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 المقدمة :

د ُو مييدد  و ، الحمد هلل رب العالمين حمددا يودفاي ن ع ع م  ن علد  عييد  للهد  لدلاهو ، فيوكداي

ن يددسدديدعا محمددد ، فعلدد  د  محمددد كمددا لددليم علدد   يددراري  ، فعلدد  د   يددراري  

في المتين ه ، القالعالمين  ع  حميٌد مجيد ، فأشهد أن ال  له  ال هللا فحد  ال شري  ل

 ، فأشهد أن سيدعا محمدا عيد  فرسفله ، اللادق الفعد األمين. 

 د :فيع

يعل  الفقه يحفر  ياخرة , فرياضه عاضرة , فعجفمه ياررة , فألفله ثايتة مقررة 

, فيرفعه ثايتة محررة ، ال يفع  يكثرة اإلعفاق كعي  , فال ييلد  علد  لدف  اليمدان 

هو , فيه  ائتاليه فاعتظامه , ر  فرثة األعيياء , فيه   امو قوفَّ ا و الدين ف  عي  ، أرله : ق ف 

 . )1(لدرماءيوستضاء ين ا

ة ، اليشدري فالعاظرو ين الشريعة اإلسدالمية يجدد أعهدا أفجيدمم المحايظدة  علد  الدعف 

ء فحرمددم االعتددداء  عليهددا ، أف علدد  أي عضددف مددن أعضددائها ، فمعهددا : األعضددا

عف  الجفييددة ، سددفاء كددان االعتددداء علدد  عفدد  الجدداعن ، أف علدد   يددر    ألن الدد

اء ، يد  يفع  ييهدا مدا يشديسم ملًكا للاحيها اليشرية ، أف أي عضف من أعضائها ل

و اإلعسان يحفظ عفسده ، ف رن ملٌ  هلل سيحاعه فتعال  يهدا ، أف عدد   تال، فقد أمر لَّلاَّ

اظ علد  ذم الحفدتعرضها للتلف ، أف اإلتالف ، فرذا أمٌر اتفقم عليه الشرائع كلهدا    

 ها.العف  اليشرية أحد الكليام الخم  التن أفجيم الشرائع حفظ

 ال اإلشددارام اليعيدددة الخالددة فالعَّدداظرو أيًضددا يددن كتددب الفقهدداء القدددام  قددد ال يجددد 
يعقفيام االعتدداء علد  األعضداء الجفييدة لدجسداد اليشدرية مدع أعهدا مدن الخلدفرة 
يمكان ، يمما الش  ييده أن االعتدداء علد  الكيدد أف القلدب أعظد  أثدرا فأخلدر ضدررا 

  . (2)من قلع يد أف أليع  عسان

فيية اء الجألعضافيعاًء عل  رذا : يقد شرعمو ين كتاية  يحٍث يتعاف  االعتداء عل  

ية لفردالفردية ، فسميته :" أثر االعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية ا

 فعقفيتها"  

 

                                                           

 1/196مقدمة كتاب األشيا  فالعظائر ين قفاعد فيرفع الشايعية/لإلما  السيفلن، ( (1
ياالعتدداء علد  األعضداء الجفييدة اليشدرية ، للددكتفر/ محمدد جمعدة أحمدد العقفيام الشرعية المتعلقة ( (2

 العيسفي  ص )أ( يتلرف.
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 خلة اليحث :

 يتكفن رذا اليحثو من مقدمٍة ، فخمسة مياحث ، فخاتمة.

 ، فالتعريف يالمفضفع.  المقدمة : فتشتم  عل  االيتتاحية

 الب :ين التعريف يمفردام ععفان اليحث ، فيعقس   ل  ستة مل الميحث األف  :

 رعين :ل  يالمللب األف  : ين تعريف األثر ين اللغة فين االللالح ، فيعقس   

 الفرع األف  : ين تعريف األثر ين اللغة.  

 الفرع الثاعن : ين تعريف األثر ين االللالح.

لدد  ، فيعقسدد   ب الثدداعن : يددن تعريددف االعتددداء يددن اللغددة فيددن االلددلالح المللدد

 :يرعين

 الفرع األف  : ين تعريف االعتداء ين اللغة.

 الفرع الثاعن : ين تعريف االعتداء ين االللالح. 

 :ة يرفع المللب الثالث : المراد ياألعضاء الجفيية اليشرية ، فيعقس   ل  ثالث

 األعضاء ين اللغة.   الفرع األف  : ين تعريف

 الفرع الثاعن : ين تعريف األعضاء ين االللالح الفقهن. 

 الفرع الثالث : ين تعريف األعضاء ين االللالح اللين.

 رعين : المللب الرايع : ين تعريف الجفف ين اللغة فين االللالح ، فيعقس   ل  ي

 الفرع األف  : ين تعريف الجفف ين اللغة.

 تعريف الجفف ين االللالح.  الفرع الثاعن : ين

 رعين : يالمللب الخام  : ين تعريف العقفية ين اللغة فين الشرع ، فيعقس   ل  

 الفرع األف  : ين تعريف العقفية ين اللغة.

 الفرع الثاعن : ين تعريف العقفية ين الشرع. 

 المللب الساد  : ين تعريف االعتداء عل  األعضاء الجفيية.
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 ين حك  االعتداء عل  األعضاء الجفيية. الميحث الثاعن : 

   ل  يعقسفالميحث الثالث : ين تعريف الدية فاألرش ين اللغة فين االللالح ، 
 ملليين :   

     رعين :ل  يالمللب األف  : ين تعريف الدية ين اللغة فين االللالح ، فيعقس   

 الفرع األف  : ين تعريف الدية ين اللغة. 

 ن تعريف الدية ين االللالح. الفرع الثاعن : ي

 رعين : يالمللب الثاعن: ين تعريف األرش ين اللغة فين االللالح ، فيعقس   ل  

 الفرع األف  : ين تعريف األرش ين اللغة.

 الفرع الثاعن : ين تعريف األرش ين االللالح. 

   :ليين   ملالميحث الرايع : ين تعريف الحكفمة ، فضايل ما تجب ييه، فيعقس   ل

   يرعين:ين تعريف الحكفمة ين اللغة فين االللالح ، فيعقس   لالمللب األف  : 

 الفرع األف  : ين تعريف الحكفمة ين اللغة.

 الفرع الثاعن : ين تعريف الحكفمة  ين االللالح.

 المللب الثاعن : ين ضايل ما تجب ييه الحكفمة.

ة يشريفيية الفردية الالميحث الخام  : ين أثر االعتداء عل  األعضاء الج
 فعقفيتها ، فيعقس   ل  أريعة عشر ملليا : 

 فع :  ثة ير  ثالالمللب األف  : ين أثر االعتداء عل  اليلعف  فعقفيته ، فيعقس   ل

 الفرع األف  : ين التعريف ياليلعف  ففظائفه. 

 الفرع الثاعن : ين أثر االعتداء عل  اليلعف .

 عتداء عل  اليلعف .الفرع الثالث : ين عقفية اال

  :رفعالثة ي  ث، فيعقس   لالمللب الثاعن: ين أثر االعتداء عل  الحعجرة، فعقفيتها

 الفرع األف  : ين التعريف يالحعجرة ففظائفها.

 الفرع الثاعن : ين أثر االعتداء عل  الحعجرة.

 ين عقفية االعتداء عل  الحعجرة.   الفرع الثالث :

 فع :    ثة ير  ثالالعتداء عل  القليام الهفائية، فيعقس   لالمللب الثالث: ين أثر ا

 الفرع األف  : ين التعريف يالقليام الهفائية ففظائفها.  
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 الفرع الثاعن : ين أثر االعتداء عل  القليام الهفائية. 

 الفرع الثالث : ين عقفية االعتداء عل  القليام الهفائيام.   

 فع :    ثة ير  ثالء عل  المريء فعقفيته ، فيعقس   لالمللب الرايع : ين أثر االعتدا

 الفرع األف  : ين التعريف يالمريء ففظائفه.

 الفرع الثاعن : ين أثر االعتداء عل  المريء.  

 الفرع الثالث : ين عقفية االعتداء عل  المريء.  

        :رفع يالمللب الخام  : ين أثر االعتداء عل  المعدة ، فيعقس   ل  ثالثة 

 الفرع األف  : ين التعريف يالمعدة ففظائفها.  

 الفرع الثاعن : ين أثر االعتداء عل  المعدة.

 الفرع الثالث : ين عقفية االعتداء عل  المعدة.

         يرفع: الثةثالمللب الساد  : ين أثر االعتداء عل  القلب فعقفيته، فيعقس   ل  

 ظائفه.الفرع األف  : ين التعريف يالقلب ، فف

 الفرع الثاعن : ين أثر االعتداء عل  القلب.

 الفرع الثالث : ين عقفية االعتداء عل  القلب. 

 فع :  الثة يرالمللب السايع : ين أثر االعتداء عل  الكيد فعقفيتها ، فيعقس   ل  ث

 الفرع األف  : ين التعريف يالكيد ففظائفها.

 الفرع الثاعن : ين أثر االعتداء عل  الكيد.

 الفرع الثالث : ين عقفية االعتداء عل  الكيد. 

 رفع:  يثالثة  المللب الثامن : ين أثر االعتداء عل  المرارة فعقفيتها ، فيعقس   ل 

 الفرع األف  : ين التعريف يالمرارة ففظائفها.

 الفرع الثاعن : ين أثر االعتداء عل  المرارة.

 رة.الفرع الثالث : ين عقفية االعتداء عل  المرا

 ع:  ثة يرفالمللب التاسع : ين أثر االعتداء عل  اللحا  فعقفيته، فيعقس   ل  ثال

 الفرع األف  : ين التعريف ياللحا  ففظائفه.  

 الفرع الثاعن : ين أثر االعتداء عل  اللحا .
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 الفرع الثالث : ين عقفية االعتداء عل  اللحا .   

الثددة ثريددا  فعقفيتدده، فيعقسدد   لدد  المللددب العاشددر: يددن أثددر االعتددداء علدد  اليعك
 يرفع:  

 الفرع األف  : ين التعريف ياليعكريا  ففظائفه.  

 الفرع الثاعن : ين أثر االعتداء عل  اليعكريا .

 الفرع الثالث : ين عقفية االعتداء عل  اليعكريا .

فيعقس   ها ،المللب الحادي عشر : ين أثر االعتداء عل  األمعاء الدقيقة فعقفيت
   ثالثة يرفع :    ل

 الفرع األف  : ين التعريف ياألمعاء الدقيقة ففظائفها.

 الفرع الثاعن : ين أثر االعتداء عل  األمعاء الدقيقة.

 الفرع الثالث : ين عقفية االعتداء عل  األمعاء الدقيقة.  

فيعقس   ل   ها ،المللب الثاعن عشر : ين أثر االعتداء عل  األمعاء الغليظة فعقفيت
 ثالثة يرفع :    

 الفرع األف  : ين التعريف ياألمعاء الغليظة ففظائفها.   

 الفرع الثاعن : ين أثر االعتداء عل  األمعاء الغليظة.

 الفرع الثالث : ين عقفية االعتداء عل  األمعاء الغليظة.  

  فيعقس   ل ها ،المللب الثالث عشر : ين أثر االعتداء عل  المثاعة اليفلية فعقفيت
 ثالثة يرفع :       

 الفرع األف  : ين التعريف يالمثاعة اليفلية ففظائفها.  

 الفرع الثاعن : ين أثر االعتداء عل  المثاعة اليفلية.

 الفرع الثالث : ين عقفية االعتداء عل  المثاعة اليفلية.

الثة ل  ثالمللب الرايع عشر: ين أثر االعتداء عل  الرح  فعقفيته، فيعقس   
 ع:       يرف

 الفرع األف  : ين التعريف يالرح  ففظائفه.

 الفرع الثاعن : ين أثر االعتداء عل  الرح .

 الفرع الثالث : ين عقفية االعتداء عل  الرح .

  فتشتم  عل  أر  عتائج اليحث.الخاتمة : 
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 : فأخيرا

يتيسر  ذل  ال يإعه ال يمكن أن أدعن اللفاب  ين ك    ما قممو يه ين يحثن رذا ، يإن

يمدن هللا   ، ال لمن علدمه هللا تعدال  ، يمدا كدان يدن يحثدن ردذا مدن تفييدٍد ، فسدداٍد 

 فحددد   ، فمددا كددان ييدده مددن خلددٍ  أف عقددٍص ، يمددن عفسددن ، فمددن الشدديلان ، فهللاو 

دد  يدن ردذا اليحدث ،  ع ج  ٍٍ فو جدرد مدا ردف مفرسفلهو معه يريئان ، فال أدعن أن ك  خلد

وق در  يدٍن مدا أجهلده أكثدر يكثيدرسهف جرى يه القل  ، ي  أ عم  فو فأ لمده ، فمدا ممدا أع ت ر 

 ياتعن أكثر يكثير مما أدركته.

 

ي ن أعدن أخللدم العيدة هلل تعدال  ، فأخيدرا أتفجده  ليده سديحاع      سم   أن ه فتعدالفح 

 ن يريقدهيجع  رذا العم  خاللا لفجهه الكري  ، فأن يتقيله معدن يقيدف  حسدن ، فأ

يدعا سدلدع عليده ، أف قدرأ  ، فلدل  اللهد  فسدل  فيدار  علد  القيف  ععد كد  مدن ال

 محمد فعل  دله فألحايه أجمعين.            

              

 دكتفر                                     

 رضا أحمد السيد العلفي                           

 مدر  الفقه المقارن                             

   -اميرع اليع-ييةين كلية الدراسام اإلسالمية فالعر                              

 جامعة األيرر-ييفرسعيد
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 المبحث الأول

 في التعريف بمفردات عنوان البحث

 المطلب األول

 في تعريف األثر في اللغة وفي االصطالح

 ألول : في تعريف األثر في اللغة الفرع ا

يَّةو األم ث رو : يفتح  األلف فا ء  الثاء ، مٍخفذٌ من أ ث ر ، فرف ي ق  ا  ،لشنم نم ي  فقي  : م  ق ن  م 
وثوفرٌ  ي ة  السَّيمف  ، فجمعه : )دثار ، فأ رم ض  ء  ، ف  سم   الشَّنم  (.ر 

  :  فيللد األثر ين اللغة عل  أريعة معان
 األف  : يمعع  العتيجة ، فرف الحال  من الشنء.

 فالثاعن : يمعع  العالمة.  
 ثالث : يمعع  الخير. فال

س مَّ  يالحك  ععد الفقهاء.   (1)فالرايع : ما يترت ب عل  الشنء ، فرف المو
ن  األم ج  و أ ث ًرا   أل  عَّ  سوم    مر ، قا  يرير:تمي عو المعو هو ي  فيللد األثر أيًضا عل  األج  ، ف 

ن ٌ  ....... ال  ي عمق ض  دوفٌد ل هو أ م  مم ا ع اش  م  ءو م  رم المم  تَّ  ي  المعومم  ف  . رو ح  ن األم ث رو ت ه   عم

د م  - -فمعه قفله دٍ  ل دهو ي دن أ ث در    ، ي لمي ل  ق ده  ، أ فم يوعمس  يم نم س درَّ و أ نم يويمس دل  ل دهو ي دن ر  م 

هو  م  ح       (3). أ ي ي ن أ جله.(2)ر 
ددَّ  يدد علدد  الممو د  ددن  ي دن التشددريع : ردف سددريان القدداعفن المج  ع  جم ة الَّت ددن سدديقم فاألم ثدر الرَّ

  (4)لدفر .

                                                           

، شدم  العلدف  فدفاء كدال  13، التعريفدام للجرجداعن، ص98 /1كشاف اللالحام الفعدفن فالعلدف  ( (1
، 5 /1، المعجد  الفسديل 12 /10، تدا  العدرف  42، معج  لغة الفقهداء، ص174 /1العرب من الكلف  

، 86، مجم  اللغة الين يار ، ص54 /1، مقايي  اللغة 5 /4، لسان العرب 341القامف  المحيل، ص
 13مختار اللحاح، ص

ق   -أخرجه اليخاري ين لحيحه( (2 يم دل  ي دن الدر   بَّ الي سم نم أ ح  (، فاللفدظ لده ، 2067، رقد  : ) 56 /3ي ابو م 

ر   -مسل  ين لحيحه ت حم ح    ف  ل ة  الرَّ يع ت ه ا ي ابو ل   (.   2557، رق  )1982 /4ي   ق ل 
، عمدددة القداري شددرح 416 /10، يدتح اليدداري اليدن حجدر 89 /15، تهددذيب اللغدة 6 /4لسدان العدرب ( (3

 181 /11لحيح اليخاري 
 5 /1المعج  الفسيل  ((4
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   (1)فقا  اليعض : رجفع األثر المترتب عل  تحقد الشرل  ل  الماضن.
عتو م لادقين﴾. لمٍ    ن كو نم ع  ٍة م   ثم و األم ث ر  ، فمعه قفله تعال  : ﴿أ فم أ ث ار  ةو م  األم ث ار  ف 
(2)  

ل .     (3)أي : يقيَّةٌ من ع 

ا ك دان  ع دن العَّي دن   فقد يرق أئمة الحديث يين الخير  : م  ي رو ،  --، فاألثر : ي ق الوفا : الخ 
دالح  ف يدرو  ع دن يوق هداء   ي ع ق ل ده ايدنو اللَّ رودف  الَّدذ  اي ة ، ف  دح  ى ع دن اللَّ ف  دا يودرم : م  فاأل ث رو

(. راسان   ( 4خو
 ي : في تعريف األثر في االصطالحالفرع الثان

ة علدد  التلددرف ، فيللددد عليدده يعددض األثددر يددن االلددلالح : رددف العتيجددة المترتيدد
  (5)الفقهاء : األحكا  ، ييقفلفن : أحكا  العكاح مثال ، يريدفن : دثار .

 
 المطلب الثاني 

  في تعريف االعتداء في اللغة وفي االصطالح 
 

 الفرع األول : في تعريف االعتداء في اللغة

 ل  ، فمجافية الحد. ، فاالعتداءو : الظ (6)االعتداءو ين اللغة مشتد من العدفان
عوفا ع ل دد   ال  ت ع دداف  فاالعتددداء ، فالتعدددي ، فالعدددفان : الظلدد  ، فمعدده قفلدده تعددال  : ﴿ف 

ان﴾ ف  المعودم ثم   ف  اإلم 
 ، أي : ال تعافعفا عل  المعلية ، فالظل .  (7)

. احو در  د و الل  انو : الظ لم ف  المعودم ف 
ت دد ى ع ل ديمكو ،  (8) دن  اعم ت دوفا ع ل يمده  فقفلده تعدال  : ﴿ي م   م ي دااعم
ت د ى ع ل يمكو م﴾  ا اعم ثماا   م  ي م 

، العدفان األف  : ظلٌ  ، فالثاعن : جياٌء ال ظل  ، يد  ردف )9(
   (10)عدٌ    ألعه عقفية للظال  عل  ظلمه ، ف ن فايد لفظه لفظ األف .
ن   ددم   ن  االعتددداءو الثدداعن اعتددداًء   ألعدده مجدداياةو اعتددداٍء ، ي سو ددم   يمثدد  اسددمه   ألن ي سو

لفرة الفعلين فاحدة ، ف ن كان أحدرما لاعة ، فاآلخدر معلدية ، فالعدرب تقدف  : 
ظلمعن يالٌن يظلمته ، أي جاييته يظلمه ، ال فجه للظل  أكثر من رذا ، فاألف  ظل  ، 
ي  ئ ٍة  اءو س  ي  ج  فالثاعن جياٌء لي  يظل  ، ف ن فايد اللفظ اللفظ ، مث  قفله تعال  : ﴿ ف 

                                                           

  42معج  لغة الفقهاء، ص( (1
ق اف من اآلية رق  : )( (2    (.4سفرة األم حم

  4 /1، الملياح المعير ين  ريب الشرح الكيير  86 /15ة تهذيب اللغ( (3

 13 /10تا  العرف  ( (4
  42، معج  لغة الفقهاء، ص14 /19المفسفعة الفقهية الكفيتية ( (5
 249 /4مقايي  اللغة ( (6
 (. 2سفرة المائدة من اآلية رق  : )( (7
 /5المفسفعة الفقهية الكفيتية  ،150، الكليام، ص 203، مختار اللحاح، ص33 /15لسان العرب ( (8

202 

 ( .194سفرة اليقرة ، من اآلية  رق  : )  ( 9)
 303 /1تفسير الليري ( (10
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د دا﴾س  ثملوه  السديئة األفلد  : سديئة ، فالثاعيدة : مجداياة ، ف ن سدميم سدديئة ،  (1)ي  ئ ةٌ م 
   (2)فمث  ذل  ين كال  العرب كثير.

ع  ، ي د م رودف   كم   الشَّدرم ت د اًء ،  ذم ل يم   ي يه  ت ع د ٍ ع نم حو ت د اء  اعم عم اءو اال  ي  عملوفٌ  أ عه ل يم   ج  م  ف 
ال   دٌّ ، ف  ح  ٌ  ف  دن  ع دم دا عوه  دي  ئ ةو : م  السَّ ًعا ، ف  عمدهو ش درم ي  ئ ةٌ   أل  عَّهو ل  م يوعمده  ع  ي  ئ ة س  اءو السَّ ي  ج 

ع   دام  در  ي ج  خ  يمن  ع ل د  اآلم ددَّ دد  الض   ح 
د   أ  ق  اسم دال  دنم  لم دا م  م  س دٌن ، ي هو ًعا ، ي  م روف  ح  عمهو ش رم ع 

نم الممو  ي    ، أ فم م  ة  ي ن التَّخ  ر  اف  ج  .الممو     (3)ش اك ل ة 
ع د  -رحمه هللا-قا  اين العرين عم اللَّفمدظ    أل  نَّ م  ع د  ف  عم  نَّ االعتداء الثَّاع ن  ك األم فَّ   ي دن المم 

د الثَّداع ن   ف   عَّم  فٌد ي ن األم فَّ   ف  جو فم ع ي يمن  م  عم ال  المم  ك  د   ، ف  ةو المح  ي  اف  ج  ت د اء  ي ن الل غ ة  : مو عم ا اال 
ت ع ل ددو اخم  فٌر ي ده  ، ف  دٍممو الثَّداع ن م  عمهو ، ف  نٌّ ع  عمه  ن    ي األم فَّ و م  العَّهم ر  ف  نم األم مم ت ع ل  دو م  ت ل ف  الممو

د دا ت ع لَّدد  ي ده  األم مم دبو م  س  ع داع ن    ي د م  عَّدهو يوكم ال  ي قمل بو المم  ق ائ د  ف  ن  ال  يوغ ي  رو المح  العَّهم ر  ف  رو األم مم
لم  دال  ف  ك  قوديمح   ف  الم دي ة  ف  عمل  دف  المم  لم نو ف  ا ت ع لَّد  ي ه  العَّهم بو م  يوكمس  سمن  ، ف  المحو ف  اللَّاع ة  ف 

دٌ . درو ي ال  خ  اآلم ددٌّ ف  ا ح  ددوروم  أ ح  اق عو ي ه  : ف  ف عمل يمن  ي سوفءو المف  ال  الم ك  د   ، ف  ةو المح  ي  اف  ج  ف عمل يمن  مو  الم
(4)   

 في تعريف االعتداء في االصطالح  الفرع الثاني :

أكثددر فلدد  يخددر  المععدد  االلددلالحن لالعتددداء ععددد الفقهدداء عددن المععدد  اللغددفي ، 
ف ين ، أاسددتعماالم االعتددداء ، فالتعدددي ،  فالعدددفان  يكددفن يددن التعدددي علدد  الددد   

    غير حد.العف  فما دفعها ، أف الما  ، أف العرض ، أف العق  ، فسائر الحقفق ي
د   ين ك    شنٍء ، فعورف ين الظلد  فعل يه : ياالعتداء ين االللالح : رف تجافيو المح 

    (5)، فالمعالن.
رودف   ت دداء  ، ف  دي ي   االيم دد   ، قدد يكدفنو علد  س  ةو الح  ي  ت دداءو ردف مجداف  فقا   الرا بو : االعم

ت ددوفا  نَّ لَّلاَّ  ال   ال  ت عم عدهو ، كقفلده ت ع دال   : ﴿ف  عمه   ع  ين﴾المو ت دد  عم قدد يكدفنو  (6) يوحدب  المو ، ف 
ددا  ثمدد   م  ت دددوفا ع ل يمده  يم  ت دد ى ع ل دديك  ياعم ل ده ت ع ددال   : ﴿يمددنم اعم اة  ، كق فم جدداي  دديي   المو علد  س 

ت د ى ع ل يمك ﴾.    (9) ، فقي  : رف مجافية الحد ، أف الشنء  ل   ير . (8) )7(اعم
  (10)يع  ما عه  الشرع ععه. فعريه يعض المعالرين يقا  : االعتداء رف

 

                                                           

 ( .40سفرة الشفرى ، من اآلية رق   : )( 1)
 34 /15، لسان العرب 315 /2المحك  فالمحيل األعظ  ( (2
 23 /2التحرير ، تيسير 16 /2التقرير فالتحيير علن تحرير الكما  ين الهما  ( (3
 161 /1أحكا  القردن الين العرين ( (4
اليحدر ،  432 /1الجامع ألحكا  القدردن ، للقرليدن   ،142 /2، تفسير الليري 156 /1تفسير اين علية ( (5

 202 /5، المفسفعة الفقهية الكفيتية 149 /1، التفسير الفسيل للفاحدي 469 /1المحيل ين التفسير 
 ( .190اآلية  رق  : ) سفرة اليقرة ، من ( (6
 ( .194سفرة اليقرة ، من اآلية  رق  : )  ( 7)
 فما يعدرا، يتلرف.   6 /39تا  العرف  ( (8
 220تفسير  ريب ما ين اللحيحين اليخاري فمسل ، ص( (9

يحث مقد  لعي  درجة العالمية العقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية ، ( (10
 24محمد جمعة أحمد العيسفي، ص ، من الياحث/ د/(  الدكتفرا)
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 المطلب الثالث 

 المراد باألعضاء الجوفية البشرية  

 الفرع األول

 في تعريف األعضاء في اللغة

األعضاء : جمع عضف يكسر العين فضمها ، لغتان ، يوقا  : ع ضف ، فيقا  : عوضف 
داحٍ 

حٍ فأ قم   الجيء مدن أجدياء فيللد العضف ين اللغة : " عل،  ، كقوفمٍ  فأقمفاٍ  ، فق دم
، فيعض المعاج  اللغفية عريم العضف يٍعده  (1)الجسد الذي يقف  يفظائف معيعة " 

: كو   عظٍ  فايٍر يلحمه ، أف كو   لحدٍ  فايدٍر يعظمده ، يديوفمه  مدن ذلد  أن شدرل الجديء 
  (2) من اليدن حت  يوس مَّ  عضفا ، أن يشتم  عل  العظ  فاللح  ، كاليد فالرج .

عددرا  راجًحددا فهللا أعلدد  : أن العضددف يللددد علدد  أي جدديء مددن أجددياء الجسددد فالدذي 
: "  يقف  يفظائف معيعة اشتم  عل  عظ  أف ل  يشتم  ، يقد جاء ين لسدان العدرب

فجدداء يددن مختددار اللددحاح : " ، (3)العضددف : الفاحددد مددن أعضدداء الشدداة ف يررددا" 
فتقدف  العدرب : ه ، ، يسم  اللحا  عضفا ، فال عظد  يد(4)اللحا  عضف معرفف" 

 فرما قليه فلساعه.    -أي يلغيريه-المرء يٍلغريه
 من ، فك    فمععا  : أن يض  الرج  عل   ير  ييياعه يلساعه ، فعلمه الذي ين قليه

 كان أعل  فأيينو لساعًا ، يله الفض  عل   ير . 
دفر فيضديلها يجعاع دده فلسداع ه. ومو ء ي عملوددف األم درم يسدم  القلددب ، (5)فيمععد  دخدر : أ ن المم 

 .فاللسان عضفين ، فال عظ  يهما
يضال عن أن يعض المعاج  اللغفية المعالرة قد تفسعم ين مددلف  كلمدة "عضدف"  
لتشم  المعض  لجماعة أف حديب أف عحفرمدا ياإلضداية  لد   أجدياء الجسدد ، مدا ييده 
عظ  فما لي  ييه ، يقدد جداء يدن المعجد  الفسديل : " العضدف : جديء مدن مجمدفع 
الجسدد ، كاليدد فالرجد  فاألذن ، فالمشدتر  يددن حديب أف شدركة أف جماعدة أف عحددف 

 (6)ذل  ".
 

 الفرع الثاني : في تعريف األعضاء في االصطالح الفقهي 
 

ال يخر  المعع  االللالحن لدعضاء عن المعع  اللغفي ، فردف أن العضدف : جديٌء 

                                                           

 يتلرف. ،607 /2المعج  الفسيل ، 347 /4( مقايي  اللغة (1
، تهدذيب 193 /2، العدين 598، الكليدام 291 /2، المحكد  فالمحديل األعظد  60 /39( تا  العرف  (2

  211، مختار اللحاح ، 347 /4، مقايي  اللغة 43 /3اللغة 
 43 /3، تهذيب اللغة 68 /15ن العرب ( لسا(3
 289، معج  لغة الفقهاء، ص188( مختار اللحاح، ص، (4
، تا  العرف  458 /4، لسان العرب 60 /8، تهذيب اللغة 59( اليارر ين  ريب ألفاظ الشايعن، ص(5
 515 /1، المعج  الفسيل 324 /12

 1513 /2، معج  اللغة العريية المعالرة 607 /2المعج  الفسيل ( (6
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من مجمفع  الجسد  ، كاليد فالرج  فاألذن.
(1)  

ف فاللَّد رعا  خاليًا يين الياحثين المعالرين يدن فجدفد  يدرٍق يدين العضدف  ير أن ر 
 ين االستعما  الفقهن ، فكان خاليه  عل  قفلين :  

ف ، فرددف رأي يعددض  :القددف  األف   ددر  يددرى ألددحايه أعدده ال يددرق يددين العضددف فاللَّ
اليدددداحثين المعالددددرين حيددددث قددددا  :) ن عامددددة الفقهدددداء ال يفرقددددفن يددددين العضددددف 

ف(فال   .)2(لَّر 
ددد  يددن كددال  اإلمددا  الشددايعن ج  قددا  اإلمددا  مددا يديددد رددذا القددف  :  -رحمدده هللا-فقددد فو

ٍ  ال يقيا  من األلراف   يتقلع اليد ياليدد )--الشايعن فالقلاص من األلراف ي اسم
، فالرجد  يالرجد  ، فاألذن يدداألذن ، فاألعدف يداألعف ، فتفقددٍ العدين يدالعين ، فتقلددع 

 .)3(ألعها ألراف ...( السن يالسن   

ن مدا ردف قد جمع يدين مدا ردف لدرف كاليدد فالرجد  ، فيدي--يعجدو أن اإلما  الشايعن
لدراف ، أكدالعين فاألعدف فالسدن ، ثد  قدا    ألعهدا -ياعتيار القف  اآلخر–عضف يقل

 يد  ذل  أن اللفظين متراديان ين االستعما .
تدن ليسدم يدٍلراف يدن كدال  يٍن فرفد يعض األعضاء ال :لكن قد يعترض عل  رذا 

اإلما  الشايعن  عمدا خرجدم تغلييدا   أي : ألعهدا ذكدرم مدع ألدراف أخدري ، يدذكررا 
 .(4)تيعًا فتغلييًا لدلراف

فردف رأي يعدض أن لفظ العضف أع  من لفدظ  اللدرف ، يرى ألحايه  :القف  الثاعن 
مدادة : » علد  :  ياحثن المفسفعة الفقهية الكفيتية ين ثالثدة مفاضدع معهدا ععدد كالمهد 

 .)5( «مادة : اللرف » ، «مادة : العضف » ، « األعضاء 
أن يين لفظتن عضدف فلدرف عمدف  فخلدفص   يالعضدف  فالذي أرا  راجًحا فهللا أعل  :

أع  من اللرف ، يك  لرٍف عضًفا ، فلي  ك  عضٍف لريا ، فاللرف أخص من العضدف 
، يالكيددد (7)مددا فرد أيضدا يددن كدال  الفقهدداءف،  (6)، فذلد  يعدداًء علد  الفددرق اللغدفي ييعهمددا

فالقلب مثال عضف ، فال يقا  له : لرف ، يخالف اليد فالرج  فعحفرما   ييللدد عليهمدا 
لدرف فعضددف   يدداللرف : كدد  عضددف يددن اليددن لدده حددد يعتهددن  ليدده كاليدددين ، ف ال يهددف 

                                                           

، حاشية 423، المعج  الفجيي ، ص1513 /2، معج  اللغة العريية المعالرة 607 /2المعج  الفسيل ( (1
 244 /1، حاشية اليجيرمن عل  الخليب 208 /1الجم  عل  شرح المعهج 

 . 44(الجعاية عل  األلراف ين الفقه اإلسالمن، لعج  الدين عيد هللا  يراري  العيسفي، ص 2)
 .6/55 ( األ  ،3)
  36العقفيام المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية، د/ محمد جمعة أحمد العيسفي، ص( (4
 . 30/146،  28/343،  5/256( المفسفعة الفقهية الكفيتية ، 5)
فو ك  شنٍء : معتها .( (6 ، معجد  لغدة 213 /9، لسدان العدرب 218 /13، تهذيب اللغدة 414 /7العين   ل ر 

 /7، شم  العلف  فدفاء كدال  العدرب مدن الكلدف  149 /9، المحك  فالمحيل األعظ  290اء ، ص الفقه
4083  

، الشرح الكييدر علد  326 /8، المغعن الين قدامة 485، السرا  الفرا ، ص253 /5مغعن المحتا  ( (7
 . 67 /5، مفسفعة الفقه اإلسالمن 250 /7، الميدع 428 /9متن المقعع 
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 فهللا أعل      (1) عضف يقل.
 

 صطالح الطبي الفرع الثالث : في تعريف األعضاء في اال

 اللدلالحل  يخر  تعريف األعضاء ين االللالح اللين عن المععد  اللغدفي ، فال عدن ا
ضدددف الفقهدددن السدددايقين ،  يدددر أن األليددداء ععدددد تعدددريفه  للعضدددف يدددذكرفن تركيدددب الع

 يسيفلفجيا فتشريحيًا.
ف العضف يٍعه :  لمعددة تتحد معًا لتددي فظيفة معيعدة   كا مجمفعة من األعسجة» يقد عور  

 .)2( «، فالكيد ، ف يررما 
جديء يددن الجسد  يتكددفن مدن أكثددر مدن عسدديج فيقدف  يفظيفددة »كمدا عددرف العضدف يٍعدده : 

 .)3( «معيعة
 المطلب الرابع 

 في تعريف الجوف في اللغة وفي االصطالح 
  

 ألف  : ين تعريف الجفف ين اللغةالفرع ا
 

 سان : يلعه. يللد الجففو ين اللغة عل  ك  شنء مجفف ، فجفف اإلع
فالجفف من ك  شنء : يالعه ، فداخله الذي يقيد  الشدغ  فالفدرا  , فالجمدع : أجدفاف , 

ف ي  أن رسدف  هللا دئ    : أي الليد  أسدمع    --فجدفف الليد  : ثلثده األخيدر ، فذلد  لمدا رو سو

ر  قا  :  خ  فو اللَّيم   اآلم فم  ( أي ، ثلثه األخير. 4)ج 
 ، فجدددفف األرض : يالعهددا ، فمدددا اتسددع مدددن األرضفالجددفف : الملمدددئن مددن األرض 

 فاعخفض ، يلار كالجفف ، فجفف الفادي : يلعه. 
ق ي   : ر ن  الَّت ن ت عمفوذو ) (، فين الحدديث الشدريف : 5فالجائفة : اللععة التن تيلغ الجفف ، ف 

                                                           

لشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية، للدكتفر/ محمد جمعة أحمد العقفيام ا( (1
 ، يتلرف.37العيسفي، ص

   .37العقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية، د/ محمد جمعة، ص( 2)
  6( دية ما ين جفف اإلعسان من األعضاء ،ص 3)
ددبٍ  -ن مسددعد أخرجدده اإلمددا  أحمددد يدد( (4 ددن  ك عم ة  يم ددرَّ ن   أ فم مو ددل م  ة  الس  ددرَّ ددن  مو ددب  يم يثو ك عم ددد  ، رقدد  : 599 /29ح 
ياب من رخص ييهمدا -(، أيف دافد ين سععه3949، رق  : )425 /2(، عيد الرياق ين ملعفه 18059)

تمدد  -(، العسائن يدن سدععه الكيدرى1277، رق  : )25 /2 ذا كاعم الشم  مرتفعة  د و المع  ، رقد  : 7 /5 ي ضم
ياب ذكر الخير الذي يجمع العهن عن اللالة ين جميع رذ  الساعام  -(، الييهقن ين سععه الكيرى4860)
 /5(، الترمدذي يدن سدععه 279، رقد  : )133 /1(، الليراعن ين المعج  الكييدر 4386، رق  : )638 /2

ليراعدن يدن الكييدر ، فرجالده (، فقا  : ردذا حدديث حسدن،  فقدا  الهيثمدن : رفا  ال3499، رق  : )404
 225 /2رجا  اللحيح.  مجمع اليفائد فمعيع الففائد 

، جمهرة 142 /11، تهذيب اللغة 189 /6، العين 36 ل  34 /9، لسان العرب 495 /1مقايي  اللغة ( (5
فما  562 /7، المحك  فالمحيل األعظ  115 /1، الملياح المعير ين  ريب الشرح الكيير 489 /1اللغة 

،  ريدب الحدديث 64فمدا يعددرا، مختدار اللدحاح ، ص 116 /2عدرا،  ريدب الحدديث للقاسد  يدن سدال  ي
  127، المعج  الفجيي، ص96فما يعدرا، المغرب ين ترتيب المعرب ، ص 116 /2للقاس  ين سال  
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(ثلث الدية1فين الجائفة )(.2 ) 
 الفرع الثاني : في تعريف الجوف في االصطالح 

لفقهداء ايخدر  المععد  االلدلالحن للجدفف ععدد الفقهداء عدن المععد  اللغدفي  يدر أن  لد 
  يختلفددفن يددن حدددفد مددا يسددم  جفيددا مددايين مفسددع فمضدديد ، فردد   عمددا يتكلمددفن علدد

 ،لجائفددة االجددفف فحدددفد   مددا يددن يدداب اللدديا  ، أف يددن يدداب الجعايددام ععددد الكددال  علدد  
دة دم أن عدية خالة كتدب المدذارب األريعدة فجدفياستقراء ما فرد ين كتب المذارب الفقه

تن ذلد  كداآلعقال رن مح  اتفاق ييعه  جميعا ، فيعض العقال رن مح  اختالف ييدعه  ، ف
: 

 اتفقفا عل  أن الجفف رف اليلن ، فرف مفايد للمعع  اللغفي السايد. -1
فاء اتفقفا عل  أن اللععدة التدن تلد   لد  الجدفف ) الديلن ( تسدم  جائفدة سد -2

مدا فعيدان ، يه من ثغرة العحر ، أف اللددر ، أف الظهدر ، أف الديلن ، أف الجفللم  ل
 يين األعثيين فالدير.

اتفقددفا علدد  أن الجائفددة تكددفن جعايددة يمجددرد اختددراق الدديلن دفن أن تلدديب  -3
عضدفا داخليددا مدن األحشدداء   يدإن ألددايم عضدفا جفييددا كالكيدد أف اللحددا    يإعهددا 

ة مدددع عقفيدددة الجائفدددة ، فال تتدددداخ  تكدددفن جعايدددة أخدددرى تفجدددب عقفيدددة جديدددد
 .)3(العقفيتان

من الحعفية أن اللععدة الفالدلة  لد   يرى الشايعية عل  الراجح ، فأيف يفسف -4
المفضع الذي لف فل   ليده قلدرة مداء أيلدر اللدائ  : جائفدة   يجعلدفا الرقيدة مدن 

لدر  ال جملة الجفف أف دخذة أحكامه كما ين ياب اللديا  ، فعللدفا ذلد  : يٍعده ال يف
 .)4( يما فل   ل  الجفف

                                                           

، الجفررة العيدرة علد  مختلدر القددفري 342 /2، الععاية شرح الهداية 68 /3(الميسفل للسرخسن (1
1/ 141 
 /6ذكر حدديث عمدرف يدن حدي  يدن العقدف  ، فاخدتالف العداقلين لده -( أخرجه العسائن ين سععه الكيرى(2

د    -(، اين حيان ين لحيحه7029، رق  : )373 ت اي دهو   ل د  أ رم دلَّ   ك  س  ده  ف  و ع ل يم ل ف   ل لَّ  لَّلاَّ تمي ة  الممولم رو ك  كم ذ 
ن   ( فقدا  : 1447، رقد  : )552 /1كتداب اليكداة -  ين المستدر (، الحاك6559، رق  : )508 /14المي م 

ف سَّر ين رذا الياب ، ف سعاد  لحيح ، فرف قاعدة من قفاعدد اإلسدال  ، يشدهد لده أميدر  رذا حديث كيير مو
ة . حَّ ي  ، ي الل   رمر  سل  الي  د ين مو مَّ ح  اء ي ن علر  : مو ا  المعلم   المدمعين عمر ين عيد العييي ، ف   م 

يع المكتب المعقفلة ألف   م  اي ظ : ال  أعل  ي ن ج  رف ين حي  ح من كتابق ا   ي عمقوفب ين سوفمي ان المح  ر ذ ا، يإن  ع مم

، فقا  اين عيد --ألحاب رسف  هللا أمي هو م ي د عوفن  ر  تداب مشدهفر الير : فرف ك فالتايعين يرجعفن  ليه ، ف 
ت غمع ن يشهرتهاععد أر  السير معرفٌف ما ييه ععد أر  العل   التفاتر ين  ألعه أشيه  عن اإلسعاد  معريةً ت سم

: أرجف أن يكفن لحيحا.   أعه قا  --مجيئه   ل ت ل ق  ن العَّا   له يالقيف  فالمعرية، فعق  عن أحمد ين حعي 
ن المعداعن مد، التمهيدد لمدا يدن المفلدٍ 370 /4، علدب الرايدة 452 /2تحفة المحتا   لد  أدلدة المعهدا  

 58 /4فما يعدرا، تلخيص الحيير  338 /17األساعيد ف
، التدا  فاإلكليد ، 566 /4، المدفعدة  296 /6، يدائع اللعائع ين ترتيب الشرائع 68 /3( الميسفل  3)
 8/370، المغعن   7/323، عهاية المحتا   8/460، تحفة المحتا  يشرح المعها    6/84األ   8/335
  6/36، الفرفع فتلحيح الفرفع 10/112اجح من الخالف ، اإلعلاف ين معرية الر 371، 
 9/265، رفضة اللاليين فعمدة المفتين،   7/296( يدائع اللعائع 4)
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" الجائفة ، فييها ثلث الدية ، فرن الجراحة الفاللة  -رحمه هللا-قا  اإلما  العففي
 ل  الجفف األعظ  من الديلن أف اللددر أف ثغدرة العحدر أف الجعيدين أف الخالدرة أف 

فالخلدية ، )1(الفر  أف العجدان  لد  الشدر  ، فقدد سديد أن العجدان مدا يدين الفقحدة
كددذا الجراحددة العايددذة  لدد  الحلااااااادداد مددن القفددا أف الجاعددب المقيدد  مددن الرقيددة ، ف

 .)2(فالعايذة من العاعة  ل  المثاعة" 
فالمفاضدع  ،يالجائفدة : ردن التدن تلد   لد  الجدفف  »-رحمده هللا–فقا  اإلما  الكاسداعن

فمدا  ،لجعيدان التن تعفذ الجراحة معها  لد  الجدفف : ردن اللددر ، فالظهدر ، فالديلن ، فا
ئفدة   ألعده لحلدد جايين األعثيين فالدير ، فال تكفن ين اليدين فالرجلين فال يدن الرقيدة فا

 ال يل   ل  الجفف. 
فرفي عن أيان يفسف :  ن ما فلد  مدن الرقيدة  لد  المفضدع الدذي لدف فلد   ليده مدن 

 . )3(«الشراب قلرة يكفن جائفة   ألعه ال يفلر  ال  ذا فل   ل  الجفف 
الفاسدع  : ردف المععد يدالمععن المدراد يدالجفف يدن ردذا اليحدث  :عاًء عل  ما سديد في

لرقيددة للجددفف الشددام  لجميددع األعضدداء اليالعددة  يددر الظدداررة المفجددفدة يددن تجفيددف ا
عضدداء فاللدددر فالدديلن ، حيددث لدد  تحددظ ياليحددث الالئددد يهددا يددن الماضددن ، فتشددم  األ

 التالية :
جية ، فلكعا اقتلرعا ين رذا اليحث عل  األعضاء األعضاء الجفيية الفردية ، فاليف

الفردية ، فرن : اليلعف  ، فالحعجرة ، فالقليام الهفائيدة ، فالمدريء ، فالمعددة ، 
فالقلب ، فالكيد ، فالمرارة ، فاللحا  ، فاليعكريا  ، فاألمعداء الدقيقدة ، فاألمعداء 

ا يحث دخدر  ن شداء هللا يدن عل  أن يكفن لع (4)الغليظة ، فالمثاعة اليفلية ، فالرح .
 األعضاء اليفجية. 

 

                                                           

 2/546(  الفقحة : معرفية ، قي  : رن حلقة الدير ، فقي  : الدير الفاسع.  لسان العرب 1)
 .9/265( رفضة اللاليين  2)
 .7/296(  يدائع اللعائع ، 3)
   .40 ل   38قفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية، د/ محمد جمعة، صالع( (4
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 المطلب الخامس

 في تعريف العقوبة في اللغة وفي الشرع   

 العقفية ين اللغة تعريف  : ين الفرع األف

ع اق ي ددةً ، يقددا  : عاقيددمو الرجدد    ق ايًددا فمو العقفيددة يددن اللغددة : اسدد  مددن ع اق ددب  يوعاقددبو ع 
قايًا: أ خذ  ي ه  ، فتعقيمو الرجد    ذا معاقيةً فعقفيةً فعقايًا ، فع اق   عاقي ةً فع  ي هو يذعيه مو

ي  الرجد   يمدا  دي  جاياةو ، فرن : أن توجم أخذته يذعب كان معه ، فالعقابو فالمعاقيةو : المو
تو م ي دده   (1)يعد  مدن السدفء دا عودفق يم ثمد   م  تو م ي ع داق يوفا ي م  داق يم ، فمعده قفلده تعدال  : ﴿ف   نم ع 

ل ددئ نم  ﴾ف  ين  دداي ر  ددٌر ل للَّ يم ددف  خ  تو م ل هو ددي رم ع اق ي ددةً (2) ل  ددمو الل  ددصَّ مو ، فيقددا  أيًضددا : ع اق يم
ق ايًا. ع   (3)ف 

دو اإلعسان يعد الذ عب من ال ق ابو : يكسر العين : رف ما ي لمح   اآلخرة ،   محعة ينفالع 
ا ما يلحقه من المحعة يعدد الدذ عب يدن الددعيا ، ييسدم   يالعقفيدة ،  فمعده : قداعفن فأم 

    (4)العقفيام.
 الفرع الثاني : في تعريف العقوبة في الشرع 

 

 

ق تمد   ، فيلفدظ دخدر  جم   أ فم الم ع  أ فم الرَّ
ب  أ فم المق لم رم اٌء ي الضَّ ي  عريها اين عايدين يٍعها : ج 

ع اي ة  ، ف   قًّا ع ل   المج  ت ح  سم دو اإلمعمس ان  مو ي ي لمح  ن  األمل  و الَّذ  دع ، : ر 
ب  ، أ ف  المق لم درم ي كوفنو ي الضَّ

نم ت ع قَّي هو   ذ ا ت ي ع هو. ا ت تملوف الذَّعمب  م  عَّه  ا   أل  ن  ي ه  ق تم  ، فسوم   جم   ، أ ف  الم أ ف  الرَّ
(5)    

فعريها يعض المعالرين يٍعها : جياء مقرر لملدلحة الجماعدة علد  علديان أمدر 
   (6) الشارع.

    (7)يٍعها : جياٌء شرعٌن عل  عليان أمر الشارع أف عهيه.فعريها اليعض اآلخر 
ي مم ين قاعفن العقفيام : يٍعها  يالٌ  مقلفٌد يقع عل  الجاعن الجريمدة  من أج  فعور  

 ، فيتعاسب معها.
فيعاًء علد  ذلد  : ال خدالف جدفرري يدين الفقده اإلسدالمن ، فيدين القداعفن الجعدائن 

    (8)الفضعن ين تعريف العقفية.

                                                           

، شددم  العلددف  620، مجمدد  اللغددة اليددن يددار ، ص: 78 /4، مقددايي  اللغددة 183 /1تهددذيب اللغددة ( (1
  619 /1،  لسان العرب 243 /1، المحك  فالمحيل األعظ  4681 /7فدفاء كال  العرب من الكلف  

 (.126سفرة العح ، اآلية :)  (2)
 420 /2الملياح المعير ين  ريب الشرح الكيير ( (3
 ، يتلرف. 613 /2، المعج  الفسيل 1192 /2كشاف اللالحام الفعفن فالعلف  ( (4
 130 /17، المفسفعة الفقهية الكفيتية 3 /4حاشية اين عايدين ( (5
دستفريتها فعالقتها يالددياع الشدرعن، د/الحسديعن سدليمان جداد، العقفية اليدعية ين الفقه اإلسالمن ، ( (6

التشددريع الجعددائن اإلسددالمن مقارعددا يالقدداعفن  ، 1991، ل/ دار الشددرفق، الليعددة األفلدد  ، سددعة 22ص
 ، 609الفضعن،  لعيد القادر عفدة /

متعلقدة ياالعتدداء العقفيام الشدرعية ال، 13العقفية ين الفقه اإلسالمن ،  د/أحمد يتحن يهعسن ،  ص( (7
   . 21عل  األعضاء الجفيية اليشرية، د/ محمد جمعة، ص

 22اليدعية ين الفقه اإلسالمن ، دستفريتها فعالقتها يالدياع الشرعن، صالعقفية ( (8
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 المطلب السادس 

 في تعريف االعتداء على األعضاء الجوفية  

مددن  كد  أذى يقددع علدد  جسدد  اإلعسددان  ذا كاعدم الجعايددة علدد  مددا دفن الددعف  رددن :
ألعضداء ا: ك  يع  محدر  فقدع علد  األلدراف أف  ير  ، يال يوفدي يحياته ، أف رن 

 . سفاء أكان يالقلع أ  يالجرح أ  يإيالة المعايع
دد    يددذاٍء يقددع علدد  تعريددف االعتددداء علدد  األعضدداء الجفييددة يٍعدده : يإعدده يمكددن  كو

   (1).يوذر ب الحياة األعضاء الجفيية اليشرية ال
 

                                                           

، الجعايدة علد  األلدراف يدن الفقده اإلسدالمن ، 2/204التشريع الجعائن اإلسالمن،  لعيد القادر عدفدة ( (1
العقفيام الشدرعية المتعلقدة ياالعتدداء علد  األعضداء ، 37يد هللا  يراري  العيسفي ، ص للدكتفر/ عج  ع

مختلر الفقه اإلسالمن ين ، 62 /5، مفسفعة الفقه اإلسالمن 26ص الجفيية اليشرية/ د/ محمد جمعة، 
 ، يتلرف.  939صضفء القردن فالسعة، 
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 المبحث الثاني 

 في حكم الاعتداء على الأعضاء الجوفية  

لد  أي علقد حرمدم الشدريعة اإلسدالمية االعتدداء علد  الدعف  اليشدرية  عامدة ، أف 
لدد  ععهددا : األعضداء الجفييددة ، سدفاء كددان ردذا االعتددداء عضدف مددن أعضدائها ، فم

ها ، عف  الجاعن ، أف علد   يدر    ألن الدعف  اليشدرية ، أف أي عضدف مدن أعضدائ
  تعال  ،فليسم ملًكا للاحيها يفع  ييها كيف ما يشاء   ي  رن ملٌ  هلل سيحاعه 

ريضدها للتلدف أف فقد أمر هللا اإلعسان يالمحايظدة علد  الدعف  ، فعدد   تاليهدا أف تع
اإلتددالف ، فرددذا أمدددر اتفقددم عليددده جميددع الشدددرائع    ذم الحفدداظ علددد  الددعف  أحدددد 
الضدددرفرام الخمددد  التدددن أفجيدددم الشدددرائع حفظهدددا ، فحرمدددم االعتدددداء عليهدددا ، 

، فيددد  علدد  تحددري   (1)فتفعدددم مددن اعتدددى عليهددا يالعقفيددة يددن الدددعيا فاآلخددرة
 الجفيية ، الكتاب فالسعة : اعتداء اإلعسان عل  عفسه أف عل  أعضائه

 

 أفالً : الكتاب : 
اعاً  -1 ف  ددم نم ي فمع  م ذ ل د   عو م  يماً * ف  ح  تولوفا أ عمفوس كو م   نَّ لَّلاَّ  ك ان  ي كو م ر  ال ت قم قفله تعال  : ﴿ف 

يراً ﴾ ك ان  ذ ل    ع ل   لَّلاَّ  ي س  ل يه  ع اراً ف  ف  عولم ظولمماً ي س فم  . (2)ف 
 

 ة : فجه الدالل
تد  رذ  اآلية الكريمة عل  حرمة قت  العف  مللقًا ، فتفعدمم من يع  ذل  يالعذاب 
تولوفا﴾ عهن ، فالعهن يفيدد التحدري  ، حيدث ال تفجدد  ال ت قم ، فذل    ألن قفله تعال  :﴿ف 
قريعة تلريه  ل   ير  ، كما رف معلفٌ  ععد األلفليين ، فقت  اإلعسان لعفسه ، أف 

  اللفر المددية لذل  ، من ذل   تدالف األعضداء الجفييدة   يإعده قدد لغير  يتعاف  ك
يددي  ل  رال  الدعف  ، يدإن يعدض األعضداء الجفييدة ال تيقد  الحيداة  ال يفجفدردا 

  (3)كالقلب فالكيد.
 

لوك ة ﴾.  -2 يكو م   ل   التَّهم ال تولمقوفا يٍ  يمد   (4)قفله تعال  : ﴿ف 
 

 فجه الداللة : 
الكريمة عل  حرمة االعتداء عل  األعضاء الجفيية   ألن قفله تعدال  تد  رذ  اآلية 

ال تولمقوفا﴾ عهن ، فالعهن يفيد التحري  ، حيث ال تفجد قريعة تلريه  لد   يدر  ،  : ﴿ف 
كما رف معلف  ععد األلفليين ، ألن رذ  اآلية الكريمة ف ن عيلم علد  سديب خداص 

                                                           

العقفيدام الشدرعية ،  366ص  ، حقيد عل  األلدف ،  رشاد الفحف   ل  ت1/38( المفايقام ين ألف  الفقه 1)
   .، يتلرف26ص المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية، 

 ( .   30، 29( سفرة العساء ، من اآلية  رق  :  )2)

فمدا 156 /5، أحكدا  القدردن للقرليدن 524 /1، أحكدا  القدردن اليدن العريدن 228 /2أحكا  القردن للجلداص ( (3
 /2، التفسير الفسيل للفاحدي 297 /1، تفسير السمرقعدي  602 /1، تفسير اليغفي 58 /10، تفسير الرايي يعدرا
 فما يعدرا، يتلرف.  26، العقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية، ص  38
 .  (195(  سفرة اليقرة ، من اآلية : ) 4)
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ف   ي ي   ، فرف تر  العفقة ين سيي  هللا ، يقد ر  ف قوفا ي ن س  أ عم ف ة  : ﴿ف  ذ يم ي  ع نم حو ار  يوخ  ى الم

لوك ة ﴾ ق ا   :  يكو م   ل   التَّهم ال تولمقوفا يٍ  يمد  )لَّلاَّ  ف  ل مم ي ن العَّف ق ة   (.2 )(1ع ي 
فقي  :  يدر ذلد  مدن أسدياب العديف  ،  ال أن ذلد  ال يمعدع مدن داللتهدا علد  كد  مدا 

عف  يدددن الدددين أف الدددعيا    ذ العيددرة يعمددف  اللفدددظ ال يلدددق عليدده أعدده تهلكددةٌ للدد
 (3)يخلفص السيب عل  القف  الراجح ععد األلفليين فالفقهاء.

" فللسلف يدن مععد  اآليدة أقدفا  ... فالحدد : أن  -رحمه هللا -قا  اإلما  الشفكاعن
لوك دةٌ يدن الد دين االعتيار يعمف  اللفظ ال يخلفص السيب ، يك  ما لدق عليه أعه ت هم

 .(4)أف الدعيا   يهف داخ  ين رذا ، فيه قا  اين جرير الليري " 
د   ﴾  -3 و   الَّ ي المح  رَّ   لَّلاَّ ال ت قمتولوفا العَّفم   الَّت ن ح   .(5)قفله تعال  : ﴿ف 
دد -4 دا ف   ض  ددداً ي يه  ال  دعَّ و خ  ه  ادو و ج  دي  ددداً ي ج  ت ع م   عداً مو م  دم تود م مو ددنم ي قم م  و قفلده تعدال  : ﴿ف  ب  لَّلاَّ

يماً﴾. أ ع دَّ ل هو ع ذ اياً ع ظ  ل ع ع هو ف    (6)ع ل يمه  ف 
فجه الداللة : عه  هللا سيحاعه فتعال  ين راتين اآليتين عن قت  الدعف  المحرمدة ، 

فيعدر  تحم رذا العهن : ك  األيعدا  فاألسدياب التدن  (7) ال يالحد الذي يفجب قتلها
عتداء عل  األعضاء الجفيية   ألعه لريد للقت  ، تددي  ل  رذ  العتيجة ، فمعها اال
   (8)فما أدى  ل  الحرا  يهف حرا .

 ثاعيا : السعة : 
  :فردم أحاديث كثيرة تد  عل  حرمة االعتداء عل  العف  اليشرية ، معها 

ة   -1 يمر  ف ي  ع نم أ ي ن رور  ي  ٍ ق ا   :  --ع ن  العَّي ن   --ما رو نم ج  دَّى م  نم ت ر  ، ي ق ت    ع فمس هو  م 
ا ، ي ق ت د    سَّد  سودمًّ دنم ت ح  م  دا أ ي دًدا ، ف  لَّدًدا ي يه  خ  دًدا مو ال  دَّى ي يده  خ  دعَّ   ي ت در  ه  ف  ي ن ع ار  ج  ، ي هو

دنم ق ت د   ع   م  ا أ ي ًدا ، ف  لًَّدا ي يه  خ  ال ًدا مو عَّ   خ  ه  سَّا و ي ن ع ار  ج  هو ي ن ي د    ي ت ح  فمس دهو ع فمس هو ، ي سوم 

                                                           

ي  هللا تعدال  ، فالمععد  : ال تتركدفا اإلعفدداق يدن سديي  الخيدر ، فالجهدداد ، أي: يدن تدر  العفقدة يدن سددي( (1
ييددي ذل  يك   ل  الهال  ، فسيي  هللا : الجهاد ، فك  ما أمر هللا يه من الخيدر ، فاسدتعماله يدن الجهداد 

 ، يتلرف. 185 /8يراجع : يتح الياري الين حجر   .أكثر
ده  ﴿-اليخاري ين لحيحه( (2 ل  دعوفا   نَّ لَّلاَّ  يابو ق فم س  أ حم دة  ف  لوك  يكو م   ل د  التَّهم دد  ال  تولمقودفا يٍ  يم دي ي   لَّلاَّ  ف  أ عمف قودفا ي دن س  ف 

 ﴾ ع ين  س  حم ب  المو  (. 4516، رق  :)27 /6يوح 
 /2، اإليها  ين شدرح المعهدا  125 /3، المحلف  للرايي 269 /4( اليحر المحيل ين ألف  الفقه (3

، األشدديا  114 /1فمددا يعدددرا، الفددرفق للقرايددن 218  شددرح معهددا  الفلددف ، ص، ، عهايددة السددف184
 ، يتلرف. 134 /2فالعظائر للسيكن 

 222 /1( يتح القدير للشفكاعن 4)
 ( .151( سفرة األععا  ، من اآلية : ) 5)
 ( من سفرة العساء. 93(اآلية رق   : ) 6)  
، يدتح القددير 179 /13، تفسير الدرايي 188 /2في ، تفسير الييضا133 /7( أحكا  القردن للقرلين (7

 فما يعدرا. 201 /2للشفكاعن 
 فما يعدرا، يتلرف.   31( العقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية، ص (8
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ا أ ي ًدا لًَّدا ي يه  خ  ال ًدا مو عَّ   خ  ه  ع ه  ي ن ع ار  ج  ا ي ن ي لم و ي ه  ٍ توهو ي ن ي د    ي ج  يد  د  يد ٍة ، ي ح  د  (.1 )ي ح 
 فاللفظ لليخاري.  

 فجه الداللة : 
لعقفيدة يد  رذا الحديث عل  حرمة االعتدداء علد  األعضداء الجفييدة ، يقدد لدرح يا

   لدد  قتدد الثددة أيعددا  تمثدد  اعتدداء علدد  األعضدداء الجفييددة أدماألخرفيدة المغلظددة لث
 العف  ، فرن كاآلتن :

ريددد ل تدالف األعضدداء الجفييددة فتهتكهددا كالقلددب فالكيدد فاللحددا  ف يررددا عددن  -أ
 فالتدن )لدمة رضية ععيفة عاشئة عن االللدا  يداألرض يعدد السدقفل مدن شدارد

مدن - : -ن ذلد  العلدر يقفلدهيالتردي من جي  ، كمثا  للشارد يد --عير ععها

 . ترد ى من جي     يقت  عفسه...
لدقيقددة  تدالف األعضداء الجفييدة للجهداي الهضدمن كدالمريء فالمعددة فاألمعداء ا -ب

س  مدن ليها الفالغليظة ف يررا من األعضاء الجفيية كالقلب فالكيد ... التن يعتق   

نم ت   - :-قفلهخال  الدفرة الدمفية عن لريد تعاف  مادة سامة ، ي م  ا ف  سَّد  سودمًّ ح 

سَّا و ي ن ع ار   هو ي ن ي د    ي ت ح  عَّ  ، ي ق ت    ع فمس هو ، ي سوم  ه   .  .....ج 
 تالف األعضاء الجفيية المفجفدة يدالتجفيف اليلعدن فاللددري كالقلدب فالكيدد  - 

رحا لععيا محدثا جرحا عايذا ادة  عن لريد اللعن يآلدة حد (2)ف يرر  يإحداثه جو

و يها ين يلعه.. - :-، يقفله   .فمن قت  عفسه يحديدة ، يحديدته ين يد  يجٍ

يمد  لَّلاَّ   -2 عمد بو يمنو ع  سوف و لَّلاَّ   --فعن جو نم ك ان   - -قا  : ق ا   ر  ٌ   ك ان  ي يم  جو ق يمل كو م ر 
ا ي د  و ، ي  ي ه  يعًا ي ح  ك   ذ  س  ع  ، يٍ  خ  ي  ٌح ، ي ج  رم قٍ   ي   ي ه  جو ا ر  ام  ، لدَّ و ا م  تَّ  م    ح 

عَّة   مو ع ل يمه  الج  مم رَّ ه ، ح  ي ي ع فمس  يمد  ع ن ع  و ت ع ال   : ي اد ر   (   3، فاللفظ لليخاري.)ق ا   لَّلاَّ
 فجه الداللة : 

يددد  رددذا الحددديث الشددريف علدد  حرمددة االعتددداء علدد  الددعف  ، سددفاء كاعددم عفدد  
م يالفعد  المفضدن  ليده ، فيددخ  يدن عمدف  ردذا اإلعسان أف  ير  ، فاستعجا  المف

، فمعهدا : تعدريض األعضداء (4)الحديث :  ذاية العف  يدٍي عدفع مدن أعدفاع اإليدذاء

                                                           

دهو -( أخرجه اليخاري ين لحيحه(1 عم دافو م  دا يوخ  ي م  اء  ي ده  ف  الددَّف  د    ف  ب  الس  ي يدث  ي ابو شورم الخ  ، رقد  140 /7ف 
ياب  لظ تحري  قت  اإلعسان عفسه، فأن من قت  عفسه يشنء عذب يه ين -( ، مسل  ين لحيحه5778:)

 (. 109، رق  : )103 /1العار ، فأعه ال يدخ  الجعة  ال عف  مسلمة 
لدب الشدرعن ، ال 160(  اللب الشرعن ين خدمة األمدن فالقضداء ،  للددكتفر / معلدفر عمدر المعايلدة ، ص2)

،  129،  128، اللب الشرعن، د/ محمد حامدد ، ص125فأدلته الفعية، للمستشار /عيد الحميد المعشافي ، ص 
 فما يعدرا، يتلرف.   29، العقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية، ص 176 -170

دنم ي   -( أخرجه اليخاري ين لحيحه(3 در  ع  دا ذوك  ائ ي   ي دابو م  در  (، مسدل  يدن 3463، رقد  : )170 /4ع دن   سم
أ عَّد -لحيحه ، ف  ب  ي ه  ي ن العَّار  ذ   ٍء عو نم ق ت    ع فمس هو ي ش نم أ نَّ م  عمس ان  ع فمس هو ، ف  ي   ق تم   اإلم  ر  ل ظ  ت حم خو و ي ابو    هو ال  ي ددم

ةٌ  ل م  سم عَّة    الَّ ع فمٌ  مو  (. 113، رق  : )107 /1المج 
   500،  6/499( يتح الياري 4)
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الجفيية للتلف ، خالة ما ال تيق  الحياة  ال يفجفد  ، كالقلب ، فالكيد   ألعه يدددى 
 ( 1 ل  المفم قلعا.)

 

 المبحث الثالث 

 للغة وفي الاصطلاح في تعريف الدية والأرش في ا 

 المطلب األول

 في تعريف الدية في اللغة وفي االصطالح

 الفرع األول : في تعريف الدية في اللغة

ليَّهو الما  الذي رف يد  العف  ،  د ي القات و المقتف    ذا أعل  ف  ي ة لغة : ملدر ف  الد 
ي ت ه  يممو د  ي ةً( أ عمل  يه  )د  ق ت ي   أ د  يممو الم د  ي ة ، يهن محذفية الفاء يقا  : ف  دم ، فأللها ف 

كعدة من الفعد فيعة من الفين .. فالهاء ين األل  يد  من ياء الكلمة التن رن 
ع مم عل  ديام. م  ي ةً ( تسمية يالملدر   فلذا جو    (2) الفاف ، ث  سمن ذل  الما  ) د 

يكفن ، يعل  رذا )3(أرشا كما يسم  دية فيسم  الما  الفاجب ييما دفن العف 
األرش أخص من الدية ، فقد يللد األرش عل  الما  الفاجب ين العف  أيضا ، 

  .ييكفن يمعع  الدية دفن خلفص أف عمف 
 . )4( يما لي  له قدر معلف  من الدية فخص يعض اللغفيين )األرش(

 الفرع الثاني : في تعريف الدية في االصطالح 

عد  ش ، ييجضه  يفرق يين الدية فاألرعرف الفقهاءو الدية يتعريفام متقارية ، فيع
ريفدا الدية خالة ييد  العف  ، فاألرش خداص يمدا دفن الدعف  ، فيعضده  يدذكر تع

 للدية يشم  اليدلين معًا )يد  العف  فما دفعها(. 
فيعد االستقراء فالتتيع لما فرد ين كتب المذارب الفقهيدة األريعدة ، يمكدن أن عقدف  

اجب يالجعايدة علد  الحدر المعلدف  يدن الدعف  أف ييمدا أن الدية : رن اس  للما  الف
   (5)دفعها.

                                                           

   .، يتلرف30العقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية، ص( (1
، مجم  اللغة الين يار ، 233 /1، جمهرة اللغة 99 /8، العين 335مختار اللحاح ، ص، ( (2

، الملياح 7112 /11 ، شم  العلف  فدفاء كال  العرب من الكلف 98 /6، مقايي  اللغة 921ص
، أعي  الفقهاء ين تعريفام األلفاظ المتدافلة يين الفقهاء، ص 654 /2المعير ين  ريب الشرح الكيير 

108   
 .31( التعريفام، ص 3)
 .  8/88( المحك  فالمحيل األعظ ، 4)
فما يعدرا،  481، شرح حدفد اين عرية 6/127، تييين الحقائد 59 /26( الميسفل للسرخسن 5)

، مغعن 451 /8، تحفة المحتا  4/48، أسع  الملالب 186 /2، الففاكه الدفاعن 298 /2حاشية العدفي 
، أعفاع 291 /3، شرح معته  اإلرادام 6/6، كشاف القعاع 7/316، عهاية المحتا  295 /5المحتا  
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ي مم يذل    ألن اإلي   كاعم توعمق  و   أي -يفعاء-أي توق يَّدم -فمن أسماء الدية : العق  ، فسوم  
ل د  العق و عل  الدية  يالً كاعم أف -ساحة ور  االستعما  حت  أولم فلن القتي  ، ث  ك ث
 متراديان.( فعل  رذا يهما 1عقدا.)

 
 المطلب الثاني 

 في تعريف األرش في اللغة وفي االصطالح  
 

 الفرع األول : في تعريف األرش في اللغة

ام  ، فال اح  ر  ي ةو الج  ش : رف د  شو ين اللغة : عل  فين الع رم ت  األ رم عفدف  عمم   ين ال يوسم
يولوفٍ  ،  ثم و ي لمٍ  ف  فٌش م  عو أورو مم المج  ديدة  قا  لما يدخدذ، ث  ي دمشفأل  األرش الخ  ، ف 

دا قيد  ل د لها : أرش فع ه العَّدذر، ف   عَّم  جداي يوسدم  دا أ ن أل  عَّدهو ف    هو عدذر ، فأ رم و الح  دب ك م  اج 
اع   ي اب  الع  ي  عَّه من أسم

شاً   أل  ن  أ رم ب ، فسوم   اج  لقدف     ذا ا: أرشدم يدين  ، يقا  الع ذر ف 
ا أ  أفقعم ييعه  ، فيقا   م  ةٌ. ي يمعهو فم  لو ٌش، أ ي اخت الٌف فخو  رم

ا دفن العَّف  ، فأرش الج ب عل  م  اج  ا   المف  ٌ  ل لمم   تها. راحة ديفاألرش : اسم
ي من الي ائ ع   ذا اللع ع ل   عيٍب ل  ي ر  . ت ر  شم ذ و المو مخو ا يٍ  ش أيضا : روف  م     (2) فاألم رم

 ح الفرع الثاني : في تعريف األرش في االصطال

ً ين الجعاية عل األرش دفن    ماين االللالح : رف الما  الفاجب المقدر شرعا
 العف  من األعضاء.

ص   ، رف التعفيض المالن الفاجب يالجعاية عل  ما دفن العف  فيلفظ دخر : ف  أ خ  ي هو
ق اي   العَّفم    دَّى مو د  ا  الممو م   المم  ا ت شم عَّه  ع     أل  عم ذ ا المم  ي ة  ي ه  ن  الد   . م  ا دوفن  العَّفم   م    (3) ف 

ل دو  ق دم يولم فيرى يعض الفقهاء أن األرش : اس  للما  الفاجب ييما دفن العف  ، ف 
. ة  المع دم   كوفم  حو ع ل   ي د    العَّفم   ، ف 
 (4)   

ع ن   ع ل يمه  ي   جم بو ل لمم  ال نٌّ ي ج  دٌّ م  ا ح  ال روم  شو ك  األمرم ي ةو ف  ع اي ة  فيعاًء عل  ذل  : الد   د   المج 
.  (5) ع ل يمه 

                                                                                                                                                    

ة الشريعة فالقاعفن الدية ين الفقه اإلسالمن/لدستاذ الدكتفر/عل  أحمد مرعن، أستاذ الفقه المقارن يكلي
يالقاررة، فاألستاذ الدكتفر/ السيد حايظ خلي  السخافي، أستاذ الفقه المقارن، فعميد كلية الشريعة 

   ، فما يعدرا، يتلرف.36فالقاعفن يتفهعا األشراف يالدقهلية، ص 
 . 4/776، شرح اليرقاعن ،   12/246( يتح الياري ،  1)
، التعريفام، 19 /1،  ريب الحديث الين الجفيي 36العلف ، ص ، مفاتيح 279 /11تهذيب اللغة ( (2

،  أعي  الفقهاء ين تعريفام األلفاظ 584، القامف  المحيل، ص17، مختار اللحاح، ص17ص
، كشاف 55 /1جامع العلف  ين اللالحام الفعفن -، دستفر العلماء110المتدافلة يين الفقهاء، ص
، المحك  63 /17، تا  العرف  212  لغة الفقهاء، ص، معج141 /1اللالحام الفعفن فالعلف  

، اليارر ين معاعن كلمام العا  12 /1، الملياح المعير ين  ريب الشرح الكيير88 /8فالمحيل األعظ  
2/ 307 
، الفقه اإلسالمن فأدلته 128 /2، الجفررة العيرة عل  مختلر القدفري 59 /26الميسفل للسرخسن ( (3

 262 /39، المفسفعة الفقهية الكفيتية 5762 /7، 5738 /7لليحيلن 
 143 /7قرة عين األخيار لتكملة رد المحتار علن الدر المختار ( (4
 . 262 /39المفسفعة الفقهية الكفيتية ( (5
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 المبحث الرابع 

 في تعريف الحكومة ، وضابط ما تجب فيه   
 المطلب األول

 في تعريف الحكومة في اللغة وفي االصطالح
 

 في تعريف الحكومة في اللغةالفرع األول : 
 

ك    ، يقا  : حك  له فعليه ي حم  كم الحكفمة ين اللغة : ملدر للفع  : ح  كوفم  مً كو  حو ةً ا فحو
لَّ   ذا قضدد  ، ددف  ي ت ددف  كوفمدداٌم ، يوق ددا  : رو ددة  : حو ك فم  ددعو الحو مم دد و كوفمددام  ، في    الحو فج  فمل 

 . فمام  لو  الخو
دةو الل  جدا  ك م  يمم ح  دم   دده سو عم م  د   ، ف  د   ع دن الظ لم جو د  الرَّ فألد  الحكفمدة : ر 
د   (1) دا ت ددرو   أل  عَّه 

ن   (2) الدَّايَّة. . ، فمعه سوم   ع عو الظال    من الظ لم   ًما   أل ع ه ي مم اك  الحاك  و ي ين العا   ح 
 (3)   
ي ددةٌ معلفمددة كفمددة أيضددا علدد  أ رش الجراحددام التددن لددي  ييهددا د  ، فرددذا  فتللددد الحو

دا ييمقد   دع مدن يدعده ي م  فض  درح  اإلعسدانو ي دن م  المععن ردف المدراد رعدا ، فردن : أ ن يوجم
ال  يويل  و  عوه ، ف  يم فح ل دف ش  درو جم دذ ا المم  ش ده ي دٍ ن ي قودف  : ر  اك   أرم )يقدر( المح  العوضف  ييقتا و

دذ ا  دع  ر  رودف  م  ر د  ، ف  رم ته ألف  د  ة ك ان  ق يم  ذ    المجراح  يمن  ي ه  ين ر ذ ا الشَّ ش  ك ان  عيدا  ير م 
تده  در  ق يم  يمنو عوشم ر   ، يقد ع قله الشَّ رم توه ت سمعو مائ ة د  يمن ق يم  ح الشَّ دار  ، ييجدبو علد  المج 

ي ت ه. ر  عوشرو د    (4) ي ن الحو

                                                           

ةً   أل   (1 ك م  ن ح  ذ اران ، سوم   ا الع  م  ي يه  ع ك نم الفر  ، ف  ا أ حال  يح  ك مةو الل  جا   : م  اية ( ق ا   اللَّيمث : ح  ع عو الد  عَّهو ي مم
ك مةو الل  جا   : الحديدةو التن تكفن ين يد  الفدر    إلحكدا  جماحده. تدا   يد ، فيلفظ دخر : ح  د  ي الشَّ رم من الج 

 /12، لسدان العدرب 420 /1، العهاية ين  ريب الحديث فاألثر 71 /4، تهذيب اللغة 515 /31العرف  
 540 /1معج  اللغة العريية المعالرة  ،144

 327 /1، معج  اللفاب اللغفي  141 /12، لسان العرب 69 /4( تهذيب اللغة (2

 510 /31تا  العرف  ( (3
 420 /1، العهاية ين  ريب الحديث فاألثر 145 /12لسان العرب  ،70 /4تهذيب اللغة ( (4
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 الفرع الثاني : في تعريف الحكومة في االصطالح 

يهددا لد  يخددر  مععددن الحكفمددة يددن االلددلالح عددن المععدد  اللغددفي األخيددر ، يقددد عر
قهائعددا الفقهدداء يعيددارام متقاريددة ، ف ن كاعددم يعددض التعريفددام الددفاردة يددن كتددب ي

فيعضددها  ،هددا ييدان لكيفيددة تقدددير الحكفمددة ، فليسدمم تعريفددا لهددا اإلجدالء يددن حقيقت
ال  اآلخددر لدد  يخلددف مددن عقددد   لكددن يومكددن اسددتخالص تعريددف لهددا مددن كالمهدد  ، فكدد

 المعالرين.
يعقدف  أن الحكفمدة : ردن اسد  للمدا  الفاجدب يدن الجعايدة علد  مدا دفن عفد  الحددر 

ا  (1)«.أف قياًسا يتقدير عد  مختص ييما ل  يرد ييه مقدار شرعن علًّ
دنم  م  ه  ، ف  ل  دٍ  ي ش درم كَّ ح  ٍ  ، أ فم مو داك  كم   ح  ر ا ع ل   حو ر  ار  أ مم ت قمر  ق ف  اسم ت ف  ي مم حكفمة   ل  فسوم  

ت ق ر  ، أف ل  يكن له أثر. يمرو و ل  م ي سم د  ي يه     ت ه   ( 2) ث  َّ ل فم اجم
لد  عالجعايدة المدا  الفاجدب يفيعاًء عل  ذل  يمكن أن عقف  : اتفد الفقهاءو عل  أن 

علد   الجعايدةيالعف  يوس مَّ  دية ، فكذا يإن أكثر الفقهاء قد علدفا علد  أن الفاجدب 
ألعضداء اء يدن اما دفن العف  يوس مَّ  دية أيًضا ، ي   ن الغالب ين استعماالم الفقه
 لفظة الدية ، ييقفلفن مثال : ين اللسان الدية كاملة ، فعحف ذل .

ي دة   ، المدا  الفاجدب يالجعايدة علد  مدا دفن الدعف  رففاألرش :  دن  الد   دص  م  دف  أ خ  ي هو
. ا دوفن  العَّفم   م  ق اي    العَّفم   ف  دَّى مو د  ا  الممو م   المم  ا ت شم عَّه  ع     أل  عم ذ ا المم  ي ه 
 (3)   

ف ن أللددد يعددض الفقهدداء األرش علدد  مددا يشددم  يددد  الددعف  ، يهددف  لددالق قليدد  
    (4)ين لساعه  حسب ما فقفم عليه.االستعما  

 دير عدد فالحكفمة : رن اس  للما  الفاجب ين الجعاية عل  ما دفن عف  الحدر يتقد
 «.مختص ييما ل  يرد ييه مقدار شرعن عًلا أف قياًسا

دة   كوفم  نم حو ش  أ ع    م  عَّدهو المع ددم  فالفرق يين األرش فحكفمة العد  : أن األمرم دم       أل   ي شم
ددنم االمددا   ق دددٌَّر م  ددا ع ددصٌّ مو دداء  ي يه  ع اي ددٍة ج  ددب ي ددن ج  اج  ع  المف  ددار  يشددم  ألشَّ يضددا المددا   ، ف 

دنم الشَّدا ق ددٌَّر م  دا ع دصٌّ مو ع اي ٍة ل ديم   ي يه  ب ي ن ج  اج  ع  ، المف  ن يدن جعايدٍة الحكفمدةو تكدففر 
ةو ا كوفم  ع  يقل ، ي حو نم الشَّار  ق دٌَّر م  ا ع صٌّ مو عٌ   لمع دم ل يم   ي يه  ن  ع فم . ر  ش  ن  األمرم  م 

                                                           

،  382 /8ئدد ، اليحدر الرا133 /6، تييدين الحقدائد 323 /7، يددائع اللدعائع 113 /3تحفة الفقهداء ( (1
، يداية المجتهد فعهاية المقتلد 191 /2الففاكه الدفاعن  ،381 /4حاشية اللافي عل  الشرح اللغير 

، كفايدة األخيدار 337 /6، الفسيل يدن المدذرب 104 /9، معح الجلي  303 /2، حاشية العدفي 203 /4
، حاشية الجم  عل  344 /7، عهاية المحتا  330 /5، مغعن المحتا  468ين ح   اية االختلار، ص 

، 182 /6، شددرح اليركشددن علدد  مختلددر الخرقددن 482 /8، المغعددن اليددن قدامددة 77 /5شددرح المددعهج 
 68 /18المفسفعة الفقهية الكفيتية 

، المفسددفعة 77 /5، حاشددية الجمدد  علدد  شددرح المددعهج 344 /7عهايدة المحتددا   لدد  شددرح المعهددا  ( (2
 68 /18الفقهية الكفيتية 

، الفقه اإلسالمن فأدلته 128 /2، الجفررة العيرة عل  مختلر القدفري 59 /26للسرخسن الميسفل ( (3
 262 /39، المفسفعة الفقهية الكفيتية 5762 /7، 5738 /7لليحيلن 

 143 /7قرة عين األخيار لتكملة رد المحتار علن الدر المختار ( (4
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 ، ع اي ة  ع ل   الدعَّفم   بو ي ن المغ ال ب  ي المج  ي ة  ت ج  ة  المع دم  ، أ نَّ الد   كوفم  حو ي ة  ، ف  قو ي يمن  الد   المف رم ف 
ق ددَّ  ي دة  مو ا أ نَّ الد   ا دوفن  العَّفم   ، ك م  بو يالجعاية ع ل   م  ةو المع دم  ، ي ت ج  كوفم  ا حو ًعا أ مَّ ةٌ ش درم ر 

اك    أف القاضن. ر ا ل لمح  ير  رو ت قمد  يوتمر  و أ مم ع  ، ف  ٍة ي ن الشَّرم ق دَّر  يمرو مو  المع دم    
ةو كوفم  حو   (1) ، ف 

 

 المطلب الثاني 

 ضابُط ما تجُب فيه الحكومةُ  

 تحرير مح  العياع : 
يده قلدداٌص أف أرٌش اتفدد الفقهداءو علد  أن كد َّ اعتدداٍء يقدع علد  مدا دفن الدعف  لدي  ي

، فلكدعه  اختلفدفا ييمدا  ذا لد  يتدر   (2)مقدٌر يعص ٍ أف قياٍ  ، يفيه الحكفمة  ن تر  أثرا
االعتداءو أثًرا يٍن شوف ن  الجرح دفن عيٍب أف عاد العضفو  ل  مفضعه ، فذلد  كدٍن يسديب 

ةً ين المعددة مدثال ، أف تميقًدا يدن شدنٍء مدن أحشدائه ، ثد  ي ح  عدفد المجعدن له االعتداء قورم
ت د ي ين رذ  الحالة عم -عليه يالعال  ، أف يدفعه  ل  حالته األفل  ، يما الذي يجب عل  المو

 فكان خاليه  عل  ثالثة أقفا  : -مع التعيير ين العمد ياتفاق
ي  ذا كاعم الجعايةو خلًٍ ، ف ال فجدب  ت د  عم القف  األف  : يرى ألحايوه أعه ال شنء  عل  المو

،  (4)فالمالكيدة ، (3)أي  ذا كاعم الجعاية عمدا ، فيه قا  : اإلما  أيف حعيفة التعيير يقل ،
   .(6)، فالحعايلةو ين المذرب ععدر  (5)ففجه ععد الشايعية

ي ، ف ن ل  ييد  للجعاية أثٌر ين  ت د  عم القف  الثاعن : يرى ألحايوه فجفب الحكفمة عل  المو
ف ، فرفايددة عددن اإلمددا  محمددد يددن الحسددن المعتدددى عليدده ، فيدده قددا  : اإلمددا  أيددف يفسدد

 .(9)، فمقاي  المذرب ععد الحعايلة (8)، فألح الفجهين ععد الشايعية (7)الشيياعن
ت دد ي شدنٌء سدفى أجدرة اللييدب ، فثمدن  عم القف  الثالث : يرى ألحايوه أعه لي  علد  المو

                                                           

 ، يتلرف. 69 /18المفسفعة الفقهية الكفيتية ( (1
، مجمع األعهر ين شرح ملتق  األيحر 324 /7، يدائع اللعائع ين ترتيب الشرائع 81 /26فل للسرخسن ( الميس(2
 /8، اليحدر الرائدد شدرح كعدي الددقائد 133 /2، الجدفررة العيدرة 98 /2، درر الحكا  شرح  رر األحكدا  648 /2

 /8فاإلكليد  لمختلدر خليد   ، التدا 305 /2، حاشدية العددفي 260 /4، الشرح الكيير مع حاشدية الدسدفقن 388
 /12، الحافي الكيير 346 /7، عهاية المحتا  309 /9، رفضة اللاليين فعمدة المفتين 89 /6، األ  للشايعن 335
فما يعدرا، كشاف 184 /6فما يعدرا، شرح اليركشن  483 /8، المغعن الين قدامة 333 /5، مغعن المحتا  305

  69 /18، المفسفعة الفقهية الكفيتية  3/323إلرادام ،  ، شرح معته  ا 58،  52 /6القعاع ،  
، 296 /10، الععايدة شدرح الهدايدة 138 /6، تييين الحقدائد، 392 /8، اليحر الرائد 316 /7( يدائع اللعائع (3

 98 /2، درر الحكا  شرح  رر األحكا  133 /2الجفررة العيرة 
، 335 /8، التا  فاإلكلي  لمختلر خلي  305 /2العدفي ، حاشية 260 /4( الشرح الكيير مع حاشية الدسفقن (4

 191 /2، الففاكه الدفاعن 381 /4حاشية اللافي عل  الشرح اللغير 
 /5، مغعن المحتا  346 /7، عهاية المحتا  486 /8تحفة المحتا   309 /9( رفضة اللاليين فعمدة المفتين (5

332 
، المغعن الين قدامة 58 /6، كشاف القعاع عن متن اإلقعاع 117 /10( اإلعلاف ين معرية الراجح من الخالف (6
 185 /6، شرح اليركشن 484 /8
، 296 /10، الععايدة شدرح الهدايدة 138 /6، تييين الحقدائد، 392 /8، اليحر الرائد 316 /7( يدائع اللعائع (7

 133 /2الجفررة العيرة 
 /5، مغعن المحتا  346 /7، عهاية المحتا  486 /8تحفة المحتا   309 /9( رفضة اللاليين فعمدة المفتين (8

332 
 185 /6، شرح اليركشن 484 /8المغعن الين قدامة ( (9
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رى ععدده ، الدددفاء ، فعحددف ذلدد  ، فيدده قددا  : اإلمددا  محمددد يددن الحسددن يددن الرفايددة األخدد
فرفاية عن اإلما  أين يفسف ، في سدر يهدا يعدض الحعفيدة رأي اإلمدا   أيدن يفسدف يدن 

 . (2)، فقف  ععد المالكية (1)الرفاية السايقة
 الأدلـــة :

 أدلة ألحاب القف  األف  : 

ي  ذا كا ت دد  عم ايدة خلدٍ ، عدم الجعاستد  ألحاب القف  األف  القائلفن يٍعه ال شنء عل  المو
 يه التعيير  ذا كاعم الجعاية عمدا ، يالقيا  ، فالمعقف  :   فيجب عل

 أفالً : القيا  : 

دف ن  الجدرح دفن  قيا  االعتداء عل  أحد  األعضداء الجفييدة الدذي لد  ي تمدرو  أثدرا ، يدٍن شو
عيٍب عل  مسٍلة اللل  فالضرب يمثقد  الدذي يا  ألمده ، فلد  يودعمق صم معفعدةٌ فال جمداٌ  ، 

  .(3)تعيير يقل ععد تعمد الفع  ياتفاقفال يجب  ال ال

 ثاعيًا : المعقف  : 

قددالفا  ن علددة فجددفب الحكفمددة رددف فجددفد الددعقص أف العيددب يسدديب الجعايددة ، يددإذا يددر  
الجدرح مدن  يدر عيدب أف عقدص لد  يعددد لفجدفب الحكفمدة علدة ، فمدن المعلدف  أن العلددة 

عيدب أف الدعقص فجدد فجدفب تدفر مع المعلف  فجفدا فعدما ، فالمعع  : أعده  ذا فجدد ال
الحكفمة ، ف ذا اععد  العيب فالعقص اعتف  فجفب الحكفمة ، فلد  يجدب  ال التعييدر يقدل 

   (4) ن كاعم الجعاية عمدا.

 أدلة ألحاب القف  الثاعن :

ي ، ف ت ددد  عم يددد   ن لدد  ياسددتد  ألددحاب القددف  الثدداعن القددائلفن يفجددفب الحكفمددة علدد  المو
 ليه ، يما يلن : للجعاية أثٌر ين المجعن ع

أن جملة اآلدمن مضمفعةٌ ، يفجب أن تكفن أجدياد  مضدمفعة ، كسدائر المضدمفعام    -1
  (5)سفاء يقن شين أ  ال.

ت ي رم لفجفب المدا  ييهدا يقداء شدين فأثدر كالمفضدحة  -2 أعها جعاية عل  معلف  ، يال يوعم

                                                           

اة  جاء ( (1 اف  دد  الممو ة  اللَّي يب  ف  ر  وجم شو األم ل    ، يٍ  ي   أعه ي سَّر  ق فم   أ ي ن يوفسوف  : ع ل يمه  أ رم اف  ح  اللَّح  ، ي ع ل د   ي ن ش رم
د.ٍ اليحر الرائد  ر ذ ا ال خالف مَّ ح  مو ، الميسفل للسرخسن 648 /2، مجمع األعهر 388 /8ي يمن  أ ي ن يوفسوف  ف 

 392 /8، اليحر الرائد 316 /7، يدائع اللعائع 586 /6، الدر المختار ، فحاشية اين عايدين 81 /26
 381 /4، حاشية اللافي عل  الشرح اللغير 270 /4الشرح الكيير مع حاشية الدسفقن ( (2
، 332 /5، مغعدن المحتدا  309 /9، رفضدة اللداليين فعمددة المفتدين 337 /6الفسديل يدن المدذرب ( (3

 يتلرف. 
، تييددين 316 /7، يدددائع اللددعائع 160 /3، الليدداب يددن شددرح الكتدداب 81 /26الميسددفل للسرخسددن ( (4

ضدة اللداليين فعمددة ، رف133 /2، الجفررة العيرة 296 /10، الععاية شرح الهداية 138 /6الحقائد، 
 /11، الييان ين مذرب اإلما  الشايعن 346 /7، عهاية المحتا  486 /8تحفة المحتا   309 /9المفتين 
 185 /6، شرح اليركشن 484 /8، المغعن الين قدامة 566

 ، يتلرف. 184 /6، شرح اليركشن 566 /11الييان ين مذرب اإلما  الشايعن( (5
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 .(1) ير عيبفالجراحام المقدرة ، يإن الفاجب ييها ال يسقل ، ف ن يرئم عل  

 .(2)أن الجراحة عظيمةو المفقع ، يال فجه ييها لإلحيال فاإلردار  -3

يٍن الجاعن يجب عليده أرش األلد  ، فردف حكفمدة -رحمه هللا-استد  اإلما  أيف يفسف -4
ب  ن يا  ، ياألل  الحال  ما يا  مفجفدا ، ييجب تقفيمه. فج  عدٍ    ألن الشين المو
 (3)   

 عفقش رذا : 

يًا يٍن مج درم دبو شديئًا يدن الشدرع   ألعده ال قيمدة لده ، كمدن ضدرب رجدال ض  رد األل  ال يوفج 
يًّا  يمئًا ضماعًا مال  نو ش  م  ل  و ع فمس هو ، يإعه ال  ي ضم تمًما يودم حٍ ، فكذا لف شتمه ش  رم يمر  جو نم    ل ًما م  دم مو

ر   لحرمة الفع  يقل ، يكذا رعا.     (4) ، ي  يوع يَّ
   الثالث : أدلة ألحاب القف

ت د ي شنٌء سفى عم للييب ، أجرة ا استد  ألحاب القف  الثالث القائلفن يٍعه لي  عل  المو
 فثمن الدفاء ، ياألثر المرفي عن اللحاية فالتايعين ، فالمعقف  :  

 أفال : األثر :  

جعدال ييمدا دفن : -رضدن هللا ععهمدا-عن  يراري  ين أيدن عيلدة ، أن معداذا ، فعمدر -1

 (.5  )حة أجر اللييبالمفض

لددي  ييمددا دفن -  :-عددن عمددرف يددن ميمددفن ، قددا  : كتددب عمددر يددن عيددد العييددي -2

 (.6  )المفضحة عق   ال أجر اللييب

 ( .7  )ما دفن المفضحة أجر اللييبفعن يرا  ، عن عامر ، قا  :  -3

ر لددي  ييمددا دفن المفضددحة  ال أجددفعددن جدداير، عددن عددامر، عددن مسددرفق ، قددا  :  -4

 ( .8)اللييب
 ثاعيا : المعقف  : 

ي(أخدذ ذلد   ت د  عم ي  عما ليمه أجدرة اللييدب فثمدن الددفاء يفعلده   يلدار كٍعه)المو ت د  عم  ن المو
ه. مو   (9) من ماله)المعتدى عليه( فأعلا  لللييب ، يفجب  ورم

 عفقش : 

                                                           

 ، يتلرف.  351 / 10( العييي شرح الفجيي 1)
 .  351/  10( العييي شرح الفجيي 2)
 ، يتلرف. 133 /2، الجفررة العيرة 388 /8، اليحر الرائد 296 /10الععاية شرح الهداية ( (3
، الععاية شرح الهداية 388 /8، اليحر الرائد 648 /2، مجمع األعهر 81 /26الميسفل للسرخسن ( (4
 ، يتلرف.  296 /10
(، الييهقن ين 26822، رق  : )353 /5-ييما دفن المفضحة-ين شيية ين ملعفه( أخرجه اين أ(5

ا   -سععه ج  ن  الش   ح ة  م  ا دوفن  المموفض  -(، معرية السعن فاآلثار للييهقن16210، رق  : )145 /8-ي ابو م 
 ( فقا  : فرف ععهما معقلع. 16101، رق  : )121 /12-جماع الديام ييما دفن العف 

 (. 26818، رق  : )5/352 -ييما دفن المفضحة-ن أين شيية ين ملعفه( أخرجه اي(6
 (.26817، رق  : )5/352 -ييما دفن المفضحة-( أخرجه اين أين شيية ين ملعفه(7
 (.26819، رق  : )5/352 -ييما دفن المفضحة-( أخرجه اين أين شيية ين ملعفه(8
 ، يتلرف.133 /2، الجفررة العيرة 296 /10، الععاية شرح الهداية 138 /6( تييين الحقائد (9



 - 3875 - 

 توق دفَّ  الايع لمعديٍن رذا االستدال  ال يستقي  علد  ألدف  الحعفيدة ، ييللدم داللتده   ألن ا
ة ، الفاسددد مدداالً ععدددر  ،  ال يعقددد لددحيح كاإلجددارة اللددحيحة ، أف شدديهة عقددد كاإلجددارة

 فرعا ل  يكن شنء من ذل  ، يل  يلح تقفيمها ماال.  
قا  ين الععاية شرح الهداية :  ال أن أيا حعيفة يقف  :  ن المعايع عل  أللعا ال تتقف   ال 

  (1) جد ين حد الجاعن ، يال يغر  شيئا.يعقد أف يشيهة عقد ، فل  يف

 الترجيــــح :

:  راجح ردفيعد عرض أقفا  الفقهاء فأدلته  فمعاقشة ما أمكن معاقشته يتضح لن أن ال
ع يين األقفا  جميعًا ، عمال يه  فيٍدلته    ألن اإلعما   خي م    إلرما  ، فذلدٌر من اأن يوجم

 عل  العحف التالن : 
ا يفجب الحكفمة يال أثر فدفن يذ  مدا  يدن  ن شوف ن  الجرح ف-1 جدرة أفاء أف دعحف  ممَّ

رح جدف لحاقًدا لل لييب ، يال يجب شنٌء  ال التعيير ين العمد ، فرذا عمال يدالقف  األف  ،
األل  الذي  ، فأما يٍشيه الجعايام يه من الللمة أف الضرية التن تحدث ألًما فال تيقن أثرا

 ه التعيير. ألاب المجعن عليه ، ييقايولو 
ت د   -2 عم ف أثمن دفاء ،  ى عليهف نم شوف ن  الجرح مما يفجب الحكفمة  يال أثٍر ، فقد يذ  المو

ثالدث ، اعن فالأجرة لييب ، فعحف ذل  ، يإعه يجب له ما يذله من ما  ، عمدال يدالقف  الثد
  يالحكفمة الفاجية رعا تكفن يقدر ما أعفد ، مع التعيير ين العمد أيًضا.

استحسن رذا القف  فعم  يه ين الفتفى فالقضاء عالفة عل  ألحاب القف  الثالث فقد 
 .(3)فيعض المعالرين (2)عدٌد من متٍخري ألحاب القف  األف  فالثاعن

ت د ى عليه أجر-رحمه هللا-فقد عدَّ لاحب التا  فاإلكلي  عم ،  ف عفداء  ة عالجده: تحمي  المو
ي : ظلٌ  للمجعن عليده ، يقدا ت د  عم لجدارح أجدر اغ درَّ    : فاختلدف يدن ردذا األلد  ، رد  يو المو

 اللييب؟ يقي  : ذل  عليه ، يإن ير  عل  شين  رمه أيضا....... 
فقي  :  ن ذل  عل  المجرفح ، يإن ير  عل   يدر شدين لد  يكدن علد  الجدارح شدنء ، 

 (4)فين رذا ظل  عل  المجرفح ، فاألف  أحسن أن عل  الجاعن ...... أجرة اللييب. 
فين أجرة اللييب قفالن ... فالراجح معهما : القف  يٍن -رحمه هللا-فقا  الشيخ الخرشن

  (5) أجرة اللييب عل  الجاعن.
فأمدا القددف  يفجدفب أرش األلدد  ، يهدف قريددب مددن القدف  يفجددفب أجدرة اللييددب فالدددفاء   ألن 

المجعدن عليده يدن  األل  أمدر مععدفي ال يمكدن تقفيمده ، يالدذي يظهدر أن مدرد  اعتيدار مدا أعفقده
 .)6(عال  أثر الجعاية

                                                           

 ، يتلرف. 648 /2، مجمع األعهر 296 /10، الععاية شرح الهداية 138 /6( تييين الحقائد (1
، 340 /7، التدا  فاإلكليد  270 /4، الشرح الكيير مع حاشية الدسدفقن 6/586حاشية اين عايدين  ((2

 /6، ملالدب أفلدن العهد  322 /3رادام ، شدرح معتهد  اإل4/381حاشية اللافي عل  الشدرح اللدغير 
133 

 5768 /7( الفقه اإلسالمن فأدلته لليحيلن (3
 338 /7( التا  فاإلكلي  لمختلر خلي  (4
   381 /4، حاشية اللافي 150 /6( شرح مختلر خلي  للخرشن (5
 . 312( مسدفلية الجاعن عن عال  المجعن عليه ، فضمان تعلله عن العم   ، ص6)
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ي يدب   ة  اللَّ ر  وجم فلهذا يسر يعض الحعفية قدف  أيدن يفسدف أن علد  الجداعن أرش األلد  : ي دٍ
اة  ، فيعاًء عليه قالفا : ال يرق يدين قدف  أيدن يفسدف فقدف  محمدد كمدا ي يَّعَّدا قيد   د اف  الممو ف 

   (1) ذل .
 

  فجدددفب شدددنٍء مدددع المقددددرام الشدددرعية : عدددد (2)فيدددرى يعدددض العلمددداء المعالدددرين
المعلفلة ، فال ما ين مععارا   يال تجدب مدع الديدة فاألرفش المقددرة أجدرة لييدب فال 
ثمن دفاء فعحفرما ، فرذا رف ما أمي   ليه ، حيث  ن علدفص الشدرع دالدةٌ علد  أعهمدا 

يمحد  الكدال   ، (3)ألعه ال يجفي تٍخير الييدان عدن فقدم  الحاجدة   ليده  ير معتيرين قلعًا  
رعا ، ر  يراع  ععد تقدير الحكفمة رذا المعع  خالةً أن األمدر يدن الحكفمدة يعدفدو  لد  

 اجتهاد القاضن ، فال يد من فضع ضفايل معيعة ييعن عليها القاضن رأيه.
فلذل  يإن  حالة أمر التقدير  ل  القاضن أف المحكمة مللقًا : ال يجفي مدن فجهدة عظدري 

حيدث يحيد  يعضده  -كمدا سٍفضدحه–قرر  قدام  المحققين مدن الفقهداء، استعادا  ل  ما 
ععد اختيدار الدرأي الدراجح يدن مسدٍلة خالييدة كمدا يدن ردذ  المسدٍلة ، التقددير فاالختيدار 
للقاضن أف المحكمة مللقا دفن أن ييين أف يفضح ما سفف ييعدن عليده القاضدن رأيده   

دير ، يإعه حتما سيعتمد التشهن فالهفى يإذا ل  يكن رعا  ما يعتمد عليه القاضن ين التق
  ألعه  ذا ل  يقف الياحدث المتخلدص علد  مدا يمكدن العمد  يده ، فاعتيدار  ععدد العظدر ، 
يكيف للقاضن أن يقف عليه خالة ين ردذا العلدر الدذي لد  يعدد ييده القاضدن مجتهدًدا ، 

 ؟!. (4)فعل  أي شنء سيعتمد القاضن ععد التقدير
هداء يعدض يق ين رذ  المسٍلة ، رذا المسل  مدن-رحمه هللا-رمينفلذل  يقد عاب  ما  الح

عقدب   لد  تو  ، يقا  : فلف كاعم جراحة الحكفمدة يحيدث لدف اعددملم -رحمه  هللا–الشايعية
لة ن المسدٍشيعاً، فل  تتر  عقلداً، يهد  تجدب الحكفمدة فالحالدة ردذ ؟ اختلدف ألدحايعا يد

 عل  فجهين : 
 فرف ظارر القيا .  أحدرما : أعه ال يجب شنء ألالً ،

يي  سديدرة ال فمن ألحايعا من قا  : ال يد من  يجاب حكفمة   ألن الجعاية عل  الدد  خل
 ا  : رددفقدد لدد   حيالهددا....   ف ن أفجيعددا الضددمان ، يقددد اختلددف ألددحايعا : يمددعه  مددن 
ض  ل  اجتهاد اإلمدا  يقددر مدا يليدد يالحدا  ، فردذا الفجده ف ن كدان مشد هدف يهفراً، مفف 

 يعيددد ،  عددن التحلددي  ، فللفقيدده أن يقددف   ن كددان اإلمددا  يفجددب مددا شدداء ، يهددذاعددريٌّ 
 فقلارا  تلريد االحتكا  ين الغرامام.

                                                           

، الدددر المختددار ، 81 /26، الميسددفل للسرخسددن 648 /2، مجمددع األعهددر 388 /8الرائددد ( اليحددر (1
 392 /8، اليحر الرائد 316 /7، يدائع اللعائع 586 /6فحاشية اين عايدين 

العقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية ذرب  ل  ذل  الدكتفر/ محمد جمعة. ( (2
  187اليشرية، ص

، عهايدة السدف  شددرح معهدا  الفلددف ، 215 /2، اإليهدا  يددن شدرح المعهددا  192ستلدف ، ص( الم(3
 451 /3، مختلر التحرير شرح الكفكب المعير 187 /3، المحلف  للرايي 230ص
  187( العقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية، د/ محمد جمعة، ص(4
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 . (1)ف ن كان اإلما  يوسعد عظر    ل  رأي ، يهف المللفب ، يلعيحث ععه ، يهف مرادعا
[ علد  يقدا  : فاعتدرض أ أي :  مدا  الحدرمين  -رحمده هللا–فلخص ذلد  اإلمدا  الرايعدن

تففيض األمر  ل  اجتهداد الحداك    يدٍن الحداك   ن قيد  :  عده يفجدب مدا شداء ، يهدف يدن 
 .)2( اية اليعد ، ف ن كان يستعد عظر   ل  رأي ، يهف الميحفث ععه 

ال  ٍلة العيعاًء علن ما تقد  يإن خلفلية األعضاء الجفيية قد تفجب العظر ين مس -3
فن كددلجفييددة تختلددف عددن األعضدداء الظدداررة يددن المسددتمر، يمددن المدكددد أن األعضدداء ا

 ة ، فلدفاإلعسان قد يحتدا   لد  عدال  مسدتمر مددى حياتده حتد  يقدف  يحيداٍة شديه لييعيد
عتدداء اتخلف العدال  يريمدا يمدفم الشدخص يدن لدفٍر كثيدرٍة ، فردذا العدال  ردف عتيجدة 

لديدة قيمدة ا خارجن ، يه  يتحمله الجاعن أ  يتحمله المجعن عليه؟ ، فقد يكفن أكثدر مدن
تتفقف  اء التنأف الحكفمة ، فليسم ك  األعضاء الداخلية كذل  ،  عما الكال  عل  األعض
ن رددذ  حتددا و يدديالحيداة علدد  فجفدرددا كددالكوليتين معًدا ، أف القلددب أف الكيددد  يددإن المدريض  
يٍ  كولفي مستمر قد تففق تكلفته دية الكليتدين ، أف ترك ام القلدب يدب دعامدالحالة  ل    س 
 أف دفاٍء مستمر   لقيامه يفظائفه الحيفية ين حا  االعتداء عل  القلب.

،  ه ملدايافالذي أرا  رف : القف  يحكفمة ما يدين حالدة المعتددى عليده لدحيحا ، فحالتد
ت د   عم فمة فثمدن ي يالحكمع قيمة العال  ، فما يتعلد يه كٍجرة المستشف    ألن تكليف المو

يدادة ه دفن يقالد الشريعة   فيكفن قد تحم  عتيجدة يعلدالدفاء رف األقرب  ل  العد  فم
يدة ه ديدع دأف عقلان   فعليده يكدفن ديدع الديدة كاملدة مدع الددفاء  جحداف يالجداعن   ألعد
دد   يتحمدد  ثمددن دفاء قيددا  العضددف ي ف أفظيفتدده العضددف ، يكيددف يوعاقددب عليدده مددرتين؟ ، فل 

ليده ديدة قد عفض المجعدن عتعفيضا عن فظيفته كما ين الغسي  الكلفي ، يعد أن يكفن 
 الجعاية عل  الكلية عفسها. 

فدفق يلدذي قدد فين القف  يتحم  الجاعن الدية يقل ، فتحم  المعتدى عليه قيمدة العدال  ا
 ديته لضرر أحدثه يه  ير  :  جحاف يالمجعن عليه أيًضا. 

ض عما ل  يعف فين القف  يتحم  الجاعن العال  يقل :  جحاف يالمجعن عليه أيًضا   ألعه
حالتده  ضف فيينيقاي  عسية العجي ، فرف الفرق يين حالة اليدن قي  الجعاية عل  رذا الع

 يعد الجعاية ، مع العال  ؟!.
  : ردف ة العداليتيين لعا أن القف  يحكفمة ما يين حالته لحيحا ، فحالته ملايًا مع قيم

 ف العضدفيقدد فظدائأعد  اللرق ين رذ  الحالة ، عل  أن المعتدى عليه مخير ين حالدة 
مدا يدين  ذ حكفمدةكاملة كما ين حالة  تالف الكليتين : يين أخذ دية العضدف كدامالً ، أف أخد
 ى حياته.  كلفي مدحالته يالكلية اللييعية فيين حالته يالغسي  الكلفي ، فتكلفة الغسي  ال

 أما كيفية تقدير الحكفمة ين رذ  الحالة :
أي : الفرق   للعضف  ياعتيار عسية العجي الحال  يالعسية ي توق دَّرم الحكفمة ين رذ  الحالة

 يين حالة اليدن قي  الجعاية عل  رذا العضف ، فيين حالته مع العال .

                                                           

 41 /16المذرب  ( عهاية المللب ين دراية(1
 . 352/ 10( العييي ،  2)
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% 90عسددية ييدإذا قيدد  :  ن ردذا الدددفاء يقدف  مقددا  قيددا  العضدف يفظيفتدده قيد  االعتددداء 
 % من ديته قي  االعتداء. 10يالفاجب عسية 

% يالمعتدى عليه يالخيار يين أن يٍخذ الحكفمة 100اء يقف  يعسية ف ذا قالفا :  ن الدف
  (1)أف ثمن العال .-حسب العقفية–أف الدية
 

                                                           

 ، يتلرف. 187العقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية، د/ محمد جمعة، ص( (1
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 المبحث الخامس 

 في أثر الاعتداء على الأعضاء الجوفية الفردية البشرية  
 المطلب األول

 في أثر االعتداء على البلعوم وعقوبته
 

 ووظائفهالفرع األول : في التعريف بالبلعوم 

 أفالً : تعريف اليلعف  :   
اليلعددف  أعيددفب عضددلن يمتددد مددن العهايدددة الخلفيددة لدعددف فالفدد  حتدد  يلتقددن يدددالمريء 

سدد  ، فرددف مجددرى اللعددا  فالشددراب ، فمفضددع االيددتالع مددن  14 -12فالحعجددرة لفلدده 
    (1)الحلد.

عداة اسدتاكيف  ،  فالجيء الذي يتل  ياألعف يسم  ياليلعف  األعفن ، فتفتح عل  جاعييده ق
أما الجيء المتل  يالف  ، ييسم  ياليلعف  الفمن ، حيث يتل  مدن جهدة األمدا  يدالف  ، ثد  

ف ياليلعف  الحعجري   .)2(يعتهن ياليلعف  .  فالجيء الذي يتل  يالحعجرة يوعمر 
 ثاعيا : فظائف اليلعف  :  

مشدتركة  قعداةٌ  ن ياعتيدار يقف  اليلعف  يعدد من الفظائف الحيفية فالهامة ين جس  اإلعسا
 يين الجهاي التعفسن فالجهاي الهضمن ، فمن أيري فظائفه :

مة ، يسددال التدعف  : اليلعددف  لددي  مددن فظائفدده تعقيددة الهددفاء التددن تقددف  يهددا األعددف  -1
جدفد   عدد  فاليلعف  األعفن تعتمد عل  سالمة األعف ، فسالمة األعدف تعتمدد يددفررا علد

 ف. لف األعخلذي قد يحدث عتيجة التضخ  المرضن ين لحمية اعسداد ين اليلعف  األعفن ا
ء المديلن ن الغشدااليلع : لسالمة اليلع يجب أال يكفن رعا  اعسداد ياليلعف  ، فأن يكدف -2

فتددفر ملليلعددف  مغلدد  يليقددة مخاليددة تسدده  عمليددة اليلددع ، مثلمددا يعمدد  الييددم داخدد  
ليلدع اعمليدة  ل  متاعب جسديمة يدنالسيارة ، فيعاًء عل  رذا : يإن جفاف اليلعف  يددي  

ف ، خالددة ععددد كيددار السددن حيددث تضددعف الغدددد المخاليددة ممددا يددددي  لدد  يعددض الجفددا
 فلعفية ين اليلع.

اللفم : عظرا   ألن اليلعف  أعيفب مجفف يحتفي عل  رفاء ، ييحدث تغيير لييعدن  -3
حدرف المدي  ) ين اللفم ليعض الذيذيام التن تمر ين اليلعف  ، فتخر  مدن األعدف مثد  

  ( ، فععد حدفث اعسداد ين اليلعف  األعفن يفقد حرف )   ( مالمحه ، فيكتسب اللدفم 
، ييعلد حرف )   ( فكٍعده حدرف ) ب (  ) مدثال كلمدة معمدر تلديح « الخعد » خالية 
كما أعه يلعب دفًرا راما ين تغيير عفعية اللفم أثعاء الكدال  ، فال يسدتليع يعير (. 

لددفال اتلددا  اليلعددف  يددالف  ،  ذ مددن  يددر الممكددن  خددرا  الكددال  مددن  اإلعسددان الكددال 

                                                           

، مختدار اللدحاح، 141، مجمد  اللغدة اليدن يدار ، ص234 /3، تهدذيب اللغدة 55 /12لسان العرب ( (1
 241 /1، معج  اللغة العريية المعالرة 183 /8الكفيتية  ، المفسفعة الفقهية341 /2، العين 39ص
،   85، 84، علدد  التشددريح، د/علددا  ، د/رشدددي ، ص 127، 126علدد  فظددائف األعضدداء ، ص ( 2)

، أمراض األذن فاألعف فالحعجدرة كيدف عفاجههدا ، 247،  246تشريح جس  اإلعسان ، د/حكمم ، ص  
 .86ص 
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 .)1(األعف
 

 الفرع الثاني : في أثر االعتداء على البلعوم 

دق ن  المع ه مدادة تددى عليداالعتداء عل  اليلعف  يللدد عداري ، أف دلدة حدادة ، أف  ذا سو
ي  لد   تاليده كل د   ا، يمععد  ف جيئيًّدأيًّدا كيمافية حارقة كاليفتا  ، ف ير ذل  ، قد يود 

 عد  قدرته عل  القيا  يك  فظائفه. 
 

فيعاًء عل  ما تقد  من فظائف اليلعف  ، يإن األثر الذي يظهدر يدن االعتدداء عليده ، 
رف لعفية ين اليلع مثال ، أف لعفية ين التدعف  ، أف ارتجداع األكد  فالشدرب مدن 

عسددان تدددخ   لدد  الحعجددرة ممددا األعددف ععددد اليلددع ، أف أن السددفائ  التددن يتعافلهددا اإل
  )2(يددي  ل  )شرقة( فكحة ، فرعين أعفن ين اللفم.

 
 الفرع الثالث : في عقوبة االعتداء على البلعوم 

تها ععدد ال عقفيفل  أقف عل  ذكٍر لليلعف   ين الجعايام  الفاقعة  عل  ما دفن العف   
فيدد يدن امدةٌ تعدر  علدفٌص عالفقهاء القدام  ،  ال ما يوستفاد من كال  الشايعية ، يع

 ، يحيددث ييدان العقفيددام الشدرعية لالعتددداء علد  الععددد يمدا ييهددا اليلعدف  فالمددريء
 يسيب رذا االعتداء معع عففذ  اللعا   فالشراب   ل  الجفف. 

فلف كسر رقيته ، يكان ال يعسا  اللعا   : -رحمه هللا–قا   ما  الحرمين ين العهاية 
 .)3(كماً لهافالشراب ، يتجب الدية ح

 
: لف ضرب ععقه   يارتتد معفذ اللعا  :  -رحمه هللا-فقا  اإلما  الغيالن ين الفسيل

فجب كما  الدية    ذم تيقد  حيداة مسدتقرة ، يدإذا حديَّ  يدر  رقيتده كملدم الديدة علد  
 .)4(األف 

: لدف جعد  علد  ععقده   يلد  يمكعده ايدتالع اللعدا   ال -رحمده هللا-فقا  اإلما  العففي
مشقة   اللتفاء الععد أف  ير  : ليمه حكفمة ، يلف ل  يعفذ اللعا  فالشدراب ألدال ي

العسداد المعفذ ، يال يعيش المجعن عليه فالحالة رذ  ، فل  تيد لائفة من األلدحاب 
علددد  أعددده  ن سدددا  اللعدددا  فالشدددراب يحكفمدددة ، ف ن مدددام يالديدددة ، فعقددد  اإلمدددا  

تفجدب الديدة حتد  لدف حدي  يدر   لد  االعسددادفالغيالن : أن عف  الجعاية المفضية  
 .)5(رقيته ، فييه حياة مستقرة لي  األف  دية

                                                           

، تشدريح جسد  اإلعسدان ، د/حكمدم ، ص   78يدف عفاجههدا ، صأمراض األذن فاألعف فالحعجدرة ك( 1)
248.  

 ، يتلرف. 85، 84أمراض األذن فاألعف فالحعجرة كيف عفاجهها ص (2)

 .434  /16( عهاية المللب ين دراية المذرب  3)

 . 6/353( الفسيل 4)

 . 303،  9/302( رفضة اللاليين 5)
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خريًجدا ذكررا تأما ما يقن من أحكا  العقفيام المتعلقة ياالعتداء علد  اليلعدف    يسدٍ
ردن عل  المذارب األريعدة ، ف ن كدان يعضدها محد  اتفداق فيعضدها محد  خدالف ، ف

 كالتالن :    
 

 القلاص ين االعتداء عل  اليلعف  :  أفالً : جريان
األلد  أعده  ن أخيدر ليييدان مختلددان ثقتدان يإمكدان القلداص دفن أي ييددادة    -1

داصٌ يالذي يترجح جريان القلاص عمالً يعمف  قفله تعدال  :  فح  ق ل  درو المجو ، ) )1ف 

دا عودفق ي ت  م ي د ثم   م  دن  ، فقفلده تعدال  :  (2)ه ﴾فقفله تعال  : ﴿ف   نم ع اق ي تو م ي ع اق يوفا ي م  ي م 

ت د ى ع ل يمكو م  ا اعم ثم   م  ت دوفا ع ل يمه  ي م  ت د ى ع ل يمكو م ي اعم اعم
)3(  فألن د  الجداعن معلدفٌ   ال  

ع ددع التعدرض لده ، يددال تلدح الييدادة يددن  يمقددار جعايتده ، يمددا ياد عليهدا معلدفٌ  يومم
   (4)القلاص عل  قدر الجعاية.

ن يدن ييددادة يسدديرة مدن جددراء القددفد ، يالدذي يتخددر  علدد  مددذرب يدإن شدد  الليييددا
 عد  جريان القلاص ،  (7)فالحعايلة (6)فالشايعية (5)السادة الحعفية

 .(8)خاليًا للسادة المالكية
يفا الييادة اليسيرة   الستيفاء الحد ، ف عما لييدادة امععدفا  فرف الراجح ، يإعه  جف 

 المخفية عل  العف  أف عضف دخر.
 ا أحدثهميإحداث يعض  يإن أخير ليييان مختلان ثقتان يإمكان القلاص جيئيًّا -2

 ، يقد اختلف الفقهاء عل  قفلين : المعتدي يالمعتدى عليه دفن حيف
القددف  األف  : يددرى ألددحايه أعدده ال يجددري القلدداص يددن رددذ  الحالددة ، فيدده قددا  : 

  ألعه اعتقا  يٍلد  الحدد  لد  ، فذل   )11( ، فيعض الحعايلة)10( فالمالكية )9(الحعفية
ت ق  م  ل  اليد  المالن ين رذ  الحالة. ير مفضعه ، فرف ال يجفي ععدر  ،   ف عما يوعم

                                                           

 ( .45( سفرة المائدة، من اآلية: ) 1)
 (. 126ة العح ، من اآلية رق :)( سفر(2
 ( .194سفرة اليقرة، من اآلية : ) (3)
 574 /7، الفقه اإلسالمن فأدلته 317 /8المغعن الين قدامة ( (4
 345 /8، اليحر الرائد 111 /6فما يعدرا، تييين الحقائد 298 /7يدائع اللعائع ( (5
، 148 /12، الحدافي الكييدر 24 /4لالب ، أسع  الم 182، 179 /9رفضة اللاليين فعمدة المفتين ( (6

 358 /11، الييان ين مذرب اإلما  الشايعن 179 /3المهذب 
فما يعدرا، 16 /10، اإلعلاف 282 /3، فما يعدرا، شرح معته  اإلرادام 316 /8المغعن الين قدامة ( (7

  189 /4اإلقعاع 
، مدعح 247 /6، مفاردب الجليد  253 /4، الشرح الكيير مع حاشية الدسدفقن 315 /8التا  فاإلكلي  ( (8

  47 /9الجلي  
 . 345 /8، اليحر الرائد ،  299،   298 /7(  يدائع اللعائع،  9)
 .273 /4، الشرح الكيير ، معه حاشية الدسفقن 247 /6، مفارب الجلي  183 /8( االستذكار 10)
 .548 /5 ،  كشاف القعاع 17،18 /10، اإلعلاف 308 /8، الميدع  8/357(المغعن  11)
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القددف  الثدداعن : يددرى ألددحايه أعدده يجددري القلدداص يددن رددذ  الحالددة ، فيدده قددا  : 
، فذلدد    ألعدده تمكددن مددن يعددض حقدده   يفجددب  )2( فيعددض الحعايلددة )1( الشددايعية

 . )3 (ألن الميسفر ال يسقل يالمعسفراستيفاد    
فيرى الشايعية فيعض من فايقه  من الحعايلة : أن المعتددى عليده يدن ردذ  الحالدة 
يٍخذ أرش الفرق يين ما أحدثه يالمعتدى قلاًلا فيين ما حدث له جعاية ، ين حدين 
يددرى يعددض مددن فايقهدد  يددن رددذا االتجددا  مددن الحعايلددة : أعدده ال يجددفي الجمددع يددين 

ص ، فاألرش ، يدد  يكتفددن  مددا يددٍرش جميددع الجعايددة ، ف مددا يالقلدداص ييمددا القلددا
 .)4( يمكن ، فرف المشهفر ععدر 

أما ين  ير الحاالم السايقة ، يال يجري القلاص ين عقفية االعتداء عل  اليلعدف  
 )5(اتفاقا   لعد  أمن الحيف.

 
اء أمكدن االسدتعاض ععده  ذا ت   تالف اليلعف  تلفا كامالً : تجب ديةٌ كاملةٌ ، سدف -3

يٍعيفب لعاعن أ  ال؟ فذل  تخريًجا عل  ما اتفد عليه يقهداء المدذارب األريعدة يدن 
، فألعه عضدف ال  (6)الجملة من فجفب الدية الكاملة ين  تالف مسلكن اليف  فالغائل

 ثاعن له ين اليدن ، فييه معفعة كييرة ال يقف   ير  من أعضاء اليدن يفظيفته. 
 

 ة.االعتداء التن يتر  أثرا مدقتا عل  اليلعف  ث  ييف  يعد مد:  ثاعيًا
تدا ، رضا مدقعل  اليلعف   ذا ما تر  ع-ععد من يقف  يه-االعتداء العمد فشيه العمد

الشدرب األكد  ف كلعفيٍة ين اليلع  مثال ، أف لعفيٍة ين التعف  ، أف ارتجداعأف ألًما 
ه عتددى عليدة أف لفيلدة دفن تغدري  المث  ياال يعدد مددة قلديرمن األعف ععد اليلع ، 

مدا تعييدر يثمن دفاء أف أجرة لييدب فعحدف  ، ال يوفجدب شدرًعا يدن ردذ  الحالدة  ال ال
 ا عل  ا تخريجً يرا  القاضن معاسيًا ، يإن كان االعتداء خًلٍ ال يوفجبو شيئًا ، فرذ

                                                           

 .7/286، عهاية المحتا    28 /4، مغعن المحتا   25،  4/24أسع  الملالب   202 /9( رفضة اللاليين  1)
 .548 /5،  كشاف القعاع  17،18 /10، اإلعلاف 308 /8، الميدع  8/357(  المغعن  2)
 . 159(  األشيا  فالعظائر ، للسيفلن ، ص 3)
 السايقين فعف  اللفحام أيضا .( عف  المراجع الخالة يالمذريين 4)
فمدا يعددرا ، الشدرح الكييدر  258 /6، التدا  فاإلكليد  345 /8، اليحدر الرائدد 299، 298 /7( يدائع اللعائع 5)

، الددرفض المريددع 16 /10، اإلعلدداف للمددردافي  51 /4، أسددع  الملالددب 200 /2، المهددذب 271 /4للدددردير 
 .54 /6،كشاف القعاع 272 /3
، اليحر الرائد 640 /2، مجمع األعهر 311 /7فما يعدرا، يدائع اللعائع 69 /26للسرخسن الميسفل ( (6
فمدا يعددرا، الييدان يدن  277 /4، الشرح الكيير مدع حاشدية الدسدفقن 263 /6، مفارب الجلي  350 /8

، حاشية اليجيرمن عل  76 /5، حاشية الجم  327 /5، مغعن المحتا  558 /11مذرب اإلما  الشايعن 
 /6، كشداف القعداع 322 /3، شرح معتهد  اإلرادام 464 /8، المغعن الين قدامة 172 /4رح المعهج ش
، الفقه اإلسالمن فأدلته لليحيلن 68 /21، المفسفعة الفقهية الكفيتية 133 /6، ملالب أفلن العه  56
 ، يتلرف.  5750 /7
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يفسف مدن   خاليا ألين (1) المذارب األريعة ين الللمة فاللكية فعحفرما قف  يقهاء
يقهدداء الحعفيددة ، يإعدده أفجددب أرش األلدد  علدد   حدددى الرفايددام ععدده ، فقددد سدديد 

 .(2)اإلشارة  ل  ذل 
 فالراجح : رف قف  الجمهفر  ألن التعيير أل  يدعن فعفسن يتسافيا.

 

 :   دائًما ثالثا : االعتداء الذي يقع عل  اليلعف  فيوحدث عييا ، أف أثرا سلييا
، ال  ففظائفده عل  اليلعف  فيدثر تٍثيرا سلييا عل  قددرة اليلعدف االعتداء الذي يقع 
 يخلف من حالين : 

تددخ  ، أف ي الحا  األف  : أن يوحدث االعتداء عييدا داخليدا ، ثد  يتفقدف العديف فحدد 
قدب ا ال تعلين ياستخدا  أدفية فقف العيف مثال ، أف يحدث االعتداء  لدايام فدالمد

ت د  معالجة يدفاء فعحف ذل  ، يه  يجب عل  ال أثرا عل  اليلعف  ، لكن يعد عم ي أجرة مو
، مدع  اللييب ، فثمن الدفاء ، فعحدف  ، أف حكفمدة للعييدف  ن تفقدف العديف فحدد 

 ؟ التعيير ين العمد أيضا
ي اختلف الفقهاء ين الفاجب عل  ت د  عم الثدة ثهد  علد  ين رذ  الحالة ، فكدان خالي المو

 أقفا  : 
ي أجدرة اللييدب ، فثمدن الددفاء ، القف  األف  : يرى أل ت دد  عم حايوه أعه يجدب علد  المو

رَّ م عل  ما ذرب  ليه اإلما  محمد ين الحسن ين رفاية ععه ، فرفايدة عدن  خ  فرف مو
اإلما  أين يفسف ، في سَّر  يهدا يعدض الحعفيدة رأي اإلمدا   أيدن يفسدف يدن الرفايدة 

ف ال فجب التعيير يقل ين العمدد ،  .(4)، فقفٌ  ععد المالكية (3)األخرى المرفية ععه 
ٍ  أف عفقٍة ين عال ٍ فعحف .  أي ين حالة الشفاء ، أف تفقف العيف ، دفن  ورم

ي ، ف ن لد  ييدد  للجعايدة  ت دد  عم القف  الثاعن : يرى ألدحايوه فجدفب  الحكفمدة علد  المو
فرف شفاء ، توق دَّر رذ  الحكفمة يٍقرب حاالته  ل  االعدما  فالأثٌر ين المجعن عليه ، 

دددرَّ  علددد  رأي اإلمدددا  أيدددف يفسدددف ، فرفايدددة عدددن اإلمدددا  محمدددد يدددن الحسدددن  خ  مو
 (1)، فمقاي  المذرب ععد الحعايلة (6)، فألح الفجهين ععد الشايعية (5)الشيياعن

                                                           

 /2، الكاين ين يقه أر  المديعدة 653 /4، المدفعة )123 /2الجفررة العيرة عل  مختلر القدفري ( (1
، 16 /8،  247 /6، شدرح مختلدر خليد  242 /8، التا  فاإلكليد  322 /12، الذخيرة للقراين 1105

 /6، الفسديل يدن المدذرب 353 /4، حاشية اللافي 306 /2، حاشية العدفي 191 /2الففاكه الدفاعن 
، حاشددية الجمدد  علدد  شددرح 332 /5 ، مغعددن المحتددا 309 /9، رفضددة اللدداليين فعمدددة المفتددين 337

   548 /5، كشاف القعاع 70 /5المعهج 
  133 /2، الجفررة العيرة 388 /8، اليحر الرائد 296 /10الععاية شرح الهداية ( (2

ة  اللَّي ي( (3 ر  وجم شو األم ل    ، يٍ  ي   أعه ي سَّر  ق فم   أ ي ن يوفسوف  : ع ل يمه  أ رم اف  ح  اللَّح  اة  ، ي ع ل   جاء ي ن ش رم اف  د  الممو ب  ف 
د.ٍ اليحر الرائد  مَّ ح  مو ، الميسفل للسرخسن 648 /2، مجمع األعهر 388 /8ر ذ ا ال خالف ي يمن  أ ي ن يوفسوف  ف 

 392 /8، اليحر الرائد 316 /7، يدائع اللعائع 586 /6، الدر المختار ، فحاشية اين عايدين 81 /26
 381 /4، حاشية اللافي عل  الشرح اللغير 270 /4قن الشرح الكيير مع حاشية الدسف( (4

 /10، الععاية شرح الهداية 138 /6، تييين الحقائد، 392 /8، اليحر الرائد 316 /7يدائع اللعائع ( (5
 133 /2، الجفررة العيرة 296

، مغعددن 346 /7، عهايددة المحتددا  486 /8تحفددة المحتددا   309 /9رفضدة اللدداليين فعمدددة المفتددين ( (6
 332 /5المحتا  
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ي  ذا كاعدم الجعايدة خلدًٍ  ت د  عم القف  الثالث : يرى ألحايوه أعه ال  يجب شنٌء عل  المو
ددف ن  دفن أجددرة ل ، أي  ذا كاعددم الجعايددة عمدددا ، ، ف ال فجددب التعييددرو يقدد كمددا لددف شو

ددرَّ م علدد  مددا ذرددب  ليدده اإلمددا  أيددف  لييددب ، أف ثمددن دفاء ، فعحفرمددا خ  ، فرددف مو
    .(5)، فالحعايلة ين المذرب (4)، ففجه ععد الشايعية (3)فالمالكية ، (2)حعيفة

لددراجح رددف القدددف  فقددد سدديد ذكددر أدلددة رددذ  األقددفا  ، فمعاقشددتها ، فأن الددرأي ا
 (6).األف 

 
عدف  عداجيا قداء اليلأالَّ يعفد اليلعف   لد  لييعتده ، يد  يحكد  األليداء ييالحا  الثاعن : 

ان  يدر كدعن القيا  ييعض فظائفه ، سفاء احتا  المعتدى عليه لعال  مستمر ، أف 
 محتا .

سدية جدي يعلعيفن رذ  الحالة تقدر عسية العجي الحالد  مدن كامد  الديدة ، يدإن قودد ر ا
يداء يدن % من دية المجعن عليه ، فاختلففا ييما  ذا اختلف األل20% يالفاجب 20

 تحديد عسية العجي عل  قفلين :
: يددرى ألددحايه أن الفاجددب أقدد  التقددديرام مللقددا   ألن األلدد  يددراءة  القددف  األف 

درَّ  علد  قدف  السدادة الشدايعية ، فالح خ  عايلدة ، الذمة ، يال تشغ   ال ييقين ، فرذا مو
 .)7( فمقتض  قف  السادة الحعفية

أن الفاجددب يددن حالددة تعددذر التقدددير الدددقيد أن يقدددر : يددرى ألددحايه  القددف  الثدداعن
العقص يٍدع  ما يمكن فأكثر ما يمكن ، فين العمد يلي  المتعمد ياألكثر  ألعه ظال  ، 

ألن األلد  فالظال  أحد يٍن يحم  عليه ، فين الخلٍ يلي  المخلُ يٍق  مدا يمكدن   
 . )8(يراءة الذمة ، يال عوكولَّف يمشكف  ييه ، فرف رأي السادة المالكية

                                                                                                                                                    

 185 /6، شرح اليركشن 484 /8المغعن الين قدامة ( (1
 /10، الععاية شدرح الهدايدة 138 /6، تييين الحقائد، 392 /8، اليحر الرائد 316 /7يدائع اللعائع ( (2

 98 /2، درر الحكا  شرح  رر األحكا  133 /2، الجفررة العيرة 296
، التدا  فاإلكليد  لمختلدر خليد  305 /2، حاشية العددفي 260 /4الشرح الكيير مع حاشية الدسفقن ( (3
 191 /2، الففاكه الدفاعن 381 /4، حاشية اللافي عل  الشرح اللغير 335 /8
، مغعددن 346 /7، عهايددة المحتددا  486 /8تحفددة المحتددا   309 /9رفضدة اللدداليين فعمدددة المفتددين ( (4

 332 /5المحتا  
، المغعن الين 58 /6، كشاف القعاع عن متن اإلقعاع 117 /10لخالف اإلعلاف ين معرية الراجح من ا( (5

 185 /6، شرح اليركشن 484 /8قدامة 
  ضايل ما تجب ييه الحكفمة.-المللب الثاعن( (6
،  األ ،  6/581، حاشية ايدن عايددين ،     382 /8، اليحر الرائد ،    6/133( تيين الحقائد ،  7)
، كشدداف 341،342 /8، المغعددن،   335 /7، عهايددة المحتددا ،  201 /2، المهددذب،  84، 83 /6 

 .47 /6القعاع،  
 .260 /6، التا  فاإلكلي ،  274 /4( الشرح الكيير للدردير،  8)
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 الترجيح :
ة ه السداديعد عرض أقفا  الفقهاء أرى أن القدف  األفلد  يدالقيف  : ردف مدا ذردب  ليد

دع  ما لعقص يٍاين حالة تعذر التقدير الدقيد أن يقدر  المالكية القائلفن يٍن الفاجب
ق يٌَّد يعدد  احتيدا  المعتددىيمكن فأكثر م لد  عدال  عليده   ا يمكن ، فلكن رذا الحك  مو

 مستمر.
الدذي يعيٍة ، أما  ذا احتا  المعتدى عليه  ل  عال  مستمر حت  يقف  يشيه حياٍة ليي

يٌَّر يين أن يٍخذ  حكفمة  الع خ  لد  كدامال قص الحاتمي   ليه العف  أن المعتدى عليه مو
ع لددايًا مددلعجددي  الحالدد   يددين حالتدده لددحيًحا فيددين حالتدده م، فيددين أن يٍخددذ  أرش  ا

يدد  فظيفتدده قيددإذا قيدد  :  ن ردذا الدددفاء  يقددف  مقددا  قيدا  العضددف يالعدال  ، فعحددف  ، 
 % من ديته قي  االعتداء.10% يالفاجب عسية 90االعتداء يعسية 

يٍخدذ % ، يالمعتددى عليده يالخيدار يدين أن 100ف ذا قالفا :  ن الدفاء يقف  يعسدية 
  (1) أف ثمن العال .-حسب العقفية-الحكفمة أف الدية 

 
 

 المطلب الثاني 

  في أثر االعتداء على الحنجرة ، وعقوبتها 
 

 الفرع األول : في التعريف بالحنجرة ووظائفها

 أفالًّ : تعريف الحعجرة :  
الحعجرة عضف أساسن ين جهاي التعف  ، فتعم  كلما  أمان لمعع تسرب األك  أف 

لشرب أثعاء اليلع  ل  القعاة التعفسية   حيث يحرسدها مدن  أعلد   لداء  ضدرفين ا
يشيه الملعقة يسم  لسان الميمار يعمد  يلدفرة دليدة علد    دالق يتحدة الميمدار ، 
ياإلضاية  ل  أعهدا عضدف أساسدن يدن جهداي الكدال  حيدث يدت  ييهدا اعقيداض األحيدا  

 . )2(ة اليييراللفتية مع مرفر الهفاء من الرئة أثعاء عملي
د  يددالف  ، فيالقلدية الهفائي دة ، لهددا  دفم يتَّل  فقيد  : الحعجدرة جديٌء مددن جهداي الل 

قية. فالجمع : حعاجر.     (3) عتفء ياري ين مقد   الر 
 

 ثاعيًا : فظائف الحعجرة : 
الحعجدرة عضدف مهدد  فحيدفي يالعسدية للتددعف  فاليلدع ،  ذ أعهدا تعمدد  كلدما  أمددان 

لشدرب  لد  الدرئتين أثعداء اليلدع ، فكدذل  معدع دخدف  أي أجسدا  لمعع دخف  األكد  فا
 ريية ، فرذ  رن الفظيفة الفحيدة للحعجرة ين يعض الحيفاعام ،  ال أعهدا تكتسدب 

                                                           

  ، يتلرف.280( العقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية، د/ محمد جمعة، ص(1

أمددراض األذن فاألعددف فالحعجددرة كيددف عفاجههددا ، أ .د / محمددد عثمددان ، 127علدد  فظددائف األعضدداء  ص ( 2)
  88الكحك  ، ص 

، شم  العلف  فدفاء كال  العدرب مدن الكلدف  571 /1، معج  اللغة العريية المعالرة 327 /3العين ( (3
 216 /4، لسان العرب 1598 /3
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لفام أخرى لكن تقف  يفظدائف  ضدايية مهمدة يدن اإلعسدان فالحيفاعدام العليدا    ذ 
األداء الدفظيفن  أن القدرة عل  الكال  تقدف  أساسدا علد   لددار اللدفم عدن لريدد

 السلي  لدحيا  اللفتية.
 فيعاًء عل  ذل  : يمكن تحديد فظائف الحعجرة ين اآلتن : 

 الكال .  - 3اليلع .     -2التعف .    -1
جسدا  خدال فاألالكحة فلرد الديلغ  مدن الدرئتين   يالكحدة مدا ردن  ال محافلدة للدرد الم -4

يالجسد   المهمدة حددى العمليدام الحيفيدةالغريية من الرئتين فالشعب الهفائية   لذا يهدن  
. 
 را.تثييم القفص اللدري حت  تتمكن عضالم الساعدين فاللدر من أداء دفر -5
المساعدة عل  ييادة ضغل الهفاء ين معلقة اليلن ععدد   دالق الحعجدرة ، كمدا  -6

 .)1(أثعاء الفالدة ، أف ععد التيري« الحيق » يحدث ين حاالم 
 

 ثر االعتداء على الحنجرة الفرع الثاني : في أ
االعتداء عل  الحعجرة قدد يدددي  لد  تلفهدا كليًّدا أف جيئيًّدا يمععد  عدد  قددرتها علد  
القيددا  يكدد  فظائفهددا ، فالحعجددرة ر دد  أرميتهددا اليالغددة  ال أن تلفهددا كليًّددا ال يععددن  
يالضددرفرة المددفم   يقددد توستٍ لدد  ، فال يمددفم المددريض ، يدد  قددد يددت  استئلددالها 

 .)2(يًّا من أج  المحايظة عل  حياة المريضجراح
لدفر فالذي يظهدر لدن مدن خدال  فظدائف الحعجدرة السدايقة أن أثدر اإلتدالف يمكدن ت

 يعض مظارر  ييما يلن :
 سها.عجرة عفيقد حاسة الكال  تماما   أي : المعفعة فحدرا ، أف مع استئلا  الح -1
 ه.يحة ين اللفم ، أف ضعف ين اللفم ، أف تشفيش يي -2
 لعفية ين اليلع. -3
 )3(لعفية ين التعف . -4
 

 الفرع الثالث : في عقوبة االعتداء على الحنجرة 

  ذكدر قفدم علدف يعد االستقراء فالتتيع فاليحث لما فرد ين كتب مذارب الفقهداء األريعدة
ا يقهائعد الحعجرة ين الجعايام الفاقعة عل  ما دفن العف  فشنٌء من عقفيتهدا ععدد

يدددث  ن يعضددده  ذكدددر اسدددمها لدددراحة ، فالددديعض اآلخدددر ذكدددر يعدددض القددددام  ، ح
 .-خالة اللفم-فظائفها

فيعد رذا االستقراء فاليحث فجدم أعه  اتفقفا عل  فجفب الدية الكاملة يدن  ذرداب 
لمدا معفعة الحعجدرة ، فذرداب عيعهدا مدن يداب أفلد  ، ف ن لد  يييعدفا ذلد  لدراحةً ، 

                                                           

 .89، 88أمراض األذن فاألعف فالحعجرة كيف عفاجهها ص (  1)

 فسفعة العريية )الجراحة (.( الم2)
 .96 -89( أمراض األذن فاألعف فالحعجرة كيف عفاجهها ص 3)
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ين علدرر  يالقددر الكداين الدذي يوتلدفر معده  ل  تكن تقدمم سيد من أن العلف  الليية
 (1)  جراء عملية استئلا  الحعجرة.

 -ما يفيد أن رعا  شديه  جمداع-يقد أخر  اين أين شيية فعيد الرياق ين ملعفيهما

قد فقع عل  فجفب الدية الكاملة ين الحعجرة --ين عهد سيدعا عمر ين عيد العييي

أن أمددراء ن عيددد العييددي يددن عمددر : يعدد- ذا ذرددب اللددفم يسدديب االعتددداء عليهددا
األجعاد اجتمعفا لعمر ين عيد العييي ين الحعجرة  ذا اعكسرم   ياعقلع اللدفم مدن 

 .(2)الرج  الدية كاملة
-مرف اللفيقد د  رذا األثر عل  فجفب الدية الكاملة ين ذراب معفعة الحعجرة ، ف

 فمن ياب أفل  ذراب عيعها. -أحد فظائف الحعجرة
 

ريًجدا ذكررا تخيقن من أحكا  العقفيام المتعلقة ياالعتداء عل  الحعجرة   يسٍأما ما 
ردن عل  المذارب األريعدة ، ف ن كدان يعضدها محد  اتفداق فيعضدها محد  خدالف ، ف

 كالتالن :    
 أفالًّ : جريان القلاص ين االعتداء عل  الحعجرة : 

ص دفن أي ييددادة   األلد  أعده  ن أخيدر ليييدان مختلددان ثقتدان يإمكدان القلدا -1

داصٌ يالذي يترجح جريان القلاص عمالً يعمف  قفله تعدال  :  فح  ق ل  درو المجو ، ) )3ف 

دا عودفق ي ت  م ي ده ﴾فقفله تعال  : ﴿ ثم   م  ف   نم ع اق ي تو م ي ع اق يوفا ي م 
دن  ، فقفلده تعدال  :  (4) ي م 

ا اعم  ثم   م  ت دوفا ع ل يمه  ي م  ت د ى ع ل يمكو م ي اعم ت د ى ع ل يمكو م اعم
)5( ألن د  الجداعن معلدفٌ   ال   ف

ع ددع التعدرض لده ، يددال تلدح الييدادة يددن  يمقددار جعايتده ، يمددا ياد عليهدا معلدفٌ  يومم
   (6).القلاص عل  قدر الجعاية

يدإن شدد  الليييددان يدن ييددادة يسدديرة مدن جددراء القددفد ، يالدذي يتخددر  علدد  مددذرب 
عددد  جريددان القلدداص ، خاليًددا للسددادة  (1)حعايلددةفال (8)فالشددايعية (7)السددادة الحعفيددة

                                                           

 /8، التا  فاإلكلي  1111 /2، الكاين ين يقه أر  المديعة 673 /2العتف ين الفتافى للسغدي الحعفن ( (1
سفقن ، الشرح الكيير مع حاشية الد303 /2، حاشية العدفي 35 /8، شرح مختلر خلي  للخرشن 338
، 63 /4، أسدع  الملالدب 434 /16، عهايدة المللدب يدن درايدة المدذرب 108 /9، مدعح الجليد  271 /4

، الفقده المعهجدن علد  مدذرب 339 /7، عهاية المحتدا  325 /5، مغعن المحتا  479 /8تحفة المحتا  
  48 /6، كشاف القعاع 94 /10، اإلعلاف 318 /7، الميدع 32 /8اإلما  الشايعن 

(، عيد الرياق 26905، رق  : )5/360 ذا ذرب لفته ما ييه -كتاب الديام-أين شيية ين ملعفه اين( (2
 (. 17571، رق  :)  9/360ياب اللفم فالحعجرة، -كتاب العقف -ين ملعفه

 ( .45( سفرة المائدة، من اآلية: ) 3)
 (. 126سفرة العح ، من اآلية رق :)( (4
 .( 194( سفرة اليقرة، من اآلية : )5)
 574 /7، الفقه اإلسالمن فأدلته 317 /8المغعن الين قدامة ( (6
 345 /8، اليحر الرائد 111 /6فما يعدرا، تييين الحقائد 298 /7يدائع اللعائع ( (7
، 148 /12، الحدافي الكييدر 24 /4، أسع  الملالب  182، 179 /9رفضة اللاليين فعمدة المفتين ( (8

 358 /11اإلما  الشايعن  ، الييان ين مذرب179 /3المهذب 
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 .(2)المالكية
 
ية   اللفتيإن أخير ليييان مختلان ثقتان يإمكان القلاص جيئيًّا كقلع األحيا -2

دفن استئلددا  كامدد  الحعجددرة ، أف  ذردداب اللددفم يقددل دفن استئلددا  شددنء مددن 
 الحعجرة  دفن حيف ، يقد اختلف الفقهاء عل  قفلين :

  : يددرى ألددحايه أعدده ال يجددري القلدداص يددن رددذ  الحالددة ، فيدده قددا  : القددف  األف
، فذلد    ألعده اعتقدا  يٍلد  الحدد  لد   )5( ، فيعدض الحعايلدة)4( فالمالكية )3(الحعفية

 . ير مفضعه ، فرف ال يجفي ععدر 
القددف  الثدداعن : يددرى ألددحايه أعدده يجددري القلدداص يددن رددذ  الحالددة ، فيدده قددا  : 

، فذلدد    ألعدده تمكددن مددن يعددض حقدده   يفجددب  )7( الحعايلددةفيعددض  )6( الشددايعية
 . )8 (استيفاد    ألن الميسفر ال يسقل يالمعسفر

فيرى الشايعية فيعض من فايقه  من الحعايلة : أن المعتددى عليده يدن ردذ  الحالدة 
يٍخذ أرش الفرق يين ما أحدثه يالمعتدى قلاًلا فيين ما حدث له جعاية ، ين حدين 

يقهدد  يددن رددذا االتجددا  مددن الحعايلددة : أعدده ال يجددفي الجمددع يددين يددرى يعددض مددن فا
القلدداص ، فاألرش ، يدد  يكتفددن  مددا يددٍرش جميددع الجعايددة ، ف مددا يالقلدداص ييمددا 

 .)9( فرف المشهفر ععدر يمكن ، 
أمددا يددن  يددر الحدداالم السددايقة ، يددال يجددري القلدداص يددن عقفيددة االعتددداء علدد  

 )10(الحعجرة اتفاقا   لعد  أمن الحيف
 

 ة.: االعتداء التن يتر  أثرا مدقتا عل  الحعجرة ث  ييف  يعد مد ثاعيًا
عل  الحعجرة  ذا ما تر  عرضدا مدقتدا -ععد من يقف  يه-االعتداء العمد فشيه العمد

، أف ألما ث  ياال يعد مدة قلديرة أف لفيلدة دفن تغدري  المعتددى عليده ثمدن دفاء أف 
ردذ  الحالدة  ال التعييدر يمدا يدرا  القاضدن  أجرة لييب فعحف  ، ال يوفجدب شدرًعا يدن

                                                                                                                                                    

فما يعدرا، 16 /10، اإلعلاف 282 /3، فما يعدرا، شرح معته  اإلرادام 316 /8المغعن الين قدامة ( (1
  189 /4اإلقعاع 

، مدعح 247 /6، مفاردب الجليد  253 /4، الشرح الكيير مع حاشية الدسدفقن 315 /8التا  فاإلكلي  ( (2
  47 /9الجلي  

 . 345 /8، اليحر الرائد ،  299،   298 /7  (  يدائع اللعائع،3)
 .273 /4، الشرح الكيير ، معه حاشية الدسفقن   247 /6، مفارب الجلي 183 /8( االستذكار 4)
 .548 /5،  كشاف القعاع  17،18 /10، اإلعلاف 308 /8، الميدع  8/357( المغعن  5)
 .7/286، عهاية المحتا    28 /4ن المحتا   ، مغع25،  4/24أسع  الملالب  202 /9رفضة اللاليين  -(6)
 .548 /5،  كشاف القعاع  17،18 /10، اإلعلاف308 /8، الميدع  8/357(  المغعن  7)
 . 159(  األشيا  فالعظائر ، للسيفلن ، ص 8)
 (  عف  المراجع الخالة يالمذريين السايقين فعف  اللفحام أيضا.9)
فمددا يعدددرا ، الشددرح  258 /6، التددا  فاإلكليدد  345 /8يحددر الرائددد ، ال299، 298 /7(  يدددائع اللددعائع  10)

، الددرفض 16 /10، اإلعلدداف للمددردافي  51 /4، أسددع  الملالددب 200 /2، المهددذب 271 /4الكييددر للدددردير 
 .54 /6، كشاف القعاع 272 /3المريع
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 معاسديا ، يددإن كددان االعتددداء خًلددٍ ال يوفجددبو شدديئًا ، فرددذا تخريًجددا علدد  قددف  يقهدداء
خاليدا أليددن  يفسدف مددن يقهدداء  (1) المدذارب األريعددة يدن الللمددة فاللكدية فعحفرمددا

ة  لد  الحعفية ، يإعه أفجب أرش األل  عل   حدى الرفايام ععده ، فقدد سديد اإلشدار
  . (2)ذل 
 

   :دائما  ثالثا : االعتداء الذي يقع عل  الحعجرة فيوحدث عييا ، أف أثرا سلييا
 الئفهدا ، االعتداء الدذي يقدع علد  الحعجدرة فيددثر تدٍثيرا سدلييا علد  قددرتها، ففظا

 يخلف من حالين : 
تددخ  ي، أف  الحا  األف  : أن يوحدث االعتداء عييدا داخليدا ، ثد  يتفقدف العديف فحدد 

قدب ا ال تعلين ياستخدا  أدفية فقف العيف مثال ، أف يحدث االعتداء  لدايام فدالمد
ت دد  أثرا عل  الحعجدرة ، لكدن يعدد معالجدة يددفاء فعحدف ذلد  ، يهد  يجدب علد  ال عم ي مو
 فحدد  ، أجرة اللييب ، فثمن الدفاء ، فعحف  ، أف حكفمة للعييف  ن تفقف العديف

 ؟ مع التعيير ين العمد أيضا
ي اختلف الفقهاء ين الفاجب عل  ت د  عم الثدة ثهد  علد  ين رذ  الحالة ، فكدان خالي المو

 أقفا  : 
ي أجدرة اللييدب ، فثمدن الددفاء ،  ت دد  عم القف  األف  : يرى ألحايوه أعه يجدب علد  المو
رَّ م عل  ما ذرب  ليه اإلما  محمد ين الحسن ين رفاية ععه ، فرفايدة عدن  خ  فرف مو

، في سَّر  يهدا يعدض الحعفيدة رأي اإلمدا   أيدن يفسدف يدن الرفايدة  اإلما  أين يفسف
. ف ال فجب التعيير يقل ين العمدد ، (4)، فقفٌ  ععد المالكية (3)األخرى المرفية ععه 

ٍ  أف عفقٍة ين عال ٍ فعحف .  أي ين حالة الشفاء ، أف تفقف العيف ، دفن  ورم
ي ، ف ن لد  ييدد  للجعايدة  القف  الثاعن : يرى ألدحايوه فجدفب  الحكفمدة علد  ت دد  عم المو

فرف توق دَّر رذ  الحكفمة يٍقرب حاالته  ل  االعدما  فالشفاء ، أثٌر ين المجعن عليه ، 
دددرَّ  علددد  رأي اإلمدددا  أيدددف يفسدددف ، فرفايدددة عدددن اإلمدددا  محمدددد يدددن الحسدددن  خ  مو

 (1)، فمقاي  المذرب ععد الحعايلة (6)، فألح الفجهين ععد الشايعية (5)الشيياعن

                                                           

 /2أرد  المديعدة  ، الكداين يدن يقده653 /4، المدفعدة 123 /2الجفررة العيرة عل  مختلدر القددفري ( (1
، 16 /8،  247 /6، شدرح مختلدر خليد  242 /8، التا  فاإلكليد  322 /12، الذخيرة للقراين 1105

 /6، الفسديل يدن المدذرب 353 /4، حاشية اللافي 306 /2، حاشية العدفي 191 /2الففاكه الدفاعن 
لجمدد  علدد  شددرح ، حاشددية ا332 /5، مغعددن المحتددا  309 /9، رفضددة اللدداليين فعمدددة المفتددين 337

   548 /5، كشاف القعاع 70 /5المعهج 
  133 /2، الجفررة العيرة 388 /8، اليحر الرائد 296 /10الععاية شرح الهداية ( (2
، الدر المختار ، فحاشية 81 /26، الميسفل للسرخسن 648 /2، مجمع األعهر 388 /8اليحر الرائد ( (3

 392 /8اليحر الرائد  ،316 /7، يدائع اللعائع 586 /6اين عايدين 
 381 /4، حاشية اللافي عل  الشرح اللغير 270 /4الشرح الكيير مع حاشية الدسفقن ( (4
 /10، الععاية شدرح الهدايدة 138 /6، تييين الحقائد، 392 /8، اليحر الرائد 316 /7يدائع اللعائع ( (5

 133 /2، الجفررة العيرة 296
، مغعددن 346 /7، عهايددة المحتددا  486 /8تحفددة المحتددا   309 /9رفضدة اللدداليين فعمدددة المفتددين ( (6

 332 /5المحتا  
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ي  ذا كاعدم الجعايدة خلدًٍ  ت د  عم القف  الثالث : يرى ألحايوه أعه ال  يجب شنٌء عل  المو
ددف ن  دفن أجددرة ، ف ال فجددب التعييددرو يقددل ، أي  ذا كاعددم الجعايددة عمدددا ،  كمددا لددف شو

ددرَّ م علدد  مددا ذرددب  ليدده اإلمددا  أيددف  لييددب ، أف ثمددن دفاء ، فعحفرمددا خ  ، فرددف مو
    .(5)، فالحعايلة ين المذرب (4)، ففجه ععد الشايعية (3)فالمالكية ، (2)حعيفة

 .فقد سيد ذكر أدلة رذ  األقفا  ، فمعاقشدتها ، فأن الدرأي الدراجح ردف القدف  األف 
(6)  

عتددداء ء أثددر االأال تعددفد الحعجددرة   لدد  لييعتهددا   يدد  يحكدد  األليدداء ييقددا: الحددا  الثدداعن 
ف كدان لمعتددى عليده لعدال  مسدتمر ، أكضعف اللفم مددى الحيداة مدثال  سدفاء احتدا  ا

  ير محتا .
% 20ة جي يعسدييفن رذ  الحالة تقدر عسية العجي الحال  من كام  الدية ، يإن قود ر الع

ة تحديد عسدي % من دية المجعن عليه ، فاختلففا ييما  ذا اختلف األلياء ين20يالفاجب 
 العجي عل  قفلين :

أقد  التقدديرام مللقًدا   ألن األلد  يدراءة الذمدة ، : يرى ألحايه أن الفاجب  القف  األف 
رَّ  عل  قف  السادة الشايعية خ  ، فمقتض   (8)، فالحعايلة (7)يال توشغ   ال ييقين ، فرذا مو

 .)9( قف  السادة الحعفية
أن الفاجدب يدن حالدة تعدذر التقددير الددقيد أن يقددر الدعقص : يدرى ألدحايه  القف  الثداعن

مدا يمكدن ، فيدن العمدد يلدي  المتعمدد يداألكثر  ألعده ظدال  ، فالظدال  يٍدع  ما يمكن فأكثر 
أحد يٍن يحم  عليه ، فين الخلٍ يلي  المخلُ يٍق  ما يمكن   ألن األلد  يدراءة الذمدة 

 . )10(يال عوكولَّف يمشكف  ييه ، فرف رأي السادة المالكية

 الترجيح :

: رددف مددا ذرددب  ليدده السددادة يعددد عددرض أقددفا  الفقهدداء أرى أن القددف  األفلدد  يددالقيف  
يدن حالدة تعدذر التقددير الددقيد أن يقددر الدعقص يدٍدع  مدا  المالكية القائلفن يدٍن الفاجدب

ق يَّددٌد يعددد  احتيددا  المعتدددى عليدده  لدد  عددال   يمكددن فأكثددر مددا يمكددن ، فلكددن رددذا الحكدد  مو

                                                                                                                                                    

 185 /6، شرح اليركشن 484 /8المغعن الين قدامة ( (1
 /10، الععاية شدرح الهدايدة 138 /6، تييين الحقائد، 392 /8، اليحر الرائد 316 /7يدائع اللعائع ( (2

 98 /2األحكا   ، درر الحكا  شرح  رر133 /2، الجفررة العيرة 296
، التدا  فاإلكليد  لمختلدر خليد  305 /2، حاشية العددفي 260 /4الشرح الكيير مع حاشية الدسفقن ( (3
 191 /2، الففاكه الدفاعن 381 /4، حاشية اللافي عل  الشرح اللغير 335 /8
مغعددن ، 346 /7، عهايددة المحتددا  486 /8تحفددة المحتددا   309 /9رفضدة اللدداليين فعمدددة المفتددين ( (4

 332 /5المحتا  
، المغعن الين 58 /6، كشاف القعاع عن متن اإلقعاع 117 /10اإلعلاف ين معرية الراجح من الخالف ( (5

 185 /6، شرح اليركشن 484 /8قدامة 
  ضايل ما تجب ييه الحكفمة.-المللب الثاعن( (6
 335 /7، عهاية المحتا  201 /2، المهذب  84، 83 /6األ  ( (7
 .47 /6، كشاف القعاع، 341،342 /8ن المغع( (8
  6/581، حاشية اين عايدين  382 /8، اليحر الرائد  6/133( تيين الحقائد 9)
 .260 /6، التا  فاإلكلي  274 /4( الشرح الكيير للدردير 10)
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 مستمر.
تميد   ن الدذيد أأما  ذا احتا   ل  عال  مستمر حت  يقف  يشيه حياٍة لييعيدٍة ، يقدد سدي

يٌَّر يين أن يٍخذ  حكفمة  العقص الحا خ   ، فيين أن ل  كامال ليه العف  أن المعتدى عليه مو
عحدف  ، ال  ، فيٍخذ  أرش  العجي  الحال   يين حالته لدحيًحا فيدين حالتده ملدايًا مدع العد
% 90يعسددية  يدإذا قيدد  :  ن ردذا الدددفاء  يقدف  مقددا  قيددا  العضدف يفظيفتدده قيد  االعتددداء

 % من ديته قي  االعتداء.10يالفاجب عسية 
% ، يالمعتدددى عليدده يالخيددار يددين أن يٍخدددذ 100ف ذا قددالفا :  ن الدددفاء يقددف  يعسددية 

  (1)أف ثمن العال .-حسب العقفية-الحكفمة أف الدية 
 

 المطلب الثالث 

 في أثر االعتداء على القصبات الهوائية 
 

 الهفائيام ففظائفهايف يالقليام الفرع األف  : ين التعر
 أفالًّ : تعريف القليام الهفائيام :

الجديء األف  األعلد  مدن جهدة  )2(المراد رعا جديءين متلدلين يسدمن يعدض األليداء
الجديء  )3(الحلد يالر امن ، فالثاعن يالقليتين الهفائيتين يدن حدين يسدمن يعضده 

فدداقه  علدد  تسددمية األف  يالقلددية الهفائيددة ، فالثدداعن يالشددعيتين الهددفائيتين مددع ات
 !. Bronchi، فالثاعن :  Tracheaالجيء األف  ياللغة اإلعجلييية 

 
 التعريف يالر امن أف القلية الهفائية :  -1

ة س  تلن الحعجدر2.5س  فقلررا  12 – 10قعاة عضلية  ضرفيية لفلية لفلها 
  ف علمياشرة ، فتتكفن من عدة حلقام  ضرفيية  ير مكتملة االستدارة من الخل

عد  جشك  عع  ير  من الجهة الماللقة للمريء  تعم  الحلقام الغضدرفيية علد  
تجفيدددف الر دددامن مفتفحددداً ييعهمدددا عضدددالم حلقيدددة ال  راديدددة ، تلددد  الحلقدددام 

قلعدددة  20 – 16الغضددرفيية ييعضددها الددديعض ، فييعددن الهيكدد  الغضدددرفين مددن 
  ضرفيية يجاجية.          

تحم الغضرفف الحلقدن يدن مسدتفى جسد  الفقدرة يفجد الر امن ايتداًء من الرقية 
الععقية السادسة فتعتهن ين أسدف  داخد  اللددر يدن مسدتفى يافيدة القدص ) الحدد 
السددفلن للفقددرة اللدددرية الرايعددة ( يددٍن تعقسدد   لدد  القلدديتين الرئيسدديتين اليمعدد  

                                                           

، 273العقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية، د/ محمد جمعة، ص( (1
 يتلرف.

، تشريح جس  اإلعسدان ، د/حكمدم عيدد الكدري  ،  87،  86عل  التشريح، د/علا  ، د/رشدي ، ص( 2)
 . 91 -83، عل  فظائف األعضاء ، ص 252، 251ص  

 .128عل  فظائف األعضاء ، ص ( 3)



 - 3892 - 

 .)1(فاليسرى 
 
 القليتان أف الشعيتان الهفائيتان :  -2

تعقسدد  ععددد عهايتهددا  لدد  الشددعيتين الرئيسدديتين اليمعدد  سدديد أن القلددية الهفائيددة 
فاليسرى ك  شعية رفائية معهمدا تكدفن ميلعدة يغشداء مخدالن يده أردداب فمدعمدة 
يحلقام  ضرفيية كاملة االستدارة   لتيق  الشدعية الهفائيدة مفتفحدة علد  الددفا  ، 

يدة أيرعدا تدخ  ك  شدعية  لد  الرئدة المقايلدة لهدا ، حيدث تتفدرع تفرعدا متكدررا معل
تتضائ  ين القلر فتختفن معها الحلقام الغضرفيية ، فيليح ك  يرع ععدرا مكفعا 
يقددل مددن ليقددة رقيقددة مددن العضدددالم الملسدداء ، فمددن عسدديج مخددالن، فتددددع  : 

 . )2(الشعييام
 

 ثاعيًا : فظائف الر امن فالشعيتين الهفائيتين :
  يدن الجسد الفظدائف الحيفيدةتقف  القلية الهفائية فالشعيتان الهفائيتان يعدد مدن 

 رن:
 فظائف الر امن أف القلية الهفائية : -أ 

يقددف   ياإلضدداية  لدد  الفظيفددة الرئيسددية ، فرددن عقدد  الهددفاء مددن الددرئتين ف ليهمددا
 الر امن يفظائف أخرى معها :

عددد أن تتمدددد أثعدداء اليلددع لتعمدد  علدد   عددادة الحعجددرة  لدد  فضددعية الراحددة ي -1
 لع.تكفن قد ارتفعم أثعاء الي

 اليقاء مفتفحة يفض  الغضرفف الشفاف حت  ال تعخمص أثعاء الشهيد. -2
د  تغير حجد  الحلقدام الغضدرفيية حسدب الحاجدة ، يععدد السدعا  تتسدع يمعد -3

 % يفع  ضغل الهفاء عل  جدراعها.30
 .)3( لرح ف خرا  اإليرايام المخالية يفض  األرداب المتذيذية -4
 فظائف الشعيتين الهفائيتين: –ب  

تلف كثيرا عن فظائف الر امن الشتراكهما ين التركيب فالفظيفة الرئيسة ال تخ
 . )4( ، فرن عق  الهفاء من الرئة ف ليها

 الفرع الثاني : في أثر االعتداء على القصبات الهوائية 

مما ال ش  ييه أن االعتدداء علد  القلدية الهفائيدة ، ف ن كدان قليد  الحددفث  ال يدن 
أف استخدا  دلة حادة ين الرقيدة مدن األمدا  ، أف التعدرض  لفر الللد العاري مثال ،

                                                           

، تشريح جس  اإلعسدان ، د/حكمدم عيدد الكدري  ،  87،  86عل  التشريح، د/علا  ، د/رشدي ، ص( 1)
 .128، ص   91 -83،  عل  فظائف األعضاء ، ص 252، 251ص  

 المراجع السايقة عف  اللفحام .( 2)

 . 251تشريح جس  اإلعسان ، د/حكمم عيد الكري  ، ص  ( 3)

 . 128عل  فظائف األعضاء ، ص( 4)
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أف حمددض الكيريتيدد  ، يكددفن مدددثرا  )1(لمددادة حارقددة قلفيددة أف حمضددية كاليفتددا  
 فخلر  يالغًا.

 فقد يددي االعتداء عل  القليام الهفائية  ل  عدة أشياء : 
 تلف جيئن ين  حدى الشعيتين الهفائيتين. -1
  .ع ر ض مدقم ييف  فحد -2
 تلف يحتا   ل  عال  دفائن. -3
 تلف يحتا   ل  تدخ  جراحن. -4
 )2(تلف يحتا   ل  تراكيب لعاعية. -5
 

 الفرع الثالث : في عقوبة االعتداء على القصبات الهوائية 

 لدد  ذكددرٍ لدد  أقددف ع يعددد االسددتقراء فالتتيددع لمددا فرد يددن كتددب مددذارب الفقهدداء األريعددة
كددن ل تهددا  الفاقعددة  علدد  مددا دفن الددعف   فال عقفي للقلدديام الهفائيددة يددن الجعايددام  

ددرَّ  رددذا علدد  القفاعددد العامددة التددن عددص عليهددا يقهدداء المددذارب األر تدديه  ، كيعددة يددن ي ت خ 
  مددن كددال فأيضدداً مددا يوسددتفاد فالتددن تلددلح أساًسددا للتخددريج عليهددا ييمددا لدد  يددذكرف  ،

 اء علد شدرعية لالعتددالشايعية ، يععدر  علفٌص عامدةٌ تفيدد يدن ييدان العقفيدام ال
ر أن ياعتيدا الععد يما ييها اليلعف  فالمريء يما يدثر عل  معفدذ اللعدا  فالشدراب  

 ب ، يهدنالقليام الهفائية معفذ للهفاء ، فخلفرتها أشد مدن معفدذ اللعدا  فالشدرا
   أفل  يالحك  ، فذل  عل  العحف التالن :  

 
  ة:   ل  القليام الهفائيعد  جريان القلاص ين عقفية االعتداء ع :أفالً 

،  (5)، فالشدددددايعية (4)، فالمالكيدددددة (3)اتفدددددد يقهددددداء المدددددذارب األريعدددددة : الحعفيدددددة
عل  أن االعتداء العمد عل  القليام الهفائية ال يجدري القلداص ييده   (6)فالحعايلة

  لعد  أمن الحيف ، فعد  ضيل أثر القلاص ، خالةً فأن الحيدف رعدا يععدن مدفم 
، ي   ن اين قدامة من الحعايلة ، فأشهب من المالكيدة  الب   لخلفرتهالجاعن ين الغ

  (7): ع دَّا ذل   جماعاً.

                                                           

  86يراجع : أمراض األذن فاألعف فالحعجرة  ، ص ( 1)

 المفسفعة العريية ، ) حمض الكيريتي  ( .(  2)

 /6فما يعدرا، تييين الحقائد شرح كعي الدقائد 298 /7، يدائع اللعائع 80 /26الميسفل للسرخسن ( (3
فمدا  550 /6، حاشية اين عايددين 345 /8، اليحر الرائد 95 /2، درر الحكا  شرح  رر األحكا  111
 يعدرا.

، شدرح مختلدر خليد  225 /4، الشرح الكيير للشديخ الددردير 48 /9معح الجلي  شرح مختلر خلي  ( (4
 187 /4، يداية المجتهد فعهاية المقتلد 16 /8للخرشن 

، المهذب 362 /11، الييان ين مذرب اإلما  الشايعن 262 /5، مغعن المحتا  51 /4أسع  الملالب ( (5
 288 /6، الفسيل ين المذرب 180 /3للشيرايي 

، شرح 321، 317 /8لمغعن الين قدامة فما يعدرا، ا15 /10اإلعلاف ين معرية الراجح من الخالف ( (6
 437 /9، الشرح الكيير عل  متن المقعع 249 /7، الميدع ين شرح المقعع 282 /3معته  اإلرادام 

 317 /8، المغعن الين قدامة 352 /4حاشية اللافي ( (7
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 ية: الهفائ ثاعيًا: عد  تلفر فجفب الدية الكاملة ين عقفية االعتداء عل  القليام

ال يوتلددفر فجددفب ديددة كاملددة يددن الجعايددة الفاقعددة علدد  القلدديام الهفائيددة   ألعهددا 
ة علدد  فجدفد  ، فالقدف  يالديدة الكاملددة يدٍتن ععدد الفقدد الكامدد  عضدف تتفقدف الحيدا

للعضددف جرمددا أف معفعدددة ، فرددذا يععدددن المددفم ، ييكددفن الفاجدددب يددد  الدددعف  ، ال 
 .)1( العضف

 
 دة: مف  يعد : االعتداء التن يتر  أثرا مدقتا عل  القليام الهفائية ث  يي ثالثًا

علد  القلديام الهفائيدة  ذا مدا تدر  -ععدد مدن يقدف  يده-االعتداء العمدد فشديه العمدد
عرضا مدقتا ، أف ألما ث  ياال يعد مددة قلديرة أف لفيلدة دفن تغدري  المعتددى عليده 
ثمن دفاء أف أجرة لييدب فعحدف  ، ال يوفجدب شدرعا يدن ردذ  الحالدة  ال التعييدر يمدا 

علد   يرا  القاضن معاسيًا ، يدإن كدان االعتدداء خًلدٍ ال يوفجدبو شديئًا ، فردذا تخريًجدا
خاليا ألين  يفسف مدن  (2) المذارب األريعة ين الللمة فاللكية فعحفرما قف  يقهاء

يقهدداء الحعفيددة ، يإعدده أفجددب أرش األلدد  علدد   حدددى الرفايددام ععدده ، فقددد سدديد 
 . فأن الراجح رف قف  الجمهفر. (3)اإلشارة  ل  ذل 

 
 دائما:   يارا سلي، أف أث رايعًا: االعتداء الذي يقع عل  القليام الهفائية فيوحدث عييا

ائفها تها ففظاالعتداء الذي يقع عل  القليام الهفائية فيدثر تٍثيرا سلييا عل  قدر
 ، ال يخلف من حالين : 

تددخ  ، أف ي الحا  األف  : أن يوحدث االعتداء عييدا داخليدا ، ثد  يتفقدف العديف فحدد 
ب ا ال تعقد لدايام فدالمدلين ياستخدا  أدفية فقف العيف مثال ، أف يحدث االعتداء 

جدب علد  أثرا عل  القليام الهفائية ، لكدن يعدد معالجدة يددفاء فعحدف ذلد  ، يهد  ي
ي أجرة اللييب ، فثمن الدفاء ، فعحف  ، أف حكفمة للعييف   ت د  عم لعيف ان تفقف المو

 ؟ فحد  ، مع التعيير ين العمد أيضا
ي اختلف الفقهاء ين الفاجب عل  ت د  عم الثدة ثهد  علد  الة ، فكدان خاليين رذ  الح المو

 أقفا  : 

                                                           

 ، الهدايدة شددرح 1/245، يدايدة الميتددي   7/311، يددائع اللددعائع   26/68(الميسدفل للسرخسدن  1)
، الحدددافي الكييدددر  2/200، المهدددذب   2/315، يدايدددة المجتهدددد  12/369، الدددذخيرة   4/181اليدايددة 

 . 8/368، الميدع   8/340المغعن  12/294
 /2، الكداين يدن يقده أرد  المديعدة 653 /4، المدفعدة 123 /2الجفررة العيرة عل  مختلدر القددفري ( (2

، 16 /8،  247 /6، شدرح مختلدر خليد  242 /8كليد  ، التا  فاإل322 /12، الذخيرة للقراين 1105
 /6، الفسديل يدن المدذرب 353 /4، حاشية اللافي 306 /2، حاشية العدفي 191 /2الففاكه الدفاعن 

، حاشددية الجمدد  علدد  شددرح 332 /5، مغعددن المحتددا  309 /9، رفضددة اللدداليين فعمدددة المفتددين 337
   548 /5، كشاف القعاع 70 /5المعهج 

  133 /2، الجفررة العيرة 388 /8، اليحر الرائد 296 /10ية شرح الهداية الععا( (3
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ي أجدرة اللييدب ، فثمدن الددفاء ،  ت دد  عم القف  األف  : يرى ألحايوه أعه يجدب علد  المو
رَّ م عل  ما ذرب  ليه اإلما  محمد ين الحسن ين رفاية ععه ، فرفايدة عدن  خ  فرف مو

ن الرفايدة اإلما  أين يفسف ، في سَّر  يهدا يعدض الحعفيدة رأي اإلمدا   أيدن يفسدف يد
. ف ال فجب التعيير يقل ين العمدد ، (2)، فقفٌ  ععد المالكية (1)األخرى المرفية ععه 

ٍ  أف عفقٍة ين عال ٍ فعحف .  أي ين حالة الشفاء ، أف تفقف العيف ، دفن  ورم
ي ، ف ن لد  ييدد  للجعايدة  ت دد  عم القف  الثاعن : يرى ألدحايوه فجدفب  الحكفمدة علد  المو

فرف توق دَّر رذ  الحكفمة يٍقرب حاالته  ل  االعدما  فالشفاء ، عليه ، أثٌر ين المجعن 
دددرَّ  علددد  رأي اإلمدددا  أيدددف يفسدددف ، فرفايدددة عدددن اإلمدددا  محمدددد يدددن الحسدددن  خ  مو

 (5)، فمقاي  المذرب ععد الحعايلة (4)، فألح الفجهين ععد الشايعية (3)الشيياعن
ي  ذا كاعدم الجعايدة خلدًٍ  القف  الثالث : يرى ألحايوه أعه ال  يجب شنٌء عل  ت د  عم المو

ددف ن  دفن أجددرة ، ف ال فجددب التعييددرو يقددل ، أي  ذا كاعددم الجعايددة عمدددا ،  كمددا لددف شو
ددرَّ م علدد  مددا ذرددب  ليدده اإلمددا  أيددف  لييددب ، أف ثمددن دفاء ، فعحفرمددا خ  ، فرددف مو

    .(9)، فالحعايلة ين المذرب (8)، ففجه ععد الشايعية (7)فالمالكية ، (6)حعيفة
فقد سيد ذكر أدلة رذ  األقفا  ، فمعاقشتها ، فأن الرأي الراجح رف القف  

 . (10)األف 
 

قداء أثدر ليداء ييأال تعفد القليام الهفائية  ل  لييعتهدا ، يد  يحكد  األالحا  الثاعن : 
ن  يددر االعتددداء مدددى الحيدداة ، سددفاء احتددا  المعتدددى عليدده لعددال  مسددتمر ، أف كددا

 محتا .
ة تقدر عسية العجي الحالد  مدن كامد  الديدة ، يدإن قودد ر العجدي يعسدية يفن رذ  الحال

% من دية المجعن عليه ، فاختلففا ييما  ذا اختلف األليداء يدن 20% يالفاجب 20

                                                           

، الدر المختار ، فحاشية 81 /26، الميسفل للسرخسن 648 /2، مجمع األعهر 388 /8اليحر الرائد ( (1
 392 /8، اليحر الرائد 316 /7، يدائع اللعائع 586 /6اين عايدين 

 381 /4، حاشية اللافي عل  الشرح اللغير 270 /4الشرح الكيير مع حاشية الدسفقن ( (2
 /10، الععاية شدرح الهدايدة 138 /6، تييين الحقائد، 392 /8، اليحر الرائد 316 /7يدائع اللعائع ( (3

 133 /2، الجفررة العيرة 296
، مغعددن 346 /7، عهايددة المحتددا  486 /8تحفددة المحتددا   309 /9رفضدة اللدداليين فعمدددة المفتددين ( (4

 332 /5ا  المحت
 185 /6، شرح اليركشن 484 /8المغعن الين قدامة ( (5
 /10، الععاية شدرح الهدايدة 138 /6، تييين الحقائد، 392 /8، اليحر الرائد 316 /7يدائع اللعائع ( (6

 98 /2، درر الحكا  شرح  رر األحكا  133 /2، الجفررة العيرة 296
، التدا  فاإلكليد  لمختلدر خليد  305 /2حاشية العددفي ، 260 /4الشرح الكيير مع حاشية الدسفقن ( (7
 191 /2، الففاكه الدفاعن 381 /4، حاشية اللافي عل  الشرح اللغير 335 /8
، مغعددن 346 /7، عهايددة المحتددا  486 /8تحفددة المحتددا   309 /9رفضدة اللدداليين فعمدددة المفتددين ( (8

 332 /5المحتا  
، المغعن الين 58 /6، كشاف القعاع عن متن اإلقعاع 117 /10 اإلعلاف ين معرية الراجح من الخالف( (9

 185 /6، شرح اليركشن 484 /8قدامة 
  ضايل ما تجب ييه الحكفمة.-المللب الثاعن( (10
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 تحديد عسية العجي عل  قفلين :
: يددرى ألددحايه أن الفاجددب أقدد  التقددديرام مللقددا   ألن األلدد  يددراءة  القددف  األف 

درَّ  علد  قدف  السدادة الشدايعية ، فالحعايلدة ، الذمة ، يال تشغ   ال خ   ييقين ، فرذا مو
 .)1( فمقتض  قف  السادة الحعفية

أن الفاجددب يددن حالددة تعددذر التقدددير الدددقيد أن يقدددر : يددرى ألددحايه  القددف  الثدداعن
العقص يٍدع  ما يمكن فأكثر ما يمكن ، فين العمد يلي  المتعمد ياألكثر  ألعه ظال  ، 

يٍن يحم  عليه ، فين الخلٍ يلي  المخلُ يٍق  مدا يمكدن   ألن األلد   فالظال  أحد
 . )2(يراءة الذمة يال عوكولَّف يمشكف  ييه ، فرف رأي السادة المالكية

 

 الترجيح :

ة ه السداديعد عرض أقفا  الفقهاء أرى أن القدف  األفلد  يدالقيف  : ردف مدا ذردب  ليد
دع  ما لعقص يٍار التقدير الدقيد أن يقدر ين حالة تعذ المالكية القائلفن يٍن الفاجب

ق يٌَّد يعدد  احتيدا  المعتددى لد  عدال  عليده   يمكن فأكثر ما يمكن ، فلكن رذا الحك  مو
 مستمر.

ذي د أن الدأما  ذا احتا   ل  عال  مستمر حت  يقدف  يشديه حيداٍة لييعيدٍة ، يقدد سدي
يٌَّر يين أن يٍخذ   خ  لد  كدامال ص الحاحكفمة  العق تمي   ليه العف  أن المعتدى عليه مو

ع لددايًا مدد، فيددين أن يٍخددذ  أرش  العجددي  الحالدد   يددين حالتدده لددحيًحا فيددين حالتدده م
يدد  فظيفتدده قيددإذا قيدد  :  ن ردذا الدددفاء  يقددف  مقددا  قيدا  العضددف يالعدال  ، فعحددف  ، 
 % من ديته قي  االعتداء.10% يالفاجب عسية 90االعتداء يعسية 

% ، يالمعتددى عليده يالخيدار يدين أن يٍخدذ 100ء يقف  يعسدية ف ذا قالفا :  ن الدفا
  (3)أف ثمن العال .-حسب العقفية-الحكفمة أف الدية 

                                                           

، 84، 83 /6،  األ   6/581، حاشية اين عايدين   382 /8، اليحر الرائد   6/133( تيين الحقائد  1)
 .47 /6، كشاف القعاع 341،342 /8، المغعن  335 /7، عهاية المحتا  201 /2المهذب

 .260 /6، التا  فاإلكلي  274 /4( الشرح الكيير للدردير 2)
 ، يتلرف.288العقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية، ص( (3
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 المطلب الرابع 

 في أثر االعتداء على المريء وعقوبته  

 الفرع األول : في التعريف بالمريء ووظائفه

 أفالً : تعريف المريء :   
فل  يين اليلعدف  فالمعددة ، فردف عيدارة عدن المريء رف: جيء القعاة الهضمية الم

سدد  ، فتمتددد يددن حيدديف  25أعيفيددة عضددلية يلدد  لفلهددا لدددى اإلعسددان اليددالغ  لددن 
 .  )1(اللدر )فسل اللدر( حت  تخترق الحجاب الحاجي

 ثاعيًا : فظيفة المريء :  
 فظيفة المريء كٍحد أعضاء الجهاي الهضمن تعحلر ين شيئين : 

  .جيء األسف  من اليلعف   ل  المعدةعق  الغذاء من ال -1
 .)2(معع ارتجاع محتفيام المعدة  ل  أعل  -2

فتتضح رذ  الفظيفة :  ذا عل  أعه يعد مضغ اللعا  ين الف  يعير اللعا  من اليلعدف  
يغلدد  لسان الميمار ل  المريء ، فعظرا لتجافر المريء مع القلية الهفائية يقف  

حين اليلع ، فععد فلف  اللعا  للمريء يقف  يديعده يحركدة  القلية الهفائيةيتحة 
عضلية لاردة لدسف  حت  يمر عير العضلة العالرة السفل  التن تسترخن يدفررا 
ليمددر اللعددا   لدد  المعدددة ، فتمعددع تلدد  العضددلة عددفدة اللعددا  ف يددرايام المعدددة  لدد  

 يفضعية الجس  فتٍثير الجاذيية.المريء   لذل  ال تتٍثر حركة اللعا  
فيالحظ : أن عملية اليلع تحتدا   لد  تتدايع معسدد يدين عضدالم متعدددة ايتدداء مدن 
الفدد  فاللسددان فالحلددد فاليلعددف  فالحعجددرة فالمددريء ، فتسدديلر عليهددا األعلدداب 
الجمجميدددة الخدددام  فالسدددايع فالتاسدددع فالعاشدددر فالحدددادي عشدددر فالثددداعن عشدددر، 

 . )3(الدما  فمراكيرا كلها ين جذع
 

 

   ي : في أثر االعتداء على المريء الفرع الثان

د  يسديب ردذا االعتدداء ، كمدا  مل  تٍ  قد يددي االعتداء عل  المريء  لد  تلفده كوليًّدا ي يوسم
ددد أحدد فظائفدده ، كمعدع ارتجدداع  أعده قدد يترتددب أيًضدا علدد  االعتدداء علدد  المدريء ي قم

ع ، قددد يلدداحيه شددعفر يددٍن اللعددا  أف محتفيددام المعدددة ألعلدد  ، أف عوسددٍر يددن اليلدد
 )4(.الشراب يقف اللقا يالمريء ال يتحر  ، أف التهاٍب ين المريء

                                                           

 . ( الحجاب الحاجي رف : حاجي عضلن يقس  تجفيف الجس   ل  تجفيف لدري فدخر يلعن1)
 15األلل  العلمن ، ييييفلفجيا اإلعسان ، ص 

، 19( يراجع : كال  جديد عن الكيد فالجهاي الهضمن ، لدستاذ الدكتفر / محمد يريد عيد الفراب ص2)
 ، يتلرف.291، العقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية، ص20

، العقفيددام الشددرعية المتعلقددة ياالعتددداء علدد  30ا ، ص( الجهدداي الهضددمن أمراضدده فالفقايددة معهدد3)
 ، يتلرف.291األعضاء الجفيية اليشرية، ص

 .34 - 32( الجهاي الهضمن أمراضه فالفقاية معها ، ص4)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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فقددد ذكددر يعددض األليدداء أن مددن األسددياب التددن قددد تمهددد لحدددفث أفار  المددريء : 
التدددخين فالمشددرفيام الكحفليددة ، فلدددذا يعيغددن التعددرف علددد  حالددة المددريء قيددد  

    (1)عسية العجي فاإلتالف تتفقف عل  ذل .االعتداء جيدا   ألن تقدير 
 

 : في عقوبة االعتداء على المريء  لثالفرع الثا

فقفددمو علدد  ذكدددر  يعددد االسددتقراء فالتتيددع لمدددا فرد يددن كتددب مددذارب الفقهددداء األريعددة
المريء ين  الجعايام الفاقعدة علد  الدعف  فمدا دفعهدا ، فشدنٌء مدن عقفيتهدا ععدد 

م يعيارام مرتيلة يما رف معدرفف لييًّدا يدن علدرر  ، الفقهاء القدام  ، ف ن جاء
يداعتيرفا المدريء مدن األعضداء التدن ال تيقدد  الحيداة معده  ال مددة يسديرة ، فرتيددفا 

   (2) أحكامه  الشرعية عل  ذل .
ين كتاب األ  ، يقا  : " ف ن أت  عليده رجدٌ  قدد  -رحمه هللا-يقد ذكر اإلما  الشايعن

ق لَّدم يودرى أعده يعداش مدن مثلهدا أف ال يدرى ذلد     ال  جرحه رجٌ  جراحام كثدرم أف
ةً أعها ليسم  ي  ه  جم عليه يذيحه مكاعه أف قلعه ياثعين ...يمام مكاعه يهف قات  عليده  مو

ددا  ن شداء الفرثدة ، فعلد  مددن جرحده قيلده القلداص يددن  القدفد ، فعقد  الدعف  تامًّ
حلقفمده فمريئده ،  الجراح أف األرش ، فردف يدريء مدن القتد   ال أن يكدفن قدد قلدع

هو فمريئوهو ل  يعش ، ف ن رأى أن ييده يقيدة رفح يهدف كمدا ييقد   يإن من قولع حلقفمو
من يقايا الرفح ين الذييحة ، فكدذل   ن ضدرب ععقده يقلدع الحلقدف  فالمدريء... ، 
ف ذا أت  عليه قد قلع حلقفمه دفن مريئه أف مريئه دفن حلقفمه سئ  أر  العل  يده 

يعيش مث  رذا يدفاء أف  ير دفاء علف يف  أف ثلثه أف أكثر  يإن قالفا : قد، 
-يهذا قات  فير  األف  الجارح مدن القتد  ، ف ن قدالفا : لدي  يعديش مثد  ردذا

 ساعة حت  يلغ  يالقات  األف  ، أف أق  من  )3(  ال ساعة- عما ييه يقية رفح
   (4)فرذا يريء من القت  فركذا .. "

علدد  فظيفددة المددريء ، فرددن عقدد  اللعددا  -–ايعيةكمددا عددص كثيددٌر مددن يقهدداء الشدد
فالشددراب ، فأفجيددفا ييدده الديددة الكاملددة ، مددعه   مددا  الحددرمين الجددفيعن ، فاإلمددا  

  (5).-رحمه  هللا جميعا-الغيالن ، فاإلما  العففي ، فالشيخ يكريا األعلاري
رحمده -يعنأما السادة الحعايلة يقد علفا ين كتيه  عل  قريٍب مما ذكدر  اإلمدا  الشدا

شدفته أف مريئده أف  -هللا يقالفا : " ف ن يع  فاحٌد يعالً ال تيق  معه الحياةو ، كقلع ح 
فدجيه ث  ضرب ععقه دخر ، يالقات  رف األف  ، فيعير الثداعن كمدا يعدير جدان علد  

                                                           

 ، يتلرف.293العقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية، ص( (1

 ، يتلرف.295داء عل  األعضاء الجفيية اليشرية، ص( العقفيام الشرعية المتعلقة ياالعت(2

األل  تللد عل  مععيين : أحدرما :  عيارة عن جيء من أريعة فعشرين جيءا رن مجمفع اليف  ( الساعة ين 3)
فالليلة ، فتسم  : الساعة الفلكية ، فالثاعن : عيارة عن جيء قلي  من العهار أف اللي  ، يقا  : جلسم ععد  ساعة 

،  2/422ار   أي : فقتا قليال معه . فالمععن الثاعن رف المستعم  ين لسان الفقهاء . العهاية ين  ريب األثر  من العه
 .169 /8، لسان العرب  1/295الملياح المعير 

 74 /6( األ  للشايعن (4
، 302 /9، رفضة اللاليين فعمدة المفتدين 353 /6، الفسيل ين المذرب 434 /16( عهاية المللب (5
 64 /4سع  الملالب أ
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ت هو  م  رم   (2)". (1)ميم   العتهاكه حو
فده ف فظائأردذا العضدف  أما السادة الحعفية ف المالكية يلد  أقدف  لهمدا علد  كدال  يدن

 لشددايعيةف ن كاعددم القفاعددد العامددة ععدددر  ال تمعددع مددن عحددف مددا ذرددب  ليدده السددادة ا
 فالحعايلة.

عفعددة مفيعدداًء علدد  ذلدد  : يقددد اتفددد األئمددة علدد  فجددفب الديددة الكاملددة يددن  ذردداب 
يًجا ، فأفل  من ذل  ذراب عيعه استئلاال   فأل ر  ت خم ا ف   ال ثاعن عه عضفالمريء ع لًّ

 ه.له ين اليدن ، فييه معفعة كييرة ال يقف   ير  من أعضاء اليدن يفظيفت
ريًجدا كررا تخأما ما يقن من أحكا  العقفيام المتعلقة ياالعتداء عل  المريء   يسدٍذ

فردن  عل  المذارب األريعة ، ف ن كان يعضها مح  اتفاق ، فيعضدها محد  خدالف ،
 كالتالن :    

 
 االعتداء عل  المريء : أفالً : جريان القلاص ين 

األلد  أعده  ن أخيدر ليييدان مختلددان ثقتدان يإمكدان القلداص دفن أي ييددادة    -1

داصٌ يالذي يترجح جريان القلاص عمالً يعمف  قفله تعدال  :  فح  ق ل  درو المجو ، ) )3ف 

دا عودفق ي ت  م ي ده ﴾ ثم   م  فقفله تعال  : ﴿ف   نم ع اق ي تو م ي ع اق يوفا ي م 
دن  لده تعدال  : ، فقف (4) ي م 

ت دد ى ع ل ديمكو م  دا اعم ثمد   م  ت دوفا ع ل يمه  ي م  ت د ى ع ل يمكو م ي اعم اعم
)5(  ألن د  الجداعن معلدفٌ   ال  

ع ددع التعدرض لده ، يددال تلدح الييدادة يددن  يمقددار جعايتده ، يمددا ياد عليهدا معلدفٌ  يومم
   (6)القلاص عل  قدر الجعاية.

يرة مدن جددراء القددفد ، يالدذي يتخددر  علدد  مددذرب يدإن شدد  الليييددان يدن ييددادة يسدد
عددد  جريددان القلدداص ، خاليًددا للسددادة  (9)فالحعايلددة (8)فالشددايعية (7)السددادة الحعفيددة

 .(10)المالكية
يفا الييادة اليسيرة   الستيفاء الحد ، ف عما مععدفا الييدادة  فرف الراجح ، يإعه  جف 

                                                           

يء : رف مجرى اللعا  فالشراب. (1 ر   شفة : يكسر الحاء فضمها : األمعاء.   الم   ( الح 
اع ي نم الععد. شرح معته  اإلرادام  ق يمن  اللذين ين ج  رم يمن : المع  د ج   261 /3الف 

 /9لمدردافي ، اإلعلداف ل170 /4، اإلقعداع 516 /5، كشاف القعداع 261 /3( شرح معته  اإلرادام (2
، 542، العددة شدرح العمدددة، ص123 /2فمدا يعددرا، المحددرر يدن الفقده علدد  مدذرب اإلمدا  أحمددد  450

 505الهداية عل  مذرب اإلما  أحمد، ص   
 ( .45( سفرة المائدة، من اآلية: ) 3)
 (. 126( سفرة العح ، من اآلية رق :)(4
 ( .194سفرة اليقرة، من اآلية : ) (5)
 574 /7، الفقه اإلسالمن فأدلته 317 /8ن قدامة المغعن الي( (6
 345 /8، اليحر الرائد 111 /6فما يعدرا، تييين الحقائد 298 /7يدائع اللعائع ( (7
، 148 /12، الحدافي الكييدر 24 /4، أسع  الملالب  182، 179 /9رفضة اللاليين فعمدة المفتين ( (8

 358 /11، الييان ين مذرب اإلما  الشايعن 179 /3المهذب 
فما يعدرا، 16 /10، اإلعلاف 282 /3، فما يعدرا، شرح معته  اإلرادام 316 /8المغعن الين قدامة ( (9

  189 /4اإلقعاع 
، مدعح 247 /6، مفارب الجلي  253 /4، الشرح الكيير مع حاشية الدسفقن 315 /8التا  فاإلكلي  ( (10

  47 /9الجلي  
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 المخفية عل  العف  أف عضف دخر.
 ا أحدثهميإحداث يعض  يان مختلان ثقتان يإمكان القلاص جيئيًّايإن أخير ليي -2

 ، يقد اختلف الفقهاء عل  قفلين : المعتدي يالمعتدى عليه دفن حيف
القددف  األف  : يددرى ألددحايه أعدده ال يجددري القلدداص يددن رددذ  الحالددة ، فيدده قددا  : 

يٍلد  الحدد  لد  ، فذلد    ألعده اعتقدا   )3( ، فيعدض الحعايلدة)2( فالمالكية )1(الحعفية
ت ق  م  ل  اليد  المالن ين رذ  الحالة. ير مفضعه ، فرف ال يجفي ععدر  ،   ف عما يوعم

القددف  الثدداعن : يددرى ألددحايه أعدده يجددري القلدداص يددن رددذ  الحالددة ، فيدده قددا  : 
، فذلدد    ألعدده تمكددن مددن يعددض حقدده   يفجددب  )5( فيعددض الحعايلددة )4( الشددايعية

 . )6 (يسقل يالمعسفر استيفاد    ألن الميسفر ال
فيرى الشايعية فيعض من فايقه  من الحعايلة : أن المعتددى عليده يدن ردذ  الحالدة 
يٍخذ أرش الفرق يين ما أحدثه يالمعتدى قلاًلا فيين ما حدث له جعاية ، ين حدين 
يددرى يعددض مددن فايقهدد  يددن رددذا االتجددا  مددن الحعايلددة : أعدده ال يجددفي الجمددع يددين 

  يكتفددن  مددا يددٍرش جميددع الجعايددة ، ف مددا يالقلدداص ييمددا القلدداص ، فاألرش ، يدد
 .)7( يمكن ، فرف المشهفر ععدر 

أما ين  ير الحاالم السايقة ، يال يجري القلاص ين عقفية االعتداء عل  المريء 
    )8(اتفاقا   لعد  أمن الحيف.

 .: االعتداء التن يتر  أثرا مدقتا عل  المريء ث  ييف  يعد مدة ثاعيًا
ًضدا مدقتدا -ععد من يقف  يه-تداء العمد فشيه العمداالع عل  المريء  ذا ما تدر  ع ر 

، أف أ ل ًما ث  ياال يعد مدة قلديرة أف لفيلدة دفن تغدري  المعتددى عليده ثمدن دفاء أف 
ًعا يدن ردذ  الحالدة  ال التعييدر يمدا يدرا  القاضدن  أجرة لييب فعحف  ، ال يوفجدب ش درم

 خًلددٍ ال يوفجددبو شدديئًا ، فرددذا تخريًجددا علدد  قددف  يقهدداءمعاسديا ، يددإن كددان االعتددداءو 
خاليدا أليددن  يفسدف مددن يقهدداء  (9) المدذارب األريعددة يدن الللمددة فاللكدية فعحفرمددا

الحعفية ، يإعه أفجب أرش األل  عل   حدى الرفايام ععده ، فقدد سديد اإلشدارة  لد  
                                                           

 . 345 /8ليحر الرائد ، ا299،   298 /7(  يدائع اللعائع 1)
 .273 /4، الشرح الكيير ، معه حاشية الدسفقن   247 /6، مفارب الجلي  183 /8( االستذكار، 2)
 .548 /5،  كشاف القعاع 17،18 /10، اإلعلاف 308 /8، الميدع  8/357(المغعن  3)
 .7/286هاية المحتا   ، ع 28 /4، مغعن المحتا   25،  4/24أسع  الملالب   202 /9( رفضة اللاليين  4)
 .548 /5،  كشاف القعاع  17،18 /10، اإلعلاف 308 /8، الميدع  8/357(  المغعن  5)
 . 159(  األشيا  فالعظائر ، للسيفلن ، ص 6)
 ( مراجع المذريين السايقين عف  اللفحام .7)
فمدا يعددرا ، الشدرح الكييدر  258 /6، التدا  فاإلكليد  345 /8، اليحدر الرائدد 299، 298 /7( يدائع اللعائع 8)

، الددرفض المريددع 16 /10، اإلعلدداف للمددردافي  51 /4، أسددع  الملالددب 200 /2، المهددذب 271 /4للدددردير 
 .54 /6،كشاف القعاع 272 /3
 /2، الكداين يدن يقده أرد  المديعدة 653 /4، المدفعدة 123 /2الجفررة العيرة عل  مختلدر القددفري ( (9

، 16 /8،  247 /6، شدرح مختلدر خليد  242 /8، التا  فاإلكليد  322 /12، الذخيرة للقراين 1105
 /6، الفسديل يدن المدذرب 353 /4، حاشية اللافي 306 /2، حاشية العدفي 191 /2الففاكه الدفاعن 

، حاشددية الجمدد  علدد  شددرح 332 /5، مغعددن المحتددا  309 /9، رفضددة اللدداليين فعمدددة المفتددين 337
   548 /5، كشاف القعاع 70 /5المعهج 
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 .(1)ذل 
  ائما : د ف أثرا سليياثالثا : االعتداء الذي يقع عل  المريء فيوحدث عييا ، أ

ال  ظائفده ،االعتداء الذي يقع عل  المريء فيدثر تٍثيرا سدلييا علد  قددرة القلدب فف
 يخلف من حالين : 

تددخ  ، أف ي الحا  األف  : أن يوحدث االعتداء عييدا داخليدا ، ثد  يتفقدف العديف فحدد 
قدب ال تع مدالين ياستخدا  أدفية فقف العيف مثال ، أف يحدث االعتداء  لدايام فدال

ت دد  أثرا علد  المدريء ، لكدن يعدد معالجدة يددفاء فعحدف ذلد  ، يهد  يجدب علد  المو  ي عم
 فحدد  ، أجرة اللييب ، فثمن الدفاء ، فعحف  ، أف حكفمة للعييف  ن تفقف العديف

 ؟ مع التعيير ين العمد أيضا
ي اختلف الفقهاء ين الفاجب عل  ت د  عم الثدة ث  هد  علدين رذ  الحالة ، فكدان خالي المو

 أقفا  : 
ي أجدرة اللييدب ، فثمدن الددفاء ،  ت دد  عم القف  األف  : يرى ألحايوه أعه يجدب علد  المو
رَّ م عل  ما ذرب  ليه اإلما  محمد ين الحسن ين رفاية ععه ، فرفايدة عدن  خ  فرف مو
اإلما  أين يفسف ، في سَّر  يهدا يعدض الحعفيدة رأي اإلمدا   أيدن يفسدف يدن الرفايدة 

. ف ال فجب التعيير يقل ين العمدد ، (3)، فقفٌ  ععد المالكية (2)رفية ععه األخرى الم
ٍ  أف عفقٍة ين عال ٍ فعحف .  أي ين حالة الشفاء ، أف تفقف العيف ، دفن  ورم

ي ، ف ن لد  ييدد  للجعايدة  ت دد  عم القف  الثاعن : يرى ألدحايوه فجدفب  الحكفمدة علد  المو
فرف الحكفمة يٍقرب حاالته  ل  االعدما  فالشفاء ، توق دَّر رذ  أثٌر ين المجعن عليه ، 

دددرَّ  علددد  رأي اإلمدددا  أيدددف يفسدددف ، فرفايدددة عدددن اإلمدددا  محمدددد يدددن الحسدددن  خ  مو
 (6)، فمقاي  المذرب ععد الحعايلة (5)، فألح الفجهين ععد الشايعية (4)الشيياعن

ي  ذا كاعد ت د  عم م الجعايدة خلدًٍ القف  الثالث : يرى ألحايوه أعه ال  يجب شنٌء عل  المو
ددف ن  دفن أجددرة ، ف ال فجددب التعييددرو يقددل ، أي  ذا كاعددم الجعايددة عمدددا ،  كمددا لددف شو

ددرَّ م علدد  مددا ذرددب  ليدده اإلمددا  أيددف  لييددب ، أف ثمددن دفاء ، فعحفرمددا خ  ، فرددف مو
    .(2)، فالحعايلة ين المذرب (1)، ففجه ععد الشايعية (8)فالمالكية ، (7)حعيفة

                                                           

  133 /2، الجفررة العيرة 388 /8، اليحر الرائد 296 /10الععاية شرح الهداية ( (1
اة  جاء ( (2 اف  دد  الممو ة  اللَّي يب  ف  ر  وجم شو األم ل    ، يٍ  ي   أعه ي سَّر  ق فم   أ ي ن يوفسوف  : ع ل يمه  أ رم اف  ح  اللَّح  ، ي ع ل د   ي ن ش رم

د.ٍ اليحر الرائد ر ذ ا ال خالف ي يمن  أ ي ن يو  مَّ ح  مو ، الميسفل للسرخسن 648 /2، مجمع األعهر 388 /8فسوف  ف 
 392 /8، اليحر الرائد 316 /7، يدائع اللعائع 586 /6، الدر المختار ، فحاشية اين عايدين 81 /26

 381 /4، حاشية اللافي عل  الشرح اللغير 270 /4الشرح الكيير مع حاشية الدسفقن ( (3
 /10، الععاية شدرح الهدايدة 138 /6، تييين الحقائد، 392 /8، اليحر الرائد 316 /7اللعائع  يدائع( (4

 133 /2، الجفررة العيرة 296
، مغعددن 346 /7، عهايددة المحتددا  486 /8تحفددة المحتددا   309 /9رفضدة اللدداليين فعمدددة المفتددين ( (5

 332 /5المحتا  
 185 /6، شرح اليركشن 484 /8المغعن الين قدامة ( (6
 /10، الععاية شدرح الهدايدة 138 /6، تييين الحقائد، 392 /8، اليحر الرائد 316 /7يدائع اللعائع ( (7

 98 /2، درر الحكا  شرح  رر األحكا  133 /2، الجفررة العيرة 296
، التدا  فاإلكليد  لمختلدر خليد  305 /2، حاشية العددفي 260 /4الشرح الكيير مع حاشية الدسفقن ( (8
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رددذ  األقددفا  ، فمعاقشددتها ، فأن الددرأي الددراجح رددف القدددف  فقددد سدديد ذكددر أدلددة 
 .(3)األف 

 
اجيا القلدب عد أال يعدفد المدريء  لد  لييعتده ، يد  يحكد  األليداء ييقداءالحا  الثاعن : 

ان  يدر كدعن القيا  ييعض فظائفه ، سفاء احتا  المعتدى عليه لعال  مستمر ، أف 
 محتا .

سدية لعجدي يعلد  مدن كامد  الديدة ، يدإن قودد ر ايفن رذ  الحالة تقدر عسية العجي الحا
يداء يدن % من دية المجعن عليه ، فاختلففا ييما  ذا اختلف األل20% يالفاجب 20

 تحديد عسية العجي عل  قفلين :
: يددرى ألددحايه أن الفاجددب أقدد  التقددديرام مللقددا   ألن األلدد  يددراءة  القددف  األف 

درَّ  خ    علد  قدف  السدادة الشدايعية ، فالحعايلدة ، الذمة ، يال تشغ   ال ييقين ، فرذا مو
 .)4( فمقتض  قف  السادة الحعفية

أن الفاجددب يددن حالددة تعددذر التقدددير الدددقيد أن يقدددر : يددرى ألددحايه  القددف  الثدداعن
العقص يٍدع  ما يمكن فأكثر ما يمكن ، فين العمد يلي  المتعمد ياألكثر  ألعه ظال  ، 

لخلٍ يلي  المخلُ يٍق  مدا يمكدن   ألن األلد  فالظال  أحد يٍن يحم  عليه ، فين ا
 . )5(يراءة الذمة يال عوكولَّف يمشكف  ييه ، فرف رأي السادة المالكية

 

 الترجيح :

لسددادة ايعددد عددرض أقددفا  الفقهدداء أرى أن القددف  األفلدد  يددالقيف  : رددف مددا ذرددب  ليدده 
ع  مدا قص يدٍددر الدعيدن حالدة تعدذر التقددير الددقيد أن يقد المالكية القائلفن يدٍن الفاجدب

ق يَّددٌد يعددد  احتيددا  المعتدددى ع عددال   ليدده  لدد يمكددن فأكثددر مددا يمكددن ، فلكددن رددذا الحكدد  مو
 مستمر.

ميد  تن الدذي أأما  ذا احتا   ل  عال  مستمر حت  يقف  يشيه حياٍة لييعيدٍة ، يقدد سديد 
يٌَّر يين أن يٍخذ  حكفمة  العقص الحا خ   ، فيين أن امالل  ك ليه العف  أن المعتدى عليه مو

عحدف  ، ال  ، فيٍخذ  أرش  العجي  الحال   يين حالته لدحيًحا فيدين حالتده ملدايًا مدع العد
% 90يعسددية  يدإذا قيدد  :  ن ردذا الدددفاء  يقدف  مقددا  قيددا  العضدف يفظيفتدده قيد  االعتددداء

 % من ديته قي  االعتداء.10يالفاجب عسية 
لمعتدددى عليدده يالخيددار يددين أن يٍخدددذ % ، يا100ف ذا قددالفا :  ن الدددفاء يقددف  يعسددية 

                                                                                                                                                    

 191 /2، الففاكه الدفاعن 381 /4، حاشية اللافي عل  الشرح اللغير 335 /8
، مغعددن 346 /7، عهايددة المحتددا  486 /8تحفددة المحتددا   309 /9رفضدة اللدداليين فعمدددة المفتددين ( (1

 332 /5المحتا  
ين ، المغعن ال58 /6، كشاف القعاع عن متن اإلقعاع 117 /10اإلعلاف ين معرية الراجح من الخالف ( (2

 185 /6، شرح اليركشن 484 /8قدامة 
 ضايل ما تجب ييه الحكفمة.-( المللب الثاعن(3
، 84، 83 /6،  األ   6/581، حاشية ايدن عايددين  382 /8، اليحر الرائد   6/133( تيين الحقائد 4)

 .47 /6، كشاف القعاع 341،342 /8، المغعن  335 /7، عهاية المحتا  201 /2المهذب 
 .260 /6، التا  فاإلكلي  274 /4الكيير للدردير ( الشرح 5)
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   (1)أف ثمن العال .-حسب العقفية-الحكفمة أف الدية 
  

 المطلب الخامس 

 في أثر االعتداء على المعدة  
 

 الفرع األول : في التعريف بالمعدة ووظائفها

ددد ةو : رددن جدديء مددن الجهدداي الهضددمن علدد  شددك  جيددب  ع  أفالً : تعريددف المعدددة : المم 
للَّعا و فالشَّرابو يعد أن يعحدر من المريء ، فقي  أن يذرب  لد  األمعداء يستقر  ييه ا

ش  مددن   ددرم لددة  الك  ددد ر ، فرددن مددن اإلعسددان  يمعي  س  ٍة ف  ر  دددم ثمدد و س  ع ددٍد م  ع ددمم ع ل دد  م  م  جو ، ف 
  (2)الشَّاة .

  ع اللعدافتتل  المعدة من األعل  مع المريء يفتحة الفداد ، فالتن تمعع من رجدف
تقف   اب التنيء ، فتتل  المعدة من األسف  مع األمعاء الدقيقة يفتحة اليف ل  المر

ة ل  ريئديالمرفر ع -الذي تحف   ل  سائ  -ياالرتخاء يين حين فدخر سامحة لللعا 
 ديعام عحف األمعاء الدقيقة.

فيحتددفى جدددار المعدددة علدد  ثددالث ليقددام مددن العضددالم الملسدداء : لفليددة ، فدائريددة ، 
 .)3(تتحر  ياتجارام مختلفة مما يددي  ل  علر اللعا  فتقليعه فمائلة ، حيث

 
 ثاعيًا : فظائف المعدة :   

 يمكن تلخيص فظائف المعدة ييما يلن : 
توهمض  جيئيا. -1  تخيين المفاد الغذائية ل 

 :فعملية الهض  التن تعتير الدفر األساسن للمعدة تقف  عل  عمليتين رما
 يفاسلة اعقياض جدران المعدة عل  اللعا . رض  ميكاعيكن -أ
من خدال   يدراي اإلعييمدام علد  الغدذاء حيدث تحتدفي المعددة علد   رض  كيمائن -ب

الذي يقف  يهضد   الييسين، فالذي يقف  يتعشيل  عيي   HClحمض الهيدرفكلفري  
أيضا يقت  الجراثي  المفجفدة ين اللعا   حمض الهيدرفكلفري اليرفتيعام ، فيقف  

فن  لدد  مسددتحلب ، فكددذل  تلعددب المعدددة دفرا يددن رضدد  الدددرفن حيددث تتحددف  الدددر
 يفاسلة حرارة المعدة.

  يراي العلارة المعدية.  -2
تقليددع اللعددا  عددن لريددد حركددة العضددالم حيددث تقددف  جدددران المعدددة القفيددة  -3

يعد ردذا  -يالضغل عل  اللعا  لمدة أريع ساعام يتحف  يعدرا اللعا   ل  شيه سائ 

                                                           

 ، يتلرف.299العقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية، ص( (1

، الملياح المعير ين  ريب الشرح الكييدر 835، مجم  اللغة الين يار ، ص182مفاتيح العلف ، ص( (2
، المعج  2109 /3، معج  اللغة العريية المعالرة 177 /9، تا  العرف  870، الكليام، ص 575 /2

 877 /2الفسيل 
، تشدريح جسد  99، علد  التشدريح، د/علدا  ، د/رشددي ، ص 53، 52عل  فظائف األعضاء ، ص (3)

 .306،  305اإلعسان ، د/حكمم عيد الكري  ، ص  

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B6%D9%85_%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B6%D9%85_%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B6%D9%85_%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B6%D9%85_%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%84%D9%88%D9%8A%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%84%D9%88%D9%8A%D9%83&action=edit&redlink=1
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 يمر اللعا  عير يتحة اليفاب  ل  األمعاء الدقيقة.
 المفاد مث  الماء فالكحف  فيعض العقاقير.امتلاص يعض  -4
 حماية الجس  من الجراثي  الداخلة مع اللعا . -5
 .)1( يراي ررمفن الجاسترين الذي يعظ  عملية الهض  -6

 

 الفرع الثاني : في أثر االعتداء على المعدة 

 االعتداء عل  المعدة قد يددي  ل  يعض اآلثار : من أرمها : 
ا ل  أعهععدة كما ين حالة الخلٍ ين تشخيص أفرا  يالم استئلا  كام  للمعدة ، -1

 سرلان المعدة حيث يستلي  ذل  استئلا  كام  للمعدة.
 استئلا  جيئن للمعدة. -2
 تهت  ين يعض أجيائها عتيجة  لالق عاري. -3
  .قاي  للعال  ، أف الشفاء دفن عال-اختال  مدقم ين فظائف المعدة -4
 يمكن تعفيضه ياألدفية يلفة مستمرة.اختال  ين فظائف المعدة  -5
 اختال  ين فظائف المعدة ال يمكن تعفيضه ياألدفية. -6

مع مالحظة : أن االستئلا  الكامد  للمعددة أي يقددرا يسديب اعتدداء مدا : ال يترتدب 
عليه يقد الحياة ، ي  يمكن للشخص الفاقد للمعدة الحياة معتمدا عل  التغذية اللييدة 

المركيددام الدفائيددة الغذائيددة ، كمددا يمكددن تفلددي  المددريء عددن لريددد المحاليدد  ف
مياشرة ياألمعاء الدقيقدة ، فيدذل  يمكدن تعداف  يعدض اللعدا  فاالسدتفادة معده حيدث 
تهضمه األمعاء الدقيقة فتمتص الغذاء معه ، فرذا مدا يفسدر سديب اخدتالف األليداء 

% 50ن يقدف  ين مدى أرمية رذا العضف ، فعسية العجي الحال  يفقد  ، يمعه  مد
ف ن كان كال التحديدين يحتا   ل  المراجعة  )2(% !7فر  األكثرية فمعه  من يقف  

  (3)فالضيل.

                                                           

  55عل  فظائف األعضاء ، ص( 1)

 . 26(  دية ما ين جفف اإلعسان ، ص 2)
 ، يتلرف.339لعقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية ا( (3
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 الفرع الثالث : في عقوبة االعتداء على المعدة 

يعد االستقراء فالتتيع لما فرد ين كتدب مدذارب  الفقهداء األريعدة ، لد  أقدف علد  كدالٍ  لهد  
دة كعضددف مددن األعضدداء الجفييددة ، فذلددد    ألن يخلددفص عقفيددة االعتددداء علدد  المعدد

العلدف  اللييدة لدد  تكدن تقدددمم يدن علددرر  يالقددر الكداين الددذي يوتلدفر معدده الكدال  علدد  
درَّ  ردذا علد  القفاعدد العامدة التدن عدص عليهدا  األعضاء الجفيية يهذا التفلي  ، لكدن ي ت خ 

ج عليهدددا ييمدددا لددد  يقهددداء المدددذارب األريعدددة يدددن كتددديه  ، فالتدددن تلدددلح أساسدددا للتخدددري
 ، فذل  عل  العحف التالن :      (1)يذكرف 

 
 أفالً : جريان القلاص ين االعتداء عل  المعدة : 

  
 ن أخير ليييان مختلان ثقتان يإمكدان القلداص دفن أي ييدادة ، يالدذي األل  أعه 

يتدرجح جريدان القلداص كمددا سديد عمدالً يالعلدفص العامددة التدن ذكرعاردا سددايقًا ، 
ع ع التعرض له فألن د   الجاعن معلفٌ   ال يمقدار جعايته ، يما ياد عليها معلفٌ  يومم

، فقياًسا علد  سدائر األعضداء  (2)، يال تلح الييادة ين القلاص عل  قدر الجعاية.
 األخرى لدى يقهاء المذارب األريعة.

يدإن شدد  الليييددان يدن ييددادة يسدديرة مدن جددراء القددفد ، يالدذي يتخددر  علدد  مددذرب 
عددد  جريددان القلدداص ، خاليًددا للسددادة  (5)فالحعايلددة (4)فالشددايعية (3)دة الحعفيددةالسددا

 .(6)المالكية
حدثده أيإحدداث يعدض مدا  ف ن أخير ليييان مختلان ثقتدان يإمكدان القلداص جيئيًّدا

 ن :، يقد اختلف الفقهاء ين ذل  عل  قفلي المعتدي يالمعتدى عليه دفن حيف
 يجددري القلدداص يددن رددذ  الحالددة ، فيدده قددا  : القددف  األف  : يددرى ألددحايه أعدده ال

، فذلد    ألعده اعتقدا  يٍلد  الحدد  لد   )9( ، فيعدض الحعايلدة)8( فالمالكية )7(الحعفية
ت ق  م  ل  اليد  المالن ين رذ  الحالة. ير مفضعه ، فرف ال يجفي ععدر  ،   ف عما يوعم

                                                           

 ، يتلرف.340العقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية ( (1

 574 /7، الفقه اإلسالمن فأدلته 317 /8المغعن الين قدامة ( (2
 345 /8، اليحر الرائد 111 /6لحقائد فما يعدرا، تييين ا298 /7يدائع اللعائع ( (3
، 148 /12، الحدافي الكييدر 24 /4، أسع  الملالب  182، 179 /9رفضة اللاليين فعمدة المفتين ( (4

 358 /11، الييان ين مذرب اإلما  الشايعن 179 /3المهذب 
فما يعدرا، 16 /10، اإلعلاف 282 /3، فما يعدرا، شرح معته  اإلرادام 316 /8المغعن الين قدامة ( (5

  189 /4اإلقعاع 
، مدعح 247 /6، مفاردب الجليد  253 /4، الشرح الكيير مع حاشية الدسدفقن 315 /8التا  فاإلكلي  ( (6

  47 /9الجلي  
 . 345 /8، اليحر الرائد ،  299،   298 /7(  يدائع اللعائع،  7)
 .273 /4ه حاشية الدسفقن ، الشرح الكيير ، مع 247 /6، مفارب الجلي  183 /8( االستذكار 8)
 .548 /5،  كشاف القعاع  17،18 /10، اإلعلاف 308 /8، الميدع  8/357( المغعن 9)
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، فيدده قددا  : القددف  الثدداعن : يددرى ألددحايه أعدده يجددري القلدداص يددن رددذ  الحالددة 
، فذلدد    ألعدده تمكددن مددن يعددض حقدده   يفجددب  )2( فيعددض الحعايلددة )1( الشددايعية

 . )3 (استيفاد    ألن الميسفر ال يسقل يالمعسفر
فيرى الشايعية فيعض من فايقه  من الحعايلة : أن المعتددى عليده يدن ردذ  الحالدة 

ه جعاية ، ين حدين يٍخذ أرش الفرق يين ما أحدثه يالمعتدى قلاًلا فيين ما حدث ل
يددرى يعددض مددن فايقهدد  يددن رددذا االتجددا  مددن الحعايلددة : أعدده ال يجددفي الجمددع يددين 
القلدداص ، فاألرش ، يدد  يكتفددن  مددا يددٍرش جميددع الجعايددة ، ف مددا يالقلدداص ييمددا 

 .)4( يمكن ، فرف المشهفر ععدر 
دة أما ين  ير الحاالم السايقة ، يال يجري القلاص ين عقفية االعتدداء علد  المعد

    )5(اتفاقًا   لعد  أمن الحيف.
 

 فجفب الدية الكاملة ين استئلا  المعدة :   :ثاعيًا 
المعدة عضف له فظائف حيفيدة يدن الجسد  ال يقدف  يهدا  يدر  ، فال ثداعن لده يدن اليددن ، 
فيعاًء عل  ذل  :  ذا أدى االعتداء عليه  ل   تاليه  تاليًا كامالً فاستدل  ، يإعه يجدب ديدة 

، فذل  تخريًجا عل  ما قاله الفقهاء اتفاقًا من فجفب الدية الكاملة يدن كد  ٍ عضدف ال  كاملة
 . (6)ثاعن له ين اليدن ، فييه معفعةٌ كييرة ، ال يقف   ير  من أعضاء اليدن يفظيفته

 
 ة.: االعتداء التن يتر  أثرا مدقتًا عل  المعدة ث  ييف  يعد مدثالثًا 

ًضدا مدقتدا ، -ععد من يقف  يه-االعتداء العمد فشيه العمد عل  المعدة  ذا ما تدر  ع ر 
أف ألًمدا ثدد  ياال يعددد مددة قلدديرة أف لفيلددة دفن تغدري  المعتدددى عليدده ثمددن دفاء أف 
ًعا يدن ردذ  الحالدة  ال التعييدر يمدا يدرا  القاضدن  أجرة لييب فعحف  ، ال يوفجدب ش درم

 ذا تخريًجددا علدد  قددف  يقهدداءمعاسديا ، يددإن كددان االعتددداء خًلددٍ ال يوفجددبو شدديئًا ، فردد
خاليدا أليددن  يفسدف مددن يقهدداء  (7) المدذارب األريعددة يدن الللمددة فاللكدية فعحفرمددا

                                                           

، عهايدددة المحتدددا    28 /4، مغعدددن المحتدددا   25،  4/24أسدددع  الملالدددب   202 /9( رفضدددة اللددداليين ،  1)
7/286. 
 .548 /5ف القعاع ،  كشا 17،18 /10، اإلعلاف 308 /8، الميدع  8/357(  المغعن  2)
 . 159(  األشيا  فالعظائر ، للسيفلن ، ص 3)
 عف  اللفحام . –( المراجع السايقة للمذريين السايقين4)
فمدا يعددرا ، الشدرح الكييدر  258 /6، التدا  فاإلكليد  345 /8، اليحدر الرائدد 299، 298 /7( يدائع اللعائع 5)

، الددرفض المريددع 16 /10، اإلعلدداف للمددردافي  51 /4، أسددع  الملالددب 200 /2، المهددذب 271 /4للدددردير 
 .54 /6،كشاف القعاع 272 /3
 ، يتلرف.341العقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية ( (6

 /2، الكاين يدن يقده أرد  المديعدة 653 /4، المدفعة 123 /2الجفررة العيرة عل  مختلر القدفري ( (7

، 16 /8،  247 /6، شدرح مختلدر خليد  242 /8، التا  فاإلكليد  322 /12لقراين ، الذخيرة ل1105
 /6، الفسديل يدن المدذرب 353 /4، حاشية اللافي 306 /2، حاشية العدفي 191 /2الففاكه الدفاعن 

، حاشددية الجمدد  علدد  شددرح 332 /5، مغعددن المحتددا  309 /9، رفضددة اللدداليين فعمدددة المفتددين 337
   548 /5القعاع  ، كشاف70 /5المعهج 
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الحعفية ، يإعه أفجب أرش األل  عل   حدى الرفايام ععده ، فقدد سديد اإلشدارة  لد  
 . (1)ذل 

 : رف قف  الجمهفر   ألن التعيير أل  يدعن فعفسن يتسافيا.فالراجح 
 

 عتداء الذي يقع عل  المعدة فيوحدث عييا:  رايعًا : اال
ف حدد  ، أفاالعتداء الذي يقع علد  المعددة فيوحددث عييدا داخليدا ، ثد  يتفقدف العديف 
ال  فدالمدا يتدخ  لين ياستخدا  أدفية فقف العيف مثال ، أف يحدث االعتداء  لايام
عم  ل تعقب أثرا عل  المعدة ، لكن يعد معالجة يدفاء فعحف ذل  ، يه  يجب ع ي المو ت دد 

 فحدد  ، أجرة اللييب ، فثمن الدفاء ، فعحف  ، أف حكفمة للعييف  ن تفقف العديف
 ؟ مع التعيير ين العمد أيضا

 

ثالثية  فيي ذي ا الحالية ، و ياف خالفهي  عليى الُمْعتَِدي اختلف الفقهاء في الواجب على

 أقوال : 

ي أجدر ت دد  عم ة اللييدب ، فثمدن الددفاء ، القف  األف  : يرى ألحايوه أعه يجدب علد  المو
رَّ م عل  ما ذرب  ليه اإلما  محمد ين الحسن ين رفاية ععه ، فرفايدة عدن  خ  فرف مو
اإلما  أين يفسف ، في سَّر  يهدا يعدض الحعفيدة رأي اإلمدا   أيدن يفسدف يدن الرفايدة 

. ف ال فجب التعيير يقل ين العمدد ، (3)، فقفٌ  ععد المالكية (2)األخرى المرفية ععه 
ٍ  أف عفقٍة ين عال ٍ فعحف .  أي ين حالة الشفاء ، أف تفقف العيف ، دفن  ورم

ي ، ف ن لد  ييدد  للجعايدة  ت دد  عم القف  الثاعن : يرى ألدحايوه فجدفب  الحكفمدة علد  المو
فرف توق دَّر رذ  الحكفمة يٍقرب حاالته  ل  االعدما  فالشفاء ، أثٌر ين المجعن عليه ، 
دددرَّ  علددد  رأي اإلمدددا خ    أيدددف يفسدددف ، فرفايدددة عدددن اإلمدددا  محمدددد يدددن الحسدددن مو

 (6)، فمقاي  المذرب ععد الحعايلة (5)، فألح الفجهين ععد الشايعية (4)الشيياعن
ي  ذا كاعدم الجعايدة خلدًٍ  ت د  عم القف  الثالث : يرى ألحايوه أعه ال  يجب شنٌء عل  المو

ددف ن  دفن أجددرة كمدد، ف ال فجددب التعييددرو يقددل ، أي  ذا كاعددم الجعايددة عمدددا ،  ا لددف شو
ددرَّ م علدد  مددا ذرددب  ليدده اإلمددا  أيددف  لييددب ، أف ثمددن دفاء ، فعحفرمددا خ  ، فرددف مو

    .(2)، فالحعايلة ين المذرب (1)، ففجه ععد الشايعية (8)فالمالكية ، (7)حعيفة
                                                           

  133 /2، الجفررة العيرة 388 /8، اليحر الرائد 296 /10الععاية شرح الهداية ( (1
، الدر المختار ، فحاشية 81 /26، الميسفل للسرخسن 648 /2، مجمع األعهر 388 /8اليحر الرائد ( (2

 392 /8، اليحر الرائد 316 /7، يدائع اللعائع 586 /6اين عايدين 
 381 /4، حاشية اللافي عل  الشرح اللغير 270 /4الكيير مع حاشية الدسفقن الشرح ( (3
 /10، الععاية شدرح الهدايدة 138 /6، تييين الحقائد، 392 /8، اليحر الرائد 316 /7يدائع اللعائع ( (4

 133 /2، الجفررة العيرة 296
، مغعددن 346 /7المحتددا  ، عهايددة 486 /8تحفددة المحتددا   309 /9رفضدة اللدداليين فعمدددة المفتددين ( (5

 332 /5المحتا  
 185 /6، شرح اليركشن 484 /8المغعن الين قدامة ( (6
 /10، الععاية شدرح الهدايدة 138 /6، تييين الحقائد، 392 /8، اليحر الرائد 316 /7يدائع اللعائع ( (7

 98 /2، درر الحكا  شرح  رر األحكا  133 /2، الجفررة العيرة 296
، التدا  فاإلكليد  لمختلدر خليد  305 /2، حاشية العددفي 260 /4مع حاشية الدسفقن  الشرح الكيير( (8
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فقددد سدديد ذكددر أدلددة رددذ  األقددفا  ، فمعاقشددتها ، فأن الددرأي الددراجح رددف القدددف  
 .(3)األف 

 
 : يقاء المعدة مختلة الفظائف : خامًسا 

 ذا أدى االعتداءو عل  المعدة   لد  اخدتالٍ  يدن فظائفهدا ، أف ذردب جديء مدن عيعهدا ، 
يإن أمكن القلاص ، ف الَّ يتقدر حكفمدة يقددر مدا أحدثده االعتدداء مدن عقدٍص اتفاقًدا، 

أف  عل  أن : ك َّ اعتداٍء يقع علد  مدا دفن الدعف  لدي  ييده قلداصٌ التفاق الفقهاء 
   (4)أرٌش مقدٌر يعص ٍ أف قياٍ  ، يفيه الحكفمة  ن تر  أثرا ياقيا.

  

 االختالف ين تقدير عسية العجي الحاللة ياالعتداء :   :سادًسا
ي در العجدتقدر عسية العجي الحال  ياالعتداء مدن كامد  ديدة المعتددى عليده ، يدإن قد

ن يددختلددف األليدداء % مددن ديددة المجعددن عليدده ، أمددا  ذا ا10% يالفاجددب 10يعسددية 
  %15% ، فقددا  دخددرفن : 10تحديددد عسددية العجددي ، يقددا  يعضدده  : عسددية العجددي 

 يللفقهاء قفالن ين رذ  الحالة :
: يددرى ألددحايه أن الفاجددب أقدد  التقددديرام مللقددا   ألن األلدد  يددراءة  القددف  األف 

درَّ  علد  قدف  السدادة الشدايعية ،  خ  فالحعايلدة ، الذمة ، يال تشغ   ال ييقين ، فرذا مو
 .)5( فمقتض  قف  السادة الحعفية

أن الفاجددب يددن حالددة تعددذر التقدددير الدددقيد أن يقدددر : يددرى ألددحايه  القددف  الثدداعن
العقص يٍدع  ما يمكن فأكثر ما يمكن ، فين العمد يلي  المتعمد ياألكثر  ألعه ظال  ، 

ن   ألن األلد  فالظال  أحد يٍن يحم  عليه ، فين الخلٍ يلي  المخلُ يٍق  مدا يمكد
 . )6(يراءة الذمة يال عوكولَّف يمشكف  ييه ، فرف رأي السادة المالكية

 

 الترجيح :

                                                                                                                                                    

 191 /2، الففاكه الدفاعن 381 /4، حاشية اللافي عل  الشرح اللغير 335 /8
، مغعددن 346 /7، عهايددة المحتددا  486 /8تحفددة المحتددا   309 /9رفضدة اللدداليين فعمدددة المفتددين ( (1

 332 /5المحتا  
، المغعن الين 58 /6، كشاف القعاع عن متن اإلقعاع 117 /10ين معرية الراجح من الخالف  اإلعلاف( (2

 185 /6، شرح اليركشن 484 /8قدامة 
  ضايل ما تجب ييه الحكفمة.-المللب الثاعن( (3
، مجمدع األعهدر يدن شدرح 324 /7، يددائع اللدعائع يدن ترتيدب الشدرائع 81 /26الميسفل للسرخسن ( (4

، اليحدر الرائدد 133 /2، الجدفررة العيدرة 98 /2، درر الحكا  شرح  رر األحكا  648 /2ر ملتق  األيح
، التا  305 /2، حاشية العدفي 260 /4، الشرح الكيير مع حاشية الدسفقن 388 /8شرح كعي الدقائد 

ايدة ، عه309 /9، رفضة اللاليين فعمدة المفتين 89 /6، األ  للشايعن 335 /8فاإلكلي  لمختلر خلي  
فمدا  483 /8، المغعن الين قدامة 333 /5، مغعن المحتا  305 /12، الحافي الكيير 346 /7المحتا  

،  3/323، شرح معته  اإلرادام  58،  52 /6فما يعدرا، كشاف القعاع  184 /6يعدرا، شرح اليركشن 
  69 /18المفسفعة الفقهية الكفيتية 

 84، 83 /6،  األ   6/581، حاشية اين عايدين    382 /8، اليحر الرائد   6/133( تيين الحقائد  5)
 .47 /6، كشاف القعاع 341،342 /8، المغعن  335 /7، عهاية المحتا 201 /2المهذب 

 .260 /6، التا  فاإلكلي  274 /4( الشرح الكيير للدردير6)
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ة ه السداديعد عرض أقفا  الفقهاء أرى أن القدف  األفلد  يدالقيف  : ردف مدا ذردب  ليد
دع  ما لعقص يٍاين حالة تعذر التقدير الدقيد أن يقدر  المالكية القائلفن يٍن الفاجب

ق يٌَّد يعدد  احتيدا  المعتددى يمكن فأكثر لد  عدال  عليده   ما يمكن ، فلكن رذا الحك  مو
 مستمر.

 
 سايعًا : العال  الدائ  للمعدة :   

قد يددي االعتداء عل  المعدة  ل   تاليهدا أف يقدد معايعهدا ممدا يجعد  المعتددى عليده 
الن ردذا محتاجا  ل  تعالن الدفاء يشك  مستمر مدى الحيداة ، فقدد تفدفق تكلفدةو تعد

الدفاء الدية  أف الحكفمة  الفاجية يحسب الحاالم سايقة الذكر، يفن رذ  الحالة يخي در 
المعتدى عليه يين ديدة أف حكفمدة الدعقص الحالد  كدامالً ، فيدين أن يتحمد  الجداعن 
ثمن العال  فعحف  ، فأرش العجي الحالد  يدين حالتده لدحيحا فيدين حالتده ملدايا 

ن رذا الدفاء يقف  مقا  قيدا  العضدف يفظيفتده قيد  االعتدداء مع الدفاء ، يإذا قي  :  
% من ديته قي  االعتداء ، ف ن قي  يقف  يفظدائف 10% يالفاجب عسية 90يعسية 

 (1)% اختار ما شاء معهما.100العضف يعسية 
 
 

                                                           

فر/ محمد جمعة أحمد العقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية، للدكت( (1
 ، يتلرف. 343العيسفي، ص
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 المطلب السادس 

 في أثر االعتداء على القلب وعقوبته  
 

 ظائفه: ين التعريف يالقلب ، فف الفرع األف 
 

 أفالً : تعريف القلب : 
 جهداي الددفريضدمن ال الدد الشك  يديع مجفف مخرفلن  عضلن عضفالقلب رف : 

 يما يشيه عم  المضخة.  )1(
ت قمي  الدَّ  من األفردة ، فيديعه ي   ف عضلن أجفف يسم  يين.ن الشرافقي  : رف عوضم

ةو التن تضخ الد  مدن يدايدة تشدك   الجعدين ، فحتد  فيداة اإلعسدان  ض خَّ فقي  : رف الم 
دفن  تفقٍف من ليٍ  أف عهاٍر يما يعاد  سيعة دالف فمئتن لتٍر من الد  يفمياً  لد  كد  

يكة معقدة لفيلة من الشرايين فاألفردة فالشعيرام الدمفية خلية ين الجس  عير ش
 ( 2التن ييلغ لفلها دالف الكيلفمترام.)

 ددرا   350% مددن فين جسدد  اإلعسددان   أي :   عدده يحدددفد 0.5ففين القلددب ييلددغ 
فيمكدن لهدذا الدفين أن يديداد يييدادة عملده كمدا ععدد  )3(كيلفجرا   70لشخص يين 

 الرياضيين مثال. 
 

 : فظائف القلب : ثاعيًا 
يعم  القلبو كمضخة للد  المحم  يالغذاء فاألكسجين ألعضاء الجس  المختلفدة ، كمدا 

 الرئتين ل   يثاعن أكسيد الكريفنيقف  أيضا يضخ الد  القاد  من األعضاء فالمحم  
 .ياألكسجين  لتعقيته فتحميله من جديد 

   )4(فعليه يفظيفة القلب : االستقيا  فالضخ ياستمرار دفن تفقف.
 

                                                           

يقلد يالدفري أف الدفران : رف دفران الد  الذي يحم  مفاد مختلفة من معلقة  ل  أخرى ين الجس   (1)
 20. عل  فظائف األعضاء ، ص 

 /3، معجدد  اللغددة العرييددة المعالددرة 197 /3، مجلددة مجمددع الفقدده اإلسددالمن 5 /234مجلددة الييددان ( (2
 753 /2المعج  الفسيل ، 1848

، تشريح جس   64،  63د/رشدي ، ص –، عل  التشريح، د/علا   83( عل  فظائف األعضاء ، ص 3)
 . 52، المفسفعة الليية الميسرة ، ص203اإلعسان ، د/حكمم ، ص 

، العقفيددام الشددرعية المتعلقددة ياالعتددداء علدد  األعضدداء 103، 102علدد  فظددائف األعضدداء ، ص ( 4)
 فما يعدرا، يتلرف. 258يشرية الجفيية ال

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88_(%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%88_(%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
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 ن : ين أثر االعتداء عل  القلبالفرع الثاع
ا يحيدث يتفقدف عدن  -1 االعتداء عل  القلب قد يددي  ما  ل   تالف القلب  تاليًا تامًّ

فن الجعايدة قدتالً تختلدف عقفيتده عمله تماًما   يتحدث الفيداة ، يفدن ردذ  الحالدة  تكد
ددث االعتدداءو اخدتالاًل يدن فظيفدة القلدب السدايد  ياعتيار القلد الجعائن ، ف ما أن يحو
 يياعها ، فيظهر أثر االختال  ين لفرة مرض من أمراض القلب ، فمن أرمها :  

قلفر القلب : يعرف قلفر القلب يٍعه الحالة التن ال يستليع ييها القلب ضخ   -2
، فتحدث رذ  الحالدة لفجدفد علدة مدا يدن القلدب ،  كايية من الد   ل  األعسجة كميام

 المديد. ارتفاع الضغل الشرياعنفأحياعا يسيب خار  عن القلب مث  
الذيحددة اللدددرية : رددن حالددة تحدددث يسدديب عددد  كفايددة الترفيددة الدمفيددة للقلددب  -2

فتترايد رذ  الحالة يدٍل  يدن معلقدة ، أف تشعجها الشرايين اإلكليليةعتيجة ضيد ين 
 . الف  السفلنفاأليسر  فالذراع للكتفقد يعتشر  اللدر

أف  تسدرع قلدبالالعظميام : رن عيارة عن اضلراب ين عظد  القلدب علد  شدك   -3
، أف عد  اعتظدا  الدديعام القلييدة ، فتعدتج الالعظميدام  مدا عدن اضدلراب  تيالد قلب

ر معتيذة تللدد ديعدام خالدة يهدا ، أف عدن شدذفذ ين العاظمة اليدئية ، أف فجفد يد
،  ر  االعقيدداضخددفا، ف تسددرع القلددب الجييددنيددن التفلددي . مددن األمثلددة عليهددا : 

 .اإلحلار األذيعن اليليعن، ف الرجفان اليليعنف
أمدراض اللدمامام :  ن أي ضديد يدن أحدد لدمامام القلدب أف تفسدع عدن الحدد  -4

 العهاية لقلفر .اللييعن يسيب اضلرايام ين عم  القلب قد تددي ين 
 العضدلة القلييددةاعدتالالم العضدلة القلييددة : ردن مجمفعددة مدن األمدراض تلدديب  -5

تعقص ييها قدرة العضلة القليية عل  التقلص ، أف تعقص قدرتها عل  استيعاب الد  
 أثعاء اللفر االعيسالن. 

 فيالحظ رعا أمفر : 
ن عدأن رذ  األمراض قد تكفن لييعيدة دفن اعتدداء خدارجن   يد  يسديب خدار   -1

لده  محد  ال  رادة المريض عفسه ، كتقد  السن أف السمعة أف العام  الدفراثن ، فردذا
 رعا  ذم مفضفع اليحث االعتداء الخارجن المترتب عليه عقفية. 

أن رذ  األمراض قد تحدث عتيجة اعتداء عل  عضف دخر ممدا يدد  علد  خلدفرة  -2
فدقة اليحث ين األعضاء الجفيية ، يتداخ  األعضاء الجفيية ، فتٍثير يعضدها علد  

  (1)ج .يعض أكثر فأشد من األعضاء الخارجية كاأليدي فاألر

                                                           

 فما يعدرا، يتلرف. 261العقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية ( (1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%B9_%D9%82%D9%84%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%B9_%D9%82%D9%84%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A4_%D9%82%D9%84%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B6&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%B0%D9%8A%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%B0%D9%8A%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9_%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9_%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 الفرع الثالث : ين عقفية االعتداء عل  القلب :
يعد االستقراء فالتتيع لما فرد ين كتدب مدذارب الفقهداء األريعدة ، لد  أقدف علد  كدالٍ  لهد  
يخلفص عقفية االعتداء عل  القلب كعضدف مدن األعضداء الجفييدة ، فذلد    ألن العلدف  

ي يوتلددفر معده يقدداء اإلعسددان حيًّددا اللييدة لدد  تكددن تقددمم يددن علددرر  يالقدددر الكداين الددذ
درَّ  ردذا علد  القفاعدد العامدة التدن عدص عليهدا يقهداء  حا  االعتدداء علد  قليده   لكدن ي ت خ 

،  (1)المددذارب األريعددة يددن كتدديه  ، فالتددن تلددلح أساسددا للتخددريج عليهددا ييمددا لدد  يددذكرف 
 فذل  عل  العحف التالن :  

 
 عتداء عل  القلب : أفالً : عد  جريان القلاص ين عقفية اال

،  (4)، فالشدددددايعية (3)، فالمالكيدددددة (2)اتفدددددد يقهددددداء المدددددذارب األريعدددددة : الحعفيدددددة
عل  أن االعتداء العمد عل  القلب ال يجدري القلداص ييده   لعدد  أمدن   (5)فالحعايلة

الحيف ، فعد  ضيل أثر القلاص خالةً ، فأن الحيف رعا يععدن مدفم الجداعن يدن 
ددَّا ذلد  ، ي الغالب   لخلفرته    ن اين قدامة من الحعايلة ، فأشهب من المالكية : ع 

  (6) جماعاً.
 

  :ثاعيًا : عد  تلفر فجفب الدية الكاملة ين عقفية االعتداء عل  القلب 
ال يوتلفر فجدفب ديدة كاملدة يدن الجعايدة الفاقعدة علد  القلدب   ألعده عضدف تتفقدف 

تن ععدد الفقدد الكامد  للعضدف جرمدا أف الحياة عل  فجفد  ، فالقف  يالدية الكاملة يدٍ
 .)7( معفعة ، فرذا يععن المفم ، ييكفن الفاجب يد  العف  ، ال العضف

 
 ثالثًا : االعتداء الذي يتر  أثرا مدقتا عل  القلب ففظائفه : 

ًضدا مدقتدا ، -ععد من يقف  يه-االعتداء العمد فشيه العمد عل  القلدب  ذا مدا تدر  ع ر 
عددد مددة قلدديرة أف لفيلددة دفن تغدري  المعتدددى عليدده ثمددن دفاء أف أف ألًمدا ثدد  ياال ي

                                                           

 فما يعدرا، يتلرف. 262العقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية ( (1

 /6فما يعدرا، تييين الحقائد شرح كعي الدقائد 829 /7، يدائع اللعائع 80 /26الميسفل للسرخسن ( (2
فمدا  550 /6، حاشية اين عايددين 345 /8، اليحر الرائد 95 /2، درر الحكا  شرح  رر األحكا  111
 يعدرا.

، شدرح مختلدر خليد  252 /4، الشرح الكيير للشديخ الددردير 48 /9معح الجلي  شرح مختلر خلي  ( (3
 187 /4عهاية المقتلد ، يداية المجتهد ف16 /8للخرشن 

، المهذب 362 /11، الييان ين مذرب اإلما  الشايعن 262 /5، مغعن المحتا  51 /4أسع  الملالب ( (4
 288 /6، الفسيل ين المذرب 180 /3للشيرايي 

، شرح 321، 317 /8فما يعدرا، المغعن الين قدامة 15 /10اإلعلاف ين معرية الراجح من الخالف ( (5
 437 /9، الشرح الكيير عل  متن المقعع 249 /7، الميدع ين شرح المقعع 282 /3م معته  اإلرادا

 317 /8، المغعن الين قدامة 352 /4حاشية اللافي ( (6
، الهدايدة  1/245، يداية الميتددي ،   7/311، يدائع اللعائع ،   26/68(الميسفل للسرخسن ،  7)

،  2/200، المهدذب ،   2/315يداية المجتهد ،  ،  12/369، الذخيرة ،   4/181شرح اليداية ،   
 . 8/368، الميدع ،   8/340، المغعن ،  12/294الحافي الكيير ،  
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أجدرة لييددب فعحدف  ، ال يوفجددب شدرًعا يددن رددذ  الحالدة  ال التعييددر يمدا يددرا  الحدداك  
 (1) المدذارب األريعدة يدن الللمدة فاللكدية فعحفرمدا معاسيًا تخريًجا علد  قدف  يقهداء

ش األل  عل   حددى الرفايدام خاليا ألين  يفسف من يقهاء الحعفية ، يإعه أفجب أر
 .(2)ععه ، فقد سيد اإلشارة  ل  ذل 

 
  ائما : د رايعًا : االعتداء الذي يقع عل  القلب فيوحدث عييا ، أف أثرا سلييا

 الائفده ، االعتداء الدذي يقدع علد  القلدب فيددثر تدٍثيرا سدلييا علد  قددرة القلدب ففظ
 يخلف من حالين : 

تددخ  ي  ، أف تداء عييدا داخليدا ، ثد  يتفقدف العديف فحددالحا و األف  : أن يوحدث االع
قدب ا ال تعلين ياستخدا  أدفية فقف العيف مثال ، أف يحدث االعتداء  لدايام فدالمد
يأثرا عل  القلب ، لكن يعد معالجة يدفاء فعحف ذل  ، يه  يجدب علد  المو  ت دد  أجدرة  عم

، مدع  ف العديف فحدد اللييب ، فثمن الدفاء ، فعحدف  ، أف حكفمدة للعييدف  ن تفقد
 ؟ التعيير ين العمد أيضا

ي اختلف الفقهاء ين الفاجب عل  ت د  عم الثدة ثهد  علد  ين رذ  الحالة ، فكدان خالي المو
 أقفا  : 

ي أجدرة اللييدب ، فثمدن الددفاء ،  ت دد  عم القف  األف  : يرى ألحايوه أعه يجدب علد  المو
رَّ م عل  ما ذرب  ليه اإلما  محمد ين الحس خ  ن ين رفاية ععه ، فرفايدة عدن فرف مو

اإلما  أين يفسف ، في سَّر  يهدا يعدض الحعفيدة رأي اإلمدا   أيدن يفسدف يدن الرفايدة 
. ف ال فجب التعيير يقل ين العمدد ، (4)، فقفٌ  ععد المالكية (3)األخرى المرفية ععه 

ٍ  أف عفقٍة ين عال ٍ فعحف .  أي ين حالة الشفاء ، أف تفقف العيف ، دفن  ورم
ي ، ف ن لد  ييدد  للجعايدة ال ت دد  عم قف  الثاعن : يرى ألدحايوه فجدفب  الحكفمدة علد  المو

فرف توق دَّر رذ  الحكفمة يٍقرب حاالته  ل  االعدما  فالشفاء ، أثٌر ين المجعن عليه ، 
دددرَّ  علددد  رأي اإلمدددا  أيدددف يفسدددف ، فرفايدددة عدددن اإلمدددا  محمدددد يدددن الحسدددن  خ  مو

 (1)، فمقاي  المذرب ععد الحعايلة (6)الشايعية ، فألح الفجهين ععد (5)الشيياعن

                                                           

 /2، الكداين يدن يقده أرد  المديعدة 653 /4، المدفعة )123 /2الجفررة العيرة عل  مختلر القدفري ( (1
، 16 /8،  247 /6لدر خليد  ، شدرح مخت242 /8، التا  فاإلكليد  322 /12، الذخيرة للقراين 1105

 /6، الفسديل يدن المدذرب 353 /4، حاشية اللافي 306 /2، حاشية العدفي 191 /2الففاكه الدفاعن 
، حاشددية الجمدد  علدد  شددرح 332 /5، مغعددن المحتددا  309 /9، رفضددة اللدداليين فعمدددة المفتددين 337

   548 /5، كشاف القعاع 70 /5المعهج 
  133 /2، الجفررة العيرة 388 /8، اليحر الرائد 296 /10( الععاية شرح الهداية (2
، الدر المختار ، فحاشية 81 /26، الميسفل للسرخسن 648 /2، مجمع األعهر 388 /8اليحر الرائد ( (3

 392 /8، اليحر الرائد 316 /7، يدائع اللعائع 586 /6اين عايدين 
 381 /4ل  الشرح اللغير ، حاشية اللافي ع270 /4الشرح الكيير مع حاشية الدسفقن ( (4
 /10، الععاية شدرح الهدايدة 138 /6، تييين الحقائد، 392 /8، اليحر الرائد 316 /7يدائع اللعائع ( (5

 133 /2، الجفررة العيرة 296
، مغعددن 346 /7، عهايددة المحتددا  486 /8تحفددة المحتددا   309 /9رفضدة اللدداليين فعمدددة المفتددين ( (6

 332 /5المحتا  
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ي  ذا كاعدم الجعايدة خلدًٍ  ت د  عم القف  الثالث : يرى ألحايوه أعه ال  يجب شنٌء عل  المو
ددف ن  دفن أجددرة ، ف ال فجددب التعييددرو يقددل ، أي  ذا كاعددم الجعايددة عمدددا ،  كمددا لددف شو

ددرَّ م علدد  مددا ذ لييددب ، أف ثمددن دفاء ، فعحفرمددا خ  رددب  ليدده اإلمددا  أيددف ، فرددف مو
    .(5)، فالحعايلة ين المذرب (4)، ففجه ععد الشايعية (3)فالمالكية ، (2)حعيفة

فقددد سدديد ذكددر أدلددة رددذ  األقددفا  ، فمعاقشددتها ، فأن الددرأي الددراجح رددف القدددف  
 .(6)األف 

 عداجيا عدن اء القلدبأالَّ يعفد القلب  ل  لييعته ، ي  يحك  األليداء ييقدالحا و الثاعن : 
 يددر  القيددا  يدديعض فظائفدده ، سددفاء احتددا  المعتدددى عليدده لعددال  مسددتمر ، أف كددان

 محتا .
سدية لعجدي يعيفن رذ  الحالة تقدر عسية العجي الحالد  مدن كامد  الديدة ، يدإن قودد ر ا

يداء يدن % من دية المجعن عليه ، فاختلففا ييما  ذا اختلف األل20% يالفاجب 20
 تحديد عسية العجي عل  قفلين :

  يددراءة : يددرى ألددحايه أن الفاجددب أقدد  التقددديرام مللقددا   ألن األلدد لقددف  األف ا
رَّ  عل  قف  السادة الش خ  غ  م  ال ييقين ، فرذا مو   فالحعايلة ، ايعية ،الذمة ، يال توشم

 
 .)7( فمقتض  قف  السادة الحعفية

يقدددر  أن الفاجددب يددن حالددة تعددذر التقدددير الدددقيد أن: يددرى ألددحايه  القددف  الثدداعن
العقص يٍدع  ما يمكن فأكثر ما يمكن ، فين العمد يلي  المتعمد ياألكثر  ألعه ظال  ، 
فالظال  أحد يٍن يحم  عليه ، فين الخلٍ يلي  المخلُ يٍق  مدا يمكدن   ألن األلد  

 . )8(يراءة الذمة يال عوكولَّف يمشكف  ييه ، فرف رأي السادة المالكية
 

 الترجيـــــح :

  الفقهاء أرى أن القدف  األفلد  يدالقيف  : ردف مدا ذردب  ليده السدادة يعد عرض أقفا
ين حالة تعذر التقدير الدقيد أن يقدر العقص يٍدع  ما  المالكية القائلفن يٍن الفاجب

ق يٌَّد يعدد  احتيدا  المعتددى عليده  لد  عدال   يمكن فأكثر ما يمكن ، فلكن رذا الحك  مو
                                                                                                                                                    

 185 /6، شرح اليركشن 484 /8الين قدامة  المغعن( (1
 /10، الععاية شدرح الهدايدة 138 /6، تييين الحقائد، 392 /8، اليحر الرائد 316 /7يدائع اللعائع ( (2

 98 /2، درر الحكا  شرح  رر األحكا  133 /2، الجفررة العيرة 296
التدا  فاإلكليد  لمختلدر خليد   ،305 /2، حاشية العددفي 260 /4الشرح الكيير مع حاشية الدسفقن ( (3
 191 /2، الففاكه الدفاعن 381 /4، حاشية اللافي عل  الشرح اللغير 335 /8
، مغعددن 346 /7، عهايددة المحتددا  486 /8تحفددة المحتددا   309 /9رفضدة اللدداليين فعمدددة المفتددين ( (4

 332 /5المحتا  
، المغعن الين 58 /6ع عن متن اإلقعاع ، كشاف القعا117 /10اإلعلاف ين معرية الراجح من الخالف ( (5

 185 /6، شرح اليركشن 484 /8قدامة 
  ضايل ما تجب ييه الحكفمة.-المللب الثاعن( (6
، 84، 83 /6،  األ   6/581، حاشية اين عايددين  382 /8، اليحر الرائد  6/133( تيين الحقائد  7)

 .47 /6، كشاف القعاع 341،342 /8، المغعن  335 /7، عهاية المحتا  201 /2المهذب 
 .260 /6، التا  فاإلكلي  274 /4( الشرح الكيير للدردير 8)
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 مستمر.
ذي د أن الدر حت  يقدف  يشديه حيداٍة لييعيدٍة ، يقدد سديأما  ذا احتا   ل  عال  مستم

يٌَّر يين أن يٍخذ  حكفمة  الع خ  لد  كدامال قص الحاتمي   ليه العف  أن المعتدى عليه مو
ع لددايًا مدد، فيددين أن يٍخددذ  أرش  العجددي  الحالدد   يددين حالتدده لددحيًحا فيددين حالتدده م

  فظيفتدده قيددقيدا  العضددف ييددإذا قيدد  :  ن ردذا الدددفاء  يقددف  مقددا  العدال  ، فعحددف  ، 
 % من ديته قي  االعتداء.10% يالفاجب عسية 90االعتداء يعسية 

% ، يالمعتددى عليده يالخيدار يدين أن يٍخدذ 100ف ذا قالفا :  ن الدفاء يقف  يعسدية 
  (1)أف ثمن العال .-حسب العقفية-الحكفمة أف الدية 

  
 
 

                                                           

 فما يعدرا، يتلرف. 264العقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية ( (1



 - 3916 - 

 المطلب السابع 

 بتها في أثر االعتداء على الكبد وعقو 
 

 الفرع األول : في التعريف بالكبد ووظائفها

 
 أفالً : تعريف الكيد :  

ذمب ، فرن أعث  ، فقا  الفدراء : تدذكر فتدعدث ، فردن  ثم و الك ذ ب فالك  يمدو ، م  ي دو فالك  الك 
ياٌد فكويفٌد.) ي لمن  ، فالجمع : أكم داءو ي ن الم ةو السفم م   (    1الل حم

أعضاء الجهاي الهضمن ، يين عحدف كيلدفا جدرا  فعلدف فععد أر  اللب : رف أحد 
تقرييا ، فيقع ين أعلد  الجاعدب األيمدن مدن الديلن تحدم الحجداب الحداجي مياشدرة ، 
يوع د  مدن أكثدر األعضداء  فيفق المعدة فاألمعاء ، فرف أكير  دة ين جس  اإلعسان ، ف 

  ألعددده يوعجدددي اليشددرية تعقيددددا ، فيوعتيدددر ردددف الملدددعع الكيميددائن الرئيسدددن للجسددد  
مجمفعددة فاسددعة مددن الفظددائف الكيميائيددة الحيفيددة ، فمددن أيددري فظائفدده :  يددراي 

     (2).اللفراء الهاضمة للدرفن
 

 ثاعيًا : فظائف الكيد :
فتتمثد   مدن الفظدائف المعفلدلة أكثدر مدن أي عضدف دخدر يدن الجسد  ، عدددًا الكيدد تدددي

عدته اء ، فاسددتخدامه ، فمسددامسدداعدة الجسدد  علدد  رضدد  الغددذ فظائفهددا الرئيسددية يددن
 :  فالسمف  ، فأر  رذ  الفظائف ما يلن أيًضا عل  تعقية الد  من العفايام

  يراي أمالح اللفراء التن تجي  الدرفن فتحفلها  ل  مستحلب درعن.-1
 يكددفجين(تعظدي  عسدية السدكر يددن الدد  ، حيدث يحدف  الجلفكددفي  لد  عشدا حيدفاعن )جال-2

 حيفاعن  ل  جلفكفي ععد الحاجة.للتخيين فيحف  العشا ال
 تخيين المفاد الغذائية فالحديد فالفيتاميعام.  -3
 ييي  السمف  التن تدخ  الجس .   -4
 يحف  األحماض األميعية  ل  أحماض كيتفعية فيفليعا. -5
 يكفن يرفتيعام ياليما الد  مث  األلييفمين فالفيرفعفجين. -6
 اء التالفة.يحل  اليكتريا فخاليا الد  الحمر -7
 % من الد  كله(.20يخين الد  اليائد )حفالن لتر أي  -8
 يحف  الفركتفي فالجاالكتفي  ل  جلفكفي فيسه  حرقه إلعتا  اللاقة. -9

                                                           

 ريب فما يعدرا، الملياح المعير ين  89 /9فما يعدرا، تا  العرف  )374 /3يراجع : لسان العرب ( (1
، المحك  فالمحديل األعظد  772 /2، المعج  الفسيل 314، القامف  المحيل ص 523 /2الشرح الكيير 

 265، مختار اللحاح ص 759 /6
،  107،108، علدد  التشددريح، د/علددا  ، د/رشدددي ، ص 65يراجددع : علدد  فظددائف األعضدداء ، ص ( (2

مفسفعة اللييدة الميسدرة ، د / عيدد ، ال328،  327تشريح جس  اإلعسان ، د/حكمم عيد الكري  ، ص  
، معجدد  لغددة الفقهدداء ص 1894 /3، معجدد  اللغددة العرييددة المعالددرة 137،  136العالدر عددفر هللا ، ص

376 
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 .)1(يحف  الدرفن فاليرفتيعام اليائدة  ل  مفاد كريفريدراتية -10
 

 الفرع الثاني : في أثر االعتداء على الكبد 

يام العايدذة ، أف اإللدايام العاتجدة عدن حدفادث السديارام ، الكيد أكثر عرضة لإللا
فكذل  الحاالم التن تددي  لد  حددفث ذيدذيام شدديدة يالجسد  مثد  حدفادث السدقفل 

، فكدذل  يدن حالدة تعدرض الكيدد (2) من أعل  ، فذل    عظدرا لهشاشدة عسديج الكيدد
يرف   لدد  للعدددفى الفيرفسددية يلريقددٍة جعائيددٍة ، كمددا يددن عقدد  الددد  الملدداب يددالف

 الكول ف ي تعمدا فاستهاعة يلحة العا  فسالمة أجسادر . المريض أثعاء الغسي 
فمدن ععد  هللا عليعدا أعدده قدد تعدفد الخاليددا التالفدة مدن الكيدد  لدد  حالتهدا ، فذلد    ألن الكيددد 

، فأن  )3(لديه قدرة كييدرة علد  يعداء خاليدا جديددة   لتعدفيض الخاليدا المريضدة أف التالفدة 
 .)4(ن يستليع الحياة يجيء يسيل من الكيد ، ف ن تلف أكثررااإلعسا

 يفيدة كثيدرة ،ظدائف  حفاالعتداءو عل  الكيد يددي  ل  عفاقدب  خليدرٍة   ألنَّ الكيدد تددد  ي ف
 تفقفم فظائف الكيد كول  يَّةً.   فتحدثو الفياةو  ذا

 ار رن : ذ  اآلث: فرفرذا االعتداء قد يددي  ل  يعض اآلثار ،  ذا ل  يدد    ل  الفياة 
 تلف ين أعسجة فخاليا الكيد يمكن للكيد يعادرا. -1
 عقص ين فظائف الكيد يمكن تعفيضه يعال  دفائن. -2
 عقص ين فظائف الكيد ال يمكن تعفيضه يعال  دفائن. -3
 الحاجة  ل  جراحة للمحايظة عل  حياة المجعن عليه. -4
   (5)خل  مدقم ين فظائف الكيد. -5

                                                           

، العقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفييدة 67، 66( عل  فظائف األعضاء ، ص 1)
 فما يعدرا، يتلرف. 303اليشرية 

فمددا يعدددرا ، اللددب الشددرعن فجددرائ  االعتددداء علدد  األشددخاص  7ييددة الشددرعية ،صالفحددفص الل( 2)
عقال عن ديدة مدا يدن جدفف اإلعسدان مدن األعضداء ،  – 174فاألمفا  ، د/ عيد الحك  يفدة فييقه ، ص 

 . 14ص

 .17( المفسفعة العريية ) الكيد ( ، دية ما ين جفف اإلعسان ، ص3)
 . 17(  دية ما ين جفف اإلعسان ، ص4)
 فما يعدرا، يتلرف. 304العقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية ( (5
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 لثالث : ين عقفية االعتداء عل  الكيد :  الفرع ا
تكلدد   لد  أحددلد  أقدف ع يعدد االسدتقراء فالتتيدع لمدا فرد يدن كتدب مدذارب الفقهداء األريعدة

ا لدفرتين د ذكدرف، يقد -رحمهد  هللا-عن الجعايدة الفاقعدة علد  الكيدد ،  ال السدادة الشدايعية
 : -رحمه هللا-رديين  اية األرمية لهذا العضف فلغير  ، ذكررما اإلما  الماف

كد  الحدالتين يدي ن ح اللفرة األفلد  : اعتدداء أ ثَّدر  علد  الكيدد ، فلدف يدال عديٍف فجدرحٍ ، ثد 
 المحتملتين كالتالن :
: ف ذا علر يلعده فداسده حتد  خدر  اللعدا و مدن يمده أف -رحمه هللا–قا  اإلما  المافردي

دَّفم  أحدد أعضداء الجدفف عدن العجف من دير  ، يال  ر  عليده فيوعدير أديًدا ، يدإن يا  يالد
محله حتد  تياسدر الكيدد أف تيدامن اللحدا    ألن الكيدد متيدامن ، فاللحدا  متياسدر ، يعليده 

 )1(الحكفمة  ن يقن عل  حاله ، فال شنء عليه  ن عاد  ل  محله.
ح  الكيد  ث  اعدم  الجورح ، فعلها :  ر   اللفرة الثاعية : اعتداٌء ج 

: يددإن أجايدده حتد  لددذع الحديددد كيدد  أف لحالدده   ليمددم  -هللا رحمده–قدا  اإلمددا  المددافردي
   )2(ثلث الدية ين الجائفة ، فحكفمة ين لذع الحديد الكيد فاللحا .. 

: يدإن خرقدم جائفدة عحدف الديلن األمعداء  ،  أف -رحمده هللا–فقا  اإلما  ايدن حجدر الهيتمدن
  )3(مع ذل  حكفمة.لذعم كيدا ، أف لحاال ، أف كسرم جائفة الجعب الضلع يفيها 

 .)4(فتقدر الحكفمة ين رذ  الحالة يٍقرب حالة  ل  االعدما  فالسالمة
 فيالحظ رعا أمرين : 

ن حالدة ، كمدا يد أن يقهائعا القدام  ل  يفرقفا يين ما  ذا عيف العضدف ، أف الاألف  : 
 تياسر الكيد المذكفرة ، فتيامن اللحا .
ا الجعايام الفاقعة عل  الكيد يمدا ردف معدرفف الثاعن : أن يقهاءعا األجالء قد لفرف

..« يا  يالدف  أحد أعضاء الجفف عن محله » فممكن ين علرر  ين قفله   : 
، يال يلح االستدال  يهذا العص ، ي  فال ..« أجايه حت  لذع كيد  أف لحاله » ، ف 

يية ، تعميمه   ين فجفب الحكفمة ين ك    لفر الجعاية الفاقعة عل  األعضاء الجف
حتدد  فلددف فلدد  ذلدد   لدد  استئلددا  العضددف ، أف  يلددا  جميددع معايعدده   ألن اللددذع 
المددذكفر مععددا  اإلحددراق فالحددرارة ، يمععدد  الددعص قلعددا رعددا : مسددم الحديدددة أف 
تده حتدد  شددعر يحرقتده فحرارتدده ، ال استئلددا  الكيددد ، أف  ح  ر  السدكين مددثال كيددد  فج 

يععدن المدفم قلعًدا ، يدال يمكدن أن يكدفن   يلا  جميدع معايعده   ألن استئلدا  الكيدد
مقلفد الفقهاء : يإن أجايه حتد  مدام : فجيدم حكفمدة ! أف يدإن أجايده فاستٍلد  

     (5) العضف فل  يمم : فجيم حكفمة!.
فيتخر  رذا أيًضا علد  القفاعدد العامدة التدن عدص عليهدا يقهداء المدذارب الثالثدة األخدرى 

                                                           

 .12/241( الحافي الكيير 1)
 . 12/240(  الحافي الكيير 2)
  64 /5، حاشية الجم  324 /7، عهاية المحتا  8/460( تحفة المحتا   3)
 . 9/310( رفضة اللاليين  4)
 فما يعدرا، يتلرف. 305رعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية العقفيام الش( (5
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( يدن كتديه  ، فالتدن تلدلح أساسدا للتخدريج عليهدا ييمدا ) الحعفية ، فالمالكية ، فالحعايلدة
 ذكر  يقهاء الشايعية رعا من فجفب الحكفمة ين تل  الحاالم.  ل  يذكرف  ، مما 

  :التالن فيقيم رعا حاالم أخرى أوخرجها عل  ما ذكر  يقهاء المذارب األريعة ، ك
 

 أفالً : عد  جريان القلاص ين االعتداء عل  الكيد :    
،  (3)، فالشدددددايعية (2)، فالمالكيدددددة (1)د يقهددددداء المدددددذارب األريعدددددة : الحعفيدددددةاتفددددد

عل  أن االعتداء العمد علد  الكيدد ال يجدري القلداص ييده   لعدد  أمدن   (4)فالحعايلة
الحيف ، فعد  ضيل أثر القلاص خالةً ، فأن الحيف رعا يععدن مدفم الجداعن يدن 

ددَّا ذلد  ، ي   ن اين قدامة من الحعالغالب   لخلفرته  ايلة ، فأشهب من المالكية : ع 
  (5) جماعاً.

 
  :ثاعيًا : عد  تلفر فجفب الدية الكاملة ين عقفية االعتداء عل  الكيد 

ال يوت لفر فجدفب ديدة كاملدة يدن الجعايدة الفاقعدة علد  الكيدد   ألعهدا عضدف تتفقدف 
للعضدف جرمدا أف الحياة عل  فجفد  ، فالقف  يالدية الكاملة يدٍتن ععدد الفقدد الكامد  
 .)6( معفعة ، فرذا يععن المفم ، ييكفن الفاجب يد  العف  ، ال العضف

 
 ئفها :ها ففظاثالثًا : االعتداءام التن تقع عل  الكيد فتدثر تٍثيرا سلييا عل  قدرت

لكيددد ، اعددص يقهدداء الشددايعية ييمددا سدديد علدد  حددالتين مددن حدداالم االعتددداء المدددثر علدد  
األخدرى : تدداء ، ف، فرما : عفدة الكيد  ل  حالتهدا األفلد  قيد  االعفييعفا الفاجب  ييهما 

 يقادرا عل  حالها يعد االعتداء. 
 فيقن حالتان أخرتان اقتضتهما لييعة التلفر اللين.

الحالة األفل  : أن يوحدث االعتداء عييا داخليا ، ث  يتفقف العديف فحدد  ، أف يتددخ  
، أف يحدث االعتداء  لدايام فدالًمدا ال تعقدب لين ياستخدا  أدفية فقف العيف مثال 

ي أجدرة  ت دد  عم أثرا عل  الكيد ، لكن يعد معالجة يدفاء فعحف ذلد  ، يهد  يجدب علد  المو

                                                           

 /6فما يعدرا، تييين الحقائد شرح كعي الدقائد 298 /7، يدائع اللعائع 80 /26الميسفل للسرخسن ( (1
فمدا  550 /6، حاشية اين عايددين 345 /8، اليحر الرائد 95 /2، درر الحكا  شرح  رر األحكا  111
 درا.يع
، شدرح مختلدر خليد  252 /4، الشرح الكيير للشديخ الددردير 48 /9معح الجلي  شرح مختلر خلي  ( (2

 187 /4، يداية المجتهد فعهاية المقتلد 16 /8للخرشن 
، المهذب 362 /11، الييان ين مذرب اإلما  الشايعن 262 /5، مغعن المحتا  51 /4أسع  الملالب ( (3

 288 /6ين المذرب  ، الفسيل180 /3للشيرايي 
، شرح 321، 317 /8فما يعدرا، المغعن الين قدامة 15 /10اإلعلاف ين معرية الراجح من الخالف ( (4

 437 /9، الشرح الكيير عل  متن المقعع 249 /7، الميدع ين شرح المقعع 282 /3معته  اإلرادام 
 317 /8، المغعن الين قدامة 352 /4حاشية اللافي ( (5
، الهدايدة  1/245، يداية الميتددي ،   7/311، يدائع اللعائع ،   26/68للسرخسن ،  (الميسفل 6)

،  2/200، المهدذب ،   2/315، يداية المجتهد ،   12/369، الذخيرة ،   4/181شرح اليداية ،   
 .8/368، الميدع ،   8/340، المغعن ،  12/294الحافي الكيير ،  
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اللييب ، فثمن الدفاء ، فعحدف  ، أف حكفمدة للعييدف  ن تفقدف العديف فحدد  ، مدع 
 ؟ التعيير ين العمد أيضا

ي اختلف الفقهاء ين الفاجب عل  ت د  عم الثدة ثهد  علد  ن رذ  الحالة ، فكدان خاليي المو
 أقفا  : 

ي أجدرة اللييدب ، فثمدن الددفاء ،  ت دد  عم القف  األف  : يرى ألحايوه أعه يجدب علد  المو
رَّ م عل  ما ذرب  ليه اإلما  محمد ين الحسن ين رفاية ععه ، فرفايدة عدن  خ  فرف مو

يدن يفسدف يدن الرفايدة اإلما  أين يفسف ، في سَّر  يهدا يعدض الحعفيدة رأي اإلمدا   أ
. ف ال فجب التعيير يقل ين العمدد ، (2)، فقفٌ  ععد المالكية (1)األخرى المرفية ععه 

ٍ  أف عفقٍة ين عال ٍ فعحف .  أي ين حالة الشفاء ، أف تفقف العيف ، دفن  ورم
ي ، ف ن لد  ييدد  للجعايدة  ت دد  عم القف  الثاعن : يرى ألدحايوه فجدفب  الحكفمدة علد  المو

فرف توق دَّر رذ  الحكفمة يٍقرب حاالته  ل  االعدما  فالشفاء ، ن المجعن عليه ، أثٌر ي
دددرَّ  علددد  رأي اإلمدددا  أيدددف يفسدددف ، فرفايدددة عدددن اإلمدددا  محمدددد يدددن الحسدددن  خ  مو

 (5)، فمقاي  المذرب ععد الحعايلة. (4)، فألح الفجهين ععد الشايعية (3)الشيياعن
ي  ذا كاعدم الجعايدة خلدًٍ القف  الثالث : يرى ألحايوه أعه ال  يج ت د  عم ب شنٌء عل  المو

ددف ن  دفن أجددرة ، ف ال فجددب التعييددرو يقددل ، أي  ذا كاعددم الجعايددة عمدددا ،  كمددا لددف شو
ددرَّ م علدد  مددا ذرددب  ليدده اإلمددا  أيددف  لييددب ، أف ثمددن دفاء ، فعحفرمددا خ  ، فرددف مو

     .(9)لمذرب، فالحعايلة ين ا (8)، ففجه ععد الشايعية (7)فالمالكية ، (6)حعيفة
فقددد سدديد ذكددر أدلددة رددذ  األقددفا  ، فمعاقشددتها ، فأن الددرأي الددراجح رددف القدددف  

 .(10)األف 
 

عدداجيا عددن أال يعددفد الكيددد  لدد  لييعتهددا ، يدد  يحكدد  األليدداء ييقدداء الكيددد :  الحالددة الثاعيددة

                                                           

، الدر المختار ، فحاشية 81 /26، الميسفل للسرخسن 648 /2عهر ، مجمع األ388 /8اليحر الرائد ( (1
 392 /8، اليحر الرائد 316 /7، يدائع اللعائع 586 /6اين عايدين 

 381 /4، حاشية اللافي عل  الشرح اللغير 270 /4الشرح الكيير مع حاشية الدسفقن ( (2
 /10، الععاية شدرح الهدايدة 138 /6ائد، ، تييين الحق392 /8، اليحر الرائد 316 /7يدائع اللعائع ( (3

 133 /2، الجفررة العيرة 296
، مغعددن 346 /7، عهايددة المحتددا  486 /8تحفددة المحتددا   309 /9رفضدة اللدداليين فعمدددة المفتددين ( (4

 332 /5المحتا  
 185 /6، شرح اليركشن 484 /8المغعن الين قدامة ( (5
 /10، الععاية شدرح الهدايدة 138 /6، تييين الحقائد، 392 /8، اليحر الرائد 316 /7يدائع اللعائع ( (6

 98 /2، درر الحكا  شرح  رر األحكا  133 /2، الجفررة العيرة 296
، التدا  فاإلكليد  لمختلدر خليد  305 /2، حاشية العددفي 260 /4الشرح الكيير مع حاشية الدسفقن ( (7
 191 /2ه الدفاعن ، الففاك381 /4، حاشية اللافي عل  الشرح اللغير 335 /8
، مغعددن 346 /7، عهايددة المحتددا  486 /8تحفددة المحتددا   309 /9رفضدة اللدداليين فعمدددة المفتددين ( (8

 332 /5المحتا  
، المغعن الين 58 /6، كشاف القعاع عن متن اإلقعاع 117 /10اإلعلاف ين معرية الراجح من الخالف ( (9

 185 /6، شرح اليركشن 484 /8قدامة 
 ضايل ما تجب ييه الحكفمة. -الثاعنالمللب ( (10



 - 3921 - 

القيددا  يدديعض فظائفدده ، سددفاء احتددا  المعتدددى عليدده لعددال  مسددتمر ، أف كددان  يددر 
 محتا .

سدية لعجدي يعن رذ  الحالة تقدر عسية العجي الحالد  مدن كامد  الديدة ، يدإن قودد ر ايف
يداء يدن % من دية المجعن عليه ، فاختلففا ييما  ذا اختلف األل20% يالفاجب 20

 تحديد عسية العجي عل  قفلين :
: يددرى ألددحايه أن الفاجددب أقدد  التقددديرام مللقددا   ألن األلدد  يددراءة  القددف  األف 
درَّ  علد  قدف  السدادة الشدايعية ، فالحعايلدة ، الذمة ،  خ  يال تشغ   ال ييقين ، فرذا مو

 .)1( فمقتض  قف  السادة الحعفية
أن الفاجددب يددن حالددة تعددذر التقدددير الدددقيد أن يقدددر : يددرى ألددحايه  القددف  الثدداعن

العقص يٍدع  ما يمكن فأكثر ما يمكن ، فين العمد يلي  المتعمد ياألكثر  ألعه ظال  ، 
فالظال  أحد يٍن يحم  عليه ، فين الخلٍ يلي  المخلُ يٍق  مدا يمكدن   ألن األلد  

 . )2(يراءة الذمة يال عوكولَّف يمشكف  ييه ، فرف رأي السادة المالكية
 

 الترجيـح :

ة ه السداديعد عرض أقفا  الفقهاء أرى أن القدف  األفلد  يدالقيف  : ردف مدا ذردب  ليد
دع  ما لعقص يٍاين حالة تعذر التقدير الدقيد أن يقدر  المالكية القائلفن يٍن الفاجب

ق يٌَّد يعدد  احتيدا  المعتددى لد  عدال  عليده   يمكن فأكثر ما يمكن ، فلكن رذا الحك  مو
 مستمر.

ذي د أن الدأما  ذا احتا   ل  عال  مستمر حت  يقدف  يشديه حيداٍة لييعيدٍة ، يقدد سدي
يٌَّر  خ    كدامال لدقص الحايين أن يٍخذ  حكفمة  العتمي   ليه العف  أن المعتدى عليه مو

ع لددايًا مدد، فيددين أن يٍخددذ  أرش  العجددي  الحالدد   يددين حالتدده لددحيًحا فيددين حالتدده م
يدد  فظيفتدده قيددإذا قيدد  :  ن ردذا الدددفاء  يقددف  مقددا  قيدا  العضددف يالعدال  ، فعحددف  ، 
 % من ديته قي  االعتداء.10% يالفاجب عسية 90االعتداء يعسية 

% ، يالمعتددى عليده يالخيدار يدين أن يٍخدذ 100ا :  ن الدفاء يقف  يعسدية ف ذا قالف
 (3)أف ثمن العال .-حسب العقفية-الحكفمة أف الدية 

 

                                                           

،  األ ،  6/581، حاشية ايدن عايددين ،     382 /8، اليحر الرائد ،    6/133( تيين الحقائد ،  1)
، كشدداف 341،342 /8، المغعددن،   335 /7، عهايددة المحتددا ،  201 /2، المهددذب،  84، 83 /6 

 .47 /6القعاع،  
 .260 /6لتا  فاإلكلي ،  ، ا274 /4( الشرح الكيير للدردير،  2)
 فما يعدرا، يتلرف. 308العقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية ( (3
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 المطلب الثامن 

 في أثر االعتداء على المرارة وعقوبتها  

 : ين التعريف يالمرارة ففظائفهاالفرع األف  
 أفالً : تعريف المرارة : 
فراءو التن تساعد عل  رض  المفاد  المرارة : رن كي  ال لد يالكيد توختين ييه الل 

     (1)الدرعي ة ، فرن كي  كمثري الشك .
ددا : تعقيددة الكيددد ع ددن المفضدد  الر ددفي فتسددخيعها كددالفقفد ت حددم المقدددر،  ع اي عه  مددن م  ف 

ا. ا يسترخن من العض  حفله  شد م  ل ي  األمعاء ، ف  ت حم     (2)فتلليف الدَّ  ، ف 
 ياً : فظيفة المرارة : ثاع

 يمكن القف  يٍن فظيفة المرارة  جماال رن : 
قدام تخيين الفائض من علدارة السدائ  اللدفرافي الدذي يفدري  الكيدد خدار  أف -1

 فجيام اللعا .
 تكثيف العلارة اللفرافية. -2
 يددراي العلددارة اللددفرافية ععددد اللدديف  أثعدداء تعدداف  فجيددام اللعددا  ، فخالددة  -3

 .)3(درعيةالمفاد ال
 

 الفرع الثاني : في أثر االعتداء على المرارة 

ممدا سديد يتضدح لعدا أن المددرارة ليسدم ذام دفر حيدفي ، فمدع أن المدرارة محالددة 
يالكيد من أكثر من جهة    ال أعها قد تلداب يسديب ضدرية أف الدلدا  ، فقدد يحددث 

ة المرارة عجدد أن استئلا  كام  لها يلريد الخلٍ ، أف التفريل ، فيالعظر  ل  فظيف
المرارة عضف له معفعة محدفدة ، فأن العلارة اللفرافية يمكدن أن تلد  يلدفرة 
مياشددرة مددن الكيددد خددال  القعددفام الرئيسددة علدد  اإلثعدد  عشددر دفن أي اخددتال  يددن 

 . )4(مهماتها  ذا كاعم القعفام سليمة
 .)5(ةفيعاًء عل  ما سيد يقد قرر األلياء : أعه يمكن االستغعاء عن المرار

يديمكن تلدفر   ذا  –حاشدا هلل-فأما الضرر الحال  ياستئلدالها    ذم لد  توخلدد عيثدا
عل  أن يائدة المرارة تتمث  ين قددرتها علد  الدتحك  يدن  يدراي اللدفراء  لد  اإلثعد  

الذي يسيب اعقياض « كفليسيستفكيعين»عشر ، فيحدث رذا التحك  ررمفن يسم  
 .)6(لحفيللة اللفرافيةالعسيج العضلن المفجفد ين جدار ا

                                                           

 /2، المعج  الفسديل 2086 /3، معج  اللغة العريية المعالرة 330 /36المفسفعة الفقهية الكفيتية ( (1
  316 /4 ، العهاية ين  ريب الحديث فاألثر873، الكليام، ص862

 873الكليام، ص( (2
 ،333، تشدريح جسد  اإلعسدان ، د/حكمدم عيدد الكدري  ، ص  110عل  التشريح، د/علدا  ، د/رشددي ، ص( 3)

 فما يعدرا، يتلرف. 311العقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية 

 . 20دية ما ين جفف اإلعسان من األعضاء ، ص( 4)

 .333جس  اإلعسان ، د/حكمم عيد الكري  ، ص  تشريح( 5)

 .66(عل  فظائف األعضاء ، ص6)
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فيختلف األلياء اختاليا كييرا ين تقدير عسية العجي الحال  يسيب يقد المرارة يفن 
، يقرر يعضه  أن عسية العجي  )1(% يقل5 -1حين يقرر يعضه  أن عسية العجي من

18 %)2(  !!. 
 

 الفرع الثالث : في عقوبة االعتداء على المرارة 

ٍر ف علدد  ذكددفرد يددن كتددب مددذارب الفقهدداء األريعددة ، لدد  أقدديعددد االسددتقراء فالتتيددع لمددا 
هداء عدد الفقعللمرارة ين الجعايام الفاقعدة علد  مدا دفن الدعف  ، فال شدنء مدن عقفيتهدا 

درَّ  ردذا علد  القفاعدد العامدة التدن عدص عليهدا يقهدا رب األريعدة ء المدذاالقدام  ، لكن ي ت خ 
   العحددفيمددا لدد  يددذكرف  ، فذلدد  علدديددن كتدديه  ، فالتددن تلددلح أساسددا للتخددريج عليهددا ي

 التالن: 
 

 أفالً : جريان القلاص ين االعتداء عل  المرارة : 
األلد  أعده  ن أخيدر ليييدان مختلددان ثقتدان يإمكدان القلداص دفن أي ييددادة    -1

داصٌ يالذي يترجح جريان القلاص عمالً يعمف  قفله تعدال  :  فح  ق ل  درو المجو ، ) )3ف 

دا عودفق ي ت  م ي ده ﴾فقفله تعال  : ﴿ف     ثم   م  نم ع اق ي تو م ي ع اق يوفا ي م 
دن  ، فقفلده تعدال  :  (4) ي م 

ت دد ى ع ل ديمكو م  دا اعم ثمد   م  ت دوفا ع ل يمه  ي م  ت د ى ع ل يمكو م ي اعم اعم
)5(  ألن د  الجداعن معلدفٌ   ال  

ع ددع التعدرض لده ، يددال تلدح ا لييدادة يددن يمقددار جعايتده ، يمددا ياد عليهدا معلدفٌ  يومم
   (6)القلاص عل  قدر الجعاية.

يدإن شدد  الليييددان يدن ييددادة يسدديرة مدن جددراء القددفد ، يالدذي يتخددر  علدد  مددذرب 
عددد  جريددان القلدداص ، خاليًددا للسددادة  (9)فالحعايلددة (8)فالشددايعية (7)السددادة الحعفيددة

 .(10)المالكية
يفا الييادة اليسيرة   الستيفاء الحد ، لييدادة ععدفا امف عما  فرف الراجح ، يإعه  جف 

 المخفية عل  العف  أف عضف دخر.

                                                           

 . 21( دية ما ين جفف اإلعسان من األعضاء، ص1)
، عقددالً عددن العقفيددام 22( جدددف  تقددديرام عسددب العجددي ، ملددلحة اللددب الشددرعن يالمعلددفرة  ، ص2)

 ، يتلرف. 313الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية، ص
 ( .45( سفرة المائدة، من اآلية: ) 3)
 (. 126( سفرة العح ، من اآلية رق :)(4
 ( .194سفرة اليقرة، من اآلية : ) (5)
 574 /7، الفقه اإلسالمن فأدلته 317 /8المغعن الين قدامة ( (6

 345 /8، اليحر الرائد 111 /6فما يعدرا، تييين الحقائد 298 /7يدائع اللعائع ( (7

، 148 /12، الحافي الكيير 24 /4، أسع  الملالب  182، 179 /9رفضة اللاليين فعمدة المفتين ( (8
 358 /11، الييان ين مذرب اإلما  الشايعن 179 /3المهذب 

فمددا 16 /10، اإلعلداف 282 /3، فمدا يعدددرا، شدرح معتهد  اإلرادام 316 /8المغعدن اليدن قدامدة ( (9

  189 /4يعدرا، اإلقعاع 
، 247 /6، مفاردب الجليد  253 /4، الشدرح الكييدر مدع حاشدية الدسدفقن 315 /8لتا  فاإلكلي  ا( (10

  47 /9معح الجلي  
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أما ين  ير الحالة السايقة ، يال يجري القلاص ين عقفيدة االعتدداء علد  المدرارة 
  )1(اتفاقا   لعد  أمن الحيف.

 
 ثاعيًا : عد  فجفب الدية الكاملة ين االعتداء عل  المرارة :  

  تخدر  علديقعدة علد  المدرارة ، يالدذي ال يوت لفر فجفب دية كاملة ين الجعاية الفا
ا سديد فجدفب ديدة كاملدة يدن ردذا العضدف ، فذلد  لمد مذارب الفقهاء األريعة : عدد 

 شدر، فأنعذكر  من أن المرارة تعتير قعاة لمدرفر العلدارة اللدفرافية  لد  اإلثعد  
رافية رذ  الفظيفة يمكدن أن تقدف  يهدا القعدفام الرئيسدة حيدث تلد  العلدارة اللدف

خدتال  امياشرة من الكيد خال  القعفام الرئيسدة علد  اإلثعد  عشدر دفن أي يلفرة 
  ين مهماتها  ذا كاعم القعفام سليمة.

 لتدن تدعصفيعاًء عل  ذلد  ، يدإن الدذي تقتضديه قفاعدد يقهداء المدذارب األريعدة ، فا
فظيفدة يعل  أن الدية الكاملدة  عمدا تجدب يدن كد  عضدف ال ثداعن لده يدن اليددن يقدف  

  يقف  يها  ير  ين اليدن. )معفعة( ال
فعليدده : يددإن الفاجددب يددن  تددالف المددرارة : حكفمددة يحددددرا أردد  االختلدداص مددن 

   (2)األلياء.
مدا فافية ، فالضايل العا  لمقدار الحكفمة الفاجية ين المرارة ردف: العلدارة اللدفر
كدن فمدا يم خلفه االعتداء من أثر عل  الكمية التن كاعم تلد  قيد   تدالف المدرارة ،

 .أن يدثر  فلف  العلارة اللفرفاية يشك  مياشر من خال  القعفام األخرى
ا  % فق10 أما  ذا اختلف األلياء ين تحديد عسية العجي ، يقا  يعضه  عسية العجي

 %  مثال ، يللفقهاء قفالن ين رذ  الحالة :8دخرفن 
لدد  يددراءة : يددرى ألددحايه أن الفاجددب أقدد  التقددديرام مللقددا   ألن األ القددف  األف 

درَّ  علد  قدف  السدادة الشدايعية ، فالحعايلدة ،  خ  الذمة ، يال توشغ   ال ييقين ، فرذا مو
 .)3( فمقتض  قف  السادة الحعفية

أن الفاجددب يددن حالددة تعددذر التقدددير الدددقيد أن يقدددر : يددرى ألددحايه  القددف  الثدداعن
ألكثر  ألعه ظال  ، العقص يٍدع  ما يمكن فأكثر ما يمكن ، فين العمد يلي  المتعمد يا

فالظال  أحد يٍن يحم  عليه ، فين الخلٍ يلي  المخلُ يٍق  مدا يمكدن   ألن األلد  
 . )4(يراءة الذمة يال عوكولَّف يمشكف  ييه ، فرف رأي السادة المالكية

 .الكية: يتيين لن أن الرأي األفل  يالقيف  رف رأي السادة الم الرأي الراجح
 

                                                           

فمدا يعددرا ، الشدرح الكييدر  258 /6، التدا  فاإلكليد  345 /8، اليحدر الرائدد 299، 298 /7( يدائع اللعائع 1)
، الددرفض المريددع 16 /10ف للمددردافي ، اإلعلددا 51 /4، أسددع  الملالددب 200 /2، المهددذب 271 /4للدددردير 

 .54 /6،كشاف القعاع 272 /3
 فما يعدرا، يتلرف. 314العقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية ( (2

، 84، 83 /6،  األ   6/581، حاشية اين عايدين   382 /8، اليحر الرائد   6/133( تيين الحقائد  3)
 .47 /6، كشاف القعاع 341،342 /8، المغعن  335 /7هاية المحتا  ، ع201 /2المهذب 

 .260 /6، التا  فاإلكلي ،  274 /4( الشرح الكيير للدردير،  4)
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 داء عل  المرارة  ل  حتمية استئلالها :   ذا أدى االعت :ثالثًا 
لدد  ع ذا تسدديب االعتددداء علدد  المددرارة  لدد  فجددفب استئلددالها ، يمددا رددف الفاجددب 
للييددب المعتددي يدن ردذ  الحالدة؟ يتخدر  ردذا علد  أقدفا  الفقهداء يدن تحمد  أجدرة ا

 ء يدنالفقها فثمن الدفاء   ألن  جراء العملية ين معع  ذل  ، ي  أفل  ، فقد اختلف
ي الفاجب عل  ت د  عم    : ين رذ  الحالة ، فكان خاليه  عل  ثالثة أقفا المو

ي أجدرة اللييدب ، فثمدن الددفاء ،  ت دد  عم القف  األف  : يرى ألحايوه أعه يجدب علد  المو
رَّ م عل  ما ذرب  ليه اإلما  محمد ين الحسن ين رفاية ععه ، فرفايدة عدن  خ  فرف مو

يعدض الحعفيدة رأي اإلمدا   أيدن يفسدف يدن الرفايدة اإلما  أين يفسف ، في سَّر  يهدا 
 ،  (1)األخرى المرفية ععه 

 
. ف ال فجب التعيير يقل يدن العمدد ، أي يدن حالدة الشدفاء ، أف (2)فقفٌ  ععد المالكية

ٍ  أف عفقٍة ين عال ٍ فعحف .  تفقف العيف ، دفن  ورم
ي ، ت دد  عم ف ن لد  ييدد  للجعايدة  القف  الثاعن : يرى ألدحايوه فجدفب  الحكفمدة علد  المو

فرف توق دَّر رذ  الحكفمة يٍقرب حاالته  ل  االعدما  فالشفاء ، أثٌر ين المجعن عليه ، 
دددرَّ  علددد  رأي اإلمدددا  أيدددف يفسدددف ، فرفايدددة عدددن اإلمدددا  محمدددد يدددن الحسدددن  خ  مو

 (5)، فمقاي  المذرب ععد الحعايلة. (4)، فألح الفجهين ععد الشايعية (3)الشيياعن
ي  ذا كاعدم الجعايدة خلدًٍ القف  الثا ت د  عم لث : يرى ألحايوه أعه ال  يجب شنٌء عل  المو

ددف ن  دفن أجددرة ، ف ال فجددب التعييددرو يقددل ، أي  ذا كاعددم الجعايددة عمدددا ،  كمددا لددف شو
ددرَّ م علدد  مددا ذرددب  ليدده اإلمددا  أيددف  لييددب ، أف ثمددن دفاء ، فعحفرمددا خ  ، فرددف مو

 ،  (7)فالمالكية ، (6)حعيفة

                                                           

، الدر المختار ، فحاشية 81 /26، الميسفل للسرخسن 648 /2، مجمع األعهر 388 /8اليحر الرائد ( (1
 392 /8ر الرائد ، اليح316 /7، يدائع اللعائع 586 /6اين عايدين 

 381 /4، حاشية اللافي عل  الشرح اللغير 270 /4الشرح الكيير مع حاشية الدسفقن ( (2
 /10، الععاية شدرح الهدايدة 138 /6، تييين الحقائد، 392 /8، اليحر الرائد 316 /7يدائع اللعائع ( (3

 133 /2، الجفررة العيرة 296
، مغعددن 346 /7، عهايددة المحتددا  486 /8حفددة المحتددا  ت 309 /9رفضدة اللدداليين فعمدددة المفتددين ( (4

 332 /5المحتا  
 185 /6، شرح اليركشن 484 /8المغعن الين قدامة ( (5
 /10، الععاية شدرح الهدايدة 138 /6، تييين الحقائد، 392 /8، اليحر الرائد 316 /7يدائع اللعائع ( (6

 98 /2كا  ، درر الحكا  شرح  رر األح133 /2، الجفررة العيرة 296
، التدا  فاإلكليد  لمختلدر خليد  305 /2، حاشية العددفي 260 /4الشرح الكيير مع حاشية الدسفقن ( (7
 191 /2، الففاكه الدفاعن 381 /4، حاشية اللافي عل  الشرح اللغير 335 /8
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    .(2)، فالحعايلة ين المذرب (1)الشايعية ففجه ععد
فقددد سدديد ذكددر أدلددة رددذ  األقددفا  ، فمعاقشددتها ، فأن الددرأي الددراجح رددف القدددف  

 .(3)األف 
أمددا أرش الجائفددة  ن تدد  االستئلددا  عددن لريددد الجراحددة   يالددذي يتددرجح تحمدد  

كر   –ثلث الدية–المعتدى عليه أرش الجائفة   مضدلرا   ألن المعتدى عليه يكفن كالمو
ن  ين  جراء الجراحة ، يإذن المعتدى عليده لفعد    ل   عقاذ عفسه ، ف ن كان رف اآلذ 
مياح ، ي  فاجب ، فرف  عقاذ عفسه ، يفجب أن يتحم  المتسيب كام  أرش الجائفدة  

 (4)  ألعه سيب اإلجاية ، فيعله ، فرف االعتداء  ير مشرفع.
 

 المطلب التاسع 

 حال وعقوبته في أثر االعتداء على الط 
 

 الفرع األول : في التعريف بالطحال ووظائفه

 
 أفالً : تعريف اللحا  :  

اللحدا  : رددف عضدف كييددر يدن الجسددد يقدع يددين المعددة فالحجدداب الحداجي يددن يسددار 
ي اتده ، فردف ممدا يجدفي  اليلن ، فظيفته تتعل د يتكدفين الدد  ، ف تدالف القددي  مدن كور 

عجن ليمفدن كييدر رقيدد ، فردف جديء مدن الجهداي ، فردف عضدف  سدف (5)أكله من الد 
فالجهاي الدفري ، فرف مستلي  الشك  ، لفعه أحمدر قدات  ، ييلدغ فيعده  )6(اللمفافي
سدد  ،  10 –7سدد  ، عرضدده حددفالن  15 –12جدد  ، لفلدده حددفالن  180حددفالن 

 . )7(فاللحا  عضف رش فسريع العلب فالتميق
 

 ثاعيًا : فظائف اللحا  : 
 أر  فظائف اللحا  التن يقف  يها رن :يمكن القف  يٍن 

  يفقد ردذفيسار  اللحا  مع الكيد ين لعع كريام الد  الحمراء ععد الجعين ،   -1
 الفظيفة يعد الفالدة.

                                                           

، مغعددن 346 /7، عهايددة المحتددا  486 /8تحفددة المحتددا   309 /9رفضدة اللدداليين فعمدددة المفتددين ( (1
 332 /5المحتا  

، المغعن الين 58 /6، كشاف القعاع عن متن اإلقعاع 117 /10اإلعلاف ين معرية الراجح من الخالف ( (2
 185 /6، شرح اليركشن 484 /8قدامة 

 ضايل ما تجب ييه الحكفمة. -المللب الثاعن( (3
  ، يتلرف.316العقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية ( (4

، معجدد  لغددة 238 /3، المحكدد  فالمحدديل األعظدد  362 /29، تددا  العددرف  399 /11لسددان العددرب ( (5
 1389 /2، معج  اللغة العريية المعالرة 289الفقهاء، ص

الجهداي اللمفددافي : يعدرف علدد  أعده جهدداي مسداعد لجمددع السدائ  الييعددن المعتشدر يددين خاليدا الجسدد  ( 6)
 249فية . عل  فظائف األعضاء ،ص ف عادته  ل  الدفرة الدم

،  239، تشدريح جسد  اإلعسدان، ص  125، علد  التشدريح، ص 252علد  فظدائف األعضداء ، ص ( 7)
240. 
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ة ، رة مركدييعتير اللحا  مخيعًا رئيسيًا للد  ، حيث يقف  يتخيين الد  عل  لف -2
 مثالً.فيفر ه ين الدفرة الدمفية ين الحاالم اللارئة كالعيف 

 يقف  اللحا  يتعظي  كمية الد  المارة ين األفعية الدمفية. -3
يعمددد  اللحدددا  علددد  تعقيدددة الدددد  مدددن الشدددفائب فالميكرفيدددام يفضددد  الجيدددفب  -4

 فالفرا ام الدمفية الكثيرة الميلعة يخاليا يلعمية.
حددا  يعتيددر اللحددا  مقيددرة الكريددام الحمددراء حيددث تمددفم قيدد  فلددفلها  لدد  الل -5

 فجلدفيينه ، فلكعها تدين ييه ، فرذ  فظيفة مهمة حيث تتحلد  مدادة الهيمفلي  يي
 فجلفيينفيستعملها الكيد ين لعع اللفراء ، فيذرب الحديد ليسار  ين تكفين ريم

 جديد.
يلعب اللحا  دفًرا كييرا ين المعاعة يفض  العقد الليمفافيدة التدن تلدعع كريدام  -6

لحا  يقف  يإيدادة اللفيليدام فاليكتيريدا يفاسدلة الد  الييضاء الليمفافية ، كما أن ال
 )1(اليالع .

 
 الفرع الثاني : في أثر االعتداء على الطحال 

 يإن ، فلذا من المعلف  لدى األلياء جميعًا أن اللحا   رشٌّ فسريع العلب فالتميق
إن يدد لدايته أكثددر شدديفعاً مددن األعضداء األخددرى يسدديب مفقعدده يدن الدديلن ، فلددذل  

 يدرة : مدنعليه قد يددي  ل  تهتكده أف استئلداله ، أف جرحده ، ألسدياب كثاالعتداء 
 أرمها :

 حفادث السيارام    ذم كثيرا ما تتسيب ين تهت  اللحا . -1
 الضرب القفي ين اليلن ياليد أف الرج .  -2
 التهت  يسيب اللعن يجس  حاد. -3

غيرردا ل، أف  ياب السدايقةفيالحظ أعه : ين حالة  لاية اللحدا  يتهتد  أف جدرح كييدر لدسد
ليدراً يدن الدد  ممدا خيسديب يقدداعاً  الملداب قدد اللحدا    يإن العال   ذا ل  يت  يفراً   يدإن

 يعتج ععه الفياة.
كدفن ي قدد اللحدا  استئلدا  الملداب ،  ال أن اللحدا  فقد يستليع الجراحفن عدال 

 ضرفريا إليقاف العيف. 
 نة يعدد سدجس  يستليع االستغعاء ععده خالد،  ال أن ال فر   أرمية اللحا  فيفائد 

 ً  . سيع سعفام ، لذل  ، يهف لي  أساسيا ين  يقاء الحياة ععد يقد  تماما
 فيمكن تعفيض عم  اللحا   ل  حد كيير يٍعضاء أخرى ين الجس  مث  :

 العسيج اللمفافي المعفي.    -3العقد للمفافية .    -2الكيد .    -1
 العسيج الشحمن . -5         عقن العظا  .          -4

                                                           

 - 239، تشددريح جسدد  اإلعسددان، ص  125، علدد  التشددريح، ص 252علدد  فظددائف األعضدداء ، ص (1)
 ، المفسفعة العريية ) اللحا  ( .240
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فمع ذل  يقد يعاعن يعض األشخاص ) ين  ياب اللحا  ( من  لايام جرثفميدة أف 
 لد  تلعدي  لتقليدد  -ياقدد اللحددا –يكتيريدة يدن الدد  ، فرعددا قدد يحتدا  المعتدددى عليده

 )1(يرص العدفى.
 الفرع الثالث : في عقوبة االعتداء على الطحال 

تكلدد   لد  أحددلد  أقدف ع ا فرد يدن كتدب مدذارب الفقهداء األريعدةيعدد االسدتقراء فالتتيدع لمد
فا قدددد ذكدددر، ي -رحمهددد  هللا-عدددن الجعايدددة الفاقعدددة علددد  اللحدددا  ،  ال السدددادة الشدددايعية

 : -حمه هللار-لفرتين ين  اية األرمية لهذا العضف فلغير  ، ذكررما اإلما  المافردي
كد  الحدالتين ح  يدي ن ثدلف يدال عديٍف فجدرحٍ ، اللفرة األفل  : اعتداٌء أ ثَّر  عل  اللحا  ، ف

 المحتملتين كالتالن :
: ف ذا علر يلعده فداسده حتد  خدر  اللعدا و مدن يمده أف -رحمه هللا–قا  اإلما  المافردي

العجف من دير  ، يال  ر  عليده فيعدير أديًدا ، يدإن يا  يالددَّفم  أحدد أعضداء الجدفف عدن 
  ألن الكيدد متيدامن ، فاللحدا  متياسدر ، يعليده  محله حتد  تياسدر الكيدد أف تيدامن اللحدا 

  )2(الحكفمة  ن يقن عل  حاله ، فال شنء عليه  ن عاد  ل  محله.
ح  اللحا  ث  اعدم  الجورح ، فعلها :  ر   اللفرة الثاعية : اعتداٌء ج 

يدإن أجايده حتد  لدذع الحديدد كيدد  أف لحالده   ليمدم » :-رحمده هللا–قا  اإلمدا  المدافردي
 .  )3(« دية ين الجائفة ، فحكفمة ين لذع الحديد الكيد فاللحا .. ثلث ال

يدإن خرقدم جائفدة عحدف الديلن األمعداء  ،  أف »: -رحمه هللا–فقا  اإلما  اين حجر الهيتمن
 .)4(« لذعم كيدا ، أف لحاال ، أف كسرم جائفة الجعب الضلع يفيها مع ذل  حكفمة

 .)5( ل  االعدما  فالسالمة فتقدر الحكفمة ين رذ  الحالة يٍقرب حالة
ألخدرى ثالثدة افيتخر  رذا أيًضا علد  القفاعدد العامدة التدن عدص عليهدا يقهداء المدذارب ال

يهدا ييمدا خدريج عل) الحعفية ، فالمالكية ، فالحعايلدة( يدن كتديه  ، فالتدن تلدلح أساسدا للت
 م.  االذكر  يقهاء الشايعية رعا من فجفب الحكفمة ين تل  الحل  يذكرف  ، مما 

   :لتالن فيقيم رعا حاالم أخرى أخرجها عل  ما ذكر  يقهاء المذارب األريعة ، كا
 

 :  اللحا أفالً : جريان القلاص ين االعتداء عل  
ألديحم عمليددة استئلدا  اللحددا  لدددى األليداء ، فخالددة يددن العلدر الحاضددر مددن 

ن مختلدان ثقتدان العمليام المعتدادة قليلدة الخلدفرة ، فيعداء عليده :  ن أخيدر ليييدا
يإمكدان القلداص دفن أي ييدادة ، يالدذي يتدرجح جريدان القلداص كمدا سديد عمدالً 

فألن د  الجاعن معلفٌ   ال يمقدار جعايتده ، يالعلفص العامة التن ذكرعارا سايقًا ، 

                                                           

، 239، ص 36، تشددريح جسدد  اإلعسددان، ص 517، 516عددن الجعددائن ، ص اللددب الشددرعن فاليددفلي  الف( 1)
، المفسدفعة العرييدة ) اللحدا ( ، عقدال 21، ديدة مدا يدن جدفف اإلعسدان ، ص  5أحكا  الجعاية عل  اللحدا ، ص 

 ، يتلرف. 321عن العقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية، ص 

 .12/241( الحافي الكيير 2)
 . 12/240(  الحافي الكيير 3)
  64 /5، حاشية الجم  324 /7، عهاية المحتا  8/460( تحفة المحتا   4)
 . 9/310( رفضة اللاليين  5)
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ع ع التعرض له ، يال تلح الييدادة يدن القلداص علد  قددر  يما ياد عليها معلفٌ  يومم
 ا عل  سائر األعضاء األخرى لدى يقهاء المذارب األريعة.، فقياس (1)الجعاية.

يدإن شدد  الليييددان يدن ييددادة يسدديرة مدن جددراء القددفد ، يالدذي يتخددر  علدد  مددذرب 
عددد  جريددان القلدداص ، خاليًددا للسددادة  (4)فالحعايلددة (3)فالشددايعية (2)السددادة الحعفيددة

 .(5)المالكية
ء الفقهدا ئدن   يدال يجدري رعدا خدالففال يتلفر ين رذا العضدف)اللحا ( االستئلدا  الجي

 ين القلاص الجيئن. 
 

 فجفب الدية الكاملة ين استئلا  اللحا  :   :ثاعيًا 
يترجح لدي تخريج رذا العضف عل  ما قاله الفقهاء اتفاقا من فجفب الدية الكاملة يدن كد  

يفتده عضف ال ثاعن له ين اليدن ، فييه معفعة كييرة ال يقدف   يدر  مدن أعضداء اليددن يفظ
  (6)العلياق الضايل عليه.

خاليدا لمدا ذردب )7(فرذا الذي ذريم  ليه تخريًجا ذرب  ليه أيضا يعض الياحثين المعالرين
حيددث أفجددب حكفمددة يقددل مقدددرا  يارددا يعسددية العجددي الددذي يلحددد  )8( ليدده يعضدده   اآلخددر

 الجس  عتيجة يقد اللحا .
 ن اآلتن : فاحتج من ذرب  ل  رذا القف  يٍمفر يمكن  جمالها ي

أن اللحا  ل  يرد ييه عص يفجفب الدية ، فل  يتقدر له أرش معين ، فك  ما  -1
 .)9(ل  يرد ييه عص تجب ييه الحكفمة ال الدية   لعد  جريان القيا  ين التقديرام

                                                           

 574 /7، الفقه اإلسالمن فأدلته 317 /8المغعن الين قدامة ( (1
 345 /8، اليحر الرائد 111 /6فما يعدرا، تييين الحقائد 298 /7يدائع اللعائع ( (2
، 148 /12، الحدافي الكييدر 24 /4، أسع  الملالب  182، 179 /9رفضة اللاليين فعمدة المفتين ( (3

 358 /11، الييان ين مذرب اإلما  الشايعن 179 /3المهذب 
فما يعدرا، 16 /10، اإلعلاف 282 /3، فما يعدرا، شرح معته  اإلرادام 316 /8المغعن الين قدامة ( (4

  189 /4اإلقعاع 
، مدعح 247 /6، مفاردب الجليد  253 /4، الشرح الكيير مع حاشية الدسدفقن 315 /8التا  فاإلكلي  ( (5

  47 /9الجلي  
 ، يتلرف.323العقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية، ص ( (6
، القاضن/ محمد ين سدعيد  ( ممن ذرب  ل  ذل  الدكتفر / محمد اليحيلن ، الشيخ / محمد ين عثيمين7)

، دية ما ين جفف اإلعسان من األعضداء  ،  16ين عيد هللا القحلاعن . أحكا  الجعاية عل  اللحا  ، ص 
 (.22ص 
( ممن ذرب  ل  ذل  ريئة كيار العلماء يالمملكة العريية السعفدية ، فأيت  يه الشيخ / عيد العييدي يدن 8)

ييده عدص مدن الشدارع كالكيدد فالرئدة ف يررمدا ، فعليده العمد  يدن ياي فرف قف  الهيئة ين ك  ما ل  يرد 
المحاك  الشرعية ين المملكة العريية فمحكمة التمييي ، فرجحه الشيخ/ أحمد ين عيد هللا الجعفري ، يعاء 
عل  أن معفعة اللحا  ليسم كييرة فأن يعض األعضاء األخرى تقف  ييعض فظائفه. أحكدا  الجعايدة علد  

، ديددة مددا يددن جددفف اإلعسددان مددن  15ضددن/ محمددد يددن سددعيد يددن عيددد هللا القحلدداعن ، ص اللحدا  ، للقا
 .23األعضاء  ، ص 

 .23، دية ما ين جفف اإلعسان من األعضاء  ، ص  15(  أحكا  الجعاية عل  اللحا  ، ص 9)
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يما سيد من أن العلفص  عما تركم العص عل  رذ  األعضداء فيمكن أن يعاقش ذل  : 
يدن مثد  ردذا الفقدم يقداء المجعدن عليده حيدا مدع تلدف ردذ  تفليال   ألعه ل  يكدن يتلدفر 

األعضدداء ، فال تلدد  العمليددام التددن تجددرى يددن العلددر الحددديث ، ف عمددا قعدددم العلددفص 
قفاعد رذا اليداب ، فكدذل  يعد  الفقهداء فعلدفص الفقهداء تدعص علد   أن عظدرة الفقهداء 

 --اإلمدا  الشدايعنلهذ  األعضاء كاعم مختلفة عما يدن العلدر الحدديث ، فمدن ذلد  قدف  
ف ن عكٍ ين الجفف شيئا يفيه حكفمة ، ف ن خرق يالسكين األمعاء ضمن الدعف  كلهدا :» 

 .)1(« ن مام ، فال أحسيه يعيش  ذا خرق أمعاء  
فظلم رذ  العظرة  ل  فقم قريب ، يد  عليه قف  اليهفتن : ف ن يع  فاحدد يعدال ال تيقد  

جيده ، ثد  ضدرب ععقده دخدر يالقاتد  ردف األف    معه الحياة كقلع حشفته أف مريئده أف فد
فمثدد  ردذ  العظددرة  الفاقعيددة ال يمكدن أن يفلدد  معهددا  )2( ألن الحيداة ال تيقدد  مدع جعايتدده.

تقدددير للددفرة  يددر متلددفرة الفقددفع )استئلددا  اللحددا ( ، ف ن لدد  تخدد  عيدداراته  مددن 
    (3)  شارة أف تلفيح.

فعملدم يده  شرعية قدا  يده جمهدفر الفقهداء ،كما أن جريان القيا  ين مجا  العقفيام ال
 .جميع المذارب الفقهية يال استثعاء

ممددا احددتج يدده ألددحاب رددذا الددرأي أن معفعددة اللحددا  ليسددم كييددرة ، فأن يعددض  -2
 .)4(األعضاء األخرى تقف  ييعض فظائفه

 .)5(فيمكن معاقشة ذل  : يما تقد  من أن لللحا  فظائف ال يقف  يها  ير 
 

 تان :لايام فاآلال  التن ال تعقب أثرا عل  اللحا  ، يلها حالثالثًا : اإل
الحالة األفل  : اإللايام فاآلال  التدن ال تعقدب أثدرا علد  اللحدا  فتشدف  دفن يدذ  
مددا  يددن دفاء أف أجدددرة لييددب فعحفرمدددا ، فالتددن عيدددر عددن أحدددد لددفررا اإلمدددا  

ال توفجدب شدرعا ، كلدفرة ردذا العدفع مدن االعتدداء « يتيامن اللحدا »--المافردي
ين رذ  الحالة  ال التعيير يما يرا  القاضن معاسيا ، يإن كان االعتداء خًلٍ ال يوفجبو 

المدددذارب األريعدددة يدددن الللمدددة فاللكدددية  شددديئًا ، فردددذا تخريًجدددا علددد  قدددف  يقهددداء
خاليدا أليدن  يفسدف مدن يقهداء الحعفيدة ، يإعده أفجدب أرش األلد  علدد   (6)فعحفرمدا

 .(7)، فقد سيد اإلشارة  ل  ذل   حدى الرفايام ععه
                                                           

 . 6/79( األ  ،  1)
 .5/516( كشاف القعاع ،  2)
  ، يتلرف.323ل  األعضاء الجفيية اليشرية العقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء ع( (3

 .24،  23( دية ما ين جفف اإلعسان من األعضاء  ، ص 4)
 ، يتلرف.323(العقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية 5)
 /2 ، الكداين يدن يقده أرد  المديعدة653 /4، المدفعدة 123 /2الجفررة العيرة عل  مختلدر القددفري ( (6

، 16 /8،  247 /6، شدرح مختلدر خليد  242 /8، التا  فاإلكليد  322 /12، الذخيرة للقراين 1105
 /6، الفسديل يدن المدذرب 353 /4، حاشية اللافي 306 /2، حاشية العدفي 191 /2الففاكه الدفاعن 

 ، حاشددية الجمدد  علدد  شددرح332 /5، مغعددن المحتددا  309 /9، رفضددة اللدداليين فعمدددة المفتددين 337
   548 /5، كشاف القعاع 70 /5المعهج 

  133 /2، الجفررة العيرة 388 /8، اليحر الرائد 296 /10الععاية شرح الهداية ( (7
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ف يتددخ  حدد  ، أالحالة الثاعية : أن يوحدث االعتداء عييا داخليا ، ث  يتفقف العديف ف
قدب ا ال تعلين ياستخدا  أدفية فقف العيف مثال ، أف يحدث االعتداء  لدايام فدالمد
ت  أثرا عل  اللحا  ، لكن يعد معالجة يدفاء فعحف ذل  ، يه  يجب عل  المو  ي أجرة د  عم

، مدع  اللييب ، فثمن الدفاء ، فعحدف  ، أف حكفمدة للعييدف  ن تفقدف العديف فحدد 
 ؟ التعيير ين العمد أيضا

ثالثية  فيي ذي ا الحالية ، و ياف خالفهي  عليى الُمْعتَِدي اختلف الفقهاء في الواجب على

 أقوال : 
 ج

ي أجدرة اللييدب ، ت دد  عم فثمدن الددفاء ،  القف  األف  : يرى ألحايوه أعه يجدب علد  المو
رَّ م عل  ما ذرب  ليه اإلما  محمد ين الحسن ين رفاية ععه ، فرفايدة عدن  خ  فرف مو
اإلما  أين يفسف ، في سَّر  يهدا يعدض الحعفيدة رأي اإلمدا   أيدن يفسدف يدن الرفايدة 

. ف ال فجب التعيير يقل ين العمدد ، (2)، فقفٌ  ععد المالكية (1)األخرى المرفية ععه 
ٍ  أف عفقٍة ين عال ٍ فعحف . أي ين حالة  الشفاء ، أف تفقف العيف ، دفن  ورم

ي ، ف ن لد  ييدد  للجعايدة  ت دد  عم القف  الثاعن : يرى ألدحايوه فجدفب  الحكفمدة علد  المو
فرف توق دَّر رذ  الحكفمة يٍقرب حاالته  ل  االعدما  فالشفاء ، أثٌر ين المجعن عليه ، 

دددرَّ  علددد  رأي اإلمدددا  أيدددف يفسدددف خ  ، فرفايدددة عدددن اإلمدددا  محمدددد يدددن الحسدددن  مو
 ،  (4)، فألح الفجهين ععد الشايعية (3)الشيياعن

 (5)فمقاي  المذرب ععد الحعايلة
 

ي  ذا كاعدم الجعايدة خلدًٍ  ت د  عم القف  الثالث : يرى ألحايوه أعه ال  يجب شنٌء عل  المو
ددف  ، ف ال فجددب التعييددرو يقددل ، أي  ذا كاعددم الجعايددة عمدددا ،  ن  دفن أجددرة كمددا لددف شو

ددرَّ م علدد  مددا ذرددب  ليدده اإلمددا  أيددف  لييددب ، أف ثمددن دفاء ، فعحفرمددا خ  ، فرددف مو
 ،  (7)فالمالكية ، (6)حعيفة

                                                           

، الدر المختار ، فحاشية 81 /26، الميسفل للسرخسن 648 /2، مجمع األعهر 388 /8اليحر الرائد  ((1
 392 /8د ، اليحر الرائ316 /7، يدائع اللعائع 586 /6اين عايدين 

 381 /4، حاشية اللافي عل  الشرح اللغير 270 /4الشرح الكيير مع حاشية الدسفقن ( (2
 /10، الععاية شدرح الهدايدة 138 /6، تييين الحقائد، 392 /8، اليحر الرائد 316 /7يدائع اللعائع ( (3

 133 /2، الجفررة العيرة 296
، مغعددن 346 /7، عهايددة المحتددا  486 /8حتددا  تحفددة الم 309 /9رفضدة اللدداليين فعمدددة المفتددين ( (4

 332 /5المحتا  
 185 /6، شرح اليركشن 484 /8المغعن الين قدامة ( (5
 /10، الععاية شدرح الهدايدة 138 /6، تييين الحقائد، 392 /8، اليحر الرائد 316 /7يدائع اللعائع ( (6

 98 /2، درر الحكا  شرح  رر األحكا  133 /2، الجفررة العيرة 296
، التدا  فاإلكليد  لمختلدر خليد  305 /2، حاشية العددفي 260 /4الشرح الكيير مع حاشية الدسفقن ( (7
 191 /2، الففاكه الدفاعن 381 /4، حاشية اللافي عل  الشرح اللغير 335 /8
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    .(2)، فالحعايلة ين المذرب (1)ففجه ععد الشايعية
فقددد سدديد ذكددر أدلددة رددذ  األقددفا  ، فمعاقشددتها ، فأن الددرأي الددراجح رددف القدددف  

 .(3)األف 
 

فددا  قيدد  سددن الرايعددة مددن عمددرر  يجددب  علددادر  لقاًحددا ضددد جددراثي  رايعًددا : األل
المكددفرام الرئفيددة قيدد  استئلددا  اللحددا  ، فيعلددن اليعسددلين يعددد االستئلددا  مدددة 
سعتين عل  األق  ، فكذل  قد يوعلح ييعض المضادام الحيفية لديعض حداالم الكيدار 

تمر ، ييخيددر فلددن ، يهددذ  المسددٍلة تولحددد يددالعال  المسدد )4(حددا  استئلددا  اللحددا 
المعتدددى عليدده يددين أخددذ ديددة اللحددا  كددامال ، فيددين أن يتحمدد  الجدداعن ثمددن العددال  
فعحف  ، فأرش العجي الحال  يين حالته لدحيحا فيدين حالتده ملدايا مدع الددفاء ، 

   (5) فقد سيد كيفية تقدير ذل .
 

 المطلب العاشر 

 في أثر االعتداء على البنكرياس وعقوبته  
 

 ول : في التعريف بالبنكرياس ووظائفهالفرع األ

 
ددد ة كييدرة تايعدة للجهداي الهضدمن ،  لفعهددا أفالً : تعريدف اليعكريدا  : عيدارة عدن  و

، توفدري علدارة خالدة يالهضد  ، كمدا فاإلثعد  عشدر ، تقدع يدين المعددة مائ  للفردي
فى فيقع اليعكريا  ين تجفيف اليلن ععد مستتوفري اإلعسفلين الالي  لهض  السكر ، 

 .)6(الفقرة القلعية األفل  أف الثاعية ، فرن ين فضع أعمد من المعدة.
 

 ثاعيًا : فظائف اليعكريا  : 
تتركدب اليعكريدا  مدن عدفعين مدن األعسدجة الغديدة ، أحددرما : يقدف  يدإيراي اإلعييمددام ، 
فرددن الغدددد الخارجيددة لليعكريددا  ، فاألخددرى : تفددري الهرمفعددام ، فرددن الغدددد الداخليددة 

فمددن رعددا تتعددفع فظددائف اليعكريددا  اإليراييددة تيعددا لعددفع الغدددد -اللددماء–عكريددا للي
  )7(.اليعكرياسية

 
                                                           

، مغعددن 346 /7، عهايددة المحتددا  486 /8تحفددة المحتددا   309 /9رفضدة اللدداليين فعمدددة المفتددين ( (1
 332 /5 المحتا 

، المغعن الين 58 /6، كشاف القعاع عن متن اإلقعاع 117 /10اإلعلاف ين معرية الراجح من الخالف ( (2
 185 /6، شرح اليركشن 484 /8قدامة 

 ضايل ما تجب ييه الحكفمة. -المللب الثاعن( (3
 . يتلرف . 5أحكا  الجعاية عل  اللحا  ، ص ( 4)

  ، يتلرف.325عتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية العقفيام الشرعية المتعلقة ياال( (5

 .323، تشريح جس  اإلعسان ، د/حكمم عيد الكري  ، ص  249 /1( معج  اللغة العريية المعالرة 6)
 .113، 112، عل  التشريح ،ص  65،  64(عل  فظائف األعضاء ، ص 7)
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 الفرع الثاني : في أثر االعتداء على البنكرياس 

هدا ة لمفقع ذا كاعم  دة اليعكريا  من األعضاء التن تتدفير لهدا حمايدة كييدرة عتيجد
 د تتعدرضعتداء ،  ال أعها قدالتشريحن ين الجس  مما يجعلها ين مفضع دمن من اال

عحدف فائيدة فالعتداء ما كدالللد العداري أف الجدرفح الفخييدة الغدائرة أف األخلداء الد
 ذل  مما يدثر عليها  ما اختالال ين فظائفها ، أف استئلاال تاما لها.

فقد يكفن أشهر مرض رفرمفعن معرفف رف داء السدكري ، فيحددث ععددما يفشد  
، فرددف  ه يلريقددة سدليمة   ياليعكريددا  يعددتج األعسددفليناليعكريدا  يددن أداء فظيفتدد

سددية اسددتخدا  السددكر، فرددف أحددد العددفاتج األسا رفرمددفن يجعدد  الجسدد  قددادًرا علدد 
 لعملية الهض .

اسدتخدا  السدكر ، ييددأ الجسد  يدن تكسدير أعسدجته الذاتيدة  يإذا ل  تتمكن الخاليدا مدن
 )1(.ة  ذا تور  دفن عال السكري يددي  ل  الفيا للحلف  عل  الغذاء ، فالداء

ام تل    ررمفعفمن عع  هللا تعال  عليعا أن ت  اكتشاف األعسفلين الذي يوعتير من أر
لفيداة  ادي  لد  الغدة ، فرف ما يجع  يقد اليعكريا  كليًّا يسديب االعتدداء عليده ال يدد

تمًما ، فيقف  األعسفلين الملعع لييًّا مقا  األعسفلين اللييعن تق  رييا.ح 
 مالحظة :  مع
فن ف الهرمدأأن األعسفلين أف  ير  من ررمفعام تل  الغدة ال يقف  مقدا  الغددة ، -1

 اللييعن تماما ، ف ن حايظ عل  الحياة ظاررا.
لدد  أن تقدددير عسددية العجددي ععددد يقددد يعددض الفظددائف يكددفن يمقارعددة العجددي الحا-2

 يالحالة قي  الجعاية عل  رذا العضف.
لكلن للهرمفعدام فاإلعييمدام ،  ذا كاعدم تعدتج مدن أعضداء مراعاة عسية اإلعتا  ا-3

   (2) أخرى أيضا لتحديد عسية العجي الفعلن يسيب االعتداء.
 

 الفرع الثالث : في عقوبة االعتداء على البنكرياس 

الٍ  لهد  كدقدف علد  يعد االستقراء فالتتيع لما فرد ين كتدب مدذارب  الفقهداء األريعدة ، لد  أ
ألن   داء علد  اليعكريدا  كعضدف مدن األعضداء الجفييدة ، فذلد  يخلدفص عقفيدة االعتد

لدد  لكدال  عاالعلدف  اللييدة لد  تكددن تقددمم يدن علددرر  يالقددر الكداين الدذي يوتلددفر معده 
درَّ  ردذا علد  القفاعدد العا عدص عليهدا  مدة التدناألعضاء الجفيية يهذا التفلي  ، لكدن ي ت خ 

ذكرف  ، مدا لد  يدلح أساسدا للتخدريج عليهدا يييقهاء المذارب األريعة ين كتيه  ، فالتن تل
 فذل  عل  العحف التالن :    

 
 أفالً : جريان القلاص ين االعتداء عل  اليعكريا  :  

                                                           

 ( المفسفعة العريية ) المرض(.1)
 ، يتلرف. 329ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية  ( العقفيام الشرعية المتعلقة(2
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  حيًددا  لددر دد  التلددفر الليددن الجراحددن المفجددفد يددن علددرعا اآلن ،  ال أعدده لدد  يلدد  جرا
يددا تددالف خالكمددا أن  استئلددا  اليعكريددا  كددامال ، فمددع ذلدد  ، يإعدده ال يمتعددع يعدد  ذلدد  ، 

 اليعكريا  ، قد تحدث اآلن عن لريد تعاف  يعض األدفية. 
:  ن أخيددر ليييددان مختلددان ثقتددان يإمكددان القلدداص دفن أي ييددادة ، فيعدداًء عليدده 

يالذي يترجح جريان القلاص كما سيد عمالً يالعلفص العامة التن ذكرعارا سايقًا 
ع دع التعدرض فألن د  الجاعن معلفٌ   ال يمقدار جعاي،  ته ، يما ياد عليها معلدفٌ  يومم

، فقياسددا علدد  سددائر  (1)لدده ، يددال تلددح الييددادة يددن القلدداص علدد  قدددر الجعايددة.
 األعضاء األخرى لدى يقهاء المذارب األريعة.

يدإن شدد  الليييددان يدن ييددادة يسدديرة مدن جددراء القددفد ، يالدذي يتخددر  علدد  مددذرب 
 عد  جريان القلاص ،  (4)ايلةفالحع (3)فالشايعية (2)السادة الحعفية

 .(5)خاليًا للسادة المالكية
حدثده أيإحدداث يعدض مدا  ف ن أخير ليييان مختلان ثقتدان يإمكدان القلداص جيئيًّدا

 ، يقد اختلف الفقهاء عل  قفلين : المعتدي يالمعتدى عليه دفن حيف
: القددف  األف  : يددرى ألددحايه أعدده ال يجددري القلدداص يددن رددذ  الحالددة ، فيدده قددا  

، فذلد    ألعده اعتقدا  يٍلد  الحدد  لد   )8( ، فيعدض الحعايلدة)7( فالمالكية )6(الحعفية
ت ق  م  ل  اليد  المالن ين رذ  الحالة. ير مفضعه ، فرف ال يجفي ععدر  ،   ف عما يوعم

القددف  الثدداعن : يددرى ألددحايه أعدده يجددري القلدداص يددن رددذ  الحالددة ، فيدده قددا  : 
، فذلدد    ألعدده تمكددن مددن يعددض حقدده   يفجددب  )10( فيعددض الحعايلددة )9( الشددايعية

 . )11 (استيفاد    ألن الميسفر ال يسقل يالمعسفر
فيرى الشايعية فيعض من فايقه  من الحعايلة : أن المعتددى عليده يدن ردذ  الحالدة 
يٍخذ أرش الفرق يين ما أحدثه يالمعتدى قلاًلا فيين ما حدث له جعاية ، ين حدين 

رددذا االتجددا  مددن الحعايلددة : أعدده ال يجددفي الجمددع يددين يددرى يعددض مددن فايقهدد  يددن 

                                                           

 574 /7، الفقه اإلسالمن فأدلته 317 /8( المغعن الين قدامة (1
 345 /8، اليحر الرائد 111 /6فما يعدرا، تييين الحقائد 298 /7( يدائع اللعائع (2
، 148 /12حافي الكيير ، ال24 /4، أسع  الملالب  182، 179 /9( رفضة اللاليين فعمدة المفتين (3

 358 /11، الييان ين مذرب اإلما  الشايعن 179 /3المهذب 
فمددا 16 /10، اإلعلداف 282 /3، فمدا يعددرا، شدرح معتهد  اإلرادام 316 /8( المغعدن اليدن قدامدة (4

  189 /4يعدرا، اإلقعاع 
، معح 247 /6جلي  ، مفارب ال253 /4، الشرح الكيير مع حاشية الدسفقن 315 /8( التا  فاإلكلي  (5

  47 /9الجلي  
 . 345 /8، اليحر الرائد ،  299،   298 /7(  يدائع اللعائع،  6)
 .273 /4، الشرح الكيير ، معه حاشية الدسفقن   247 /6( مفارب الجلي  7)
 .548 /5،  كشاف القعاع  17،18 /10، اإلعلاف 308 /8، الميدع  8/357(المغعن  8)
، عهايددة المحتددا    28 /4، مغعددن المحتددا  25،  4/24أسددع  الملالددب   202 /9( رفضددة اللدداليين  9)
7/286. 
 .548 /5،  كشاف القعاع  17،18 /10، اإلعلاف 308 /8، الميدع  8/357(  المغعن  10)
 . 159(  األشيا  فالعظائر ، للسيفلن ، ص 11)
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القلدداص ، فاألرش ، يدد  يكتفددن  مددا يددٍرش جميددع الجعايددة ، ف مددا يالقلدداص ييمددا 
 .)1( يمكن ، فرف المشهفر ععدر 

 : رف قف  السادة الشايعية فمن فايقه . الرأي الراجح
داء علدد  أمددا يددن  يددر الحدداالم السددايقة ، يددال يجددري القلدداص يددن عقفيددة االعتدد

 )2(اليعكريا  اتفاقًا   لعد  أمن الحيف.
 

 فجفب الدية الكاملة ين استئلا  اليعكريا  :   :ثاعيًا 
ديدة كاملدة  إعه يجدبي ذا أدى االعتداء عل  اليعكريا   ل   تاليه  تاليًا كامالً فاستدل  ، 
ضدف ال ثداعن   ٍ عكد ، فذل  تخريًجا عل  ما قاله الفقهاء اتفاقًا من فجفب الدية الكاملدة يدن

 ه. له ين اليدن ، فييه معفعة كييرة ، ال يقف   ير  من أعضاء اليدن يفظيفت
 

 االعتداءام المدقتة فالدائمة عل  اليعكريا  ففظائفه :   :ثالثًا 
ا  ذ ريا اليعكأ  خلٍ عل  –ععد من يقف  يه-االعتداء سفاء أكان عمدا أ  شيه عمد

فأععدن –االقيدا  يفظيفتهدا  مدا عهائيدا أف مدقتد يحيث تعجي عنما تر  عرضا مدقتا 
ف ال يخلد يالحا  -يمدقم أعها تحتا   ل  عال  أف جراحة لتقف  يفظيفتها مرة أخرى

 ف عحدف  ،أ لد  حالتهدا دفن تددخ  يددفاء  اليعكريدا من ثالثة أحفا  :  ما أن تعدفد 
 ف ما يعد التدخ  ، ف ما أن تيق  تالفة ، أف مختلة الفظائف.

 
 لدد  حالتهددا قيدد  االعتددداء يعددد مدددة قلدديرة أف  اليعكريددا :  ن عدداد  ة األفلدد الحالدد

لفيلة دفن تغري  المعتدى عليه ثمن دفاء أف أجرة لييب فعحف  ، ال يوفجدب شدرعا 
ين رذ  الحالة  ال التعيير يما يرا  القاضن معاسيا ، يإن كان االعتداء خًلٍ ال يوفجبو 

 المذارب األريعة ين الللمة فاللكدية فعحفرمدا هاءشيئًا ، فرذا تخريًجا عل  قف  يق

خاليددا أليددن  يفسددف مددن يقهدداء الحعفيددة ، يإعدده أفجددب أرش األلدد  علدد   حدددى  (3)
 . (4)الرفايام ععه ، فقد سيد اإلشارة  ل  ذل 

 : رف قف  الجمهفر   ألن التعيير أل  يدعن فعفسن يتسافيا. فالراجح
 

                                                           

 ( مراجع المذريين السايقين عف  اللفحام .1)
فما يعدرا ، الشرح  258 /6، التا  فاإلكلي  345 /8، اليحر الرائد 299، 298 /7( يدائع اللعائع 2)

، 16 /10، اإلعلدداف للمددردافي  51 /4، أسددع  الملالددب 200 /2، المهددذب 271 /4الكييددر للدددردير 
 .54 /6،كشاف القعاع 272 /3الرفض المريع 

 /2كاين ين يقده أرد  المديعدة ، ال653 /4، المدفعة 123 /2( الجفررة العيرة عل  مختلر القدفري (3
، 16 /8،  247 /6، شدرح مختلدر خليد  242 /8، التا  فاإلكلي  322 /12، الذخيرة للقراين 1105

 /6، الفسديل يدن المدذرب 353 /4، حاشية اللافي 306 /2، حاشية العدفي 191 /2الففاكه الدفاعن 
، حاشدية الجمدد  علدد  شددرح 332 /5، مغعددن المحتددا  309 /9، رفضدة اللدداليين فعمدددة المفتدين 337

   548 /5، كشاف القعاع 70 /5المعهج 
  133 /2، الجفررة العيرة 388 /8، اليحر الرائد 296 /10( الععاية شرح الهداية (4
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تددخ  يحدد  ، أف ء عييا داخليا ، ث  يتفقف العديف فأن يوحدث االعتدا: الحالة الثاعية 
قدب ا ال تعلين ياستخدا  أدفية فقف العيف مثال ، أف يحدث االعتداء  لدايام فدالمد
ت داأثرا عل  اليعكريا  ، لكن يعد معالجة يدفاء فعحف ذلد  ، يهد  يجدب علد   عم ي لمو د 

حدد  ، فقف العديف أجرة اللييب ، فثمن الدفاء ، فعحف  ، أف حكفمة للعييف  ن تف
 ؟ مع التعيير ين العمد أيضا

ي اختلف الفقهاء ين الفاجب عل  ت د  عم الثدة ثهد  علد  ين رذ  الحالة ، فكدان خالي المو
 أقفا  : 

ي أجدرة اللييدب ، فثمدن الددفاء ،  ت دد  عم القف  األف  : يرى ألحايوه أعه يجدب علد  المو
رَّ م عل  ما ذرب  ليه اإلما  محمد ين الح خ  سن ين رفاية ععه ، فرفايدة عدن فرف مو

اإلما  أين يفسف ، في سَّر  يهدا يعدض الحعفيدة رأي اإلمدا   أيدن يفسدف يدن الرفايدة 
. ف ال فجب التعيير يقل ين العمدد ، (2)، فقفٌ  ععد المالكية (1)األخرى المرفية ععه 

ٍ  أف عفقٍة ين عال ٍ فعحف .  أي ين حالة الشفاء ، أف تفقف العيف ، دفن  ورم
ي ، ف ن لد  ييدد  للجعايدة ا ت دد  عم لقف  الثاعن : يرى ألدحايوه فجدفب  الحكفمدة علد  المو

فرف توق دَّر رذ  الحكفمة يٍقرب حاالته  ل  االعدما  فالشفاء ، أثٌر ين المجعن عليه ، 
دددرَّ  علددد  رأي اإلمدددا  أيدددف يفسدددف ، فرفايدددة عدددن اإلمدددا  محمدددد يدددن الحسدددن  خ  مو

 (5)، فمقاي  المذرب ععد الحعايلة (4)د الشايعية، فألح الفجهين عع (3)الشيياعن
ي  ذا كاعدم الجعايدة خلدًٍ  ت د  عم القف  الثالث : يرى ألحايوه أعه ال  يجب شنٌء عل  المو

ددف ن  دفن أجددرة ، ف ال فجددب التعييددرو يقددل ، أي  ذا كاعددم الجعايددة عمدددا ،  كمددا لددف شو
ددرَّ م علدد  مددا  لييددب ، أف ثمددن دفاء ، فعحفرمددا خ  ذرددب  ليدده اإلمددا  أيددف ، فرددف مو

    .(9)، فالحعايلة ين المذرب (8)، ففجه ععد الشايعية (7)فالمالكية ، (6)حعيفة
فقددد سدديد ذكددر أدلددة رددذ  األقددفا  ، فمعاقشددتها ، فأن الددرأي الددراجح رددف القدددف  

                                                           

، الدددر المختددار ، 81 /26، الميسددفل للسرخسددن 648 /2، مجمددع األعهددر 388 /8( اليحددر الرائددد (1
 392 /8، اليحر الرائد 316 /7ائع ، يدائع اللع586 /6فحاشية اين عايدين 

 381 /4، حاشية اللافي عل  الشرح اللغير 270 /4( الشرح الكيير مع حاشية الدسفقن (2
 /10، الععاية شرح الهداية 138 /6، تييين الحقائد، 392 /8، اليحر الرائد 316 /7( يدائع اللعائع (3

 133 /2، الجفررة العيرة 296
، مغعدن 346 /7، عهايدة المحتدا  486 /8تحفدة المحتدا   309 /9المفتدين ( رفضة اللاليين فعمدة (4

 332 /5المحتا  
 185 /6، شرح اليركشن 484 /8( المغعن الين قدامة (5
 /10، الععاية شرح الهداية 138 /6، تييين الحقائد، 392 /8، اليحر الرائد 316 /7( يدائع اللعائع (6

 98 /2كا  شرح  رر األحكا  ، درر الح133 /2، الجفررة العيرة 296
، التا  فاإلكلي  لمختلر خلي  305 /2، حاشية العدفي 260 /4( الشرح الكيير مع حاشية الدسفقن (7
 191 /2، الففاكه الدفاعن 381 /4، حاشية اللافي عل  الشرح اللغير 335 /8
، مغعدن 346 /7ا  ، عهايدة المحتد486 /8تحفدة المحتدا   309 /9( رفضة اللاليين فعمدة المفتدين (8

 332 /5المحتا  
، المغعدن 58 /6، كشاف القعاع عن مدتن اإلقعداع 117 /10( اإلعلاف ين معرية الراجح من الخالف (9

 185 /6، شرح اليركشن 484 /8الين قدامة 
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 . (1)األف 
 

مختلدة الفظدائف ، أف يدذرب جديء مدن عيعهدا ،  اليعكريدا تيقد  الحالة الثالثدة : أن 
مكن القلاص ، ف الَّ يتقدر حكفمدة يقددر مدا أحدثده االعتدداء مدن عقدٍص اتفاقًدا، يإن أ

عل  أن : ك َّ اعتداٍء يقع علد  مدا دفن الدعف  لدي  ييده قلداٌص أف التفاق الفقهاء 
 (2)أرٌش مقدٌر يعص ٍ أف قياٍ  ، يفيه الحكفمة  ن تر  أثرا ياقيا

 
 ياالعتداء :  االختالف ين تقدير عسية العجي الحاللة  :رايعًا 

ي در العجدتقدر عسية العجي الحال  ياالعتداء مدن كامد  ديدة المعتددى عليده ، يدإن قد
ن يدد% مددن ديددة المجعددن عليدده ، أمددا  ذا اختلددف األليدداء 10% يالفاجددب 10يعسددية 

  %15% ، فقددا  دخددرفن : 10تحديددد عسددية العجددي ، يقددا  يعضدده  : عسددية العجددي 
 يللفقهاء قفالن ين رذ  الحالة :

: يددرى ألددحايه أن الفاجددب أقدد  التقددديرام مللقددا   ألن األلدد  يددراءة  قددف  األف ال
درَّ  علد  قدف  السدادة الشدايعية ، فالحعايلدة ،  خ  الذمة ، يال تشغ   ال ييقين ، فرذا مو

 .)3( فمقتض  قف  السادة الحعفية
أن الفاجددب يددن حالددة تعددذر التقدددير الدددقيد أن يقدددر : يددرى ألددحايه  القددف  الثدداعن

لعقص يٍدع  ما يمكن فأكثر ما يمكن ، فين العمد يلي  المتعمد ياألكثر  ألعه ظال  ، ا
فالظال  أحد يٍن يحم  عليه ، فين الخلٍ يلي  المخلُ يٍق  مدا يمكدن   ألن األلد  

 . )4(يراءة الذمة يال عوكولَّف يمشكف  ييه ، فرف رأي السادة المالكية
 

 الترجيــح :

 ه السدادةأرى أن القدف  األفلد  يدالقيف  : ردف مدا ذردب  ليديعد عرض أقفا  الفقهاء 
دع  ما لعقص يٍاين حالة تعذر التقدير الدقيد أن يقدر  المالكية القائلفن يٍن الفاجب

ق يٌَّد يعدد  احتيدا  المعتددى لد  عدال  عليده   يمكن فأكثر ما يمكن ، فلكن رذا الحك  مو
 مستمر.

 الدائ  :  خامًسا: العال  الهرمفعن
                                                           

 ضايل ما تجب ييه الحكفمة. -( المللب الثاعن(1
، مجمدع األعهدر يدن شدرح 324 /7ائع ، يدائع اللعائع ين ترتيب الشر81 /26( الميسفل للسرخسن (2

، اليحدر الرائدد 133 /2، الجدفررة العيدرة 98 /2، درر الحكا  شرح  رر األحكا  648 /2ملتق  األيحر 
، التا  305 /2، حاشية العدفي 260 /4، الشرح الكيير مع حاشية الدسفقن 388 /8شرح كعي الدقائد 

، عهايدة 309 /9، رفضة اللاليين فعمدة المفتين 89 /6، األ  للشايعن 335 /8فاإلكلي  لمختلر خلي  
فمدا  483 /8، المغعن الين قدامة 333 /5، مغعن المحتا  305 /12، الحافي الكيير 346 /7المحتا  

 3/323، شرح معته  اإلرادام   58،  52 /6فما يعدرا، كشاف القعاع  184 /6يعدرا، شرح اليركشن 
  69 /18، المفسفعة الفقهية الكفيتية 

 /6،  األ   6/581، حاشية اين عايدين ،     382 /8، اليحر الرائد ،    6/133( تيين الحقائد ،  3)
 .47 /6، كشاف القعاع 341،342 /8، المغعن  335 /7، عهاية المحتا  201 /2، المهذب 84، 83
 .260 /6، التا  فاإلكلي  274 /4( الشرح الكيير للدردير 4)
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ي  ل   تاليها ، أف يقد معايعها ،اال د   سيد  افقد تيين مم عتداء عل  اليعكريا  قد يود 
ال عده ، ف أن األعسفلين الذي يعتجه اليعكريا  أساسن لليددن ال يمكدن أن يسدتغعن ع

 حدثم فياة المعتدي عليه.
فقدد تفدفق يالمعتدي عليده يحتدا   لد  تعدالن األعسدفلين يشدك  دائد  مددى الحيداة ، 

 تعالن األعسفلين : الدية  أف الحكفمة  الفاجيدة يحسدب الحداالم سدايقة الدذكر ، تكلفةو 
يفن رذ  الحالة يخي ر المعتددى عليده يدين ديدة ، أف حكفمدة الدعقص الحالد  كدامال ، 
فيددين أن يتحمدد  الجدداعن ثمددن العددال  فعحددف  ، فأرش العجددي الحالدد  يددين حالتدده 

قيد  :  ن ردذا الددفاء يقدف  مقدا  قيدا   لحيحا فيين حالتده ملدايًا مدع الددفاء ، يدإذا
% مددن ديتدده قيدد  10% يالفاجددب عسددية 90العضددف يفظيفتدده قيدد  االعتددداء يعسددية 

  (1) % اختار ما شاء معهما.100االعتداء ، ف ن قي  يقف  يفظائف العضف يعسية 
 

 المطلب الحادي عشر 

 في أثر االعتداء على األمعاء الدقيقة وعقوبتها  

 عاء الدقيقة فأقسامها ففظائفهاين التعريف ياألم:  األولالفرع 
 

 أفالً : تعريف األمعاء الدقيقة :  
أمتددار ،  9 لدد   5تعددرف األمعدداء الدقيقددة يٍعهددا : أعيفيددة عضددلية ييلددغ لفلهددا مددن 

، ملتفدة عددة التفايدام ممدا يسداعد تجفيدف الديلن علد   )2سد  4 لد  2فقلرردا مدن 
 احتفائها. 

 
 الدقيقة :   ثاعيًا : أقسا  األمعاء

 فتعقس  األمعاء الدقيقة  ل  ثالثة أجياء ، رن : 
مخاليددة سد  ، فرددف أكثدر األقسدا  اتسداعاً ، ليقتده ال 25اإلثعد  عشدر ، فلفلده  -1

ا  اليعكريفتحتفي عل  ثعيام كثيرة جًدا لييادة السلح ، فتلب ييه  يرايام الكيد 
 ياإلضاية  ل   يرايام اإلثع  عشر. 

المددفاد    ، فسددمن ياللدائ    ألعدده ييقددن دائمدا يارً ددا مددن2.5فلدده اللدائ  ، فل -2
ي ء العلدفاللعامية ، فيفر  محتفياته يسرعة  ل  المعدن اللفدائفن ، فيقدع يدن الجدي

 من اليلن أسف  القفلفن المستعرض.
تددرق   ، يلددن المعددن اللددائ  ، فيعتهددن ععددد مف3.5اللفددائفن ، فلفلدده حددفالن  -3

 ر ، فيفجد ين أسف  تجفيف اليلن فالحفض. األعف–اليائدة–اللفائفن
 

 ثالثًا : فظائف األمعاء الدقيقة : 

                                                           

 ، يتلرف. 333المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية  ( العقفيام الشرعية(1
، تشريح جس   100، عل  التشريح، د/علا  ، د/رشدي ، ص 58، 57( عل  فظائف األعضاء ، ص 2)

 ، المفسفعة العريية ) األمعاء (. 308اإلعسان ، د/حكمم عيد الكري  ، ص  
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 يمكن القف  يٍن فظائف األمعاء الدقيقة رن : 
 استكما  رض  اللعا  القاد  من المعدة عن لريقين: -1
يددداإليرايام الهاضدددمة القادمدددة مدددن أعضددداء أخدددرى : -)1(الكيمدددف –خلدددل اللعدددا -أ

 اليعكريا  فالكيد.
 ا.لل اللعا  ياإليرايام الهاضمة التن تفريرا األمعاء الدقيقة عفسهخ -ب
امتلدداص المددفاد فالععالددر الغذائيددة المفجددفدة يددن اللعددا  يفسددالة األفعيددة  -2

 )2(الدقيقة. األمعاء ين جدران الدقيقة الدمفية
 

 الفرع الثاني : في أثر االعتداء على األمعاء الدقيقة 

 ، معها :  يعض اآلثار يقة ، قد يددي  ل االعتداء عل  األمعاء الدق
اء علد  االستئلا  الكام  لهدا ، كمدا يدن حالدة الخلدٍ يدن تشدخيص أفرا  ياألمعد -1

 لفخييدة ،، فكدذا يدن حداالم الللدد العداري فالجدرفح اأعها سرلان األمعاء الدقيقدة 
 حيث قد يستلي  ذل  استئلا  كام  لدمعاء. فعحف ذل 

 ييدرا مدنء الدقيقة ، يقد يستٍل  اللييب الجدراح جديءا كاستئلا  جيئن لدمعا -2
عفيددة المتيقيددة معًددا ، فيعمدد   دديل األجددياء الم  فرة لجسدد  يلددااألمعدداء الملدداية ، في خ 
ائٌع شدجرادردا لييعية يعد العملية ، كما رف الحا  ين استئلا  اليائددة الدفديدة ، ف 

ف أخلددٍ يددن التشددخيص يددن حالددة التهدداب اليائدددة ، فقددد يحدددث استئلددالها عتيجددة 
 األشعة.

 .  فن عال اختال  مدقم ين فظائف األمعاء الدقيقة قاي  للعال  ، أف الشفاء د -3
ضده كدن تعفياختال  دائ  ين فظائف األمعاء الدقيقة  ير قاي  للشفاء ، فلكدن يم -4

 مدى الحياة. –ياألدفية يلفة مستمرة
تعفيضده ياألدفيدة ، فيحتدا   لد  اختال  يدن فظدائف األمعداء الدقيقدة : ال يمكدن  -5

 (3)تدخ  جراحن.
 الفرع الثالث : في عقوبة االعتداء على األمعاء الدقيقة 

ا هدد  ذكددرفيعددد االسددتقراء فالتتيددع لمددا فرد يددن كتددب مددذارب الفقهدداء األريعددة فجدددم أع
عليددا لكددن يغلددب عليهددا االعتددداء علدد  األمعدداء يددن الجملددة ، فشددنٌء مددن عقفيتهددا ، م مو

 .لييةعلرر  ال
ع داء  ٌ ثد  ضدرب دخدر   جاء ين كتب السادة الحعفية : فلف شدد يلدن رجد  فأخدر  أ مم

                                                           

فالمهضف  جيئيًا ين المعدة ، فالذي تحف   ل  سائ   (  الكيمف  : يللد عل  اللعا  الذي ت  رضمه1)
، لدستاذ الدكتفر / شكري حعتر  –األسياب فالعال  فالفقاية  –الكيمف  . القفلفن فأمراضه  كثيف اس 

 .-األمعاء الدقيقة -، المفسفعة العريية ) الجهاي الهضمن  18، 17، ص 
،  308عسدان ، د/حكمدم عيدد الكدري  ، ص  ، تشريح جسد  اإل59 -57( عل  فظائف األعضاء ، ص 2)

 2111 /3المفسفعة العريية ) الجهاي الهضمن )األمعاء الدقيقة  ( ، معج  اللغة العريية المعالرة 
المفسددفعة ، يتلدرف، 347العقفيدام الشدرعية المتعلقددة ياالعتدداء علدد  األعضداء الجفييدة اليشددرية ( (3

 العريية ، ) الجراحة ( .
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ععقه يالسيف عمدا ، يالقات  الذي ضرب الععدد   ألعده قدد يعديش يعدد شدد الديلن ، 
دًٍ يعليده الديدة ، فعلد  الدذي  ل  فال يعيش يعد ضرب الععد ، يإن كان ضرب رقيتده خ 

، يإن كان الشدد عفدذ مدن الجاعدب اآلخدر : فجدب شد اليلن ثلث الدية أرش الجائفة 
 ثلثا الدية.  

رَّ و معه الحياة يٍن كان يعيش معده يفًمدا أف يعدض يدف  ، أمدا  فرذا  ذا كان الشَّد  يوت ف 
ق ات د و الدذي شدد  تودف   ي الم قم اب  المم  ر  دل  بو اضم دل ر  رَّ و معه الحياة ، ف عمدا ي ضم  ذا كان ال  يوت ف 
رو    اليلن ييقتص معه ين العمد ، فتجب الدية ين الخلدٍ ، فالدذي ضدرب المعوعودد  يوع ديَّ

ف   معه.ألعه ارتكب المعكر فال ضمان عليه   ألعه  فمرو   (1) ذ ي ح  المم 
ين  -رحمده هللا-فجاء ين كتب السادة الشدايعية ، قدا  اإلمدا  الشدايعن دك   ف ن أدخد  الس  

ائ ف دٍة  ي دةو ج  قًّا  ل  الجفف ي ع ل يمه  د  ائ ف ت هو التن ل  تكن من جعايته ، ث  شد ين يلعه ش  ج 
ٍ يدن الجدفف شديئًا يفيده ، ف ن شد ما ال ييلغ  ل  الجدفف : يفيده حكفمدة ، ف ن عكد

.   (2) حكفمة ، ف ن خرق يالسكين  األمعاء  : ضمن  العف  
ائ ف دةو عحدف الديلن األمعداء ، يفيهدا  -رحمه هللا-فقا  اين حجر الهيتمن ق مم ج  ر  : ي إ نم خ 

      (3) حكفمة.-يععن أرش الجائفة-مع ذل 

:  ذا جعدد  عليدده اثعددان  --فجدداء يددن كتددب السددادة الحعايلددة ، قددا  اإلمددا  ايددن قدامددة
جعايتين عظرعا ، يإن كاعم األفل  أخرجته من حكد  الحيداة مثد  قلدع حشدفته أي مدا 
ين يلعه ف ياعتها معه أف ذيحه ، ث  ضرب ععقه الثاعن   ياألف  رف القاتد    ألعده ال 
ييق  مع جعايته حياة ، يدالقفد عليده خالدة ، فعلد  الثداعن : التعييدر كمدا لدف جعد  

ف ن عفا الفلن  ل  الدية ، يهن عل  األف  فحد  ، ف ن كان جرح األف   عل  ميم ،
يجفي يقاء الحياة معه مثد  شدد الديلن مدن  يدر  ياعدة الحشدفة أف قلدع لدرف ، ثد  
ضرب ععقه دخر   يالثاعن رف القات    ألعه ل  يخر  األف  من حك  الحيداة ، ييكدفن 

، فالدية كاملة  ن عفا ععده ، ثد   الثاعن رف المففم لها ، يعليه القلاص ين العف 
ععظر ين جرح األف  ، يإن كان مفجيا للقلاص ، كقلع اللرف ، يالفلن مخير يين 
قلع لريه ، فالعفف عن ديته مللقا ، ف ن كان ال يفجب القلاص كالجائفة فعحفرا 
، يعليدده األرش ... فلددف كددان جددرح األف  يفضددن  لدد  المددفم ال محالددة ،  ال أعدده ال 

ه مدن حكد  الحيداة ، فتيقد  معده الحيداة المسدتقرة مثد  خدرق المعدن ، أف أ  يخر  يد
    (4) الدما  ، يضرب الثاعن ععقه ، يالقات  رف الثاعن   ألعه يفم حياة مستقرة.
 لد  أقدف فيتخر  عل  مذرب السادة المالكية مدا علدم عليده المدذارب الثالثدة ، ف ن

 له  عل  عص.
 االعتداء عل  األمعاء الدقيقة : فجفب الدية الكاملة ين عقفية 

                                                           

، 122 /2، الجفررة العيرة عل  مختلر القددفري 171، مجمع الضماعام، ص336 /8د اليحر الرائ( (1
 544 /6الدر المختار مع حاشية اين عايدين 

 84 /6األ  للشايعن ( (2
 164 /4، حاشية اليجيرمن عل  شرح المعهج 324 /7، عهاية المحتا  460 /8تحفة المحتا  ( (3
فما يعدرا، الشرح الكيير  85 /6ركشن عل  مختلر الخرقن ، شرح الي300 /8( المغعن الين قدامة (4
9/ 338 
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ن كاملدة يديعاًء عل  مدا سديد ذكدر  ، يقدد اتفدد األئمدة األريعدة علد  فجدفب الديدة ال
ا فتخريًجا ، فأفل  من ذل  ذراب ع تئلداالً يعهدا اس ذراب معفعة األمعاء الدقيقة ع لًّ

ء أعضدا   ألعه عضدف ال ثداعن لده يدن اليددن ، فييده معفعدة كييدرة ال يقدف   يدر  مدن
 اليدن يفظيفته.

ٍذكررا قدة   يسدأما ما يقن من أحكا  العقفيام المتعلقة ياالعتدداء علد  األمعداء الدقي
  خدالف تخريًجا عل  المذارب األريعة ، ف ن كان يعضها مح  اتفاق ، فيعضدها محد

 ، فرن كالتالن :  
 

 جريان القلاص ين االعتداء عل  األمعاء الدقيقة :  :أفالً 
أخير ليييان مختلان ثقتان يإمكدان القلداص دفن أي ييدادة ، يالدذي  ن األل  أعه 

يتدرجح جريدان القلداص كمددا سديد عمدالً يالعلدفص العامددة التدن ذكرعاردا سددايقًا ، 
ع ع التعرض له  فألن د  الجاعن معلفٌ   ال يمقدار جعايته ، يما ياد عليها معلفٌ  يومم

، فقياًسا علد  سدائر األعضداء  (1)، يال تلح الييادة ين القلاص عل  قدر الجعاية.
 األخرى لدى يقهاء المذارب األريعة.

يدإن شدد  الليييددان يدن ييددادة يسدديرة مدن جددراء القددفد ، يالدذي يتخددر  علدد  مددذرب 
عددد  جريددان القلدداص ، خاليًددا للسددادة  (4)فالحعايلددة (3)فالشددايعية (2)السددادة الحعفيددة

 .(5)المالكية
حدثده أيإحدداث يعدض مدا  ن القلداص جيئيًّداف ن أخير ليييان مختلان ثقتدان يإمكدا

 ، يقد اختلف الفقهاء عل  قفلين : المعتدي يالمعتدى عليه دفن حيف
القددف  األف  : يددرى ألددحايه أعدده ال يجددري القلدداص يددن رددذ  الحالددة ، فيدده قددا  : 

، فذلد    ألعده اعتقدا  يٍلد  الحدد  لد   )8( ، فيعدض الحعايلدة)7( فالمالكية )6(الحعفية
ت ق  م  ل  اليد  المالن ين رذ  الحالة.ه ، فرف ال يجفي ععدر  ،  ير مفضع  ف عما يوعم

القددف  الثدداعن : يددرى ألددحايه أعدده يجددري القلدداص يددن رددذ  الحالددة ، فيدده قددا  : 
، فذلدد    ألعدده تمكددن مددن يعددض حقدده   يفجددب  )1( فيعددض الحعايلددة )9( الشددايعية

 .)2 (استيفاد    ألن الميسفر ال يسقل يالمعسفر

                                                           

 574 /7، الفقه اإلسالمن فأدلته 317 /8المغعن الين قدامة ( (1
 345 /8، اليحر الرائد 111 /6فما يعدرا، تييين الحقائد 298 /7يدائع اللعائع ( (2
، 148 /12، الحدافي الكييدر 24 /4، أسع  الملالب  182، 179 /9رفضة اللاليين فعمدة المفتين ( (3

 358 /11، الييان ين مذرب اإلما  الشايعن 179 /3المهذب 
فما يعدرا، 16 /10، اإلعلاف 282 /3، فما يعدرا، شرح معته  اإلرادام 316 /8المغعن الين قدامة ( (4

  189 /4اإلقعاع 
، مدعح 247 /6فاردب الجليد  ، م253 /4، الشرح الكيير مع حاشية الدسدفقن 315 /8التا  فاإلكلي  ( (5

  47 /9الجلي  
 . 345 /8، اليحر الرائد  299،   298 /7(  يدائع اللعائع 6)
 .273 /4، الشرح الكيير ، معه حاشية الدسفقن ،    247 /6، مفارب الجلي ،  183 /8( االستذكار 7)
 .548 /5،  كشاف القعاع  17،18 /10، اإلعلاف 308 /8، الميدع  8/357(المغعن 8)
 .7/286، عهاية المحتا    28 /4، مغعن المحتا  25،  4/24أسع  الملالب   202 /9( رفضة اللاليين  9)
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رى الشايعية فيعض من فايقه  من الحعايلة : أن المعتددى عليده يدن ردذ  الحالدة في
يٍخذ أرش الفرق يين ما أحدثه يالمعتدى قلاًلا فيين ما حدث له جعاية ، ين حدين 
يددرى يعددض مددن فايقهدد  يددن رددذا االتجددا  مددن الحعايلددة : أعدده ال يجددفي الجمددع يددين 

لجعايددة ، ف مددا يالقلدداص ييمددا القلدداص ، فاألرش ، يدد  يكتفددن  مددا يددٍرش جميددع ا
 .)3( يمكن ، فرف المشهفر ععدر 

 : رف قف  السادة الشايعية فمن فايقه . الرأي الراجح
أما ين  ير الحاالم السايقة ، يال يجري القلاص ين عقفية االعتداء عل  األمعداء 

    )4(الدقيقة اتفاقًا   لعد  أمن الحيف.
 

 .  يعد مدةمدقتا عل  األمعاء الدقيقة ث  ييف: االعتداء الذي يتر  أثرا ثاعيًا 
عل  األمعاء الدقيقة  ذا ما تدر  عرضدا -ععد من يقف  يه-االعتداء العمد فشيه العمد

مدقتددا ، أف ألمددا كددالمغص فعحددف  ، ثدد  ياال يعددد مدددة قلدديرة أف لفيلددة دفن تغددري  
الحالدة  ال المعتدى عليه ثمن دفاء أف أجرة لييب فعحف  ، ال يوفجب شرعا يدن ردذ  

التعييدر يمدا يددرا  القاضدن معاسدديا ، يدإن كدان االعتددداء خًلدٍ ال يوفجددبو شديئًا ، فرددذا 
خاليا ألين   (5) المذارب األريعة ين الللمة فاللكية فعحفرما تخريًجا عل  قف  يقهاء

يفسف من يقهاء الحعفية ، يإعه أفجب أرش األل  علد   حددى الرفايدام ععده ، فقدد 
 . (6)ذل  سيد اإلشارة  ل 

 : رف قف  الجمهفر   ألن التعيير أل  يدعن فعفسن يتسافيا.فالراجح 
 

 ثالثًا : االعتداء الذي يقع عل  األمعاء الدقيقة فيوحدث عييا:  
ف فحد  قف العياالعتداء الذي يقع عل  األمعاء الدقيقة فيوحدث عييا داخليا ، ث  يتف

لددايام ثال ، أف يحدددث االعتددداء  ، أف يتدددخ  ليددن ياسددتخدا  أدفيددة فقددف العدديف مدد
يهد   ،حدف ذلد  فدالما ال تعقب أثرا عل  األمعاء الدقيقة ، لكن يعد معالجدة يددفاء فع

ي أجدرة اللييدب ، فثمدن الددفاء ، فعحدف  ، أف حكفمدة  ت دد  عم ن لعييدف  ليجب عل  المو
 ؟ تفقف العيف فحد  ، مع التعيير ين العمد أيضا

                                                                                                                                                    

 .548 /5،  كشاف القعاع  17،18 /10، اإلعلاف 308 /8، الميدع  8/357(  المغعن  1)
 . 159(  األشيا  فالعظائر ، للسيفلن ، ص 2)
 عف  اللفحام.  -( المراجع السايقة للمذريين السايقين3)
فمدا يعددرا ، الشدرح الكييدر  258 /6، التدا  فاإلكليد  345 /8، اليحدر الرائدد 299، 298 /7( يدائع اللعائع 4)

، الددرفض المريددع 16 /10، اإلعلدداف للمددردافي  51 /4، أسددع  الملالددب 200 /2، المهددذب 271 /4للدددردير 
 .54 /6،كشاف القعاع 272 /3
 /2، الكداين يدن يقده أرد  المديعدة 653 /4، المدفعدة 123 /2ر القددفري الجفررة العيرة عل  مختلد( (5

، 16 /8،  247 /6، شدرح مختلدر خليد  242 /8، التا  فاإلكليد  322 /12، الذخيرة للقراين 1105
 /6، الفسديل يدن المدذرب 353 /4، حاشية اللافي 306 /2، حاشية العدفي 191 /2الففاكه الدفاعن 

، حاشددية الجمدد  علدد  شددرح 332 /5، مغعددن المحتددا  309 /9دة المفتددين ، رفضددة اللدداليين فعمدد337
   548 /5، كشاف القعاع 70 /5المعهج 

  133 /2، الجفررة العيرة 388 /8، اليحر الرائد 296 /10الععاية شرح الهداية ( (6
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ي اختلف الفقهاء ين الفاجب عل  ت د  عم الثدة هد  علد  ثين رذ  الحالة ، فكدان خالي المو
 أقفا  : 

ي أجدرة اللييدب ، فثمدن الددفاء ،  ت دد  عم القف  األف  : يرى ألحايوه أعه يجدب علد  المو
رَّ م عل  ما ذرب  ليه اإلما  محمد ين الحسن ين رفاية ععه ، فرفايدة عدن  خ  فرف مو

رأي اإلمدا   أيدن يفسدف يدن الرفايدة اإلما  أين يفسف ، في سَّر  يهدا يعدض الحعفيدة 
. ف ال فجب التعيير يقل ين العمدد ، (2)، فقفٌ  ععد المالكية (1)األخرى المرفية ععه 

ٍ  أف عفقٍة ين عال ٍ فعحف .  أي ين حالة الشفاء ، أف تفقف العيف ، دفن  ورم
ي ، ف ن لد  ييدد  ل ت دد  عم لجعايدة القف  الثاعن : يرى ألدحايوه فجدفب  الحكفمدة علد  المو

فرف توق دَّر رذ  الحكفمة يٍقرب حاالته  ل  االعدما  فالشفاء ، أثٌر ين المجعن عليه ، 
دددرَّ  علددد  رأي اإلمدددا  أيدددف يفسدددف ، فرفايدددة عدددن اإلمدددا  محمدددد يدددن الحسدددن  خ  مو

 (5)، فمقاي  المذرب ععد الحعايلة (4)، فألح الفجهين ععد الشايعية (3)الشيياعن
ي  ذا كاعدم الجعايدة خلدًٍ القف  الثالث : يرى ألحايو  ت د  عم ه أعه ال  يجب شنٌء عل  المو

ددف ن  دفن أجددرة ، ف ال فجددب التعييددرو يقددل ، أي  ذا كاعددم الجعايددة عمدددا ،  كمددا لددف شو
ددرَّ م علدد  مددا ذرددب  ليدده اإلمددا  أيددف  لييددب ، أف ثمددن دفاء ، فعحفرمددا خ  ، فرددف مو

    .(9)لحعايلة ين المذرب، فا (8)، ففجه ععد الشايعية (7)فالمالكية ، (6)حعيفة
فقددد سدديد ذكددر أدلددة رددذ  األقددفا  ، فمعاقشددتها ، فأن الددرأي الددراجح رددف القدددف  

 .(10)األف 
 

 العال  الدائ  لدمعاء الدقيقة :    :رايعًا 
قد يددي االعتدداء علد  األمعداء الدقيقدة  لد   تاليهدا ، أف يقدد معايعهدا ممدا يجعد  المعتددى 

ا يشك  مستمر مدى الحياة  ، فقد تففق تكلفةو تعدالن ردذا عليه محتاجا  ل  تعالن دف اٍء م 

                                                           

فحاشية ، الدر المختار ، 81 /26، الميسفل للسرخسن 648 /2، مجمع األعهر 388 /8اليحر الرائد ( (1
 392 /8، اليحر الرائد 316 /7، يدائع اللعائع 586 /6اين عايدين 

 381 /4، حاشية اللافي عل  الشرح اللغير 270 /4الشرح الكيير مع حاشية الدسفقن ( (2
 /10، الععاية شدرح الهدايدة 138 /6، تييين الحقائد، 392 /8، اليحر الرائد 316 /7يدائع اللعائع ( (3

 133 /2عيرة ، الجفررة ال296
، مغعددن 346 /7، عهايددة المحتددا  486 /8تحفددة المحتددا   309 /9رفضدة اللدداليين فعمدددة المفتددين ( (4

 332 /5المحتا  
 185 /6، شرح اليركشن 484 /8المغعن الين قدامة ( (5
 /10، الععاية شدرح الهدايدة 138 /6، تييين الحقائد، 392 /8، اليحر الرائد 316 /7يدائع اللعائع ( (6

 98 /2، درر الحكا  شرح  رر األحكا  133 /2، الجفررة العيرة 296
، التدا  فاإلكليد  لمختلدر خليد  305 /2، حاشية العددفي 260 /4الشرح الكيير مع حاشية الدسفقن ( (7
 191 /2، الففاكه الدفاعن 381 /4، حاشية اللافي عل  الشرح اللغير 335 /8
، مغعددن 346 /7، عهايددة المحتددا  486 /8تحفددة المحتددا   309 /9رفضدة اللدداليين فعمدددة المفتددين ( (8

 332 /5المحتا  
، المغعن الين 58 /6، كشاف القعاع عن متن اإلقعاع 117 /10اإلعلاف ين معرية الراجح من الخالف ( (9

 185 /6، شرح اليركشن 484 /8قدامة 
 ضايل ما تجب ييه الحكفمة. –المللب الثاعن ( (10
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الدددفاء الديددة  أف الحكفمددة  الفاجيددة يحسددب الحدداالم سددايقة الددذكر ، يفددن رددذ  الحالددة يخي ددر 
المعتدى عليده يدين ديدة أف حكفمدة الدعقص الحالد  كدامال ، فيدين أن يتحمد  الجداعن ثمدن 

لته لحيحا فيين حالتده ملدايا مدع الددفاء ، العال  فعحف  ، فأرش العجي الحال  يين حا
% 90يددإذا قيدد  :  ن رددذا الدددفاء يقددف  مقددا  قيددا  العضددف يفظيفتدده قيدد  االعتددداء يعسددية 

% مددن ديتدده قيدد  االعتددداء ، ف ن قيدد   ن رددذا الدددفاء يقددف  يفظددائف 10يالفاجددب عسددية 
 (1)% اختار ما شاء معهما.100العضف يعسية 

 

 المطلب الثاني عشر 

 ر االعتداء على األمعاء الغليظة وعقوبتها في أث 
 

 ريف ياألمعاء الغليظة ففظائفهاالفرع األف  : ين التع
 

 أفالً : تعريف األمعاء الغليظة :  
ع دد  األعددفر ،  ن مددن الم  األمعدداء الغليظددة : رددن جدديء مددن الجهدداي الهضددمن  يتكددفَّ

  (2) فالقفلفن ، فالمستقي .
 

 ة :   ثاعياً : أجياء األمعاء الغليظ
 تتكفن من األجياء التالية :

األعفر: فيده جيدب متسدع يفدتح ييده اللفدائفن )دخدر جديء مدن األمعداء الدقيقدة (  -1
يعمدد  كلددما  يسدداعد الفضددالم  )3(فالقفلدفن اللدداعد ، فتددرتيل يدده اليائدددة الدفديدة

 عل  المرفر ياتجا  فاحد.
ح ن ليفتن تجفيف اليلالقفلفن اللاعد : فيتجه  ل  أعل  عل  الجاعب األيمن م -2

يددن القفلددفن المسددتعرض ععددد معحعدد  يقددع أسددف  الفددص األيمددن للكيددد ، فيعددرف 
 يالمعحع  الكيدي.

ع  دخدر القفلفن المستعرض : فيل  القفلفن اللاعد يالقفلفن العاي  ععد معح -3
دة  ديعرف يالمعحع  اللحالن ، فيقدع أعلد  الديلن مدن الجهدة اليسدرى حيدث تفجدد 

 اللحا .
لقفلددفن قفلدفن العدداي  : فيتجدده علد  الجاعددب اليسددار مددن الديلن   ليفددتح يددن اال -4

 الحفضن.
 ،فلدذا يهدف "S"القفلفن الحفضن : فرف علد  شدك  حدرف الهجداء اإلعجليديي  -5

 يعرف أيًضا يالقفلفن السيعن.

                                                           

 ، يتلرف352ية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية ( العقفيام الشرع(1
 2111 /3معج  اللغة العريية المعالرة ( (2
، د/علددا  ، د/رشدددي ،  علدد  التشددريح،  316(تشددريح جسدد  اإلعسددان ، د/حكمددم عيددد الكددري  ، ص 3)

 . (210ص
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 .)1(س  ، فيعتهن يفتحة الشر 20المستقي  : الذي يل  لفله  ل   -6
 

 الغليظة : ثالثًا : فظيفة األمعاء 
 لدمعاء الغليظة فظائف تقف  يها ين جس  اإلعسان فرن كالتالن :

ثقيلدة ادن الامتلاص كمية كييرة من الماء ياإلضاية  ل  األمالح المعدعية فالمعد -1
 اللعا  المهضف  فالمخلفل يالعلارام الهاضمة.  –المفجفدة يالكيمف 

 ضمها.ر  يجر مفاد الغذائية التن لتقف  اليكتريا ين األمعاء الغليظة يتحلي  ال -2
 . k  ،Bتقف  يإعتا  أعفاع متعددة من الفيتاميعام مث  ييتامين -3
 يحدث ين األمعاء الغليظة تحلي  مكفعام العلارة اللفراء. -4
 تخيين الفضالم يلفة مدقتة حت  تت  عملية اإلخرا . -5
فن خددرف  اليددراي يالحيلفلددة د–المسددتقي  فالشددر –يقددف  الجدديء األخيددر معهددا -6

، فتعتيدر رددذ  الفظيفدة مدن أردد  فأشدهر فظدائف األمعدداء يدن لسددان  )2(االضدلراري
   (3). الفقهاء حيث يعيرفن ععها ياستمسا  الغائل
 

 الفرع الثاني : في أثر االعتداء على األمعاء الغليظة 

عدداء لد  األمال يختلدف كثيدرا أثدر االعتددداء علد  األمعداء الغليظدة عددن أثدر االعتدداء ع
شدهفر ائن المالدقيقة ،  ير أعه قد يددي  ل  عد  استمسا  الغائل ، فرف األثر الجع

 ععد يقهائعا القدام  ، كما سعييعه  ن شاء هللا تعال . 
لد   د يدددي فيعاًء علد  ذلد  : يدإذا حددث اعتدداٌء مدا علد  األمعداء الغليظدة ، يإعده قد

 فاحد من رذ  اآلثار : معها :  
اء علد  ام  لهدا ، كمدا يدن حالدة الخلدٍ يدن تشدخيص أفرا  ياألمعداالستئلا  الك -1

 اء.أعها سرلان األمعاء الغليظة ، حيث قد يستلي  ذل  استئلا  كام  لدمع
استئلا  جيئن لدمعاء الغليظة ، يقد يستٍل  اللييب الجراح جديءا كييدرا مدن  -2

عفيددة المتيقيددة معًددا ، دديل األجددياء الم  فيعمدد  الجسدد  يلددفرة  األمعدداء الملدداية ، في خ 
  )4(لييعية يعد  جراء رذ  العملية.

 .فن عال اختال  مدقم ين فظائف األمعاء الغليظة قاي  للعال  ، أف الشفاء د -3
ضده كدن تعفياختال  دائ  ين فظائف األمعاء الدقيقة  ير قاي  للشفاء ، فلكدن يم -4

 مدى الحياة. –ياألدفية يلفة مستمرة

                                                           

،  18، 17شدكري حعتدر ، ص  /، لدسدتاذ الددكتفر  –األسياب فالعال  فالفقايدة –(القفلفن فأمراضه1)
، 61 -59عل  فظائف األعضاء ، ص ،  318 -316تشريح جس  اإلعسان ، د/حكمم عيد الكري  ، ص  

 . 103-110، د/علا  ، د/رشدي ، ص عل  التشريح

، علد  فظدائف األعضداء ، ص  22-20( القفلفن فأمراضده ، لدسدتاذ الددكتفر / شدكري حعتدر ، ص 2)
95 ،60  
 ، يتلرف354الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية  العقفيام( (3
 ( المفسفعة العريية ) الجراحة ( .4)
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ألمعاء الغليظة ال يمكن تعفيضه ياألدفية فيحتا   لد  تددخ  اختال  ين فظائف ا -5
   (1)جراحن.

 

 
  الفرع الثالث : في عقوبة االعتداء على األمعاء الغليظة

قلعددا ييمددا سدديد ذكددر  يددن االعتددداء علدد  األمعدداء الدقيقددة أن الفقهدداء قددد ذكددرفا االعتددداء 
لكدن رفا شديئًا مدن عقفيتهدا   عل  األمعاء ين الجملة يمدا يشدم  الدقيقدة فالغليظدة ، فذكد

لدمعاء الغليظة أرمية خالة ين كتيه  ، يقد أفجب يعض الفقهاء الديدة يدن الجديء 
ففظيفتدددده : الحيلفلددددة دفن خددددرف  اليددددراي –المسددددتقي  فالشددددر –األخيددددر معهددددا
أف يتعييددر الفقهدداء : استمسددا  الغددائل ، فتعتيددر رددذ  الفظيفددة مددن  )2(االضددلراري

 ن كتب الفقهاء جميعًا.أشهر فظائف األمعاء ي
يقددد جدداء يددن كتددب السددادة  الحعفيددة : قددا  الكاسدداعن : مسددل  الغددائل مددن المددرأة  ذا 
أيضددارا  عسدداٌن ، يلددارم ال تستمسدد  اليددف  أف الغددائل ، يعليدده ديددةٌ كاملددةٌ ، يددإن 
ا ، يعليدده لكدد    فاحددٍد معهمددا ديددةٌ كاملددةٌ   ألعدده يددفم معفعددة  م  ددكهو س  ت مم لددارم ال  ت سم

 .  (3)ة يالعضف عل  الكما  ، ييجب عليه كما  الديةمقلفد
فجا ين كتب السدادة المالكيدة : اخدتاليه  يدن الفاجدب يدن  تدالف مسدل  اليدف  علد  

، فقي  : دية ، فرجح يعضده   فجدفب الديدة ، فعللدف  :  (4)قفلين : يقي  : حكفمة
ملييتها يه أعظ   يٍعه يمععها من اللذة ، ف مسا  الفلد ، فاليف   ل  الخالء ، فيٍن

 (5)من الشفرين ، فقد علفا عل  فجفب الدية ييهما ، يفجيم رعا من ياب أفل . 
فقددد لددرح يعضدده  يجريددان الفاجددب يددن  تددالف مسددل  اليددف  يددن مسددل  الغددائل  

 .)6 ()المستقي (أيضا
ين  -رحمده هللا-فجاء ين كتب السادة الشدايعية ، قدا  اإلمدا  الشدايعن دك   ف ن أدخد  الس  

ا ائ ف دٍة ج  ي دةو ج  قًّا  ل  الجفف ي ع ل يمه  د  ئ ف ت هو التن ل  تكن من جعايته ، ث  شد ين يلعه ش 
، ف ن شد ما ال ييلغ  ل  الجدفف : يفيده حكفمدة ، ف ن عكدٍ يدن الجدفف شديئًا يفيده 
حكفمددة ، ف ن خددرق يالسددكين  األمعدداء  : ضددمن  الددعف   كلهددا  ن مددام ، فال أحسدديه 

، ......ف ذا ألايه يجائفة ، يقدا  أرد  العلد  : قدد عكدٍ مدا يدن  يعيش  ذا خرق أمعاء 
  (7) يلعه من معن أف  ير  ، يعليه جائفة فحكفمة.

                                                           

 ، يتلرف.356العقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية ( (1

 . 60، 59، عل  فظائف األعضاء ، ص  22-20( القفلفن فأمراضه ، ص 2)
فما يعدرا، تحفة الفقهداء  69 /26، الميسفل للسرخسن 311 /7للعائع ين ترتيب الشرائع يدائع ا( (3
  579 /6، الدر المختار مع حاشية اين عايدين 640 /2، مجمع األعهر 108 /3
ا( (4 ا   يٍ  نم يوق ا   م  ف  د  األم يم عم عوه ا ع 

ا ش ٍم ش  م  ة  روع ا : أ نم ي غمر    أ رم كوفم  عمع   المحو م  ا  ف  م  فمض اةٌ ف  اقوه ا ع ل   أ عَّه ا مو د  ل 
فمض اةٍ ، ي ي غمر  و العَّقمص  ، يهن مخالفدة لتقددير الحكفمدة يدالعقص الحالد  يدن ثمدن  اقوه ا ع ل   أ عَّه ا   يمرو مو د  ل 

، شدرح مختلدر 277 /4الشرح الكيير للشديخ الددردير   العيد يسيب الجعاية عليه ، فقد تقد  تفلي  ذل .
 41 /8لخرشن خلي  ل

   124 /9، معح الجلي 277 /4الشرح الكيير للشيخ الدردير ( (5
 .41/ 8(  حاشية العدفي  6)
 فما يعدرا.  84 /6األ  للشايعن ( (7
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ائ ف دةو عحدف الديلن األمعداء ، يفيهدا  -رحمه هللا-فقا  اين حجر الهيتمن ق مم ج  ر  : ي إ نم خ 
      (1)حكفمة.-يععن أرش الجائفة-مع ذل 

 اء الغليظة يعمف  لفظ األمعاء.يهذان العلان يشمالن األمع
فمددن خددال  مددا فرد  يددن كتددب السددادة الشددايعية : عجددد أعهدد  أفجيددفا الديددة ياإليضدداء 

، فرف  يالة الحاجي يين معفذ الجماع فالغائل ، فأفجيفا الحكفمة ياستمسا   (2)يقل
 الغائل خالة ، فالمسدئف و ععهدا الجديء األخيدر مدن األمعداء الغليظدة   ألعده قدد يوديا 
الحاجي يين المسلكين ، فيستمس  اليف  فالغائل ، ي عول    أن االستمسا   ير اإليضاء 

    (3)، يل  يعدر  ييه.
فجاء ين كتب السادة الحعايلة : القلع يفجفب الدية ين األعضاء الجفييدة ، فمعهدا 
: استمسا  الغائل ، يقد علفا عل  فجفب الدية ين  تالف معفعدة استمسدا  الغدائل 

رن من فظائف األمعداء الغليظدة ، يد   ن أكثدر الفقهداء جعد  تلد  الفظيفدة ردن  التن
أر  فظائف األمعاء الغليظة ، فلعلها الفظيفة الفحيددة ععددر  حسدب معليدام اللدب 

  (4) .ين علرر 
 مدا سديد فيعاًء عل  ما سيد من فجهة عظر الفقهاء  ل  رذا العضف ، فيدالعظر  لد 

ن ضددح أن فظيفتددن : تخدديين الغددائل ، فالددتحك  يددذكددر  مددن فظددائف رددذا العضددف يت
 ها ييهددا خراجده رمددا أعظد  فظيفتددين لدمعداء الغليظددة ، أمدا يدداقن الفظدائف يتشددارك

لغائل اى عليه أعضاء أخرى ، يإذا يوق د م راتان الفظيفتان ، يل  يعد يستمس  المعتد
هدداء يق : فجيدم الديدة كاملدة ، فرددف مدا ذردب  ليده يقهدداء المدذرب الحعفدن ، فيعدض

 المذرب المالكن ، فالشايعية ، فالحعايلة. 
أمدا يقيدة لدفر االعتدداء علد  األمعداء الغليظددة ، ييسدري عليهدا مدا سديد ذكدر  يددن 

   (5)األمعاء الدقيقة ين عف  اللفرة ، يال حاجة إلعادته رعا.
 

 المطلب الثالث عشر 

 في أثر االعتداء على المثانة البولية وعقوبتها  
 

 ل : في التعريف بالمثانة البولية ووظائفهاالفرع األو

 
                                                           

 164 /4، حاشية اليجيرمن عل  شرح المعهج 324 /7، عهاية المحتا  460 /8( تحفة المحتا  (1
 جماع فالغائل ، ييلير المسل  فاحدا. اإليضاء : رف  يالة الحاجي يين معفذ ال( (2

خ    الذَّك ر   دم خم فقي  رف :  يالة الحاجي يين مدخ  الذكر ، فمخر  اليف    أل  نَّ م  يمض   ي ن م  ع دن   ، ر    المح  المم   ف 
ذ   ٌي، ي إ  اج  ا ح  ي يمع هوم  نم   يمر    ، ف  هو م  جو ر  خم ا المي فم و ، ي م  ُو ي   ا ي ال غ  يٍ  مَّ ال  ي   نالمف  اج  ق  المح  ر  ه  خ  ج  يمن     يال  ج  ر  خم ي يمن  المم 

. تحفة المحتا   يمض اءو ذ ا روف  اإلم  ، الحدافي 327 /5محتا  ، مغعن ال341 /7، عهاية المحتا  481 /8، ي ه 
 رف.  ، يتل322 /3، شرح معته  اإلرادام 56 /6، كشاف القعاع عن متن اإلقعاع 538 /9الكيير 

، 538 /9، الحدافي الكييدر 327 /5، مغعن المحتدا  341 /7، عهاية المحتا  481 /8 تحفة المحتا ( (3
 305 /9، رفضة اللاليين 28 /5، الغرر اليهية 172 /2يتح الفراب يشرح معهج اللالب 

، كشداف 36 /4، الكداين يدن يقده اإلمدا  أحمدد 157 /6، شدرح اليركشدن 464 /8المغعن الين قدامة ( (4
 317 /7، الميدع ين شرح المقعع 322 /3، شرح معته  اإلرادام 56 /6قعاع القعاع عن متن اإل

 ، يتلرف.358العقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية ( (5
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 أفالً : التعريف يالمثاعة اليفلية :  
المثاعة رن : مستقر اليف  فمفضعه ، أف رن عيارة عن كي  عضلن رقيد أجفف 
لدده جدددار عضددلن قددفي تتلقدد  المثاعددة اليددف  مددن الكليتددين عددن لريددد الحدداليين ، 

العضالم الملساء التن تعقيض ععد فيحتفي كي  المثاعة رذا عل  ليقة سميكة من 
امددتالء المثاعددة يدداليف  ، فيخددين اليددف  يددن المثاعددة لحددين تفريغدده  لدد  الخددار  عددن 

 . )1(لريد قعاة مجرى اليف  ، فالتن تمتد من المثاعة  ل  خار  الجس  
 

 ثاعيا : فظائف المثاعة اليفلية : 
تسع  ذم ت  يه ييل فالتحك  فظيفة المثاعة اليفلية : رن تجميع فتخيين اليف  ، فالض

 مللتر تقريياً.   1000 –600المثاعة من 
ُ المثاعة يرتخن جداررا العضلن ، فتتسع يلاعتها   يتتمدد  نأ  ي، فتيد فععدما تمتل
 لتيف .ا رسا  اإلشارام  ل  الدما  ، فرذ  اإلشارام تسيب الر ية الشديدة ين 

محيلة يمخر  المثاعدة ، ثد  تدعكمش يلي  أن ترتخن العضالم ال فحت  يحدث التيف 
 )2(.خارًجا ععها ، فتديع اليف  المثاعة عضالم جدار

 
 الفرع الثاني : في أثر االعتداء على المثانة البولية 

  هللا ر دد  أن المثاعددة اليفليددة عضددف ذا أرميددة كييددرة يددن جسدد  اإلعسددان ، فمددن ععدد
،  ال  رية كاملدة سدفيةعيفج  عليه ، خالة ين الحفاظ عل  المظهدر فالخلقدة اليشد

تكدفن  أن يقدرا يالكامد  ال يععدن مدفم لداحيها ، يد  تجدرى لده عمليدام جراحيدة ال
فقد سديد  ،يديال عن المثاعة   فلكعها تقف  يشنء من دفررا عل  ما سيٍتن  يياعه 
  أن قلعا أن فظيفة المثاعة : رن تخيين اليف  فضيل القدرة عل  التيف .

ل  فاحدد د يددي  حدث اعتداٌء ما عل  المثاعة اليفلية ، يإعه قفيعاًء عل  ذل  : يإذا 
 من رذ  اآلثار : معها :  

،  ٍ الليدناستئلالها كامالً يسيب االعتدداء عليهدا ، أف استئلدالها يلريدد الخلد -1
 ف ن كان عادرا. 

كدي   فين رذ  الحالة يوفجه اليف  عن لريدد يتحدة يدن الديلن ، فيجمدع اليدف  يدن
 .يليسه المريض  من اليالستي

لد   لد  ذاستئلا  جيئن للمثاعدة ممدا يقلد  مدن قددرتها التخييعيدة ، فريمدا أدي  -2
 اضلراب فظيفة ضيل التيف  ، فالتحك  ييه.

 اختال  فظيفن مدقم عتيجة اعتداء كااللتهايام المدقتة. -3

                                                           

، معج  اللغة العريية 404، معج  لغة الفقهاء، ص564 /2، الملياح المعير 399 /13لسان العرب ( 1)
، علددد  التشدددريح،  153، علددد  فظددائف األعضددداء ، ص 854 /2معجددد  الفسددديل ، ال264 /1المعالددرة 

 ، المفسفعة العريية ) المثاعة ( . 269، تشريح جس  اإلعسان، ص   135ص

 ،  المفسفعة العريية ) المثاعة ( . 154،  153عل  فظائف األعضاء ، ص ( 2)
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  ل  اليدفسد »اختال  فظيفن دائًما ، كعد  القدرة عل  ضيل التيف  فالتحك  ييه -4
يدر ، فيحدث سل  اليف  ين األل   لدى الكيار من ضعف العضالم ، يسيب الك ،«

 أف يٍسياب أخرى. 
فتشم  رذ  األسياب اإللاية التن تحدث للمثاعدة أثعداء عمليدة جراحيدة ، أف تعدرض 

دما يدة تددثر علد  تعظدي  الددما  للتيدف  ، يدإذا  للضدرر ، أف سدكتة المثاعدة أعلداب
اعتددداء كددان مفجيددا للعقفيددة علدد  مددا سدديٍتن يددن كددال  حدددث شددنء مددن رددذا عتيجددة 

الفقهاء ، ف ن كاعم أشهر  لايام المثاعة ين لسان الفقهاء رن : عد  ضيل التيف  
 )1(فالتحك  ييه ، أف يتعيير دخر : عد  القدرة عل  استمسا  اليف .

 
 ة االعتداء على المثانة البولية الفرع الثالث : في عقوب

ا هدد  ذكددرفتتيددع لمددا فرد يددن كتددب مددذارب الفقهدداء األريعددة فجدددم أعيعددد االسددتقراء فال
ليدددام لكدددن يغلددب عليهدددا مع االعتددداء علددد  المثاعددة اليفليدددة ، فشدددنء مددن عقفيتهدددا ،

 . علرر  الليية
  .-استمسا  اليف -فأفجب جمهفر الفقهاء الدية الكاملة ين  تالف معفعتها

: " مسدل  الغدائل  -رحمه هللا-الكاساعنيقد جاء ين كتب السادة  الحعفية : قا  اإلما  
مددن المددرأة  ذا أيضددارا  عسدداٌن ، يلددارم ال تستمسدد  اليددف  أف الغددائل ، يعليدده ديددةٌ 
ا ، يعليه لكد    فاحدٍد معهمدا ديدةٌ كاملدةٌ   ألعده يدفم  م  كهو س  ت مم كاملةٌ ، يإن لارم ال  ت سم

 .  (2)معفعة مقلفدة يالعضف عل  الكما  ، ييجب عليه كما  الدية" 
ة  المالكية : اختاليه  ين الفاجب ين  تالف مسل  اليف )المثاعدة(  فجا ين كتب السَّاد 
عل  قفلين : يقي  : حكفمة ، فقي  : دية ، فرجح يعضه   فجفب الديدة ، فعللدف  
: يٍعه يمععها مدن اللدذة ، ف مسدا  الفلدد ، فاليدف   لد  الخدالء ، فيدٍن ملدييتها يده 

علفا عل  فجفب الدية ييهما ، فالمعع  : أعهدا تجدب رعدا أعظ  من الشفرين ، فقد 
  (3)من ياب أفل .

فمن خال  ما فرد  ين كتب السادة  الشايعية : عجد أعه  أفجيفا الديدة ياإليضداء يقدل 
، فرف  يالة الحاجي يين معفذ الجماع فالغائل ، فقي  : ردف  يالدة الحداجي يدين معفدذ 

استمسددا  اليددف  أف الغددائل   ألعدده قددد يودديا  الجمدداع فاليددف  ، فأفجيددفا الحكفمددة ي
الحاجي يين المسلكين ، فيستمس  اليف  فالغائل ، ي عول    أن االستمسا   ير اإليضاء 

    (4)، يل  يعدر  ييه.
فيددن اإليضدداء الديددة ، فرددف أن يجعدد  سدديي  »: -رحمدده هللا-قددا  اإلمددا  الشدديرايي

                                                           

، المفسفعة العريية 362ة اليشرية، صالعقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيي ( 1)
 ) المثاعة ( .

 /3فما يعدرا، تحفة الفقهاء  69 /26، الميسفل للسرخسن 311 /7يدائع اللعائع ين ترتيب الشرائع ( (2
  579 /6، الدر المختار مع حاشية اين عايدين 640 /2، مجمع األعهر 108

   124 /9، معح الجلي 277 /4الشرح الكيير للشيخ الدردير ( (3
، 538 /9، الحدافي الكييدر 327 /5، مغعن المحتدا  341 /7، عهاية المحتا  481 /8تحفة المحتا  ( (4

 305 /9، رفضة اللاليين 28 /5، الغرر اليهية 172 /2يتح الفراب يشرح معهج اللالب 
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 .)1 («الحيض فاليف  فاحداالحيض فالغائل فاحدا ، فقي  : يٍن يجع  سيي  
فجاء ين كتب السادة الحعايلة : القلع يفجفب الدية ين األعضاء الجفييدة ، فمعهدا 
: استمسا  اليف  ، يقد علفا عل  فجفب الديدة يدن  تدالف معفعدة استمسدا  اليدف  
الذي رف من فظائف المثاعة ، فقد لرحفا يٍن تل  الفظيفة رن أر  فظائف المثاعة 

الفظيفة الفحيدة ، كما رف ظارر تعييرر  ععدر  حسب معليام اللب ين ، ي  لعلها 
 .   (2)علرر 

س  م المغ ائ لو الديدة، فيدن  -رحمه هللا–قا  اين قدامة  ت مم ب  ي ل  م ي سم ر  " فين اليلن  ذا ضو
المثاعدة  ذا لدد  يستمسد  اليددف  الديدة   ألن كدد  فاحدد مددن ردذين المحلددين عضدف ييدده 

ين اليدن مثله ، يفجدب يدن تففيدم معفعتده ديدة كاملدة ، كسدائر  معفعة كييرة ، لي 
األعضاء المذكفرة ، يإن عفدع المثاعدة : حدي  اليدف  ، فحدي  الديلن الغدائل معفعدة 
مثلها ، فالعفع يهما كثير، فالضرر يففاتهما عظي  ، يكان ين ك  فاحدة معهما الدية 

: فجب عل  الجداعن ديتدان ،  ، كالسمع فاليلر ، ف ن ياتم المعفعتان يجعاية فاحدة
    (3)كما لف أذرب سمعه فيلر  يجعاية فاحدة ".

 مدا سديد فيعاًء عل  ما سيد من فجهة عظر الفقهاء  ل  رذا العضف ، فيدالعظر  لد 
 ذكددر  مددن فظددائف رددذا العضددف يتضددح أن فظيفتددن : تخدديين اليددف  ، فالددتحك  يددن

ثاعة عفعة الممالفظيفتان يقد يقدم  خراجه : رما فظيفتن المثاعة ، يإذا يقدم راتان 
فيعدض  كاملة ، ففجيم الديدة كاملدة ، فردف مدا ذردب  ليده يقهداء المدذرب الحعفدن ،

 يقهاء المذرب المالكن ، فالشايعن ، فلرح يه الحعايلة.
أف اإلضرار  ،فسفاء ين ذل  : يقد تل  المعفعة يإتالف جيء من المثاعة ، أف كاملها 

 يها مع يقاء عيعها.
خريًجدا ذكررا تما يقن من أحكا  العقفيام المتعلقة ياالعتداء علد  المثاعدة   يسدٍ أما

فردن  عل  المذارب األريعة ، ف ن كان يعضها مح  اتفاق ، فيعضدها محد  خدالف ،
 كالتالن :      

 
 جريان القلاص ين االعتداء عل  المثاعة :   :أفالً 

القلداص دفن أي ييدادة ، يالدذي   ن أخير ليييان مختلان ثقتان يإمكداناألل  أعه 
يتدرجح جريدان القلداص كمددا سديد عمدالً يالعلدفص العامددة التدن ذكرعاردا سددايقًا ، 
ع ع التعرض له  فألن د  الجاعن معلفٌ   ال يمقدار جعايته ، يما ياد عليها معلفٌ  يومم

، فقياسا علد  سدائر األعضداء  (4)، يال تلح الييادة ين القلاص عل  قدر الجعاية.
 خرى لدى يقهاء المذارب األريعة.األ

                                                           

 . 227( التعييه ، ص1)
، كشداف 36 /4يقده اإلمدا  أحمدد  ، الكداين يدن157 /6، شدرح اليركشدن 464 /8المغعن الين قدامة ( (2

 317 /7، الميدع ين شرح المقعع 322 /3، شرح معته  اإلرادام 56 /6القعاع عن متن اإلقعاع 
 464 /8المغعن الين قدامة ( (3
 574 /7، الفقه اإلسالمن فأدلته 317 /8المغعن الين قدامة ( (4
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يدإن شدد  الليييددان يدن ييددادة يسدديرة مدن جددراء القددفد ، يالدذي يتخددر  علدد  مددذرب 
عددد  جريددان القلدداص ، خاليًددا للسددادة  (3)فالحعايلددة (2)فالشددايعية (1)السددادة الحعفيددة

 .(4)المالكية
حدثده أيإحدداث يعدض مدا  ف ن أخير ليييان مختلان ثقتدان يإمكدان القلداص جيئيًّدا

 ، يقد اختلف الفقهاء عل  قفلين : المعتدي يالمعتدى عليه دفن حيف
القددف  األف  : يددرى ألددحايه أعدده ال يجددري القلدداص يددن رددذ  الحالددة ، فيدده قددا  : 

، فذلد    ألعده اعتقدا  يٍلد  الحدد  لد   )7( ، فيعدض الحعايلدة)6( فالمالكية )5(الحعفية
ت ق  م  ل  اليد  المالن ين رذ  الحالة.ف عما يو  ير مفضعه ، فرف ال يجفي ععدر  ،   عم

القددف  الثدداعن : يددرى ألددحايه أعدده يجددري القلدداص يددن رددذ  الحالددة ، فيدده قددا  : 
، فذلدد    ألعدده تمكددن مددن يعددض حقدده   يفجددب  )9( فيعددض الحعايلددة )8( الشددايعية

 استيفاد    
 .)10 (ألن الميسفر ال يسقل يالمعسفر

لحعايلة : أن المعتددى عليده يدن ردذ  الحالدة فيرى الشايعية فيعض من فايقه  من ا
يٍخذ أرش الفرق يين ما أحدثه يالمعتدى قلاًلا فيين ما حدث له جعاية ، ين حدين 
يددرى يعددض مددن فايقهدد  يددن رددذا االتجددا  مددن الحعايلددة : أعدده ال يجددفي الجمددع يددين 
القلدداص ، فاألرش ، يدد  يكتفددن  مددا يددٍرش جميددع الجعايددة ، ف مددا يالقلدداص ييمددا 

 .)11( ، فرف المشهفر ععدر  يمكن
 : رف قف  السادة الشايعية فمن فايقه . الرأي الراجح

أما ين  ير الحاالم السايقة ، يال يجري القلاص ين عقفية االعتداء علد  المثاعدة  
    )12(اتفاقًا   لعد  أمن الحيف.

                                                           

 345 /8، اليحر الرائد 111 /6فما يعدرا، تييين الحقائد 298 /7يدائع اللعائع ( (1
، 148 /12، الحدافي الكييدر 24 /4، أسع  الملالب  182، 179 /9رفضة اللاليين فعمدة المفتين ( (2

 358 /11، الييان ين مذرب اإلما  الشايعن 179 /3المهذب 
 فما يعدرا،16 /10، اإلعلاف 282 /3، فما يعدرا، شرح معته  اإلرادام 316 /8المغعن الين قدامة ( (3

  189 /4اإلقعاع 
، مدعح 247 /6، مفاردب الجليد  253 /4، الشرح الكيير مع حاشية الدسدفقن 315 /8التا  فاإلكلي  ( (4

  47 /9الجلي  
 . 345 /8، اليحر الرائد ،  299،   298 /7(  يدائع اللعائع،  5)
 .273 /4لدسفقن ،   ، الشرح الكيير ، معه حاشية ا 247 /6، مفارب الجلي ،  183 /8( االستذكار،  6)
 .548 /5،  كشاف القعاع،   17،18 /10، اإلعلاف،  308 /8، الميدع،   8/357(المغعن  ، 7)
، عهايدة المحتدا  ،  28 /4، مغعدن المحتدا  ،  25،  4/24أسدع  الملالدب ،   202 /9( رفضة اللاليين ،  8)
 7/286. 
 .548 /5،  كشاف القعاع،   17،18 /10، اإلعلاف،  308 /8، الميدع،   8/357(  المغعن  ، 9)
 . 159(  األشيا  فالعظائر ، للسيفلن ، ص 10)
 ( مراجع المذريين السايقين عف  اللفحام .11)
فمددا يعدددرا ، الشدددرح  258 /6، التددا  فاإلكليددد  345 /8، اليحدددر الرائددد 299، 298 /7( يدددائع اللددعائع 12)

، الددرفض 16 /10، اإلعلدداف للمددردافي  51 /4لالددب ، أسددع  الم200 /2، المهددذب 271 /4الكييددر للدددردير 
 .54 /6،كشاف القعاع 272 /3المريع 



 - 3952 - 

 االعتداء المدقم عل  المثاعة ففظائفها : : ثاعيًا 
عل  المثاعة اليفلية  ذا مدا تدر  عرضدا -ععد من يقف  يه-مداالعتداء العمد فشيه الع

مدقتدا ، أف ألمددا ثد  ياال يعددد مدددة قلديرة أف لفيلددة دفن تغددري  المعتددى عليدده ثمددن 
دفاء أف أجرة لييب فعحدف  ، ال يوفجدب شدرعا يدن ردذ  الحالدة  ال التعييدر يمدا يدرا  

، فردذا تخريًجدا علد  قدف   القاضن معاسيا ، يإن كدان االعتدداء خًلدٍ ال يوفجدبو شديئًا
خاليددا أليدن  يفسددف مددن  (1) المددذارب األريعدة يددن الللمدة فاللكددية فعحفرمدا يقهداء

يقهدداء الحعفيددة ، يإعدده أفجددب أرش األلدد  علدد   حدددى الرفايددام ععدده ، فقددد سدديد 
 . (2)اإلشارة  ل  ذل 

 : رف قف  الجمهفر   ألن التعيير أل  يدعن فعفسن يتسافيا.  فالراجح
 

   :داخليا  االعتداء الذي يقع عل  المثاعة اليفلية فيوحدث عييا:  ثالثًا
ا  ياسدتخد ث  يتفقف العيف فحد  ، أف يتددخ  ليدن االعتداء الذي يحدث عييا داخليا

ا علدد  أدفيددة فقددف العدديف مددثال ، أف يحدددث االعتددداء  لددايام فدالمددا ال تعقددب أثددر
يالمثاعة ، لكن يعد معالجة يدفاء فعحف ذل  ، يه   ت د  عم لييدب ، أجرة ال يجب عل  المو

 عييدر يدنفثمن الدفاء ، فعحف  ، أف حكفمة للعييف  ن تفقف العيف فحد  ، مع الت
 ؟ العمد أيضا

ي اختلف الفقهاء ين الفاجب عل  ت د  عم الثدة ثهد  علد  ين رذ  الحالة ، فكدان خالي المو
 أقفا  : 

ي ت دد  عم أجدرة اللييدب ، فثمدن الددفاء ،  القف  األف  : يرى ألحايوه أعه يجدب علد  المو
رَّ م عل  ما ذرب  ليه اإلما  محمد ين الحسن ين رفاية ععه ، فرفايدة عدن  خ  فرف مو
اإلما  أين يفسف ، في سَّر  يهدا يعدض الحعفيدة رأي اإلمدا   أيدن يفسدف يدن الرفايدة 

د ، . ف ال فجب التعيير يقل ين العمد(4)، فقفٌ  ععد المالكية (3)األخرى المرفية ععه 
ٍ  أف عفقٍة ين عال ٍ فعحف .  أي ين حالة الشفاء ، أف تفقف العيف ، دفن  ورم

ي ، ف ن لد  ييدد  للجعايدة  ت دد  عم القف  الثاعن : يرى ألدحايوه فجدفب  الحكفمدة علد  المو
فرف توق دَّر رذ  الحكفمة يٍقرب حاالته  ل  االعدما  فالشفاء ، أثٌر ين المجعن عليه ، 
دددرَّ  علددد  رأي ا خ  إلمدددا  أيدددف يفسدددف ، فرفايدددة عدددن اإلمدددا  محمدددد يدددن الحسدددن مو

                                                           

 /2، الكداين يدن يقده أرد  المديعدة 653 /4، المدفعدة 123 /2الجفررة العيرة عل  مختلدر القددفري ( (1
، 16 /8،  247 /6، شدرح مختلدر خليد  242 /8، التا  فاإلكليد  322 /12، الذخيرة للقراين 1105
 /6، الفسديل يدن المدذرب 353 /4، حاشية اللافي 306 /2، حاشية العدفي 191 /2اكه الدفاعن الفف
، حاشددية الجمدد  علدد  شددرح 332 /5، مغعددن المحتددا  309 /9، رفضددة اللدداليين فعمدددة المفتددين 337

   548 /5، كشاف القعاع 70 /5المعهج 
  133 /2فررة العيرة ، الج388 /8، اليحر الرائد 296 /10الععاية شرح الهداية ( (2
، الدر المختار ، فحاشية 81 /26، الميسفل للسرخسن 648 /2، مجمع األعهر 388 /8اليحر الرائد  ((3

 392 /8، اليحر الرائد 316 /7، يدائع اللعائع 586 /6اين عايدين 
 381 /4، حاشية اللافي عل  الشرح اللغير 270 /4الشرح الكيير مع حاشية الدسفقن ( (4
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 (3)، فمقاي  المذرب ععد الحعايلة (2)، فألح الفجهين ععد الشايعية (1)الشيياعن
ي  ذا كاعدم الجعايدة خلدًٍ  ت د  عم القف  الثالث : يرى ألحايوه أعه ال  يجب شنٌء عل  المو

ددف ن  دفن أجددرة ، ، ف ال فجددب التعييددرو يقددل ، أي  ذا كاعددم الجعايددة عمدددا  كمددا لددف شو
ددرَّ م علدد  مددا ذرددب  ليدده اإلمددا  أيددف  لييددب ، أف ثمددن دفاء ، فعحفرمددا خ  ، فرددف مو

    .(7)، فالحعايلة ين المذرب (6)، ففجه ععد الشايعية (5)فالمالكية ، (4)حعيفة
فقددد سدديد ذكددر أدلددة رددذ  األقددفا  ، فمعاقشددتها ، فأن الددرأي الددراجح رددف القدددف  

 .(8)األف 
 

 :  عًا : التلف الجيئن للمثاعة أف فظائفهاراي
أف جيء  لدفا  ،االعتداء الذي يقع عل  المثاعة اليفلية فيفقدرا معفعتها جيئيا عل  ا

عسدية  من جرمها ، يالفاجب حكفمدة يقددر مدا أعقلده االعتدداء مدن قددرتها ، فتقددر
 يعسددية جدديياالعتدداء يددن ردذ  الحالددة مدن كامدد  الديدة ، يددإن قددر الع العجدي الحالدد 

يددد % مددن ديددة المجعددن عليدده ، أمددا  ذا اختلددف األليدداء يددن تحد10% يالفاجددب 10
ء % يللفقهددا15% ، فقدا  دخدرفن : 10عسدية العجدي، يقدا  يعضده  : عسددية العجدي

 قفالن ين رذ  الحالة قفالن : 
: يددرى ألددحايه أن الفاجددب أقدد  التقددديرام مللقددا   ألن األلدد  يددراءة  القددف  األف 
درَّ  علد  قدف  السدادة الشدايعية ، فالحعايلدة ، الذمة ، يال خ   تشغ   ال ييقين ، فرذا مو

 .)9( فمقتض  قف  السادة الحعفية
أن الفاجددب يددن حالددة تعددذر التقدددير الدددقيد أن يقدددر : يددرى ألددحايه  القددف  الثدداعن

العقص يٍدع  ما يمكن فأكثر ما يمكن ، فين العمد يلي  المتعمد ياألكثر  ألعه ظال  ، 
لظال  أحد يٍن يحم  عليه ، فين الخلٍ يلي  المخلُ يٍق  مدا يمكدن   ألن األلد  فا

                                                           

 /10، الععاية شرح الهداية 138 /6، تييين الحقائد، 392 /8، اليحر الرائد 316 /7دائع اللعائع ي( (1
 133 /2، الجفررة العيرة 296

، مغعددن 346 /7، عهايددة المحتددا  486 /8تحفددة المحتددا   309 /9رفضدة اللدداليين فعمدددة المفتددين ( (2
 332 /5المحتا  

 185 /6كشن ، شرح الير484 /8المغعن الين قدامة ( (3
 /10، الععاية شدرح الهدايدة 138 /6، تييين الحقائد، 392 /8، اليحر الرائد 316 /7يدائع اللعائع ( (4

 98 /2، درر الحكا  شرح  رر األحكا  133 /2، الجفررة العيرة 296
، التدا  فاإلكليد  لمختلدر خليد  305 /2، حاشية العددفي 260 /4الشرح الكيير مع حاشية الدسفقن ( (5
 191 /2، الففاكه الدفاعن 381 /4، حاشية اللافي عل  الشرح اللغير 335 /8
، مغعددن 346 /7، عهايددة المحتددا  486 /8تحفددة المحتددا   309 /9رفضدة اللدداليين فعمدددة المفتددين ( (6

 332 /5المحتا  
عن الين ، المغ58 /6، كشاف القعاع عن متن اإلقعاع 117 /10اإلعلاف ين معرية الراجح من الخالف ( (7

 185 /6، شرح اليركشن 484 /8قدامة 
 ضايل ما تجب ييه الحكفمة. -المللب الثاعن( (8
، 84، 83 /6،  األ   6/581، حاشية اين عايددين   382 /8، اليحر الرائد  6/133( تيين الحقائد 9)

 .47 /6، كشاف القعاع 341،342 /8، المغعن  335 /7، عهاية المحتا  201 /2المهذب 
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 . )1(يراءة الذمة يال عوكولَّف يمشكف  ييه ، فرف رأي السادة المالكية
 

 الترجيــــــح :

ة ه السداديعد عرض أقفا  الفقهاء أرى أن القدف  األفلد  يدالقيف  : ردف مدا ذردب  ليد
دع  ما لعقص يٍاين حالة تعذر التقدير الدقيد أن يقدر  اجبالمالكية القائلفن يٍن الف

ق يٌَّد يعدد  احتيدا  المعتددى لد  عدال  عليده   يمكن فأكثر ما يمكن ، فلكن رذا الحك  مو
 مستمر.

ذي د أن الدأما  ذا احتا   ل  عال  مستمر حت  يقدف  يشديه حيداٍة لييعيدٍة ، يقدد سدي
يَّ  خ  لد  كدامال قص الحاٌر يين أن يٍخذ  حكفمة  العتمي   ليه العف  أن المعتدى عليه مو

ع لددايًا مدد، فيددين أن يٍخددذ  أرش  العجددي  الحالدد   يددين حالتدده لددحيًحا فيددين حالتدده م
يدد  فظيفتدده قيددإذا قيدد  :  ن ردذا الدددفاء  يقددف  مقددا  قيدا  العضددف يالعدال  ، فعحددف  ، 
 % من ديته قي  االعتداء.10% يالفاجب عسية 90االعتداء يعسية 

% ، يالمعتددى عليده يالخيدار يدين أن يٍخدذ 100الفا :  ن الدفاء يقف  يعسدية ف ذا ق
 (2)أف ثمن العال .-حسب العقفية-الحكفمة أف الدية 

 

                                                           

 .260 /6، التا  فاإلكلي  274 /4لشرح الكيير للدردير ( ا1)
 ، يتلرف.367العقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية ( (2
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 المطلب الرابع عشر 

 في أثر االعتداء على الرح  وعقوبته 

 الفرع األول : في التعريف بالرح  ووظائفه

 
 أفالً : تعريف يالرح  :  

ح  من أعضاء  المرأة التعاسلية ، فرف عضدف عضدلن  أجدفف  لديظ الجددار يفجدد الرَّ
ن الجعين ، فيعمف  ل  أن يوفلد )يذكَّر فيدعَّث(.   (1)ين يلن الثدييام ، فييه يتكف 

 فتتكدفن مددخرة)2(فرف مثلثن الشك  تخترقه من األعل  القعفام العاقلة لليفيضام
 )3( ل  المهي . تدديععد الرح  ، ف من قعاة مشايهة للععد ، توسم  الرح 

 
 ثاعيًا : فظاائاف الاارحااااا  : 

تتضددح فظيفددة الددرح   ذا علدد  أعدده يددن كدد  شددهر خددال  سددعفام الحدديض ، تتجمددع  
ٍ السدتقيا  مهيد الدرح  الدرح  ، فيكدفن األفعية الدمفية فالغدد فالخاليا داخ  يلاعدة

 اخلده ،جمدع يدمدا ت الدرح  ييضة ملقحة أف مخلية   يإذا لد  يحددث التلقديح ، يفدري
  يالحيض.  ييما يوعرف

أما  ذا حدث التلقيح ، أف اإلخلاب ، يتلتلد الييضة الملقحة يجدار الدرح  ، فتعمدف 
. المشديمة مقفًسا يوسدم  فالجعين عضًفا الرح    لتليح جعيعًا ، فتوكف  ن أعسجة من

 )4( 
  لهض .ا ا، فالتخلص من يقاي فتقف  المشيمة يإمداد الجعين يالغذاء فاألكسجين

فجدة مالجعدين خدار  الدرح  ، فتلددر  فععد الفالدة تعقيض عضالم الرح  ، فتديع
يع دة أسدايأخرى من اعقياض العضالم تديع يالمشيمة  ل  الخار  ، فيعد الفالدة يعد

 . ل  حجمه اللييعن الرح  يعفد
عين ، فيعاًء عل  ما سيد   يإن فظيفة الرح  تتمث  ين كفعه مكاعًا لتكفين فعمف الج

فتغذية الجعين عن لريد المشديمة يعدد التلقديح يدن عقيدر الدرح  ، فعديف  اليفيضدة 
 . )5(الرح  –المخلية  ل  القرار المكين

 
 الفرع الثاني : في أثر االعتداء على الرح  

                                                           

، معجدد  اللغددة العرييددة 145، القددامف  الفقهددن، ص 335 /1، الفسدديل 220معجدد  لغددة الفقهدداء، ص( (1
 872 /2المعالرة 

، تشريح جسد  اإلعسدان ، د/حكمدم عيدد الكدري  ، ص  146، د/رشدي ، ص( عل  التشريح، د/علا  2)
 . 76،  المفسفعة الليية الميسرة ، د / عيد العالر عفر هللا ، ص289

، المفسدفعة اللييددة الميسدرة ، د / عيددد 289( تشدريح جسد  اإلعسددان ، د/حكمدم عيددد الكدري  ، ص  3)
 .66العالر عفر هللا ، ص

 . المفسفعة العريية ) المشيمة .88يسرة  د / عيد العالر ، ص( المفسفعة الليية الم4)
. المفسفعة العريية ) المشيمة( ، ) قعاة 94 -65( المفسفعة الليية الميسرة ، د / عيد العالر ، ص5)
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 :   ذا حدث اعتداٌء ما عل  الرح  ، يإعه قد يددي  ل  يعض اآلثار ، معها
 الرح   ل  استئلاله كامال. أن يددي رذا االعتداء عل   -1
داء أن يددددي رددذا االعتددداء  لدد  خلدد  يددن فظيفددة الددرح  ، حيددث يمععدده مددن األ -2

-لفبعداة يداق–اللييعن ، فيحتا   ل  تدخ  لي  ن ، كما ين االعتداء عل  عقير الدرح 
ل القعاة ييب يري ذا أدى  ل  سدرا مثال ، فقد يحدث رذا االعتداء لييًّا حيث يقف  الل

ٍ ف ما يسم  يالتعقي  يالتعظير الجفين دفن  ذٍن معتير ، أف دفن داعٍ ، أ معتير     لين 
  لحمد   لدحيث يلعب  يلا  مفعف  ردذ  العلميدام   يتحتدا  تلد  المدرأة  ذا أرادم ا

  جددراء عمليددة تسددمن ياإلخلدداب يددن اليجددا  ، فيددن رددذا اإلجددراء تخلددب الييضددة
 ، ث  توع ادو  ل  الرح .  المٍخفذة من المييض يالعلفة ، ين المعم 

  (1) أن يترتب عل  رذا االعتداء خل  مدقم يحتا   ل  عال . -3
 

 : في عقوبة االعتداء على الرح   الفرع الثالث

ظيفدة ذكدر ف فقفدم علد  يعد االستقراء فالتتيع لما فرد ين كتب مذارب الفقهداء األريعدة
ا عقفيته العف  ، فشنٌء من الرح  ، فرن العس  ين  الجعايام الفاقعة عل  مادفن
 ععد يقهائعا القدام  ، ف ن جاءم يعيارام متفافتة.

جاء ين كتب السادة الحعفية : أعه  أفجيدفا الديدة يدن الدذَّك ر   ألن يدن الدذكر تففيدم 
معفعددة مقلددفدة مددن اآلدمددن ، فرددن معفعددة العسدد .... فيتخددر  علدد  ذلدد  الددرح  ، 

ح   أيًضدا يتجب الدية ياستئلاله ، أف  يلا  معا يعه   ألن المعفعة المقلدفدة مدن الدرَّ
   (2) : رن معفعة العس .

ه :   معايعدفجاء ين كتب السادة المالكية ما يفيدد أن يدن استئلدا  الدرح  ، أف  يلدا
  ، فن الدعفالدية ، يه  ف ن ل  يلرحفا يذكر الرح  ين الجعايام الفاقعة عل  مدا د

 عايعده  ين استئلدا  الدرح  ، اف  يلدا  م لكن يتخر  عل  ما ذكرف  : فجفب الدية
يدن  ألعه عضف ييه معفعة مقلفدة ، فرن العسد  ، فلدي  يدن اليددن مثلده ، يفجدب

 دن. ين الي تففيم عيعه أف معفعته : دية كاملة ، كسائر األعضاء التن ال عظير لها
لاعده فقد أفجب السادة المالكية يدن الثدديين الديدة ، فاشدترلفا يسداد اللدين ، أف اعق

لفجفب الدية ، فالرح  أعظ  يائدة فمعفعة من الثديين ، ألعه يمكن لمن يقدم اللدين 
أن تعددفض لددغاررا يلددين  يررددا ، يددال يعظدد  الضددرر ، يخددالف الددرح  ، يددال يمكددن 

  (3) تعفيضه.
كما تجب الدية أيضا ين استئلا  الرح  أف  يلا  معايعه ، تخريًجدا علد  مدا ذكدرف  

لدذَّك ر ،  ذا أدى االعتدداء عليده  لد  اعقلداع العسد  ، ف ن قددر مدن فجدفب الديدة يدن ا
عل  الجماع ، يهذا المععد  أقدرب المعداعن  لد  استئلدا  الدرح  ، ف ن يقيدم القددرة 

                                                           

 ، يتلرف.370العقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية ( (1
 /2، مجمع األعهر 6/135، تييين الحقائد ،  311 /7، يدائع اللعائع 69 /26ن ( الميسفل للسرخس(2

  ، يتلرف.129 /2، الجفررة العيرة 645
 303 /2، حاشية العدفي 273 /4الشرح الكيير مع حاشية الدسفقن ( (3
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 .)1( عل  الجماع من األعث 
فجداء يدن كتددب السدادة الشددايعية مدا يفيددد ذلد  لددراحة ، يقدا  شدديخ اإلسدال  يكريددا 

معاء فاإلحيا  فالجماع   يفن ك ًّ من  يلا  قفة اإلمعاء اإل» : -رحمه هللا–األعلاري
فقفة اإلحيا  ، فلذة الجماع ، فلف مع يقداء المعدن فسدالمة الدذكر الديدة   ألعهدا مدن 
المعدايع المقلددفدة ، فلفددفام العسد  يإذردداب اإلمعدداء فاإلحيدا  ..... قددا  األذرعددن : 

يدر مدن ظهدر لدليداء أعده فيشيه أن يكفن محد   يجداب الديدة يإذرداب اإلحيدا  يدن  
  (2) عقي  ، ف ال يال تجب.
  (3) فلف أيل  من المرأة قفة اإلحيا  : ليمه ديتها. -رحمه هللا-فقا  اإلما  العففي

فجاء ين كتب السادة الحعايلة ما يفيد فجفب الدية الكاملة ين استئلا  الدرح  ، أف 
عايلة كغيرر  ، فرن : أن كد   يلا  معايعه   ألن قاعدة فجفب الدية الكاملة ععد الح

 . )4(عضف فجيم الدية يذرايه : فجيم الدية ين  ذراب معفعته تماما
فقد علفا ععد كالمه  عل  دية األعثيين ما يدكد لحة رذا التخريج حيث ذكدرفا أن 

: ... فألن  -رحمدده هللا–التعاسدد  معفعددة كييددرة تفجددب الديددة ، قددا  اإلمددا  ايددن قدامددة
تين[ الجمدا  فالمعفعددة ، يددإن العسد  يكددفن يهمدا ، يكاعددم ييهمددا ييهمداأ أي : الييضدد

 .)5( «الدية كاليدين
ف ن قلعهمددا   أي : األعثيددين يددذرب » : -رحمدده هللا–فقددا  اإلمددا  معلددفر اليهددفتن

، فيتخر  علد  ذلد  الدرح    ألن يدذراب معفعتده يدذرب العسد   )6( عسله يدية فاحدة
 أيًضا.

 ب الديدةتب مدذارب األئمدة األريعدة يتضدح لعدا : فجدففيعاًء عل  ما سيد ذكر  ين ك
دا فتخريًجدا ، فأعده  ين  يدرق يدالالكاملدة يدن استئلدا  الدرح  ، أف  يلدا  معفعتده علًّ
 سديد لهدايرح  اللغيرة ، فالكييرة ، فالتن سيد لهدا الحمد  فاإلعجداب ، فالتدن لد  

 ذل . 
ًجدا ا تخريالرح  أذكرر فيقن عدد من العقفيام المتعلقة ييعض حاالم االعتداء عل  

 كما يلن : 
 

 جريان القلاص ين االعتداء عل  الرح  :  :أفالً 

                                                           

مجتهدد ، يدايدة ال191 /2، التلقين ين الفقده المدالكن 352 /12، الذخيرة للقراين 562 /4المدفعة (  1)
، 4/273حاشدية الدسدفقن علد  الشدرح الكييدر ،  ، 345 /8، التدا  فاإلكليد  205 /4فعهايدة المقتلدد 

 يتلرف. 
، 341 /7، عهايدة المحتددا  481 /8، تحفدة المحتددا  64 /4أسدع  الملالدب يددن شدرح رفض اللالددب ( (2

 298 /12، الحافي الكيير 326 /5مغعن المحتا  
 302 /9فتين رفضة اللاليين فعمدة الم( (3
 . يتلرف .3/50، شرح اليركشن  311 /2، معار السيي   341،  8/462( المغعن  4)
 . 8/462( المغعن الين قدامة 5)
 .6/49( كشاف القعاع 6)



 - 3958 - 

األلد  أعده  ن أخيدر ليييدان مختلددان ثقتدان يإمكدان القلداص دفن أي ييددادة    -1

داصٌ يالذي يترجح جريان القلاص عمالً يعمف  قفله تعدال  :  فح  ق ل  درو المجو ، ) )1ف 

دا عودفق ي ت  م ي ده ﴾فقفله تعال  : ﴿ف   نم ع اق ي   ثم   م  تو م ي ع اق يوفا ي م 
دن  ، فقفلده تعدال  :  (2) ي م 

ت دد ى ع ل ديمكو م  دا اعم ثمد   م  ت دوفا ع ل يمه  ي م  ت د ى ع ل يمكو م ي اعم اعم
)3(  ألن د  الجداعن معلدفٌ   ال  

ع ددع التعدرض لده ، يددال تلدح الييدادة يددن  يمقددار جعايتده ، يمددا ياد عليهدا معلدفٌ  يومم
   (4)القلاص عل  قدر الجعاية.

يدإن شدد  الليييددان يدن ييددادة يسدديرة مدن جددراء القددفد ، يالدذي يتخددر  علدد  مددذرب 
  (6)فالشايعية (5)السادة الحعفية

 .(8)عد  جريان القلاص ، خاليًا للسادة المالكية (7)فالحعايلة
يفا الييادة اليسيرة   الستيفاء الحد ، ف عما لييدادة اععدفا م فرف الراجح ، يإعه  جف 

 المخفية عل  العف  أف عضف دخر.
أما ين  ير الحاالم السايقة ، يال يجري القلاص ين عقفية االعتداء عل  اليلعدف  

 )9(اتفاقا   لعد  أمن الحيف.
 : االعتداء التن يتر  أثرا مدقتا عل  الرح  ث  ييف  يعد مدة. ثاعيًا

،  ا مدقتداالرح   ذا مدا تدر  عرضد عل -ععد من يقف  يه-االعتداء العمد فشيه العمد
ف دفاء أ أف ألمدا ثدد  ياال يعددد مددة قلدديرة أف لفيلددة دفن تغدري  المعتدددى عليدده ثمددن
ن   القاضدأجرة لييب فعحف  ، ال يوفجدب شدرعا يدن ردذ  الحالدة  ال التعييدر يمدا يدرا

 هاءقف  يق معاسيا ، يإن كان االعتداء خًلٍ ال يوفجبو شيئًا ، فرذا تخريًجا عل 
خاليدا أليدن  يفسدف مدن يقهداء  (10) المذارب األريعة ين الللمدة فاللكدية فعحفرمدا 

                                                           

 ( .45( سفرة المائدة، من اآلية: ) 1)
 (. 126( سفرة العح ، من اآلية رق :)(2
 ( .194سفرة اليقرة، من اآلية : ) (3)
 574 /7، الفقه اإلسالمن فأدلته 317 /8الين قدامة  المغعن( (4
 345 /8، اليحر الرائد 111 /6فما يعدرا، تييين الحقائد 298 /7يدائع اللعائع ( (5
، 148 /12، الحافي الكيير 24 /4، أسع  الملالب  182، 179 /9رفضة اللاليين فعمدة المفتين ( (6

 358 /11يعن ، الييان ين مذرب اإلما  الشا179 /3المهذب 
فما يعدرا، 16 /10، اإلعلاف 282 /3، فما يعدرا، شرح معته  اإلرادام 316 /8المغعن الين قدامة ( (7

  189 /4اإلقعاع 
، معح 247 /6، مفارب الجلي  253 /4، الشرح الكيير مع حاشية الدسفقن 315 /8التا  فاإلكلي  ( (8

  47 /9الجلي  
فمدا يعددرا ، الشدرح الكييدر  258 /6، التدا  فاإلكليد  345 /8اليحدر الرائدد ، 299، 298 /7( يدائع اللعائع 9)

، الددرفض المريددع 16 /10، اإلعلدداف للمددردافي  51 /4، أسددع  الملالددب 200 /2، المهددذب 271 /4للدددردير 
 .54 /6،كشاف القعاع 272 /3

 /2قده أرد  المديعدة ، الكداين يدن ي653 /4، المدفعة 123 /2الجفررة العيرة عل  مختلر القدفري ( (10
، 16 /8،  247 /6، شدرح مختلدر خليد  242 /8، التا  فاإلكليد  322 /12، الذخيرة للقراين 1105

 /6، الفسديل يدن المدذرب 353 /4، حاشية اللافي 306 /2، حاشية العدفي 191 /2الففاكه الدفاعن 
الجمدد  علدد  شددرح  ، حاشددية332 /5، مغعددن المحتددا  309 /9، رفضددة اللدداليين فعمدددة المفتددين 337

   548 /5، كشاف القعاع 70 /5المعهج 
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الحعفية ، يإعه أفجب أرش األل  عل   حدى الرفايام ععده ، فقدد سديد اإلشدارة  لد  
 . (1)ذل 

 : رف قف  الجمهفر   ألن التعيير أل  يدعن فعفسن يتسافيا. فالراجح
 

   :، فيدثر تٍثيرا سلييا دائما  ثالثًا : االعتداء الذي يقع عل  الرح  
ال يخلف من  ،االعتداء الذي يقع عل  الرح  فيدثر تٍثيرا سلييا عل  قدرته ففظائفه 

 حالين : 
تددخ  ، أف ي الحا  األف  : أن يوحدث االعتداء عييدا داخليدا ، ثد  يتفقدف العديف فحدد 
ب ال تعقد فدالمدالين ياستخدا  أدفية فقف العيف مثال ، أف يحدث االعتداء  لدايام 

يأثرا عل  الرح  ، لكن يعد معالجة يدفاء فعحف ذل  ، يه  يجب علد  المو  ت دد  أجدرة  عم
، مدع  اللييب ، فثمن الدفاء ، فعحدف  ، أف حكفمدة للعييدف  ن تفقدف العديف فحدد 

 ؟ التعيير ين العمد أيضا
ي اختلف الفقهاء ين الفاجب عل  ت د  عم الثدة ثعلد  هد  ين رذ  الحالة ، فكدان خالي المو

 أقفا  : 
ي أجدرة اللييدب ، فثمدن الددفاء ،  ت دد  عم القف  األف  : يرى ألحايوه أعه يجدب علد  المو
رَّ م عل  ما ذرب  ليه اإلما  محمد ين الحسن ين رفاية ععه ، فرفايدة عدن  خ  فرف مو
اإلما  أين يفسف ، في سَّر  يهدا يعدض الحعفيدة رأي اإلمدا   أيدن يفسدف يدن الرفايدة 

. ف ال فجب التعيير يقل ين العمدد ، (3)، فقفٌ  ععد المالكية (2)لمرفية ععه األخرى ا
ٍ  أف عفقٍة ين عال ٍ فعحف .  أي ين حالة الشفاء ، أف تفقف العيف ، دفن  ورم

ي ، ف ن لد  ييدد  للجعايدة  ت دد  عم القف  الثاعن : يرى ألدحايوه فجدفب  الحكفمدة علد  المو
فرف   الحكفمة يٍقرب حاالته  ل  االعدما  فالشفاء ، توق دَّر رذأثٌر ين المجعن عليه ، 

دددرَّ  علددد  رأي اإلمدددا  أيدددف يفسدددف ، فرفايدددة عدددن اإلمدددا  محمدددد يدددن الحسدددن  خ  مو
 (6)، فمقاي  المذرب ععد الحعايلة (5)، فألح الفجهين ععد الشايعية (4)الشيياعن

ي  ذا ك ت د  عم اعدم الجعايدة خلدًٍ القف  الثالث : يرى ألحايوه أعه ال  يجب شنٌء عل  المو
ددف ن  دفن أجددرة ، ف ال فجددب التعييددرو يقددل ، أي  ذا كاعددم الجعايددة عمدددا ،  كمددا لددف شو

ددرَّ م علدد  مددا ذرددب  ليدده اإلمددا  أيددف  لييددب ، أف ثمددن دفاء ، فعحفرمددا خ  ، فرددف مو

                                                           

  133 /2، الجفررة العيرة 388 /8، اليحر الرائد 296 /10الععاية شرح الهداية ( (1
، الدر المختار ، فحاشية 81 /26، الميسفل للسرخسن 648 /2، مجمع األعهر 388 /8اليحر الرائد ( (2

 392 /8، اليحر الرائد 316 /7، يدائع اللعائع 586 /6اين عايدين 
 381 /4، حاشية اللافي عل  الشرح اللغير 270 /4الشرح الكيير مع حاشية الدسفقن ( (3
 /10، الععاية شرح الهداية 138 /6، تييين الحقائد، 392 /8، اليحر الرائد 316 /7يدائع اللعائع ( (4

 133 /2، الجفررة العيرة 296
، مغعددن 346 /7، عهايددة المحتددا  486 /8تحفددة المحتددا   309 /9رفضدة اللدداليين فعمدددة المفتددين ( (5

 332 /5المحتا  
 185 /6، شرح اليركشن 484 /8المغعن الين قدامة ( (6
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 ،  (3)، ففجه ععد الشايعية (2)فالمالكية ، (1)حعيفة
    .(4)فالحعايلة ين المذرب
لددة رددذ  األقددفا  ، فمعاقشددتها ، فأن الددرأي الددراجح رددف القدددف  فقددد سدديد ذكددر أد

 .(5)األف 
 

يا عدن لدرح  عداجاأال يعفد الرح   ل  لييعته ، ي  يحك  األلياء ييقداء الحا  الثاعن : 
 اعدم  يدرالقيا  ييعض فظائفه ، سفاء احتاجم المعتدى عليها لعال  مسدتمر ، أف ك

 محتاجة.
ر العجي إن قود  ي الحال  ياالعتداء من كام  الدية ، ييفن رذ  الحالة تقدر عسية العج

لددف % مددن ديددة المجعددن عليهددا ، فاختلفددفا ييمددا  ذا اخت20% يالفاجددب 20يعسددية 
 األلياء ين تحديد عسية العجي عل  قفلين :

: يددرى ألددحايه أن الفاجددب أقدد  التقددديرام مللقددا   ألن األلدد  يددراءة  القددف  األف 
درَّ  علد  قدف  السدادة الشدايعية ، فالحعايلدة ، الذمة ، يال تشغ   ال ييق خ  ين ، فرذا مو

 .)6( فمقتض  قف  السادة الحعفية
أن الفاجددب يددن حالددة تعددذر التقدددير الدددقيد أن يقدددر : يددرى ألددحايه  القددف  الثدداعن

العقص يٍدع  ما يمكن فأكثر ما يمكن ، فين العمد يلي  المتعمد ياألكثر  ألعه ظال  ، 
يحم  عليه ، فين الخلٍ يلي  المخلُ يٍق  مدا يمكدن   ألن األلد  فالظال  أحد يٍن 

 . )7(يراءة الذمة يال عوكولَّف يمشكف  ييه ، فرف رأي السادة المالكية
 

 الترجيح :

ة ه السداديعد عرض أقفا  الفقهاء أرى أن القدف  األفلد  يدالقيف  : ردف مدا ذردب  ليد
دع  ما لعقص يٍاقدير الدقيد أن يقدر ين حالة تعذر الت المالكية القائلفن يٍن الفاجب

ق يٌَّد يعد  احتيا  المعتددى لد  عدال   عليهدا  يمكن فأكثر ما يمكن ، فلكن رذا الحك  مو
 مستمر.

أما  ن احتاجم المعتدى عليها  ل  عال  مستمر حت  تقف  يشيه حياٍة لييعيٍة ، يقدد 

                                                           

 /10، الععاية شدرح الهدايدة 138 /6، تييين الحقائد، 392 /8، اليحر الرائد 316 /7يدائع اللعائع ( (1
 98 /2رر األحكا  ، درر الحكا  شرح  133 /2، الجفررة العيرة 296

، التدا  فاإلكليد  لمختلدر خليد  305 /2، حاشية العددفي 260 /4الشرح الكيير مع حاشية الدسفقن ( (2
 191 /2، الففاكه الدفاعن 381 /4، حاشية اللافي عل  الشرح اللغير 335 /8
، مغعددن 346 /7، عهايددة المحتددا  486 /8تحفددة المحتددا   309 /9رفضدة اللدداليين فعمدددة المفتددين ( (3

 332 /5المحتا  
، المغعن الين 58 /6، كشاف القعاع عن متن اإلقعاع 117 /10اإلعلاف ين معرية الراجح من الخالف ( (4

 185 /6، شرح اليركشن 484 /8قدامة 
 ضايل ما تجب ييه الحكفمة .–المللب الثاعن ( (5
، 84، 83 /6،  األ   6/581ين ، حاشية اين عايد 382 /8، اليحر الرائد   6/133( تيين الحقائد  6)

 .47 /6، كشاف القعاع 341،342 /8، المغعن  335 /7، عهاية المحتا  201 /2المهذب 
 .260 /6، التا  فاإلكلي ،  274 /4( الشرح الكيير للدردير،  7)
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يٌَّر ي ين أن تٍخذ  حكفمة  الدعقص سيد أن الذي تمي   ليه العف  أن المعتدى عليها توخ 
، فيدين أن يتحمد  الجداعن  ل  كامال ، فيين أن تٍخذ  أرش  العجي  الحال   كدامالالحا

ثمن العال  فعحف  ، فأرش العجي الحال  يين حالتها لحيحا فيدين حالتهدا ملدايا 
مع الدفاء ، يإذا قي  :  ن رذا الدفاء يقف  مقا  قيدا  العضدف يفظيفتده قيد  االعتدداء 

 % من ديته قي  االعتداء.10% يالفاجب عسية 90سية يع
% يالمعتدددى عليدده يالخيددار يددين أن يٍخددذ 100ف ذا قددالفا :  ن الدددفاء يقددف  يعسددية 

 (1) أف ثمن العال .-حسب العقفية-الحكفمة أف الدية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ، يتلرف.375العقفيام الشرعية المتعلقة ياالعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية ( (1



 - 3962 - 

 الخاتمة

ال  علدد  ة فالسددالالحمددد هلل الددذي رددداعا لهددذا فمددا كعددا لعهتدددي لددفال أن رددداعا هللا ، فاللدد
 أشرف المرسلين سيدعا محمد فعل  دله فألحايه أجمعين.

ائج رد  العتدأييعد أن اعتهيم يعفن من هللا فتفييقده مدن  تمدا  ردذا اليحدث ، تفلدلم  لد  
 :  التالية

 حرمة االعتداء عل  األعضاء الجفيية اليشرية.  -1

ف أيددعص ٍ  أف أرٌش مقدددرٌ  أن كد َّ اعتددداٍء يقددع علد  مددا دفن الددعف  لددي  ييده قلدداصٌ  -2
 قياٍ  ، يفيه الحكفمة  ن تر  أثرا.

دا يفجدب الحكفمدة  -3 دفن فال أثدر يدالراجح ععد الفقهاء أعه  ن شوف ن  الجدرح فعحدف  ممَّ
ددف  فيددذ  مددا  يددن دفاء أف أجددرة لييددب ، يددال يجددب شددنٌء  ال التعييددر يددن العمددد ،  ن   نم شو

ت د ى عليه ثمن دفاالجرح مما يفجب الحكفمة  يال أثٍر ، فقد  عم جرة لييب ، ء ، أف أيذ  المو
 فعحف ذل  ، يإعه يجب له ما يذله من ما . 

ن لفدرق يدديأن الحكفمدة تقددر ياعتيدار عسدية العجددي الحالد  يالعسدية للعضدف   أي : ا -4
 حالة اليدن قي  الجعاية عل  رذا العضف ، فيين حالته مع العال .

ن ان يإمكدااليلعف  ،  ن أخير ليييان مختلان ثقتدجريان القلاص ين االعتداء عل   -5
 ذل  دفن أي ييادة. 

 ه يدن اليددن ،ثداعن لد  ذا ت   تالف اليلعف  تلفا كامالً : تجب ديةٌ كاملةٌ   ألعه عضف ال -6
 فييه معفعة كييرة ال يقف   ير  من أعضاء اليدن يفظيفته. 

 جريان القلاص ين االعتداء عل  الحعجرة.   -7

 فل . الدية الكاملة ين  ذراب معفعة الحعجرة ، فذراب عيعها من ياب أ فجفب -8

 ف. من الحيعد  جريان القلاص ين عقفية االعتداء عل  القليام الهفائية   لعد  أ -9

 -11ئية.  عد  تلفر فجفب الدية الكاملة ين عقفية االعتداء عل  القليام الهفا -10
إمكدان ،  ن أخيدر ليييدان مختلدان ثقتدان ي جريان القلداص يدن االعتدداء علد  المدريء

 ذل  دفن أي ييادة. 

يًجددا ،  -12 ر  ت خم ددا ف  ذلدد   أفلد  مددنففجدفب الديددة الكاملددة يدن  ذردداب معفعددة المدريء ع لًّ
ف   ير  ة ال يقذراب عيعه استئلاال   ألعه عضف ال ثاعن له ين اليدن ، فييه معفعة كيير

 من أعضاء اليدن يفظيفته.

ان ان يإمكلاص ين االعتداء عل  المعدة ،  ن أخير ليييان مختلان ثقتجريان الق -13
 ذل  دفن أي ييادة.

 فجفب الدية الكاملة ين استئلا  المعدة. -14

 عد  جريان القلاص ين عقفية االعتداء عل  القلب   لعد  أمن الحيف.  -15 
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 عد  تلفر فجفب الدية الكاملة ين عقفية االعتداء عل  القلب.  -16

   لعد  أمن الحيف.عد  جريان القلاص ين االعتداء عل  الكيد -17

 عد  تلفر فجفب الدية الكاملة ين عقفية االعتداء عل  الكيد. -18

 جريان القلاص ين االعتداء عل  المرارة.  -19

ددرا كفمدة يحدعد  فجفب الدية الكاملة ين االعتداء عل  المرارة ، ف عما الفاجب ح -20
 ن األلياء. أر  االختلاص م

 ن يإمكان،  ن أخير ليييان مختلان ثقتا اللحا جريان القلاص ين االعتداء عل  -21
 ذل  دفن أي ييادة.

 فجفب الدية الكاملة ين استئلا  اللحا . -22

قتدان ثجريان القلاص يدن االعتدداء علد  اليعكريدا  ،  ن أخيدر ليييدان مختلدان  -23
 يإمكان ذل  دفن أي ييادة.

 لدية الكاملة ين استئلا  اليعكريا .فجفب ا -24

يدان خيدر لييأجريان القلاص ين االعتداء عل  األمعداء الدقيقدة ، أف الغليظدة ،  ن  -25
 مختلان ثقتان يإمكان ذل  دفن أي ييادة.

 لغليظة.فجفب الدية الكاملة ين عقفية االعتداء عل  األمعاء الدقيقة ، أف ا -26

 . -استمسا  اليف -ف معفعة المثاعةفجفب الدية الكاملة ين  تال -27

تددان جريددان القلدداص يددن االعتددداء علدد  المثاعددة ،  ن أخيددر ليييددان مختلددان ثق -28
 يإمكان ذل  دفن أي ييادة.

ا فتخ -29  ريًجا.فجفب الدية الكاملة ين استئلا  الرح  ، أف  يلا  معفعته علًّ

ن ن يإمكدايان مختلان ثقتاجريان القلاص ين االعتداء عل  الرح  ،  ن أخير ليي -30
 ذل  دفن أي ييادة. 

 

 

 

 

 

 يهر  الملادر فالمراجع :
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 أفالً: القردن الكري . 

 ثاعيًا : كتب التفسير:  

يدان حاليحر المحيل ين التفسير، ألين حيان محمد ين يفسدف يدن علدن يدن يفسدف يدن  -1

 م.ييرف -ررا، تحقيد/لدقن محمد جمي ، ل/ دار الفك745األعدلسن، المتفي ، سعة 

اب ار الكتددالتسددهي  لعلددف  التعييدد ، لمحمددد يددن أحمددد يددن محمددد الغرعددالن الكليددن، ل/ د -2

  .   1983 -را1403ليعان، الليعة الرايعة، سعة –العرين

يي مددن الددراالتفسدير الكييددر أف مفدداتيح الغيدب، لإلمددا  يخددر الددين محمددد يددن عمدر التمي -3

 .  2000 -را1421الليعة األفل  ، سعة -ييرفم-الشايعن ، ل/ دار الكتب العلمية

متدفي  يدن ، الالجامع ألحكا  القردن ، لإلما  محمد ين أحمد ين أين يكر ين يدر  القرل -4

عيدة عدة الثااللي–را، تحقيد/ أحمد عيد العلي  اليردفعدن، ل/ دار الشدعب، القداررة 671سعة

 را .  1372سعة 

  . 1993ييرفم ، سعة -لن، ل/ دار الفكرالدر المعثفر، للعالمة جال  الدين السيف -5

الب حد ين  لمحمد عيد ال -تفسير اين علية -المحرر الفجيي ين تفسير الكتاب العييي -6

تحقيدد/  ردا،542ين عيد الرحمن ين تما  ين علية األعدلسدن المحدارين ، المتدفي ، سدعة 

سددعة  األفلدد ، ييددرفم، الليعددة –عيددد السددال  عيددد الشدداين محمددد، ل/دار الكتددب العلميددة

 را.1422

فان قيد/ لدفالفجيي ين تفسير الكتاب العييي ، لعلن ين أحمد الفاحدي أيف الحسن، تح -7

 را .1415ييرفم، الليعة األفل  -دمشد-عدعان دافدي، ل/ دار القل , الدار الشامية

لددن الفسدديل يددن تفسددير القددردن المجيددد، أليددن الحسددن علددن يددن أحمددد يددن محمددد يددن ع -8

أحمد عيدد  را، تحقيد فتعليد: الشيخ عاد 468، العيسايفري، الشايعن المتفي : الفاحدي

يددد المفجددفد، الشدديخ علددن محمددد معددفض ، الدددكتفر أحمددد محمددد لدديرة، الدددكتفر أحمددد ع

د الحددن الغعدن الجمدد ، الدددكتفر عيددد الددرحمن عددفي  ، قدمده فقرظدده: األسددتاذ الدددكتفر عيدد

  .  1994 -ا ر 1415ليعان ، الليعة: األفل ،  -مالفرمافي ، ل/دار الكتب العلمية، ييرف

، تحقيدد/ ردا 370أحكا  القردن، لإلما  أين يكر أحمد الرايي الجلاص المتدفي  سدعة  -9

 ييرفم.  -محمد اللادق قمحافي، ل/ دار  حياء التراث العرين

يددن ين العرأحكدا  القددردن، لإلمددا  أيددن يكددر محمددد يددن عيددد هللا األعدلسددن المعددرفف يددا -10

 فالعشر.  را ، تحقيد/ محمد عيد القادر علا، ل/ دار الفكر لللياعة 543المتفي  سعة 
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جكعدن ختار الأضفاء الييان ين  يضاح القردن يالقردن، لمحمد األمين ين محمد ين الم -11

 -فمييددر-الشددعقيلن، تحقيد/مكتددب اليحددفث فالدراسددام، ل/ دار الفكددر لللياعددة فالعشددر

  .  1995-را1415

مدد ر يدن محأعدفار التعييد  فأسدرار التٍفيد ، لعالدر الددين أيدف سدعيد عيدد هللا يدن عمد -12

، رددا، تحقيد/محمددد عيددد الددرحمن المرعشددلن685الشدديرايي الييضددافي، المتددفي ، سددعة 

 را.1418ييرفم، الليعة األفل ، سعة -ل/دار  حياء التراث العرين

ادي، حمدد العمدمألين السعفد محمد يدن  رشاد العق  السلي   ل  ميايا القردن الكري  ،  -13

 ييرفم.  -ل/ دار  حياء التراث العرين

لفدراء تفسير اليغفي ، محين السعة ، أيدف محمدد الحسدين يدن مسدعفد يدن محمدد يدن ا -14

 حيدداء  رددا ، تحقيد/عيددد الددرياق المهدددي ، ل/دار510اليغددفي الشددايعن ، المتددفي  سددعة  

 را1420،  ييرفم ، الليعة األفل -التراث العرين

ب يدن  الد جامع الييان ين تٍفي  القدردن ، لإلمدا  محمدد يدن جريدر يدن يييدد يدن كثيدر -15

، مدسسدة را ، تحقيد/أحمد محمد شاكر، ل310اآلملن ، أيف جعفر الليري المتفي ، سعة 

   2000 -را  1420الرسالة، الليعة األفل ، سعة

عة تدفي ، سد الشدفكاعن اليمعدن، الميتح القدير، لمحمد ين علن يدن محمدد يدن عيدد هللا -16

 را.1414ييرفم، الليعة األفل ، سعة -دمشد–را ، دار اين كثن، دار الكل  اللن1250

 ثالثا : كتب الحديث ، فشرفحه :  

في  سدعة سن المتاألحاديث المختارة ، ألين عيد هللا محمد ين عيد الفاحد الحعيلن المقد -1

 يددن  يددن دردديش، تحقيد/عيددد الملدد  يددن عيددد هللارددا ، تحقيد/عيددد الملدد  يددن عيددد هللا643

 را.  1410مكة المكرمة ، الليعة األفل  ، سعة -دريش ، ل/ مكتية العهضة الحديثة

ي، المعدذر التر يب فالترريب من الحديث الشريف ، للعالمة عيد العظي  يدن عيدد القدفي-2

عة عدددة األفلددد ، سدددييدددرفم، اللي-تحقيدددد/  يدددراري  شدددم  الددددين، ل/ دار الكتدددب العلميدددة

 را.  1417

ن عيدد يفسدف يد التمهيد لما ين المفلٍ من المعاعن فاألساعيد ، الين عيد الير أيدف عمدر -3

علددفي ، ردا ، تحقيدد/ ملدلف  يدن أحمدد ال463هللا يدن عيدد اليديار العمدري المتدفي  سدعة 

 ب. مغرال-محمد ين عيد الكيير اليكري ، ل/ فيارة عمف  األفقاف فالشئفن اإلسالمية

التيسير يشدرح الجدامع اللدغير، لإلمدا  الحدايظ ييدن الددين عيدد الدردفف المعدافي، ل/  -4

  . 1988 -را1408الليعة الثالثة، سعة -الرياض-مكتية اإلما  الشايعن
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خليددب الجددامع ألخددالق الددرافي فدداب السددامع ، للعالمددة أحمددد يددن علددن يددن ثايددم ال -5

عة الريددداض ، سددد-لحددان ، ل/ مكتيدددة المعدددارفاليغدددادي أيدددف يكدددر، تحقيدددد/ د. محمدددفد ال

 را.  1403

حقيدد/ تالجمع يين اللحيحين اليخداري فمسدل  ، للعالمدة محمدد يدن يتدفح الحميددي ،  -6

 -رددا1423الليعددة الثاعيددة، سددعة -ييددرفم-ليعددان-د.علددن حسددين اليددفاب، ل/ دار ايددن حددي 

2002  .  

 العن أيدفيدن علدن يدن حجدر العسدقالدراية يدن تخدريج أحاديدث الهدايدة ، للعالمدة أحمدد  -7

 م.  ييرف-الفض  ، تحقيد/ السيد عيد هللا راش  اليماعن المدعن، ل/ دار المعرية

يدف لشديخ، أالدييا  عل  مسل ، للعالمة عيد الرحمن يدن أيدن يكدر السديفلن ، تحقيدد/ ا -8

   . 1996-را1416السعفدية ، سعة -الخير- سحاق الحفيعن األثري، ل/ دار اين عفان

يددة السددعة ، أليددن يكددر أحمددد يددن محمددد يددن رددارفن يددن يييددد الخددال ، تحقيددد/ د.عل -9

   . 1989را ، 1410الرياض، الليعة األفل  ، سعة -اليرراعن ، ل/ دار الراية

في  قن المتدالسعن الكيرى ، لإلما  أحمد ين الحسين ين علن ين مفس  أيف يكر الييه -10

 .مكة المكرمة-در علا، ل/ مكتية دار اليايرا، تحقيد/ محمد عيد القا 458سعة 

ا رد303عة سالسن الكيرى ، لإلما  أحمد ين شعيب أيف عيد الرحمن العسائن المتفي   -11

م ، ييدرف-ية، تحقيد/عيد الغفار سليمان اليعداري، سيد كسرفي حسن، ل/ دار الكتب العلم

  .1991را ، 1411الليعة األفل  سعة 

حمدد أمدد أيدف ا  ، للعالمة عيد هللا ين عددي يدن عيدد هللا يدن محالكام  ين ضعفاء الرج-12

سددعة  الليعددة الثالثددة،-ييددرفم-الجرجدداعن، تحقيددد/ يحيدد  مختددار  دديافي، ل/ دار الفكددر

  . 1988 -را1409

سدايفري ك  العيالمستدر  عل  اللحيحين ، لإلما  محمد ين عيد هللا أيف عيد هللا الحدا -13

ييدرفم ، –مللف  عيد القادر علا، ل/ دار الكتدب العلميدة /را ، تحقيد405المتفي  سعة 

  .1990-را1411الليعة األفل ، سعة 

عة سدلمتدفي  االمعج  الكيير ، لإلما  سليمان ين أحمد يدن أيدفب أيدف القاسد  الليراعدن -14

يدة ة الثاعالمفلد  ، الليعد-را، تحقيد/ حمدي عيد المجيد السلفن، ل/ مكتيدة اليردراء360

   .  1983 را1404سعة 
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د/ ي، تحقيدالعهاية ين  ريب الحديث فاألثر، ألين السعادام الميار  ين محمدد الجدير-15

 ردددا1399 -ييددرفم-لددارر أحمددد الدديافي، محمددفد محمددد اللعدداحن، ل/ المكتيددة العلميددة

1979 .  

ي   المتدفتحفة األحفذي، لمحمد عيد الرحمن يدن عيدد الدرحي  الميداركففري أيدف العدال -16

 ييرفم.-را، ل/ دار الكتب العلمية1353سعة 

يتدفح  تفسير  ريب ما ين اللحيحين اليخاري فمسل  ، للعالمة محمد يدن أيدن علدر -17

مدد ييددة محيين عيد هللا ين يتفح ين حميد ين يل  األيدي الحميددي ، تحقيدد/ الددكتفرة/ 

  .  1995 -را1415الليعة األفل ، سعة -ملر-القاررة-سعيد عيد العييي، ل/مكتية السعة

ر أيددف تلخدديص الحييددر يددن أحاديددث الرايعددن الكييددر ، للعالمددة أحمددد يددن علددن يددن حجدد -18

 ة.  المعفر تحقيد/ السيد عيد هللا راش  اليماعن المدعن، ل/ المديعة-الفض  العسقالعن

 ن الددينجامع العلف  فالحك  ين شدرح خمسدين حدديثا مدن جفامدع الكلد  ، للعالمدة ييد -19

يددراري  الددرحمن يددن شددهاب الددين اليغدددادي، تحقيددد/ شددعيب األرعددادفل،   أيدن الفددر  عيددد

  .  1997 -را1417الليعة السايعة، سعة -ييرفم-ياج  ، ل/ مدسسة الرسالة

 ف الحسدنحاشية السعدي عل  سعن العسدائن ، للعالمدة عدفر الددين يدن عيدد الهدادي أيد -20

لليعددة حلددب، ا-فعددام اإلسددالميةالسددعدي ، تحقيددد/ عيددد الفتدداح أيددف  دددة، ل/ مكتددب الملي

  .   1986-را1406الثاعية ، سعة

ن لفريدفائاذخيرة الحفاظ ، للعالمة محمد ين لارر المقدسن، تحقيدد/ د.عيدد الدرحمن  -21

  .  1996-را 1416الليعة األفل  ، سعة -الرياض -، ل/ دار السلف

عن، عي  اللددععاسددي  السددال  شددرح يلددف  المددرا  مددن أدلددة األحكددا ، لمحمددد يددن  سددما-22

، لرايعددةاالليعدة -ييدرفم-تحقيد/محمدد عيدد العييدي الخدفلن، ل/ دار  حيداء التدراث العريدن

 را.   1379سعة 

رددا ، 275سددعن ايددن ماجددة ، لمحمددد يددن يييددد أيددف عيددد هللا القيفيعددن المتددفي  سددعة  -23

 ييرفم. -تحقيد/ محمد يداد عيد الياقن ، ل/ دار الفكر

ردا ، 279ين عيس  أيف عيس  الترمذي السلمن المتفي  سدعة  سعن الترمذي، لمحمد -24

 ييرفم. -تحقيد/أحمد شاكر، فدخرفن، ل/ دار  حياء التراث

ردا 385سعن الدار قلعن، لعلن ين عمر أيف الحسن الدارقلعن اليغدادي المتفي  سدعة -25

ردا ، 1386ييدرفم سدعة -، تحقيد/ السيد عيدد هللا راشد  اليمداعن المددعن، ل/ دار المعريدة

1966 .  
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لمتددفي  اسددعن أيددن دافد ، لإلمددا  سددليمان يددن األشددعث أيددف دافد السجسددتاعن األيدي  -26

 را، تحقيد/محمد محن الدين عيد الحميد، ل/ دار الفكر. 275سعة 

لدرحمن سعن سعيد ين معلفر ، للعالمة سعيد ين معلفر الخراساعن، تحقيد/حييب ا -27

  .  1982-را1403الليعة األفل ، سعة -دالهع-األعظمن، ل/ الدار السلفية

ردا ، 1122شرح اليرقاعن ، لمحمد ين عيد الياقن ين يفسف اليرقاعن المتفي  سعة  -28

 را. 1411ييرفم، الليعة األفل  سعة -ل/ دار الكتب العلمية

حمدد مشرح السدعة، للعالمدة الحسدين يدن مسدعفد اليغدفي، تحقيد/شدعيب األرعدادفل،  -29

عة سدييدرفم، الليعدة الثاعيدة، -دمشدد-، ل/ المكتدب اإلسدالمن29ص/1  يرير الشدافيش،

 را. 1403

 دة ، ل/شرح السيفلن لسعن العسائن ، للعالمدة السديفلن، تحقيد/عيدد الفتداح أيدف  د-30

  .  1986-را1406الليعة الثاعية ، سعة -حلب-مكتب المليفعام اإلسالمية

متدفي  ريا يحي  ين شرف العدففي الشرح العففي عل  لحيح مسل  ، لإلما  أين يك -31

 را.1392ييرفم، الليعة الثاعية سعة  -را ، ل/ دار  حياء التراث العرين676سعة 

سددعة  لدحيح ايدن حيدان ، لمحمددد يدن حيدان أحمددد أيدف حدات  التميمددن اليسدتن المتدفي -32

ردا، 1414ييرفم، الليعة الثاعيدة، -را، تحقيد/شعيب األرعدفل، ل/ مدسسة الرسالة354

1993.  

لمتدفي  الدحيح اليخداري، لإلمدا  محمدد يدن  سدماعي  أيدف عيدد هللا اليخداري الجعفدن  -33

لليعدة اييدرفم، –را، تحقيد/ د/ ملدلف  ديدب اليغدا، ل/ دار ايدن كثيدر، اليمامدة256سعة 

  .1987را ، 1407الثالثة سعة 

تدفي  لملحيح مسل  ، لإلمدا  مسدل  يدن الحجدا  أيدف الحسدن القشديري العيسدايفري ا -34

 م.    ييرف-را، تحقيد/محمد يداد عيد الياقن، ل/ دار  حياء التراث العرين261سعة 

حسديعن لرح التثريب ين شدرح التقريدب، لديين الددين أيدف الفضد  عيدد الدرحي  يدن ال -35

لد  ة األفييدرفم، الليعد–العراقدن، تحقيدد: عيدد القدادر محمدد علدن، ل/ دار الكتدب العلميدة

   .     2000سعة 

 -راث العريدنرا، ل/ دار  حيداء التد762عمدة القار ، ليدر الدين العيعن المتفي  سعة -36

 ييرفم.
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 ليدب، ل/عفن المعيفد شرح سعن أين دافد ، لمحمد شم  الحد العظي  أيادي أيف ال -37

 را. 1415ييرفم، الليعة الثاعية سعة -دار الكتب العلمية

أحمددد يددن علددن يددن حجددر أيددف الفضدد   يددتح اليدداري شددرح لددحيح اليخدداري، لإلمددا  -39

 ييرفم .  –العسقالعن الشايعن، تحقيد: محب الدين الخليب، ل/ دار المعرية

جاريددة يدديض القدددير شددرح الجددامع اللددغير ، عيددد الددردفف المعددافي، ل/ المكتيددة الت -40

 را.  1356ملر، الليعة األفل  سعة -الكيرى

يدد/ عيدد الدرحمن ايدن الجدفيي، تحق كشف المشك  من حديث اللحيحين/ألين الفر  -41

  . 1997 -را1418الرياض، سعة -علن حسين اليفاب، ل/ دار الفلن

   الدددينكعددي العمددا  يددن سددعن األقددفا  فاأليعددا ، لعددالء الدددين علددن المتقددن يددن حسددا -42

سدعة  األفل  ييرفم، الليعة-الهعدي ، تحقيد: محمفد عمر الدميالن، ل/دار الكتب العلمية

 را.1419

ردا، ل/ 807مجمع اليفائد فمعيع الففائد ، لعلدن يدن أيدن يكدر الهيثمدن المتدفي  سدعة -43

 را. 1407ييرفم سعة  -القاررة -دار الريان للتراث

ن، د. مجمفعة الحدديث، لمحمدد يدن عيدد الفرداب، تحقيد/عيدد العييدي يدن ييدد الرفمد -44

   محمد يلتاجن، د. سيد حجاب، ل/ ملايع الرياض، الليعة األفل .

د/ ن، تحقيدمختلر خالييام الييهقن، للعالمة أحمد ين ير  اللخمن اإلشدييلن الشدايع -45

عة فلد ، سدالليعدة األ-الريداض-السدعفدية-د. ذياب عيد الكري  ذياب عقد ، ل/ مكتيدة الرشدد

  .  1997 -را1417

  يدد/ جمدامرقاة المفاتيح شرح مشكاة الملاييح/ لعلن ين سللان محمد القاري، تحق -46

  . 2001 -را1422ييرفم، الليعة األفل ، سعة -ليعان-عيتاعن، ل/ دار الكتب العلمية

مدسسدة  /لردا، 241مسعد اإلما  أحمد ين حعي  أيف عيدد هللا الشديياعن المتدفي  سدعة -47

 ملر.-قرلية

ن ييدن هللا را، تحقيدد/ محفدفظ الدرحم292مسعد الييار ، لإلما  الييار المتفي  سعة  -48

  را.1409المدعية، سعة -ييرفم-مكتية العلف  فالحك -علف  القردن ، ل/ مدسسة

 غددادي ،مسعد اين الجعدد، للعالمدة علدن يدن الجعدد يدن عييدد أيدف الحسدن الجدفرري الي-49

-ردددا1410الليعددة األفلدد ، سددعة -ييددرفم-تحقيد/عددامر أحمددد حيدددر، ل/ مدسسددة عددادر

1990  .  
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ن، د يدددن أيدددفب أيدددف القاسددد  الليراعدددمسدددعد الشددداميين ، للعالمدددة  سدددليمان يدددن أحمددد-50

، سدعة الليعدة األفلد -ييدرفم-تحقيد/حمدي ين عيدد المجيدد السدلفن، ل/ مدسسدة الرسدالة

  . 1984-را1405

مددي يدن حمسعد الشهاب ، لمحمد ين سالمة ين جعفر أيف عيد هللا القضاعن، تحقيد: -51

 ردددا،1407سدددعة  ييدددرفم، الليعددة الثاعيدددة،–عيددد المجيدددد السدددلفن، ل/ مدسسددة الرسدددالة

1986 .  

، ردا235ة ملعف اين أين شيية ، لإلما  عيد هللا ين أيدن شديية الكدفين المتدفي  سدع -52

 را. 1409الرياض، الليعة األفل  سعة –تحقيد/ كما  يفسف الحفم، ل/ مكتية الرشد

  سدعة ملدعف عيدد الدرياق، لإلمدا  أيدف يكدر عيدد الدرياق يدن رمدا  اللدععاعن المتدفي-53

 لثاعية. ييرفم، الليعة ا-تحقيد/حييب الرحمن األعظمن، ل/ المكتب اإلسالمنرا،  211

إلمدا  لحدايظ المعرية السعن فاآلثار عن اإلما  أين عيد هللا محمد ين  دري  الشايعن، -54

 قيد/سيدأيف يكر أحمد ين الحسين ين علن ين مفس  أيف أحمد الييهقن الخسرفجردي، تح

 ليعان/ييرفم.-علميةكسرفي حسن، ل/ دار الكتب ال

يلعدن ، عفن اليعلب الراية ألحاديث الهداية ، للعالمة عيد هللا ين يفسف أيف محمد الح-55

 را.1357سعة -ملر-تحقيد/محمد يفسف اليعفري، ل/ دار الحديث

ن ن علدن يديدعي  األفلار من أحاديث سيد األخيار شرح معتق  األخيار، للعالمة محمدد -56

 ييرفم.          -الجي  محمد الشفكاعن، ل/دار

 رايعًا : كتب المعاج  اللغفية:

لد ، ة األفييدرفم، الليعد-األيعا / ألين القاس  علن يدن جعفدر السدعدي، ل/ عدال  الكتدب -1

  . 1983را 1403سعة 

ر ار الفكددالتعاريف/لمحمد ين عيد الردفف المعافي، تحقيد/محمد رمضدان الدايدة، ل/  -2

 را . 1410ليعة األفل  سعة ليعان، ال–المعالر، ييرفم

يداري كر األعياليارر ين معاعن كلمام العا ، لمحمد ين القاس  ين محمد ين يشار، أيف  -3

 ييددرفم،-رددا، تحقيددد/د. حددات  لددالح الضددامن، ل/مدسسددة الرسددالة328)المتددفي ، سددعة 

  . 1992-را  1412الليعة األفل ، سعة 
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عة سدمتفي ، مد ين يعقفب الفيرفيديادى، الالقامف  المحيل، لمجد الدين أيف لارر مح -4

ردددا، تحقيدددد: مكتدددب تحقيدددد التدددراث يدددن مدسسدددة الرسدددالة،  شدددراف/ محمدددد ععدددي  817

 العرقسوفسن، 

ة، سددعة ليعددان، الليعددة الثامعدد-ل/  مدسسددة الرسددالة لللياعددة فالعشددر فالتفييددع، ييددرفم

   2005 -را  1426

عن   الحسدية/ألين اليقاء أيفب ين مفسدالكليام، معج  ين الملللحام فالفرفق اللغفي -5

 -ردا1419 -ييدرفم-محمد الملري، ل/ مدسسة الرسالة-الكففمن، تحقيد/عدعان درفيش

1998.   

د قيد/ عيالمحك  فالمحيل األعظ /ألين الحسن علن ين  سماعي  ين سيد  المرسن، تح -6

  . 2000ييرفم، الليعة األفل ، سعة -الحميد رعدافي، ل/ دار الكتب العلمية

  ثددالملددياح المعيددر يددن  ريددب الشددرح الكييددر، ألحمددد يددن محمددد يددن علددن الفيددفمن  -7

 ييرفم. -را، ل/ المكتية العلمية770الحمفي، أيف العيا ، المتفي ، سعة 

عة سدتعلدي ، المعج  الفجيي/لمجمدع اللغدة العرييدة، ل/ ليعدة خالدة يدفيارة الترييدة فال -8

   .  2002را ، 1423

د/ ر، تحقيدلفسيل/ يراري  مللف /أحمد الييام/حامدد عيدد القادر/محمدد العجداالمعج  ا -9

 مجمع اللغة العريية، ل/ دار الدعفة. 

يي المغددرب يددن ترتيددب المعددرب/ أيددف الفددتح عالددر يددن عيددد السددال  يددن علددن الملددر -10

 را، ل/ دار الكتاب العرين. 616المتفي  سعة 

عمدددر يدددن محمدددد يدددن عمدددر الخدددفاريمن أسدددا  اليال دددة/ألين القاسددد  محمدددفد يدددن  -11

  . 1979را 1399اليمخشري ، ل/ دار الفكر، سعة 

يدن أميدر  يدد هللاأعي  الفقهاء ين تعريفام األلفاظ المتدافلة يين الفقهاء، لقاس  يدن ع -12

دار  /ردا، تحقيدد/يحي  حسدن مدراد، ل978علن القفعفي الرفمن الحعفن، المتدفي ، سدعة 

 الكتب العلمية.

العددرف  مدددن جددفارر القددامف / لمحمدددد مرتضدد  الحسدديعن اليييددددي، ل/ دار تددا   -13

 الهداية.  

، تهذيب اللغة، ألين معلدفر محمدد يدن أحمدد األيردري، تحقيد/محمدد عدفض مرعدب -14

  .      2001ييرفم، الليعة األفل  سعة -ل/ دار  حياء التراث العرين
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ر ن، ل/ داتحقيد/رميي معير يعليكجمهرة اللغة/ألين يكر محمد ين الحسن ين دريد،  -15

   .  1987ييرفم، الليعة األفل ، سعة -العل  للماليين

ن يدن يد العيددستفر العلماء أف جامع العلف  ين اللالحام الفعفن، للعالمة القاضن ع -16

ار دعيد الرسدف  األحمدد عكدري، تحقيدد/عرب عياراتده الفارسدية، حسدن رداعن يحدص، ل/ 

  . 2000 -را1421الليعة األفل ، سعة -ييرفم-ليعان-الكتب العلمية

مددن، د. كتدداب العين/للعالمددة الخليدد  يددن أحمددد الفراريدددي، تحقيددد: د.مهدددي المخيف -17

  يراري  السامرائن، ل/ دار فمكتية الهال .  

ظددفر لسددان العرب/لإلمددا  العالمددة أيددن الفضدد  جمددا  الدددين محمددد يددن مكددر  يددن مع -18

 .  را ، ل /دار لادرا ييرفم، الليعة األفل 711سعة  األيريقن الملري المتفي 

، الحسدين مجم  اللغة الين يار ، أحمد ين يار  ين يكرياء القيفيعن الدرايي، أيدف -19

رددا، دراسددة فتحقيدددد : يريددر عيددد المحسددن سددللان، ل/ مدسسدددة 395المتددفي ، سددعة 

  .1986 -را  1406ييرفم، الليعة الثاعية، سعة -الرسالة

حقيدد / تاللحاح/ للشديخ اإلمدا  محمدد يدن أيدن يكدر يدن عيدد القدادر الدرايي،  مختار -20

   .1995 -را1415ييرفم، ليعة جديدة، سعة -محمفد خالر، ل/مكتية ليعان عاشرفن

سدداعدة معجد  اللدفاب اللغددفي دليد  المثقددف العريدن، للدددكتفر /أحمدد مختددار عمدر يم -21

  . 2008 -را  1429األفل ، سعة يريد عم ، ل/ عال  الكتب، القاررة، الليعة 

 ، سددعة معجدد  اللغددة العرييددة المعالددرة، د/ أحمددد مختددار عيددد الحميددد عمددر، المتددفي -22

 2008 -ردا  1429را،  يمساعدة يريد عم ، ل/عال  الكتب، الليعة األفل ، سدعة 1424

  

  لسدالامعج  مقايي  اللغة/ أليدن الحسدين أحمدد يدن يدار  يدن يكريدا، تحقيدد/ عيدد - 32

  .   1999 -را1420ليعان، الليعة الثاعية، سعة -ييرفم-محمد رارفن، ل/ دار الجي 

 خامًسا : كتب المذارب الفقهية : 

 كتب المذرب الحعفن : 

اين لشدهير يدااليحر الرائد شرح كعي الدقائد، للعالمة يين الدين يدن  يدراري  يدن محمدد -1

 م، الليعة الثاعية.  ييرف-را، ل/ دار المعرية970عجي  المتفي  سعة 

الفتافى الهعدية ين مذرب اإلما  األعظ  أين حعيفة الععمان، للشيخ عظا ، فجماعة مدن  -2

 علماء الهعد، ل/ دار الفكر.
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ن الميسددفل، للعالمددة شددم  األئمددة أيددف يكددر محمددد يددن أحمددد يددن أيددن سدده  السرخسدد -3

 را، ل/ دار المعرية. 482المتفي  سعة 

اعن   الرشددة الميتدي ، ألين الحسن علن ين أيدن يكدر يدن عيدد الجليدالهداية شرح يداي -4

 المر ياعن، ل/ المكتية اإلسالمية. 

ن أحمددد يدددائع اللددعائع يددن ترتيددب الشددرائع، للعالمددة عددالء الدددين أيددف يكددر مسددعفد يدد -5

، سددعة الليعددة الثاعيددة-ييددرفم-رددا، ل/ دار الكتدداب العريددن587الكاسدداعن المتددفي  سددعة 

1982 .  

في  عدن المتدتييين الحقائد شرح كعي الدقائد، للعالمة يخدر الددين عثمدان يدن علدن الييل-6

 را . 1313 -القاررة-را، ل/ دار الكتاب اإلسالمن743سعة 

لليعدة ا، -رفمييد-تحفة الفقهاء، للعالمة عالء الدين السمرقعدي، ل/ دار الكتدب العلميدة -7

  .   1984-را 1405األفل ، سعة 

ي( مراقددن الفددالح شددرح عددفر اإليضدداح ، المعرفيددة يددا)حاشية اللحلدداف حاشددية علدد  -8

ميريددة للعالمددة أحمددد يددن محمددد يددن  سددماعي  اللحددافي الحعفددن، ل/ المليعددة الكيددرى األ

 را.  1318ملر ، الليعة الثالثة ، سعة -ييفالق

ة ايددن رد المحتددار علدد  الدددر المختددار يددن شددرح تعددفير األيلددار، المعددرفف يددا ) حاشددي-9

ردا ، ل/ 1252يدين ( للعالمة، محمد أمين ين عمر المشهفر ياين عايدين المتفي  سعة عا

  .2000 -را1421ييرفم سعة-دار الفكر لللياعة فالعشر

 -فكدردار ال/شرح يتح القدير، للعالمة كما  الدين محمد ين عيد الفاحدد السيفاسدن، ل -10

 ييرفم، الليعة الثاعية. 

ن يددتقدد  األيحر/للعالمددة عيددد الددرحمن يددن الشدديخ محمددد مجمددع األعهددر يددن شددرح مل -11

، ردا1078 سليمان الكلييفلن المددعف يشديخن  ياد  المعدرفف يددامادا ايعددي المتدفي  سدعة

ألفلدد  ييددرفم، الليعددة ا-ليعددان-تحقيددد/ خليدد  عمددران المعلددفر، ل/ دار الكتددب العلميددة

     1998را ، 1419سعة

 كتب المذرب المالكن : 

عيدد  هللا يدن الجامع لمذارب يقهاء األملار، للعالمة أيف عمر يفسف ين عيداالستذكار  -1

-ةالعلميد محمد علن معفض، ل/ دار الكتب-الير العمري القرلين، تحقيد/ سال  محمد علا

  .  2000الليعة األفل ، سعة -ييرفم
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شدهير ليددري االتا  فاإلكلي  لمختلر خلي  ، للعالمة أيف عيد هللا محمدد يدن يفسدف الع -2

 را.  1398ييرفم، الليعة الثاعية، سعة -را ، ل/ دار الفكر897يالمفاق المتفي  سعة 

-الغدرب الذخيرة، لشهاب الدين أحمد ين  دريد  القرايدن، تحقيد/محمدد حجدن، ل/ دار -3

 ييرفم. 

ار ديش، ل/ الشرح الكيير، للعالمة سيدي أحمد الدردير أيدف اليركدام، تحقيد/محمدد علد -4

 رفم. يي-الفكر

حمدد لعيدا  أاالفرفق أف أعفار اليرفق ين أعفاع الفرفق )مع الهفامش (، للعالمة أيدف  -5

ار رددا، تحقيددد/ خليدد  المعلددفر، ل/د684يددن  دريدد  اللددعهاجن القرايددن المتددفي  سددعة 

  .1998 -را1418الليعة األفل  ، سعة -ييرفم-الكتب العلمية

هعدا ل  يدن ملقيرفاعن/أحمدد يدن  عدي  يدن سداالففاكه الدفاعن عل  رسالة اين أيدن ييدد ا -6

  را .1415ييرفم، سعة -را، ل/ دار الفكر1125العفرافي المالكن المتفي  سعة 

ل/  ،لقرليدن الكاين ين يقه أر  المديعة، ألين عمر يفسف يدن عيدد هللا يدن عيدد اليدر ا -7

 را. 1407الليعة األفل ، سعة -ييرفم-دار الكتب العلمية

يددد ألقددرب المسددال ، أحمددد اللدافي، تحقيددد/ ضدديله فلددححه : محمددد ع يلغدة السددال  -8

 -ردددا1415الليعددة األفلدد ، سددعة -ييددرفم-ليعددان-السددال  شددارين، ل/ دار الكتددب العلميددة

1995 .  

ريدة حاشدية الدسدفقن علد  الشدرح الكييدر، للعالمدة شدم  الددين محمدد يدن أحمدد يدن ع-9

 ييرفم. -عليش، ل/ دار الفكررا، ل/ تحقيد/ محمد 1230الدسفقن المتفي  سعة 

ردا ، 1101شرح مختلر خلي  ، للعالمة محمدد يدن عيدد هللا الخرشدن المتدفي  سدعة  -10

 ييرفم. -ل/ دار الفكر

عددرفف مددعح الجليدد  شددرح مختلددر خليدد  ، للعالمددة أيددف عيددد هللا محمددد يددن أحمددد الم -11

  .1989-را1409ييرفم، سعة -را، ل/ دار الفكر1299يالشيخ عليش المتفي  سعة 

عيددد  مفاردب الجليد  شدرح مختلددر خليد ، للعالمدة أيددف عيدد هللا محمدد يددن محمدد يدن -12

الليعدة  ،-ييدرفم-را، ل/ دار الفكر954الرحمن الرعيعن المعرفف يالحلاب المتفي  سعة 

 را.     1398الثاعية ، سعة 

 كتب المذرب الشايعن: 
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ا، ل/ دار ردد 204هللا المتددفي  سددعة  األ  ، لإلمددا  محمددد يددن  دريدد  الشددايعن أيددف عيددد -1

 را.  1393ييرفم، الليعة الثاعية، سعة -المعرية

مكتددب  اإلقعدداع يددن حدد  ألفدداظ أيددن شددجاع، للعالمددة محمددد الشددرييعن الخليددب، تحقيددد/ -2

 ييرفم. -اليحفث فالدراسام، ل/دار الفكر

ن مدا  علد، لإلالحافي الكيير ين يقه مذرب اإلما  الشايعن، فرف شرح مختلر الميعدن -3

يددن محمددد يددن حييددب المددافردي اليلددري الشددايعن، تحقيددد/ الشدديخ علددن محمددد معددفض، 

عة سدألفلد ، اليعدان الليعدة -ييدرفم-الشيخ عاد  أحمد عيد المفجفد، ل/ دار الكتب العلميدة

  .  1999-را1419

ة يدر المعرالسرا  الفرا  عل  متن المعها ، للعالمدة محمدد اليردري الغمدرافي، ل/ دا -4

 ييرفم.  -لللياعة فالعشر

  .  1997ييرفم، سعة -المجمفع، لإلما  العففي، ل/ دار الفكر -5

حقيدد/ ، ت429ص/1الفسيل ين المذرب، للعالمة محمد ين محمد الغيالدن أيدف حامدد،  -6

ة   ، سددعالليعددة األفلدد-القدداررة-أحمددد محمددفد  يددراري , محمددد محمددد تددامر، ل/ دار السددال 

 را. 1417

 من. الملالب شرح رفض اللالب، ليكريا األعلاري، ل/ دار الكتاب اإلسالأسع   -7

ن ليمان يدحاشية اليجيرمن عل  شدرح مدعهج اللالب)التجريدد لعفدع العييدد(، للعالمدة سد -8

 تركيا. -ديار يكر-عمر ين محمد اليجيرمن، ل/ المكتية اإلسالمية

عدة ، الليييدرفم-كتدب اإلسدالمنرفضة اللاليين فعمدة المفتدين، لإلمدا  العدففي، ل/الم -9

 را.  1405الثاعية ، سعة

  المتدفي يتافى السيكن، للعالمة أيف الحسدن تدد الددين علدن يدن عيدد الكداين السديكن -10

 ييرفم.-ليعان-را، ل/ دار المعرية756سعة 

ا يددتح الفردداب يشددرح مددعهج اللددالب، لإلمددا  يكريددا يددن محمددد يددن أحمددد يددن يكريدد -11

 را.   1418الليعة األفل ، سعة -ييرفم-ل/ دار الكتب العلمية األعلاري أيف يحي ،

رييعن مغعدن المحتدا   لدد  معريدة ألفداظ المعهددا ، لشدم  الددين محمددد يدن أحمدد الشدد -12

 ييرفم.  -را، ل/ دار الفكر977الخليب المتفي  سعة 

عهايددة المحتددا   لدد  شددرح ألفدداظ المعهددا ، لشددم  الدددين محمددد يددن أحمددد الرملددن  -13

 را، ل/ دار الفكر.  1004لري الشهير يالشايعن اللغير المتفي  سعة الم
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 كتب المذرب الحعيلن: 

لمقدسددن اآلداب الشددرعية فالمددعح المرعيددة ، لإلمددا  أيددن عيددد هللا محمددد يددن مفلددح ا -1

-فمييدر-ردا، تحقيدد/ شدعيب األرعددفل، ل/ مدسسدة الرسدالة 673الحعيلن المتفي  سدعة 

  .  1996 -را1417الليعة الثاعية ، سعة  

ردافي اإلعلداف يدن معريددة الدراجح مددن الخدالف، لعدالء الدددين أيدف الحسددن سدليمان المدد-2

 يرفم.ي-را، تحقيد/محمد حامد الفقن، ل/ دار  حياء التراث العرين885المتفي  سعة 

فتن، الرفض المريع شرح ياد المستقعع، للعالمدة معلدفر يدن يدفع  يدن  دريد  اليهد -3

 الرياض. -الحديثة ل/ مكتية الرياض

ن محمدد يد اللرق الحكمية ين السياسدة الشدرعية ، للعالمدة  أيدف عيدد هللا شدم  الددين -4

ي  سدعة أين يكر ين أيفب ين سدعد اليرعدن الدمشدقن المعدرفف )يداين قدي  الجفييدة المتدف

 القاررة.   -را ، تحقيد/ د. محمد جمي   ايي ، ل/ مليعة المدعن 751

ردا ،  763أيدف عيدد هللا محمدد يدن مفلدح المقدسدن المتدفي  سدعة  الفرفع، لشم  الدين-5

  . الليعة األفل-ييرفم-تحقيد/أيف اليرراء حاي  القاضن، ل/ دار الكتب العلمية

حاق، أيدف  سد الميدع ين شرح المقعع، إليراري  ين محمد ين عيد هللا ين مفلدح الحعيلدن -6

 . -ييرفم-ل/ المكتب اإلسالمن

 620ة تفي  سدعة مفيد الدين عيد هللا ين أحمد المعرفف ياين قدامة المالمغعن، للعالم -7

 را . 1405ييرفم، الليعة األفل ، سعة -را ، ل/دار الفكر

عد ، لردفف سد عال  المفقعين عن رب العالمين، الين القي  الجفيية، تحقيد/ له عيد ا -8

 ييرفم. -ل/ دار الجي 

ر مدة معلدفمعرفف)يشرح معتهد  اإلرادام(، للعالدقائد أفلن العه  لشرح المعته ، ال -9

ة الليعدد-ييددرفم-رددا، ل/عددال  الكتددب 1051يدن يددفع  يددن  دريدد  اليهددفتن المتددفي  سددعة 

  . 1996الثاعية، سعة 

ل/  كشاف القعداع عدن مدتن اإلقعداع، لليهدفتن، تحقيدد/رال  ملديلحن ملدلف  ردال ،-10

 ييرفم.   -دار الفكر

عن  ايدة المعتهد ، للشدديخ ملدلف  السديفلن الرحييدداملالدب أفلدن العهد  يددن شدرح  -11

  . 1961دمشد، سعة -را، ل/ المكتب اإلسالمن1243المتفي  سعة 
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يدد/ ان، تحقمعار السيي  ين شرح الدلي ، للعالمة  يراري  ين محمد ين سال  ين ضدفي -12

 را.  1405الليعة الثاعية، -الرياض-علا  القلعجن، ل/ مكتية المعارف

 الظارري :  كتب المذرب 

 في  سدعةالمحل  ياآلثار، ألين محمد علن ين أحمدد يدن سدعيد يدن حدي  الظدارري، المتد -1

 را، ل/دار الفكر. 456

 سادًسا : كتب ألف  الفقه فالقفاعد الفقهية : 

 ي ، سددعةاألشدديا  فالعظددائر، لتددا  الدددين عيددد الفردداب يددن تقددن الدددين السدديكن، المتددف -1

 را، ل/771

  . 1991 -را1411ية، الليعة األفل ، سعة دار الكتب العلم

ة في ، سددعاألشديا  فالعظددائر، لعيددد الددرحمن يددن أيددن يكددر، جددال  الدددين السدديفلن، المتدد -2

 را(911

  .1990 -را 1411ل/ دار الكتب العلمية، الليع: األفل ، سعة 

ي اإليهددا  يددن شددرح المعهددا  )معهددا  الفلددف   لددن علدد  األلددف  للقاضددن الييضدداف -3

مدا  يدن ترا / لتقن الدين أيف الحسن علدن يدن عيدد الكداين يدن علدن يدن 785فين سعه المت

-لعلميدةاحامد يدن يحيدن السديكن ففلدد  تدا  الددين أيدف علدر عيدد الفرداب، ل/ دار الكتدب 

  .  1995 -را 1416ييرفم، سعة

در هدا يدن ياليحر المحيل ين ألدف  الفقده، أليدن عيدد هللا يددر الددين محمدد يدن عيدد هللا -4

  . 1994 -را 1414را، ل/ دار الكتين، الليعة األفل ، 794اليركشن ، المتفي ، سعة 

 ن  دريد يدأعفار اليرفق ين أعفاء الفرفق، ألين العيدا  شدهاب الددين أحمدد  -الفرفق -5

 تب. را، ل/عال  الك684ين عيد الرحمن المالكن الشهير يالقراين، المتفي ، سعة 

ب ي الملقد محمد ين عمر ين الحسن يدن الحسدين التيمدن الدرايالمحلف ، ألين عيد هللا -6

فر لده ردا، دراسدة فتحقيدد : الددكت606يفخر الدين الرايي خليب الدري، المتدفي ، سدعة 

  1997 -را 1418جاير يياض العلفاعن، ل/ مدسسة الرسالة، الليعة الثالثة، 

، رددا505 ، سددعة المستلددف ، أليددن حامددد محمددد يددن محمددد الغيالددن اللفسددن، المتددفي -7

 -ردا 1413 ، تحقيد: محمد عيد السال  عيد الشاين، ل/ دار الكتب العلميدة، الليعدة األفلد

1993.  
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ن، المفايقدددام، إليدددراري  يدددن مفسددد  يدددن محمدددد اللخمدددن الغرعدددالن الشدددهير يالشدددالي -8

ن عفدان، را، تحقيد/ أيف عييدة مشهفر ين حسن د  سلمان، ل/ دار ايد790المتفي ، سعة 

  . 1997را/ 1417ة األفل  الليع

 يدد هللاع رشاد الفحف   لن تحقيد الحد من عل  األلف ، محمد ين علن يدن محمدد يدن  -9

كفدر  -شددرا، تحقيد/ الشيخ أحمد عيف ععاية، دم1250الشفكاعن اليمعن، المتفي ، سعة 

اب ار الكتديلعا، قدد  لده : الشديخ خليد  المدي  ، فالددكتفر فلدن الددين لدالح يريدفر، ل/ د

  . 1999 -را 1419العرين، الليعة األفل  

لدن يدي يدن عشرح الكفكب المعير، لتقن الدين أيف اليقاء محمد يدن أحمدد يدن عيدد العي -10

ليحيلدن ، اردا، تحقيدد/ محمدد 972الفتفحن المعرفف ياين العجار الحعيلن، المتفي ، سعة 

  . 1997 -را 1418فعييه حماد، ل/ مكتية العييكان، الليعة الثاعية 

 عهايددة السددف  شددرح معهددا  الفلددف ، لعيددد الددرحي  يددن الحسددن يددن علددن اإلسددعفي -11

، أيف محمد، جما  الددين، المتدفي ، سدعة  -ييدرفم-ميدةردا، ل/ دار الكتدب العل772الشايعن 

  . 1999 -را1420ليعان، الليعة األفل  

 سايعًا : الكتب المعالرة فالحديثة : 

ار ،  ل.د مقارعددا يالقدداعفن الفضددعن،  لعيددد القددادر عددفدة التشددريع الجعددائن اإلسددالمن -1

 الكاتب العرين 

ليعدة فق ، الالجرائ  ين الفقه اإلسالمن ، للدكتفر / أحمد يتحدن يهعسدن ، ل.دار الشدر -2

   .1988 -را 1409السادسة ، سعة 

ر اة ، ل. دالجريمدة،  لإلما /محمدد أيدف يرددر –الجريمدة فالعقفيدة يدن الفقده اإلسددالمن  -3

   .1998الفكر العرين ، سعة 

يسدافي ، ري  العالجعاية عل  األلراف ين الفقه اإلسالمن ، للدكتفر/ عجد  عيدد هللا  يدرا -4

 ليعدة األفلد  ال –ديدن   –اإلمدارام  –ل . دار اليحفث للدراسام اإلسالمية ف حياء التراث 

   .2002-را 1422سعة 

   .1991مركي األررا  للترجمة فالعشر الجهاي الهضمن أمراضه فالفقاية معها ، -5

 ،لشرفق ار االسياسة الجعائية ين الشريعة اإلسالمية ، د/أحمد يتحن يهعسن ، ل.د -6
  .1983-را 1403الليعة األفل  ، سعة 

جامعددة -اللددب الشددرعن، د/ محمددد حامددد ، ل. مديريددة الكتددب فالمليفعددام الجامعيددة  -7

   .2001- 2000ليعة  -تشرين كلية اللب يسفريا 
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ل. مركدي  اللب الشرعن ين خدمة األمن فالقضاء ، للدكتفر / معلفر عمر المعايلة ، -8

 -ا ردد 1428جامعددة عددايف العرييددة للعلددف  األمعيددة ، ليعددة سددعة  –الدراسددام فاليحددفث 

2008.    

لجامعددة االلددب الشددرعن فأدلتدده الفعيددة، للمستشددار /عيددد الحميددد المعشددافي ، ل. دار  -9

   .2008، ليعة الجديدة

قده فدة فيياللب الشرعن فجرائ  االعتداء عل  األشخاص فاألمفا  ، د/ عيد الحك  ي -10

 عقال عن دية ما ين جفف اإلعسان من األعضاء . –، 

محمددد  /دالعقفيددام الشددرعية المتعلقددة ياالعتددداء علدد  األعضدداء الجفييددة اليشددرية،  -11

فدر يك-عداميدرع الي-راسدام اإلسدالمية فالعرييدةمدر  الفقه يكلية الد-جمعة أحمد العيسفي

   . 2012 -را 1433-يحث مقد  لعي  درجة العالمية الدكتفرا -الشيخ

لليعددة االعقفيددة يددن الفقدده اإلسددالمن ،  د/أحمددد يتحددن يهعسددن ،  ل.دار الشددرفق،   -12

   .1989 -را 1409السادسة،  سعة 

عيدة ليعة : الثاال –ييرفم  –، ل . الفكر الفقه اإلسالمن فأدلته ، أ.د/ فرية اليحيلن  -13

   .1985 -را 1408، سعة 

 فالعشددر القلددب فأمراضدده ، أ.د / عيددد العييددي الشددريف ، ل. مركددي األرددرا  للترجمددة -14

   . 1989 -را 1410الليعة األفل  سعة 

كري حعتدر ، شد، لدستاذ الدكتفر /  –األسياب فالعال  فالفقاية  –القفلفن فأمراضه  -15

   .2004-را 1425ل. مركي األررا  للترجمة فالعشر ، الليعة : األفل  ، 

الليعددة  ،المفسددفعة اللييددة الميسددرة ، د/عيددد العالددر عددفر الدددين ، ل. دار الحكمددة  -16

   .1997 -را1418الثاعية سعة 

-ميةالمفسددفعة الفقهيددة الكفيتيددة ، لددادرة عددن  فيارة األفقدداف فالشددئفن اإلسددال -17

 را(.   1427 - 1404الكفيم، من )-دارالسالس  /الكفيم، ل

  .  2000( عفيمير  224العدد : ) –كتاب اليف  اللين  –أخيار اليف   -18

   ، ل .أمراض األذن فاألعدف فالحعجدرة كيدف عفاجههدا ، أ .د / محمدد عثمدان الكحكد -19

ة   ، سددعفلددمركددي األرددرا  للترجمددة فالعشددر ، مدسسددة األرددرا  ، القدداررة ، الليعددة : األ

  . 1999را ،  1420
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 ن يكليددةأسددتاذ الفقدده المقددار-أعددفاع الديددة يددن الفقدده اإلسددالمن، د/علددن أحمددد مرعددن -20

ليددة عميدد كف-أسدتاذ الفقدده المقدارن-الشدريعة فالقداعفن يالقداررة، د/ السدديد حدايظ السدخافي

 دقهلية. -يتفهعا األشراف-الشريعة فالقاعفن

 –ق فر حكمددم عيددد الكددري  يريحددام ، ل. دار الشددرفتشددريح جسدد  اإلعسددان ، للدددكت -21

   .2000الليعة األفل  سعة  –األردن   –عمان 

ار دعلدد  التشددريح للدددكتفر /علددا  حمدددي اللددفدي ، الدددكتفر / رشدددي قلدداش ، ل.  -22

    .2003، الليعة العريية ، سعة  –عمان-اليايفري العلمية 

–لعلميدة اير أيدف ييتفعدة ، ل . خدفاري  اعل  فظائف األعضاء ، للددكتفر / أحمدد لد -23

   .2006 -را 1427الليعة األفل  سعة  –السعفدية 

اب ، يدد الفردكال  جديد عن الكيد فالجهاي الهضمن ، لدستاذ الدكتفر / محمدد يريدد ع -24

 ل.دار 

، يحددث    رددا1422محددر   -(،  السددعة الثالثددة 9مجلددة العددد  السددعفدية ،  العدددد : )  -25

 . لجعاية عل  اللحا ،  للقاضن/ محمد ين سعيد ين عيد هللا  القحلاعنأحكا  ا

ردا .يحدث 1422رييع اآلخر  –( ، السعة الثالثة  10مجلة العد  السعفدية ، العدد : ) -26

 دية ما ين جفف اإلعسان من األعضاء، للشيخ / أحمد ين عيد هللا الجعفري.

عشدفر مضمان تعلله عن العم   ، يحدث مسدفلية الجاعن عن عال  المجعن عليه ، ف -27

فاإليتداء، مدن  ( ، ل . الرئاسدة العامدة لليحدفث العلميدة70يمجلة اليحفث اإلسالمية العدد )

 را . 1424رجب  ل  شفا  لسعة 

 

 

 

 


	1- الاعتداء على القلب قد يؤدي إما إلى إتلاف القلب إتلافًا تامًّا بحيث يتوقف عن عمله تمامًا ؛ فتحدث الوفاة ، ففي هذه الحالة  تكون الجناية قتلاً تختلف عقوبته باعتبار القصد الجنائي ، وإما أن يحُدث الاعتداءُ اختلالًا في وظيفة القلب السابق بيانها ، ويظهر أ...
	2-  قصور القلب : يعرف قصور القلب بأنه الحالة التي لا يستطيع فيها القلب ضخ كميات كافية من الدم إلى الأنسجة ، وتحدث هذه الحالة لوجود علة ما في القلب ، وأحيانا بسبب خارج عن القلب مثل ارتفاع الضغط الشرياني المديد.
	2- الذبحة الصدرية : هي حالة تحدث بسبب عدم كفاية التروية الدموية للقلب نتيجة ضيق في الشرايين الإكليلية أو تشنجها، وتترافق هذه الحالة بألم في منطقة الصدر قد ينتشر للكتف والذراع الأيسر والفك السفلي.
	3- اللانظميات : هي عبارة عن اضطراب في نظم القلب على شكل تسرع قلب أو تباطؤ قلب ، أو عدم انتظام الدفعات القلبية ، وتنتج اللانظميات إما عن اضطراب في الناظمة البدئية ، أو وجود بؤر منتبذة تطلق دفعات خاصة بها ، أو عن شذوذ في التوصيل. من الأمثلة عليها : تسرع...
	4- أمراض الصمامات : إن أي ضيق في أحد صمامات القلب أو توسع عن الحد الطبيعي يسبب اضطرابات في عمل القلب قد تؤدي في النهاية لقصوره.

