف العناية كاالحتياط يمـز في باب التصنيع أكثر مف حامؿ ىذه  كمسئكال عما تحدثو مف
 .(4)اآلالت الخطرة؛ ًلما في التصنيع مف مردكد سمبي أكبر مف ذلؾ عند عدـ االحتياط

ـــى مســـئولية الشـــركة المصـــنعة فـــي حـــال التعـــدي         ـــدلل عم ـــي ت ـــة الت ـــة الفقيي ومـــن األمثم
 والمجاوزة  ما يمي:

يػؽ، طػرؽ الحػداد الحديػدة المحمػاة فطػار شػررىا فأحرقػت ثػكب إنسػاف مػار فػي الطر  لػك        1-
 .(5)بتجاكزه عمى حقكؽ الغير، كاألصؿ االحتياط لذلؾ ضمنو الحداد؛ ألنو يعتبر تعديان 

ذا فصػد الفصػاد أك بػزغ البػزاغ كلػـ يتجػاكز المكضػع المعتػاد فػبل ضػماف عميػو فيمػا         2- كا 
فنفقػت  (6)بيطػار بػزغ دابػة بػدانؽالمكضػع المعتػاد؛ فإنػو ضػامف، كلػك أف  ، كلك جاكزعطب مف ذلؾ

                                                 

 .]452: رقـ الحديث1/98صحيح البخارم، الصبلة/ المركر في المسجد، : البخارم[ ((1
مف حمؿ عمينا السبلح فميس مف."،  صحيح البخارم، الفتف/ قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: ": البخارم[ ((2
 .]7072: رقـ الحديث9/49

، : البخارم [ ((3  .]6294: رقـ الحديث8/65صحيح البخارم، االسئذاف، / ال تترؾ النار في البيت عند النـك
 (.29الزرقا، الفعؿ الضار كالضماف فيو )ص ((4
(؛ الزرقا، شرح القكاعد الفقيية 3/253)ج(؛ الحمكم، غمز عيكف البصائر 2/603مبل خسرك، درر الحكاـ )ج ((5
 (.1/453)ج
 (.10/105الدانؽ: مف األكزاف، كىك قطعة نقدية، كانت تقدر بسدس دينار) ابف منظكر، لساف العرب )ج ((6
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، مػػا لػػـ يتجػػاكز المعتػػاد فػػي العمػػؿ، فػػإف بػػأمر مػػكاله فمػػات فػػبل ضػػماف عميػػو أك حجػػاـ حجػػـ عبػػدان 
(1)تجاكز؛ ضمف

. 

كفصػاد لػـ يجػاكز  -أم بيطػار -كال ضماف عمى حجاـ كبزاغ " وجاء في الدر المختار:        3-
"لمعتاد، فإف جاكز المعتاد ضمف الزيادة كمياالمكضع ا

(2)
. 

ال ضػمافى عمػى طبيػبو كحجػاـو كخػاًتفو كبيطػارو إف مػات حيػكاف بمػا " َقـاَل اْبـُن اْلَقاِسـِم:        4-
ًمفى ما سىرىل كطبيبو جًيؿى أىك قصَّر، صنعكا ًبو إف لـ يخاًلفكا "كضى

(3). 

 طبيعة مسئولية الشركة المصنعة
كـ أف مسػئكلية الشػركة المصػنعة داخمػة فػي مسػئكلية المتسػبب عػف األضػرار كلػيس مف المعمػ       

المباشر؛ ألف األضرار تككف نتيجة تمؼ أك عطؿ في ىذه اآلالت كاأللعػاب، كىػذا التمػؼ أك العطػؿ 
نمػػا بكاسػػطة فعػػؿ أدل إلػػى حػػدكث  ىػػك نتيجػػة خمػػؿ فػػي سػػكء الصػػنعة، فالضػػرر لػػـ يكػػف مباشػػرا، كا 

 وجيين: وبيان ذلك منالضرر، 

إذا كانت األضػرار بسػبب مػف األسػباب التػي تعػكد إلػى خمػؿ فػي التصػنيع، كلػـ تتعمػد  الوجو األول:
الشػػػركة المصػػػنعة إحػػػداث تمػػػؼ أك ضػػػرر، كلكػػػف كػػػاف ذلػػػؾ نتيجػػػة خطػػػأ فػػػي التصػػػنيع، أك إىمػػػاؿ 
كتقصػػػير فػػػي إتبػػػاع األسػػػس كالقكاعػػػد السػػػميمة فػػػي عمميػػػة التصػػػنيع؛ فػػػإف الشػػػركة المصػػػنعة تتحمػػػؿ 

النػػػاتج عػػػف سػػػكء  سػػػئكلية، كتضػػػمف مػػػا نػػػتج عػػػف ذلػػػؾ مػػػف أضػػػرار؛ ألف مجػػػرد حػػػدكث الضػػػررالم
 .مف الشركة المصنعة (4)التصنيع يعتبر تعديان 

 :(5)وعمى ذلك تضمن الشركة المصنعة ىذه األضرار بشروط

، دكف تػدخؿ أم سػبب آخػر، فػإذا أف يككف الخمؿ الفني الذم حدث قػد أدل إلػى األضػرار قطعػان  1-
ب آخػػػر لكقػػػكع األضػػػرار، كيبػػػكب ريػػػح شػػػديدة، أك صػػػاعقة، أك غيػػػر ذلػػػؾ مػػػف الحػػػكادث حصػػػؿ سػػػب

عمييػػا  كلكػػف لػػـ يػػؤثر كثيػػران  ان فنيػػ الفجائيػػة التػػي ال يمكػػف تكقعيػػا أك دفعيػػا، أك أف يكػػكف السػػبب خمػػبلن 
                                                 

 (.3/243المرغيناني، اليداية في شرح بداية المبتدم )ج ((1
 (بتصرؼ.1/583الحصكفي، الدر المختار شرح تنكير األبصار )ج ((2
 (.8/439المكاؽ، التاج كاإلكميؿ )ج ((3
 .(63)ص  ذكرت سابقا أف التعدم ىك مطمؽ المجاكزة إلى حقكؽ الغير ((4
الحمكم، غمز عيكف  (؛1/94(؛ حيدر، درر الحكاـ )ج4/481المرغيناني، اليداية في شرح بداية المبتدم )ج ((5

(؛ النككم، ركضة الطالبيف 6/605ار )ج(؛ ابف عابديف، رد المحتار عمى الدر المخت1/466البصائر )ج
 (.83(؛ الزرقا، الفعؿ الضار كالضماف فيو )ص32(؛ الزحيمي، نظرية الضماف )ص9/133)ج
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كلكف مع ذلؾ تـ زيادة الحمؿ الطبيعي عمييا مما أدل إلػى حػدكث ضػرر بسػبب زيػادة الحمػؿ، فينػا 
 ؛ فيتعمؽ الضماف بو.ب آخر حصؿ بسببو اإلتبلؼ كالضررتدخؿ سب

أال يتخمػؿ بػػيف الخمػػؿ الحاصػػؿ كبػػيف األضػػرار فعػؿ مباشػػر مػػف شػػخص آخػػر؛ كأدل ذلػػؾ الفعػػؿ  2-
ال نسػػػب الفعػػػؿ لمشػػػخص المباشػػػر؛ ألف القاعػػػدة تقػػػكؿ: " ػػػعى  إلػػػى حػػػدكث ىػػػذه األضػػػرار، كا  إذىا اٍجتىمى

ـي إلىػػى اٍلميبىاًشػػرً اٍلميبىاًشػػري كىاٍلميتىسىػػبّْبي أيًضػػيؼى ا ٍكػػ "ٍلحي
(1)

كذلػػؾ إذا كػػاف الخمػػؿ فػػي التصػػنيع ال يمكػػف أف ، 
لكحػػده إال بفعػػؿ مباشػػر، فػػالعبرة بالفعػػؿ المباشػػر، كػػأف يكػػكف ىنػػاؾ خمػػؿ فػػي التشػػغيؿ  يحػػدث ضػػرران 

؛ فيخطػئ مػثبلن  لكتركنيػة( فيعمػؿ شػخص عمػى تشػغيميا يػدكيان ي لمعبة ) تمػؼ فػي لكحػة الػتحكـ اإلاآلل
 .يككف ىك المباشر لمفعؿ الضار، كلكال ذلؾ لما حدث الضررفي ذلؾ؛ ف

لرجؿ آخر في البئر؛ ضمف  ، فألقى شخص حيكانان كمف حفر بئران  ومثال ذلك من كتب الفقو:       
الذم ألقى الحيكاف، كال شيء عمى الحافر؛ ألف الحفر ال يعمؿ في التمؼ عنػد انفػراده عػف المباشػر، 

(2)كالمتمؼ ىك المباشر
.  

لك رماه إنساف مف شػاىؽ جبػؿ، فتمقػاه إنسػاف بسػيفو، فقػده بنصػفيف، أك ضػرب " ومثال آخر:       
  .(3)"قبؿ أف يصيب األرض، فالقصاص عمى المتمقي دكف الممقي-رقبتو 
 :(4)ويستثنى من الشرط الثاني عدة أمور       

لمسػئكلية ىنػا عمػى الشػػركة إذا كػاف تػأثير الخمػؿ الفني)السػبب( أقػكل مػف فعػػؿ المباشػر نفسػو؛ فا 1-
 .المصنعة؛ ألف المباشر ال تأثير لو عمى األضرار

عمى قتؿ شػخص آخػر؛ فالمسػئكلية  أك مجنكنان  كما لك أكره صبيان  ومثال ذلك من كتب الفقو:       
 .(5)عمى المكًره؛ ألف الصبي كالمجنكف يعتبر كاآللة في يد المكًره، كىك أقكل مف المباشرة

نما عمؿ حسب األصكؿ كاألنظمػة  ان خمؿ الفني سببإذا كاف ال 2- في األضرار، كالمباشر لـ يتعدَّ، كا 
 .المعمكؿ بيا؛ فالمسئكلية عمى الشركة المصنعة

                                                 

 (.1/91(؛ حيدر، درر الحكاـ )ج1/135ابف نجيـ، األشباه كالنظائر )ج ((1
 (.1/91حيدر، درر الحكاـ )ج ((2
 (.10/137الكبير )ج الرافعي، العزيز شرح الكجيز المعركؼ: بالشرح ((3
 (.28/225كما بعدىا(؛ كزارة األكقاؼ، المكسكعة الفقيية )ج 7/559راجع: الزحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو ) ((4
(؛ البغدادم، مجمع الضمانات 7/180(؛ الكاساني، بدائع الصنائع )ج24/39السرخسي، المبسكط )ج ((5
 (.1/208)ج
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لػػك سػػار رجػػؿ عمػػى دابتػػو فػػي الطريػػؽ، فنخسػػيا رجػػؿ آخػػر، أك  ومثــال ذلــك مــن كتــب الفقــو:       
ف الضػماف عمػى النػاخس دكف الراكػب؛ آخػر بسػبب النخسػة فقتمتػو؛ كػا ضربيا، فنفحػت برجميػا رجػبلن 

نما ساؽ حسب األصكؿ  .(1)ألف نخسو جناية، كالراكب لـ يتعدَّ، كا 

، كذلػػؾ إذا قػػد تجتمػػع المسػػئكلية عمػػى كػػؿ مػػف الشػػركة المصػػنعة، كغيرىػػا كمشػػغؿ المعبػػة مػػثبلن  3-
در حجػـ ؿ عمى عمـ بيذا الخمؿ، كلكنو لـ يقػفي التصنيع، ك المشغّْ  حدث ضرر، ككاف السبب خمبلن 

؛ ألف الخمػؿ كحػػده ه الحالػة؛ فالمسػئكلية عمػػى الطػرفيفالضػرر الػذم سػينجـ إذا شػػغؿ المعبػة عمػى ىػػذ
 .غير مؤثر إال بمباشرة الغير

لػك سػار رجػؿ عمػى دابتػو فػي الطريػؽ، فنخسػيا رجػؿ آخػر بػإذف  ومثال ذلك من كتـب الفقـو:       
إال بػالنخس، كالنػاخس  ـ يشػكؿ ضػرران مف صاحبيا؛ فالضماف عمييمػا؛ ألف مجػرد الركػكب كالسػكؽ لػ

 .(2)يضمف معو، مع أنو لـ يقدر حجـ الضرر الذم ستمحقو الدابة بعد النخس

كيرجػع تقػدير المسػػئكلية عمػى كػػؿ طػرؼ مػػف األطػراؼ إلػى أىػػؿ الخبػرة كالصػػنعة، مػف خػػبلؿ        
  .لجنة مختصة تقدر حجـ الضرر الذم تسبب بو كؿ طرؼ عمى الغير

إذا كانػت األضػرار بسػبب مػف األسػباب التػي تعػكد إلػى خمػؿ فػي التصػنيع، كثبػت أف  الوجو الثاني:
لحاؽ الضرر بالغير، فإف كاف ىذا الخمؿ الفني ال يترتػب عميػو  الشركة تعمدت إحداث ىذا الخمؿ، كا 
ف كػػػػاف الخمػػػؿ الفنػػػػي يترتػػػب عميػػػػو إزىػػػاؽ أركاح فػػػػي  إزىػػػاؽ أركاح فػػػػي العػػػادة؛ فعمييػػػػا الضػػػماف، كا 

  .(3)اجح أنو يجب القصاص عمى مف تعمد ذلؾالغالب؛ فالر 

 

                                                 

لبغدادم، مجمع ؛ ا (6/608بديف، رد المحتار عمى الدر المختار )ج( ابف عا27/2السرخسي، المبسكط )ج ((1
 .(1/187الضمانات )ج

 راجع: المراجع السابقة. ((2
 ( مسألة: إذا تسبب في القتؿ ككاف متعمدا.70ص راجع ىذا البحث ) ((3
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 المبحث الثالث
 مسئولية المؤسسة وموظفييا عن األضرار في أماكن الترفيو

 
 (1)أول: مسئولية المؤسسة

مػػف المعمػػـك أف المكػػاف الترفييػػي يقػػكـ بزيارتػػو النػػاس؛ لمقيػػاـ بالترفيػػو عػػف أنفسػػيـ مػػف خػػبلؿ        
ي تتػػكفر فػػي ىػػذا المكػػاف؛ كذلػػؾ مقابػػؿ أجػػرة معمكمػػة، كشػػراء تػػذكرة األنشػػطة الترفيييػػة المختمفػػة التػػ

 لدخكؿ األفراد؛ لبلستفادة مف الخدمات المكجكدة، أك شراء تذكرة خاصة الستخداـ األلعاب المكجكدة

كالمتأمػػػؿ فػػػي طبيعػػػة عمػػػؿ المؤسسػػػة )صػػػاحب المكػػػاف الترفييػػػي( أنيػػػا تقػػػـك بتػػػكفير خدمػػػة        
كاحػػد، كىػػذه الخدمػػة ىػػي عبػػارة اسػػتخداـ المرافػػؽ المختمفػػة فػػي ىػػذا لمجمكعػػة مػػف النػػاس فػػي كقػػت 

المكاف مف ألعاب كغيرىػا..، كىػذه الخدمػة ىػي مقابػؿ أجػرة معمكمػة ) التػذكرة الخاصػة(، فيػي تتقبػؿ 
فػػي  مقابػػؿ أجػػر، كيشػػترككف جميعػػان  األعمػػاؿ ألكثػػر مػػف شػػخص فػػي آف كاحػػد، كتعمػػؿ ليػػـ جميعػػان 

 .المنفعة
لمجمكعػػة مػػف النػػاس، كىػػك مػػا  فػػإف صػػاحب المكػػاف الترفييػػي يعتبػػر أجيػػران : وبنــاء عمــى ذلــك       

 .، كالزائر الذم يتمتع بالخدمات يعتبر مستأجران (2)يعبر عنو عند الفقياء باألجير المشترؾ

  فيـــل تتحمـــل المؤسســـة فـــ ذا وقـــع أي ضـــرر مـــن األضـــرار عمـــى زائـــر مـــن الـــزوار مـــثالً        
 ا ىي حدود مسئوليتيا؟       المسئولية عن ىذه األضرار؟ وم

ا، فيقاؿ مشتركن  عتبر أجيران المؤسسة )صاحب المكاف الترفييي( تكىك أف بناء عمى ما سبق:        
ىنػػا مػػا يقػػاؿ فػػي مسػػئكلية األجيػػر المشػػترؾ كضػػمانو، كاختمػػؼ العممػػاء فػػي حػػدكد مسػػئكلية األجيػػر 

 المشترؾ عمى النحك التالي:
                                                 

سكاء كاف ىك صاحب المكاف الترفييي كالقائـ عميو، بما يحكيو مف ألعاب كآالت،  المقصود بالمؤسسة: ((1
 ، أك مؤسسة خاصة أك حككمية.ان عادي ان شخص

ىك الذم يقع العقد معو عمى عمؿ معيف، كتقديـ منفعة معينة؛ كيتقبؿ العمؿ ألكثر مف كاحد  األجير المشترك: ((2
؛ كيعمؿ ليـ، كيشترككف في منفعتو، كالصباغ، كالحداد، كالككاء، كالصانع، كالطبيب، كنحك ذلؾ..، كسمي مشتركان 

(؛ الزيمعي، 15/80و يقدـ المنفعة كالخدمة لعامة الناس دكف اختصاص بأحد منفرد )السرخسي، المبسكط )جألن
(؛ الشربيني، 7/425(؛ الماكردم، الحاكم )ج1/27(؛ البغدادم، مجمع الضمانات )ج5/133تبييف الحقائؽ )ج
(؛ الحجاكم، اإلقناع 6/72)ج (؛ المرداكم، اإلنصاؼ5/388(؛ ابف قدامة، المغني )ج3/477مغني المحتاج )ج

 (.2/301)ج
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 تحرير محل النزاع

العمماء عمى أف األجير المشترؾ ال ضماف عميو إذا لـ يستطع دفع الضرر؛ كذلؾ عند  اتفؽ       
، كحصكؿ آفة سماكية، أك صاعقة، أك (1)حصكؿ أم سبب مف األسباب التي تنتفي معيا المسئكلية

، كلكػػف (3)، كاتفػػؽ العممػػاء أف األجيػػر المشػػترؾ يضػػمف إذا تعػػدل كقصػػر(2)غيػػر ذلػػؾ مػػف األسػػباب
 حصؿ ضرر بدكف تعدو منو أك تقصير، ىؿ يضمف، أك ال؟ عمى قكليف:اختمفكا إذا 
 القول األول

ال يضػػمف األجيػػر المشػػترؾ مػػا كقػػع مػػف األضػػرار، إذا لػػـ يتعػػد أك يقصػػر، كىػػذا مػػا ذىػػب إليػػو أبػػك 
 (4)حنيفة، كزفر، كالمالكية في قكؿ، كالشافعي كأحمد في قكؿ ليما

 القول الثاني

مف األضرار، كلك لـ يتعد أك يقصر، كىذا ما ذىب إليو أبك يكسؼ يضمف األجير المشترؾ ما كقع 
  (5)كمحمد مف الحنفية، كقكؿ لممالكية، كقكؿ عند الشافعية كالحنابمة

 سبب الخالف

 يرجع الخبلؼ في المسألة إلى األسباب التالية:      

 
                                                 

 (.76انظر: أسباب انتفاء المسئكلية )ىذا البحث )ص ((1
(؛ البغدادم، مجمع الضمانات 4/210(؛ الكاساني، بدائع الصنائع )ج15/79السرخسي، المبسكط )ج ((2
المجمكع ممة تك، المطيعي(؛ 7/426(؛ الماكردم، الحاكم )ج4/16بف رشد، بداية المجتيد )جا(؛ 1/27)ج
(؛ المرداكم، اإلنصاؼ 4/245(؛ الزركشي، شرح الزركشي )ج5/389(؛ ابف قدامة، المغني )ج15/96)ج
 (.6/72)ج
 انظر: المراجع السابقة. ((3
(؛ 3/242(؛ المرغيناني، اليداية )ج4/210(؛ الكاساني، بدائع الصنائع )ج15/79السرخسي، المبسكط )ج ((4

(؛ الشربيني، مغني 4/38(؛ الشافعي، األـ )ج5/502(؛ القرافي، الذخيرة )ج4/16ابف رشد، بداية المجتيد )ج
(؛ الزركشي، شرح الزركشي 2/184(؛ ابف قدامة، الكافي )ج5/389(؛ ابف قدامة، المغني )ج3/477المحتاج )ج

 (.4/247)ج
(؛ 3/242داية )جغيناني، الير (؛ الم4/210(؛ الكاساني، بدائع الصنائع )ج15/79السرخسي، المبسكط )ج ((5

(؛ الشافعي، 5/502(؛ القرافي، الذخيرة )ج4/16(؛ ابف رشد، بداية المجتيد )ج5/134الزيمعي، تبييف الحقائؽ )ج
(؛ ابف قدامة، الكافي 5/389(؛ ابف قدامة، المغني )ج3/477(؛ الشربيني، مغني المحتاج )ج4/38األـ )ج

 (.4/247(؛ الزركشي، شرح الزركشي )ج2/184)ج
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 اختالفيم في تأويل حديث" عمى اليد ما أخذت.." 1-

عمى اليد ما أخذت.." بالعارية كالغصػب، كقػاؿ اقتصػر الحػديث عمػى ذلػؾ،  فمف أكَّؿ حديث"        
 دي قػػاؿ بعػػدـ الضػػماف عمػػى األجيػػر؛ ألف الحػػديث ال يشػػمؿ األجيػػر، بػػؿ ىػػك لممسػػتعير كالغاصػػب، فيىػػ

كالغاصػػػػب يػػػػد ضػػػػماف، كمػػػػف قػػػػاؿ بػػػػأف الحػػػػديث يشػػػػمؿ المسػػػػتعير كالغاصػػػػب، كغيػػػػره..،  المسػػػػتعيرً 
 .ى العارية كالغصب، قاؿ بأف األجير ضامف لما تحت يدهكاألجير، فالحديث ال يقتصر عم

 اختالفيم في ثبوت بعض اآلثار 2-

فمػػف أخػػذ باآلثػػار الػػكاردة، كػػاألثر الػػكارد عػػف عمػػي رضػػي اهلل عنػػو، كاألثػػر الػػكارد عػػف عمػػر        
رضػي اهلل عنػو بتضػميف الصػناع؛ قػػاؿ بالضػماف، كمػف قػاؿ بعػدـ ثبػػكت ىػذه اآلثػار، كال يصػمح بيػػا 

 .ستدالؿ؛ قاؿ بعدـ الضمافاال
 اختالفيم في تكييف يد األجير 3-

ف يػػػد األجيػػػر يػػػد أمانػػػة: قػػػاؿ ال يضػػػمف األجيػػػر إال بالتعػػػدم؛ ألف يػػػده يػػػد أمانػػػة، إفمػػػف قػػػاؿ        
ف لػـ يتعػد؛ ألف مػا تحػت يػده إكالمؤتمف ال يضمف، كمف قاؿ  ف يد األجير يد ضماف: قاؿ يضمف كا 
 .تضمف عمى كؿ حاؿمضمكف عميو؛ ألف يد الضماف 

 اختالفيم في اعتبار اإلذن 4-

: قػاؿ بعػدـ الضػماف عمػى األجيػر؛ لكجػكد اإلذف مػأذكف فيػو شػرعان  فمف قػاؿ بػأف فعػؿ األجيػر       
مػف المشػػرع، كلكجػكد اإلذف مػػف صػػاحب الحؽ)المسػتأجر(، كمػػف قػػاؿ بػأف اإلذف مشػػركط بالسػػبلمة: 

ف كػػػاف م لػػػو فيػػػو ابتػػػداء؛ ألف اإلذف مقيػػػد بشػػػرط  أذكنػػػان قػػػاؿ: يضػػػمف األجيػػػر مػػػا نػػػتج عػػػف فعمػػػو، كا 
؛ فيضػػمف األجيػػر؛ لعػػدـ كجػػكد -كػػأف لػػـ يكػػف -السػػبلمة، فػػإذا انتفػػت السػػبلمة؛ اعتبػػر اإلذف الغيػػان 

 .اإلذف المعتبر

 اختالفيم في المصمحة 5-

فمػػػف نظػػػر إلػػػى مصػػػمحة األجيػػػر: قػػػاؿ بعػػػدـ الضػػػماف؛ ألف مصػػػمحة األجيػػػر تقتضػػػي عػػػدـ        
نايػة ليػده فيػو، كمػف نظػر إلػى المصػمحة العامػة، كخاصػة عنػد فسػاد الػذمـ، كصػيانة ضمانو مػا ال ج

مػػف االسػػتيتار كالبلمبػػاالة: قػػاؿ بالضػػماف؛ حفظػػا لمحقػػكؽ، كىػػك مػػف  ألركاح النػػاس كأمػػكاليـ، كخكفػػان 
 .باب االحتياط 
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 األدلة

أك تقصػير،  كف تعػده جير لما كقػع مػف األضػرار بػداستدؿ القائمكف بعدـ ضماف األ أدلة القول األول:
  عمى ذلك بالقرآن والسنة والقياس والمعقول  وذلك عمى النحو التالي:

 أول: من القرآن

ک  ک  ک  ک    گ  چ  وقال تعالى:، [193]البقرة:  چ  ڌ         ڇ    ڍ  ڍ        ڌ   چ قال تعالى: 

 .[194]البقرة:  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں    ڳگ  گ  گ  ڳ

 ةوجو الدلل

تػػػدلؿ اآليتػػػاف عمػػػى أف األصػػػؿ أال يجػػػب الضػػػماف إال عمػػػى المعتػػػدم، فالمسػػػئكلية عمػػػى مػػػف        
اعتدل، أما مف لـ يعتد فبل مسئكلية عميو؛ ألف اآليتيف بينتا أف مف اعتدل فقط ىك مف يجزل بمثؿ 

 .(1)فعمو، كال جزاء إال عند تحمؿ المسئكلية، كاألجير إف لـ يعتد فبل ضماف
 يعترض عميو

ما داـ أنو تجاكز إلى حقكؽ الغير؛ فيك معتدم؛ ألف التعدم ىك مطمؽ المجػاكزة إلػى حقػكؽ        
 .الغير

 ثانيا: من السنة

مىى ميٍؤتىمىفو  " قولو صمى اهلل عميو وسمم: مىافى عى  (2)"الى ضى

 وجو الدللة

مؤتمف فيما تحت  الحديث يدلؿ عمى أف مف يده يد أمانة ال ضماف عميو، كمعمـك أف األجير       
 .(3)يده؛ فمذلؾ ال ضماف عميو

 ثالثا: القياس

عمػػى المػػكدىع، فػػبل يضػػمف إال بالتعػػدم كالتقصػػير، بجػػامع أف  أف يػػد األجيػػر يػػد أمانػػة قياسػػان        
المنفعة في كػؿ مػف األجيػر كالمػكدع راجعػة إلػى المػكًدع كالمسػتأجر، كلػيس إلػى المػكدىع أك األجيػر، 

                                                 

 (.4/210كاساني، بدائع الصنائع )جال ((1
، قاؿ عنو األلباني: حسف ) األلباني، ]2961: رقـ الحديث3/455سنف الدار قطني، البيكع، : الدار قطني [ ((2

 ((.2/1250صحيح الجامع الصغير كزيادتو ) ج
 (.7/3642القدكرم، التجريد )ج ((3
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نمػػا الخدمػػة التػػي تقػػدـ لممسػػتأجر، كاألجػػر لػػيس مقابػػؿ أمػػا األجػػر فمػػيس ىػػك ال منفعػػة المقصػػكدة، كا 
نما مقابؿ المنفعة  .(1)الضماف، كا 

 يعترض عميو

؛ ألف مجػػػرد اإلضػػػرار يكػػػكف مضػػػمكنان  تكلػػػد مػػػف عممػػػو يجػػػب أف يػػػد األجيػػػر يػػػد ضػػػماف، فمػػػا       
 .(2)بالغير ىك تجاكز إلى حقكؽ الغير، كىك متعد بذلؾ

 رابعا: المعقول

، كالضػػرر لػػيس مػػف فعمػػو؛ فػػبل يجػػب عميػػو الضػػماف، أف عمػػؿ األجيػػر مػػأذكف فيػػو شػػرعان  1-       
، كمػأذكف ليػا مػف الزائػر فػي تقػديـ (3)، كغير منيي عنوشرعان  وكعمى ذلؾ: فعمؿ المؤسسة مأذكف في

 .(4)أك تقصير؛ فبل ضماف الخدمة لو، فإذا حصؿ أم ضرر بدكف تعده 
 يعترض عميو

شرعي مقيد بشرط السبلمة، فإف أدل إلى كقكع أضرار بالغير؛ انتفى اإلذف الشرعي؛ اإلذف ال       
كألف المأذكف فيو ىك العمؿ المصػًمح، ال المتمػؼ، فػإذا حصػؿ تمػؼ؛ فيػك ضػامف؛ ألنػو غيػر مػأذكف 

  .(5)فيو

ألنػػو مػػػأمكر بػػػالحفظ كالعمػػػؿ، فمػػػك لػػػـ يسػػػتحؽ عمييمػػا بػػػدالن لػػػـ يضػػػمف كػػػالعيف. فػػػإذا لػػػـ  2-       
سػػػتحؽ عمػػػى أحػػػدىما عكضػػػا لػػػـ يمزمػػػو ضػػػماف لػػػو عمػػػى االنفػػػراد، كمػػػا ال يضػػػمنو عنػػػد االجتمػػػاع. ي

كألف األجػرة ؛ كالدليؿ عمى أف األجير ال يستحؽ أجرة الحفظ أنو لك حفػظ كلػـ يعمػؿ لػـ يسػتحؽ شػيئنا
(6)لك كانت لمحفظ كالعمؿ فسد العقد، ألف مقدار الحفظ مجيكؿ، فبل تعرؼ حصتو

. 

ــ اسػػتدؿ القػػائمكف بكجػػكب ضػػماف األجيػػر لمػػا كقػػع مػػف أضػػرار، كلػػك لػػـ يتعػػد أك  اني:أدلــة القــول الث
 عمى ذلك بالسنة واآلثار والمصمحة والمعقول  وذلك عمى النحو التالي:يقصر، 

 
                                                 

(؛ 5/502(؛ القرافي، الذخيرة )ج3/242يداية )ج(؛ المرغيناني، ال4/210الكاساني، بدائع الصنائع )ج ((1
 (.5/389(؛ ابف قدامة، المغني )ج4/38,39الشافعي، األـ )ج

 (.5/389ابف قدامة، المغني )ج ((2
 (. 25كما بينت سابقا جكاز األلعاب الترفييية بما تحممو مف خطكرة، راجع: ىذا البحث )ص ((3
 (.5/135(؛ الزيمعي، تبييف الحقائؽ )ج3/242رغيناني، اليداية )ج(؛ الم210ج/4الكاساني، بدائع الصنائع ) ((4
 (.2/621(؛ حيدر، درر الحكاـ )ج5/135الزيمعي، تبييف الحقائؽ )ج ((5
 (.7/3643القدكرم، التجريد )ج ((6
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 أول: من السنة

دّْيى  " قولو صمى اهلل عميو وسمم: 1- تَّى تيؤى ذىٍت حى ا أىخى مىى اليىًد مى  (1)"وعى

 وجو الدللة

ف األجير المشترؾ عجز عف رد العيف بػاليبلؾ؛ فيجػب رد المثػؿ، أك القيمػة، كىػذا يػدلؿ أف أ       
 .(2)يد األجير يد ضماف، فيك ضامف لما عنده حتى يرده

 يعترض عميو

الحػػديث ال يتنػػاكؿ اإلجػػارة؛ ألف الػػرد فػػي بػػاب اإلجػػارة ال يجػػب عمػػى المسػػتأجر؛ فكػػاف المػػراد        
 .(3)منو: اإلعارة كالغصب

 ثانيا: من اآلثار

: أنو كاف يضمف األجير، كالغساؿ كالصػباغ، كيقػكؿ: "ال يصػمح روي عن عمي رضي اهلل عنو 1-
 (4)الناس إال ذلؾ"

نَّاعً  : رضي اهلل عنو َوُيْرَوى َعْن ُعَمرَ  2-  .(5)تىٍضًميفي بىٍعًض الصُّ

 يعترض عميو

 ، (6)ا أيضا: أنيما ال يضمناف األجيرمىذه اآلثار غير ثابتة عند أىؿ الحديث، بؿ ركم عني       

كمػػا ركم عنيمػػا مػػػف التضػػميف: يجػػػكز أف يكػػكف فيمػػػا كػػاف مػػف عمػػػؿ األجيػػر، كمػػػا ركم مػػف عػػػدـ 
  .(7)الضماف: معناه: ما كاف مف غير عممو

                                                 

قاؿ عنو  ]1266: رقـ الحديث2/557سنف الترمذم، البيكع / ما جاء في أف العارية مؤداة، : الترمذم [ ((1
 ((.1/149باني في ضعيؼ سنف الترمذم: ضعيؼ )األلباني، ضعيؼ سنف الترمذم )جاألل
 (.7/3643(؛ القدكرم، التجريد )ج4/210الكاساني، بدائع الصنائع )ج ((2
 (.4/210الكاساني، بدائع الصنائع )ج ((3
، قاؿ عنو ]11664: رقـ الحديث6/202السنف الكبرل، اإلجارة / ما جاء في تضميف األجراء، : البييقي [ ((4

 ((.5/319األلباني: ضعيؼ ) األلباني، إركاء الغميؿ ) ج
قاؿ عنو ‘ ]11665: رقـ الحديث6/202السنف الكبرل، اإلجارة / ما جاء في تضميف األجراء، : البييقي [ ((5

 البييقي: ضعيؼ ) نفس المرجع(.
 (.7/3643؛ القدكرم، التجريد )ج(39، 4/38(؛ الشافعي، األـ )ج4/210الكاساني، بدائع الصنائع )ج ((6
 (.7/3643القدكرم، التجريد )ج ((7
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 ثالثا: من المصمحة المرسمة

إنا نقكؿ لػو: المصمحة في ذلؾ أننا نأخذ عمى أيدييـ حتى ال يحدث منيـ تياكف أك تفريط، ف       
ىذا بيدؾ كأنت ضامف لو، كأشترط عميؾ ىذا ضماف، فػإف قمػت بالضػماف فػبل بػد أف ينتبػو، لكػف لػك 

(1)عمـ أنو ال يضمف فإنو قد يتياكف
. 

 رابعا: من المعقول 

أف يػده يػد ضػماف؛ كذلػؾ ألف عممػو مضػمكف عميػو، فمػا تكلػد مػف عممػو يجػب أف يكػكف         1-
ف المضمكف مضمكف، كدليؿ ذلؾ: أنو ال يستحؽ العكض إال بالعمؿ، كأف ؛ ألف ما يتكلد ممضمكنان 

الشػػػيء لػػػك تمػػػؼ فػػػي حػػػرزه بعػػػد عممػػػو لػػػـ يكػػػف لػػػو أجػػػر فيمػػػا عمػػػؿ فيػػػو، ككػػػاف ذىػػػاب عممػػػو مػػػف 
 .(2)ضمانو

القػكؿ بالضػماف فيػو صػيانة ألركاح النػاس، كأمػكاليـ، كخاصػة فػي ىػذا الزمػاف؛ بسػبب         2-
ف قمنا بعدـ الضماف؛ ألدل ذلؾ إلى االسػتيتار، كالتيػاكف، كاالعتػداء تغير األحكاؿ، كفساد الذ مـ، كا 

  .(3)عمى حقكؽ الغير

 القول المختار

القكؿ القائؿ بكجكب الضماف عمػى األجيػر،  لدل الباحثبعد عرض األقكاؿ، كاألدلة، يترجح        
ة، كلػػك مػػف غيػػر تعػػد أك كلػػك لػػـ يتعػػد أك يقصػػر، كبالتػػالي: فالمؤسسػػة مسػػئكلة عػػف األضػػرار الكاقعػػ

   وذلك لما يمي:تقصير، 

فػي تحمميػا المسػئكلية تحقيػؽ لبلحتيػاط المطمػكب؛ مػف أجػؿ الحفػاظ عمػى الزائػريف،         1-
ف لػـ يػتـ تحميميػا  كأمكاليـ؛ ألف العمؿ في ىذا المجاؿ فيو مخاطرة عالية عند التيػاكف كالتقصػير، كا 

يتار، كضػياع الحقػكؽ، كعنػدما نحمميػا المسػئكلية عػف أم المسئكلية؛ ألدل ذلؾ إلػى التيػاكف كاالسػت
 .ضرر يحدث؛ فإنيا تزيد مف االحتياط كالمراقبة؛ لضماف السبلمة

أف العمؿ في ىذه األماكف مأذكف فيو بشرط السبلمة، فإذا حدث ضرر؛ عمـ أنو لـ يكف         2-
كالسػير  " جاء فـي تحفـة الفقيـاء:عمى السير في الطريؽ العاـ،  فيو؛ فكجب الضماف؛ قياسان  مأذكنان 

فػػي طريػػؽ المسػػمميف مػػأذكف بشػػرط السػػبلمة فمػػا تكلػػد مػػف سػػير تمػػؼ ممػػا ييمكػػف االحتًػػراز عنػػوي فيػػك 

                                                 

 (.11/16عبد الغفار، أثر االختبلؼ في القكاعد األصكلية في اختبلؼ الفقياء )ج ((1
 (.4/245(؛ الزركشي، شرح الزركشي )ج5/389(؛ ابف قدامة، المغني )ج7/3643القدكرم، التجريد )ج ((2
 (.5/135)ج الزيمعي، تبييف الحقائؽ ((3
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ػػا عػػػف  مضػػمكف كمػػا ال يمكػػػف االحتػػراز عنػػػوي فمػػيس بمضػػػمكف ًإٍذ لىػػك جعمنػػػاه مضػػميكنان  لصػػػار ممنكعن
"الٌسير كىك مأذكف

(1)
. 

دم إلى تغير األحكاـ، خاصة مػع ظيػكر آالت خطػرة لػـ تكػف تغير األحكاؿ كاألزماف يؤ         3-
ف كػاف العممػاء قػديمان  اختمفػكا فيمػا ىػك أقػؿ  مكجكدة في السابؽ، فتتحمؿ المؤسسة المسئكلية عنيا، كا 

جــــاء فــــي مجمــــع خطػػػػرا منيػػػػا، فػػػػاألكلى عػػػػدـ االخػػػػتبلؼ فػػػػي الضػػػػماف مػػػػع ىػػػػذا التطػػػػكر اليائػػػػؿ، 
ػػػا" الضـــمانات:  ًبقىٍكًلًيمى ػػػؿي ًصػػػيىانىةي   -حبيفأم: الصػػػا -كى بًػػػًو يىٍحصي ييٍفتىػػػى اٍليىػػػٍكـى ًلتىغىيُّػػػًر أىٍحػػػكىاًؿ النَّػػػاًس كى

"أىٍمػػكىاًلًيـٍ 
(2)

كيضػػمفي األجيػػري  " جاااف فااي ان ااز :، وقددذ اعتوددذ الحٌاتلددح الشواٌددح القاملددح تالضددواى، 
يجػبي أف يكػكف  ألف عمػؿى األجيػًر المشػترؾ مضػمكفه عميػو فمػا تكلىػدى منػو؛ ما تًمؼى بفعمو...المشترىؾي 

"مضمكنا عميو، كالعدكاًف بقطًع عيٍضكو 
(3)

. 

نمػا يحقػؽ المقاصػد العامػة التػي أمػر الشػارع شػرعيان  القػكؿ بالضػماف ال يخػالؼ دلػيبلن         4- ، كا 
بحفظيا، كاالعتنػاء بيػا، كىػي حفػظ الػديف كالػنفس كالنسػؿ كالعقػؿ كالمػاؿ؛ فأكجػب كػؿ مػا يػؤدم إلػى 

 .لى ضياعياحفظيا، كمنع كؿ ما يؤدم إ

، فمػف ينػاؿ نفػع شػيء، يجػب أف يتحمػؿ ضػرره، كىػذه (4)" الغـرم بـالغنم"عمػبل بقاعػدة         5-
القاعػػدة ىػػي تمامػػا بمعنػػى: " تحمػػؿ التبعػػة" التػػي تعفػػي المتضػػرر مػػف إثبػػات الخطػػأ، الػػذم يصػػعب 

نسانية مف كجكب إثبات الخطأ، فمجرد الضرر ينػتج إثباتو أحيانان  عنػو مسػئكلية ، كىي أكثر عدالة كا 
 :(6)ومن األمثمة الفقيية عمى ىذه القاعدة  ما يمي ،(5)عمى المؤسسة

نفقة رد العارية إلػى المعيػر، يمتػـز بيػا المسػتعير؛ ألنػو ىػك المنتفػع، بخػبلؼ الكديعػة، فػالرد عمػى  -أ
 .المكًدع

 .أجرة صؾ المبايعة عمى المشترم؛ ألنيا تكثيؽ النتقاؿ الممكية إليو -ب

 .؛ ألف تركتو تعكد إلى بيت الماؿ إذا مات(7)ؿ يتحمؿ نفقة المقيطبيت الما -ج

                                                 

 (.15/174نظر: السرخسي، المبسكط )جا(؛ ك 3/123السمرقندم، تحفة الفقياء )ج ((1
 (.1/27البغدادم، مجمع الضمانات )ج ((2
 (.2/271البيكتي، شرح منتيى اإلرادات )ج ((3
 (.1/90حيدر، درر الحكاـ )ج ((4
 (.186الزحيمي، نظرية الضماف )ص  ((5
 (.1038عاـ )صالزرقا، المدخؿ الفقيي ال ((6
 ((.1038ىك الطفؿ المنبكذ، المجيكؿ النسب )الزرقا، المدخؿ الفقيي العاـ )ص المقيط: ((7



93 

 

ال يمػـز المضػركر إثبػات الضػرر، بػؿ الخطػأ مفتػرض عمػى أسػاس حراسػة األشػياء التػي         6-
تتطمػب حراسػػتيا عنايػػة خاصػػة، كمػػف ثػػـ فػػإف المسػػئكلية عػػف األضػػرار فػػي ىػػذه األمػػاكف ثابتػػة مػػا لػػـ 

خػػػر، كالحػػػادث الفجػػػائي، أك فعػػػؿ الغيػػػر، أك فعػػػؿ المضػػػركر آ يثبػػػت أف الضػػػرر كػػػاف نتيجػػػة سػػػبب
 .(1)نفسو

يضػمفي كىػك  ؛أتمفػت عضػكى إنسػافو انفمىتػت فػأسه مػف قٌصػابو كػاف يكًسػري العظػـ ف" ومثال ذلك:       
ـً  أ،خط "كالًديةي في مالو؛ ألنو ال عاقمةى لمعىجى

(2)
. 

كعدـ تحرزه مف األضرار التي قد أف التضميف جاء بسبب إىماؿ القصاب،  والذي يظير:        
تترتب مف انفبلت فأسو، فما مف ضرر في ىذه األماكف إال نتيجة عدـ األخذ بكسائؿ السبلمة 

(3)كالحماية، أك نتيجة اإلىماؿ كالتقصير
. 

 مسئولية المؤسسة عن عمل الموظف
غيره عف  إف المقرر في الشريعة اإلسبلمية أف كؿ إنساف مسئكؿ عف عممو، كال يسأؿ       

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ېئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ   ېئچ  لقولو تعالى:عممو، كال يسأؿ ىك عف عمؿ غيره؛ 

مت  ىت  چ  وقولو تعالى:، [164]األنعاـ:  چی  ی  جئ  حئ     مئ  ىئ  يئ        جب  حب  خب    یی

ڎ  چ   وقولو تعالى:، [46]فصمت:  چجح  مح  جخ  حخ  مخ     مجىث  يث  حج  مثيت   جث

 .[8، 7]الزلزلة:  چک  ک  ک  ک  گ  گ   گ   ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  
 وجو  الدللة

، كال يسأؿ عف نتيجة خطأ غيره، فإذا (4)الشخصي إال عف خطئو أف اإلنساف ليس مسئكالن        
 (5)بالمبدأ العاـ المقرر تعدل المكظؼ، كتجاكز حدكد مينتو كعممو؛ فإنو يتحمؿ نتيجة فعمو؛ عمبلن 

اإلنصاؼ؛ كذلؾ مك مف مستثنيات؛ يقتضييا العدؿ ك بادئ األساسية ال تخكلكف كثيرا مف الم       
لتعارض المصالح التي تقتضي الترجيح بينيا، كتفضيؿ األىـ عمى الميـ، مع مبلحظة تغير 

  .(6)األحكاؿ كاألزماف

                                                 

 (.8/687انظر: عبد اهلل، حكدث السير، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي )ج ((1
 (.1/170البغدادم، مجمع الضمانات )ج ((2
 (.244انظر: سيد أميف، المسئكلية التقصيرية )ص ((3
 : ىك ما كاف ضد الصكاب، سكاء كاف بقصد، أك بدكف قصد. طأ المقصود بو ىناالخ ((4
 (.127سيد أميف، المسئكلية التقصيرية )ص ((5
 (.128المرجع السابؽ )ص ((6
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" عاـ في مسئكلية كؿ شػخص عػف فعمػو، كال يسػأؿ عػف ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی " فقولو تعالى:       
ـٍ " قولـو صـمى اهلل عميـو وسـمم:كلكف ىنػاؾ مػا يخصػص ذلػؾ، مثػؿ: فعؿ غيره،  كيمُّكيػ ـٍ رىاعو كى أىالى كيمُّكيػ

مىػػ ػػؿي رىاعو عى ػػٍف رىًعيَّتًػػًو، كىالرَّجي ٍسػػئيكؿه عى مىػػى النَّػػاًس رىاعو كىىيػػكى مى ـي الَّػػًذم عى ػػا ػػٍف رىًعيَّتًػػًو، فىاإًلمى ٍسػػئيكؿه عى ى أىٍىػػًؿ مى
ٍبػدي بىٍيًتًو، كىىيكى مىٍسئيكؿه عىٍف رى  ، كىعى ـٍ ػٍنيي ٍسػئيكلىةه عى لىػًدًه كىًىػيى مى كى ٍكًجيىا، كى مىى أىٍىًؿ بىٍيًت زى ٍرأىةي رىاًعيىةه عى ًعيًَّتًو، كىالمى

ـٍ مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتوً  كيمُّكي ـٍ رىاعو كى ٍنوي، أىالى فىكيمُّكي اًؿ سىيًّْدًه كىىيكى مىٍسئيكؿه عى مىى مى ًؿ رىاعو عى  (1)"الرَّجي

 وجو الدللة
يسأؿ عػف عمػؿ غيػره، إذا كانػت لػو عبلقػة تربطػو بػو؛ كالرجػؿ  يدلؿ عمى أف اإلنساف أحيانان         

 كالعبد عمى ماؿ سيده، كنحك ذلؾ. عمى أىمو، كالمرأة عمى بيت زكجيا،
 ومن األمثمة الفقيية التي تدلل عمى ذلك:       

 عمػى غيػره فجرحتػو، أك عثػر بيػا أك  ليمسػكو لػو فكقعػت عميػو فجرحتػو لك دفع إلػى صػبي سػكينان  1-
 .(2)عمى الدافع الضماف كاف

 .(3)لك أتمؼ الصبي ما أكدع عنده ببل إذف كليو؛ لـ يضمنيا الصبي؛ لمتسميط عمييا مف مالكيا 2-
ــد         ــم يتع ــالغير  ول ــو ضــرر  ولحــق ىــذا الضــرر ب ولكــن إذا نــتج عــن أداء الموظــف وظيفت

 ؟(4)سسة المسئولية عن ىذه األضرارالموظف  أو يتجاوز  فيل تتحمل المؤ 

إذا عمػػؿ المكظػػؼ فػػي حػػدكد كظيفتػػو كمينتػػو، دكف أف يتعػػدل أك يتجػػاكز؛ فػػإف المؤسسػػة  1-      
ىي التي تتحمؿ المسئكلية عف ذلؾ؛ ألف المكظؼ أك العامؿ ىك أجير عند المؤسسة، كاألجير عند 

ا يتمفػو األجيػر بػأمر أسػتاذه، كفػي الصانع، فاألجير في كػؿ الصػنائع يضػاؼ عممػو ألسػتاذه، فكػؿ مػ
عنػو، كمػا فعمػو يعتبػر كػأف األسػتاذ ىػك الػذم  حدكد عممو؛ يضمنو األستاذ؛ ألف األجير يصير نائبػان 

 . (5)فعمو بنفسو، ما لـ يتعمد األجير اإلفساد كاإلضرار، أك يتعدل؛ فإنو يضمف ىك، ال أستاذه

    
                                                 

 (.52سبؽ تخريجو ) ص  ((1
 (.1/187ابف نجيـ، األشباه كالنظائر )ج ((2
 (.1/423البغدادم، مجمع الضمانات )ج ((3
سئكلية المكظؼ كالعامؿ في الصفحات القادمة مف ىذا البحث، كلكف ىنا ما يتعمؽ بمسئكلية سيتـ دراسة م ((4

 المؤسسة فقط.
(؛ سيد 1/43(؛ البغدادم، مجمع الضمانات )ج1/585شرح تنكير األبصار )ج الحصكفي، الدر المختار ((5

 (.169أميف، المسئكلية التقصيرية )ص
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  ومن األمثمة الفقيية التي تدلل عمى ذلك:

 لمٌسراًج بأمًر األستاًذ فكقعت شرارةه عمى ثكبو مف ثياب القصارةً  ناران  األجير دخؿإذا أ       

فصػػار ًفعػػؿي  ،ألنػػو أدخػػؿ الٌسػػراجى بإذنػػو ؛أىصػػابو دىػػفي الٌسػػراًج ال يضػػمف األجيػػر كضػػمفى األسػػتاذي  أك
 .(1)األجيًر كفعًؿ األستاذً 

ف كاف مٌما ييكطىأ ال يضمف سكاء كاف ثكبى لك كًطئ ثكبنا ال ييكطأ مثمو يضمف األجي        2- ري كا 
في بيًت القصارًة بإذف األستاًذ فسقطى عمى ثػكبو فتخػرىؽى  القصارًة أك لـ يكف بخبلؼ ما لك حمؿ شيئان 

ف لػـ يكػف مػف ثيىػاًب القصػارًة ضػمفى  إف كاف مف ثياب القصارًة ال يضمف األجيري كيضمفي األسػتاذ كا 
األجيري 
(2)

. 

تدلؿ عمى أف األجير ال يضمف األضرار إذا حصمت بفعؿ كظيفتو، كبدكف تعد  مثمةفيذه األ       
نمػػا المؤسسػػة ىػػي التػػي تضػػمف، أمػػا إذا تعػػدل ذلػػؾ؛ فإنػػو يضػػمف ىػػك كلػػيس المؤسسػػة؛ ألنػػو  منػػو، كا 

 .يككف متجاكزان 
؛ -يعنػػي األجيػػر الخػػاص -" كال يضػػمف مػػا تمػػؼ فػػي يػػده، أك بعممػػو جــاء فــي البحــر الرائــق:       

 .(3)نو أميف فيما تحت يده، كيفعؿ الشيء بإذف مف المستأجر"أل

، أك مسػػئكلو (4)، أك أضػػر غيػػره بػػأمر مػػف صػػاحب المؤسسػػةأمػػا إذا أتمػػؼ المكظػػؼ شػػيئان  2-       
 المباشر، كاف يككف في اآللة عيب كخمؿ، كأمره بتشغيميا مع كجكد الخمؿ: 

 ، كػػأف يكػػكف ال يعمػػـ أف فػػي اآللػػة خمػػبلن رران فػػإف كػػاف المكظػػؼ ال يعمػػـ أف فعمػػو يسػػبب ضػػ -أ       
، كلكف صػاحب المؤسسػة يعمػـ ذلػؾ؛ فالضػماف عمػى المؤسسػة؛ ألف المكظػؼ أك العامػؿ عمػؿ ان معين

فػػي حػػدكد كظيفتػػو، كلػػـ يتجػػاكز، كالمتعػػدم ىنػػا: ىػػك صػػاحب المؤسسػػة العػػالـ بالخمػػؿ، كلممتضػػرر 
ضرر إلى العامػؿ، فػإف العامػؿ يرجػع إلػى الرجكع إلى العامؿ أك المؤسسة، كلكف في حاؿ رجكع المت

 .(5)المؤسسة

                                                 

 (.1/43البغدادم، مجمع الضمانات )ج ((1
 (.1/43المرجع السابؽ )ج ((2
 (.8/34ابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج ((3
مف يطمب مف غيره فعؿ أمر ما عمى سبيؿ  واآلمر ىو:طمب الفعؿ عمى جية االستعبلء،  األمر ىو: ((4

 (. 1/244االستعبلء) الشككاني، إرشاد الفحكؿ )
 (.1/178البغدادم، مجمع الضمانات )ج ((5
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، كأنػو متجػاكز فػي فعمػو؛ فإنػو يضػمف أما إف كاف المكظؼ يعمػـ بػأف فعمػو يسػبب ضػرران  -ب       
لقولـو ؛ (1)ما نتج عف فعمو، كيعتبر ىك المسئكؿ عف ذلؾ؛ ألنو مقصر، كليس لو الرجكع إلى اآلمر

ٍعًصػػيىةو، السَّػٍمعي كىال" صــمى اهلل عميــو وســمم: ـٍ ييػػٍؤمىٍر ًبمى ػػا لىػػ ػػًرهى مى كى ػبَّ كى ػػا أىحى ٍسػػًمـً ًفيمى ػػٍرًء اٍلمي مىػػى اٍلمى ػػةي عى طَّاعى
مىٍيًو كىالى طىاعىةى   .(3)عند الفقياء ؛ كألف المأمكر ال يعد مكرىان (2)"فىًإٍف أيًمرى ًبمىٍعًصيىةو فىبلى سىٍمعى عى

: "اآلمػػػر ال يضػػػمف ي األشـــباه والنظـــائرجـــاء فـــبمجػػػرد األمػػػر،  كألف اآلمػػػر ال يعػػػد مسػػػئكالن         
ـٍ يىكيٍف ميٍجبىرنا " وجاء في المجمة:، (4)باألمر" ا لى اؼي اٍلًفٍعؿي إلىى اٍلفىاًعًؿ الى اآٍلًمًر مى (5)"ييضى

 

                                                 

إف لـ يكف لآلمر سمطاف عمى المأمكر؛  وتوضي  ذلك فيما يمي:مسئكلية اآلمر كالمباشر، تكمـ الفقياء عف  ((1
فالمسئكلية عمى المأمكر، سكاء بالقصاص أك الدية، حسب نكع القتؿ كسببو، أما إف كاف لآلمر سمطاف عمى 

ال قصاص عمى  ة:قال أبو حنيف 1- المأمكر، كسمطة األب عمى ابنو الصغير، كالحاكـ عمى مف ىك تحت إمرتو 
ىذا في حاؿ كاف الفعؿ يستكجب  -اآلمر إذا كاف مكرىا، كال قصاص عمى المأمكر إذا كاف األمر ممف يممكو

ف لـ يكف لو حؽ فعمى المأمكر القصاص -القصاص ذا لـ ؿ االثناف إذا كجد اإلكراه، أما إيقت المالكية:   2-، كا 
ف  ؿ المأمكر إف عمـ أنو بغير حؽ،قالكا يقت حنابمة:الشافعية وال 3-يكجد إكراه؛ فعمى المأمكر فقط  كيعزر اآلمر، كا 

(؛ ابف رشد، بداية المجتيد 7/236لـ يعمـ المأمكر؛ فالقصاص عمى اآلمر ) الكاساني، بدائع الصنائع )ج
(؛ الشافعي، األـ 1/226(؛ ابف جزم، القكانيف الفقيية )ج4/246(؛ الدردير، الشرح الكبير )ج4/178)ج
 ((5/518(؛ البيكتي، كشاؼ القناع )ج266، 8/365(؛ ابف قدامة، المغني )ج6/44)ج

كعمـ أف فعمو يؤدم إلى ضرر  -كلك كاف مأمكرا -أف الفقياء مجمعكف عمى أنو إذا لـ يكف مكرىان  وبذلك نرى       
 بالغير، ككاف األمر بغير حؽ؛ فالمأمكر ىك مف يتحمؿ المسئكلية عف فعمو.

: رقـ 3/261ف الترمذم، الجياد، ما جاء ال طاعة لمخمكؽ في معصية الخالؽ، سن: الترمذم [ ((2
 ((.4/207، قاؿ عنو األلباني: صحيح ) األلباني، صحيح كضعيؼ سنف الترمذم ) ج]1707الحديث

مىى أىٍمرو  " اإلكراه ىو: ((3 ٍمؿي اٍلغىٍيًر عى ٍنوي ًبتىٍخًكيؼو  حى مىى إي قىٍدرييىٍمتىًنعي عى اًمًؿ عى اًئفنا ًبًو اٍلحى يىًصيري اٍلغىٍيري خى  تٍ ائً فى قىاًعًو كى
اءي ًباٍلميبىاشىرىةً   (.4/383") البخارم الحنفي، كشؼ األسرار )ج الرّْضى

خكؼ المكرىه مف إيقاع ما  2-قدرة المكًره عمى إيقاع ما ىدد بو،  1-: ولعتبار اإلكراه شروط عند الفقياء  منيا
أف يككف األمر  4-و، ره أف المكره سينفذ تيديده لك لـ يحقؽ ما أكره عميأف يغمب عمى ظف المستك 3-ىدد بو، 

أف يككف المستكره ممتنعان عف الفعؿ الذم أكره عميو قبؿ  5-، المكىره بو متضمنان إتبلؼ نفس أك عضك أك ماؿ
أال ، ك عاجبل أف يككف الميدد بو 7-، أف يككف الميدد بو أشد خطران عمى المستكره مما أكره عميو 6-، اإلكراه

) الزحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو  أف يككف المكره عميو معينان  8-، يخالؼ المستكره المكره بفعؿ غير ما أكره عميو
 (.103، 6/101(؛ ) كزارة األكقاؼ، المكسكعة الفقيية الككيتية )ج6/4434)ج
 (.1/242ابف نجيـ، االشباه كالنظائر )ج ((4
 (.1/26مة األحكاـ العدلية )جمجمكعة مف العمماء، مج ((5
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رجػؿ  " جاء في مجمـع الضـمانات:، (1)فالمأمكر مسئكؿ حتى كلك لحؽ الضرر باآلمر نفسػو       
ػًمفى الكاضػع بكضع الحجر في الطريؽ أمر رجبلن  ككػذا لػك قػاؿ لػو أشػًرع جناحػا ، فعطب ًبو اآٍلًمري ضى

، أىك غبلمو مف ذلؾ، أك ابًف دكانان  "عمى بابؾ فعىًطبى ًبو اآٍلمري
(2)

. 

 ومن األمثمة الفقيية التي تدل عمى ذلك  ما يمي:

ف اسػػتأجر أىجيػػران "1-        ضػػماف عميػػو ، فحفػػر فػػي ممػػؾ غيػػرًه بغيػػر إذنػػو، كعمػػـ األجيػػري ذلػػؾ، فالكاً 
كحده؛ ألنو ميتىعىده بالحفر، كليس لو فعؿي ذلؾ بأجرة كال غيرىا، فتعىمىؽى الضمافي بًػو، كمػا لػك أمػره غيػريه 

ف لـ يعمـ، فالٌضماف عمى المستأًجر؛ ألنو غىرَّهي، فتعىمىؽى الٌضمافي بو . كا  "بالقتًؿ فقتؿى
(3)

. 

ؽ فحفرى فكقع فييا إنساف، فًإف كانت البئر فػي في الطري ليحفر لو بئران  كلك استأجرى رجبلن  2-       
ف لػـ يكػف ذلػػؾ ..فالضػماف عميػو ال عمػى األجيػًر؛ ألف لػػو كاليػة االنتفػاع بفنائػو  ؛فنػاء المسػتأًجر ، كا 

في فنائو، فإف أعمـ المستأًجر األجيرى أف ذلؾ ليس مف فنائو فالضماف عمى األجيػر ال عمػى اآلًمػر؛ 
ًقػيى فعمػو مقصػكرا عميػو كأنػو ابتػدأى الحفػري مػف نفسػو مػف غيػر أمػر فكقػع ألفى األجير لـ يحفر بأمره فب

ف لـ ييعًممو فالضماف عمى اآلًمر؛ ألنو غىٌرهي باألمر بحفر البئر في الطريؽ مطمقا إنما  فييا إنساف، كا 
(4)يأمر بما يممكو مطمقا عادة، فيمزمو ضمافي الغركر

. 

ف لػـ  بئران  أف يحًفر لو في الطريؽ أمر أجيران  3-        ، كا  كأعممو بأنو طريػؽ العامػة ضػًمفى األجيػري
كلػػك اسػػتأجره ليبنػػيى لػػو فػػي فنػػاء دكانػػو فقتًػػؿ بػػو إنسػػافه بعػػد فراغػػو ، كمثػػاؿ أخػػر:  يعمػػـ ضػػًمفى اآلًمػػري 

فالضػػماف عمػػى اآلًمػػر استحسػػانا، كلػػك أمػػرى بالبنػػاء فػػي كسػػط الطريػػؽ فالضػػماف عمػػى األجيػػر لفسػػاد 
لقاء التراب كات (5)خاذ الطيف في الطريؽ بمنزلة إلقاء الحجًر كالخشبةاألمًر كا 

. 

 :وظف: مسئولية المثانيا
إف المكظؼ المختص عميو مسئكلية كبيرة، خاصة إذا أسندت إليو تشغيؿ األلعاب الكبيرة، 
كالتي ليا تأثير سمبي عمى األشخاص إذا لـ يتـ استخداميا االستخداـ األمثؿ عند التشغيؿ؛ أك 

اؿ أخرل ميمة، كالعمؿ في صيانة ىذه األلعاب كاآلالت، أك العمؿ كمنقذ في أسندت إليو أعم
المسابح الخاصة المكجكدة في ىذه األماكف، أك قائـ عمى رعاية كحراسة الحيكانات في الحدائؽ،   

                                                 

 (.157سيد أميف، المسئكلية التقصيرية )ص ((1
 (.1/181البغدادم، مجمع الضمانات )ج ((2
 (.8/426ابف قدامة، المغني )ج ((3
 (.7/277الكاساني، بدائع الصنائع )ج ((4
 (.1/178البغدادم، مجمع الضمانات )ج ((5
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كلذلؾ عميو أف يتبع األنظمة كالقكاعد المعمكؿ بيا في مثؿ ىذه األعماؿ، كااللتزاـ بالتعميمات 
  .ت المتبعة عند القياـ بتشغيؿ األلعاب كاستخداميا، كعدـ تجاكز ذلؾكاإلجراءا

المكظؼ أف يتأكد مف سبلمة اآلالت كغيرىا قبػؿ االسػتخداـ، كصػبلحيتيا لمعمػؿ، كأال  كعمى       
 يسمح باستخداميا إال بعد تييئتيا لمف يسمح ليـ استخداميا حسب المكاصفات كالشركط المعينة

حـدود مسـئولية الموظـف عـن أي ضـرر يحـدث  سـواء كـان بعممـو  أو بعمـل ولكن ما ىي        
 غيره؟      

عنػد المؤسسػة) صػاحبة المكػاف الترفييػي(،  أف المكظؼ أك العامؿ يعتبر أجيػران  ذكرت سابقان         
فػػػالمكظؼ ىػػػك بمنزلػػػة األجيػػػر عنػػػد الصػػػانع؛ كلػػػذلؾ يعػػػرؼ المكظػػػؼ فػػػي الفقػػػو اإلسػػػبلمي بػػػاألجير 

 .(1)الخاص

كالفقيػػػػاء يقكلػػػػكف أف األجيػػػػر الخػػػػاص ال يضػػػػمف مػػػػا تمػػػػؼ تحػػػػت يػػػػده إال فػػػػي حالػػػػة التعػػػػدم        
كالمجاكزة؛ ألف األجير الخاص يده يػد أمانػة، كال ضػماف عمػى المػؤتمف إال بالتعػدم كالمجػاكزة؛ ألنػو 

ـى نفسػػو كلػػـ يتسػػمـ المػػاؿ، فػػبل يمكنػػو الخيانػػة، كألف عممػػو يمتحػػؽ بالعػػدـ شػػرعان  تحؽ ؛ ألنػػو ال يسػػسػػمى
، كألف المنافع مممككة لممستأجر، فإذا (2)األجرة بعممو، بؿ بتسميـ نفسو إليو في المدة، فكأنو لـ يعمؿ

عنػػو، فيصػػير فعمػػو كأنػػو فعػػؿ المسػػتأجر بنفسػػو،  أمػػره بالتصػػرؼ فػػي ممكػػو صػػح ذلػػؾ، كيصػػير نائبػػان 
 .(3)فميذا ال يضمف

شػيء عمػى األجيػر، سػكاء كػاف التمػؼ  فإف المستأجر يضمف ما أفسده أجيػره، كال وعمى ذلك:       
 .(4)كاإلفساد بفعؿ األجير الخاص أك بغير فعمو، إال إذا تعدل أك فرط

                                                 

نة لغيره، مقابؿ أجر ثابت، سكاء عمؿ أـ لـ يعمؿ، كال يمكنو شرعا : ىك مف أجر نفسو مدة معياألجير الخاص ((1
التزاـ عمؿ مثمو لغيره في تمؾ المدة، كسمي بذلؾ النفراد المستأجر بمنفعتو في تمؾ المدة) السرخسي، المبسكط 

قائؽ (؛ الزيمعي، تبييف الح3/243(؛ المرغيناني، اليداية )ج4/211(؛ الكاساني، بدائع الصنائع )ج15/80)ج
تكممة ، المطيعي؛ 3/4779(؛ الشربيني، مغني المحتاج )ج1/28(؛ البغدادم، مجمع الضمانات )ج5/134)ج

 المجمكع 
(؛ الزركشي، شرح الزركشي 2/184(؛ ابف قدامة، الكافي )ج5/388(؛ ابف قدامة، المغني )ج15/99)ج
 (.4/243)ج
(؛ البغدادم، مجمع الضمانات 3/243اية )ج(؛ المرغيناني، اليد4/211الكاساني، بدائع الصنائع )ج ((2
 (.1/28)ج
 (.5/134(؛ الزيمعي، تبييف الحقائؽ )ج3/243المرغيناني، اليداية )ج ((3
 (.4/244(؛ الزركشي، شرح الزركشي )ج5/518القرافي، الذخيرة )ج ((4
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نمػا عمػؿ         ذا حصؿ خطأ في عمؿ األجير الخاص مػف غيػر قصػد، كلػـ يتعػد أك يتجػاكز، كا  كا 
حسػػب المعتػػاد، كبمػػا تتطمبػػو مينتػػو، لكنػػو حصػػؿ خطػػأ فػػي العمػػؿ؛ كحصػػؿ مػػف فعمػػو ضػػرر؛ فػػػبل 
نمػػا الػػذم يضػػمف ىنػػا المسػػتأجر؛ ألف األجيػػر ىػػك بمنزلػػة النائػػب كالككيػػؿ عنػػو، فمػػا فعمػػو  يضػػمف، كا 

  (2()1)يعتبر كأف المستأجر ىك الذم فعمو؛ ألنو لـ يتعد أك يتجاكز، كىذا ال خبلؼ عميو عند الفقياء
اـ، فػػبل عمػػى مػػا يقػػكـ بػػو مػػف أعمػػاؿ كميػػ : فػػإف المكظػػؼ يعتبػػر أمينػػان وبنــاء عمــى مــا ســبق       

ف حصػػؿ خطػػأ مػػف  يضػػمف مػػا يحػػدث نتيجػػة عممػػو، مػػا داـ ذلػػؾ فػػي حػػدكد كظيفتػػو كمينتػػو، حتػػى كا 
نمػػا الػػذم  غيػػر قصػػد، مػػا لػػـ يتعػػد أك يتجػػاكز الحػػدكد المسػػمكح لػػو بيػػا فػػي ضػػكء كظيفتػػو كمينتػػو، كا 
يضمف ذلؾ ىك صػاحب المؤسسػة التػابع ليػا؛ ألف المكظػؼ ىػك بمثابػة األجيػر الخػاص، كالمؤسسػة 

ذا اسػتأجر " جـاء فـي المغنـي:، (3)بة األجير المشترؾ، كالمشترؾ ىك الضامف، كلػيس الخػاصبمثا كاً 
، كالخياط في دكػاف يسػتأًجري أجيػرنا مػدةن، يسػتعممو فييػا، فتقبىػؿى صػاحبي األجيري المشترؾي أىجيرنا خاصان 

قىػػو أك أفسػػدىهي، لػػـ يضػػمٍنوي؛ ألنػػو أى  جيػػر خػػاص، كيضػػمنو الػػدكاف خياطػػةى ثػػكب، كدفعػػو إلػػى أجيػػره، فخرى
"صاحبي الدكاف؛ ألنو أجير مشترؾ

(4) 

: لك استأجره ليعمؿ لػو فػي الػرم فتمفػت بعػض خطػكط الػرم، أك تمفػت ومن األمثمة عمى ذلك       
المضػػخة التػػي تعمػػؿ عمػػى سػػحب الميػػاه مػػف األرض دكف تقصػػير، أك كػػاف يعمػػؿ فػػي معالجػػة ميػػاه 

يعمػػػؿ عمػػػى لعبػػػة مػػػف األلعػػػاب الكبيػػػرة فتمفػػػت أك  المسػػػبح؛ فتمفػػػت اآللػػػة المسػػػتخدمة لػػػذلؾ، أك كػػػاف
بػػالغير، دكف تقصػػير فػػي كػػؿ مػػا سػػبؽ؛ فإنػػو ال يضػػمف؛ لعػػدـ  تعطمػػت بيػػده، أك أحػػدث ذلػػؾ ضػػرران 

   .(5)تعديو كتجاكزه، كألنو مؤتمف

                                                 

ني المحتاج (؛ الشربيني، مغ3/243(؛ المرغيناني، اليداية )ج4/211الكاساني، بدائع الصنائع )ج ((1
 (.388، 5/319(؛ ابف قدامة، المغني )ج15/99)جالمجمكع تكممة ، المطيعي(؛ 3/4779)ج
" كاألجراء كميـ سكاء"  قال الشافعي:ىناؾ قكؿ لمشافعي بتضميف األجير الخاص كالمشترؾ؛ ألنو منفرد باليد  ((2
(، 15/100)جالمجمكع تكممة ، مطيعيال(، كلكف األظير عند الشافعية ىك عدـ الضماف)4/38الشافعي، األـ )ج)

كىناؾ ركاية لمحنابمة تقكؿ بتضميف األجير الخاص ما تمؼ بأمر خفي ال يعمـ إال مف جيتو )الزركشي، شرح 
(، كفي رأيي ىذا محمكؿ عمى ما إذا كاف ىذا األمر عمى غير العادة أف يحدث إال بالتجاكز 4/244الزركشي )ج

 منو، كلـ يعمـ لو فاعؿ غيره.
 (.93ص  انظر: مسألة مسئكلية المؤسسة عف عمؿ المكظؼ )في ىذا البحث ((3
 (.5/391ابف قدامة، المغني )ج ((4
 (.2/184(؛ ابف قدامة، الكافي )ج5/390(؛ ابف قدامة، المغني )ج15/100)جالمجمكع تكممة ، المطيعي ((5
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أما إذا كقع أم ضػرر عمػى شػخص مػا، كثبػت أف ذلػؾ نػاتج عػف تعػدم المكظػؼ المخػتص؛        
مع عممو بعدـ صبلحيتيا لمعمؿ، أك أخطأ في تشغيميا مما ال يعػذر بػو  مثبلن  كأف قاـ بتشغيؿ المعبة

كال يخفى عمى مثمو عممو بذلؾ، أك لـ يتبع اإلجراءات كالتعميمات الخاصة؛ كإىماؿ كسائؿ السبلمة 
في ىذا الضرر؛ فيضمف؛ ألنو  ان منو، كيعتبر ىك متسبب ان كتجاكز  يان كشركطيا؛ فإف كؿ ىذا يعتبر تعد

      .(1)صفة يده مف األمانة إلى الضماف غيَّر

ىمـال  أو         وبناء عميو: إذا تعـدى الموظـف وتجـاوز حـدود وظيفتـو ومينتـو بتقصـير منـو وا 
تعمد التعدي والتجاوز؛ ف نو يعتبر ىو المسـئول عمـا ينـتج عـن ذلـك مـن أضـرار  وبيـان ذلـك فـي 

 عدة صور:

 الصورة األولى: 

 اإلىمال والتقصير في العمل

مف خبلؿ عدـ االلتزاـ بالتعميمات كاألنظمة المتبعة؛ كالحمكلة الزائػدة فػي لعبػة مػف األلعػاب         
، أك مخالفتػػػو لمػػػا ىػػػك معتػػػاد؛ كػػػأف يتعػػػدل حػػػدكد العمػػػؿ المسػػػمكح لػػػو بالعمػػػؿ فيػػػو، بػػػأف يكػػػكف مػػػثبلن 

ذلػؾ لحػدكث بالعمؿ عمى آلة معينة فقط، كلكنو تجاكز الصبلحيات المسػمكح لػو بيػا؛ كأدل  مختصان 
ضرر، فيتحمؿ ىك المسئكلية عف ذلؾ؛ ألنو غير مأذكف لو في ذلؾ، كىك متسػبب فػي ىػذا الضػرر 
بتعد كتجاكز منو؛ فيضمف كؿ ما نتج عػف ذلػؾ مػف تمػؼ لؤلنفػس كاألمػكاؿ؛ بنػاء عمػى أف المتسػبب 

ف كاف مف غير تعمد إحداث الضرر  .(2)ضامف بمجرد التعدم كالمجاكزة، كا 
 الصورة الثانية

 تعمد التصرف بما يضر بيذه اآللت أو من يستخدميا بما يقتل غالباً  

كأف يتعمد تجاكز الحد المسمكح بو قاصدا الضرر، أك يتعمد تشغيميا مع عممو بكجكد خمػؿ         
فني كبير يؤثر عمى سػبلمة المسػتخدميف ليػا، أك يتعمػد عػدـ العمػؿ باالحتياطػات البلزمػة لمسػبلمة؛ 

اف مثبل، أك السماح لمريض بتجاكز الممنكع، أك ما شابو ذلؾ..، ككؿ ذلؾ بقصػد كإىماؿ حزاـ األم
اإلضػػرار؛ فإنػػو يتحمػػؿ المسػػئكلية عػػف ذلػػؾ، كيضػػمف مػػا تمػػؼ مػػف أنفػػس كأمػػكاؿ، كيعتبػػر ىػػك قاتػػؿ 

                                                 

(؛ 15/100)جالمجمكع تكممة ، المطيعي(؛ 5/518(؛ القرافي، الذخيرة )ج4/211الكاساني، بدائع الصنائع )ج ((1
 (.5/319ابف قدامة، المغني )ج

 (.76ص انظر: المراجع السابقة؛ كراجع مسألة مسئكلية المتسبب، الكجو الثاني )مف ىذا البحث ((2
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 (1)مع تعمده بذلؾ عميو القصاص ؛ ألف المتسبب بما يقتؿ غالبان متعمد؛ إذا كاف ذلؾ مما يقتؿ غالبان 
  .(2)عند الجميكر في الراجح

 الصورة الثالثة

 تعمد التصرف بما يضر بيذه اآللت أو من يستخدميا بما ل يقتل غالباً 

كأف يتعمد تشغيؿ المعبة مثبل كفييا عيػب بسػيط، كىػي مػف األلعػاب البسػيطة التػي ال تحػدث        
فيـل يعتبـر ذلـك  ب،؛ كاألرجكحة اليدكية مثبل، كتسبب ذلؾ بقتػؿ شػخص بفعػؿ ىػذا العيػكبيران  ضرران 
    عمى خالف بين العمماء في ذلكاً متعمد قتالً 

 تحرير محل النزاع

لمػػا تمػػؼ بسػػببو؛ إذا تعػػدل إلػػى حقػػكؽ الغيػػر،  ان اتفػػؽ الفقيػػاء عمػػى أف المتسػػبب يعتبػػر ضػػامن       
عمػػػى أنػػػو يجػػػب القصػػػاص عمػػػى ( 3)كتجػػػاكز مػػػا ىػػػك متعػػػارؼ عميػػػو، كاتفػػػؽ الجميػػػكر خبلفػػػا لمحنفيػػػة

ا قصػػػد الجنايػػة، كتعمػػػد إلحػػػاؽ الضػػرر بػػػالغير، كنػػػتج عػػف ذلػػػؾ إزىػػػاؽ لمػػركح بمػػػا يقتػػػؿ المتسػػبب إذ
ولكنيم اختمفوا إذا تعمد الجناية وتسبب في القتل بمـا ل غالبا، كقتؿ الشخص المعيف بسبب ذلػؾ، 

 يقتل غالبا  ىل عميو قصاص أم ل  عمى قولين:

 القول األول

و، سكاء بما يقتؿ غالبا أك ال؛ فيػك قتػؿ متعمػد، أمػا إذا إذا قصد إحداث الضرر بالمجني عمي       
 .(4)قصد مطمؽ الضرر ففيو الدية، كىذا ما ذىب إليو المالكية

 القول الثاني

؛ فيك قتؿ شبو عمد، كىذا ما إذا قصد كتعمد إحداث الضرر بالمجني عميو بما ال يقتؿ غالبان        
 .(5)ذىب إليو الشافعية كالحنابمة

                                                 

يمكف أف يقصد المكظؼ اإلساءة نتيجة الحقد كالضغينة عمى المؤسسة بسبب إحساسو بيضـ حقو مثبل؛  ((1
 بلنتقاـ مف المؤسسة؛ كىذا نادر.فيقصد الضرر ل

 (.70ص  )مف ىذا البحث راجع مسألة مسئكلية المتسبب، الكجو األكؿ ((2
 (.70ص  راجع مسألة مسئكلية المتسبب، الكجو األكؿ )مف ىذا البحث ((3
 (.2/79(؛ عكدة، التشريع الجنائي )ج4/244(؛ الدردير، الشرح الكبير )ج4/179ابف رشد، بداية المجتيد )ج ((4
(؛ 8/271(؛ ابف قدامة، المغني )ج7/256(؛ الرممي، نياية المحتاج )ج5/214الشربيني، مغني المحتاج )ج ((5

 (.3/259ابف قدامة، الكافي )ج
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 فسبب الخال 

 يرجع الخبلؼ في المسألة إلى األسباب التالية:      
 اختالفيم في تقسيم القتل 1-

 ، قػاؿ المتسػبب بمػا ال يقتػؿ غالبػان (1)ف القتؿ ينقسـ إلى قتؿ عمد كخطػأ كشػبو عمػدإفمف قاؿ        
طػأ ف القتػؿ ينقسػـ إلػى عمػد كخإيعتبر مف القتؿ شػبو العمػد؛ لشػبيو بالقتػؿ العمػد كالخطػأ، كمػف قػاؿ 

كال ثالػػث ليمػػا، قػػاؿ المتسػػبب بمػػا ال يقتػػؿ غالبػػا يعتبػػر مػػف القتػػؿ العمػػد؛ لكجػػكد القصػػد، كىػػك دليػػؿ 
 .العمدية

 اختالفيم في اعتبار القصد واآللة في القتل 2-

فمػػف اقتصػػر عمػػى القصػػد، قػػاؿ العمػػد ىػػك كجػػكد القصػػد، كالخطػػأ ىػػك عػػدـ كجػػكد القصػػد، كال        
لبػػا أك ال، كمػػف اعتبػػر القصػػد كاآللػػة فػػي القتػػؿ، قػػاؿ إذا كجػػد القصػػد، غا عبػػرة لآللػػة سػػكاء بمػػا يقتػػؿن 

ذا كانت اآللة ال تقتؿ غالبان ككانت اآللة تقتؿ غالبان  ؛ فيك شػبو عمػد؛ ألنػو تبػيف أنػو لػـ ؛ فيك عمد، كا 
 .يقصد القتؿ؛ لقصكر اآللة، فيك شبيو بالعمد

 اختالفيم في تأويل شبو العمد  3-

لثالث ليما، كمف  كجيان  رى كرد في القرآف الكريـ؛ كىك العمد كالخطأ، لـ يى  فمف اقتصر عمى ما       
رأل أف لمعمد صفة كلمخطأ صفة أخرل، كفقػداف العمػد لجػزء مػف صػفتو؛ يبعػده عػف العمػد كال يقربػو 

 .مف الخطأ؛ تأكؿ حالة ثالثة؛ كىي شبو العمد، فيك شبيو بالعمد كالخطأ كيشممو النص

 

                                                 

: ما اقترف فيو الفعؿ المزىؽ لمركح بنية قتؿ المجني عميو، فبل بد مف تكفر القصد لدل الجاني القتل العمد ىو ((1
(؛ عكدة، التشريع الجنائي 3/70 يكفي مجرد تعمد الفعؿ)انظر: الشيرازم، الميذب )جلقتؿ المجني عميو، كال

 ((.2/10اإلسبلمي )ج
فإذا  ىك عدـ القصد إلى القتؿ؛ سكاء أخطأ في القصد؛ كمف رمى رصاصة عمى شيء ظنو صيدان  القتل الخطأ ىو:

)انظر: الكاساني،  الرصاصة إنسانان ىك إنساف، أك أخطأ في الفعؿ؛ كمف رمى رصاصة عمى صيد أمامو فأصابت 
 (.7/536(؛ الزحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو )ج7/234بدائع الصنائع )ج

: ما كجد فيو القصد إلى الضرب، دكف القصد إلى القتؿ، كىك أف يقصد ضربو بما ال يقتؿ القتل شبو العمد ىو
مد الفعؿ، لكنو أخطأ في القتؿ؛ ألف اآللة التي ؛ كسمي شبو عمد الجتماع العمد كالخطأ فيو، فإف الجاني تعغالبان 

(؛ الرممي، نياية المحتاج 5/214)الشربيني، مغني المحتاج )ج استعمميا ليس مف شأنيا أف تقتؿ غالبان 
 (.106(؛ عبد العزيز، الفقو الجنائي )ص8/271(؛ ابف قدامة، المغني )ج7/247)ج
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 بالنص الوارد في شبو العمد اختالفيم في العمل 4-

فمػف اعتبػػر حػديث: " قتيػػؿ الخطػأ شػػبو العمػد..." كاعتبػػره صػحيحا أخػػذ بػو، كقػػاؿ شػبو العمػػد        
ثابت بالسنة الصريحة الصػحيحة، كمػف قػدح فػي صػحة الحػديث، كقػاؿ ىػك مضػطرب كال يثبػت مػف 

  .جية اإلسناد، اقتصر عمى ما جاء بو القرآف؛ كىك العمد كالخطأ
 لةاألد

كىػػـ المالكيػػة، القػػائميف بأنػػو إذا  قصػد إحػػداث الضػػرر بػػالمجني عميػػو، سػػكاء بمػػا  أدلــة القــول األول:
 أك ال؛ فيك قتؿ متعمد استدلكا عمى ذلؾ بالمعقكؿ مف عدة كجكه: يقتؿ غالبان 

أف القتؿ العمد ىك كجكد القصد، كالقتؿ الخطأ عػدـ كجػكد القصػد، كال كاسػطة بينيمػا،  الوجو األول:
 .(1)ذا القتؿ كجد فيو القصد فيك قتؿ عمدكى

 يعترض عميو

نما العبػرة بمػا ظيػر مػف قػرائف كأمػارات، فػإذا كانػت اآللػة تقتػؿ         النية ال يطمع عمييا إال اهلل، كا 
ذا كانت اآللة ال تقتؿ غالبان  ؛ تبيف أنو لـ يقصد القتؿ، فإذا قصد غالبا؛ تبيف أنو كاف يقصد القتؿ، كا 

بالخطػػأ مػػف جيػػة أخػػرل؛ فيكػػكف  بالعمػػد مػف جيػػة، كشػػبييان  ؛ فيكػػكف شػػبييان يقتػػؿ غالبػػان  الضػرر بمػػا ال
 .(2)العمد ان متفرع عنيما، كىك شبوثالث ان نكع

أف القتؿ المذككر فػي القػرآف نكعػاف: عمػد كخطػا، كلػيس فػي كتػاب اهلل غيرىمػا، فمػف  الوجو الثاني:
نمػا ىػك عمػده  : "زاد قسما ثالثا؛ كاف متجاكزا لمنص، جاء في المدكنة ، كا  : شبوي العمًد باطػؿه قاؿ مالؾه

: فػػي ، أك خطػػأه كال أعػػًرؼي شػػبوى العمػػد قمػػت: ففػػي أم شػػيء يػػرىل مالػػؾه الديػػةى مغىمظػػةن؟ قىػػاؿ: قىػػاؿ مالػػؾه
ذفىػو ًبحديػدة أك بغيػر ذلػؾ  مثؿ ما صنعى المدلًجي بابنو فقط، ال يراه إال في الكالد في كلًده إذا قتمىػو فحى

  (3)"ير الكالد فعؿى ذلؾ بو قيًتؿى ًبومما لك كاف غ

كىػـ الشػافعية كالحنابمػػة، القػائميف بأنػو إذا قصػد كتعمػػد إحػداث الضػرر بػػالمجني  أدلـة القـول الثــاني:
 ا؛ فيك قتؿ شبو عمد، كاستدلكا عمى ذلؾ بما يمي:عميو بما ال يقتؿ غالبن 

 

 
                                                 

 (.4/180ابف رشد، بداية المجتيد )ج ((1
 (.4/180ع السابؽ )جالمرج ((2
 (.4/558مالؾ، المدكنة )ج ((3
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 أول: من السنة

بًػػًؿ، "قىًتيػػؿي اٍلخى " قولـو صــمى اهلل عميــو وســمم: 1- ػػا، ًمائىػةه ًمػػٍف اإٍلً طىػػًأ ًشػٍبًو اٍلعىٍمػػًد، قىًتيػؿي السَّػػٍكًط كىاٍلعىصى
ديىىا "أىٍربىعيكفى ًمٍنيىا ًفي بيطيكًنيىا أىٍكالى

(1)
 

 وجو الدللة

ذكر النبػي صػمى اهلل عميػو كسػمـ فػي ىػذا الحػديث القتػؿ شػبو العمػد، كىػك صػريح الداللػة عمػى        
 حصؿ فيو القتؿ مع كجكد القصد، بما ال يقتؿ غالباإثبات شبو العمد، كىك الذم 

 يعترض عميو

ىػػذا الحػػديث مضػػطرب عنػػد أىػػؿ الحػػديث، كال يثبػػت مػػف جيػػة اإلسػػناد، فيػػذا النحػػك مػػف القتػػؿ        
   (2)عند مف ال يثبتو يجب بو القصاص، كعند مف أثبتو تجب بو الدية

 يرد عميو

: إسناده كشاكر العمماء، كقاؿ عنو األرنؤكط ىذا الحديث صحيح، كال اضطراب فيو؛ فقد صححو
 (3)صحيح

ا ًفي بىٍطًنيىا، فىاٍختىصى " 2- مى رو فىقىتىمىٍتيىا كى جى ، فىرىمىٍت ًإٍحدىاىيمىا األيٍخرىل ًبحى ميكا ًإلىػى اٍقتىتىمىًت اٍمرىأىتىاًف ًمٍف ىيذىٍيؿو
، ػمَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ػى أىفَّ ًديىػةى جى  النًَّبيّْ صى مىػى فىقىضى ػٍرأىًة عى ػى أىفَّ ًديىػةى المى قىضى ًليػدىةه، كى ٍبػده أىٍك كى ًنيًنيىػا غيػرَّةه، عى

اًقمىًتيىا  (4)"عى

 وجو الدللة
ال  العاقمةأكجب النبي صمى اهلل عميو كسمـ دية المقتكلة عمى عاقمة القاتمة، كمعمكـ أف        

ف لـ تحمؿ دية العمد، فيك بذلؾ غير عمد، كىك كذلؾ ليس خطأ؛ ألني ا قصدت الضرب عدكانا، كا 
 .(5)تقصد القتؿ

                                                 

صححو األرنئكط  ]2627: رقـ الحديث3/647سنف ابف ماجو، الديات / دية شبو العمد مغمظة، : ابف ماجو [ ((1
: رقـ 6/100مسند أحمد، أكؿ مسند عبد اهلل بف عمرك بف العاص..، : أحمد [كقاؿ: إسناده صحيح)نفس المرجع( ؛

 ححو أحمد محمد شاكر كقاؿ: إسناده صحيح )نفس المرجع(.ص ]6533الحديث
 (.4/180ابف رشد، بداية المجتيد )ج ((2
 في ىذه الصفحة 1انظر: مراجع رقـ:  (3 (

صحيح مسمـ، : مسمـ [؛]6910: رقـ الحديث9/11صحيح البخارم، الديات/ جنيف المرأة..، : البخارم [ ((4
 .]1681: رقـ الحديث3/1309نيف، القسامة كالمحاربيف كالقصاص../ دية الج

 (.108عبد العزيز، الفقو الجنائي )ص ((5
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 ثانيا: من المعقول

األصػؿ فػػي الػدماء االحتيػػاط، كال تسػتباح إال بػػأمر كاضػح مسػػتبيف، ال شػبية فيػػو كال إشػػكاؿ،        
كشػػبية؛ ألنػػو يتػػردد بػػيف العمػػد كالخطػػأ، فمػػو بػػذلؾ حكػػـ يشػػبو  كىػػذا النػػكع مػػف القتػػؿ يتضػػمف إشػػكاالن 

فيػو، كلػو حكػـ يشػبو الخطػأ؛ فيسػقط القصػاص؛ ألننػا نحتػاط فػي إزىػاؽ األنفػس،  العمد؛ فتغمظ الديػة
  .(1)كلك كانت المعتدية؛ ألنو ربما لـ يتحقؽ ما يرفع عنيا العصمة

 القول المختار

بعد عرض األقكاؿ، كاألدلة، يترجح عندم القكؿ القائؿ: أف المتسبب إذا تعمد الضرر بما ال        
 بو عمد؛ كذلؾ لما يمي:يعتبر ش يقتؿ غالبان 

 .لقكة أدلة ىذا القكؿ، كسبلمتو مف الردكد 1-

ال يقتػؿ بمثمػو؛  ، أك فعػؿ فعػبلن أك حجر صغير ال يحصؿ بو القتؿ غالبػان  كألنو مف ضرب بعصان  2-
 ، بػؿ ىػك شػبيو بالعمػد كالخطػأ؛ ألنػو متػى كجػدمحضان  فيككف قد اختؿ قصده؛ فيجب أال يعتبر عمدان 

 جب أال يقتؿ بو.ما ينفي العمدية ك 

اختبلؿ العمدية بسبب اآللة ظاىر؛ كذلؾ ما يؤكده أخذ مالؾ بشػبو العمػد مػع الكالػد ككلػده؛ ألف  3-
 .العمدية اختمت ىنا

ف المقصكد مف القصاص ىك حفظ النفكس مف جية العدـ، كال فرؽ بػيف نفػس كنفػس، فيجػب  4- كا 
عمػػى الظػػف أنػػو لػػـ يقصػػد القتػػؿ، كذلػػؾ  االحتيػػاط عنػػد ايقػػاع العقكبػػة عمػػى الجػػاني، خاصػػة إذا غمػػب

، ألف القػرائف ليػا اعتبػار فػي التشػريع، كالقرينػة الصػارفة عػف عند تسببو فػي القتػؿ بمػا ال يقتػؿ غالبػان 
 .العمدية ىنا ىي اآللة التي ال تستخدـ لذلؾ

فػي األحاديػث  كأيضا فإف األدلة مف السنة بينت كدلت عمى اعتبػار شػبو العمػد صػراحة كضػمنان  5-
نمػا مػف بػاب تبيػيف لصحيحة ا التي استدؿ بيا الجميكر، كليس ذلؾ مػف بػاب الزيػادة عمػى الػنص، كا 

 .السنة لما جاء في القرآف

 

 

 

                                                 

 (.5/329القرطبي، تفسير القرطبي )ج ((1
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 الصورة الرابعة

 تعمد إتالف شيء معين )تعمد العتداء المباشر(

، أك كضػػػع مػػػادة معينػػػة تػػػؤثر عمػػػى صػػػبلحية المعبػػػة كػػػأف يتعمػػػد ضػػػرب اآللػػػة بحديػػػدة مػػػثبلن        
يػػػا؛ ممػػػا يػػػؤدم إلػػػى سػػػقكطيا، كقتػػػؿ مػػػف فييػػػا، أك قػػػاـ بتعريػػػة أسػػػبلؾ كيربائيػػػة فييػػػا، أك قػػػاـ كأدكات

بتشغيميا عمػى غيػر المعتػاد؛ ليحػدث الضػرر؛ فػأدل كػؿ ذلػؾ إلػى سػقكط المعبػة أك جػزء منيػا، كقتػؿ 
سيؤدم إلى  مف فييا أك مف حكليا، أك سقط أحد ركابيا جراء ذلؾ، بقصد إلحاؽ الضرر الذم غالبان 

، كلكنيا تقتؿ في الغالب؛ ففي كع القتؿ؛ كيعتبر ىنا قتؿ بغير المحدد، كبآلة لـ تكضع لمقتؿ غالبان كق
كػػػؿ ذلػػػؾ يعتبػػػر الحػػػادث ىنػػػا عمػػػى سػػػبيؿ القتػػػؿ بغيػػػر المحػػػدد؛ الػػػذم اختمػػػؼ العممػػػاء فػػػي كجػػػكب 

 فممعمماء في وجوب القصاص وعدمو في ىذه المسألة قولن: القصاص بو،

 تحرير محل النزاع

يقطػػع كيػػدخؿ فػػي البػػدف؛ كالسػػيؼ كالسػػكيف كمػػا فػػي  (1)إذا اعتػػدل شػػخص عمػػى غيػػره بمحػػدد       
معناه مما يحدد فيجرح؛ كالحديد كالنحاس كالرصاص كالزجػاج كغيػره؛ فػأدل ذلػؾ إلػى جرحػو؛ فمػات 

، أمػػا إذا اعتػػدل عميػػو بآلػػة (2)مػػف ذلػػؾ، فػػبل خػػبلؼ بػػيف العممػػاء أف ىػػذا قتػػؿ عمػػد يكجػػب القصػػاص
؛ كما لك قتمو بالمثقؿ، أك السـ، أك التغريؽ، أك اإللقاء مف شاىؽ، أك غير ذلؾ مػف (3)دغير ذات ح

مماء فيو  ىـل فقد اختمف العالكجكه التي يغمب عمى الظف حصكؿ إزىاؽ النفس بو عند استخدامو، 
    أو شبو عمد  اختمف العمماء في ذلك عمى قولين: ىو عمد يوجب القصاص؟

 القول األول

ذىػػب إليػػو جميػػكر العممػػاء لمقصػػاص، كىػػذا مػػا  ان قتػػؿ بغيػػر المحػػدد يعتبػػر قتػػؿ عمػػد مكجبػػال       
 .(4)مف الحنفية كالصاحباف

 

                                                 

ىك أف يضربو بآلة ذات حد مما يقطع كيدخؿ في البدف؛ كالسيؼ كالسكيف كسناف الرمح كما  القتل بالمحدد: ((1
 ((.8/261جاج كالخشب كغيره..)ابف قدامة، المغني )جفي معناه مما يحدد فيجرح كالحديد كالنحاس كالرصاص كالز 

 (.8/261ابف قدامة، المغني )ج ((2
: ىك ما يغمب عمى الظف حصكؿ زىكؽ النفس بو عند استعمالو مما ال حد لو كال يقطع كال القتل بغير المحدد ((3

 ((.8/261المغني )ج يدخؿ في البدف؛ كضربو بثقؿ الحديد، أك إلقاءه مف شاىؽ كغير ذلؾ.. ) ابف قدامة،
(؛ ابف 12/36(؛ الماكردم، الحاكم )ج12/321(؛ القرافي، الذخيرة )ج26/122السرخسي، المبسكط )ج ((4

 .(.8/262قدامة، المغني )ج
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 القول الثاني

القتؿ العمد ال يككف إال بالمحدد، كال قصػاص فػي غيػر المحػدد، بػؿ ىػك شػبو عمػد فيػو الديػة        
 .(1)، كىذا ما ذىب إليو أبك حنيفةةمغمظ

 سبب الخالف
 يرجع الخالف في المسألة إلى األسباب التالية:      

 اختالفيم في تأويل النصوص 1-

اختمفكا في تأكيؿ حديث"قتيؿ الخطأ شبو العمد..." فالجميكر عمى أف السػكط كالعصػا المقصػكد  -أ 
بيما ىنا ما كاف صغيرا ال يقتؿ غالبا؛ بداللة ذكر السكط، كبنػاء عميػو ذىبػكا إلػى كجػكب القصػاص 

قاتػػؿ بغيػػر المحػػدد، أمػػا أبػػك حنيفػػة فقػػاؿ إف القتػػؿ بغيػػر المحػػدد ىػػك شػػبو عمػػد؛ ألف الحػػديث عمػػى ال
 .نص عمى أف القتؿ بغير المحدد؛ كالسكط كالعصا كالحجر؛ ىك شبو عمد

اختمفػػكا فػػي تأكيػػؿ حػػديث" اقتتمػػت امرأتػػاف..." فػػأبك حنيفػػة يسػػتدؿ بػػو عمػػى عػػدـ القصػػاص فػػي  -ب
ة صػػػرحت بػػػذلؾ عنػػػدما أكجبػػػت الديػػػة، أمػػػا الجميػػػكر فػػػإنيـ حممػػػكا القتػػػؿ بغيػػػر المحػػػدد؛ ألف الركايػػػ

، كال يقصػد بػو القتػؿ فػي الغالػب؛ بداللػة أف المػرأة الحديث عمى الحجر الصػغير الػذم ال يقتػؿ غالبػان 
 .في الغالب ال تقصد القتؿ

 اختالفيم في ثبوت بعض األحاديث والزيادات 2-

سيؼ.." فمف أخذ بالحديث كصححو قاؿ: الحػديث اختمفكا في ثبكت حديث" كؿ شيء خطأ إال ال -أ
حصػػر العمػػد لمػػا كػػاف بالسػػيؼ كمػػا فػػي معنػػاه؛ كبػػذلؾ قػػاؿ بعػػدـ القصػػاص فػػي غيػػر المحػػدد، كمػػف 

 .طعف في الحديث، كقاؿ ىك حديث ضعيؼ ال تقـك بو حجة؛ لـ يأخذ بو، كأكجب القصاص

حنيفػػة قػػاؿ: الركايػػة نصػػت اختمفػػكا فػػي تعػػارض بعػػض ركايػػات حػػديث" اقتتمػػت امرأتػػاف.." فػػأبك  -ب
عمى أف الدية عمى عاقمتيا، كلـ يكجب القصاص، أما الجميكر فقالكا: إف ىذه الركاية معارضػة بمػا 

 .ىك أقكل منيا؛ كىي ما ركاه صاحب القصة؛ أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قضى بالقصاص
 اختالفيم في تكييف القتل بحسب اآللة  3-

، أك غير معػدة لمقتػؿ فػي الغالػب؛ ىػك قتػؿ متػردد آللة التي ال تقتؿ غالبان ف القتؿ بافمف قاؿ إ       
بيف العمد كالخطأ؛ قاؿ ىك شبو عمػد ال قصػاص فيػو، أمػا الجميػكر فقػالكا إف القتػؿ باآللػة يحكػـ بػو 

                                                 

 .(11/5504(؛ القدكرم، التجريد )ج26/122السرخسي، المبسكط )ج ((1
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بحكػـ الغالػب، كالغالػب ىػك القتػؿ بيػا، فكػؿ مػا قصػػد القتػؿ بػو فيػك عمػد بغػض النظػر عػف اخػػتبلؼ 
 .اآللة

 يم في اعتبار القصد عند القتل بغير المحدداختالف 4-

عمػػى تػػكفر القصػػد، بغػػض  يعتبػػر دلػػيبلن  ف اسػػتعماؿ آلػػة، أك أم كسػػيمة تقتػػؿ غالبػػان فمػػف قػػاؿ إ       
ف الػدليؿ عمػى تػكفر القصػد ىػك أف تكػكف لػة؛ قػاؿ بكجػكب القصػاص، كمػف قػاؿ إالنظر عػف نػكع اآل

، أمػا إف كانػت ممػا لػب؛ كالسػيؼ كالسػكيف كنحكىمػاالغا اآللة تقتؿ غالبا، كتككف ىي معدة لمقتؿ في
  .(1)ال يعد لمقتؿ بيا في الغالب؛ كانت شبية عدـ القصد قائمة؛ كلذلؾ ال قصاص

 اختالفيم في المعقول 5-

ف القصػػاص شػػرع لحفػػظ الػػنفس مػػف اليػػبلؾ، أك االعتػػداء عمييػػا بػػأم كسػػيمة، كأف فمػػف قػػاؿ إ       
 بشػػػاعة مػػػف القتػػػؿ بالمحػػػدد؛ قػػػاؿ بكجػػػكب القصػػػاص؛ ردعػػػان ك  بعػػػض الكسػػػائؿ قػػػد تكػػػكف أشػػػد جرمػػػان 

ف القصػاص ينبػئ عػف المماثمػة بػيف العقكبػة كالجنايػة؛ ، كحفظا لمنفس البشرية، كمػف قػاؿ إلممجرميف
ال  ألف العقكبة متناىية في الشدة، فيجب أف تكػكف الجنايػة متناىيػة فػي العمديػة؛ بحيػث تكػكف عمػدان 

عقكبػػة كاممػػة كتسػػتكجب جنايػػة كاممػػة، قػػاؿ بعػػدـ القصػػاص؛ شػػبية فيػػو، إضػػافة إلػػى أف القصػػاص 
 لقصكر الجناية عف العقكبة

 األدلة

كىػـ الجميػكر، القػائميف بػأف القتػؿ بغيػر المحػدد ىػك قتػؿ عمػد مكجػب لمقصػاص،  أدلة القول األول:
ذلػؾ منيػا، ك  استدلكا عمػى ذلػؾ بأدلػة كثيػرة مػف القػرآف الكػريـ كالسػنة كالقيػاس كالمعقػكؿ، أذكػر بعضػان 

 عمى النحك التالي:
 أول: من القرآن الكريم

ڈ  ژ  ژ  ڑ           چ  قـــال تعـــالى:اسػػػتدلكا عمػػػى ذلػػػؾ بعمػػػـك األدلػػػة التػػػي تكجػػػب القصػػػاص،  1-

ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  چ  وقــــــــــال تعــــــــــالى:، [178]البقػػػػػػػػػرة:  چ  کڑ  ک  ک  ک

﮿  ﯀    ﮾﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽

وقــــــال ، [45]المائػػػػػػدة:  چ                        ﯁      
 .[179]البقرة:  چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ  تعالى:

                                                 

 (.2/32عكدة، التشريع الجنائي )ج ((1
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 وجو الدللة

اآليػات تػدؿ داللػػة كاضػحة عمػػى أف مػف قتػػؿ يقتػؿ، دكف تفريػؽ بػػيف قتػؿ كقتػػؿ؛ لعمػـك األدلػػة        
 فرؽ بػيف مػف قتػؿ بسػبلح أك التي أكجبت القصاص في القتمى دكف تمييز، فالنفس تقتؿ بالنفس، كال

سيـ، أك إلقاء مف شاىؽ، أك تغريؽ، أك غير ذلؾ..، بؿ ربما تككف جريمة القتؿ بغير المحدد أشنع 
كأشػػػد جرمػػػا مػػػف غيػػػره؛ لمػػػا فيػػػو مػػػف زيػػػادة تعػػػذيب، فمػػػا داـ أنػػػو قػػػد حصػػػؿ قتػػػؿ عمػػػد فإنػػػو يجػػػب 

لػػػؾ حفظػػػػا لمنفػػػكس، كزجػػػػرا ؛ كذالقصػػػاص؛ ألف الكاجػػػب قتػػػػؿ القاتػػػؿ، كالقاتػػػػؿ بالمثقػػػؿ يسػػػمى قػػػػاتبلن 
      .(1)لممعتديف

ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ    ڱگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ  قــال تعــالى: 2-

 .[33]اإلسراء:  چہ   ھ     ھ  ھ    ہۀ  ہ   ہ

 وجو الدللة

ـى اآليػػة يسػػتكم فيػػو القتػػؿ        ف حكػػ  أعطػػت اآليػػة الحػػؽ ألكليػػاء المقتػػكؿ المطالبػػة بقتػػؿ القاتػػؿ، كا 
؛ ألف الجميع يصدؽي عميػو اسػـ القتػؿ ر محدد كرضخ الرأس بحجر كنحك ذلؾبمحدد كالسبلح، كبغي
 .(2)ظمما فيجب القصاص

 ثانيا: من السنة

، فىًجػػيءى ًبيىػػا ًإلىػػى  عــن أنــس رضــي اهلل عنــو ػػرو جى ػػاحو لىيىػػا، فىقىتىمىيىػػا ًبحى مىػػى أىٍكضى اًريىػػةن عى "أىفَّ يىييكًديِّػػا قىتىػػؿى جى
َـّ قىػاؿى االنًَّبيّْ صى  ؟" فىأىشىػارىٍت ًبرىٍأًسػيىا: أىٍف الى، ثيػ : "أىقىتىمىػًؾ فيػبلىفه ًبيىا رىمىؽه، فىقىػاؿى مَّـى كى سى مىٍيًو كى لثَّاًنيىػةى، مَّى اهللي عى

، فىقىتىمىػوي النَّ  ـٍ ػمَّـى فىأىشىارىٍت ًبرىٍأًسيىا: أىٍف الى، ثيَـّ سىأىلىيىا الثَّاًلثىةى، فىأىشىارىٍت ًبرىٍأًسيىا: أىٍف نىعى سى مىٍيػًو كى ػمَّى اهللي عى بًػيُّ صى
ٍيفً  رى جى "ًبحى

(3)
. 

 وجو الدللة

يػدؿ الحػديث عمػى أف النبػي صػمى اهلل عميػو كسػمـ اقػتص مػف الييػكدم الػذم قتػؿ المػرأة، مػػع        
؛ فثبت أف قتمو عمد محض؛ فثبت فيو القصػاص أنو قتميا بغير المحدد، كال معنى لقتمو إال قصاصان 

عميػو، فالسػػبب ىػك أنػػو  اآللػة؛ ألنػػو حكػـ كرد عمػػى سػبب فكجػػب أف يكػكف محمػػكالن بغػض النظػر عػػف 

                                                 

 (.3/93(؛ الشنقيطي، أضكاء البياف )ج8/262ابف قدامة، المغني )ج ((1
 .(90/ 3ج) أضكاء البيافالشنقيطي،  ((2
 .]6879: رقـ الحديث9/5صحيح البخارم، الديات/ مف أقاد بالحجر، : البخارم [ ((3
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لمقتػؿ؛ فكجػب الحكػـ عميػو لػذلؾ؛ كىػك  ، كيقصد بو القتؿ؛ فكػاف متعمػدان قصدىا بالقتؿ بما يقتؿ غالبان 
 . (1)القصاص

 ثالثا: القياس

يقصػد بػو القتػؿ، كيقتػؿ قياس القتؿ بغير المحدد عمى القتؿ بالمحدد، بجامع أف غير المحػدد        
 .(2)؛ كالمحدد، كالعبرة بالقتؿ مع كجكد اآللة التي تقتؿ غالبان غالبان 

 رابعا: المعقول  وذلك من وجوه:
القصاص مكضكع لحفظ النفكس كحراستيا مف اإلزىاؽ، فمك سقط القصاص مف القتؿ  الوجو األول:

لمثقؿ؛ ثقة منو بسقكط القصاص عنو، بالمثقؿ؛ لما حفظت النفكس، كلسارع كؿ مف يريد القتؿ إلى ا
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  چ   قال تعالى:كالقصاص مكضكع لمزجر عف القتؿ، 

، كعدـ القصاص ، كباطبلن ، فما أدل إلى إبطاؿ معنى النص؛ كاف مطرحان [179]البقرة:  چۈ
 .(3)يبطؿ معنى النص؛ فكجب إبطالو؛ فثبت بذلؾ القصاص

لمػركح أبمػػغ مػف الفعػؿ الجػػارح؛   تطيػؽ الػػنفس احتمالػو فػي ككنػػو مزىقػان مػا ال تمبػث كال الوجـو الثــاني:
ألف ىذا مزىؽ لمركح بنفسو، كالفعؿ الجارح مزىؽ لمركح بكاسطة الجراحة، كالجرح كسيمة يتكسؿ ًبيػا 

 .(4)بكاسطة بنفسو يككف أبمغ مما يككف عامبلن  إلى إزىاؽ الركح كما يككف عامبلن 
العرؼ في قصػد النػاس إلػى قتػؿ أىعػدائيـ بإلقػاء األسػطكانة، أك رفػع  ككذلؾ مف حيث الوجو الثالث:

حجػػر الرحػػى عمػػييـ يكػػكف أبمػػغ مػػف القصػػد إلػػى ذلػػؾ بػػالجرح فػػي بعػػض األعضػػاء، فػػإذا جعػػؿ ذلػػؾ 
(5)لمقصاص فيذا أكلى مكجبان 

. 

صػاص كىك قكؿ أبػي حنيفػة القائػؿ: بػأف القتػؿ العمػد ال يكػكف إال بالمحػدد، كال ق أدلة القول الثاني:
 في غير المحدد، استدؿ عمى ذلؾ بالسنة كالمعقكؿ، كذلؾ عمى النحك التالي:

 
                                                 

(؛ المقدسي، 8/262(؛ ابف قدامة، المغني )ج12/36(؛ الماكردم، الحاكم )ج12/321القرافي، الذخيرة )ج ((1
 (.1/525العمدة )ج العدة شرح

(؛ ابف قدامة، 8/262(؛ ابف قدامة، المغني )ج12/36(؛ الماكردم، الحاكم )ج12/321القرافي، الذخيرة )ج ((2
 (.1/525(؛ المقدسي، العدة شرح العمدة )ج3/257الكافي )ج

 (.12/37الماكردم، الحاكم )ج ((3
 (.26/122السرخسي، المبسكط )ج ((4
 (.26/122المرجع السابؽ )ج ((5
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 أول: من السنة

بًػػًؿ، " قولـو صــمى اهلل عميــو وســمم: 1- ػػا، ًمائىػةه ًمػػٍف اإٍلً طىػػًأ ًشػٍبًو اٍلعىٍمػػًد، قىًتيػؿي السَّػػٍكًط كىاٍلعىصى "قىًتيػػؿي اٍلخى
ديىىا "أىٍربىعيكفى ًمٍنيىا ًفي بيطيكًنيىا أىٍكالى

(1). 
 وجو الدللة

القتػؿ بغيػر المحػدد؛ كالسػكط كالعصػا، سػماه النبػػي صػمى اهلل عميػو كسػمـ بػػ"شبو العمػد"، كىػػك        
   .(2)؛ ألكجب فيو القصاصخبلؼ العمد، كأكجب فيو الدية، دكف القصاص، كلك كاف عمدان 

 يعترض عميو

، كدليؿ ذلؾ: ذكره السكط؛ كىك البان ال يقتؿ غ المقصكد بالعصا كالحجر: ما كاف منيا صغيران        
كما ىك معمكـ، فدؿ ذلؾ عمى أنػو أراد مػا يشػبو العصػا كالسػكط مػف  معتبر آلة صغيرة ال تقتؿ غالبان 

 .(3)اآلالت الصغيرة التي ال تقتؿ غالبا
طىإو أىٍرشه "  قولو صمى اهلل عميو وسمم: 2- ًفي كيؿّْ خى ، كى طىأه، ًإالَّ السٍَّيؼى "كيؿُّ شىٍيءو خى

(4). 
 وجو الدللة

بالسػيؼ، كمػا فػي معنػاه، كأمػا غيػره؛ كالمثقػؿ كغيػر المحػدد،  حصر العمد عمػى مػا كػاف قػتبلن        
 .فبل يعد مف القتؿ العمد

 يعترض عميو
ركم ىػػذا الحػػديث بػػػ" كػػؿ شػػػيء مػػف خطػػأ إال السػػيؼ ." كىػػذا أكلػػػى؛ لزيادتػػو، كلػػك لػػـ تنقػػػؿ        

 .(5)و بأدلتنا، مع أف ىذا الحديث ضعيؼ ال تقـك بو حجةالزيادة؛ لكاف الخبر محمكال عمي

ػرو  عن أبي ُىَرْيَرَة َرِضَي المَُّو َعْنُو  َقاَل: 3- جى ، فىرىمىٍت ًإٍحدىاىيمىا األيٍخرىل ًبحى "اٍقتىتىمىًت اٍمرىأىتىاًف ًمٍف ىيذىٍيؿو
مَّ  ميكا ًإلىى النًَّبيّْ صى ا ًفي بىٍطًنيىا، فىاٍختىصى مى ٍبػده فىقىتىمىٍتيىا كى ًنيًنيىا غيػرَّةه، عى ى أىفَّ ًديىةى جى ، "فىقىضى مَّـى سى مىٍيًو كى ى اهللي عى

اًقمىًتيىا مىى عى ٍرأىًة عى ى أىفَّ ًديىةى المى قىضى ًليدىةه، كى   .(6)"أىٍك كى

                                                 

 (.104ص سبؽ تخريجو )  ((1
 (.1/261(؛ ابف قدامة، المغني )ج11/5504القدكرم، التجريد )ج ((2
 (.1/262ابف قدامة، المغني )ج ((3
، قاؿ عنو ]8424: رقـ الحديث30/374مسند أحمد، حديث النعماف بف بشير / أكؿ مسند الككفييف، : أحمد [ ((4

 (.3/677ده ضعيؼ جدا )كط في سنف ابف ماجو: إسناشعيب األرنؤ 
 (.12/37الماكردم، الحاكم )ج ((5
 (.104ص سبؽ تخريجو )  ((6



112 

 

 وجو الدللة

ىػػذا الحػػديث يػػدؿ عمػػى عػػدـ القصػػاص فػػي القتػػؿ بغيػػر المحػػدد؛ ألف الركايػػة صػػرحت بأنيػػا        
نما أكجب الدية عمى العاقمة قتمتيا بحجر،  .كىك مف المثقؿ كغير المحدد، كا 

 يعترض عميو بما يمي:

، كىػػك كصػػاحب القصػػة؛ (1)معارضػػة بالركايػػة الصػػحيحة مػػف حػػديث حمػػؿ بػػف مالػػؾىػػذه الركايػػة  -أ
 .(2)ألف القاتمة كالمقتكلة زكجتاه، كىي أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قضى بالقصاص ال بالدية

ديث محمػػكؿ عمػػى حجػػر صػػغير كعمػػكد صػػغير ال يقصػػد بػػو القتػػؿ غالبػػا فيكػػكف شػػبو ىػػذا الحػػ -ب
كىػذا مػذىب الشػافعي  ،عمد تجب فيو الدية عمى العاقمة كال يجب فيو قصػاص كال ديػة عمػى الجػاني

 .(3)كالجماىير
ـٍ ييكًجػٍب " الًَّذم يىٍظيىري أىنَّوي إً  بن حجر:اقال قتؿ األخرل،  أف مثؿ ىذه المرأة ال تقصد غالبان  -ج ا لى نَّمى

ػػا ىيػػكى ًشػػٍبوي اٍلعىٍمػػًد فىػػبلى  ًد اٍلعىٍمػػدي كىىىػػذىا ًإنَّمى شىػػٍرطي اٍلقىػػكى ػػٍد ًمٍثمييىػػا كى ـٍ ييٍقصى دى أًلىنَّيىػػا لىػػ ػػةى ًفيػػًو لٍمقىٍتػػؿ ًفيػػًو اٍلقىػػكى جَّ حي
"بالمثقؿ كال عكسو

(4). 
 ثانيا: من المعقول  وذلك من وجوه:

لمقتػػؿ، كال مسػػتعممة فيػػو؛ ألنػػو ال يمكػػف اسػػتعماليا فػػي القتػػؿ أف اآللػػة غيػػر مكضػػكعة  الوجــو األول:
؛ فقصػرت عػف عمى غفمة؛ ألف في القتؿ عمى غفمة يقصده بما يقتؿ غالبا، كىذه اآللة ال تقتؿ غالبػان 

 .(5)العمدية
القصد إلى القتؿ أمر باطف ال يكقؼ األمػر عميػو، فأقػاـ الشػرع الضػرب بآلػة كضػعت  الوجو الثاني:
القصػػد إلػػى القتػػؿ، كأقػػاـ الضػػرب بآلػػة كضػػعت لمتأديػػب مقػػاـ عػػدـ القصػػد، فسػػقط اعتبػػار لمقتػػؿ مقػػاـ 

حقيقػػػة القصػػػد، كاعتبػػػر السػػػبب القػػػائـ مقامػػػو ؛ ألف القصػػػاص يشػػػترط لػػػو العمػػػد، كالعمػػػد مػػػف أفعػػػاؿ 
                                                 

ابف سنف : ابف ماجو [؛  ]4572: رقـ الحديث6/628سنف أبي داككد، الديات/ دية الجنيف..، : أبك داكد [ ((1
) األلباني، صحيح  ، قاؿ عنو األلباني: صحيح اإلسناد]2641: رقـ الحديث3/659، ، الديات/ دية الجنيف ماجو

 ((.6/141كضعيؼ سنف ابف ماجو )ج
 (.3/94الشنقيطي، أضكاء البياف )ج ((2
 .(177/ 11جشرح النككم عمى مسمـ )النككم،  ((3
 (.12/250ابف حجر، فتح البارم )ج ((4
البحر الرائؽ (؛ ابف نجيـ، 10/211(؛ البابرتي، العناية شرح اليداية )ج13/71العيني، البناية شرح اليداية )ج ((5
 (.8/332)ج
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 القمكب، كال يعمـ إال بالقرائف الجازمة الدالة عميو، فإف كاف القتؿ بآلػة القتػؿ كالمحػدد، عمػـ أنػو عامػد
ف كػاف بغيػر ذلػؾ لػـ يعمػـ عمػده لمقتػؿ ؛ الحتمػاؿ قصػده أف ي شػجو أك يؤلمػو مػف غيػر قصػد قتمو، كا 

(1)كؿ إلى شبو العمدؤ قتمو في
. 

 يعترض عميو
بأف المثقؿ كالعمكد كالصخرة الكبيرة مف آالت القتؿ كالسيؼ ؛ ألف المشدكخ رأسو بعمكد أك       

ت المضركب بالسيؼ، كذلؾ يكفي مف القرينة عمى صخرة كبيرة يمكت مف ذلؾ حاال عادة كما يمك 
(2)قصد القتؿ

. 

القصاص عقكبة كاممة، كىك يستكجب جناية كاممة؛ كذلؾ بتمحض العمدية  الوجو الثالث:
شبية عدـ العمدية، فيك يتقاصر عف العمدية؛ كبذلؾ يككف  وكاكتماليا، كالقتؿ بغير المحدد في

 .(3)مة؛ كىك باطؿالقصاص عقكبة كاممة عمى جناية غير كام
القصاص ينبئ عف المماثمة بيف العقكبة كالجناية، كال مماثمة بيف الجرح بالسيؼ  الوجو الرابع:

، كال مماثمة بيف مثبل، ككذلؾ فإف القصاص لمزجر عف القتؿ بما يقتؿ غالبان  ؽّْ كغيره، كبيف الدَّ 
 .(4)د فالقتؿ بو نادرالمحدد كغير المحدد؛ فالقتؿ بالمحدد يقتؿ غالبا، أما غير المحد

 القول المختار
بعد عرض األقكاؿ كاألدلة، يترجح قكؿ الجميكر، القائؿ: بكجكب القصاص عمى القتؿ بغير        

 المحدد؛ مما يقتؿ في الغالب، كذلؾ لما يمي:
 .عمـك األدلة التي تنص عمى كجكب القصاص، دكف تفريؽ بيف آلة كآلة  1-
ذم اعتمدكه في كجكب القصاص لكؿ قتؿ عدكاف، كسبلمتو مف قكة استدالؿ الجميكر ال -2

 .الردكد
ال عبرة لآللة المستخدمة، سكاء كانت مف المحدد، أك غير المحدد، ما دامت الحصيمة النيائية  3-

  .قد تحققت بآلة يتصكر منيا القتؿ غالبان  -كىي قتؿ النفس -المقصكدة
زىاقيا، فإذا عمـ أف  لممعتديف، كحفظا القصاص ما شرع إال زجران  4- لمنفس مف االعتداء عمييا، كا 

مف القصاص، كلضاع مقصكد  غير المحدد ال قصاص فيو؛ التخذه المجرمكف كسيمة لمقتؿ؛ ىركبان 
 .الشارع الحكيـ في الحفاظ عمى النفس

                                                 

 (.13/71العيني، البناية شرح اليداية )ج ((1
 (.3/93الشنقيطي، أضكاء البياف )ج ((2
 (.23/176(؛ ابف اليماـ، فتح القدير )ج13/71العيني، البناية شرح اليداية )ج ((3
 (.6/100الحقائؽ )ج (؛ الزيمعي، تبييف8/332(؛ ابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج26/124السرخسي، المبسكط )ج ((4
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كبذلؾ يتبيف أف المكظؼ لك قصد إتبلؼ شيء كتعمد ذلؾ؛ بقصد إلحاؽ الضرر كالقتؿ في        
ذكر مف أمثمة؛ فإنو يجب القصاص عميو، خاصة أف اآلالت المستخدمة تحمؿ درجة مف كؿ ما 

الخطكرة، كعند تعمد أم إتبلؼ أك إفساد سينتج عنو أضرار بالغة في األركاح كالممتمكات، كيمحؽ 
بيذه المسألة ما لك تعمد المكظؼ عدـ إنقاذ المصاب، كاالمتناع عف تقديـ اإلسعاؼ لو، مع عممو 

، أك امتنع عف إنقاذ الغريؽ في المسبح؛ ففي كؿ ذلؾ أنو سي مكت إذا لـ يقدـ لو اإلسعاؼ البلـز
 .الضرر كالقتؿ قاصدان  القصاص، ما داـ متعمدان 
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 المبحث الرابع
 مسئولية الزائر نفسو عن األضرار في أماكن الترفيو

لمقياـ بالترفيو عف أنفسيـ مف خبلؿ  مف المعمكـ أف المكاف الترفييي يقكـ بزيارتو الناس؛
األنشطة الترفييية المختمفة التي تتكفر في ىذا المكاف؛ كذلؾ مقابؿ أجرة معمكمة، كشراء تذكرة 
لدخكؿ األفراد؛ لبلستفادة مف الخدمات المكجكدة، أك شراء تذكرة خاصة الستخداـ األلعاب 

فيل يتحمل عمى نفسو، أك عمى غيره،  المكجكدة، كقد تقع أضرار يككف ىك المتسبب فييا، سكاء
 وبيان ذلك في عدة صور: الزائر المسئولية عن ىذه األضرار؟

 تعمد الزائر إلحاق األذى بنفسو: الصورة األولى
إذا تعمد الزائر إلحاؽ األذل بنفسػو، بػأم نػكع مػف أنػكاع اإليػذاء؛ كػأف ألقػى بنفسػو مػف مكػاف        

، أك إغراؽ نفسو، أك مخالفة التعميمػات مػع عممػو كتعمػده بحصػكؿ مرتفع، أك مف لعبة أثناء تشغيميا
األذل كالضرر، كفعؿ كؿ ذلؾ طمبا لممكت بقصد االنتحػار كقتػؿ نفسػو؛ فػإف ىػذا الفعػؿ يعػد انتحػارا 

، كىػك محػـر (1)متعمدا، كمف المعمػـك قتػؿ الرجػؿ نفسػو كبيػرة مػف الكبػائر، كىػك محػـر باتفػاؽ العممػاء
   (2)ماعبالكتاب كالسنة كاإلج

 أول: من الكتاب

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ  قال تعالى: 1-

 .[84]البقرة:   چٺ  ٺ   

 .[29]النساء:  چچ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ     چڃ  چ  چچ قال تعالى:  2-

 وجو الدللة

قتػػؿ النػػاس بعضػػيـ تػػدلؿ اآليػػات عمػػى حرمػػة قتػػؿ اإلنسػػاف، كسػػفؾ دمػػو، كنيػػت اآليػػات أف ي       
ثمػا  بعضا، كمف أعظـ ذلؾ أف يقتؿ اإلنساف نفسو؛ لذلؾ اعتبػر الفقيػاء أف قاتػؿ نفسػو أعظػـ كزرا كا 

                                                 

(؛ الحجاكم، اإلقناع 6/4(؛ الشافعي، األـ )ج1/254(؛ مالؾ، المدكنة )ج30/266السرخسي، المبسكط )ج ((1
 (.25/280(؛ ابف تيمية، مجمكع الفتاكل )ج4/194)ج
 (.25/280ابف تيمية، مجمكع الفتاكل )ج ((2
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ف الزائػر  مف قاتػؿ غيػره؛ ألنػو فاسػؽ بػاغ عمػى نفسػو، كلػيس أحػد فػي الظمػـ أظمػـ ممػف قتػؿ نفسػو، كا 
  (1)المتعمد إلحاؽ األذل بنفسو يككف قد كقع فيما نيت عنو اآليات

 يا: من السنةثان

بىػؿو عن َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي المَُّو َعْنُو  َعـِن النَِّبـيِّ َصـمَّى اهلُل َعَمْيـِو َوَسـمََّم َقـالَ 1-  ػٍف تىػرىدَّل ًمػٍف جى : " مى
سَّى ٍف تىحى مى مَّدنا ًفييىا أىبىدنا، كى اًلدنا ميخى ـى يىتىرىدَّل ًفيًو خى يىنَّ سيمِّا فىقىتىػؿى نىٍفسىػوي، فىسيػمُّوي  فىقىتىؿى نىٍفسىوي، فىييكى ًفي نىاًر جى

ًديدى  ًديػدىةو، فىحى ػٍف قىتىػؿى نىٍفسىػوي ًبحى مى مَّػدنا ًفييىػا أىبىػدنا، كى اًلػدنا ميخى ـى خى يىػنَّ سَّاهي ًفػي نىػاًر جى ػأي ًفي يىًدًه يىتىحى تيػوي ًفػي يىػًدًه يىجى
مَّدنا ًفييىا أىبىدن  اًلدنا ميخى ـى خى يىنَّ  (2)"اًبيىا ًفي بىٍطًنًو ًفي نىاًر جى

ًديدىتيوي ًفي "َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم: 2-  ًديدىةو فىحى ٍف قىتىؿى نىٍفسىوي ًبحى مى
مىٍف شىًربى سيمِّ  مَّدنا ًفييىا أىبىدنا، كى اًلدنا ميخى ـى خى يىنَّ أي ًبيىا ًفي بىٍطًنًو ًفي نىاًر جى سَّػاهي يىًدًه يىتىكىجَّ ا فىقىتىؿى نىٍفسىوي فىييػكى يىتىحى

بىؿو فىقىتىؿى نىٍفسىوي فىييكى يىتىرىدَّل ًفي نى  ٍف تىرىدَّل ًمٍف جى مى مَّدنا ًفييىا أىبىدنا، كى اًلدنا ميخى ـى خى يىنَّ اًلػدنا ًفي نىاًر جى ـى خى يىػنَّ اًر جى
مَّدنا ًفييىا أىبىدنا" ميخى
(3) 

اِك  َوَكاَن ِمْن َأْصَحاِب الشََّجَرِة َحدََّثُو: َأنَّ َرُسوَل المَِّو َصـمَّى َعْن َأِبي ِقاَلَبَة: َأنَّ ثَابِ 3-  حَّ َت ْبَن الضَّ
ٍف قىتىؿى نىٍفسىوي ًبشىٍيءو ًفي الدٍُّنيىا عيذّْبى ًبًو يىٍكـى الًقيىامىةً  اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َقاَل:" مى  (4)"كى

ـٍ "أيتًػػ َعــْن َجــاِبِر ْبــِن َســُمَرَة  َقــاَل: 4- ، فىمىػػ ػػؿو قىتىػػؿى نىٍفسىػػوي ًبمىشىػػاًقصى ػػمَّـى ًبرىجي سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى اهللي عى يى النَّبًػػيُّ صى
مىٍيوً  ؿّْ عى  (5)"ييصى
 وجو الدللة

تػػدؿ األحاديػػث داللػػة كاضػػحة عمػػى حرمػػة قتػػؿ اإلنسػػاف نفسػػو، أك إلحػػاؽ األذل بيػػا، كبيػػاف        
قيامػة عمػى الييئػة التػي قتػؿ بيػا نفسػو؛ مػا ىػك إال النبي صمى اهلل عميو كسمـ بأف القاتػؿ يػأتي يػـك ال
 .لعظيـ ىذا الذنب، كخطكرتو، كأنو كبيرة مف الكبائر

 

                                                 

(؛ ابف رشد، البياف كالتحصيؿ 2/215ؽ )ج(؛ ابف نجيـ، البحر الرائ1/528الشككاني، فتح القدير )ج ((1
 (.2/272)ج
 ]. 5778: رقـ الحديث7/139صحيح البخارم، الطب / شرب السـ كالدكاء..، : البخارم [ ((2
 ]. 109: رقـ الحديث1/103صحيح مسمـ، اإليماف / غمظ تحريـ قتؿ اإلنساف نفسو..، : مسمـ [ ((3
 ]. 6047: رقـ الحديث8/15نيى مف السباب كالمعف..، صحيح البخارم، األدب / ما ي: البخارم [ ((4
 ]. 978: رقـ الحديث2/672صحيح مسمـ، الجنائز / ترؾ الصبلة عمى القاتؿ نفسو، : مسمـ [ ((5
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 ثالثا: اإلجماع

اًئًو كىالى أىف يػؤلـ  " كىاتَّفىقيكا أىنو الى يحؿ ألحد أىف يقتؿ نىفسو كىالى أىف يقطع عضكان  بن حزم:اقال  مف أىٍعضى
"نىفسو

(1)
. 

رىػػا تػػدؿ داللػة كاضػػحة كصػػريحة عمػػى حرمػة إلحػػاؽ الشػػخص األذل بنفسػػو، فيػذه األدلػػة كغي       
 .كفي مقدمتيا االنتحار كقتؿ النفس

فػػإف مػػف ألحػػؽ األذل بنفسػػو؛ كػػأف ألقػػى بنفسػػو عػػف لعبػػة مػػف األلعػػاب، أك  وبنــاء عمــى ذلــك:       
و، كجنايػػة تجػػاكز المسػػمكح بػػو، أك أغػػرؽ نفسػػو؛ فإنػػو قاتػػؿ لنفسػػو، كدمػػو ىػػدر؛ ألنػػو قتػػؿ نفسػػو بنفسػػ

  .(2)اإلنساف عمى نفسو ىدر، ال يحاسب عمييا غيره

 إلقاء نفسو من لعبة من األلعاب؛ لحماية نفسو: الصورة الثانية
قػػد يصػػيب لعبػػة مػػف األلعػػاب الكبيػػرة خمػػؿ أثنػػاء عمميػػا؛ كػػأف تكػػكف عمػػى كشػػؾ السػػقكط، أك        

ى ظنو بكجكد خطر عمػى حياتػو؛ حدث بيا تمؼ ما؛ يؤثر عمى سبلمتيا، كسبلمة ركابيا، كغمب عم
فاضطر إلى إلقاء نفسو مف المعبة كىي تعمؿ، مع احتماؿ حدكث ضرر لو بسبب ذلػؾ؛ فإنػو ينظػر 

 إلى ما يمي:

، كغمب عمى ظنػو السػبلمة عنػد إلقػاء نفسػو؛ فإنػو  يجػب عميػو إذا كاف الخطر عمى حياتو محققان  -أ
 لؾ لما يمي:، كذ(3)أف يمقي بنفسو؛ حتى ينجك مف الخطر المتحقؽ

أف جانب النجاة عند إلقاء نفسو مرجح عمى البقاء في المعبة التي فييا خطر؛ كىك مأمكر بػدفع  1-
 .(4)اليبلؾ عف نفسو بما يقدر عميو

كألف حفػػػػظ الػػػػنفس كاجػػػػب، كغمبػػػػة الظػػػػف كػػػػاليقيف فػػػػي أغمػػػػب األحكػػػػاـ، ككػػػػذلؾ ىنػػػػا فػػػػي ىػػػػذه  2-
 .(5)المسألة

                                                 

، مراتب اإلجماع )ج ((1  (.1/157ابف حـز
(؛ 5/8ادات )ج(؛ ابف النجار، منتيى اإلر 7/276(؛ الكاساني، بدائع الصنائع )ج27/2السرخسي، المبسكط )ج ((2

 (.3/256البيكتي، شرح منتيى اإلرادات )ج
(؛ 5/83(؛ ابف نجيـ، البحر الرائؽ )ج7/99(؛ الكاساني، بدائع الصنائع )ج10/77السرخسي، المبسكط )ج ((3

 (.4/126(؛ المرداكم، اإلنصاؼ )ج3/290(؛ ابف مفمح، المبدع )ج10/386ابف قدامة، الشرح الكبير )ج
 (.10/77ط )جالسرخسي، المبسك  ((4
 (.3/290ابف مفمح، المبدع )ج ((5
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 -المفاسػد نػدفع الضػرر كالمفسػدة المتحققػة بالمفسػدة المتكىمػةكمف باب المكازنة بيف المصػالح ك 3- 
 .، فندفع األشد باألخؼ-كىي احتماؿ حدكث ضرر نتيجة إلقاء نفسو

أما إذا كػاف الخطػر عمػى حياتػو غيػر متكقػع، كال ظػاىر، كالخطػر مػف اإللقػاء أشػد كأعظػـ؛ فػبل  -ب
دفػع لمخطػر، كألحػؽ األذل بنفسػو، ك فسػو يجكز لو في ىذه الحالة إلقاء نفسو؛ ألنو يككف قد عرض ن

 .مفسدة قميمة كخفيفة بمفسدة أشد؛ كىذا باطؿ

أمػػا إذا تسػػاكل األمػػراف عنػػده؛ بػػأف كػػاف يرجػػك النجػػاة فػػي الجػػانبيف بػػنفس الدرجػػة؛ فإنػػو فػػي ىػػذه  -ج
الحالة يخير بيف اإللقاء بنفسو، أك البقػاء؛ الخػتبلؼ أحػكاؿ النػاس فػي ذلػؾ؛ فمػنيـ مػف يصػبر عمػى 

كال يصبر عمى إلقاء نفسو، كمنيـ العكػس؛ كذلػؾ كمػف ىبػت نػار فػي سػفينتيـ، ككػاف احتمػاؿ البقاء 
النجاة في إلقاء النفس بالماء بنفس درجة البقاء في السفينة؛ فإنو يخير عند العمماء؛ ألف مػف النػاس 

  (1)مف يصبر عمى الماء كال يصبر عمى النار، كالعكس

كػػػاف خطػػػر اإللقػػػاء بنفسػػػو مػػػف المعبػػػة بػػػنفس مسػػػتكل البقػػػاء، ككػػػذلؾ إذا تسػػػاكل األمػػػراف عنػػػده؛ بػػػأف 
فكبلىما فيو نفس الخطر، كىك يعمـ أنو ال محالة مصاب بنفس الضرر كاألذل؛ فإنػو يتخيػر بالبقػاء 
أك اإللقاء؛ ألف طبائع الناس تختمػؼ؛ فمػنيـ مػف يصػبر عمػى اإللقػاء كال يصػبر عمػى البقػاء، كمػنيـ 

أىكف عميو، كال يصبر عمى إلقاء نفسو، كألنو مضطر؛ كمف ابتمي  مف يصبر عمى البقاء؛ لعممو أنو
 -"ىمػػا مرتبتػػاف قــال األوزاعــي:ببميتػػيف يختػػار أىكنيمػػا عميػػو؛ ألنػػو ال مزيػػة ألحػػدىما عمػػى اآلخػػر، 

، ثـ ىك إف ألقى بنفسو يككف قد ألجئ إلى ذلؾ، كال خيار لو؛ ألف خياره (2)فاختر أيسرىما" -مكتتاف
 .(4()3)بعد ذلؾ في إضافة الفعؿ إلى نفسو؛ فميذا يخير مو معتبران فاسد، فبل يبقى فع

                                                 

 (.3/290(؛ ابف مفمح، المبدع )ج10/77السرخسي، المبسكط )ج ((1
 (.3/290ابف مفمح، المبدع )ج ((2
(؛ ابف نجيـ، 1/513(؛ مالؾ، المدكنة )ج7/99(؛ الكاساني، بدائع الصنائع )ج10/77السرخسي، المبسكط )ج ((3

(؛ المرداكم، 3/290(؛ ابف مفمح، المبدع )ج10/386قدامة، الشرح الكبير )ج(؛ ابف 5/83البحر الرائؽ )ج
 (.4/126اإلنصاؼ )ج

ىناؾ قكؿ لمحمد بف الحسف مف الحنفية بأنو يجب عميو البقاء، كال يجكز لو أف يمقي بنفسو؛ ألف إلقاءه بنفسو  ((4
النجاة، فإذا كاف ال يرجك النجاة؛ لـ يكف ىك مف فعؿ نفسو، كبقاؤه مف فعؿ غيره، كيجكز أف يمقي بنفسو عند رجاء 

(، كلكف ىذا القكؿ ضعيؼ؛ لما ذكر مف أدلة عمى 10/77لميبلؾ عف نفسو) السرخسي، المبسكط )ج فعمو دفعان 
(؛ مالؾ، 7/99(؛ الكاساني، بدائع الصنائع )ج10/77جكاز األمريف، كتخييره في ذلؾ ) السرخسي، المبسكط )ج

(؛ ابف مفمح، 10/386(؛ ابف قدامة، الشرح الكبير )ج5/83يـ، البحر الرائؽ )ج(؛ ابف نج1/513المدكنة )ج
 (.3/290المبدع )ج
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 إصابة الزائر بضرر من غير فعل نفسو: الصورة الثالثة
، أك غػػػرؽ فػػػي إذا أصػػػاب الزائػػػر ضػػػرر مػػػف األضػػػرار؛ كػػػأف يكػػػكف قػػػد سػػػقط مػػػف لعبػػػة مػػػثبلن        

ف أنػكاع الضػرر..؛ مسبح، أك تعرض لصػعقة كيربائيػة، أك ضػرر مػف حيػكاف مػثبل، أك غيػر ذلػؾ مػ
 فإنو ينظر إلى ما يمي: 

إذا كجػػد تعػػد كتجػػاكز، أك تفػػريط، سػػكاء كػػاف مػػف المكظػػؼ، أك زائػػر آخػػر، أك غيػػره؛ فػػإف الػػذم  -أ
تعدل كفرط ىك المسئكؿ عف ىذا الضرر؛ فيضمف ما حصػؿ لمزائػر مػف ضػرر، سػكاء فػي نفسػو أك 

 .مالو

ف الزائػر قػد التػـز بالتعميمػات كاإلرشػادات، كلػـ إذا لـ يكجد تعد كتجاكز، أك تفريط مف أحد، ككا -ب
يتجػػػاكز، كالتػػػـز المكظػػػؼ كػػػذلؾ بػػػاإلجراءات المتبعػػػة، كلػػػـ يقصػػػر أك يتجػػػاكز؛ فػػػإف المؤسسػػػة ىػػػي 

 . (1)المسئكلة عف ىذا الضرر؛ بناء عمى القكؿ الراجح في مسألة مسئكلية المؤسسة عف األضرار

 اعتداء الزائر عمى غيره: الصورة الرابعة
إذا اعتػػدل الزائػػر عمػػى غيػػره، بػػأم نػػكع مػػف أنػػكاع االعتػػداء؛ كػػأف يكػػكف قػػد تعػػدل عمػػى زائػػر        

آخر، أك تعدل عمى الممتمكات العامة، أك تجاكز المسمكح بو، كخالؼ التعميمػات كاإلرشػادات؛ فإنػو 
أك  يتحمؿ نتيجة فعمو، كال يحاسػب عميػو غيػره، كيطبػؽ عميػو األحكػاـ العامػة، سػكاء كػاف فعمػو عمػدا

ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ    چ لقولو تعالى:خطأ، مباشرة أك تسببا؛ ألف كؿ إنساف محاسب عف عممو؛ 

وقولــــو ، [164]األنعػػػاـ:  چی  ی  جئ  حئ     مئ  ىئ  يئ        جب  حب      یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ېئېئ
 [46]فصمت:  چجح  مح  جخ  حخ      مجىث  يث  حج  مثمت  ىت  يت   جثچ  تعالى:

، ككػػاف فػػي العػػادة أف ىػػذا الفعػػؿ يػػؤدم إلػػى القتػػؿ آخػػر مػػف لعبػػة مػػثبلن  فمػػك أسػػقط الزائػػر زائػػران        
؛ كذلػؾ كمػف ألقػى غيػره مػف شػاىؽ جبػؿ، أك خنقػو، أك دؽ صػدره، (2)متعمػدان  غالبا؛ فإنو يعتبر قاتبلن 

 .(3)متعمدان  أك عصر خصيتيو، أك قاـ بتغريؽ غيره حتى مات؛ فإف كؿ ذلؾ يعتبر قتبلن 
 

                                                 

 (.كما بعدىا 85ص راجع المسألة في ىذا البحث ) ((1
 (.106ص راجع مسألة القتؿ بالمثقؿ في ىذا البحث ) ((2
(؛ ابف 18/485)جالمجمكع مة تكم، المطيعي(؛ 7/31انظر: البغكم، التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي )ج ((3

(؛ الرممي، نياية المحتاج 5/281(؛ الشربيني، مغني المحتاج )ج15/334الرفعة، كفاية النبيو في شرح التنبيو )ج
 (.1/479(؛ الغمراكم، السراج الكىاج )ج7/257)ج
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 والتصرفات الضارة من الزائر األفعال: الصورة الخامسة
عمػى الغيػر؛ كػأف يقػـك  قد يقكـ بعػض الػزكار بتصػرفات ضػارة فػي أمػاكف الترفيػو؛ تػؤثر سػمبان        

الزائػػر بتصػػرفات ضػػارة فػػي األلعػػاب كاآلالت المسػػتخدمة؛ تعػػرض غيػػره لمخطػػر كالضػػرر، أك عػػػدـ 
اجػب اتخاذىػا عنػد اسػتخداـ األلعػاب، التزامو بالتعميمات كاإلرشادات الخاصة بالسػبلمة كالحمايػة؛ الك 

أك استخداـ بعض األدكات الممنكعة التي تؤدم إلى الضرر، أك العبث في شيء مف ىػذه األلعػاب، 
؛ فيقػػع نتيجػػة كػػؿ ذلػػؾ حػػادث يػػؤدم إلػػى حػػدكث أضػػرار فػػي أك فػػي شػػبكات تجميػػع الكيربػػاء مػػثبلن 

 يمي: ف نو ينظر إلى ىذه التصرفات بناء عمى مااألركاح كالممتمكات، 

بالتعميمات كاإلرشادات، كخطكرة ما يترتب عمى مخالفتيا، أك أنو أخطأ في  إف كاف الزائر جاىبلن  -أ
، كأف حقػكؽ (1)ذلؾ؛ فيك ضامف؛ ألنو تسبب في حدكث ىذه األضرار، كمعمـك أف المتسبب ضػامف

   .(2)اإلنساف ال تسقط بالجيؿ كالخطأ

عػف  اإلضػرار بػالغير؛ فإنػو يعتبػر مسػئكالن  كقاصدان  إحداث الضرر، أما إف تصرؼ بذلؾ متعمدان  -ب
، (3)فعمػػو، فػػإف كػػاف تصػػرفو ممػػا ال يػػؤدم إلػػى القتػػؿ غالبػػا؛ فإنػػو يعتبػػر فعمػػو شػػبو عمػػد فػػي الػػراجح

بالتعميمات كاإلرشادات، كعدـ مباالتو لذلؾ، كلكنػو لػـ يتعمػد إحػداث  ككذلؾ إف كاف تصرفو استيتاران 
عف تصرفو، كىك  لتقصير، كتعمد االستيتار؛ فإنو يعتبر مسئكالن الضرر، بؿ ىك مف باب اإلىماؿ كا

 مف باب شبو العمد؛ ألف جانب الخطكرة كاضح عند العبث كاالستيتار في ذلؾ 

ف كػاف تصػرفو ممػػا يػؤدم إلػى القتػػؿ غالبػا؛ فإنػو يعتبػػر فعمػو قػتبل متعمػػدا؛ ألف المتسػبب بمػا يقتػػؿ  كا 
 .(4)راجح عند الجميكرغالبا، مع تعمده بذلؾ عميو القصاص، في ال

 مسئولية الزائر عن أطفالو: الصورة السادسة
معمكـ أف التشريع اإلسبلمي يقر مبدأ المسئكلية الفردية؛ التي تكجب عمى الشخص أف يككف        
عػػف أفعالػػو فقػػط، كال يسػػأؿ غيػػره عػػف أفعالػػو، كال يسػػأؿ ىػػك عػػف أفعػػاؿ غيػػره؛ لقكلػػو تعػػالى:  مسػػئكالن 

  مجىث  يث  حج  مثمت  ىت  يت   جثچ  وقولـــو تعـــالى:، [164]األنعػػػاـ:  چ  یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یچ

 .[46]فصمت:  چ جح  مح  جخ  حخ
                                                 

 (.70ص انظر: مسئكلية المتسبب في ىذا البحث ) ((1
 (.5/1200ابف قدامة، المغني )ج ((2
ص يقتؿ غالبا، الصكرة الثالثة مف مسئكلية المكظؼ، في ىذا البحث)تعمد التصرؼ بما ال  راجع مسألة ((3

101.) 
 (.70ص بب، الكجو األكؿ، في ىذا البحث )راجع مسألة مسئكلية المتس ((4
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، كمف (1)مف مستثنيات؛ يقتضييا العدؿ كاإلنصاؼ يرا مف المبادئ األساسية ال تخمككلكف كث       
ك ذلػػؾ: مسػػئكلية الزائػػر عػػف األطفػػاؿ فػػي أمػػاكف الترفيػػو؛ فالطفػػؿ الصػػغير فػػي العػػادة ال يميػػز، كىػػ

يحتػػاج رعايػػة خاصػػة مػػف األىػػؿ، خاصػػة فػػي أمػػاكف الترفيػػو التػػي تحتػػكم عمػػى ألعػػاب كأدكات تحمػػؿ 
ذا لـ يتـ استخداميا االستخداـ األمثػؿ، كبالطريقػة الصػحيحة حسػب التعميمػات  جانبان  مف الخطكرة؛ كا 

كاإلرشػػادات؛ فإنيػػا سػػتؤدم إلػػى حػػدكث ضػػرر عمػػى الطفػػؿ؛ لػػذلؾ فػػإف الكاجػػب عمػػى األىػػؿ رعايػػة 
لطفؿ، كاالنتباه إليو، كمساعدتو؛ ليسػتخدـ ىػذه األلعػاب االسػتخداـ األمثػؿ؛ حتػى ال يصػيبو ضػرر، ا

فػػإف أصػػابو ضػػرر بسػػبب عػػدـ انتبػػاه األىػػؿ، كتقصػػيرىـ فػػي رعايتػػو؛ فػػإف المسػػئكلية تقػػع عمػػييـ فػػي 
ــو وســمم:ذلػػؾ؛  ــو صــمى اهلل عمي ػػٍف رىعً " لقول ٍسػػئيكؿه عى ـٍ مى كيمُّكيػػ ـٍ رىاعو كى مىػػى أىالى كيمُّكيػػ ـي الَّػػًذم عى ػػا يَّتًػػًو، فىاإًلمى

ػػٍف رىًعيَّتًػػًو، ٍسػػئيكؿه عى مىػػى أىٍىػػًؿ بىٍيتًػػًو، كىىيػػكى مى ػػؿي رىاعو عى ػػٍف رىًعيَّتًػػًو، كىالرَّجي ٍسػػئيكؿه عى ػػٍرأىةي  النَّػػاًس رىاعو كىىيػػكى مى كىالمى
 ، ـٍ ػػٍنيي ٍسػػػئيكلىةه عى لىػػًدًه كىًىػػيى مى كى ٍكًجيىػػػا، كى مىػػى أىٍىػػػًؿ بىٍيػػًت زى ػػيًّْدًه كىىيػػػكى رىاًعيىػػةه عى ػػػاًؿ سى مىػػى مى ػػًؿ رىاعو عى ٍبػػػدي الرَّجي كىعى

ـٍ مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتوً  كيمُّكي ـٍ رىاعو كى ٍنوي، أىالى فىكيمُّكي  .(2)"مىٍسئيكؿه عى

 وجو الدللة
يسأؿ عػف عمػؿ غيػره، إذا كانػت لػو عبلقػة تربطػو بػو؛  يدلؿ الحديث عمى أف اإلنساف أحيانان         

.، كمػف ذلػؾ .ككلده، كالمرأة عمى بيت زكجيا، كالعبد عمى ماؿ سيده، كنحك ذلؾ. كالرجؿ عمى أىمو
 .مسئكليتو عف سبلمة أبنائو عند التقصير بحقيـ، خاصة عند كجكد خطر

 ومن األمثمة الفقيية التي تدلل عمى ذلك:

تضػمف  ؛كحؽ الحضانة لػؤلـ، فخرجػت كتركػت الصػبي فكقػع فػي النػار ،"صبي ابف ثبلث سنيف 1-
(3)"ـاأل

فالمسػػئكلية ىنػػا تقػػع عمػػى األـ؛ ألنيػػا راعيػػة، كىػػي مسػػئكلة عمػػف ترعػػاه، كىػػي قصػػرت فػػي ، 
  .الحفظ كالرعاية

ف كاف الصبي ال يعقؿ أك كاف صغير السف ؛ كسقط مف سػطح أك غػرؽ فػي مػاء قػالكا يكػكف  2- كا 
(4)لترؾ الحفظ ؛عمى الكالديف أك عمى مف كاف الصبي في حجره الكفارة

. 

 

 

                                                 

 (.93ص تـ تكضيح ىذه المسالة عند الحديث عف مسئكلية المؤسسة عف عمؿ المكظؼ، في ىذا البحث ) ((1
 (.52سبؽ تخريجو ) ص  ((2
 (.1/458البغدادم، مجمع الضمانات )ج ((3
 ( بتصرؼ.1/266ابف نجيـ، األشباه كالنظائر )ج ((4



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ثالثالفصل ال
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 المبحث األول
 مفيوم الضمان ومشروعيتو وأركانو وأسبابو وضوابطو

 أول: مفيوم الضمان
 الضمان في المغة

" كىك في المغة يطمؽ عمى عدة معاف، منيا:        ًمفى  الضماف مأخكذ مف الفعؿ "ضى

ضمف الشيء، كضمف بو، ضمنا، كضمانا: أم كفؿ بو، رب: الكفالة: جاء في لسان الع 1-
، كيقاؿ ضمنت الشيء، أضمنو، ضمانا، فأنا ضامف، كىك مضمكف: أم (1)كضمنو إياه: كفمو

ىئ  يئ  جب    مئىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ  ىئېئ  ېئچ  ومنو قولو تعالى:كفمتو، 

أم: ضمف القياـ  [37راف: ]آؿ عم چىت  يت  جث  مث  ىث  يث     حج  مج     متىب  يب  جت  حت  خت   مبحب  خب
ًبيًؿ المًَّو، فىييكى  " وفي الحديث:، (2)بيا اًزينا ًفي سى رىجى غى ؿه خى : رىجي ؿَّ مىى المًَّو عىزَّ كىجى اًمفه عى ثىةه كيمُّييـٍ ضى ثىبلى

ا نىاؿى ًمٍف أىجٍ  نَّةى، أىٍك يىريدَّهي ًبمى فَّاهي فىييٍدًخمىوي اٍلجى تَّى يىتىكى مىى المًَّو حى اًمفه عى ًنيمىةو ضى ، أم: ذك ضماف (3).."رو كىغى
  (4)عمى اهلل، أم: كفيؿ بدخكؿ الجنة

، فأنا ضامف كضميف، أم: التزمتو، تقكؿ: ضمنت الماؿ، كضمنت بو، ضمانان اللتزام:  2-
   (5)كضمَّنتو الماؿ، أم: ألزمتو إياه

 ، (6)غرمو كأداه ؛ فتضمنو: إذا غرمتو؛ فالتـز بماتقكؿ: ضمَّنتو الشيء تضمينان  التغريم: 3-

 

                                                 

 (.13/257ابف منظكر، لساف العرب )ج ((1
 (.4/70)ج تفسير القرطبيالقرطبي،  ((2
، قاؿ عنو ] 2494الحديث: رقـ 4/149سنف أبي داككد، الجياد / في رككب البحر في الغزك، : أبك داككد [ ((3

 (.7/255األلباني:  إسناده صحيح )األلباني: صحيح أبي داكد)ج
(؛ الفيركز 13/257(؛ ابف منظكر، لساف العرب )ج6/2155الفارابي، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية )ج ((4

 (.1/1212آبادم، القامكس المحيط )ج
 (.2/364الفيكمي، المصباح المنير )ج ((5
(؛ الفيركز 13/257؛ ابف منظكر، لساف العرب )ج6/2155ابي، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية )جالفار  ((6

 (.1/1212آبادم، القامكس المحيط )ج
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وقولو صمى اهلل ، (1)" الخراج بالضماف" قولو صمى اهلل عميو وسمم:كيحمؿ عمى ىذا المعنى: 
ف ما أفسدت المكاشي بالميؿ ضماف عمى أىميا"عميو وسمم:   (2)"كا 

أف الضماف يطمؽ كيراد بػو االلتػزاـ، كالغرامػة التػي ىػي بمعنػى اإللػزاـ، كىػذا الػذم  والخالصة:      
 ينا ىنايعن

 الضمان في الصطالح

كما أف الضماف في المغة يطمؽ عمى عدة معاف؛ فكذلؾ يطمؽ الضماف عند الفقياء كيراد بو        
 أحد معنييف: 

كىػك االلتػزاـ بمػا عمػى الغيػر مػف مػاؿ أك غيػره، كىػك عبػارة عػف  يطمق ويراد بـو معنـى اللتـزام: 1-
ػػًة " المغنــي: جــاء فــيضػػـ ذمػػة إلػػى ذمػػة فػػي التحمػػؿ كاألداء؛  ػػاًمًف إلىػػى ًذمَّ ػػًة الضَّ ُـّ ًذمَّ ػػ : ضى ػػمىافي الضَّ

ػػػاءى  ػػػٍف شى ػػػؽّْ ميطىالىبىػػػةي مى ػػػاًحًب اٍلحى ًلصى ًميعنػػػا، كى ػػػا جى ًتًيمى ػػػؽّْ. فىيىٍثبيػػػتي ًفػػػي ًذمَّ ٍنػػػوي ًفػػػي اٍلتًػػػزىاـً اٍلحى  اٍلمىٍضػػػميكًف عى
ا عف شػغؿ الذمػة بمػا يجػب  " الضماف عبارة قول الشيخ عمي الخفيف:كمف ىذا القبيؿ:  (4()3)"ًمٍنييمى

 .(5)الكفاء بو مف ماؿ أك عمؿ؛ لسبب مف األسباب المكجبة لو"

قول الشوكاني: كىك رد مثؿ التالؼ أك قيمتو، كمف ىذا القبيؿ:  يطمق ويراد بو اإللزام والتغريم: 2-
 .(6)"الضماف عبارة عف غرامة التالؼ"
                                                 

كقاؿ عنو ] 1285: رقـ الحديث2/157سنف الترمذم، البيكع / ما جاء فيمف يشترم العبد...، : الترمذم [ ((1
اؿ عنو األلباني:  حديث حسف )األلباني، إركاء الغميؿ الترمذم: حديث حسف صحيح)نفس المرجع(، ك ق

(5/158.)) 
[  5060: رقـ الحديث3/203شرح معاني اآلثار، الجنايات/ ما أصابت البيائـ في الميؿ كالنيار، : الطحاكم [ ((2

 (.5/362قاؿ عنو األلباني: صحيح ) األلباني، إركاء الغميؿ )ج
 (.4/399ابف قدامة، المغني )ج ((3
الكفالة بمعناىا العاـ مف حيث كفالة النفس كالماؿ، كعمى ىذا اصطمح جميكر الفقياء مف   ومن اللتزام: ((4

المالكية كالشافعية كالحنابمة، فجميع ىؤالء يرادفكف بيف الضماف كالكفالة، ككبلىما يعني عندىـ ما يعنيو 
(؛ قميكبي كعميرة، 6/22ر خميؿ )ج(؛ الخرشي، شرح مختص2/759اآلخر)انظر: المكناسي، شفاء الغميؿ )ج

(، قاؿ قميكبي في حاشيتو: "كالضماف ىك بالمعنى 4/407(؛ ابف قدامة، المغني )ج2/403حاشية قميكبي كعميرة )ج
الشامؿ لمكفالة، كيقاؿ عمى التزاـ ديف، أك إحضار عيف، أك بدف" ) قميكبي كعميرة، حاشية قميكبي كعميرة 

يكفمو مف ماؿ، أك إحضار مف التـز بإحضاره مف الخصـك إلى مجمس القضاء،  (، كىك ضماف الكفيؿ ما2/403)ج
 (.9أك ضماف تسميـ عيف مف األعياف في يد آخر)الخفيؼ، الضماف في الفقو اإلسبلمي )ص

 (.8الخفيؼ، الضماف في الفقو اإلسبلمي )ص ((5
 (.5/357الشككاني، نيؿ األكطار )ج ((6
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إف كػاف مػف المثميػات، كقيمتػو إف كػاف "الضػماف ىػك إعطػاء مثػؿ الشػيء  وجاء فـي مجمـة األحكـام:
  .(1)مف القيميات"
 .(2)"، أك قيمتو إف كاف قيميان "الضماف عبارة عف رد مثؿ اليالؾ إف كاف مثميان  وقال الحموي:

أف الضػػػػماف أعػػػػـ مػػػػف الغرامػػػػة؛ ألف مكجػػػػب الغرامػػػػة ىػػػػك التعػػػػدم كمجػػػػاكزة الحػػػػد  والحقيقــــة       
لضماف ىك اإللزاـ كااللتزاـ، سكاء كػاف عمػى سػبيؿ التغػريـ أك ، كا(3)المشركع في األفعاؿ كالتصرفات

 .الكفالة أك غيرىما مف االلتزاـ الناشئ عف العقد أك غيره

الضػماف بمعنػى التغػريـ كااللتػزاـ بػالتعكيض عػف الضػرر؛ فيػك إلػزاـ كالتػزاـ؛  والمقصود ىنـا:       
،  كلعػؿ أقػرب مػا قيػؿ فػي حػد الضػماف الػذم نقصػده، ىػك  نقكؿ: ضمَّنتو الشيء: أم: ألزمتو؛ فالتـز

   .(4)تعريؼ الزرقا: "الضماف ىك التزاـ بتعكيض مالي عف ضرر الغير"

ف كاف الضماف المقصكد بو في الغالػب: ىػك التعػكيض المػالي عػف الضػرر، إال أنػو يمكػف         كا 
البشػرية مػف  أف يدخؿ فػي معنػاه العقكبػة عمػى الجنايػة عمػى الػنفس أك مػا دكنيػا؛ ألف ضػماف الػنفس

االعتداء عمييا يككف بمقابمة الجناية بمثميا، كالتماثؿ بػيف الجنايػة كالعقكبػة؛ ألف الجنايػة ال تقمػع إال 
 .(5)بعقكبة مماثمة مف جنسيا؛ كذلؾ ضماف ليا

يمكف تعريؼ الضماف بما يتبلءـ مع عمكـ النظرية الشاممة لممسئكلية التقصيرية  وعمى ذلك:       
عرفػػو الزحيمػػي، فقػػػاؿ: " الضػػماف ىػػك: االلتػػزاـ بتعػػكيض الغيػػػر عمػػا لحقػػو مػػف تمػػػؼ  كالجنائيػػة كمػػا

     .(6)الماؿ، أك ضياع المنافع، أك عف الضرر الجزئي أك الكمي بالنفس اإلنسانية"

 

                                                 

 (.1/80حكاـ العدلية )جمجمكعة مف العمماء، مجمة األ ((1
 (.4/6الحمكم، غمز عيكف البصائر )ج ((2
 (.31/147كزارة األكقاؼ، المكسكعة الفقيية )ج ((3
 (.1035الزرقا، المدخؿ الفقيي العاـ )ص ((4
(؛ كعنكف الزرقا في الفيرس عند الحديث عف الجناية عمى النفس كما دكنيا، 84الزحيمي، نظرية الضماف )ص ((5

 قولو تعالى:  ((؛ كأكرد القرطبي في تفسير1120اف الجنايات" ) الزرقا، المدخؿ الفقيي العاـ )صفقاؿ: " ضم

أنو يستدؿ بو عمى أف مف قتؿ غيره بمثقؿ أك بخنؽ أك تغريؽ؛  [286]البقرة:  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ چ 
 ((.3/431)ج تفسير القرطبيفعميو ضمانو قصاصا أك دية )القرطبي، 

 (.22ية الضماف )صالزحيمي، نظر  ((6
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 ثانيا: مشروعية الضمان
ثبتػػػت مشػػػركعية الضػػػماف كمبػػػدأ عػػػاـ فػػػي الشػػػريعة اإلسػػػبلمية؛ لمحفػػػاظ عمػػػى حرمػػػة أمػػػكاؿ        

، كذلؾ بالكتاب كالسنة كاإلجماع (1)لممعتدم لمعدكاف، كزجران  لمضرر، كقمعان  خريف، كأنفسيـ، كجبران اآل
 كالمعقكؿ

 أول: من الكتاب

ـــــــــالى: 1- ـــــــــال تع ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  ق

﮵    ﮴ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ھہ  ھ  ھ  ھ  ہۀ  ۀ   ہ  ہ

 .[79، 78]األنبياء:   چ﮶

 الدللة وجو

بينػػت اآليػػات أف القضػػاء الػػذم صػػدر مػػف كػػؿ مػػف داكد كسػػميماف كػػاف لجبػػر الضػػرر الػػذم        
، كمف ىػذه الكاقعػة كغيرىػا أخػذ (2)أصاب صاحب الحرث؛ كىك المضركر، كالقضاء أكرده المفسركف

 .(3)فعميو ضمانو" الفقياء أف " مف أتمؼ شيئان 

 چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں    ڳگ  ڳک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  چ قال تعالى:  2-

ـــالى:، [194]البقػػػرة:  ـــال تع ـــال ، [126]النحػػػؿ:  چ  ىۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ  وق وق
 .[40]الشكرل:  چ﮸   ﮹    ﮺  ﮻  ﮼    ﮷ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ۓھ  ھ  ے  ےچ  تعالى:

 وجو الدللة

س أك المػاؿ أك غيػره؛ ال بػد بينت اآليات أف الذم يقـك باالعتداء عمى غيػره، سػكاء عمػى الػنف       
ألركاح كممتمكػػػات اآلخػػػريف، كىػػػذا كجػػػو مػػػف كجػػػكه  لػػػو، كحفظػػػان  أف يعاقػػػب بمثػػػؿ فعمػػػو؛ كذلػػػؾ زجػػػران 

 .الضماف؛ ألنو يضمف نتيجة أفعالو كسمككياتو كاعتداءه عمى اآلخريف

 

 

                                                 

 (.10(؛ الخفيؼ، الضماف في الفقو اإلسبلمي )ص22الزحيمي، نظرية الضماف )ص ((1
 (.11/307)ج تفسير القرطبي(؛ القرطبي، 3/128الزمخشرم، تفسير الزمخشرم )ج ((2
 (.36/114كزارة األكقاؼ، المكسكعة الفقيية )ج ((3
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 ثانيا: من السنة

ــو وســممعػػف ابػػف عبػػاس رضػػي اهلل عنػػو قػػاؿ:  1- ــال رســول اهلل صــمى اهلل عمي " ال ضػػرر كال : ق
 .(1)ضرار"

 وجو الدللة

ىػذا الحػديث يعتبػر قاعػدة أساسػية فػي الضػماف، كمعنػاه: أنػو ال يضػر الرجػؿ أخػاه ابتػػداء كال        
، كفػػػػي الحػػػػديث يتعػػػػذر نفػػػػي الضػػػػرر مػػػػف حيػػػػث الصػػػػكرة؛ فيجػػػػب نفيػػػػو مػػػػف حيػػػػث المعنػػػػى (2)جػػػػزاء

، كبنػاء عميػو كضػع الفقيػاء (3)الممكػفبالضماف؛ ليقكـ الضماف مقاـ المتمؼ؛ فينتفػي الضػرر بالقػدر 
كىػػي تعنػػي كجػػكب دفػػع الضػػرر قبػػؿ  (4)" الضػػرر يػػدفع قػػدر اإلمكػػاف" منيــا:عػػدة قكاعػػد فػػي معنػػاه، 

كىي تعني كجكب رفع الضرر الفاحش، كتػرميـ آثػاره بعػد الكقػكع،  (5)"الضرر يزاؿ" وقاعدة:كقكعو، 
كزجػػػر المعتػػػدم، فيػػػك يرفػػػع كيػػػدفع كىػػػذا ىػػػك معنػػػى الضػػػماف؛ ألنػػػو يرفػػػع الضػػػرر بجبػػػره لصػػػاحبو، 

   .الضرر

ٍف أىنىسو  2- :  رضي اهلل عنو عى ػمَّى "قىاؿى مَّـى ًإلىى النًَّبيّْ صى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى أىٍىدىٍت بىٍعضي أىٍزكىاًج النًَّبيّْ صى
اًئشىةي القىٍصعىةى ًبيىدً  بىٍت عى رى ا ًفي قىٍصعىةو، فىضى مَّـى طىعىامن سى مىٍيًو كى ػمَّى المَّوي عى ا ًفييىػا، فىقىػاؿى النَّبًػيُّ صى ىىا، فىأىٍلقىٍت مى

نىاءه ًبًإنىاء ، كىاً  مَّـى: طىعىاـه ًبطىعىاـو سى مىٍيًو كى "المَّوي عى
(6). 

 وجو الدللة

في الحديث داللة عمى ضماف الضرر الناتج عف التعدم، أك التقصير كاإلىماؿ، فمف قصر        
؛ كىػػك مشػػركع عنػػد أخػػذ المػػاؿ بػػدكف (7)فعميػػو الضػػماف أك تعػػدل عمػػى غيػػره؛ كنػػتج عػػف ذلػػؾ ضػػرر؛

  .(8)كجو حؽ، أك عند إتبلفو، كفي ذلؾ صيانة ألمكاؿ المسمميف كحقكقيـ

                                                 

 . سبؽ تخريجو )ص ث( ((1
 (.1/274بصائر )جالحمكم، غمز عيكف ال ((2
 (.7/165الكاساني، بدائع الصنائع )ج ((3
 (.1/19مجمكعة مف العمماء، مجمة األحكاـ العدلية )ج ((4
 (.1/18مجمكعة مف العمماء، مجمة األحكاـ العدلية )ج ((5
و كقاؿ عن] 1359: رقـ الحديث3/33سنف الترمذم، األحكاـ / ما جاء فيمف يكسر لو الشيء ..، : الترمذم [((6

 الترمذم: ىذا حديث حسف صحيح)نفس المرجع(. 
 (.89الزرقا، الفعؿ الضار كالضماف فيو )ص ((7
 (.11الخفيؼ، الضماف في الفقو اإلسبلمي )ص((8
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 ثالثا: من اإلجماع

 (1)"أجمع المسممكف عمى جكاز الضماف في الجممة" قال ابن قدامة:

يػا الحظػر، كأنػو ال يحػؿ كقد أجمع الفقيػاء عمػى أف الػدماء كاألمػكاؿ مصػكنة فػي الشػرع، كاألصػؿ في
، كمف مقتضى الحفظ كالصيانة أف يضمف المعتدم فعمو بػالزجر (2)دـ المسمـ كال يحؿ مالو إال بحؽ

 .كالجبر

 رابعا: من المعقول

كىػػػػػك أف الضػػػػػماف شػػػػػرع لحفػػػػػظ األنفػػػػػس كاألمػػػػػكاؿ؛ لمػػػػػا فيػػػػػو مػػػػػف زجػػػػػر لممعتػػػػػديف، كجبػػػػػر        
فعميػو ضػمانو؛ إمػا بالمثػؿ أك القيمػة، كىػذا بػبل شػؾ  لممتضرريف، كالعدالة تقتضي أف مف أتمؼ شيئان 

  .فيو حفظ لحقكؽ الناس، كدفع لمضرر عنيـ، كفيو زجر لممعتديف

 ثالثا: أركان الضمان
ال يتحقؽ الضماف إال إذا تحققت أركانو، كىي نفس األركاف التي تقـك عمييا المسئكلية، كمػا        

  وىي كما يمي:، (3)ذكرت ذلؾ سابقا

 (4)األول: التعديالركن 
أك  ، سكاء كاف عمدان كالمقصكد بالتعدم كما ذكرت: ىك المجاكزة إلى حقكؽ الغير مطمقان        
يو بيف الصغير كالكبير، بيف العمد كالخطأ في ضماف األنفس، كيميز ف يختمؼ الضماف ، كلكفخطأن 

 لصغير كالكبيربيف العمد كالخطأ، كال بيف افرؽ أما في ضماف األمكاؿ فبل  كغير ذلؾ،
؛ ؛ كاإلحراؽ كالتغريؽ كاإلتبلؼ، أك يككف سمبيان إيجابيان  كال فرؽ في التعدم بيف أف يككف أمران        

 .(5)كاالمتناع عف إسعاؼ المصاب، أك االمتناع عف إنقاذ الغريؽ كغيره..
مف كضابط التعدم: ىك مخالفة ما حده الشرع أك العرؼ، كتجاكز إلى حقكؽ الغير، ك        

  ول ضابط لو فيو  ول في المغة؛ يرجع أن كل ما ورد بو الشرع مطمقاً  القكاعد المقررة في ذلؾ"
 (6)"فيو إلى العرف

                                                 

 (.4/400ابف قدامة، المغني )ج ((1
 (.28/222كزارة األكقاؼ، المكسكعة الفقيية )ج ((2
 ( مف ىذا البحث.62ص انظر: ) ((3
 (.62ص عدم في ىذا البحث)سبؽ تعريؼ الت ((4
 ( مف ىذا البحث.62ص انظر: ) ((5
 (.1/98السيكطي، األشباه كالنظائر )ج ((6
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 (1)الركن الثاني: الضرر
، أك أف الضػرر ىػػك كػؿ مػػا يصػػيب اإلنسػاف مػػف أذل؛ سػكاء كػػاف األذل جسػػديان  ذكػرت سػػابقان        
  (2)عدم مف الشخص المعتدم، ككاف ذلؾ نتيجة الت، أك معنكيان ماليان 

فإذا حصؿ ضػرر جسػدم، أك مػالي، أك معنػكم؛ نتيجػة التعػدم؛ فإنػو يترتػب عميػو الضػماف،        
أما إذا كانت األضرار غير متحققة؛ فبل ضماف؛ ألف مجرد الفعػؿ أك التعػدم ال يكجػب الضػماف إال 

 ت العالقة بالضرر  ما يمي:ومن أىم القواعد الفقيية ذا، (3)عف التعدم ان إذا كاف الضرر ناتج

 (4)قاعدة " ل ضرر ول ضرار" 1-

، ككذلؾ         فبل يجكز إلحاؽ الضرر بالغير ابتداء؛ ألف إلحاؽ الضرر بالغير ظمـ، كالظمـ محـر
 .(5)ال يجكز إيقاع الضرر مقابمة لضرر، فبل نقابؿ الضرر بضرر مثمو

 (6)قاعدة " الضرر يزال" 2-

قرار الظالـ عمػى ظممػو حػراـ كالضرر يزاؿ؛         ألف الضرر ظمـ كغدر، كالكاجب عدـ إيقاعو، كا 
 .(7)كممنكع؛ فتجب إزالتو

 (8)قاعدة " الضرر ل يزال بمثمو" 3-

كىذه القاعدة مقيدة لمقاعدة السابقة؛ فػإذا قمنػا أف الضػرر يػزاؿ، فإنػو ال يػزاؿ بضػرر مثمػو، أك        
نمػػػا يػػػزاؿ الضػػػرر ال فبػػػاألخؼ  أكثػػػر منػػػو بػػػاألكلى، كا  مػػػف غيػػػر إلحػػػاؽ الضػػػرر بػػػالغير إف أمكػػػف، كا 

 .(9)منو

                                                 

 (.65ص ) تـ تعريؼ الضرر في ىذا البحث ((1
 ( مف ىذا البحث.66صانظر: ) ((2
 (.94(؛ سيد أميف، المسئكلية التقصيرية عف فعؿ الغير )ص29الزحيمي، نظرية الضماف )ص ((3
 سبؽ تخريجو )ص ث(.ذه القاعدة حديث نبكم، أصؿ ى ((4
 .(1/27م، شرح األربعيف النككية )جالنكك ؛ (37، 1/36حيدر، درر الحكاـ )ج ((5
 (.1/7السيكطي، األشباه كالنظائر )ج ((6
 (.1/37حيدر، درر الحكاـ )ج ((7
 (.1/87ابف نجيـ، األشباه كالنظائر )ج ((8
 (.1/40حيدر، درر الحكاـ )ج ((9
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 (2))اإلفضاء((1)الركن الثالث: العالقة السببية بين التعدي والضرر
عف التعدم، كحتى تكػكف نسػبة الضػرر  ان ذكرت سابقا أنو ال ضماف إال إذا كاف الضرر ناتج       

التعػػدم كالضػػرر، كالعبلقػػة السػػببية بػػيف لممعتػػدم نسػػبة صػػحيحة فػػبل بػػد مػػف كجػػكد عبلقػػة تػػربط بػػيف 
التعػػػدم كالضػػػػرر إمػػػا أف تكػػػػكف عمػػػى سػػػػبيؿ المباشػػػرة، أك عمػػػػى سػػػبيؿ التسػػػػبب؛ فبالعبلقػػػة السػػػػببية 
نستطيع التعرؼ عمى مف يجب عميو الضماف، كطبيعة الضماف الكاجب عميو؛ سكاء كاف مباشرة أك 

 .(3)؛ ألنو لك لـ تكف العبلقة السببية النتفى الضمافتسببان 

 رابعا: أسباب الضمان
 : (4)أسباب الضماف ثبلثة، كىي       

العقد ىك أحد مصادر الضماف، إذا نص فيو صراحة عمى شرط مف الشػركط، أك حسػب  العقد: 1-
العرؼ كالعادة عند الناس، ثـ أخؿ العاقد بشػركط العقػد، أك مػا تقتضػيو طبيعػة العقػد؛ فمػـ يقػـ بتنفيػذ 

 .(5)ؽ عميوالتزامو عمى الكجو المتف

؛ كػػػالمبيع كالػػػثمف المعػػػيف قبػػػؿ (6)تعػػػكيض مفسػػػدة ماليػػػة مقترنػػػة بالعقػػػد وضـــمان العقـــد ىـــو:       
القػػبض؛ فالبػػائع ضػػامف لممبيػػع بثمنػػو الػػذم قبضػػو لممشػػترم، كالمشػػترم ضػػامف لمػػثمف بالسػػمعة التػػي 

ترم، كمػػف ال يػػكفي ؛ ألنػػو فػػي عقػػد البيػػع ينشػػأ التػػزاـ عمػػى البػػائع، كالتػػزاـ عمػػى المشػػ(7)قبضػػيا لمبػػائع
 .بالتزامو؛ فإنو يضمف ما التـز بو

                                                 

 (.94(؛ سيد أميف، المسئكلية التقصيرية عف فعؿ الغير )ص29زحيمي، نظرية الضماف )صال ((1
((، كال 2/476اإلفضاء لغة: الكصكؿ، تقكؿ: أفضيت إلى الشيء: كصمت إليو )الفيكمي، المصباح المنير )ج ((2

ر؛ سكاء كاف يخرج المعنى االصطبلحي عف المعنى المغكم، فاإلفضاء ىك: أف يكصؿ التعدم إلى كقكع الضر 
 . مباشرة أك تسببان 

( مسئكلية المباشر 76-67ص نظر في ىذا البحث)ص(؛ كا7/5787قو اإلسبلمي كأدلتو )جالزحيمي، الف ((3
 كالمتسبب.

(؛ الزركشي، المنثكر في القكاعد 1/578(؛ السيكطي، األشباه كالنظائر )ج7/164الكاساني، بدائع الصنائع )ج ((4
كما بعدىا(؛ كزارة 11(؛ الخفيؼ، الضماف في الفقو اإلسبلمي )ص62ية الضماف )ص(؛ الزحيمي، نظر 2/326)ج

 (.28/227األكقاؼ، المكسكعة الفقيية )ج
، المدخؿ الفقيي العاـ ا(؛ كأنظر: الزرق52الشيخ فقيو، القكاعد كالضكابط الفقيية في نظرية الضماف )ص ((5

 (.514)ص
 (.28/227كزارة األكقاؼ، المكسكعة الفقيية )ج ((6
 (.17(؛ الخفيؼ، الضماف في الفقو اإلسبلمي )ص514الزرقا، المدخؿ الفقيي العاـ )ص ((7
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ــد:  2- ؛ فاليػػد (1)كضػػع اليػػد ىػػك المصػػدر الثػػاني لمضػػماف، كاليػػد نكعػػاف: يػػد أمانػػة، كيػػد ضػػمافالي
المؤتمنػػة ال تضػػمف إال بالتعػػدم؛ كالكديعػػة كاإلجػػارة كالشػػركة، كغيرىػػا، أمػػا غيػػر المؤتمنػػة فتضػػمف، 

   .(2)كغير ذلؾ كلك مف غير تعد؛ كالعارية كالغصب،

كسػػكاء كػػاف اإلتػػبلؼ مباشػػرة؛ كالقتػػؿ المباشػػر كاإلغػػراؽ كاإلحػػراؽ،  اإلتــالف لمــنفس أو المــال: 3-
؛ كحفػػر بئػػر لػػـ يػػؤذف فيػػو، ككقػػع فيػػو إنسػػاف أك حيػػكاف؛ فإنػػو ضػػامف، كىػػذا ىػػك ، أك تسػػببان .كغيػػره..

 .المقصكد مف أسباب الضماف في ىذا البحث، كعميو مدار البحث

تكم فػػي إيجػػاب الضػػماف فيػػو العمػػد كالخطػػأ؛ ألف النسػػياف إنمػػا يسػػقط عػػف اإلنسػػاف فيمػػا كيسػػ       
يتعمػػػؽ بنفسػػػو، ال فيمػػػا يتعمػػػؽ بغيػػػره؛ فمػػػيس عمػػػى غيػػػره ضػػػماف نسػػػيانو كخطئػػػو، كلػػػكال ذلػػػؾ لتػػػداعى 
النػػاس، كتسػػاقطت الحقػػكؽ، إال أف العامػػد يغػػـر البػػدؿ كعميػػو اإلثػػـ، أمػػا المخطػػئ كالناسػػي فػػبل إثػػػـ 

كػػف يضػػمف، كحرمػػة النفػػكس فػػي ذلػػؾ أقػػكل مػػف األمػػكاؿ؛ لػػذلؾ عمػػى القاتػػؿ المكػػافئ عمػػدا عميػػو، كل
   .(3)القصاص؛ ليكؼ الناس عف القتؿ، كيقع التحفظ بو

 خامسا: ضوابط الضمان
لحاؽ         حتى يتـ ضبط األحكاـ الفقيية المتعمقة بالضماف؛ بسبب التعدم عمى حقكؽ الغير، كا 

 في الضماف، مع ذكر بعض القكاعد المتعمقة بو ةمف ذكر الشركط الكاجبالضرر باآلخريف؛ فبل بد 
 (4)أول: شروط الضمان

 شروط الجناية عمى النفس
؛ إليقاع القصاص عمى الجاني، أما إف كاف (5)فإنو يشترط التكميؼ إذا كانت الجناية عمدان        

 .(6)الجاني غير مكمؼ، أك كانت الجناية خطأ؛ فإنو تجب الدية

                                                 

 (.2/198(؛ حيدر، درر الحكاـ )ج5/248الكاساني، بدائع الصنائع )ج ((1
(؛ حيدر، درر الحكاـ 5/248(؛ الكاساني، بدائع الصنائع )ج2/326الزركشي، المنثكر في القكاعد )ج ((2
 (.2/198)ج
 (.2/326الزركشي، المنثكر في القكاعد )ج ((3
(؛ ابف جزم، القكانيف الفقيية 6/137(؛ الزيمعي، تبييف الحقائؽ )ج7/168الكاساني، بدائع الصنائع )ج ((4
(؛ الزحيمي، نظرية الضماف 4/116(؛ البيكتي، كشاؼ القناع )ج3/338(؛ الشربيني، مغني المحتاج )ج1/218)ج

 (.6/592(؛ الزحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو )ج28/226المكسكعة الفقيية )ج(؛ كزارة األكقاؼ، 57)ص
 -كىذا مكطف اتفاؽ بيف العمماء -غير مشارؾ لو فيو غيره لمقتؿ، مباشران  ، مختاران ، عاقبلن بأف يككف بالغان  ((5

 (.4/178المقتصد)جبف رشد: بداية المجتيد كنياية اكاختمفكا في المكرىه كالمكًره، كاآلمر كالمباشر )راجع: 
 (.28/226كزارة األكقاؼ، المكسكعة الفقيية )ج ((6
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 روط الجناية عمى المالش
 (1)أك شرعان  ؛ فبل ضماف عمى ما ليس بماؿ عرفان أف يككف الشيء المتمؼ ماالن  1-

، كىك ما يباح االنتفاع بو شرعا، في غير حاؿ االضطرار؛ فبل ضماف بإتبلؼ أف يككف متقكمان  2-
باح لو االنتفاع تقكـ الخمر كالخنزير في حؽ المسمـ؛ ألنو ال ي ـخمر كخنزير كنحكىما؛ كذلؾ لعد

 (2)بيما شرعا، فبل قيمة ليما
 (4()3)؛ فبل ضماف بإتبلؼ األمكاؿ المباحة؛ ألنيا ليست مممككة ألحدأف يككف مممككان  3-
بشكؿ دائـ، فإذا أعيد الشيء إلى الحالة التي كاف عمييا؛ فبل ضماف؛  أف يككف التمؼ متحققان  4-

 (5)مرجكة الفائتةألف الضماف جبر كتعكيض لمضرر عف المنفعة ال
لكجكب الضماف؛ فبل ضماف عمى مالؾ البييمة ما تتمفو؛ إذا لـ يكف ثمة  أف يككف المتمؼ أىبلن  5-

 (7)؛ ألف "العجماء جرحيا جبار"(6)تقصير أك تعد مف المالؾ
؛ كماؿ الحربي مثبل؛  6- أف يككف في إيجاب الضماف فائدة؛ فبل ضماف عمى الماؿ غير المحتـر

، فماؿ الحربي في نظر -كىك ما يجب حفظو كصيانتو -ماف أف يككف الماؿ محترماألف شرط الض
 (8)الشرع مباح، فمف أخذه ال يعد غاصبان 

                                                 

(؛ ابف جزم، القكانيف الفقيية 6/137(؛ الزيمعي، تبييف الحقائؽ )ج7/168الكاساني، بدائع الصنائع )ج ((1
 (؛ الزحيمي، نظرية الضماف4/116(؛ البيكتي، كشاؼ القناع )ج3/338(؛ الشربيني، مغني المحتاج )ج1/218)ج

 (.6/592(؛ الزحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو )ج28/226(؛ كزارة األكقاؼ، المكسكعة الفقيية )ج57)ص
 المراجع السابقة. ((2
 المراجع نفسيا. ((3
يستطيع الحاكـ أف يغـر مف يعتدم عمى األمكاؿ العامة المباحة؛ إذا كاف فيو اعتداء كضرر عمى البيئة  ((4

 الطبيعية مثبل.
رش كامبل؛ ألف الجناية كقعت مكجبة لو، كالذم ثبت ة، كقاؿ الصاحباف: عمى الجاني األد أبي حنيفكىذا عن ((5

 (.7/157نعمة  جديدة مف اهلل )الكاساني، بدائع الصنائع )ج
(؛ ابف جزم، القكانيف الفقيية 6/137(؛ الزيمعي، تبييف الحقائؽ )ج7/168الكاساني، بدائع الصنائع )ج ((6
(؛ الزحيمي، نظرية الضماف 4/116(؛ البيكتي، كشاؼ القناع )ج3/338يني، مغني المحتاج )ج(؛ الشرب1/218)ج

 (.6/592(؛ الزحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو )ج28/226(؛ كزارة األكقاؼ، المكسكعة الفقيية )ج57)ص
لعجماء جرحيا كىك بمفظ: " ا] 1710: رقـ الحديث3/1334صحيح مسمـ، الحدكد / جرح العجماء...، : مسمـ [((7

 جبار، كالبئر جبار...".
(؛ ابف جزم، القكانيف الفقيية 6/137(؛ الزيمعي، تبييف الحقائؽ )ج7/168الكاساني، بدائع الصنائع )ج ((8
(؛ الزحيمي، نظرية الضماف 4/116(؛ البيكتي، كشاؼ القناع )ج3/338(؛ الشربيني، مغني المحتاج )ج1/218)ج

 (.6/592(؛ الزحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو )ج28/226كعة الفقيية )ج(؛ كزارة األكقاؼ، المكس57)ص
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؛ ألف الصبي كالمجنكف يضمناف مػا يتمفانػو عاقبلن  كال يشترط في الضماف ككف المتعدم بالغان        
مف الضماف؛ فمف اضػطر إلػى مػاؿ  إلعفاء صاحبيا ان مف أمكاؿ، كال تعتبر كذلؾ حاؿ الضركرة سبب

، كال يعتبػر العمػـ (1)؛ فإنو يمزمو ضمانو؛ ألف "االضطرار ال يبطؿ حؽ الغيػر"الغير حاؿ الجكع مثبلن 
  .(2)لكجكب الضماف لمغير شرطان  بككف الماؿ المتمؼ ماالن 

 ثانيا: القواعد الفقيية المتعمقة بالضمان

 (3)ضيف الحكم إلى المباشر"قاعدة: " إذا اجتمع المباشر والمتسبب أ 1-

إذا اجتمػػع فػػي التعػػدم شخصػػاف، أحػػدىما كػػاف ىػػك المباشػػر لمفعػػؿ الضػػار دكف كاسػػطة بػػيف        
الفعػػؿ كالضػػرر، كالثػػاني كػػاف ىػػك المتسػػبب فػػي كقػػكع الضػػرر؛ كالػػذم حصػػؿ الضػػرر بكاسػػطة بينػػو 

دكف المتسػبب؛  كبيف فعػؿ المتسػبب؛ فػإف الػذم يضػمف فػي ىػذه الحالػة ىػك الشػخص المباشػر لمفعػؿ
، كألف السػبب (4)ألف المباشر ىك عمة الضرر فػي الكاقػع، أك ىػك المػؤثر األقػكل فػي إحػداث العػدكاف
 .(5)ال ينفرد بالضرر إذا ترؾ كحده؛ كليذا كاف المباشر أقرب إلى الحكـ مف المتسبب

البئػر؛ ضػمف في  خر رجبلن لطريؽ العاـ ببل إذف، فألقى شخص آفي ا لك حفر رجؿ بئران  ومثال ذلك:
 .(6)الذم ألقى؛ ألنو المباشر لمفعؿ، كلـ يتخمؿ بيف فعمو كالتمؼ فعؿ فاعؿ مختار

كمثاؿ آخػر: لػك قػاـ شػخص بإحػداث ضػرر فػي لعبػة مػف األلعػاب؛ كػأف قػاـ بتشػغيميا دكف إذف، أك 
مػػف غيػػر التػػزاـ بالتعميمػػات، ككػػاف فعمػػو يتسػػبب فػػي إضػػرار اآلخػػريف، كقػػاـ شػػخص آخػػر بػػدفع رجػػؿ 

  .؛ فإف الضامف ىك الدافع، كليس المتسبب في الضررمعبة مثبلن عف ال

 ويستثنى من ىذه القاعدة عدة أمور  منيا:

 اجتماع المباشر كالمتسبب، كالضماف عمى المتسبب كحده، كذلؾ فيما يمي: -أ

                                                 

(؛ الزرقا، شرح القكاعد الفقيية 1/286الزحيمي، القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب األربعة )ج ((1
 (.1/213)ج
 (.61الزحيمي، نظرية الضماف )ص ((2
 (.1/27لعمماء، مجمة األحكاـ العدلية )ج(؛ مجمكعة مف ا1/163ابف نجيـ، األشباه كالنظائر )ج ((3
 (.65الزحيمي، نظرية الضماف )ص ((4
(؛ الزحيمي، القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا 1/496(؛ الحمكم، غمز عيكف البصائر )ج1/80حيدر، درر الحكاـ )ج ((5

 (.165ضماف )ص(؛ الزحيمي، نظرية ال1/447(؛ الزرقا، شرح القكاعد الفقيية )ج1/480في المذاىب األربعة )ج
 (.1/447الزرقا، شرح القكاعد الفقيية )ج ((6
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إذا كاف تأثير المتسبب أقكل مف تأثير المباشر؛ كما فػي اإلكػراه الممجػئ، كنخػس الدابػة مػف غيػر  -
  .(1)ذف صاحبياإ

متعػػػد؛ كمػػػا لػػػك دفػػػع شػػػخص أخػػػر فكقػػػع عمػػػى زجػػػاج  ر، كالمباشػػػر غيػػػإذا كػػػاف المتسػػػبب متعػػػديان  -
فػي الطريػؽ العػاـ  فانكسر، أك كقع عمى شخص فقتمو؛ كاف الضماف عمى الدافع، أك كمػف حفػر بئػران 

 .(2)بدكف إذف كسقط فيو شخص ببل صنع أحد؛ ضمف الحافر؛ ألنو متعده 

باشػػر كالمتسػػبب، كالضػػماف عمييمػػا، كذلػػؾ إذا تعادلػػت قػػكة التسػػبب كالمباشػػرة؛ بػػأف اجتمػػاع الم -ب
كاف السػبب ممػا يعمػؿ بػانفراده؛ كمثالػو: كمػف نخػس دابػة بػأمر مػف صػاحبيا، فنفحػت برجميػا إنسػانا 

 .(3)فقتمتو؛ فالضماف عمييما
ــال:كقػػد ذكػػر ابػػف رجػػب ىػػذه القاعػػدة مػػع اسػػتثناءاتيا،         ؼي أىٍمػػكىاًؿ اآٍلدىًميّْػػيفى إذىا اٍسػػتىنى " فق دى إتٍػػبلى

ػمىافي ًباٍلميبىاشىػرىًة ديكفى السَّػبىًب إالَّ إذىا كىانىػٍت اٍلميبىاشىػرى  سىػبىبو تىعىمَّػؽى الضَّ ـٍ إلىى ميبىاشىػرىةو كى نيفيكًسًي مىػى كى ٍبًنيَّػةن عى ةي مى
َـّ إٍف كىانىػػ ٍمًجئىػػةن، ثيػػ ٍنػػوي، سىػػكىاءه كىانىػػٍت مي نىاًشػػئىةن عى ػػٍدكىافى ًفييىػػا ًباٍلكيمّْيَّػػًة السَّػػبىًب كى الىػػةي ىىػػًذًه الى عي ٍت اٍلميبىاشىػػرىةي كىاٍلحى

مىافً  ٍف كىافى ًفييىا عيٍدكىافه شىارىكىٍت السَّبىبى ًفي الضَّ اًف، كىاً  مى  (4)"اٍستىقىؿَّ السَّبىبى كىٍحدىهي ًبالضَّ
ن لم يتعمد" وقاعدة: "المتسبب ل يضمن إل  2-  (5)"بالتعمدقاعدة: " المباشر ضامن وا 

 (6)"قاعدة: " الجواز الشرعي ينافي الضمان 3-

، كنشػأ عػف فعمػو ضػرر مػا؛ يفيـ مف ىذه القاعدة أنو لك فعؿ شخص ما أجيز لو فعمػو شػرعان        
 :(8)وىذه القاعدة مقيدة بقيود، (7)فبل يككف ضامنا لمخسارة الناشئة عف ذلؾ

                                                 

 (.169(؛ الزحيمي، نظرية الضماف )ص6/605الحصكفي، الدر المختار شرح تنكير األبصار )ج ((1
 (؛ الحصكفي، الدر المختار1/149(؛ البغدادم، مجمع الضمانات )ج7/281الكاساني، بدائع الصنائع )ج ((2

 (.1/447(؛ الزرقا، شرح القكاعد الفقيية )ج6/603شرح تنكير األبصار )ج
(؛ الزرقا، شرح القكاعد الفقيية 1/482(؛ الزحيمي، القكاعد الفقيية )ج7/282الكاساني، بدائع الصنائع )ج ((3
 (.1/448)ج
 (.284ابف رجب، القكاعد )ص ((4
 (.58 -51تـ ذكر القاعدتيف، مع إيراد مبلحظات الزرقا عمييف في ىذا البحث )ص ((5
 (.1/27مجمكعة مف العمماء، مجمة األحكاـ )ج ((6
 ( .1/449(؛ كانظر: الزرقا، شرح القكاعد الفقيية )ج1/81حيدر، درر الحكاـ )ج ((7
 (.1/449انظر: الزرقا، شرح القكاعد الفقيية )ج ((8
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كجػػكاز السػػير فػػي الطريػػؽ العػػاـ بالدابػػة، أك السػػيارة، بشػػرط السػػبلمة؛  أال يكػػكف المبػػاح مقيػػدان  األول:
 .(1)كما شابو ذلؾ

ال ضمنو؛ كما في حالة االضطرار إلى  الثاني: أال يككف في المباح اعتداء عمى حقكؽ الغير، كا 
إلى  ان فيو تجاكز  ان؛ إال أنو يضمف؛ ألفاألكؿ مف ماؿ الغير، مع أف الفعؿ مباح، كقد يككف كاجب

 .(3)كعمبل بقاعدة: " االضطرار ال يبطؿ حؽ الغير"، (2)حقكؽ الغير
مالكا لشيء مثبل، فمو أف يتصرؼ فيو كيؼ  باستخداـ حقو؛ فمف كاف أال يككف متعسفان  الثالث:

ال كاف متعسفا باستخداـ حقو   .(4)شاء، بشرط عدـ اإلضرار بالغير، كا 
 (5)"قاعدة: "ما ل يمكن الحتراز منو ل ضمان فيو 4-

ه القاعدة تبيف بكضكح مدل يسر كسماحة اإلسبلـ، مف خبلؿ عدـ تكميؼ اإلنساف بما ال ىذ       
 مكجبان  يطاؽ؛ كلذلؾ كؿ شيء يستطيع اإلنساف أف يتجنبو كيتحرز منو أك يحتاط لو؛ يعتبر سببان 

لمضماف؛ إذا لحؽ بسببو ضرر بالغير، أما كؿ ما يشؽ عمى اإلنساف، كال يستطيع أف يتجنبو أك 
لمضماف؛ ألف إيجاب الضماف في ىذه  مكجبان  منو، كال يمكنو االحتياط لو؛ فبل يعتبر سببان يتحرز 

 چ ۓھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓچ  وقد قال اهلل تعالى:، (6)الحالة فيو مشقة كتكميؼ بما ال يطاؽ

]البقرة:  چ   ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٴۇۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  وقال تعالى:، [78]الحج: 
286].   
 (7)قاعدة: "الغرم بالغنم" 5-

ىذه القاعدة تعني أف مف يناؿ منفعة شيء، كيختص بو دكف غيره؛ يجب عميو أف يتحمؿ        
، كال يتحمؿ  ضرره، فكما أف مالؾ المنفعة يختص بالغنـ، كال يشاركو فيو أحد؛ فكذلؾ يتحمؿ الغـر

 .(8)فع كالضررمعو أحد، كىذا مف باب العدالة االجتماعية، كالتكازف بيف الن
                                                 

 (.1/180ـ )ج(؛ مجمكعة مف العمماء، مجمة األحكا1/719شرح تنكير األبصار )ج الحصكفي، الدر المختار ((1
(؛ الحصكفي، الدر المختار شرح تنكير 1/129(؛ البغدادم، مجمع الضمانات )ج1/43حيدر، درر الحكاـ )ج ((2

 (.6/650األبصار )ج
 (.1/42(؛ حيدر، درر الحكاـ )ج1/19مجمكعة مف العمماء، مجمة األحكاـ )ج ((3
 (.179الزحيمي، نظرية الضماف )ص ((4
 (. 130(؛ شيخ فقيو، القكاعد كالضكابط الفقيية في نظرية الضماف )ص192)ص الزحيمي، نظرية الضماف ((5
 (.130(؛ شيخ فقيو، القكاعد كالضكابط الفقيية في نظرية الضماف )ص192الزحيمي، نظرية الضماف )ص ((6
 (.1/26مجمكعة مف العمماء، مجمة األحكاـ العدلية )ج ((7
(؛ 1/543(؛ الزحيمي، القكاعد الفقيية )ج186رية الضماف )ص(؛ الزحيمي، نظ1/90حيدر، درر الحكاـ )ج ((8

 (.1/437الزرقا، شرح القكاعد الفقيية )ج
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ف كػػػاف  (1)كىػػػذه القاعػػػدة مسػػػتفادة مػػػف مفيػػػـك الحػػػديث النبػػػكم " الخػػػراج بالضػػػماف"        ظػػػاىر كا 
عمػى عكػػس القاعػدة، إال أنيػا تحمػػؿ معنػاه؛ فكمػا أف الغػـر يقابػػؿ الغػنـ، فكػذلؾ الخػػراج  الحػديث يػدؿ

المعنى كاحػد؛ ألنػو يقابؿ الضماف، فمف يغنـ مف شيء فعميو غرمو، كمف يضمف شيئا فمو خراجو؛ فػ
  .(2)مف باب التكازف بيف النفع كالضرر كبيف الحقكؽ كالكاجبات

 (3)قاعدة: " المفرط ضامن" 6-

الميمؿ كالمتياكف، غير المحتاط، كالمقصػر كالمضػيع، فمػف قصػر فػي حفػظ أك  ط ىو:المفرِّ        
ىمالػورعاية ما تحت يده حتى ىمؾ أك أصابو ضرر؛ فإنو ضامف لػذلؾ؛ كذلػؾ بسػبب  ، (4)تقصػيره كا 

، أك غمبػػو مػػف غيػػر تفػػريط كال إىمػػاؿ منػػو؛ فإنػػو ال يضػػمنو إال إذا كػػاف أمػػا إف ضػػاع منػػو ذلػػؾ قيػػران 
 .في كضع اليد؛ فإنو يضمف كالغاصب متعديان 
؛ ألف عػػادة (5)"ال ضػػماف عمػػى مػػؤتمف" بقولــو صــمى اهلل عميــو وســمم:كيسػػتدؿ ليػػذه القاعػػدة        

اؤتمف عميو مف أمكاؿ ككدائػع، فػإف ضػاعت؛ فػبل يضػمنيا؛ لعػدـ تفريطػو، األميف المحافظة عمى ما 
 .(6)أما إف ثبت تفريطو؛ فإنو يضمف

 

 

 

 

 

                                                 

 (.123سبؽ تخريج الحديث ) ص (1)
 (.186(؛ الزحيمي، نظرية الضماف )ص1/90حيدر، درر الحكاـ )ج ((2
 (.1/605الزحيمي، القكاعد الفقيية )ج ((3
 (.10/788جالغزم، مكسكعة القكاعد الفقيية ) ((4

سنف : الدرا قطني ]  [1270: رقـ الحديث6/473السنف الكبرل، الكديعة / ال ضماف عمى مؤتمف، : البييقي [ (5)
ف كانت ضعيفة ركم الحديث مف عدة طرؽ، كقاؿ األلباني: ] 2961: رقـ الحديث3/455الدار قطني، البيكع،  كا 

عمرك بف شعيب ، كىك حسف الحديث السيما كقد ركل فمجمكعيا مما يجعؿ القمب يشيد بأف الحديث قد حدث بو 
 (.(386/ 5جإركاء الغميؿ ))األلباني،  معناه عف جماعة مف الصحابة ساؽ البييقى أسانيدىا إلييـ

 (.1/605الزحيمي، القكاعد الفقيية )ج ((6



137 

 

 المبحث الثاني
 (1)ضمان األضرار الجسدية

تتنػػكع األضػػرار الجسػػدية التػػي تصػػيب اإلنسػػاف فػػي أمػػاكف الترفيػػو؛ نتيجػػة الحػػكادث كاألسػػباب 
مختمفػػة؛ فمنيػا مػا يػػؤدم إلػى إزىػػاؽ األركاح، كمنيػا مػػا  المختمفػة، كالتػي تػػؤدم إلػى حػػدكث إصػابات

يؤدم إلى حدكث جراحات مختمفة؛ كحػاالت بتػر األطػراؼ، أك شػمميا، أك إذىػاب معانييػا كمنافعيػا، 
أك حاالت الجركح المختمفة كالمتنكعة مف حيث مكانيا مف الجسد كخطكرتيػا، كقػد حافظػت الشػريعة 

مػػف خػػبلؿ منػػع أم اعتػػداء عميػػو، ككضػػع الزكاجػػر كالجػػكابر اإلسػػبلمية عمػػى نفػػس اإلنسػػاف كجسػػده؛ 
المناسبة لكؿ نكع مف أنكاع اإلصابات التي تحدث في أماكف الترفيو كغيرىا..، بعد النظر إلى حػاؿ 

 ، كمف ذلؾ ما يمي:أك متسببان  أك مخطئان  الجاني؛ ككنو عامدان 

 أول: ضمان النفس
ف مػػػف أعظػػػـ المصػػػالح التػػػي  لح، كدرءان جػػػاءت الشػػػريعة اإلسػػػبلمية رعايػػػة لممصػػػا        لممفاسػػػد، كا 

حرصت الشريعة عمى حفظيا كرعايتيػا ىػي حفػظ الػنفس؛ كالتػي تعتبػر مػف المقاصػد األساسػية التػي 
جػػاءت الشػػريعة لحفظيػػا بعػػد مقصػػد حفػػظ الػػديف، كلحفػػظ الػػنفس كرعايتيػػا كضػػعت الشػػريعة عقكبػػات 

لزامػو بتحمػؿ التبعػات كزكاجر تمنع مف االعتداء عمييا؛ كىي بمثابة ضػماف  الفاعػؿ نتيجػة أفعالػو، كا 
التػػي نتجػػت عػػف ذلػػؾ؛ كذلػػؾ إمػػا بإيجػػاب القصػػاص أك الديػػة عمػػى الجػػاني؛ كفػػي ذلػػؾ زجػػر كردع 

القصػاص ىػك العقكبػة البلزمػػة فػي حػاؿ القتػػؿ ضػماف لمػػنفس مػف االعتػداء عمييػػا؛ ك لمجػاني، كحفػظ ك 
فػػي حػػاؿ -الديػػة عمػػى كػػؿ مػػف المتعمػػد ، أمػػا ضػػماف الػػنفس فيكػػكف مػػف خػػبلؿ إيجػػاب (3()2)المتعمػػد

 ، أك عمى شبو العمد، أك الخطأ؛ كبياف ذلؾ عمى النحك التالي:-تعذر القصاص

                                                 

ييا تشكيو فيو، غيره، يترتب عمما يصيب اإلنساف في جسمو مف جراح ك  وىي:سبؽ تعريؼ األضرار الجسدية،  ((1
((، كيتضمف 38عف العمؿ، أك ضعؼ في كسبو كنحك ذلؾ )الخفيؼ، الضماف في الفقو اإلسبلمي )صأك عجزه 

 ذلؾ إزىاؽ النفس، أك إتبلؼ عضك مف األعضاء، أك غير ذلؾ مف أنكاع الجراحات المختمفة.
 ((2/114لجنائي اإلسبلمي )جالمماثمة، كىك مجازاة الجاني بمثؿ فعمو )عكدة، التشريع ا القصاص ىو: ((2

ما اقترف فيو الفعؿ المزىؽ لمركح بنية قتؿ المجني عميو، فبل بد مف تكفر القصد لدل الجاني لقتؿ  القتل العمد ىو:
(؛ عكدة، التشريع الجنائي اإلسبلمي 3/70المجني عميو، كال يكفي مجرد تعمد الفعؿ)انظر: الشيرازم، الميذب )ج

 ((.2/10)ج
كممنا عف المسئكلية كحدكدىا كطبيعتيا في كؿ مف المؤسسة كمكظفييا أك الشركة المصنعة أك سبؽ أف ت ((3

الزائر، كمف القميؿ النادر تعمد االعتداء في ىذه األماكف؛ كلكف إذا حصؿ تعمد لمفعؿ، كتحكلت المسئكلية إلى 
بارتكاب جريمة القتؿ العمد جنائية؛ استكجبت العقكبة البلزمة عمى ذلؾ؛ كىي القصاص؛ فتجب عقكبة القصاص 
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 .(1)وجوب الدية

                                                                                                                                               

؛ كإتبلؼ األلعاب الكبيرة التي تشكؿ خطكرة عالية كتقتؿ غالبا، العدكاف؛ فإذا تعمد المكظؼ اإلضرار بما يقتؿ غالبان 
أك قاـ باالعتداء المباشر بأم فعؿ مف شأنو القتؿ في الغالب؛ كأف شغؿ المعبة عمى غير المعتاد، أك امتنع عف 

ب، أك امتنع عف إنقاذ الغريؽ مع عممو أنو سيمكت في ىذه الحاالت لك امتنع عف ذلؾ، مع تقديـ اإلسعاؼ لممصا
كجكد قصد القتؿ كالضرر، أك تعمدت الشركة المصنعة إحداث خمؿ في المعبة مع قصد اإلضرار، ككاف مف شأف 

؛ ، أك بالتصرؼ بما يقتؿ غالبان ىذا الخمؿ القتؿ في الغالب، أك تعمد الزائر االعتداء عمى غيره؛ سكاء بالفعؿ المباشر
مف ىذا  121-80ص فإف في كؿ ىذه األفعاؿ يجب القصاص عمى الجاني)انظر: تفاصيؿ ىذه األمثمة )ص

 البحث(.
لو عف ارتكاب جريمة القتؿ )عكدة،  نسانية مف االعتداء عمييا، كزجره لممعتدم كردعه كالقصاص ضماف لمنفس اإل

((، كىك العقكبة األصمية لمقتؿ في حاؿ التعمد، كتحؿ محمو الدية عند 2/114التشريع الجنائي اإلسبلمي )ج
 ((.1/668امتناعو ألم سبب مف األسباب المانعة) عكدة، التشريع الجنائي اإلسبلمي )ج

 ولمقصاص في النفس عدة شروط  أكتفي بذكرىا فقط  وىي:
 أف يككف القاتؿ مكمفان  1-
 ؿالمقتك  أف يككف متعمدا لمقتؿ قاصدان  2-
 مف أم شبية خاليان  محضان  أف يككف عمدان  3-
مقتؿ؛ فبل قصاص عمى المكره عند الحنفية )خبلفا لمجميكر القائؿ بأف القصاص عمى المكره ل أف يككف مختاران  4-

(؛ ابف قدامة، المغني 5/221(؛ الشربيني، مغني المحتاج )ج4/332كالمكره ) الصاكم، بمغة السالؾ )ج
 (.8/266)ج
، المطيعي(؛ 4/374ف المقتكؿ جزءا مف القاتؿ؛ بأف ال يككف القاتؿ أبا أك جدا) الصاكم، بمغة السالؾ)جأال يكك  5-

(، كاستثنى مالؾ مف ذلؾ: إذا أضجعو كذبحو؛ فيجب 8/285(؛ ابف قدامة، المغني )ج18/363)جالمجمكع تكممة 
 .(4/183المجتيد )ج القصاص؛ الكتماؿ العمدية كالجريمة، كانتفاء الشبية ) ابف رشد، بداية

 .لمقاتؿ؛ ألنو لك كجب القصاص لكجب لو، كالقصاص الكاحد كيؼ يجب لو كعميو أال يككف المقتكؿ ممكان  6-
 .؛ فبل يقتؿ مسمـ كال ذمي بالكافر الحربي كال بالمرتد؛ لعدـ العصمةأف يككف المقتكؿ معصـك الدـ مطمقان  7-

(؛ 76، 13/65(؛ العيني، البناية شرح اليداية )ج236-7/234)ج )راجع ىذه الشركط: الكاساني، بدائع الصنائع
(؛ القرافي، الذخيرة 4/178(؛ ابف رشد، بداية المجتيد )ج6/529ابف عابديف، رد المحتار عمى الدر المختار )ج

(؛ 12/6(؛ الماكردم، الحاكم )ج3/170(؛ الشيرازم، الميذب )ج4/331(؛ الصاكم، بمغة السالؾ )ج12/273)ج
 (.6/53كما بعدىا(؛ الزركشي، شرح الزركشي )ج8/261دامة، المغني )جابف ق

: مف كدل يدم دية، كىي الماؿ الذم ىك بدؿ النفس)حؽ القتيؿ( ) ابف منظكر، لساف العرب الدية في الغة ((1
 (.2/654(؛ الفيكمي، المصباح المنير )ج15/383)ج

ك أقؿ مف الدية الكاممة لمنفس: فيطمؽ عميو لفظ األرش، ىي مقدار معيف مف الماؿ بدؿ النفس، أما ما ى اصطالحا:
ارى  " وقال ابن نجيم:(، 1/671عكدة، التشريع الجنائي اإلسبلمي )ج: أرش اليد، كأرش القدـ كىكذا..)فيقاؿ قىٍد صى كى

مىى بىدىًؿ النُّفيكًس ديكفى غىٍيًرىىا مىمنا عى  (.8/372" )ابف نجيـ، البحر الرائؽ )جىىذىا ااًلٍسـي عى
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، كتعتبػػر الديػػة عقكبػػة (1)تجػػب الديػػة فػػي قتػػؿ الخطػػأ، كفػػي قتػػؿ العمػػد، كفػػي قتػػؿ شػػبو العمػػد        
كىػػي تعػػكيض؛ ألنيػا مػػاؿ خػػالص لممجنػػي  ؛ فيػػي عقكبػة؛ ألنيػػا مقػػررة جػػزاء الجريمػة،معػػان  ان كتعكيضػ

 .(2)عميو، كال يجكز الحكـ بيا إذا تنازؿ المجني عميو عنيا

 كالدية ثابتة بالكتاب كالسنة كاإلجماع، كذلؾ عمى النحك التالي:
 أول: الكتاب

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    پٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پچ  قال تعالى:

 [92]النساء:   چ  ٹٿ      ٹ  ٹ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ 
 وجو الدللة

، كما أكجب القصاص في قتؿ العمد؛ أكجب اهلل سبحانو كتعالى الدية في قتؿ الخطأ؛ جبران        
، لـ يكتسب إثمان  اتؿ خطأن بالمخطئ، كىذا يدؿ عمى أف الق ، كجعؿ الدية عمى العاقمة رفقان زجران 

 ذر في جميع األمكر، ككما دلت اآلية عمى كجكب الدية عف التقصير، كالح كالكفارة كجبت زجران 
في القتؿ الخطأ؛ فقد أجمع العمماء عمى كجكب الدية عند تعذر القصاص ألم سبب مف األسباب 

 .(3)المسقطة لو

 ثانيا: السنة

ػٍزـو ًفػي : أف رسػكؿ اهلل صػمى اهلل عميػو كسػمـ كتػب كتابػا ما رواه مالـك فـي الموطـأ 1- ًلعىٍمػًرك ٍبػًف حى
ًبؿً "اٍلعيقيكًؿ:  ًبؿً ، أىفَّ ًفي النٍَّفًس ًمائىةن ًمفى اإٍلً ٍدعان، ًمائىةه ًمفى اإٍلً ًفي اأٍلىٍنًؼ، ًإذىا أيكًعيى جى ًة ، كى ٍأميكمى ًفي اٍلمى كى
اًئفىًة ًمٍثمييىا، ثيميثي الدّْيىةً  ًفي اٍلجى ٍمسيػكفى ، كى ًفػي اٍلعىػٍيًف خى ٍمسيػكفى ، كى ًفػي اٍليىػًد خى ًفػي الرٍّْجػؿً ، كى ٍمسيػكفى  كى ًفػي ، خى كى

ًبؿً  ٍمسه ، كيؿّْ أيٍصبيعو ًممَّا ىينىاًلؾى عىٍشره ًمفى اإٍلً ًفي السّْفّْ خى ٍمسه ، كى ًة خى ًفي اٍلميكًضحى  (4)"كى

                                                 

 (.4/192ابف رشد، بداية المجتيد )ج ((1
 (.1/669عكدة، التشريع الجنائي اإلسبلمي )ج ((2
(؛ القرطبي، تفسير القرطبي 1/600(؛ ابف العربي، أحكاـ القرآف )ج7/236الكاساني، بدائع الصنائع )ج ((3
د العزيز، الفقو الجنائي (؛ عب2/114(؛ عكدة، التشريع الجنائي )ج4/192(؛ ابف رشد، بداية المجتيد )ج2/253)ج

 (.15)ص
القسامة/ ذكر   : السنف الصغرلالنسائي [؛ ]1547: رقـ الحديث2/849المكطأ، العقكؿ/ذكر العقكؿ، : مالؾ[ ((4

 ،.. قاؿ عنو األلباني: حديث ضعيؼ )األلباني، صحيح كضعيؼ  ]4857: رقـ الحديث8/60حديث عمرك بف حـز
كؼه ًعٍندى أىٍىًؿ اٍلًعٍمـً  ف عبد البر: كىك كتاب مشيكربا(، قاؿ عنو 10/429سنف النسائي )ج مىٍعري ًعٍند أىٍىًؿ السّْيىًر، كى

اًديثى كىًثي ًجيًئًو ًفي أىحى ، ًفي مى ٍسنىاًد؛ أًلىنَّوي أىٍشبىوى اٍلميتىكىاًترى ٍف اإٍلً ًتيىا عى ٍعًرفىةن يىٍستىٍغًني ًبشيٍيرى / 8جالمغني )) ابف قدامة، رىةو مى
367). 
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 وجو الدللة
 الحديث صريح في مشركعية الدية؛ حيث صرح بيا، كبيَّف مقدارىا في كؿ مف النفس كما دكنيا

"..كمف قتؿ لو قتيؿ قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم: عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال:  2-
ما أف يقاد"  (1)فيك بخير النظريف إما أف يكدم كا 

 وجو الدللة
إعطاء النبي صمى اهلل عميو كسمـ الخيار لكلي المقتكؿ بيف القصاص كأخذ الدية فيو دليؿ        

 (2)عمى مشركعية الدية
 ثالثا: اإلجماع

مف عيد رسكؿ اهلل  ان عمى كجكب الديات في الجممة، كلـ نجد لذلؾ مخالف أجمع أىؿ العمـ قاطبة
 (3)صمى اهلل عميو كسمـ إلى يكمنا ىذا

كتختمؼ صفة الدية باختبلؼ نكع القتؿ ما بيف التشديد كالتخفيؼ؛ فتغمظ الدية في القتؿ        
 ما يمي:، كبياف ذلؾ في(4)العمد كشبيو، كتخفؼ في القتؿ الخطأ كما ىك في معناه

                                                 

 .]6880: رقـ الحديث9/5صحيح البخارم، الديات/ مف قتؿ لو قتيؿ...، : خارمالب [ ((1
 (.24/43العيني، عمدة القارئ )ج ((2
ابف قدامة، المغني ؛ (1/282(؛ البييقي، أحكاـ القرآف لمشافعي )ج1/600ابف العربي، أحكاـ القرآف )ج ((3
 (.6/116(؛ الزركشي، شرح الزركشي )ج8/367)ج
دية مغمظة كدية مخففة، كاألصؿ أف الدية بصفة عامة مف اإلبؿ، كالتغميظ كالتخفيؼ ال دخؿ لو  :الدية نوعان ((4

نما يككف في أنكاع اإلبؿ كأسنانيا ) انظر: ابف رشد، بداية المجتيد )ج (؛ عكدة، التشريع 4/192في العدد، كا 
 ((.1/671الجنائي اإلسبلمي )ج

أمر الدية بسبب يقتضي ذلؾ مف نكع القتؿ كزمانو كمكانو ) شريتح،  تغميظ الدية ىك التشديد في الدية المغمظة:
 (.71)ص ا كتخفيفان تقدير الدية تغميظن 

ىك التشديد في أسناف اإلبؿ؛ ككنيا مثمثة، أم: ثبلثكف حقة كثبلثكف جذعة كأربعكف خمفة في  والمقصود بالمغمظة:
مف قىتؿ متعمدان  نبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: "بطكنيا أكالدىا؛ لحديث عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده أف ال

ف  اشاءك ديفع إلى أكلياء القتيؿ، فإف  مفىةن،  اشاءك قتمكه، كا  ذىعةن كأربعكف خى أخذكا الدية، كىي ثبلثكف ًحقَّةن كثبلثكف جى
ند عبد اهلل بف مسند أحمد، أ كؿ مس: أحمد [)  كذلؾ عىٍقؿ العىٍمد، كما صالحكا عميو فيك ليـ، كذلؾ تشديدي العىٍقؿ"

: 8/136السنف الكبرل، الديات/ أسناف دية العمد، : البييقي [، ]6717: رقـ الحديث6/264عمرك بف العاص..، 
((، كحديث عبد اهلل 7/259قاؿ عنو األلباني: حديث حسف غريب)األلباني، إركاء الغميؿ )ج] 16139رقـ الحديث

"إف قتيؿ الخطأ شٍبو العىمد، قتيؿ السَّكط أك العصا، فيو مائة، بف عمرك أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: 
: رقـ 6/122مسند أحمد، أكؿ مسند عبد اهلل بف عمرك بف العاص..، : أحمد [)  منيا أربعكف في بطكنيا أكالديىاى"

 قاؿ عنو المحقؽ أحمد شاكر: إسناده صحيح )نفس المرجع((. ]6552الحديث
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 الدية في القتل العمد: - أ

تجب الدية في القتؿ العمد عند امتنػاع القصػاص فيػو ألم سػبب مػف األسػباب الشػرعية التػي        
تمنع القصاص؛ كالعفك مف أكليػاء الػدـ عػف القاتػؿ فػي القصػاص، فػإذا عفػى الػكلي عػف القصػاص؛ 

، أك كػػػاف القاتػػػؿ غيػػػر مكمػػػؼ (1)عػػػف القصػػػاص كالديػػػة فمػػػو الحػػػؽ بالمطالبػػػة بالديػػػة، أك يعفػػػك مطمقػػػان 
؛ ألف الدية عقكبة بديمػة عػف (2)كالمجنكف كالصبي، أك كانت حرمة المقتكؿ ناقصة عف حرمة القاتؿ

 .(3)القصاص عند تعذره؛ فتحؿ محمو عند امتناعو

كالديػػة فػػي القتػػؿ العمػػد تكػػكف مغمظػػة بأسػػناف اإلبػػؿ، كىػػي حالَّػػة غيػػر مؤجمػػة، كىػػي فػػي مػػاؿ        
ا كىالى  : "بـن عبـاس رضـي اهلل عنـو قـالالحـديث ؛ (4)صػةالجاني خا ػٍمحن ٍمػدنا كىالى صي الى تىٍحًمػؿي اٍلعىاًقمىػةي عى

 .(5)."..اٍعًترىافنا

كألف العامد ال يسػتحؽ التخفيػؼ، كال يكجػد فيػو المعنػى المقتضػي لممكاسػاة؛ كالقتػؿ الخطػأ أك مػا فػي 
 .(6)معناه

 

                                                                                                                                               

ف في ككف الدية في كؿ مف العمد كشبيو مغمظة بأسناف اإلبؿ) ابف قدامة، الكافي الحديثاف صريحا وجو الدللة:
 ((.1/511(؛ كالشرح الكبير )ج4/12)ج

خفيؼ في أمر الدية بسبب أمر يقتضي ذلؾ مف نكع القتؿ، كمف يتحممو، تتخفيؼ الدية ىك ال الدية المخففة:
 ((.94)ص فيفان كتخ كتنجيمو في زماف معيف )شريتح، تقدير الدية تغميظان 

ىك التخفيؼ في أسناف اإلبؿ؛ ككنيا مخمسة، أم: عشركف حقة كعشركف جذعة كعشركف  والمقصود بالمخففة:
ًديىةي اٍلخىطىًأ  بف مسعكد رضي اهلل عنو قاؿ: "اي لبكف ذككر؛ لحديث كعشركف بنت لبكف كعشركف بنبنت مخاض 

كفى  كفى ًحقَّةن ، كىًعٍشري ، ًعٍشري ٍمسىةي أىٍخمىاسو كفى بىنيك  خى كفى بىنىاًت لىبيكفو ، كىًعٍشري اضو ، كىًعٍشري كفى بىنىاًت مىخى ذىعىةن ، كىًعٍشري جى
كط: قاؿ عنو األرنؤ   ]3362: رقـ الحديث4/223سنف الدارقطني، الحدكد كالديات كغيره، : الدارقطني[ "لىبيكفو ذيكيكر

 ((.4/357) انظر: الزيمعي، نصب الراية )جعان إسناده حسف كركاتو ثقات)نفس المرجع( كقد ركم ىذا الحديث مرفك 
 (.2/114(؛ عكدة، التشريع الجنائي )ج15عبد العزيز، الفقو الجنائي في اإلسبلـ )ص ((1
 (.4/192ابف رشد، بداية المجتيد )ج ((2
 (.2/114، ج1/668عكدة، التشريع الجنائي )ج ((3
(؛ ابف رشد، 2/1110لكافي في فقو أىؿ المدينة )ج(؛ ابف عبد البر، ا7/236الكاساني، بدائع الصنائع )ج ((4

 (.7/315(؛ الرممي، نياية المحتاج )ج5/296(؛ الشربيني، مغني المحتاج )ج4/195بداية المجتيد )ج
السنف الكبرل، جماع أبكاب الديات فيما دكف النفس، باب مف قاؿ ال تحمؿ العاقمة عمدا..، : البييقي[  ((5
 (.7/336قاؿ عنو األلباني: إسناده حسف)األلباني، إركاء الغميؿ )ج ]16361: رقـ الحديث8/182

 (.6/15(؛ البيكتي، كشاؼ القناع )ج7/345ابف مفمح، المبدع في شرح المقنع )ج ((6
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 :(1)الدية في القتل شبو العمد -ب

تجب الدية شبو العمد في كؿ فعؿ مف األفعػاؿ التػي تحػدث فػي أمػاكف الترفيػو كيػتـ تصػنيفيا        
عمػػى أنيػػا شػػبو عمػػد، سػػكاء مػػف الشػػركة المصػػنعة أك المؤسسػػة كمكظفييػػا أك الزائػػر كغيػػره..؛ كػػأف 
يتعمػػد المكظػػؼ أك الزائػػر التصػػرؼ بمػػا يضػػر باأللعػػاب كاآلالت ممػػا ال يقتػػؿ فػػي الغالػػب، أك قصػػد 

 .(2)لضرر دكف قصد القتؿ قصدامطمؽ ا

كالديػػة فػػي القتػػؿ شػػبو العمػػد تكػػكف مغمظػػة بأسػػناف اإلبػػؿ، كىػػي منجمػػة عمػػى أقسػػاط، كتجػػب        
عمػػػى العاقمػػػة؛ أمػػػا كجػػػكب الديػػػة فػػػؤلف القصػػػاص امتنػػػع كجكبػػػو مػػػع كجػػػكد الشػػػبية التػػػي أخمَّػػػت فػػػي 

طىػًأ " هلل عميـو وسـمم:صـمى االعمدية؛ فتجب الدية كىي مغمظة؛ ألنيا أشػبو بالعمػد، كلقكلػو  "قىًتيػؿي اٍلخى
ديىىػا بًػًؿ، أىٍربىعيػكفى ًمٍنيىػا ًفػي بيطيكًنيىػا أىٍكالى ا، ًمائىةه ًمػٍف اإٍلً "ًشٍبًو اٍلعىٍمًد، قىًتيؿي السٍَّكًط كىاٍلعىصى

، كفػي ككنيػا (3)
يػو بػدكف لكقكعػو ف عمػى القاتػؿ؛ نظػران  منجمة كىي عمى العاقمة؛ فؤلف العاقمة إنما تعقؿ الخطأ تخفيفان 

قصػػػد، كفػػػي القتػػػؿ شػػػبو العمػػػد شػػػبية عػػػدـ القصػػػد؛ لحصػػػكلو بآلػػػة ال يقصػػػد بيػػػا القتػػػؿ عػػػادة، فكػػػاف 
ػػٍت : ولحــديث أبــي ىريــرة رضــي اهلل عنــو قــال، (4)مسػػتحقا لمتخفيػػؼ مى ، فىرى "اٍقتىتىمىػػًت اٍمرىأىتىػػاًف ًمػػٍف ىيػػذىٍيؿو

ا ًفي بىٍطنً  مى رو فىقىتىمىٍتيىا كى جى ػى ًإٍحدىاىيمىا األيٍخرىل ًبحى ، "فىقىضى ػمَّـى سى مىٍيػًو كى ػمَّى اهللي عى ػميكا ًإلىػى النَّبًػيّْ صى يىا، فىاٍختىصى
اًقمىًتيىا مىى عى ٍرأىًة عى ى أىفَّ ًديىةى المى قىضى ًليدىةه، كى ٍبده أىٍك كى ًنيًنيىا غيرَّةه، عى  (5)"أىفَّ ًديىةى جى

 

 

                                                 

: ما كجد فيو القصد إلى الضرب، دكف القصد إلى القتؿ، كىك أف يقصد ضربو بما ال القتل شبو العمد ىو ((1
مد الجتماع العمد كالخطأ فيو، فإف الجاني تعمد الفعؿ، لكنو أخطأ في القتؿ؛ ألف اآللة يقتؿ غالبا؛ كسمي شبو ع

التي استعمميا ليس مف شأنيا أف تقتؿ غالبا، فكؿ قتؿ اجتمع فيو العمد كالخطأ فيك شبو عمد )الشربيني، مغني 
(؛ عبد العزيز، الفقو 8/271(؛ ابف قدامة، المغني )ج7/247(؛ الرممي، نياية المحتاج )ج5/214المحتاج )ج
 (.106الجنائي )ص

 (.121-97ص  انظر: مسئكلية االمكظؼ كالزائر في ىذا البحث )ص ((2
 (.104ص سبؽ تخريجو )  ((3
(؛ الدميرم، النجـ الكىاج 6/266كما بعدىا(؛ الحطاب، مكاىب الجميؿ )ج7/251الكاساني، بدائع الصنائع )ج ((4
 (.6/6(؛ البيكتي، كشاؼ القناع )ج9/256)ج (؛ النككم، ركضة الطالبيف8/461)ج
 (.104ص سبؽ تخريجو )  ((5
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 :(1)الدية في القتل الخطأ -ج

أدل إلػػى إزىػػاؽ الػػنفس خطػػأ، أك تسػػبب فعمػػو فػػي ذلػػؾ؛ تجػػب ديػػة القتػػؿ الخطػػأ فػػي كػػؿ فعػػؿ        
كػػػػأف يتسػػػػبب المكظػػػػؼ أك الزائػػػػر أك غيػػػػره بمػػػػا ال يقتػػػػؿ غالبػػػػا، أك كػػػػاف ذلػػػػؾ عمػػػػى سػػػػبيؿ اإلىمػػػػاؿ 

، أك كاف ذلؾ عمى سبيؿ تحمؿ المؤسسة لممسئكلية المطمقة عنػد (2)كالتقصير أك الخطأ في التصنيع
 كؿ ىذه األمثمة، كما فيما معناىافتجب الدية في  (3)عدـ كجكد تعد مف شخص ما

ــك        ــى ذل نمػػا تجػػب الديػػة؛  وعم لقولــو اتفػػؽ الفقيػػاء عمػػى أنػػو ال قصػػاص فػػي القتػػؿ الخطػػأ، كا 
ــــالى:  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    پٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پچ تع

 .[92]النساء:  چ  ٹٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹ

كفى ًحقَّػػةن  : " فػػيلقولــو صــمى اهلل عميــو وســمم؛ (4)اف اإلبػػؿكىػي مخففػػة بأسػػن        طىػػًأ ًعٍشػػري ًديىػػًة اٍلخى
ػػػاضو ذيكيػػػكره  كفى بىنًػػػي مىخى كفى ًبٍنػػػتى لىبيػػػكفو كىًعٍشػػػري ػػػاضو كىًعٍشػػػري كفى ًبٍنػػػتى مىخى ػػػةن كىًعٍشػػػري ذىعى كفى جى ، (5)"كىًعٍشػػػري

مَّى: "بن مسعود رضي اهلل عنو قالاوحديث  ى رىسيكؿي المًَّو صى طىًإ ًعٍشػًريفى  قىضى مَّـى ًديىةى اٍلخى سى مىٍيًو كى اهللي عى
ػةن، كىًعٍشػًريفى ًحقَّػةن  ذىعى ، كىًعٍشًريفى جى اضو ذيكيكرنا، كىًعٍشًريفى ًبٍنتى لىبيكفو ، كىًعٍشًريفى اٍبفى مىخى اضو "ًبٍنتى مىخى

(6). 

                                                 

القتؿ الخطأ: ىك عدـ القصد إلى القتؿ؛ سكاء أخطأ في القصد؛ كمف رمى رصاصة عمى شيء ظنو صيدا فإذا  ((1
 ىك إنساف، أك أخطأ في الفعؿ؛ كمف رمى رصاصة عمى صيد أمامو فأصابت الرصاصة إنسانا )انظر: الكاساني،

(، كيمحؽ بالقتؿ الخطأ ما كاف مف طريؽ 7/536(؛ الزحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو )ج7/234بدائع الصنائع )ج
 (.7/271التسبب ال المباشرة )انظر: الكاساني، بدائع الصنائع )ج

 (.121-80ص ص انظر: مسئكلية الشركة المصنعة كالمكظؼ كالزائر في ىذا البحث ) ((2
 (.85ص ) مؤسسة في ىذا البحثانظر: مسئكلية ال ((3
كفى ًحقَّةن ىناؾ خبلؼ بيف العمماء في أسناف اإلبؿ المقدرة في دية الخطأ، فقاؿ الحنفية كالحنابمة: ىي ) ((4 ًعٍشري

اضو ذيكيكره  كفى بىًني مىخى كفى ًبٍنتى لىبيكفو كىًعٍشري اضو كىًعٍشري كفى ًبٍنتى مىخى ذىعىةن كىًعٍشري كفى جى بدائع الصنائع  ( )الكاساني،كىًعٍشري
(، كقاؿ المالكية كالشافعية: ىي 7/377(؛ ابف قدامة، المغني )ج3/107(؛ السمرقندم، تحفة الفقياء )ج7/254)ج
كفى بىنيك لىبي ) كفى بىنىاًت لىبيكفو ، كىًعٍشري اضو ، كىًعٍشري كفى بىنىاًت مىخى ذىعىةن ، كىًعٍشري كفى جى كفى ًحقَّةن ، كىًعٍشري ابف ( ) كفو ذيكيكره ًعٍشري

 (.5/296(؛ الشربيني، مغني المحتاج )ج4/163رشد، بداية المجتيد )ج
سنف أبي داككد، : أبك داككد [؛ ]2631: رقـ الحديث2/879بف ماجو، الديات/ دية الخطأ، اسنف : ابف ماجو[ ((5

اديث قاؿ عنو األلباني: حديث ضعيؼ)األلباني، سمسمة األح ]4545: رقـ الحديث4/184الديات/ الدية كـ؟، 
 (. 9/24)جكالمكضكعة الضعيفة 

سنف : الترمذم [؛]4802: رقـ الحديث8/43القسامة/ذكر أسناف  دية الخطأ،   : السنف الصغرلالنسائي[ ((6
قاؿ عنو األلباني: حديث ضعيؼ)األلباني،  ]1386: رقـ الحديث4/660الترمذم، الديات/ ما جاء في الدية، 

 (.1/157ضعيؼ سنف الترمذم )ج
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كالمكاسػاة  كىي منجمة عمى أقساط لثبلث سنيف، كىي عمى العاقمة؛ كىك مف باب التخفيؼ كالتكافػؿ
 .(1)لمقاتؿ كاإلعانة لو؛ ألنو معذكر بخطئو

 ثانيا: ضمان ما دون النفس
كالتػي تحػدث نتيجػة تعرضػو لحػادث  -دكف النفس -األضرار التي تصيب اإلنساف في جسده       

مػػا، أك اعتػػداء مقصػػكد أك غيػػر مقصػػكد فػػي أمػػاكف الترفيػػو كغيرىػػا؛ فيصػػاب عمػػى إثرىػػا بإصػػابات 
 :(2)تككف عمى النحك التالي مختمفة، يمكف أف

 إبانة طرؼ مف األطراؼ، أك ما يجرم مجراىا؛ كقطع اليد، أك القدـ، أك المساف كغير ذلؾ.. 1-

ذىاب معاني األطراؼ مػع بقػاء أعيانيػا؛ كشػمؿ اليػد، أك القػدـ، أك ذىػاب السػمع أك البصػر، أك  2-
 .غير ذلؾ مف األعضاء التي تذىب منافعيا، كتبطؿ خاصيتيا

، كىػي مػف األخػؼ : كىي الجركح التي تككف في الرأس كالكجو، كىي أحد عشر نكعان (3)الشجاج 3-
ة، الداميػػػة، الباضػػػعة، المتبلحمػػػة، السػػػمحاؽ، : الحارصػػػة، الدامعػػػ(4)إلػػػى األشػػػد عمػػػى النحػػػك التػػػالي

 .المكضحة، الياشمة، المنقمة، اآلمَّة، الدامغة

                                                 

(؛ القرطبي، تفسير 6/6(؛ البيكتي، كشاؼ القناع )ج7/348ظر: ابف مفمح، المبدع في شرح المقنع )جان ((1
 (.5/321القرطبي )ج

(؛ الحصكفي، الدر المختار 6/132(؛ الزيمعي، تبييف الحقائؽ )ج7/297الكاساني، بدائع الصنائع )ج ((2
(؛ كزارة األكقاؼ، المكسكعة 4/23كافي )ج(؛ ابف قدامة، ال5/302(؛ الشربيني، مغني المحتاج )ج6/580)ج

(؛ عبد العزيز، الفقو الجنائي في اإلسبلـ 7/5759(؛ الزحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو )ج16/79الفقيية )ج
 (.117)ص
(؛ ابف منظكر، 1/323جمع شجة؛ كىي الجراحة في الرأس أك الكجو) الفارابي، الصحاح )ج الشجاج لغة: ((3

 .(2/304لساف العرب )ج
ىي  الدامية:ىي التي تشؽ الجمد كال يظير منيا الدـ، الدامعة: ىي التي يظير منيا الدـ كال يسيؿ،  الحارصة: ((4

ىي التي تظير المحـ  المتالحمة:ىي التي تقطع المحـ كتشقو،  الباضعة:التي يسيؿ منيا الدـ مف الشؽ أك الخدش، 
تقطع المحـ كتظير الجمدة الرقيقة التي بيف المحـ كالعظـ، ىي التي  السمحاق:كتدخؿ فيو كلـ تقرب مف العظـ، 

ىي  المنقمة:ىي التي تيشـ العظـ كتكسره،    الياشمة:ىي التي تظير العظـ كتبديو دكف كسر العظـ الموضحة:
ىي التي تصؿ إلى أـ الدماغ؛ كىي الجمدة التي تحت العظـ كفكؽ  اآلمَّة:التي تحكؿ العظـ مف مكانو بعد كسره، 

ىي التي تخرؽ غشاء الدماغ كتصؿ إليو؛ كفي الغالب يحصؿ الكفاة بسببيا؛ لذلؾ لـ يتكمـ فييا  الدامغة:لدماغ، ا
(؛ الحصكفي، 6/132(؛ الزيمعي، تبييف الحقائؽ )ج7/296الفقياء بأرش أك غيره )الكاساني، بدائع الصنائع )ج

 (.5/254المحتاج )ج(؛ الشربيني، مغني 6/580الدر المختار شرح تنكير األبصار )ج
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لرأس كالكجو، عمى اختبلفيا كتنكعيا، كىي في : كىي الجركح التي تككف في غير ا(1)الجراح 4-
 :(2)المجمؿ نكعاف

 الجائفة: ىي الجراح التي تصؿ إلى الجكؼ؛ كالصدر، كالظير، كالبطف كغيره.. -أ
 غير الجائفة: ىي الجراح التي ال تصؿ إلى الجكؼ؛ كجراحة األطراؼ، كسائر البدف -ب

أك  الدية الكاممة، أك األرش، سكاء كاف مقدران كفي كؿ ما سبؽ مف أنكاع فإنو يتـ ضمانيا ب       
 وبيان ذلك عمى النحو التالي:، (3)غير مقدر

 الدية الكاممة 1-

فيما دكف النفس في كؿ جناية لـ تكتمػؿ فييػا شػركط القصػاص فيمػا دكف تجب الدية الكاممة        
الػػنفس؛ كذلػػؾ عنػػد إبانػػة عضػػك مػػف األعضػػاء، أك ذىػػاب منفعتػػو بالكميػػة مػػع بقػػاء العضػػك؛ كالشػػمؿ 

 السمع أك البصر أك العقؿ، كىكذا.لميديف أك القدميف، أك ذىاب 

                                                 

(؛ 2/422؛ كىك شؽ بعض البدف كقطعو) ابف منظكر، لساف العرب )جمف جرح يجرح جرحان  الجراح لغة:((1
 (.6/336الزبيدم، تاج العركس )ج

(؛ الحصكفي، الدر المختار شرح 6/132(؛ الزيمعي، تبييف الحقائؽ )ج7/297الكاساني، بدائع الصنائع )ج ((2
(؛ كزارة األكقاؼ، 4/23(؛ ابف قدامة، الكافي )ج5/302(؛ الشربيني، مغني المحتاج )ج6/580تنكير األبصار )ج

(؛ عبد العزيز، الفقو الجنائي في 7/5759(؛ الزحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو )ج16/79المكسكعة الفقيية )ج
 (.117اإلسبلـ )ص

كفي كؿ ما يمكف فيو المماثمة بدكف  ؛ في إبانة األطراؼ،تجب عقكبة القصاص في حاؿ كاف الفعؿ متعمدان  ((3
زيادة كال نقصاف، كال يمكف القصاص في الشجاج أك الجركح إال في المكضحة؛ ألنيا يمكف فييا استيفاء القصاص 
عمى سبيؿ المماثمة؛ ألف ليا حدا تنتيي إليو السكيف كىك العظـ، كىذا ال خبلؼ فيو بيف الفقياء) الكاساني، بدائع 

(؛ ابف قدامة، الكافي 5/255(؛ الشربيني، مغني المحتاج )ج12/240؛ الماكردم، الحاكم )ج(7/309الصنائع )ج
 ((.7/5761(؛ الزحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو )ج3/263)ج

؛ كىي نفس الشركط الكاجبة في القصاص في النفس، كيضاؼ ويشترط لوجوب القصاص فيما دون النفس شروط
ستيفاء مف غير حيؼ؛ كذلؾ مف خبلؿ المماثمة التامة مف غير نقص أك إمكاف اال 1- ليا بعض الشركط، كىي:

(؛ ابف قدامة، الكافي 5/253(؛ الشربيني، مغني المحتاج )ج7/309زيادة ) الكاساني، بدائع الصنائع )ج
أنو يجب عند القصاص  يتض  من ىذا الشرط:(( 121(؛ عبد العزيز، الفقو الجنائي في اإلسبلـ )ص3/263)ج

التساكم: فبل يؤخذ طرؼ صحيح بطرؼ أشؿ، كال يد كاممة األصابع بناقصة األصابع،  1-راؼ ما يمي: في األط
االشتراؾ في االسـ الخاص بالعضك: فبل تؤخذ يميف بيسار كال العكس، كال تؤخذ أصبع بأخرل مخالفة  2-كىكذا..، 

عدـ السراية إلى  2-(، 127في اإلسبلـ )ص ليا في االسـ؛ كالخنصر بالسبابة، كىكذا..)عبد العزيز، الفقو الجنائي
النفس غالبا عند القصاص؛ كذلؾ ككسر العنؽ، كالترقكة، كالصمب، كالفخذ؛ ألف القصاص في مثؿ ىذه الجركح ال 

 ((.3/120تؤمف معو السراية إلى النفس أك عدميا في الغالب ) الكشناكم: أسيؿ المدارؾ )ج
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ا أك إبطػػاؿ منفعتيػػا فػػي البػػدف، ىػػي كمػػا كاألعضػػاء التػػي تجػػب فييػػا الديػػة كاممػػة عنػػد إبانتيػػ       
 :(1)يمي

نكع ال نظير لو فػي البػدف؛ كالمسػاف، كاألنػؼ، كالػذكر، كالصػمب، كأمثػاؿ ذلػؾ ممػا لػيس منػو فػي  -أ
البػػػدف غيػػػره؛ ففػػػي كػػػؿ كاحػػػد مػػػف ىػػػذه األعضػػػاء الديػػػة الكاممػػػة؛ عمػػػد إبانتيػػػا، أك تفكيػػػت منفعتيػػػا 

ي الكتػاب الػػذم بعػث بػو عمػػرك بػف حػػـز إلػى أىػػؿ فػػ لقــول النبـي صــمى اهلل عميــو وسـممالمقصػكدة؛ 
ًفي المّْسىػاًف الدّْ اليمف: " ٍدعيوي الدّْيىةي كى ًفي اأٍلىٍنًؼ ًإذىا أيكًعبى جى ًبًؿ، كى  .."يىػةي كىأىفَّ ًفي النٍَّفًس الدّْيىةى ًمائىةن ًمفى اإٍلً

ألف مػا كجػب  ، كينقص مف الدية بقدر ما يبقى مػف المنفعػة لمعضػك حسػب تقػدير حككمػة العػدؿ؛(2)
 .(3)فيو الدية؛ كجب في بعضو بقسطو

نكع فػي البػدف منػو اثنػاف؛ كػالعينيف، كاألذنػيف، كالشػفتيف، كاليػديف، كالقػدميف، كاألنثيػيف، كأمثػاؿ  -ب
، ذلؾ مما في البدف منو اثناف مف نفس النػكع؛ ففػي كػؿ نػكع مػف ذلػؾ الديػة كاممػة عنػد إتبلفيمػا معػان 

ػػتىٍيًف " لقولــو صــمى اهلل عميــو وســمم: أك تفكيػػت منفعتيمػػا المقصػػكدة؛ ًفػػي اٍلبىٍيضى ًفػػي الشَّػػفىتىٍيًف الدّْيىػػةي كى كى
ًفي الرٍّْجًؿ اٍلكىاًحدىًة نً  ًفي اٍلعىٍينىٍيًف الدّْيىةي كى ٍمًب الدّْيىةي، كى ًفي الصُّ ًفي الذَّكىًر الدّْيىةي كى  .(4)"ٍصؼي الدّْيىةً الدّْيىةي، كى

، كأىػداب العينػيف، -كىػي منابػت األىػداب -كثر؛ كأشفار العينػيفأنكع في البدف منو أربعة، أك  -ج
 كأصابع اليديف أك الرجميف، كىكذا..؛ ففي إتبلؼ كؿ نكع مف ذلؾ الدية كاممة

كاألصػػؿ فػػي ذلػػؾ كمػػو أف كػػؿ مػػا فػػي اإلنسػػاف مػػف األعضػػاء إف كػػاف منػػو كاحػػد؛ ففيػػو الديػػة        
ف كاف اثنيف؛ ففييما الديػة، كفػي إحػدا ف كػاف أربعػة؛ ففييػا الديػة، كفػي كاممة، كا  ىما نصػؼ الديػة، كا 

 .(5)إحداىا ربع الدية، كال يعمـ لذلؾ خبلفان 

                                                 

كما بعدىا(؛ العيني، البناية شرح اليداية 7/311اني، بدائع الصنائع )ج(؛ الكاس26/61السرخسي، المبسكط )ج ((1
(؛ القرافي، الذخيرة 2/190(؛ الثعمبي، التمقيف في الفقو المالكي )ج13/6369(؛ المخمي، التبصرة )ج13/174)ج
 (؛ ابف مفمح،5/307كما بعدىا(؛ الشربيني، مغني المحتاج )ج12/239(؛ الماكردم، الحاكم )ج12/352)ج

 (.4/26(؛ ابف قدامة، الكافي )ج7/305المبدع في شرح المقنع )ج
، : السنف الصغرل، النسائي [ ((2 قاؿ عنو  ]4853: رقـ الحديث8/57القسامة/ ذكر حديث عمرك بف حـز

بف عبد البر: كىك ا(، قاؿ عنو 10/425األلباني: حديث ضعيؼ )األلباني، صحيح كضعيؼ سنف النسائي )ج
ٍسنىاًد؛ أًلىنَّوي أىٍشبى  ًعٍند كتاب مشيكر ٍف اإٍلً ًتيىا عى ٍعًرفىةن يىٍستىٍغًني ًبشيٍيرى كؼه ًعٍندى أىٍىًؿ اٍلًعٍمـً مى مىٍعري ، أىٍىًؿ السّْيىًر، كى وى اٍلميتىكىاًترى

اًديثى كىًثيرىةو  ًجيًئًو ًفي أىحى  .(367/ 8جالمغني )) ابف قدامة،  ًفي مى
 (.5/307شربيني، مغني المحتاج )ج(؛ ال7/311الكاساني، بدائع الصنائع )ج ((3
 (.2سبؽ تخريجو ) نفس الصفحة/ حاشية رقـ  ((4
 (.4/26(؛ ابف قدامة، الكافي )ج13/174العيني، البناية شرح اليداية )ج ((5
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 (1)األرش المقدر 2-

 يجب األرش المقدر فيما يمي:       

فػػي كػػؿ اثنػػيف مػػف البػػدف فييمػػا كمػػاؿ الديػػة؛ ففػػي أحػػدىما نصػػؼ الديػػة؛ كػػالعيف الكاحػػدة، كاألذف  -أ
ذا..؛ ألف كجػػػكب الديػػػة فػػػي العضػػػكيف؛ لتفكيػػػت كػػػؿ المنفعػػػة المقصػػػكدة؛ الكاحػػػدة، كاليد،كالقػػػدـ، كىكػػػ

، كفػػي كػػؿ أربعػػة مػػف البػػدف فييػػا كمػػاؿ (2)فتجػػب فػػي أحػػدىما نصػػؼ الديػػة؛ لتفكيػػت نصػػؼ المنفعػػة
الدية؛ ففي أحدىا ربع الدية، كفي كؿ عشرة مف البدف كماؿ الدية؛ ففي أحدىا عشر الدية؛ كأصػابع 

 (3)فيو الدية الكاممة إذا تعدد؛ فإف الدية تقسـ عميو اليديف أك القدميف؛ فكؿ ما

أما الشجاج فميس فيمػا قبػؿ المكضػحة منيػا أرش مقػدر، أمػا المكضػحة كمػا بعػدىا؛ ففييػا أرش  -ب
، .. " لحديث زيد بن ثابت رضي اهلل عنو قال:؛ (4)مقدر ٍشػره ًفػي اٍليىاًشػمىًة عى ، كى ٍمسه ًة خى ًفي اٍلميكًضحى كى

ٍنقيكلىػػ ًفػػي اٍلمى ٍقميػػوي الدّْيىػػةي كى تَّػػى يىػػٍذىىبى عى ػػًؿ ييٍضػػرىبي حى ًفػػي الرَّجي ػػًة ثيميػػثي الدّْيىػػًة، كى ٍأميكمى ًفػػي اٍلمى ٍشػػرىةى، كى ٍمػػسى عى ًة خى
ـى الدّْيىةي كىاًممىةه، كى  ـى الدّْيىةي كىاًممىةه أىٍك يىبىحَّ فىبلى يىٍفيى ، كىالى يىٍفيى تَّى يىغىفَّ ًربى حى ٍفػًف كىاًممىةه أىٍك يضي بيػعي ًفي جى اٍلعىػٍيًف ري

بيعي الدّْيىةً  مىمىةي الثٍَّدًم ري ًفي حى  (5)"الدّْيىًة، كى

                                                 

: إذا أفسدت، ثـ استعمؿ  األرش لغة: ((1 مف أرش، كأرش الجراحة: ديتيا، كأصمو الفساد، يقاؿ: أرَّشت بيف القـك
 (.1/12األعياف؛ ألنو فساد فييا ) الفيكمي، المصباح المنير )جفي نقصاف 

(؛ 13/35: ىك الماؿ الكاجب في الجناية عمى ما دكف النفس) كزارة األكقاؼ، المكسكعة الفقيية )جاألرش اصطالحا
 ((.1/671عكدة، التشريع الجنائي )ج

معيف، كىك مقدر بنص مف الشرع،  أرش مقدر: كىك مقدار معيف مف الماؿ يجب بدؿ عضك 1- واألرش نوعان:
أرش غير مقدر: كىك ما يسمى بػػ"حككمة العدؿ" كىك المقدار الكاجب الذم يقدره عدؿ في جناية ليس فييا  2-

(؛ القكنكم، 10/287مقدار معيف مف الماؿ في الشرع؛ ألف التقدير بالتكقيؼ) انظر: ابف اليماـ، فتح القدير )ج
 (.18/68ىا(؛ كزارة األكقاؼ، المكسكعة الفقيية)جكما بعد1/110أنيس الفقياء )ج

 (.4/26(؛ ابف قدامة، الكافي )ج7/314الكاساني، بدائع الصنائع )ج ((2
(؛ السمرقندم، تحفة الفقياء 13/174(؛ العيني، البناية شرح اليداية )ج7/314الكاساني، بدائع الصنائع )ج ((3
 (.3/109)ج
 (.3/111(؛ السمرقندم، تحفة الفقياء )ج7/316الكاساني، بدائع الصنائع )ج ((4
قاؿ عنو األلباني:   ]17321: رقـ الحديث9/307مصنؼ عبد الرزاؽ، العقكؿ/ المكضحة، : عبد الرزاؽ [ ((5

حي : قال ابن حزم((، 1/513ـ يخرج مف األحاديث... )جإسناده صحيح ) األلباني، التحجيؿ في تخريج ما ل  -اٍلبىحى
ـي ىيكى خيشيكنىةه تىٍعرً  ئىًة، فىبلى يىتىبىيَّفي اٍلكىبلى تَّى الى يىتىبىيَّفى أىٍصبلن  -كيؿَّ اٍلبىيىاًف  -ضي ًمٍف فىٍضؿو نىاًزؿو ًفي أىنىاًبيًب الرّْ قىٍد يىًزيدي حى ، كى

ٍيفً  -كىاٍلغىنىفي  رى ـً ًمٍف اٍلًمٍنخى كجي اٍلكىبلى ، المحمى ) ج ىيكى خيري  (.11/69) ابف حـز
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أما الجراح فميس فيو أرش مقدر؛ إال في الجائفة؛ ففييا ثمث الدية؛ لقكلو صػمى اهلل عميػو كسػمـ:  -ج
اًئفىػػًة ثيميػػثي الدّْيىػػةً .. " ًفػػي اٍلجى  كفييمػػا ثمثػػااآلخػػر؛ فيمػػا جائفتػػاف؛ ، أمػػا إف خرجػػت مػػف الجانػػب (1).."كى

الديػػة، كقػػد حكػػـ بػػذلؾ أبػػك بكػػر الصػػديؽ رضػػي اهلل عنػػو بمحضػػر مػػف الصػػحابة، كلػػـ يخالفػػو أحػػد؛ 
 (2)فيككف إجماعا

 األرش غير المقدر 3-

األصؿ في ذلؾ أف كؿ ما ال قصاص فيػو عمػى مػا دكف الػنفس، كلػيس لػو أرش مقػدر بػنص        
بػػرة كاالختصػػاص كالعػػدؿ؛ كىػػك مػػا يسػػمى الشػػرع؛ فإنػػو يجػػب فيػػو األرش؛ كلكػػف يقػػدره صػػاحب الخ

؛ كتقػػػدير األرش فيمػػػا قبػػػؿ المكضػػػحة، أك فػػػي الجػػػركح المختمفػػػة؛ كىػػػذا ممػػػا ال (3)بػػػػػػػػ"حككمة العػػػدؿ"
 .(4)خبلؼ فيو

                                                 

..، الصغرل، : السنف النسائي [ ((1 قاؿ عنو   ]4853: رقـ الحديث8/57القسامة/ ذكر حديث عمرك بف حـز
بف عبد البر: كىك ا(، قاؿ عنو 10/425األلباني: حديث ضعيؼ ) األلباني، صحيح كضعيؼ سنف النسائي )ج

ٍعًرفىةن يىٍستىٍغنً  كتاب مشيكر كؼه ًعٍندى أىٍىًؿ اٍلًعٍمـً مى مىٍعري ، ًعٍند أىٍىًؿ السّْيىًر، كى ٍسنىاًد؛ أًلىنَّوي أىٍشبىوى اٍلميتىكىاًترى ٍف اإٍلً ًتيىا عى ي ًبشيٍيرى
اًديثى كىًثيرىةو  ًجيًئًو ًفي أىحى  .(367/ 8جالمغني )) ابف قدامة،  ًفي مى

 (.3/112(؛ السمرقندم، تحفة الفقياء )ج7/319الكاساني، بدائع الصنائع )ج ((2
أقرب الجنايات التي ليا أرش مقدر، كينظر في ذلؾ عدؿ ذك خبرة ىك تقدير األرش بالنظر إلى  حكومة العدل: ((3

(، قاؿ ابف القاسـ: " كىذا ال يسمى 3/113(؛ السمرقندم، تحفة الفقياء )7/324) الكاساني، بدائع الصنائع )ج
ـ كىك ال جناية ب و، ثـ حككمة؛ ألنو عرؼ قدره.." بؿ الحككمة عند الفقياء ىي بالنظر إلى المصاب كأنو عبد يقكَّ

ـ كىي بو قد برئت، فما نقصتو الجناية فمو مثمو؛ كأف تككف قيمتو كىك عبد صحيح مثبل عشرة، كقيمتو كىك عبد  يقكَّ
بف قدامة: " ىذا قكؿ أىؿ العمـ كميـ ال نعمـ بينيـ فيو خبلفا، ..ابف ابو الجناية تسعة؛ فيككف فيو عشر ديتو، قاؿ 

 .(482/ 8ج) قدامة، المغني
كيكمىةه، أىٍف ييقىاؿى إذىا أيًصيبى اإٍلً اْلُمْنِذرِ َقاَل اْبُن  : حي ـٍ ٍعنىى قىٍكًلًي ٍنوي ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًعٍمـً يىرىل أىفَّ مى ٍف نىٍحفىظي عى ٍرحو : كيؿُّ مى ٍنسىافي ًبجي

ـٍ ييٍجرىٍح ىىذىا اٍلجي  ٍبدنا لى كًح؟ لىٍك كىافى عى ـٍ ًقيمىةي ىىذىا اٍلمىٍجري ٍعميكـه: كى ـٍ ًقيمىتيوي الى عىٍقؿى لىوي مى كى : كى . ًقيؿى : ًمائىةي ًدينىارو ، فىًإذىا ًقيؿى ٍرحى
اًني ًنٍصؼي  مىى اٍلجى . فىاىلًَّذم يىًجبي عى ًتٍسعيكفى ٍمسىةه كى : خى ، كىاٍنتىيىى بيٍرؤيهي؟ ًقيؿى ٍرحي ابىوي ىىذىا اٍلجي قىٍد أىصى ٍف قىاليكا: كى عيٍشًر الدّْيىًة. كىاً 

. فىعيٍشري الدّْيىًة. كى  ٍممىتىوي مىٍضميكنىةه ًبالدّْيىًة، فىأى ًتٍسعيكفى ؛ أًلىفَّ جي نَّمىا كىافى كىذىًلؾى ، فىعىمىى ىىذىا اٍلًمثىاًؿ. كىاً  ٍف زىادى أىٍك نىقىصى ٍجزىاؤيهي اً 
(؛ 1/230(؛ ابف جزم، القكانيف الفقيية )ج6/582) ابف عابديف، رد المحتار عمى الدر المختار )ج مىٍضميكنىةه ًمٍنيىا
 ((.8/482(؛ ابف قدامة، المغني )ج5/330ي المحتاج )جالشربيني، مغن

 (.17/369(؛ ابف عبد البر، التمييد )ج4/202)ج دابف رشد، بداية المجتي ((4
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ككػػػذلؾ يجػػػب األرش حسػػػب حككمػػػة العػػػدؿ فػػػي األطػػػراؼ التػػػي ال قصػػػاص فييػػػا، كال أرش        
يف غيػػر المبصػػرة، كىكػػذا..؛ ألف المقصػػكد منيػػا مقػػدر، كذىػػب بعػػض منافعيػػا؛ كاليػػد الشػػبلء، كالعػػ

 .(2()1)؛ فيقدر أرشيا حسب أىؿ الخبرةالمنفعة؛ كال منفعة فييا، كال زينة أيضان 

ف تعػػددت اإلصػػابات لمشػػخص الكاحػػد؛ كػػأف أصػػيب شػػخص بسػػبب سػػقكطو مػػف لعبػػة، أك         كا 
، كبتػرت -ضػحة مػثبلمك  -حدكث خمؿ فييا، أك غير ذلؾ...؛ كأدل ذلؾ إلى حدكث شجة فػي رأسػو

يػػػده، كأصػػػيب فػػػي بطنػػػو بجائفػػػة، ككسػػػرت بعػػػض أسػػػنانو، كأصػػػيب بجػػػركح مختمفػػػة مػػػثبل؛ ففػػػي كػػػؿ 
إصابة أرشيا المقدر، كحككمة العدؿ في غير المقدر؛ كلك زاد ذلؾ عمى دية النفس؛ كمػا لػك قطعػت 

 ل ذلك ما يمي:ودلي ،(3)يديو كرجميو؛ فإف لكؿ كاحدة منيا نصؼ الدية، فيككف مجمكعيا دية نفسيف

ًفي اٍليىاًشمىًة عىٍشره  " حديث زيد بن ثابت رضي اهلل عنو قال:   -أ ، كى ٍمسه ًة خى ًفي اٍلميكًضحى  (4).. "كى

 وجو الدللة

إطػػبلؽ الػػنص يكجػػب أف يكػػكف لكػػؿ مكضػػحة أرش مقػػدر؛ سػػكاء قمَّػػت المكاضػػح أك كثػػرت؛        
ف زادت في مجمكعيا عمى دية النفس؛ ألنو لـ يف ، (5)رؽ في الحديث بيف المكاضح قمة ككثرةحتى كا 

ف أكضحو فػي رأسػو مكضػحتيف بينيمػا حػاجز؛ فعميػو أرش مكضػحتيف؛ ألنيمػا  وجاء في المغني: كا 
ف ىشمو ىاشمتيف بينيما حاجز؛ ففييما دية ىاشمتيف" وجاء في الكافي: (،6)مكضحتاف"  .(7)" كا 

؛ فأصػابتو جائفػة فخرجػت مػف ى رجػبلن رمػ " أف رجػبلن  ما رواه البييقي عن سعيد بـن المسـيب: -ب
 .(8)الجانب اآلخر؛ فقضى فييا أبك بكر الصديؽ رضي اهلل عنو بثمثي دية"

                                                 

 3/110(؛ السمرقندم، تحفة الفقياء )ج1/649(؛ النسفي، كنز الدقائؽ )ج7/323الكاساني، بدائع الصنائع )ج ((1
 كما بعدىا(.

اكـ النظامية المختصة كبما قرره الفقياء في تقدير حككمة العدؿ، أك مف خبلؿ كذلؾ مف خبلؿ حكـ المح ((2
 .المصالحة بيف األطراؼ حسب العرؼ القائـ الذم ال يتعارض مع الحقكؽ الثابتة شرعان 

 (.201عبد العزيز، الفقو الجنائي في اإلسبلـ )ص ((3
قاؿ عنو األلباني:   ]17321: رقـ الحديث9/307مصنؼ عبد الرزاؽ، العقكؿ/ المكضحة، : عبد الرزاؽ [ ((4

 ((.1/513إسناده صحيح )الطريفي، التحجيؿ في تخريج ما لـ يخرج مف األحاديث... )ج
 (.201عبد العزيز، الفقو الجنائي في اإلسبلـ )ص ((5
 (.4/22(؛ كانظر، ابف قدامة، الكافي )ج8/471ابف قدامة، المغني )ج ((6
 (.8/471(؛ كأنظر: ابف قدامة، المغني )ج4/23ابف قدامة، الكافي )ج ((7
قاؿ عنو األلباني:   ]16218: رقـ الحديث8/149السف الكبرل، جماع أبكاب الديات/ الجائفة، : البييقي [ ((8

 ((.7/330ضعيؼ بسبب االنقطاع إال أف رجالو ثقات) األلباني، إركاء الغميؿ )ج
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 وجو الدللة

إلى الجكؼ؛ فكجب فييما  ة؛ ألف ىذه اإلصابة تعتبر جراحتيف نافذتيفحكـ أبك بكر بثمثي دي       
 .(1)ي كؿ كاحدة منيما ثمث ديةأرش جائفتيف؛ كأف إحداىما في البطف، كاألخرل في الظير؛ كف

: "فػي قـال -صـمى اهلل عميـو وسـمم-عـن جـده  عـن النبـي   عن عمرو بن شـعيب  عـن أبيـو -ج
 .(2)األسناف خمس خمس"

 وجو الدللة

يبيف الحػديث أف لكػؿ سػف أرش مقػدر بخمػس مػف اإلبػؿ؛ فمػك سػقط ثبلثػة أسػناف مػثبل؛ ففييػا        
ذا سػػقطت أسػػنان و كميػػا؛ ففييػػا ديػػة كثبلثػػة أخمػػاس الديػػة؛ ألنػػو لػػيس فػػي خمػػس عشػػر مػػف اإلبػػؿ، كا 

البػػدف عضػػك يجػػب بتفكيتػػو أكثػػر مػػف مقػػدار الديػػة سػػكل األسػػناف؛ لكجػػكد أرش مقػػدر لكػػؿ سػػف عمػػى 
ٍمػسه ًفػي كيػؿّْ "  جاء في المغني:، (3)حدة ٍمػسه خى فنػا ًفػي أىفَّ ًديىػةى اأٍلىٍسػنىاًف خى ـي بىٍيفى أىٍىًؿ اٍلًعٍمػـً ًخبلى الى نىٍعمى
 .(4)"ًسفه 

 ثالثا: وجوب عالج المصابين وتحمل نفقات العالج
إذا كقعػػت إصػػابات فػػي أمػػاكف الترفيػػو؛ كنػػتج عنيػػا حػػاالت تتطمػػب العػػبلج كالمتابعػػة الطبيػػة؛        

فػػػإف الػػػذم تحمػػػؿ مسػػػئكلية ذلػػػؾ الحػػػادث كتمػػػؾ اإلصػػػابات يتكجػػػب عميػػػو أف يتحمػػػؿ تبعػػػات ذلػػػؾ، 
 :(5)كتكضيح ذلؾ عمى النحك التالي

؛ فإنػػو ال يسػػتحؽ مػػع القصػػاص نفقػػة إذا كانػػت الجنايػػة عمػػى مػػا دكف الػػنفس، كأكجبػػت قصاصػػان  1-
؛ ىػػذا إذا كػػاف (6)عػػبلج؛ ألف الجػػاني سػػيقتص منػػو، كيكػػكف مقابػػؿ مػػا تحممػػو المجنػػي عميػػو المصػػاب

                                                 

 (.4/23لكافي )ج(؛ ابف قدامة، ا4/465المرغيناني، اليداية )ج ((1
قاؿ عنو األرنئكط: صحيح   ]4563: رقـ الحديث6/619سنف أبي داككد، الديات/ األعضاء، : أبك داككد [ ((2

 لغيره، كىذا إسناد حسف )نفس المرجع(.
(؛ ابف قدامة، المغني 8/352(؛ المزني، مختصر المزني )ج10/283البابرتي، العناية شرح اليداية )ج ((3
 (.8/452)ج
 (.8/451بف قدامة، المغني )جا ((4
المطمؽ، مسئكلية الجاني عف عبلج المجني عميو..، كىك بحث منشكر عمى مجمة البحكث  ((5

 (.70/287اإلسبلمية)
المطمؽ، مسئكلية الجاني عف عبلج المجني عميو..، كىك بحث منشكر عمى مجمة البحكث  ((6

 (.70/287اإلسبلمية)
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، كلػػـ يجػػب لػػو غيػػر القصػػاص، أمػػا إف تعػػددت جراحاتػػو؛ كػػأف كػػاف بػػو جػػرح يكجػػب ان المصػػاب كاحػػد
أخػػرل دكف ذلػػؾ؛ فإنػػو يجػػب فيمػػا دكف القصػػاص العػػبلج كنفقاتػػو عمػػى الجػػاني،  حػػان القصػػاص، كجرك 

كذلؾ إف تعددت اإلصابات؛ فاقتص منو بسبب كاحدة منيا؛ فإنو يجب أف يتحمؿ المسئكؿ عف ذلؾ 
؛ كػػػأف تحمػػػؿ المسػػئكلية الشػػػخص المباشػػر فقػػػط، أك تعػػػددت كػػاليؼ العػػػبلج الطبػػي لكػػػؿ المصػػابيفت

آخػػػػر مػػػػف  ، كتحممػػػػت المؤسسػػػػة الترفيييػػػػة جػػػػزءان الشػػػػخص المباشػػػػر جػػػػزءان المسػػػػئكليات؛ بػػػػأف تحمػػػػؿ 
المسػػئكلية؛ فػػػإنيـ يشػػػترككف فػػي تحمػػػؿ نفقػػػات العػػػبلج؛ كػػؿّّ عمػػػى قػػػدر مسػػئكليتو حسػػػب تقػػػدير أىػػػؿ 

  .(1)الخبرة

ذا أكجبت الجناية عمى مػا دكف الػنفس ديػة مقػدرة؛ كمػا فػي األطػراؼ كالشػجاج؛ فإنػو يجػب أف  2- كا 
" كفػي الفتػاكل  بـن عابـدين فـي حاشـيتو:اقـال ليؼ العبلج الطبػي لممجنػي عميػو، يتحمؿ الجاني تكا

النعيمية لشيخ مشػايخنا السػائحاني: إذا ضػرب يػد غيػره فكسػرىا كعجػز عػف الكسػب؛ فعمػى الضػارب 
ذا بػػػرئ كتعطمػػػت يػػػده كشػػػمَّت؛ كجبػػػت ديتيػػػا، كالظػػػاىر أنػػػو يحسػػػب  المػػػداكاة كالنفقػػػة إلػػػى أف يبػػػرأ، كا 

، كىؿ يحسب ذلؾ مف الدية كاألرش المقدر؛ عمى خبلؼ بيف الفقياء، كالػراجح (2)الصرؼ مف الدية"
 ، كذلؾ لما يمي:(3)أنو ال يحسب ذلؾ مف الدية أك األرش

                                                 

شخص؛ فقتؿ أكثر مف كاحد، أك أصاب أكثر مف شخص؛ فإف كؿ شخص كذلؾ كمف اعتدل عمى أكثر مف  ((1
؛ اقتص منو بأحدىـ كلمباقيف الدية؛ ألف الحؽ ثبت عمدان  يستحؽ ما كجب لو باالعتداء عميو؛ فمف قتؿ ثبلثة مثبلن 

ح (؛ ابف اليماـ، فت128/ 13لكؿ شخص عمى حدة؛ لتعدد الجنايات بتعدد األشخاص ) انظر: العيني، البناية )ج
(؛ 4/17(؛ السنيكي، أسنى المطالب )ج7/28(؛ البغكم، التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي )ج10/246جالقدير )

 (.   3/278(؛ البيكتي، شرح منتيى اإلرادات )ج4/186الحجاكم، اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد )ج
 (.6/562ابف عابديف، رد المحتار عمى الدر المختار )ج ((2
 فالجميورخبلؼ بيف الفقياء؛ بناء عمى أف الدية كاألرش مقدر مف الشرع، فيؿ يزاد عمييا أك ال، المسألة فييا  ((3

يركف أنو ال يجب مع األرش المقدر شيء؛ ألف الشارع أكجب الدية كلـ يقيدىا بحاؿ دكف حاؿ، كلـ يذكر مع الدية 
عمى األرش المقدر، كالزيادة ىنا ىي أجرة فيركف أنو إذا برئ الجرح عمى شيف فإنو يزاد أما المالكية شيئا آخر، 

الطبيب كثمف الدكاء، كالراجح قكؿ المعاصريف بكجكب تحمؿ نفقات العبلج  كال يحسب ذلؾ مف الدية ) انظر، 
(؛ الدسكقي، حاشية الدسكقي 4/203(؛ ابف رشد، بداية المجتيد )ج7/316الكاساني، بدائع الصنائع )ج

(؛ الزرقا، الفعؿ الضار كالضماف 6/51(؛ البيكتي، كشاؼ القناع )ج12/231(؛ الماكردم، الحاكم )ج4/270)ج
(؛ المطمؽ، مسئكلية الجاني عف عبلج المجني 440(؛ سراج، ضماف العدكاف في الفقو اإلسبلمي )ص137فيو )ص

ر (، كىذا كمو في حاؿ أخذ الدية كما ىك مقر 70/287عميو...، كىك بحث منشكر عمى مجمة البحكث اإلسبلمية )
في الشريعة، أما إذا تصالحا عمى تحمؿ تكاليؼ العبلج؛ فيجكز ذلؾ ألف الصمح عمى أكثر مف الدية المقررة جائز 

ـي ًفيقاؿ ابف قدامة: " ًبقىٍدًرىىا كىأىقىؿّْ ًمٍنيىا، الى أىٍعمى ٍنوي ًبأىٍكثىرى ًمٍف الدّْيىًة، كى اًلحى عى ، لىوي أىٍف ييصى فنامىٍف لىوي اٍلًقصىاصي ") ابف ًو ًخبلى
 (. 8/363قدامة، المغني )ج
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لػػػػكال العػػػػبلج لحصػػػػمت سػػػػراية فػػػػي الجراحػػػػات؛ فأتمفػػػػت الػػػػنفس؛ فيكػػػػكف بػػػػذلؾ ضػػػػرر أكبػػػػر عمػػػػى  -أ
اصػػة أف تقػػدير الديػػة كاألرش ال المصػػاب، كعمػػى الجػػاني مػػف خػػبلؿ تحممػػو سػػراية الجػػرح كآثػػاره، خ

 .(1)يككف إال بعد البرء؛ ليعمـ عدـ السراية
قال صاحب  أجرة الطبيب ضرر مالي يمحؽ بالمجني عميو، غير األذل الذم لحقو في جسػمو، -ب

ألنو إنما لزمو أجرة الطبيب كثمف الدكاء بفعمو فصار كأنو  ؛كقاؿ محمد عميو أجرة الطبيب" اليداية:
؛ فإذا كانت أجرة الطبيب ىي حككمة العدؿ الكاجبة؛ بقي الضرر الذم أصػاب (2)"مالوأخذ ذلؾ مف 

 .(3)جسمو ببل عكض

تكػػاليؼ العػػبلج قػػد تسػػتغرؽ معظػػـ الديػػة فػػي حػػاؿ السػػراية إلػػى الػػنفس، أك أكثرىػػا فػػي غيػػر ىػػذه  -ج
لشرعي في جعؿ الحالة؛ فبل يبقى لمكرثة أك لممجني عميو مف الدية إال القميؿ؛ كىذا خبلؼ المقصد ا

 .(4)الدية عكضا عما فقد مف نفس أك عضك أك ما شكه مف بدف

أف ذلؾ يتفؽ مع قكاعد المسئكلية في الشريعة اإلسبلمية؛ ألنو داخؿ في باب إتػبلؼ مػاؿ الغيػر  -د
 .(5)بالتسبب؛ فبل يتعارض مع كجكب الدية كاألرش

ؿ حككمة العدؿ؛ فإنو يجػب عمػى إذا كانت الجناية مما يجب فييا أرش غير مقدر، بؿ مف خبل 3-
 :(7)، كذلؾ لما يمي(6)الجاني عبلج المصاب، كتحمؿ نفقات العبلج

؛ ألف العػبلج كسػيمة إلزالػة الضػرر النػاتج عػف الجػراح الػذم ألحقػو (8)الضـرر يـزال" عمبل بقاعدة" -أ
زالة الضرر كاجبة بالكسيمة المناسبة؛ فكجب إزالة الضرر بالعبل  .(9)ج البلـزالجاني بالمصاب، كا 

                                                 

 (.137الزرقا، الفعؿ الضار كالضماف فيو )ص ((1
 (.4/469المرغيناني، اليداية )ج ((2
 (.138المرجع السابؽ )ص ((3
 (.138المرجع نفسو )ص  ((4
 (.440سراج، ضماف العدكاف في الفقو اإلسبلمي )ص ((5
...، كىك بحث منشكر عمى مجمة البحكث اإلسبلمية المطمؽ، مسئكلية الجاني عف عبلج المجني عميو ((6
(؛ عفانة، تعكيض المجني عميو عف مدة انقطاعو عف العمؿ كعف تكاليؼ العبلج، شبكة يسألكنؾ 70/287)

 .)مكقع إلكتركني(اإلسبلمية 
 إضافة لما ذكر مف أدلة في الفقرة السابقة، كالتي تصمح لبلستدالؿ بيا ىنا. ((7
 (.1/7باه كالنظائر )جالسيكطي"، األش ((8
المطمؽ، مسئكلية الجاني عف عبلج المجني عميو..، كىك بحث منشكر عمى مجمة البحكث اإلسبلمية  ((9
(70/314.) 
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 (1)القكؿ بكجكب العبلج كالنفقات قريب مف القكؿ بكجكب أرش األلـ؛ كما فسره بعض الحنفية -ب

مصػػمحة الجػػاني تسػػتكجب عميػػو أف يتحمػػؿ نفقػػات العػػبلج؛ ألنػػو ال يقػػتص إال بعػػد البػػرء؛ ألنيػػا  -ج
، (2)انتيػػت إليػػوقبػػؿ البػػرء ال يعمػػـ اسػػتقرارىا؛ فقػػد تسػػرم عمػػى غيػػر محميػػا؛ فيكػػكف حكميػػا عمػػى مػػا 

 .(3)ككذلؾ تقدير األرش كحككمة العدؿ ال يككف إال بعد البرء

أقػػػكاؿ العممػػػاء فػػػي ذلػػػؾ يفيػػػـ منيػػػا أف العػػػبلج كاجػػػب؛ كىػػػك غيػػػر األرش كحككمػػػة العػػػدؿ؛ ألف  -د
" المجػػركح إذا صػػح  بــن عابــدين:اومــن ىــذه األقــوال: قــول العػػبلج سػػابؽ عمػػى ذلػػؾ، كمخػػالؼ لػػو، 

 .(4)ارح ما لحقو مف أجرة الطبيب، كثمف األدكية"كزاؿ األثر؛ فعمى الج
" الفقيػاء السػبعة عمػى كجػكب أجػرة الطبيػب فيمػا دكف المكضػحة مػف جػراح  وقول زروق المـالكي: 

الخطػػأ، كأخػػذه بعضػػيـ مػػف قػػكؿ مالػػؾ مػػرة بكجػػكب رفػػك الثػػكب؛ كىػػك أحػػرل؛ ألف الػػدماء أكبػػر مػػف 
 .(5)األمكاؿ"

فعجػز المجػركح عػف الكسػب؛ يجػب عمػى  : رجػؿ جػرح رجػبلن "كفي جكاىر الفتاكل وقول الحصكفي: 
 .(6)الجارح النفقة كالمداكاة"

ــا: ال شػػؾ فػػي كجػػكب تحمػػؿ الجػػاني تكػػاليؼى العػػبلج الطبػػي،إذ لػػكال ىػػذا العػػبلج ربمػػا "  وقــول الزرق
 .(7)"حصمت ًسرايةه في الجراحات قد تتمؼ النفس

 
 
 

                                                 

 (.7/157عابديف، قرة عيف األخيار )ج ابف ((1
الستذكار ابف عبد البر، ا(؛ 7/310لمشافعي ) انظر: الكاساني، بدائع الصنائع )ج كىذا رأم الجميكر خبلفان  ((2
(؛ ابف قدامة، المغني 7/266(؛ ابف مفمح، المبدع في شرح المقنع )ج6/57الشافعي، األـ )ج(؛ 8/60)ج
 (.8/340)ج
(؛ الماكردم، الحاكم 8/335(؛ المكاؽ، التاج كاإلكميؿ )ج316-7/315الكاساني، بدائع الصنائع )ج ((3
 (.8/376ف قدامة، المغني )ج(؛ اب2/863(؛ زركؽ، شرح زركؽ عمى متف الرسالة )ج12/349)ج
 (.6/562ابف عابديف، رد المحتار عمى الدر المختار )ج ((4
 (.2/863زركؽ، شرح زركؽ عمى متف الرسالة )ج ((5
 (.6/562الحصكفي، الدر  المختار )ج ((6
 (.137الزرقا، الفعؿ الضار كالضماف فيو )ص ((7
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 المبحث الثالث
 ضمان األضرار المالية

كػػؿ أذل يصػػيب اإلنسػػاف؛ فيسػػبب لػػو خسػػارة ماليػػة فػػي أمكالػػو، سػػكاء  ار الماليــة ىــي:األضــر        
كانت ناتجة عف نقصيا، أك عف نقص منافعيا، أك عػف زكاؿ بعػض أكصػافيا، كنحػك ذلػؾ عػف كػؿ 

 .(1)ما يترتب عميو نقص في قيمتيا عما كانت عميو قبؿ حدكث ذلؾ الضرر
لمضرر  أداء ما كجب مف عمؿ أك بدؿ مالي جبران  نا:والمقصود بضمان األضرار المالية ى       

 .الذم أصاب الغير في مالو
كيتـ ضماف األمكاؿ بصفة عامة مف خبلؿ: إما ضماف العيف، أك المثؿ، أك القيمة؛ فإذا        

 وتوضي  ذلك عمى النحو التالي:حدث أم ضرر مالي في أماكف الترفيو؛ فإنو يجب ضمانو؛ 
 (2)أول: ضمان العين

لقول النبي صمى  كاألصؿ في ضماف األمكاؿ بصفة عامة ىك رد الحقكؽ المالية بأعيانيا؛       
 .(3)" عمى اليد ما أخذت حتى تؤديو"اهلل عميو وسمم: 

 وجو الدللة
يقتضي الحديث كجكب رد العيف إلى صاحبيا، كال يككف ذلؾ إال إذا كانت العيف مكجكدة،         

؛ لزمو رده ما كاف باقيا، بغير خبلؼ "فمف غصب شيئان  في المغني:وجاء ، (4)كيمكف ردىا
  .(5)نعممو"
عادة الحؽ إلى ما كاف عميو         كألف المقصكد مف الضماف ىك رفع الضرر عف المتضرر، كا 

قبؿ التعدم، كأكؿ كسيمة لذلؾ كأكالىا ىي رد العيف المالية بذاتيا؛ كذلؾ أعمى درجات جبر الضرر 
 .(6)عف المتضرر

                                                 

 (.38الخفيؼ، الضماف في الفقو اإلسبلمي )ص ((1
أداء ما كجب مف عمؿ معيف إلزالة عيف الضرر الذم أصاب الغير في مالو )العكاـ،  ان العين ىو:ضم ((2

  .(156نقبل عف: أبك ثريا، ضماف السير )ص (156ضرر لمحمد العكاـ )صطريقة تعكيض ال
ًديثه قاؿ عنو الحاكـ:   ]2302: رقـ الحديث2/55المستدرؾ، البيكع/ كأما حديث أبي ىريرة، : الحاكـ [ ((3 ىىذىا حى

اهي  رّْجى ـٍ ييخى لى اًرمّْ كى مىى شىٍرًط اٍلبيخى ٍسنىاًد عى ًحيحي اإٍلً  )نفس المرجع(. صى
 (.4/152(؛ السنيكي، أسنى المطالب )ج5/130الكاساني، بدائع الصنائع )ج ((4
 (.5/177ابف قدامة، المغني )ج ((5
تعكيض أضرار الككارث الطبيعية في النظاـ أبك عباة، التعكيض عف الضرر في الفقو اإلسبلمي كعبلقتو ب ((6

  (. 103السعكدم )ص
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كال يمكػػف رد العػػيف بػػذاتيا إال إذا كانػػت قائمػػة مكجػػكدة كسػػميمة، أمػػا إذا حػػدث بيػػا عيػػب أك        
نقػص، كاختػار صػاحبيا ردىػػا؛ فيجػب ردىػا مػػع ضػماف نقػص المنفعػػة أك القيمػة، أك إصػبلح العيػػب 

 ؛ كفي ذلؾ تأدية لمعيف المالية (1)كالنقص؛ بحيث تعكد إلى ما كانت عميو

، كيفػػكت المنفعػػة المقصػػكدة؛ فإنػػو يخيػػر بػػيف أخػػذ قيمػػة كػػاف الػػنقص أك العيػػب فاحشػػان  أمػػا إذا       
؛ كالتخيير بيف ضماف قيمة النقص، أك (2)النقص الحاصؿ، كبيف إعطاءه لممتعدم كأخذ قيمتو كامبلن 

  .(3)القيمة كاممة؛ يؤيد القكاعد العامة لمضماف
ف اآلالت المسػتخدمة فػي الترفيػو؛ نتيجػة لػك حصػؿ عطػؿ معػيف فػي آلػة مػ وبناء عمـى ذلـك:       

تعد ما، أك حصؿ عطؿ في جياز حاسكب، أك جياز اتصاؿ لزائر؛ بسبب اعتداء مػف المكظػؼ أك 
عادتػػو إلػػى مػػا المؤسسػػة، أك غيػػر ذلػػؾ مػػثبلن  ؛ فػػإف المتعػػدم يضػػمف ذلػػؾ بإصػػبلح الخمػػؿ المكجػػكد، كا 

قـال العـز بـن عبـد  النقص المكجػكد،كاف عميو؛ مف غير تفكيت لمنفعتو المقصكدة، أك يضمف قيمة 
ٍمكىػاًف فىػًإذىا " السالم: قيكًؽ ًبأىٍعيىاًنيىػا ًعٍنػدى اإٍلً كىاًبري اٍلميتىعىمّْقىةي ًباأٍلىٍمكىاًؿ فىاأٍلىٍصؿي رىدُّ اٍلحي رىدَّىىػا كىاًممىػةى  كىأىمَّا اٍلجى

ػػةى اأٍلىكٍ  ٍف رىدَّىىػػا نىاًقصى ٍيػػػدىًتيىا، كىاً  ػػاًؼ بىػػًرئى ًمػػٍف عي ػػػاؼى اأٍلىٍكصى ػػًة، أًلىفَّ اأٍلىٍكصى ػػافىيىا ًباٍلًقيمى بىػػػرى أىٍكصى ػػاًؼ جى صى
"لىٍيسىٍت ًمٍف ذىكىاًت اأٍلىٍمثىاؿ

(4)
 

أما إذا لـ يمكف رد العيف المالية، أك تصميح ما أصابيا مف ضرر، كتعذر ذلػؾ؛ فإنػو يصػار        
  .إلى المثؿ، أك القيمة

 (5)ثانيا: ضمان المثل
إذا تعػػػذر ضػػػماف العػػػيف الماليػػػة بػػػذاتيا، أك إصػػػبلحيا؛ فإنػػػو يجػػػب ضػػػماف أنػػػو  ذكػػػرت سػػػابقان        
 :وقد استدل الفقياء عمى وجوب ضمان المثل بالقرآن  والسنة  واإلجماع  والمعقولالمثؿ، 

                                                 

(؛ الزحيمي، 2/584(؛ التسكلي، البيجة في شرح التحفة )ج147، 1/134البغدادم، مجمع الضمانات )ج ((1
 (. 112(؛ سيد أميف، المسئكلية التقصيرية عف فعؿ الغير )ص88نظرية الضماف )ص

(؛ سيد أميف، 2/584(؛ التسكلي، البيجة في شرح التحفة )ج147، 1/134البغدادم، مجمع الضمانات )ج ((2
 (.114المسئكلية التقصيرية عف فعؿ الغير )ص

 (.106الخفيؼ، الضماف في الفقو اإلسبلمي )ص ((3
 .(180/ 1جقكاعد األحكاـ في مصالح األناـ )ابف عبد السبلـ،  ((4
كت يعتد بو؛ كالمكيؿ كالمكزكف كالعدديات المتقاربة التي ال ما يكجد مثمو في السكؽ بدكف تفا المال المثمي ىو: ((5

(؛ حيدر، درر الحكاـ 1/33يككف بيف أفرادىا كآحادىا تفاكت في القيمة ) مجمكعة مف العمماء، مجمة األحكاـ )ج
عض ((، كبعبارة أخرل: الماؿ المثمي ىك: ما تماثمت آحاده أك أجزاؤه بحيث يمكف أف يقـك بعضيا مقاـ ب2/262)ج

 (.86دكف فرؽ يعتد بو )الزحيمي، نظرية الضماف )ص
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 أول: القرآن الكريم

 چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں      ڳک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳچ  قـــــال تعـــــالى:

  [194]البقرة: 
 لةوجو الدل 

، كسػمي الضػماف أكجب اهلل سبحانو كتعالى رد المثؿ في ضماف العػدكاف؛ مػا داـ ذلػؾ ممكنػان        
ال حقيقػػػػة؛ ألف المجػػػػازاة أك  المقابػػػػؿ اعتػػػػداء؛ بطريػػػػؽ المقابمػػػػة لفعػػػػؿ االعتػػػػداء أك اإلضػػػػرار مجػػػػازان 

 .(1)الضماف ال يككف سيئة

 ثانيا: السنة

مَّى المَّوي أىٍىدى " َقاَل: رضي اهلل عنو َعْن َأَنسٍ  مَّـى ًإلىى النًَّبيّْ صى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍت بىٍعضي أىٍزكىاًج النًَّبيّْ صى
ا ًفييىا، فىقىػاؿى النَّبًػيُّ  اًئشىةي القىٍصعىةى ًبيىًدىىا، فىأىٍلقىٍت مى بىٍت عى رى ا ًفي قىٍصعىةو، فىضى مَّـى طىعىامن سى مىٍيًو كى ػمَّى المَّػوي عى  صى

مَّ  سى مىٍيًو كى نىاءه ًبًإنىاءو عى ، كىاً   .(2)"ـى: طىعىاـه ًبطىعىاـو
 وجو الدللة

فػػػػي الحػػػػديث داللػػػػة صػػػػريحة عمػػػػى كجػػػػكب رد مثػػػػؿ التػػػػالؼ؛ كذلػػػػؾ بقكلػػػػو صػػػػمى اهلل عميػػػػو        
ناء بإناء" كلـ يكجب قيمة اإلناء  .كسمـ"طعاـ بطعاـ كا 

 ثالثا: اإلجماع

ػمىافي " قـال الزيمعـي:، (3)االمػاؿ مثمينػقد أجمع الفقياء عمى كجػكب ضػماف المثػؿ؛ إذا كػاف         كىضى
ػػاعً  ٍجمى اثىمىػػًة بًػػالنَّصّْ كىاإٍلً كطه ًباٍلميمى ٍشػػري "اٍلعيػػٍدكىاًف مى

(4،)
ٍتمىفىػػاًت : "وقــال الســيوطي  ـٍ أىفَّ اأٍلىٍصػػؿى ًفػػي اٍلمي اٍعمىػػ

                                                 

 (.86الزحيمي، نظرية الضماف )ص ((1
قاؿ عنو    ]1359: رقـ الحديث3/33سنف الترمذم، األحكاـ/ ما جاء فيمف يكسر لو الشيء..، : الترمذم [ ((2

إركاء الغميؿ  الترمذم: ىذا حديث حسف صحيح )نفس المرجع(، كقاؿ عنو األلباني: صحيح) األلباني،
 ((.5/359)ج
 (.4/101ابف رشد، بداية المجتيد )ج ((3
 .(234/ 5جتبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ )الزيمعي،  ((4
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ػةً  ـً ًباٍلًقيمى مىافي اٍلًمٍثًؿ ًباٍلًمٍثًؿ، كىاٍلميتىقىكّْ "ضى
(1)

ػ" بـن قدامـة:اوقـال  ، مى تىتىقىػارىبي ًصػفىاتيوي، كى اثىػؿي أىٍجػزىاؤيهي، كى ا تىتىمى
ؼو  ًمفى ًبًمٍثًمًو. ًبغىٍيًر ًخبلى بيكًب كىاأٍلىٍدىىاًف، ضى  (2)"كىالدَّرىاًىـً كىالدَّنىاًنيًر كىاٍلحي

 رابعا: المعقول

المقصػػكد مػػف الضػػماف ىػػك جبػػراف الضػػرر؛ كذلػػؾ أعػػدؿ كأتػػـ فػػي مثػػؿ الشػػيء المتمػػؼ؛ ألف        
(3)؛ فكاف اإللزاـ بالمثؿ أقرب إلى األصؿ مف غيره-جنسو كماليتو -عادؿ صكرة كمعنىالمثؿ م

  

؛ فػػإذا حصػػؿ تمػػؼ (4)كصػػفة ككميػػة كنكعػػان  كالتماثػػؿ فػػي المثمػػي يكػػكف بضػػماف الضػػرر جنسػػان        
لمعبػػػة مػػػف األلعػػػاب مػػػثبل، أك أم شػػػيء مػػػف الممتمكػػػات األخػػػرل؛ سػػػكاء لممؤسسػػػة أك الزائػػػر، كتعػػػذر 

عادتػػػو إلػػى مػػػا كػػػاف عميػػػو بكامػػؿ أكصػػػافو، كأمكػػػف ضػػػماف مثمػػو، مػػػف خػػػبلؿ النػػػكع،   إصػػبلح ذلػػػؾ كا 
كالحجـ، كالمكاصػفات الكاممػة؛ فإنػو يجػب رد المثػؿ؛ ألف المبػدأ العػاـ فػي الضػماف ىػك المماثمػة بػيف 

   .(5)الضماف كالضرر؛ ألف االعتداء يدفع بمثمو

تستخدـ في مدف المبلىي؛ ألنيا تقػـك فػي  يمكف ضماف المثؿ في اآلالت التي وفي تقديري:       
الغالػػب عمػػى مكاصػػفات خاصػػة كمضػػبكطة؛ سػػكاء كػػاف فػػي الشػػكؿ، أك النػػكع، أك القػػدرة التشػػغيمية، 
كغير ذلؾ مف المكاصفات البلزمة عند عممية التصنيع؛ كقد تكمـ الفقياء عف مسألة قريبة مف ذلػؾ، 

ٍيًرًه ثيَـّ بىنىػاهي: إٍف كىػافى اٍلًجػدىاري ًمػٍف  " قال في مجمع الضمانات:كىي مسألة ىدـ المباني:  ـى ًجدىارى غى ىىدى
شىػ ٍف بىنىػاهي ًمػٍف خى اًف، كىاً  ػمى ، فىقىػٍد بىػًرئى ًمػٍف الضَّ ػا كىػافى مىى نىٍحًك مى ػرى الى التُّرىاًب فىبىنىاهي ثىاًنينا ًمٍف التُّرىاًب عى بو آخى

شىػػبى ًفػػي نىفٍ  اًف؛ أًلىفَّ اٍلخى ػػمى دي يىٍبػػرىأي ًمػػٍف يىٍبػػرىأي ًمػػٍف الضَّ ػػرى أىٍجػػكى شىػػبى اآٍلخى ـى أىفَّ اٍلخى ًمػػ تَّػػى لىػػٍك عى ًسػػيىا ميتىفىاًكتىػػةه حى
ػػػمىافً  "الضَّ

(6)
ػػػؽه  : "وجـــاء فـــي مجمـــة األحكـــام ، ػػػانيكًت كىالػػػدَّاًر ًبغىٍيػػػًر حى ٍيػػػًرًه كىاٍلحى قىػػػارى غى ػػػده عى ـى أىحى إذىا ىىػػػدى

وي  اًحبيوي ًباٍلًخيىاًر إٍف شىاءى تىرىؾى أىٍنقىاضى ٍبًنيِّا ًقيمىةى  فىصى ًتًو مى طَّ ًمٍف ًقيمى ٍف شىاءى حى ٍبًنيِّا كىاً  تىوي مى مَّنىوي ًقيمى ًلٍميىاًدـً كىضى
ًؿ يى  ػػػػاأٍلىكَّ لىًكػػػػٍف إذىا بىنىػػػػاهي اٍلغىاًصػػػػبي كى . كى ػػػػذى ىيػػػػكى اأٍلىٍنقىػػػػاضى ػػػػةى اٍلبىاًقيىػػػػةى كىأىخى ػػػػمَّنىوي اٍلًقيمى ٍبػػػػرىأي ًمػػػػٍف اأٍلىٍنقىػػػػاًض كىضى

                                                 

 .(1/356جاألشباه كالنظائر )السيكطي،  ((1
 .(178/ 5جالمغني )ابف قدامة،  ((2
؛ الزحيمي، نظرية (177/ 5جمغني )ال؛ ابف قدامة، (223/ 5جتبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ )الزيمعي،  ((3

 (.87الضماف )ص
 (.89الزحيمي، نظرية الضماف )ص ((4
 (.89الزحيمي، نظرية الضماف )ص ((5
 (.1/455البغدادم، مجمع الضمانات )ج ((6



158 

 

مىافً  "الضَّ
(1)

" مػف تعػدل عمػى جػدار أك دار؛ كجػب عميػو أف يعيػده عمػى حالتػو؛ إذا  القرطبـي:قـال ، 
"انضبطت صفتو، كتمكنت مماثمتو

(2)
  .(3)" مف ىدـ حائطا بنى مثمو" وقد بوب البخاري بابا فقال:، 

ىػك إمكانيػػة ضػػبط األكصػاؼ الخاصػػة؛ فػػإذا انضػبطت؛ فالمثػػؿ أكلػػى مػػف  فالمــدار فــي ذلــك:       
ثؿ أقرب إلى العدؿ كاإلنصاؼ؛ ألنو يراعى فيػو جػنس التػالؼ، كقيمتػو الماليػة؛ فكػاف القيمة؛ ألف الم

(4)اإللزاـ بالمثؿ أقرب إلى األصؿ مف القيمة
. 

كالذيف قػالكا فػي البنػاء يضػمف القيمػة؛ حجػتيـ عػدـ تحقػؽ المماثمػة؛ كالمعنػى: أنػو إذا تحققػت        
  .(5)المماثمة؛ فإنيـ يقكلكف بالمثؿ

 ان المثل عدة شروط  وىي: ويشترط لضم

 (6)أن يتعذر رد العين المالية بذاتيا 1-

ػػا كىػػافى فىييػػكى " كأتػػـ  جــاء فــي المبســوط:        ػػادىةي اٍلعىػػٍيًف إلىػػى يىػػًدًه كىمى دُّ اٍلعىػػٍيًف إلىٍيػػًو فىًفيػػًو إعى كًىػػًو رى كيجي
ٍيًرًه إالَّ ًعٍندى اٍلعىجٍ  اري إلىى غى ًكػًو ًفػي يىػًدًه ًبًفٍعًمػًو اٍلكىاًجبي اأٍلىٍصًميُّ الى ييصى ػٍف ذىًلػؾى ًبيىبلى ػزى عى ٍنوي، فىػًإٍف عىجى ًز عى

اًحًبوً  مىى صى ا فىكَّتى عى ٍبرىاننا ًلمى مىافي اٍلًمٍثًؿ جي "أىٍك ًبغىٍيًر ًفٍعًمًو فىعىمىٍيًو ضى
(7)

. 

أن يكىن انمال انمتهف مه انمثهيات 2-
(8)

. 

اثىػػػػؿي أىٍجػػػػزى "  جــــاء فــــي المغنــــي:        ػػػػا تىتىمى مى بيػػػػكًب كى تىتىقىػػػػارىبي ًصػػػػفىاتيوي، كىالػػػػدَّرىاًىـً كىالػػػػدَّنىاًنيًر كىاٍلحي اؤيهي، كى
ؼو  ًمفى ًبًمٍثًمًو. ًبغىٍيًر ًخبلى (9)"كىاأٍلىٍدىىاًف، ضى

. 

 

 

 

 

                                                 

 (.1/178مجمكعة مف العمماء، مجمة األحكاـ )ج ((1
 (.5/303نقبل عف: الحطاب، مكاىب الجميؿ )ج ((2
 (.3/137البخارم )ج البخارم، صحيح ((3
 (.86انظر: الزحيمي، نظرية الضماف )ص ((4
 (.5/303(؛ الحطاب، مكاىب الجميؿ )ج8/321انظر: القرافي، الذخيرة )ج ((5
 (.4/101(؛ ابف رشد، بداية المجتيد )ج6/182ابف عابديف، رد المحتار عمى الدر المختار )ج ((6
 (.11/50السرخسي، المبسكط )ج ((7
 (.4/101(؛ ابف رشد، بداية المجتيد )ج6/183يف، رد المحتار عمى الدر المختار )جابف عابد ((8
 .(178/ 5جالمغني )ابف قدامة،  ((9
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أال يتعذر انزد بانمثم 3-
(1)

 

؛ كانقطػاع كجػكد المثػػؿ فػي السػكؽ بعػد البحػث عنػو، أك كػاف التعػػذر سػكاء كػاف التعػذر حسػيان        
؛ كضماف الخمر عمى المسمـ لمػذمي؛ فإنيػا تجػب بالقيمػة؛ لعػدـ جػكاز تممكيػا بالشػراء بالنسػبة يان شرع

(2)؛ كأف كجد المثؿ بأعمى مف سعره بكثير، أك أصبح ال قيمة لوان لممسمـ، أك كاف التعذر حكمي
. 

 (3)أل يتم التفاق عمى أخذ القيمة 4-

يىا" جاء في مغني المحتاج:        ػًد كىٍجيىػٍيًف،  لىٍك تىرىاضى ػازى ًفػي أىحى كًد اٍلًمٍثػًؿ جى ًة مىعى كيجي مىى أىٍخًذ اٍلًقيمى عى
مىافي اٍلًمثٍ  وي اٍبفي اٍلميٍقًرم، فىعىمىى ىىذىا الى يىتىعىيَّفي ضى حى لّْي كىىيكى اٍلميٍعتىمىدي كىمىا رىجَّ  .(4)"ًميّْ ًباٍلًمٍثؿً قىطىعى ًبًو اٍلميتىكى

 (5)ثالثا: ضمان القيمة

؛ كالشػػجر، كالحيكانػػات، كنحػػك ذلػػؾ ممػػا ال مثيػػؿ لػػو؛ فإنػػو يجػػب ضػػماف ذا كػػاف المػػاؿ قيميػػان إ       
القيمة؛ ألنو تعػذر إيجػاب المثػؿ صػكرة كمعنػى؛ ألنػو ال مثيػؿ لػو؛ فيجػب المثػؿ معنػى؛ كىػك القيمػة؛ 

ػػػا الى م " بـــن جـــزي:اقـــال ، (6)ألنيػػػا المثػػػؿ الممكػػػف، كيقػػػـك مقامػػػو عنػػػد تعػػػذره ػػػة ًفيمى يػػػرد اٍلقيمى ثػػػؿ لىػػػوي كى
يىكىاف كىاٍلعىقار (7)"كالعركض كىاٍلحى

 

بالقاعػدة الشػرعية" إذا  ككذلؾ إذا تعذر كجكد المثؿ؛ فإنو ينتقػؿ إلػى القيمػة؛ لمضػركرة، كعمػبلن        
 .(8)تعذر األصؿ يصار إلى البدؿ"

                                                 

 (.5/163(؛ الرممي، نياية المحتاج )ج6/183ابف عابديف، رد المحتار عمى الدر المختار )ج ((1
 (.87ماف )ص(؛ كانظر: الزحيمي، نظرية الض3/347الشربيني، مغني المحتاج )ج ((2
 (.5/162الرممي، نياية المحتاج )ج ((3
 (.3/347الشربيني، مغني المحتاج )ج ((4
ما ليس لو مثؿ في األسكاؽ، أك يكجد لو مثؿ؛ لكف مع تفاكت يعتد بو بيف أجزائو ) حيدر،  المال القيمي ىو: ((5

ا مقاـ بعض؛ كالدكر، كاألراضي، (، كبعبارة أخرل: ىك ما تفاكتت أفراده؛ فبل يقـك بعضي2/262درر الحكاـ )ج
((، كسمي قيميا؛ نسبة 86كاألشجار، كالحيكانات، كالمفركشات، كنحك ذلؾ... ) الزحيمي، نظرية الضماف )ص

 (.36/36لمقيمة التي يتفاكت بيا كؿ فرد منو عف سكاه ) كزارة األكقاؼ، المكسكعة الفقيية )ج
(؛ الشربيني، مغني المحتاج 7/151ع الصنائع )ج(؛ الكاساني، بدائ11/50السرخسي، المبسكط )ج ((6
 (.4/106(؛ البيكتي، كشاؼ القناع )ج3/348)ج
 (.1/217ابف جزم، القكانيف الفقيية )ج ((7
 (.1/21مجمكعة مف العمماء، مجمة األحكاـ )ج ((8
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يكـ التمؼ ، كتقدر القيمة لمشيء التالؼ (1)كيتـ تقدير القيمة مف خبلؿ االستعانة بأىؿ الخبرة       
عند الفقياء، كقد ماؿ الشافعية في األصح إلى تقدير الشيء التالؼ بأعمى قيمة لو؛ كقكؿ الشافعي 

  .(2)ىك األقرب إلى مقصكد الضماف
 :ويستدل إليجاب القيمة بالسنة واإلجماع والمعقول

 أول: السنة
، "اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم:ْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل َصمَّى عَ  ٍبدو ٍف أىٍعتىؽى نىًصيبنا لىوي ًفي عى مى

الَّ فىقىٍد عىتىؽى ًمٍنوي مىا  ، كىاً  مىٍيًو ًقيمىةى عىٍدؿو ـى عى تىوي، قيكّْ ا يىٍبميغي ًقيمى اًؿ قىٍدري مى  (3)"عىتىؽى فىكىافى لىوي ًمفى اٍلمى
 وجو الدللة

مف العركض التي ال تكاؿ كال تكزف؛ فإنما عميو  في الحديث داللة عمى أف مف أفسد شيئا       
قيمة ما استيمؾ مف ذلؾ، ال مثمو؛ ألف النبي صمى اهلل عميو كسمـ لـ يكجب عمى مف أعتؽ نصيبو 

  .(4)نصؼ عبد مثمو لشريكو
 ثانيا: اإلجماع

تيػػوي  "  قــال الزيمعــي:        ػػاعً  ، كىىىػػذىا...مػػا الى ييٍضػػمىفي ًباٍلًمٍثػػًؿ تيٍعتىبىػػري ًقيمى ٍجمى أًلىنَّػػوي تىعىػػذَّرى اٍعًتبىػػاري  ؛ًباإٍلً
ػوي  قىامى ٍعننى، كىك اٍلًقيمىةي أًلىنَّيىػا تىقيػكـي مى ٍعننى، كىك اٍلكىاًمؿي فىيىًجبي اٍعًتبىاري اٍلًمٍثًؿ مى مى كرىةن كى ػؿي اٍلًمٍثًؿ صي يىٍحصي  كى

(5)"بيا ًمٍثميوي كىاٍسمييىا ييٍنًبئي عنو
. 

                                                 

 (.89الزحيمي، نظرية الضماف )ص ((1
نما تجب القيمة بالفكات؛ تقدير القيمة لمشيء التالؼ عند الفقياء يككف يـك الت ((2 مؼ؛ ألف األصؿ رد العيف، كا 

ف لـ يكف مثميا؛ ضمنو 1/281كىذا إنما يتحقؽ بالتمؼ ) الحصيني، كفاية األخيار )ج (، قاؿ في اإلنصاؼ: " كا 
(؛ 7/151(؛ كأنظر: الكاساني، بدائع الصنائع )ج15/258بقيمتو يـك تمفو في بمده مف نقده ) المرداكم، اإلنصاؼ )

(؛ ابف قدامة، الشرح الكبير 4/27، ج3/444(؛ الدسكقي، حاشية الدسكقي )ج5/223معي، تبييف الحقائؽ )جالزي
 (. 5/430)ج

أما تقدير القيمة في األصح عند الشافعية فإنيا تضمف بأعمى قيمة لمشيء التالؼ؛ ألنو فكت عميو زيادة السكؽ مع 
(، كمذىب الشافعية ىك 3/348ربيني، مغني المحتاج )ج(؛ الش14/235)جالمجمكع تكممة ، المطيعيتمؼ العيف )

األقرب إلى مقصكد الضماف؛ كىك الجبر لمضرر؛ ألف حؽ المتضرر متعمؽ بالعيف؛ فإذا تعذر رد العيف كالمثؿ؛ 
كجبت القيمة، كلك بقي ىذا في يده؛ ألمكنو الكصكؿ إلى القيمة العالية، كلكف لما أتمؼ مالو؛ فكتت عميو ىذه 

يككف العدؿ كاإلنصاؼ أف يعكض عف ذلؾ بأف يقضى لو بأعمى ما كصمت إليو قيمة الماؿ؛ ألنو حقو، الفرصة؛ ف
 ((. 1021كىذا ىك مقصكد الضماف ) انظر: المكافي، الضرر في الفقو )ص

 .  ]2553: رقـ الحديث3/150صحيح البخارم، العتؽ/ كراىية التطاكؿ عمى الرقيؽ..، : البخارم [ ((3
 (.2/102(؛ كانظر: الصنعاني، سبؿ السبلـ )ج13/53مدة القارئ )جالعيني، ع ((4
 .(223/ 5جتبييف الحقائؽ )الزيمعي،  ((5
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 ثالثا: المعقول

رر أنػو يجػب ضػماف العػيف الماليػة بػذاتيا، فػإف تعػذر ضػماف العػيف؛ فإنػو يصػار إلػػى مػف المقػ      
المثؿ؛ ألنو مشابو لمعيف صكرة كمعنػى؛ كىػذا ضػماف لمعػيف، لكػف إف تعػذر المثػؿ؛ فإمػا أف نقػكؿ ال 
ما أف نقكؿ بضماف القيمة؛ ألنيا تشبو العيف  مثؿ لو إذان فبل ضماف؛ كيضيع بذلؾ حؽ المتضرر، كا 

  .(1)كبذلؾ نحفظ حؽ المتضرر كنجبر ضرره، كىذا أكلى -كىك القيمة -المعنى مف حيث
 ويشترط لوجوب القيمة أحد الشروط التالية:

 إذا كاف الماؿ مثميان  -كباألكلى تعذر رد العيف -أن يتعذر الرد بالمثل 1-

ػادي اٍلًمٍثػًؿ أىٍعػدىؿى إالَّ إذىا تىعىػذَّ  " جاء في المبسـوط:        رى ذىًلػؾى ًبااًلٍنًقطىػاًع ًمػٍف أىٍيػًدم النَّػاًس فىكىػافى إيجى
كرىةً  ري اري إلىى اٍلًمٍثًؿ اٍلقىاًصًر، كىىيكى اٍلًقيمىةي ًلمضَّ   .(2)"فىًحينىًئذو ييصى

 (3)؛ كالحيكانات، كالدكر، كالشجر، كغيرىاغير مثمي أن يكون المال قيمياً  2-

يرد اٍلقيمىة  " جاء في القوانين الفقيية:        يىكىاف كىاٍلعىقاركى  .(4)"ًفيمىا الى مثؿ لىوي كالعركض كىاٍلحى

 .(5)؛ كالبر مع الشعيرمما ىو مثمي بغير جنسو أل يكون خميطاً  3-

؛ بػأف تكػكف العػيف أك المثػؿ فػي بمػد آخػر، ؛ كتكمفػة نقػؿ مػثبلن أن يحتاج لرد المثل مؤنة إضافية 4-
ػػبى ًمٍثًميِّػػا لىػػوي "  فــي مغنــي المحتــاج: جــاءكيحتػػاج ذلػػؾ تكمفػػة إضػػافية؛ فيجػػب عندئػػذ القيمػػة،  لىػػٍك غىصى

اًلكيوي بً  بىوي شىٍخصه ىينىاؾى ثيَـّ طىالىبىوي مى اًلؾي بيرِّا ًمٍف ًمٍصرى إلىى مىكَّةى، ثيَـّ غىصى ًو ًفي ًمٍصرى ميٍؤنىةه كىأىٍف نىقىؿى اٍلمى
تيوي     .(6)"فىًإنَّوي يىٍمزىميوي ًقيمى

؛ كذلػؾ مػف خػبلؿ المصػالحة عمػى ذلػؾ، كالرضػا عـين  أو المثـلالتفاق عمى رد القيمة بـدل ال 5-
تًػػوً  فىييٍضػػمىفي اٍلًمٍثًمػػيُّ ًبًمٍثًمػػوً بػػو، جػػاء فػػي نيايػػة المحتػػاج: "  مىػػى ًقيمى ػػيىا عى ـٍ يىتىرىاضى ػػا لىػػ أًلىنَّػػوي أىٍقػػرىبي إلىػػى  ؛مى

قّْوً  (7)"حى
. 

                                                 

(؛ الشربيني، مغني المحتاج 7/151(؛ الكاساني، بدائع الصنائع )ج11/50انظر: السرخسي، المبسكط )ج ((1
 (.4/106(؛ البيكتي، كشاؼ القناع )ج3/348)ج
 (.11/50السرخسي، المبسكط )ج ((2
 (.5/223الزيمعي، تبييف الحقائؽ )ج ((3
 (.1/217ابف جزم، القكانيف الفقيية )ج ((4
 (.88الزحيمي، نظرية الضماف )ص ((5
 (.3/347الشربيني، مغني المحتاج )ج ((6
 (.5/162الرممي، نياية المحتاج )ج ((7
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 رابعا: ضمان الفرصة الفائتة
يو؛ فيصاب بو شخص؛ كيتضرر جراء ذلؾ، كيمكث مدة قد يحدث حادث ما في أماكف الترف       

مف الزمف تحت تأثير اإلصابة، كفي فترة العػبلج؛ كيفكتػو العمػؿ فػي ىػذه الفتػرة، أك يتعطػؿ فػي ىػذا 
الحػػادث بعػػض اآلالت؛ كالتػػي مػػف المفتػػرض أف تعمػػؿ كتعػػكد بالفائػػدة كالػػربح عمػػى أصػػحابيا؛ كلكػػف 

 وبيان ذلك فيما يمي:بسبب الحادث فاتت فرصة الكسب المتكقعة، 

 ضمان فوات العمل والكسب لممصاب 1-

إذا أصيب شخص بإصابة؛ أثَّرت عمى عممو، كفكتت عميو فرصة العمؿ كالكسب؛ كػأف تػرؾ        
جراءات العبلج؛ فػإف المتعػدم يضػمف فػكات فرصػة العمػؿ العمؿ مدة شير مثبلن  ؛ بسبب اإلصابة، كا 

، كلػػـ ينقطػػع إال بسػػبب اإلصػػابة عمػػى الػػراجح مػػف أقػػكاؿ (1)اخػػبلؿ ىػػذه المػػدة؛ إف كػػاف العمػػؿ متحققنػػ
 وذلك لما يمي:، (2)الفقياء

                                                 

ة، كنحك ذلؾ؛ فإف ىذا كسب غير أما الفرصة المحتممة التي ضاعت بسبب الجناية؛ مثؿ مسابقة في كظيف ((1
نما مجرد احتماؿ، كالضماف يقـك عمى جبر الضرر الكاقع ) المطمؽ، مسئكلية الجاني عف عبلج المجني  محقؽ، كا 

 (.70/287عميو..، كىك بحث منشكر عمى مجمة البحكث اإلسبلمية )
يكجبكف ضماف ما فكتو  الحنفية: 1-: عند النظر آلراء الفقياء في ىذه المسألة أك ما يتعمؽ بيا؛ نجد التالي ((2

الجاني عمى المجني عميو مف الكسب كالعمؿ؛ ألنو لـ يتعطؿ عف ذلؾ إال بسبب الجناية، كيستدؿ لذلؾ بما ركاه 
: الى يىًزيديهي ذىًلؾى إالَّ بف حـز في المحمى: " عف محمد بف سيريف ا ، قىاؿى بىرى ى ًفي اٍلكىٍسًر إذىا اٍنجى ا قىضى ٍيحن  ًشدَّةن أىفَّ شيرى

ٍنعىًتوً  قىٍدرى مىا شيًغؿى عىٍف صى ، المحمى )جييٍعطىى أىٍجرى الطًَّبيًب، كى ًفي بف عابديف: " ا(، كفي حاشية 11/89" ) ابف حـز كى
زى عىٍف اٍلكى  رىبى يىدى غىٍيًرًه فىكىسىرىىىا كىعىجى : إذىا ضى اًنيّْ اًرًب اٍلميدىاكىاةي اٍلفىتىاكىل النٍُّعًميًَّة ًلشىٍيًخ مىشىاًيًخنىا السَّاًئحى ٍسًب فىعىمىى الضَّ

بىٍت ًديىتييىا، كىالظَّاًىري أىنَّوي ييحٍ  شيمٍَّت كىجى تىعىطَّمىٍت يىديهي كى ذىا بىًرئى كى كؼي ًمٍف الدّْيىةً كىالنَّفىقىةي إلىى أىٍف يىٍبرىأى، كىاً  " ) ابف سىبي اٍلمىٍصري
ـ الحنفية أف ذلؾ مقيد إذا كاف فقيرا، أك عجز عف ( كظاىر كبل6/562عابديف، رد المحتار عمى الدر المختار )ج

 (.6/562الكسب) المرجع السابؽ )ج
األكؿ: أف أجرة مف تعطمت منفعتو بسبب الجرح عمى الجاني، جاء في  المالكية: لممالكية في المسألة وجيان: 2-

الجاني ؛ ألف الظالـ أحؽ  كيظير مف كبلـ المخمي في الصانع كفي أجرة الطبيب أنو يمـز ذلؾ حاشية الرىكني: "
-6/233" ) الرىكني، حاشية الرىكني عمى شرح الزرقاني )جأف يحمؿ عميو ال سيما كىك متعد ظالـ لمخماس مثبل

( فكؿ مف تعطمت منفعتو بسبب الجرح فيك مثمو، الثاني: أف الجاني ال يضمف أجرة مف تعطمت منفعتو بسبب 234
إذ نصكص المتقدميف كالمتأخريف  ىكني: "ر التفكيت، جاء في حاشية الالجرح؛ ألنو يفرؽ عندىـ بيف الفكات ك 

مصرحة بخبلفو ؛ لقكؿ المصنؼ تبعا ألىؿ المذىب: كمنفعة البضع كالحر بالتفكيت كغيرىما بالفكات . فالذم 
نما عطمو عنيا بتى إف كاف حرا ال شيء لو عمى مف فكَّ  تعطمت منفعتو بالجرح الجرح يا عميو ؛ ألنو لـ يستعممو كا 

" ) الرىكني، حاشية الرىكني عمى شرح الزرقاني كتعطيمو بشد يده أك سجنو أك غير ذلؾ مف مكانع العمؿ
 (.6/234)ج
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بناء عمى القكاعد العامة التي تنفي الضرر، كتكجب ضماف األضرار المترتبة عمى الفعؿ بسبب  -أ
؛ (3)الضرر يزال" كقاعدة "( 2)، مثؿ قاعدة " ال ضرر كال ضرار"(1)التقصير كاإلىماؿ كعدـ التحرز

كالضرر يزاؿ بجبر الضرر لصاحبو؛ كيككف ذلؾ بضماف ما فاتو مف العمؿ خبلؿ ىذه المدة التي 
 .تضرر بترؾ العمؿ فييا

ترؾ العمؿ مدة مف الزمف ضرر مالي؛ يجب ضمانو؛ ألنو فكت عميو منفعتو المالية خبلؿ  -ب
مىوي كىا ً  " جاء في كشاف القناع:، (4)ىذه المدة؛ فيجكز أخذ العكض عف ىذه المدة رُّ  ٍف اٍستىٍعمى أىٍم اٍلحي

تيوي  بىسىوي ميدَّةن، فىعىمىٍيًو أيٍجرى ًغيرنا كىٍرىنا، أىٍك حى ٍنيىا  ؛كىًبيرنا كىافى أىٍك صى ًض عى كزي أىٍخذي اٍلًعكى ٍنفىعىتىوي مىاؿه يىجي أًلىفَّ مى
ًمنىٍت ًباٍلغىٍصبً  (5)"فىضي

. 

فكذلؾ يمـز الجاني ما فات المجني عمى تضميف الحابس ما فات المحبكس مف منفعة؛  قياسان  -ت
 .(6)عميو مف الكسب في مدة العبلج؛ بجامع االعتداء في كؿه 

مقتضى الحؽ كالعدؿ يقتضي المماثمة بيف التعكيض كالضرر؛ كالمماثمة ىي ضماف كؿ  -ث
 .(7)األضرار التي لحقت بو، كمف ذلؾ األجر الذم فات المجني عميو بسبب الجناية

ألضػػرار الجسػػدية كالماليػػة؛ فػػإذا قمنػػا بضػػماف مػػا ألحقػػو بغيػػره مػػف ضػػرر فػػي ىنػػاؾ فػػرؽ بػػيف ا -ج
جسده؛ فبل يعني ذلؾ إىدار ما لحؽ بمالو مف ضرر؛ ألف كػبل منيمػا حػؽ منفصػؿ عػف اآلخػر، كال 

 .يقـك أحدىما مقاـ اآلخر
                                                                                                                                               

يمكف تخريج المسالة ىنا عمى مسألة ضماف الحر كالمغصكب؛ بجامع التعدم كالمجاكزة  الشافعية والحنابمة: 3-
ف لـ تستغؿ، جاء في في كؿ ذلؾ، ففي كجو عند الشافعية، كالصحيح عند الح نابمة: أف منافع الحر تضمف؛ كا 

حّْ مغني المحتاج: "  ٍنفىعىةي بىدىًف اٍلحيرّْ إالَّ ًبالتٍَّفًكيًت ًفي اأٍلىصى كىذىا الى تيٍضمىفي مى ـٍ ، كى ٍنفىعىتىوي لى ـٍ يىٍستىٍكًؼ مى لى بىسىوي كى فىًإٍف حى
ًغيرنا؛ أًلىفَّ اٍلحي  ٍف كىافى صى نىاًفعيوي تىفيكتي تىٍحتى يىًدًه. كىالثَّاًني: أىنَّيىا تيٍضمىفي ًباٍلفىكىاًت يىٍستىًحؽَّ شىٍيئنا كىاً  ؿي تىٍحتى اٍليىًد فىمى رَّ الى يىٍدخي

نىاًفعى اأٍلىٍمكىاؿً  ارىًة اٍلفىاًسدىًة، فىأىٍشبىيىٍت مى جى ـي ًفي اإٍلً نىاًفعىوي تيقىكَّ ا؛ أًلىفَّ مى جاء (، ك 3/354الشربيني، مغني المحتاج )ج" )أىٍيضن
تيو؟ عمى كىٍجيىيف.في اإلنصاؼ: " ٍف حبىسىو ميدَّةن، فيؿ تىٍمزىميو أيٍجرى حو في  ....كا  أحديىما، تىٍمزىميو. كىك الصَّحيحي، صحَّ

ـ بو في الكىجيًز كغيًره، التٍَّصحيحً  ًزيفو في شىٍرًحو، كجزى  ((.15/126" )المرداكم، اإلنصاؼ )جكقدَّمو ابفي رى
 (.30ف )صالزحيمي، نظرية الضما ((1
 .)ص ث( أصؿ ىذه القاعدة حديث نبكم، سبؽ تخريجو ((2
 (.1/7السيكطي، األشباه كالنظائر )ج ((3
 (.4/78(؛ البيكتي، كشاؼ القناع )ج5/225(؛ ابف قدامة، المغني )ج3/354الشربيني، مغني المحتاج )ج ((4
 ( .4/78البيكتي، كشاؼ القناع )ج ((5
 (.4/78انظر: المرجع السابؽ )ج ((6
نقبل عف شبكة  لمشيخ إبراىيـ الزغيبيبحث ” ىؿ يضمف الجاني منفعة المجني عميو مدة احتباسو، الزغيبي ((7

 .إلكتركني( )مكقعيسألكنؾ اإلسبلمية 

http://yasaloonak.net/2015/03/
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؛ ألف المقصػكد مػف الضػماف جبػر الضػرر الػذم (1)ال فرؽ بػيف الفػكات أك التفكيػت فػي الضػماف -ح
كقع عمى المتضرر؛ سكاء استغمو المتعدم أـ ال؛ كمف كسر شيئا لشخص، كلـ ينتفع ىك منو؛ لزمو 

 .ضمانو بمجرد االعتداء 
 ضمان فوات فرصة منفعة األشياء 2-

لتمػػؼ، أك عطػػؿ مػػا؛ يػػؤثر عمػػى صػػبلحيتيا لمعمػػؿ، كيفػػكت  قػػد تتعػػرض آلػػة مػػف اآلالت مػػثبلن        
ميمة كبػدكف أضػرار؛ كمػا لػك كػاف التمػؼ مػثبل مػع بػدء مكسػـ ذلؾ فرصة حقيقية لمكسػب لػك كانػت سػ

معيف، لكف فاتت فرصة تشغيميا كاستغبلليا؛ بسبب التمؼ كالعطؿ الذم حصػؿ؛ فػإف كانػت الفرصػة 
فــ ن الفقيــاء اختمفــوا فــي ضــمان المنــافع عمــى متحققػػة الكقػػكع، كالعكائػػد الماليػػة مػػف كرائيػػا مؤكػػدة؛ 

 قولين:

 تحرير محل النزاع 

عادتيػػػا، أك         ال خػػػبلؼ بػػػيف الفقيػػػاء فػػػي ضػػػماف العػػػيف الماليػػػة؛ سػػػكاء بضػػػماف ذات العػػػيف كا 
ولكن اختمفوا في تفويت منافع األشياء؛ ىل تضـمن أم ؛ ضمنو، بالمثؿ، أك القيمة، فمف أتمؼ شيئان 

 ل  عمى قولين:

 القول األول

ميػكر مػف المالكيػة، كالشػافعية، المنافع تضمف باإلتبلؼ، أك التعطيؿ، كىذا ما ذىب إليػو الج       
 .(2)كالحنابمة، كزفر مف الحنفية

 القول الثاني

المنافع ال تضمف بػاإلتبلؼ بغيػر عقػد كال شػبية عقػد، كاسػتثنكا مػف ذلػؾ: مػاؿ الكقػؼ، كمػاؿ        
    .(3)اليتيـ، كالماؿ المعد لبلستغبلؿ، كىذا ما ذىب إليو الحنفية

                                                 

 اني.مجرد ضياع فرصة كسب المجني عميو؛ دكف استغبلؿ منفعتو مف الج الفوات ىو: ((1
 : استيفاء المنفعة كاستخداميا مف الجاني؛ كاستغبلؿ العبد كالعامؿ مثبل في العمؿ.التفويت ىو

(؛ ابف العربي، أحكاـ القرآف 3/866(؛ ابف شاس، عقد الجكاىر الثمينة )ج4/218الكاساني، بدائع الصنائع )ج ((2
(؛ البيكتي، كشاؼ القناع 5/371ج(؛ ابف قدامة، المغني )5/170(؛ الرممي، نياية المحتاج )ج3/500)ج
 (.4/111)ج
(؛ ابف نجيـ، األشباه كالنظائر 7/145(؛ الكاساني، بدائع الصنائع )ج11/78السرخسي، المبسكط )ج ((3
 (.1/116(؛ حيدر، درر الحكاـ )ج1/243)ج
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 سبب الخالف

أـ ال؟؛  ي المسػػألة إلػػى اخػػتبلفيـ فػػي ماليػػة المنػػافع، كىػػؿ تعػػد المنفعػػة مػػاالن يرجػػع الخػػبلؼ فػػ       
ف المنػػػافع ليسػػػت مػػػاال، كال قيمػػػة ليػػػا؛ ألنيػػػا معدكمػػػة؛ قػػػاؿ بعػػػدـ ضػػػماف المنػػػافع؛ ألف إفمػػػف قػػػاؿ 

ف المنػػػافع مػػػاؿ متقػػػكـ؛ ألنيػػػا المقصػػػكدة مػػػف إالضػػػماف جبػػػر لمضػػػرر الكاقػػػع بػػػاإلتبلؼ، كمػػػف قػػػاؿ 
 .األشياء حسب منافعيا؛ قاؿ بضماف المنافع الفائتةـ قيَّ األشياء، كتي 

 األدلة

اسـتدلوا عمـى كىـ الجميكر، القائميف بأف المنافع تضمف بػاإلتبلؼ، أك التعطيػؿ،  أدلة القول األول:
 ذلك بالقياس والمعقول  وىو عمى النحو التالي:

 أول: القياس

ػا ًمػفى "  بـن رشـد:اقـال  ،(1)ضمانو قياس المنافع عمى األعياف؛ بجامع أنيا ماؿ متقـك يجب 1- كىأىمَّ
لّْدىةي مىٍجرنل كىا نىاًفعي كىاأٍلىٍعيىافي اٍلميتىكى ـى ًمٍف قىٍكًلنىا فىاٍلًقيىاسي أىٍف تىٍجًرمى اٍلمى ا تىقىدَّ ٍعنىى كىمى ، كقياسا عمى (2)"ًحدنااٍلمى

 .(3)ضماف الغاصب أجرة المنافع الفائتة تحت يده؛ بجامع التعدم في كؿه 

ٺ  ٺ  ٺ  چ لقولــو تعــالى:  ؛، كالصػػداؽ يجػػب أف يكػػكف مػػاالن المنفعػػة تصػػمح أف تكػػكف صػػداقان  2-

ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ    ٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

 [24]النساء:  چچ  چ  ڇ       ڇ   ڇ      چڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڦڦ

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ    ڭ  ۇ    چ  بقولو تعالى:كقد ثبتت المنفعة ميرا        

ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    وئائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   ىې  ې  ې  ې  ى  ۉۅ  ۉ

 .[27]القصص:  چ

 وجو الدللة

رىهي شىٍرعينىا"  قال القرطبي:        ارىًة فىظىاًىره ًمفى اآٍليىًة، كىىيكى أىٍمره قىٍد قىرَّ جى  (4)"كىأىمَّا النّْكىاحي ًباإٍلً

                                                 

 (.5/170الرممي، نياية المحتاج )ج ((1
 (.4/106ابف رشد، بداية المجتيد )ج ((2
 (.5/193اية المحتاج )جالرممي، ني ((3
 .(273/ 13جتفسير القرطبي )القرطبي،  ((4
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ػػا مىعىػػؾى ًمػػفى  " نبــي صــمى اهلل عميــو وســمم لمرجــل الــذي أراد أن يتــزوج:وقــال ال اٍذىىػػٍب فىقىػػٍد ميمٍّْكتىيىػػا ًبمى
 .(1)"اٍلقيٍرآفً 

 وجو الدللة

اًر ًلتىٍعًمػػػيـً اٍلقيػػػٍرآ        ػػػكىازي ااًلٍسػػػًتٍئجى ـى اٍلقيػػػٍرآًف كىجى ػػػدىاًؽ تىٍعًمػػػي ػػػٍكًف الصَّ ػػػكىاًز كى ػػػًديًث دىًليػػػؿه ًلجى ًف ًفػػػي ىىػػػذىا اٍلحى
اًئزه  ىيمىا جى ًكبلى (2)، كمف المعمـك أف تعميـ القرآف منفعة مف المنافعكى

. 

كبػػذلؾ يثبػػت أف المنفعػػة مػػاؿ، كمػػف ألحػػؽ الضػػرر بمنفعػػة غيػػره؛ ضػػمف مػػا فكتػػو مػػف المنػػافع        
ػ " بن العربي:اقال عمى غيره،  كىاًز بىٍيًعيىػا ًباٍلمى ، ًبدىًليًؿ جى رّْ مىاؿه نىاًفعى اٍلحي ػا فىًإفَّ مى ػاالن مى ـٍ تىكيػٍف مى لىػٍك لىػ اًؿ، كى

اًؿ ًباٍلبىاًطًؿ ًبغىٍيًر ًعكىضو  ؿي ًفي أىٍكًؿ اٍلمى ؛ أًلىنَّوي كىافى يىٍدخي ٍنوي مىاالن ًض عى ازى أىٍخذي اٍلًعكى  .(3)"جى

 ثانيا: المعقول

أف المقصػػكد مػػػف األعيػػاف ىػػػك منافعيػػا، كال قيمػػػة لمعػػيف بػػػدكف منفعػػة؛ كمػػػا قػػاؿ العػػػز بػػف عبػػػد  1-
ٍعقيػػكدى  " بــن قدامــة:احتــى قــال ، (4)ـ: " المنػػافع ىػػي الغػػرض األظيػػر مػػف جميػع األمػػكاؿ"السػبل أىفَّ اٍلمى

نىاًفعي  مىٍيًو اٍلمى اًب الشَّاًفًعيّْ  ،عى ًنيفىةى، كىأىٍكثىري أىٍصحى ، كىأىبيك حى اًلؾه : مى ـٍ (5)"كىىىذىا قىٍكؿي أىٍكثىًر أىٍىًؿ اٍلًعٍمـً ًمٍنيي
. 

ف كػػاف قػػد "  بــن شــاس:اقــال ة مػػف العػػيف ىػػك إتػػبلؼ لمعػػيف الماليػػة، إتػػبلؼ المنفعػػة المقصػػكد 2- كا 
أتمؼ عمى المالؾ المنفعة المقصكدة مف العػيف فقػد صػار كمتمفيػا جممػة باإلضػافة إلػى مقصػكده، إذ 
األعيػػاف إنمػػا تقصػػد كتقتنػػي لمنافعيػػا، فػػذىاب المنفعػػة المقصػػكدة مػػف العػػيف التػػي اقتنيػػت مػػف أجميػػا 

(6)"كذىاب العيف جممة
. 

كىػـ الحنفيػة، القػائميف بػأف المنػافع ال تضػمف بػاإلتبلؼ، أك التعطيػؿ فػي غيػر  أدلة القـول الثـاني:  
 استدلوا عمى ذلك بالمعقول  وىو عمى النحو التالي:العقد أك شبية العقد، 

                                                 

 .  ]1425: رقـ الحديث2/1040صحيح مسمـ، النكاح/ الصداؽ..، : مسمـ [ ((1
 (.9/214النككم، شرح النككم عمى مسمـ )ج ((2
 .(500/ 3جأحكاـ القرآف )ابف العربي،  ((3
 (.1/183ابف عبد السبلـ، قكاعد األحكاـ )ج ((4
 (.5/322ابف قدامة، المغني )ج ((5
 (.3/875ابف شاس، عقد الجكاىر الثمينة )ج ((6
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؛ ألف صػػػفة الماليػػػة إنمػػػا تثبػػػت بػػػالتمكؿ، كالتمػػػكؿ ىػػػك صػػػيانة المنػػػافع معدكمػػػة، كال تعتبػػػر مػػػاالن  1-
نافع ال تبقى كقتيف كلكنيا أعراض كمما تخرج مف حيز العدـ إلػى مكادخاره لكقت الحاجة، كالالشيء 

 .(1)حيز الكجكد تتبلشى؛ فبل يتصكر فييا التمكؿ
 يعترض عميو

القكؿ بأنيا معدكمة غير مسمـ بو؛ ألف الحقائؽ تثبت أف ىذه المنافع ىي ماؿ عرفا كشرعا؛        
عمى دار مدة مف الزمف؛ فقد فكَّت منفعتيا، كتفكيت المنفعة ىك كمف المعركؼ أف مف كضع يده 

 .(2)تفكيت جزء مف الماؿ
ًؼ  " قال السرخسي:المنافع غير متقكمة،  2- ٍتبلى ، فىبلى تيٍضمىفي ًباإٍلً ـو ٍنفىعىةى لىٍيسىٍت ًبمىاؿو ميتىقىكّْ أىفَّ اٍلمى

ٍيتىةً  ٍمًر كىاٍلمى ٍعديكـي كىىىذىا أًلىفَّ اٍلميتىقىكّْ  .. كىاٍلخى ـه إٍذ اٍلمى كدى، فىًإفَّ اٍلمىٍعديكـى الى ييكصىؼي ًبأىنَّوي ميتىقىكّْ ـى الى يىٍسًبؽي اٍلكيجي
قَّؽي  كًد الى يىتىحى ٍحرىازي بىٍعدى اٍلكيجي ، كىاإٍلً ٍحرىازى ـي الى يىٍسًبؽي اإٍلً كًد التَّقىكُّ بىٍعدى اٍلكيجي ، كى ًفيمىا الى يىٍبقىى  لىٍيسى ًبشىٍيءو

ٍقتىٍيفً  منا كى (3)"فىكىٍيؼى يىكيكفي ميتىقىكّْ
. 

 يعترض عميو
ما داـ أف المنافع متمكلة في عادة الناس كعرفيـ في المعامبلت المالية؛ فإف ليا قيمة        

حقيقية؛ ألف األعياف تقصد لمنافعيا، ال لذاتيا، كألف المنافع ىي الغرض األظير مف جميع 
ـ العيف حسب منفعتيا ٍنًزلىًة  " وقال زفر من الحنفية: ،(4)األمكاؿ، كتقكَّ مىةه ًبأىٍنفيًسيىا ًبمى ًىيى ميتىقىكّْ

ًتيىا كىاأٍلىٍعيىافً  ًميًع ًقيمى (5)"اأٍلىٍعيىاًف فىكىانىٍت مىٍضميكنىةن ًبجى
. 

ـه فى "  قــال السرخســي:المنفعػػة دكف األعيػػاف فػػي المماثمػػة،  3- ػػاؿه ميتىقىػػكّْ ٍنفىعىػػةى مى ػػمٍَّمنىا أىفَّ اٍلمى لىػػًئٍف سى ييػػكى كى
مىافي اٍلعيٍدكىاًف ميقىدَّره ًباٍلًمٍثًؿ ًبالنَّصّْ  اًليًَّة، كىضى (6)"ديكفى اأٍلىٍعيىاًف ًفي اٍلمى

. 

 يعترض عميو
، بؿ إف تقييـ األعياف ال يككف إال متقكمان  ال يمنع ككف المنفعة دكف األعياف أف تككف ماالن        

(7)األمكاؿبمنافعيا؛ ألف المنافع ىي الغرض األظير مف جميع 
. 

                                                 

 (.11/79السرخسي، المبسكط )ج ((1
 (.28المكسى، المعاكضة عمى الحقكؽ ضكابطيا كتطبيقاتيا )ص ((2
 (.11/79السرخسي، المبسكط )ج ((3
 (.1/183انظر: ابف عبد السبلـ، قكاعد األحكاـ )ج ((4
 (.4/218، بدائع الصنائع )جالكاساني ((5
 (.4/218المرجع السابؽ )ج ((6
 (.1/183انظر: ابف عبد السبلـ، قكاعد األحكاـ )ج ((7
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نمػػا كرد تقكيميػػا فػػي عقػػد اإلجػػارة عمػػى خػػبلؼ القيػػاس؛  4- المنػػافع ليسػػت ذات قيمػػة فػػي ذاتيػػا، كا 
 " قال في البـدائع:، (1)"ما ثبت عمى خالف القياس فغيره ل يقاس عميو"  والقاعدة تقول:لمحاجػة، 

ػػػاءً  ػػػًة اٍلعيمىمى امَّ ػػػاًئزىةه ًعٍنػػػدى عى ػػػارىةي جى جى قىػػػاؿى أىبيػػػك ، فىاإٍلً ػػػا قىالىػػػوي؛ أًلىفَّ كى ، كىاٍلًقيىػػػاسي مى ػػػكزي ُـّ: إنَّيىػػػا الى تىجي ػػػ بىٍكػػػرو اأٍلىصى
كزي  اًؿ مىٍعديكمىةه، كىاٍلمىٍعديكـي الى يىٍحتىًمؿي اٍلبىٍيعى فىبلى يىجي نىاًفعي ًلٍمحى ٍنفىعىًة كىاٍلمى ارىةى بىٍيعي اٍلمى جى ػا  اإٍلً افىةي اٍلبىٍيًع إلىػى مى إضى

ٍسػػػتىٍقبىؿً  ػػػذي ًفػػػي اٍلمي ػػػًبيؿى إلىػػػى تىٍجًكيًزىىػػػا الى  ييٍؤخى ٍسػػػتىٍقبىًؿ فىػػػًإذنا الى سى ػػػذي ًفػػػي اٍلمي ػػػافىًة اٍلبىٍيػػػًع إلىػػػى أىٍعيىػػػافو تيٍؤخى كىًإضى
كىازى  كىازى لىيىا رىٍأسنا لىًكنَّا اٍستىٍحسىنَّا اٍلجى آًؿ فىبلى جى اًؿ، كىالى ًباٍعًتبىاًر اٍلمى (2)"ًباٍعًتبىاًر اٍلحى

. 

 يعترض عميو

مػت فػي عقػد اإلجػارة؛ لمحاجػة كالمصػمحة؛ فػإف الحاجػة كالمصػمحة متحققػة كما أف المنػ        افع قكّْ
لممجػرميف  في كؿ المنافع، كفي كؿ المعػامبلت، بػؿ ىػي آكػد فػي االعتػداء عمػى حقػكؽ الغيػر؛ منعػان 

في منتيى الغرابة؛ ألنو لـ  -أم قكؿ الحنفية -: " كىذاقال الزرقاكالمتياكنيف، كحفظا لحقكؽ الغير، 
   .(3)إلى المصمحة، كىك يفسح لمناس مجاؿ االحتياؿ لبلنتفاع بأمكاؿ الغير ببل بدؿينظر 

 القول المختار

القػكؿ القائػؿ: أف المنػافع تضػمف بػاإلتبلؼ،  لدل الباحثبعد عرض األقكاؿ، كاألدلة، يترجح        
 وذلك لما يمي:أك التعطيؿ، كىك ما ذىب إليو الجميكر ؛ 

 .بلمة أدلتيـ مف االعتراضات، كقكة االعتراض المكجو لرأم الحنفيةقكة رأم الجميكر، كس 1-

، كليػا مكافقة قكؿ الجميكر لمعرؼ الجارم في المعامبلت المالية بػيف النػاس؛ كػكف المنػافع مػاالن  2-
 .قيمة مالية معتبرة

مكافقػػة قػػكؿ الجميػػكر لممقصػػد مػػف الضػػماف؛ كىػػك جبػػر الضػػرر الكاقػػع عمػػى الغيػػر؛ ألف عػػدـ  3-
غػػراء لممجػػرميف كالمتيػػاكنيف فػػي االعتػػداء عمػػى منػػافع  ضػػماف المنػػافع فيػػو تضػػييع لحقػػكؽ النػػاس، كا 

 .األعياف التي بحكزة غيرىـ

                                                 

 (.1/17مجمكعة مف العمماء، مجمة األحكاـ )ج ((1
 (.4/173الكاساني، بدائع الصنائع )ج ((2
 (.1039الزرقا، المدخؿ الفقيي العاـ ) ((3
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 متأخرك المذىب الحنفي أفتكا بالضماف في ماؿ اليتيـ، كالكقػؼ، كالمػاؿ المعػد لبلسػتغبلؿ؛ زجػران  4-
اس؛ كىػػػػذا الكػػػػبلـ ىػػػػك اعتبػػػػار لمنػػػػاس عػػػػف العػػػػدكاف، كفسػػػػاد الزمػػػػاف، كألف ىػػػػذه األمػػػػكاؿ مطمػػػػع لمنػػػػ

  .(1)لممصمحة، كدفع لممفسدة؛ كىك مكجكد في كؿ المنافع، كالقكؿ بغير ذلؾ ينافي المصمحة

في جميع األمػكاؿ، ال فػي األنػكاع  قكاعد االجتياد الحنفي تتقبؿ مبدأ تضميف بدؿ المنافع مطمقان  5-
 .(2)كالتجاكز عمى حقكؽ الغيرالسابقة فقط؛ كذلؾ لفساد الذمـ، ككثرة الطمع في األمكاؿ، 

ومـن ذلـك قـول الكاسـاني الـذي اسـتدل  لػو قيمػة، عدـ التزاـ الحنفيػة بقػكليـ المنػافع ليسػت مػاالن  6-
مىى أىنَّػوي " "عمى المالية بالمنفعة:  ٍقًر، كىاٍلبىاًزم، كىالدًَّليؿي عى بلِّ ًلٍمبىٍيًع كىالصَّ ، فىكىافى مىحى لىنىا: أىفَّ اٍلكىٍمبى مىاؿه كى

ػػ ، كىالى شىػػؾَّ أىنَّػػمى ػػاالن ًؽ فىكىػػافى مى ٍطػػبلى مىػػى اإٍلً بىػػاحه ااًلٍنًتفىػػاعي بًػػًو شىػػٍرعنا عى ًقيقىػػةن مي ٍنتىفىػػعه بًػػًو حى ٍنتىفىػػعه بًػػًو اؿه أىنَّػػوي مي وي مي
ًقيقىةن   .(3)"حى

بالعقػػد؛ ألف  ؛ كيجػػب ضػػمانو؛ لمػػا تعمػػؽ العقػػد بيػػا، كلمػػا صػػارت مػػاالن لػػك لػػـ تكػػف المنػػافع مػػاالن  7-
 .(4) تقمب حقائؽ األشياء بؿ تقرر خصائصياالعقكد ال
فػي ضػماف منػافع األشػياء، كأف المنفعػة مػاؿ معتبػر لػو قيمػة؛ فػإف  وبناء عمى القـول الـراج        

فكات فرصة منفعة أم آلة مف اآلالت التي قػد تتعطػؿ بفعػؿ اعتػداء أك تيػاكف كاسػتيتار؛ مضػمكنة؛ 
لمتسػػبب فػػي ذلػػؾ ضػػامف ألجػػرة المنفعػػة التػػي فاتػػت ؛ فػػإف افػػإذا تكقفػػت عػػف العمػػؿ مػػدة شػػير مػػثبلن 
 .عنيا؛ إف كانت الفرصة محققة كمؤكدة

أما إف كانت المصمحة المرجكة مف المنفعة غير مؤكػدة؛ فػإف الضػماف فػي ىػذه الحالػة يكػكف        
قػرار العػدؿ، كدفػع الحػرج كالمشػقة  مف خبلؿ السمطة التقديرية لمقاضػي؛ عمػبلن  بمبػدأ إحقػاؽ الحػؽ، كا 

 .(5)ف الناسع

 

 

                                                 

 (.885يي العاـ )انظر: الزرقا، المدخؿ الفق ((1
 (.885الزرقا، المدخؿ الفقيي العاـ ) ((2
 (.5/143الكاساني، بدائع الصنائع )ج ((3
 (.76/348المحيداف، بحث بعنكاف: األشياء المختمؼ في ماليتيا، كىك منشكر في مجمة البحكث اإلسبلمية ) ((4
 (.89الزحيمي، نظرية الضماف )ص ((5
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 المبحث الرابع
 ضمان األضرار المعنوية

تتعدد األضرار التي تصيب اإلنساف؛ نتيجة تعرضػو لحػادث، أك اعتػداء مػا فػي مػدف الترفيػو؛ 
فقػػط؛ بػػؿ يتعػػدل ذلػػؾ إلػػى نفسػػو، كشػػعكره، كسػػمعتو؛ فيكصػػؼ  أك ماليػػان  فقػػد ال يكػػكف الضػػرر جسػػديان 

 .الماؿبأنو ضرر غير مادم؛ ألنو ال يمس الجسد أك 

: ىػػك الػػذم يصػيب اإلنسػػاف فػػي شػرفو كعرضػػو مػػف فعػػؿ أك والمقصــود مــن الضــرر المعنــوي       
قكؿ؛ يعد ميانة لو؛ كالقذؼ، كالسب، كفيما يصيبو مف ألـ فػي جسػمو، أك عاطفتػو؛ كالضػرب الػذم 

 .(1)في الجسد، أك تحقير في مخاطبتو، أك امتياف في معاممتو ال يحدث أثران 

 المعنكية التي تحدث في أماكف الترفيو قػد تصػيب الشػخص العػادم المصػاب مػثبلن  فاألضرار       
أك إطػػبلؽ  أك المكظػػؼ، كقػػد تصػػيب المؤسسػػة، أك الجيػػة المصػػنعة لػػؤلدكات فػػي سػػمعتيا كشػػيرتيا،

 اإلشاعات ضدىا، كىكذا.

نػكم عمػى كاألضرار المعنكية منيا ما يككف ليا أثر مالي نػاتج عنيػا؛ كػأف يػؤثر الضػرر المع       
الشخص في كظيفتو، أك مينتو، أك ترقيتو في العمؿ، كغير ذلؾ..، كمنيا ما ال يككف ليا أثر مػالي 

نما ىك ضرر معنكم محض  وبيان ضمان ذلك فيما يمي:، (2)ناتج عنيا؛ كا 

 أول: الضرر المعنوي الذي لو تأثير مالي
كذلػػػؾ كػػػأف يػػػتيـ طبيػػػب  قػػػد يصػػػاب الشػػػخص بضػػػرر معنػػػكم؛ يعػػػكد بالضػػػرر المػػػالي عميػػػو؛       

بالجيؿ بالطب، أك تاجر بأنو عديـ األمانة، أك تصبح مدينة الترفيو ذات سمعة سيئة تصرؼ الناس 
عمػػى الكسػب كالعائػد المػالي ليػا، أك يػػتيـ المكظػؼ بأنػو عػديـ الخبػرة؛ كيضػػر  عنيػا؛ ممػا يػؤثر سػمبان 

       .(3)ذلؾ بسمعتو، كيؤثر عمى كظيفتو

فػػي ىػػذا النػػكع مػػف الضػػرر المعنػػكم كمػػا يتقػػدر الكاجػػب فػػي األضػػرار الماليػػة  كيتقػػدر الكاجػػب       
لمعنػى جبػر مػا  عمى كجو العمكـ؛ مف المماثمة بيف الضػرر كالضػماف؛ بحيػث يكػكف الضػماف محققػان 

ف كػػاف سػببو معنكيػ(4)فػات بسػبب ىػػذا الضػرر ؛ فمػػا ان ؛ ألنػو فػػي الحقيقػة ىػك ضػػماف لضػرر مػالي؛ كا 

                                                 

 (.44سبلمي )صالخفيؼ، الضماف في الفقو اإل ((1
 (.21انظر: الجبلؿ، التعكيض المادم عف الضرر األدبي )ص ((2
 (.124انظر: الزرقا، الفعؿ الضار )ص ((3
 (.1050انظر: مكافي، الضرر في الفقو اإلسبلمي )ص ((4
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ناتج عػف سػبب؛ فيػك مضػمكف؛ ألف العبػرة بكقػكع الضػرر كارتباطػو بسػببو؛ داـ أنو كقع ضرر مالي 
  .(1)ألف السبب يفضي إلى مسببو دائما

ص مػػا؛ كأثَّػػر ىػػذا الحػػادث خ: لػك حصػػؿ حػػادث فػػي مدينػػة الترفيػػو؛ كتسػػبب بػػو شػػومثــال ذلــك       
عنيػػػا؛  عمػػػى سػػػمعة المؤسسػػػة، أك اآلالت المسػػػتخدمة فييػػػا؛ كأدل كػػػؿ ذلػػػؾ إلػػػى انصػػػراؼ الزبػػػائف

كاضطرت المؤسسة إلى تسػريح عػدد مػف العمػاؿ، أك بيػع اآلالت بػثمف بخػس؛ لػدفع نفقػات العػامميف 
كتكمفة التشغيؿ، كغير ذلػؾ..؛ فػإف ىػذا الضػرر المعنػكم فػي الحقيقػة لػو أثػر مػالي لػف يجبػره عقكبػة 

لضػػرر؛ تعزيريػػة لممتسػػبب فػػي ىػػذه السػػمعة؛ كالجمػػد كالسػػجف، كغيػػر ذلػػؾ؛ بػػؿ ال بػػد مػػف جبػػر ىػػذا ا
بػػيف  بضػػماف مػػا فػػات المؤسسػػة مػػف عائػػد مػػالي لمػػدة معينػػة؛ حسػػب تقػػدير القاضػػي بمػػا يػػراه مناسػػبان 

 .(2)الضرر المالي كتأثير السمعة السيئة كاإلشاعة عميو خبلؿ ىذه المدة
ــال ذلــك أيضــا        : حػػدكث أضػػرار بالغػػة فػػي لعبػػة مػػف األلعػػاب؛ بسػػبب تصػػرؼ غيػػر سػػميـ ومث

 .عمى الشركة المصنعة في سمعتيا كشيرتيا ان لممكظؼ؛ يؤثر ذلؾ سمب
، كأثَّػػرت ىػػذه اإلصػػابة عمػػى : لػػك أصػػيب شػػخص بسػػبب تمػػؼ لعبػػة مػػثبلن ومثــال ذلــك أيضــا       

سػػمعتو كمكانتػػو فػػي عممػػو؛ كػػأف يػػتيـ بعػػد ذلػػؾ بسػػكء الحفػػظ كعػػدـ اإلدراؾ، كغيػػر ذلػػؾ..؛ فػػإف ىػػذا 
مماثمػػة بػػيف الضػػرر كالضػػماف، كحسػػب الضػػرر المعنػػكم لػػو أثػػر مػػالي يضػػمنو المتعػػدم مػػف خػػبلؿ ال

  .تقدير القاضي باالستناد إلى أىؿ الخبرة

كىكذا يككف الشأف في كؿ ما لو انعكاس مالي مف األضػرار المعنكيػة؛ فػإف المتعػدم يضػمف        
مػػػا فػػػات المتضػػػرر مػػػف المػػػاؿ؛ لجبػػػر ىػػػذا الضػػػرر حسػػػب تقػػػدير القاضػػػي؛ لممماثمػػػة بػػػيف الضػػػرر 

    .(3)كالضماف فيو

 يا: الضرر المعنوي الذي ليس لو تأثير ماليثان
كيتمثؿ ىذا النكع مف الضرر بكجػكد ضػرر معنػكم عمػى الشػخص المصػاب؛ كػالغـ كالحػزف،        

أك سكء السمعة لو مف دكف أم تأثير مالي عميو، أك المتعمؽ بالسب كالشتـ كالقذؼ كالتركيع، كغيػر 
ذا الضـرر بالمـال؟ اختمـف الفقيـاء فـي ف ذا تضرر شـخص بـذلك فيـل يضـمن المتسـبب ىـذلؾ..، 

  ىذه المسألة عمى قولين:

                                                 

 (.38انظر: الخفيؼ، الضماف في الفقو اإلسبلمي )ص ((1
 (.501سراج، ضماف العكاف في الفقو اإلسبلمي )ص (؛1051انظر: مكافي، الضرر في الفقو اإلسبلمي )ص ((2
 (.1051انظر: مكافي، الضرر في الفقو اإلسبلمي )ص ((3
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 تحرير محل النزاع

المقػػػرر عنػػػد الفقيػػػاء كجػػػكب ضػػػماف األضػػػرار الماديػػػة؛ سػػػكاء كانػػػت جسػػػدية أك ماليػػػة، كمػػػف        
ثػر مػالي أك أ المقرر حرمة األضرار بعمكميا؛ سكاء كانت مادية، أك معنكية بنكعييا؛ سكاء كاف ليا

المقػػرر أف الضػػرر المعنػػكم الػػذم لػػو أثػػر مػػالي؛ كمػػف فصػػؿ مػػف عممػػو لسػػكء سػػمعتو، أك ال، كمػػف 
ترقيتو في العمؿ؛ بسبب ىذا الضرر؛ لو حكػـ الضػرر المػالي الفعمػي، أمػا الضػرر المعنػكم الػذم ال 
تػػأثير لػػو مباشػػر، كال ينػػتج عنػػو ضػػرر مػػالي؛ فإنػػو يػػتـ زجػػر المتعػػدم عمػػى ذلػػؾ بالحػػد؛ كالقػػذؼ، أك 

، أمػػا ضػػماف ىػػذا الضػػرر بالمػػاؿ؛ فمػػـ (1)يمػػا دكف الحػػد؛ فػػي كػػؿ ضػػرر معنػػكم ال حػػد لػػوبػػالتعزير ف
بَّػرى "  جاء فـي الموسـوعة الفقييـة:يتكمـ الفقياء قديما في ىذه المسػألة؛  ػدنا ًمػفى اٍلفيقىيىػاًء عى ـٍ نىًجػٍد أىحى لىػ

ـٍ نىًجػػٍد ًفػػي اٍلكيتيػًب ا لىػػ . كى ػػاًدثه ػػا ىيػػكى تىٍعًبيػػره حى نَّمى ػػًف التٍَّعػػًكيًض ًبيىػذىا، كىاً  ـى عى ػػدنا ًمػػفى اٍلفيقىيىػػاًء تىكىمَّػػ ٍلًفٍقًييَّػػًة أىفَّ أىحى
ٍعنىًكيَّػػةً  ٍضػػرىاًر اٍلمى ِى ػػاًليّْ ًفػػي شىػػٍيءو ًمػػفى اأٍل أمــا الفقيــاء المعاصــرون فقــد اختمفــوا فــي ضــمان ، (2)"اٍلمى
 األضرار المعنوية بالمال عمى قولين:  

 القول األول

عنكيػػػة بالمػػػاؿ؛ كىػػػذا ىػػػك قػػػكؿ مجمكعػػػة مػػػف المعاصػػػريف، مػػػنيـ جػػػكاز ضػػػماف األضػػػرار الم       
 .(6)كغيرىـ (،5)، كالدريني(4)، كالسراج(3)الزحيمي

 القول الثاني

عدـ جكاز ضماف األضرار المعنكية بالماؿ؛ كىك ما نص عميو قرار مجمع الفقػو اإلسػبلمي؛        
وددالً الفعلددً، وهددا لحدد  الضددشس الددزي ٌاددىص التعددىٌم عٌدده ٌشددو  الضددشس ال حيػػث جػػاء فيػػو: "

"الوضشوس هي خساسج حقٍقٍح، وها فاته هي كسة هؤكذ، وَل ٌشو  الضدشس اِلدتدً أو الوعٌدىي
(7) ،

                                                 

؛ السبلمة، التعكيض عف 1023(؛ مكافي، الضرر في الفقو اإلسبلمي )ص29الزحيمي، نظرية الضماف )ص ((1
 (.6الضرر المعنكم )ص

 .(40/ 13جالمكسكعة الفقيية )كزارة األكقاؼ،  ((2
 (.54-53الزحيمي، نظرية الضماف )ص ((3
 كما بعدىا(.340سراج، ضماف العدكاف في الفقو اإلسبلمي )ص ((4
 (.290الدريني، نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ )ص ((5
 (.36-35انظر: الجبلؿ، التعكيض المادم عف الضرر األدبي )ص ((6
 (.12/671مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي )ج ،منظمة المؤتمر اإلسبلمي ((7
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، كأحمػػػد (2)، كمصػػػطفى الزرقػػػا(1)كىػػػك قػػػكؿ مجمكعػػػة مػػػف المعاصػػػريف؛ مػػػنيـ الشػػػيخ عمػػػي الخفيػػػؼ
(3)مكافي

. 

 سبب الخالف

 :يرجع سبب الخالف في المسألة إلى ما يمي

في عمػـك األدلػة التػي تكجػب الضػماف؛ كمنيػا: حػديث" ال ضػرر كال ضػرار" فمػف رأل  اختبلفيـ 1-
أف الحػػػديث يشػػػمؿ جميػػػػع أنػػػكاع الضػػػرر المػػػػادم كالمعنػػػكم؛ قػػػاؿ بجػػػػكاز الضػػػماف المػػػالي لمضػػػػرر 
المعنػػكم؛ ألنػػو يػػدخؿ فػػي عمػػـك الحػػديث، كمػػف رأل أف الحػػديث يقتصػػر عمػػى الضػػرر المػػادم دكف 

 .ضماف المالي لمضرر المعنكمالمعنكم؛ قاؿ بعدـ جكاز ال

اختبلفيـ في ثبكت حديث زيد بػف سػعنة؛ فمػف لػـ يثبػت عنػده الحػديث؛ لػـ يأخػذ بػو، كقػاؿ بعػدـ  2-
 .الجكاز، كمف قاؿ بصحة الحديث كشيرتو؛ أخذ بو، كقاؿ بالجكاز

ف إاخػػتبلفيـ فػػي قضػػاء عثمػػاف بػػف عفػػاف رضػػي اهلل عنػػو فػػيمف أحػػدث مػػف الضػػرب؛ فمػػف قػػاؿ  3-
؛ قػػاؿ بعػدـ الجػكاز، كمػف قػاؿ بػػأف الضػرر ىنػا معنػكم بػدليؿ عػػدـ ان ا مػادم، كلػيس معنكيػالضػرر ىنػ

 .دكاـ الحدث، كالتفريؽ بينو كبيف دية األعضاء كمنافعيا؛ قاؿ بجكاز ضماف الضرر المعنكم بالماؿ

ف الضػػماف المػػالي ال كجػػو لػػو؛ ألف إاخػػتبلفيـ فػػي االقتصػػار عمػػى العقكبػػة التعزيريػػة؛ فمػػف قػػاؿ  4-
مشػػركع العقكبػػة؛ كىػػي كافيػػة، كالضػػماف المػػالي زيػػادة عمييػػا؛ كىػػك ال يرفػػع الضػػرر، كال يزيمػػو؛ قػػاؿ ال

الضػػػماف المػػػالي لػػػو شػػػكاىد متعػػػددة، كاخػػػتبلؼ األضػػػرار يقتضػػػي عػػػدـ  إف بعػػػدـ الجػػػكاز، كمػػػف قػػػاؿ
المساكاة في العقكبة أك الضماف في كؿ األضرار؛ باإلضافة إلى أف الضػماف المػالي لجبػر الضػرر، 
كتطييػػػب الخػػػاطر، كتخففيػػػؼ آثػػػار الضػػػرر، كزجػػػر المعتػػػدم؛ كالديػػػة كاألرش؛ قػػػاؿ بجػػػكاز ضػػػماف 

 .الضرر المعنكم بالماؿ

اختبلفيـ في العمة التي استنبطيا العمماء لعدة أحكاـ ثبت بيا التعكيض المػالي؛ فمػف أخػذ بيػا؛  5-
ذه حكػـ ال يتعػدل حكميػا قاس غيرىا عمييػا؛ بجػامع أنيػا أضػرار معنكيػة، كمػف لػـ يأخػذ بيػا؛ قػاؿ ىػ

 .إلى غيرىا، كألف التعكيض فييا عف ضرر مادم

                                                 

 (.56-45الخفيؼ، الضماف في الفقو اإلسبلمي )ص ((1
 (.126الزرقا، الفعؿ الضار كالضماف فيو )ص ((2
 (.1043مكافي، الضرر في الفقو اإلسبلمي )ص ((3
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اخػػتبلفيـ فػػي الضػػماف المػػالي، ىػػؿ ينػػافي الكرامػػة كالمػػركءة؛ فمػػف قػػاؿ بعػػدـ الجػػكاز؛ قػػاؿ بػػأف  6-
الضماف المالي ينػافي الكرامػة كالمػركءة، كمػف قػاؿ بجػكاز ضػماف الضػرر المعنػكم بالمػاؿ؛ قػاؿ بػأف 

افي الكرامػػة كالمػػركءة، كلػػك كػػاف ينػػافي الكرامػػة؛ إذان كيػػؼ يقبػػؿ المصػػاب عمػػى الضػػماف المػػالي ال ينػػ
  .نفسو أخذ الدية أك األرش أك حككمة العدؿ؛ كىي مقررة شرعا أيضان 

 األدلة

استدلوا عمـى ذلـك بـالقرآن  بجكاز ضماف األضرار المعنكية بالمػاؿ، كىـ القائمكف أدلة القول األول:
 لقياس والمعقول  وىو عمى النحو التالي:والسنة واألثر واإلجماع وا

 أول: القرآن الكريم

 ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳچ  قولـــــــــــــــو تعـــــــــــــــالى: 1-

]النحػػػػؿ:  چ  ىۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ  وقولــــو تعــــالى:، [194]البقػػػػرة:  چڱ   ں    
126] 

 وجو الدللة

لضػػرر  لممجػرميف، كجبػران  كعقابػان  لمعػدؿ، كزجػران  حقيقػػان أكجػب اهلل تعػالى المماثمػة فػي العقػاب؛ ت       
المتضػػرر، كالمماثمػػة ال تتحقػػؽ فػػي كػػؿ الصػػكر؛ لػػذلؾ تجػػب المماثمػػة فيمػػا يمكػػف فيػػو المماثمػػة مػػف 
التعكيض المالي، كالقصاص، كالجركح، أمػا عنػد تعػذر المماثمػة؛ فإنػو يشػرع األرش كحككمػة العػدؿ؛ 

تتعػػذر فيػو المماثمػػة؛ ألنػػو مػػف غيػػر المقبػػكؿ أف تمػػس كرامػػة  كىػذا يتػػأتى فػػي الضػػرر المعنػػكم؛ الػػذم
المسيء كعرضو بمثؿ مػا فعػؿ؛ كلػذلؾ كػاف التعػكيض فػي الضػرر المعنػكم بالبػدؿ عػف المثػؿ؛ كىػك 

 .(1)الضماف المالي

 ثانيا: السنة
 .(2)" ال ضرر كال ضرار" قولو صمى اهلل عميو وسمم: 1-

 وجو الدللة

عدة أساسية في الضماف، كيدلؿ عمػى تحػريـ الضػرر بكػؿ أنكاعػو، كلمػا ىذا الحديث يعتبر قا       
كاف الضرر المعنكم أحد أنػكاع الضػرر المنيػي عنػو؛ فإنػو يػدخؿ فػي نطػاؽ التحػريـ الػذم دؿ عميػو 

                                                 

 (. 132( نقبل عف: أبك عباة، التعكيض عف الضرر في الفقو )ص287-286النجار، الضرر األدبي )ص ((1
 .)ص ث( سبؽ تخريجو ( (2
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ذا كػاف محرمػان  ؛ كػاف كاجػب الضػماف كغيػره مػف األضػرار التػي شػرع التعػكيض فييػا؛ ىذا الحػديث؛ كا 
 .(1)ز الضماففيككف الحديث داال عمى جكا

 يعترض عميو

الحػػػػديث دؿ عمػػػػى تحػػػػريـ الضػػػػرر؛ لكػػػػف ال داللػػػػة فيػػػػو عمػػػػى الضػػػػماف المػػػػالي عػػػػف الضػػػػرر        
المعنػػػكم؛ الػػػذم ىػػػك محػػػؿ النػػػزاع، بػػػؿ الحػػػديث دليػػػؿ عمػػػى تحػػػريـ الضػػػماف المػػػالي عػػػف األضػػػرار 

عف الضرر  المعنكية؛ ألف الضماف المالي غير المنضبط فيو إضرار بالضامف لذلؾ؛ كالحديث نيى
 (2)كالضرار
 يرد عميو

تحريـ الضرر يسػتمـز كجػكب رفػع الضػرر بمػا يتناسػب مػع حجػـ الجريمػة؛ فمػف األضػرار مػا        
يكفػي فييػا مجػرد التعزيػر، كمنيػػا مػا ال يكفػي فييػا ذلػؾ، باإلضػػافة إلػى أف الضػماف أك العقكبػة فييػػا 

جتمع، كحفظ الحقكؽ؛ كالقصػاص؛ ضرر عمى الجاني؛ لكف يدفع الضرر قدر اإلمكاف لمصمحة الم
ف كاف فيو ضرر عمى الجاني لكنو فيو زجر كردع لممعتديف؛ مع الضرر المكجكد عمى الجاني  كا 

ـٍ "  قولـو صـمى اهلل عميــو وسـمم: 2- ػًة يىػػٍكًمكي ٍرمى ػرىاـه، كىحي ـٍ حى ، بىٍيػنىكي ـٍ ػػكي ، كىأىٍعرىاضى ـٍ ، كىأىٍمػكىالىكي ـٍ ػاءىكي فىػًإفَّ ًدمى
ـٍ ىىذىاىىذىا، ًفي شىٍيًركي   .(3)"ـٍ ىىذىا، ًفي بىمىًدكي
 وجو الدللة

تحريـ العرض جاء معطكفا عمى تحػريـ الػنفس كالمػاؿ؛ فػدؿ ذلػؾ عمػى أف لمعػرض حكميمػا؛        
كىػػك كجػػكب الضػػماف بالمػػاؿ، كلمػػا كػػاف التعػػدم عمػػى العػػرض يغمػػب عميػػو جانػػب الضػػرر المعنػػكم؛ 

  .(4)فيككف الحديث فيو داللة عمى ضمانو بالماؿ
 يعترض عميو

ىػػػػذا الحػػػػديث ىػػػػك لبيػػػػاف حرمػػػػة االعتػػػػداء عمػػػػى الػػػػدماء كاألمػػػػكاؿ كاألعػػػػراض، ال لمشػػػػركعية        
 .(5)التعكيض المالي

                                                 

 (.17(؛ آؿ خنيف، ضماف األضرار المعنكية )ص125الزرقا، الفعؿ الضار كالضماف فيو )ص ((1
 (.21آؿ خنيف، ضماف األضرار المعنكية )ص ((2
 .]67: رقـ الحديث1/24صحيح البخارم، العمـ/ قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ" رب مبمغ.."، : البخارم [ ((3
 (.18ية )صآؿ خنيف، ضماف األضرار المعنك  ((4
 (.21آؿ خنيف، ضماف األضرار المعنكية )ص ((5
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 يرد عميو

االشػػػتراؾ فػػػػي الحرمػػػػة يقتضػػػػي االشػػػػتراؾ فػػػػي كجػػػػكب رفػػػػع الضػػػػرر بمػػػػا يتناسػػػػب مػػػػع حجػػػػـ        
فػي الضػماف المػالي قػاؿ بػو؛  الجريمة؛ حتى يصدؽ عميو نفػي الضػرر، فػإف رأل القاضػي المصػمحة

 .إلزالة الضرر عف المتضرر
ػري أىٍف  "..في الحديث عن النبي صمى اهلل عميو وسمم:  3- ٍيًر ىىػذىا ًمٍنػؾى يىػا عيمى "ًإنَّا كينَّا أىٍحكىجى ًإلىى غى

ٍسًف التّْبىاعىةً  تىٍأميرىهي ًبحي ٍسًف اأٍلىدىاًء كى ًني ًبحي ا ًمػٍف اٍذىىٍب ًبًو يىا عيمىري فى  1تىٍأميرى ػاعن ًزٍدهي ًعٍشػًريفى صى قَّوي كى اٍقًضًو حى
ٍيًرًه مىكىافى مىا ريٍعتىوي" غى
(1). 

 وجو الدللة

مػػف تمػػر؛ بسػػػبب  إف النبػػي صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ قػػد عػػكض زيػػد بػػف سػػعنة عشػػريف صػػاعان        
التركيع الذم حصؿ لػو بفعػؿ عمػر بػف الخطػاب رضػي اهلل عنػو؛ كالتركيػع ضػرر معنػكم؛ فػدؿ ذلػؾ 

 .(2)مى مشركعية التعكيض عف الضرر المعنكم في الجممةع

 يعترض عميو

 .(3)الحديث لـ يثبت، كقاؿ عنو األلباني: حديث منكر       
 يرد عميو

 .(4)ىذا حديث مشيكر في دالئؿ النبكة وقال عنو المزي:الحاكـ،  والحديث صحح       

 ثالثا: األثر

 .(5)"قضى في الذم يضرب حتى يحدث بثمث الديةأف عثماف "ما رواه عبد الرزاق في مصنفو: 
                                                 

المستدرؾ، : الحاكـ [؛ ]288: رقـ الحديث1/521بف حباف، البر كاإلحساف/ الصدؽ، اصحيح : ابف حباف [ ((1
كقاؿ عنو الحاكـ: صحيح اإلسناد ) نفس ]6547: رقـ الحديث3/700زيد بف سعنة..،  ـمعرفة الصحابة/ ذكر إسبل

كقاؿ عنو المزم  ]11284: رقـ الحديث6/86السنف الكبرل، التفميس/ ما جاء في التقاضي، : البييقي [ ؛المرجع( 
 (.7/347في تيذيب الكماؿ: "ىذا حديث مشيكر في دالئؿ النبكة" ) المزم، تيذيب الكماؿ )ج

 (.18آؿ خنيف، ضماف األضرار المعنكية )ص ((2
 (.3/514) مكضكعةكال األلباني، سمسمة األحاديث الضعيفة ((3
 (.7/347(؛ المزم، تيذيب الكماؿ )ج3/700بف حباف )جاابف حباف، صحيح  ((4
: رقـ 10/24مصنؼ عبد الرزاؽ، العقكؿ/ ىؿ يضمف الرجؿ مف عنت في منزلو، : عبد الرزاؽ [ ((5

اًبيّْ ًبمى   ]18244الحديث حى اءي الصَّ قىضى مىى أىنَّوي تىٍكًقيؼه قىاؿى أىٍحمىدي الى أىٍعًرؼي شىٍيئنا يىٍدفىعوي كى اًلؼي اٍلًقيىاسى يىديؿُّ عى )  ا ييخى
 ((.6/15البيكتي، كشاؼ القناع)ج
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 وجو الدللة

أف اإلحػػداث غيػػر المسػػتمر ضػػرر معنػػكم يسػػبب لئلنسػػاف الحػػرج؛ خاصػػة إذا كػػاف بحضػػرة        
بىوي فىأىٍحػدىثى ًبغىػاًئطو أىٍك بىػٍكؿو آخريف؛ جاء في كشػاؼ القنػاع: " ػرى ػٍف أىٍفػزىعى إٍنسىػاننا أىٍك ضى مى  أىٍك ًريػحو فىعىمىٍيػوً ..كى

تَّػى أىٍحػدىثى ًبثيميػ رىبى إٍنسىػاننا حى ى ًفيمىٍف ضى ًكمى " أىفَّ عيٍثمىافى قىضى دىثي ًلمىا ري ـٍ اٍلحى ـٍ يىدي ًث الدّْيىػًة ثيميثي ًديىًتًو إٍف لى
مىػى أى  ػاًلؼي اٍلًقيىػاسى يىػديؿُّ عى ػا ييخى اًبيّْ ًبمى ػحى ػاءي الصَّ قىضى ػدي الى أىٍعػًرؼي شىػٍيئنا يىٍدفىعػوي كى فىػًإٍف  ،نَّػوي تىٍكًقيػؼه " قىاؿى أىٍحمى

دىثي  ـى اٍلحى اءً  ،دىا نىاًفعيىا ،فىيىٍأًتي ًفي ًديىًة اأٍلىٍعضى مى  .(1)"كى

 يعترض عميو

 .(2)؛ كىك خارج عف مكضكع النزاعان الضرر ىنا مادم، كليس معنكي       
 يرد عميو

اـ يأخػذ حكػػـ الضػرر ىنػا معنػػكم؛ كىػك ترتػب اإلحػػراج لممحػدث؛ بػػدليؿ كػبلـ أحمػد: أنػػو إذا د       
، كلػيس جسػديان  دية األعضاء كمنافعيا؛ كىذه خػبلؼ المعنػكم؛ ألنػو حينئػذ يكػكف قػد سػبب لػو مرضػان 

  .فقط مجرد ضرر معنكم
 رابعا: اإلجماع

ػافى  : "بن قدامةاقال         ٍثمى ، فىػًإفَّ عي تَّػى أىٍحػدىثى ػرىبى إٍنسىػاننا حى ػٍف ضى مى ٍنػوي  -كى ػى  -رىًضػيى المَّػوي عى قىضى
ػػػٍيئنا يىٍدفىعيػػوي ًفيػػًو بً  ػػػدي: الى أىٍعػػًرؼي شى قىػػاؿى أىٍحمى ػػاًب الثُّميػػػًث؛  ...ثيميػػًث الدّْيىػػػًة. كى ػػػٍف ذىىىػػبى إلىػػػى إيجى ػػػا ذىىىػػبى مى نَّمى كىاً 

ا فييىا، فىيىكيكفى إٍجمىاعنا، كىأًلىفَّ قىضى ـٍ ييٍنقىٍؿ ًخبلى لى ؛ أًلىنَّيىا ًفي مىًظنًَّة الشٍُّيرىًة، كى ػا ءى الًلقىًضيًَّة عيٍثمىافى اًبيّْ ًبمى حى صَّ
كىذىًلؾى  . كى اًئطنا أىٍك بىٍكالن ا أىٍك غى دىثي ًريحن سىكىاءه كىافى اٍلحى . كى مىى أىنَّوي تىٍكًقيؼه . يىديؿُّ عى اًلؼي اٍلًقيىاسى ػا ييخى ـي ًفيمى ٍك  اٍلحي

تَّى أىٍحدىثى   .(3)"إذىا أىٍفزىعىوي حى

 خامسا: القياس

العمػؿ كالحكػـ فػي عػدة أحكػاـ ثبػت التعػكيض المػالي عمى ما استنبطو العمماء مػف  قياسان  -1       
 .(4)فييا عف ضرر معنكم؛ كاالنكسار، كالغـ، كالحزف؛ ككميا أضرار معنكية

                                                 

 (.6/15البيكتي، كشاؼ القناع )ج ((1
 (.22آؿ خنيف، ضماف األضرار المعنكية )ص ((2
 (.8/433ابف قدامة، المغني )ج ((3
 (.19آؿ خنيف، ضماف األضرار المعنكية )ص ((4
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ــر المــدخول بيــا:اقــال  ــة تنصــيف الميــر لممطمقــة غي ــن تيميــة عــن عم ًؽ   " ب ػػاؽي الطَّػػبلى كىػػافى إٍلحى كى
؛ لىًكػػفَّ الشَّػػاًرعى  ػػؼى ػػبى أىالَّ يىتىنىصَّ ػػاًر  بالفسػػكخ فىكىجى ػػؿى لىيىػػا ًمػػٍف ااًلٍنًكسى ػػا حىصى ػػدىاًؽ؛ ًلمى بىرىىىػػا ًبتىٍنًصػػيًؼ الصَّ جى

 .(1)"ًبوً 

قىٍد فىاتى ذىًلؾى " .. وقال أصبغ عن عمة المتعة لممطمقة: ًؽ كى ًف الطَّبلى ًة عى ٍكجى  (2)"أًلىنَّيىا تىٍسًميىةه ًلمزَّ

:ك  ْـّ الطَّبلى  "قىاؿى اٍبفي شىٍعبىافى  .(3)"ؽً اٍلميٍتعىةي ًبًإزىاًء غى

ٍف كىػافى ًفػي  " بن كثير:اوقال  ػةن، كىاً  كًؿ ًبيىػا، كىاٍلفىػٍرًض لىيىػا ًإٍف كىانىػٍت ميفىكَّضى كزي أىٍف ييطىمّْقىيىا قىٍبؿى الػدُّخي يىجي كى
ػػا فىاتىيىػا ًبشىػػٍيءو  ػػيىا عىمَّ ػػرى تىعىػالىى ًبًإٍمتىاًعيىػػا، كىىيػكى تىٍعًكيضي ًليىػػذىا أىمى ٍكًجيىػػا  ىىػذىا اٍنًكسىػػاره ًلقىٍمًبيىػا؛ كى تيٍعطىػاهي ًمػػٍف زى

اًلوً  ٍسبى حى  .(4)"ًبحى

 يعترض عميو

التعميؿ باألضرار المعنكية؛ كاالنكسار كالغـ كغيره؛ ال يسمـ؛ ألف انتصاؼ المير يحتمؿ أنو        
مقابؿ ما فاتيا مف الخطاب عف الفترة السابقة، كفي متعة الطبلؽ مقابؿ ما فاتيا مف النفقة فػي تمػؾ 

ذا سػػممنا بأنػػو بسػػبب االنكسػػار كالغػػـ؛ فيػػك مػػف قبيػػؿ الحكمػػة التػػي ال يمكػػف تعديػػة الحكػػـ  الفتػػرة، كا 
 .(5)بكاسطتيا
 يرد عميو

تصريح العمماء بيذه العمؿ يرفع االحتماؿ المكجكد بعكس العمؿ المذككرة مػف االنكسػار كالغػـ        
 .كالحزف كغيره

ـ با -2        منيمػا عػرض ال بقػاء لػو؛  لمػاؿ؛ بجػامع أف كػبلن قياسا عمى المنافع المعنكية التي تقػكَّ
 .(6)صيانة ألعراض الناس؛ كيؤيد ذلؾ أف الشريعة حرمت اإلضرار كاإليذاء بشتى صكره

 

 

                                                 

 .(26/ 32جكع الفتاكل )مجمابف تيمية،  ((1
 .(203/ 3جتفسير القرطبي )القرطبي،  ((2
 .(201/ 3جتفسير القرطبي )القرطبي،  ((3
 .(641/ 1جتفسير ابف كثير)ابف كثير،  ((4
 (.22آؿ خنيف، ضماف األضرار المعنكية )ص ((5
 (.290الدريني، نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ )ص ((6
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 سادسا: المعقول

قكاعد الشريعة ال تأبى تقرير التعكيض عف الضرر المعنكم؛ ألف الشريعة شرعت الحد لجريمػة  1-
يعػػكَّض عػػف األضػػرار المعنكيػػة التػػي ىػػي دكف ذلػػؾ  القػػذؼ؛ كىػػك ضػػرر معنػػكم؛ فػػبل مػػانع مػػف أف

رضػػاء لنفسػػو، كرفػػع الغػػؿ (1)بالمػػاؿ؛ إزالػػة لمضػػرر بقػػدر اإلمكػػاف ، كتخفيػػؼ األلػػـ عػػف المصػػاب، كا 
 .(2)كالحقد مف قمبو، كذلؾ ما يقكـ بو الماؿ يدفع إليو إرضاء لو ما أمكف

كلمقاضػػػػي أف يحكػػػػـ بػػػػالتعزير عمػػػػى أنػػػػكاع الضػػػػرر األدبػػػػي بػػػػالتعزير،  الفقيػػػػاء يقػػػػرركف عقابػػػػان  2-
بالعقكبات أك الغرامات المالية؛ حسب المصمحة في كؿ زماف كمكاف؛ ألف الفقياء يجيػزكف لمقاضػي 

، كمػف منػع مػف الفقيػاء (3)أف يحكـ بذلؾ في كؿ ضرر ال عقكبة مقدرة فيو؛ لكجكد شكاىد تؤكد ذلػؾ
عمػى أمػكاؿ النػاس؛ فيأخػذكىا بغيػر التعزير بالماؿ؛ فيك بحجة الخشية مف تسمط الظممػة مػف الحكػاـ 

 .(4)حؽ؛ كىذا المحذكر غير قائـ اليكـ مع تنظيـ العمؿ في القضاء، ككيفية تقدير دفع الغرامات
اســتدلوا عمــى ذلــك بعػدـ جػػكاز ضػماف األضػرار المعنكيػػة بالمػاؿ،  كىػـ القػػائمكف أدلـة القــول الثــاني:

 بالقرآن والمعقول  وىو عمى النحو التالي:

 رآن الكريمأول: الق

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  چ قــــــال تعــــــالى: 

 [188]البقرة:  چہ  ھ  ھ  ھ  

 وجو الدللة

دلت اآلية عمى حرمة أكؿ أمػكاؿ النػاس بالباطػؿ؛ كالضػرر المعنػكم لػيس بمػاؿ؛ كمػا داـ أنػو        
 .(5)ؿ أمكاؿ الناس بالباطؿليس بماؿ؛ فبل يجكز مقابمتو بماؿ؛ ألف أخذه يككف مف قبيؿ أك

 

                                                 

 (.311المرجع السابؽ )ص ((1
 (.311الخفيؼ، الضماف في الفقو اإلسبلمي )ص ((2
، الطرؽ الحكمية الجكزية (؛ ابف قيـ1/348(، كانظر: ابف تيمية، الحسبة )ج30الزحيمي، نظرية الضماف )ص ((3
 (.2/75، إعبلـ المكقعيف )ج الجكزية (؛ ابف قيـ1/224)ج
(؛ ابف تيمية، 4/61عمى الدر المختار )ج ر(، كانظر: ابف عابديف، رد المحتا31الزحيمي، نظرية الضماف )ص ((4

 (.2/75، إعبلـ المكقعيف )ج الجكزية (؛ ابف قيـ1/224، الطرؽ الحكمية )ج الجكزية (؛ ابف قيـ1/348الحسبة )ج
 (.45الخفيؼ، الضماف في الفقو اإلسبلمي )ص ((5
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 يعترض عميو

مقابػػػػؿ مػػػػاؿ؛ فالديػػػػة كاألرش كحككمػػػػة العػػػػدؿ فػػػػي  لػػػػيس بالضػػػػركرة أف يكػػػػكف الضػػػػماف مػػػػاالن        
االعتػداء عمػػى الػػنفس كمػػا دكنيػػا مقػػرر فػػي الشػػريعة؛ مػػع أنػػو ضػػماف بمػػاؿ ال مقابػػؿ مػػاؿ؛ بػػؿ لجبػػر 

لممعتػػدم؛ فيػػي عقكبػػة  و، كزجػػران الضػػرر بمػػا ىػػك ممكػػف؛ لرفػػع الحػػرج، كتطييػػب خػػاطر المجنػػي عميػػ
  .(1)كتعكيض معا

 ثانيا: المعقول 

إف الشريعة اإلسبلمية كضعت الزكاجر لممعتديف عمػى أعػراض النػاس كسػمعتيـ بحػد القػذؼ أك  1-
ٍيػرىهي ًبقىػٍكؿو أىٍك " بن نجـيم:اقال ، (2)التعزير؛ فبل كجو لمتعكيض المالي عف الضرر المعنػكم ػٍف آذىل غى مى

ري ًفٍعؿو ييعى  لىٍك ًبغىٍمًز اٍلعىٍيفً ..زَّ  .(3)"، كى

 يعترض عميو

ذكرت عدة شكاىد تدلؿ عمى جكاز الضماف المػالي لمػف يتعػدل عمػى حقػكؽ الغيػر المعنكيػة؛        
 كتنصيؼ المير، كمتعة الطبلؽ، كثمث الدية لمف ضرب غيره؛ فأحدث 

فػي جبػر الضػرر المعنػكم؛ التعزير الذم جػاءت بػو الشػريعة فػي كػؿ معصػية ال حػد فييػا كػاؼو  2-
 .(4)ألنو يحصؿ بو األلـ النفسي؛ كىذا فيو تكافؤ بيف الضرر كالجزاء؛ كىك أكلى مف الضماف بالماؿ

 يعترض عميو

اخػػتبلؼ األضػػرار مػػف حالػػة ألخػػرل؛ يقتضػػي عػػدـ المسػػاكاة فػػي العقكبػػة أك الضػػماف؛ كػػأف        
العػػدؿ عػػدـ مراعاتػػو، كالتسػػكية فػػي  يكػػكف قػػد نػػزؿ ضػػرر أكبػػر بػػالمجني عميػػو مػػف غيػػره؛ فمػػيس مػػف

كالجريمػػػػة األخػػػػرل؛ فيكػػػػكف التماثػػػػؿ فػػػػي العقػػػػاب  الجػػػػزاء بػػػػيف جػػػػريمتيف إحػػػػداىما لػػػػـ تحػػػػدث ضػػػػرران 
  .(5)لجريمتيف مختمفتيف فيو نظر

                                                 

 (.1/669انظر: عكدة، التشريع الجنائي اإلسبلمي )ج ((1
 (.45(؛ الخفيؼ، الضماف في الفقو اإلسبلمي )ص124ار كالضماف فيو )صالزرقا، الفعؿ الض ((2
 (.1/157ابف نجيـ، األشباه كالنظائر )ج ((3
 (.125الزرقا، الفعؿ الضار كالضماف فيو )ص ((4
 (.310الخفيؼ، الضماف في الفقو اإلسبلمي ) ((5
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إعطاء الماؿ في ىذا النكع مف الضرر؛ ال يرفعو، كال يزيمػو؛ فأخػذ المػاؿ ال يعيػد األمػر إلػى مػا  3-
ليس فيو جبػر ليػذا الضػرر؛ ألف المقصػكد مػف الضػماف ىػك جبػر الضػرر؛ قبؿ الضرر، كالتعكيض 

  .(1)كىك إحبلؿ ماؿ بدؿ ماؿ؛ كىنا ليس كذلؾ

 يعترض عميو

ىػػػذا غيػػػر مسػػػمـ بػػػو؛ ألف ضػػػماف الضػػػرر الجسػػػدم بالمػػػاؿ؛ كالديػػػة، أك األرش، أك حككمػػػة        
نما ىك جبر لمضرر كتطييب لخاطر المتضرر، مع أف الضرر  العدؿ، ال يعيد السبلمة لممصاب؛ كا 

متحقؽ، كلـ يرفع؛ فمف باب أكلى القكؿ بجكاز الضماف المالي لمضرر المعنكم؛ ألف المقصكد جبر 
"مػف الكاجػب أف يصػاف دـ  يقـول الشـيخ عمـي الخفيـف:الضرر، كزجر المعتدم؛ ككبلىما مكجكد؛ 

ضػػرره، كيػػذىب عنػػو اإلنسػػاف مػػف اليػػدر، كأف يضػػمف الفاعػػؿ مػػا بػػو تخفػػؼ آالـ المجنػػي عميػػو، أك 
بقدر اإلمكاف غيظ القمكب، كحقد النفكس؛ كلمماؿ في ىذه السبيؿ أثػره الطيػب المعػركؼ فػي تخفيػؼ 
اآلالـ كشػػفاء مػػا فػػي الصػػدكر؛ لمػػا يػػؤدم إليػػو مػػف أذل لدافعػػو بػػنقص مالػػو، كمنػػافع لمػػف دفػػع إليػػو؛ 

   (2)يطيب بيا عيشو، كيجد فيو معكنتو عمى الحياة"
 نكم بالماؿ ينافي الكرامػة كالمػركءة؛ إذ كيػؼ يقبػؿ اإلنسػاف عمػى نفسػو مػاالن ضماف الضرر المع 4-

ىانتو؛ فيذا مما تأباه الكرامة كالمركءة   .(3)مقابؿ تحقيره كا 

 يعترض عميو

يعتػػرض عميػػو بػػاالعتراض السػػابؽ؛ إذ كيػػؼ يقبػػؿ المصػػاب بػػالعكض المػػالي؛ كمقطػػكع اليػػد:        
؛ إذا؛ فػػبل ينػػافي يقبػػؿ بػػاألرش؛ مػػع أف ىػػذا مقػػرر شػػرعان  كيػػؼ يقبػػؿ بنصػػؼ الديػػة، كالمجػػركح كيػػؼ

بل ينػػػافي ذلػػػؾ الكرامػػػة أك الكرامػػػة؛ ألنػػػو جبػػػر لممتضػػػرر، كتطييػػػب لخػػػاطره، كزجػػػر لممعتػػػدم؛ إذا؛ فػػػ
  المركءة.

قبػكؿ التعػػكيض المػالي ال يحكمػػو ضػابط محػػدد؛ ممػا يفػػتح البػاب لنػػكع مػف الػػتحكـ فػي التقػػدير؛  5-
 .(4)ف المماثمة بيف الضرر كالتعكيضبينما في الشريعة ال بد م

                                                 

 (.45قو اإلسبلمي )ص(؛ الخفيؼ، الضماف في الف124الزرقا، الفعؿ الضار كالضماف فيو ) ((1
 (.311-310الخفيؼ، الضماف في الفقو اإلسبلمي ) ((2
 (.46الخفيؼ، الضماف في الفقو اإلسبلمي )ص ((3
 (.46(؛ الخفيؼ، الضماف في الفقو اإلسبلمي )ص124الزرقا، الفعؿ الضار كالضماف فيو ) ((4
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ضماف الضرر المعنكم بالماؿ يؤدم إلى الزيادة عمػى العقكبػة بعقكبػة أخػرل؛ إذا كانػت الجنايػة  6-
حديػػػة، أك بضػػػماف آخػػػر؛ إذا كانػػػت الجنايػػػة ممػػػا فييػػػا الديػػػة أك األرش؛ كىػػػذا ممػػػا ال نظيػػػر لػػػو فػػػي 

 .(1)الشرع

 
 يعترض عميو

االخػػػتبلؼ فػػػي الضػػػماف؛ فمػػػف األضػػػرار مػػػا يكفػػػي فيػػػو العقكبػػػة  اخػػػتبلؼ األضػػػرار يقتضػػػي       
لردع الجاني، كجبر الضرر عف المجنػي عميػو، كالتسػاكم  التعزيرية، كمنيا ما ال يككف التعزير كافيان 

 .(2)في كؿ الجرائـ بعقكبة كاحدة ال يحقؽ العدؿ المطمكب
لـ يقر ليا حكـ، كالسػككت عنػو الدكاعي لضماف الضرر المعنكم كانت قائمة في عيد النبكة؛ ك  7-

 .(3)كالنص مف الشارع عمى أنو عفك ال ضماف فيو
 يعترض عميو

عف  بن تيميةاقال ما ذكر مف الشكاىد يؤكد أف الضرر المعنكم قد تـ ضمانو في الشريعة؛        
ًؽ بالفسكخ فىكىجى   عمة تنصيؼ المير لممطمقة غير المدخكؿ بيا: " اؽي الطَّبلى كىافى إٍلحى ؛ كى بى أىالَّ يىتىنىصَّؼى

ػػاًر بًػػوً  ػػؿى لىيىػػا ًمػػٍف ااًلٍنًكسى ػػا حىصى ػػدىاًؽ؛ ًلمى بىرىىىػػا ًبتىٍنًصػػيًؼ الصَّ ، ككػػذلؾ زيػػادة عشػػريف (4)"لىًكػػفَّ الشَّػػاًرعى جى
 .(5)صاعا مكاف التركيع الذم حصؿ لزيد

 القول المختار

بجػػػكاز ضػػػماف األضػػػرار  القػػػكؿ القائػػػؿ: لػػػدل الباحػػػثبعػػػد عػػػرض األقػػػكاؿ، كاألدلػػػة، يتػػػرجح        
 وذلك لما يمي:المعنكية بالماؿ؛ 

قػػكة أدلػػة القػػائميف بػػالجكاز، كسػػبلمتيا مػػف الػػردكد؛ خاصػػة أنيػػـ اسػػتدلكا بأدلػػة مػػف القػػرآف كالسػػنة  1-
 .كاألثر

                                                 

 (.126الزرقا، الفعؿ الضار كالضماف فيو )ص ((1
 (.310الضماف في الفقو اإلسبلمي )انظر: الخفيؼ،  ((2
(؛ كانظر: داللة المسككت عنو ) الشاطبي، المكافقات 21آؿ خنيف، ضماف األضرار المعنكية )ص ((3
 (.1/274)ج
 .(26/ 32جمجمكع الفتاكل )ابف تيمية،  ((4
 (.18انظر: آؿ خنيف، ضماف األضرار المعنكية )ص ((5
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األضرار المعنكية ليػا أثػر بػالغ عمػى اإلنسػاف قػد تفػكؽ األضػرار الجسػدية كالماليػة؛ لػذلؾ كجػب  2-
 .ضمانيا

يجاب العقكبة التعزيرية فقط؛ قد يؤدم إلى تياكف الناس كاعتدائيـ عمى حقكؽ القكؿ ب 3- التحريـ كا 
 .الغير؛ مما يؤدم إلى ضياع الحقكؽ

القػػكؿ بالضػػماف المػػالي يتفػػؽ مػػع الػػركح العامػػة، كالقكاعػػد العامػػة التػػي تنفػػي الضػػرر، كتكجػػب  4-
 .(1)كعدـ التحرزضماف األضرار المترتبة عمى الفعؿ بسبب التقصير، أك اإلىماؿ 

األصػػؿ فػػي الضػػماف المماثمػػػة بػػيف الضػػرر كالعقكبػػػة، فممػػا جػػاز تعػػػكيض المصػػاب فػػي جسػػػده  5-
لممعتدم، كلعدـ إمكانية ضماف الضػرر بغيػر  لمضرر، كزجران  ؛ مف خبلؿ الدية أك األرش؛ جبران ماليان 

لممعتػدم؛ فػالمعنى  آلثػاره، كزجػران  لمضػرر، كتخفيفػان  ذلؾ؛ جاز ضػماف الضػرر المعنػكم بالمػاؿ؛ جبػران 
 .فييما كاحد

أف العقكبة التعزيريػة كانػت كافيػة، لكػف مػع تبػدؿ الظػركؼ كاألحػكاؿ، كفسػاد  األمر السائد قديمان  6-
لحقػػكؽ النػػاس؛ كىػػذا ال إشػػكاؿ فيػػو؛ لكجػػكد عػػدة  الػػذمـ كاألخػػبلؽ؛ اسػػتكجب الضػػماف بالمػػاؿ؛ حفظػػان 

   .لممصمحة كدفعا لممفسدة شكاىد تؤكد ذلؾ، كتحقيقان 
 

                                                 

 (.30الزحيمي، نظرية الضماف )ص ((1



184 

 

 الخاتمة
الحمد هلل الذم بفضمو تتـ الصالحات، كبإحسانو تعـ البركات، كالصبلة كالسبلـ عمى رب األرض 

 كالسماكات، كبعد:

فقد تـ بعكف اهلل كتكفيقو ىذا البحث؛ كقد تكصمت مف خبللو إلى عدد مف النتائج كالتكصيات؛ 
 كيمكف بياف أىميا، كذلؾ عمى النحك التالي:

 أول: النتائج
عتبر الترفيو مف األمكر المشركعة؛ ألنو يتماشى مع فطرة اإلنساف كطبيعتو؛ بؿ كحث عميو ي .1

، أما عمى جية التفصيؿ: فإنو تعتريو  اإلسبلـ في مكاطف عديدة؛ كىذا عمى جية العمـك
 .األحكاـ الشرعية الخمسة؛ حسب ما يتعمؽ بو مف أكصاؼ

مختمفة، كعمى المستكل الشخصي  الترفيو اليادؼ المنضبط يحقؽ عدة فكائد مف جكانب .2
 .كالمجتمعي

ال يقتصر في الترفيو عمى أشكاؿ كأدكات محددة؛ بؿ تتطكر أشكالو ككسائمو حسب تطكر  .3
 .بضكابط الشرع ان الحياة المعاصرة، كاحتياج الفرد؛ ما داـ ذلؾ منضبط

ما لـ تكف  األصؿ في األلعاب الكيربائية كالميكانيكية التي تكجد في مدف المبلىي اإلباحة؛ .4
 ان.الخطكرة أك الضرر فييا متحقق

؛ -كىك ما يعرؼ بعمؿ الترخيص البلـز -كجكب أخذ اإلذف مف الجيات الرسمية المختصة .5
 .إلنشاء مدف األلعاب، بعد إجراء الفحكصات كاإلجراءات األخرل المطمكبة

رد أك كجكب األخذ بكسائؿ السبلمة كالحماية في أماكف الترفيو؛ سكاء عمى مستكل الف .6
عمى النفس التي ىي  الجماعة، أك عمى مستكل الجيات المشرفة كالمصنعة لؤللعاب؛ حفاظان 

 .مقصد مف مقاصد التشريع الكمية

 .، كيحقؽ الفكائد المرجكة منو؛ ال بد أف ينضبط بالضكابط الشرعيةحتى يككف الترفيو مشركعان  .7

ة الشخص، كتحممو تبعات ما تحمؿ المسئكلية عف األضرار في أماكف الترفيو تعني: محاسب .8
 .ألحقو بالغير مف أضرار؛ سكاء كانت مادية أك معنكية

تقكـ المسئكلية عف األضرار في أماكف الترفيو عمى ثبلثة أركاف: التعدم كالضرر كالعبلقة  .9
 .السبية بينيما
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 .المقصكد بالتعدم: ىك المجاكزة إلى حقكؽ الغير، كالضابط فيو العرؼ .10

متسبب المسئكلية عف أم ضرر يحدث في أماكف الترفيو؛ سكاء تعمد يتحمؿ المباشر أك ال .11
 .ذلؾ أك ال؛ ما داـ أنو متعد كمتجاكز لما ىك متعارؼ عميو في ىذه األماكف

خركج الشركة المصنعة عف األصكؿ كالقكاعد كاألنظمة المتعارؼ عمييا عند التصنيع أك  .12
م ضرر بسبب ذلؾ التقصير ؛ تتحمؿ بمكجبو المسئكلية عف أان التركيب؛ يعد تجاكز 

 .أكاإلىماؿ؛ كىي مسئكلة بالتسبب

تتحمؿ المؤسسة الترفييية)صاحب المكاف الترفييي( المسئكلية عف أم ضرر يحصؿ؛ كلك  .13
بدكف تعد أك تقصير؛ ما لـ يكف ىناؾ مباشر أك متسبب آخر في الضرر؛ ألف المسئكلية 

 .جة سبب آخرثابتة في ىذه األماكف؛ ما لـ يثبت أف الضرر كاف نتي

تتحمؿ المؤسسة الترفييية المسئكلية عف األضرار إذا عمؿ المكظؼ في حدكد كظيفتو؛ دكف  .14
 .تعد أك مجاكزة

عمى ما يقكـ بو مف أعماؿ كمياـ؛ فبل يضمف إذا عمؿ في حدكد  يعتبر المكظؼ أمينان  .15
 .كظيفتو كمينتو دكف تعد أك مجاكزة لما ىك متعارؼ عميو

ذ الغريؽ أك المصاب، أك امتناعو عف تقديـ اإلسعاؼ البلـز لو، مع امتناع المكظؼ عف إنقا .16
ف كاف ذلؾ نادران -عممو أنو  سيمكت بسبب امتناعو، أك تعمد الضرر بما يقتؿ غالبان  ؛ كؿ -كا 

 .ذلؾ قتؿ متعمد يجب فيو القصاص

سئكؿ لمضرر الناتج، كىك م أك متسببان  يتحمؿ الزائر المسئكلية عف األضرار؛ ما داـ مباشران  .17
 .عف رعاية أطفالو، كاالنتباه إلييـ في أماكف الترفيو؛ كيتحمؿ مسئكلية التقصير في ذلؾ

يجب االستعانة بأىؿ الخبرة؛ لتحديد المسئكلية كطبيعتيا، كتحديد الضماف الكاجب ككيفية  .18
 .تقديره

 يجب ضماف األضرار الجسدية كافة؛ سكاء بالدية، أك األرش المقدر، أك غير المقدر .19

 .عبلج المصابيف، كتحمؿ نفقات عبلجيـ كجكب .20

يمكف ضماف المثؿ في اآلالت التي تستخدـ في مدف المبلىي؛ ألنيا تقكـ عمى مكاصفات  .21
 .خاصة كمضبكطة
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، كلـ ينقطع إال كجكب ضماف فكات فرصة العمؿ كالكسب لممصاب؛ إف كاف العمؿ متحققان  .22
 .بسبب اإلصابة

عاب؛ إف كانت الفرصة متحققة الكقكع خبلؿ كجكب ضماف فكات فرصة تشغيؿ اآلالت كاألل .23
ف كانت الفرصة غير مؤكدة؛ فإف الضماف يككف مف خبلؿ  مدة تعطيميا عف العمؿ، كا 

 .السمطة التقديرية لمقاضي باالستناد إلى أىؿ الخبرة

الضرر المعنكم الذم لو تأثير مالي؛ يضمف كسائر األضرار المالية، كيجبر ىذا الضرر  .24
 .باالستناد إلى أىؿ الخبرة حسب تقدير القاضي

الضرر المعنكم الذم ليس لو تأثير مالي؛ كالتركيع كسكء السمعة لمفتاة المصابة مثبل؛  .25
  .يضمف بالماؿ حسب القكؿ الراجح

 ثانيا: التوصيات
ضركرة كضع نظاـ؛ ينظـ العمؿ في أماكف الترفيو؛ مف حيث اإلجراءات المتبعة إلنشاء مدف  .1

إلى تحديد المسئكليات، ككضع العقكبات البلزمة عند التقصير أك  كالن الترفيو كاأللعاب، ككص
 .اإلىماؿ

تحديد لجاف مينية كمتخصصة في جميع المجاالت، ميمتيا تحديد المسئكلية كطبيعتيا عند  .2
 .حدكث أل ضرر في أماكف الترفيو

 .اختيار العامميف في مدف الترفيو عمى أساس الكفاءة كالخبرة، كحسف الخمؽ كالديف .3

، كعمؿ لكفاءة اآلالت كتشغيميا عمى أصحاب مدف الترفيو كاأللعاب الفحص المستمر .4
  .؛ لمكقاية مف أم حكادث كارثية يمكف أف تحدث الصيانة البلزمة

نشر الكعي الديني كالثقافي كالصحي في مدف الترفيو؛ لمراعاة سبلمة الكسائؿ المستخدمة  .5
 .كشرعيتيا؛ ألف الكسائؿ ليا حكـ المقاصد
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 المصادر والمراجع
، أبك الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف محمد بف سالـ الثعمبي اآلمدم )د.ت(. آلمديفا

: المكتب لبناف -بيركت : عبد الرزاؽ عفيفي)د.ط(.تحقيؽ .اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ
 .اإلسبلمي

ـ(. 1995-ىػ 1416نبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني.)ح أحمد، أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف
   .الحديث رالقاىرة: دا .1: أحمد محمد شاكر.طتحقيؽ .مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ

ـ(. 2001-ىػ 1421حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني.) أحمد، أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف
   مؤسسة الرسالة.: )د.ـ(.1.طشعيب األرنؤكط: تحقيؽ .مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ

: محمد تحقيؽ .تيذيب المغةـ(. 2001األزىرم، محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم، أبك منصكر.)
  .. بيركت: دار إحياء التراث العربي1عكض مرعب.ط

مصدر الكتاب:  .شرح صحيح مسمـأبك األشباؿ، حسف الزىيرم آؿ مندكه المنصكرم المصرم. 
: المكقع ـ، 2016 مارس 6ريخ االطبلع: تا. دركس صكتية قاـ بتفريغيا

http://www.islamweb.net  

األصبياني، محمد بف عمر بف أحمد بف عمر بف محمد األصبياني المديني، أبك مكسى )المتكفى: 
: عبد قيؽتح. المجمكع المغيث في غريبي القرآف كالحديثـ(.  1986 -ىػ  1406ىػ(. )581

 .المدني لمطباعة كالنشر كالتكزيع دار :المممكة العربية السعكدية -. جدة 1.طالكريـ العزباكم

 األصبياني، أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف األصبياني.
ـ ، ث: السعادةمحافظة مصر )د.ط(..حمية األكلياء كطبقات األصفياءـ(. 1974 -ىػ 1394)

دار الفكر لمطباعة كالنشر  -2بيركت -دار الكتاب العربي  - 1صكرتيا عدة دكر منيا: 
 .ىػ بدكف تحقيؽ(1409بيركت )طبعة  -دار الكتب العممية -3كالتكزيع، بيركت

: الككيت .1ط .صحيح أبي داكدـ(.  2002 -ىػ  1423) .األلباني، محمد ناصر الديف األلباني
 .عمؤسسة غراس لمنشر كالتكزي

إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث ـ(. 1985 -ىػ  1405األلباني، محمد ناصر الديف األلباني.) 
  .: المكتب اإلسبلميبيركت .2.طمنار السبيؿ

http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
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مصدر الكتاب:  .صحيح كضعيؼ سنف النسائي )د.ت(.األلباني، محمد ناصر الديف األلباني.
بحاث القرآف نتاج مركز نكر اإلسبلـ ألمف إ -المجاني  -برنامج منظكمة التحقيقات الحديثية 

 كالسنة باإلسكندرية.

األلباني، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، األشقكدرم 
سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في  ـ(. 1992ىػ /  1412األلباني.) 

  .ية: دار المعارؼالممكمة العربية السعكد-الرياض .1.طاألمة

عمى  .أشرؼضعيؼ سنف الترمذم ـ(. 1991 -ىػ  1411) اني، محمد ناصر الديف األلباني.األلب
 –بتكميؼ: مف مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج  طباعتو كالتعميؽ عميو: زىير الشاكيش،

   .المكتب االسبلمي بيركت: .1الرياض.ط

يف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، األشقكدرم األلباني، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الد
 )د.ط(. )د.ـ(. المكتب اإلسبلمي.صحيح الجامع الصغير كزياداتو )د.ت(. األلباني.

األلباني، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، األشقكدرم 
 ـ(. المكتب اإلسبلمي)د.ط(. )د..ضعيؼ الجامع الصغير كزياداتو )د.ت(. األلباني.

األلباني، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، األشقكدرم 
)د.ط(. )د.ـ(. مصدر الكتاب: برنامج .صحيح كضعيؼ سنف الترمذم )د.ت(. األلباني.

ة مف إنتاج مركز نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسن -المجاني-منظكمة التحقيقات الحديثية
 باإلسكندرية.

األلباني، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، األشقكدرم 
)د.ط(. )د.ـ(. مصدر الكتاب: برنامج .صحيح كضعيؼ سنف ابف ماجو )د.ت(. األلباني.

مف إنتاج مركز نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة  -المجاني-منظكمة التحقيقات الحديثية
 إلسكندرية.با

المكسكعة  ىػ(. 1427 - 1404الككيت. )مف  –، كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية كقاؼاأل
 - 1ىػ(..األجزاء  1427 - 1404جزءا.الطبعة: )مف  45عدد األجزاء: .الفقيية الككيتية

: الطبعة األكلى، مطابع دار 38 - 24األجزاء  .الككيت -السبلسؿ  : الطبعة الثانية، دار23
 : الطبعة الثانية، طبع الكزارة45 - 39مصر..األجزاء  -لصفكة ا
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 تاريخ االطبلع: فتكل حكـ حدائؽ الحيكنات. (2002-11-2 - 1423شعباف  2.)إسبلـ كيب
: المكقع ـ،2016أبريؿ  5: االطبلع تاريخ ـ.5/9/2016

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=F
atwaId&Id=24522 

، محمد بف محمد بف محمكد، أكمؿ الديف أبك عبد اهلل ابف الشيخ شمس الديف ابف الشيخ البابرتي
 )د.ـ(: دار الفكر. .)د.ط(.العناية شرح اليداية )د.ت(. .جماؿ الديف الركمي البابرتي

فتكل حكـ الحيكانات في حديقة الحيكانات كحبسيا  .)د.ت(.عبد العزيز بف عبد اهلل بف بازبف باز: ا
 :المكقع  ـ،2016 مارس 2: االطبلع تاريخ .ـ22/8/2016تاريخ االطبلع  .لمشاىدتو

http://www.binbaz.org.sa/noor/8564. 

 ـ.22/8/2016 تاريخ االطبلع: .األلعاب المؤذية كالخطيرة.)د.ت(.الشيخ فيد باىماـ باىماـ،
 .http://www.fikhguide.com/tourist/tourist/256 المكقع:

الجامع المسند الصحيح  ىػ(.1422ارم الجعفي.)محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخ البخارم،
: تحقيؽ .المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو = صحيح البخارم

دار طكؽ النجاة )مصكرة عف السمطانية بإضافة  :)د.ـ( .1محمد زىير بف ناصر الناصر.ط
 .ترقيـ ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي(

(. ـ1989 – ق1409.) المغيرة البخارم، أبك عبد اهلل اعيؿ بف إبراىيـ بفمحمد بف إسم البخارم،
  .: دار البشائر اإلسبلميةبيركت .3: محمد فؤاد عبد الباقي.طتحقيؽ .األدب المفرد

كشؼ )د.ت(. .حمد، عبلء الديف البخارم الحنفيعبد العزيز بف أحمد بف م البخارم الحنفي،
 .)د.ـ(: دار الكتاب اإلسبلمي.)د.ط(.األسرار شرح أصكؿ البزدكم

أبك المعالي برىاف الديف محمكد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمر بف مىازىةى البخارم  ،ابف مازة
المحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو اإلماـ أبي حنيفة . ـ( 2004 -ىػ  1424الحنفي.) 

 .بناف: دار الكتب العمميةل -بيركت  .1: عبد الكريـ سامي الجندم.طتحقيؽ .رضي اهلل عنو

شرح األربعيف  عبد المحسف بف حمد بف عبد المحسف بف عبد اهلل بف حمد العباد البدر. البدر،
: المكقع  ،ـ2016مايك  2: االطبلع تاريخ .مصدر الكتاب: دركس صكتية قاـ بتفريغيا .النككية

http://www.islamweb.net. 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=24522
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=24522
http://www.binbaz.org.sa/noor/8564
http://www.binbaz.org.sa/noor/8564
http://www.fikhguide.com/tourist/tourist/256
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 الخالؽ بف خبلد بف عبيد اهلل العتكي المعركؼ بالبزار.أبك بكر أحمد بف عمرك بف عبد   البزار
: محفكظ الرحمف زيف اهلل، تحقيؽ .مسند البزار المنشكر باسـ البحر الزخارـ(. 1988)

 .: مكتبة العمكـ كالحكـ.المدينة المنكرة1كآخركف.ط

شرح صحيح ـ(. 2003-ىػ1423أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ.) ابف بطاؿ،
  .السعكدية: مكتبة الرشد -الرياض  .2حقيؽ: أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ.ط.تالبخارل

 تاريخ .التركيح عف النفس في اإلسبلــ(.30/10/2009) البعداني، فيصؿ بف عمي البعداني.
 ./sharia/0/8003http://www.alukah.net/ المكقع:  ـ،6201أبريؿ  7: االطبلع

الجامع ألخبلؽ الراكم  (.ق1403، أحمد بف عمي بف ثابت الخطيب البغدادم أبك بكر.) البغدادم
  .. تحقيؽ : د. محمكد الطحاف)د.ط(. الرياض: مكتبة المعارؼكآداب السامع

)د.ـ(:  . )د.ط(.مجمع الضمانات)د.ت(. .أبك محمد غانـ بف محمد البغدادم الحنفي البغدادم،
 ار الكتاب اإلسبلميد

 1418محيي السنة، أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي.)  البغكم،
: عادؿ أحمد عبد المكجكد، عمي تحقيؽ .التيذيب في فقو اإلماـ الشافعيـ(.  1997 -ىػ 

 .)د.ـ(: دار الكتب العممية .1محمد معكض.ط

)د.ت(.  .ديف ابف حسف بف إدريس البيكتى الحنبمىمنصكر بف يكنس بف صبلح ال البيكتى،
 .)د.ط(.)د.ـ(: دار الكتب العممية.كشاؼ القناع عف متف اإلقناع

 -ىػ 1414منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس البيكتى الحنبمى.)  البيكتى،
د.ـ(: عالـ ) .1.طدقائؽ أكلي النيى لشرح المنتيى المعركؼ بشرح منتيى اإلرادات ـ(.1993
 الكتب.

ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر البييقي.)  البييقي، ٍسرى  1424أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
: دار لبنات -بيركت  .3: محمد عبد القادر عطا.طتحقيؽ .السنف الكبرلـ(.  2003 -ىػ 

 .الكتب العممية

ٍكًجردم ا البييقي، ٍسرى لخراساني، أبك بكر البييقي.) أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
كراتشي ػ  .1: عبد المعطي أميف قمعجي.طتحقيؽ .السنف الصغيرـ(. 1989 -ىػ 1410

 .لدراسات اإلسبلميةباكستاف: جامعة ا

http://www.alukah.net/sharia/0/8003/
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ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر البييقي.)  البييقي، ٍسرى  1414أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
و : عبد الغني عبد .كتب ىكامشجمع البييقي -فعي أحكاـ القرآف لمشا ـ(. 1994 -ىػ 

 .: مكتبة الخانجي.القاىرة2: محمد زاىد الككثرم.طالخالؽ.قدـ لو

ـ(.  1998محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، أبك عيسى.)  الترمذم،
لغرب : دار ابيركت .: بشار عكاد معركؼ.)د.ط(تحقيؽ .سنف الترمذم -الجامع الكبير 

 .اإلسبلمي

البيجة في ـ(. 1998 -ىػ 1418)  عمي بف عبد السبلـ بف عمي، أبك الحسف التُّسيكلي. التُّسيكلي،
 .1: ضبطو كصححو: محمد عبد القادر شاىيف.طتحقيؽ شرح تحفة الحكاـ.، شرح التحفة 

 .: دار الكتب العمميةلبناف -بيركت

الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد  ابف تيمية،
: د. محمد رشاد تحقيؽ.االستقامة (.ق1403.) ف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقيمحمد اب
 .: جامعة اإلماـ محمد بف سعكدالمدينة المنكرة .1سالـ.ط

 بف أبي القاسـ بف تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل ابف تيمية،
.حققو كعمؽ عميو: الحسبةـ(.  2007-ىػ1428محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي.) 

 )د.ـ( )د.ف(. .2عمي بف نايؼ الشحكد.ط

تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف  ابف تيمية،
.)د.ـ(: 1.طالفتاكل الكبرلـ(. 1987 -ىػ 1408نبمي الدمشقي.) محمد ابف تيمية الحراني الح

 دار الكتب العممية.

ـ(. 1995ىػ/1416تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني.)  بف تيمية،ا
المممكة  -المدينة النبكية : عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ.)د.ط(.تحقيؽ.مجمكع الفتاكل
  .الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ ة: مجمعالعربية السعكدي

ضماف السي في الفقو اإلسبلمي ـ(. 2009-ق1430أحمد نصار محمكد أبك ثريا.) أبك ثريا،
-رسالة ماجستير( الجامعة اإلسبلمية.)دراسة فقيية مقارنة بالقانكف المعمكؿ بو في قطاع غزة

 .غزة
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ـ(. 2004-ىػ1425مبي البغدادم المالكي.) أبك محمد عبد الكىاب بف عمي بف نصر الثع الثعمبي،
.)د.ـ(: دار 1: ابي أكيس محمد بك خبزة الحسني التطكاني.طتحقيؽ.التمقيف في الفقة المالكي

 الكتب العممية.

كتاب ـ(. 1983-ىػ 1403عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني.)  الجرجاني،
الناشر: دار الكتب 1لبناف.ط–بيركت .: ضبطو كصححو جماعة مف العمماءتحقيؽ.التعريفات
 العممية 

 حمػػػػػػػد بػػػػػػػف عبػػػػػػػد اهلل، ابػػػػػػػف جػػػػػػػزم الكمبػػػػػػػيأبػػػػػػػك القاسػػػػػػػـ، محمػػػػػػػد بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف م ابػػػػػػػف جػػػػػػػزم،
 )د.ـ( )د.ف(. .)د.ط(.القكانيف الفقييةالغرناطي.)د.ت(.

: تحقيؽ.أحكاـ القرآف ىػ(. 1405أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص الحنفي.)  الجصاص،
 ق.1405عضك لجنة مراجعة المصاحؼ باألزىر الشريؼ.ط -لقمحاكم محمد صادؽ ا

  .: دار إحياء التراث العربيبيركت

الجبلؿ، محمد سناف الجبلؿ؛ أستاذ أصكؿ الفقو المشارؾ بكمية الشريعة كالقانكف جامعة 
التعكيض المادم عف الضرر ـ(.2015/مايك/13-10-ق1436/رجب/24-21)صنعاء.

مجمع الفقيي جمة .مالمباشر الناتج عف الجناية أك الشككل الكيديةاألدبي أك المادم غير 
مارس  8: االطبلع تاريخ .، الدكرة الثانية كالعشركف المنعقدة في مكة المكرمةاإلسبلمي
 http://ar.themwl.org/sites/default/files/Fiqh220105.pdf المكقع: ـ،2016

 -ىػ 1425بف عمي بف محمد الجكزم.)  جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف الجكزم،ا
 .: دار القمـ. دمشؽ1.بعناية: حسف المساحي سكيداف.طصيد الخاطرـ(. 2004

أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ الضبي  الحاكـ،
المستدرؾ عمى  (.1990 – 1411الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع.) 

 .: دار الكتب العمميةبيركت .1.تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا.طالصحيحيف

ٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي،  بف حباف،ا محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى
شعيب  :تحقيؽ.صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف(. 1993 – 1414البيستي.) 
 .: مؤسسة الرسالة. بيركت2األرنؤكط.ط
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كاقع التركيح المعاصر لدل الطفؿ المسمـ مف كجية ىػ(. 1424طارؽ بف عبد اهلل حجار.)  حجار،
.المدينة المنكرة: الجامعة 125الطبعة: السنة السادسة كالثبلثكف.العدد. نظر اآلباء كاألميات

  .اإلسبلمية

د اإلماـ الجامع الصحيح مسن (.1415الربيع بف حبيب بف عمر األزدم البصرم.)  بف حبيب،ا
 .دار الحكمة :بيركت عاشكر بف يكسؼ.)د.ط(.ك ، . تحقيؽ محمد إدريسالربيع بف حبيب

 مكسى بف أحمد بف مكسى بف سالـ بف عيسى بف سالـ الحجاكم المقدسي، ثـ الحجاكم،
: عبد تحقيؽ.اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ )د.ت(..الصالحي، شرؼ الديف، أبك النجا

  .لبناف: دار المعرفة -بيركت  ى السبكي.)د.ط(.المطيؼ محمد مكس

فتح البارم شرح  (.ق1379أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي.)  بف حجر،ا
. رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي،قاـ بإخراجو كصححو، صحيح البخارم

عبلمة: عبد العزيز بف عبد اهلل بف كأشرؼ عمى طبعو: محب الديف الخطيب، عميو تعميقات ال
 .: دار المعرفةبيركت باز.

ىػ(. 1419أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني.)  بف حجر،ا
( رسالة عممية قدمت لجامعة اإلماـ 17: )تحقيؽ .المطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية

. السعكدية: دار 1عبد العزيز الشثرم.طمحمد بف سعكد.تنسيؽ: د. سعد بف ناصر بف 
 .دار الغيثالعاصمة، 

،ا المحمى أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم.)د.ت(  بف حـز
 .: دار الفكربيركت . )د.ط(.باآلثار

،ا مراتب )د.ت(  .أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم بف حـز
  .: دار الكتب العمميةبيركت )د.ط(..اإلجماع في العبادات كالمعامبلت كاالعتقادات

مسئكلية المتبكع عف فعؿ تابعو في مشركع ـ(. 2008ربيع ناجح راجح أبك حسف.) أبك حسف،
 .فمسطيف -نابمس-.)رسالة ماجستير(. جامعة النجاحالقانكف المدني الفمسطيني دراسة مقارنة

 عمي بف محمد الًحٍصني المعركؼ بعبلء الديف الحصكفي الحنفي.محمد بف  الحصكفي،
: عبد المنعـ تحقيؽ.الدر المختار شرح تنكير األبصار كجامع البحارـ(. 2002 -ىػ1423)

 : دار الكتب العممية)د.ـ(.1خميؿ إبراىيـ.ط
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يف أبك بكر بف محمد بف عبد المؤمف بف حريز بف معمى الحسيني الحصيني، تقي الد الحصيني،
: عمي عبد الحميد بمطجي تحقيؽ.ختصارالكفاية األخيار في حؿ غاية ا(. 1994الشافعي.) 

  .: دار الخيردمشؽ .1كمحمد كىبي سميماف.ط

شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسي المغربي، المعركؼ  الحطاب،
 .3.طلجميؿ في شرح مختصر خميؿمكاىب اـ(. 1992-ىػ1412بالحطاب الرُّعيني المالكي.)

 )د.ـ(: دار الفكر.

 -ىػ 1405أحمد بف محمد مكي، أبك العباس، شياب الديف الحسيني الحمكم الحنفي.)  الحمكم،
 )د.ـ(: دار الكتب العممية. .1.طغمز عيكف البصائر في شرح األشباه كالنظائرـ(. 1985

التركيح ـ(. 2009-ق1430رضكاف.)الحكلي كرضكاف، د.ماىر حامد الحكلي، كأ. رفيؽ أسعد 
 المكقع: ـ،2016 مارس 15: االطبلع تاريخ. اإلعبلمي بيف ضكابط الشريعة كحاجة النفس

http://site.iugaza.edu.ps/mholiy/files/2010/. 

شرح مختصر خميؿ  بك عبد اهلل.)د.ت(.محمد بف عبد اهلل الخرشي المالكي أ الخرشي،
 .: دار الفكر لمطباعةبيركت .)د.ط(.لمخرشي

دار : مصر-القاىرة .3.طأكقات الفراغ كالتركيح .ـ(1982) عطيات محمد خطاب. خطاب،
 .المعار

 .دار الفكر العربي: القاىرة .)د.ط(.الضماف في الفقو اإلسبلميـ(. 2000عمي الخفيؼ.) الخفيؼ،

 -ىػ  1413) الدكتكر ميصطفى الًخٍف، الدكتكر ميصطفى البيغا، عمي الٌشٍربجي. الخف كآخركف،
ر القمـ . دمشؽ: دا4.طالفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي رحمو اهلل تعالى ـ(. 1992

 .لمطباعة كالنشر كالتكزيع

-21)آؿ خنيف، عبد اهلل بف محمد بف سعد آؿ خنيف؛ عضك ىيئة كبار العمماء.
مجمع مجمة  .ضماف األضرار المعنكية بالماؿـ(.2015/مايك/13-10-ق1436/رجب/24

 المكقع: ـ،2016 يكليك 21: االطبلع تاريخ. الفقو اإلسبلمي
http://ar.themwl.org/sites/default/files/Fiqh220103.pdf . 

بغدادم أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار ال الدارقطني،
.حققو كضبط نصو كعمؽ عميو: شعيب سنف الدارقطنيـ(. 2004-ىػ 1424) الدارقطني.

 .: مؤسسة الرسالةلبناف -بيركت  .1االرنؤكط، كآخركف.ط

http://site.iugaza.edu.ps/mholiy/files/2010/
http://site.iugaza.edu.ps/mholiy/files/2010/


196 

 

أبك محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف بىيراـ بف عبد الصمد الدارمي، التميمي  الدارمي،
: نبيؿ ىاشـ تحقيؽ.مي المعركؼ بسنف الدارميمسند الدار . ـ(2013-ىػ1434السمرقندم.)

 ..بيركت: دار البشائر1م.طالغمر 

أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم  أبك داكد،
مَّد كاًمؿ قره  -: شعىيب األرنؤكط تحقيؽ. سنف أبي داكدـ(. 2009-ق1430السًّْجٍستاني.) محى

 لة العالمية: دار الرسا)د.ـ(.1بممي.ط

.مصدر الكتاب : الشرح الكبير .أبك البركات أحمد بف محمد العدكم ، الشيير بالدردير الدردير،
 .)د.ف()د.ـ(.مكقع يعسكب.)د.ط(.

د. كماؿ دركيش؛ أستاذ كككيؿ كمية التربية الرياضية بجامعة حمكاف بالقاىرة،  دركيش كالحمامي،
-ق1408ربية بجامعة أـ القرل بمكة المكرمة.)كد. محمد الحمامي؛ أستاذ مشارؾ بكمية الت

المممكة العربية  -مكة المكرمة .)د.ط(.التركيح الرياضي في المجتمع المعاصرـ(.1987
 .مكتبة الطالب الجامعي :السعكدية

: )د.ـ(. 4.طالنظريات الفقييةـ(.1997-1996-ق1417-1416د. فتحي الدريني.) الدريني،
 جامعة دمشؽ

نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ في الفقو (. ـ1988-ق1408الدريني.)د. فتحي  الدريني،
 .مؤسسة الرسالة: بيركت .4. طاإلسبلمي

. حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبيرمحمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي المالكي.)د.ت(  الدسكقي،
 : دار الفكر)د.ـ()د.ط(.

 .الكاجب تكافرىا في مبلعب األطفاؿ اشتراطات السبلمة كسبؿ الحماية  الدفاع المدني السعكدم
 المكقع : ـ،2016 مارس 26: االطبلع تاريخ

http://www.998.gov.sa/Ar/CivilDefenseLists/Documents/13.pdf. 

ىػ 1425بف عمي الدًَّميرم أبك البقاء الشافعي.) كماؿ الديف، محمد بف مكسى بف عيسى  الدًَّميرم،
 .ياج: دار المنجدة. 1: لجنة عممية.طتحقيؽ. النجـ الكىاج في شرح المنياجـ(. 2004 -

ىػ / 1420زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم.)  الرازم،
 .: المكتبة العصريةبيركت .5ط: يكسؼ الشيخ محمد.تحقيؽ .مختار الصحاحـ(. 1999

http://www.998.gov.sa/Ar/CivilDefenseLists/Documents/13.pdf
http://www.998.gov.sa/Ar/CivilDefenseLists/Documents/13.pdf
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أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازم  الرازم،
.دراسة كتحقيؽ: الدكتكر طو جابر فياض المحصكؿ ـ(. 1997 -ىػ  1418خطيب الرم.) 

 .: مؤسسة الرسالة)د.ـ(.3العمكاني.ط

عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازم أبك عبد اهلل محمد بف  الرازم،
: دار إحياء التراث . بيركت3.طمفاتيح الغيب = التفسير الكبيرىػ(.  1420خطيب الرم.) 

 .العربي

 1997 -ىػ  1417عبد الكريـ بف محمد بف عبد الكريـ، أبك القاسـ الرافعي القزكيني.)  الرافعي،
عادؿ أحمد  -: عمي محمد عكض تحقيؽ.جيز المعركؼ بالشرح الكبيرالعزيز شرح الك ـ(. 

 .: دار الكتب العمميةلبناف –بيركت  .1عبد المكجكد.ط

زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف، السىبلمي، البغدادم، ثـ الدمشقي،  بف رجب،ا
 .: دار الكتب العممية)د.ـ(.)د.ط(.القكاعد البف رجبالحنبمي. 

أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد القرطبي الشيير بابف رشد الحفيد.)  رشد، بفا
 .: دار الحديثالقاىرة .)د.ط(.بداية المجتيد كنياية المقتصدـ(.  2004 -ىػ 1425

البياف كالتحصيؿ . ـ( 1988 -ىػ  1408أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي.)  بف رشد،ا
 –بيركت  .2.حققو: د محمد حجي كآخركف.طتكجيو كالتعميؿ لمسائؿ المستخرجةكالشرح كال

 .: دار الغرب اإلسبلميلبناف

أحمد بف محمد بف عمي األنصارم، أبك العباس، نجـ الديف، المعركؼ بابف الرفعة.)  ابف الرفعة،
دار  :)د.ـ(.1: مجدم محمد سركر باسمكـ.طتحقيؽ.كفاية النبيو في شرح التنبيوـ(. 2009

 الكتب العممية

شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب الديف  الرممي،
 .كربيركت: دار الف . ط أخيرة.نياية المحتاج إلى شرح المنياجـ(. 1984ىػ/1404الرممي.)

حاشية الرىكني عمى شرح  ق(.1306محمد بف أحمد بف محمد بف يكسؼ الرىكني.) الرىكني،
، كبيامشو حاشية العبلمة أبي عبد اهلل سيدم محمد بف المدني عمي لزرقانيالشيخ عبد الباقي ا

 .المطبعة األميرية :مصر .1كنكف. ط

تاج . محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض، الممٌقب بمرتضى، الزَّبيدم الزَّبيدم،
 يداية.)د.ـ(: دار ال يف.تحقيق: مجمكعة مف تحقيؽ.العركس مف جكاىر القامكس
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ٍيًمٌي، ٍيًمٌي، أستاذ كرئيس قسـ الفقو اإلسبلمٌي كأصكلو بجامعة  الزُّحى أ. د. كىٍىبىة بف مصطفى الزُّحى
امؿ لؤلدٌلة الشَّرعيَّة كاآلراء المذىبيَّة الًفٍقوي اإلسبلميُّ كأدلَّتيوي  )د.ت(.كٌميَّة الشَّريعة. -دمشؽ  الشَّ

 .سكريَّة: دار الفكر -. دمشؽ4ط.حاديث النَّبكيَّة كتخريجياكأىـٌ النَّظريَّات الفقييَّة كتحقيؽ األ

جامعة  -د. محمد مصطفى الزحيمي عميد كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية  الزحيمي،
: دمشؽ .1.طالقكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب األربعة ـ(. 2006 -ىػ  1427الشارقة.)
 .دار الفكر

نظرية الضماف، أك أحكاـ المسئكلية المدنية .ـ(2012-ق1433)أ.د. كىبة الزحيمي. الزحيمي،
دار  :لبناف-، بيركتدار الفكر :دمشؽ سكريا .9.طكالجنائية في الفقو اإلسبلمي دراسة مقارنة

 .الفكر

شرح القكاعد  ـ(.1989 -ىػ 1409ىػ[.) 1357 -ىػ 1285أحمد بف الشيخ محمد الزرقا ] الزرقا،
 .: دار القمـسكريا -دمشؽ .2طفى أحمد الزرقا.ط.صححو كعمؽ عميو: مصالفقيية

د. مصطفى أحمد الزرقا؛ أستاذ الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الدكلي في كمية الشريعة ككمية  الزرقا،
المدخؿ الفقيي العاـ)الفقو اإلسبلمي في  .ـ(1998-ق1418الحقكؽ بجامعة دمشؽ سابقا.)

 .دار القمـ :. دمشؽ1. طكالتبكيب كزياداتثكبو الجديد( إخراج جديد بتطكير في الترتيب 

الفعؿ الضار كالضماف فيو دراسة كصياغة قانكنية  ـ(.1988د. مصطفى أحمد الزرقا.) الزرقا،
مؤصمة عمى نصكص الشريعة اإلسبلمية كفقييا انطبلقا مف نصكص القانكف المدني 

 .دار القمـ لمنشر كالتكزيع :سكريا-دمشؽ .)د.ط(.األردني

ـ(.  1993 -ىػ  1413.) بد اهلل الزركشي المصرم الحنبميمس الديف محمد بف عش الزركشي،
 )د.ـ(: دار العبيكاف. .1ط.شرح الزركشي

ـ(. 1985 -ىػ 1405أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر الزركشي(.)  الزركشي،
 .: كزارة األكقاؼ الككيتية)د.ـ(.2.طالمنثكر في القكاعد الفقيية

الكشاؼ عف ىػ(.  1407.)عمرك بف أحمد، الزمخشرم جار اهللأبك القاسـ محمكد بف  زمخشرم،ال
 .: دار الكتاب العربيبيركت .3.طحقائؽ غكامض التنزيؿ

شياب الديف أبك العباس أحمد بف أحمد بف محمد بف عيسى البرنسي الفاسي، المعركؼ بػ  زركؽ،
 .ف الرسالة البف أبي زيد القيركانيشرح زركؽ عمى متـ(.  2006 -ىػ  1427زركؽ.) 

 .: دار الكتب العمميةلبناف -بيركت  .1ط أعتنى بو: أحمد فريد المزيدم.
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 تاريخ  ىؿ يضمف الجاني منفعة المجني عميو مدة احتباسو )د.ت(.الشيخ إبراىيـ الزغيبي. الزغيبي،
 ./http://yasaloonak.net/2015/03 المكقع: ـ،2016 يكليك 22: االطبلع

تبييف ىػ(. 1313) عثماف بف عمي بف محجف البارعي، فخر الديف الزيمعي الحنفي. الزيمعي،
ٍمًبيّْ  الحاشية: شياب الديف أحمد بف محمد بف أحمد بف  .الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشّْ
ٍمًبيُّ ) المطبعة الكبرل . القاىرة: 1ط ىػ(.1021كفى: المتيكنس بف إسماعيؿ بف يكنس الشّْ

 .األميرية

نصب  ـ(.1997ىػ/1418جماؿ الديف أبك محمد عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الزيمعي.)  الزيمعي،
.قدـ لمكتاب: محمد يكسؼ الراية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيمعي

العزيز الديكبندم الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثـ أكمميا  البىنيكرم.صححو ككضع الحاشية: عبد
لبناف: مؤسسة الرياف لمطباعة -بيركت  .1: محمدعكامة.طتحقيؽمحمد يكسؼ الكاممفكرم.

 .دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية :السعكدية –جدة ، كالنشر

اه األشب ـ(.1991 -ىػ1411تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف السبكي.)  السبكي،
 )د.ـ(: دار الكتب العممية. .1.طكالنظائر

 .: دار المعارؼ.)د.ـ(فتاكل السبكي أبك الحسف تقي الديف عمي بف عبد الكافي السبكي. السبكي،

التركيح؛ دكافعو ػ ضكابطو ػ تطبيقاتو  ق(.1419عبداهلل بف ناصر بف عبداهلل السدحاف .) السدحاف،
 .)د.ط(.)د.ـ(.)د.ف(.في العصر النبكم

ضماف العدكاف في الفقو اإلسبلمي دراسة فقيية ـ(.1990-ق1410د. محمد أحمد سراج.) اج،سر 
 .الثقافة لمنشر كالتكزيع :القاىرة .)د.ط(.مقارنة بأحكاـ المسئكلية التقصيرية في القانكف

ـ(. 1993 -ىػ 1414.) بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي محمد بف أحمد السرخسي،
 .: دار المعرفةبيركت )د.ط(. .المبسكط

مجمة  .التعكيض عف الضرر المعنكم ق(.1431الشيخ عبد العزيز بف أحمد السبلمة.) السبلمة،
 (48العدد ). العدؿ

 1994 -ىػ  1414محمد بف أحمد بف أبي أحمد، أبك بكر عبلء الديف السمرقندم.)  السمرقندم،
  .: دار الكتب العمميةلبناف –بيركت  .2.طتحفة الفقياءـ(. 

التربية التركيحية في اإلسبلـ، أحكاميا .ـ(2000-ق1420أحمد عبد العزيز أبك سمؾ.) ك سمؾ،أب
 .دار النفائس :األردف .1.طكضكابطيا الشرعية

http://yasaloonak.net/2015/03/
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أسنى د.ت(. )رم، زيف الديف أبك يحيى السنيكي.زكريا بف محمد بف زكريا األنصا السنيكي،
 اإلسبلمي. .)د.ط(. )د.ـ(: دار الكتابالمطالب في شرح ركض الطالب

.) سيد أميف، المسئكلية  (.1968د. سيد أميف؛ أستاذ الشريعة بكمية القانكف جامعة الخرطـك
مكتبة )د.ـ(..)أصمو رسالة دكتكراة(. التقصيرية عف فعؿ الغير في الفقو اإلسبلمي المقارف

 .اإلسكندرية

األشباه (. ـ1990 -ىػ 1411عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي.)  السيكطي،
 .: دار الكتب العممية.)د.ـ(1.طكالنظائر

أبك محمد جبلؿ الديف عبد اهلل بف نجـ بف شاس بف نزار الجذامي السعدم المالكي.)  بف شاس،ا
.دراسة كتحقيؽ: أ. د. عقد الجكاىر الثمينة في مذىب عالـ المدينة. ـ( 2003 -ىػ  1423

 .سبلميلغرب اإللبناف: دار ا –بيركت  .1حميد بف محمد لحمر.ط

 ـ(.1997ىػ/ 1417إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي.)  الشاطبي،
 : دار ابف عفاف.)د.ـ( .1: أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف.طتحقيؽ.المكافقات

أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف عبد  الشافعي،
. صححت ىذه النسخة: عمى المسند ىػ(. 1400مناؼ المطمبي القرشي المكي.) عاـ النشر: 

 –بيركت  النسخة المطبكعة في مطبعة بكالؽ األميرية كالنسخة المطبكعة في ببلد اليند.
 .: دار الكتب العمميةلبناف

مطمب بف عبد أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد ال الشافعي،
 .: دار المعرفةبيركت .)د.ط(. األـ ـ(.1990ىػ/1410مناؼ المطمبي القرشي المكي.) 

دكتكر حسيف حسيف شحاتة، األستاذ بجامعة األزىر، عضك الييئة الشرعية العالمية لمزكاة.  شحاتة،
 www.Darelmashora.com المكقع: .التركيح عف النفس فى ضكء الضكابط الشرعية

مغني . ـ(1994 -ىػ 1415شمس الديف، محمد بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي.)  الشربيني،
 : دار الكتب العممية.)د.ـ( .1ط.المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج

التشريع الجنائي  اإلصابات الرياضية في (.2009) "محمد أبك سيؼ" الشرفا. عركبة ناصر الشرفا،
 .فمسطيف، جامعة النجاح .(غير منشكرة )رسالة ماجستير اإلسبلمي

تقدير الدية تغميظا كتخفيفا في ضكء  .ـ(2011-ق1432) إيماف حسف عمي شريتح. شريتح،
 .غزة، (. الجامعة اإلسبلميةغير منشكرة )رسالة ماجستير مقاصد الشريعة اإلسبلمية

http://www.darelmashora.com/
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 -ىػ  1415مد المختار بف عبد القادر الجكني الشنقيطي.) محمد األميف بف مح الشنقيطي،
لبناف: دار الفكر  -بيركت  .)د.ط(.أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف(. مػ 1995

  . التكزيعك النشر ك لمطباعة 

إرشاد الفحكؿ إلي  محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني.) الشككاني(. الشككاني،
كفر بطنا، قدـ لو:  -: الشيخ أحمد عزك عناية، دمشؽ تحقيؽ.حؽ مف عمـ األصكؿتحقيؽ ال

 : دار الكتاب العربي.)د.ـ( .1الشيخ خميؿ الميس كالدكتكر كلي الديف صالح فرفكر.ط

 .1.طفتح القدير ىػ(. 1414محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني.)  الشككاني،
 .دار الكمـ الطيب :كتبير بف كثير، : دار ادمشؽ

نيؿ ـ(. 1993 -ىػ 1413محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني.)  الشككاني،
 .: دار الحديثمصر .1.تحقيؽ: عصاـ الديف الصبابطي.طاألكطار

اىيـ بف عثماف بف خكاستي أبك بكر بف أبي شيبة، عبد اهلل بف محمد بف إبر  بف أبي شيبة،ا
 .1: كماؿ يكسؼ الحكت.طتحقيؽ .لمصنؼ في األحاديث كاآلثارا(. 1409.)العبسي
 .: مكتبة الرشدالرياض

القكاعد كالضكابط الفقيية في نظرية الضماف،  ـ(.2006) الشيخ فقيو، إدريس صالح الشيخ فقيو.
 .(. الجامعة األردنيةغير منشكرة )رسالة ماجستير دراسة فقيية تحميمية

 د.ط(..)الميذب في فقة اإلماـ الشافعي. ف عمي بف يكسؼ الشيرازمأبك اسحاؽ إبراىيـ ب الشيرازم،
 : دار الكتب العممية.)د.ـ(

بمغة السالؾ  أبك العباس أحمد بف محمد الخمكتي، الشيير بالصاكم المالكي.)د.ت(. الصاكم،
)الشرح الصغير ىك شرح  ألقرب المسالؾ المعركؼ بحاشية الصاكم عمى الشرح الصغير

(. )د.ط(.  الشيخ الدردير اًلؾو اـً مى مى : دار )د.ـ(لكتابو المسمى أقرب المسالؾ ًلمىٍذىىًب اإٍلً
 .المعارؼ

محمد بف إسماعيؿ بف صبلح بف محمد الحسني، الكحبلني ثـ الصنعاني، أبك إبراىيـ،  الصنعاني،
سبؿ السبلـ شرح بمكغ المراـ البف  عز الديف، المعركؼ كأسبلفو باألمير.)د.ت(.

 )د.ـ(: دار الحديث. (.د.ط.)حجر

المعجـ سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ الطبراني.  الطبراني،
 .: مكتبة ابف تيمية. القاىرة2: حمدم بف عبد المجيد السمفي.طتحقيؽ. الكبير
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عمي بف محمد بف عمي، أبك الحسف الطبرم، الممقب بعماد الديف، المعركؼ بالكيا  الطبرم،
 .2: مكسى محمد عمي كعزة عبد عطية.طتحقيؽ.أحكاـ القرآف ىػ(. 1405ليراسي الشافعي.) ا

  .: دار الكتب العمميةبيركت

أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدم الحجرم المصرم  الطحاكم،
)محمد زىرم .حققو كقدـ لو: شرح معاني اآلثارـ(.  1994ىػ،  1414المعركؼ بالطحاكم.) 

محمد سيد جاد الحؽ( مف عمماء األزىر الشريؼ.راجعو كرقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو:  -النجار 
)د.ـ(:  .1الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبكية.ط -د يكسؼ عبد الرحمف المرعشمي 

 .عالـ الكتب

في تخريج ما لـ  التحجيؿ (.ـ 2001 -ىػ  1422عبد العزيز بف مرزكؽ الٌطريفي.)  الٌطريفي،
 .: مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيعالرياض .1.طيخرج مف األحاديث كاآلثار في إركاء الغميؿ

ـ(. 1992 -ىػ 1412محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي.)  ابف عابديف،
 .: دار الفكربيركت .2.طرد المحتار عمى الدر المختار

ىػ 1421عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي.) سنة النشر محمد أميف بف  ابف عابديف،
حاشية رد المختار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار فقو أبك حنيفة (. ـ2000 -

 ر.دار الفكر لمطباعة كالنش :بيركت المعركؼ بػ)حاشية بف عابديف(.

يف( بف عمر بف عبد العزيز عبلء الديف محمد بف )محمد أميف المعركؼ بابف عابد ابف عابديف،
الدر المختار »قره عيف األخيار لتكممة رد المحتار عمي  عابديف الحسيني الدمشقي.)د.ت(.

الفكر لمطباعة  لبناف: دار –بيركت  د.ط(..))مطبكع بآخر رد المحتار(« شرح تنكير األبصار
 .كالنشر كالتكزيع

 2004 -ىػ  1425عاشكر التكنسي.) محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف  بف عاشكر،ا
زارة األكقاؼ قطر: ك  : محمد الحبيب ابف الخكجة.تحقيؽ.مقاصد الشريعة اإلسبلميةـ(. 

 .كالشؤكف اإلسبلمية

بف عباد، إسماعيؿ بف عباد بف العباس، أبك القاسـ الطالقاني، المشيكر بالصاحب بف عباد. ا
 ـ،2016 مارس 16: االطبلع تاريخاب: مصدر الكت )د.ط(.)د.ـ(.)د.ف(..المحيط في المغة

 . http://www.alwarraq.com  المكقع:
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التعكيض عف الضرر في الفقو ـ(.2011-ق1432محمد بف عبد العزيز أبك عباة.) أبك عباة،
 )رسالة ماجستير .اإلسبلمي كعبلقتو بتعكيض أضرار الككارث الطبيعية في النظاـ السعكدم

 .الرياض، ـك األمنية(. جامعة نايؼ لمعمغير منشكرة

أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم  بف عبد البر،ا
: محمد محمد أحيد كلد تحقيؽ .الكافي في فقو أىؿ المدينةـ(. 1980ىػ/1400القرطبي.)

 .: مكتبة الرياض الحديثةالرياض، المممكة العربية السعكدية .2ط ماديؾ المكريتاني.

أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم  البر، بف عبدا
تحقيؽ: مصطفى بف  .التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيدىػ(.  1387القرطبي.)

عمكـ األكقاؼ كالشؤكف )د.ط(. المغرب: كزارة  ، محمد عبد الكبير البكرم.أحمد العمكم
 .اإلسبلمية

 ر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي.أبك عم بف عبد البر،ا
: بيركت .1تحقيؽ: سالـ محمد عطا، محمد عمي معكض.ط .االستذكار (.2000 – 1421)

 .دار الكتب العممية

 (.1403أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني الصنعاني.)  عبد الرزاؽ،
اليند يطمب مف:  -. بيركت: المجمس العممي2الرحمف األعظمي.ط: حبيب تحقيؽ .المصنؼ

 .المكتب اإلسبلمي

 أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ بف أبي القاسـ بف الحسف السممي بف عبد السبلـ،ا
 .قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ ـ(.1991-ىػ1414) .الدمشقي، الممقب بسمطاف العمماء

  .: مكتبة الكميات األزىريةالقاىرة .: طو عبد الرؤكؼ سعدراجعو كعمؽ عميو

-ق1417د. أمير عبد العزيز؛ استاذ الفقو المقارف بجامعة النجاح الكطنية بنابمس.) عبد العزيز،
أمثمة -التعازير-الحدكد-الديات-القصاص -الفقو الجنائي في اإلسبلـ، ضركب القتؿـ(.1997

 ـ.دار السبل: .)د.ـ(1.طتطبيقية نظرية

أثر االختبلؼ في القكاعد األصكلية في اختبلؼ  )د.ت(.عبد الغفار، محمد حسف عبد الغفار.
مصدر الكتاب: دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة )د.ط(.)د.ـ(.)د.ف(..الفقياء

 .http://www.islamweb.net  المكقع: ـ،2016مايك  5: االطبلع . تاريخاإلسبلمية
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لمعمؿ عمى تطبيؽ أحكاـ  عضك المجنة االستشارية العميا؛ محمد عبد اهلل د. عبد اهللعبد اهلل، 
لتابع لمنظمة مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي .حكادث السير.)د.ت(. الشريعة اإلسبلمية بالككيت
 المكقع: ـ،2016 يكنيك 5: االطبلع تاريخ .المؤتمر اإلسبلمي بجدة

http://ar.themwl.org/sites/default/files/Fiqh220103.pdf. 

الضياء البلمع مف الخطب  ـ(.1988-ىػ1408محمد بف صالح بف محمد العثيميف.) بف عثيميف،ا
 .: الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد)د.ـ(.1.طالجكامع

جامعة الممؾ خالد ب أبك عرَّاد، الدكتكر / صالح بف عمي أبك عرَّاد، أستاذ التربية اإلسبلمية الميشارؾ
 18: االطبلع تاريخ .المفيـك ك التطبيؽ  الترفيو كالتركيح في حياة الشباب المسمـ .افي أبي
 مكقع تربيتنا ـ،2016 مايك

http://www.tarbyatona.net/articles.php?action=show&id=107؛ 

ىػ  1424مي المالكي.) القاضي محمد بف عبد اهلل أبك بكر بف العربي المعافرم االشبي بف العربي،ا
.راجع أصكلو كخرج أحاديثو كعمَّؽ عميو: محمد عبد القادر أحكاـ القرآف ـ(. 2003 -

 .: دار الكتب العمميةلبناف -بيركت  .3عطا.ط

تعكيض المجني عميو عف مدة انقطاعو عف العمؿ كعف  ـ(.3/2015حساـ الديف عفانة.) عفانة،
 ،ـ2016يكنيك  16: االطبلع تاريخبكة يسألكنؾ. بحث منشكر عمى مكقع ش. تكاليؼ العبلج

 http://yasaloonak.net/2015/03 المكقع:

: دار بيركت .)د.ط(.التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنان بالقانكف الكضعي عبد القادر عكدة. عكدة،
 .الكاتب العربي

بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفى بدر الديف  أبك محمد محمكد العينى،
 .: دار إحياء التراث العربيبيركت .)د.ط(.عمدة القارم شرح صحيح البخارمالعينى.)د.ت(. 

أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفى بدر الديف  العينى،
  .: دار الكتب العمميةبيركت، لبناف .1.طة شرح اليدايةالبنايـ(.  2000 -ىػ  1420العينى.) 

.)د.ط(.الناشر: دار إحياء عمكـ الديف أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي.)د.ت(. الغزالي،
 بيركت –المعرفة 

السراج الكىاج عمى  ىػ(.)د.ت(.1337العبلمة محمد الزىرم الغمراكم )المتكفى: بعد   الغمراكم
  .: دار المعرفة لمطباعة كالنشربيركت .ط(..)دمتف المنياج

http://yasaloonak.net/2015/03
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ـ(.  2003 -ىػ  1424محمد صدقي بف أحمد بف محمد آؿ بكرنك أبك الحارث الغزم.)  الغزم،
  .: مؤسسة الرسالةلبناف -بيركت  .1.طميٍكسيكعىة القىكاًعدي الًفٍقًييَّة

الصحاح تاج ـ(.  1987 -  ىػ 1407أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي.)  الفارابي،
  .: دار العمـ لممبلييف. بيركت4. تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار.طالمغة كصحاح العربية

 .معجـ مقاييس المغةـ(. 1979 -ىػ 1399أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا.) بف فارس،ا
 .: دار الفكر)د.ـ(ـ.1979 -ىػ 1399: عبد السبلـ محمد ىاركف. ط:  تحقيؽ

ـ(.  2005 -ىػ  1426مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل.)  بادل،آ الفيركز
تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة بإشراؼ: محمد نعيـ  .القامكس المحيط
  .الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيعلبناف: مؤسسة  -بيركت  .8العرقسيكسي.ط

المصباح المنير في غريب  ثـ الحمكم، أبك العباس.أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي  الفيكمي،
 .: المكتبة العمميةبيركت)د.ط(..الشرح الكبير

قسـ -د.نكربنت حسف عبد الحميـ قاركت؛ أستاذ مساعد كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية قاركت،
دار  :)د.ـ( .1.طالتركيح، تعريفو، أىميتو، حكمو ـ(.2009جامعة أـ القرل.) -الشريعة

 حافظ.ال

أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ  بف قدامة،ا
: )د.ـ()د.ط(. .المغنيـ(. 1968 -ىػ 1388مي، الشيير بابف قدامة المقدسي.)الدمشقي الحنب
 .مكتبة القاىرة

جماعيمي المقدسي ثـ أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة ال بف قدامة،ا
الكافي في فقو اإلماـ  ـ(.1994-ىػ 1414يير بابف قدامة المقدسي.)الدمشقي الحنبمي، الش

 : دار الكتب العممية.)د.ـ( .1.ط أحمد

عبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف قدامة المقدسي الجماعيمي الحنبمي، أبك الفرج،  بف قدامة،ا
: دار الكتاب العربي لمنشر )د.ـ( .)د.ط(.تف المقنعالشرح الكبير عمى مشمس الديف.)د.ت(. 

 كالتكزيع.

 2006 -ىػ  1427أحمد بف محمد بف أحمد بف جعفر بف حمداف أبك الحسيف القدكرم.)  القدكرم،
أ. د محمد أحمد سراج ... أ. د  : مركز الدراسات الفقيية كاالقتصادية،تحقيؽ .التجريدـ(. 

 .السبلـ: دار . القاىرة2عمي جمعة محمد.ط
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 أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي الشيير بالقرافي. القرافي،
 .: دار الغرب اإلسبلميبيركت .1: محمد حجي كآخركف.طتحقيؽ .الذخيرة ـ(.1994)

: االطبلع تاريخ. )نقبل عف مكقع االتحاد النسائي اإلسبلمي العالمي فقو الميك كالتركيح القرضاكم،
-http://muslimaunion.com/index.php/2013-04-28 المكقع: ،ـ2016يكنيك  16

10-53-37/item/11532). 

: بيركت  .5ط .الكقت في حياة المسمــ(. 1991-ق1412) د. يكسؼ القرضاكم. القرضاكم،
 .الرسالةسة مؤس

أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف  القرطبي،
.تحقيؽ: أحمد الجامع ألحكاـ القرآف = تفسير القرطبي ـ(. 1964 -ىػ 1384) القرطبي.

براىيـ أطفيش.ط   .: دار الكتب المصريةالقاىرة .2البردكني كا 
براىيـ، التربية .ـ(2001إبراىيـ.) لقرة غكلي، د. مركاف عبد المجيداد. إسماعيؿ  القرة غكلي كا 

 .مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع :األردف -عماف .1.طالتركيحية كأكقات الفراغ

بف عمي بف حكمكف القضاعي  أبك عبد اهلل محمد بف سبلمة بف جعفر القضاعي،
 .2سمفي.ط: حمدم بف عبد المجيد التحقيؽ.مسند الشياب(. 1986 – 1407.)المصرم
 .: مؤسسة الرسالةبيركت

معجـ لغة ـ(.  1988 -ىػ  1408حامد صادؽ قنيبي.)  -محمد ركاس قمعجي  قمعجي كقنيبي،
 .: دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع)د.ـ(.2.طالفقياء

حاشيتا قميكبي  ـ(.1995-ىػ1415أحمد سبلمة القميكبي كأحمد البرلسي عميرة.)  قميكبي كعميرة،
 .: دار الفكر.)د.ط(. بيركتكعميرة

د.ت(. .)محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية  ،الجكزيةابف قيـ 
 .: مكتبة دار البياف)د.ـ(.)د.ط(.الطرؽ الحكمية

 -ىػ 1411محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية.)  ،الجكزيةابف قيـ 
: . ييركت1تحقيؽ: محمد عبد السبلـ إبراىيـ.ط.قعيف عف رب العالميفإعبلـ المك ـ(. 1991

 .دار الكتب العممية

ـ(. 1986 -ىػ 1406عبلء الديف، أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني الحنفي.)  الكاساني،
 : دار الكتب العممية..)د.ـ(2ط.بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

http://muslimaunion.com/index.php/2013-04-28-10-53-37/item/11532
http://muslimaunion.com/index.php/2013-04-28-10-53-37/item/11532
http://muslimaunion.com/index.php/2013-04-28-10-53-37/item/11532
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 -ىػ 1420مر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي.) أبك الفداء إسماعيؿ بف ع بف كثير،ا
: دار طيبة لمنشر )د.ـ(2.: سامي بف محمد سبلمة.طتحقيؽ.تفسير القرآف العظيــ(.  1999
 كالتكزيع.

أسيؿ المدارؾ )شرح إرشاد السالؾ في  .أبك بكر بف حسف بف عبد اهلل الكشناكم.)د.ت( الكشناكم،
  .: دار الفكرلبناف – بيركت .2ط.مذىب إماـ األئمة مالؾ(

فضيمة الدكتكر صالح بف عبد اهلل المحيداف األستاذ المساعد بقسـ الفقو المقارف ، في   المحيداف
 - مجمة البحكث اإلسبلمية .. األشياء المختمؼ في ماليتيا عند الفقياءالمعيد العالي لمقضاء

 -اإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد مجمة دكرية تصدر عف الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية ك 
جزءا، مصدر الكتاب : مكقع الرئاسة  79معيا ممحؽ بتراجـ األعبلـ كاألمكنة عدد األجزاء : 

 http://www.alifta.com ،ـ2016يكنيك  12: االطبلع تاريخ. العامة لمبحكث العممية كاإلفتاء

ىػ  1432ىػ(.)  478كفى: عمي بف محمد الربعي، أبك الحسف، المعركؼ بالمخمي )المت المخمي،
. قطر: كزارة 1دراسة كتحقيؽ: الدكتكر أحمد عبد الكريـ نجيب.ط .التبصرة ـ(. 2011 -

 .شؤكف اإلسبلميةاألكقاؼ كال

ـ(.  2009 -ىػ  1430كماجة اسـ أبيو يزيد، أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني.)  ابف ماجة،
 : دار الرسالة العالمية.)د.ـ(. 1ط .: شعيب األرنؤكط كآخركفتحقيؽ .سنف ابف ماجو

 .1.طالمدكنةـ(. 1994 -ىػ 1415مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني.)   مالؾ
 : دار الكتب العممية.)د.ـ(

. تحقيؽ : محمد فؤاد عبد مكطأ اإلماـ مالؾمالؾ بف أنس أبك عبداهلل األصبحي.)د.ت(.   مالؾ
 .لتراث العربي: دار إحياء امصر الباقي.)د.ط(.

أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، الشيير   الماكردم
الحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي كىك شرح  ـ(. 1999-ىػ  1419بالماكردم.)

 .1الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد.ط -: الشيخ عمي محمد معكض تحقيؽ.مختصر المزني
 .الكتب العممية : دارلبناف -بيركت 
تحفة األحكذم  )د.ت(. .رحمف بف عبد الرحيـ المباركفكرلأبك العبل محمد عبد ال  المباركفكرل

  .: دار الكتب العمميةبيركت .بشرح جامع الترمذم
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مجمة  )د.ت(.لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخبلفة العثمانية.  مجمكعة مف العمماء
 .: نكر محمد، كارخانو تجارًت كتبكراتشي -آراـ باغ يب ىكاكيني.: نجتحقيؽ.األحكاـ العدلية

مصر: شركة  .1ط .تفسير المراغي .(ـ1946 -ىػ  1365أحمد بف مصطفى المراغي.)  المراغي
 .عة مصطفى البابى الحمبي كأكالدهمكتبة كمطب

 )د.ت(.مي.عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف المرداكم الدمشقي الصالحي الحنب  المرداكم
 : دار إحياء التراث العربي.)د.ـ( .2.طاإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ

. .)د.ت(عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني المرغيناني، أبك الحسف برىاف الديف  المرغيناني
: دار احياء لبناف –بيركت  : طبلؿ يكسؼ.)د.ط(.تحقيؽ .اليداية في شرح بداية المبتدم

  .العربي التراث

مختصر ـ(. 1990ىػ/1410) إسماعيؿ بف يحيى بف إسماعيؿ، أبك إبراىيـ المزني.  المزني
  .: دار المعرفةبيركت د.ط(..)المزني )مطبكع ممحقا باألـ لمشافعي(

يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ، أبك الحجاج، جماؿ الديف ابف الزكي أبي محمد   المزم
: د. تحقيؽ.تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (.1980 – 1400القضاعي الكمبي المزم.) 

  .بيركت: مؤسسة الرسالة .1بشار عكاد معركؼ.ط
المسند الصحيح المختصر بنقؿ  ..)د.ت(مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم  مسمـ

: محمد فؤاد عبد تحقيؽ(.العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ)صحيح مسمـ
  .لباقي.)د.ط(. بيركت: دار إحياء التراث العربيا

كمية العمـك -، د.نظمي عكدة أبك مصطفى: أستاذ الصحة النفسية المشارؾأبك مصطفى كأبك دؼ
 -جامعة األقصى بغزة، كد. محمكد خميؿ أبك دؼ: أستاذ أصكؿ التربية المشارؾ -النكعية

أبريؿ  12: االطبلع تاريخ .ك التركيحإتجاىات الطالب الجامعي نحالجامعة اإلسبلمية بغزة. 
 .http://site.iugaza.edu.ps/mdaff/files المكقع: ،ـ2016

مجمة . عبلج المجني عميو كضماف تعطمو عف العمؿد. عبد اهلل بف محمد المطمؽ.   المطمؽ
ة تصدر عف الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كىي مجمة دكري – البحكث اإلسبلمية

 تاريخ .مصدر الكتاب معيا ممحؽ بتراجـ األعبلـ كاألمكنة. -كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد 
 . مكقع الرئاسة العامة لمبحكث العممية كاإلفتاء ،ـ2016أغسطس  14: االطبلع

http://www.alifta.com 

http://site.iugaza.edu.ps/mdaff/files
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:  تحقيؽ. اآلداب الشرعيةـ(. 1999ىػ، 1419) لمقدسي.عبد اهلل محمد بف مفمح ا  ابف مفمح
  ة.: مؤسسة الرسال. بيركت3شعيب األرناؤكط + عمر القياـ.ط

ىػ  1418)  إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد ابف مفمح، أبك إسحاؽ، برىاف الديف.  ابف مفمح
 .لعممية: دار الكتب البناف -. بيركت 1.طالمبدع في شرح المقنع(. ـ 1997 -
ـ(.  2003ىػ 1424)  عبد الرحمف بف إبراىيـ بف أحمد، أبك محمد بياء الديف المقدسي.  المقدسي

 .دار الحديث القاىرة: .)د.ط(.العدة شرح العمدة

 تاريخ االطبلع: .حديقة الحيكاف بمفيـك الشعب السعكدم ـ(.2021.)مارس/مكشات
 .http://www.mekshat.com/vb/showthread.php?54 المكقع: ـ،5/9/2016

أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف محمد بف محمد بف عمي بف غازم العثماني  المكناسي،
دراسة كتحقيؽ: الدكتكر  .شفاء الغميؿ في حؿ مقفؿ خميؿـ(. 2008-ق1429المكناسي.)

ممخطكطات كخدمة جميكرية مصر العربية: مركز نجيبكيو ل .1أحمد بف عبد الكريـ نجيب.ط
  .التراث، القاىرة

درر خسرك.)د.ت(. أك منبل أك المكلى  -شيير بمبل محمد بف فرامرز بف عمي ال مبل خسرك،
 دار إحياء الكتب العربية.:)د.ـ(.)د.ط(. الحكاـ شرح غرر األحكاـ

حكـ حبس الحيكانات في حديقة كشراء تذاكر فتكل  ـ(.23/5/2011)محمد صالح المنجد. المنجد،
 https://islamqa.info/ar/169872المكقع:  . ـ5/9/2016. تاريخ االطبلع: لزيارتيا

المممكة العربية  .1ط .صناعة الترفيوـ(. 2009-ق1430) محمد صالح المنجد.  المنجد
  .زاد لمنشرمجمكعة  :السعكدية

الضكابط الشرعية لمسياحة التركيحية  محمد خالد منصكر، كخالد شجاع العتيبي. منصكر كالعتيبي،
 المكقع: ـ5/9/2016تاريخ االطبلع:  .في الفقو اإلسبلمي

http://riyadhalelm.com/play-15990.html. 

كر األنصارم الركيفعى محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظ ،ابف منظكر
 .: دار صادر. بيركت3.طلساف العرب ىػ(.1414اإلفريقى.)

الضرر في الفقو اإلسبلمي، تعريفو، أنكاعو، عبلقاتو، .ـ(1997-ق1418د.أحمد مكافي.) مكافي،
دار بف عفاف لمنشر  :العربية السعكديةالمممكة  -. الخبر1المجمد األكؿ. ط. ضكابطو، جزاؤه

  .كالتكزيع

http://www.mekshat.com/vb/showthread.php?54
https://islamqa.info/ar/169872
http://riyadhalelm.com/play-15990.html
http://riyadhalelm.com/play-15990.html
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محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ بف يكسؼ العبدرم الغرناطي، أبك عبد اهلل المكاؽ  المكاؽ،
 .: دار الكتب العممية.)د.ـ(1.طالتاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿـ(. 1994-ىػ1416المالكي.) 

لفقو المشارؾ بكمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية د . عبد اهلل بف إبراىيـ المكسى أستاذ ا  المكسى،
المعاكضة عمى الحقكؽ ضكابطيا  . باألحساء، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية

بحث مقدـ لمندكة الفقيية األكلى في المعامبلت المالية ينظميا مكقع الفقو  ؛كتطبيقاتيا
 اإلسبلمي ىالرياض

التابع  مجمة مجمع الفقو االسبلميمؤتمر االسبلمي بجدة. تصدر عف منظمة ال المؤتمر االسبلمي،
عددا ، ككؿ عدد يتككف مف مجمكعة  13لمنظمة المؤتمر االسبلمي بجدة.كقد صدرت في 

 تاريخ. مف المجمدات . أعدىا لمشاممة : أسامة بف الزىراء عضك في ممتقى أىؿ الحديث
 .http://www.ahlalhdeeth.com  ،ـ2016سبتمبر  15: االطبلع

 -ىػ 1419.) تكحي الحنبمي الشيير بابف النجارتقي الديف محمد بف أحمد الف بف النجار،ا
: مؤسسة )د.ـ( .1: عبد اهلل بف عبد المحسف التركي.طتحقيؽ.منتيى اإلراداتـ(. 1999
 الرسالة.

 ـ(. 1999 -ىػ 1419زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، المعركؼ بابف نجيـ المصرم.)  بف نجيـ،ا
.كضع حكاشيو كخرج أحاديثو: الشيخ زكريا اأٍلىٍشبىاهي كىالنَّظىاًئري عىمىى مىٍذىىًب أىًبٍي حىًنيٍفىةى النُّعٍمىافً 

  .: دار الكتب العمميةلبناف –بيركت  .1عميرات.ط

البحر الرائؽ . .)د.ت(زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، المعركؼ بابف نجيـ المصرم بف نجيـ،ا
ئؽ، كفي آخره: تكممة البحر الرائؽ لمحمد بف حسيف بف عمي الطكرم الحنفي شرح كنز الدقا

 .: دار الكتاب اإلسبلمي.)د.ـ(2شية: منحة الخالؽ البف عابديف.ط، كبالحاالقادرم

 ـ(. 2001 -ىػ  1421أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، النسائي.) النسائي،
: حسف عبد المنعـ شمبي، أشرؼ عميو: شعيب األرناؤكط، .حققو كخرج أحاديثوالسنف الكبرل
 .: مؤسسة الرسالةبيركت.1د اهلل بف عبد المحسف التركي.طقدـ لو: عب

(. 1986 – 1406أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، النسائي.) النسائي،
حمب:  .2ط ة.تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غد .المجتبى مف السنف = السنف الصغرل لمنسائي

 .ات اإلسبلميةمكتب المطبكع
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كنز  ـ(.2011-ىػ1432) أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد حافظ الديف النسفي. النسفي،
 .: دار البشائر اإلسبلمية، دار السراج)د.ت( .1ط : سائد بكداش.تحقيؽ .الدقائؽ

لمنياج شرح صحيح مسمـ بف ا ق(.1392أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم.)  النككم،
 .: دار إحياء التراث العربيبيركت .2ط.الحجاج

ركضة الطالبيف  ـ(.1991ىػ / 1412.) ا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككمأبك زكري  النككم
 .: المكتب اإلسبلميعماف -دمشؽ -. بيركت3تحقيؽ: زىير الشاكيش.ط .كعمدة المفتيف

المجمكع شرح الميذب )مع تكممة السبكي  بف شرؼ النككم. أبك زكريا محيي الديف يحيى  النككم
 : دار الفكر.)د.ـ( د.ط(.(.)كالمطيعي

ركضة الطالبيف  ـ(.1991ىػ / 1412.) ا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم، أبك زكريالنككم
 .: المكتب اإلسبلميعماف -دمشؽ -بيركت .3.تحقيؽ: زىير الشاكيش.طكعمدة المفتيف

فتح القدير. اؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي المعركؼ بابف اليماـ.)د.ت(. كم  بف اليماـا
لمكماؿ بف « فتح القدير» -مفصكال بفاصؿ  -بأعمى الصفحة كتاب اليداية لممرغيناني يميو 

 .: دار الفكر.)د.ـ(.)د.ط( لقاضي زاده« نتائج األفكار»اليماـ كتكممتو 
 .تحفة المحتاج في شرح المنياج. .)د.ت(حجر الييتمي د بف محمد بف عمي بفأحم  الييتمي

: المكتبة التجارية مصرركجعت كصححت: عمى عدة نسخ بمعرفة لجنة مف العمماء.)د.ط(.
 .الكبرل بمصر لصاحبيا مصطفى محمد

أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي السعدم األنصارم، شياب الديف شيخ   الييتمي
عني بو:أحمد جاسـ .الفتح المبيف بشرح األربعيفـ(. 2008-ىػ1428اإلسبلـ، أبك العباس.)

 .المممكة العربية السعكدية: دار المنياج -جدة  .1محمد المحمد كآخركف.ط
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 فيرس اآليات القرآنية

رقم  اآليـــة م.
 رقم الصفحة اآلية

 سورة البقرة
 115 84   چ...پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  چ   .1
 108 178 چ  ک...ڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کچ   .2
 108،110 179 چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ چ   .3
 20 185 چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  چ   .4
 179، 50 188 چ...ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ   .5
 51، 47 190 چېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی       ېئۈئ  ېئچ   .6
 88 193 چڌ             ڇ    ڍ  ڍ        ڌ    چ   .7
، 126، 88 194 چ...ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳچ   .8

156 ،174 
 51، 41، 37 195 چ...   ہۀ  ہ  ہ      ہ      ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ چ   .9

 135 ،77 ،15 286 چ...  ٴۇۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ   .10
 سورة ال عمران

 123 37 چ...  ىئېئ  ېئچ   .11
 سورة النساء

 56 1 چ  ٹٹ    ٹ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ  .12
 165 24 چ...ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  چ   .13
 54 59 چ...ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ چ   .14
 41 71 چ... ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ   .15
 143، 139 92   چ...  پٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پچ   .16

 سورة المائدة
 59 2 چ...ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ  ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئچ   .17
 1 3 چ...چ  ڇ    چ  چ  چچ  .18
 65 38 چ...ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ   .19
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 108 45 چ...ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  چ   .20
 24 90 چ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پچ   .21
 56 101 چ...ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴چ   .22

 سورة النعام
 46 141 چٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۈۆ  ۈچ   .23
 119، 93، 78 164 چ...  ېئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ   ېئچ   .24

 رافسورة الع
 13 32 چ...ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ   .25
 40 185 چ...ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  چ   .26

 سورة النفال
 27 60 چ...ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ   .27

 سورة يونس
 65 12 چ...ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ   .28

 سورة ىود
 28 3 چ...ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ﮲  چ   .29

  الحجر سورة
-92 چڀ  ڀ             پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀچ   .30

93 
56 

بّْؾى چپ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ           ڀ  ڀ  چ   .31 }فىكىرى
ـٍ أىٍجمىًعيفى   عىمَّا كىانيكا *لىنىٍسأىلىنَّيي

92-
93 

57 

 سورة النحل
 174، 126 126 چ  ىۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ   .32

 اإلسراءسورة 
-26 چ...وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ   .33

27 
46 

 47 29 چ...ٺ  ٿ    ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  چ   .34
 109 33 چ...  ڱگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ   .35
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 57، 56 36 چ...   ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ   .36
 سكرة األنبياء

-78   چ...ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ   .37
79 

126 

 سورة الحج
 135 78 چ ۓھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓچ   .38

 سورة النور
-30 چ...ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  چ   .39

31 
48 

 سورة القصص
 165 27 چ...ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ    چ   .40

 سورة األحزاب
 49 32 چ...  ٹٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ   .41
 51 58 چ...ک  ک  گ  گ   چ   .42

 سورة فصمت
، 119، 93، 78 46 چ...  مثمت  ىت  يت   جثچ   .43

120 
 سورة الشورى

 126 40 چ...  ۓھ  ھ  ے  ےچ   .44
 سورة محمد

-36 چ...  ھھ  ھہ   ہ  ھ  چ   .45
37 

56 

 راتسورة الحج
 45 10 چ...ۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅچ   .46
 45 11 چ...ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   چ   .47

 سورة الحشر
 45 10 چ...ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  چ   .48

 سورة الجمعة
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 12 11 چ...ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     چ   .49
 سورة المنافقون

 48 9 چ...ڻ  ڻ  ۀ       ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   چ   .50
 سورة الغاشية

 39 17 چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ   .51
 سورة الفجر

 23 4-1 چ...ٱ        ٻ  ٻ  ٻ     چ   .52
 سورة الضحى

 23 2-1 چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ   .53
 صرسورة الع

 23 2-1 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ   .54
 سورة الماعون

 47 5-4 چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     چ   .55
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 فيرس األحاديث 
 

 رقم الصفحة الحديثطرف  م.
ـٍ مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتوً   .1 كيمُّكي ـٍ رىاعو كى  ...""أىالى كيمُّكي

 
52،53 ، 57 ،94 
،121  

 ...""أنا زعيـ ببيت في ربض الجنة  .2
 

45 
كىذىا  .3  ،...""أٍنتيـي الًَّذيفى قيٍمتيـٍ كىذىا كى

 
16 ،23  ،24 

مَّـى  -فَّ النًَّبيَّ "أى   .4 سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  ..."لىعىفى اٍلميتىشىبًّْييفى  -صى
 

49 
مَّـى يىٍكـى   .5 سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  خيبر..." "أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى

 
72 

ًبؿً   .6  ...""أىفَّ ًفي النٍَّفًس ًمائىةن ًمفى اإٍلً
، 

140 
اًريىةن   .7 احو لىيىا "أىفَّ يىييكًديِّا قىتىؿى جى مىى أىٍكضى  ..." عى

 
109 

مَّـى   .8 سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  ..."أىٍىدىٍت بىٍعضي أىٍزكىاًج النًَّبيّْ صى
 

128 ،157 
 ..."" اٍجتىًنبيكا السٍَّبعى الميكًبقىاتً   .9

 
25 

ميكىىا  .10  ..."" ًإذىا سىًمٍعتيـٍ ًبالطَّاعيكًف ًبأىٍرضو فىبلى تىٍدخي
 

42 
 ..."ميمٍّْكتىيىا ًبمىا مىعىؾى  " اٍذىىٍب فىقىدٍ   .11

 
167 

، فىرىمىتٍ   .12  ...""اٍقتىتىمىًت اٍمرىأىتىاًف ًمٍف ىيذىٍيؿو
 

104 ،112 ،143 
ٍيًر ىىذىا ًمٍنؾى يىا عيمىري   .13  ...""ًإنَّا كينَّا أىٍحكىجى ًإلىى غى

 
177 

عيكا  .14  ..."" إفَّ المَّوى أىكحى إليَّ أٍف تىكاضى
 

45 
ـٍ " إف اهلل تبارؾ كتعالى   .15 ديكي  ..."ييًحبُّ ًإذىا عىًمؿى أىحى

 
53 

 ...""إف اهلل عزَّ كجؿ ييدخؿي بالسَّيـ الكاحد  .16
 

18 ،22 
ـٍ ثىبلىثنا:  .17  ..." "ًإفَّ المَّوى كىًرهى لىكي

 
47 

 ...""إف قتيؿ الخطأ شٍبو العىمد، قتيؿ السَّكط  .18
 

141 
مىٍيؾى   .19 ًلنىٍفًسؾى عى قِّا، كى مىٍيؾى حى بّْؾى عى قِّا، كىأًلىٍىًمؾى " ًإفَّ ًلرى  ..."حى

 
14 

 ..."" إنما األعماؿ بالنيات  .20
 

44 
كرى   .21 الىؾى السُّري ٍغًفرىًة ًإٍدخى  ..."" ًإفَّ ًمٍف كىاًجًب اٍلمى

 
26 ،28 

ـٍ   .22  ...""ًإفَّ ىىًذًه النَّارى ًإنَّمىا ًىيى عىديكّّ لىكي
 

42 
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، فىًإذىا ًنٍمتيـٍ   .23 ـٍ  81 "..."ًإفَّ ىىًذًه النَّارى عىديكّّ لىكي
ؿو   .24 مَّـى ًبرىجي سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  116 ...""أيًتيى النًَّبيُّ صى
 28 ..."""تىبىسُّميؾى ًفي كىٍجًو أىًخيؾى   .25
مَّـى كىأىنىا ًبٍنتي   .26 سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًني النًَّبيُّ صى كَّجى  ..."" تىزى

 
17 

مىى المَّوً   .27 اًمفه عى ثىةه كيمُّييـٍ ضى  ..."" ثىبلى
 

124 
 " الخراج بالضماف"  .28

 
125 ،137 

ٍبؿه مىٍمديكده   .29 مَّـى فىًإذىا حى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ؿى النًَّبيُّ صى  ..."دىخى
 

15 
ٍمسىةي أىٍخمىاسو   .30 طىًأ خى  ..."" ًديىةي اٍلخى

 
142 

كا اٍلقيميكبى سىاعىةن ًبسىاعىةو"  .31 كّْحي  ...""رى
 

22 
مىى اٍلمىٍرًء   .32  ..."اٍلميٍسًمـً "السٍَّمعي كىالطَّاعىةي عى

 
96 

تَّى  .33 ذىٍت حى ا أىخى مىى اليىًد مى  90 ..."" عى
 8 ..."" فأحببت بشفاعتي أف يرفَّو عنيما  .34
رىاـه   .35 ـٍ حى ، بىٍينىكي ـٍ كي ، كىأىٍعرىاضى ـٍ ، كىأىٍمكىالىكي ـٍ  176 ...""فىًإفَّ ًدمىاءىكي
 ..."فسابقتيو فسبقتيو عمى ًرجميَّ   .36

 
16 

 "في األسناف خمس خمس..."  .37
 

151 
كفى   .38 كفى ًحقَّةن كىًعٍشري طىًأ ًعٍشري  144 ..."" في ًديىًة اٍلخى
مَّـى   .39 سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ؿه ًلمنًَّبيّْ صى  42 ..."قىاؿى رىجي
طىًأ ًشٍبًو اٍلعىٍمدً   .40  143، 111، 104 ..."""قىًتيؿي اٍلخى
مَّـى   .41 سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ى رىسيكؿي المًَّو صى  144 ...""قىضى
اًلطينىا  .42 مَّـى لىييخى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  ...""كىافى النًَّبيُّ صى

 
17 

 ..."يىصيؼُّ  -صمى اهلل عميو كسمـ  -"كاف رسكؿ اهلل   .43
 

17 
 ..."" كاف يراكح بيف قدميو يقكـ عمى كؿ رجؿ  .44

 
10 

طىأه، ًإالَّ السٍَّيؼى   .45  ..."" كيؿُّ شىٍيءو خى
 

111 
 ..."ٍف ًذٍكًر اهلًل فىييكى لىًعبه " كيؿُّ شىٍيءو لىٍيسى مً   .46

 
18 ،38 

مَّـى   .47 سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  ..."كيٍنتي أىٍلعىبي ًباٍلبىنىاًت ًعٍندى النًَّبيّْ صى
 

17 
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كحي   .48  ..."" الى تىتًَّخذيكا شىٍيئنا ًفيًو الرُّ

 
49 

ا  .49 ٍمحن ٍمدنا كىالى صي  ..."" الى تىٍحًمؿي اٍلعىاًقمىةي عى
 

142 
ك   .50 ٍبدو يىٍكـى الًقيىامىةً "الى تىزي  ..."ؿي قىدىمىا عى

 
46 

، 52، 37، ث " ال ضرر كال ضرار"  .51
53،60 ،128 ،

174 ،175 
52.  " مىى ميٍؤتىمىفو مىافى عى  88 " الى ضى
 "ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس"  .53

 
 ح

مىى أىًخيًو ًبالسّْبلىحً   .54 ـٍ عى ديكي  ...""الى ييًشيري أىحى
 

81 
مىى"الى ييكًردىفَّ ميٍمرً   .55  42 ..."ضه عى
ةن "  .56 ـي يىييكدي أىفَّ ًفي ًديًننىا فيٍسحى  26 ..."لىتىٍعمى
، فىقىاؿى   .57  ..."" لىًقيىًني أىبيك بىٍكرو

 
14 

: تأديبي الرجؿً   .58  ..."" ليس مف المٍيك إال ثبلثه
 

11 ،18 ،22 
 50 ..."" لىيىكيكنىفَّ ًمٍف أيمًَّتي أىٍقكىاـه، يىٍستىًحمُّكفى   .59
ا تىرىٍكتي   .60 رَّ  "مى  48 ..."بىٍعًدم ًفٍتنىةن أىضى
اًلًح كىالسٍَّكًء،  .61 ًميًس الصَّ ثىؿي الجى  44 ..."" مى
مىى نىفىرو   .62 مَّـى عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  22 ..."مىرَّ النًَّبيُّ صى
ـى الميٍسًمميكفى   .63 ًم ـي مىٍف سى  51، 45 ...""الميٍسًم
ٍبدو "  .64 ٍف أىٍعتىؽى نىًصيبنا لىوي ًفي عى  ..."مى

 
161 

بىؿو فىقىتىؿى نىٍفسىوي،  .65 ٍف تىرىدَّل ًمٍف جى  116 ..."" مى
 45 ..."" مف ركع مسمما ركعو اهلل  .66
 141 ..."" مف قىتؿ متعمدان ديفع إلى أكلياء القتيؿ  .67
ًديدىتيوي   .68 ًديدىةو فىحى ٍف قىتىؿى نىٍفسىوي ًبحى  116 ...""مى
 81، 42 ..."" مىٍف مىرَّ ًفي شىٍيءو ًمٍف مىسىاًجًدنىا  .69
ٍغبيكفه ًفيًيمىا كىًثيره ًمفى النَّاسً   .70 تىاًف مى  24 ..."" ًنٍعمى
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مَّى  .71 مَّـى أىٍف يىتىخى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  46 ...""نىيىى رىسيكؿي اهلًل صى
 "نيى عف اإلرفاه"  .72

 
8 

 ..."" نيى عف التحريش  .73
 

49 
قىاؿى   .74 ٍذًؼ، كى ٍف اٍلخى  43 ..."نىيىى عى
مَّـى  "كىاهلًل لىقىٍد رىأىٍيتي   .75 سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  16 ..."رىسيكؿى اهلًل صى
ًبؿً   .76  147 ...""كىأىفَّ ًفي النٍَّفًس الدّْيىةى ًمائىةن ًمفى اإٍلً
ف ما أفسدت المكاشي بالميؿ ضماف  .77  125 ...""كا 
ـٍ كىاٍلميٍحدىثىاًت فىًإفَّ كيؿَّ ًبٍدعىةو   .78 يَّاكي  50 ..."" كىاً 
ًفي الشَّفىتىٍيًف الدّْ   .79  147 ..."يىةي "كى
ٍمسه   .80 ًة خى ًفي اٍلميكًضحى  150، 148، 140 ...""كى
دىقىةه   .81 ـٍ صى ًدكي ًفي بيٍضًع أىحى  26 ..."كى
مىٍف غىشَّنىا فىمىٍيسى   .82  50 ..."" كى
 141 ...""كمف قتؿ لو قتيؿ فيك بخير النظريف  .83
ٍف قىتىؿى نىٍفسىوي ًبشىٍيءو ًفي الدٍُّنيىا "  .84 مى  116 ..."كى
ٍيؿه ًلمَّ   .85 دّْثي فىيىٍكًذبي "كى  ..."ًذم ييحى

 
45 

؟  .86 ـٍ لىٍيكه  ...""يىا عىاًئشىةي، مىا كىافى مىعىكي
 

18 
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  اآلثارفيرس 
 رقم الصفحة األثر م.

 ..."" أف رجبل رمى رجبل؛ فأصابتو جائفة  .1
 

151 
ٍنوي   .2 ًميه رىًضيى المَّوي عى مىٍيًف شىًيدىا ًعٍندى عى  ...""أىفَّ رىجي

 
73 

 ..."اف قضى في الذم يضرب"أف عثم  .3
 

177 
 ...""أف عممكا غممانكـ العكـ  .4

 
38 

 ..."أنو كاف يضمف األجير  .5
 

90 
ٍقبىاالن   .6  ..."" ًإفَّ ًلٍمقيميكًب لىنىشىاطنا كىاً 

 
19 

 ..."" إني ألستجـ نفسي بشيء مف الميك  .7
 

27 
كا اٍلقيميكبى تىًعي   .8 كّْحي  ...""رى

 
19 

كا اٍلقيميكبى تىًعي  .9 كّْحي  22 ..."رى
كا اٍلقيميكبى كىاٍبتىغيكا لىيىا طيرىؼى   .10 كّْحي  ...""رى

 
19 

 ..."" قاؿ لي عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو: تعاؿ  .11
 

38 
مَّـى يىتىبىادىحيكفى   .12 سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ابي النًَّبيّْ صى  ...""كىافى أىٍصحى

 
19 

 "" الى تيًممُّكا النَّاسى   .13
 

19 
ييٍركىل عىٍف عيمىرى   .14  ..."رضي اهلل عنو:  تىٍضًميفي  كى

 
90 

 
 
 
 

 


