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 :ملخص البحث
فييي ءييو  مييا مدمتييا ميين همييواخ الاتهييا  واختالفيياتهو وهدلييتهو فييي موءييو  ت بييي  

 مبده الءرر ومنامشتي لهذه األمواخ واألدلة يتلخص لي ما يأتي: 
التعيييويب مبيييده مهيييو مييين مبيييادي الشيييريعة اإلسيييالمية يكايييخ حتيييو  المسيييلمين  -1

تهو كي ال يتجاوز احد منهو عليى مليا الغيير هو يغت ي  ويحافظ على ممتلكا
 حتوما.

ءيييمان المنيييافم همييير مهيييو وحييييوي متيييى ميييا كيييان للمغ يييو  اجييير  وميييد راعيييى  -2
الاتها  رحمهو اهلل في هذه المسالة العرف والعادة في البالد التي تح يخ فيهيا 
 مثخ هذه األمور فتد يتءيي العيرف فيي بليد ميا بيأن المنيافم التيي تسيتح  بعتيد
اإلجيييارة كالعتيييار ميييثال والثييييا  واليييدوا  عليهيييا الءيييمان جرييييا عليييى األعيييراف 
السيياةدة فييي ذلييا البلييد فييان الاتهييا  يتولييون بالءييمان فيهييا: همييا الييبالد التييي ال 

 تتءي األعراف فيها بالءمان فان الاتها  ال يتولون بالءمان فيها.
الءيمان عليى المنيافم وهكذا نرى هن العرف والعادة يلعبيان دورا مهميا فيي تحدييد 

 من عدما.
مراعيياة الاتهييا  والمجتهييدين ميينهو لكثييير ميين األمييور والمسيياةخ التييي لهييا عالميية  -3

ومسيياب بحتييو  النيياب وممتلكيياتهو وعييدو الجمييود علييى الن ييوص حييي  يعييد 
عميياال للاكيير والنظيير فييي المسيياةخ التييي هييي منييا  النظيير  ذلييا شييجاعة ميينهو وال

يجددون في آراةهو وهموالهو بميا يتناسي  ميم  واالجتهاد مما جعخ الكثيرين منهو
 التعامالت المستجدة في البالد التي يسكنوها. 

تييالف ميياخ الغييير حر ييا ميين  -4 تحديييد المسييةولية فييي حاليية التت ييير والتعييدي وال
 الاتها  على حاظ همواخ المسلمين وحتومهو. 

 ميين األمييور الحاسييمة مييوخ الاتهييا  بتءييمين الغا يي  العتييار إذا هلييا فييي يييده -5
كيييي ال يتجيييره احيييد عليييى االسيييتيال  عليييى مييياخ الغيييير هو ملكيييا وفيييي هيييذا سيييد 
لذريعة وماسدة عظيمة ألنا لو ترا الغا   ولو يالح  في تءمينا ميا تليف 
في يده من العتار فأنا ربميا وبيدافم العيداوة هو الكييد لنخيرين ينيدفم إليى تعميد 

  issn : 2071- 6028



 

 89 

 في الشريعة اإلسالمية تطبيق مبدأ تعويض الضرر في اختالف الفقهاء

 

 م1122 آذار   – العدد التاسع   –المجلد الثالث  مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية

ان ال ءيمان علييا إتالف المغ و  وال يتم تحت  اةلة المسةولية ألنا يعليو 
 في ذلا.

تءييييمين األجييييير هيءييييا ميييين األمييييور الحيوييييية حااظييييا علييييى ممتلكييييات وهمييييواخ  -6
 اآلخرين ولهذا ماخ سيدنا علي )رب( )) ال ي لح الناب إال ذلا((.

مراعييياة الاتهيييا  لحالييية االءييي رار  وليييو يعتبيييروا ذليييا تعيييديا عليييى مييياخ الغيييير  -7
 تماشيا مم مت ود الشار  الحكيو. 

 

ABSTRACT 

 

  According to what has been presented on speeches and 

differences among religious scholars concerning compensation 

principles, it is included that: 

1- Compensation is a very important principle in Islamic 

Jurisprudence which assure keeping Muslims’ rights and 

their belongings. 

2- Benefits insurance is a principal concern of scholars 

especially in countries which pay more attention to 

conventions related to these matters. In this sense, scholars 

will depend on benefits’ insurance if countries adopt 

conventions. A convention in a country may determine 

that benefits earned due to leases of real estate, clothes, 

life stocks, for example, are decided according to 

conventions prevailing in that country. In countries that do 

not depend on conventions, scholars don’t adopt insurance 

principle. 

3- Religious scholars pay much more attention to matters 

related to human rights. They do not only stick to  literal 

meaning of religious texts. This will give vitality to life by 

making most scholars present new opinions in accordance 

with the new developments of life in the countries they 

live in. 

4- Determining change in case of uncommitment so as to 

keep Muslims’ rights. 
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5- One of the decisive matters in scholars’ speech is that 

anyone who takes the real estate in force, should give 

insurance in order not to trespass others’ rights. 

6- The one who rents the real estate should also give 

insurance in order to keep others’ belongings. 

7- The scholars should keep in their minds when one is faced 

to do something . This is not considered as a trespassing 

for others’ rights. 

 :مــــةالمقد  
الحمد هلل الذي مهد لهذه األمة سبخ السعادة وهرشدها إلى سلوا  ر  الخير والتعاون 
وحثها على ما يحت  لها الراحة والهنا  إذا ما التزمت بشر  اهلل وتعاليو دينا الحنيف 

ما نزخ إليهو من  وال الة والسالو على من هرسلا اهلل رحمة للعالمين ليبين للناب
ربهو لعلهو يهتدون إلى ال را  المستتيو ومن رحمتا تعالى بعباده هن هيأ لهذه األمة 
المرحومة فتها  وعلما  ربانيين اسهروا ليلهو واتعبوا هجسادهو وهفكارهو في سبيخ 
إي اخ المعرفة والمعلومة إلى األجياخ المعا رة لهو واألجياخ التي تليهو ليتنوروا 

لا العلوو والمعارف ويثتاوا هناسهو بثتافة الترآن الذي ال يأتيا البا خ من بين بنور ت
يديا وال من خلاا وليح نوا هناسهو من الومو  بمهاوي الردى والمبادي الدخيلة 
واألفكار الشاذة التي تع ف بالمسلمين وتهددهو في دينهو ومعتتداتهو . ومن فيب 

يره وناتح نافذة  غيرة ن خ من خاللها على تلا العلوو والمعارف نغترف غرفة يس
مبده شريف من المبادي التي احتواها موروثنا الاتهي الءخو وتناولها الاتها  بالبح  

( الذي يلح  هنظارهو وآرا هو هال وهو مبده )تعويب الءرر والتحتي  وتباينت فيها
بيان باإلنسان جرا  ت رف الغير سوا  كان هذا الت رف متعمدا هو عاويا و 

الت بيتات التي تتمخب عن هذا المبده. ولو هلزو ناسي في هذا البح  بذكر جميم 
النماذج والت بيتات المتارعة عن التعويب والءمان جرا  الءرر هو اإلتالف لكني 
اكتايت بذكر بعب النماذج والت بيتات التي رهيتها مهمة وتاي بالكشف عن تلا 

األخرى تدور في فلا ما سأذكره من خالخ  الت بيتات  مم هن النماذج واألمثلة
 البح  .

 ومد مسمت البح  إلى متدمة و مبحثين ومسمت المبحثين إلى عدة م ال  

Keyword : Differences , application , harm
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 تكلمت في المبح  األوخ عن همساو التعويب وعن التعويب بإتالف المنافم 
وتكلمت في المبح  الثاني عن االستيال  التهري على ملا الغير كاالستيال  على 

وغيره   وتكلمت عن األجير المشترا وعن االء رار وهخ يب خ ح  الغير  العتار
او ال ثو اتبعت البح  بخاتما بأهو النتاةج  هذا وهسالا تعالى هن يجعخ عملي هذا 

 خال ا لوجها الكريو انا سميم مجي   
 الباحث                                                                 

 
 األولالمبحث 

 تعريف التعويض وأقسامه
 المطلب األول

العوب واحد األعواب   وعوءا تعويءا وعاوءا هي تعريف التعويض لغة: 
 (1)هع اه العوب   واعتاب وتعوب : اخذ العوب   واستعاب :  ل  العوب 

 . وكلها تدور حوخ معنى اخذ العوب هو  ل  التعويب .
وج  من بدخ مالي بسب  إلحا  هو دفم ما تعريف التعويض في االصطالح : 

 ( 2) ءرر بالغير 
 المطلب الثاني

 أقســــام التعويـــض
 : التعويض قسمان

 الجراحات .  (3)ن ت عليا الشريعة اإلسالمية كالديات وهروش  :القسم األول
وهو ما يتدره الحاكو إما بناسا او بواس ة الخبرا  من  وقسم غير منصوص عليه
ثخ تتدير ميو المتلاات المالية او البدنية التي لو يرد في ههخ المهن والم الح م

.  ( الشر  اإلسالمي تتدير محدد لها وهو ما عرف عند الاتها  باسو )حكومة عدخ
عماال  ومم اتاا  الاتها  على مبده تعويب الءرر عمال بالن وص الشرعية وال

لءرر اختالفا كبيرا   للتواعد الاتهية المتا  عليها   فأنهو اختلاوا في مدى ت بي  ا
 فمنهو المتوسم في االختالف إلى حد كبير ومنهو المءي  فيا ومنهو المتوس  . 

وسنعرب في الم ل  الثال  نماذج من هموالهو واختالفاتهو وسنرى كيف هن فتها  
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المسلمين ي لتون العنان لتاكيرهو ونظرهو في المساةخ التي ال يوجد فيها نص ما م 
دفعون في النظر وتتدير الم الح واستخراج العلخ ومعرفة األحكاو فإنهو إذ ذاا ين

  إلى هبعد حد ممكن .
 المطلب الثالث

  :تالف المنافعالتعويض بإ 
هو إتالف جز   (4)ذه  الشافعية والحنابلة إلى هن التعويب كما يكون بإتالف العين

تحد   منها هو إتالف و ف مت ود فيها   يكون هيءا بإتالف المنافم التي
 .(5)باستعمالها

وذه  المالكية والحناية إلى هن المنافم ال تءمن وذكروا  همثلة لذلا في با  
. فتاخ الحناية ومن وافتهو بأن منافم المغ و  ال تءمن   فمن غ   (6)الغ  

دابة واستخدمها هو لو يستخدمها ولكن ءيم منافعها على  احبها مدة فانا ال 
 .(7)ءمان عليا
. وكالمهو هذا فيما حنابلة إلى هن على الغا   الءمانو كالشافعية والوذه  غيره

. وهما ما ال تستح  رة كالعتار مثال والثيا  والدوا لا منافم تستباح بعتد اإلجا
 .(8)منافعها بعوب كالغنو والشجر وال يور ونحوها فانا ال ءمان لمنافعها عندهو

ي ال تستح  منافعها بالتعويب من شموخ ويالحظ هنا هن الاتها  استثنوا األشيا  الت
  فان البالد التي يجري فيها ولعخ مرد ذلا إلى العرف والعادة منافعها بالءمان

ت  العلة التي العرف بهذا النو  من االستةجار فإنهو يتولون بالءمان في منافعها لتح
 .بنوا عليها الءمان

حتا  العوب على منافم األشيا  هما البالد التي لو يً رد فيها العرف والعادة باست
 . مان فيهاالمذكورة فانا ال ء

وال يخاى على هحد هن العرف والعادة يتحكمان في بلورة كثير من األحكاو ب ر  
التياب واالستحسان وتغلي  الم لحة وذلا في األمور والمساةخ الشرعية التي هي 

 –رحما اهلل  –الشافعي  منا  النظر واالجتهاد   وهوءح دليخ على ذلا رجو  اإلماو
عن كثير من المساةخ والاتاوى لما استتر با المتاو في م ر مما حدا با على 
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تأسيب مذهبا الاتهي الجديد و هناا حاالت مشابهة أل حا  المذاه  األخرى 
. ومن األمثلة على ءمان المنافم عند الاتها  المجتهدين في هذا الخ وصو 

الغير باإلكراه هو يحبسا مدة لمثلها اجر. وماسوا  الاتها  : الرجخ الحر يستخدما
 فيا ومنعا عن العمخ فانا يعد حبسا عن هحد على ذلا ءمان مدة الجرح الذي 

 . العمخ وتاويتا للمناعة المتتومة
متى كان للمغ و  هجر فعلى مدامة الحنبلي لهذه المسألة فتاخ: ))ومد تعرب ابن 

  هذا ا  استوفى المنافم هو تركها تذه سو  الغا   هجر مثلا مدة متاما في يديا
 (( .هيآيا احمد في رواية األثرو  هو المعروف في المذه  نص عل

ومد روى محمد بن الحكو من الحنابلة عن احمد فيمن غ   دارا فسكنها عشرين 
 .اجتري هن هموخ عليا سكنى ما سكن سنة ماخ اإلماو احمد: ال

: هذا موخ إال هن هبا بكر من الحنابلة ماخ  رذا يدخ على توماا عن إيجا  األجوه
 . (9)مديو الن محمد بن الحكو مات مبخ اإلماو احمد بعشرين سنة

  :هدلة الاريتين
 : اية وه حا  اإلماو مالا بما يأتياحتج الحن :أوال
 .(11(  )10)((بتولا  لى اهلل عليا وسلو: ))الخراج بالءمان – 1
ا استوفى مناعة بغير عتد وال شبهة ملا   وألن  مالوا بأن ءمانها على الغا   – 2

 .(12)فلو يءمنها كما لوزنا بامرهة م اوعة
 : الحنابلة باألدلة العتلية اآلتيةاحتج الشافعية و ثانيا : 

هن يءمنا بمجرد اإلتالف إن كخ ما ءمنا باإلتالف في العتد الااسد جاز  – 2
 . كاألعيان

متتوو مغ و    هو نتوخ ماخ االعياناتلف متتوما فوج  ءمانا كا وألن   – 1
 .فوج  ءمانا كالعين

وهجابوا عن دليخ الحناية ومن وافتهو بأن الحدي  الشريف وارد في البيم وال يدخخ 
  .ز لا االنتاا  بالمغ و  باإلجما ا ال يجو فيا الغا   ألن  

لزانية   الن اا على الزنا بأنا مياب مم الاار كما هجابوا عن استدالخ غيرهو بتياس

iss
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العوب فكان بمنزلة من هعاره رءيت بإتالف منافعها بغير عوب وال عتد يتتءي 
 . (13)  ولو اكرهها على الزنا لزما مهرهاداره

ومد نظر في هذه المسألة المتأخرون من الحناية ورهوا ما في مذه  الشافعية 
وموف والحنابلة من إن اف وعدالة في هذا الخ وص فترروا هن منافم العتار الم

مءمونة سوا  هكان معدا لالستغالخ هو ال نظرا للومف  وهن الشي  المعد لالستغالخ 
  وكذا رهوا ءمان المنافم في همواخ اليتامى مونة منافعا موموفا هو غير موموفمء

 .للجان  اإلنساني في هذه المسألة عامة مراعاة
بتوخ الشافعي في  ياتون –هي الحناية  –ماخ في المجتبى : وه حابنا المتأخرون 

 .(14)المستغالت واألوماف وهمواخ اليتامى ويوجبون اجر منافعها على الغ بة
ومن الجدير بالذكر هنا هن المتأخرين من هتبا  المذاه  والاتها  كانوا يتلمسون 
هحكاو الم الح هنى وجدوها ولو خالاوا في ذلا مذاه  هةمتهو من غير غءاءة 

مة للمسلمين وتيسيرا ألمورهو  إذا فالراجح موخ هو تحرج  الما هن في ذلا خد
 . م الح الناب وحتومهو واهلل اعلو الشافعية والحنابلة حااظا على

بموج  هذه التاعدة الاتهية فانا من وج  عليا  :قاعدة : ال يجتمع أجر وضمان
  فلو نا ال يلزما هجر ما ينتام با مناءمان لشي  بمتتءى موج  شرعي فا

ابة فهلكت بالتعدي هو اإلهماخ فانا يءمن ميمتها ويست  عنا استأجر شخص د
 . (15)األجر

 .كثيرة في موروثنا الاتهي العظيو والشواهد على ذلا
والءمان ماعدة من التواعد الاتهية التي تحكو مبده التعويب  : قاعدة : الغرم بالغنم

على من : هن التءمينات التي تح خ من شي  تكون ))الغرو بالغنو(( ومعناها
ت : إن ناتة الاتير العاجز عن الكس  واجبة في بييستايد منا شرعا  ولهذا مالوا

  ورد ا بناتة رد العارية على المستعير. وحكمو الماخ ألنا وار  من ال ورا  لا
 . (3)الوديعة على المود 
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  :مسؤولية المسلم بإتالف مال الذمي
إتالف ماخ الذمي الذي يحرما  يرى هبو حنياة رحما اهلل هن المسلو مسةوخ عن

والثوا  من اهلل عز  اإلسالو كالخمر والخنزير وان م د المسلو بإتالفا األجر
 . (16)وجخ

وخالف الجمهور في هذا فتالوا  : ال ءمان على المسلو في إتالف ما حرما الشر  
 : الروان كان مملوكا لغيره إال هن  اح  مغني المحتاج من الشافعية ماخ في الخم

 . (17)تءمن وال ترا  على ذمي إال هن يظهر شربها هو بيعها
: إننا مأمورن بتركهو وما يدينون إذ الخمر لهو كالخخ لنا والحجة ألبي حنياة
 . (18)والخنزير لهو كالشاة لنا

هما الحجة للجمهور فهي هن ميمة الخنزير والخمر مد ست ت في ح  المسلو فهو 
. والحاخ ناسا فيمن كسر آالت اللهو كال بخ ا في ح  الذميماخ غير متتوو فكذ

والمزمار ونحوها العاةدة للمسلو فتد ذه  هبو حنياة إلى ءمانها والحجة لا هن هذه 
 . (19)األشيا  يجوز بيعها فال يجوز إتالفها

وخالف الجمهور وهبو يوسف ومحمد بن الحسن  احبا هبي حنياة فتالوا بعدو 
ال يجوز بيعها فال يءمن هن هذه األشيا  ءمانها عند اإلتالف والحجة لهو 

 . (20)بإتالفها
والراجح كما هراه موخ الجمهور في عدو ءمان ما هتلاا المسلو من الخمر والخنزير 
العاةد للذمي وكذلا مولهو في عدو ءمان آالت اللهو والمزامير الن امخ هحوالها 

عن ذكر اهلل وعن ال الة الكراهة إن لو نتخ التحريو  والن هذه اآلالت تلهي المسلو 
 .واهلل اعلو  ي من مزامير الشيا ينوه
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 :المبحث الثاني

 .االستيالء القهري على ملك الغير
 :المطلب األول

 .االستيالء على العقار
اختلف الاتها  في مسألة االستيال  هو غ   دار هو ارب الغير وها هنا اذكر 

بينها مرجحا ما هراه راجحا  لتهو متارنا فيماهموالهو في هذه المسألة ثو هردف ذلا باد
 :منها
ذه  اإلماو هبو حنياة وهبو يوسف رحمهما اهلل إلى انا في حالة استيال  الغا    

على األرب هو الدار المغ وبة فانا البد من إزالة يد المالا عن الملا واثبات اليد 
منزوعة من ملكا وتثبيت التاهرة هي نز  الملكية من المالا األ لي هو اعتبار يده 

يد الغا   عليا لذا فانا ال ءمان عندهما على الغا   فيما إذا هلا العتار في 
  .(21)يده

 . ناية: يكاي فيها تاويت يد المالاوماخ جمهور الاتها  و محمد بن الحسن من الح
  .(22): يكاي فيها إثبات اليد التاهرةوماخ اإلماو الشافعي رحما اهلل

  :األدلة
استدخ هبو حنياة وهبو يوسف بان الغا   بمجرد اغت ابا للعتار فان ملكيتا  –2

انتتلت من يد المالا األ لي إلى يد الغا   الن فعخ الغ   هزاخ يد الملكية عن 
المالا األ لي وهذا ال يت ور في العتار الن يد المالا ال تزوخ إال بإخراجا عنها 

منتوالت فاألمر مختلف الن النتخ فعخ فيا . وهما في ال في العتاروهو فعخ فيا ال
وهو الغ   ومسألة الجحود ممنوعة لذا فان الغا   يءمن بهالا المغ و  

 . (23)المنتوخ دون العتار المغ و 
ذلا وءم اليد استدخ الجمهور ومحمد بن الحسن من الحناية بأنا يكاي في  – 1

اويت يد المالا عند محمد بن   ويكاي تالعتار عند الشافعي ( علىالتاهرة )المغت بة
الحسن ألنا يستحيخ إن يجتمم يدان على محخ واحد في حالة واحدة فيتحت  
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الو اان هي و ف انتتاخ الملكية إلى الغا   وو ف الغ   ف ار كالمنتوخ 
وجحود الوديعة لذا فان الغا   عندهما يءمن بهالا المغ و  سوا  كان عتارا 

 .(24)هو منتوال
شافعي ومحمد بن الحسن في هذه المسألة هو هن الشافعي يكتاي والار  بين ال

بوءم اليد التاهرة على العتار هي ما يسمى عندنا اليوو بي )إشارة الحجز( بينما يرى 
المالا عن ملكا فاتت محمد بن الحسن انا يكاي فيها تاويت يد المالا هي هن يد 

  وهو منتوخ عن الجمهورالسالو إن هذا  . وحكى ال نعاني في سبخبمجرد الغ  
هن العتارات بجامم االستيال  الحا خ في نتخ المنتوخ وفي ثبوت اليد على غير 

: بان ثبوت اليد هو استيال  وان بالغ   مياسا على المنتوالت وماخالمنتوخ تءمن 
 .(25)  واستولى زيد على ارب عمروفيتاخ: استولى الملا على البلد لو ينتخ

ر مثخ كون توخ ابن رشد هو هخ كون يد الغا   على العتاوسب  اختالفهو كما ي
ن جعخ حكو ذلا واحدا ماخ بالءمان  ومن لو يجعخ   فميده على ما ينتخ ويحوخ

 .(26): ال ءمانحكو ذلا واحدا ماخ
عدما  ويمكن تلخيص مسألة ءمان العتار المغ و  إذا هلا في يد الغا   من

 : باألتي
 هلا في يده إذا كان المغ و  منتواليءمن الغا   المغ و  إذا  – 2

ة والشافعية والمالكية ونحوها عند الجميم من الحنايكالمكيالت والموزونات والثيا  
 .والحنابلة

يءمن الغا   العتار إذا هلا في يده عند الجمهور من الاتها  من المالكية  – 1
ن المنتوالت التي والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحناية شأنا في ذلا شأ

 .(1) :تو ذكرها في الاترة
. ومد في يده عند هبي حنياة وهبي يوسف ال يءمن الغا   العتار إذا هلا – 3

 . وهي في مجملها هدلة عتلية مياسيةهوردت هدلة الاريتين وحججهما 
والراجح الذي هراه هو موخ الجمهور ألنا ال فر  في ذلا بين ما إذا كان المغ و  

هو ثابتا  الما ثبتت يد الغا   على المغ و  واستولى عليا لذا فعليا منتوال 

Type text here
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 .(27)الءمان في الحالتين وهو ما حكاه ال نعاني عن الجمهور ون ره واهلل اعلو
يا وتظهر ثمرة الخالف بين الحناية والشافعية في فر  من فرو  هذه المسألة وال

 : المثاخ
الولد حي  اعتدى ثو ح خ اعتدا  على إذا غ   رجخ دابة وسامها فتبعها ولدها 

  فاي هذه الحالة ال يءمن الغا   هالا الولد إال في حالة سوما عليا ذة  فأتلاا
 . عند الحناية ويءمن عند الشافعية للولد مم هما

  :األدلة
احتج الحناية بأْن تلف الولد لو يح خ باعخ الغا   بخ بأمر  اري ألنا لو   - 1

  ومد واف  محمد بن الحسن هستاذيا هبا الولد هو الذي تبم األوما بخ هن يستا مم ه
حنياة وهبا يوسف في هذا جريا على مذهبهو في زواةد المغ و  ونتاجاتا وذلا 

 .(28)لعدو تاويت يد المالا فيها
احتج الشافعية بثبوت اليد التاهرة باعخ الغا   وهي ناب حجتهو في العتار  – 2

 .(29)المغ و 
الشافعية ألنا لو لو تح خ حالة الغ   للدابة وسومها من مبخ والراجح موخ 

الغا   لما تبعها ولدها وح خ لا ما ح خ من اعتدا  الذة  عليا فمتابعة الولد 
 .واهلل اعلو  ألما همر ف ري على ما هرى

  :إذا ركب دابة غيره وهي واقفة فهلكت
واماة ولو يكن  (30)كما اختلف المتأخرون من ه حا  الشافعي فيمن رهى دابة

 ؟معها فركبها فهلكت هخ يءمن هو ال احبها 
 : هبو ال ي  من الشافعية في المجردماخ التاءي 

نا نعتبر الغ   : وعندي هنا ال يءمنها أللست هعرف أل حابنا فيها شيةا. ثو ماخ
: إنا ال ي ير مابءا للدابة حتى ينتلها  ومن ه حابنا من ماخ  و بالتبب في العتود

 .(31)يءمن
وعلى موخ التاءي هبي ال ي  هن من وجد اليوو سيارة هو ماكنة واماة فركبها 
فتع لت هو تلف جز  منها باعخ التشغيخ مثال فان الراك  ال يءمن من ذلا شيةا 
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  الءرر إال إذا نتخ السيارة هو الماكنة إلى مكان هخر وفي هذا ما فيا من إلحا
 .      بأمواخ الناب وممتلكاتهو

 ب الثانيالمطل
 .(31)تحديد المسؤولية في التقصير

اختلف الاتها  في مسألة تحديد المسةولية في التت ير إذا كان التت ير متعمدا هو 
ليا نماذج من اختالفاتهو به ذا عاويا هو باعخ من تعود ملكيتا لشخص ما وال

 : الخ وص
 : أوال: ضمان صاحب الماشية

هن ال مسةولية على  اح  الماشية إذا يرى هبو حنياة وابن حزو وداود الظاهري 
ليال  هتلاتهتلات زرعا هو متاعا ألحد ولو يكن معها مالكها هو ساةتها هو راكبها بأن 

هو نهارا  لكن يةمر  احبها بءب ها عند ابن حزو  ويتوخ ال حاوي من الحناية 
سلها لو ير  إذاوهما   محاوظة هرسلها إذابأن تحتي  مذه  هبي حنياة هنا ال يءمن 

محاوظة فيءمن  بينما يرى المالكية والشافعية والحنابلة هن المسةولية ت اخ الساة  
هو الراك  هو المالا هو إلى من تكون الدابة تحت يده اذا انالتت ليال وال يءمن إذا 

  كما هن يءمن سوا  انالتت ليال هو نهاراانالتت نهارا إال اللي  من المالكية فعنده 
ي عدو الءمان هن تكون الغنو في المسرح   وهما اذا كانت في من شر  مولهو ف

 .(33)ارب مزروعة ال مسرح فيها فهو يءمنون ليال ونهارا
 :والحجة ألبي حنياة ومن وافتا

 .(34)))العجما  جرحها جبار (( :مولا  لى اهلل عليا وسلو - 1
ون علما فلو لتت بدهن ساة  الدابة هو مالكها ال عالمة لا باألمر ألن الدابة انا  - 2

 . يكن متعديا هو مت را
 : لمالكية والشافعية والحنابلة فهيهما الحجة ل

رسوخ اهلل ) لى اهلل عليا وسلو( مءى هن على ههخ  بأن  )): حدي  نامة البرا  – 1
 .((على ههخ الماشية ما ه ابت بالليخالحواة  حاظها بالنهار و 

 .(35)وهو مءا  لشريح التاءي وحكو للشعبي
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كما احتجوا بحكو نبي اهلل سليمان عليا السالو حي  مءى في غنو هفسدت  – 2
حتى يعود العن  هو حر  موو بأن دفم الغنو إلى ههخ الحر  لهو  وفها وهلبانها 

وداود وسليمان إذ يحكمان في )) :وهذا تاسير مولا تعالى (36).الحر  كما كان
ها سليمان وكال آتينا ين فاهمناالحر  إذ ناشت فيا غنو التوو وكنا لحكمهو شاهد

 .(37)((حكما وعلما
 .(38)في عرف الناب هن ه حا  الحواة  – 3

  نهار ويردونها بالليخ إلى المراحيحاظوها بالنهار وه حا  المواشي يسرحونها بال
وما احتج با   (39)فمن خالف هذه العادة كان خارجا عن رسوو الحاظ إلى التءييم

 . ن للدابة راك  وال ساة  وال ماةدذا لو يكالظاهرية محموخ على ما ا
 :المطلب الثالث
 .األجير المشترك

 .األجير على ءربين: خاص ومشترا
عها من : هو الذي يستأجر لمدة معلومة يستح  المستأجر األجر في جميفالخاص
 . دون غيره
: هو الذي يعمخ ألكثر من واحد على عمخ معين في مدة ال يستح  جميم والمشترك

هنا مستأجر لعدة هجرا  كالخيا  والبْنا  والحداد وه حا  ال ناةم  :هي    عا فيهانا
. وكالمي هنا على ءمان األجير المشترا ألن األجير الخاص ال (40)ونحو ذلا

من يده ءمان عليا عند الاتها  ما لو يتعد كمن همر غالما بكيخ فست  الر خ 
يستتي لا الما  فكسر الجرة فال  . وكرجخ اكترى رجالفانكسر فانا ال ءمان عليا

 : كالمي إلى األجير المشترا فأموخ . وهرجم في(41)ءمان عليا ونحو ذلا
 : ر المشترا إلى ثالثة مذاه  رةيسةاختلف الاتها  في تءمين األجي

: يءمن األجير المشترا بالتعدي والتت ير م لتا وهو موخ المذهب األول
 .(42)المالكية

 .(43)ال يءمن م لتا وهو موخ الحناية والظاهرية: المذهب الثاني
وهو موخ  (44)يءمن ما تلف ب نعا وال يءمن ما تلف بغير  نعا: المذهب الثالث
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من جرا  عملا هو كأن يعمخ في ملا ناسا    والمت ود )ب نعا( هنا هي  الحنابلة
لا في   فلو دعا رجال فخبز ره والت ار والخيا  في دكاكينهماكالخباز يخبز في تنو 

 .ليت ر ويخي  عنده فال ءمان علياداره هو م ارا 
 : األدلة

احتج هبو حنياة والظاهرية بأن األجير المشترا يعمخ ألكثر من واحد والذي  – 2
  هما الحاظ فهو ءرورة يستدعيها العمخ من غير ذكرها في  يتوو با هو العمخ فت

أكلوا هموالكو بينكو ال ت) :مءمون العتد   كما احتج ابن حزو بتولا تعالى
فماخ ال انم واألجير حراو على غيره إال إذا اعتدى هو هءا  فانا  ،(45)(بالبا خ

 .(46)يلزما حينةذ
 .(47)احتج المالكية بأن المعتود عليا العمخ والحاظ معا – 1
احتج الحنابلة بأن الءمان عليا إذا كانت العين المتلاة في ملكا وبعمخ يده هما  –3

 .(48)عن إتالفها فال يءمن مسةوخملا غيره هو بعمخ غيره فهو غير إذا كانت في 
ونتخ ابن مدامة عن ه حا  الشافعي هنا لو تْو العمخ في دكان األجير والمستأجر 
حاءر هو اكتراه ليعمخ لا شيةْا وهو معا لو يءمن ألن يده عليا فلو يءمن من 

 . (49)غير جناية ويج  لا هجر عملا ألن يده عليا
ومد اختلف )) :بن حزو كالمًا بًين فيا مدى االختالف في هذه المسألة فتاخوذكر ا

: وروينا عن الشعبي هنا ماخ –يءمن هي ال  –الناب في هذا فتالت  اةاة كما ملنا 
. وعن عبد اهلل بن موه  ماخ ال الت ار هو ماخ الخيا  وهشباهاال يءمن ال انم و 

. وعن محمد بن خ: ال ءمان عليااستةجر لحمخ ملة عسخ فانكسرت مافي حماخ 
. ومد ذكر عدة  ر  عن الشعبي كان ال يءمن األجير إال من تءييمسيرين هنا 

 .(50)هن الت ار ال يءمن إال ما جنت يده
ويالحظ هنا هن جميم الاتها  يكادون يجمعون على هنا ليب على األجير المشترا 

الف بينهو فيما إذا كان ءمان إال إذا تعدى وم ر تت يرا فاحشا في عملا على خ
يعمخ بيده هو بإشراف منا على خادما هو  انعا وفيما إذا كان العمخ في داره هو 

 .(51)دكانا وتحت إشرافا هو ال
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إذا تلات العين بيد األجير بغير فعلا كأن  ل  : تلف العين بيد األجير بغير فعله
ماكنة ما هو آلة ما ثو تلف إليا ت ليح جهاز من األجهزة كالراديو مثال هو التلااز هو 

 : في هذه المسألة على النحو األتي شي  من هذه األجهزة  هنا اختلف الاتها 
ذه  هبو حنياة إلى هنا ال ءمان على ال انم هو الم لح ألن عنده وكما هو  – 1

 مسةوالً مذهبا هن األجير المشترا مسةوخ عن عملا في الت ليح هو ال نم وليب 
 .(52)عن حاظ العين

ذه  الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى هن األجير  – 2
المشترا كال انم والم لح والخيا  والت ار والحداد وغيرهو مسةوخ عما في يده 
 نعة وحاظا  عليا إذا هلكت اآللة هو الماكنة هو جهاز الراديو هو التلااز هو الثو  

. وهو موخ هبي يوسف ومحمد بن الحسن ونحو ذلا في  يده فعليا ءمان ذلا 
 .(53) احبي هبي حنياة

 .ير المشترا العمخ وحاظ العين معا: هن على األجوالحجة لهو
هبي حنياة   يانة ألمواخ   : ياتى بتوخ غير اإلماون الحنايةلهذا ماخ المتأخرون م

 . الناب
ياتى  –لحسن هي موخ هبي يوسف ومحمد بن ا –: وبتولهما ماخ الزيلعي من الحناية

  ألنا إذا علو هنا ال يءمن ربما اخ الناب وبا تح خ  يانة هموالهولتغير هحو 
 .(54)يدعي هنا سر  هو ءا  من يده

من ال نا  كما نتخ عن سيدنا علي رءي اهلل عنا من  ريتين هنا كان يء
 .(55): )) ال ي لح الناب إال ذلا ((وال واغ واألجرا  وماخ

هةمة وفتها  المسلمين في مسةولية األجير المشترا عما  من هنا يتبين هن اختالف
تلف بغير فعلا هي هالا العين الموجودة عنده هو اختالف مبني على اختالف 
هحواخ الناب في األمانة وال د  والور  وهذا ما حدا بسيدنا علي رءي اهلل عنا إلى 

عند الناب في  تءمين ال نا  واألجرا  لما رهى رمة في الدين وءعاا في اإليمان
 .)) ال ي لح الناب إال ذلا (( :تعاملهو مم بعءهو لذا ماخ

وهنا نرى هن هبا حنياة وهو من التاةلين بعدو تءمين األجير المشترا عما تلف 
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سوا  كان بعمخ يده هو بغير عمخ يده وسوا  هلكت العين عند األجير المشترا هو 
األجير عن التلف الحا خ جرا   ال انم هو ال  نراه في مكان هخر يتوخ بتءمين

العمخ في حاالت معينة كتخري  الثو  من كثرة الد  هو غر  الساينة من المد وهو 
 .(56)مذه  الحنابلة هيءا

 . بينما يرى اآلخرون عدو الءمان
 ( عليا بين المةجر واألجير المشتراالمتا  جة ألبي حنياة هن المعتود عليا )والح
 . مدرة العامخالعمخ السليو وهو في هو 

هما الحجة للاتها  اآلخرين هي هن التحرز عن المعي  ليب في مدرة العامخ 
. والذي هراه هن المسألة نسبية تختلف من عامخ هو  انم آلخر كما (57)واست اعتا

تختلف من  نعة ألخرى وفي ومتنا الراهن ومم التتدو الحا خ في المهن 
وات العمخ والت ليح فانا باإلمكان التتليخ وال ناعات واخترا  اآلالت والمعدات وهد

من العيو  في ال نعة إلى حد كبير بخ تكاد تنعدو هذه العيو  كليا حي  هن هناا 
 .لو  نعتا سالمة من كخ عي  هو نتصمن يشتر  على ال انم هن يست

( كما يسمونهو اليوو في حالة كان التحاكو إلى ههخ الخبرة هو )ال نفكما هنا باإلم
نزا  بين المةجر واألجير على عمخ هو ت ليح شي  فإذا حكموا بأن العمخ نشو  

الم لح يتم في وسم العامخ هو األجير هي مما يمكن االحتراز عن إفساده هو تلف 
ال فال يءمنجز  منا فباإلمكان الرجو  على العامخ   . هو ال انم بالءمان وال

ا إلى ههخ موءوعي يرجم فيوبهذا يخرج الخالف من كونا خالفا فتهيا إلى خالف 
  فاي هغل  البلدان يعتبر األجير مت را عما هلا هو هتلف المهن والحرف وال ناةم
  وبذلا تثبت ذلا من متتءيات ال نعة لءمان ألن  في يده ويحكو عليا با

مسةوليتا عن هذا التعدي هو التت ير وهذا مما ي  لح الاتها  على تترير 
 . (58)المسةولية فيا

 ؟ل االضطرار حق الغيرهل يبط
إذا اء ر إنسان على فعخ شي  ما كأن ي د حيوانا هراد االعتدا  هو الهجوو عليا 

لغا فهخ يءمن في مثخ هذه هو اء ر إلى هكخ  عاو لغيره بعد ما بلغ با الجو  مب
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 ؟الحاالت
 : هنا اختلف الاتها  إلى مذهبين

يمة الجمخ هو عينا عند هبي من متخ جمال  اةال عليا فانا يءمن م: المذهب األول
ن كان ف   (59).ي متلا مء را لدفم الءرر عن ناساحنياة وال

 . (60)وكذلا من هكخ  عاما لغيره لدفم مخم ة فهو يءمن عند الحناية
  وف خ الحنابلة الحالتين وهو موخ جمهور الاتها  ال يءمن في: المذهب الثاني

متلف كالجمخ ال اةخ وبين ما إذا بين ما إذا كان اإلتالف لدفم هذى المتلف عن ال
 ر فيءمن هنا وال يءمن كان لدفم هذى المتلف بالمتلف كأكخ ال عاو للمء

 .(61)هناا
 :خاتمةال

في ءو  ما مدمتا من همواخ الاتها  واختالفاتهو في موءو  ت بي  مبده تعويب 
 : ءرر يمكن استخالص النتاةج اآلتيةال
في الشريعة اإلسالمية ءمانا لحتو   التعويب مبده من المبادي المهمة – 1

المسلو على المسلمين وحااظا لممتلكاتهو كي ال يتجاوز هحد على هحد وال يعتدي 
 . حتو  هخيا المسلو

ءمان المنافم همر مهو متى ما كان للمغ و  هجر ومد راعى الاتها  في هذه  – 2
مور فإذا مءى العرف المسألة العرف والعادة في البالد التي تح خ فيها مثخ هذه األ

في بلد ما بأن المنافم التي تستح  بعتد اإلجارة كالعتار مثال والثيا  والدوا  فان 
عليها الءمان جريا على األعراف الساةدة في ذلا البلد وهما البالد التي ال توجد فيها 

 . يتخ الاتها  بالءمان في منافعها مثخ هذه األعراف فلو
هدين لكثير من األمور والمساةخ الشرعية التي لها عالمة مراعاة الاتها  المجت – 3

ومساب بحتو  الناب وممتلكاتهو وعدو الجمود على الن وص يعد ذلا شجاعة 
عماال للاكر والنظر في المساةخ التي هي منا  النظر  واالجتهاد مما جعخ  منهو وال

المتجددة ساةدة و الكثير منهو يجددون في هراةهو وهموالهو بما يتناس  مم األعراف ال
 .في البالد التي يسكنوها
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تالف ماخ الغير حر ا من  – 4 تحديد مسةولية المسلو في حالة التت ير والتعدي وال
 .ى حاظ همواخ المسلمين وممتلكاتهوالاتها  عل

ذها  جمهور الاتها  إلى التوخ بتءمين الغا   العتار إذا هلا في يده من  – 5
هحد على االستيال  على ماخ الغير وعلى ممتلكاتا األمور الحاسمة كي ال يتجره 

وفي هذا سد لذريعة وماسدة عظيمة ألنا إذا ترا الغا   ولو يالح  في تءمينا 
ما تلف في يده من العتار فانا ربما وبدافم العداوة هو الكيد لنخرين يندفم إلى تعمد 

ءمان عليا في إتالف المغ و  وال يتم تحت  اةلة المسةولية ألنا يعلو هن ال 
  .ذلا
تءمين األجير المشترا هيءا من األمور الحيوية حااظا وحر ا من الشار   – 6

الحكيو على همواخ الناب وممتلكاتهو وسدا لبا  اختال  األعذار من مبخ ال نا  
والت ارين والحدادين في ادعاةهو تلف ما في هيديهو وسدا لهذه الذريعة التي إذا ما 

دعي من يشا  ما شا  وتذه  همواخ الناب وحتومهو هدرا وهو تركت همال فسوف ي
الذي دفم اإلماو علي رءي اهلل عنا إلى وءم حد لذلا حينما همر بتءمين 

 .رة ))  ال ي لح الناب إال ذلا ((ال نا  وماخ مولتا المشهو 
مراعاة الاتها  لحالة االء رار وعدو اعتبار ذلا تعديا على ماخ الغير كدفم  – 7
. وكذلا هكخ من متلا هو جرحا دفاعا عن الناوبوان ال اةخ وعدو تءمين الحي

 عاو الغير للمء ر ومن با مخم ة دفعا للجو  والهالا عن ناسا وهذه من 
ز وسنة نبيا المبادي الشرياة واإلنسانية التي همر بها الشار  الحكيو في كتابا العزي

 .عليا ال الة والسالو
 
 

 الهوامش
                                                           

 462مختار ال حاح للرازي / ( 1)
 .35/  13الكويت   -الموسوعة الاتهية  (2)
 االرش : اسو للواج  بالجناية على ما دون الناب . (3)
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 ومد عرفا استاذنا الاتيا الكبير الدكتور عبد الكريو زيدان بأنا متدار من الماخ يج  في االعتدا 
 على ما دون الناب بشرو  معينة .

  الما خ في هحكاو المرهة وبيت المسلو للدكتور عبد الكريو  24/  6انظر: الاتاوى الهندية 
 .   431/ 5زيدان 
عين الشئ : ناسا وت ل  كلمة العين على اإلنسان والثو  والدابة ونحو ذلا هنظر مختار  (4)

 466ال حاح للرازي / 
/  5  المغني والشرح الكبير البن مدامة المتدسي 210/  5لشاشي التااخ حلية العلما  ل (5)

 277/ 2  مغني المحتاج للشربيني  436 -435
 161الغ   : االستيال  على ماخ الغير ظلما   انظر : االختيارات الاتهية البن تيمية /  (6)
  بداية المجتهد ونهاية 272/  5  المنتتى شرح المو أ للباجي  20/  4الهداية للمرغيناني ( 7)

    311/  2المتت د ألبن رشد 
  7/149بداةم ال ناةم 

 436 - 435/  5  المغني البن مدامة  210/  5حلية العلما  للشاشي التااخ ( 8)
  435/  5المغني والشرح الكبير البن مدامة ( 9)
. انظر : المدخخ معناه : هن منافم الشئ يستحتها من يلزما ءمانها اذا هلكت في يده( 10)

 282للاتا اإلسالمي لألستاذ محمد سالو مدكور / 
هخرجا ه حا  السنن عن عاةشة ) رءي اهلل عنها ( من رواية مخلد بن ابي خااف ( 11)

ومسلو بن خالد الزنجي  ومد اناردا با كما ماخ ابن حزو ورواه الترمذي عن عروة عن عاةشة 
 عند ههخ العلو  انظر : سنن الترمذيوماخ عنا : حدي  حسن  حيح وعليا العمخ 

 136/  8  المحلى البن حزو  582/   3 
  بداية 273-272/  5  المنتتى شرح المو أ للباجي  20/  4الهداية  للمرغيناني ( 12)

 229 - 228/ 2المجتهد 
  المغني  123 - 122مواعد االحكاو في م الح االناو للعز بن عبد السالو الشافعي / ( 13)

  فتا السنة للسيد ساب   211 – 210/  5  حلية العلما  للشاشي التااخ  435/  5مدامة البن 
3  /187 . 
 7حاشية الاتيا شها  الدين هحمد الشلبي على شرح الكنز للزيلعي انظر : بداةم ال ناةم ( 14)
 398  اإلسالو عتيدة وشريعة للشيخ محمود شلتوت / 146/ 
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  المدخخ للاتا اإلسالمي لألستاذ محمد سالو  244/  3 انظر : الهداية للمرغيناني( 15)
   اإلسالو عتيدة وشريعة لألستاذ  281مدكور / 

 .   399محمود شلتوت / 
 انظر الم ادر السابتة .-3
  167/  7  بداةم ال ناةم للكاساني  21/  4الهداية للمرغيناني ( 16)
  123حكاو في م الح االناو /   مواعد اال 248/  5حلية العلما  للشاشي التااخ ( 17)

  147/  8  المحلى البن حزو  182/  3  فتا هلسنا  443/ 5  135/  6المغني البن مدامة 
 2/285  مغني المحتاج 

 21/  4الهداية  ( 18)
  168 - 167/ 7الهداية / ال احة السابتة   بداةم ال ناةم للكاساني ( 19)
  مواعد االحكاو في م الح االناو  248/  5علما  الهداية / ال احة السابتة   حلية ال( 20)

 182/  3  فتا السنة للسيد ساب   135/   6  المغني البن مدامة  123للعز بن عبد السالو / 
  278/  2  مغني المحتاج  148 – 147/  8  المحلى البن حزو 

  المغني 273/  5  المنتتى  143/ 7  بداةم ال ناةم للكاساني  13-4/12الهداية ( 21)
 5/275البن مدامة 

  حلية العلما  للشاشي التااخ مم تحتيتا للدكتور ياسين احمد  13-12/  4الهداية ( 22)
    238/  5إبراهيو درادكة 

 .273/ 5  المنتتى 70/  3سبخ السالو لل نعاني 
 
    143/ 7  بداةم ال ناةم  13 -12/  4الهداية ( 23)
 273/  5  المنتتى 238/  5ل احات السابتة   حلية العلما  الهداية وبداةم ال ناةم / ا( 24)

 275/ 5  المغني البن مدامة 
 با  الغ    70/  3سبخ السالو لألمير ال نعاني ( 25)
  المغني البن 143/  7وانظر : الهداية   حلية العلما  / ال احات السابتة   بداةم ال ناةم    

 .    5/275مدامة 
  273/  5  المنتتى  311/  2بن رشد بداية المجتهد ال( 26)
 70/  3سبخ السالو لل نعاني ( 27)
  238/  5  حلية العلما  للشاشي التااخ  19/  4الهداية ( 28)
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 238/  5  حلية العلما  للشاشي التااخ  19/  4الهدابة ( 29)
 ا  وحكو السيارة الواماة اليوو يأخذ حكو الدابة ألن كلتيهما واس ة نتخ وحمخ مت ( 30)
 281/  2  مغني المحتاج للشربيني  239/  5حلية العلما  للشاشي التااخ  ( 31)
المت ود بالتت ير هنا هو التت ير عن حاظ الشي  ومنم إلحا  األذى بالغير هو ( 32)

 بالممتلكات متعمدا كان هو مت را .
لمغنى البن   ا 318/  2  بداية المجتهد  146/ 8  المحلى البن حزو  245/ 3الهداية ( 33)

   نيخ االو ار 455 – 454/ 5مدامة 
 226 - 225/  12  شرح  حيح مسلو للنووي  319/  12  فتح الباري  73-74/ 6 
  مسلو هامش  317/  12متا  عليا واللاظ لمسلو انظر :  البخاري هامش الاتح  ( 34)

  225 -224/  11النووي 
 146/  8رواه ابن حزو في المحلى ( 35)
 ى البن حزو / الجز  وال احة هعاله المحل( 36)
 78سورة االنبيا  .( 37)
 جمم حاة  وهو البستان ( 38)
 571/  2فتا السنة / سيد ساب  ( 39)
/  6 المغني البن مداما  141/  4  ن   الراية للزيلعي  244/  3انظر : الهداية ( 40)

   فتا السنة   سيد ساب  108 – 105
 3  /196 – 197  
 201/  8  المحلى  109/  6المغني  ( 41)
 229/  2بداية المجتهد ( 42)
 201/  8  المحلى البن حزو  141/  4ن   الراية للزيلعي ( 43)
 107/  6المغني البن مدامة ( 44)
  29سورة النسا  .اآلية ( 45)
 المحلى / الجز  وال احة السابتة ( 46)
  230/  2بداية المجتهد ( 47)
 107/  6المغني البن مداما ( 48)
 الم در الساب  ( 49)
  202 – 201/  8المحلى  ( 50)
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  230/  2بداية المجتهد  ( 51)
 244/  3الهداية  ( 52)
  197 – 196/  3  فتا السنة سيد ساب   106/  6  المغني  244/  3الهداية ( 53)
  141/  4ن   الراية للزيلعي  ( 54)
  ورواه جعار ال اد  بن محمد رواه اإلماو الشافعي في مسنده عن علي رءي اهلل عنا  ( 55)

 . 141/  4  ن   الراية للزيلعي  106/  6البامر عن هبيا عن علي بنحوه انظر : المغني 
 106/  6المغني البن مداما  ( 56)
 106/  6المغني البن مداما  ( 57)
 401 – 400للمزيد من التاا يخ انظر : اإلسالو عتيدة وشريعة للشيخ محمود شلتوت  ( 58)

 283 - 282دخخ للاتا اإلسالمي لألستاذ محمد سالو مدكور /   الم
 244/  3الهداية  ( 59)
 78/  22المبسو  للسرخي  ( 60)
/  4  سبخ السالو  145/  8  المحلى البن حزو  319/  2بداية المجتهد البن رشد  ( 61)
  3/294   583   577/  2  فتا هلسنا سيد ساب   37
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تاريخا وم ادره ونظرياتا العامية لألسيتاذ محميد سيالو  – اإلسالميالمدخخ للاتا  –1
 مدكور   دار الكتا  الحدي . الكويت 



 

 999 

 في الشريعة اإلسالمية تطبيق مبدأ تعويض الضرر في اختالف الفقهاء

 

 م1122 آذار   – العدد التاسع   –المجلد الثالث  مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية

                                                                                                                                                                      

االختييييارات الاتهيييية مييين فتييياوى شييييخ اإلسيييالو ابييين تيميييية . اختييييار الشييييخ عيييال   – 2
تي . تحتييي  محمييد حامييد الييدين هبييو الحسيين علييي بيين محمييد بيين عبيياب البعلييي الدمشيي

 التاهرة . –الاتي مكتبة السنة المحمدية 
الما ييييخ فييييي هحكيييياو المييييرهة وبيييييت المسييييلو لألسييييتاذ الييييدكتور عبييييد الكييييريو زيييييدان  – 3

 لبنان . –. بيروت  3مةسسة الرسالة  
 دار الشرو  . –اإلسالو عتيدة وشريعة لإلماو األكبر محمود شلتوت  – 4
محمييد بيين هبييي بكيير بيين عبييد التييادر الييرازي المتييوفى سيينة مختييار ال ييحاح تييأليف  – 5

 لبنان . –و دار الكتا  العربي . بيروت  1979 1هي   666
الاتييياوى الهنديييية . تيييأليف جماعييية مييين علميييا  الهنيييد األعيييالو فيييي التيييرن الحيييادي  – 6

 .هي 1310ميرية ببوال  . م ر سنة عشر للهجرة في المذه  الحناي . الم بعة األ
العلمييا  فييي معرفيية مييذاه  الاتهييا  تييأليف سيييف الييدين هبييي بكيير محمييد بيين  حلييية – 7

هحميييد الشاشيييي التاييياخ . تحتيييي  اليييدكتور ياسيييين هحميييد إبيييراهيو درادكييية .مكتبييية الرسيييالة 
 . 1988 1الحديثة  

مغني المحتياج . شيرح الشييخ محميد الشيربيني الخ يي  عليى ميتن المنهياج ألبيي  – 8
شيييركة مكتبييية وم بعييية م ييي اى البيييابي الحلبيييي   زكرييييا يحييييى بييين شيييرف النيييووي . 

 و . 1958 -هي  1377
المغنييي تييأليف اإلميياو هبييي محمييد عبييد اهلل بيين هحمييد بيين مداميية المتدسييي المتييوفى  –9 

هي مم الشرح الكبير على متن المتنيم تيأليف الشييخ شيمب اليدين هبيي الايرج  620سنة 
هييي . دار الكتيي   682سيينة عبييد الييرحمن بيين هبييي عميير هبيين مداميية المتدسييي المتييوفى 

 لبنان . –العلمية . بيروت 
الهداية شرح بداية المبتدي . تأليف شيخ اإلسالو برهان الدين هبيي الحسين عليي  –10

هيي شيركة مكتبية  593بن هبي بكر بن عبيد الجلييخ الرشيداني المرغينياني المتيوفى سينة 
 . وم بعة م  اى البابي الحلبي وهوالده بم ر . ال بعة األخيرة
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المنتتى شرح مو يأ اإلمياو ماليا بين هنيب . تيأليف التاءيي هبيي الولييد سيليمان  – 11
 –هييي . دار الكتييا  العربييي . بيييروت  494بيين خلييف البيياجي األندلسييي المتييوفى سيينة 
 هي . 1332لبنان .  بعة م ورة عن ال بعة األولى 

حمييد بيين هحمييد بيين بداييية المجتهييد ونهاييية المتت ييد . تييأليف اإلميياو هبييي الوليييد م – 12
هي . م بعية االسيتتامة بالتياهرة .  595محمد بن هحمد بن رشد التر بي المتوفى سنة 

 و . 1938 -هي  1357
بييداةم ال ييناةم فييي ترتييي  الشييراةم   تييأليف عييال  الييدين هبييي بكيير بيين مسييعود  – 13

 و 1910 -هي  1328 1الكاساني الحناي . م بعة الجمالية بم ر  
هيي اشيترا  456او هبي محمد علي بن هحمد بن حزو المتوفى سنة المحلى لإلم – 14

 بيروت . –في  باعتا . دار الجيخ بيروت   دار اآلفا  الجديدة 
الجييامم ال ييحيح وهييو سيينن الترمييذي ألبييي عيسييى محمييد بيين عيسييى بيين سييورة  – 15

هيي  1408 1  –رحميا اهلل  –هي تحتي  وشرح احمد محميد شياكر  279المتوفى سنة 
 لبنان  –و دار الكت  العلمية بيروت  1987 -
مواعييد األحكيياو فييي م ييالح األنيياو   لإلميياو المحييد  الاتيييا عييز الييدين بيين عبييد  – 16

 هي بم ر . 1353سنة 1هي     660العزيز بن عبد السالو المتوفى سنة 
لبنييييان .  –دار الكتييييا  العربييييي بيييييروت  1فتييييا السيييينة تييييأليف السيييييد سيييياب    – 17

 و  1969 -هي  1389
حاشيييية الاتييييا شيييها  اليييدين هحميييد الشيييلبي عليييى شيييرح الكنيييز للزيلعيييي   وهيييو  – 18

 م بو  على هامش الشرح المذكور .
سييبخ السييالو تييأليف السيييد اإلميياو محمييد بيين إسييماعيخ الكحالنييي ثييو ال يينعاني  – 19

هي وهو شيرح لكتيا  بليوغ الميراو مين جميم هدلية  1182المعروف باألمير المتوفى سنة 
هيي دار إحييا  التيرا  العربيي  852او للحافظ ابن حجر العستالني المتيوفى سينة األحك

 و  1971 -هي  1391 5لبنان   –. بيروت 
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فيييتح البييياري شيييرح  يييحيح البخييياري لإلمييياو الحيييافظ احميييد بييين عليييي بييين حجييير  – 20
هيي  1410 1لبنيان   –هي . دار الكت  العلمية بييروت  852العستالني المتوفى سنة 

 . و 1989 -
 ييييحيح مسييييلو بشييييرح النييييووي تييييأليف اإلميييياو محيييييي الييييدين بيييين شييييرف النييييووي  – 21

و دار إحييا  التيرا  العربيي . بييروت  1972 -هي  1392 2هي   676المتوفى سنة 
 لبنان . –
نييييخ األو يييار شيييرح منتتيييى األخبيييار مييين هحاديييي  سييييد األخييييار تيييأليف اإلمييياو  – 22

هييييي دار الاكيييير لل باعيييية  1255سييينة محميييد بيييين علييييي بييين محمييييد الشييييوكاني المتييييوفى 
 والنشر والتوزيم .

ن يي  الراييية ألحادييي  الهداييية لإلميياو الحييافظ جميياخ الييدين هبييي محمييد عبييد اهلل  – 23
هي مم حاشيتا بغية األلمعيي فيي تخيريج  762بن يوسف الحناي الزيلعي المتوفى سنة 

 التاهرة . –الزيلعي   دار الحدي  
الزاهد شيمب األةمية هبيي بكير محميد السيرخي وهيو شيرح المبسو  تأليف اإلماو  – 24

لكتا  الكافي للحياكو الشيهير اليذي جميم فييا كتيا  ظياهر الروايية فيي الاتيا الحنايي . 
 هي         1324م بعة السعادة بم ر سنة 

 


