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 ملخص

بعيس اليجواوػ فيي  تشاولت الجراسة جسمة مغ االجتيادات  القزائية في تفديخ األلفاظ السذكمة فيي      
قييانػ   األاييػاش الذخرييية األردنيييةض واستعخإلييت  ييػر اة ييكاش الػاقعيية فييي األلفيياظ واألاكييا    و ي ييية 
االجتييياد لمػ ييػش  لييو  مقرييػد السذييخل مييغ ليياش الػقييػث ومييو الػ ييت السيي  خ  و ييخ  مدييمظ تخييخ   

 ومغ  ع ربط الحكع بو تحقيقا في الػاقعة السشطػرة. ضالسشاط وتشقيحو

Judicial jurisprudence in explaining the problem words in the 

Jordanian Personal Status Law 

Abstract 

      This study addresses jurisprudential endeavors in interpreting ambiguous and problematic 

terms in some legal actions involving the Jordanian Personal Status Law. The study 

reviews the forms of ambiguity in legal terms, and the methods of reaching at the legislator’s 

intent by finding their effectual characterization and the rationale behind them, then 

relating them to the concerned legal ruling. 
 

 
 .كدمةامل

 :الحسج هلل والراة والدا  ومو ليخ رسل هللا دمحم بغ و ج هللاض أما بعج       
 

 .أٍنية الدراسة
متعجدة قج يشأػ بيا الشز ةوصاء  ا     الفقو يتججد و شسػ و ددىخ باالجتياد في ميجانو التص يقيض والػاقع يفخز لشا أبعاد       

 خل مغ األاكا   أو قج يغفل وشياض واالجتياد التص يقي في الػقائع ُيّذكل  اةشار السخجعيمخونة لمسجتيج في تص يق مقرػد السذ
نطخا  ؛لتصػ خ التذخ عات القانػنية ببعجييا اةجخائي والسػإلػويض وايث    السيجا  التص يقي يفخز لشا   كاليات بحثية متعجدة

وااممة رافعة لاجتياد سػاء في تفديخ الشز القانػني لمػ ػش  لو لمطخوث واألبعاد السحتفة بالػاقعة مسا ُيّذكل قػة دافعة 
بإإلاءة لتديع  ؛الػ ت  الس  خ والحؼ بشي الحكع وميوض أو لتحقيق مشاط ذلظ الػ ت في الػاقعة السشطػرة جاءت ىحه الجراسة

 يديخة في ىحا االتجاه.
 

 .مارات العخبية الستحجةاة ضجامعة العيغض كمية القانػ   ض ػلوأفي الفقو و  مذارك أستاذ  *
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 .إطكالية الدراسة
 نية ىي الػسيمة السع خة وغ  رادة السذخل مغ األاكا ض وىشاك نرػص واإلحة الجاللة وميو السيخادالشرػص القانػ 

مشياض وىشاك نرػص يػجيج فيييا نيػل ميغ الخفياءض ومكسيغ الخفياء قيج يكيػ  فيي اال يتخاك المفطيي  بييغ السعشيو المغيػؼ أو 
 يييت السييي  خ اليييحؼ بشييي ومييييو الحكيييعض فقيييج الخفييياء فيييي بيييا  الػ  يشذييي السعشييو اال يييصااي  أو السعشيييو العخفييييض أو قييج 

يرااب ىحا الػ ت أو افا  ألخػ  مازمة فيجخؼ االجتياد في تشقيح مشاط الحكع أو تخخ جيو؛ ل شياء الحكيع ومييو وميغ 
 ييع  وسالييو فييي الػاقعيية السشطييػرةض وىييحا الشييػل مييغ الشرييػص يدييتمد  اجتيييادا سييػاء فييي بيييا  الػ ييت السيي  خ مييغ الحكييع 

تشقيحيييو أو بإوسييياش أايييج السعييياني فيييي المفيييع الُسذيييكلض وىيييحا الخفييياء فيييي الجاللييية يسكيييغ لمسجتييييج  زالتيييو  بتخيييخ   مشاشيييو أو
 باالجتياد لمػ ػش  لو مقرػد السذخل مشو. 

 
 .  أسئلة الدراسة

 ؟ما السقرػد باأللفاظ الُسذكمة في الشرػص القانػنية 
 ؟ما  ػر االجتياد القزائي في تفديخ األلفاظ 
 ؟ كاش في الشرػصكيف يتع  زالة اة  
 ؟كيف يسكغ االستفادة مغ اجتيادات السحاكع العميا في التعجيل والتصػ خ في الشرػص القانػنية  

 

 .أٍداف الدراسة
تحيياوش الجراسيية أ  ت ييخز الجانييب التص يقييي فييي االجتييياد القزييائي مييغ ليياش تفديييخ األلفيياظ الُسذييكمةض وبيييا   لييية الشطييخ 

 سييا تحيياوش أ  تقييج  اقتخااييات  لتصييػ خ التذييخ عات القانػنييية  ضسيية االبتجائييية ومحكسيية االسييت شاثفييييا مييغ ليياش نطخىييا فييي السحك
فييي مجيياش األاييػاش الذخرييية بشيياء ومييو مييا تييع مدييحو مييغ قزيياياض وبشيياء ومييو مييا تييع فييخزه مييغ   ييكاليات تػاجييو السحيياكعض  سييا 

ةوييادة  ييييا تيا تسيييييجا  ؛فيييي السشطػميية القزييائية القزيييائية التييي تخسييخت السبييادغتحيياوش الجراسيية أ  تمفيييت الشطييخ  لييو أىيييع 
 واالستفادة مشيا مغ لاش تعسيسيا  وتصػ خ وتعجيل  التذخ عات والقػانيغ الشاضسة. 

 

 .  الدراسات الشابكة
لع يقت الباايث اديب اشاويو  وميو دراسية لا ية فيي ىيحا السػإليػل الستعميق  باالجتيياد القزيائي فيي تفدييخ الشريػص 

وىيحا ميا تصميب تتبيع نػ  األاػاش الذخرية األردنيض ولعل ذلظ يكسغ في ويج  وجيػد فيخز لمقزيايا ميغ ىيحا البيا ض الُسذكمة في قا
 لمقزايا مغ محاليا ومحاولة تفكيكيا  وفخزىاض والػقػث ومو اة كاش الحؼ فييا. 

 
 .حدود الدراسة

  ٕٓٔٓلدييشة  ٖٙرقييع  ذخرييية األردنييياييجود الجراسيية تقترييخ ومييو االجتييياد القزييائي األردنييي فييي قييانػ  األاييػاش ال
 سػاء  في السحكسة االبتجائية أو  في محكسة االست شاث الذخعية في السسمكة األردنية اليا سية. 
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 .ميَج الدراسة
والػقييػث  قامييت الجراسيية  ومييو السييشي  االسييتقخائي والتحميميييض ايييث تتبعييت الجراسيية القزييايا فييي محالييياض وقامييت بفدرىيياض

تي فييا   كالية الجراسةض وبيشت اجتياد السحكسة االبتجائية فيياض وميغ  يع اجتيياد محكسية االسيت شاث فييياض ومو القزايا ال
لييذ ليو وىحا تصمب  وادة الريا ة لتشاسب الص يعة البحثية بتمخيز مػإليػل اليجوػػ وايحث أسيساء األ يخاص واألمياكغ وميا 

 .تأ يخ ومو ش يعة الجراسة
 

 .خطة الدراسة
راسة  لو تسييج يذسل بيا  مرصمحات  الجراسة  وما يجلل فيياض و سانيية مصاليب تشاوليت االجتيياد القزيائي تع تقديع الج

اجتييياد اجتييياد السحكسيية االبتجائييية ووبييخاز وجييو اة ييكاش وتفديييخهض ومييغ  ييع  -أوال  -بحيييث يعييخ   ضفييي تفديييخ األلفيياظ الُسذييكمة
 محكسة االست شاث في تفديخ اة كاش  في الجوػػ. 

 
 .املكصود باللفظ امُلظكل: متَيد

 :تعريف الُسذكل
ييُغ َواْلَكياُث َواليْاُ  ُمْعَطيُع َباِبيِو اْلُسَساَ َميُةض َتُقيػُش: َىيَحا َ يْكُل َىيَحاض َأؼْ  الُسذكل لغة:: ِمْثُميُو. َوِميْغ  :قياش ابيغ فيارس: كَ يِكَل: الذِّ

 .)ٔ)...ك َىَحا َ اَبَو َىَحاض َوَىَحا َدَلَل ِفي ِ ْكِل َىَحا :َتِبٌوض َأؼْ َأْمٌخ ُمذْ  :َأْمٌخ ُمْذِكٌلض َ َسا ُيَقاشُ  :َذِلَظ ُيَقاشُ 
 .)ٖ)يقػش ابغ مشطػر: كالُسذكل مغ أ كلض ومعشاه لغة: التبذ والتمطك ض)ٕ(وأ كل األمخ: أؼ التبذ       

جتييادض قياش الدخلديي: )ىيػ اسيع : ىػ ما لفيت داللتو ومو معشياهض و يا  شخ يق  زالية ىيحا الخفياء البحيث واالالسذكل اصطالحا  
 .ٗ)(لسا يذتبو السخاد مشو بجلػلو في أ كالو ومو وجو ال يعخث السخاد  ال بجليل يتسيد بو مغ بيا  سائخ األ كاش(

 واأللفاظ  يخ واإلحة الجاللة وشج الحش ية تشقدع  لو أربعة أقدا  ومو التختيب التراوجؼ في الخفاء وىي: 
 جسل  ع الستذابو.الخفي  ع الُسذكل  ع الس

 .)٘(لفع واإلح الجاللة ومو معشاهض لكغ في انصباقو ومو بعس األفخاد نػل لفاء فالخفي:
 وقج تقج  تعخ فو. :والسذكل

 .)ٙ)وىػ المفع الحؼ لفي السخاد مشوض وال س يل  لو معخفتو  ال باالستفدار مسغ  جر مشو ثم الُسَجسل:
اد مشوض وال يسكغ الػ ػش  لو معشاه لعج  وجػد قخ شة تجش وميوض واستأ خ الذيارل فيػ المفع الحؼ لفي السخ  أما الُستذابه:

 .)ٚ(بالعمع بو
أمييا تقديييع األلفييياظ  يييخ الػاإلييحة وشيييج الستكمسيييغ مييغ ومسييياء أ ييػش الفقييو فيقديييسػنو  لييو قدييسيغ فقيييطض وىسييا: السجسيييل 

وبالتيالي ييجلل )الخفيي والسذيكل فيي ا يصاح  ٛ((مشيووالستذابوض فالسجسل وشجىع: ىػ المفع اليحؼ ليع تتزيح داللتيو وميو السيخاد 
فياألكثخو  ميشيع وميو أنيو  ضالحش ية( في معشو  السجسل وشج الستكمسيغض أما الستذيابو ففيي تعخ فيو اإليصخا    ييخ وشيج الستكمسييغ

لييذ بيخاجح أو  لافيا  لم يزياوؼ اليحؼ وخفيو بأنيو: مياٜ)( يخ الستزح السعشيوض فييػ والسجسيل سيػاءض وىيػ  القيػش األ يح وشيجىع
 .)ٓٔ)المفع الجائخ ما بيغ السجسل والُس وش

 والجراسة ىشا تتجو  لو تقديع الحش ية؛  لػإلػح داللة السرصمحض فالُسذكل ىػ ما لفيت داللتو ومو السعشو السخاد مشو
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 لفاء  نا  ا  مغ ذات الريغة أو األسمػ ض و جرك السعشو السقرػد مشو بالتأمل واالجتياد.
 

 : )ٔٔ(ي الشرهص يقع  عمى نهعينواإلشكال ف
   كاش مغ ذات المفع أو األسمػ . -ٔ
 مغ التعار  الطاىخؼ لمشرػص. نا    كاش  -ٕ

 .(ٕٔ)وىسا نػوا  مغ الغسػ  مػ ػش  لو االجتياد بالخأؼ تػإليحياض وليحا ارل االلتاث بيغ الفقياء في ذلظ
 

اليشز ومو الػ ت الس  خ فيي الحكيع واليحؼ جياء بيو  : يقرج بو بحش الجيج مغ ق ل القاإلي في الػقػثاالجتهاد القزائي
القانػنيض وىيحا االجتيياد فيي التعيخث وميو دالالت األلفياظ لمػقيػث وميو السعياني التيي ُ يخل الحكيع ألجمييا يعيخث أ يػليا  

 بتخخ   السشاط وتشقيح السشاط.
 .(ٖٔ)ما يتعمق بو :: مألػذ مغ ناط الذيء نػشا   ذا ومقوض فالسشاطالسشاط لغ:

 

: ىػ الشطخ واالجتياد في استشباط ومة الحكع الحؼ دش الشز واةجسال وميو مغ  يخ تعخ  ل ييا  ومتيو تخريج السشاطف
 والسجتيييج يدييتشبط العميية بسدييالظ العميية السعت ييخةض مثييل: السشاسييبةض واةيسيياءض والديي خ والتقديييع .(ٗٔ)أ ييا  ال بالرييخااة وال باةيسيياء

ش وشج اجيثيع وغ مديالظ العمية و تخ يد دور السجتييج فيي وسميية تخيخ   السشياط وميو  ليخاج لخض التي فرميا ومساء األ ػ   ...
العمة مغ الخفاء  لو الطيػر؛ ألنيا  يخ مح ػرة فيي اليشزض ال  يخااة وال  يسياء . وىيحا بخياث تشقييح السشياط اليحؼ تكيػ  العمية 

سشياط يتشياوش اليشز الحكيع والسحيل دو  العميةض وأميا فيو مح ػرة فيي اليشزض لكيغ ميع أو ياث أليخػ مختمصية بيياض ففيي تخيخ   ال
 .(٘ٔ) يخىا مغ األو اثفي تشقيح السشاط فيتشاوش الحكع والسحل والعمةض ولكغ مغ  يخ تعييغ ليا؛ نطخا  اللتاشيا مع 

 

خ ييف وأمييا تع .(ٙٔ): التشقييح لغيية : التذييحيب والتيييحيبض ومشيو تشقيييح الجييحل تذيحيبو اتييو يخمييز ميغ الذييػائبتشكةة ا السشةةاط
تشقييييح السشييياط فيييي ا يييصاح األ يييػلييغ فييييػ: أ  ييييجش نيييز ضييياىخ وميييو التعمييييل بػ يييت فيحيييحث لرػ يييو ويييغ االوتبيييار 

بالبياقيض باالجتياد و شاط الحكع باألوعض أو تكػ  أو اث في محل الحكع فيححث بعزيا وغ االوتبار باالجتيياد و شياط الحكيع 
الييشز رييػد بييالشز الطيياىخ: الييشز السحتسييل التأو ييل باالجتيييادض بخيياث والسق .(ٚٔ)واا ييمو أ  االجتييياد فييي الحييحث والتعييييغ

 .(ٛٔ)الرخ ح ومو العمة فا يحتسل التأو ل
بإوتيا   ومغ األمثمة التي يح خىا األ ػليػ  لحلظ: قرة األوخابيي اليحؼ جيامع زوجتيو فيي نييار رمزيا  فيأمخه الش يي 

 .(ٕٓ)الكفارةػا الحكع بسصمق اةفصارض فجعمػا اةفصار ومة لػجػ  فالحش ية والسالكية احفػا لرػص السػاقعة وأناش( ٜٔ)رقبة

وىحا مثاش لمقدع األوش السذيار  لييو فيي التعخ يف. وىيػ أيزيا  مثياش لمقديع الثياني فيي التعخ يف بالشديبة لمذياف؛ية والحشابمية؛ 
الييػطء فييي ة زوجتييوض و ييػ  ض ىييي: السػاقعييةض و ييػ  الييػاش  أوخابيييا ض و ييػ  السػشييػءوييجة أل  الحكييع قييج ا ييتسل ومييو أو يياث

 .(ٕٔ)الق لض فقج ألغػا جسيع األو اث ما وجا السػاقعة وناشػا الحكع بيا
لكػنييا مسيا وييج الذيارل  ؛ففي ىحا القدع يكيػ  الحيحث لسيا اقتيخ  بالػ يت السي  خ ميغ أو ياث ال ميجلل لييا فيي العميية

 الفقيي. فيي  ذا أو اث  يخ معت خة في التقخ خ  وج  االلتفات  ليياض أو لكػنيا أو اث شخدية ال يشاط الحكع بسثمياض
مغ لاش ىحا العخ  يت يغ لشا أ  تخخ   السشاط وتشقيحو يجلا  في فقو الشز وداللتيوض فياألوش وسميية اسيتخخاج 
 الػ ت الس  خ الحؼ بشي وميو الحكع بسدالظ العمة السعت خة مغ ق ل السجتيجض والثاني يسثل وسمية تخميز الػ ت الس  خ
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 مغ األو اث األلخػ  يخ السعت خة التي ذ خت في سيا  تقخ خ الحكع. 
 

 .ك ف : إزال: اإلشكال في الشرهص القانهن :
 مشيا:  ضوجة يسكغ  زالة اة كاش الػارد في بعس األلفاظ في الشرػص القانػنية بصخ  

ػاء في السخجع الفقييي اليحؼ اسيتقيت الخجػل  لو  مقرج السذخل في ىحه السادة مغ لاش الخجػل  لو أ ل ىحه السادة س
السي  خة وذليظ ميغ مشو أو مغ لاش الػقػث ومو القخائغ السقاليية والديياقية والحاليية التيي  يخل الُحكيع ألجمييا ليخبط الحكيع بالعمية 

شريػص اللاش تخخ   السشاط وتشقيحوض  سا يشبغي وشج االجتياد في تفديخ الُسذكل التعخث وميو مقريج السذيخل ميغ لياش جسيع 
 والتشديق بيشيا وفيع الجدئي في إلػء الكمي والفخول في إلػء األ ػش.

مشيا  الخجػل  ليو  وجةض صخ  بيقػش أبػ رىخة في  ي ية  زالة اة كاش في الشرػص القانػنية: كيسكغ  زالة اة كاش 
بالتشدييق  خي ليتعيخث السيخادض وذليظ مقا ج القانػ  وال ػاوث وميو ميغ األوسياش التحزييخ ة لييدوش اة يا ض أو  ليو السريجر التيار 

 .(ٕٕ)بيغ األ ل والفخلض أو التعخث  لو مخامي القانػ  مغ السػاد السختمفة لمقانػ ض والتشديق بيشياك
لمحكييعض وسييشعخ  لجسميية مييغ األلفيياظ الُسذييكمة التييي جييخػ االجتييياد فييييا قزييائيا ض و ي ييية الػ ييػش  لييو الػ ييت السيي  خ 

 الس  خ مغ لاش تخخ   وتشقيح السشاط و ي ية  زالة اة كاش في األلفاظ.و ي ية  ناشة الحكع بالػ ت 
 

 .االجتَاد الكضائي يف تفشري معيى العكه: املطلب األول
 

 أوال : اجتهاد السحكس: االبتدائ : في تفدير معشى العقم. 
السحكسيية تسثييل فييي أ  ض وممخييز الييجوػػ التييي اسييتأنفت ت(ٖٕ)اسييتأنفت دوييػػ تفخ ييق لمعقييع فييي محكسيية اسييت شاث وسييا  

االبتجائييية أ ييجرت اكسييا  بييخّد دوييػػ لمتفخ ييق لمعقييع بشيياء ومييو  يييادة األشبيياء السختريييغ بإمكانييية  نجييا   الييدوج مييغ ليياش 
وسمييية أشفيياش األنابيييبض ووييج   مكانييية  نجابييو برييػرة ش ي؛يييةض وقييج بشييت السحكسيية االبتجائييية اكسيييا بييالخّد اسييتشادا   لييو السييادة 

زوج: القادرة عمى اإلنجاب إن لم يكن لها ولد ولم تتجاوز خسدةين نةش: مةن عسرحةا حة  سمةع فدة  عقةد لم) :وىي ٖٙٔ
نةشهات مةن زواجها إذا ثبت بتقرير سبي مؤيد بالذهادة عقم الزوج وقةدرة الزوجة: عمةى اإلنجةاب وذلة  بعةد مزةي خسةس 

 (.تاري  دخهله بها
  السيجوو ومييو ال يسكيغ أ    :العقيع فيي السيجوو ومييوض قيالػاووشج مشاقذية   ييادة األشبياء السخترييغ  فيي ميجػ تحقيق 

ض فيالعقع الص يي يتسثيل  فيي ويج  القيجرة وميو اةنجيا ض وذليظ بعيج  وجيػد نصفية مشػ ية فيي الخريية بالعقم الطبةييػ ت مخإلو 
لسيجوو وميييو مصمقيا ض واييث يسكيغ اسييتخاص نصفية مشػ ية ميغ لرييية الخجيل فيا يصميق وميييو ش ييا  وقييعض وقيج ت يييغ ميغ مميت ا

 مميػ .  ٕٓالص ي أ  وجد الحيػانات السشػ ة في الدشتسيتخ الػااج  لسدة مميػ  ايػا  مشػؼض بيشسا الػإلع الص يعي ىػ 
فقج رأت السحكسة أ  السيجوو ومييو يديتصيع اةنجيا  ميغ لياش شفيل األنابييبض وبيحلظ انتفيو وشيو  يخط العقيعض فميػ  يا  

اتيو تقيػ  دواء لح خ عبارة )وج  قجرة الدوج ومو اةنجا (  ال أنو جياء بسريصمح العقيع الُسّذخل يخ ج  دلالو إلسغ وشا خ اة
 ىحه الجوػػ و تحقق  خط الفدخ فييا. 

و شي وغ ال يا  أ  بقية  يخوط اليجوػػ متحققيةض ميغ قيجرة الدوجية وميو اةنجيا ض ومزيي لسيذ سيشػات وميو اليدواجض 
 زاث  لو ذلظ أنيا أجخت تدع وسميات أشفاش أنابيب ولع تفمح في أؼ مشيا.ووج  وجػد الػلج ووج  تجاوزىا لدغ الخسديغض ي
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وبالتييالي يت يييغ لشييا أ  اة ييكاش ىشييا  يتعمييق بتفديييخ معشييو العقييعض ىييل السقرييػد بييو ىييػ وييج  القييجرة ومييو اةنجييا  مصمقييا  
االبتجائييية ض وقييج فدييخت السحكسيية أ   وييج  القييجرة ومييو اةنجييا  فييي الػإلييع الص يعييي )العقييع المغييػؼ والعخفييي(؟ ؟)العقييع الص ييي(

 العقع بأنو العقع الص ي. 
 

 ثان ا : اجتهاد محكس: االنتئشاف الذرع : في  تفدير معشى العقم الهارد في نص القانهن. 
، وقةد رأت محكسة است شاث وسا  أ   خوط است شاث الحكع مشصبقية والقزيية جيجيخة باالجتيياد لتفدييخ معشيو العقيع

 : (ٕٗ)لتفدير معشى العقم يسكن إجسالها عمى الشحه اآلتي عدة ا  نمكت السحكس: سرق
 

 تقديم  السعشى الذرعي والعرفي لمعقم عمى السعشى الطبي. (ٔ)
وذلظ مغ لاش الخجػل  لو  مسة العقع في القخ   فقج ذ خ القخ    مسة العقع في أكثخ مغ مػقت مشياض قاش تعالو: 

 َِساَواِت َواْْلَْرض ِ ُمْمُ  الده ُكهرَ  ّلِلِه ُو ةا َوِنَناث ةا  * َيْخُمُ  َما َيَذاُء َيَهُع ِلَسْن َيَذاُء ِإَناث ا َوَيَهُع ِلَسةْن َيَذةاُء الة َأْو ُيةَزوُِّجُهْم ُذْكَران 
 :َأؼْ  اُء َعِك سةا  َوَيْجَعُل َمْن َيذةقاش القخش ي في تفديخ  مسة وقييع:  [ٓ٘-ٜٗالذػرػ: ]ِإنهُه َعِم ٌم َقِديرٌ  َعِك س اَوَيْجَعُل َمْن َيَذاُء 

 (ٕ٘)اَل ُيػَلُج َلُوض ُيَقاُش: َرُجٌل َوِقيٌعض َواْمَخأٌَة َوِقيٌع.
ْت َوْجَهَها َوَقاَلْت وقاش تعالو:   .[ٜٕالحار ات: ]َعُجهٌز َعِك مٌ َفَأْقَبَمِت اْمَرَأُتُه ِفي َصرهٍة َفَركه

 .(ٕٙ)َأِلُجكأََتِمُج َوُجػٌز وقيع. الدجاج: أؼ قالت أََنا َوُجػٌز َوِقيٌع َفَكْيَف  :َأؼْ  َوقاَلْت َعُجهٌز َعِك مٌ قاش القخش ي في تفديخه: ك
يَا اْلَعِك مَ وقاش تعالو:   .[ٓٗالحار ات: ]َوِفي َعاٍد ِإْذ َأْرَنْمَشا َعَمْيِهُم الرِّ

يَا اْلَعِك مَ قاش القخش ي في تفدييخه: ك ي اَل ُتْمِقيُح َسيَحاب ا َواَل َ يَجخ اض َواَل َرْاَسيَة ِفيَييا َواَل َوِىيَي اْلِتي ِإْذ َأْرَنْمشا َعَمْيِهُم الرِّ
في ومعمػ  أ  الخ اح التي أرسميا هللا تعالو لػاقح  يخ وقيسة  سا  .(ٕٚ)َبَخَكَة َواَل َمْشَفَعَةض َوِمْشُو اْمَخأٌَة َوِقيٌع اَل َتْحِسُل َواَل َتِمُجك

َيةةةاَ  َلةةةهَ  سيييػرة الحجيييخ الص ي؛يييية وال يكيييػ  لقااييييا الذيييجخ والشبيييات بصيييخ  ش ييييةض وونسيييا بيييالصخ  ، [ٕٕالحجيييخ: ]اِقاَ َوَأْرَنةةةْمَشا الرِّ
 بسخورىا ومييا فيعمق المقاح بياض وبغيخ ذلظ تكػ  ر حا  وقيسا   خ اح الدسػ .

ويج   ػفالسعشو العخفي والذخوي لكمسة العقع في الشرػص الذخعية يشرخث  لو السعيػدض والستعارث  ليو فيي زميانيع وىي
 أل  الصخ  العمسية لع تكغ معيػدة متعارث ومييا في ويج التشد ل.  ؛اةنجا  بالصخ  الص ي؛ية

 

وقييج بيشييت السحكسيية أ  مرييجر ىييحه السييادة القانػنييية مييا ورد مييغ مػإلييػل الرجةةهإ إلةةى مرةةدر حةةُ  السةةادة القانهن ةة:،  (ٕ)
  فييي جامعيية األزىييخض وأجييازت التفخ ييق لمعقييع بذييخوط قييجمت  لييو  مييية الذييخ عة والقييانػ  د تييػراه  أشخواييةالتفخ ييق بييالعقع فييي 

محجدةض وقيج أقيخت الكميية الخسيالة والتػ ييةض فكانيت فتيػػ اوتسيج وميييا فيي بعيس القيػانيغ العخبييةض وليع يكيغ اييغ  قيخار ىيحه 
صشاويض وبالتيالي الخسالة والفتيػػ واالوتسياد وميييا فيي التذيخ ع الاايق مديألة شفيل األنابييب والتقيج  التقشيي فيي التمقييح اال ي

 يبقو معشو العقع ىػ السعشو العخفي والذخوي دو  الشطخ  لو ما جّج  في الدشػات الااقة مغ زراوة أشفاش األنابيب. 
 

ض فقج بيشت السحكسة أ   العمة الذخعية لمتفخ ق بالعقعض ولكل أنػال التفخ يق لمزيخر التفدير السقاصدي لشص السادة (ٖ)
يداش( والقاوجة الذخعية )ال إليخر وال إليخار( والدوجية متزيخرة ميغ ويج   نجابييا بعيج مزيي تديع ىػ القاوجة الذخعية )الزخر 

تتحقييق  ال سييشػات ومييو زواجيييا ولمػىييا مييغ السػانييع لمحسييلض وتكييخار محاوليية شفييل األنابيييب دو  جييجوػض ووزاليية الزييخر ليييا ال 
 ية و الثة ورابعة لإلنجا  وىي ال تدتصيع ذلظ. بثان بأ  يتدوجبصمب التفخ ق بخاث الدوج الحؼ يسكغ لو  زالة الزخر 
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 فقج رأت محكسة است شاث وسا  الذخعية أ   خوط رفع دوػػ التفخ ق مشصبقة ومو تمظ الحالةض ونقزت قيخار ضووميو
 السحكسة االبتجائية واكست بالتفخ ق بيغ الستجاوييغ.

سعشو المغػؼ لمعقع والسعشو اال صااي الص ييض وغ اال تخاك بيغ ال نا  يت يغ لشا أ  اة كاش في المفع  ضوىكحا
 وقج لجأت محكسة االست شاث  سا رأيشا  لو تخجيح السعشو المغػؼ لاوتبارات السذار  لييا أواه. 

 

 .االجتَاد الكضائي يف تفشري معيى  الشكط  املشتبني اخللكة: املطلب الجاىي
 

 .دقط السدتبين الخمق:أوال : اجتهاد السحكس: االبتدائ : في تفدير معشى ال
شمقييية ورجعيية  لييو أ  الدييقط السديييت يغ  تالستعمقيية بإ بييا ٕٔٔ٘/ٕٓٔٓذى ييت محكسيية  ربييج الذييخعية فيييي دوييػػ أسيياس 

ال يّعيج مديت يغ الخمقيةض وتيتمخز أ ييخ  ومو الحسلض والدقط اليحؼ ال يكسيل ميجة األربعيةأ يخ  ٗالخمقة ال يكػ   ال بعج مخور 
   سيقط الحسيلض ٕٓٔٓ/ٚ/ٕٕ ض و انت الدوجة اياما ض وفيي تيار خ ٕٓٔٓ/ٚ/ٖزوجتو في تار خ وقائع الجوػػ أ  رجا  شمق 

ييػ ض و يا  مديت يغ الخمقية  وقيج أقيخ الدوجيا  أ  الديقط مديت يغ الخمقية وأنيو ذ يخض  يع قيا  اليدوج بإرجيال  ٓٓٔوقج مزو ومييو 
جة الحاميل ميغ  يل فخقية تشقزيي مغ القيانػ : )وي ٛٗٔورد في السادة   ض وقج رأت السحكسة أ  مإٓٔٓ/ٛ/ٕٕالدوجة بتار خ  

( ٙٗٔبػإليييع اسمييييا أو  سيييقاشو مديييت يغ الخمقييية  مييييا أو بعزيييياض وو  ليييع يكيييغ مديييت يغ الخمقييية تعاميييل وفقيييا ألاكيييا  السيييادتيغ )
مديت يغ  وبالتيالي ال يعيج أ ييخ  وذليظ أل  اةسيقاط  يا  ق يل األربعية ض يخ مشصبقة ومو ىحه الحالية ( مغ ىحا القانػ (.ٚٗٔو)

( )ميا ٕٖ٘السيادة )الخمقةض وقج استشجت السحكسة االبتجائية  لو نريػص فقييية ميألػذ ميغ السيحىب الحشفييض اسيتشادا   ليو السيادة  
ال ذ خ لو في ىحا القانػ  يخجيع فييو  ليو اليخاجح ميغ ميحىب أبيي اشيفيةض فيإذا ليع يػجيج اكسيت السحكسية بأاكيا  الفقيو اةسيامي 

 حا القانػ (.األكثخ مػافقة لشرػص ى
  الدوجة مغ ذوات الحييس وتيار خ الخجعية  يا  بعيج  ييخ ونريت تقخ بيا  ميغ الصيا ض فالخجعية تسيت فيي  وايث 

  .  ٕٓٔٓلدشة  ٖٙمغ قانػ  األاػاش الذخرية رقع  ٚٗٔفتخة العجةض ووميو تكػ  الخجعة  حيحة استشادا   لو السادة 
 

 في تفدير معشى الدقط السدتبين.ربد الذرع : إثان ا : اجتهاد محكس: انتئشاف 
نقزييت محكسيية االسيييت شاث  اكييع السحكسييية االبتجائييية فيييي ىييحه اليييجوػػض واوت ييخت الخجعييية  يييخ  يييحيحةض النتييياء ويييجة 

مغ القانػ  مشصبقة ومو ىيحه الحاليةض وليع تيخ دلييا  مقشعيا  يسكيغ  ٛٗٔالدوجة بػإلع الدقط السدت يغ الخمقةض واوت خت أ  السادة 
 مشيا:  ضوجةومو الحسل وذلظ الوتبارات أ يخ  يو في أ  الحسل السدت يغ يذتخط  لو مزي أربعةاالستشاد  ل

َليْيَذ َليُو ْنيُو ما ذ خه الدخلدي في السبدػط بيحا الخرػص: كَوُ لُّ َسْقٍط َلْع َيْدَتِ ْغ َ ْيٌء ِمْغ َلْمِقيِو اَل َتْشَقِزيي ِبيِو اْلِعيْجُة أِلَ  (أ 
ِج َوِوْشَج الْذاِفِعيِّ  ُاْكُع اْلَػَلِج َبْل ُىػَ  ُيْسَتَحُغ ِباْلَساِء اْلَحارِّ َفِإَذا َذاَ  ِفيِو َفُيَػ َدٌ  َوِوْ  َلْع َيُحْ   -َرِاَسُو َّللْاُ َتَعاَلو-َ الْجِ  اْلُسَتَجسِّ

 .(ٕٛ)َفُيَػ َوَلٌجك
ْلَبياِر وقاش: كَفِإْ  َقاَلْت َقْج َأْسَقْصت َسْقص ا ُمْدَتِ يَغ اْلَخْمِق َأْو َبعْ  َقْت َوَمو َذِليَظ أِلَْنَييا ُمَديْمَصٌة َأِميَشيٌة ِفيي اْةِ َس اْلَخْمِق ُ جِّ

ُ ِفةي َأْرَحةاِمِهنه  :ِبَسا ِفي َرِاِسَييا َقياَش َّللْاُ َتَعياَلو ِه  اْلِكْتَسياِ  َأْميخٌ َوالْشْييُي َويْغ  [ٕٕٛ]البقيخة: َواَل َيِحةلو َلُهةنه َأْن َيْكةُتْسَن َمةا َخَمةَ  
ْضَياِر َوَقاَش ُأَبّي ْبُغ َ ْعٍب  َب  ْ  ِمْغ اأْلََماَنِة َأْ  ُتَ ْمَغ اْلَسْخأَُة َوَمو َما ِفي َرِاِسَيا َفِإَذا َأْلَ َخْت ِبَحِلَظ َوَ اَ  ُمْحيَتَسا  َوَجي ِباْةِ

 .(ٜٕ)َقُ ػُش َلَ ِخَىا ِمْغ َ ْيِخ َبيَِّشٍة َوِوْ  اْتَيَسَيا الْدْوُج َاْمَفَياك
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مييا ورد فييي  تييب الحش ييية أ  اسييتبانة الخمييق ال تكييػ   ال بعييج م يية ووذييخ غ يػمييا    نسييا ىييػ  مييط  سييا بييّيغ السحققييػ     ّ  (  
يبياح ميا ليع يتخميق مشيعض قاش ابغ نجيع  في جػا  س اش وغ  بااة اةسقاط  بعيج الحسيل: كىيل يبياح اةسيقاط بعيج الحسيل؟ نعيع 

التخميييق ذييخ غ يػمييا  وىييحا يقتزييي أنيييع أرادوا بييالتخميق نفييخ الييخوح ووال فيييػ  مييط أل  مشييو  يييء ولييع يكييغ ذلييظ  ال بعييج م يية وو
 .(ٖٓ)...ك يتحقق بالسذاىجة ق ل ىحه السجة

وىييػ مزييي مييجة  ضيت يييغ لشييا أ  محكسيية االسييت شاث قامييت بتشقيييح مشيياط الحكييع وذلييظ بحييحث مييا ال تييأ يخ لييو فيييو ضوبالتييالي
تحقييق ع ىػ ضييػر الجشييغ مديت يغ الخمقيةض ومزيي السيجة و يت شيخدؼ ال تيأ يخ ليو فيي األربعة أ يخض فالػ ت الس  خ في الحك

 معشو االستبانة. 
 

 وتكشـيطَا للـى  ، االجتَاد الكضائي يف تفشري معيى األيشز يف اختيار ىوع الدية: املطلب الجالح
 .الظخص املعيوي  يف الكتل اخلطأ

 

  .(ٖٔ)أوال : اجتهاد السحكس: االبتدائ : في الدعهى 
سييقط   فييي دوييػػ مصالبيية بالجّييية  نتيجيية قتييل لصييأ  مييغ ق ييل ور يية مػضييت فييي  الذييخ ة العخبييية لرييشاوة الحجيييج والرييمب

مسييا أدػ  لييو مقتمييو وتقصيييع   -والتييي  يشبغييي أ  تكييػ  مغصيياة-ليية الحجيييج التييي تييجوو )الييجرافيل(  أ شيياء وسمييو فييي الذييخ ة ومييو 
(  أليت ٗٚٚ.٘ٓٔ) خ ة وتدي  يا فيي القتيل  اكسيت السحكسية االبتجائيية بس مي جدجه بذكل  مي ووفاتيوض وبعيج   يػت تقرييخ الذي

ديشار أردني مقجار الجية  وقج جخػ تقجيخ الجية بالحىب بشاء ومو التيار و يل الذيخ ةض تيجفع لػر ية الستيػفو مقديصة وميو  ياث 
اةرثض وقيج اكسيت السحكسية لػاليج   دفعات لاش  اث سشػاتض وقج اجدت السحكسة مقجار ما لكل وارث بشاء ومو اجية اريخ

( ديشارض ومسا  أ  والج الستػفو  يا  قيج شاليب الذيخ ة ٜٕٙٚٔوذلظ لػجػد فخل ذ خ لمستػفو والس م   ىػ ) ؛القتيل بدجس التخ ة
 ديشار تعػ س لو نتيجة القتل الخصأ.  ٕٓٓ٘بس م  

 

 .(ٕٖ)ثان ا : اجتهاد محكس: االنتئشاف الذرع : في الدعهى 
ػ يل الثياني  لمذيخ ة اليجوػػ وذ يخ جسمية ميغ األميػر: مشييا أ  الػ ييل األوش لمذيخ ة قيج  ياد  وميو اليجوػػ استأنت ال

وذلظ إلسشا  بالتياره أ  تكيػ  الجيية ميغ اليحىبض وىيحا االلتييار مزيخ بالشديبة لمسػ يلض والػ الية تيشز وميو أ  اةقيخار السزيخ 
ميغ القيانػ  السيجني األردنيي ونرييا )أ  الػ ييل  ٚٙٛدا   ليو السيادة ليذ مغ  اايات الػ ييل فيي نيز الػ اليةض وومييو واسيتشا

بالخرييػمة يشعييدش  ذا أقييخ وييغ مػ مييو فييي  يييخ مجمييذ القزيياءض  سييا يشعييدش  ذا اسييتثشو اةقييخار مييغ الػ اليية فييأقخ فييي مجمييذ 
 ة.القزاء أو لارجو( يعت خ الػ يل مشعدش اكسا ض وبالتالي  تكػ   افة اةجخاءات بعج ذلظ  يخ  حيح

وقج ردت محكسة االست شاث الذخعية وميو ميا أ ياره و ييل الذيخ ة بيأ  اليجوػػ   تيت بغييخ  قيخارهض وبالتيالي ال يميد  ميغ 
التياره الحىب أنو  قخار ليشعدشض وبالشدبة اللتياره الحىب وأنيو التيار ميا يزيخ الػ ييلض فسشياط التخيييخ فيي الجيية ىيػ التيدييخ 

وييج التخييخ التيار األرلز قيسةض فاأل شاث السح ػرة متداو ة قيسةض فااللتيار  ا  فيي بالجفع  ومو السمتد ض وليذ مشاط 
مييغ اةبييل ألىييل البادييية واةبييلض م يية  بشيياء ومييو األيدييخ فييي الييجفع لكييل جييةض فقييج جعييل الجييية  -وميييو الريياة والدييا -الخسيػش 

 شييي ا انييت السائيية مييغ اةبييل تعييادش ألييت درىييع أو   شييا وذييخ ألييت درىييع ومييو أىييل الييػر ض وقييجاوألييت ديشييار ومييو أىييل الييحىبض و 
 وذخ ألت درىع مغ الفزةض وبالتالي معشو األيدخ بالجية: أؼ األيدخ لو بالجفع مغ ماش بمجه أو مشصقتو تيديخا  وميو وومو
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 .(ٖٖ)واقمتو في جسع الجية مسا ىػ مػجػد لجييع وليذ معشاه األرلز
الذيخعية ميغ اييث التأ ييل ال  بيار ومييوض ولكيغ ميغ اييث التص ييق ُمذيكل أقػش:  ّ  ما تفزمت بو محكسية االسيت شاث 

ض وفييي واقعشييا (ٖٗ)فسييا زاش العسييل جييار ومييو مييا  ييا  وميييو مييغ التخييييخ بيييغ الييحىب واةبييل والفزيية ومييو تمييظ السقيياديخ الدييابقة
حجييج قيسية محيجدة لمجيية لا ية السعا خ ىشاك فخ    يخ بيغ قيع تمظ األ شاثض فيشبغي  وادة الشطخ بالتذخ عات ليريار  ليو ت

أ  األورا  الشقجييية تتذييكل قػتيييا السالييية مييغ ليياش تغصيتيييا بالييحىبض فيشبغييي تحجيييج قيسيية محييجدة لمجييية فييي وقتشييا الحييالي تحقيقييا 
 لسقرج الذارلض ولمعجالةض وتقميا لجائخة الشدال. 

ر قيييخارا بإويييادة الشطييخ فيييي تقيييجيخ الجيييية ويييا  ومييغ الجيييجيخ ذ يييخه أ  مجميييذ اةفتيياء فيييي السسمكييية األردنيييية اليا ييسية  أ يييج
  ض وقييج ذىييب  لييو تقييجيخىا بالييجيشار األردنييي تدييييا  فييي أدائييياض وقييج قييا  بتقييجيخ مقييجار الجييية بشيياء ومييو مييا   ييت وييغ الش ييي ٜٕٓٓ

أػ وجيػ  تقيجيخ طيخا   ليو أ  اةبيل  ييخ متجاولية فيي األرد  فيإ  السجميذ ر ميغ اةبيلض ونم ة  بتأديتيا  -وميو الراة والدا -
أ سانيا بالعسمة األردنية؛ ألنيا أسيل ومو الشاس وشج األداءض و عخث  سغ اةبيل بالدي اش ويغ أسيعارىا فيي اليباد اةسيامية التيي 

 تيب سييسااة السفتيي العيا   ليو رئييذ مجسييع الفقيو اةسيامي فيي الديػدا  يدييألو ويغ أسيعار اةبيل فيي بادىييعض ض وقيج تكثيخ فيييا
خ بتذكيل لجشة لمد اش وغ أسعار اةبل فيي الديػدا  الذيقيق وأومسشيا بأ سانيياض وت ييغ  لسجميذ اةفتياء ميغ لياش ايث قا  األلي

مغ اةبل مزافا   لييا أجيػر الشقيل اديب ديية القتيل الخصيأ تعيادش وذيخ غ أليت ديشيار أردنييض م ة  كتا  رئيذ السجمذ أ  قيسة
قتييل العسييج و ييبو العسييج لسديية ووذييخو  ألييت ديشييار أردنييي ووميييو  قييخر مييغ اةبييل ادييب أو يياث اةبييل فييي دييية الم يية  وقيسيية

السجميييذ أ  ديييية القتيييل الخصيييأ باليييجيشار األردنيييي ىيييي وذيييخو  أليييت ديشيييار أردنييييض وديييية القتيييل العسيييج و يييبو العسيييج ىيييي لسدييية 
 .(ٖ٘)ووذخو  ألت ديشار أردني

ستغييخات فيسيا يتعميق بديعخ اةبيل وتكياليف نقميو و ييخهض وبالتالي يشبغيي أ  يعياد الشطيخ سيشػ ا  بسقيجار الجيية ميع مخاوياة ال   
وو   شيييت أرػ أ  تقيييجيخ الجيييية ميييغ األميييػر التيييي قالييييا الش يييي ومييييو الرييياة والديييا  بريييفتو ولييييا  ل ميييخ أو ميييغ بيييا  الدياسييية 

باليحىب والفزية والذيياهض  التذخ ؛يةض وبالتالي ال يمدمشيا التقييج بتقيجيخىا بديعخ اةبيلض بيجليل أ  الريحابة بعيج وريخ الش يي قيّجروىا
وايث    الحىب أ بح في زمششا الس؛يار الػايج ميغ تميظ األ يشاث محافطيا  وميو  سشيتيو ووضيفتيو الشقجييةض فاليحؼ أمييل  لييو أ  

ض ومييغ  ييع جعييل الس؛يييار األسيياس ىييػ (ٖٙ)يرييار  لييو التقييجيخ بالييحىبض وذلييظ بسخاجعيية قيسيية السائيية مييغ اةبييل بالييحىب زمييغ الش ييي
 اء ومو سعخ الحىب يتع تحجيج مقجار الجيةض وبالتالي تتغيخ قيسة الجية تبعا  لدعخ الحىبض وهللا تعالو أومع.الحىبض وبش

وفيسا يتعمق بتقديط الجيية وميو  ياث سيشػات  فقيج أييجت محكسية االسيت شاث قيخار السحكسية االبتجائيية باأل م يية ميع 
ة  يخز معشييػؼ ال يتيأ خ بيجفع الجييية اياال ض وال يػجيج مييغ معارإلية أايج أوزييائياض فقيج رأػ العزيػ السعتييخ   أ  الذيخ 

مقديصةض أ  جعمييا  -ومييو الرياة والديا -الشرػص أو مغ اجتياد الفقياء ما يمد   بأ  تكػ  مقديصةض وليع يث يت ويغ الش يي 
 وونسا  ا  ذلظ مغ فعل الرحابة تيديخا ومو واقمة القاتل.

في ىحا األميخ فقيج وجيجت تبايشيا فيي ىيحه السديألةض فقيخار السحكسية فيي أقػش: مغ لاش تتبع قخارات محكسة االست شاث 
ىحه الجوػػ  ا  م  جا  لمسحكسة االبتجائية بجعميو مقديصا ض وىشياك قيخار  ليخ لسحكسية االسيت شاث أييجت بيو السحكسية االبتجائيية 

لكيخبييياء السدييياىسة اييييث أقيسيييت اليييجوػػ وميييو  يييخ ة ا ضفيييي جعيييل الجيييية االييية وليديييت م جمييية وىيييي  ييي يية بييييحه اليييجوػػ 
وقيييج جييياء تأيييييج محكسييية االسيييت شاث فيييي ىيييحه اليييجوػػ لمسحكسييية االبتجائيييية بجعيييل الجيييية االييية  ييييخ مقديييصة وميييو  .(ٖٚ)العامييية

 :  (ٖٛ)مشيا وجةض استجالالتبالذخز السعشػؼ وىػ  خ ة الكيخباء م  جا  
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ةا ِإاله َخَطةأ  َوَمةْن َقَتةَل َوَما َكةاَن لِ مغ سػرة الشداء:  ٕٜ  القخ   الكخ ع يقػش نرا  في اآلية   -ٔ ةا ُسةْؤِمٍن َأْن َيْقُتةَل ُمْؤِمش  ُمْؤِمش 
ٍَ َعةُدوٍّ َلُكةْم َوُحةَه ُمةْؤِمٌن َفَتْحِريةُر  َوِدَيٌ: ُمَدمهَسٌ: ِإَلى َأْحِمهِ َخَطأ  َفَتْحِريُر َرَقَبٍ: ُمْؤِمَشٍ:  ْن َكةاَن ِمةْن َقةْه ُقها َفةِِ ده ِإاله َأْن َيره

ٍَ َبْيةةَشُكْم َوَبْيةةَشُهْم ِميَيةةاٌم َفِدَيةةٌ: ُمَدةةمهَسٌ: ِإَلةةى َأْحِمةةِه َوَتْحِريةةُر َرَقَبةةٍ: ُمْؤِمَشةةَرَقَبةةٍ: ُمْؤِمَشةة ٍ: َفَسةةْن َلةةْم َيِجةةْد ٍ: َوِنْن َكةةاَن ِمةةْن َقةةْه
ا ُ َعِم س ا َحِك س  ِه ِ َوَكاَن  ِه َُ َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن َتْهَب:  ِمَن   .[ٕٜالشداء: ]َفِرَ ا

الجّييية السدييمّسة تعشييي األداء مبا ييخة  بعييج الحييادثض فالجييية السقدييصة ومييو  يياث سييشيغ ال يرييج  ومييييا أنيييا مدييمسة  لييو ف
 ميجىا.أىموض والسقرج مغ الجية يتعمق بتصييب لاشخ األىلض ولقصع الشدال مع القاتل وواقمتوض ولجفغ الفتشة في 

دفعية واايجة فيػر الحييادث قصعيا  لمشيدال ودفعيا  لمفتشييةض  ة تيجفع ومييو وييجه الديشة الش ػ ية  انيت تشفييجَا لييحلظ فكانيت الجيي   ْ  -ٕ
تقديييط الجييية ال ومييو  يياث سييشيغ  وال ومييو  يخىيياض ومييا جيياء مييغ روايييات تفيييج التقديييط ومييو  يياث  ولييع يييخو وشييو 

جسيال وميو سشػات  نسا  ا  مغ فعل الرحابة واجتيادىع فيي زميغ وسيخ بيغ الخصيا  ووميي بيغ أبيي شاليبض وليع يث يت  
َييُة َوَميو اْلَعاِقَميِة ِفيي َ َا َيِة أَْويَػاٍ   وجةض ذلظض وقج أيجت السحكسة ذلظ بشقػالت مشيا ميا ذ يخه القخش يي فيي تفدييخه: ك تُيَشْجُع الجِّ

ِبيَل َقيْج َتُكيػُ  َاَػاِميَل َفُتَزيخُّ ِبيِوض وَ ياَ  الْشِ ييُّ  ض أِلَْ  اْةِ ُيْعِصيَييا َدْفَعية  َواِايَجة  أِلَْ يَخاٍ ض ِمْشَييا  َوَمو َميا َقَزياُه ُوَسيُخ َوَوِمييأ
ْسَا  ُمَيا َتْأِليف ا. َفَمْسا َتَسْيَج اْةِ ا. َوِمْشَيا َأْنُو َ اَ  ُيَعجِّ ا َوَتْدِجيج  الْرَحاَبُة َوَمو َىيَحا الشَِّطياِ ض َقاَليُو ُ  َقْجَرْتَيا َأْنُو َ اَ  ُيْعِصيَيا ُ ْمح 

 .(ٜٖ)"اْبُغ اْلَعَخِبيِّ 
اتيو ييتسكغ ميغ  ؛التقديط الػارد وغ الرحابة  نسا ىػ في لصأ الذخز الص يعي السحكيػ  بجيية مقتػليو وميو واقمتيو -ٖ

ليل أ  االوتيخاث والريمح جسعيا مغ أفخاد واقمتو و  ديياض وبالتالي لع يقل أاج بالتأجيل والتقديط ومو  يخ العاقمة بيج
 في القتل العسج ال تتحسمو العاقمةض فتكػ  في ماش القاتل با تقديط وال تأجيل  ال بالرمح ومو ذلظ. 

  التأجيييل والتقديييط أمييخ تشفيييحؼ وأاكييا  السحيياكع  نسييا تحكييع بتحجيييج الحييق واةلييدا  بييو  يياما  و تييخك أمييخ تشفيييحه  لييو قاإلييي -ٗ
 التشفيح القزائي.

لسعقػش والسرمحة فإ  الحكع بجفع الجيية ميغ الذيخز االوتبيارؼ بيا تقدييط وتيخك التقدييط ووجميو لمتشفييح القزيائي استجلػا با -٘
 يحقق مرمحة الجية األإلعت والسصمػ  ج خىا بالجية وىع السرابػ  مغ الػر ة وقج يكػ  فييع مغ ىػ قا خ. 

السيت شاث تيخػ أ   تتييخك  يااية لمسحكسية االبتجائييية أقيػش: ميا ذ ختيو السحكسيية ليو وجاىتيو االسيتجالليةض ولعييل محكسية  ا
في جعل الجية في القتل الخصأ ااّلة أو مقدصةض ولحلظ أيجت اكع السحكسية االبتجائيية ميخة بالتقدييط وميخة بيأ  تكيػ  الجيية االيةض 

تػاييجا  لمقيخاراتض وتديييا ولعل الفخاغ التذخ عي في ىحه السدألة بحاجية  ليو اديع بيالشز وميو  ذليظ فيي القيانػ  قصعيا  لمشيدالض و 
 ومو قاإلي التشفيح. 

ىحا وقج نقزيت محكسية االسيت شاث الذيخعية قيخار السحكسية االبتجائيية فيسيا يتعميق بشرييب األ    اييث اكسيت السحكسية  
ع ( ديشارض ومو الخ ع ميغ أنيو شاليب  فيي الئحية اليجوػػ بيالحكٜٕٙٚٔاالبتجائية  لو بس م  سجس التخ ة ادب ارتو اةر ية )

( ديشيار فقيط بشياء وميو ٕٓٓ٘( ديشارض ووميو فقج اكست لو محكسة االست شاث بسقجار ما شالب فيو فقط وىػ )ٕٓٓ٘لو بس م  )
شمبو وأل  القاإلي ال يجػز لو أ  يحكع لمسجوي ز ادة وغ شمبوض وبشاء ومو أ  الجيية تيجلل فيي بيا  التعيػ س والج يخض ولييذ 

  ر ا  لمفو السيت. 
لشا أ  محكسة االست شاث قامت بتشقيح مشاط الحكع الستعمق بكي ية دفيع الجيية وتحجييج معشيو السيخاد باأليديخض وبالتالي يت يغ 

 فححفت و ت األرلز باوتباره و فا  شخدياض وأناشت الحكع باألسيل أداء واوت ختو ىػ الػ ت الس  خ في الحكع. 
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  ع  يف دلوى التفزيل للظكام واليزاعاالجتَاد الكضائي يف تفشري الظَادة بالتشام: املطلب الزابع
 أوال : اجتهاد السحكس: االبتدائ : في تفدير معشى الذهادة بالتدامع.

ذى ت السحكسة االبتجائية في  اجػ الجواوػ الستعمقة بالتفخ ق لمذقا  والشدال  لو   يػت اليجوػػ السقامية ميغ اليدوج 
الذيقا  والشيدالض وقيج  يا  سيساويع لػجيػد الخافيات والشيدال ومو زوجتو السجوو وميييا بشياء وميو سيسال الذييػد بحريػش 

مغ الدوج السجويض وقج اوت خت السحكسة بيحه الذيادة وأاالتيا  لو الحكسيغض وانتيت الجوػػ بالتفخ ق بييغ اليدوجيغ بشياء 
 ومو   ػت الذقا  والشدال لجػ السحكسة.

 

 بالتدامع. ثان ا : اجتهاد محكس:  االنتئشاف في تفدير معشى الذهادة
ض واوت يييخت أ   ييييادة ٕ٘ٔٓ/ٔٓٛنقزيييت محكسييية اسيييت شاث وسيييا  الذيييخعية قيييخار السحكسييية االبتجائيييية فيييي قخارىيييا رقيييع 

 اىجؼ السجوي السدتسعة ومو دوػاه التفخ ق بيشو وبيغ زوجتو السجوو ومييا جياءت سيساعية ويغ السيجويض وال يريح االوتسياد 
 يييادة السييجوي لشفدييوض وبييحلظ تخييخج مييغ الذيييادة بالتدييامع التييي يث ييت فييييا الذييقا  ألنيييا تعييّج فييي اكييع  ؛ومييييا ة بييات الييجوػػ 

 .(ٓٗ) ٕٓٔٓلعا   ٕٙمغ قانػ  األاػاش الذخرية الس قت رقع  ٕٚٔوالشدال والزخر التي نرت ومييا السادة 
 ؛ يل الدوجيية فقييطوالجيجيخ ذ ييخه ىشيا أ   القييانػ  يأليح بذيييػد الدوجية لييػ  انيت ىييي السجعيية اتييو ليػ  ييا  سيساويع مييغ ق

والدي ب أ  القييانػ  اكتفييو بييالتحقق فقيط مييغ ق ييل القاإلييي فييي اياش  ييا  السييجوي ىييػ الدوجييةض بيشسيا  ذا  ييا  السييجوي ىييػ الييدوج 
اسييتشادا   لييو  .(ٔٗ)فإنييو يكّمييت باة بيياتض والتحقييق يتديياىل فيييوض وأمييا اة بييات فييا يييجلل  وميييو التديياىل الييحؼ يييجلل ومييو التحقييق

 ض   ونريا: فقخة أ ٕٙٔالسادة 
ض بيحلت السحكسية جييجىا فيي اة ياح بيشيسياض وتحقق القاإليي ميغ  يحة ادوائيياأ.  ذا  ا  شمب التفخ ق مغ الدوجةض )

فإذا لع يسكغ اة اح أنحر القاإلي الدوج بأ  يرمح االو معيا وأجل الجوػػ مجة ال تقل وغ  يخض فإذا لع يتع الرمح 
 األمخ  لو اكسيغ. بيشيسا وأ خت الدوجة ومو دوػاىا أااش

ض بييحلت السحكسية جيييجىا فييي اة ياح بيشيسيياض فيإذا لييع يسكييغ وأ  يت وجييػد الشييدال والذيقا  .  ذا  يا  السييجوي ىيػ الييدوج 
 اة اح أجل القاإلي الجوػػ مجة ال تقل وغ  يخ أما  بالسرالحةض وبعج انتياء األجل  ذا ليع ييتع الريمح وأ يخ اليدوج وميو

 .مخ  لو اكسيغ(دوػاهض أااش القاإلي األ
 :  (ٕٗ)مشيا ضومسا ي شو ومو التفخ ق بيغ التحقق واة بات جسمة مغ األمػر

  يكيػ  التحقييق مييغ دوييػػ الدوجية بال يشيية الذخريييةض أو الخصييية أو تقخ ييخ ش ييض أو أؼ محزييخ دوييػػض أو اكييع قزييائي
 زخر مغ ق ل الدوج.ئيا الايث ت  إلخار الدوج بالدوجة في محكسة نطاميةض فالسصمػ  فقط التحقق مغ ادو

 مييغ أل  الذيييادة ىشييا مييغ ق ييل التحقييق وليدييت  ؛تق ييل  يييادة األ ييػش والفييخول الدييساعية  ذا  انييت الدوجيية ىييي السجعييية
 أل  الذيادة ىشا مغ ق يل اة بات.؛ق يل اة باتض في ايغ ال تق ل  يادة األ ػش أو الفخول مغ الدوج

 غ يذيجو  لمدوجةض في ايغ تسمظ الدوجة اق الصعغ في  يػد الدوج.ال يسمظ الدوج اق الصعغ في  يػد الدسال الحي 
 .ال يذتخط ومو الدوجة ارخ الذيػدض بيشسا يذتخط ومو الدوج ارخ الذيػد وذلظ مغ لاش تدسيتيع 

والد ب في ىحا االلتاث  يعػد  لو أ  الدوجة  يخ مكمفة باة بات  ذا  انت مجعيية لمذيقا  والشيدالض بيشسيا اليدوج 
 باة بات.  مكمت
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 يت يغ لشيا أ  محكسية االسيت شاث قاميت بتشقييح الػ يت السي  خ فيي معشيو الذييادة بيأ  تكيػ  ميغ الغييخض فذييادة ضوبالتالي
الذييكمية الذييخز لشفدييو ال تتعييجػ  يييخه فتييجلل فييي معشييو اةقييخارض وفييخ  بيييغ اةقييخار والذيييادةض وبالتييالي لييع تقييت ومييو الرييػرة 

 فييا. الس  خت لمذيادة وونسا وقفت ومو الػ 
 

 .جتَاد الكضائي يف تفشري طزط األماىة يف احلاضًاال: املطلب اخلامص
 

 أوال : اجتهاد السحكس: االبتدائ : في تفدير معشى اْلمان: السعتبرة لمحزان:.
 (: ٔٚٔالسادة )جاء في قانػ  األاػاش الذخرية في         

يسا  مغ األمخا  السعجية الخصيخة أميشا  ومو السحزػ  قيادرا  يذتخط في مدتحق الحزانة أ  يكػ  بالغا  واقا  سم -أ 
مبغزييو ومو تخبيتو و ييانتو ديشيا  ولمقيا  و يحةض وأ  ال يزييع السحزيػ  وشيجه النذيغالو وشيو وأ  ال يديكشو فيي بييت 

 أو مغ ي ذيو وأ  ال يكػ  مختجا .
متدوجيية نة  ذا  ييا  مييغ الشديياء أ  ال تكييػ  مييع مخاويياة مييا جيياء فييي فقييخة )أ( مييغ ىييحه السييادة يذييتخط فييي مدييتحق الحزييا -  

 بغيخ محخ  مغ الرغيخ.
بشيييا الخإليييع بشيياء ومييو   ييػت اكييع ا سييقاط اييق الحزييانة مييغ أ  ومييو  االبتجائيييةوفييي  اييجػ الييجواوػ قييخرت السحكسيية 

أمانية  قزائي بات  بدجشيا لسجة وياميغ  بدي ب ا يجار  ييظ دو  ر ييجض وقيج اوت يخت السحكسية أ  الحكيع الريادر يصعيغ فيي
 السجعيةض و جعميا  يخ أميشة ومو ابشيا الرغيخ.

 

 معشى اْلمان: السعتبرة لمحزان:. ثان ا : اجتهاد محكس: االنتئشاف الذرع : في تفدير
 ويجةض سيبا أل  فديخ اكيع السحكسية االبتجائيية ٕٕٔٓلديشة  ٖٔٙٓقخرت محكسة است شاث وسا  الذخعية في قخارىا رقع 

ائييية لييع تدتفرييل وييغ أ ييخ الدييجغ ومييو ازييانة الرييغيخ ال سيييسا أ  الصفييل ال يدييتغشي وييغ رإليياوة أ  السحكسيية االبتج :مشيييا
لييذ م يخرا لشيدل الحزيانة لصفيل رإلييع أل    -وميو افتيخا  أ  الديجغ مديتػجب لمفديق- أموض أإلت  لو ذلظ أ  فديق األ 

ىسيياش ووييج  العشاييية بحيييث تتعييخ  اياتييو األ  مفصييػرة ومييو رواييية شفميييا  ال  ذا تييأ خ السحزييػ  بيييحا الفدييق  ييأ  يتعييخ  لإل
لمخصييخض وبالتييالي ال تذييتخط العجاليية فييي الحاإلييشة  ذا لييع تتييأ خ مرييمحة السحزييػ  بييحلظض وقييج أيييجت السحكسيية مييا ذى ييت  ليييو 

 .(ٖٗ)ٜٖٗ/ٕض والذػ اني في الديل ٙ٘٘/٘ض وابغ القيع في اا يتو ٔٙٗ/ص٘بشقػالت مغ زاد السعاد البغ القيع ج
لشا أ  محكسة االست شاث قامت بتشقيح مشاط الحكع الستعمق باألمانةض واحفت ما لييذ ليو تيأ يخ وميو  وبالتالي يت يغ 

مرمحة الرغيخض وأناشت الحكع بسا لو تيأ يخ وميو روايية ومريمحة الريغيخض وبيشيت أ  الفديق السخيخج ويغ األمانية السقريػدة 
السػازنييات بيييغ لفدييقض وىييحا التشقيييح  فييخل مييغ دوايية فقييو ىييػ مييا ييي  خ ومييو مرييمحة الرييغيخ بالخواييية والعشايييةض وليييذ مصمييق ا

 السرالح والسفاسج. 
 

 . االجتَاد الكضائي يف تفشري تكذيب  اإلقزار :املطلب الشادض
 

 أوال : اجتهاد السحكس: االبتدائ : في تفدير تكُيع اإلقرار.
 السحكسة االبتجائية  لو اوتبار في  اجػ دواوػ تعجيل و ت شمقة مغ  ػنيا رج؛ية  لو بائشة بيشػنة  غخػ ذى ت
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تكيحيب السقييخ نفدييو يعت ييخ رجػويياض وتييتمخز وقيائع الييجوػػ أ  رجييا  شمييق زوجتييو  يابيييا ض وقيج أقييخ أمييا  القاإلييي أنييو  قييج تييع 
الييجلػش بيشييو وبيييغ زوجتييوض مسييا جعييل و ييت الصييا  بيييحه الحاليية بأنييو شييا  رجعيييض ولسييا ومسييت الدوجيية بييالصا  رفعييت 

وذلظ أل  الدوج التا بيا دو  دلػشض وقيج  ياد   ؛يل و ت الصمقة مغ رج؛ية  لو بائغ بيشػنة  غخػ دوػػ تصالب بتعج
السجوو وميو ومو ارػش الخمػة الذخعية دو  دلػشض وبيّغ أ  ما ورد ومو لديانو أ  الصيا  تيع بعيج اليجلػش يعيػد لجيميو 

 أنيا نفذ األ ار الستختبة ومو الصا  بعج الجلػش.باآل ار الستختبة ومو الصا  ق ل الجلػش وبعج الخمػة ضشا  مشو 
 

 ثان ا : اجتهاد محكس: انتئشاف عسان الذرع : في تفدير تكُيع اإلقرار. 
أ  مريادقة السيجوو ومييو وميو دويػػ السجعيية   ٕ٘ٔٓلديشة  ٕٖٛجاء في قخار محكسة است شاث  وسا  الذخعية رقع 

األ ييل وليييذ ةقييخاره مسييا يتختييب وميييو بصييا  اةقييخار بالييجلػش بالسجعييية مييغ  ارييػش الخمييػة بيشيسييا دو  الييجلػش يعت ييخ تكييحيبا  
بعييج تحقييق وجييػدهض لييحلظ ولسييا  ييا   قييخار السييجوو وميييو الييحؼ تزييسشو  بالذيييءأل  الخجييػل يكييػ  رفعييا  لإلقييخار  ؛رجػوييا  مشييو وشييو

دييو فيييوض و ييا   نكييار السجعييية ةقييخار و يقيية الصييا  يتعمييق بييو اييق لمسجعييية واييق هلل تعييالو اتييو وو  أكييح  السييجوو وميييو نف
السييجوو وميييو يعت ييخ ردا  مشيييا لييوض فيبقييو والحاليية ىييحه وجييػ  رواييية اييق هللا تعييالو مييغ ق ييل السحكسيية الييحؼ يتعيييغ معييو تحميييف 

 .(ٗٗ)دوائيا السح ػرض وايث لع تفعل السحكسة االبتجائية ذلظ تقخر فدخ الحكعاالسجعية اليسيغ وفق 
  محكسيية االسييت شاث اوت ييخت أ  مرييادقة السييجوو وميييو ومييو دوييػػ السجعييية بحرييػش الخمييػة دو  وبالتييالي يت يييغ لشييا أ

يحريلض بعيج تحقيق وجيػده وىيحا األميخ ليع ييتع وليع  لمذييءدلػش ال يجلل في با  الخجػل ويغ دويػاه الديابقة؛ أل  الخجيػل رفيع 
ة اق هللا بحمت اليسيغض وىحا تشقييح لمػ يت السي  خ وونسا يعت خ تكحيبا  ةقخاره الدابقض مسا يدتػجب بصا  اةقخار ورواي

 في معشو الخجػلض وتحقيق لسشاط معشو التكحيب مسا استجوو لكل مشيسا  أاكاما  مختمفة. 
 

 .االجتَاد الكضائي يف إثبات اخللوة بني الزوجني: املطلب الشابع
 

 اوال : اجتهاد السحكس: االبتدائ : في تفدير إثبات الخمهة.
ة وسا  الذخعية  في  اجػ الجواوػ الستعمقية بيالتفخ ق لمذيقا  والشيدال  ليو   بيات الخميػة بييغ اليدوجيغ بال يشية ذى ت محكس

وىيييي  ييييادة الذييييػدض وتيييتمخز وقيييائع اليييجوػػ أ  السجعيييية ادويييت اريييػش الخميييػة الذيييخعية بيشييييا وبييييغ زوجيييياض وأنكيييخ اليييدوج 
 ض وأازخت  يػد ومو ذلظض فألحت السحكسة بتمظ الذيادة.ارػش الخمػة الذخعيةض فكمفت السحكسة السجعية اة بات

 

 ثان ا : اجتهاد محكس: انتئشاف عسان الذرع : في ك ف : إثبات الخمهة.
وذلييظ أل   ض ٕٗٔٓلدييشة  ٖٙٛ٘فدييخت محكسيية اسييت شاث وسييا  الذييخعية قييخار السحكسيية االبتجائييية فييي قخارىييا رقييع 

 يع  يا ومع الذاىج. و ا  ومو السحكسة اوتبار السجعية واجدة ومغ اة بيات وميغ الخمػة ال تث ت بال يشة أل  الخمػة ال يحيط ب
بيا  ذلظ أ  الخمػة  ذا وجج  ييػد وميييا فقيجت معشاىيا ووجػدىياض فسيغ أر انييا و  (٘ٗ)دوائيااتحميفيا اليسيغ الذخعية ومو 

 األساسية ارػش اجتسال الدوج والدوجة بحيث يأمشا اشال  يخىسا وميو. 
ترييمح بيشية الذيييػد  ة بيشيت أ  تحقييق معشيو الخمييػة بييغ الييدوجيغ ال يتحقيق مييع وجيػد الذيييػدض وبالتيالي الوالسحكسي

ة بيات ادويياء الخمييػةض وال تث ييت الخمييػة  ال بيياةقخار مييغ ق ييل السييجوو وميييوض وبالتييالي تكييػ  ويياجدة وييغ اة بيياتض وشخ ييق اة بييات 
 يكػ  بحمفيا اليسيغ. 
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 .كضائي يف تفشري معيى الجيباالجتَاد ال: املطلب الجامً
فدييخت محكسيية اسييت شاث وسييا  الذييخعية  قييخار محكسيية وادؼ الديييخ الذييخعية الستعمييق بإ بييات زواج وندييب شفمييةض 

سيشػات وميو العقيج أنج يت السيخأة شفميةض و يا  الستيجاوييغ  ٖوتتمخز وقائع الجوػػ أ  رجا  تدوج امخأة في أمخ كاض وبعج 
تح خ أنو لع يد ق ليا الدواجض وقج قيخرت محكسية االسيت شاث ويج  ق يػش  نفدو بض وفي الػقتقج ترادقا ومو أ  السخأة  ي

ىحا القػشض ووج  اوتباره؛ أل  الع خة في الثيػبة التي ي شو ومييا أاكاميا الفقيية ليذ  ذاء البكارة مغ وجموض وونسا التي 
 .(ٙٗ)تث ت بعج الػطء مغ وقج  حيح أو بذ ية

األو يياث أ  السحكسيية قامييت بتشقيييح مشيياط الحكييع الستعمييق بإ بييات  ييػ  السييخأة  يييب مييغ  يييخهض فحييحفت وبالتييالي يت يييغ لشييا 
 مغ وقج  حيح أو بذ ية فقط.  الشا  الصخدية الستعمقة بػجػد   ذاء البكارة مغ وجموض وأناشت الحكع بالػطء 

 
 .اخلامتة

 الشتةائجييا وجيو لإل يكاشض نخميز  ليو جسمية ميغ بعج ىحا التصػاث بيغ اجتيادات السحاكع في القزايا التي بيا  في
 :يسكغ استخا يا والتهص ات

الُسذكل ىػ ما لفيت داللتو ومو السعشو السخاد مشو لفاء  نا ي ا  ميغ ذات الرييغة أو األسيمػ ض و يجرك السعشيو السقريػد  -ٔ
 مشو بالتأمل واالجتياد.

ل الحكيع ألجميو ميغ لياش الشطيخ السقا يجؼض وميغ مغ  ػر االجتياد القزائي في التفديخ ىػ تيخجيح السعشيو اليحؼ  يخ  -ٕ
ميا لييذ ليو  ػر االجتياد في التفديخ الػقػث ومو الػ ت الس  خ في الحكع مغ لاش تخخ   السشاط وتشقيحو بحيحث 

  مة بالػ ت الس  خ ووناشة الحكع بالػ ت الس  خ  تسييجا لتحقيق مشاشو في الػاقعة السشطػرة. 
خارات اسييت شافية تييخد ومييو محييل وااييج  مسييا يدييتجوي ادييع ىييحا التبييايغض وذلييظ بتعييجيل قييانػني أفييخزت الجراسيية تبايشييا فييي قيي -ٖ

والفزيية واةبييل يت شييو رأيييا واإلييحا مييغ مثييل  جعييل الجييية محييجدة بسقييجار معيييغ يشيياط بالييحىب وليييذ بييالتخييخ بيييغ الييحىب 
 دات والذخ ات.الس س :والسا ية و يخىاض و حلظ بالشدبة لتقديط الجية ومو الذخز السعشػؼ مثل

قانػنيييية يشبغييي أ  يريييار  لييو تعسيسييييا وميييو السحيياكع االبتجائيييية والعسييل بييييا مييغ لييياش مشطػمييية  مبييادغأفييخزت الجراسييية  -ٗ
مشييياض وييج  ق ييػش الذيييادة ومييو الخمييػةض التفخ ييق بيييغ تكييحيب  السبييادغتعميسييات مفييخزة وم ػبيية وُمشّطسيية  تدييتفيج مييغ تمييظ 

ق بييغ ق يػش  ييادة التديامع فيي دويػػ الذيقا  والشيدال بحييث  ذا  يا  السيجوي الدوجية اةقخار والخجػل فيي اليجوػػض التفخ ي
أل  الييدوج  ؛فيق يل مشييا  يييادة التديامع اتيو لييػ  يا  سيسال الذيييػد ميغ السجعيية نفديييا  بخياث  ذا  يا  السييجوي اليدوج

بحديب ش يعية اليجوػػض فاألمانية يصمب مشو اة بات بخاث الدوجة فيكتفو مشيا   بتحقق القاإليض تفدييخ معشيو األمانية 
السعت يخة  فييي ازييانة الريغيخ مييا ييي  خ وميو مرييمحة الرييغيخ وليييذ مصميق األمانييةض الثيػبيية تتعميق بفييس  ذيياء البكييارة 

 بذ يةض وليذ مختبصا  بفس  ذاء البكارة مصمقا .. وىكحا.  ءبعقج  حيح أو وط
 

 .التهص ات
فخزىا االجتييادات القزيائيةض ووويادة  ييا تيا وتعسيسييا دور يا القزائية التي ت السبادغتػ ي الجراسة باستخاص  -ٔ

 ومو البااثيغ والسحاميغ والقزاةض واالستفادة مشيا في تصػ خ السشطػمة القزائية.
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أل   ؛تػ ييي الجراسيية بييالشز ومييو مقييجار الجييية ووناشتيييا بالييحىب مييغ ليياش تحجيييج وز  محييجد لمييحىب ل لييح بييو -ٕ
رخ الحجيث ىػ اليحىبض وتقتيخح الجراسية أ  يأليح الستػسيط الحديابي فيي زميغ الش يي الس؛يار الػايج لمثسشية في الع

 ٓٓٙ ع مغ الحىبض أؼ  ٘ٛديشار  انت تعادش  ٕٓ   ديشارض وايث  ٓٓٙمغ اةبل بالحىب أؼ م ة  لسا يعادش
  عض وهللا تعالو أومع. ٕٓ٘ٓ ع ذىبض فالس؛يار السعتسج لتقجيخ الجية ىػ  ٕٓ٘ٓديشار ذىب = 

 الجراسة بإوجاد دراسة وغ تحقيق مشاشات األاكا  في االجتيادات القزائية ووبخاز السشحو التص يقي فييا.  تػ ي -ٖ
 

 .اهلوامع
                                                 

 ض ٜٜٚٔ(ض ٔض بيييخوتض )ط ىييارو ض دار الفكييخو يج الدييا  دمحم تحقيييق:ض معجةةم مقةةاي س المغةة: ه(ضٜٖ٘أاسييج بييغ فييارس )ت  يشطيخ:  (ٔ)
 .ٕ٘ٔص ضٔج ض ٖٜٛٔ ض(ٔض دار الكتب العمسيةض بيخوتض )طالتعريفات ه(ضٙٔٛومي الجخجاني )ت   شطخ:. و ٖ٘ٓض صٖج

(ض ٕسييمصا ض م سديية الخسييالةض بيييخوتض )ط السحدييغ و ييج زىيييخ تحقيييق:ض مجسةةل المغةة: ه(ٜٖ٘ض )ت أاسييج بييغ فييارس يشطييخ: (ٕ)
 .  ٜٓ٘ض صٔ ض جٜٙٛٔ

 وما بعجىا.  ٖٚ٘ض صٔٔهض جٗٔٗٔ(ض ٖض )طدار  ادرض بيخوتض لدان العرب ه(ضٔٔٚدمحم بغ مكخ   ابغ مشطػر )ت  يشطخ: (ٖ)
 .ٛٙٔض صٔض دار السعخفةض بيخوتض د.طض د.تض جأصهل الدرخديه(ض ٖٛٗدمحم بغ أاسج الدخلدي )ت  (ٗ)
الدخلدييض  .السخاد مشو بعار  في الريغة يسشع السخاد بييا  ال بالصميبكقاش الدخلدي في تعخ فو: كاسع لسا ا تبو معشاه ولفي  (٘)

ض أصةهل البةزدوي كذة  اْلنةرار شةر   ه(ضٖٓٚو يج العد يخ البخيارؼ )ت   شطيخ:و  .ٚٙٔض صٔض مخجيع سيابقض جأصهل الدرخدةي
 . ٕ٘ض صٔ ض جٜٜٚٔ(ض ٔو ج هللا محسػد دمحمض دار الكتب العمسيةض بيخوتض )ط تحقيق:

. ٖٕٗض صٔض دار الكتييب العمسيييةض بيييخوتض د.تض جشةةر   التمةةهيا عمةةى الته ةة ا(ض ٕٜٚالييجيغ التفتييازني )ت  سييعج يشطييخ: (ٙ)
دمحم ادييغ دمحمض دار الكتيب العمسييةض  تحقييق:ض فرةهل البةدائع فةي أصةهل الذةرائع ه(ضٖٗٛ)ت  دمحم بغ اسدة الفشيارؼ   شطخ:و 

 . ٗ٘ض صٔج، مرجع ناب ، أصهل البزدوي ر  كذ  اْلنرار  شوالبخارؼض  .ٜٜض صٔ ض جٕٙٓٓ(ض ٔبيخوتض )ط
 . ٜٜض صٔض مخجع سابقض جفرهل البدائع في أصهل الذرائعالفشارؼض  (ٚ)
شةةر   القخافييض أاسيج بييغ  در يذ  شطييخ:ض و ٛٓٔض صٖض مخجيع سيابق  جشةةر  مخترةر السشتهةةىه(ض ٙ٘ٚو يج اليخاسغ  اةيجيي )ت  (ٛ)

 .  ٕٗٚو ٖٚض صٔض جٖٜٚٔض (ٔدار الفكخض القاىخةض )ط ه(ضٗٛٙ)ت  تشك ا الفرهل
الشرةةهص تفدةةير تفريييل ذليظض دمحم أديييب الرييالحض  يشطييخ:قيػش أكثييخ األ يػلييغ مثييل الذيييخازؼض والجيػ شيض وابييغ الحاجييبض والقخافييض  (ٜ)

 وما بعجىا.  ٖٖٔض صٔ ض جٖٜٜٔ(ض ٗبيخوتض )ط في الفقه اإلنالمي، السكتع اإلنالمي،
 ض ٜٜٜٔ(ض ٔض دار الكتيب العمسييةض بييخوتض )طنهاية: الدةهل شةر  مشهةاج الهصةهل ه(ضٕٚٚجساش الجيغ اةسشػؼ )ت  يشطخ: (ٓٔ)

 .  ٕٙٔصض ٔض دار الفكخض بيخوتض د.تض جت دير التحرير ه(ضٕٜٚدمحم أميغ أميخ باد اه )  شطخ:و  .ٜٓض صٔج
(ض ٖالخسيالةض بييخوتض )ط ض م سديةالسشاحج اْلصهل : في االجتهاد بةالرأي فةي التذةريع اإلنةالميدمحم فتحي الجر شيض  يشطخ: (ٔٔ)

 .ٖٔٔض دار الفكخ العخبيض بيخوتض د.تضض صأصهل الفقهدمحم أبػ زىخةض   شطخ:و  .ٜ٘ ض صٜٜٚٔ
 سابق مادة: ناط. ض مخجعلدان العرب( ابغ مشطػرض (ٕٔ
 سابق مادة: ناط. ض مخجعلدان العرب( ابغ مشطػرض (ٖٔ
. ٖٛض صٖ ض جٜٗٛٔ(ض ٔض دار الكتييب العمسيييةض بيييخوتض )طشهةةاجاإلبهةةاج شةةر  السه( ٔٚٚض )ت الدييبكي و ييج الػىييا  بييغ ومييي( (ٗٔ

 (ضٔسيج الجسيميض دار الكتا  العخبيض بيخوتض )ط تحقيق:ض اإلحكاَ في أصهل اْلحكاَه( ٖٔٙومي بغ دمحم اآلمجؼ )ت   شطخ:و 
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 .ٖٖٙض صٖهض جٗٓٗٔ
 .ٖٛض صٖض مخجع سابقض جاإلبهاج شر  السشهاج(ابغ الدبكي. (٘ٔ
 ض مخجع سابقض مادة: نقح.ان العربلد( ابغ مشطػرض (ٙٔ
(ض ٔض دار الفكيخض بييخوتض )طشر  السحمي عمى متن جسةع الجهامةعه(ض ٗٙٛ )ت ( الجاش  سذ الجيغ دمحم بغ أاسج السحمي(ٚٔ

 أليخػض مشييا ميا ذ يخه الغداليي فيي السدتريفو: ويجة . ىحا التعخ ف ىػ تعخ ف الجسيػر وىشياك تعيار فٖٜٕض صٕ ض جٜٜ٘ٔ
دمحم  تحقييق:ض السدترفى من عمم اْلصهل. ه(٘ٓ٘بغ دمحم )االغداليض أبػ اامجض دمحم  . ل والفخل بإلغاء الفار ككالجسع بيغ األ

السحرةةهل  ه(ضٙٓٙ دمحم بييغ وسييخ الييخازؼ )ت  شطييخ:. و ٕٕٛض صٔ ض جٖٜٜٔو ييج الذييافيض دار الكتييب العمسيييةض بيييخوتض د.طض 
. و دييسي ٖٙٔض ص٘ ض جٜٜٚٔ(ض ٔ)ط ضمييا  دمحم بييغ سييعػدض الخ ييا شييو جييابخ العمييػانيض جامعيية اة تحقيييق:ض فةةي أصةةهل الفقةةه

 اإلبهةةاج شةةر ابييغ الدييبكيض  يشطيخ:الحش يية تشقيييح السشياط بيييحا التعخ ييف اسيتجالال  و فخقييػ  بيشييو وبييغ القييياس. وىشيياك تعيار ف ألييخػ 
 ٜض صٖ. مخجع سابقض جالسشهاج

ض ٕ ض جٜٜ٘ٔ ض(ٔض دار الفكيخض بييخوتض )طي عمةى شةر  السحمةيحاش : البشان.ه(ٜٗٔٔ) ل شانيض و ج الخاسغ بغ جاد هللا( ا(ٛٔ
 .ٖٜٕص

.ض  تا : الريػ ض بيا :  ذا جيامع فيي رمزيا  وليع يكيغ ليو  ييء فتريج  ومييوض رقيع: الرح ا البخارؼ. يشطخ:( متفق وميوض (ٜٔ
ار رمزيا  ض  تا : الريا ض با : تغميع تحخ ع الجسال فيي نييصح ا مدمممدمعض بغ الحجاج.   شطخ:و  .ٖٚٙض صٖٜٙٔ

 .ٕٓٗض صٔٔٔٔومو الرائعض رقع: 
لمييل   شطيخ:. و ٕٖٚض صٕج ض ٜٚٚٔ(ض ٔض دار الفكيخض بييخوتض )طشر  فتا القةديره(ض ٔٙٛ)ت   ساش الجيغ ابغ اليسيا  يشطخ:( (ٕٓ

 .ٙٙض صٔىيض ج٘ٔٗٔ(ض ٔأاسج ومي اخ اتض دار الفكخض بيخوتض )ط تحقيق:ض مخترر خميله(ض ٙٚٚابغ  سحا  )ت 
. ٖٗٚض صٕ ض جٜ٘ٛٔ(ض ٔض السكتيب اةسياميض بييخوت )طرو ة: الطةالبين ه(ضٙٚٙ)ت  حيو بغ  خث الشػوؼ ي يشطخ:( (ٕٔ

ض ٔ ض جٜٜٙٔ(ض ٔض وييالع الكتييبض بييييخوتض )طشةةر  مشتهةةةى اإلراداته(ض ٔ٘ٓٔمشرييػر بييغ ييييػنذ ال يييػتي )ت   شطييخ:و 
 .ٔٛٗص

 . ٖٔٔص ضض مخجع سابقأصهل الفقهدمحم أبػ زىخةض   (ٕٕ)
 .  ٕٗٔٓ/ٖٙٗٛ شاث تالرادرة مغ محكسة وادؼ الديخ الذخعية وسا ض ورقع االس ٕٕٔٓ/ٜٜٓٔفي السحكسة االبتجائية رقع الجوػػ  (ٖٕ)
  . ٕٗٔٓلدشة  ٖٙٗٛقخار محكسة است شاث وسا  الذخعية رقع  يشطخ: (ٕٗ)
ض دار الكتيب السريخ ةض رأش يي  بيخاييعأاسيج ال خدونييض  تحقييق:ض الجةامع ْلحكةاَ القةر ن ه(ضٔٚٙ )ت دمحم بغ أاسج القخش ي (ٕ٘)

 . ٛٗض صٙٔ ض جٜٗٙٔ(ض ٕالقاىخةض )ط
 . ٚٗض صٚٔج ضالسردر الداب  (ٕٙ)
 . ٓ٘ض صٚٔض مخجع سابقض جالجامع ْلحكاَ القر نالقخش يض  (ٕٚ)
 . ٕٙض صٙج  ضٖٜٜٔ ض(ٔض بيخوتض دار السعخفةض )طالسبدهط  ه(ٖٛٗدمحم بغ أاسج الدخلدي ) يشطخ: (ٕٛ)
 .ٕٙص ضٙض جالسرجع الداب ( ٜٕ)
أاسيج ويدو وشاييةض دار الكتيب  تحقييق:ض الشهر الفةائ  شةر  كشةز الةدقائ  ه(ضٜٓٚابغ نجيع)ت   بخاييعسخاج الجيغ وسخ بغ  (ٖٓ)

رّد السحتةةةار عمةةةى الةةةدّر  ه(ضٕٕ٘ٔدمحم أمييييغ ابيييغ وابيييجيغ)ت   شطيييخ:. و ٕٙٚض صٕ ض جٕٕٓٓ(ض ٔالعمسييييةض بييييخوت )ط
 .  ٙٚٔصض ٖض جٕٜٜٔ(ض ٕض دار الفكخض بيخوتض )طالسحتار

 محكسة است شاث وسا  الذخعية.   ٕٔٔٓلدشة  ٜٖٗقخار رقع  يشطخ: (ٖٔ)
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 محكسة است شاث وسا  الذخعية.   ٕٔٔٓلدشة  ٜٖٗقخار رقع  يشطخ:( ٕٖ)
. قياش ابيغ ر يج فيي بجايية ٖٚٔص ض٘ميغ سيػرة الشدياءض ج ٕٜض مخجيع سيابقض اآليية الجامع ْلحكاَ  القةر نالقخش يض  يشطخ: (ٖٖ)

يا ِفيَسيا َيِجيُب ِميْغ َذِليَظ َوَميْيِيْعض َفَقياَش َماِليٌظ: َوَميالسجتيج: ك و أَْىيِل اليْحَىِب َأْليُت ِديَشياٍرض أْما أَْىُل الْحَىِب َواْليَػِرِ  َفيِإْنُيُع اْلَتَمُفيػا َأْيز 
اْلَػِرِ  َوَذَخُة  اَلِث ِدْرَىٍعض َوَقاَش الْذياِفِعيُّ ِبِسْريَخ: اَل ُيْ َليُح  َوَوَمو أَْىِل اْلَػِرِ  اْ َشا َوَذَخ َأْلَت ِدْرَىٍعض َوَقاَش أَْىُل اْلِعَخاِ : َوَمو أَْىلِ 
ِبِل َباِلَغة  َما َبَمَغْت.  ِمْغ أَْىِل الْحَىِب َواَل ِمْغ أَْىِل اْلَػِرِ  ِ اْل ِقيَسُة اةِْ

ِبِل َوَمو أَْىِل الْحَىِب ِبَأْلِت ِديَشاٍرض َوَوَمو أَْىيِل  َوَقْػُلُو ِباْلِعَخاِ  ِمْثُل َقْػِش َماِلٍظ. َوُوْسَجُة َماِلٍظ َتْقِػ عُ  ُوَسَخ ْبِغ اْلَخْصاِ  اْلِساَئَة ِمَغ اةِْ
يشَ  يا َوييْغ ُوَسيَخ َأْنييُو َقييْػَ  اليجِّ َعض َوِوْجَسياُوُيْع َوَمييو َتْقييِػ ِع اَر ِبَعَذييَخِة َدَراِىيياْليَػِرِ  ِبيياْ َشْي َوَذيَخ َأْلييَت ِدْرَىييٍع. َوُوْسيَجُة اْلَحَشِ ْيييِة َمييا َرَوْوا َأْيز 

 اْلِسْثَقاِش ِبَيا ِفي الْدَكاِة.
َيِة ِ ْنَسا ُىػَ  َت َبِعييٍخض َوُوَسيُخ ِ ْنَسيا َجَعيَل ِفيَييا أَْليَت ِديَشياٍر َوَميو أَْىيِل اليْحَىِبض َواْ َشيْي َوَذيَخ أَْليم ية  َوَأْما الْذاِفِعيُّ َفَيُقػُش: ِ ْ  اأْلَْ َل ِفي الجِّ

ِبِل ِمَغ الْحَىِب َواْلَػِرِ  ِفي َزَماِنِوك دمحم بغ أاسي بداية: السجتهةد  ه(ضٕٓ٘ج ابيغ ر يج )ت ِدْرَىٍع َوَمو أَْىِل اْلَػِرِ ؛ أِلَْ  َذِلَظ َ اَ  ِقيَسَة اةِْ
 . ٕٜٔض صٗ ض جٕٗٓٓض دار الحجيثض القاىخةض د.طض ونهاي: السقترد

 ايث جخػ تقجيخ قيسة الجية بشاء ومو الفزةض وليذ الحىب. ٕٗٔٓلدشة  ٖٖٓ٘الذخعية رقع قخار محكسة است شاث وسا   يشطخ: (ٖٗ)
 . ٜٕٓٓ/ٚ/ٖٕىييييض السػافيييق ٖٓٗٔ/ ٛ/ ٔ(  ويييادة الشطيييخ فيييي تقيييجيخ الجيييية الذيييخعية بتيييار خ ٜٕٓٓ/ ٚ( )ٜٕٔقيييخار رقيييع: ) يشطيييخ: (ٖ٘)

http: //www.aliftaa.jٓ 
مغ اةبيل تختميت أسيشانيا و يفاتيا بحديب نيػل م ة  : األ ل أ  مقجار الجية الذخعيةأوال  ) :سشت الفتػػ سبع نقاط وىيوتز

مغ اةبيل مخسديُة: وذيخو  بشيت مخيا ض ووذيخو  م ة  القتل مغ ايث  ػنو وسجا  أو  بو وسج أو لصأض فجية القتل الخصأ
جحوةض وىي مخففة مغ  ا ة أوجو  ػنيا ومو واقمة القاتيل و ػنييا بشت ل ػ ض ووذخو  ابغ ل ػ ض ووذخو  اقةض ووذخو  

مييغ اةبييلض  ا ييػ  اقيية و ا ييػ  م يية  مقدييصة ومييو  يياث سييشيغض ومييغ نااييية أسييشا  اةبييلض ودييية القتييل العسييج و ييبو العسييج
 جحوةض وأربعػ  لمفة ي أؼ في بصػنيا أوالدىا.
ةض و ػنيا في ماش القاتيلض وميغ ناايية أسيشا  اةبيلض وديية القتيل  يبو العسيج مغمطية ودية القتل العسج مغمطة مغ  ا ة أوجو  ػنيا االْ 

 مغ وجو مخففة مغ وجييغض فيي مغمطة مغ نااية أسشا  اةبلض ومخففة  ػنيا ومو العاقمة ومقدصة ومو  اث سشيغ.
وغ وسيخو بيغ  يعيب ويغ أبييو ويغ جيجه  وما ورد مغ تقجيخىا بغيخ اةبل  نسا  ا  يخاوو فيو قيسة اةبل و جش ومو ذلظ ما روؼ 

 ا  يقػ  دية الخصيأ وميو أىيل القيخػ أربعسائية ديشيار أو ويجليا ميغ اليػر  و قػمييا وميو أ سيا  اةبيل  ذا  ميت  كأ  رسػش هللا 
و ما بييغ أربعسائية ديشيار  ليو  سانسائية ديشيار أ رفع في قيستياض ووذا ىاجت رلرا نقز مغ قيستياض وبمغت ومو ويج الخسػش 

ض وميغ  انيت ديية وقميو فيي الذياء بقيخة: وميو أىيل البقيخ ميائتي   وجليا مغ الػر :  سانية أالث درىعض قياش: وقزيو رسيػش هللا
: )العقل ميخاث بيغ ور ة القتيل ومو قيخابتيع فسيا فزيل فممعريبة... الحيجيث( سيشغ أبيي داود بيا   فألفا  اةض وقاش رسػش هللا 

( في القدامة بيا   يع ٖٗو ٕٗ/ ٛ( وسشغ الشدائي )جٜٜ٘ٗص/ ٔطٕمرصفو الحم ي )ج( شبعة ٗٙ٘ٗدية األوزاء رقع )
 دية  بو العسج.

: نطخا   لو أ  اةبل  يخ متجاولة في األرد  فيإ  السجميذ رأػ وجيػ  تقيجيخ أ سانييا بالعسمية األردنيية؛ ألنييا أسييل وميو  انيا
 الباد اةسامية التي تكثخ فييا. الشاس وشج األداءض و عخث  سغ اةبل بالد اش وغ أسعارىا في

:  تب سسااة السفتي العا   لو رئيذ مجسع الفقو اةسامي في الدػدا  يدألو وغ أسيعار اةبيل فيي بادىيعض اييث قيا  األلييخ  الثا  
اةبيل مزيافا   ليييا ميغ م ية  بتذكيل لجشة لمد اش وغ أسعار اةبل في الدػدا  الذقيق وأومسشا بأ سانيياض وت ييغ لشيا ميغ  تابيو أ  قيسية

اةبييل فييي دييية القتييل مييغ اةبييل ادييب أو يياث م يية  أجييػر الشقييل ادييب دييية القتييل الخصييأ تعييادش وذييخ غ ألييت ديشييار أردنيييض وقيسيية
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العسييج و ييبو العسييج لسديية ووذييخو  ألييت ديشييار أردنييي ووميييو فييإ  السجمييذ يييخػ أ  دييية القتييل الخصييأ بالييجيشار األردنييي ىييي 
 دية القتل العسج و بو العسج ىي لسدة ووذخو  ألت ديشار أردني.وذخو  ألت ديشار أردنيض و 

ا  : ي  ج السجمذ ومو أ  دية الخصأ و بو العسج تكػ  ومو واقمة القاتل ودية العسج تكػ  في ماش القاتل.رابع 
 ا تجب الجية وميو.: ي  ج السجمذ ومو أنو ال يجػز الجسع بيغ الجية والقراص فإذا اقتز مغ القاتل في القتل العسج فلامدا  
: لسدتحق الجية وااجا   ا  أو متعجدا  أ  يتشازش وغ ارتو مغ الجيية فيإ  هللا تبيارك وتعيالو قيج ايث السديمسيغ جسيعيا  سادسا

اقيييع . وليييذ ألاييج أ  يتشييازش وييغ اييق القا ييخ غ وال يعت ييخ تشازلييو وييغ [ٖٕٚ: البقييخة]َوَأن َتْعُفةةهْا َأْقةةَرُب ِلمتهْقةةَهى ومييو العفييػ فقيياش: 
 نافحا ومييع.

 (.: تقدع الجية ومو ور ة القتيل قدسة السيخاث. وهللا تعالو أومعسابعا  
ديشييار ذىييبض  ٓٓٛ- ٓٓٗجيياء فييي فتييػػ مجمييذ اةفتيياء األردنييي فييي القييخار الدييابق أ  قيسيية السائيية مييغ اةبييل  انييت تعييادش مييا بيييغ  (ٖٙ)

يية  انيت تعيّج لإلبيل فيي السقيا  األوشض واليحىب  يا  تابعيا ض أميا فيي واقعشيا والتبايغ بيغ الخقسيغ واإلحض ولعيل ذليظ مخجعيو  ليو أ  الثسش
م ية  السعا خ فالثسشية أوال  لمحىبض ولع يعج اةبل يذكل م؛ييارا  لمثسشييةض واقتيخح أ  يأليح الستػسيط الحديابي فيي زميغ الش يي لسيا يعيادش

 يع ذىيبض  ٕٓ٘ٓديشيار ذىيب =  ٓٓٙاليحىبض أؼ   يع ٘ٛديشيار  انيت تعيادش  ٕٓ   ديشيارض واييث  ٓٓٙمغ اةبيل باليحىب أؼ 
  عض وهللا تعالو أومع.  ٕٓ٘ٓفالس؛يار السعتسج لتقجيخ الجية ىػ 

 . ٕٗٔٓلدشة  ٖٖٓ٘رقع  محكس: انتئشاف عسان الذرع :قخار  يشطخ: (ٖٚ)
 . ٕٗٔٓلدشة  ٖٖٓ٘رقع  محكس: انتئشاف عسان الذرع :قخار  يشطخ: (ٖٛ)
ميا ذ يخه القاسيسي نقيا  ويغ ابيغ  ض وميغ الشقيػالت التيي اسيتشجت  ليييإٖٓض ص٘ض مخجع سابقض جقر نالجامع ْلحكاَ الالقخش يض  (ٜٖ)

يقييجح السشييحر ووييغ أاسييج بييغ اش ييل وييج    ييػت أؼ رواييية وييغ الش ييي تفيييج تقديييط الجيييةض  سييا نقييل وييغ  يييخ وااييج مييغ الفقييياء مييا 
دمحم  تحقيييق:ض محانةةن التأويةةله(ض ٕٖٖٔقاسييسي )تدمحم جسيياش ال يشطييخ:بادويياء اةجسييال ومييو وجييػ  التقديييط ومييو الجييية. 
 . ٕٓٙض صٖض جىيٛٔٗٔ(ض ٔباسل ويػ  الدػدض دار الكتب العمسيةض بيخوتض )ط

 .محكس: انتئشاف عسان الذرع : ٕ٘ٔٓلدشة  ٔٓٛقخار رقع  يشطخ:( ٓٗ)
التدةةامع فةةي  ةةهء التعةةديل حكةةم إثبةةات دعةةهى الذةةقام والشةةزاإ بذةةهادة رائييج ومييي الكييخدؼ وميياىخ معييخوث الشييجاثض  يشطيخ: (ٔٗ)

ض ٗ/ ممحيق ٖٗض مجمة دراسات ومػ  الذخ عة والقيانػ   دران: فقه : مقارن: ٕٓٔٓاْلخير لقانهن اْلحهال الذخر : لعاَ 
 .  ٚٛٗٔ ض صٕٙٔٓ

 . ٙٛٗٔالسخجع الدابق ص  يشطخ: (ٕٗ)
 ضه(ٕٓ٘ٔومييي الذييػ اني )ت دمحم بييغ  شطييخ:ض و محكسةة: انةةتئشاف عسةةان الذةةرع :  ٕٕٔٓلدييشة  ٖٔٙٓقييخار رقييع  يشطييخ: (ٖٗ)

القييع دمحم بيغ أبيي بكيخ ابيغ   شطيخ:و  .٘٘ٗص ضٔج(ض ٔض دار ابيغ ايد ض بييخوت )طالديل الجرار الستدف  عمى حةدائ  اْلزحةار
 وما بعجىا.  ٕٜٖض ص٘ ض جٜٜٗٔ(ض ٕٚ)ط ضض م سدة الخسالةض بيخوتزاد السعاد في حي خير العباده(ض ٔ٘ٚالجػز ة )ت 

 . محكس: انتئشاف عسان الذرع : ٕ٘ٔٓلدشة  ٕٖٛقخار رقع  يشطخ: (ٗٗ)
 محكسة است شاث وسا  الذخعية. ٕٗٔٓلدشة  ٖٙٛ٘قخار رقع ( ٘ٗ)
 .  ٕٕٔٓلدشة  ٖٕٕٗرقع   محكس: انتئشاف عسان الذرع :قخار   يشطخ: (ٙٗ)


