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 اإلهداء

  :البحث هذا أهدي

 

 .تعالى رحمهما اهلل والدي ووالدتي إلى *    

 

 الشهادة هذه على حصولي في تعالى اهلل بعد الفضل له كان الذي الغالي زوجي إلى. 

 

 عنهم انشغالي احتملوا ذينال األعزاء أبنائي إلى. 

 

 الكرام وأحفادها وأبناءها ،العزيزة زوجي والدة إلى 
 

 األعزاء وأبنائهم وزوجاتهم الكرام إخوتي إلى. 
 

 األعزاء وأبنائهن وأزواجهن الكريمات أخواتي إلى. 
 

 دينه على يحرص مسلم كل إلى . 

 

 

.المتواضع البحث هذا أهدي جميعا   إليهم



 
 

 أ

 

 

 

 

 

 

 إقرار

ا مقرردم الرسررالة أنهررا قرردمت لجامعررة القرردس لنيررل درجررة الماجسررتير وأنهررا نتيجررة أبحررا ي الخاصررة أقررر أنرر
هررذه الرسررالة أو أي جررزء منهررا لررم يقرردم لنيررل أي درجررة عليررا  باسررت ناء مررا تررم اإلشررارة إليرره حيررث ورد، وأن  

 .ألي جامعة أو معهد
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 :شكر وعرفان

 لي يس ر أن ،وآخرا   أوال   وتعالى سبحانه اهلل أشكر ،أهله إلى للمعروف وردا   لذويه، بالفضل إقرارا  
: الدكتور األستاذ الفاضل معلميو  ألستاذي ،االمتنان وعظيم الجزيل بالشكر متقدمة ،الرسالة ههذ إتمام
 اهلل مرن ولره ،والتقردير الشركر كرل فلره ،الرسرالة هرذه لرىع باإلشرراف تفضرل الرذي ،عفانرة الردين حسرام
 .والمسلمين لإلسالم ذخرا   وجعله ،عمره في وأمد ،وعمله علمه في له اهلل وبارك ،الجزيل وال واب األجر

 
 بالرذكر وأخرص ،أيرديهم علرى تتلمرذت الرذين ،الكررام أسراتذتي جميرع إلرى ،والعرفران بالشركر وأتوجره كمرا

 .الجليل عبد جمال والدكتور ،الجواد عبد أحمد والدكتور ،عساف محمد الدكتور
 

 إل رائها ؛ الرسالة هذه مناقشة وقبال تكرما واللذين ،المناقشة لجنة عضوي الكرام، االساتذة أيضا   وأشكر
 :تقصير أو خطأ أو زلل من فيها ما وتصويب الغزير، بعلمهما
 .اهلل حفظه عبداهلل أبو وهدان: الدكتور فضيلة

 .اهلل حفظهجمال عبد الجليل  :الدكتور لةفضيو 
 .الجزاء خير عني اهلل فجزاهما

 

 .المتواضع العمل هذا إنجاح أجل من أرشد أو نصح أو ساهم من كل أشكر  وأخيرا  

 

 



 
 

 ت

 ملخص الدراسة

مجراالت  ت رم تناولر ،حكمره الشررعيو  والضمان ،الشرعي وحكمه اإلهمال، تعريف ت هذه الدراسةناولت 
اإلهمرررال فررري حقرررو  أفرررراد اإلهمرررال فررري عقرررود األمانرررات، واإلهمرررال فررري الجنايرررات ، و  :اإلهمرررال، ومنهرررا

 .بعض القضايا الفقهية المعاصرة األسرة، واإلهمال في

  

الذي يعتمد على دراسة كل مسألة فقهية على  فهو المنهج التحليلي، ؛دراسةال هأما المنهج المتبع في هذ
وترجيح الرأي  ،اآلراءهذه  م مناقشة آراء الفقهاء فيها، ، وعرض حدة، وبيان أدلتها في الكتاب والسنة

 . األقوى

 

 .، ويستح  العقوبة في اآلخرة هذه الدراسة ، إلى أن  اإلهمال جريمة محرمة، يأ م مرتكبها تل  وقد توص

كمرررا أن  المهمرررل، يتعررررض  ضررررر، وقرررو  فررري تسررربب إذا الضرررمان؛ يوجرررب اإلهمرررال ن  أمرررا فررري الررردنيا فررر 
كالسرجن والتغرريم، وفري حالرة القترل النراجم عرن اإلهمرال، ف نره يلعرد  مرن القترل الخطرأ،  لعقوبرات تعزيريرة؛

 .لدمائهم حقنا  و  الناس، لحقو  حفظا  تجب فيه الدية والكفارة، وذلك  الذي

 

فهي أن تتعاون المؤسسات التربوية، ابترداء  : صيات التي يمكن الخروج بها من هذه الدراسةأما أهم التو 
بالبيت، ومرورا  بالمدرسرة، وانتهراء  برالمجتمع، علرى أن تغررس فري األذهران، أن  اإلهمرال جريمرة، يترترب 

عمل يقومرون عليها عقوبات دنيوية وأخروية، وأنه يجب على األفراد، أن يبذلوا قصارى جهدهم في أي 
 .به
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Abstract 

 

This study discusses the definition of negligence and Daman with their Islamic legitimate 

provisions. Also, it discusses the fields of negligence, such as negligence in trust contracts, 

felonies, family rights and negligence in some contemporary jurisprudential issues. 

 

This study follows the analytical method which depends on studying each of the 

jurisprudential issues by its own, clarifying its clues in Quran and sunnah, offering the 

jurist’s opinions of it, discussing the opinions and finally choosing the best opinion.  

 

This study concluded that negligence is a prohibited crime, in which its perpetrator is 

sinning and he deserves god’s punishment in the hereafter. However, in the worldly life 

negligent is punished by necessitates warranty if it causes damages. Also, the negligence 

Ta’zir sanctions such as imprisonment and forfeiture. Yet, if homicide is caused by 

negligence then, it considered an accidental killing and it requires Diyah and atonement in 

order to protect people’s rights and avoid bloodshed. 

  

The most important recommendation that can be obtained from this study is that: the 

Educational Institutions should corporate with the families, schools and society in order to 

instill in the minds that negligence is a crime which leads to a worldly and eschatological 

sanctions. Besides, individuals should make their best effort in anything they do. 
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 المقدمة

 من أعمالنا، سيئات ومن أنفسنا، شرور من باهلل ونعوذ ونستغفره، ونستعينه نحمده هلل، الحمد إن  
 عبده محمدا   أن وأشهد اهلل، إال إله ال أن وأشهد له، هادي فال يضلل ومن له، مضل فال اهلل يهده

  :بعد أما ورسوله،
، دراسرررة فقهيرررة -العبرررادات عررردا فيمرررا- اإلسرررالمي الفقررره فررري اإلهمرررال أحكرررام هرررو: البحرررث هرررذا فموضرررو 
 .مقارنة

  .البحث أهمية :أولا 
 فري ،لإلهمرال شراملة لدراسرة_  أعلرم فيمرا_  األولرى المحاولرة كونره فري ،البحرث هذا أهمية تكمن
 .ال غرة هذه ِلي سلد   فجاء ،العبادات عدا ما ،مجاالته شتى في اإلسالمي الفقه

 .الموضوع اختيار سبب :ثانياا 
 :بهدف الموضو  هذا اخترت

 . الحكم الشرعي في اإلهمال بيان. 1
 .حتى أطلع على ما كتبه الفقهاء في هذا الموضو .  2

 :إشكالية الدراسة :ثالثاا 

 :جاءت هذه الدراسة لتجيب على التساؤالت اآلتية    

 ما هو تعريف اإلهمال؟. 2    

 ما هو حكمه ديانة وقضاء؟. 1    

 ما هي الجوانب التي يقع فيها اإلهمال؟ وماذا يترتب على المهمل؟.  3   

 ما أ ر اإلهمال على عقود األمانات؟.  2   

 ال؟ماذا يترتب على القتل الناجم عن اإلهم . 5   

 يمكن للحاكم، تنفيذ عقوبات تعزيرية في ح   المهمل؟هل .  6   

 .البحث في المتبع المنهج: رابعاا 

 :اآلتيك المنهج التحليلي، وكان اتبعت في هذه الدراسة



 
 

 ح

 حسب لمستق فهرس في بترتيبها وقمت ،وأرقامها سورها إلى الكريم القرآن آيات عزوت. 2
 .الكريم القرآن في السور ترتيب

 جرهيبتخر  تيراكتف ،نيحيالصرح أحرد فري ثيالحرد كران  ذاف ،الشريفة النبوية األحاديث خر جت .1
 العلمراء حكم إلى ريأش  م ،خرجه من أذكر ف نني ،رهمايغ في كان نا  و  ،أحدهما من أو ،منهما
 .والضعف الصحة ثيح من ،عليه
 بتررجيح وقمرت ،األدلرة ناقشرت  رم ،وأدلرتهم العلمراء أقروال وذكررت ،الفقهيرة المسرائل تناولرت .3

 . الشر  لمقاصد موافقة واألك ر ،قوة األك ر األدلة ضوء في ،اآلراء بعض
  رم ،المالكيرة  رم ،فالحنفيرة ،المعلومرات تو ير  فري ،للمرذاهب الزمنري الترتيرب باعتمراد قمرت .2

 .الحنابلة  م ،الشافعية
 .فهمت ما على بناء ألعرفها كنت ،لها فا  يتعر  أجد لم ف ن ،ةيالفقه اتالمصطلح فيبتعر  قمت .5
 تعرالى، اهلل رحمهرم الراشردين الخلفراء باسرت ناء ،الرسرالة فري ذكررهم ورد الرذين لألعالم ترجمت .6

 .فيالتعر  عن واستغنائهم الشتهارهم ؛ وبناته  الرسول وزوجات
   :هي فهارس، بسبعة الرسالة لتيذ .7 

 ةيالقرآن اتياآل فهرس. 
 ةيالنبو  ثياألحاد فهرس. 
 اآل ار فهرس. 
 المالح  فهرس. 
 األعالم تراجم فهرس. 
 د.دون طبعررة، د: ط.د: وقرد احترروى مجموعرة مررن المختصررات هرري: لمصررادرا فهررس :

 .دون بلد: ب.دون تاريخ نشر، د: ت.دون دار نشر، د
 الموضوعات فهرس . 

 السابقة الدراسات :سادساا 
 ،الموضرو  هرذا فري يلفصرل كتراب علرى الع رور فري أوف  لم ،القديمة الكتب طونب في البحث بعد
نما ،مستقال   بابا   لإلهمال يلفردوا لم ،المتقدمين الفقهاء أن   إلى يعود ذلك ولعل  عنه الحديث كان وا 
 .الضمان أسباب من كسبب ؛ دائما  
 مرررن أطرررل نافرررذة ،لررري بالنسررربة كانرررت التررري ،الكويتيرررة الفقهيرررة بالموسررروعة ك يررررا   اسرررتعنت أننررري إال

 .القديمة الكتب بطون على خاللها
 بدراسة الموضو  هذا تناول ،معاصر فقهي بحث أو ،كتاب على أع ر فلم ،المعاصرة الكتب أما

 وكانررت ،الجنايررات وهرري ،منرره واحرردة جزئيررة فرري ،اإلهمررال عررن تحررد ت ،واحرردة رسررالة إال ،شرراملة



 
 

 خ

التري و  ،قنرديل عطيرة صراد  للكاترب ،" اإلسرالمية الشريعة في الجنائية المهمل مسؤولية" :بعنوان
 اهلل فجزاه ،الجنايات في اإلهمال فصل في بها استعنت وقدنوقشت في الجامعة اإلسالمية بغزة، 

 .خيرا  
 البحث خطة :سابعاا 

 :وفهارس ،وخاتمة ،فصول وخمسة ،مقدمة على البحث خطة اشتملت 
 التري الصرعوباتو  ،السرابقة والدراسرات ،الموضرو  تيراراخ وسبب ،البحث أهمية وتشمل :المقدمة
 .وخطته ،ومنهجه ،وأهدافه ،يهف واجهتني

 .عقوبات من عليه يترتب وما اإلهمال :األول الفصل

 :مباحث ال ة  على ويشتمل
 .وقضاء ديانة حكمه ،أسبابه ،به الصلة ذات األلفاظ ،تعريفه :اإلهمال :األول المبحث

 :مطالب أربعة وفيه
 .واصطالحا   ،لغة اإلهمال تعريف :األول طلبالم

 .باإلهمال الصلة ذات األلفاظ :ال اني المطلب
 .اإلهمال أسباب :ال الث المطلب
 .وقضاء ديانة اإلهمال حكم :الرابع المطلب

 المتعلقررة الفقهيررة القواعررد ،مشررروعيته ،برره الصررلة ذات األلفرراظ ،تعريفرره :الضررمان :ال رراني المبحررث
 .به يتحق  اوم ،أسبابه ،به

 :مطالب ستة وفيه
 . واصطالحا   لغة الضمان تعريف :األول المطلب
 .بالضمان الصلة ذات األلفاظ :ال اني المطلب
 .الضمان مشروعية :ال الث المطلب
 . بالضمان المتعلقة الفقهية القواعد :الرابع المطلب
 . الضمان أسباب :الخامس المطلب
 .نالضما به يتحق  ما :السادس المطلب

 .اإلهمال على تترتب التي العقوبات :ال الث المبحث

  :مطالب أربعة وفيه
 .باإلهمال النفس على الجناية عقوبات :األول المطلب
 .باإلهمال النفس دون ما على الجناية عقوبات :ال اني المطلب
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 .باإلهمال األموال إتالف عقوبات :ال الث المطلب
 . المهمل على مالحاك يفرضها عقوبات :الرابع المطلب

 

 .األمانات عقود في اإلهمال :الثاني الفصل

 :خمسة مباحث على ويشتمل
 .اإليدا  عقد في اإلهمال :األول المبحث

 :مطالب ستة وفيه
 .اإليدا  عقد في اإلهمال معنى :األول المطلب
 .الوديعة أطراف :ال اني المطلب
 .الضمان حيث من اإليدا  عقد تصنيف :ال الث المطلب

 .اإليدا  عقد على اإلهمال أ ر :الرابع مطلبال
 .الوديعة هالك في الوديع قول قبول :الخامس المطلب
 .الوديعة حفظ في اإلهمال من صور :السادس المطلب

 .الوكالة عقد في اإلهمال :ال اني المبحث
 :مطالب سبعة وفيه

 .الوكالة عقد في اإلهمال معنى :األول المطلب
 . الوكالة أطراف :ال اني المطلب
 .الوكالة عليها تقع التي األمور :ال الث المطلب
 .الضمان حيث من الوكالة عقد تصنيف :الرابع المطلب
 .الوكالة عقد على اإلهمال أ ر :الخامس المطلب
 .الموِكل مال هالك في الوكيل قول قبول :السادس المطلب
 .الوكالة عقد في اإلهمال من صور :السابع المطلب

 .والمضاربة الشركة عقد في اإلهمال :الثال  المبحث
   :مطالب ستة وفيه

 .والمضاربة الشركة عقد في اإلهمال معنى :األول المطلب
 .الضمان حيث من والمضاربة الشركة عقد تصنيف :ال اني المطلب
 .والمضاربة الشركة عقد على اإلهمال أ ر :ال الث المطلب
 الشررركة مرال هرالك فري بوالمضرار  الشررريك قرول قبرول :الرابرع المطلرب

 .والمضاربة



 
 

 ذ

 .للمضاربة المعاصر التطبي  :الخامس المطلب
 . المضاربة عقد في اإلهمال من صور :السادس المطلب

 .الوصاية عقد في اإلهمال :الرابع المبحث 
   :مطالب خمسة وفيه

 . الوصاية في اإلهمال معنى :األول المطلب
 .الضمان حيث من الوصاية عقد تصنيف :ال اني المطلب
 .الوصاية عقد على اإلهمال أ ر :ال الث المطلب
 . عليه الموصى مال هالك في الوصي قول قبول :الرابع المطلب
 .الوصاية عقد في اإلهمال من صور :الخامس المطلب

 .اإلجارة عقد في اإلهمال :الخامس المبحث 
 :مطالب خمسة وفيه

 .اإلجارة في اإلهمال معنى :األول المطلب
 .الضمان حيث من اإلجارة عقد تصنيف :ال اني مطلبال

 . اإلجارة عقد على اإلهمال أ ر :ال الث المطلب
 .المستأجرة العين تلف في األجير قول قبول :الرابع المطلب
 .اإلجارة عقد في اإلهمال من صور :الخامس المطلب

 

 .الجنايات في اإلهمال :الثالث الفصل

 :مباحثأربعة  على ويشتمل
 

  ودرجاتها ،شروطها ،سببها ،محلها ،مفهومها ،اإلسالم في الجنائية المسؤولية :األول بحثالم
 :مطالب خمسة وفيه 

  اإلسالم في الجنائية المسؤولية مفهوم :األول المطلب
 الجنائية المسؤولية محل :ال اني المطلب
 الجنائية المسؤولية سبب :ال الث المطلب
 الجنائية ةالمسؤولي شروط :الرابع المطلب
 الجنائية المسؤولية درجات :الخامس المطلب

 



 
 

 ر

 
  السير قوانين إهمال :ال اني المبحث
 :مطالب ستة وفيه

 السير قوانين إهمال معنى :األول المطلب
  سير حوادث عنها ينجم التي اإلهمال أشكال :ال اني المطلب
 السير بحوادث المتعلقة الفقهية القواعد :ال الث المطلب
   والحاضر الماضي بين السائ  إهمال عةيطب :الرابع المطلب
  السير حوادث عن المهمل السائ  مسؤولية :الخامس المطلب
 مررن عليهررا يترتررب ومررا السررير حرروادث مررن صررور :السررادس المطلررب
 أحكام

 
 المسجونين حقو  في اإلهمال :ال الث المبحث

 :مطالب أربعة وفيه

 المسجونين حقو  في اإلهمال تعريف :األول المطلب

 والشراب الطعام في المسجونين ح  إهمال حكم :ال اني المطلب

 الطبية العناية في المسجونين ح  إهمال حكم :ال الث المطلب

 حقرررروقهم لتحصرررريل الطعرررام عررررن المسرررجونين إضررررراب حكرررم :الرابررررع المطلرررب
 المهملة

 
 الطبي اإلهمال :الرابع المبحث   
 :مطالب خمسة وفيه

 الطبي اإلهمال ريفتع :األول المطلب
 الطبي اإلهمال من صور :ال اني المطلب
  الطبي لإلهمال واقعية نماذج :ال الث المطلب
 حاالت تضمين الطبيب ومن هو في حكمه :الرابع المطلب



 
 

 ز

  القانون في الطبي اإلهمال على يترتب ما :الخامس المطلب

 .األسرة حقوق أفراد في اإلهمال :الرابع الفصل

 :مباحثربعة أ على ويشتمل
 .الوالدين بر إهمال :األول المبحث

 :مطالب  ال ة وفيه
 .الوالدين بر   إهمال معنى :األول المطلب
 . الوالدين بر   في اإلهمال حكم :ال اني المطلب
 .منها كل وحكم ،الوالدين بر إهمال أشكال :ال الث المطلب

 .الزوج حقو  في اإلهمال :ال اني المبحث
  :مطالب ستة وفيه

 . الزوج طاعة إهمال :األول المطلب
 .بيته دخول من يكره من منع في الزوج ح  إهمال :ال اني المطلب
 .االستمتا  في الزوج ح  إهمال  :ال الث المطلب
 .البيت من الخروج في الزوج استئذان إهمال :الرابع المطلب
 .الزوج خدمة في اإلهمال :الخامس المطلب
 .للزوج نالتزي إهمال :السادس المطلب

 .الزوجة حقو  في اإلهمال :ال الث المبحث
   :مطالب  ال ة وفيه

 اإلمكانيرررررات تررررروفر مرررررع ،النفقرررررة فررررري الزوجرررررة حررررر  إهمرررررال :األول المطلرررررب
 .المادية
 . للزوجة مستقل مسكن توفير في الزوج إهمال :ال اني المطلب
 .الزوجة إعفاف في اإلهمال :ال الث المطلب

 .األبناء تربية في اإلهمال :الرابع المبحث
 :مطالب  ال ة وفيه

 .األبناء تربية في اإلهمال تعريف :األول المطلب
 .األبناء تربية في اإلهمال مظاهر :ال اني المطلب
 .األبناء تربية في اإلهمال حكم :ال الث المطلب

  



 
 

 س

 

 .المعاصرة الفقهية القضايا في اإلهمال :الخامس الفصل

 :مباحثأربعة  على ويشتمل
 .الفكرية الملكية في اإلهمال :األول حثالمب

 :مطالب خمسة وفيه
 .الفكرية الملكية في اإلهمال معنى :األول المطلب
 .الفكرية الملكية في اإلهمال أشكال :ال اني المطلب
 .الفكرية الملكية حقو  إهمال على تترتب التي اآل ار :ال الث المطلب
 فرررري اإلهمرررال عنهرررا يصررردر أن يمكرررن التررري الجهرررات :الرابرررع المطلرررب

 .الفكرية الملكية حقو  حماية
 .الفكرية الملكية حقو  في اإلهمال حكم :الخامس المطلب

 . البشرية التنمية في اإلهمال :ال اني المبحث
 :مطالب  ال ة وفيه

 .البشرية التنمية في اإلهمال تعريف :األول المطلب
 .البشرية التنمية في اإلهمال أشكال :ال اني المطلب

 .البشرية التنمية في اإلهمال حكم :ال الث لمطلبا

 . االجتماعي التكافل في اإلهمال :ال الث المبحث
 :مطالب  ال ة وفيه

 .االجتماعي التكافل إهمال معنى :األول المطلب
 .االجتماعي التكافل إهمال أشكال :ال اني المطلب
 .االجتماعي التكافل إهمال حكم :ال الث المطلب

 

  البيئة في اإلهمال :بعالرا المبحث
 :مطالب أربعة وفيه

 .البيئة في اإلهمال تعريف :األول المطلب
 .مضار من عليها يترتب وما ،البيئة في اإلهمال مظاهر :ال اني المطلب
 .إهمالها وعدم البيئة لحماية اإلسالم توجيهات :ال الث المطلب
 . البيئة في اإلهمال حكم :الرابع المطلب



 
 

 ش

 
 .والتوصيات البحث نتائج أهم ملوتش :الخاتمة

 
 ونتراج ،المقرل   جهرد وفهر تقصرير، مرن هيرف بمرا ،الكررام أسراتذتي ديير نيبر أقدمره بح ري فهرذا: خيررا  وأ

إال قال فري  ،في يومه إني رأيت أنه ال يكتب إنسان كتابا   :"قول العماد األصبهانيويحضرني  ،المبتدئ
رك هرذا د م هرذا لكران أفضرل، ولرو تلرسرن، ولرو قلرحستلكان يل  سن، ولو زيد هذاحر هذا لكان أي  لو غل : غده 

 1.وهو دليل على استيالء النقص على كافة البشر... عظم العبر ألكان أجمل ، وهذا من 
 
 : وأختم بما قال الشاعر 

 وما من كاتٍب إال سيفنى                            ويلبقي الدهر ما كتبت يداه
 2يسرك في القيامة أن تراه                       فال تكتب بخطك غير شيء  

 
.نيأجمع وسلم وصحبه آله وعلى، محمد دنايس على اهلل وصلى

 

                                                           

1
 http://majles.alukah.net/t85187/#ixzz2lFjIc49C موقعاأللوكة،المجلسالعلمي
2
/http://ar.wikipedia.org/wiki بموقعويكيبيديا،أدبالكات

http://majles.alukah.net/t85187/#ixzz2lFjIc49C
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8


 
 

1 

 
 
 
 
 

 .عقوبات من عليه يترتب وما اإلهمال: األول الفصل
 

 :مباحثثالثة  على ويشتمل
 

 .قضاءو  ديانة حكمه أسبابه، به، الصلة ذات األلفاظ تعريفه،: اإلهمال: األول المبحث
 

 الفقهياة القواعاد مشاروعيته، باه، الصالة ذات األلفااظ تعريفه،: الضمان: الثاني المبحث
 .به يتحقق وما أسبابه، به، المتعلقة

 
 .اإلهمال على تترتب التي العقوبات: الثالث المبحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 

 ضاءوق ديانة حكمه أسبابه، به، الصلة ذات األلفاظ تعريفه،: اإلهمال: األول المبحث
 

 :مطالبأربعة  ويتضمن
 

 .واصطالحاا  لغة اإلهمال تعريف: األول المطلب
 

 .باإلهمال الصلة ذات األلفاظ: الثاني المطلب
 

 .اإلهمال أسباب: الثالث المطلب
 

 .وقضاء ديانة اإلهمال حكم: الرابع المطلب
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 . وقضاء ديانة حكمه سبابه،أ به، الصلة ذات األلفاظ تعريفه،: اإلهمال: األول المبحث
 

 .واصطالحاا  لغة اإلهمال تعريف: األول المطلب
 

 .لغة اإلهمال تعريف: األول الفرع
 لرم: األمرر وأهمرل يسرتعمله، ولرم تركره: الشريء أهمرل: يلقرال االسرتعمال، وعردم التررك، هرو: لغة اإلهمال
 ن ْقطهرررا، تررررك: الهجررراء حرررروف وأهمرررل أمرهرررا، ويلصرررلح يرعاهرررا را  دون تركهرررا: اإلبرررل وأهمرررل يلحكمررره،
 1.المستعمل ضد: المهمل والكالم

 
 .اصطالحاا  اإلهمال تعريف: الثاني الفرع

 إلرى يرؤدي قرد ممرا األكمرل، الوجه على رعايته عليه ينبغي ما اإلنسان، رعاية عدم: اصطالحا   اإلهمال
 2.المهمل الشيء في فساد
 

 .باإلهمال الصلة ذات األلفاظ: الثاني المطلب
 الحسرنة، أو الصرحيحة النبويرة األحاديرث مرن لردي تروفر فيمرا وال الكرريم، رآنالقر فري اإلهمال لفظ يرد مل

 الفقهرراء، لسرران وعلررى المطهرررة، والسررنة الكررريم القررآن فرري اسررتلخدمت األلفرراظ، مررن مجموعررة هنراك أن   إال
 :أهمها ومن اإلهمال، معنى على للداللة

 
 
 
 

                                                           

 ،ط.يوسرررف الشررريخ محمرررد، مرررادة همرررل، د: الررررازي، محمرررد برررن أبررري بكرررر برررن عبرررد القرررادر، مخترررار الصرررحاح، تحقيررر  1
الزبيردي، محمرد برن محمرد برن عبرد الررزا  الحسريني، تراج العرروس  .صريدا-م، الردار النموذجيرة، بيرروت0111-هر0431

مصررطفى وآخرررون، إبررراهيم، المعجررم الوسرريط، مررادة . ب.ت، دار الهدايررة، د.ط، د.مررن جررواهر القرراموس، مررادة همررل، د
هرررر، دار 0404، 2العررررب، مرررادة همرررل، ط ابرررن منظرررور، محمرررد برررن مكررررم، لسررران. ب.ت، دار الررردعوة، د.ط، د.همرررل، د

 .صادر، بيروت

ت، دار العلرم .ط، د.، د013العسكري، الحسن بن عبد اهلل بن سهل، الفرو  اللغوية، تحقي  محمرد إبرراهيم سرليم، ص 2
معجرم فري المصرطلحات والفررو  ) الكفروي، أيروب برن موسرى الحسريني، الكليرات. مصرر-وال قافرة للنشرر والتوزيرع، القراهرة

  . ت، مؤسسة الرسالة، بيروت.ط، د.، د300، تحقي  محمد المصري وعدنان درويش، ص(لغوية ال



 
 

4 

 1.والتضييع إلهمال،وا الترك، وهو: التفريط: أوال  
ا} : قال       2.{ش ْيءٍ  ِمنْ  اْلِكت ابِ  ِفي ف رَّْطن ا م 

مرا واضرحا ، بيانرا   إمرا الكرريم، القررآن فري بينراه وقرد إال الردين، أمرر مرن شريئا   أهملنرا ما أي  مجمرال   وا 
 .3 الرسول كالم يلفصله
 الصالة وقت يجيء حتى الة،الص يلصل لم من على التفريط إنما تفريط، النوم في ليس: " وقال

 4 ."األخرى
 دخرررول قبرررل نرررام إذا إهمرررال، منررره يقرررع ال النرررائم أن   علرررى يررردل":  تفرررريط النررروم فررري لررريس"  :فقولررره
 5 .المستيقظ من اإلهمال يقع إنما نومه، أ ناء اختياره النعدام الوقت؛

 6.الغير ح  إلى والتجاوز الظلم، هو: التعدي:  انيا  
م نْ } :  قال دلود   ت ع دَّ ي   و   7.{ن ْفس هل  ظ ل م   ف ق دْ  اللَّهِ  حل
  ال را ،  ال را   الوضروء فرأراه الوضروء، عرن يسرأله ،النبي إلى أعرابي جاء: " الشريف الحديث وفي
 8". وظلم وتعدى، أساء، فقد هذا، على زاد فمن الوضوء، هكذا: قال  م

 9.بالترك تعدٍ  أنه إال اآلخرين، حقو  على التعدي من نوعا   اإلهمال ويلعد  
 .حقوقهما على التعدي من نو  وهو إهمال، هو م ال ، الوالدين رعاية فترك

                                                           

دار ( هررررر 0431-هررررر0414) ، 3، ط23، ص02وزارة األوقرررراف والشررررؤون اإلسررررالمية، الموسرررروعة الفقهيررررة الكويتيررررة، ج 1
 .السالسل، الكويت

 . 22سورة األنعام، جزء من اآلية  2

عبرررد الررررحمن برررن معرررال : صرررر، تيسرررير الكرررريم الررررحمن فررري تفسرررير كرررالم المنررران، تحقيررر السرررعدي، عبرررد الررررحمن برررن نا 3
 .ب.م، مؤسسة الرسالة، د 3111-هر 0431،  0، ط322اللويح ، ص

المسررررند الصررررحيح المختصررررر بنقررررل العرررردل عررررن العرررردل إلررررى رسررررول اهلل صررررلى اهلل عليرررره مسررررلم، مسررررلم بررررن الحجرررراج، 4
قضرراء الصررالة الفائتررة : المسرراجد ومواضررع الصررالة، برراب: كترراببررد البرراقي، محمررد فررؤاد ع: ، تحقيرر (صررحيح مسررلم)وسررلم

 .ت، دار إحياء التراث العربي، بيروت.ط، د.د، 120:واستحباب تعجيل قضائها، رقم الحديث

 -هررر 0412، 2، ط231، ص3المنرراوي، عبررد الرررؤوف بررن ترراج العررارفين بررن علرري، التيسررير بشرررح الجررامع الصررغير، ج 5
 .اإلمام الشافعي، الرياضم، مكتبة 0122

 .322، ص03وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 6

 .0سورة الطال ، جزء من اآلية  7

عبد الفتراح أبرو : تحقي مذيلة بأحكام األلباني، ( سنن النسائي)النسائي، أحمد بن شعيب بن علي، المجتبى من السنن  8
مكترررررب المطبوعرررررات م، 0121-هرررررر0411، 3، ط22، ص0جاالعترررررداء فررررري الوضررررروء، : برررررابالطهرررررارة، : كتررررراب، غررررردة

 .حسن صحيح: قال األلباني. اإلسالمية، حلب

   .  م، دار القلم، دمش 0112ط، .، د02الزحيلي، وهبة، نظرية الضمان، ص 9
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 1. فيه واإلهمال األمر، في التواني وهو: التقصير : ال ا  
 حدي ا ،  اهلل رسول من سمع إذا" كان عنهما، اهلل رضي 2عمر ابن أن   ورد وقد
 5".  4دونه يلق صر ولم ،3ي ْعدله لم

 .تفريط وال إفراط بال معتدال ، عنهما اهلل رضي عمر بنا فكان
 6. والوقاية التحفظ أسباب الشخص يتعاطى أال: ويعني التحرز أو االحتراز عدم: رابعا  
    لكنه ما، خطر لوجود االقتراب بعدم تحذير وعليها حفرة، بجانب شخص مر   إذا: وم اله 
 . التحرز بعدم يوصف ذلك فعند الخطر؛ المكان من واقترب الحد ، تجاوز 

 
 . اإلهمال أسباب: الثالث المطلب
 :اآلتية األمور أحد فوجدتها اإلهمال، وقو  في تتسبب أن يمكن التي األمور عن بح ت
 .النسيان سببه إهمال فهو يعيده؛ أن ونسي عامة، مكتبة من كتابا   استعار كمن :النسيان: أوال  
 .الكسل سببه إهمال فهو فسلرقت؛ آمن مكان في وديعةال حفظ عن تكاسل كمن: الكسل:  انيا  
بونرة، شرعر فأتلفرت الصربغة، السرتخدام الصحيحة الطريقة جهلت التي التجميل كعاملة: الجهل:  ال ا    الز 

 . لجهلها مهملة فهي
 :االنتباه عدم: رابعا  
  سررببه مررالإه فهررو فمررات؛ طفررال   فررداس ينتبرره، أن دون الخلررف، إلررى بسرريارته رجررع الررذي فالسرائ 

 .االنتباه عدم

                                                           

 .021، ص02وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج  1

هو الصحابي الجليل عبد اهلل بن عمر بن حفص بن عاصم، ابن أمير المرؤمنين عمرر برن الخطراب رضري : عمرابن  2
وكيرع، : وهب بن كيسان، والزهري، وأبي الزبيرر، وجماعرة، وحرد ث عنره: اهلل عنهما، المحدث اإلمام الصدو ، حد ث عن
محمد بن أحمد بن ع مان، سير أعالم النربالء ط  الذهبي،. وسبعين   الثوابن وهب، والقعنبي، وعدد ك ير، توفي سنة 

محمرد برن سرعد برن منيرع الهاشرمي، ابرن سرعد، . دار الحديث، القراهرة م،3111-هر0431 ط،.، د212، ص4الحديث، ج
  .م، دار صادر، بيروت0112ط، .، د212، ص3جإحسان عباس، : الطبقات الكبرى، تحقي 

: ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، تحقير . الوارد في الحديثلم يتجاوز بالزيادة على قدر : لم ي ْعدله 3
 .ب.ت، دار إحياء الكتب العربية، د.ط، د.، د4، ص0محمد فؤاد عبد الباقي، ج

 .، نفس الجزء والصفحةالساب  المرجع. ولم يفرط فيه، لم يهمله: ونهولم يلقصر د 4

اتبرا  سرنة رسرول : اإليمران وفضرائل الصرحابة والعلرم، براب: كتراب األلبراني،ابن ماجرة، سرنن ابرن ماجرة مذيلرة بأحكرام  5
 .صحيح: قال األلباني. 4، ص0ج ،  اهلل

 . مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة حرز 6
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 إهمرال هرو ك يررة؛ آالم فري لها فتسبب المريضة، بطن في القطن من قطعة ترك الذي والطبيب 
 .االنتباه عدم سببه

 عرردم سررببه إهمررال فرري وقررع المصرراب؛ السررن وترررك الصررحيح، السررن قلررع الررذي األسررنان وطبيررب 
 .االنتباه

 : متعة تحقي  في الرغبة: خامسا  
 أراد ألنررره دراسرررته؛ فررري أهمرررل االلكترونيرررة، المواقرررع يلقلرررب وجلرررس دراسرررته، تررررك الرررذي فالطالرررب 

 .المتعة تحقي 
 بح رت أنهرا ذلرك سربب أبنائهرا؛ تربيرة في وأهملت الزيارات، أو األسوا ، في انشغلت التي واألم 

 .عليها توجب ما وتركت المتعة، عن
 المتعة عن بح ا   واجبه، في ملأه المكان؛ فسلر  التلفاز، وتابع الحراسة، ترك الذي والحارس. 

 .وقضاء 1ديانة اإلهمال حكم: المطلب الرابع
 :ديانة اإلهمال حكم: فرع األولال

 ومررن العقوبرة، ويسرتح  يرأ م، المهمرل أن   وتبرين اإلهمررال، تلحررم ، الرسرول عرن ك يررة، أحاديرث وردت
 :الشريفة األحاديث هذه
2خي مة عن .2

 3عمرو بن هللا عبد مع جلوسا   كن ا: " قال،  
 

                                                           

الزحيلرري، وهبررة، الفقرره . مررا يترتررب علررى الفعررل مررن  ررواب أو عقوبررة فرري اآلخرررة، وال يرردخل تحررت واليررة القضرراء: ديانررة 1
 .م، دار الفكر، دمش 0121-هر0411، 2، ط033، ص0مي وأدلته، جاإلسال

هو خي مة بن عبد الرحمن برن أبري س ربرة الجعفري الكروفي، ترابعي، فقيره، ألبيره وجرده صرحبة، كران مرن العلمراء : خي مة 2
آخررين، العباد، أدرك  ال ة عشر صحابيا ، حد ث عن أبيه، وعن ابن عباس، وعن عبد اهلل بن عمررو برن العراص، وعرن 

عمرررو بررن مرررة، ومنصررور بررن المعتمررر، واألعمررش، وغيرررهم، ذكررره ابررن حبرران فرري ال قررات، مررات بعررد سررنة : وحرردث عنرره
ت، دائررة المعرارف .ط، د.، د301، ص2البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، التراريخ الكبيرر، ج.  مانين

هررر، مطبعررة 0231، 0، ط012، ص2ج حمررد، تهررذيب التهررذيب،ابررن حجررر، أحمررد بررن علرري بررن م .الع مانيررة، حيرردر آبرراد
 . دائرة المعارف النظامية، الهند

هو الصحابي الجليل عبد اهلل بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم السرهمي القرشري، أسرلم قبرل : عبد اهلل بن عمرو 3
الرضا والغضب فأذن له، حد ث عنه مرن في الكتابة عنه في حال  أبيه، كان يصوم النهار ويقوم الليل، استأذن النبي 

الصررحابة السررائب بررن يزيررد، وأبررو أمامررة البرراهلي، وغيرررهم، ومررن التررابعين سررعيد بررن المسرريب، والقاسررم بررن محمررد وعكرمررة 
ابرن سررعد، الطبقررات الكبرررى،   .وغيررهم ك يررر، مررات فري واليررة يزيررد بررن معاويرة سررنة تسررع وسررتين، ولره  نترران وسرربعون سررنة

عرادل برن يوسرف العرزازي، : تحقير نعيم، أحمد بن عبد اهلل برن أحمرد األصربهاني، معرفرة الصرحابة، أبو . 011، ص4ج
 .م، دار الوطن للنشر، الرياض0112 -هر 0401، 0ط، 0131، ص2ج
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ق ْهر مان جاءه إذ
 قال: قال. فأعطهم فانطِل : قال ال،: قال ؟2قوتهم الر قي  أعطيت: فقال فدخل له، 1

 3".قوته يملك عم ن يحبس أن إ ما ، بالمرء كفى:  اهلل رسول
 باب من هو ؛يديه تحت من إطعام بواجب مسؤول أي قيام عدم أن   ، النبي بي ن: االستدالل وجه
  .حرام فهو اإل م عليه ترتب وما إ م، عليه يترتب الذي همال،اإل
 
 وذرفت ،6حن   ، النبي رأى فلما له، 5ناضح   فيه ف ذا األنصار، من لرجل 4حائطا   ، دخل"  .1

 شاب فجاء الجمل؟ هذا رب   من: فقال فسكن، ،8وس راته 7ِذْفراه فمسح ، اهلل رسول فنزل عيناه،
، شكاك ف نه إياها؟ اهلل ملكك التي البهيمة هذه في اهلل تتقي أال: فقال ،أنا :فقال األنصار، من  وزعرم إلري 
 10."9وتلدئبه تلجيعه أنك
 مما أك ر وتكليفه الجمل، إطعام في إهماله على الجمل، لصاحب  النبي توبيخ: االستدالل وجه

 .اإلهمال تحريم على دليل يطي ،
 
 
 

                                                           

النرووي، يحيرى . هي كلمة فارسية معربة، تعني الوكيل والحافظ لما تحرت يرده، والقرائم برأمور البيرت أو القصرر: ق ْهر مان 1
 . هر، دار إحياء التراث العربي، بيروت0213، 3ط، 23، ص1ج، الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاجشرف،  بن

، 03العينري، محمرود برن أحمرد برن موسرى، البنايرة شررح الهدايرة، ج. هرو مرا يقروم بره بردن اإلنسران مرن الطعرام: القوت  2
 .لبنان-م، دار الكتب العلمية، بيروت3111 -هر0431، 0، ط304ص

   .111: فضل النفقة على العيال والمملوك، رقم الحديث: الزكاة، باب: كتاب مسلم، صحيح مسلم، 3

 .ابن منظور، لسان العرب، مادة حوط. مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة حوط. هو البستان: الحائط 4

، 111، ص3رح مشكاة المصرابيح،جالقاري، علي بن سلطان، مرقاة المفاتيح ش. هي اإلبل التي يلسقى عليها: الناضح 5
 .م، دار الفكر، بيروت3113-هر0433، 0ط

 .ابن منظور، لسان العرب، مادة حنن. من الحنين، وهو صوت الناقة إذا عطفت على ولدها: حن   6

شرررررح ريرررراض محمرررد بررررن صررررالح برررن محمررررد، الع يمررررين،  .وهررررو الموضررررع الرررذي يعررررر  مررررن البعيرررر خلررررف األذن: ِذْفرررراه 7
  . دار الوطن للنشر، الرياضهر، 0431ط، .د، 213، ص4الصالحين، ج

 .، نفس الجزء والصفحةالساب  المرجع. أي سنامه: س راته 8

 .، نفس الجزء والصفحةالساب  المرجع .أي تتعبه: تلدئبه 9

اؤوط شرعيب األرنر: أحمد، أحمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني، مسند اإلمام أحمد برن حنبرل، واللفرظ لره، تحقير  10
إسناده صحيح على : قال شعيب األرناؤوط .ب.م، مؤسسة الرسالة، ب3110-ه،0430، 0، ط320، ص2وآخرون، ج
 .شرط مسلم
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1الحنظلية بن سهل عن .3
، اهلل رسول مر  " : قال ، اتقروا  :فقرال ،3ببطنره ظهرره لصر  قرد 2ببعيرر 

 8".7صالحة وكلوها ،6صالحة فاركبوها ،5المعجمة 4البهائم هذه في اهلل
 بهرررا؛ اإلهمرررال ذم علرررى دليرررل بصرررحتها، االهتمرررام البعيرررر صررراحب  النبررري دعررروة: االسرررتدالل وجررره

 .تطيقه ال ما وتكليفها بتجويعها
 
9عمر ابن عن .2

 اهلل رسول الق: قال  " :تسرقها، ولرم تطعمهرا، فلرم أو قتهرا، هررة في امرأة علذبت 
 11". 10األرض خشاش من تأكل تدعها ولم
- برالترك والتعردي ،" أو قتهرا: "  قولره فري بالفعرل التعردي برين جمعرت المررأة هذه: االستدالل وجه
 عقرراب عليرره ترتررب ومررا العقرراب، فاسررتحقت ،"تسررقها ولررم تطعمهررا، فلررم"   قولرره فرري -اإلهمررال وهررو
 .محرم فهو

                                                           

هو الصحابي الجليل سهل بن عمرو بن زيد بن جشم األنصاري، وأمه من بني حنظلة، نلسب إلى : سهل بن الحنظلية 1
. شرهد أحردا  والخنرد ، سركن دمشر ، ومرات بهرا أول خالفرة معاويرةأمه فقيل ابن الحنظلية، كان ممن بايع تحت الشجرة، 

م، دار 0121 -هررر 0411ط، .، د201، ص3ابرن األ يررر، علري بررن محمرد الجررزري، أسرد الغابررة فري معرفررة الصرحابة، ج
 .410، ص1ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج .الفكر، بيروت

مصررطفى . ل أربررع سررنوات، ويلطلرر  علررى الجمررل والناقررةمررا صررلح للركرروب والحمررل مررن اإلبررل، وذلررك إذا اسررتكم: البعيررر 2
 .وآخرون، المعجم الوسيط، مادة بعر

 .3314، ص1القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج. أي من الجو  والعطش: لص  ظهره ببطنه 3
 .منظور، لسان العرب، مادة بهمابن . جمع بهيمة، وهي كل حي ال يميز: البهائم 4
 .1185، ص6القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج. التي ال تقدر على النط : المعجمة 5
 .نفس الجزء والصفحةالمرجع الساب ، . أي قوية على المشي، صالحة للركوب: اركبوها صالحةف 6
 .المرجع الساب ، نفس الجزء والصفحة. أي سمينة، صالحة لألكل: وكلوها صالحة 7
مررا يررؤمر برره مررن القيررام علررى الرردواب والبهررائم، : الجهرراد، برراب: كتررابداود مذيلررة بأحكررام األلبرراني، أبررو داود، سررنن أبرري  8
   .صحيح: قال األلباني . 13، ص3ج

 .2سبقت ترجمته ص 9

السرقسرطي، قاسرم برن  ابرت برن حرزم، الردالئل فري غريرب الحرديث، تحقير  محمرد برن . صغار دوابها: خشاش األرض 10
 .م، مكتبة العبيكان، الرياض3110-هر0433، 0، ط0021ص، 2عبد اهلل القناص، ج

تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الرذي ال يرؤذي، رقرم : البر والصلة واآلداب، باب: صحيح مسلم، كتابمسلم،  11
 .3343: الحديث
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 1".وعرضه وماله، دمه، حرام، المسلم على المسلم كل:"  قوله .5

  فرررري يتسرررربب مررررا حرمررررة وبالتررررالي مالرررره، وحرمررررة المسررررلم، دم حرمررررة  النبرررري برررري ن: االسررررتدالل وجرررره
 .كاإلهمال إتالفهما؛

 
 4. "3ضرار وال ،2ضرر ال: " اهلل رسول قول .6

 وبما بغيره، الضرر يوقع أن ألحد، شرعا   يجوز ال أنه يعني" ضرر ال: " ولهق: االستدالل وجه
 . فعله يجوز ال فيما فيدخل ،واألنفس األموال في ضرر إحداث في يتسبب اإلهمال أن  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

مه، وعرضه، وماله، تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره، ود: البر والصلة واآلداب، باب: كتابصحيح مسلم، مسلم،  1
 .3214: رقم الحديث

  1011، ص32وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج. الضي  والمكروه والشدة: الضرر 2

أن  الضرررر يقررع ابتررداء بحيررث يضررر  المررء مررن لررم يضررره، أمررا الضرررار فيجررازي مررن ضررره : الضرررارالفرر  بررين الضرررر و  3
، 0، ط0112، ص4محمررد مصررطفى األعظمرري، ج: مالررك، مالررك بررن أنررس، الموطررأ، تحقيرر . لررة بالم ررلبررأك ر مررن المقاب

   .م، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان، اإلمارات3114-هر0432

سرنن ابرن ابرن ماجرة، .حسرن: قال شعيب األرناؤوط. 22، ص2أحمد، مسند أحمد، ج. 0112، ص4مالك، الموطأ، ج 4
 .صحيح لغيره: انيقال األلب .124، ص3ماجة، ج



 
 

11 

 
 قضاء اإلهمال حكم :الثاني الفرع
 تسربب إذا الضرمان؛ يوجرب اإلهمرال ن  أ علرى ،4والحنابلرة ،3والشرافعية ،2والمالكيرة ،1الحنفيرة فقهراء اتف 
 لذلك لدمائهم، وعصمة الناس، لحقو  حفظا   المال، أو النفس على ضرره وقع سواء ضرر، وقو  في
 عردم مرع مرال، أو نفس 8ب تالف أحدهم تسبب إذا أيضا ، يضمنون ،7والنائم ،6والمجنون ،5الصغير ف ن  

 .لهاكتما عدم أو العقل لغياب إهماال ؛ فعلهم اعتبار
 

 المبحث في ،اهلل بمشيئة مفصال   عنه الحديث فسيكون باإلهمال، وعالقته الضمان، موضو  وألهمية
 .تياآل
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

م، دار الفكر، 0113-هر0403، 3، ط11، ص1محمد أمين بن عمر، رد المحتار على الدر المختار، جابن عابدين،  1
 .بيروت

ت، دار الفكررر، .ط، د.، د401، ص2جالدسرروقي، محمررد بررن أحمررد بررن عرفررة، حاشررية الدسرروقي علررى الشرررح الكبيررر،  2
 .ب.د

 . ب.، دت، دار الفكر.ط، د.، د282، ص9فتح العزيز بشرح الوجيز، ج محمد ،الرافعي ، عبد الكريم بن  3
ت، دار .ط، د.، د279، ص2البهررروتي، منصرررور برررن يرررونس برررن صرررالح الررردين، كشررراف القنرررا  عرررن مرررتن اإلقنرررا ، ج 4

  .ب.الكتب العلمية، د
 الكترب دار م،2903 -هرر2283 ،1ط، 278، ص1ج والتحبير، التقرير محمد، بن محمد بن محمد الحاج، أمير ابن 5

   .ب.د العلمية،

ط، .، د11، ص0جمحمررود أبررو دقيقررة، : الموصررلي، عبررد اهلل بررن محمررود بررن مررودود، االختيررار لتعليررل المختررار، تعليرر  6
  .م، مطبعة الحلبي، القاهرة 0121-هر0221

 . . 31، ص2ج ،الساب  المرجع 7

خراج الشيء من أن يك: اإلتالف 8 الكاسراني، أبرو بكرر . ون منتفعا  به، منفعة مطلوبة منره عرادةهو اإلهالك، واإلفناء، وا 
م، دار الكتررب العلميررة، 0121-هررر0411، 3، ط014، ص1بررن مسررعود بررن أحمررد، برردائع الصررنائع فرري ترتيررب الشرررائع، ج

 .ب.د
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 الفقهياة القواعاد مشاروعيته، باه، الصالة ذات األلفااظ تعريفه،: الضمان: الثاني المبحث
 .به يتحقق وما أسبابه، به، المتعلقة

 
 : مطالبستة  ويتضمن

 
  واصطالحاا  لغة الضمان تعريف: لاألو المطلب

 
 بالضمان الصلة ذات األلفاظ :الثاني المطلب

 
  الضمان مشروعية: الثالث المطلب

 
  بالضمان المتعلقة الفقهية القواعد :الرابع المطلب

 
  الضمان أسباب: الخامس المطلب

 
 الضمان به يتحقق ما: السادس المطلب
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 الفقهياة القواعاد مشاروعيته، باه، الصالة ذات األلفااظ يفاه،تعر : الضمان: الثاني المبحث
 .به يتحقق وما أسبابه، به، المتعلقة

 
  واصطالحاا  لغة الضمان تعريف: األول المطلب
 :لغة الضمان تعريف: األول الفرع
 :منها معان عدة به ويلراد العربية، اللغة في الضمان يلطل 

ْنت ه: نقول:  التغريم .2 م   1.فالتزمه غر مت ه إذا: ينا  تضم الشيء ض 
 2.كفله إذا: ضمانا   الشيء ضمن: نقول: الكفالة .1
 

 اصطالحاا  الضمان تعريف: الثاني الفرع
 أو الررنفس علررى الواقررع الضرررر عررن ،3معنويررا   أو ماديررا   الغيررر بتعررويض االلتررزام هررو: اصررطالحا   الضرمان
 4.المال

 
 بالضمان الصلة ذات األلفاظ: الثاني المطلب

 5".بالغير ضرر إلحا  بسبب مالي، بدل من وجب ما دفع" هو :التعويض: أوال  
 6.للضمان نتيجة يكون التعويض أن   تعريف،ال خالل من يظهر والذي
 
 7.به أمر ما وترك عنه، نهى ما ارتكاب عن للرد  الشار ؛ وضعه الذي جزاءال هي:العقوبة : انيا  
 

                                                           

مررد مح مكتررب تحقيرر  التررراث فرري مؤسسررة الرسررالة ب شررراف: الفيروزآبررادي، محمررد بررن يعقرروب، القرراموس المحرريط، تحقيرر  1
 -م، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشرر والتوزيرع، بيرروت3112-هر0431، 2ط، 0303ص نعيم العرقسوسي، مادة ضمن،

 . لبنان

 .ابن منظور، لسان العرب، مادة ضمن 2
 .كالقصاص في القتل العمد، الذي يهدف إلى إشفاء غليل أهل القتيل 3

 .02الزحيلي، نظرية الضمان، ص 4

 .22، ص02ؤون اإلسالمية، الموسوعة الفقهية الكويتية، جوزارة األوقاف والش 5

م، دار إشرربيليا، المملكررة 0111، ط، 022بوسرا ، محمررد بررن المردني، التعررويض عررن الضررر فرري الفقرره اإلسرالمي، ص 6
 .العربية السعودية

 .م، دار الشرو ، القاهرة0121، 1، ط111، ص0بهنسي، أحمد فتحي، العقوبة في الفقه اإلسالمي، ج 7
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 تجرري وال الجروابر، مرن ألنره والخطرأ؛ العمرد فري يجرري الضرمان أن   فري الضرمان، عرن العقوبرة وتختلف
 1.الزواجر من ألنها العمد؛ في إال العقوبة

 
 الضمان مشروعية: الثالث المطلب
 :منها ك يرة، مشروعيته وأدلة للجناة، وزجرا   لألضرار، وجبرا   للحقو ، حفظا   الضمان، شلر 
 

 .3"امنض فهو طب، منه يلعلم وال ،2تطبب من: " قال: أوال  
 .أهلها من يكن ولم الطب، مهنة مارس من على الضمان،  الرسول أوجب: االستدالل وجه
 

4أنس عن:  انيا  
 اهلل رسول أزواج بعض أهدت: قال ، النبي إلى    5قصعة في طعاما،   

ناء ،بطعام طعام: " النبي فقال فيها، ما فألقت بيدها، القصعة عائشة فضربت       .6"ب ناء وا 
نرراء بطعررام، طعررام: "عنهررا اهلل رضرري لعائشررة  قولرره: االسررتدالل جررهو   وجرروب علررى دليررل" ب نرراء وا 

 7.الضمان

                                                           

طرره عبررد : ابررن عبررد السررالم، عبررد العزيررز بررن عبررد السررالم بررن أبرري القاسررم، قواعررد األحكررام فرري مصررالح األنررام، تعليرر  1
 .م، دار الكتب العلمية، بيروت2992-هر2222ط، .، د021، ص3الرؤوف سعد، ج

، 6صررررابيح، جالقرررراري، مرقرررراة المفرررراتيح شرررررح مشرررركاة الم. تعرررراطى علررررم الطررررب، وهررررو ال يعرفرررره معرفررررة جيرررردة: تطبررررب 2
 .1193ص

قرررال . 295، ص2ج ،فررريمن تطبرررب بغيرررر علرررم فأعنرررت: الرررديات، بررراب: كتررراب أبرررو داود، سرررنن أبررري داود واللفرررظ لررره، 3
 .حديث حسن: األلباني

وهرو ابرن  هو الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضرم برن زيرد برن حررام، خردم النبري : أنس بن مالك 4
روايته ك يرة، روى عنه ابنراه موسرى والنضرر، ومحمرد برن مسرلم برن شرهاب الزهرري، وقترادة، عشر سنين، أحادي ه شهيرة و 

محمرد برن حبران برن ابرن حبران،  .ومحمد بن المنكدر، وخل  ك ير، مرات سرنة  رالث وتسرعين، وهرو ابرن مئرة وسربع سرنين
، 12، ص0لرري إبررراهيم، جمرررزو  ع: ، مشرراهير علمرراء األمصررار وأعررالم فقهرراء األقطررار، تحقيرر  وتعليرر أحمررد التميمرري

 .01، ص1ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج. م، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة0110 -ه 0400، 0ط

 .مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة قصع. وعاء يؤكل فيه، وكان يلتخذ من الخشب غالبا  : القصعة 5

: تحقيرر  وتعليرر ، سررنن الترمررذي مذيلررة بأحكررام األلبرراني، لضررحاكبررن ابررن موسررى الترمررذي، محمررد بررن عيسررى بررن سررورة  6
برراهيم عطروة عروض (3جرر )، ومحمد فؤاد عبد البراقي (1، 2جر )أحمد محمد شاكر  أبرواب األحكرام عرن ، (5، 2جرر )، وا 

، 631، ص3ج، مررا جرراء فرريمن يكسررر لرره الشرريء مررا يحكررم لرره مررن مررال الكاسررر: رسررول اهلل صررلى اهلل عليرره وسررلم، برراب
  .صحيح: قال األلباني .م، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر2975 -هر 2395، 1ط

 .002، ص3المناوي، التيسير بشرح الجامع الصغير، ج 7
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1حصين بن عمران عن:  ال ا  
، "  2 نيتاه فوقعت فمه، من يده فنز  رجل، يد عض   رجال   أن،    

 5".لك 4ِدي ة ال ؟3الفحل يعض كما أخاه أحدكم ي علض:  فقال ، النبي إلى فاختصموا     
 ،6نفسره عرن الردفا  لره يحر  ألنره المعضروض، علرى ضرمان ال أنره  النبري بين: االستدالل وجه

 .كاإلهمال أخرى؛ حاالت في مشرو  الضمان ف ن   وبالتالي
 

  7."عينه يفقئوا أن لهم حل فقد إذنهم، بغير قوم بيت في اطلع من:"  قوله :رابعا  
  ألن   عليره؛ ضرمان فال عينه، صاحبها ففقأ بيت، في رنظ من أن   ، النبي بين: االستدالل وجه 

 8.فعله في متعد الناظر
 
 للمحافظرة الضرمان؛ شلرر  لرذا واألمروال، األنفرس حفرظ اإلسرالمية الشرريعة مقاصرد من: المعقول: خامسا  

 9.منها يلنتقص لما وجبرا   الحقو ، على

                                                           

هو عمران بن حصين بن عبيد برن خلرف الخزاعري الكعبري، كران مرن فضرالء الصرحابة وفقهرائهم، : عمران بن حصين 1
عدة غزوات، أخذ عنه الحسن وابن سيرين وغيرهما، بع ه عمر بن الخطاب إلى   اهلل أسلم عام خبير، وغزا مع رسول

يفضل على عمران بن حصين،  لم نر في البصرة أحدا  من أصحاب النبي : البصرة ليفقه أهلها، قال محمد بن سيرين
د برن علري برن محمرد برن ابرن حجرر، أحمر. 112، ص2، جابن األ ير، أسد الغابة فري معرفرة الصرحابة .هر23توفي سنة 

، 0، ط224، ص4عرررادل أحمرررد عبرررد الموجرررود وعلررري محمرررد عررروض، ج: فررري تمييرررز الصرررحابة، تحقيررر أحمرررد، اإلصرررابة 
  . هر، دار الكتب العلمية، بيروت0402

 .ابن منظور، لسان العرب، مادة  ني. هما الِسن ان اللتان في مقدم األسنان ووسطها: ال نيتان 2

 .2، ص1، جمصطفى ديب البغا: شرح وتعلي البخاري، صحيح البخاري، . يوانالذكر من الح: الفحل 3

، 011الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف، كتاب التعريفات، ص. اسم للمال الذي هو بدل النفس: الدية 4
 . لبنان-م، دار الكتب العلمية، بيروت0122-هر 0412، 0ط

إذا عرررض رجرررال  فوقعرررت  نيتررراه، رقرررم : الرررديات، بررراب: ، صرررحيح البخررراري، كترررابالبخررراري. متفررر  عليررره واللفرررظ للبخررراري 5
: الصررائل علررى نفررس اإلنسرران أو عضرروه، رقررم الحررديث: القسررامة، برراب: مسررلم، صررحيح مسررلم، كترراب. 1213: الحررديث
0112. 

  .م، دار المعرفة، بيروت0111-هر0401ط، .، د20، ص1الشافعي، محمد بن إدريس بن العباس، األم، ج 6

 .3022: تحريم النظر في بيت غيره، رقم الحديث: اآلداب، باب: مسلم، صحيح مسلم، كتاب 7

 .022، ص04، جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي،  8

 . م، دار الفكر العربي، القاهرة3111ط، .، د2الخفيف، علي، الضمان في الفقه اإلسالمي، ص 9
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 للضمان المقررة 1الفقهية القواعد: الرابع المطلب
 عرن النراجم بالضرمان المتعلقرة الفقهية القواعد هو هنا، يهمنا وما ك يرة، للضمان المقررة الفقهية القواعد

 :كاآلتي وهي اإلهمال،
 

 ."ضامن فرطالم  " :األولى القاعدة: األول الفرع
 .إهماله عن الناجم التلف ضمان يلزمه المهمل أن  : بالقاعدة والمراد
 3 .ضمانها فعليه الوديعة؛ حفظ في 2الوديع أهمل لو: القاعدة هذه على التطبيقات ومن
 

 4".ضرار ول ضرر ل" :الثانية القاعدة: الثاني الفرع
 المقابلررة مررن بررأك ر ضررره مررن يجررازي أن وال ابتررداء، بغيررره الضرررر يوقررع أن ألحررد، يجرروز ال: بالقاعرردة والمررراد
 5.بالم ل
 ألنرره كبرهمررا؛ عنررد العرراجزين الوالرردين ايررةرع فرري اإلهمررال يجرروز ال: القاعرردة هررذه علررى التطبيقررات ومررن
 .بهما الضرر إلحا  عليه يترتب

 

                                                           

القحطاني، صالح بن محمد بن . عن حكم شرعي أغلبي، تندرج تحته فرو  فقهية ك يرةهي ما يلعب ر به : القاعدة الفقهية1
م، دار  3111 -هررررر 0431، 0، ط01حسررررن آل عميررررر، مجموعررررة الفوائررررد البهيررررة علررررى منظومررررة القواعررررد الفقهيررررة، ص

  . الصميعي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية

، 114مرادة  نجيب هواويني،: تحقي جموعة من العلماء، مجلة األحكام العدلية، م .هو الذي يلتزم بحفظ المال: الوديع 2
 .ت، نشر نور محمد وآخرون، كراتشي.ط، د.، د042ص

م، 3111 -هر 0431، 0، ط112، ص0محمد مصطفى، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة، جالزحيلي،  3
 . دار الفكر، دمش 

، 1طره جرابر فيراض العلرواني، ج: برن الحسرن برن الحسرين التيمري، المحصرول، دراسرة وتحقير الرازي، محمد بن عمرر  4
الزرقا، أحمد بن الشيخ محمد الزرقرا، شررح القواعرد الفقهيرة، . ب.م، مؤسسة الرسالة، د0111 -هر0402، 2، ط012ص

 .رياسو -م، دار القلم، دمش 0121 -هر0411، 3، ط012مصطفى أحمد الزرقا، ص: صححه وعل  عليه

 .012الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص .0112، ص4مالك، الموطأ، ج 5
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  1".ي زال الضرر": الثالثة القاعدة: الثالث الفرع
 2.للوجوب الفقهاء كالم في اإلخبار ألن   الضرر، إزالة يجب أنه: بالقاعدة والمراد
 .انهضم هعلي يجب شيئا ، أتلف من أن  : القاعدة هذه على التطبيقات ومن
 

ن ضامن المباشر: "الرابعة القاعدة: الرابع الفرع  3".يتعد لم وا 
 شرخص فعل والتلف، فعله بين يتخلل أن دون أي واسطة، دون بفعله التلف حصل الذي هو: والمباشر

 4.مختار آخر
 كران ولرو ضرامنا ، يكرون ف نره مالره، أو معصروم بردن فري ضرررا   أحردث إذا المباشرر أن  : بالقاعردة والمراد
 5.وأموالهم المسلمين دماء تضيع ال حتى إهمال، غير ومن مباح، فعل عن ناشئا   الضرر
 .نام شخص بجانب رضيع، فانقلب عليه فمات؛ ف نه يضمن لو: القاعدة هذه على التطبيقات ومن
  

 .6 " بالتعمد إل يضمن ل المتسبب: " الخامسة القاعدة: الخامس الفرع
 7 .مختار آخر شخص فعل والتلف، فعله بين وتخلل بفعله، فالتل حصل الذي هو: والمتسبب
 علررى يترتررب مررا أيضررا   يقصررد أن يلشررترط وال عليرره، المترتررب األ ررر بالفعررل يقصررد أن: بالتعمررد والمقصررود

 8.فقط اإلتالف ال اإلخافة، قصد إن يضمن ف نه شيئا ، فأتلفت دابة، أخاف فلو األ ر، ذلك
 9.متعمدا   كان إذا الضمان؛ عليه وجب مال، أو نفس تلف في تسبب من أن  : بالقاعدة والمراد

                                                           

م، دار الكتررب العلميررة، 0110 -هررر010400، ط40، ص0السرربكي، عبررد الوهرراب بررن تقرري الرردين، األشررباه والنظررائر، ج 1
 .ب.د
 .011ص الزرقا، شرح القواعد الفقهية،  2

اه والنظررائر علرى مررذهب أبرري حنيفررة النعمران، وضررع حواشرريه وخرررج ابرن نجرريم، زيررن الردين بررن إبررراهيم بررن محمرد، األشررب 3
 . لبنان-م، دار الكتب العلمية، بيروت0111 -هر0401، 0، ط342زكريا عميرات، ص: أحادي ه

 .211، ص0القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة، جالزحيلي،  4

 حرال فري يضرمن ال المباشرر بمعنرى أن  " الضرمان ينرافي لشررعيا الجرواز: " قد يظهرر تعرارض برين هرذه القاعردة، وقاعردة 5
الضمان، فيما ال يتعل  بحقرو  اآلخررين، فمرن  عدم خصصوا الفقهاء أن   فيه، إال يتعدى ال مباحا   يفعل ألنه النظام، مراعاة

، وألن  حفر في أرضه حفرة فوقع فيها شخص، فهو غير ضامن؛ ألنه تصرف فري ملكره، وهرو غيرر مقيرد بشررط السرالمة
الضرمان، أمرا لرو حفرر فري الطرير  العرام، فيكرون قرد تعردى علرى حر  العامرة،  ينرافي الشررعي حفرره جرائز شررعا ، والجرواز

 .421ص الزرقا، شرح القواعد الفقهية،. فيلزمه الضمان

 . 212، ص0القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة، جالزحيلي،  6

 .والصفحة ، نفس الجزءالساب  المرجع 7

 .422الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص 8

 . 212، ص0القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة، جالزحيلي،  9
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 الحررافر كرران فمررات؛ طفررل بهررا فوقررع العررام، الطريرر  فرري حفرررة حفررر مررن: القاعرردة هررذه علررى األم لررة ومررن
 .الطفل قتل في تسبب ألنه ضامنا ؛

 
 1".شرالمبا إلى الحكم يضاف والمتسبب، المباشر اجتمع إذا:" السادسة القاعدة: السادس الفرع
 ف ن   فمات، فدهسته أخرى سيارة فجاءت جانبا ، فوقع قدمه في شخصا   بسيارته أصاب من: ذلك وم ال

 .المباشر هو ألنه ال اني، على يقع الضمان
 

 : أهمها من ك يرة مست نيات القاعدة ولهذه
 علررى يقررع فالضررمان المباشررر، تررأ ير مررن أشررد المتسرربب تررأ ير وكرران والمتسرربب، المباشررر اجتمررع إذا .2

 2 .المتسبب
 بعكررس تسررير أخرررى بسرريارة وفوجئررت واحررد، اتجرراه ذات طريرر  علررى األولررى السرريارة مشررت إذا: م الرره
 فررر ن   سررريارته، فانقلبرررت التصررادم، لتجنرررب الطريررر  عررن األولرررى السررريارة سررائ  فرررانحرف السرررير، اتجرراه

 .د  أش كان الحادث وقو  على تأ يرها ألن   ال انية؛ السيارة على يقع الضمان
 
 علررررى فالضررررمان متعررررد، غيررررر والمباشررررر متعررررديا ، المتسرررربب وكرررران والمتسرررربب، المباشررررر اجتمررررع إذا .1

  .المتسبب
 السائ ، على ال الناخس، على فالضمان فقتلته، رجال   فضربت آخر، يسوقها دابة 3نخس من: م اله
 4 .متعد   غير والسائ  متعد ، الناخس ألن  

 
 5 .بالتساوي عليهما الضمان يكون التعدي، في واشتركا ،والمتسبب المباشر اجتمع إذا .3

  .والسائ  الناخس على فالضمان فقتلته، رجال   فضربت سائقها، ب ذن دابة نخس من: م اله
 
 

                                                           

 .022ابن نجيم، األشباه والنظائر، ص 1

 -هررر0403، 2، ط022، ص1زهيررر الشرراويش، ج: النررووي، يحيررى بررن شرررف، روضررة الطررالبين وعمرردة المفتررين، تحقيرر  2
الحموي، أحمد بن محمد مكي، غمرز عيرون البصرائر شررح األشرباه . مكتب اإلسالمي، بيروت، دمش ، عمانم، ال0110

 .ب.د. م، دار الكتب العلمية0122 -هر0412، 0، ط411، ص0والنظائر، ج

 .ابن منظور، لسان العرب، مادة نخس. غرز جنبها أو مؤخرها بعود أو نحوه: نخس الدابة 3

 .022، ص1وعمدة المفتين، ج النووي، روضة الطالبين 4

  .، نفس الجزء والصفحةالساب  المرجع 5
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بار 2العجماء 1جناية": السابعة القاعدة: السابع الفرع  4." 3ج 
 

بار جرحها العجماء" : اهلل رسول قول القاعدة، هذه أصل  5."جل
 مالكره أهمرل وال عقرورا ، يكرن ولرم نفسره، تلقاء من الحيوان يحد ه الذي اإلتالف أن  : القاعدة هذه نىومع
 كررران فرر ن المسررؤولية، أسرراس هرررو الررذي اإلدراك وجررود لعرردم صرراحبه؛ علرررى فيرره ضررمان ال حفظرره؛ فرري

 فعليررره ؛ حفظررره فررري أهمرررل أو ،6لررره مجفرررال   أو سرررائقا ، أو راكبرررا ، كررران كرررأن صررراحبه؛ بواسرررطة اإلترررالف
  7.الضمان

 
 علرى ضرمان فال الحصان، فداسه طفل عليه فدخل االصطبل، في حصانه رجل وضع إذا: ذلك وم ال

 لو أما حفظه، في صاحبه يهمل ولم نفسه، تلقاء من الحصان من وقع اإلتالف ألن   الحصان؛ صاحب
 .حفظه في أهمل ألنه الضمان؛ صاحبه فعلى السو ، في طفال   الحصان داس

                                                           

خصوا لفرظ الجنايرة بمرا حرل  برنفس هي الجريمة التي تتسبب في إحداث ضرر بالنفس أو بالمال، لكن  الفقهاء : الجناية 1
ط، .، د321، ص2ج ابرن قدامرة، عبرد اهلل برن أحمرد برن محمرد، المغنري، .أو ما دونهرا، والغصرب والسررقة بمرا حرل  بمرال

 .11الجرجاني، التعريفات، ص. ب.م، مكتبة القاهرة، د0112-هر0222

 . الرازي، مختار الصحاح، مادة عجم. هي البهيمة، وسميت عجماء ألنها ال تتكلم: العجماء 2

بار 3  .، مادة جبرالساب  المرجع. هدر أي: جل

 .م، الصدف ببلشرز، كراتشي0121-هر0411، 0، ط14البركتي، محمد عميم اإلحسان المجددي، قواعد الفقه، ص 4

مسرلم، . 1103: المعدن جبار والبئر جبار، رقرم الحرديث: الديات، باب: البخاري، صحيح البخاري، كتاب. متف  عليه 5
 .0101: صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، رقم الحديث

 .ظور، لسان العرب، مادة جفلابن من. أي نف رها: أجفل اإلبل 6

 .211، ص0القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة، جالزحيلي،  .421الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص 7
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 3".بقيمته 2والِقَيمي بمثله، مضمون 1المثلي: "الثامنة القاعدة: الثامن عالفر 
 ذوات مررن كانرت إن بالم ررل؛ ضرمانها المتِلررف علرى فيجرب المضررمونة، العرين تلفررت إذا: بالقاعردة والمرراد
 4.الِقي ميات من كانت إن قيمتها وضمان األم ال،

 ضررمان فعليرره السرركر، مررن كيسررا   فررأتلف بقالررة،ال محررل عامررل أهمررل إذا: القاعرردة هررذه علررى األم لررة ومررن
 .م له
 

 الضمان أسباب :الخامس المطلب
 : كاآلتي وتفصيلها ،واإلتالف واليد، العقد، :هي ،6  ال ة الضمان 5أسباب

 
 :العقد: األول السبب: األول الفرع
 :العقد تعريف: أوال  
 7.والقبول اإليجاب ارتباط هو :العقد

 
 
 
 

                                                           

هو ما يوجد له م ل في األسوا  بال تفراوت يلعترد بره، بحيرث ال يختلرف بسرببه الر من، أو هرو مرا تما لرت آحراده : الم لي 1
وهري : المكريالت. 0: كن أن يقوم بعضها مقام بعض، دون فر  يلعتد  به، واألموال الم لية أربعة هريأو أجزاؤه، بحيث يم

وهرري الترري تبررا  : الموزونررات. 3الترري تبررا  بالكيررل، كرربعض السرروائل الترري تبررا  اليرروم برراللتر؛ كالحليررب والزيررت والبنررزين 
فرررراوت آحادهررررا إال تفاوتررررا  بسرررريطا ؛ كررررالبيض والجرررروز وهرررري التررري ال تت: العرررردديات المتقاربررررة. 2برررالوزن؛ كالسررررمن والسرررركر 

هري التري : والرذرعيات: بعرض أنروا  الرذرعيات. 4. وكالمصرنوعات المتما لرة مرن صرنع المعامرل م رل الكرؤوس والصرحون
 . 12الزحيلي، نظرية الضمان، ص. تبا  بالذرا ؛ كالقطع الكبرى من المنسوجات الصوفية أو القطنية أو الحريرية

ما ليس له م ل فري األسروا ، أو يوجرد لكرن مرع التفراوت المعترد بره فري القيمرة، أو مرا تفاوترت أفرراده، فرال يقروم : يالِقي م 2
 .13، صالساب  المرجع. بعضها مقام بعض بال فر ، كالدور، واألراضي، واألشجار، والحيوان، ونحوها

 .212، ص0السبكي، األشباه والنظائر، ج 3

  .م، مؤسسة الرسالة، بيروت3112، 0، ط210، ص01حمد، موسوعة القواعد الفقهية، جالبورنو، محمد صدقي بن أ 4

 .001الجرجاني، التعريفات، ص. هو ما يكون طريقا  للوصول إلى الحكم، غير مؤ ر فيه: السبب 5

، عرالم ت.ط، د.، د311، ص3، ج(أنروار البررو  فري أنرواء الفررو )القرافي، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، الفرو  6
    .ب.الكتب، د

 .022الجرجاني، التعريفات، ص 7
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 :الضمان أسباب من سببا   العقد اراعتب حاالت:  انيا  
 : حالتين في الضمان أسباب من سببا   العقد يلعتبر

 الضررمان، عليرره فيقررع الشرررط، هررذا العاقررد أهمررل  ررم   الشررروط، مررن شرررط علررى صررراحة العقررد نررص   إذا .2
 1 .عليه اتفقا ما بحسب قيمته وتكون

 وأن محددة، جغرافية منطقة في يعمل أن صاحبها، عليه واشترط سيارة، كسائ ِ  أجيرا   شخص   عمل وفل
 .ضامنا   كان المنطقة، هذه من وخرج السائ ، أهمل ف ن منها، يخرج ال
 
 ضررمن؛ العاقررد أهملرره  ررم العرررف، حسررب ضررمنا   مفهرروم الشرررط لكررن   الشرررط، علررى العقررد يررنص   لررم إذا .1

 2.بالشرط كال ابت بالعرف ال ابت ألن  
 زيرادة أن   القرانون، بحسرب ومعرروف أشخاص، لخمسة تتسع األجير، استأجرها التي السيارة هذه أن   فلو
 .ضامنا   كان للمخالفة، وتعرض به المسموح العدد عن زاد ف ذا للمخالفة، السائ  تلعرض راكب أي

 
 العقد بشروط االلتزام وجوب على األدلة:  ال ا  
نلوا الَِّذين   أ يُّه ا ي ا} :قوله .2  3.{ِباْلعلقلودِ  أ ْوفلوا آم 

 مرن نفسره بره ألرزم بمرا يلترزم أن المتعاقرد، علرى يجرب أنره علرى الكريمرة، اآليرة هذه تدل: االستدالل وجه
 4.ينقضها أن له يحل وال عقود،

 5".شروطهم عند المسلمون: " قوله .1

 علررى أوجبهررا الترري بالشررروط يلتررزم أن المسررلم، علررى أن   علررى الشررريف، الحررديث يرردل  : االسررتدالل وجرره
 1.نفسه

                                                           

م، دار 0111-هررر0402، 0، ط20، ص4ابررن مفلررح، إبررراهيم بررن محمررد بررن عبررد اهلل بررن محمررد، المبررد  شرررح المقنررع، ج1
 .لبنان-الكتب العلمية، بيروت

 .24ابن نجيم، األشباه والنظائر، ص 2

 .0سورة المائدة، جزء من اآلية  3

: ، تحقير (الجرامع ألحكرام القررآن)حمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي، تفسير القرطبي القرطبي، م 4
براهيم اطفيش، ج  . م، دار الكتب المصرية، القاهرة0114-هر0224، 3، ط20، ص1أحمد البردوني وا 

 .3312: البخاري، صحيح البخاري، كتاب اإلجارة، باب أجر السمسرة، رقم الحديث 5
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 3".اإلمكان بقدر الشرط مراعاة يلزم: "2العدلية األحكام مجلة من ،03 المادة في ورد دوق

 
 .اليد: الثاني السبب: الثاني الفرع
 : اليد تعريف: أوال  

 ؛هنرا المررادة  اليرد وأمرا الجارحرة، اليرد هي: الحسية فاليد الحسية، ال ،المعنوية اليد :هنا باليد المقصود
 4.لشيءا حيازة: منها فيلقصد

 
 : اليد أنوا :  انيا  
 5.ضمان ويد أمانة، يد: نوعين إلى األيدي تقسم
 :وحكمها األمانة يد تعريف .2
 :األمانة يد تعريف .أ
 6.صاحبها ضمان على دليل يدل   ولم ملكه، حيازة في المالك يد خلفت التي اليد هي :األمانة يد
 : األمانة يد حكم .ب

 اليررد واضررع فرري األمانررة افترررض الشررر  ألن   ذلررك إهمررال، أو تعرردٍ  منرره حصررل إذا إال يضررمن، ال األمررين
 7 .الضمان عليه وجب باألمانة، واستهان طبيعته، عن خرج ف ذا عليها،

                                                                                                                                                                                

هرر، 0221، 0، ط313، ص1لمناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي، فيض القدير شررح الجرامع الصرغير، جا 1
 .المكتبة التجارية الكبرى، مصر

فررررري إطرررررار بنرررررود قانونيرررررة، علرررررى  المجرررررال المررررردني، هررررري أول تررررردوين للفقررررره اإلسرررررالمي، فررررري: مجلرررررة األحكرررررام العدليرررررة 2
خرالف، عبرد الوهراب، علرم  .م0223 -هرر 0312 النعمان، صدرت زمن الخالفة الع مانية، سرنة أبي حنيفة اإلمام مذهب

،  تاريخ الدولرة العليرة فريد، محمد. س، مطبعة المدني، مصر. د ط،.، د314أصول الفقه وخالصة تاريخ التشريع، ص
 .لبنان -م، دار النفائس، بيروت 0120-هر010410، ط241ص، 0جإحسان حقي، : الع مانية، تحقي 

 .31مجلة األحكام العدلية، صمجموعة من العلماء،  3
م، وزارة 0122 -هرر0412، 3، ط211، ص2الزركشي، محمد برن عبرد اهلل برن بهرادر، المن رور فري القواعرد الفقهيرة، ج 4

 .األوقاف الكويتية

 .232، ص3ج الساب ، المرجع 5

سلسرلة )العيسى والخطيب، يد األمانة ويد الضمان بين النظرية والتطبي  في الفقه اإلسالمي، مجلة الجامعرة اإلسرالمية 6
 .األردن-م، عمان3101، 202، ص3،  02، م(الدراسات اإلسالمية

محمرررد برررن أحمرررد برررن محمرررد برررن عبرررد اهلل، القررروانين الفقهيرررة، ابرررن جرررزي، . 342، ص2الكاسررراني، بررردائع الصرررنائع، ج 7
طرره عبررد : ابررن رجررب، عبررد الرررحمن بررن أحمررد، القواعررد فرري الفقرره اإلسررالمي، تحقيرر . ب.د، د.ت، د.ط، د.، د331ص

 . 311، ص3القرافي، الفرو ، ص. ب.م، مكتبة الكليات األزهرية، د0110-ه0210، 0، ط22الرؤوف سعد، ص

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9
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 وحكمها الضمان يد تعريف .1
 :الضمان يد تعريف .أ
 1.والمقترض والمرتهن، المشتري، كيد الحائز، لمصلحة أو للتملك، الشيء حيازة: الضمان يد
 
 : الضمان يد حكم .ب

 في يضمنه نفسه، لمصلحة به االنتفا  أو التملك وجه على الشيء، على اليد واضع
  2 .سماوية بآفة هلك لو حتى حال، كل

 
 .3اإلتالف: الثالث السبب: الثالث الفرع
 .األموال على يقع كما اإلنسانية، النفس على اإلتالف يقع
 أن دون األمرين يمروت كأن ؛معنى يكون وقد المتا ، حر  أو رالجدا كهدم حقيقة؛ اإلتالف يكون وقد
 . تضييعها إلى يؤدي مما أمانة، لديه أن   يبين
 علرى لزجرة مرادة يسركب كمرن ؛ بالتسربب يحصرل وقرد ،الجردار كهردم مباشررة؛ اإلترالف يحصرل وقرد

 4.وتضرره شخص وقو  في فتتسبب ،األرض
 

 إهمررال نتيجررة وقررع إذا اإلتررالف أن   إلررى ،1والحنابلررة ،7فعيةوالشررا ،6والمالكيررة ،5الحنفيررة فقهرراء ذهررب وقررد
 عليرره فيترتررب مقصررود، غيررر اإلهمررال كرران إن أمررا الضررمان، عليرره ويترتررب آ ررم، المتِلررف فرر ن   مقصررود،
 .عليه إ م وال الضمان،

                                                           

 .322، ص32الشؤون اإلسالمية، الموسوعة الفقهية الكويتية، جوزارة األوقاف و  1

القرافي، . 22ابن رجب، القواعد، ص. 331ابن جزي، القوانين الفقهية، ص. 342، ص2الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2
 .311، ص3الفرو ، ص

  .232، ص3الزركشي، المن ور في القواعد الفقهية، ج 3

الزحيلرري، نظريررة الضررمان،  .ب.م، مطبعررة السررعادة، د0122، 0، ط012صلفررات، ، ضررمان المتسررليمان محمرردأحمررد،  4
 .11ص

 .011 - 012، ص1الكاساني، بدائع الصنائع، ج 5

 .431، ص2الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 6

م، المكتبرة 0122-هرر0221ط، .، د02، ص1الهيتمي، أحمد بن محمد بن علري، تحفرة المحتراج فري شررح المنهراج، ج 7
 .الكبرى، مصرالتجارية 



 
 

23 

 
  :يأتي بما المتِلف تضمين على استدلوا وقد
ل ْيكلمْ  اْعت د ى ف م نِ }:  قوله: أوال   ل ْيهِ  دلواف اْعت   ع  ا ِبِمْ لِ  ع  ل ْيكلمْ  اْعت د ى م   2.{ع 

 3 .الم ل رد   عليه ويجب معتديا ، يلعد   ف نه لغيره، ماال   أتلف من: االستدالل وجه

ناء ،بطعام طعام: "القصعة كسرت عندما عنها، اهلل رضي لعائشة ، قوله : انيا    4".ب ناء وا 
نراء طعامرا    النبري عليهرا أوجرب ،والطعرام اإلناء هاعن اهلل رضي عائشة أتلفت لما: االستدالل وجه  وا 
 .ألتلف مال كل في الحال وكذلك بدله،
 
 الضمان به يتحقق ما :السادس المطلب

 : اآلتية األمور تحققت إذا إال الضمان، يتحق  ال
 

 : التعدي: األول الفرع
 فيه، ضابط وال مطلقا ، الشر  به دور  ما كل: " الفقهية للقاعدة تطبيقا   للعرف، فيه يلرجع التعدي وضابط

 5".العرف إلى فيه يلرجع اللغة، في وال
 األول الشررط تحقر  فقرد اإلهمرال، وقرع فر ذا وبالترالي التعردي، مرن نرو  هو اإلهمال أن   سابقا ، بينت وقد
 . الضمان شروط من
 

 .الضرر: الثاني الفرع
 :أقسام  ال ة إلى الضرر وينقسم

 6.عليه باالستيالء أو ب تالفه، سواء بالمال، يتعل  الذي الضرر وه: المالي الضرر: أوال  
 

                                                                                                                                                                                

 .321، ص4ابن قدامة، المغني، ج 1

 .014سورة البقرة، جزء من اآلية  2

هرررر، دار 0412ط، .، د231، ص0محمرررد صررراد  القمحررراوي، ج: الجصررراص، أحمرررد برررن علررري، أحكرررام القررررآن، تحقيررر  3
 .إحياء التراث العربي، بيروت

 .02سب  تخريجه ص 4

 .ب.م، دار الكترب العلميرة، د0111-هرر0400، 0، ط12والنظرائر، ص، األشرباه عبرد الررحمن برن أبري بكررالسيوطي،  5
 .02الزحيلي، نظرية الضمان، ص

 .31الخفيف، نظرية الضمان، ص 6
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 مرن عضرو بقطرع أو النفس، ب تالف ذلك كان سواء بالبدن، المتعل  الضرر وهو: البدني الضرر:  انيا  

 . بجرح أو ،1منفعته ب ذهاب أو األعضاء،
 .وامتهانه وتحقيره، اإلنسان، إهانة في يتسبب فعل، أو قول كل هوو : األدبي الضرر:  ال ا  
ذا الضررررر، بوجرررود إال الضرررمان يتحقررر  وال  يجرررب ال عرررادة، النررراس فيررره يتسرررامح يسررريرا   الضررررر كررران وا 

 2 .ضمانه
 

 :السببية عالقة: الثالث الفرع
 تسربب الرذي هرو التعردي، أن   بمعنرى والضررر، التعردي برين السببية عالقة قيام بالضمان؛ للحكم يلشترط

 3.الضرر إحداث في
 إلررى التعرردي يررؤدي أن: ومعناهررا اإلفضرراء، سررماها مررن ومررنهم السررببية، عالقررة سررماها مررن العلمرراء ومررن
 .الضرر وقو 

ال مخترار، فاعرل فعرل الضررر، وبرين السربب برين يتخلرل ال أن الضمان، في السببية العتبار ويلشترط  وا 
 4 .لمباشرته وذلك السبب، إلى ال إليه، الضمان أضيف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .كاليد المشلولة 1

 .31الخفيف، الضمان في الفقه اإلسالمي، ص 2

 . 012، ص1الكاساني، بدائع الصنائع، ج 3

 .332، ص32لفقهية الكويتية، جوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الموسوعة ا 4
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 اإلهمال على تترتب التي العقوبات :الثالث ثالمبح
 

 :مطالبأربعة  ويتضمن
 

 باإلهمال النفس على الجناية عقوبات :األول المطلب
 

 باإلهمال النفس دون ما على الجناية عقوبات :الثاني المطلب
 

 باإلهمال األموال إتالف عقوبات :الثالث المطلب
 

  المهمل على الحاكم يفرضها عقوبات :الرابع المطلب
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 باإلهمال النفس على الجناية عقوبات: األول المطلب

 عقوبرات عليهرا يترترب جريمرة، باعتباره اإلهمال عن فيه يتحد ون بابا ، أو كتابا ، األوائل الفقهاء يلفرد لم
 .القتل أسباب من كسبب ذكروه لكنهم محددة،

 أسربابها، مرن سرببا   اإلهمرال الفقهراء اعتبرر التري ترل،الق أقسرام بيران مرن بد فال الصورة، لنا تتضح وحتى
 :عقوبات من عليها يترتب وما
 

 :عقوبات من عليها يترتب وما اإلهمال، عن الناجم القتل أقسام: األول الفرع
 1.أحدهما قصد دون أو والشخص، الفعل قصد دون وقع ما وهو: الخطأ القتل: أوال  
  :اإلهمال عن الناجم الخطأ القتل على األم لة ومن
 .قصد دون فيقتله صيدا ؛ يظنه آخر على النار فيلطل  الت بت، في الشخص يهمل أن .2
 .ا  يآدم بيصيف حجرا ، رميي أنك معين، فعل أداء في يهمل أن .1

 .6والحنابلة ،5والشافعية ،4والمالكية ،3الحنفية عند ،2والكفارة بالدية مضمون القتل من النو  وهذا
 م ررل ،8الحنابلررة مررن معهرم ومررن ،7الحنفيررة بره قررال القتررل، مررن النرو  وهررذا: الخطررأ مجررى ىجررر  مررا:  انيرا  
 لريس النرائم ألن   حقيقرة، الخطرأ دون لكنره الشرر ، فري الخطرأ حكم وحكمه فيقتله، طفل على ينقلب النائم
 وتالمر لحصرول الخطرأ، حكرم فري أنره إال بالخطرأ، وال بالعمرد فعلره يوصرف فرال أصرال ، القصرد أهرل من

  .والكفارة بالدية مضمون وهو كالخاطئ، بفعله؛
                                                           

 . 324، ص1الكاساني، بدائع الصنائع، ج 1

2
من الك فر، وهو الستر، ألنها تستر الذنب وتلذهبه، هذا أصلها،  م استلعملت فيما ولجد فيه صورة مخالفة أو : الكفارة

ن لم يكن فيه إ م؛ كالقتل خطأ وغيره ، 35الموسوعة الفقهية الكويتية، جوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، . انتهاك، وا 
.37ص

، 442، ص4طالل يوسرف، ج: المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، الهداية في شرح بداية المبتدي، تحقي  3
 .لبنان-ت، دار احياء التراث العربي، بيروت.ط، د.د

، 3محمررررد محمررررد الموريترررراني، ج: القرطبرررري، يوسررررف بررررن عبررررد اهلل بررررن محمررررد، الكررررافي فرررري فقرررره أهررررل المدينررررة، تحقيرررر  4
 .  م، مكتبة الرياض الحدي ة، الرياض، المملكة العربية السعودية0121-هر0411، 3، ط0011ص

 .21، ص1الشافعي، األم، ج 5

 .313، ص2ابن قدامة، المغني، ج 6

 .يروتم، دار المعرفة، ب0112-هر0404ط، .، د12، ص31المبسوط، جمحمد بن أحمد بن أبي سهل، السرخسي،  7

ت، دار الكتراب .ط، د.، د224، ص1ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد، الشرح الكبيرر علرى مرتن المقنرع، ج 8
 .ب.العربي للنشر والتوزيع، د
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 فيره تجرب الرذي الخطرأ، بالقترل القترل؛ مرن النرو  هرذا ،3الحنابلرة وأك رر ،2والشرافعية ،1المالكيرة ألح  وقد
 .أيضا   عندهم والكفارة الدية
 إنسرران يهراف فترردى العرام، الطرير  فري حفررة حفرر لرو فيمرا ويتم رل ،4الحنفيرة بره قرال: بسربب القترل:  ال را  

نمرا حقيقرة، القترل النعردام فيره؛ كفرارة وال فقرط، بالديرة مضرمون وهرو فمات،  للردماء صرونا   الديرة وجبرت وا 
 .الهدر عن
  .بالخطأ بالقتل القتل؛ من النو  هذا والحنابلة، والشافعية، المالكية، من الفقهاء جمهور ألح  وقد
 

 الكفارة وجوب في اختلفوا أنهم إال القتل، من النو  اهذ في الدية وجوب على ،5األربعة الفقهاء اتف  وقد
 :كاآلتي

 فيررره، كفرررارة وال فقرررط، بالديرررة مضرررمون بسررربب، القترررل أن   إلرررى ،6الحنفيرررة ذهرررب: ودليلررره األول القرررول .2
نما حقيقة، فيه القتل النعدام  .الهدر عن للدماء صونا   الدية وجبت وا 

 
 : وأدلته ال اني القول .1

 الرذي الخطرأ، القترل مرن هرو القترل؛ مرن النرو  هرذا أن   إلرى ،9الحنابلة وأك ر ،8الشافعيةو  ،7المالكيةذهب 
 :والمعقول بالكتاب ذلك على استدلوا وقد والكفارة، الدية فيه تجب

 
                                                           

ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، بدايرة المجتهرد ونهايرة المقتصرد، . عمد وخطأ: القتل عند المالكية نوعان 1
 .م، دار الحديث، القاهرة3114 -هر 0432ط،.، د011، ص4ج

الجويني، عبد الملك بن عبد اهلل برن يوسرف برن . القتل العمد وشبه العمد والخطأ: القتل عند الشافعية،  ال ة أنوا  هي 2
، 0، ط22، ص01عبرررد العظررريم محمرررود الرررد يب، ج: محمرررد، نهايرررة المطلرررب فررري درايرررة المرررذهب، حققررره وصرررنع فهارسررره

 .ب.ار المنهاج، دم، د3111-هر0432

ابرن قدامرة، عبرد اهلل برن أحمرد برن محمرد، .القترل العمرد وشربه العمرد والخطرأ: القتل عند أك رر الحنابلرة،  ال رة أنروا  هري 3
   .ب.م، دار الكتب العلمية، د0114 -هر 0404، 0، ط320، ص2الكافي في فقه اإلمام أحمد، ج

ت، المطبعرة .ط، د.، د013، ص1الحقرائ  شررح كنرز الردقائ ، ج الزيلعي، ع مان بن علي بن محجن البارعي، تبيرين 4
 .القاهرة-الكبرى األميرية، بوال 

الشرافعي، األم، .0011، ص3القرطبري، الكرافي فري فقره أهرل المدينرة، ج. األول، نفس الجزء والصرفحة الساب  المرجع 5
 .313، ص2ابن قدامة، المغني، ج .21، ص1ج

 .013ص ،1الزيلعي، تبيين الحقائ ، ج 6

 .011، ص4ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 7

 .22، ص01الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 8

  .320، ص2ابن قدامة، الكافي في فقه اإلمام أحمد، ج 9
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 :الكتاب من .أ
م نْ }:  قوله  ط أ   ملْؤِمن ا ق ت ل   و  ق ب ةٍ  ف ت ْحِريرل  خ   1.{، ملْؤِمن ةٍ  ر 

 2.بسبب القتل أو بالمباشرة، القتل بين الكفارة وجوب في تفر  ولم امة،ع اآلية:االستدالل وجه
 :المعقول من .ب
 3.كالمباشرة بالكفارة؛ يلضمن أن فوجب بالدية، يلضمن قتل   أنه
 
 مناقشة االدلة والترجيح.  3
ت، أسرقط الحنفيرة الكفرارة، عمرن حفرر بئررا  فري غيرر ملكره،فوقع بره شرخص فمرا: مناقشة القول األول. أ 

إ بات الكفارة فري الحالرة األولرى، أوجرب  وأ بتوها على من انقلب على طفل وهو نائم فقتله، وأنا أرى أن  
 .من الحالة ال انية؛ ألن  الحفر تم  وهو مستيقظ، ويعلم أنه من الممكن أن يقع بها أحد

 :الترجيح. ب 
س، تلعتبررر مررن القتررل الخطررأ، أرجررح مررا ذهررب إليرره الجمهررور، مررن أن  الجنايررة غيررر المقصررودة علررى الررنف

 .وعقوبته الدية والكفارة
 

  أدائها كيفية مقدارها، أصولها، مشروعيتها،: الدية: الثاني الفرع
 الخطأ القتل في الدية مشروعية :أوال  
 : يأتي بما استدلوا وقد الخطأ، القتل في الدية وجوب على ،4الفقهاء اتف 
ررا} :قولرره .2 م  ررْؤِمنٍ  ك رران   و  ْؤِمن ررا ي ْقتلررل   أ نْ  ِلمل ط ررأ ، ِإالَّ  مل ررنْ  خ  م  ْؤِمن ررا ق ت ررل   و  ط ررأ   مل ق ب ررةٍ  ف ت ْحِريرررل  خ  ْؤِمن ررٍة، ر    مل

ِدي ة   لَّم ة   و  دَّقلوا أ نْ  ِإالَّ  أ ْهِلهِ  ِإل ى ملس   5.{ي صَّ

 6.الخطأ القتل في الدية الكريمة اآلية أوجبت: ستداللاال وجه
                                                           

 .13سورة النساء، جزء من اآلية  1
م الشررافعي وهرررو شرررح مختصررر المزنررري، المرراوردي، علرري بررن محمرررد بررن محمررد، الحررراوي الكبيررر فرري فقرره مرررذهب اإلمررا 2

م، دار الكتررب العلميررة، 0111-هررر010401، ط13، ص02علرري محمررد معوض،وعررادل أحمررد عبررد الموجررود، ج: تحقيرر 
 .لبنان-بيروت

 .12نفس الجزء، ص، الساب  المرجع 3

جررويني، نهايررة ال .011، ص4ابررن رشررد، بدايررة المجتهررد ونهايررة المقتصررد، ج. 013، ص1الزيلعرري، تبيررين الحقررائ ، ج 4
 .320، ص2ابن قدامة، الكافي في فقه اإلمام أحمد، ج .22، ص01المطلب في دراية المذهب، ج

 .13سورة النساء، جزء من اآلية 5

 .204، ص2القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج 6
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 و ال ون ،2لبون ابنة و ال ون ،1مخاض بنت  ال ون اإلبل من فديته خطأ؛ قلتل من" : قوله .2
 5".4لبون بني وعشرة ،3حقة
 .الخطأ القتل في ،الدية وجوب على الداللة، واضح الشريف الحديث: ستداللاال وجه
 
  الدية مقدار:  انيا  
 : الذكر دية .2
 .مقامها وميق ما أو اإلبل، من مائة هي الذكر، دية أن   في ،6الفقهاء بين خالف ال
 : األن ى دية .1

  الرجررل مررن النصررف علررى والميررراث الشررهادة فرري ألنهررا الررذكر؛ ديررة نصررف هرري األن ررى، ديررة أن   الررراجح
 7.الدية في فكذلك

 :الجنين دية .3
 عشرر نصرف والغلرر ة غلرر ة، هري ميترا ، أمره عرن انفصرل الرذي الجنرين ديرة أن   فري ،8الفقهاء بين خالف ال

  .وأنو ته الجنين بذكورة الغر ة تختلف وال اإلبل، من خمس وهي الكاملة، الدية
 
 

                                                           

، 3البراقي، ج ابرن ماجرة، سرنن ابرن ماجرة، تعلير  محمرد فرؤاد عبرد.هي اإلبل التي أتمت سرنة مرن عمرهرا: بنت مخاض 1
 .212ص

 .المرجع الساب ، نفس الجزء والصفحة. بل التي أتمت سنتين من عمرهاهي اإل: بنت لبون 2

 .الساب ، نفس الجزء والصفحةالمرجع . تي أتمت  الث سنين من عمرهاهي اإلبل ال: حقة 3

 .المرجع الساب ، نفس الجزء والصفحة .ذكور اإلبل: بني لبون 4

 .حديث حسن: قال األلباني. 212، ص3ن ماجة مذيلة بأحكام األلباني، جابن ماجة، سنن اب 5
عبرد الكرريم سرامي : محمود بن أحمد بن عبرد العزيرز برن عمرر، المحريط البرهراني فري الفقره النعمراني، تحقير ابن مازة،  6

، 211هرات، صابرن الحاجرب الكرردي، جرامع األم .لبنران-م، دار الكتب العلميرة، بيرروت3114-هر0434، 0الجندي، ط
ط، .، د301، ص2الشيرازي، إبراهيم برن علري برن يوسرف، المهرذب فري فقره اإلمرام الشرافعي، ج. ب.د، د.ت، د.ط، د.د
الكلوذاني، محفوظ بن أحمرد برن الحسرن، الهدايرة علرى مرذهب اإلمرام أبري عبرد اهلل أحمرد .ب.ت، دار الكتب العلمية، د.د
م، 3114-هررر0432، 0، ط232طيررف همرريم، ومرراهر ياسررين الفحررل، صعبررد الل: بررن محمررد بررن حنبررل الشرريباني، تحقيرر ا

 .ب.مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، د

 .32، ص1الشافعي، األم، ج. 332ابن جزي، القوانين الفقهية، ص. 11، ص31السرخسي، المبسوط، ج 7

الكتررررب  م، دار0114-هررررر0404، 3، ط001، ص2السررررمرقندي، محمررررد بررررن أحمررررد بررررن أبرررري أحمررررد، تحفررررة الفقهرررراء، ج 8
ط، .، د11، ص1شررررح مختصرررر خليرررل، ج مرررنح الجليرررلمحمرررد برررن أحمرررد برررن محمرررد، علررريش،  .لبنررران-العلميرررة، بيرررروت

 .414، ص2ابن قدامة، المغني، ج. 32، ص1الشافعي، األم، ج. م، دار الفكر، بيروت0121-هر0411
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 :1الدية أصول : ال ا  
 والبقرر، والفضرة، الرذهب، فري 3اختلفروا لكرنهم ،الديرة أصرول مرن أصرل اإلبرل أن   علرى ،2الفقهراء اتفر 

لل والغنم،   ال؟ أم الدية أصول من هي هل ،4والحل
 أهرل علرى وتكرون ،سرتة الديرة أصرول أن   مرن ،6نابلرةالح وبعرض ،5الحنفيرة بعرض إليره ذهرب ما والراجح
 .باإلبل اإلبل أهل وعلى بالذهب، الذهب

 
 يعررادل مررا أو ذهبرري، دينررار ألررف للررذكر قيمتهررا وتكرون بالررذهب، عنرردنا تلقرردر الديررة فرر ن   لبالدنررا، وبالنسربة
 7.الذهب من غراما   2158

 8.الشرائية قيمتها فقدت الفضة ألن   يلقبل؛ فال هذه، أيامنا في بالفضة الدية تقدير أما
 

                                                           

، 30، جسالمية، الموسوعة الفقهية الكويتيرةوزارة األوقاف والشؤون اإل. هي األموال التي تلدفع منها الدية: أصول الدية 1
  . 21ص

النرررررووي، روضرررررة . 0011، ص3القرطبرررري، الكرررررافي فررررري فقرررره أهرررررل المدينررررة، ج. 12، ص31السرخسرررري، المبسررررروط، ج2
 .211، ص2ابن قدامة، المغني، ج. 322، ص1الطالبين، ج

محمرد حجري : من، الرذخيرة، تحقير القرافري، أحمرد برن إدريرس برن عبرد الررح. 322، ص1الكاساني، بردائع الصرنائع، ج 3
 .331، ص03المرراوردي، الحرراوي الكبيررر، ج. م، دار الغرررب اإلسررالمي، بيررروت0114، 0، ط224، ص03وآخرررون، ج

 .211، ص2ابن قدامة، المغني، ج

 .العرب، مادة حلل منظور، لسان ابن .وهو ال وب: جمع حلة: الحلل 4

 .322، ص1جالصنائع،  بدائع الكاساني، 5

، 3تيمية، عبد السالم بن عبد اهلل بن الخضر بن محمد، المحرر في الفقه علرى مرذهب اإلمرام أحمرد برن حنبرل، جابن  6
 .م، مكتبة المعارف، الرياض0124-هر0414، 3، ط044ص

 
د حسرررررررررررام الررررررررررردين حفظررررررررررره اهلل تعرررررررررررالى، تقررررررررررردير الديرررررررررررة بالرررررررررررذهب ولررررررررررريس باإلبرررررررررررل، شررررررررررربكة يسرررررررررررألونك .عفانرررررررررررة، أ7

http://www.yasaloonak.net/2008-09-18-html 
 المعاصررة، الزكراة قضرايا فري فقهيرة أبحراث وآخررون، سرليمان عمرراألشرقر، . نفس الموقرع االلكترونريالمرجع الساب ،  8
 .ر النفائس، بيروتم، دا0112، 0، ط21، ص0ج

http://www.yasaloonak.net/2008-09-18-11-36-26/2009-07-07-12-19-42/1307-2011-06-10-01-46-43.html
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 :الدية أداء كيفية: رابعا  
 كل آخر في سنوات،  الث على مقسمة الجاني، 2عاقلة على تجب الخطأ، دية أن   على ،1الفقهاء اتف 
 .الدية  لث سنة؛
 
  وأصولها ،الخطأ القتل في مشروعيتها :الكفارة :الثالث الفرع
 :لخطأا القتل في 3الكفارة مشروعية : أوال  
  :يأتي بما استدلوا وقد ،الخطأ القتل في الكفارة وجوب على ،4الفقهاء اتف 
ررا} : قولره .2 م  ررْؤِمنٍ  ك رران   و  ْؤِمن ررا ي ْقتلررل   أ نْ  ِلمل ط ررأ   ِإالَّ  مل رنْ  ،خ  م  ْؤِمن ررا ق ت ررل   و  ط ررأ   مل ق ب ررةٍ  ف ت ْحِريرررل  خ  ْؤِمن ررةٍ  ر   ،مل

ِدي ة   لَّم ة   و  دَّقلوا أ نْ  ِإالَّ  ،أ ْهِلهِ  ِإل ى ملس  ق ب ةٍ  ف ت ْحِريرل  ،ملْؤِمن   و هلو   ل كلمْ  ع دلو   ق ْومٍ  ِمنْ  ك ان   ف ِ نْ  ،ي صَّ نْ  ،ملْؤِمن ةٍ  ر   و اِ 
ب ْيررن هلمْ  ب ْيررن كلمْ  ق ررْومٍ  ِمررنْ  ك رران   ررلَّم ة   ف ِدي ررة   ،ِمي  ررا    و  ت ْحِريرررل  ،أ ْهِلررهِ  ِإل ررى ملس  ق ب ررةٍ  و  ْؤِمن ررةٍ  ر  ررنْ  ،مل  ف ِصرري امل  ،دْ ي ِجرر ل ررمْ  ف م 

ْينِ  ك ان   ،اللَّهِ  ِمن   ت ْوب ة   ،ملت ت اِبع ْينِ  ش ْهر  ا اللَّهل  و  ِليم  ِكيم ا ع   5.{ح 

 فمن ،مؤمنة رقبة تحرير وهي ،الخطأ القتل في الكفارة وجوب على ،الكريمة اآلية دلت :االستدالل وجه
 .متتابعين شهرين فصيام ،يجد لم
 
  لنا صاحب في  النبي أتينا :قال ، 6األسقع بن وا لة عن .1
 

                                                           

الرملي، محمرد برن أبري العبراس أحمرد . 322، ص4الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج. 221، ص1ابن عابدين، رد المحتار، ج 1
ابررررن قدامررررة، . م، دار الفكر،بيررررروت0124-هررررر0414ط، .، د212، ص1بررررن حمررررزة، نهايررررة المحترررراج إلررررى شرررررح المنهرررراج، جا

 .212، ص2المغني، ج

في فناء ولي المقتول،  م ك ر االستعمال، حترى  وهو دافع الدية، وسميت عقال  ؛ ألن اإلبل كانت تلعقل :جمع عاقل: العاقلة 2
ن لم تكن من اإلبل  .330، ص31وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج. ألطل  على الدية وا 

ذهبه، هذا أصلها،  م استلعملت فيما ولجد فيه صرورة مخالفرة أو انتهراك، من الك فر، وهو الستر، ألنها تستر الذنب وتل : الكفارة 3
ن لم يكن   .22، ص22، جالساب  المرجع. فيه إ م ؛ كالقتل خطأ وغيرهوا 

وأحمرد  أحمرد سرالمةقليروبي وعميررة، . 182، ص2ابرن رشرد، بدايرة المجتهرد، ج. 67، ص16السرخسري، المبسروط، ج 4
ابررن قدامررة، المغنرري،  .دار الفكررر، بيررروت ،م2995-هررر2225ط، .، د263، ص2ج ، حاشرريتا قليرروبي وعميرررة،البرلسرري

 .171، ص0ج

 .13سورة النساء، آية  5

هو وا لة بن األسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل، اللي ي الكناني، صحابي، أسلم قبرل تبروك وشرهدها، روى : وا لة بن األسقع 6
حردي ا ، تروفي سرنة  11سرلمة، وغيررهم، مرن أهرل الصرفة، لره فري كترب الحرديث ، وعن أبي مر د، وأبي هريررة، وأم عن النبي 

 .413، ص1ابن حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة، ج. 123، ص4ابن األ ير، أسد الغابة، ج. هر22
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  2." النار من منه عضوا   ،عضو بكل ،وجل عز اهلل يلعت  ،عنه أعتقوا"  : فقال ،1أوجب قد
 .رقبة عت  هنا وهي ،الخطأ القتل في الكفارة مشروعية على ،الشريف الحديث  دل   :االستدالل وجه
 

      القتل كفارة خصال : انيا  
 : قولين على لمسألةا هذه في الفقهاء اختلف

 أن   إلرى  7روايرة فري 6أحمرد واإلمام ،5للشافعية وقول ،4والمالكية ،3الحنفية ذهب :وأدلته األول القول .2
 عرن عراجزا   القاترل كران فر ذا ،متترابعين شرهرين فصيام يجد لم ف ن ،مؤمنة رقبة عت  القتل كفارة خصال
 .عليه شيء فال ،ذلك نحو أو مرض أو لهرم ،الصوم

م نْ } : بقوله ذلك على استدلوا دوق ط أ   ملْؤِمن ا ق ت ل   و  ق ب ةٍ  ف ت ْحِريرل  خ   8.{ملْؤِمن ةٍ  ر 

ْينِ  ف ِصي امل  ،ي ِجدْ  ل مْ  ف م نْ } : قال  م ك ان   ،اللَّهِ  ِمن   ت ْوب ة   ،ملت ت اِبع ْينِ  ش ْهر  ا اللَّهل  و  ِليم  ِكيم ا ع   9.{ح 
 فصريام ،يجرد لرم فمرن ،رقبرة عتر  القترل كفرارة أن   علرى ،بوضروح الكريمرة اآليرة دلرت :االسرتدالل وجره

 10.الخصلتين هاتين بعد آخر أمر أي ،الكريمة اآلية تلضف ولم ،متتابعين شهرين

                                                           

. 523، ص1ابرن رجرب، جرامع العلروم والحكرم ، ج. إنَّه كان قتل قتيال  : قالويل ، أي أتى كبيرة يستح  بها النار: أ وجب 1
، 252، ص1عبررد المعطرري أمررين القلعجرري، ج: ابررن الجرروزي، عبررد الرررحمن بررن علرري بررن محمررد، غريررب الحررديث، تحقيرر 

 .لبنان -م، دار الكتب العلمية، بيروت2905-هر2285، 2ط

إسرررناده : قرررال شرررعيب األرنرررؤوط. 393، ص15أحمرررد، مسرررند اإلمرررام أحمرررد مذيلرررة بأحكرررام شرررعيب األرنررراؤوط عليهرررا، ج 2
 .صحيح

   . 221، ص5اساني، بدائع الصنائع، جالك 3

  . 2280، ص1القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة، ج 4

 . ب.ت، عالم الكتب، د.ط، د.، د119الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف ، التنبيه في الفقه الشافعي، ص 5
م المرذهب الحنبلري، وأحرد أئمرة الفقره هو اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، من بني ذهل بن شيبان، إما: أحمد 6

هر، امتلحن في أيرام المرأمون والمعتصرم ليقرول بخلر  القررآن فرأبى، وأظهرر 262األربعة، أصله من مرو، وولد ببغداد سنة 
الزركلي، خير . هر122، توفي سنة "األشربة" ، و"المسائل " ، و"المسند : " اهلل على يديه مذهب أهل السنة، من مؤلفاته

ابن سعد، الطبقات الكبرى، . ب.م، دار العلم للماليين، د1881، 25، ط183بن محمود بن محمد، األعالم، ص الدين
 .153، ص7ج

 . 527، ص0ابن قدامة، المغني، ج 7

 .13سورة النساء، جزء من اآلية  8

 .، نفس اآليةالسابقة السورة 9

، 22، جقاسرررم محمرررد النررروري: ام الشرررافعي، تحقيررر العمرانررري، يحيرررى برررن أبررري الخيرررر برررن سرررالم، البيررران فررري فقررره اإلمررر 10
 .م، دار المنهاج، جدة1888 -هر 2212، 2، ط617ص
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 أن   إلرى ،2ال انيرة الروايرة فري أحمرد واإلمرام ،1اآلخرر القرول فري الشرافعية ذهرب :وأدلتره ال راني القرول .1

 ف طعرام ،يسرتطع لرم فر ن ،متترابعين شرهرين فصريام ،يجد لم ف ن ،مؤمنة رقبة عت  :القتل كفارة خصال
  .مسكينا   ستين
  :جهتين من بالمعقول ذلك على استدلوا وقد
 3.الظهار كفارة على قياسا   ،مسكينا   ستين إطعام عليه فيجب ،الصيام يستطع لم إن القاتل .أ
 يناسرب فرال ،وتحرذير وتخويف تهديد اممق هذا ألن   ؛ القتل كفارة خصال ذكر عند اإلطعام يلذكر لم .ب
 4.التسهيل من فيه لما ؛ اإلطعام فيه يلذكر أن
 
 والترجيح األدلة مناقشة .3
 عرن القترل لكفرارة إسرقاط فيره ،فقرط الصريام  رم العتر  :الكفرارة خصرال برأن   القول :األول القول مناقشة .أ

 غيررر العترر  وأن   خاصررة ،الصرريام يسررتطيعون ال الررذين ،والعجررزة المزمنررة األمررراض أصررحاب مررن ك يررر
  .هذه أيامنا في موجود

 
 ،الكفرارة تشرريع مرن المقصرود تحقير  فيره ألن   ،ال راني القرول أصرحاب إليره ذهرب ما أرجح :الترجيح .ب

 فيهررا انتقررل الترري الظهررار علررى قياسررا   ،الجريمررة تكرررار عرردم علررى وحرصرره ،بالررذنب اإلنسرران شررعور وهررو
  5.اماإلطع إلى الصيام عن العاجز

 
 
 
 
 

                                                           

 .119الشيرازي، التنبيه في الفقه الشافعي، ص1

 .527، ص0ابن قدامة، المغني، ج 2

 .617، ص22العمراني، البيان في فقه اإلمام الشافعي، ج 3

، 2، ط331، ص1محمررد حسررين شررمس الرردين، ج: تحقيرر  عظرريم،، تفسررير القرررآن الإسررماعيل بررن عمررر ك يررر، ابررن 4
 .هر، دار الكتب العلمية، بيروت2229

 عفانة، كفارة القتل الخطأ، شبكة يسألونك 5
 http://www.yasaloonak.net/2008-09-18-11-36-26/2009-07-07-12-26-01/766-2008-10-30-

05-57-14.html 
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 باإلهمال النفس دون ما على الجناية عقوبات :الثاني المطلب
 دون ما على الجناية في ،5األرش وجوب على ،4والحنابلة ،3والشافعية ،2والمالكية ،1الحنفية فقهاء اتف 
 :يأتي بما ذلك على استدلوا وقد ،خطأ   النفس
د لرهف  ،بينررة عرن قرتال   مؤمنررا   6اعتربط مرن"  : قولره :أوال   ق رو 

ن   ،المقترول أوليراء يرضررى أن إال  ،7  فرري وا 
 وفري ،الديرة الشرفتين وفري الديرة اللسران وفي ،الدية جدعه الذي األنف وفي ،اإلبل من مائة الدية النفس

 نصررف الواحرردة الِرجررل وفرري الديررة العينررين وفرري ،الديررة الصررلب وفرري ،الديررة الررذكر وفرري ،الديررة البيضررتين
الملن ِقلة وفي ،الدية  لث 9الجائفة وفي ،الدية ث ل 8المأمومة وفي ،الدية

 وفري ،اإلبرل مرن عشررة خمرس 10
 وفرررري ،اإلبررررل مررررن خمررررس السررررن وفرررري ،اإلبررررل مررررن عشررررر والرجررررل اليررررد مررررن األصررررابع مررررن إصرررربع كررررل

الملْوِضحة
 12 ." اإلبل من خمس 11

 عتررداءاال حالررة فرري ،الجرراني علررى يجررب مررا ،الشرريف الحررديث هررذا فرري  النبرري فصررل :االسررتدالل وجره
  .دونها وما النفس على

                                                           

 .202، ص1الكاساني، بدائع الصنائع، ج 1

 .312، ص4الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 2

 .311، ص1النووي، روضة الطالبين ، ج 3

 .231، ص2البهوتي، كشاف القنا ، ج 4

وزارة األوقررراف والشرررؤون اإلسرررالمية، الموسررروعة الفقهيرررة . هرررو المرررال الواجرررب فررري الجنايرررة علرررى مرررا دون الرررنفس: األرش 5
 .014، ص2الكويتية، ج

ابن األ ير، المبارك بن محمد برن محمرد، النهايرة فري غريرب الحرديث . ه وال جريرة توجب قتلهقتله بال جناية من: اعتبط 6
م، المكتبررررة 0111 -هررررر 0211ط، .، د013، ص2ج الررررزاوي ومحمررررود محمررررد الطنرررراحي،طرررراهر أحمررررد : واأل ررررر، تحقيرررر 

 .بيروت ،العلمية

د 7 األوقرراف والشررؤون اإلسررالمية، الموسرروعة الفقهيررة وزارة . هررو القصرراص، وأن يلفعررل بالفاعررل الجرراني م ررل مررا فعررل: الق ررو 
 .321، ص22الكويتية، ج

، الموسوعة الفقهية الكويتية، المرجع الساب . هي الشجة التي تبلغ أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ: المأمومة 8
 .02، ص21ج

 .23، ص02جالمرجع الساب ، . هو الجرح الذي يصل إلى جوف عظم الفخذ: الجائفة 9

 .ابن منظور، لسان العرب، مادة نقل. هو الجرح الذي ينقل  العظم من موضع إلى موضع: الملن ِقلة 10
 .مادة وضحالمرجع الساب ، . هو الجرح الذي بلغ العظم فأوضح عنه: الملْوِضحة 11

الزكراة، : كتاب مصطفى عبد القادر عطا،: على الصحيحين، تحقي المستدرك محمد بن عبد اهلل بن محمد، الحاكم،  12
األلبررراني، محمرررد  .حررديث صرررحيح :قرررال الحررراكم .م، دار الكترررب العلميرررة، بيررروت2998-هررر2222، 2، ط551ص ،2ج

 :كتررراب صرررحيحه، وشرراذه مرررن محفوظرره،ناصررر الررردين، التعليقررات الحسررران علررى صرررحيح ابررن حبررران وتمييررز سرررقيمه مررن 
م، دار براوزير للنشرر والتوزيرع، 1883 -هر 2212 ،2، ط170، ص9ج كتب النبي صلى اهلل عليه وسلم :التاريخ، باب

 .صحيح لغيره: قال األلباني. المملكة العربية السعودية-جدة
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 ،2عبراس وابرن ،1ومعاويرة ،وعلري ،عمرر مرنهم ،الصرحابة مرن جمع عن ورد حيث :الصحابة فعل : انيا  

 دون مررا علررى جنايررة فيهررا حرردث الترري ،الوقررائع مررن جملررة فرري ،رشاأل تقرردير ،أجمعررين عررنهم اهلل رضرري
 3.النفس
 :4وجهين من :القياس : ال ا  
 مررا علررى الجنايررة فرري األرش يجررب فكررذلك ، خطررأ الررنفس علررى الجنايررة فرري الديررة أوجررب ، اهلل أن   .2

 .النفس دون
 األعضررراء إترررالف ضرررمان الجررراني علرررى يترترررب ال فلمررراذا ،الضرررمان عليررره يترترررب المرررال إترررالف أن   .1

 .والجراحات
 

 باإلهمال النفس دون ما على الجناية في األرش مقدار :الثاني الفرع
 بردن فري   اهلل يخلر  لرم عضرو كل أن   إلى ،8والحنابلة ،7والشافعية ،6والمالكية ،5الحنفية فقهاء ذهب

 األعضراء هرذه مرن عضرو كرل إترالف ألن   ،كاملرة ديرة ففيره ؛ واألنرف كاللسران ؛ واحردا   إال منه اإلنسان
 .النفس ك تالف

                                                           

هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي األموي، مؤسس الدولة األموية بالشام، وأحد دهاة : معاوية 1
أسرلم عرام الفرتح، واله أبرو بكرر  رم عمرر، وأقرره ع مران علرى الرديار العررب الكبرار، كران فصريحا  حليمرا  وقرورا ، ولرد بمكرة، و 

الشررامية، تنررازل لرره الحسررن بررن علرري عررن الخالفررة، غررزا جررزر البحررر المتوسررط والقسررطنطينية وك رررت فتوحاترره، ترروفي سررنة 
 .286، ص7ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج. 316، ص7البخاري، التاريخ الكبير، ج. هر68

اهلل بن عباس بن عبد المطلب، قرشري هاشرمي، حبرر األمرة وترجمران القررآن، أسرلم صرغيرا ، والزم  هو عبد: ابن عباس 2
وروى عنرره، كرران يجلرس للعلررم، فيجعررل يومرا  للفقرره، ويومررا  للتأويرل، ويومررا  للمغررازي، ويومرا  للشررعر، ويومررا  لوقررائع  النبري 

الزركلري، . 308، ص2ي، سرير أعرالم النربالء، جالرذهب. هرر 60العرب، كف بصره في آخر عمره، تروفي بالطرائف سرنة 
 .95، ص2األعالم، ج

 .205، ص0ابن قدامة، المغني، ج 3
هر، دار ابرن الجروزي، المملكرة العربيرة 0431، 0، ط311الالحم، صالح بن عبد اهلل، الجناية على ما دون النفس، ص 4

 .السعودية

 .21، ص2الموصلي، االختيار لتعليل المختار، ج 5

 .170، ص2، حاشية الدسوقي، جقيالدسو  6

 .310، ص1النووي، روضة الطالبين، ج 7

 .24، ص1البهوتي، كشاف القنا ، ج 8
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ل  وما  كاملة الدية ففيهما ،فتينوالش ،واألذنين ،والعينين ،والرجلين ،كاليدين ؛ شيئان منه اإلنسان في خل
 إذهاب ؛ إحداهما إتالف في ألن   ؛ الدية نصف أحدهما وفي ،العضو منفعة إذهاب إتالفهما في ألن   ؛

 .العضو منفعة نصف
ل  وما  .وأهدابها العينين أجفان وهو ،الدية ربع منها واحد كل وفي ،الدية ففيها أشياء أربعة منه خل
 أصررابع وفرري ،الديررة اليرردين أصررابع ففرري ،علشرررها منهررا واحررد كررل وفرري ،الديررة ففيهررا عشرررة منرره فيرره ومررا

صبع إصبع بين فر  وال ،أيضا   الدية الرجلين  .سواء كلها فاألصابع ،وا 
 

  باإلهمال األموال إتالف عقوبات :الثالث المطلب
 كررران إذا بالم رررل يكرررون ؛ األمررروال ضرررمان أن   إلرررى ،4والحنابلرررة ،3والشرررافعية ،2والمالكيرررة ،1الحنفيرررة ذهرررب
 :يأتي بما ذلك على استدلوا وقد  ،م ليا   المال

 
ل ْيكلمْ  اْعت د ى ف م نِ } : قوله :أوال   ل ْيهِ  ف اْعت دلوا ع  ا ِبِمْ لِ  ع  ل ْيكلمْ  اْعت د ى م   5.{ ع 

ز اءل } : قوله : انيا    6.{ِمْ لله ا س يِّئ ة   س يِّئ ةٍ  و ج 
نْ } : قوله : ال ا   اق ْبتلمْ  و اِ  ا ِبِمْ لِ  اِقبلواف ع   ع  ل ِئنْ  ،ِبهِ  علوِقْبتلمْ  م  ب ْرتلمْ  و  ْير   ل هلو   ص  اِبِرين   خ   7.{ِللصَّ
ناء ،بطعام طعام"  :عنها اهلل رضي لعائشة  قوله :رابعا     8." ب ناء وا 

 

                                                           

 .332، ص2الزيلعي، تبيين الحقائ ، ج 1
 .225، ص3جالدسوقي، حاشية الدسوقي،  2
 .109، ص2الماوردي، الحاوي الكبير، ج 3

 .180، ص5ابن قدامة، المغني، ج 4

 .014من اآلية سورة البقرة، جزء  5
 .41سورة الشورى، جزء من اآلية  6

 .031سورة النحل، آية  7

 .02سب  تخريجه ص 8
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 تلضررررمن ،الم ليرررة األشررررياء أن   علرررى ،الشررررريف النبررروي والحرررديث الكريمررررة اآليرررات ترررردل :االسرررتدالل وجررره
 1.بالم ل

 
 2.المتلف الشيء م ل في ،وأتم أعدل وذلك ،الضرر جبران التضمين من المقصود ألن   :خامسا  
 تعرررذر إذا"  :الفقهيرررة بالقاعررردة وعمرررال   ،للضررررورة بالقيمرررة الضرررمان فيكرررون ،الم رررل وجرررود  تعرررذر إذا أمرررا

 3."البدل إلى يلصار األصل
 

 ،يوجررد كررأن حكمرري؛ أو ،عنرره البحررث عرردب السررو  فرري الم ررل وجررود كانقطررا  حسرري؛ حقيقرري إمررا والتعررذر
 4.الم ل  من من بأك ر لكن
 

 فرري أو الم ليررات فرري سررواء ،القيمررة دفررع ،الحاضررر وقتنررا فرري النرراس علررى واألسررهل األيسررر أن   أرى وأنررا
 .القيميات

 
  المهمل على الحاكم يفرضها عقوبات :الرابع المطلب

 
 :5نوعان العقوبات

 .والديات ،والقصاص ،لحدودكا ؛ شرعا   مقدرة عقوبات :أوال  
 إلرى تهردف ،6تعزيريرة عقوبرات تلسرمى العقوبرات وهرذه ،للحراكم تقرديرها يلتررك ،مقردرة غيرر عقوبرات : انيا  
 .الجريمة تكرار من ومنعه ،الجاني رد 
 

                                                           

ت، .ط، د.، د223، ص4بشرررح جررامع الترمررذي، ج تحفررة األحرروذي محمررد عبررد الرررحمن بررن عبررد الرررحيم،المبرراركفوري،  1
 .دار الكتب العلمية، بيروت

  .12الزحيلي، نظرية الضمان، ص 2

 . 30، ص22مادة علماء، مجلة األحكام العدلية، مجموعة من ال 3

 .12الزحيلي، نظرية الضمان، ص 4

 
 .212، ص32وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 5

ع المرجر .كفرارة غالبرا   هو عقوبة غير مقدرة شرعا ، تجب حقا  هلل، أو آلدمي، في كل معصية ليس فيها حرد وال: التعزير 6
 .324، ص03جالساب ، 
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 التعزير حكم :األول الفرع
 أنره التعزيرر فري األصرل أن   إلرى ،4والحنابلرة ،3والشرافعية ،2والمالكية ،1الحنفية من الفقهاء جمهور ذهب

  :يأتي بما مشروعيته على استدلوا وقد ،مشرو 
تِررري} : قولررره :أوال   رررافلون   و الالَّ وهلنَّ  ،ف ِعظلررروهلنَّ  ،5نلشلررروز هلنَّ  ت خ  ررررل ررراِجعِ  ِفررري و اْهجل  ف رررِ نْ  ،و اْضرررِربلوهلنَّ  ،اْلم ض 

ل ْيِهنَّ  ت ْبغلوا ف ال   أ ط ْعن كلمْ  ِليًّا ان  ك   اللَّه   ِإنَّ  ،س ِبيال   ع   6.{ك ِبير ا ع 

 مشرروعية إلرى تنبيره ذلرك وفري ،لهن تأديبا   ،العاصيات الزوجات بضرب ،  اهلل أمر :ستداللاال وجه
 7 .التعزير

 
 8." اهلل حدود من حد   في إال ؛ أسواط  عشرة فو  ،أحد يلجلد ال"  : قوله : انيا  
  عشرة حتى ،اهلل حدود من حدا   رتكبي لم الذي المذنب بجلد ، النبي صر ح :االستدالل وجه

 9         .مشروعا   التعزير فيكون ،التعزير صور من صورة وهذه ،له عقوبة أسواط
 

 وفريهن ،فرواحش هرن :قرال ،فاسر  يرا ،خبيرث يرا :للرجرل الرجرل قرول"  :قال أنه  علي عن روي : ال ا  
  10." عقوبة

                                                           

 .398، ص6العيني، البناية، ج 1
 .231، ص1الحطاب الرعيني، مواهب الجليل، ج 2

 .29،  ص0الرملي، نهاية المحتاج، ج 3

 .270، ص9ابن قدامة، المغني، ج 4

ير ، القرطبرري، تفسررابررن منظررور، لسرران العرررب، مررادة نشررز. هررو كراهيررة المرررأة لزوجهررا، وخروجهررا عررن طاعترره: النشرروز 5
 .312، ص2القرطبي، ج

 .24سورة النساء، جزء من اآلية  6

 .232، ص2ج الشربيني، مغني المحتاج، 7

 .2780: التعزير، رقم الحديث أسواط قدر: باب الحدود، :كتابمسلم، صحيح مسلم،  8

، 2ط ،100، ص1ابرن فرحررون، إبررراهيم بررن علرري بررن محمررد، تبصرررة الحكررام فرري أصررول األقضررية ومنرراهج األحكررام، ج 9
 .ب.م، مكتبة الكليات األزهرية، د2906 -هر 2286

، (مصررنف ابررن أبرري شررريبة)ابررن أبرري شرريبة، عبررد اهلل بررن محمررد بررن إبررراهيم، الكتررراب المصررنف فرري األحاديررث واآل ررار 10
األلبرراني، محمررد ناصررر الرردين، . هررر ، مكتبررة الرشررد، الريرراض2289، 2، ط568، ص5كمررال يوسررف الحرروت، ج: تحقيرر 

م، المكترب 2905-هرر2285، 1، ط52، ص0زهير الشاويش، ج: في تخريج أحاديث منار السبيل، إشراف إرواء الغليل
: أنره سلرئل عرن قرول الرجرل للرجرل: " عرن علري : حديث حسن، ونصه عند األلباني: قال األلباني. اإلسالمي، بيروت

 ".هن فواحش فيهن تعزير: يا فاس ، يا خبيث، قال
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  .له الراشدين الخلفاء أحد لفعل ،زيرالتع مشروعية على دليل ،األ ر هذا :االستدالل وجه
    :المعقول من :رابعا  
 1 .مشروعا   فيكون ،للزجر صالح والتعزير ،منها للتقليل ؛ واجب الجنايات عن الزجر .2
 مررا مررع تتناسررب عقوبررات تلش ررر  أن فوجررب ،محرردودة غيررر الجرررائم لكررن   ،محرردودة الشرررعية النصرروص .1

 .جرائم من يستجد
 

  التعزيرية العقوبات شكالأ :الثاني الفرع
 لرررد  ؛ مناسرربا   اإلمررام يررراه مررا وبحسررب ،الجنايررة قرردر بحسررب ،ونوعررا   كمررا   التعزيريررة العقوبررات تختلررف
 2 .وزجرهم الجناة
  :اإلهمال عن الناجمة الجنايات في التعزيرية العقوبات أشهر ومن
 

  :بالحبس التعزير :أوال  
 .والسنة ،بالكتاب ذلك على استدلوا وقد ،الحبس مشروعية على 3الفقهاء اتف 
تِرري} : قولرره :الكترراب مررن الحرربس مشررروعية .1 رراِئكلمْ  ِمررنْ  اْلف اِحش ررة   ي ررْأِتين   و الالَّ ل ررْيِهنَّ  ف اْست ْشررِهدلوا ،ِنس   ع 

تَّى اْلبليلوتِ  ِفي ف أ ْمِسكلوهلنَّ  ش ِهدلوا ف ِ نْ  ،ِمْنكلمْ  أ ْرب ع ة   فَّاهلنَّ  ح    4 .{س ِبيال   ل هلنَّ  اللَّهل  ي ْجع ل   وْ أ   ،اْلم ْوتل  ي ت و 

 5 .الحبس مشروعية على يدل {اْلبليلوتِ  ِفي ف أ ْمِسكلوهلنَّ } : قوله :االستدالل وجه

                                                           

 .211، ص1العيني، البناية، ج 1
 . 312، ص2الزيلعي، تبيين الحقائ ، ج 2

المرراوردي، الحرراوي الكبيررر، . 198، ص1ابررن فرحررون، تبصرررة الحكررام، ج .273، ص7الكاسرراني، برردائع الصررنائع، ج 3
السياسرررة الشررررعية فررري إصرررالح الراعررري والرعيرررة، أحمرررد برررن عبرررد الحلررريم برررن عبرررد السرررالم، ابرررن تيميرررة ،  .331، ص6ج

 .ة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، المملكة العربية السعوديةهر، وزار 2220، 2، ط91ص

 .02سورة النساء، آية  4

 .02، ص5القرطبي، تفسير القرطبي، ج 5
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 حبس ، النبي أن  "  ،3 جده عن ،2أبيه عن ،1حكيم بن بهز رواه ما :السنة من الحبس مشروعية .2
لى  م تهمة في رجال     4 ." عنه خ 

 5 .التعزير باب من وهو ،الحبس جواز على ،الشريف الحديث هذا يدل :اللستداال وجه
 

 :التعزير بالمال:  انيا  
 .في أيامنا هذه شيوعا   األك ر المالية العقوبات أنوا  من وهو التعزير، صور أحد بالمال التعزير يلعتبر

 : وقد اختلف الفقهاء في جواز التعزير بالمال على قولين
 
، إلرى عردم مشرروعية التعزيرر 8، والحنابلرة7، والشرافعية فري الجديرد6ذهب الحنفية: ل وأدلتهالقول األو . 2

 .؛ ألنه لم يرد في ذلك شيء في الشر بالمال 

                                                           

سرليمان التيمري وجريرر برن حرازم : هرو بهرز برن حكريم برن معاويرة برن حيردة القشريري البصرري، روى عنره: حكيم بن بهز 1
: صررالح، وقررال البخرراري: ، وغيرررهم، و  قرره ابررن المررديني، ويحيررى، والنسررائي، قررال أبررو زرعررةوحمرراد بررن زيررد ويحيررى القطرران
الذهبي، . 221، ص1البخاري، التاريخ الكبير، ج. هر92لم أر له حدي ا  منكرا ، توفي عام : يختلفون فيه، وقال ابن عدي

 .368، ص6سير أعالم النبالء، ج

روى  ،برن حيردة القشريري البصررري، ترابعي  قرة، وأبروه مرن أصرحاب النبرري هرو حكرريم برن معاويرة : والرد بهرز برن حكريم 2
ابرن حبران، محمرد برن حبران برن أحمرد، ال قرات، . 21، ص3البخراري، التراريخ الكبيرر، ج. عنه ابنه بهز والجريرري وقترادة

 .الهند-م، دائرة المعارف الع مانية،حيدر آباد2973-هر2393، 2ط ،262، ص2ج
، فأسرلم وصرحبه، سركن و معاويرة برن حيردة برن معاويرة برن قشرير برن كعرب، وفرد علرى النبري هر: حكريم برن بهرزجرد   3

وروى عنه ابنه حكيم، وعروة اللخمي، وحميرد اليزنري، وأخررج لره  ،، ومات بها، روى عن النبي  البصرة، وغزا خراسان
 .35، ص7ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج. 319، ص7البخاري، التاريخ الكبير، ج. أصحاب السنن

النسائي، سنن النسائي، . 322، ص3ج في الحبس في الدين وغيره،: األقضية، باب: كتابأبو داود، سنن أبي داود،  4
الترمررذي واللفررظ لرره، سررنن الترمررذي مذيلررة . 67، ص0جامتحرران السررار  بالضرررب والحرربس، : قطررع السررار ، برراب: كترراب

. 10، ص2جما جاء في الحبس في التهمرة، : اهلل عليه وسلم، بابأبواب الديات عن رسول اهلل صلى بأحكام األلباني، 
 .حديث حسن: قال األلباني

: محمد أشرف بن أميرر برن علري برن حيردر، عرون المعبرود شررح سرنن أبري داود ومعره حاشرية ابرن القريمآبادي،  العظيم 5
يضاح علله ، ج  .بيروتهر، دار الكتب العلمية، 2225، 1، ط31، ص21تهذيب سنن أبي داود وا 

 .61، ص2ابن عابدين، رد المحتار، ج 6
 .186، ص2قليوبي وعميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة، ج 7
 .034، ص1كشاف القنا ، جالبهوتي،  8
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، إلرى جرواز التغرريم بالمرال، وهرو اختيرار 2، والشرافعية فري القرديم1ذهرب المالكيرة: القول ال اني وأدلته. 1
 .5رحمهما اهلل تعالى 4القيم ، وابن3اإلمامين الجليلين ابن تيمية

 : وقد استدلوا على جواز التغريم بالمال باألدلة اآلتية  
إبلره، عزمرة مرن  6ومرن منعهرا، ف نرا آخرذوها، وشرطر: " في حدي ه عن زكراة اإلبرل اهلل  قال رسول .2

 8".  7عزمات ربنا

                                                           

 .191، ص1ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج 1
 .186، ص2قليوبي وعميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة، ج 2
الم برن تيميرة الحرانري الدمشرقي، شريخ اإلسرالم، حنبلري، سلرجن بمصرر هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السر: ابن تيمية 3

مرررتين مررن أجررل فترراواه، كرران داعيررة إصررالح فرري الرردين، آيررة فرري التفسررير والعقائررد واألصررول، فصرريح اللسرران، مك رررا  مررن 
دا ، ترروفي مجلرر 35السياسررة الشرررعية، ومنهرراج السررنة، وطبعررت  فترراواه  فرري الريرراض مررؤخرا  فرري : التصررنيف، مررن تصررانيفه

، 2ابررن حجرر، أحمرد بررن علري برن محمررد، الردرر الكامنرة فرري أعيران المائرة ال امنررة، ج. هرر710بقلعرة دمشر  معررتقال  سرنة 
ابررن ك يررر، إسررماعيل بررن . الهنررد -م،  مجلررس دائرررة المعررارف الع مانيررة، صرريدر أبرراد2971 -هررر2391، 1، ط260ص

 .د.م، دار الفكر، د2906 -هر 2287ط، .، د235، ص22عمر بن ك ير، البداية والنهاية، ج
هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي، الدمشقي، الحنبلي، المعروف بابن قيم الجوزية، كان أبوه : ابن القيم 4

قيمررا  علررى المدرسررة الجوزيررة بدمشرر ، فعرررف بررذلك، فقيرره، أصررولي، مجتهررد، مفسررر، محرردث، مررتكلم، نحرروي، مك ررر مررن 
د شيخ اإلسالم ابن تيمية، حتى كان ال يخرج عن شيء من أقواله، وهو الذي هرذب كتبره، ونشرر التصنيف، تتلمذ على ي

زاد المعرراد فرري هرردي خيررر "، و "إعررالم المرروقعين عررن رب العررالمين: "علمرره، وسررجن معرره فرري قلعررة دمشرر ، مررن تصررانيفه
مفتراح "و ". ضاء القدر والحكمة والتعليرلشفاء العليل في مسائل الق"، و "الطر  الحكمية في السياسة الشرعية "، و"العباد

كحالرة، عمرر برن رضرا برن . 56، ص6الزركلري، األعرالم، ج. هرر752، تروفي سرنة "التبيران فري أقسرام القررآن"، و"السعادة
 .ت، مكتبة الم نى، بيروت.ط، د.، د00، ص2محمد، معجم المؤلفين، ج

، 2، ط29، صي اإلسرالم، أو وظيفرة الحكومرة اإلسرالميةفر ابن تيمية، أحمرد برن عبرد الحلريم برن عبرد السرالم، الحسربة 5
، محمد بن أبري بكرر برن أيروب، الطرر  الحكميرة فري السياسرة الشررعية، ابن قيم الجوزية .ب.، ددار الكتب العلميةت، .د

 .ب.ت، مكتبة دار البيان، د.ط، د.، د112ص
 .382، ص31فقهية الكويتية، جوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الموسوعة ال. نصفه: شطر كل شيء 6
البغوي، الحسين برن مسرعود برن محمرد، شررح السرنة، . أي ح  من حقوقه، وواجب من واجباته: عزمة من عزمات ربنا 7

م، المكتررررب اإلسررررالمي، 2903 -هررررر 2283، 1، ط79، ص6شررررعيب األرنرررراؤوط، ومحمررررد زهيررررر الشرررراويش، ج: تحقيرررر 
 . بيروت

: الزكرراة، برراب: كتررابنسررائي واللفررظ لرره، سررنن النسررائي مذيلررة بأحكررام األلبرراني، ال. 118ص، 33أحمررد، مسررند أحمررد، ج 8
 .حديث حسن: قال األلباني. 15، ص5جعقوبة مانع الزكاة، 
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 عرن زائردة كغرامرة كراة،الز  مرانع مال نصف أخذ مشروعية الشريف، على الحديث يدل: وجه االستدالل
   1.مشروعية التعزير بالمال على واضح دليل وهذا الدولة، خزينة إلى وتلدفع أصل الواجب،

 
 5".4، غرامتها وم لها معها3المكتومة 2ضالة اإلبل: " اهلل  رسول عن. 1

 ةمشررروعي علررىمعاقبررة كرراتم اإلبرل الضررالة، يعاقررب برردفع ضرعف  منهررا، وهررذا دليررل : وجره االسررتدالل
 6.تعزيرا   المالية العقوبة

 
 مناقشة األدلة والترجيح :  ال ا  
ذهررب أصررحاب القررول األول إلررى عرردم جررواز التغررريم بالمررال، لعرردم وجررود دليررل : مناقشررة القررول األول. 2

 . على ذلك، لكن  الفري  ال اني ذكروا األدلة، وبالتالي يلقدم رأي من عنده الدليل
 
 .ه أصحاب القول ال اني، من جواز التغريم بالمال لألدلة التي ساقوهاأرجح ما ذهب إلي: الترجيح. 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .327، ص2العظيم أبادي، عون المعبود، ج 1
 .96، ص5، جالساب  المرجع. اإلبل التي ضلت عن صاحبها: لضالة اإلب 2
 . المرجع الساب ، نفس الجزء والصفحة. ولم يلعرفها، ولم يلشهد عليها ،التي كتمها الواجد: المكتومة 3
 .المرجع الساب ، نفس الجزء والصفحة. تجب عليه غرامة بم لي قيمتها: غرامتها وم لها معها 4
: نيقرال األلبرا. 239، ص1جالتعريف باللقطرة، : اللقطة، باب: كتابأبو داود، سنن أبي داود مذيلة بأحكام األلباني،  5

 . حديث صحيح
  .96، ص5العظيم آبادي، عون المعبود، ج 6
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 األمانات عقود في اإلهمال :الثاني الفصل
 

 :مباحثخمسة  على ويشتمل
 

 اإليداع عقد في اإلهمال :األول المبحث   
 

 الوكالة عقد في اإلهمال :الثاني المبحث   
 

 والمضاربة الشركة دعق في اإلهمال :الثالث المبحث   
 

  الوصاية عقد في اإلهمال :الرابع المبحث   
 

 اإلجارة عقد في اإلهمال :الخامس المبحث   
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 األمانات عقود في اإلهمال: الثاني الفصل
 

 :هي، 2أقسام  ال ة إلى الضمان حيث من 1العقود تلصنف
 سرواء عليره المعقرود هرالك عنرد، برالقبض ضرمانال عليهرا يترترب التري العقرود وهري: الضرمان عقود: أوال  
 وعقررد، الرررهن وعقررد، البيررع عقررد م ررل سرماوية؛ بآفررة أو، األجنبرري بفعررل أو، القررابض الشررخص بفعررل هلرك

 3.القرض
 4.ضمان يد يده فتكون، الحائز لمصلحة أو، للتملك عليه المعقود حيازة تكون، العقود هذه وفي
 عنرد هلكرت فر ن، بيتره إلرى لره يوصرلها أن البرائع مرع واتف ، أ اث قطعة شخص اشترى إذا: ذلك وم ال
 اسررتلمها إذا أمررا، بعررد يقبضررها لررم المشررتري ألن   ؛ البررائع علررى يقررع ضررمانها فرر ن  ، نقلهررا أ نرراء أو البررائع
 .ضمانها المشتري على ف ن  ، آخر شخص بسبب أو المشتري بفعل تلفت  م سالمة

 
 م ررل ؛ الحفررظ فرري باإلهمررال أو، بالتعرردي الضررمان عليهررا يترتررب يالترر العقررود وهرري: األمانررة عقررود:  انيررا  
 5.والوصاية، والشركة، والوكالة، اإليدا  عقد
 6.أمانة يد يده فتكون، تملكا   ال نيابة، عليه المعقود حيازة تكون، العقود هذه وفي
 فري همالرهإ بسربب تلفرت فر ن، غيابره فري لره ليحفظهرا، وديعرة آخر عند شخص استود  إذا: ذلك وم ال
ن، ضمن عليها تعديه أو حفظها  .يضمن لم آخر لسبب تلفت وا 

 
، اإلجرارة كعقرد وجه؛ من واألمانة، وجه من الضمان تنشئ التي العقود وهي: األ ر مزدوجة عقود:  ال ا  

 علرى مضرمونة تلعتبرر عليهرا التعاقرد ترم التري المنرافع لكرن، المستأجر يد في أمانة يلعتبر المأجور فالمال
  7.ينتفع لم أو، العين بتلك انتفع سواء، استيفاءها من التمكن بمجرد، ستأجرالم

                                                           

، 38وزارة األوقراف والشرؤون اإلسرالمية، الموسروعة الفقهيرة الكويتيرة، ج. ربرط أجرزاء التصررف باإليجراب والقبرول: العقد 1
 .299ص

 .، دار الفكر، بيروت28م، ط2960، 502-508الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، ص 2
 .225لزحيلي، نظرية الضمان، صا 3
 .120، ص5الكاساني، بدائع الصنائع، ج. 187، ص1القرافي، الفرو ، ج 4
م، مكتبررررة دار التررررراث، 2906، 1، ط12اإلسررررالمي العررررام، ص قررررهأحمررررد فرررروزي، نظريررررة الضررررمان فرررري الففرررريض اهلل،  5

 .الكويت
 . 120، ص5الكاساني، بدائع الصنائع، ج 6
، 20ان فري عقررود األمانررات فرري الفقرره اإلسرالمي وتطبيقاترره المعاصرررة، رسررالة دكترروراة، صموسرى، أحمررد حررافظ، الضررم 7

 .هر، كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية1885
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فكلما كان في العقد معاوضة، : 1ومناط التمييز بين عقود األمانة، وعقود الضمان، يدور مع المعاوضة
 2.كان عقد ضمان، وكلما كان القصد من العقد غير المعاوضة، كالحفظ ونحوه، كان العقد عقد أمانة

 
ما أن  عقود الضمان مضمونة بالقبض، سواء صدر اإلهمال من المتعاقد، أم ال، فسيكون حدي نا في وب

  .، عن اإلهمال في بعض عقود األمانات، وما يترتب على المهملهذا الفصل بمشيئة اهلل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

 .ابن منظور، لسان العرب، مادة عوض. من العوض، وهو أخذ البدل: المعاوضة 1
 .136، ص10، جوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الموسوعة الفقهية الكويتية 2
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 اإليداع عقد في اإلهمال :األول المبحث
 

 :مطالبستة  ويتضمن
 

 اإليداع عقد في اإلهمال معنى :األول المطلب
 

  الوديعة أطراف :الثاني المطلب
 

 الضمان حيث من اإليداع عقد تصنيف :الثالث المطلب
 

  اإليداع عقد على اإلهمال أثر :الرابع المطلب
 

 الوديعة هالك في الوديع قول قبول :الخامس المطلب
 

 الوديعة حفظ في اإلهمال من صور :السادس المطلب
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 اإليداع عقد في اإلهمال: األول المبحث
 

 اإليداع عقد في اإلهمال معنى: األول المطلب
 

 واصطالحاا  لغة اإليداع تعريف: األول الفرع
  لغة اإليدا  تعريف: أوال  

د عتل : قولهم من اللغة في أصلها: لغة اإليدا   1.والتخلية الترك على يدل فاللفظ تركته، أي: الشيء و 
د عهم عن قوم لينتهين: " اهلل رسول قول ومنها   2". قلوبهم على اهلل ليختمن أو، الجمعات و 
 3.عنده ومستقرة، الوديع عند متروكة فالوديعة، واستقر سكن بمعنى وتأتي
 : اصطالحا   اإليدا  تعريف:  انيا  

  4".المال حفظ على الغير تسليط"  هو: اصطالحا   اإليدا 
 

  اإليداع عقد في إلهمالا معنى :الثاني الفرع
 .للتلف يلعرضها قد مما، الوديعة حفظ ترك: بأنه اإليدا  عقد في اإلهمال تعريف يمكن

 
  الوديعة أطراف: الثاني المطلب

 : هي، 5أطراف  ال ة للوديعة 
 .المال صاحب وهو:  الموِد : أوال  
 .المال بحفظ يلتزم الذي وهو: الوديع:  انيا  
 .للحفظ المدفو  المال يوه: الوديعة:  ال ا  
 
 
 

                                                           

ت، .ط، د.دمادة ود ، عبد السالم محمد هارون، : تحقي ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة،  1
 .دار الجيل، بيروت

 .065: التغليظ في ترك الجمعة، رقم الحديث: الجمعة، باب: مسلم، صحيح مسلم، كتاب 2
 .الرازي، مختار الصحاح، مادة ود  3
 .  5، ص23ألوقاف والشؤون اإلسالمية، الموسوعة الفقهية الكويتية، جوزارة ا 4
يوسرف الشريخ : العدوي، علي برن أحمرد برن مكررم الصرعيدي، حاشرية العردوي علرى شررح كفايرة الطالرب الربراني، تحقير  5

 .م، دار الفكر، بيروت2992 -هر2222ط، .، د176، ص1محمد البقاعي، ج
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 الضمان حيث من اإليداع عقد تصنيف :الثالث مطلبال
 :قولين على، الضمان عقود من أم، األمانة عقود من هو هل، اإليدا  عقد في الفقهاء اختلف
 وأدلته األول القول: أوال  

 ، 5وال وري تمد،المع على 4والحنابلة ،3والشافعية، 2والمالكية، 1الحنفية من الفقهاء جمهور ذهب
 ،أمانة الوديعة أن   إلى، وغيرهم، 9شريح والقاضي، 8وربيعة،  7والنخعي، 6واألوزاعي

 

                                                           

ت، دار الكتراب .، د1، ط173، ص7يم برن محمرد، البحرر الرائر  شررح كنرز الردقائ ، جابن نجيم، زين الدين بن إبرراه 1
 .ب.اإلسالمي، د

 .126ابن جزي، القوانين الفقهية، ص 2
 .208، ص1الشيرازي، المهذب، ج 3
 .236، ص6ابن قدامة، المغني، ج 4
المؤمنين في الحديث، كان رأسرا  فري هو سفيان بن سعيد بن مسرو  ال وري، من بني  ور بن عبد مناة، أمير : ال وري 5

مررا رأيررت رجررال  أعلررم بررالحالل والحرررام مررن : "ه،، قررال ابررن عيينررة97التقرروى، ولررد فرري خالفررة سررليمان بررن عبررد الملررك سررنة 
، "الجرامع الصرغير" ، و"الجرامع الكبيرر " ، مرن مصرنفاته "ال نعلرم مرن هرو أعلرم مرن سرفيان :" ، وقرال ابرن المبرارك"سفيان

: الشريرازي، إبرراهيم برن علري برن يوسرف، طبقرات الفقهراء، تحقير . 282، ص3الزركلري، األعرالم، ج. ه262مات سنة 
 .لبنان -م، دار الرائد العربي، بيروت2978، 2، ط05-02، ص2إحسان عباس، ج

 ا  مررن قررى دمشر ، كرران فقيهرا  محررد" األوزا  " هرو عبررد الررحمن برن عمرررو برن يحمرد األوزاعرري، نسربته إلرى : األوزاعري 6
، 6ابن حجر العسرقالني، تهرذيب التهرذيب، ج. ه257مفسرا  أفتى في  مانين ألف مسألة في الفقه، توفي في بيروت سنة

محمرود األرنراؤوط، : ابن العماد، عبد الحي بن أحمرد برن محمرد، شرذرات الرذهب فري أخبرار مرن ذهرب، تحقير . 130ص
 . م، دار ابن ك ير، دمش  2906 -هر  2286، 2، ط150، ص1عبد القادر األرناؤوط، ج: خرج أحادي ه

هرو إبرراهيم برن زيرد برن قريس برن األسرود النخعري،، مرن مرذحج الريمن، مرن كبرار الترابعين، كران مفتري الكوفرة، : النخعي 7
ابرن العمراد،  شرذرات الرذهب فري أخبرار مرن ذهرب، . 08، ص2الزركلي، األعالم، ج. ه96وفقيها ، وحافظا ، توفي سنة 

 .370، ص2ج
؛ لقولره برالرأي " ربيعرة الررأي"هو ربيعة بن فروخ، التيمي، إمام، حافظ، فقيه، مجتهرد، مرن أهرل المدينرة، لقرب ب: عةربي 8

ذهبت حالوة الفقه منذ :  " فيما ال يجد فيه حدي ا  أو أ را ، كان صاحب الفتيا بالمدينة، وعليه تفقه اإلمام مالك، قال مالك
الررذهبي، محمررد بررن أحمررد بررن . 150، ص3ابررن حجررر، تهررذيب التهررذيب، ج. هررر236ترروفي بررالعرا  سررنة " مررات ربيعررة 

-م، دار الكترب العلميرة، بيرروت2990 -هرر2229، 2، ط220، ص2زكريا عميرات، ج: تذكرة الحفاظ، تحقي  ع مان،
 . لبنان

قضراة فري هو شريح بن حارث برن قريس برن الجهرم الكنردي، أصرله مرن الفررس الرذين كرانوا براليمن، مرن أشرهر ال: شريح 9
ولم يسمع منه، ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وع مان وعلي ومعاوية واسرتعفى  صدر اإلسالم، كان في زمن النبي 

، تروفي وهرو ابرن مئرة وعشررين سرنة، "أنرت مرن أفضرل النراس : " في أيام الحجاج فأعفاه، قال له علي بن أبي طالب 
  .02-08الشيرازي، طبقات الفقهاء، ص. 29ص، 5الذهبي، سير أعالم النبالء، ج. هر01وذلك سنة 
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 مرال مرن شريء معهرا ذهرب سرواء، ضرمان عليره فلريس، منره إهمرال أو، الوديرع مرن تعردٍ  بغيرر تلفرت ف ذا
 .يذهب لم أو، الوديع
 :اآلتية باألدلة ذلك على استدلوا وقد
 1".عليه ضمان فال وديعة ِد ألو  من:  " قوله. 2

 2.من أود  وديعة عند األمين ، فهلك في يده بال تعدي، فال ضمان عليه  :وجه االستدالل 
 أو تعرررد برررال هلكرررت إن يضرررمنها فرررال، صررراحبها بررر ذن الوديعرررة قررربض ألنررره ؛ المررروِد  كيرررد الوديرررع يرررد. 1

 3.إهمال
 ذلررك وألدى، إليهررا حرراجتهم مررع، الوديعررة همقبررول فرري النرراس لزهررد، مطلقررا   مضررمونة الوديعررة كانررت لررو. 3
 يكرون أن برد فال  وأحكامه بتشريعاته الناس عن الحرج رفع قد والشار ، والمشقة الحرج في إيقاعهم إلى
 4.ضمان عقد ال أمانة عقد، الوديعة عقد
 

 وأدلته ال اني القول:  انيا  
 6 .ماله بين من هلكت إذا ؛ عالودي يد في مضمونة الوديعة أن  ، رواية في 5أحمد اإلمام ذهب
 8".ماله بين من سلرقت وديعة ضمنه،  عمر أن  : "  7أنس عن روي بما، ذلك على استدلوا وقد
 عقرررد الوديعرررة عقرررد أن   علرررى دليرررل ؛ أجمعرررين عرررنهم اهلل رضررري ألنرررس عمرررر تضرررمين: االسرررتدالل وجررره

 9.أمانة وليس ضمان؛
 
 
 

                                                           

 .حديث حسن: قال األلباني . 081، ص1ابن ماجة، سنن ابن ماجة مذيلة بأحكام األلباني، ج 1
 .كراتشي ت، قديمي كتب خانة،.ط، د.، د73السيوطي، شرح سنن ابن ماجه، ص 2
ط، .، د277، ص22ح المهرررذب، جالنرررووي، يحيرررى برررن شررررف، المجمرررو  شرررر . 76، ص5الزيلعررري، تبيرررين الحقرررائ ، ج 3
 .ب.ت، دار الفكر، د.د
 .05، ص5المبد  شرح المقنع، ج ابن مفلح،. 236، ص6ابن قدامة، المغني، ج. 202، ص1الشيرازي، المهذب،ج 4
 .31سبقت ترجمته ص 5
 .395، ص5ابن قدامة، المغني، ج 6
 .23سبقت ترجمته ص 7
ْعرررد برررن عبيرررد، مسرررند ابررر 8 -هرررر2228، 2، ط253عرررامر أحمرررد حيررردر، ص: ن الجعرررد، تحقيررر ابرررن الجعرررد، علررري برررن الج 

 .خبر صحيح: قال األلباني. 306، ص5األلباني، إرواء الغليل، ج. م،  مؤسسة نادر، بيروت2998
 .236، ص6ابن قدامة، المغني، ج 9
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 والترجيح المناقشة:  ال ا  
 اهلل رضري أنسرا   ضرم ن أنره عمرر عرن روي بمرا، ال راني القرول أصرحاب اسرتدل: ال اني ولالق مناقشة. 2

 1.حفظها في  أنس خدم إهمال على ذلك حمل ويمكن، عنهما
 بالتعردي إال تلضرمن ال، الوديرع يرد فري أمانرة الوديعرة أن   من، الجمهور إليه ذهب ما أرجح: الترجيح. 1
 .أدلتهم لقوة، اإلهمال أو
 

 يررد فرري أمانررة الوديعررة: " منهررا( 777) المررادة فرري جرراء حيررث، العدليررة األحكررام مجلررة فرري ورد مررا وهررذا
 يلرررزم فررال ؛ الحفررظ فرري وتقصرريره صرررنعه وبرردون، المسررتوِد  مررن تعررد برررال هلكررت إذا عليرره بنرراء، الوديررع
 2". الضمان

 
  اإليدا  عقد على اإلهمال أ ر: الرابع المطلب
 مرررن الوديعرررة حرررال يلغيرررر اإلهمرررال أن   إلرررى، 6والحنابلرررة، 5والشرررافعية ،4والمالكيرررة، 3الحنفيرررة فقهررراء ذهرررب
 .حفظه عليه وجب ما بترك، الوديعة تلف في تسبب، المهمل الوديع ألن  ، الضمان إلى األمانة
 يوجرب ذلرك فر ن  ، إهمراال   العررف فري تلعتبرر صرورة برأي، الوديعرة حفرظ في أهمل إذا الوديع ف ن   وبالتالي
 مالره مرن معهرا ذهرب سرواء، مالره برين مرن تلفرت ولرو، نقصران أو تلرف من العين  يلح ما ضمان عليه
 أو إهمراال   الفعرل كرون في االختالف عند، واالختصاص الخبرة أهل إلى الرجو  من بد وال، ال أو شيء
 .ال
 

 أو الوديعرة هلكرت إذا: " فيهرا جراء حيرث، العدلية األحكام مجلة من( 707) المادة عليه نصت ما وهذا
 7". الضمان لزمه، تقصيره أو المستود  تعدي بسبب، قيمتها نقصت

 
 
 

                                                           

 .236، ص6ابن قدامة، المغني، ج 1
 .220مجموعة من العلماء، مجلة األحكام العدلية، ص 2
 .77، ص5تبيين الحقائ ، جالزيلعي،  3
 . 229، ص3الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 4
 .219، ص2الشربيني، مغني المحتاج، ج 5
 . 266، ص2البهوتي، كشاف القنا ، ج 6
 .258مجلة األحكام العدلية، ص مجموعة من العلماء، 7
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 : الوديعة هالك في الوديع قول قبول: الخامس المطلب
  ؟ قوله يلقبل فهل، ذلك الوديع وأنكر، الوديع إهمال بسبب كان الوديعة هالك أن   الموِد  ادعى إذا

 :ولينق إلى نفسه براءة في الوديع قول قبول في الفقهاء اختلف
 

 قرربض سررواء، الوديررع قررول قبررول إلررى ؛ 2والمالكيررة، 1الحنفيررة ذهررب:  وأدلتااه األول القااول: األول الفاارع
 . بينة بغير أو ببينة الوديعة

 
 3مستصررحب والوديررع، اإلهمررال وهررو، عارضررا   أمرررا   الوديررع علررى يرردعي المرروِد  أن   ذلررك؛ علررى ودلرريلهم
 فيلسرتحلف، قائمرة التهمرة ألن   ؛ اليمرين مرع لكرن قولره القول وكان، باألصل متمسكا   فكان، األمانة لحال
 4. للتهمة دفعا  
 

 :حالتين بين 6والحنابلة، 5الشافعية فر  : وأدلته الثاني القول: الثاني الفرع
 البينررة يقرريم حتررى ؛ قولرره يلقبررل لررم، غررر  أو كحريرر  ظرراهر؛ بسرربب الوديعررة تلررف الوديررع ادعررى إذا: أوال  
 . عدمه واألصل، عليه البينة إقامة يتعذر ال ألنه ؛ ضمن بينة به يلقم لم ف ن، السبب ذلك وجود على
، هالكهرا فري قولره فرالقول، السربب يبرين لرم أو، ضريا  أو كسررقة ؛ خفري بسربب الهرالك ادعى إذا:  انيا  
 .إليها الحاجة شدة مع الودائع قبول عن الناس المتنع، قوله يلقبل لم ولو، ذلك على البينة إقامة لتعذر

 
 الترجيح: الثالث الفرع
 مقاصرد أحرد هرو المرال وحفظ، الناس ألموال حفظا   ذلك في ألن  ، والحنابلة الشافعية إليه ذهب ما أرجح

 .الشريعة
 
 

                                                           

 .122، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج 1
 .92، ص2ابن رشد، بداية المجتهد، ج 2
وزارة األوقرررراف والشررررؤون . الحكررررم ب برررروت أمررررر فرررري الررررزمن اآلترررري، بنرررراء علررررى  بوترررره فرررري الررررزمن األول: الستصررررحابا 3

 .313، ص3اإلسالمية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج
 .122، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج 4
 .05، ص3األنصاري، أسنى المطالب، ج 5
م، المكترررب 2992-هرررر2225، 1، ط265، ص2أولررري النهرررى، جالرحيبررراني، مصرررطفى برررن سرررعد برررن عبرررده، مطالرررب  6

 .ب.اإلسالمي، د
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 الوديعة حفظ في اإلهمال من صور: السادس المطلب
 :منها، ك يرة صور الوديعة حفظ في لإلهمال

 
 1الوديعة تعهد في اإلهمال: األول الفرع
 :غيرها أو، الحية الكائنات من الوديعة كون بين الفقهاء فر  
 :الحية الكائنات تعهد في اإلهمال حكم: أوال  
 يرأمره فلرم آخرر، عند دابة استود   من أن   على، 5والحنابلة، 4والشافعية، 3والمالكية، 2الحنفية فقهاء اتف 

 مطالرررب الوديرررع ألن  ، يضرررمنها ف نررره، تماتررر حترررى ذلرررك دون فتركهرررا، ينهررره ولرررم، بسرررقيها وال ب طعامهرررا
 . وسقيها إطعامها دون حفظها يمكن وال، بحفظها

 
 :والفرش المالبس تعهد في اإلهمال حكم:  انيا  

 :قولين على المسألة هذه في الفقهاء اختلف
 يالتر، والفررش ال يراب نشرر وجروب إلرى، 8، والحنابلرة7الشافعية، و 6المالكية ذهب: وأدلته األول القول. 2

 أو برذلك المرود  أمرره سرواء، ضرمنها، ففسردت ذلرك الوديع يفعل لم ف ن، للريح تعريضها يتم لم إذا تفسد
 .يأمره لم
 . الوديع على واجبا   ليس ذلك ألن   ؛ ضمانه بعدم القول إلى 9الحنفية ذهب: وأدلته ال اني القول. 1
 تعهررد ترررك إذا الوديررع بتضررمين لقررولا مررن، والحنابلررة الشررافعية إليرره ذهررب مررا أرجررح: الررراجح القررول. 3

 .ماله يحفظ كما، الوديعة بحفظ مطالب الوديع ألن  ، والفرش ال ياب

                                                           

مصرررطفى وآخررررون، المعجرررم . الزبيررردي، تررراج العرررروس، مرررادة عهرررد. تفقررردها، ورعايتهرررا، واالهتمرررام بهرررا: تعهرررد الوديعرررة 1
 .الوسيط، مادة عهد

حتار على الردر المخترار شررح تنروير ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، قرة عين األخيار لتكملة رد الم 2
 .لبنان -ت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.ط، د.، د528، ص0األبصار، ج

 .252، ص9الذخيرة، جالقرافي،  3
 .221، ص2الشافعي، األم، ج 4
 .220، ص6ابن قدامة، المغني، ج. 278، ص2البهوتي، كشاف القنا ، ج 5
 .237، ص3جالدسوقي، حاشية الدسوقي،  6
 . 79، ص3ى المطالب في شرح روض الطالب ، جأسناألنصاري ،  7
 .312، ص6المرداوي ، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ، ج 8
 .ب.هر، دار الفكر، د1،2328، ط322، ص2نظام وآخرون، نظام الدين البلخي، الفتاوى الهندية، ج 9
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 .مثلها 1حرز في الوديعة حفظ في اإلهمال: الثاني الفرع

 البرردوي، حرررز عررن يختلررف القررروي فحرررز وأمكنررتهم، وأزمنررتهم، النرراس، عررادات برراختالف الحرررز يختلررف
 عرن يختلرف السررقات، فيره تك رر بلرد في والحرز الدنيء، الشيء حرز عن يختلف ال مين الشيء وحرز
 2.األشياء لحفظ مناسبا   يرونه وما الناس، عادات بحسب عرفي فالحرز وهكذا، آمن، بلد حرز

 إذا المرود  وأن  ، مالره بره يصرون بمرا، الوديعرة يصرون أن، الوديرع على أن   في ،3الفقهاء بين خالف وال
 مررن ألن  ، ضررمن المعررين الحرررز دون حرررز فرري فوضررعها الوديعررة حفررظ فرري الوديررع وأهمررل، الحرررز عررين
 .دونه بما يرض لم، حرزا   رضي

 ووضرعها بهرا، أهمرل فر ن م لهرا، حررز في الوديعة يحفظ أن الوديعأما إذا لم يعين الحرز، فيجب على 
مرل ألطلر  فلمرا، الحفرظ يقتضري اإليردا  ألن   ضرمن؛ م لهرا حررز دون حررز في  وهرو المتعرارف؛ علرى حل

 .الم ل حرز

 بنراء، م لهرا حررز فري الوديعرة حفرظ يلرزم(: " 701) المرادة فري، العدليرة األحكرام مجلرة في جاء ما وهذا
 إذا الحرال وبهرذه، الحفرظ في تقصير، التبن أو الدواب اصطبل في والمجوهرات النقود م ل وضع عليه؛

 4".الضمان لزم، هلكت أو الوديعة ضاعت

 خارجرره ووضررعها فأهمررل، بيترره سرراحة فرري يحفظهررا أن منرره وطلررب، سرريارة آخررر عنررد شررخص أود  فرر ذا
 .عليه المتف  الحرز دون حرز في وضعها ألنه، ضمن

ذا  أهمل ألنه، ضمانه فعليه، فسلر ، مكتبه درج في فوضعه، الذهب من حليا   آخر عند شخص أود  وا 
ذا. م له حرز في وضعه في  .يضمن لم، فسلر ، ماله مع فوضعه، ماال   أودعه وا 

 

                                                           

 . 270قلعجي، معجم لغة الفقهاء، ص. مكان الذي يلحفظ فيه المال عادةهو ال: الحرز 1
 .06، ص5ابن مفلح، المبد ، ج 2
، 2الشافعي، األم، ج. 133، ص2ابن رشد، بداية المجتهد، ج. 271، ص0ابن عابدين، قرة عين االخيار، ج 3

، 6ابن قدامة، المغني، ج .260، ص2البهوتي، كشاف القنا ، ج. 339، ص6النووي، روضة الطالبين، ج.222ص
 .221، 230ص

 .229مجموعة من العلماء، مجلة األحكام العدلية، ص 4
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  الوديعة حفظ في يأتمنهم بمن الوديع استعانة: الثالث الفرع
 علرى يرأتمنهم ممرن بغيرهم أو، أبنائه أو، بزوجته يستعين فقد، الوديعة حفظ في بغيره الوديع يستعين قد

 ؟ إهماال   بهم استعانته تلعد   فهل، ماله حفظ
 :قولين على المسألة هذه في الفقهاء اختلف

 
 :وأدلته األول القول: أولا 
 أن يمكرن الوديرع أن   إلرى، 4سرعد برن والليرث، 3والحنابلرة، 2والمالكيرة، 1الحنفيرة مرن الفقهراء جمهور ذهب
 مرال بحفظ يلتزم ال اإلنسان ألن  ، ونحوهم وولده كزوجته، ماله حفظ على يأتمنه من عند الوديعة يحفظ
 يحفرظ أن فلره، أخررى مررة هرؤالء وبيد، مرة بيده نفسه مال يحفظ وهو، نفسه مال به يحفظ بما إال، غيره

 . أيضا   بيدهم الوديعة
 يأتمنرره ال مررن عنررد وضررعها إذا أمررا، عليرره ضررمان فررال، فتلفررت مررنهم أحررد عنررد حفظهررا فرر ن ذلررك وعلررى
 .الوديعة حفظ في أهمل ألنه، ضامنا   بذلك يصير ف نه، عندهم ماله يحفظ وال، منهم

، زوج مرن ؛ بابره عليره يلغلر  ممرن يكونروا أن، عندهم الوديعة حفظ للوديع زيجو  فيمن 5المالكية واشترط
 . أشبههم ومن، والدة أو، ولد أو
 

 وأدلته الثاني القول: ثانياا 
 بررذلك يكررون ف نرره، المالررك إذن غيررر مررن، غيررره عنررد الوديعررة أود  إذا الوديررع أن   إلررى ،6الشررافعية ذهررب
 بأمانررة ال، بأمانترره رضرري المرروِد  ألن   أجنبرري؛ عنررد أو، بنررها أو، زوجترره عنررد ذلررك أكرران سررواء، ضررامنا  
 .ضمانها ويلزمه، مهمال   كان ذلك فعل ف ن، غيره
 
 

                                                           

 . 662، ص5ابن عابدين، رد المحتار، ج 1
، 7المررروا ، محمرررد برررن يوسرررف بررررن أبررري القاسرررم برررن يوسرررف العبرررردري الغرنررراطي، التررراج واإلكليرررل لمختصرررر خليررررل، ج 2

 .ب.ة، دم، دار الكتب العلمي2992-هر2226، 2، ط179ص
 . 230، ص6ابن قدامة، المغني، ج. 273، ص2البهوتي، كشاف القنا ، ج 3
هرر، كران إمرام مصرر فري 92هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أصله من أصفهان، ولد سرنة : الليث بن سعد 4

، مات بالقراهرة سرنة "وموا بهالليث أفقه من مالك، إال أن أصحابه لم يق: " عصره في الفقه والحديث، قال اإلمام الشافعي
 . 70الشيرازي، طبقات الفقهاء، ص. 120، ص5الزركلي، األعالم، ج. هر275

 .95،ص2ابن رشد، بداية المجتهد، ج 5
 .317، ص6النووي، روضة الطالبين، ج 6
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 والترجيح المناقشة: ثالثاا 
 الضررمان يوجررب إهمررال هررو الوديررع يررأتمنهم مررن عنررد الوديعررة حفررظ بررأن   القررول: ال رراني القررول مناقشررة. 2

 .ماله به يحفظ بما الوديعة يحفظ أن منه والمطلوب، ماله على يأتمنهم الوديع ألن  ، صحيح غير
 يأتمنرره مررن عنررد، الوديعررة يحفررظ أن، للوديررع أن   مررن، الفقهرراء جمهررور إليرره ذهررب مررا أرجررح: الترررجيح. 1

 مرن تمنعره أن يمكرن، مشرقة للوديرع يجلرب، يأتمنهم بمن االستعانة من الوديع منع ألن  ، ماله حفظ على
 .الوديعة قبول
 أن يمكررن ألنرره، الشرررط هررذا اشررتراط أرى فررال، بابرره عليرره يغلرر  ممررن يكونرروا أن مالررك إلمرراما اشررتراط أمررا

 .بيته أهل من أك ر، بيته خارج هم من يأتمن
 

، الخراص موقفهرا في ليضعها، مؤتمن عنده بسائ  الوديع واستعان، آخر عند سيارته شخص أود  ف ذا
 .كيده السائ  يد ألن  ، الوديع لىع ضمان فال، السائ  من إهمال دون بالحائط فارتطمت

 
 بدلها رد ثم الوديعة إتالف: الرابع الفرع
 بموجررب لهررا ضررامنا   يبقررى فهررل، حفظرره فرري وأبقاهررا برردلها رد  ررم، فأتلفهررا الوديعررة فرري الوديررع أهمررل إذا

 ؟ بالرد   الضمان عنه يرتفع أم، إتالفها
 :قولين إلى المسألة هذه في الفقهاء اختلف

 
 وأدلته األول القول: أولا 
 بعد عليه شيء فال، مكانها م لها رد    م، الوديع فأتلفها، م لية كانت إن الوديعة أن   إلى، 1المالكية ذهب
 إلى بدلها رد   سواء، أتلفها ساعة من لها ضامن فهو قي مية كانت إن أما، منه إهمال بدون تلف إن ذلك

 أن ال، المرود  إلرى يردهرا أن إال القيمرة، تلك من يبرأ الو ، قيمتها لزمته ب تالفها ألنه ؛ يرد   لم أو مكانها
 .وديعة يده في يردها

 
 
 
 
 

                                                           

، 1ي، جابررن عبررد البررر، يوسررف بررن عبررد اهلل بررن محمررد، الكررافي فرري فقرره أهررل المدينررة، تحقيرر  محمررد محمررد الموريترران 1
 .م، مكتبة الرياض الحدي ة، الرياض، المملكة العربية السعودية2908-ه2288، 1، ط083ص



 
 

56 

 وأدلته الثاني القول: ثانياا 
 ضرامن فهرو،  فأتلفهرا الوديعرة حفظ في أهمل إذا الوديع أن   إلى، 3والحنابلة، 2والشافعية، 1الحنفية ذهب
 .  باإلتالف ارتفع قد، الوديع استئمان ألن  ، قي مية أو م لية كانت سواء، إتالفها ساعة من لها
 

 الترجيح: ثالثاا 
ل، الوديرع إهمرال ألن  ، الجمهرور إليره ذهرب مرا أرجح  فري فرر  وال، ضرمان يرد إلرى أمانرة يرد مرن يرده حرو 
 .والقي مي الم لي بين ذلك
 

 طلبها عند الوديعة رد في اإلهمال: الخامس الفرع
 فرري أهمررل فرر ن، طلبهررا إذا الفررور علررى لمالكهررا الوديعررة د  ر ، الوديررع علررى يجررب أنرره علررى، 4الفقهرراء اتفرر 
 .ضمنها، فهلكت، طلبها بعد ردها

 وألنه، عنه بحبسها فيضمنها، الطلب بعد الوديع ب مساك راضيا   يكن لم، طلبها لما أنه ذلك في والسبب
 5.إذنه بغير غيره مال إلمساكه، غاصبا   صار

 
 يلعرد مرا معرفرة فري الفقهراء عنرد والمرجرع، تنحصرر ال ك يرة ةالوديع حفظ في اإلهمال صور ف ن  ، ختاما  
 .الناس وعوائد، واألمكنة، األزمنة بحسب يختلف وهو، العرف إلى، يعد ال وما إهماال  

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .177، ص7ابن نجيم، البحر الرائ ، ج 1
، 7عبررد اهلل بررن سررعاف اللحيرراني، ج: عمررر بررن علرري بررن أحمررد، تحفررة المحترراج إلررى أدلررة المنهرراج، تحقيرر ابررن الملقررن،  2

 .المكرمةه، دار حراء، مكة 2286، 2، ط211ص
 .252، ص6ابن قدامة، المغني، ج 3
، 6النررووي، روضررة الطررالبين، ج. 176، ص1العرردوي، حاشررة العرردوي، ج. 128، ص6الكاسرراني، برردائع الصررنائع، ج 4

 .225، ص6ابن قدامة، المغني، ج. 323ص
ت، دار .ط د.، د328، ص1شيخ زادة، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، مجمع األنهر فري شررح ملتقرى األبحرر، ج 5

 .225، ص6ابن قدامة، المغني، ج. ب.إحياء التراث العربي، د
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 الوكالة عقد في اإلهمال :الثاني المبحث
 

  :مطالبسبعة  ويتضمن
 

  الوكالة عقد في اإلهمال معنى :األول المطلب
 

  الوكالة أطراف :ثانيال المطلب
 

 الوكالة عليها تقع التي األمور :الثالث المطلب
 

 الضمان حيث من الوكالة عقد تصنيف :الرابع المطلب
 

 الوكالة عقد على اإلهمال أثر :الخامس المطلب
 

 الموِكل مال هالك في الوكيل قول قبول :السادس المطلب
 

 الوكالة عقد في اإلهمال من صور :السابع المطلب
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 الوكالة عقد في اإلهمال: الثاني المبحث
 

  الوكالة عقد في اإلهمال معنى: األول المطلب
 

  واصطالحاا  لغة الوكالة تعريف: األول الفرع
 لغة الوكالة تعريف: أولا 

كالة أو الِوكالة ق راللو }:  قولره فري كمرا، الحرافظ بمعنرى: الوكيرل اهلل اسم ومنه، الحفظ: اللغة في الو   او 

ْسبلن ا ِنْعم   اللَّهل  ح  ِكيلل  و   1.{اْلو 

 القيررام إليرره فرروض قررد موكلرره ألن   ؛ وكرريال   الوكيررل وسررمي، الغيررر إلررى التصرررف تفررويض: لغررة والتوكيررل
 2.بأمره

 
 اصطالحاا  الوكالة تعريف: ثانياا 

 3.حياته في، النيابة يقبل ما فعل في، نفسه مقام الغير إقامة: اصطالحا   الوكالة
 

 الوكالة عقد في اإلهمال معنى: لثانيا الفرع
 يللحر  قرد ممرا، بره القيرام عليره ينبغري بمرا الوكيرل قيرام عردم: بأنره الوكالة عقد في اإلهمال تعريف يمكن

 .بالموكل الضرر
 

  الوكالة أطراف: الثاني المطلب
 :4هي أطراف  ال ة للوكالة
 .التصرف في غيره ينيب الذي وهو: الموِكل: أوال  
 .التصرف في غيره عن ينوب الذي وهو: لوكيلا:  انيا  
 .اإلنابة فيه تقع الذي التصرف وهو: به الموكل أو، فيه الموك ل:  ال ا  
 

                                                           

 .273سورة آل عمران، جزء من اآلية  1
 . ابن منظور، لسان العرب، مادة وكل. الرازي، مختار الصحاح، مادة وكل 2
 .132، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج 3
 .50صفيض اهلل، نظرية الضمان في الفقه اإلسالمي العام،  4
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قامتره، آخرر إلرى أمرره أحرد تفويض: الوكالة: " العدلية األحكام مجلة من( 2229) المادة في جاء وقد  وا 
 1".به موكل األمر لذلكو ، وكيل مقامه أقامه ولمن، موكل الشخص لذلك ويقال، مقامه

 
  الوكالة عليها تقع التي األمور: الثالث المطلب

بعض األمور  على، كما اتفقوا 2كالبيع والشراء ؛بعض األمور التي يجوز التوكيل بها علىاتف  الفقهاء 
 . 4، واختلفوا في أمور أخرى؛ كالتوكيل بالخصومة3كالصالة؛ التي ال يجوز التوكيل بها

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .108مجموعة من العلماء، مجلة األحكام العدلية، ص 1
البغدادي، عبد الوهاب بن علي بن . 128، ص2الزيلعي، تبيين الحقائ ، ج. 13، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2

-هر2215، 2، ط275، ص1محمد بو خبزة الحسني التطواني، ج: نصر ال علبي، التلقين في الفقة المالكي، تحقي 
 .62، ص5ابن قدامة، المغني، ج. 11، ص5الرملي، نهاية المحتاج، ج.ب .م، دار الكتب العلمية، د1882

، 2ط، 52، ص3جابن رشد، محمد بن أحمد، المقدمات الممهدات، . 258، ص0المبسوط، السرخسي، ج 3
ابن قدامة، . 396، ص6العمراني، البيان في فقه اإلمام الشافعي، ج. ب.م، دار الغرب اإلسالمي، د2900-هر2280

 .67، ص5المغني، ج
هي إقامة جائز التصرف م ل ه مقام النفس ، فيما يقبل النيابة أمام القضاء ، لطلب ح  أو دفع : التوكيل بالخصومة  4

التوكيل بالخصومة ، موقع مجلة العلوم االجتماعية  . تهمة 
http://www.swmsa.net/articles.php?action=show&id=1997 

ب المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية؛ إلى جواز التوكيل بالخصومة، في سائر الحقو ، سواء وقد ذه
أكان الموكل حاضرا  أو غائبا ، صحيحا  أو مريضا ، رضي الخصم أو لم يرض، واست نى المالكية من هذا الحكم، ما إذا 

الدسوقي ، . 3، ص29السرخسي، المبسوط، ج. رض الخصم عليهكان الوكيل عدوا  للخصم، فال يجوز توكيله، ما لم ي
، 3مطالب أولي النهى، جالرحيباني، . 12، ص5الرملي، نهاية المحتاج، ج. 370، ص3حاشية الدسوقي، ج

ابن عابدين، رد . وذهب أبو حنيفة، إلى عدم جواز التوكيل بالخصومة، في إ بات الحقو ، إال برضا الخصم .221ص
 .والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. 521ص، 5المحتار، ج
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 الضمان حيث من الوكالة عقد تصنيف: الرابع لبالمط
 بمنزلرررة، أمانرررة يعتبرررر الوكيرررل يرررد فررري المقبررروض وأن  ، أمانرررة عقرررد الوكالرررة عقرررد أن   علرررى، 1الفقهررراء اتفررر 

 : اآلتية باألدلة قولهم على استدلوا وقد، ونحوها الوديعة
 فررال الموكررل يررد فرري كررالهالك ،يررده فرري الهررالك فكرران، والتصرررف اليررد فرري الموكررل نائررب الوكيررل أن  : أوال  

 .يضمن
 هرذا عرن العقرد خررج، الضرمان فيره وجرب فر ذا، لهرم معونرة وتقرديم، للغيرر نفرع فيره عقد الوكالة أن  :  انيا  

 .القصد
،  والشررراء بررالبيع، الوكيررل قبضره الررذي المررال: " العدليرة األحكررام مجلررة مررن( 2263) المرادة فرري جرراء وقرد

يفاء  تعرد برال تلرف فر ذا يرده، فري الوديعة حكم في هو، الوكالة جهة من العين وقبض، واستيفائه الدين وا 
 2".الضمان يلزم فال تقصير، وال

 

 الوكالة عقد على اإلهمال أثر: الخامس المطلب

 الوكيرررل ألن  ، الضرررمان إلرررى األمانرررة مرررن الوكالرررة عقرررد يلغيرررر، اإلهمرررال أن   فررري ،3الفقهررراء برررين خرررالف ال
 . الموكل من إذن بغير، فظهح عليه وجب ما تلف في متسبب

 .ال أو إهماال   الفعل كون في االختالف عند، واالختصاص الخبرة أهل إلى الرجو  من بد وال

 
  الموِكل مال هالك في الوكيل قول قبول :السادس المطلب
 الوكيررل فررأنكر، اإلهمررال بسرربب المررال هررالك، الوكيررل علررى ادعررى لررو، الموِكررل أن   علررى، 4الفقهرراء اتفرر 
 واليسر التسامح على الوكالة مبنى ألن  ، نفسه عن الضمان دفع في، يمينه مع الوكيل قول فالقول، ذلك

                                                           

. 277، ص1الشيرازي، المهذب، ج .262، ص9القرافي، الذخيرة، ج .567، ص3نظام وآخرون، الفتاوى الهندية، ج 1
   .202، ص3البهوتي، كشاف القنا ، ج

 .102مجموعة من العلماء، مجلة األحكام العدلية، ص 2
المطيعررري، تكملرررة المجمرررو ، . 398، ص3الدسررروقي، حاشرررية الدسررروقي، ج. 529، ص5ابرررن عابررردين، رد المحترررار، ج 3
 . 221، ص1ابن قدامة، الكافي، ج. 257، ص22ج
، 2النرررووي، روضرررة الطرررالبين، ج. 126ابرررن جرررزي، القررروانين الفقهيرررة، ص.  36، ص6الكاسررراني، بررردائع الصرررنائع، ج 4

  .75، ص5ابن قدامة، المغني، ج. 321ص
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ال نفسره، عرن الضرمان دفرع فري، يمينره مع األمين قول فيها فيلقبل، بالناس واإلرفا   عرن النراس امتنرع وا 
 .فيه ما الضرر من ذلك وفي، األمانات في الدخول

 
 الوكالة عقد في الاإلهم من صور: السابع المطلب
  فيها غيره بالخصومة الوكيل توكيل: األول الفرع
 محاميررا   بهررا ووكررل، القضررية هررذه فرري فأهمررل، القضرراء أمررام عنرره للرردفا  المحررامين أحررد الموِكررل عررين إذا
 خسارته؟ المحامي يضمن فهل، القضية الموِكل وخسر، آخر
 يوكرل أن لره يجروز ف نره، غيرره توكيرل فري، ومةبالخصر للوكيرل أذن إن، الموكرل أن   علرى، 1الفقهراء اتف 
 أن النهري مرع لره يجروز ال ف نره، غيرره توكيرل عن الوكيل نهى إذا الموكل أن   على اتفقوا كما، فيها غيره
 .غيره يوكل

 :أقوال  ال ة على، التوكيل إطال  عند، غيره بالخصومة الوكيل توكيل حكم في واختلفوا
 جرواز عردم إلرى، 4والحنابلرة، 3والشرافعية، 2المالكيرة مرن، الفقهراء جمهرور بذهر: وأدلته األول القول: أوال  

 : وهي، است ناء   الحاالت بعض في إال، اإلطال  حالة في التوكيل
 5.لك رتها فيها ولكل التي باألعمال القيام على الوكيل يقدر ال أن .2
 6.به ليقوم غيره فيوكل ،بالوكيل العمل يلي  ال أن. 1

 7.يحسنه من فيوكل، الوكيل يلحسنه ال، به ولكل ما يكون أن :وهي  ال ة حالة عيةالشاف وأضاف
 مشرهورا   حاله يكون أن أو، الوكيل حال الموِكل علم، ال انية الحالة في التوكيل لجواز المالكية وي شترط

 الوكيرل فر ن   الشرهرة، عردم أو، الوكيرل بحرال العلرم عردم حرال وفري ،الموِكرل يعلمره لرم ولرو، السرو  فري
 8.يضمن

                                                           

، 0، الحرررررراوي الكبيررررررر، جالمرررررراوردي. 300، ص3الدسرررررروقي، حاشررررررية الدسرررررروقي، ج. 102،ص9العينرررررري، البنايررررررة، ج 1
 . 78، ص5ابن قدامة، المغني، ج. 128ص

 .21، ص0القرافي، الذخيرة، ج 2
 .308، ص3الشيرازي، المهذب، ج 3
 .72، ص5ابن قدامة، المغني، ج 4
، 5ججليرررل فررري شررررح مختصرررر خليرررل، الحطررراب الرعينررري، محمرررد برررن محمرررد برررن عبرررد الررررحمن الطرابلسررري، مواهرررب ال 5

 .308، ص3الشيرازي، المهذب، ج. ب.م، دار الفكر، د2991 -هر 2221، 3ط، 182ص
 .21، ص0القرافي، الذخيرة، ج 6
 .308، ص3الشيرازي، المهذب، ج 7
 .300، ص3الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 8



 
 

62 

 الحالرة فري واشرترطوه ،ال انيرة الحالرة فري وكيلره بحرال الموِكرل علرم اشتراط في، المالكية الشافعيةل  وواف 
 1.أيضا   ال ال ة
 بعمرل رضري قرد الموِكرل برأن   ،المسرت ناة الحراالت غيرر فري التوكيرل جرواز بعردم لرأيهم الجمهور واستدل
 2.التوكيل له يجز فلم ،غيره بعمل يرض ولم ،الوكيل

 جرواز يقتضري الرذي برالعرف فهرو ،ذكروهرا التري المسرت ناة الحراالت فري التوكيرل لجرواز استداللهم وأما 
 3.الحاالت تلك في التوكيل

 
 . اإلطال  حالة في التوكيل جواز عدم إلى، 4الحنفية ذهب: وأدلته ال اني القول:  انيا  
 :تيةاآل باألدلة التوكيل جواز بعدم لرأيهم استدلوا وقد
 6".بعض من بحجته 5ألحن يكون أن بعضكم ولعل: "  قوله . 2

 والموكل، 7الخصومة في يتفاوتون فهم، بعض من الحجة بموقع أدرى الناس بعض أن  : االستدالل وجه
 8 .غيره يوكل أن للوكيل يجوز فال، حجته بقوة لعلمه الوكيل اختار

 9 .بالتوكيل له نيأذ ولم، بالتصرف للوكيل أذن قد الموِكل أن  . 1
 

 مطلقرا ، اإلطرال  حالرة فري التوكيرل جرواز إلرى ،قرول فري 10الحنابلرة ذهرب: وأدلتره ال الرث القرول:  ال را  
 أن له يح  المالك أن   فكما ،بنفسه منهما كل تصرف جواز بجامع، المالك على بالقياس لرأيهم واستدلوا
 .الوكيل فكذلك ،يوِكل

                                                           

، 2، ط228، ص3فررراظ فرررتح المعرررين، جالبكرررري، أبرررو بكرررر برررن محمرررد شرررطا الررردمياطي إعانرررة الطرررالبين علرررى حرررل أل 1
 .ب.م، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د2997 -هر2220

 .  313، ص 5جالهيتمي، تحفة المحتاج،  2
 .325، ص5المرداوي، اإلنصاف، ج 3
 .517، ص5ابن عابدين، رد المحتار، ج 4
 .ابن منظور، لسان العرب، مادة لحن. أفطن لها وأجدل: ألحن 5
إذا غصب جارية، فزعم أنها ماتت، فقضى بقيمة الجارية : الحيل، باب: البخاري، صحيح البخاري، كتاب. يهمتف  عل 6

مسررلم، صررحيح مسررلم، . 6967: الميتررة،  ررم وجرردها صرراحبها فهرري لرره، ويرررد القيمررة وال تكررون القيمررة  منررا ، رقررم الحررديث
 .2723 :الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، رقم الحديث: الحدود، باب: كتاب

 .237، ص2الخطابي، معالم السنن، ج 7
 .102، ص9العيني، البناية، ج 8
 .، نفس الجزء والصفحةالساب  المرجع 9

10
 .228، ص7قدامة، الشرح الكبير، جابن 
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 يوكررل أن بالخصررومة للوكيررل يجرروز ال أنرره مررن الحنفيررة إليرره ذهررب مررا  أرجررح :والترررجيح المناقشررة: رابعررا  
 : اآلتية لألسباب، مطلقا   غيره
 مرن الوكيرل يرد يغيرر واإلهمرال، الموِكرل قضرية فري إهماال   يلعتبر، غيره بالخصومة الوكيل توكيل أن  . 2

 .الضمان إلى االمانة
 . ضمن غيره وكل ف ذا، سواه عند موجودة ليست، عنده لميزات الوكيل هذا اختار الموِكل ألن  . 1
 : كاآلتي مناقشتها فيمكن الفقهاء وضعها التي القيود أما
كل التي باألعمال القيام على قدرته عدم وهو: األول القيد. أ  : لك رتها فيها ول

ال، له أذن ف ن، بمفرده يستطيع ال أنه، لموكله الوكيل يوضح أن يجب ألنه، مرفوض قيد  .فال وا 
 إذا ألنرره ؛ أيضررا   مرفوضرران قيرردان: يحسررنه ال أو، بالوكيررل يليرر  ال العمررل أن  : وال الررث ال رراني القيررد. ب

 ؟ القضية يقبل فلماذا، يحسنه ال أنه أو، بالخصومة بالوكيل يلي  ال األمر كان
 ،أصرال   باعتبراره يتصررف المالك بأن  ، علي فيلرد ،المالك على الوكيل تصرف الحنابلة بعض قياس أما

 التوكيرل يملرك فرال، األصرل مرن أضعف تصرفه فكان ،األصل عن نائبا   باعتباره يتصرف الوكيل بينما
 1.إذن بغير
 يوِكررل أن للوكيرل لريس: " منهرا( 2266) المرادة فري جراء حيرث العدليرة، األحكرام مجلرة فري ورد مرا وهرذا
كل الذي الخصوص في غيره   2".برأيك اعمل له قال أو بذلك، الموِكل أذنه قد يكون أن إال به، ول
 

  المثل ثمن تحصيل في، بالبيع الوكيل إهمال: الثاني الفرع
 يقيرده ولرم، مر ال   دوالر برألف يقردر الرذي لحاسروبه مشرترٍ  عن له يبحث أن، الوكيل من الموِكل طلب إذا

 الفر ؟ ضمان عليه فهل، بسبعمائة وباعه، البحث في الوكيل فأهمل، معين بسعر
 :كاآلتي، 3الغبن مقدار اختالفب الحكم يختلف

 
 : يسيراا  الغبن كان إذا: أولا 
 الوكيل؛ على شيء فال يسير، بغبن الم ل  من من بأقل كان إذا البيع أن   على، 4الفقهاء اتف 
 .عنه معفو فهو، عنه التحرز يمكن ال اليسير الغبن ألن  

                                                           

 .99موسى، الضمان في عقود األمانات ، ص 1
 .105مجموعة من العلماء، مجلة األحكام العدلية، ص 2
 .187الجرجاني، التعريفات، ص. ت تقويم المقومينهو ما ال يدخل تح: الغبن 3
، 3الشرربيني، مغنري المحتراج، ج. 390ابرن الحاجرب، جرامع األمهرات، ص .513، ص5ابن عابدين، رد المحترار، ج 4

 .90، ص5ابن قدامة، المغني، ج. 123ص
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 1.الخبرة أهل إلى بالرجو ، اليسير من الفاحش الغبن تحديد ويمكن
 : فاحشاا  الغبن كان إذا: ثانياا 

 :اآلتي النحو على المسألة في الفقهاء آراء اختلفت
 وال فراحش، بغربن البيرع جرواز إلرى تعرالى، اهلل رحمره 2حنيفرة أبرو اإلمرام ذهرب: وأدلتره األول القرول. 2

 3.الوكيل على ضمان
 مطلر  تحرت يردخل ف نره فراحش، نبغب بالبيع قام ف ذا مطل ، بالبيع التوكيل بأن   ،ذلك على استدل وقد
  4.الموِكل أمره لما منفذا   ويكون ،البيع
 10والحنابلرة ،9الحنفيرة مرن 8 ومحمرد 7يوسرف وأبرو ،6والشافعية ،5المالكية ذهب: وأدلته ال اني القول .1
 كران إن بالم رل ضرامنا   يكرون الوكيرل فر ن   وعليه الفاحش، بالغبن البيع جواز عدم إلى عندهم، رواية في
 .والرد القبول بين الموِكل خيروا  المالكية أن   إال قي ميا ، كان إن وبالقيمة م ليا ، لمبيعا
 
 

                                                           

 .002موسى، الضمان في عقود األمانات، ص 1

أصرله ، أول الفقهراء األربعرة، الفقيره، المجتهرد، المحقر ، اإلمرام، ن هرمرزبن كراوس برهو النعمان بن  ابت : حنيفة أبو  2
الناس في الفقه عيرال علرى : " قال الشافعي. ه، أخذ الفقه عن حماد بن أبي سليمان وغيره21ولد سنة  من أبناء فارس،

مررات فرري الفقرره، "  المخررارج " ، و"العررالم والمررتعلم" فرري االعتقرراد، ورسررالة " الفقرره األكبررر" ، تلنسررب إليرره رسررالة "أبرري حنيفررة 
 .21، صالشيرازي، طبقات الفقهاء .341، ص01ج الذهبي، سير أعالم النبالء،. ه021ببغداد سنة

 .529، ص5ابن عابدين، رد المحتار، ج 3

 .31، ص1الكاساني، بدائع الصنائع، ج 4

 .223، ص2الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 5

 .412، ص2األنصاري، حاشية الجمل، ج 6

وأول مرن وضرع الكترب فري هرو يعقروب برن إبرراهيم، صراحب أبري حنيفرة، وتلميرذه، وأول مرن نشرر مذهبره، : يوسرف أبرو 7
مرررن كتبررره الخرررراج، واآل رررار والنررروادر، واخرررتالف ولررري القضررراء لهرررارون الرشررريد، أصرررول الفقررره علرررى مرررذهب أبررري حنيفرررة، 

، 01ابرررن ك يرررر، البدايرررة والنهايرررة، ج. 012ص ،2جالزركلررري، األعرررالم، . ه023ببغرررداد سرررنة  األمصررار، وغيرهرررا، تررروفي
 .021ص

صاحب أبي حنيفة، تفقه على أبي يوسف، ونشر علم أبري حنيفرة، صرنف كتبرا   ،هو محمد بن الحسن الشيباني: محمد 8
،  مررات بررالري سررنة "حملررت مررن علررم محمررد وقررر بعيررر : "قررال الشررافعي الجررامع الكبيررر، والجررامع الصررغير،: ك يرررة منهررا

القرشرري، عبررد القررادر بررن محمررد بررن نصررر اهلل، الجررواهر المضررية فرري طبقررات  .21، ص1الزركلرري، األعررالم، ج .ه021
 . مير محمد كتب خانه، كراتشي: ت، نشر.ط، د.د ،42، ص3الحنفية، ج

 .313، ص1العيني، البناية، ج 9

 .90، ص5ابن قدامة، المغني، ج 10
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 : اآلتية باألدلة لرأيهم الجمهور استدل وقد
  1. عليه متعارفا   ليس ،فاحش بغبن والبيع ،به ومقيد ،العرف على محمول البيع في اإلطال  أن   .أ
 بغربن البيرع حالرة وفري ،بره الضررر إلحرا  عرن ومنهري، موكلره ةلمصرلح بالعمرل مرأمور الوكيل أن  . ب

 2.لمصلحته وترك ،بالموكل إضرار ،فاحش
 فاحش بغبن يبيع الذي ألن   آخر، وجه من وهبة، وجه من بيع فيه، فاحش بغبن البيع أن  . ج

 3.بالهبة وليس بالبيع والوكالة ،المبيع من جزءا   يهب كأنه
 
 الوكيل أن   إال ،الفاحش الغبن مع البيع جواز إلى ؛ المعتمد في 4الحنابلة ذهب: وأدلته ال الث القول. 3

 . الحاصل للنقص ضامنا   يكون
 جاز، الم ل ب من بيعه صح من بأن   ،الفاحش الغبن مع البيع بجواز لرأيهم 5الحنابلة استدل وقد
 .منه بأقل يبيع أن

 ،لموكله األنفع طلب في أهمل دق الوكيل بأن   ،النقص بقدر الضمان إيجاب الحنابلة وعلل
 .فقط النقص مقدار فيضمن

 
 والترجيح المناقشة. 2
 :تعالى اهلل رحمه حنيفة أبي اإلمام قول مناقشة. أ

 ،البيع مطل  تحت يدخل نهأ على فاحش، بغبن البيع بجواز تعالى، اهلل رحمه حنيفة أبو اإلمام استدل
ن الوكالة ألن   ؛ يحصح غير وهذا الموِكل، أمره لما منفذا   ويكون  مقيدة أنها إال ،باللفظ مطلقة كانت وا 
 6. به الوكالة فتتقيد ،فاحش بغبن الوكيل يبيع أن يمنع والعرف ،ضمنا   بالعرف

 الترجيح. ب
 فري ألن  ، الرنقص الوكيرل وتضرمين، فراحش بغربن البيرع بجرواز القرول مرن، الحنابلرة إليره ذهرب مرا أرجح
 .النقص بضمان البائع لمصلحة ومراعاة   ،الفسخ مبعد الوكيل لمصلحة مراعاة ذلك
 

                                                           

 .222، ص22المطيعي، تكملة المجمو ، ج 1
ط .، د138، ص1وي، أحمررررد بررررن غنرررريم بررررن سررررالم، الفواكرررره الرررردواني علررررى رسررررالة ابررررن أبرررري زيررررد القيروانرررري، جالنفرررررا 2
 .ب .م، دار الفكر، د2995-هر2225،
 .225، ص3المرغيناني، الهداية، ج 3
 .296، ص1البهوتي، شرح المنتهى، ج 4
 .308، ص5المرداوي، اإلنصاف، ج 5
 .227، ص3المرغيناني، الهداية، ج 6
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 : سليمة سلعة على الحصول في، بالشراء الوكيل إهمال: الثالث الفرع
 : أقوال  ال ة على ذلك الفقهاء اختلف فقد، سليمة سلعة على الحصول في، بالشراء الوكيل أهمل إذا
 

 في ،المعيب المبيع شراء جواز إلى ،تعالى هللا رحمه 1حنيفة أبو اإلمام ذهب :وأدلته األول القول: أوال  
 : اآلتية باألدلة ذلك على استدل وقد  ،به الوكيل علم حالة
نما ،المعيب بغير يلقيد لم ، مطل  الوكالة عقد أن  . 2  ف نه، المعيب اشترى ف ذا ،الشراء بمطل  وكله وا 

 . ألمره ممت ال   ويكون ،اآلمر وكله ما اشترى قد يكون
 2.الوكيل فكذلك، المعيب شراء له يح  المضارب أن   فكما، المضارب على القياس. 1
 

 إلى ،5والحنابلة ،4 والشافعية، 3الحنفية من ومحمد يوسف أبو اإلمامان ذهب: وأدلته ال اني القول:  انيا  
 .مطلقا   المعيب المبيع شراء جواز عدم
 6. المعيب شراء للوكيل يجوز فال، المبيع في السالمة يقتضي البيع إطال  بأن  ، لرأيهم استدلوا وقد
 

 استدلوا وقد، فاحشا   عيبا   المعيب المبيع شراء جواز عدم إلى، 7المالكية ذهب: وأدلته ال الث القول:  ال ا  
 . به فيصح، البيع في تلغتفر اليسيرة العيوب بأن   ؛ لرأيهم

 
 والترجيح المناقشة: رابعا  
 :تعالى اهلل رحمه حنيفة أبي اإلمام رأي مناقشة. 2

 : 8يأتي بما تعالى اهلل رحمه حنيفة أبي اإلمام على الرد يمكن
 
 

                                                           

 .38، ص6كاساني، بدائع الصنائع، جال 1
 .282، ص5ابن قدامة، المغني، ج 2
 .39، ص29السرخسي، المبسوط، ج 3
 .126، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج 4
 .282، ص5ابن قدامة، المغني، ج 5
 .، نفس الجزء والصفحةالساب  المرجع 6
ت، دار الفكرر للطباعرة، .ط، د.، د71، ص6، ج(حاشرية الخرشري)الخرشي، محمد بن عبد اهلل، شرح مختصر خليرل  7

 .بيروت
 .282، ص5ابن قدامة، المغني، ج 8
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ن ،العيب من بالخلو تتقيد الوكالة أن  . أ  مفطور بطبعه اإلنسان ألن   ،لفظا   بذلك الموِكل يصرح لم وا 
  .ذلك يقتضي العرف وألن   ،واألحسن األكمل حب على

 ،السليم من يأتي كما، المعيب من يأتي قد حقيقة والربح ،الربح هو المضاربة في المقصود أن  . ب
 اإلقتنراء يمنرع والمعيرب ،الحاجرة بره يلردفع أو، يلقتنرى مرا شرراء غالبرا   الوكالرة فري المقصرود بينمرا

 .الحاجة وقضاء
 
 بجرواز العرف قضى ما إال ، المعيب المبيع شراء جواز بعدم القائل، المالكية  رأي أرجح :الترجيح. 1

 : اآلتية لألسباب، يسيره في محالتسا
 اختيرررار علرررى حرصررره وعررردم، إهمالررره علرررى دليرررل، الوكيرررل قبرررل مرررن المعيرررب شرررراء ألن  . 2

 . األفضل
ن ،الموكرل إلرادة مخالفة فيه، المعيب المبيع شراء ألن  . 1  ويللحر  ؛ ذلرك علرى يلرنص لرم وا 

 .لنفسه الضرر يرضى ال وهو، بالموكل الضرر
 .عادة فيه يلتسامح ال الذي المعيب اشترى إذا ،للمال ضامنا   يصبح الوكيل ف ن وعليه

 
 .به األمر مع، الدين بقضاء التوكيل في اإلشهاد إهمال: الرابع الفر 
 الوكيررل لكررن  ، باإلشررهاد وأمررره، دينرره عنرره ليسررد آخررر وكررل  ررم، دينررار ألررف آخررر مررن شررخص اسررتدان إذا

  الدين؟ الوكيل يضمن فهل، الدائن وأنكر، يشهد ولم أهمل
 الغرريم؛ وأنكر، يلشهد ولم فقضاه، باإلشهاد وأمره، دينه قضاء في غيره وكل من أن   على، 1الفقهاء اتف 
 : اآلتية لألسباب يضمن ف نه
نلوا الَِّذين   أ يُّه ا ي ا}: اهلل قول: أوال    2.{ِباْلعلقلودِ  أ ْوفلوا آم 

 وشرراء بيرع من نفسه على المرء عقده ما وتشمل، بالعقود بالوفاء المؤمنين  اهلل أمر: االستدالل وجه
 اهلل شررر  توافرر ، شررروط مررن العقررود هررذه فرري شرررطوه بمررا، بعررض علررى بعضررهم النرراس عقررد ومررا، وغيررره
.3 الضمان عليه وجب، بالشرط يلتزم لم الوكيل أن   وبما. 

                                                           

الشريرازي، .  07، ص2ونهايرة المقتصرد، ج ابرن رشرد، بدايرة المجتهرد. 617، ص3نظام وآخرون، الفتراوى الهنديرة، ج 1
 .  395، ص5المرداوي، اإلنصاف، ج. 275، ص1المهذب، ج

 .2سورة المائدة، جزء من اآلية  2

 .32، ص6القرطبي، تفسير القرطبي، ج 3
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 1".شروطهم عند المسلمون: " قوله:  انيا  
 2.بها اإلخالل وعدم، الجائزة بالشروط االلتزام المسلم على يجب أنه: االستدالل وجه
 

 3.باإلهمال تلضمن األمانة ويد، أمانة يد الوكيل يد أن  ، الفقهاء بين عليه المتف  األصل:  ال ا  
 

 موكله أموال على المحافظة في الوكيل إهمال: الخامس الفرع
 :منها، الموِكل مال حفظ في لإلهمال، ك يرة صورا   الفقهاء ذكر
، لكنه أهمل في حفظه في حرز إذا وكل شخص  آخر، بأن يبيع له بضاعته، فباعها وقبض  منها: أوال  

 4.الوكيل ضمانها نه يترتب على ف ؛ر م له فسل 
 

إذا طلب الموكل من الوكيل، أن يرد ما تحت يده من مال له، وجب عليه رده، ف ذا أهمل في :  انيا  
 5 .؛ كان ضامنا  له  رده وتلف

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           

 .18سب  تخريجه ص 1
 .257، ص1المناوي، التيسير بشرح الجامع الصغير، ج 2
. 277، ص1الشيرازي، المهذب، ج .262، ص9القرافي، الذخيرة، ج. 567، ص3نظام وآخرون، الفتاوى الهندية، ج 3

 .202، ص3البهوتي، كشاف القنا ، ج
علي عبد الحميد : مد بن عبد المؤمن، كفاية األخيار في حل غاية االختصار، تحقي الحصني، أبو بكر بن مح 4

، 2ابن مفلح، المبد  في شرح المقنع، ج. م، دار الخير، دمش 2992، 2، ط172بلطجي ومحمد وهبي سليمان، ص
 . 327ص

 .61، ص22ح العزيز بشرح الوجيز، جالرافعي، فت 5
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 والمضاربة الشركة عقد في اإلهمال :الثالث المبحث
 

  :مطالبستة  ويتضمن
 

 والمضاربة الشركة عقد في اإلهمال معنى :األول المطلب
 

 الضمان حيث من والمضاربة الشركة عقد تصنيف :الثاني المطلب
 

  والمضاربة الشركة عقد على اإلهمال أثر :الثالث المطلب
 

 والمضاربة الشركة مال هالك في والمضارب الشريك ولق قبول :الرابع المطلب
 

 للمضاربة المعاصر التطبيق :الخامس المطلب
 

  المضاربة عقد في اإلهمال من صور :السادس المطلب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

71 

 والمضاربة الشركة عقد في اإلهمال: الثالث المبحث
 

 والمضاربة الشركة عقد في اإلهمال معنى: األول المطلب
  الشركة في اإلهمال معنى: ولاأل  الفرع
  واصطالحا   لغة الشركة تعريف: أوال  
  لغة الشركة تعريف. 2

، بعضرهما عرن يمترازان ال بحيرث، براآلخر المرالين أحرد خلرط أي، االخرتالط هي: لغة الِشركة أو الش ِركة
ن، بها الخاص العقد على الشركة اسم ألطل   م  1.النصيبين اختالط يوجد لم وا 
  اصطالحا   الشركة تعريف. 1

، الجميرع أو للربعض ،التصررف فري الجميرع إذن يقتضري، فرأك ر ا نرين برين عقرد" : اصرطالحا   الشرركة
 2". جميعا   بينهم الربح يكون أن على
 الشركة في اإلهمال معنى:  انيا  
 دقر ممرا المطلروب الوجره علرى، عليه يجب بما الشريك قيام عدم: بأنه الشركة في اإلهمال تعريف يمكن
 .بالشركة ضررا   يللح 

 
 المضاربة في اإلهمال معنى: الثاني الفرع
 واصطالحا   لغة المضاربة تعريف: أوال  
 :  كقوله مطلقا   فيها السير وهو، الضرب من مشت : لغة المضاربة تعريف. 2

ذ ا} ْبتلمْ  و اِ  ر  ل ْيكلمْ  ف ل ْيس   اأْل ْرضِ  ِفي ض  ن اح   ع  وا أ نْ  جل رل ةِ الصَّ  ِمن   ت ْقصل  3.{ال 

ون  } : كقوله، 4الرز  ابتغاء بغرض للسفر أو رل  5{اللَّهِ  ف ْضلِ  ِمنْ  ي ْبت غلون   اأْل ْرضِ  ِفي ي ْضِربلون   و آخ 

 
 
 

                                                           

 .دة شركالفيروزآبادي، القاموس المحيط، ما 1
 .239موسى، الضمان في عقود األمانات، ص 2
 .282النساء، جزء من اآلية سورة  3
 .170الجرجاني، التعريفات، ص 4
 .18سورة المزمل، جزء من اآلية  5
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 اصطالحا   المضاربة تعريف. 1
 1". شرطا ما على بينهما والربح، فيه ليتجر، آخر لشخص ماله مالك دفع: "اصطالحا   المضاربة 

 2.3والمضارب، المال صاحب بين، ربحال في شركة فالمضاربة
 مررن فيهررا لمررا وقيررل، الررربح لطلررب غالبررا   األرض فرري يسررير المضررارب ألن   بررذلك؛ المضرراربة سررميت وقررد

 للعامررل يقطرع المالررك ألن   ؛ القطرع بمعنرى: القرررض مرن وهررو، قراضرا   وسرميت، والتقليررب بالمرال الضررب
 4.الربح من قطعة ويعطيه، فيها يتصرف ماله من قطعة

 
 المضاربة في اإلهمال معنى:  انيا  
 قررد ممررا، المطلرروب الوجرره علررى بعملرره المضررارب قيررام عرردم: بأنرره المضرراربة فرري اإلهمررال تعريررف يمكررن
 .خسائر وقو  عليه يترتب

 
 الضمان حيث من والمضاربة الشركة عقد تصنيف: الثاني المطلب

 
 الضمان حيث من الشركة عقد تصنيف: األول الفرع
 حالرة فري إال، الشرركة مرال يضرمن فرال ،أمانرة يرد الشرركة مرال فري الشرريك يرد أن   علرى، 5اءالفقهر اتفر 

 فكران ،والتصررف الحفرظ فري المالرك عرن نائرب الشرريك برأن   ذلرك على استدلوا وقد ،اإلهمال أو التعدي
 .المالك يد في كالهالك، يده في الهالك
، آلخررل أمرين منهمرا واحرد كرل الشرريكان: "يرةالعدل األحكرام مجلرة مرن( 2358) المرادة فري جراء ما وهذا
 بال منهما واحد يد في الشركة مال تلف ف ذا، الوديعة حكم في هو، منهما واحد كل يد في الشركة فمال
 6".شريكه حصة ضامنا   يكون فال، تقصير وال تعد
 
 

                                                           

 .221موسى، الضمان في عقود األمانات، ص 1
 .56فيض اهلل، نظرية الضمان، ص. هو العامل: المضارب 2
 .271، ص2إلسالمية، الموسوعة الفقهية الكويتية، جوزارة األوقاف والشؤون ا 3
، 5الزحيلي، الفقه اإلسرالمي وأدلتره، ج. 587، ص3البهوتي، كشاف القنا ، ج. 20، ص11السرخسي، المبسوط، ج 4

 .566ص
الشرربيني، . 269، ص3الصراوي، حاشرية الصراوي علرى الشررح الصرغير، ج. 205، ص6ابن الهمرام، فرتح القردير، ج 5

 .299، ص3البهوتي، كشاف القنا ، ج. 119، ص3اج، جمغني المحت
 .159مجلة األحكام العدلية، صمجموعة من العلماء،  6
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 الضمان حيث من المضاربة عقد تصنيف: الثاني الفرع
 يرد، المضراربة مرال رأس علرى المضرارب ويد، أمانة عقد المضاربة قدع أن   في، 1الفقهاء بين خالف ال

 :يأتي بما ذلك على استدلوا وقد، اإلهمال أو بالتعدي إال المال تلف إذا المضارب يضمن فال، أمانة
 2.بالقياس على الوديع، الذي يأخذ المال لمصلحة رب المال، فال يضمن: أوال  
 3.يضمن فال، التصرف في لمالا رب عن نائب المضارب ألن   : انيا  
  4.كالوكيل ؛ أمين فهو ،منفعته لمحض ال، صاحبه ب ذن المال قبض المضارب ألن  :  ال ا  
 

  والمضاربة الشركة عقد على اإلهمال أثر: الثالث المطلب
 

 الشركة عقد على اإلهمال أثر: األول الفرع
، برره مررأذون غيررر بفعررل قررام ألنرره، ملررهع فرري أهمررل إذا الشررريك؛ تضررمين علررى ،5الفقهرراء بررين خررالف ال

 .ضمان يد إلى األمانة يد من يده فتغيرت
 

  المضاربة عقد على اإلهمال أثر: الثاني الفرع
 المهمل ألن   ؛ ضامنا   يكون ف نه ؛ المضاربة مال رأس في أهمل إذا المضارب أن   على، 6الفقهاء اتف 
 .اما  تم كالغاصب إذنه؛ بغير الغير مال في متصرفا   يكون

 
 
 
 
 

                                                           

، 7الماوردي، الحراوي الكبيرر، ج. 513، ص3الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج. 07، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج 1
 .55، ص5ابن قدامة، المغني، ج. 25ص

 .جزء والصفحةاألول، نفس الالساب  المرجع  2
 .55، ص5ابن قدامة، المغني، ج 3
 .255، ص5المرداوي، اإلنصاف، ج. 07، ص6الكاساني، بدائع الصنائع، ج 4
، 1الشررررريرازي، المهرررررذب، ج. 39، ص2ابرررررن رشرررررد، بدايرررررة المجتهرررررد، ج. 318، ص2ابرررررن عابررررردين، رد المحترررررار، ج 5

 .229، ص1ابن قدامة، الكافي، ج. 259ص
، 7المراوردي، الحراوي الكبيرر، ج. 516، ص3الردردير، الشررح الكبيرر، ج. 223، ص6ائع ، جالكاساني، بدائع الصرن 6

 .33، ص5ابن قدامة، المغني، ج.  25ص
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، أمرين المضرارب: "يرأتي مرا اإلسرالمي المؤتمر لمنظمة التابع اإلسالمي، الفقه مجمع قرار في جاء وقد
 أو، الشررعية الشرروط مخالفرة يشرمل بما التقصير، أو بالتعدي إال تلف أو خسارة من يقع ما يضمن وال

 الفرديرررة المضررراربة الحكرررم ذاهررر فررري ويسرررتوي، أساسرررها علرررى الررردخول ترررم التررري، المحرررددة االسرررت مار قيرررود
  1". والمشتركة

  
 مرررال فررري الخسرررارة: " يرررأتي مرررا اإلسرررالمي العرررالم لرابطرررة الترررابع، اإلسرررالمي الفقررره مجمرررع قررررار فررري وجرراء

 فري قصرر أو، المرال علرى تعردى إذا إال، المضرارب عنهرا يلسرأل وال، ماله في المال رب على المضاربة
  2". حفظه

 
 رأس: "يرررأتي مرررا( 287) رقرررم الفتررروى، 1 الجرررزء، البركرررة لمجموعرررة، الشررررعي المستشرررار فتررراوى فررري وورد
 فرري إال، خسررارة مررن فيرره يحصررل مررا يضررمن فررال، المضررارب يررد فرري أمانررة المضرراربة شررركة فرري المررال
 3". الشروط مخالفة أو، التقصير أو، التعدي حاالت

 
 حكررم فرري يررده فرري المررال رأسو  أمررين المضررارب(: "2223) المررادة فرري العدليررة األحكررام مجلررة فرري وورد

   4".الوديعة
 برره يتعامررل الررذي المضراربة عقررد فرري ورد مرا ذلررك أم لررة ومرن، اإلسررالمية المصررارف بره تتعامررل مررا وهرذا
 :اآلتي على ينص العقد في الرابع الشرط أن نجد حيث، األردني اإلسالمي البنك

 عرن مسرؤوال   ويكرون، بهرا المصررح ايراتالغ فري إال، إليره المقردم المرال يسرتعمل ال برأن المضارب يتعهد"
  5".تقصير أو، تعد أو، ضرر أو، مخالفة كل
 .ال أو إهماال   الفعل كون في االختالف عند، واالختصاص الخبرة أهل إلى الرجو  من بد وال
  
 

                                                           

، 2، ج1المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية، قررار مجمرع الفقره اإلسرالمي الترابع لمنظمرة المرؤتمر اإلسرالمي،   1
 http://www.saaid.net. د، موقع صيد الفوائ( 2/02)  32: قرار رقم

  www.islamweb.net.، موقع إسالم ويب024121رقم  قرار مجمع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي 2

 http://moamlat.al-islam.com .تبر  المضارب بضمان رأس المال، موقع اإلسالم الدعوي اإلرشادي 3
 .312ص، مجلة األحكام العدلية مجموعة من العلماء،  4
م، 3114ة دكترررروراة، طالفحررررة، محمررررد عبررررد اهلل علرررري، التطبيقررررات المعاصرررررة للشررررروط المقترنررررة بررررالعقود الماليررررة، رسررررال 5

 .، كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية031ص

http://www.saaid.net/book/open.php?cat=100&book=4205
http://moamlat.al-islam.com/Page.aspx?pageid=529&TOCID=78&BookID=507&PID=33
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 والمضاربة الشركة مال هالك في والمضارب الشريك قول قبول: الرابع المطلب
 

  الشركة مال هالك في لشريكا قول قبول: األول الفرع
 

 مرال ألن   ،الشرركة مرال مرن يرده تحرت هلرك فيمرا ،يمينره مرع الشرريك قرول يلقبرل أنره على، 1الفقهاء اتف 
 .الخسارة في قوله فيلقبل، الشريك يد في أمانة الشركة

 الخسرارة دعرىا لرو كما التجار، عليه يْنكره، للخسارة بسبب التاجر أتى لو ما است نوا ،2المالكية أن   إال 
 .فيها الخسارة التجار استبعد، معينة سلعة في اتجاره عند

 .للضيا  تعريضها وعدم ،الناس أموال لحفظ األسلم المالكية قول أن   والحقيقة
 

 المضاربة مال هالك في المضارب قول قبول: الثاني الفرع
 فرالقول ذلرك المضرارب فرأنكر، اإلهمرال بسربب المرال هرالك ادعرى لو المال رب أن   على، 3الفقهاء اتف 
 يتعذر أنه كما، الخيانة عدم واألصل، أمين ألنه ؛ نفسه عن الضمان دفع في يمينه مع المضارب قول
 .عليه البينة إقامة

 
 للمضاربة المعاصر التطبيق: الخامس المطلب

 لآلخرر، المرال األطرراف أحرد يقردم بحيرث، طبيعيرين أشرخاص برين يرتم سرابقا   المضراربة في التعامل كان
 بين تتم فالمضاربة الحاضر الوقت في أما، المال ربح من المضارب يأخذه، معلوم جزء على به ليتجر

 مجموعرة مرن يكرون أن يمكرن المرال رأس أن   كمرا، (مصررف أو اسرت مارية مؤسسة) اعتبارية شخصيات
 4.المشتركة المضاربة يسمى ما وهو، مساهمين

 
                                                           

، 3الشررربيني ، مغنرري المحترراج ، ج. 221، ص2الرردردير، الشرررح الكبيررر، ج .13، ص1الكاسرراني، برردائع الصررنائع، ج 1
 .421، ص2المرداوي  اإلنصاف، ج . 119ص

 .221، ص2الدردير، الشرح الكبير، ج 2

، 04المطيعررري، تكملرررة المجمرررو ، ج. 230، ص2الررردردير، الشررررح الكبيرررر، ج. 004، ص02، جالسرخسررري، المبسررروط 3
 .422، ص2المرداوي، اإلنصاف، ج .22، ص2ابن قدامة، المغني، ج. 221ص

، 11الياسررررري، إبررررراهيم جاسررررم، إشرررركاليات تطبيرررر  عقررررد المضرررراربة فرررري المصررررارف اإلسررررالمية، رسررررالة ماجسررررتير، ص 4
 .االقتصاد، جامعة الكوفةم، كلية اإلدارة و 3111-ه0421
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 ألنه  اإلدارة مجلس هو االعتبارية الشخصية ذات المالية ؤسساتوالم البنوك في يحدث عما والمسؤول
 التري الحراالت هري اإلدارة مجلرس عنهرا يلسرأل التري والحراالت، الشرركة إدارة فري المسراهمين عرن الوكيل
 يحدث ما كل عن المال أرباب أمام مسؤوال   أيضا   اإلدارة مجلس فيكون، الطبيعي المضارب عنها يلسأل
 أو التعردي علرى اإلدارة مجلس محاسبة المساهمين وعلى، إهمال أو بتعدٍ  خسارة من ةالمضارب مال في

   1.اإلهمال
 

  المضاربة عقد في اإلهمال من صور: السادس المطلب
 المال رب إذن بغير، بدله به يقوم من واستئجار، العمل في المضارب إهمال: األول الفرع
 مرع عنره، بردال   الشرراء أو البيرع بعمليرة يقروم ،آخرر خصرا  ش المضرارب اسرتئجار جواز في الفقهاء اختلف
 :أقوال عدة إلى ،عليه قدرته

 
 البيرع بعمليرة ليقروم ،شخصرا   المضرارب يسرتأجر أن جرواز إلرى ،2الحنفيرة ذهرب: وأدلته األول القول: أوال  

 :يأتي بما لرأيهم استدلوا وقد، والشراء
 3. التجار عنها يستغني أن طيعيست وال ،التجارة ضرورات من االستئجار بأن  . 2
 4. عندهم ومعتاد متعارف هو ما على ينعقد والعقد ،التجار عادة من االستئجار بأن  . 1
 

 جرواز عردم إلرى ،7والحنابلرة، 6والشرافعية، 5المالكية من الفقهاء جمهور ذهب :وأدلته ال اني القول:  انيا  
 .والشراء البيع بعملية يقوم من المضارب استئجار

 

                                                           

-http://www.yasaloonak.net/2008-09-18 .عفانررة، ضررمان المضررارب بالتعرردي والتقصررير، شرربكة يسررألونك 1

11-36-26/2009-07-07-12-25-03/1157-2009-08-20-14-05-38.html 
دار الكتررررب  م ،0114 -هرررر  0404، 3، ط1، ص2السرررمرقندي، محمرررد برررن أحمرررد برررن أبررري أحمرررد، تحفرررة الفقهررراء، ج 2

 .  لبنان -العلمية، بيروت 

 .12، ص1جالكاساني، بدائع الصنائع،  3
 .والصفحةنفس المرجع، نفس الجزء  4

 . 420، ص1الموا ، التاج واإلكليل، ج. 230، ص2الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 5

 .410، ص2جالشربيني، مغني المحتاج،  6

 .303، ص3لبهوتي، شرح منتهى اإلرادات، جا 7
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 باالستئجار، المتعاقد قام ف ذا ،معه تعاقد من يد بغير يرض لم المال رب بأن    ؛رأيهم على استدلوا قدو 
 فيكرون ،إذنره بغيرر الغيرر مرال فري متصررفا   فيكرون، المرال رب يرضره لرم تصررفا   تصررف قرد يكرون ف نه

 .المستأجر وألجرة المضاربة لمال  ضامنا  
 

  والترجيح األدلة مناقشة:  ال ا  
 قرردرة عنررد، والشررراء بررالبيع يقرروم مررن اسررتئجار جررواز عرردم مررن، الفقهرراء جمهررور إليرره ذهررب مررا رجررحأ

ذا ،هالكره عنرد المرال ضرمان يسرتوجب الرذي اإلهمرال مرن نرو  ألنره، ذلرك علرى المضارب  ،يهلرك لرم وا 
 .الخاص ماله من، استأجره لمن دفعها التي األجرة يضمن ف نه
 

 المضاربة مال رأس من ءبجز  المضارب تبرع: الثاني الفرع
 هرذا يلعتبر فهل، المال رب من إذن بدون، المضاربة رأسمال من معين بمبلغ بالتبر ، المضارب قام إذا

 ؟ الضمان يستح  المضارب من إهماال   التصرف
 كالهبرة، عروض بغيرر لره وتمليرك، للمرال إترالف فيره المضارب من تصرف كل أن   على، 1الفقهاء أجمع
 .صريحا   نصا   فعله بجواز المال رب يصرح أن إال، للضمان موجبا   تصرفا   يلعد، والقرض والتبر 

  
، للمرال تضرييع فيها بل، فيها ربح ال األمور وهذه، االسترباح المضاربة من المقصود بأن   قولهم؛ وعللوا
 2.القرض في كما للضيا  وتعريض، والتبر  الهبة في كما

 إذن  بررردون -يسررريرا   كررران ولرررو- المرررال رأس مرررن بجرررزء التبرررر ، للمضرررارب يجررروز فرررال، كذلررر علرررى وبنررراء
ن، صاحبه  .له ضامنا   كان فعل وا 

 
 
 
 
 

 
 

                                                           

، 3، جاألنصرراري، أسررنى المطالررب .262، ص7المرروا ، الترراج واإلكليررل، ج. 91، ص6نائع، جلكاسرراني، برردائع الصررا1
 .302، ص3البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، ج. 221ص

 .302، ص3البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، ج 2
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 الوصاية عقد في اإلهمال: الرابع المبحث
 

 : اآلتية المطالب ويتضمن
 

  الوصاية في اإلهمال معنى: األول المطلب
 

 الضمان حيث من الوصاية عقد تصنيف: الثاني المطلب
 

 الوصاية عقد على اإلهمال أثر: لثالثا المطلب
 

  عليه الموصى مال هالك في الوصي قول قبول: الرابع المطلب
 

  الوصاية عقد في اإلهمال من صور: الخامس المطلب
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 الوصاية عقد في اإلهمال: الرابع المبحث
 

  الوصاية في اإلهمال معنى: األول المطلب
 

 اصطالحاا و  لغة الوصاية تعريف: األول الفرع
 

 : لغة الوصاية تعريف: أوال  
 بعرد وعيالره ومالره أمرره فري يتصررف وصريه جعله: يلقال، أوصى من مأخوذة: لغة الِوصاية أو الو صاية
 شرررؤون علرررى يقررروم ومرررن، لررره يوصرررى مرررن: والوصررري، بعضرررا   بعضرررهم أوصرررى: القررروم وتواصرررى، موتررره

ِدكلرررررمْ  ِفررررري للَّرررررهل ا يلوِصررررريكلمل }: قولررررره فررررري كمرررررا، 1يرررررأمركم: ويوصررررريكم، الصرررررغير رررررظِّ  ِمْ رررررلل  ِللرررررذَّك رِ  أ ْوال   ح 

 .2{اأْللْن  ي ْينِ 

 
 اصطالحا   الوصاية تعريف:  انيا  

، وفاترره بعررد مررا بتصرررف بالقيررام، لمكلررف، شرررعا   التصرررف لرره ممررن تفررويض هرري: "اصررطالحا   الوصرراية
 3". نفسه بأمر يستقل ال من لمصلحة

 
  الوصاية في اإلهمال معنى: الثاني الفرع
 شرررؤون رعايرررة مرررن، عليررره يتوجررب بمرررا، 4الوصررري قيرررام عررردم: بأنرره الوصررراية فررري اإلهمرررال تعريرررف يمكررن

 .به الضرر يلح  قد مما ،5عليه الموصى
 
 

                                                           

 .مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة وصي. الرازي، مختار الصحاح، مادة وصي 1
 .22سورة النساء، جزء من اآلية  2

سرعيد، الوصرراية فري الفقرره اإلسرالمي وقررانون األحروال الشخصررية األردنري، دراسررة مقارنرة رسررالة ربابعرة، عبرد اهلل محمررد  3
 .م، كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية1885،  11دكتوراة، ص

ررررب علررررى القاصرررررين ؛ لرعايررررة شررررؤو : الوصرررري 4 دارة أمرررروالهم وتنميتهرررراوهررررو الشررررخص الررررذي يلن ص  نفررررس المرجررررع، . نهم وا 
 .225ص

 .نفس المرجع، نفس الصفحة. وهو الشخص القاصر: الموصى عليه 5
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 الضمان حيث من الوصاية عقد تصنيف: الثاني المطلب
 

 الوصي وأن   ،أمانة عقد الوصاية عقد أن   إلى، 4والحنابلة، 3والشافعية، 2والمالكية، 1الحنفية فقهاء ذهب
 كنراظر الوصري ألن   ؛ اإلهمرال أو التعردي حالرة فري إال يضمنها فال، يده تحت التي األموال على أمين
 .الضمان حيث من الوقف

 
 الوصاية عقد على اإلهمال أثر: الثالث المطلب
، عليره الموصرى بمرال إضررار فيه، تصرف أي على يلقدم أن، للوصي يجوز ال أنه على، 5الفقهاء اتف 
  .ضمن أهمل ف ن، اإلهمال التصرفات هذه ومن
  :يأتي بما ذلك على استدلوا وقد

بلوا و ال  }:  قوله: أوال   تَّى أ ْحس نل  ِهي   ِبالَِّتي ِإالَّ  اْلي ِتيمِ  م ال   ت ْقر   6.{أ شلدَّهل  ي ْبللغ   ح 
 فيتضرمن، صرلحتهلم مراعراة، أحسرن هرو بمرا إال اليتيم بمال التصرف عن  اهلل نهى: االستدالل وجه
 7.القاصر مصلحة يحق  ال تصرف كل النهي هذا
 

 8".كبيرنا ويوقر، صغيرنا يرحم لم من، منا ليس: "  قوله:  انيا  
 بره الرحمرة ومرن، الصرغير يررحم لرم مرن، سرنتنا أهرل من ليس أي: منا ليس: "  قوله: االستدالل وجه
 . فيه اإلهمال وعدم، 9ماله حفظ

                                                           

 .19، ص10السرخسي، المبسوط، ج 1
 .256، ص2الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 2
 .516، ص6الماوردي، الحاوي الكبير، ج 3
 .252، ص2ابن قدامة، المغني، ج 4
الشربيني، مغنري المحتراج، . 281، ص6الحطاب الرعيني، مواهب الجليل، ج. 219، ص10، جالسرخسي، المبسوط 5
 .227، ص3البهوتي، كشاف القنا ، ج .251، ص3ج
 .251سورة األنعام، جزء من اآلية  6
الحطررراب  .ت، دار الفكرررر.ط، د.، د589، ص28البرررابرتي، محمرررد برررن محمرررد برررن محمرررود، العنايرررة شررررح الهدايرررة، ج 7

 .227، ص3البهوتي، كشاف القنا ، ج. 68، ص5مواهب الجليل، ج الرعيني،
قرال . 312، ص2الترمذي واللفرظ لره ، سرنن الترمرذي مذيلرة بأحكرام األلبراني، ج. 325، ص22أحمد، مسند أحمد، ج 8

 .حديث صحيح: األلباني
 .239، ص2المناوي، التيسير بشرح الجامع الصغير، ج 9
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 لمرال إنمراء أو حفرظ فيره لريس تصررف فكرل، القاصرر مصلحة لتحقي  كان إنما وصيال تعيين إن  :  ال ا  
 1.الوصي منه يلمنع، عليه الموصى

 الوصررري ألن  ، ضررمان يرررد إلررى أمانررة يرررد مررن يررده تغيررررت عليرره؛ الموصرررى مررال فرري الوصررري أهمررل فرر ذا
 2 .إذنه بغير الغير مال إتالف في وتسبب، حفظه عليه وجب ما ترك، المهمل

 
  عليه الموصى مال هالك في الوصي قول قبول: الرابع بالمطل

 جمهررور عنررد بيمينرره الوصرري قررول فررالقول، أموالرره حفررظ فرري باإلهمررال، الوصرري عليرره الموصررى اتهررم إذا 
 ألنرره، الزيررادة فرري يلصررد  وال، م لرره نفقررة فرري، 6والحنابلررة، 5والشررافعية، 4والمالكيررة، 3الحنفيررة مررن الفقهرراء
 . إسراف ذلك على والزيادة، الم ل نفقة قدر في شرعا   عليه وصي

 
  الوصاية عقد في اإلهمال من صور: الخامس المطلب
 :منها، عليه الموصى مال حفظ في، الوصي إهمال من صورا   الفقهاء ذكر
 عليه الموصى مال من الوصي تبرع: األول الفرع
  الصرررغير بمرررال يتبرررر  أن وصررريلل لررريس أنررره إلرررى، 10والحنابلرررة، 9والشرررافعية، 8والمالكيرررة، 7الحنفيرررة ذهرررب
 الوصراية مقصرود وينرافي، بالقاصر إضرار فيه التبر  ألن   ؛ عوض بغير بالهبة أم بالصدقة أكان سواء
 يملكررره ال أن فوجرررب ،الصرررغير علرررى يعرررود نفرررع فيررره بمرررا والتصررررف، وتنميتررره، المرررال علرررى الحفررراظ مرررن

 .ضامنا   كان تبر  ف ن، الوصي
 

                                                           

 .135المي، صربابعة، الوصاية في الفقه اإلس 1
 .227، ص3البهوتي، كشاف القنا ، ج 2
 .19، ص10السرخسي، المبسوط، ج 3
، 2الصاوي، أحمد بن محمد الخلوتي، بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، ج 4

 .256، ص2الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج.ب.ت، دار المعارف، د.ط، د.، د622ص
 .256، ص3مغني المحتاج، ج الشربيني، 5
 .256، ص3البهوتي، كشاف القنا ، ج 6
ت، إدارة القرآن .ط، د.، د267، ص3أبو الوفا األفغاني، ج: الشيباني، محمد بن الحسن بن فرقد، المبسوط، تحقي  7

 .253، ص5الكاساني، بدائع الصنائع، ج. والعلوم اإلسالمية، كراتشي
 .68، ص5ج الحطاب الرعيني، مواهب الجليل، 8
 .225، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج 9

 .227، ص3البهوتي، كشاف القنا ، ج 10
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  فاحش بغبن راؤهوش الوصي بيع: الثاني الفرع
 لمال حفظا   ،2فاحش بغبن وشراء بيعا  ، اليتيم مال في يتصرف أن من، الوصي منع على 1الفقهاء اتف 

 .ضامنا   كان، فاحش بغبن اشترى أو با  ف ن، به يلح  ضرر ألي ومنعا  ، عليه الموصى
 

 فاحش بغبن عليه الموصى أموال الوصي إجارة: الثالث الفرع
 بمصرلحة منوطرا   تصررفه دام مرا، باإلجارة عليه الموصى أموال استغالل للوصي أن   على 3الفقهاء اتف 

  الم رل برأجر أو الم رل أجرر مرن برأك ر اإلجرارة تكرون أن برد ال، المصرلحة هرذه ولتحقير ، عليره الموصى
ره، اليتريم مرال فري الوصري فري أهمرل إذا أمرا، عرادة فيره النراس يتغابن ما بقدر منه بأقل أو  وهر بمرا فرأج 

 .للفر  ضامنا   كان، الناس فيه يتغابن ال بحيث، الم ل أجر دون
 
 

  للغير اليتيم مال إقراض: الرابع الفرع
 : اآلتي النحو على الصغير مال الوصي إقراض حكم في الفقهاء اختلف
 للوصي ليس أنه إلى، 6والحنابلة، 5والشافعية، 4الحنفية ذهب:  وأدلته األول القول: أوال  
 
 
 
 
 
 

                                                           

، 2المحترررررراج، ج شررررررربيني، مغنرررررريال .100، ص4صرررررراوي، بلغررررررة السررررررالك، جال. 242، ص4لهدايررررررة، جالمرغينرررررراني، ا 1
 .441، ص2، ج البهوتي، كشاف القنا . 021ص

 .112ربابعة، الوصاية في الفقه اإلسالمي، ص. قومينهو الذي ال يدخل تحت تقويم الم: الفاحشالغبن  2
.        279، ص5ابن حجر، تحفة المحتاج، ج. 228، ص3مالك، المدونة، ج. 283، ص12السرخسي، المبسوط، ج 3

  .39ابن رجب، القواعد، ص
ل بي، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر، تحقي  وتخريج 4 ليل عمران المنصور، خ: الح 
 .بيروت -م، دار الكتب العلمية، لبنان2990 -هر 2229، 2، ط261، ص2ج
 .121، ص1األنصاري، أسنى المطالب، ج 5
  .229، ص3البهوتي، كشاف القنا ، ج 6
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 عنررد 3مصررلحة أو ولحاجررة، الشررافعية عنررد 2ولحاجررة، الحنفيررة عنررد 1لضرررورة إال الصررغير؛ مررال اضإقررر 
 وال، اإلقررراض لرره جرراز، عليرره وخرراف  سررفرا   أراد أو، غررر  أو حريرر  أو نهررب مررن خرراف فرر ن، الحنابلررة
 .منه البدل أخذ يمكن ال المليء وغير، يجحد ال قة غير ألن  ، 4مليئا    قة إال يلقرضه

 فال، تبرعا   يلعد   حاجة لغير اإلقراض بأن   اليتيم؛ مال الوصي إقراض جواز عدم، الفقهاء هؤالء لعل وقد
 .كالهبة للوصي؛ يجوز

 
 تسررليف للوصرري يجرروز ال أنرره إلررى، 6أحمررد عررن روايررة وهررو، 5المالكيررة ذهررب: وأدلترره ال رراني القررول:  انيررا  
 . ذلك في لليتيم مصلحة ال إذ، رهنا   أخذ ولو، اليتيم مال
 

  والترجيح األدلة مناقشة:  ال ا  
 اليترريم مررال إقررراض للوصرري لرريس أنرره علررى جميعررا   متفقررون أنهررم إال، التفاصرريل فرري القررولين اخررتالف مررع
 .للتلف له وتعريض، المال حفظ في إهمال حاجة بغير اإلقراض ألن  ، حاجة بغير
 
 

 
 
 
 

                                                           

لقواعرد، الزركشري، المن رور فري ا. بلوغ اإلنسان حدا  بحيث يهلك أو يقترب من الهالك، إذا لم يتناول الممنو : الضرورة 1
 .201، ص3ج

هرري مررا يفتقررر إليهررا اإلنسرران للتوسررعة ورفررع الضرري  المررؤدي فرري الغالررب إلررى الحرررج والمشررقة الالحقررة بفرروت : الحاجررة 2
 .نفس المرجع، نفس الجزء والصفحة .الحرج والمشقةالمصلحة، ف ذا لم تلرا ، دخل على المكلفين غالبا  

ن كانت حالة جهد ومشقة فهي دون الضرورة، ومرتبتها أدنى منهرا وال يترأتى والفر  بين الحاجة والضرورة، أن  الحاجة وا  
 .013، ص32وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج. بفقدها الهالك

أن يحفررظ علرريهم ديررنهم، ونفسررهم  : هرري المحافظررة علررى مقصررود الشررر ، ومقصررود الشررر  مررن الخلرر  خمسررة: المصررلحة 3
وكرل مرا يفروت هرذه األصرول فهرو . م، ونسلهم، ومرالهم، فكرل مرا يتضرمن حفرظ هرذه األصرول الخمسرة فهرو مصرلحةوعقله

 .311، ص32، جنفس المرجع. مفسدة، ودفعها مصلحة

 .مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة مأل. هو الغني المقتدر: المليء 4

 .422، ص4الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 5

 .232، ص2اف، جالمرداوي، اإلنص 6
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 اإلجارة عقد في اإلهمال: الخامس المبحث
 

 :لبمطاخمسة  ويتضمن
 

  اإلجارة في اإلهمال معنى: األول المطلب
 

 الضمان حيث من اإلجارة عقد تصنيف: الثاني المطلب
 

  اإلجارة عقد على اإلهمال أثر: الثالث المطلب
 

 المستأجرة العين تلف في األجير قول قبول: الرابع المطلب
 

 اإلجارة عقد في اإلهمال من صور: الخامس المطلب
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 اإلجارة عقد في اإلهمال: الخامس حثالمب
 

  اإلجارة في اإلهمال معنى: األول المطلب
 

 واصطالحاا  لغة اإلجارة تعريف: األول الفرع
 لغة اإلجارة تعريف: أوال  

 مررا وهرري، لألجرررة اسررم وهرري، أجرررا   ال ررواب سررمي ومنرره، العرروض وهررو، األجررر مررن مشررتقة: لغررة اإلجررارة
  1.لعملا على جزاء أجر من لألجير يعطى

 
 اصطالحا   اإلجارة تعريف:  انيا  

 2 ."معلوم عوض مقابل، معلومة مدة، للبذل قابلة، معلومة منفعة بيع يفيد عقد" هي: اصطالحا   اإلجارة
 

 اإلجارة في اإلهمال معنى: الثاني الفرع
، المطلوبررة يررةالرعا المسررتأجرة للعررين أو للعمررل األجيررر رعايررة عرردم: بأنرره اإلجررارة فرري اإلهمررال تعريررف يمكررن
 .أضرار وقو  إلى يؤدي قد مما
 

 الضمان حيث من اإلجارة عقد تصنيف: الثاني المطلب
جارة، 4منافع إجارة: 3نوعان اإلجارة  .5أعمال وا 

 
 
 
 

                                                           

 .الفراهيدي، العين، مادة أجر. ابن منظور، لسان العرب، مادة أجر 1

 .2، ص1ج ،المرداوي، اإلنصاف 2

 . 422، ص2الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، ج 3

شرررح البهرروتي، . هرري اإلجررارة الترري يكررون المعقررود عليرره فيهررا هررو المنفعررة، م ررل إجررارة الرردور والسرريارات: إجررارة  المنررافع 4
 .340، ص3منتهى اإلرادات، ج

مجموعرة مرن العلمراء، . هي اإلجارة التي يكون المعقود عليه فيها هرو العمرل، م رل الموظرف والطبيرب: إجارة  األعمال 5
 .20، ص430مجلة األحكام العدلية، المادة 
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 .3مشترك وأجير، 2خاص أجير: 1نوعان األعمال إجارة في واألجير

 : حدة على عقد كل تصنيف من بد ال لذا
 

 الضمان حيث من المنافع رةإجا تصنيف: األول الفرع
 إهمرال وال منره، اعترداء دون هلكرت فر ن المسرتأجر، يد في أمانة المستأجرة العين أن   على ؛4الفقهاء اتف 
، كالوديعرة للضرمان؛ موجبرا   يكرون فرال فيره، مأذون قبض   اإلجارة قبض ألن   عليه؛ ضمان فال الحفظ، في
 التررري النخلرررة قررربض إذا كمرررا يضرررمنها، فرررال منهرررا، حقهايسرررت منفعرررة السرررتيفاء العرررين قررربض المسرررتأجر وألن  

 . مرتها اشترى
 5.االختالف عند اإلهمال تقدير في ،واالختصاص الخبرة أهل إلى الرجو  من بد وال
 

 الضمان حيث من الخاصة اإلجارة تصنيف: الثاني الفرع
، بعملره هلرك مرا أو، لمرا من يده في هلك ما يضمن فال، أمين الخاص األجير أن   على، 6الفقهاء اتف 
 . اإلهمال أو بالتعدي إال
 :يأتي بما ذلك على استدلوا وقد
 
 

                                                           

 .14، ص1ابن عابدين، رد المحتار، ج 1

مررل عنررد شررخص واحررد، وال يجرروز لرره أن يعمررل لغيررره فرري المرردة الشررخص الررذي يررتم اسررتئجاره ليع هررو: الخرراص األجيررر 2
 .المرجع الساب ، نفس الجزء والصفحة. المتف  عليها بينهما

فالشخص الذي يعمل في مصنع م ال  يلعد أجيررا  خاصرا ، وكرذلك الموظرف فري مؤسسرة حكوميرة أو خاصرة، وال يحر  لهرم 
  .هاأ ناء دوامهم أن يعملوا لغير الجهة التي يعملون عند

هررو الشررخص الررذي يعمررل للمررؤجر ولغيررره، أو هررو الررذي يسررتح  األجرررة بالعمررل، ال بتسررليم الررنفس ؛ : األجيررر المشررترك 3
 .4، ص4الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج .14، ص1المحتار، جابن عابدين، رد . كالنجار، والخياط

، 3لشررررربيني، مغنرررري المحترررراج، جا .421ابررررن الحاجررررب، جررررامع األمهررررات، ص .343، ص2المرغينرررراني، الهدايررررة، ج 4
 .02، ص4كشاف القنا ، جالبهوتي، . 220ص

 .014موسى، الضمان في عقود األمانات، ص 5

، 2الرملرررري، نهايررررة المحترررراج، ج. 40، ص4الصرررراوي، بلغررررة السررررالك، ج. 300، ص4الكاسرررراني، برررردائع الصررررنائع، ج  6
  .32، ص4البهوتي، كشاف القنا ، ج. 212ص
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 ،به أمر فيما منافعه صرف في المالك عن نائب منهما واحد كل أن   بجامع، الوكيل على بالقياس :أوال  
 .م له األجير فكان ،اإلهمال أو التعدي عند إال يضمن ال الوكيل كان ولما
 .الخاصة لمصلحته العين يأخذ لم واألجير المضارب من كال   أن   إذ المضارب، لىع بالقياس : انيا  
 

 الضمان حيث من المشتركة اإلجارة تصنيف: الثالث الفرع
 :قولين على يده تحت يكون لما ضامنا  ، المشترك األجير كون في الفقهاء اختلف

 أن   إلررى، 3الشررافعية قررولي وأحررد، 2لمالكيررةومتررأخرو ا، 1حنيفررة أبررو اإلمررام ذهررب: وأدلترره األول القرول: وال  أ
 .األجراء وخيانة، الناس لفساد وذلك، يهمل لم ولو، يداه جنت لما ضامن المشترك األجير

 
 أن   إلرى،  6وبعرض الحنابلرة ،األظهرر فري 5الشرافعيةو ، 4المالكيةمتقدمو  ذهب: وأدلته ال اني القول:  انيا  
 .  المستأجرة كالعين مقبوضة عين ألنها يهمل؛ أو يتعد لم ما يضمن فال، أمانة يد المشترك األجير يد
 

  والترجيح المناقشة:  ال ا  
، العقررد فرري أساسررا   المقصررود هررو، معررين عمررل علررى تررم معرره العقررد ألن  ، المشررترك األجيررر تضررمين أرجررح
 أن   كمرررا، تلرررف مرررن يحررردث فيمرررا سرررببا   أو طرفرررا   يكرررون حترررى، عملررره فررري تررردخل للمرررؤجر يكرررون أن ودون
 .الناس ألعمال العناية من المزيد إعطاء إلى يدفعهم، بالضمان تكليفهم

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  .122، ص2صنائع، جالكاساني، بدائع ال 1
 .27، ص2ابن رشد، بداية المجتهد، ج 2
  . 110، ص5النووي، روضة الطالبين، ج 3
  .10، ص2الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 4
 .وما بعدها 110، ص5النووي، روضة الطالبين، ج 5
 .199بهاء الدين المقدسي، العدة شرح العمدة، ص 6
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  اإلجارة عقد على اإلهمال أثر: الثالث المطلب
 

 المنافع إجارة على اإلهمال أثر: األول الفرع
 

  إهمراال   تلعرد   صرورة برأي، المسرتأجرة العرين علرى المحافظرة فري أهمرل إذا األجيرر أن   علرى، 1الفقهاء اتف 
 .نقصان أو تلف من العين يلح  لما ضامنا   يكون ف نه
 يؤذن لم فيما المستأجرة بالعين تصرف قد يكون ف نه ،أهمل إذا  المستأِجر بأن    :ذلك على استدلوا وقد
 األحكرام مجلرة فري ورد مرا وهرذا ،إذنره بغيرر الغيرر ملرك فري يتصررف الرذي كالغاصرب فيكرون ،بره لره

 لررم مررا، المسررتأجر يررد فرري المررأجور تلررف إذا الضررمان يلررزم ال: "أنرره علررى صتررن( 682) فالمررادة، العدليررة
 2".تعديه أو بتقصيره يكن
 طررأ أو،  المحافظرة أمرر فري المسرتأجر بتقصرير المرأجور تلرف لرو: "أنره علرى( 682) المرادة ترنص كما
 3".الضمان يلزم نقصان قيمته على
 هيئررة عررن الصررادر ،بالتمليررك المنتهيررة اإلجررارةو  باإلجررارة المتعلرر  ،(9)رقررم الشرررعي المعيررار فرري وجرراء

 :يأتي ما ،اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة
 والتقيرررد ،عليرررره بالمتعرررارف أو المرررؤجرة للعرررين المالئرررم باالسرررتعمال التقيرررد المسرررتأجر علرررى يجرررب 5/2/2"

 أو االسرررتعمال بسررروء نبرررالعي ضرررررر إلحرررا  تجنرررب يجرررب كمرررا ،شررررعا   المقبولرررة عليهرررا المتفررر  بالشرررروط
 .باإلهمال أو بالتعدي

 أو المنفعرة إعرادة يضرمن ف نره ،العرين بقاء مع المستأجر بتعدي جزئيا   أو كليا   المنفعةل  فاتت إذا 5/2/6
 4".المنفعة فوات مدة عن األجرة تسقط وال ،إصالحها

 يتحمررل" :يررأتي مررا ،بالتمليررك المنتهرري اإليجررار موضررو  بشررأن ،اإلسررالمي الفقرره مجمررع قرررار فرري وجرراء
 5".تفريطه أو ،المستأجر تعد من ناشئٍ  غير ضررٍ  من العين يلح  ما المؤجر

 

                                                           

، 2الجررررويني، نهايررررة المطلررررب، ج .34، ص4دردير، الشرررررح الكبيررررر، جالرررر. 301، ص4الكاسرررراني، برررردائع الصررررنائع، ج 1
 .02، ص4البهوتي، كشاف القنا ، ج .021ص

 .003مجلة األحكام العدلية، ص مجموعة من العلماء، 2

 .002ص ،الساب  المرجع 3

-http://www.yasaloonak.net/2008-09-18-11-36عفانررررررررة، صرررررررريانة العررررررررين المررررررررؤجرة، شرررررررربكة يسررررررررألونك،  4

26/2009-07-07-12-25-03/1364-2012-06-22-00-56-20.html 
 ( 4/03) 001: اإليجار المنتهي بالتمليك، وصكوك التأجير، قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم 5

http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/12-4.htm 
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 الخاصة اإلجارة على اإلهمال أثر: الثاني الفرع
 مرأذون غيرر بفعرل قرام ألنره، عملره فري أهمرل إذا الخراص؛ األجيرر تضرمين على، 1الفقهاء جمهور اتف 
 .نضما يد إلى أمانة يد من يده فتغيرت، به

ر تلف لو: "أنه على تنص( 687) فالمادة: العدلية األحكام مجلة في ورد ما وهذا  بتعردي 2فيره المستأج 
 3".يضمن، تقصيره أو، األجير
 المسرتأجر علرى المحافظرة فري قصروره هرو: األجيرر تقصرير: "المجلرة نفرس مرن( 689) المرادة في وجاء
همراال   تكاسرال   لقبضرها الراعري يرذهب ولرم، شراة 4نرد ت لو م ال  ، عذر بال فيه  يكرون أنره حيرث يضرمن، وا 

ن، مقصررررا    يكرررون، ذهابررره عنرررد الباقيرررات الشررراء ضررريا  احتمرررال غلبرررة عرررن نشرررأ قرررد، ذهابررره عررردم كررران وا 
 5".الضمان يلزم وال، معذورا  

 
 المشتركة اإلجارة على اإلهمال أثر :الثالث الفرع
 علرررى، متفقرررون أنهرررم إال، ضرررمان يرررد أم ةأمانررر يرررد المشرررترك األجيرررر يرررد كرررون فررري الفقهررراء؛ اخرررتالف مرررع

 6.إهماله نتيجة عمل من يده في ما أتلف إذا، المشترك األجير تضمين
 فعلررره عرررن تولرررد الرررذي، والخسرررار الضررررر يضرررمن، المشرررترك األجيرررر: "العدليرررة األحكرررام مجلرررة فررري جررراء

 7.يكن لم أو، وتقصيره بتعديه كان إن وصنعه؛
 

  المستأجرة العين تلف في األجير قول قبول: الرابع المطلب
 إهمرررررال بسررررربب تلفهرررررا أن   المررررؤجر فرررررادعى، المرررررؤجرة العرررررين تلررررف فررررري والمسرررررتأِجر المرررررؤجر اختلررررف إذا

 : قولين على الفقهاء بين خالف هذا ففي، المستأجر ذلك وأنكر، المستأجر
 

                                                           

، 2نهايرررة المحتررراج، ج الرملررري،. 34، ص4الدسررروقي، حاشرررية الدسررروقي، ج .214، ص3زادة، مجمرررع األنهرررر، جشررريخ  1
 .23، ص4البهوتي، كشاف القنا ، ج. 211ص

ر فيرره 2 ، 403مجلررة األحكررام العدليررة ، مررادة  مجموعررة مررن العلمرراء،. هررو المررال الررذي سررلمه المررؤجر لألجيررر: المسررتأج 
 .21ص

 .002مجلة األحكام العدلية ، صمجموعة من العلماء،  3

 .ددابن منظور، لسان العرب، مادة ن. شرد: ند   4

 . 004العدلية ، صمجلة األحكام مجموعة من العلماء،  5

، 2الرملرري، نهايررة المحترراج  ج. 32، ص4الدسرروقي، حاشررية الدسرروقي، ج. 300، ص4الكاسرراني، برردائع الصررنائع، ج 6
 .212، ص2ابن قدامة، المغني، ج. 211ص

  .004، ص100، مجلة األحكام العدلية، مادة مجموعة من العلماء 7
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 3والحنابلررة ،2والشررافعيةفرري القررول المشررهور عنرردهم،  1ذهررب المالكيررة: وأدلتااه األول القااول: األول الفاارع
 .في رواية هي المذهب، إلى أن  القول قول المستأجر، وال يضمن قيمة العين

مؤتمن عليها، فأشبه المود ، وألن  األصل عردم العردوان، والبرراءة  بأن المستأجر: وقد استدلوا على ذلك
 4.من الضمان

 
 . المؤجر قول القول أن   إلى ،6المالكية من 5أصبغ ذهب: وأدلته الثاني القول: الثاني الفرع
 .ببينة إال األصل هذا عن يلنتقل فال السالمة، المؤجرة العين في األصل بأن   ذلك؛ على استدلوا وقد
 

 والترجيح المناقشة: الثالث الفرع
 مررن والبررراءة، العرردوان عرردم االصررل ألن   وذلررك، المسررتأجر قررول القررول بررأن   القاضرري، األول القررول أرجررح

 7 .الضمان
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .  217، ص5الجليل، جمواهب الرعيني، الحطاب  1
 . 411، ص1العمراني، البيان في فقه اإلمام الشافعي، ج 2

 .222، ص5ابن قدامة، المغني، ج 3
 .المرجع الساب ، نفس الجزء والصفحة 4
لها ، فقيه مرن كبرار المالكيرة بمصرر، رحرل إلرى المدينرة إلرى مالرك ليأخرذ عنره، فردخهو أصبغ بن الفرج بن نافع: أصبغ 5

، "كتراب آداب القضراء" ، و "تفسرير غريرب الموطرأ"، و "األصرول: "يوم مات، صحب ابن القاسم وابن وهرب، مرن مؤلفاتره
إحسران عبراس، : أحمد بن محمد بن إبراهيم، وفيات األعيران وأنبراء أبنراء الزمران، تحقير ابن خلكان، . هر332توفي سنة 

 . 221، ص0، األعالم، جالزركلي. م، دار صادر، بيروت0110، 0، ط11، ص0ج

 .202، ص2القرافي، الذخيرة، ج 6

 .012، ص02النووي، المجمو ، ج 7
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 اإلجارة عقد في اإلهمال من صور: الخامس المطلب
 

 المستأجرة العين في اإلهمال من صور: األول الفرع
 

 :منها المستأجرة العين في اإلهمال من ك يرة صور اليومية حياتنا في
 وتضرررت، اصرطدام حردوث إلرى أدى ممرا، المرور بقواعد يلتزم ولم، سيارة شخص استأجر لو 

 .إلهماله ؛ لها ضامنا   كان، السيارة
 مرن أعلرى قوتهرا، كهربراء فري األجهرزة فوصرل، احتفرال إلقامرة صروت تكبيرر أجهزة استأجر ولو 

 .فيها أهمل ألنه ؛ ضمانها فعليه، فتلفت األجهزة تحمل
 ؛ لره ضرامنا   كران، األ راث يمزقرون الصرغار أبنراءه فتررك، جيردة بحالرة مفروشرا   بيتا   استأجر ولو 

 .يهعل المحافظة في إلهماله
 الضمان فعليه، المستأجر البيت فاحتر ، وخرج، مشتعلة المدفأة ترك ولو . 

 
 الخاصة اإلجارة في اإلهمال من صور: الثاني الفرع
 : ك يرة الخاص األجير إهمال صور
 الضمان فعليه، الطعام فاحتر ، عمله في فأهمل، مطعم في أجيرا   عمل فمن. 
 إلهماله ؛ الراعي ضمنها فهلكت، عنها فنام، لخرافه راعيا   استأجر ومن . 
 ؛ ضرمانها فعليره، األرضريات لرون غي ررت كيماويرة مروادا   فاسرتخدم، تنظيرف عامرل استأجر ومن   

 .المناسبة المواد اختيار في إلهماله
 مررن أك ررر فأعطرراه، للعميررل يصرررفه الررذي المررال حسرراب فرري، المصرررف فرري الموظررف أهمررل ولررو 

 .للفر  ضامنا   كان حقه
 ذا  .إلهماله لها ضامنا   كان، فتلفت البضاعة تبريد، ملحمة في العامل أهمل وا 
 ذا  .ضامنا   كان معين منتج لصناعة المناسبة المواد تقدير في، الكيميائي المهندس أهمل وا 
 ذا  . معاقبته فيجب، العمل مصلحة غير في وقته العام القطا  في الموظف ضيع وا 
 ذا  .ذلك  بت إن معاقبته فيجب، كاذبة يةمرض إجازاة على للحصول الموظف تمارض وا 
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 المشتركة اإلجارة في اإلهمال من صور: الثالث الفرع
 
 :منها المشترك األجير إهمال من ك يرة صور اليومية حياتنا في 

 فاقطعهرررا لرري بنطرررال لعمررل تكفررري كانررت إن: لررره وقررال، قمررراش قطعررة الخيررراط رجررل أعطررى إذا ،
 .الضمان لزمه، يكفه ولم فقطعها

 الضمان عليه وجب، فمات، للمريض المناسب العالج صرف في الطبيب أهمل ذاإ. 
 الزبونررة شرعر فتسرراقط، الشرعر تصررفيف فري المناسرربة المرواد اختيررار فري( الكرروافيرة)  أهملرت إذا ،

 .الضرر تعويض عليها وقع
 س،المالبر تلرف فري تسرببت مروادا  ، المغسرلة عامل فاستخدم، لتنظيفها لمغسلة مالبسه أرسل من 

 . ضمانها عليه فيجب
 إلهمالره، ضرامنا   كران مناسرب غيرر مطبخرا   ففصرل، المطربخ مقاسرات أخرذ فري النجار أهمل إذا 

 .المناسب المقاس أخذ في
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 الجنايات في اإلهمال: الثالث الفصل
 

 : مباحثأربعة  على ويشتمل
 

، شااروطها، سااببها، محلهااا، هااامفهوم، اإلسااالم فااي الجنائيااة المسااؤولية: األول المبحااث
  ودرجاتها

 
  السير قوانين إهمال: الثاني المبحث   
 

 السجناء رعاية في اإلهمال: الثالث المبحث   
 

 الطبي اإلهمال: الرابع المبحث   
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 ،شااروطها ،سااببها ،محلهااا ،مفهومهااا ،اإلسااالم فااي الجنائيااة المسااؤولية :األول المبحااث
 اودرجاته

 
 :مطالب خمسة وفيه

 
  اإلسالم في الجنائية المسؤولية مفهوم :األول المطلب

 
 الجنائية المسؤولية محل :الثاني المطلب

 
 الجنائية المسؤولية سبب :الثالث المطلب

 
 الجنائية المسؤولية شروط :الرابع المطلب

 
 الجنائية المسؤولية درجات :الخامس المطلب
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 ،شااروطها ،سااببها ،محلهااا ،مفهومهااا ،اإلسااالم فااي الجنائيااة ؤوليةالمساا :األول المبحااث
 ودرجاتها

 
  اإلسالم في الجنائية المسؤولية مفهوم :األول المطلب

 
 فري تتسربب التري ،المحرمرة األفعرال نترائج اإلنسران تحمرلي أن هري  :اإلسرالم فري ةيرالجنائ ةيالمسرؤول
 1   .ونتائجها هايلمعان مدرك   وهو ،مختارا   هايأتي أن بشرط ،باألنفس ضرر إلحا 
 .مختارا   هيأت لم ألنه ؛ فعله عن ا  يجنائ سأليل  ال ف نه ،كالمكره ؛ دهير ي ال وهو محرما   فعال   أتى فمن

 عرن سرأليل  ال ف نره ،المجنرون أو كالطفرل ؛ معنراه دركير ال ولكنره ،دهيرر ي وهرو ،محرمرا   فعرال   أترى ومرن 
ن ،فعله  2         .الناس و لحق حفظا   الضمان يلزمه كان وا 

 للمساءلة المحِققة العناصر عيجم توافرت إذا إال ،محرمة أفعال من ارتكب ما تبعة تحملي  ال واإلنسان
 ،الجنائيرة المسرؤولية محل ،ةياإلسالم عةيالشر  فقهاء وضح ،دهايوتحد العناصر هذه ولضبط ،ةيالجنائ
 فيمرا ليالتفصر مرن بشريء سأوضرحه مرا وهرذا ،هرايعل تقروم التري واألسرس ،وشروطها ،ودرجاتها ،وسببها
 . المطالب من يأتي
 

 الجنائية المسؤولية محل :الثاني المطلب
 

 الجنائية المسؤولية محل اإلنسان :األول الفرع
 .عنده الخطاب فهم لتوفر ة،يالجنائ ةيالمسؤول محل ،المكلف اإلنسان ،ةياإلسالم عةيالشر  جعلت

 3.مخالفات من حد هي أو ،جرائم من رتكبهي عما مسؤوال   يكون العاقل البالغ اإلنسان ف ن   وبالتالي 
 
 

                                                           

ت، دار الكاتررب .ط، د.، د213، ص0عررودة، عبررد القررادر،  التشررريع الجنررائي اإلسررالمي مقارنررا  بالقررانون الوضررعي، ج 1
 .العربي، بيروت

-هررر0430، 02عة اإلسررالمية، رسررالة ماجسررتير، صقنررديل، صرراد  عطيررة سررليم، مسررؤولية المهمررل الجنائيررة فرري الشررري 2
 .م، قسم الفقه المقارن، كلية الشريعة والقانون، الجامعة اإلسالمية، غزة3111

الشوكاني، محمرد برن علري برن محمرد، إرشراد الفحرول إلرى تحقير  الحر  . 342، ص3أمير باد شاه، تيسير التحرير، ج 3
 .م، دار الكتاب العربي، دمش 0111 -هر 0401، 0ط، 1أحمد عزو عناية، ص: من علم األصول، تحقي 
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 أهرل مرن سروايل ،ريوالصرغ ،والمجنرون ،مر ال   فالنرائم ،واختبراره الشرخص ابرتالء هري ،فيرالتكل وفائردة
 الصرغير وعرن ،يسرتيقظ حترى النرائم عرن : ال رة عرن القلم رلفع"  :بقوله  النبي قرره ما وهذا، االختبار

 1 ." يفي  أو يعقل حتى المجنون وعن ،يكبر حتى
 

 الجنائية المسؤولية شخصية :الثاني الفرع
 عن سألي ال أنه بمعنى ،شخصية ةيالجنائ ةيالمسؤول أن   ،ةياإلسالم عةيالشر  في ةياألساس القواعد من
 2. فاعلها إال مةيالجر 

  :اآلتية باألدلة ذلك على االستدالل ويمكن
ل ْيه ا ِإالَّ  ن ْفسٍ  كللُّ  ْكِسبل ت   و ال  } : قوله :أوال    3. { ألْخر ى ِوْزر   و اِزر ة   ت ِزرل  و ال   ،ع 
 4.غيره دون وحده المعصية هذه إ م يحمل ف نه ،  اهلل عصى من :االستدالل وجه
 

 6." أخيه بجريرة وال ،أبيه 5بجريرة الرجل يؤخذ ال"  : قوله : انيا  
 على تتعداه وال ،هيعل مقتصرة شخص كل ةيجنا ألن   ؛ رهيغ ةيابجن طالبي ال اإلنسان :االستدالل وجه
 7.رهيغ
  
 
 
 

                                                           

الترمرذي، سررنن  .236، ص1ج ،فرري المجنرون يسررر  أو يصريب حرردا   :براب ،الحرردود :كترابنن أبرري داود، أبرو داود، سر 1
. 31، ص2ج ،مرا جراء فرريمن ال يجرب عليره الحررد :براب ،الحردود عررن رسرول اهلل صرلى اهلل عليره وسررلم :أبروابالترمرذي، 

ابن ماجة واللفظ له، سرنن ابرن ماجرة مذيلرة  .263، ص2، ج الحدود والديات وغيره :كتابن الدارقطني، ارقطني، سنالد
 . حديث صحيح: قال األلباني. 650، ص2ج ،طال  المعتوه والصغير والنائم :باب ،الطال  :كتاببأحكام األلباني، 

 .27صمسؤولية المهمل الجنائية في الشريعة اإلسالمية، قنديل،  2
 .262ورة األنعام، جزء من اآلية س 3
ت،  شركة مكتبرة ومطبعرة مصرطفى البرابى الحلبري .ط، د.، د09، ص0المراغي، أحمد مصطفى، تفسير المراغي، ج 4

 . وأوالده بمصر
 .150، ص2ابن األ ير، النهاية في غريب الحديث واأل ر، ج. هي الذنب: الجريرة 5
: قررال األلبرراني. 217، ص7ج تحررريم القتررل: برراب ،تحررريم الرردم :كترراببرراني، النسررائي، سررنن النسررائي مذيلررة بأحكررام األل 6

 .حديث صحيح

 .031، ص1السيوطي، حاشية السيوطي على سنن النسائي، ج 7
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 الجنائية المسؤولية 1سبب :الثالث المطلب
 توفر على موقوفا   ذلك وجعلت ،ةيالجنائ ةيللمسؤول سببا   ،المعاصي ارتكاب ،ةياإلسالم عةيالشر  جعلت
 ال أنرره إال ،الجنائيررة المسررؤولية سرربب هررو فعررال   أتررى فقررد ،سررر  فمررن ،واالختيررار اإلدراك همررا ،نيشرررط
 2.مختارا   مدركا   كان إذا إال ،جنائيا   الجريمة هذه عن يلسأل

 
 4 الجنائية المسؤولية 3شروط :الرابع المطلب
 :يأتي بما الجنائية المسؤولية شروط حصر يمكن

 .محرما   فعال   اإلنسان أتيي أن .2
 .مختارا   الفاعل كوني أن.1
 .مدركا   الفاعل كوني أن.3

 
 الجنائية المسؤولية درجات :الخامس المطلب 
 ألن   ،وقصده الجاني نية على بناء   ،عقوبات من هايعل ترتبي وما ،ةيالجنائ ةيالمسؤول درجة ديتحد تمي 
  :شكالن لها ،ا  يجنائ المكلف عنها سألي التي الجرائم ف ن   وبالتالي ،5" بالنيات األعمال" 
 .العمد كالقتل ؛تعالى اهلل معصية يقصد وهو ،اإلنسان هيأتي فعل .2
 بجانرب نرام كمرن ؛ ب همالره وقرع الفعرل ولكن   ،تعالى اهلل معصية  قصدي ال وهو ،اإلنسان هيأتي فعل .1

 6.فمات عليه فانقلب ،رضيع
 

  :ومنها ،قصدها وعدم المعصية قصد بين تفر  ،األدلة من مجموعة وردت وقد
ل ْيس  } : قوله .2 ل ْيكل  و  ن اح   مْ ع  ل ِكنْ  ،ِبهِ  أ ْخط ْأتلمْ  ِفيم ا جل  7.{قلللوبلكلمْ  ت ع مَّد تْ  م ا و 

 8 .المتعمد على اإل م ولكن   ،عمد ريغ من الخطأ منه وقع من على إ م ال :االستدالل وجه

                                                           

 .024الجرجاني، التعريفات، ص. ما يكون طريقا  للوصول إلى الحكم غير مؤ ر فيه: السبب 1

 .02صسالمية، مسؤولية المهمل الجنائية في الشريعة اإلقنديل،  2

 . 011الجرجاني، التعريفات، ص. ما يتوقف  بوت الحكم عليه: الشرط 3

 .02صمسؤولية المهمل الجنائية في الشريعة اإلسالمية، قنديل،  4

 .1سب  تخريجه ص 5

 .02صمسؤولية المهمل الجنائية في الشريعة اإلسالمية، قنديل،  6

 .2سورة األحزاب، جزء من اآلية  7

 .02صسؤولية المهمل الجنائية في الشريعة اإلسالمية، مقنديل،  8
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  .الخطأ للقتل عقوبة ،والكفارة ةيالد جعل نيح في ،العمد للقتل عقوبة ،القصاص  اهلل جعل .1
نلوا الَِّذين   أ يُّه ا ي ا} : فقال ل ْيكلمل  كلِتب   آم  اصل  ع   .1 {اْلق ْتل ى ِفي اْلِقص 
م نْ } :  وقال ط أ   ملْؤِمن ا ق ت ل   و  ق ب ةٍ  ف ت ْحِريرل  خ  ِدي ة   ملْؤِمن ةٍ  ر  لَّم ة   و   2.{أ ْهِلهِ  ِإل ى ملس 
 
 4 ." هيعل هوااستكر  وما ،انيوالنس ،الخطأ ؛ يأمت عن3 وضع اهلل إن   " : قوله .3

 5.فيه إ م ال ،اإلكراه أو انيالنس أو الخطأ نتيجة أمور من قعي ما إن   :االستدالل وجه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .012سورة البقرة، جزء من اآلية  1

 .13سورة النساء، جزء من اآلية  2

 .120، ص2التيسير بشرح الجامع الصغير، جالمناوي، . أسقط اإل م: وضع 3
قرال . 659، ص2ج، كرره والناسريطرال  الم: الطرال ، براب: كترابابن ماجة، سنن ابن ماجة مذيلة بأحكرام األلبراني،  4

 .صحيح: األلباني
 .120، ص2المناوي، التيسير بشرح الجامع الصغير، ج 5
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 السير قوانين إهمال :الثاني المبحث
 

 :مطالب ستة وفيه
 

 السير قوانين إهمال معنى :األول المطلب
 

  سير حوادث عنها ينجم التي اإلهمال أشكال :الثاني المطلب
 

 السير بحوادث المتعلقة الفقهية القواعد :الثالث المطلب
 

   والحاضر الماضي بين السائق إهمال عةيطب :الرابع المطلب
 

  السير حوادث عن المهمل السائق مسؤولية :الخامس المطلب
 

 أحكام من عليها يترتب وما السير حوادث من صور :السادس المطلب
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 السير قوانين مالإه :الثاني المبحث
 

 ،اإلعاقررات وتلخلررف ،األرواح تحصررد الترري ،الحرروادث أسررباب أهررم أحررد ،السررير قرروانين فرري اإلهمررال يلعررد  
 لقرري ،الغربيررة الضررفة فرري ،الفلسررطينية الشرررطة فرري ،واإلعررالم العامررة العالقررات إلدارة إحصررائية فحسررب
 م1821 عررام خررالل عوقرر ،سررير حررادث 0837 فرري ،آخرررين 0875 وأصرريب ،مصرررعهم مواطنررا   218

 1.المحتلة بالضفة
 الشر ؟ في حكمه وما ،السير قوانين إهمال معنى فما
 

 السير قوانين إهمال معنى :األول المطلب
 

  السير قوانين تعريف :األول الفرع
 

  :لغة القانون تعريف :أولا 
 2.وطريقه شيء كل مقياس :وتعني ،فارسية وقيل ،رومية كلمة :لغة القانون

 
  لغة السير تعريف :ثانياا 
 ،مشرى أي :ومسريرة ،ومسرارا   ،وتسريارا   ،وسريرة ،سريرا   سرار :يقرال ،سرار ال ال ري الفعرل مرن :لغرة السرير
 ،ونحروه برالبنزين تسرير السرير سرريعة آليرة عربرة :والسريارة ،القافلرة :والسريارة ،السرير الك يرر :والسريار
 3.ونحوه الركوب في وتستخدم

 
  لسيرا قوانين تعريف :ثالثاا 

 4.المركبات سير وتنظم ،المرور بحركة تتحكم التي القوانين هي :السير قوانين
 
 
 

                                                           

 http://paltimes.net/details/news/30921 .حوادث السير بالضفة، موقع فلسطين اآلن 1

 .مادة قننمصطفى وآخرون، المعجم الوسيط ،  2
 . سير مادةالمرجع الساب ،  3
  http://ar.wikipedia.org/wikiموقع ويكيبيديا حركة المرور،  4

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1
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 السير قوانين إهمال معنى :الثاني الفرع
 ترررتحكم الترري برررالقوانين ،الطريرر  مسررتخدمي الترررزام عرردم :بأنرره السرررير قرروانين فرري اإلهمرررال تعريررف يمكررن
 .والممتلكات األنفس في أضرار وقو  يف يتسبب قد مما ،المركبات سير وتنظم ،المرور بحركة

 
 1 سير حوادث عنها ينجم التي اإلهمال أشكال :الثاني المطلب
 نتيجررة أو ،الطرر  وصريانة تجهيررز عرن المسرؤولين مررن أو ،الطرير  مسرتخدمي مررن يقرع أن إمرا اإلهمرال

 :المركبات صيانة عدم
 

 :الطريق مستخدمي إهمال :األول الفرع
 .المشاة أو ،الركاب أو ،ئقينالسا من اإلهمال يقع قد
 :السير قوانين السائق إهمال .1

  :منها صور عدة في ذلك ويظهر
  .المركبة قيادة أ ناء القانونية السرعة تجاوز .أ
 .معاكس اتجاه في المركبة قيادة .ب
 .السياقة أ ناء المحمول الهاتف استخدام .ت
 .مفاجئ بشكل تغييره أو ،بالمسرب االلتزام عدم .ث
 .التجاوز فيها يلمنع التي الحاالت في  الخاطئ التجاوز  .ج
  .للمركبات المرور أولويات مخالفة .ح
    .الحمراء الضوئية المرور إشارة تجاوز .خ
 .المفاجئ التوقف .د
  .لذلك المخصصة الخطوط عند المشاة لعبور األولوية إعطاء عدم .ذ
 .ةالطبي والعقاقير والمسكرات المخدرات تعاطي .ر
 .يادةالق أ ناء السائقين بعض نوم  .ز

  :السير قوانين الراكب إهمال .2
 :منها صور عدة في ذلك ويظهر 

 مررن الخررروج يحرراول أو ،السرريارة ببرراب يعبررث الررذي ؛ الصررغير ابنهررا مراقبررة الراكبررة األم إهمررال .أ
 إلرى يرؤدي قرد اممر ،به السائ  انشغال في يتسبب أو ،له أضرار وقو  في يتسبب قد مما ،الشباك
 .الحوادث وقو 

                                                           

1
www.wikitooria.com/files/Traffic_Law.pdfقانونالمرورالفلسطيني،موقعويكيتئوريا
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 الوصرول مكران أو ،األجررة علرى كراالختالف ؛ سربب ألي السرائ  مرع يتشراجر الرذي الراكرب .ب
 .مرور لحادث يؤدي قد - بذلك - ف نه ،م ال  
 بالمكران المركبرة بتوقرف االلترزام دون ،سريرها أ نراء المركبرة مرن برالقفز يقروم الرذي الراكرب .ت

 القفرز، أ نراء برالطري  يقرع أو ،المعراكس االتجراه مرن قادمرة سريارة تصردمه فقرد ،لرذلك المخصرص
 .إصابات له ويحدث

 قررد ،األمرران حررزام وضررع دون ،المكشرروفة للعربررات الخارجيررة األجررزاء فرري يجلررس الررذي الراكررب .ث
 .المفاجئ التوقف نتيجة للخطر حياته يعرض

 الخروذة كلربس المروريرة؛ السرالمة تأدوا باسرتعمال االلترزام يهمرل الرذي ،النارية الدراجة راكب .ج
 .للخطر حياته يعرض ،نارية دراجة على الركوب أ ناء
 يقررف بحيررث ،الكبيرررة الحررافالت فرري وخاصررة ،برره المسررموح مررن أكبررر الركرراب مررن عرردد وجررود .ح

 .المفاجئ التوقف حالة في ،للخطر حياتهم يعرض أن يمكن ،الحافلة منتصف في الركاب
 1 :السير قوانين المشاة إهمال .3
 :منها صور عدة في ذلك ويظهر 

 قبرل مرن صردمهم فري تتسربب قرد أمراكن مرن الشرار  وعبرور ،المشراة عبرور أمراكن استخدام عدم .أ
 .المارة الحافالت

 .الطري  أرصفة على بالسير االلتزام عدم .ب
 .للمواصالت وسيلة عن بح ا   ؛ الطري  وسط في الوقوف .ت
 المروريرة والعالمرات ؛ األرضرية والخطروط ،الضروئية شراراتاإل بمردلول المشراة بعرض جهرل .ث

 .المشاة تخص التي
 .مفاجئ بشكل أو بسرعة الطري  عبور .ج
 حوادث ذلك عن ينجم قد مما ،صحيحا   تقديرا   عبوره أ ناء المركبات لسرعة المشاة تقدير عدم .ح

 .مؤلمة
 .الشار  عبورهم أ ناء األطفال مساعدة عدم .خ

 
 

                                                           

1
www.wikitooria.com/files/Traffic_Law.pdfسطيني،موقعويكيتئورياقانونالمرورالفل
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  1الطريق وصيانة تجهيز في همالاإل :ثانياا 
 مرن تمنعره أو ،الخطرأ ارتكراب إلرى السائ  تقود قد ،المرورية السالمة أسباب وافتقاده ،الطري  حالة إن  

 .بالخطر الشعور عند الصحيح القرار اتخاذ
 علرى القردرة حيرث مرن ،فيهرا المررور ك افرة مرع يتناسرب بشركل ،الطرر  إنشراء واجرب ،الدولرة على ويقع
 وقرو  لمنرع ،المسرتمرة الصريانة بأعمرال القيرام واجرب ،عليهرا يقرع كما ،المتزايدة السيارات أعداد عاباستي

 .الحوادث
 :اآلتية األسباب من سبب إلى ذلك ويرجع ،المروري الحادث في أساسيا   عنصرا   الطري  عد  ويل 

 .واإلرشادية التحذيرية بالعالمات الطر  تجهيز في اإلهمال .2
 .والسيول األمطار لمياه تصريف وجود عدم .1
 .حوادث وقو  في تتسبب قد ،حفر وجود إلى يؤدي مما ،للطر  دورية صيانة وجود عدم .3
 ،المطررر ومس رراحات ،واإلضرراءة ،الفرامررل صرريانة م ررل ،للمركبررات دوريررة صرريانة عمررل فرري اإلهمررال : ال ررا  

 .دورية صيانة إلى تحتاج التي األجزاء من وغيرها
 

 السير بحوادث المتعلقة الفقهية القواعد :ثالثال المطلب
 :هي ،السير بقواعد تتعل  التي الفقهية القواعد من مجموعة هناك

  
 2:3منه التحرز يمكن فيما السالمة بشرط مباح الطري  في المرور :األولى القاعدة :األول الفرع
 فري الحر  واحرد فلكرل ،جميعرا   سالنرا برين المشتركة العامة المراف  من الطري  أن   :القاعدة هذه ومعنى
 فر ن ،منه التحرز على قادر وهو ،للناس ضررا   فيه يلحدث ال أن بشرط ولكن ،فيه والوقوف به المرور
 4.أضرار من يقع ما ضمان ويتحمل ،آ م فهو خالف

 

                                                           

كلية الدراسات ، الفقه وأصولهالظفيري، نايف بن عمير، اآل ار الشرعية المترتبة على حوادث السير، رسالة ماجستير،  1
 .م3112، 02العليا، الجامعة األردنية، ص

 .سيط، حرزمصطفى وآخرون، المعجم الو . توقاه: تحرز منه 2

3
م، 0112، 0، ط311قواعد ومسائل في حوادث المرور، ص -الع ماني، محمد تقي، بحوث في قضايا فقهية معاصرة 

.دار القلم، دمش 
 .المرجع الساب ، نفس الصفحة 4
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ن ،ضامن المباشر  :الثانية القاعدة :الثاني الفرع  :يتعد   لم وا 
  إنسرانا    ،السرير قروانين الترزم الرذي المركبرة قائرد صردم لرو كمرا  :رالسي حوادث في المباشرة أم لة ومن
 .واألموال األنفس في تلف من أحدث لما ضامنا   يكون ف نه ،فقتله
 

 :ل يضمن إل بالتعمدا  المتسبب  :الثالثة القاعدة :الثالث الفرع
 فدفعتره ،مررور إشرارة عنرد األولرى المركبرة سرائ  توقرف لرو كمرا  :السرير حروادث فري التسربب أم لرة ومن
 فري ال انيرة السريارة تسرببت فر ذا ،المرارة أحرد فصردمت األولرى السريارة وحر كرت ،خلفره مسرعة  انية مركبة
 .ال انية السيارة سائ  على يقع الضمان ف ن   ،المار   الشخص دهس

 
 المباشر إلى الحكم يضاف والمتسبب المباشر اجتمع إذا :الرابعة القاعدة :الرابع الفرع

 فدهسرته أخررى سريارة فجراءت ،جانبرا   فوقرع قدمره فري شخصا   بسيارته سائ  أصاب لو كما :ذلك م الو 
 .ال اني على يقع والضمان ،يضمن ال المتسبب وهو األول ف ن   ،فمات

 
 جبار العجماء جناية :الخامسة القاعدة :الخامس الفرع
 كرران ،فانكسرررت سرريارة جرراجز  وضرررب الحصرران فأسررر  ،ربررط دون حصررانه رجررل ترررك إذا :ذلررك وم ررال

 مكران فري الحصران علرى شرخص دخرل إذا أمرا ،حفظره في أهمل ألنه ،الحصان صاحب على الضمان
 1 .حفظه في يهمل لم الحصان صاحب ألن   ،هدر فدمه ؛ فمات فرفسه ،حفظه

 
 :والحاضر الماضي بين السائق إهمال عةيطب :الرابع المطلب
 وقرد ،ةيروميال اةيرالح فري اسرتعماال   وأك رهرا ،النقرل وسائل أشهر من ،الماضية العصور في الدواب   كانت

  مكني عم ا 2التحرز ترك هو السائ ؛ إهمال حالة في للضمان الموجب اريالمع أن   ،الفقهاء نيب
 
 
 
 
 

                                                           

  . 312، ص1الكاساني، بدائع الصنائع، ج 1

 .2سب  تعريفه ص 2
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 أو لراكبهرا عالقرة وال ،األحروال بعرض فري عنهرا صردري ربمرا ،مخترار فعرل لهرا الدابرة ألن   ،منره التحرز
 1.هيف سائقها

 شأن في الفقهاء قرره ما  يتطب مكني ف نه ، ةيالحد والمواصالت النقل وسائل وتنو  ،اةيالح تطور معو 
 أن   ةيرناح مرن  ،نهمرايب الفرار  مالحظرة مرع ،المركبرات تصادم عن الناجمة ريالس حوادث على ،الدابة
 2.السائ  من بفعل إال تتحرك ال ف نها ،ارةيالس بخالف ،بنفسها متحركة الدابة

 
 وضرع فري الحر  األمرر لرولي ألن   ، يرالتطب واجبرة المررور قواعد بمخالفة كوني ،المركبة سائ  ف همال
 التري ،العادلرة اسةيالس من فهي ،وممتلكاتهم أرواحهم وتحفظ ،الناس اةيح تنظم التي نيوالقوان األنظمة
 3.عةيالشر  مقاصد حفظ إلى بها توصليل و  ،الفساد أهل ترد 

 
 بكرل مرأمورون ألننرا ،مخالفتهرا علريهم ويحرم ،ريالس نيبقوان االلتزام ،السائقين على بيج ف نه وبالتالي
 4.أرواحهم على والحفاظ ،الناس اةيح ميتنظ شأنه من شيء

 
 اتيالضررور  مرن وهري ،للهرالك واألمروال األنفرس عررضي ،ريالسر نيلقروان المخرالف أو المهمرل والسرائ 
  5.هايعل بالحفاظ  اهلل أمرنا التي ،الخمس

 
 شرأن فري الدولرة أنظمرة يخرالف أن ،مسرلم ألي يجوز ال" :تعالى اهلل رحمه 6باز ابن الشيخ فضيلة يقول

 علرى منهرا حرصرا   ذلك وضعت إنما والدولة ،غيره وعلى عليه العظيم الخطر من ذلك في لما المرور؛

                                                           

 . 312، ص1الكاساني، بدائع الصنائع، ج 1

 .11مسؤولية المهمل الجنائية في الشريعة اإلسالمية، ص قنديل، 2

، 02محمرد جميرل غرازي، ص: محمد بن أبي بكر بن أيروب، الطرر  الحكميرة فري السياسرة الشررعية، تحقير  ابن القيم، 3
 .ت، مطبعة المدني، القاهرة.ط، د.د

 .11قنديل، مسؤولية المهمل الجنائية في الشريعة، ص 4

 . 1، ص3ج الشاطبي، الموافقات، 5

عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد الرحمن آل باز، مفتي عام المملكة العربيرة السرعودية، ورئريس هيئرة كبرار هو : باز ابن 6
دارة البحرروث العلميررة واإلفترراء بالمملكررة، ورئرريس الهيئررة التأسيسررية لرابطررة العررالم اإلسررالمي بمكررة، ترروفي سررنة  العلمرراء  وا 

  .العربية السعودية هر بالرياض في المملكة0431
 ، http://www.binbaz.org.sa/mat/21372موقع الشيخ عبد العزيز بن باز 

 http://ar.wikipedia.org/wikiموقع ويكيبيديا 

http://www.binbaz.org.sa/mat/21372
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7
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 عقوبرة للمسرؤولينو  ،ذلك يخالف أن أحد ألي يجوز فال ،المسلمين عن الضرر ورفع ،الجميع مصلحة
 1."يردعه بما ذلك فعل من
 

  :يأتي ما ياإلسالم الفقه مجمع قرار في جاء  وقد
 ،شررعا   واجرب اإلسرالمية الشرريعة أحكرام تخرالف ال التري ،"السرير أنظمة"  األنظمة بتلك االلتزام إن   .2"

 .رسلةالم المصالح دليل على بناء   إجراءات من ينظمه فيما ،األمر ولي طاعة من ألنه
 تلرك يخالف لمن المالي؛ التعزير ومنها ،بأنواعها الزاجرة األنظمة سن أيضا ؛ المصلحة تقتضيه مما .1

 أصرحاب مرن ،واألسروا  الطرقرات فري للخطرر النراس أمرن عرضيل  من لرد  للمرور؛ مةالمنظِ  التعليمات
 .2" األخرى النقل ووسائل المركبات

  
  السير حوادث عن ملالمه السائق مسؤولية :الخامس المطلب

 السررائ  علررى يترتررب فمرراذا ،وجرحررى قتلررى سررقوط عنرره ونجررم ،سررير حررادث وقررو  فرري اإلهمررال تسرربب إذا
  المهمل؟

 
  . البهائم جناية أحكام عليها وطبقوا ،المسألة هذه المعاصرون الفقهاء بحث
 وطئررت مرا أن   إلررى ذهبروا ؛ 6ةوالحنابلرر ،5والشرافعية ،4والمالكيررة ،3الحنفيرة مررن المتقردمين الفقهرراء أن   وبمرا

 إهمررالٍ  أو بتعرردٍ  ذلررك كرران إذا ،سررائ  أو راكررب مررن معهررا مررن علررى مضررمون فهررو ،سرريرها أ نرراء البهيمررة
 .منه
  يقع الضمان بأن   ؛ السعودية العربية بالمملكة واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة أفتت فقد
  :للجنةا قالته ما نص يأتي وفيما ،المهمل السائ  على
 
 

                                                           

 http://islamancient.com/play.php?catsmktba=7157 .حكم مخالفة أنظمة المرور، موقع اإلسالم العتي  1

 الفقرره مجلررة مجمررع. [0](3/2) 10: ،رقررم(منظمررة المررؤتمر اإلسررالمي)، قرررار مجمررع الفقرره اإلسررالميحرروادث السررير 2

 http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/8.010، ص3، ج2،  ياإلسالم

 .041، ص1الزيلعي، تبيين الحقائ ، ج 3
 .112، ص4جمالك، المدونة الكبرى،  4

 . 011، ص01روضة الطالبين، جالنووي،  5

 .430، ص2نجدي، حاشية الروض المربع، جال 6

http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/8-2.htm#_ftn1
http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/8-2.htm
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ن"   مرررا ضرررمن ،ذلرررك نحرررو أو ،حمولتهرررا فررري أو ،السررررعة فررري زاد أو ،سررريارته تعهرررد فررري السرررائ  فررررط وا 
ن ،ومرال نفرس من أصاب   إليره موكروال   كران برأن حفظره؛ فري كران إن ضرمنه؛ السريارة مرن شريء سرقط وا 

ن ،ويضربطه يصرونه بمرا شرده عليه أن   إال  ضرمن يب؛فأصر ،قريم معره ولريس ،لصرغره منهرا أحرد سرقط وا 
 1."لتفريطه ذلك
 فري إهمالره تسربب إذا ،المهمرل السرائ  علرى المترتبرة العقوبرات برأن   ،اإلسرالمي الفقره مجمرع أفترى كمرا
ترالف والجررح ،الخطرأ القترل جنايرات علرى المترتبرة الشررعية العقوبرات نفرس هري ،سرير حرادث وقرو   وا 
 2 .المال

 
 أحكام من يهاعل يترتب وما السير حوادث من صور :السادس المطلب
 :3منها صور عدة لها السير حوادث

 ؛ منررره والحرررذر الحيطرررة أخرررذ ويسرررتحيل ،اإلنسررران سررريطرة عرررن خرررارج أمرررر نتيجرررة الحرررادث يقرررع أن :أوال  
 األمرروال فرري تلررف مررن يقررع مررا مسررؤولية السررائ  يتحمررل ال الحالررة هررذه وفرري ،السرريول أو العاتيررة كالريرراح
 . واألنفس

 ؛ المسررؤولية مررن فيهررا السررائ  يلعفررى الترري الحرراالت ضررمن الحالررة هررذه ،مياإلسررال الفقرره مجمررع أورد وقررد
 .إهماله أو تعديه لعدم
 

 الترزم سريارة أمرام فيقرع ؛ جسرر عرن بنفسره يرمري كأن نفسه؛ المتضرر فعل نتيجة الحادث يقع أن : انيا  
 أو تعديره لعدم ؛ للمتضرر حدث ما مسؤولية السائ  يتحمل ال الحالة هذه وفي ،السير بقواعد صاحبها
 . إهماله
 مررن فيهررا السررائ  يلعفررى الترري الحرراالت ضررمن ،اإلسررالمي الفقرره مجمررع ذكرهررا الترري ال انيررة الحالررة وهررذه

 .المسؤولية

                                                           

 بحث اللجنة الدائمة لإلفتاء بشأن حوادث السير، موقع الشبكة الفقهية 1 
 http://feqhweb.com/vb/archive/index.php/t 
 الفقرره مجلررة مجمررع. [0](3/2) 10: ، رقررم(منظمررة المررؤتمر اإلسررالمي)، قرررار مجمررع الفقرره اإلسررالميحرروادث السررير 2

 http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/8.010، ص3، ج2،  ياإلسالم

 .المرجع الساب ، نفس الموقع االلكتروني 3

http://feqhweb.com/vb/archive/index.php/t-8519.html
http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/8-2.htm#_ftn1
http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/8-2.htm
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ذا ،عاليررررة بسرررررعة السررررائ  يسررررير كررررأن ؛ الضرررررر إحررررداث فرررري والمتضرررررر السررررائ  يشررررترك أن : ال ررررا     وا 
 للطررف أضررار مرن يقرع مرا ضمان ،والمتضرر سائ ال على يقع ف ن ه ،السيارة أمام نفسه يرمي بشخص
 .القانونية بالسرعة االلتزام في يهمل لم لو ،األمر تفادي السائ  ب مكان كان ألنه ،اآلخر
 كرل علرى كران ،الضررر إحرداث فري والمتضرر السائ  اشترك إذا" :اإلسالمي الفقه مجمع قرار في جاء
 1".مال أو نفس من اآلخر من تلف ما تبعة منهما واحد

 
 منتظرا   ،الضوئية شارةاإل أمام سيارته سائ  يوقف كأن  الث؛ شخص فعل نتيجة الحادث يقع أن :رابعا  
 دعرس ذلرك عن فينتج ،األمام إلى بقوة تدفعها صدمة ،سيارته مؤخرة أخرى سيارة فتصدم ،الطري  فتح

 تروخي فري أهمرل نرهأل ،الخلفيرة السريارة صراحب علرى يكرون الصرورة هرذه فري فالضرمان ،المشراة بعرض
 ولرم ،الخلفيرة للسريارة اآللة بم ابة أصبح ألنه ،الضمان األولى السيارة سائ  يتحمل وال ،والحذر الحيطة

 .إهمال أو تعدٍ  منه يقع
 ،المسررؤولية مررن فيهررا السررائ  يلعفررى الترري الحرراالت ضررمن الحالررة هررذه ،اإلسررالمي الفقرره مجمررع أورد وقررد
 ذلرك فيتحمل ،تعديه أو الغير خطأ بسبب الحادث كان إذا" :السير بحوادث الخاص قراره في جاء حيث
 2."المسؤولية الغير

 

 فينحررف ،بسررعة عليره مقبرل بحصران سريارة سرائ  يلفاجرأ كرأن البهرائم؛ بسربب الحرادث يقرع أن :خامسا  
 .المركبة فتنقلب ،الطري  عن بسيارته

ن ،أضرار من وقع ما ضمن ،حفظه في الحصان صاحب أهمل إن :يلنظر الحالة هذه في  يهمرل لرم وا 
 .يضمن لم

 يضررمن ،الطرقررات فرري السررير حرروادث مررن البهررائم تسررببه مررا " :اإلسررالمي الفقرره مجمررع قرررار فرري جرراء
 إلررررى ذلرررك فررري والفصررررل ،ضررربطها فررري مقصررررين كررررانوا إن ؛ فعلهرررا عرررن تررررنجم التررري األضررررار أربابهرررا
 3".القضاء

                                                           

 الفقرره مجلررة مجمررع. [0](3/2) 10: ، رقررم(منظمررة المررؤتمر اإلسررالمي)، قرررار مجمررع الفقرره اإلسررالميحرروادث السررير 1

 http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/8.010، ص3، ج2،  ياإلسالم

 .المرجع الساب ، نفس الموقع االلكتروني 2
 .المرجع الساب ، نفس الموقع االلكتروني 3

http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/8-2.htm#_ftn1
http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/8-2.htm
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 :للسير المركبة دإعدا في اإلهمال بسبب الحادث يقع أن :سادسا  

 والكروابح والمراء الزيرت تفقرد بعردم وذلرك السرير؛ قبرل السريارة جاهزيرة مرن التأكرد فري السرائ  أهمرل  إذا
 1.المهمل السائ  على فالضمان ،سير حادث وقو  في ذلك وتسبب ،وغيرها والعجالت

 

                                                           

اسرة فقهيرة مقارنرة بالقرانون المعمرول بره فري قطرا  در -اإلسرالمي  الفقره فري السرير أحمد نصار محمود، ضمان  ريا، أبو 1
 .م، الجامعة اإلسالمية، غزة3111-هر0421، 62 غزة، رسالة ماجستير، ص
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 المسجونين حقوق في اإلهمال :الثالث المبحث

 

 :مطالب أربعة وفيه

 المسجونين حقوق في اإلهمال تعريف :ولاأل  المطلب

 

 والشراب الطعام في المسجونين حق إهمال حكم :الثاني المطلب

 

 الطبية العناية في المسجونين حق إهمال حكم :الثالث المطلب

 

 المهملة حقوقهم لتحصيل الطعام عن المسجونين إضراب حكم :الرابع المطلب
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 نينالمسجو  حقوق في اإلهمال :الثالث المبحث

 تروفير فري المتم لرة ،اإلنسرانية حقروقهم ألبسرط ،الشرديد اإلهمرال مرن حالة ،المسجونين من الك ير يعاني
 حقرررو  فررري اإلهمرررال حكرررم فمرررا ،مرررنهم للمرضرررى العرررالج وتقرررديم ،لهرررم والكرررافي المالئرررم والشرررراب الطعرررام

  ؟ حقوقهم لتحصيل الطعام عن اإلضراب المسجونين لهؤالء يجوز وهل المسجونين؟
 :اآلتية المطالب خالل من ، اهلل بمشيئة المبحث هذا في له سنتعرض ما هذا
 

 المسجونين حقوق في اإلهمال تعريف :األول المطلب

 واصطالحاا  لغة الحق   تعريف :األول الفرع

 1.ووجب  بت إذا :يح    الشيء وح    ،الباطل خالف :اللغة في الح    .2
 عررن منعرره أو ،برره المطالبررة سررلطة ،الشررر  بمقتضررى حبهلصررا يكررون مررا كررل هررو :اصررطالحا   الحرر    .1

 2.عنه التنازل أو ،األحيان بعض في بذله أو ،الغير
 

  . واصطالحاا  لغة السجن تعريف :الثاني الفرع
  :لغة السجن تعريف :أوال  

 3.الحبس هو :لغة السجن
 4.{ِإل ْيهِ  ي ْدعلون ِني ِممَّا ِإل يَّ  أ ح بُّ  السِّْجنل  ر بِّ  ق ال  }:السالم عليه يوسف لسان على  قال

 ومسرراجين وسررجنى سررجناء والجمررع ،ومسررجون سررجين ورجررل ،السررجن أعمررال علررى القررائم هررو :والسررجان
 5.ومسجونين

 

                                                           

 .ابن منظور، لسان العرب، مادة حق  1

 .ط، دار الفكر العربي، القاهرة .، د23الخفيف، علي، أحكام المعامالت الشرعية، ص 2

 .ابن منظور، لسان العرب، مادة سجن 3

 .22سورة يوسف، جزء من اآلية  4

 .ابن منظور، لسان العرب، مادة سجن 5
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ْذت   ل ِئنِ  ق ال  } : فرعون لسان على  قال ْيِري ِإل ه ا اتَّخ  وِنين   ِمن   أل  ْجع ل نَّك   غ   1.{اْلم ْسجل

  ا  اصطالح السجن تعريف : انيا  
تعوير  الشرخص ومنعره مرن التصررف بنفسره، والخرروج إلرى أشرغاله ومهماتره : هرو  :اصرطالحا   السرجن

  2.الدينية واالجتماعية
 

 المسجونين حقوق في اإلهمال تعريف :الثالث الفرع

 إلرى يرؤدي قرد ممرا ،حقروقهم المسرجونين إعطراء عردم :بأنه المسجونين حقو  في اإلهمال تعريف يمكن
 .بهم الضرر إلحا 

 

 والشراب الطعام في المسجونين حق إهمال حكم :الثاني المطلب

 أنهررم إال ،والشرراب الطعررام مرن المسررجون فيره يلمنررع مكران فرري السرجن يجرروز ال أنره علررى ،3الفقهراء اتفر 
 ،هالكهرررم إلرررى يرررؤدي ممرررا ،المسرررجونين عرررن والشرررراب الطعرررام يمنرررع الرررذي ،السرررجان عقوبرررة فررري اختلفررروا
 :كاآلتي

  :وأدلته األول القول :لاألو الفرع

 والشرراب الطعرام السرجان منرع نتيجرة ،المسرجون مروت أن   إلرى ،6والحنابلرة ،5ةيوالشرافع ،4ةيرالمالك ذهرب
 .للقصاص الموجب العمد القتل من هو ،عنه
 

                                                           

 .31سورة الشعراء، آية  1

2
.323، ص01وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج
 العمرانررررري، البيررررران فررررري مرررررذهب اإلمرررررام. 321، ص4الدسررررروقي، حاشرررررية الدسررررروقي، ج. 31، ص1العينررررري، البنايرررررة، ج 3

 .010، ص1ابن مفلح، المبد ، ج. 240، ص00الشافعي، ج

 .343، ص4الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 4

 .2-1، ص1الشافعي، األم، ج 5

 .010، ص1ابن مفلح، المبد ، ج 6
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 وجوب من ،هيإل ذهبوا ما على ال  يدل أجد فلم ،رأيهم على بها استدلوا التي األدلة عن بح ت وقد
 عنرد ،برالحبس القترل عنره تفرر ي الرذي القترل نو  إلى باالستناد ،لهم االستدالل مكني أنه إال ،القصاص

  :كاآلتي وهو ،منهم واحد كل
 الجراني لردى تروفري لرم إن الخطرأ القترل مرن فهرو ،بالقصرد متعلقرا   برالحبس القترل ،1المالكيرة اعتبرر :أوال  
 .الحابس دىل العدوان قصد توفر إن العمد القتل من وهو ،العدوان قصد
 قصرد لظهرور ،القصراص بوجروب وقرالوا ،العمرد القترل ضرمن برالحبس القترل ،2 ةيالشرافع جعرل : انيرا  

 .عمدا   والشراب الطعام من بمنعه ،اإلهالك
 الظرن علرى غلربي بمرا القترل ضرمن وأدرجروه ،العمرد القترل ليرقب مرن برالحبس القترل 3الحنابلرة عرد   : ال را  

 .استعماله عند به الموت حصول
 ،عندهم القصاص علة هو ،واحد أمر على اتفقوا ،ال ال ة األئمة أن   يلالحظ ،سب  مما
  :الحابس قصد خاللها من يلعرف قرائن لها وجعلوا ،الحابس لدى العدوان قصد توفر وهو
 أو جوعرا   غالبرا   هرايف م لره مروتي مردة مضرت فر ن ،مرات حترى براوالشر الطعرام عنره ومنرع حبسره فلرو

 حررا   والرزمن ،وضرعفا   قروة المحبروس حرال براختالف المردة وتختلف ،القصاص حبسه نبم تعل  ،عطشا  
 4.البرد في كفقده سيل ،الحر في الماء فقد ألن   ،وبردا  

 
  :وأدلته الثاني القول :الثاني الفرع
 الجراني فيضرمن ،بسربب القتل من هو ،بالحبس القتل أن   إلى ،الحنفية من 6ومحمد ،5يوسف أبو ذهب

  7.هيعل المجني ةيد هيف

                                                           

 .343، ص4الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 1

 .2-1، ص1الشافعي، األم، ج 2

 .010، ص1ابن مفلح، المبد ، ج 3

ابرن مفلرح،  .240، ص00جالشرافعي، العمراني، البيان فري مرذهب اإلمرام . 321، ص4وقي، جالدسوقي، حاشية الدس 4
 .010، ص1المبد ، ج

 .14سبقت ترجمته ص 5

 .14سبقت ترجمته ص 6

 .324، ص1الكاساني، بدائع الصنائع، ج 7
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 ،والشررب باألكرل إال لآلدمري بقراء ال أنره وهرو :المعقرول مرن ليبردل ةيرالد بوجروب القرائلون اسرتدل وقرد
 الحافر تلزم ثيح ، يالطر  قارعة على البئر حفر فأشبه ،إهالكا   كوني والعطش الجو  غلبة عند فالمنع
  1.القتل في لتسببه ة؛يالد

 

  :دلتهوأ الثالث القول :الثالث الفرع
 جربي فرال ،بسربب قرتال   وال ،عمردا   قرتال   عتبرري ال ،برالحبس القترل أن   إلرى 2فرةيحن أبرو اإلمرام ذهرب

 .ريالتعز  بعقوبة الحابس عاقبي نماا  و  ،ةيالد  وال القصاص
 حصرل الهرالك أن   وهرو :المعقرول مرن ليبدل ،ةيوالد القصاص وجوب عدم على ،فةيحن أبو استدل وقد

 .والعطش  الجو  في ألحد صنع وال ،الحبسب ال ،والعطش بالجو 

 

 والترجيح األدلة مناقشة :الرابع الفرع

 األدلة مناقشة :أولا 
 الجرو  نتيجرة المسرجون هرالك قيراس علرى ،فرةيحن أبرو اإلمرام اعتررض :ال راني القرول دليرل مناقشرة .2

 ،والعطرش الجرو  مراأ ،الحفرار مرن حصرل ،برالحفر القتل ألن   ، يالطر  قارعة على البئر بحفر والعطش؛
  3.همايف ألحد صنع فال
 فري تسربب مرن وعنرد ،الطرير  حفرر مرن عنرد القصرد اخرتالف ناحيرة من ،القياس هذا على أعترض وأنا
 مسررؤولية مررن أكبررر السررجان فمسررؤولية وبالتررالي ،إطعامرره عررن مسررؤول وهررو ،الجررو  بسرربب مسررجون قتررل
 .السجان بخالف ،بعينه شخص قتل قصده يكون أن يمكن ال البئر حافر ألن   ،البئر حافر

 

                                                           

 .324، 1الكاساني، بدائع الصنائع، ج 1

 .نفس الجزء والصفحةالمرجع الساب ،  2

 .نفس الجزء والصفحة ، المرجع الساب 3
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 ،برالحبس ال ،والعطرش الجرو  بسربب حصرل الهرالك أن   ،حنيفرة أبي قول :ال الث القول دليل مناقشة .1
 هرو بوجودهمرا تسربب الرذي أن   إال ،والعطش بالجو  حصل الهالك كان نإو بأنه :عنه جابي أن مكني

  1.ةيفالد الإو ،تعمد إن القصاص لزمهيف ،الحابس

  :الترجيح :اا ثاني
هرررو مرررن القترررل العمرررد الموجرررب  ،السرررجان قبرررل مرررن المتعمرررد اإلهمرررال نتيجرررة المسرررجون مررروت أن   أرجرررح

 .لقصاصل
 

 الطبية العناية في المسجونين حق إهمال حكم :الثالث المطلب
 حرالتهم تردي إلى يؤدي قد مما ،الطبية العناية في اإلهمال من ،المرضى المسجونين من الك ير يعاني

 .وفاتهم إلى األمر يصل وقد ،صحيةال
 :العالج لتلقي السجن من المسجون خروج حكم عن ،الفقهاء تحدث وقد
 

 :السجن داخل العالج توفر مع ،العالج لتلقي السجن من المسجون خروج حكم :األول الفرع
 صروللح ؛ منره خررجي فرال ،السرجن داخرل عالجه أمكن إذا ،المريض المسجون أن   لىإ ،2الفقهاء ذهب

 ؛ هيرعل الردخول مرن ،والخرادم بيرالطب منرعي أن ،السرجن مسرؤول أو للقاضري حر ي وال ،المقصرود
 الحكمرة خرالفيو  ،هالكره إلرى فضريي  قرد ،المرريض معالجرة مرن الطبيرب منرع ألن   ،وخدمته ،لمعالجته

 .ميوالتقو  اإلصالح وهي ،ةير يالتعز  الحبس عقوبة شلرعت أجلها من التي
 
 
 
 
 

                                                           

 .002قنديل، مسؤولية المهمل الجنائية في الشريعة، ص 1

العمرانرري، البيرران فرري مررذهب  .320، ص2الدسرروقي، حاشررية الدسرروقي، ج. 212، ص2، جابررن عابرردين، رد المحتررار 2
 .041، ص1اإلمام الشافعي، ج
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 :السجن داخل العالج توفر عدم مع ،العالج لتلقي السجن من المسجون خروج كمح :الثاني الفرع
 داخرل عالجره يمكرن ال مرضا   مرض إذا ،المدين المسجون عن حدي هم عند ،المسألة هذه الفقهاء بحث
 :اآلتية األقوال إلى السجن خارج العالج لتلقي خروجه جواز في اختلفوا وقد ،السجن

 المسجون إخراج يجب أنه إلى ،3والحنابلة ،2ةيالشافعو  ،1ةيالحنف بعض ذهب :ليلهمود األول القول :أوال  
 .لنفسه صيانة ،والمداواة للعالج ،سجنه من المريض

 :المعقول من نيليبدل ،ذلك على استدلوا وقد
 .العالج عدم بسبب موتي قد إنه .2
 .هالكه في نيالد    يتسبب أن جوزي ال .1
 

 سرررجنه مرررن المرررريض المسرررجون خرررروج بعررردم القرررول إلرررى ،4الحنفيرررة ذهرررب :دلررريلهمو  ال ررراني القرررول : انيرررا  
 .بكفيل إال ،للعالج
 يرجرع لرم فر ذا ،الردائن حر    يحفرظ الكفيرل وجرود أن   :وهرو ،المعقرول مرن ذلرك علرى الحنفيرة اسرتدل وقرد

  .لحقه حفظ ذلك وفي ،الدائن إلى الدين أداء الكفيل على تعين ،شفاءه بعد سجنه إلى المسجون
 
 
 
 
 

                                                           

 .12، ص2نظام وآخرون، الفتاوى الهندية، ج 1

 .041، ص1مذهب اإلمام الشافعي، ج العمراني، البيان في 2

 علرى بنراء فهرم ذلرك،يل  أنره إال تحردث عرن وجروب خرروج المسرجون مرن سرجنه للعرالج، يعنرد الحنابلرة،  نرص أجرد أي لم 3

إن    :بقرولهم ذلرك وعللروا ن،يالمسرجون أحروال فري نظرري أن القضراء، هيرتول بعرد للقاضي سنيل  أنه من ذكروه ما :األول :نيأمر 
 مسرألة تعرالى، فري  اهلل رحمره  قدامرة اإلمام ابرن قرره ما :ال اني .أشد عذاب المرض مع السجن أن   شك وال عذاب، السجن

 والشرراب، الطعرام منرع فري هرذا كران فر ذا غالبرا ، قترلي ألنره القصراص، علرى فاعلره أن   ب،راوالشر الطعرام مرن المحبروس منرع

. اإلهرالك  :وهري جرة،يالنت فري اتفقرا فكالهمرا والمرداواة، لعرالجا مرن الحرابس فمنعره فأضرناه، دا  يشرد مرضرا   مررض بمرن فيفك
 .231، ص1البهوتي، كشاف القنا ، ج

 . 12، ص2نظام وآخرون، الفتاوى الهندية، ج 4
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  .منه خرجي وال السجن في عالجي أنه إلى ،الحنفية من يوسف أبو ذهب :ودليله ال الث القول : ال ا  
 ،سرواء رهيروغ السجن في الهالك أن   ووه ،المعقول من ليبدل ،إخراجه عدم على وسفي أبو استدل وقد
 1 .منه لخروجه داعي فال
 

 والترجيح األدلة مناقشة :رابعاا 

 :دلةاأل مناقشة .أ
  ال اني القول أدلة مناقشة* 

 ألن   ،مكرني فرال ذلرك ريرغ أمرا ،نيالرد   بسربب الحربس حالرة فري ممكرن ،كفيرل وجرود الحنفيرة اشرتراط
 2.األحوال كل في به األخذ مكني فال ،حبسهم أسباب وتتنو  ،اهميقضا تختلف المحبوسين

 
  ال الث القول أدلة مناقشة* 

 ح نررا اإلسررالم أن   :واحررد وخارجرره السررجن داخررل الهررالك أن   بحجررة ،وجالخررر  بعرردم القررول علررى الرررد يمكررن
  المجال إتاحة فيجب ،السجن داخل للمسجون المناسب العالج يتوفر لم ف ذا ،ولجد أينما التداوي على
 .اإلهالك وليس ،والتقويم التأديب السجن من القصد وأن   ،السجن خارج ليتداوى له
  
 الترجيح .ب

 فري خاصرة ،والمرداواة للعرالج المسرجون خرروج وجروب وهرو ،األول القرول أصرحاب هيرإل ذهرب مرا أرجرح
  :ةياآلت لألدلة وذلك ،الخطيرة األمراض من وغيره كالسرطان ؛ الصعبة الحاالت

 ما  :فقال ، فأتاه ،محمد اي ،محمد اي :فناداه ،و اقه في ريبأس مر   " أنه  النبي  عن روي ما  .2
 3 ."حاجتك هذه   :النبي فقال ،فاسقني وظمآن ،فأطعمني ئعجا إني  :فقال ؟ شأنك

 
 

                                                           

 .212،ص2ابن عابدين، رد المحتار، ج 1

 .014قنديل، مسؤولية المهمل الجنائية في الشريعة، ص 2

 .2111: اب، رقم الحديثمسلم، صحيح مسلم، كتاب النذور، بدون ب 3
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 1.والشراب الطعام من المسجون هيإل حتاجي ما توفير يجب أنه :االستدالل وجه
 علرى قرومي مرن  ،والسرالم الصرالة عليره أمرر وقرد ، النبري منعره لمرا ،الردواء األسرير هرذا طلرب ولرو 

 2.الضرورية اإلنسان حاجات ىإحد الطبية والعناية ،حاجته لبيي أن خدمته
 عاهردي أنره" :نيالمسرجون شرأن فري ،عنره اهلل رضري ،3زيرالعز  عبرد برن عمرر ةيوصر فري جراء مرا  .1
   4."ضهميمر 

 مرا بحسرب ،خارجره أو السرجن داخرل ،والمرداواة برالعالج عاهرديل  ،ضيالمرر  نيالسرج أن   :االسرتدالل وجره
 5     .ةيرعا من حتاجهي

 داخررل العررالج يترروفر لررم فرر ذا ،المررريض حيرراة عليهررا يتوقررف الترري ،ضررروريةال الحاجررات مررن العررالج .3
 6.خارجه للتداوي إخراجه وجب ،السجن

 ةيالمسرؤول أن   شرك فرال ،ضررر إهمالره علرى وترتب  ،المسجون عالج في السجان أهمل ف ذا ،وبالتالي
 .والمداواة العالج منعه من على تقع ةيالجنائ

  المهملة حقوقهم لتحصيل الطعام عن مسجونينال إضراب حكم :الرابع المطلب

 فري اإلهمرال أو ،واإلذالل بيوالتعرذ للقهرر تعررضي وقرد ،وعردوانا   ظلمرا   السرجن فري المسرجون ود  ير قرد
 سرجون فري السرجناء واقرع وهرذا ،السرجن فري لبقائره مبررر أي هنراك يكرون ال وقرد ،تهيقضر فري النظرر

 المعارضرة وصرف هميعلر طلر ي مرن سرجن يرتم حيرث ،ةيرالعرب السرجون وبعرض ،ونييالصره االحرتالل
 .ذلك ريغ أو ،ةياسيالس

                                                           

 .368، ص7شوكاني، نيل األوطار، جال 1
 .285قنديل، مسؤولية المهمل الجنائية في الشريعة، ص 2
هررو عمررر بررن عبررد العزيررز بررن مررروان بررن الحكررم، قرشرري مررن بنرري أميررة، الخليفررة الصررالح، للقررب : العزيررز عبررد بررن عمررر 3

بعين، ولرد ونشرأ بالمدينرة، وولري إمارتهرا للوليرد، ولري الخالفرة بعهرد بخامس الخلفاء الراشردين لعدلره وحزمره، مرن كبرار الترا
ابررن الجرروزي، عبررد . 189، ص5الزركلرري، األعررالم، ج. هررر282مررن سررليمان بررن عبررد الملررك فبسررط العرردل، ترروفي سررنة 

، 283، ص12نعيم زرزور، ص: الرحمن بن علي ابن محمد، سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد، تحقي 
 .لبنان-م، دار الكتب العلمية، بيروت1882، 2، ط232ص

 .لم أجد لهذا األ ر تخريجا   .356، ص5ابن سعد، طبقات ابن سعد، ج 4
  .285قنديل، مسؤولية المهمل الجنائية في الشريعة، ص 5

 .نفس الجزء والصفحةالمرجع الساب ،  6



 
 

118 

نما ،االمتنا  لذات ال ،والدواء والشراب الطعام عن ضربي ألن نيالسج ضطري فعندها  النظر لفتيل وا 
 بعرض علرى حصرلي أن خاللهرا مرن عيستطي ،ضغط ورقة إضرابه من جعلي أو ،تهيبقض االهتمام إلى

 1.واإلذالل الظلم نفسه عن دفعيو  ،المشروعة حقوقه

 ،هرايف الشررعي الحكرم انيرب الواجرب فمرن ،الظرروف هرذه م رل فري شيعري ،نييالفلسرط مجتمعنرا أن   وبمرا
 :أتيي ما بحسب

 نيحر القاضري بردؤهي عمرل أول جعلروا أنهرم السربب ولعل ،المسألة هذه المتقدمون الفقهاء يبحث لم :أوال  
 ،ذلك وجوب إلى بعضهم ذهب بل ،المسجونين أحوال عن والبحث ،السجون في النظر ،القضاء هيتول
 2.العقاب ستح ي من إال ،السجن في بقوني ال بهذا وهم ،سواه ما على قدميف ،عذاب الحبس ألن  

 عرن االمتنا  حكم وهي ،والشراب الطعام عن اإلضراب مسألة مع تتشابه ،أخرى مسألة ناقشوا أنهم إال
 .والشراب الطعام تناول

 بره دفعير مرا بمقردار ،والشرراب الطعرام مرن يتنراول أن ،اإلنسران علرى يجرب أنره لرىإ ،3لفقهراءا ذهرب فقد
 :اآلتية باألدلة ذلك على استدلوا وقد ،نفسه عن الهالك

 4.{ أ ْنفلس كلمْ  ت ْقتلللوا و ال  } : قوله .2

  5.لنفسه قاتل فهو ،هلك حتى والشرب األكل ترك من :االستدالل وجه

 

 

                                                           

 .011قنديل، مسؤولية المهمل الجنائية في الشريعة، ص 1

، 01المررررررراوردي، الحررررررراوي، ج. 022، ص4الدسررررررروقي، حاشرررررررية الدسررررررروقي، ج. 013، ص2لمرغينررررررراني، الهدايرررررررة، جا 2
 .231، ص1البهوتي، كشاف القنا ، ج.22ص

، 2المرررررررداوي، اإلنصرررررراف، ج. 433، ص0األنصرررررراري، أسررررررنى المطالررررررب، ج. 013، ص4الموصررررررلي، االختيررررررار، ج 3
 .322ص

 .31سورة النساء، جزء من اآلية  4

 .023، ص2ني، اللباب، جاالنعم 5
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 1.{التَّْهللك ةِ  ِإل ى ِبأ ْيِديكلمْ  تلْلقلوا ال  و  } : قوله .1

 فري  للرنفس إلقراء ذلرك هيف ألن   ، اهلل عصى فقد ،هلك حتى والشرب األكل ترك من :االستدالل وجه
 2.نفسه بحفظ مأمور واإلنسان ،التهلكة

 مرا فكرذلك ،جروزي ال العبرادة وتررك ،العبرادة أداء عرن الجسرم ضرعفي والشرراب الطعام عن االمتنا  .3
 3.إليه فضيي

 رهيرغ ففري ،الصروم فري هرذا ، الفطرر عليره وجرب ،الصريام مرن الهرالك نفسه على الصائم خاف إن .2
 4.أولى

 : الطعام عن اإلضراب مسألة في الشرعي الحكم انيب : انيا  

 عبرد محمرد والردكتور ،غردة أبرو حسرن :الردكتور مرن كرل ،نيالمعاصرر  العلمراء مرن المسرألة هرذه نراقش
 5.السابقة المسألة في الفقهاء قرره ما على بناء ،بالحرمة قاال وقد ،عيسر  أبو ديالها

 :اآلتي يرى ،الحكم هذا في المتمعن أن    إال

 ألن   ،6االنتحررار بهرردف الطعررام عررن باالمتنررا  ،السررجون فرري الطعررام عررن اإلضررراب قيرراس يجرروز ال .2
 والردليل ،حياتره إنهراء بهردف ال روعة؛المشر حقوقره فري اإلهمرال بسربب  الطعرام عرن يلضررب المسرجون

 7.نيالسج إضراب النتهى ،وظلمه السجان إهمال انتفى لو أنه ،ذلك على

 

                                                           

 .012سورة البقرة، جزء من اآلية  1

 .023، ص2ني، اللباب، جاالنعم 2

 .21محمد بن الحسن، الكسب، ص 3

 . 433، ص0األنصاري، أسنى المطالب، ج  4

 .011قنديل، مسؤولية المهمل الجنائية في الشريعة، ص 5

   .102، ص6شؤون اإلسالمية، الموسوعة الفقهية الكويتية، جوزارة األوقاف وال. قتل اإلنسان نفسه  هو  :االنتحار 6

 .012قنديل، مسؤولية المهمل الجنائية في الشريعة، ص 7
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 مغتِصربة دولرة عنرد نيسرج أو  ،إجرامري نيوسرج ،اسرييس نيسرج نيبر ،بالحرمرة أفترى مرن فرر ي لم .1
 .دولته ظل في نيوسج ،وأرضه لحقه

 ويمكررررن ،معينررررة حرررراالت فرررري يجرررروز ،السررررجون فرررري الطعررررام عررررن اإلضررررراب أن   أرى ،ذلررررك علررررى وبنرررراء
 :اآلتية باألدلة ذلك على االستدالل

 أو ،دمره دون أو ،ديشره فهرو ؛ أهلره دون قلترل ومرن ،2ديشره فهرو ؛1مالره دون ترلقل  مرن: "  قولره .2
 3." ديشه فهو نه؛يد دون

 يردفع أن لره أن   علرى يردل   ،شرهيدا   دينره أو نفسره أو أهلره أو مالره عرن المردافع اعتبرار :االسرتدالل وجره
 4.القتال أنوا  من نو  بأي ،نهيود نفسه على الواقع الظلم

 ليسرب ال أنره وجد ف ذا ،له تيسرت لةيوس بأي ،نهيود نفسه عن الدفا  ح    أيضا   له ،المظلوم والسجين
 5.خالله من مطالبه تحق  إلمكان ،ذلك له جاز ،باإلضراب إال نفسه عن للدفا 

 ،أعلرى مصرالح علرى المحافظرة أجرل مرن ،المصرالح بربعض التضرحية ،اإلسرالمية عةيالشرر  أوجبرت .1
 6.الدين على المحافظة أجل من ،بالنفس والتضحية الجهاد ذلك وم ال

 حرافظيل ،السرجن داخرل لره المتروفر الجهراد أنروا  مرن نرو  هو ،الطعام عن نيالسج إضراب أن   شك وال
 7.ونفسه نهيد على

                                                           

 .211، ص3البخاري، صحيح البخاري تحقي  مصطفى البغا، ج. مدافعا  من يريد أخذ ماله ظلما  : دون ماله 1

ملررة الشررهيد، مررن هررذه كفررن ويصررلى عليرره، وال يلعامررل معاأي لرره أجررر الشررهيد عنررد اهلل تعررالى، ولكنرره يلغسررل وي: شررهيد 2
 .، نفس الجزء والصفحةالساب  المرجع. الناحية

 .3420: من قتل دون ماله، رقم الحديث: البخاري، صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب 3

  .412، ص4المباركفوري، تحفة األحوذي، ج 4

 .001صقنديل، مسؤولية المهمل الجنائية في الشريعة،  5

 .م، مؤسسة الرسالة، بيروت0113، 1، ط21البوطي، محمد سعيد رمضان، ضوابط المصلحة، ص 6

 .001قنديل، مسؤولية المهمل الجنائية في الشريعة، ص 7
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 مطالرب تحقير  فري وناجحرة فعالرة وسيلة هي ،السجون في الطعام عن ضراباإل أن   ،بالتجربة  بت .3
رررلها التررري الحقرررو  معظرررم أن   يجرررد ،مررر ال   اإلسررررائيلية السرررجون أحررروال فررري والمرررتفحص ،المسرررجونين  حص 
 . الطعام عن اإلضراب خالل من كانت ،الفلسطينيين المسجونين

 

  :حالتين بين التمييز من بد   فال بالجواز القول ومع

 أو الفررد حر  علرى اعتردى قرد أنره أو ،فسرادا   األرض فري سرعىي وممرن ،ظالمرا   نيالسرج كران إن.2
 ظرل فري سرواء ،السرجن مرن الخرروج بقصرد كان إن ؛ حقه في اإلضراب حرمي   ،شك بال فهذا المجتمع؛

 باإلضررا لره فيجروز ،السرجن فري ظللرم إن لكرن ،تالمخالفرا وارتكابره الحقرو  ألكلره رهرا؛يغ أو دولتره
 1.أوضاعه نيلتحس

 فري األسررى حال هو كما ،وأرضه لحقه مغتصبة دولة ِقب ل نمِ  سجنه تم ،مظلوما   السجين كان إن .1
 ألهمرل أو هيرعل الظلرم وقرع فر ن ،العربيرة الردول فري الحرال هرو كما ،دولته ِقب ل من أو ،االحتالل سجون

 علرى وغلرب ،احتجاجره عرن ريرللتعب خرىأ لةيوس جدي لم إن ،الوسيلة هذه استخدام له فيجوز ،أمره في
 2.تهيقض في النظر أو ،عنه اإلفراج إلى تؤدي أنها ظنه

 ،حاالت من نتهيب مايف إال ،الحرمة الطعام عن المسجونين إضراب في األصل أن   ،لنا نيتبي سب  مما
 .واإلهمال والعدوان الظلم ضابطها

 

 

 

 
 

                                                           

 .012صقنديل، مسؤولية المهمل الجنائية في الشريعة،  1

 .نفس الصفحةالمرجع الساب ،  2
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 الطبي اإلهمال :الرابع المبحث
 

 :مطالب خمسة وفيه
 

 الطبي اإلهمال تعريف :األول المطلب
 

 الطبي اإلهمال من صور :الثاني المطلب
 

  الطبي لإلهمال واقعية نماذج :الثالث المطلب
 

 حالت تضمين الطبيب ومن هو في حكمه :الرابع المطلب

 
  القانون في الطبي اإلهمال على يترتب ما :الخامس المطلب

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

123 

 الطبي همالاإل :الرابع المبحث
 

 الطبي اإلهمال تعريف :األول المطلب
 

  الطبية المهن تعريف :األول الفرع
  المهنة تعريف :أوال  

 وخررج ،خردمتهم فري أي ،أهله مهنة في هو :ويلقال ،عملك ما أي ؟ مهنتك ما يلقال ،العمل هي :الِمهنة
 1 .عمله في يلبسها  ياب في أي :مهنته  ياب في
 الطب تعريف : انيا  
 .والنفس الجسم وعالج ،والمهارة ،الحذ  هو :الطب

 2 .المرضى يعالج الذي هو :والطبيب
  الطبية المهن تعريف  : ال ا  

  والصريدلة األسرنان وطرب البشرري الطربك ،المرضرى عرالج فري تساهم التي المهن جميع :الطبية المهن
 3.وغيرها ،عيالطبي والعالج ،والتخدير ،الطبية والمختبرات ،واألشعة ،والتمريض

 :اآلتي على ،منه 51 المادة في ،م2966 لسنة ،23 رقم ،األردني العامة الصحة قانون نص وقد

 المختبررات ،الصريدلة ،األسرنان طرب ،الطرب :التاليرة األعمرال مزاولرة ،والصرحية الطبيرة المهرن تشمل" 
 السرينية األشرعة اسرتعمال التخردير، ،التمرريض ،القبالرة ،الطبية النظارات تجهيز البصر، فحص ،الطبية
 بموجب إليها تضاف ،أخرى صحية أو طبية حرفة أو مهنة وأية ،الصحية والمعالجة التشخيص وأجهزة
 4."نظام أو قانون

                                                           

 . مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة مهن. نالفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة مه 1

 .مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة طبب. ابن منظور، لسان العرب، مادة طبب 2

 ، موقع المجلس التشريعي الفلسطينيم3114، لسنة (31)قانون الصحة العامة الفلسطيني، رقم  3
 http://www.pal-plc.org/index.php/2010-07-06-16-11-57-18---20--2004-.html 
موقرع الهيئرة المسرتقلة . م3113، شرباط، 2، صالفلسرطينية الوطنيرة السرلطة منراط  الطبري فري حرول اإلهمرال تقريرر 4

 http://www.ichr.ps/pdfs/sp12.pdf لحقو  اإلنسان

http://www.ichr.ps/pdfs/sp12.pdf
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 الطبي اإلهمال تعريف :الثاني الفرع
 نظريرا   عليهرا المتعرارف لألصرول ،الطبية المهن في العاملين مخالفة :بأنه الطبي اإلهمال تعريف يمكن

 1.المهنة وواجبات القانون يفرضها التي ،واليقظة والحذر الحيطة بواجبات إخاللهم أو ،عمليا  و 
 

 الطبي اإلهمال من صور :الثاني المطلب
 :منها الطبي لإلهمال ك يرة صور هناك
 أو ،المرريض لحالة الالزمة الفحوصات طلب في الطبيب يهمل كأن :المريض فحص في اإلهمال :أوال  
 وصرف عليها يترتب أن يمكن ،خاطئة نتائج فيعطي ،الفحص في الطبية المختبرات صائيأخ يهمل أن

 2.المريض بصحة مضر   عالج
 

 إهمررال بسرربب ولكررن ،معررين مرررض مررن المررريض يعرراني كررأن :المرررض تشررخيص فرري اإلهمررال : انيررا  
 3.آخر لمرض عالجا   له يصف ،التشخيص في الطبيب

 
 يهمررل أن أو ،المناسررب العررالج وصررف فرري الطبيررب يهمررل نكررأ :العررالج وصررف فرري اإلهمررال : ال ررا  

 4.للمريض الصحيحة الوصفة إعطاء في الصيدالني
 

  للمررريض الالزمررة المخرردر كميررة حسرراب فرري ،التخرردير طبيررب يهمررل بحيررث :التخرردير فرري اإلهمررال :رابعررا  
 5.العملية بعد المريض إفاقة في يهمل أو
 

 الجراحرة أدوات بعرض يتررك أو ،المطلروب الموضع الجراح ىيتعد حيثب ،الجراحة في اإلهمال :خامسا  
 6.وثمل دم المريض إلى ينقل أو ،المريض جسم داخل

 

                                                           

 .12يعة اإلسالمية، صقنديل، مسؤولية المهمل الجنائية في الشر  1

 م، موقع الهيئة المستقلة لحقو  اإلنسان3113، شباط، 21، صالفلسطينية الوطنية السلطة مناط  الطبي في اإلهمال 2

http://www.ichr.ps/pdfs/sp12.pdf 
 .12مية، صقنديل، مسؤولية المهمل الجنائية في الشريعة اإلسال 3

 .نفس الصفحةالمرجع الساب ،  4

 موقرع الهيئرة المسرتقلة لحقرو  اإلنسران. م3113، شرباط، 2، صالفلسرطينية الوطنية السلطة مناط  الطبي في اإلهمال 5

http://www.ichr.ps/pdfs/sp12.pdf 
 .12ية في الشريعة اإلسالمية، صقنديل، مسؤولية المهمل الجنائ 6

http://www.ichr.ps/pdfs/sp12.pdf
http://www.ichr.ps/pdfs/sp12.pdf


 
 

125 

  الطبي لإلهمال واقعية نماذج :الثالث المطلب
 

 :1الموضو  هذا أهمية مدى إلدراك ،منها بعضا   أعرض ،الطبي لإلهمال ك يرة نماذج هناك
 فري سرنوات  رالث عمرهرا لطفلرة ،اللروزتين استئصرال عمليرة إجرراء ترم ،م29/2/2999 بتراريخ :أوال  

 التحقي  نتائج على وبناء ،اوفاته عن ألعِلن  م ،العملية إجراء بعد تستيقظ فلم ،طولكرم مدينةب مستشفى
 في تقصيره بسبب ،التخدير طبيب إدانة تقرر ،األطباء نقابة شكلته  تأديبي مجلس قبل من القضية في

فاقرة ،اإلنعراش اسرتكمال دموعر ،التخردير عمليرة كرم كاملرة، إفاقرة الطفلرة وا   مرن المنرع بعقوبرة عليره وحل
 .سنة لمدة المهنة ممارسة

 
 خراص مستشرفى فري المريضات إلحدى ،مرارة استئصال عملية إجراء تم ،م7/28/2990 بتاريخ : انيا  

 الوحيد هو المستشفى وأن   ،العملية إجراء في االستعجال تستدعي حالتها بأن   إقناعها بعد وذلك ،بنابلس
 بسربب ولكرن ،القلرب لتردليك جهاز إلى المريضة احتاجت العملية وأ ناء ،إجراءها على القادر نابلس في
 وفري ،فيره توفيرت حيرث ،آخرر مستشرفى إلرى نقلهرا ترم  رم ،المريضرة أوضرا  سراءت ،الجهاز توفر عدم

 ،شرهر لمردة المستشرفى بر غال  رارا  قر واتخرذت ،القضرية فري برالتحقي  الصرحة وزارة قامرت ذلرك أعقراب
 .الوزارة في بها المعمول واألنظمة بالقوانين االلتزام تؤكد التي والو ائ  المستندات تقديم يتم حتى

 خالف المستشفى ف ن   ،أجرته الذي التحقي  نتائج ضوء على أنه الحقا   الوزارة وأعلنت
 . له الممنوح الترخيص بها يسمح ال عمليات ب جرائه وذلك ،بها المعمول واألنظمة القوانين

 
 عادت  غزة مدينة من لمواطنة القولون الستئصال جراحية عملية إجراء تم ،م3/5/2999 بتاريخ : ال ا  

 جسرم وجرود تبرين الفحوصرات إجرراء وبعرد ، مضراعفات حردوث بسربب للمستشرفى المرذكورة المواطنرة
 المريضة بطن في األطباء نسيها فوطة وجود عن كشفت لها أخرى عملية إجراء فتم ،بطنها في غريب
 الروزارة فأفرادت ،المرذكورة القضرية بخصروص الصرحة وزارة الهيئرة خاطبت  ،األولى العملية إجراء أ ناء
 ترم   ومرا التحقير  نترائج عرن معلومرات برأي الروزارة تلجب لم لكن ،القضية في تحقي  لجنة تشكيل تم أنه

 .إليه التوصل
 

 

                                                           

 م، موقرع الهيئرة المسرتقلة لحقرو  اإلنسران3113، شرباط، 2، صالفلسرطينية الوطنية السلطة مناط  الطبي في اإلهمال 1

http://www.ichr.ps/pdfs/sp12.pdf  

http://www.ichr.ps/pdfs/sp12.pdf
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 حكمه في هو ومن الطبيب تضمين تحال :الرابع المطلب

  الحراالت فري ،حكمره فري هرو ومرن الطبيرب مسؤولية حول ،تعالى اللَّه رحمهم الفقهاء كالم حصر يمكن
 :اآلتية

 قررد يكررون بحيررث ،إهمررال أي منرره يصرردر لررم ،1حاذقررا   الطبيررب يكررون أن :األولااى الحالااة :األول الفاارع
 :عضو أو نفس تلف مداواته على ترتب قد أنه إال ،يهف له ألذن ما يتجاوز ولم ،حقها الصنعة أعطى

 علرى ترترب مرا يضمن ال الطبيب هذا أن   على ،5والحنابلة ،4والشافعية ،3والمالكية ،2الحنفية فقهاء اتف 
 .إهماله أو تعديه لعدم ؛ العضو أو للنفس تلف من مداواته

  :يأتي بما ذلك على استدلوا وقد

ل ى ِإالَّ  ان  علْدو   ف ال  }:  قوله :أوال     6.{الظَّاِلِمين   ع 

 ،المعترردي علررى إال وجوبرره عرردم ،الضررمان فرري األصررل أن   علررى ،الكريمررة اآليررة دل ررت :االسررتدالل وجرره
  .بمعتدٍ  فليس ،يهمل ولم يخطئ  ولم ،حاذقا   كان إذا والطبيب

   7."ضامن فهو طب؛ منه يلعلم وال ،تطبب من" : قوله : انيا  

 الحديث يدل كما ،يده أتلفت ما يضمن الجاهل الطبيب أن   على ،بمنطوقه الحديث دل   :االستدالل وجه
 .مال أو نفس من أتلف ما يضمن لم فأخطأ؛ ،المريض عالج إذا الحاذ  الطبيب أن   على ،بمفهومه

 

 
                                                           

 .ر، لسان العرب، مادة حذ ابن منظو . هو المهارة في كل عمل: الحذ  1

 .021ص ،2الزيلعي، تبيين الحقائ ، ج 2

 .32، ص4الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 3

 .011، ص1الشافعي، األم، ج 4

 .212، ص2ابن قدامة، المغني، ج 5

 .012سورة البقرة، جزء من اآلية  6

 .02سب  تخريجه ص 7
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  1."الضمان ينافي الشرعي اإلذن أو الشرعي الجواز" :الشرعية القاعدة : ال ا  

 يهمرل أو يتعرد لرم إذا ،ضرمان عليره يكن فلم ،المرضى مداواة وهو ،فيه له نا  مأذو  فعال   فعل قد فالطبيب
  2.مضمون غير المأذون على ترتب ما :تقول الفقهية والقاعدة ،عمله في

 ،البشررر مقرردور فرري لرريس ذلررك ألن   ؛ سررارٍ  غيررر عمررل ال ،محرردود عمررل الطبيررب مررن المطلرروب أن   :رابعررا  
نَّما   3.الحد يتجاوز أن إالَّ  يضمن فال ،علمه الذي الوصف على العمل ةإقام ،المقدور في الذي وا 

 
  :جاهالا  الطبيب يكون أن :الثانية الحالة :الثاني الفرع
 ،متعرررردٍ  يعرفرررره ال عمررررال   أو علمررررا   المتعرررراطي ألن   ؛4الفقهرررراء باتفررررا  الطبيررررب يضررررمن  الحالررررة هررررذه ففرررري

 .تلف من فعله عن تولد ما يضمن والمتعدي
 

  :اآلتية باألدلة ذلك على ااستدلو  وقد
ل ى ِإالَّ  علْدو ان   ف ال  } :  قوله .2  5.{الظَّاِلِمين   ع 

 ،المعترردي علررى إال وجوبرره عرردم ،الضررمان فرري األصررل أن   علررى ،الكريمررة اآليررة دلررت :االسررتدالل وجرره
  .معتدٍ  فهو ،جاهال   كان إذا والطبيب

 
   6." منضا فهو ؛ طب منه يلعلم وال ،تطبب من"  : قوله .1

 عررالم غيررر وهررو  ،المرضررى عررالج إذا الطبيررب أن   علررى ،الداللررة واضررح الحررديث هررذا :االسررتدالل وجرره
 .ضمن فأخطأ؛ ،بالطب

                                                           

 .441الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص 1

 . 11، ص1تقى، جالباجي، المن 2

 . 01ص، 01السرخسي، المبسوط، ج 3

الرملررري، نهايرررة المحتررراج، .32، ص4، حاشرررية الدسررروقي، جالدسررروقي. 411، ص4نظرررام وآخررررون، الفتررراوى الهنديرررة، ج 4
 .212، ص2ابن قدامة، المغني، ج .22، ص2ج

 .012سورة البقرة، جزء من اآلية  5

 .02سب  تخريجه ص 6
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 الطبيررب يكررون"  :فيرره جرراء حيررث الطبرري العررالج بشررأن ،اإلسررالمي الفقرره مجمررع قرررار فرري ورد مررا وهررذا
  :اآلتية الحاالت في بالمريض ضرر ترتب إذا ضامنا  

 1." فيه الطبي العمل على أقدم الذي بالفر  أو ،بالطب جاهال   انك إذا. ب

 

 ،حقهررا الصررنعة وأعطررى ،المررريض لره أذن وقررد ،حاذقررا   الطبيررب يكرون أن :الثالثااة الحالااة :الثالااث الفاارع
  .منفعة أو ،عضوا   أو ،نفسا   فأتلف 2أخطأ لكنه

 : أمران تحته وهذا

 فيتجرراوز ؛ الخرراتن يررد تررزل كررأن ؛ منرره إهمررال أو تعرردٍ  عررن ا  ناتجرر خطررؤه يكررون ال أن :األول األماار :أولا 
  .شريانا   تقطع أو ،موضعا   فتجرح الطبيب يد تتحرك أو ،القطع موضع بالختان

  :قولين على الطبيب هذا تضمين في العلماء اختلف وقد

 باألدلررة كذلرر علررى اسررتدل وقررد ،4تضررمينه بعرردم القررول إلررى ،3مالررك اإلمررام ذهررب :وأدلترره األول القررول .2
 :اآلتية

 

 

 

 
                                                           

، موقرررع صررريد الفوائرررد (2/02) 043، رقرررم (منظمرررة المرررؤتمر اإلسرررالمي)الفقررره اإلسرررالمي ضرررمان الطبيرررب، قررررار مجمرررع 1
http://www.saaid.net/tabeeb/69.htm 

 .12الجرجاني، التعريفات، ص. هو ما ليس لإلنسان فيه قصد: الخطأ 2

ة عند أهل السنة، أخذ هو مالك بن أنس بن مالك األصبحي األنصاري، إمام دار الهجرة ، وأحد األئمة األربع: مالك 3
يتحرى فيمن يأخذ : العلم عن نافع مولى ابن عمر،  والزهري، وربيعة الرأي، ونظرائهم، وكان مشهورا  بالت بت والتحري

، اشتهر في فقهه باتبا  الكتاب " ال أدري:"ال يبالي أن يقول: عنه، ويتحرى فيما يرويه من األحاديث، ويتحرى في الفتيا
العلم يؤتى، فأتاه الرشيد فجلس : وجه إليه الرشيد ليأتيه فيحد ه، فأبى وقال: المدينة، كان رجال  مهيبا  والسنة وعمل أهل 

، كانت وفاته بالمدينة سنة "المدونة" ، وجمع فقهه في"تفسير غريب القرآن" و"الموطأ:"بين يدي مالك، من تصانيفه
 .5، ص28هذيب التهذيب، جابن حجر، ت. 10-22ابن فرحون، الديباج المذهب، ص. هر 279

 .32، ص4الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 4
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ل ى ِإالَّ  علْدو ان   ف ال  } :  قوله  .أ   1. {الظَّاِلِمين   ع 

 ،المعترردي علررى إال وجوبرره عرردم ،الضررمان فرري األصررل أن   علررى ،الكريمررة اآليررة دلررت :االسررتدالل وجرره
  .بمعتدي فليس ،أخطأ لكنه ،يهمل ولم ،وسعه في ما وبذل ،عمله في متقنا   كان إذا والطبيب

   2." ضامن فهو ؛ طب منه يلعلم وال ،تطبب من"  : قوله .ب
 ولررم ،بالطررب عررالم وهررو ،المرضررى عررالج إذا الطبيررب أن   علررى ، بمفهومرره الحررديث دل   :االسررتدالل وجرره
   .يخطىء لم أو ،أخطأ إذا ما يشمل وهذا ،يضمن لم عمله في يهمل
 ،الخطرأ دون ،اإلهمال أو بالتعدي الإ األمين تضمين عدم واألصل ،المريض بدن على مؤتمن أنه .ت

 3.األمناء كسائر
 4.مضمون غير المأذون على ترتب وما ،المداواة في له لإلذن تابعة خطأ الطبيب جناية أن   .ث
 
 إذا الطبيرب  أن   إلرى ،8والحنابلرة ،7والشرافعية ،6المالكية وبعض ،5الحنفية ذهب :وأدلته ال اني القول .1

   .النفس تلف حالة في الدية تنصيف إلى ذهبوا 9الحنفية أن   إال ،يضمن ف نه ؛يده وأخطأت ،حاذقا   كان
  :اآلتية باألدلة رأيهم على الفقهاء استدل وقد
 وهررررو-فيرررره مررررأذون بفعررررل هلكررررت الررررنفس بررررأن   الهررررالك؛ فرررري الديررررة تنصرررريف علررررى  10الحنفيررررة اسررررتدل .أ

  ،-التطبيب
 
 

                                                           

 .012سورة البقرة، جزء من اآلية  1

 .02سب  تخريجه ص 2
  ww.saaid.net/book/9/2121.docالمشيقح، خالد بن علي بن محمد، الضمان،  3

 .، نفس الجزء والصفحةالساب  المرجع 4

 .021، ص2الزيلعي، تبيين الحقائ ، ج 5

  .11، ص1اجي، المنتقى، جالب 6

 .22، ص2الرملي، نهاية المحتاج، ج 7

 .212، ص2ابن قدامة، المغني، ج 8

 .021، ص2الزيلعي، تبيين الحقائ ، ج 9
 .المرجع الساب ، نفس الجزء والصفحة 10



 
 

131 

  .فيه له يؤذن ولم فيه زتجاو  ما فيضمن ،الهالك وهو فيه مأذون غير وفعل
 معينرة عملية ك جراء ؛ عمله منه مطلوب هو ما على يقتصر الطبيب ح    ألن   ح ؛ بغير قتل   أنه .ب

 1.خطأ قتل لو كما ،فيضمن ؛ القتل إلى سرى لكنه ،م ال  
 .المعنى هذا في الطبيب وِفعل ،غيره وأراد ،يلرده ولم الفاعل يقصده لم ما هو الخطأ ألن   .ت

 .المال ك تالف ،فيضمن ،والخطأ بالعمد ضمانه يختلف ال ،إتالف الطبيب يد جناية ن  أ .ث

 2.خطأ يداه جنت ما الطبيب فيضمن ،المشاححة على مبني اآلدميين ح    أن   .ج

 

  :والترجيح األدلة مناقشة .3

  :ال اني القول دليل مناقشة .أ

 مرأذون غيرر وفعرل ،-التطبيرب وهرو- فيره نمرأذو  بفعرل هلكرت الرنفس ألن   الديرة؛ نصرف الحنفيرة إيجاب
 فرال ،فيره لره ألذن لمرا ترابع ،فيه له يؤذن لم ما ألن   ،مقبول غير فيه تجاوز ما فيضمن ،الهالك وهو فيه

 3.ضمان

   :الترجيح .ب

 يرده لكرن   ،وسعه بذل الذي ،الماهر الطبيب تضمين عدم من ،األول القول أصحاب إليه ذهب ما أرجح
 تظهرر ولرم ،الطبيرب مرن والتحرري االجتهراد قررائن ظهررت إذا بمرا يلقيرد لكرن ،به استدلوا ما لقوة أخطأت؛

 .واإلهمال التساهل قرائن منه

 

 

                                                           

  ww.saaid.net/book/9/2121.docالمشيقح، خالد بن علي بن محمد، الضمان،  1

 .قع االلكترونيالمرجع الساب ، نفس المو  2
 .المرجع الساب ، نفس الموقع االلكتروني 3
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 ضامنا   الطبيب يكون" :فيه جاء حيث الطبي العالج بشأن اإلسالمي الفقه مجمع قرار في ورد ما وهذا
   :اآلتية الحاالت في بالمريض ضرر ترتب إذا

 1."المهنة أصول تقره وال أم اله فيه يقع ال أخط ارتكب إذا .و

 

  :عمله في الطبيب يلهمل أن :ال اني األمر : انيا  

 حكمرره؛ فرري هررو ومررن ،الطبيررب أن   إلررى ،5والحنابلررة ،4والشررافعية ،3والمالكيررة ،2الحنفيررة فقهرراء ذهررب
 تلررف أو ،فاتررهو  إلررى أدى ممررا ،معالجترره فرري فأهمررل المررريض عررالج إذا ،وغيرررهم ،7والخرراتن ،6كالحجررام
 بالديرة الرنفس على الجناية ضمان ويكون ،أتلف ما ضمان عليه يترتب ف نه ،جسمه أعضاء من عضو
 .باألرش النفس دون ما على الجناية وضمان ،والكفارة

 :اآلتية باألدلة ذلك على استدلوا وقد

ل ْيكلمْ  اْعت د ى ف م نِ }:  قوله .2 ل ْيهِ  ف اْعت دلوا ع  ا ِبِمْ لِ  ع  ل ْيكلمْ  اْعت د ى م   8.{ع 

 ،المعترردي علررى إال وجوبرره عرردم ،الضررمان فرري األصررل أن   علررى ،الكريمررة اآليررة دلررت :االسررتدالل وجرره
 .سلبي اعتداء هو واإلهمال

 
                                                           

، موقرررع صررريد الفوائرررد (2/02) 043، رقرررم (منظمرررة المرررؤتمر اإلسرررالمي)ضرررمان الطبيرررب، قررررار مجمرررع الفقررره اإلسرررالمي 1
http://www.saaid.net/tabeeb/69.htm 

 .41البغدادي ، مجمع الضمانات، ص 2
 .32، ص4الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 3

 .431، ص3نصاري، أسنى المطالب، جاال 4

 .212، ص2ابن قدامة، المغني، ج 5

هي العالج عن طري  مص  الدم، أو : والحجامة.  ابن منظور، لسان العرب، مادة حجم. من حرفته الحجامة: الحجام 6
 /http://ar.wikipedia.org/wikiبواسطة كؤوس معينة، موقع ويكيبيديا  سحبه

ابررن منظرور، لسرران العررب، مررادة . وهرو قطررع القلفرة مررن الرذكر، والنرواة مررن األن رى: مرن حرفترره الخرتن، والخررتن: الخراتن 7
المكتبررة  ت،.ط، د.الفيررومي، أحمررد بررن محمررد بررن علرري، المصررباح المنيررر فرري غريررب الشرررح الكبيررر، مررادة خررتن، د. خررتن

 .العلمية، بيروت

 .014سورة البقرة، جزء من اآلية  8

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A9
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   1."ضامن فهو طب؛ منه يلعلم وال ،تطبب من" : قوله. 1

 ،بالطرب جاهرل وهرو  ،ضىالمر  عالج إذا الطبيب أن   على ،الداللة واضح الحديث هذا :االستدالل وجه
 .ضمن فأخطأ؛

 .المهمل العاِلم يضمن أن أولى باب فمن ،الجاهل ضمن ف ذا 

 2."ضرار وال ضرر ال" : قوله .3
لحرا  ،للنراس قترل الطبري اإلهمرال وفري ،براآلخرين الضررر إلحا  عن  النبي نهى :االستدالل وجه  وا 

 .بهم الضرر
 3."يلزال الضرر" :الفقهية القاعدة .2
 4.إزالته يجب الضرر أن   :القاعدة نىمع
 فرري مررا بفعررل ،الضرررر إزالررة الطبيررب علررى وجررب ،الطبيررب إهمررال بسرربب مررريض علررى ضرررر وقررع فرر ذا

 بسرربب أذى مرن برره لحر  عمرا بتعويضرره أو ،عليره الضرررر وقرو  قبرل حالترره إلرى المررريض إلعرادة وسرعه
  .الطبيب إهمال

 .5سرايته فيضمن ،المال إتالف فأشبه ،لألنفس فإتال فيه ،حكمه في ومن الطبيب إهمال ألن   .5
ررررر إذا المشررررترك األجيررررر تضررررمين علررررى ،6الفقهرررراء اتفرررر  .6  برررراألجير يلحرررر  والطبيررررب ،عملرررره فرررري قص 

 .المشترك

 

 

                                                           

 .02سب  تخريجه ص 1

 .1سب  تخريجه ص 2

 .40، ص0، األشباه والنظائر، جلسبكيا 3

 .011زرقا، شرح القواعد الفقهية، صال 4

سرريد بررن علرري، المطرررزي، ناصررر الرردين بررن عبررد ال. أي أ ررر فيهررا حتررى هلكررت: سرررى الجرررح إلررى الررنفسيلقررال : السررراية 5
م، مكتبررة أسررامة بررن 0111، 0عبدالحميررد مختررار، مررادة سررري، طمحمررود فرراخوري و : ب المعرررب، تحقيرر المغرررب فرري ترتيرر

 .زيد، حلب

، 2الرملرري، نهايررة المحترراج  ج. 32، ص4الدسرروقي، حاشررية الدسرروقي، ج. 300، ص4الكاسرراني، برردائع الصررنائع، ج 6
 .212، ص2ابن قدامة، المغني، ج. 211ص
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 في أخطأ إذا الماهر الطبيب تضمين إلى، 4والحنابلة، 3والشافعية، 2المالكية وبعض، 1الحنفية ذهب .7
   .إهماله على تضمينه أولى باب فمن ،عمله

 يكررون" :فيره جرراء حيرث ،الطبيرب بضررمان المتعلر  قرراره فرري ،اإلسرالمي الفقرره مجمرع إليره ذهررب مرا وهرذا
   :اآلتية الحاالت في بالمريض ضرر ترتب إذا ،ضامنا   الطبيب

 5."تقصير أو إهمال منه وقع أو ،المهنة أصول تقره وال ،أم اله فيه يقع ال خطأ ارتكب إذا. و
 

  القانون في الطبي اإلهمال على يترتب ما :خامسال المطلب

 بررالمريض، األذى إلحررا  فرري إهمالرره تسرربب إذا -حكمرره فرري هررو مررن أو- المهمررل الطبيررب علررى يترتررب
  :هي ،6المسؤولية من أنوا   ال ة
 التأديبية المسؤولية :األول الفرع
 إخاللررره نتيجرررة ،عقوبرررات مرررن المختصرررة الجهرررة مرررن الموظرررف يلحررر  مرررا :التأديبيرررة بالمسرررؤولية ونعنررري
 7.ومقتضياتها الوظيفة بواجبات

 ،فلسطين في والمطب  ،م2952 لسنة ،22 رقم ،األردني األطباء نقابة قانون من 30 المادة نصت وقد
 :اآلتي على

 مخرالفتهم أو ،المسرلكية بواجبراتهم إخاللهرم بسربب ،األعضراء األطبراء لمحاكمرة ترأديبي مجلرس يؤلرف"
 أو ،المهنرة كرامرة مرن يحرط   فعرال   ارتكرابهم أو ،بموجبره الصرادر الرداخلي النظرام أو ،القرانون هذا أحكام
 8."المهنة واجبات إلى إساءة إهماله في يكون عمال   إهمالهم

 

                                                           

 .021، ص2زيلعي، تبيين الحقائ ، جال 1

  .11، ص1الباجي، المنتقى، ج 2

 .22، ص2الرملي، نهاية المحتاج، ج 3

 .212، ص2ابن قدامة، المغني، ج 4

، موقرررع صررريد الفوائرررد (2/02) 043، رقرررم (منظمرررة المرررؤتمر اإلسرررالمي)ضرررمان الطبيرررب، قررررار مجمرررع الفقررره اإلسرررالمي 5
http://www.saaid.net/tabeeb/69.htm 

 منراط  فري الطبيرة األخطراء عرن واقرع تقريرر 3111 .يوجرب المؤاخرذة أمررا   ارتكرب الرذي الشرخص حالرة هري: المسرؤولية 6

  http://masader.ps/p/ar/node/7593  موقع مصادر . م3111، 11الوطنية، ص السلطة

  ./www.imamu.edu.sa/support_deanery/graduateسعود اإلسالمية موقع جامعة اإلمام محمد بن 7

موقرع الهيئرة المسرتقلة . م3113، شرباط، 00، صالفلسرطينية الوطنيرة السرلطة منراط  الطبري فري حرول اإلهمرال تقريرر  8
     http://www.ichr.ps/pdfs/sp12.pdf لحقو  اإلنسان
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  :اآلتي على ،ذاته القانون من 22 المادة نصت وكذلك
 علرى بنراء أو ،نفسره ءتلقرا مرن األطبراء نقيرب قبرل مرن ،الترأديبي المجلرس أمرام ،التأديبيرة الردعوى تقردم"

 علرى حراليل  كمرا ،محر    غيرر اتهرام موضرع نفسره يررى الرذي الطبيرب طلرب على بناء أو ،خطية شكوى
 ألمور ،مدنية أو جزائية محكمة من ،تعويض أو بعقوبة ،نهائيا   عليه حكم طبيب كل ،التأديبي المجلس
 .1"  المهنة مزاولة نونلقا أخرى مخالفة الرتكابه أو ،كفاءته أو ،شرفه أو ،استقامته تمس
 :2اآلتية المسلكية العقوبات إحدى يفرض أن ،التأديبي للمجلس ويمكن
 وف  ،بتطبيقها اهتمامه وضرورة ،الوظيفية بواجباته الطبيب تذكير وهو :التنبيه  :أوال  

 .به المناط االختصاص
 ،الطبيب على النفسي التأ ير العقاب هذا يحق  بحيث ،التأديب مجلس أمام التأنيب وهو :التوبيخ : انيا  

 يمكرن ،أخطراء ارتكراب دون الحيلولرة في ،إيجابيا   تأ يرا   ويؤ ر ،عينيه نصب القانون وضع إلى ويدفعه
 .أشد بعقوبات عليها يعاقب أن
 ،ماليرة غرامرة بردفع ،المخرالف الطبيرب علرى يحكرم أن ،التأديرب لمجلرس يمكرن :الماليرة الغرامرة : ال را  

 .النقابة لصندو 
  .للنقابة المختلفة والهيئات ،المجلس لعضوية الترشح من الحرمان :رابعا  

 .سنة عن تزيد ال بمدة ،الطب مهنة مزاولة من المنع :خامسا  
 مرن إدانتره بعرد وذلرك ،المهنرة مزاولرة مرن نهائيرا   ومنعره ،األطبراء سجل من الطبيب اسم شطب :سادسا  
 .المختصة المحاكم

 
  الجنائية المسؤولية :الثاني الفرع
 مساءلته يستوجب امم بالغير، إضرار هذا عمله عن فينتج ،المهنية بالتزاماته ويخل   ،الطبيب يهمل قد

 .جنائيا  
 3.ور ته أو ،المتضرر مطالبة أو ،العامة النيابة طلب على بناء ،المحكمة تفرضها العقوبة وهذه
 
 

                                                           

موقرع الهيئرة المسرتقلة . م3113، شرباط، 03، صالفلسرطينية الوطنيرة السرلطة منراط  الطبري فري حرول اإلهمرال تقريرر 1
     http://www.ichr.ps/pdfs/sp12.pdf لحقو  اإلنسان

  موقرررع مصرررادر .م3111، 034لوطنيرررة، صا السرررلطة منررراط  فررري الطبيرررة األخطررراء عرررن واقرررع تقريرررر  2
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  أو ،إهمال عن ،أحد موت بسب   من" :ن  أ على ،1األردني العقوبات قانون من ،323 المادة نصت وقد
 ."سنوات ست   إلى شهور  ال ة من بالحبس عوقب ،واألنظمة القوانين مراعاة عدم أو ،احتراز قلة

 في ،سنة الحبس تتجاوز ال ،شدة أقل عقوبات على ،ذاته القانون من 322 المادة ونصت
 .الموت إلى اإلهمال فيها يؤدي ال التي األحوال

 
 المدنية المسؤولية :لثالثا الفرع
 المدنية المسؤولية تعريف :أولا 

 الرذي الضررر عرن برالتعويض ،الضررر إحداث عن المسؤول الشخص التزام :المدنية بالمسؤولية يلقصد
 2.قانونية قاعدة حدود مخالفته نتيجة أو ،اتفا  بنود مخالفته نتيجة للغير، سببه
 فعنردما ور تره أو ،المتضررر مطالبرة أو ،العامرة النيابة طلب على بناء ،المحكمة تفرضها العقوبة وهذه
 يكرون برالغير، إضررار اإلهمرال هرذا عرن وينرتج ،المهنري بواجبره قيامره فري ،الطبيرب مرن إهمرال يقرع

 3.وقوعه في تسبب الذي الضرر عن بالتعويض ملزما   الطبيب
 

 4التعويض أنواع :ثانياا 
 أفضل هذا ويعتبر الضار، الفعل وقو  قبل عليه كانت ما إلى الحال إعادة هوو  :العيني التعويض .2

 الرذي فالطبيرب ،ممكنرا   ذلرك كران إذا ؛ العينري بالضرمان برالحكم ملزمرا   القاضري ويكرون ،الضرمان طر 
زالته إصالحه يمكن للمريض تشويها   خطئه عن وينتج ،جراحية عملية إجراء أ ناء يخطئ  فالقاضي ،وا 
زالته والتشويه لفالت ب صالح الطبيب إلزام يستطيع   .جديدة جراحية عملية ب جراء ،وا 

 
 

                                                           

  موقرررع مصرررادر.م3111، 24الوطنيرررة، ص السرررلطة منررراط  فررري الطبيرررة األخطررراء عرررن واقرررع تقريرررر 1

http://masader.ps/p/ar/node/7593  
م، 3101-هرر0420، 22ة المدنيرة عرن خطرأ الطبيرب، رسرالة ماجسرتير، صالطيار، عبد الرحمن برن صرالح، المسرؤولي 2

 .قسم العدالة الجنائية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض

موقرع الهيئرة المسرتقلة . م3113، شرباط، 03، صالفلسرطينية الوطنيرة السرلطة منراط  الطبري فري حرول اإلهمرال تقريرر 3
 http://www.ichr.ps/pdfs/sp12.pdf لحقو  اإلنسان

عساف، وائل تيسير محمرد، المسرؤولية المدنيرة للطبيرب دراسرة مقارنرة، رسرالة ماجسرتير، جامعرة النجراح الوطنيرة، كليرة  4
ورشرررريد، أخالقيررررات المهنررررة،  الحيرررراري وعبررررد الحميررررد، محمررررود. فلسررررطين ،م، نررررابلس3112، 031الدراسررررات العليررررا، ص

 .ب.د، د.ت، د.، د3، ط012ص
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 ،نقردي بمقابرل التعرويض إلرى يصرار ،العينري التعرويض اسرتحالة أو صرعوبة عنرد :بمقابرل التعرويض .1

 يكرون أن ويجرب ،بالمضررور لحر  الرذي الضررر لجبرر القاضري يقردره الرذي النقردي المبلرغ فري ويتم رل
 إيقرا  ولريس ،الضررر جبرر التعرويض مرن الغايرة ألن ،يرنقص الو  يزيرد فرال ،للضررر مسراويا   التعرويض

 .بالفاعل األذى
 

 جميع في الضمان قدريل "  :اآلتي على األردني المدني القانون من 166 المادة نصت وقد
 طبيعيرة نتيجرة ذلرك يكرون أن بشررط ،كسب من فاته وما ،ضرر من المضرور لح  ما بقدر ،األحوال
 1 .الفلسطيني المدني القانون مشرو  من 206 المادة نص يطاب  النص وهذا ،"الضار للفعل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .022عساف، المسؤولية المدنية للطبيب، ص 1
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 األسرة أفراد حقوق في اإلهمال :الرابع الفصل

 
 :مباحثأربعة  ويتضمن

 
   الوالدين بر إهمال :األول المبحث

 
 الزوج حقوق في اإلهمال :الثاني المبحث

 
 جةالزو  حقوق في اإلهمال :الثالث المبحث

 
 األبناء تربية في اإلهمال :الرابع المبحث
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 األسرة أفراد حقوق في اإلهمال :الرابع الفصل
 

 واصطالحاا  لغة األسرة تعريف :أولا 
 1.مشترك أمر يربطها والجماعة ،وعشيرته الرجل أهل وهي ،الحصينة الدر  هي :لغة األسرة .2
 تشررمل أن ويمكررن ،وأطفالهمررا والزوجررة الررزوج مررن تكررونت ،اجتماعيررة رابطررة هرري :اصررطالحا   األسرررة .1

  2.واحدة معيشة في مشتركين يكونوا أن على ،األقارب وبعض ،واألحفاد ،األجداد
 3.والعيال ،واألهل ،اآلل :منها بألفاظ قديما   الفقهاء عنه عبر ،حادث مصطلح وهو
 

 األسرة أفراد حقوق في اإلهمال تعريف :ثانياا 
 إعطرراء عردم :يعنرري األسررة أفررراد حقرو  فرري اإلهمرال إن   ،أقررول أن أسرتطيع ،همررالاإل تعريرف خررالل مرن
 .بهم الضرر إلحا  إلى يؤدي قد مما ،حقوقهم األسرة أفراد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ابن منظور، لسان العرب، مادة أسر. مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة أسر 1

 .م، مكتبة الرسالة الحدي ة، عمان0121، 3، ط02عقلة، محمد، نظام األسرة في اإلسالم، ص 2

 .332، ص4األوقاف والشؤون اإلسالمية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج وزارة 3
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 الوالدين بر   إهمال :األول المبحث
 

 :مطالبثالثة  ويتضمن
 

  الوالدين بر   إهمال تعريف :األول المطلب
 

  الوالدين بر   همالإ حكم :الثاني المطلب
 

 منها كل وحكم ،الوالدين بر إهمال أشكال :الثالث المطلب
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 الوالدين بر   إهمال :األول المبحث
 

  الوالدين بر   إهمال تعريف :األول المطلب
 

  واصطالحاا  لغة البر   تعريف :األول الفرع
 فرري واالتسررا  ،واإلصررالح ،والصررلة ،والطاعررة ،الصررد  علررى البررر   معرراني ترردور :لغررة الب ررر تعريررف :أوال  

 العقرو ، ضرد :والبر   ،قبله أي :وبر ه الحج اهلل وأبر    ،صد  إذا :يمينه في بر   :يلقال الناس؛ إلى اإلحسان
  1.أولياءه وعد فيما الصاد  أي: الب ر   :تعالى أسمائه ومن وصلتهما، أي: والدي   وبررت
 النراس مع الحسنة باألخال  التخل  به يلراد ،كلها للخيرات جامع اسم هو :اصطالحا   البر   تعريف : انيا  

 2.نهيه واجتناب أمره بالتزام الخال  ومع ،معهم والصد  ،وصلتهم ،إليهم باإلحسان
 

 الوالدين بر   تعريف :الثاني الفرع
 لم ما ،يريدانه ما بفعل إرضائهما مع ،وصلتهما ،وطاعتهما ،الوالدين إلى اإلحسان :الوالدين بر   تعريف
  3.إ ما   يكن
 

  الوالدين بر في اإلهمال تعريف :الثالث الفرع
 قرد ممرا ،إليهمرا اإلحسانعدم و  ،الوالدين رعاية في التقصير :بأنه الوالدين بر في اإلهمال تعريف يمكن
 .بهما الضرر إلحا  في يتسبب

 
  الوالدين بر   إهمال حكم :الثاني المطلب
 ،5العقو  من ألن ه محرم؛ إهماله وأن   ،واجب الوالدين بر   أن   على ؛4الفقهاء اتف 

                                                           

 . ابن منظور، لسان العرب، مادة  برر 1

 .212، ص01ابن حجر، فتح الباري، ج 2

 .10، ص2وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 3

ابرن .  311، ص2الشريرازي، المهرذب، ج. 0021، ص3الكرافي، ج ابن عبرد البرر،. 23، ص3ن عابدين، رد المحتار، جاب 4
 .312، ص1قدامة، المغني، ج

الجررزري، المبررارك بررن محمررد بررن محمررد، النهايررة فرري غريررب . اإلسرراءة، والعصرريان، وتضررييع الحرر ، وترررك اإلحسرران: العقررو  5
وضررابط  .بيررروت مكتبررة العلميررة،م، ال0111 -هررر 0211ط، .، د314، ص0طرراهر أحمررد الررزاوي، ج: الحررديث واأل ررر، تحقيرر 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسرالمية، الموسروعة . يفعل مع والديه ما يتأذيان منه، تأذيا  ليس بالهي ن علرفا   أن: العقو  عند العلماء
 .13، ص2الفقهية الكويتية، ج
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همررال ،أوامرهمررا إهمررال ذلررك ومررن ،البررر   بترررك سررلبيا   يكررون أن إمررا العقو فرر همررال ،خرردمتهما وا   اإلنفررا  وا 
ما عليهما  1.وضربهما ،كشتمهما فعليا ؛ يكون أن وا 
 ،ك يررة نبويرة أحاديرث ذلك على دلت كما ،اآلخرة في الشديدة العقوبة تستح  التي الكبائر؛ من والعقو 
 :ومنها
  بررراهلل اإلشرررراك :قرررال .اهلل رسرررول يرررا بلرررى :قرررالوا ، ال رررا   ؟الكبرررائر برررأكبر أنبرررئكم أال" : النبررري قرررال :أوال  

 ليتررره قلنرررا حترررى يكررهرررا زال فمرررا :قرررال ،الرررزور وقرررول أال :فقرررال ،متكئرررا   وكررران ،وجلرررس ،الوالررردين وعقرررو 
 2."سكت
 ،تعرالى باهلل اإلشراك بعد ذكرها وقد ،الوالدين عقو  ومنها ،الكبائر أكبر  النبي ذكر :االستدالل وجه
 .بهما للبر   ودعوة ،الوالدين عقو  تحريم على واضح دليل ذلك وفي
 

 بمررا والمنرران ،الخمررر علررى والمرردمن ،لوالديرره العررا    :الجنررة يرردخلون ال  ال ررة " :قررال  النبرري عررن : انيررا  
 4." 3أعطى
 تحررريم علررى واضررحة داللررة يرردل ممررا ،الجنررة يرردخل ال لوالديرره العررا    أن  النبرري ذكررر :السررتداللا وجرره

 .العقو 
 

 6".البنات ووأد ،5وهات ومنعا   ،األمهات عقو  عليكم حرم اهلل إن   " :قال  النبي عن : ال ا  
 .األمهات عقو  تحريم على الداللة واضح الحديث :االستدالل وجه
 

                                                           

 .13، ص2وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 1

مرررا قيرررل فررري شرررهادة الرررزور، رقرررم : الشرررهادات، بررراب: البخررراري، صرررحيح البخررراري، كتررراب. عليررره واللفرررظ للبخررراريمتفررر   2
بررراب الررردليل علرررى أن حرررب : بررراب بيررران اإليمررران واإلسرررالم واإلحسررران،: مسرررلم، صرررحيح مسرررلم، كتررراب. 3200: الحرررديث

 .22: ، رقم الحديثاألنصار وعلي رضي اهلل عنه من اإليمان وعالماته وبغضهم من عالمات النفا 

 .مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة منن. الفخور على من أعطى حتى يفسد عطاءه :المنان بما أعطى 3

قرررال . 21، ص2النسرررائي واللفرررظ لررره، سرررنن النسرررائي مذيلرررة بأحكرررام األلبررراني، ج. 310، ص3أحمرررد، مسرررند أحمرررد، ج 4
 .حسن صحيح: األلباني

النووي، شررح النرووي علرى مسرلم، . ما توجب عليه من الحقو ، وأن يطلب ما ال يستحقهأن يمنع الرجل : ومنعا  وهات 5
 .042، ص1ج

: ، رقرم الحرديثعقو  الوالدين مرن الكبرائر: األدب، باب: البخاري، صحيح البخاري، كتاب. متف  عليه واللفظ للبخاري 6
 .212: ل من غير حاجة، رقم الحديثالنهي عن ك رة المسائ: األقضية، باب: مسلم، صحيح مسلم، كتاب. 2121
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 منها كل وحكم ،الوالدين بر إهمال أشكال :الثالث المطلب
  الوالدين أوامر إهمال :األول الفر 
  الشرر  مرع يتفر  أمررا   ابنيهمرا أمررا إذا الوالردين؛ أوامرر إهمرال األبنراء علرى يحررم أنره على ؛1الفقهاء اتف 
 .لهما طاعة فال ،الشر  خالف إذا أما
 

  :يأتي بما الشر ،وجوب إهمال أوامرهما إن خالفت  على استدلوا وقد
ن ،حسرررنا   بوالديررره اإلنسررران ووصرررينا} : قولررره .2  فرررال علرررم بررره لرررك لررريس مرررا بررري لتشررررك جاهرررداك وا 

  2.{تعملون كنتم بما فأنبئكم مرجعكم إلي ،تطعهما

 بفعرل ابنيهمرا أمررا إن ؛ الوالدين أمر إهمال وجوب على ،الداللة صريحة الكريمة اآلية :االستدالل وجه
 .  باهلل اككاإلشر  ؛ محرم
  ".3 اهلل معصية في لمخلو  طاعة ال"  : اهلل رسول قال .1

 ، اهلل معصرية فري مخلرو  طاعة يجوز ال أنه على الداللة؛ واضح الشريف الحديث :االستدالل وجه
 .الوالدان هما اآلمر كان لو حتى

 
 الوالدين على اإلنفاق إهمال :الثاني الفرع
 ،والديرره علرى اإلنفرا  ويهمرل ،وأوالده زوجتره علرى إنفاقره فري يقتصرر ،زواجره بعرد األبنراء مرن ك يررا   نجرد
 الفقير؟ والده على اإلنفا  ،الموسر االبن القضاء يللزم وهل ؟ ابنهما مال في الح  للوالدين فهل
 إن ويرأ م ،فقيررين كانرا إن أبويه؛ على اإلنفا  إهمال ،الموسر االبن على يحرم أنه على ؛4الفقهاء اتف 
  :اآلتية باألدلة ذلك على استدلوا وقد ،ذلك علف

ا قللْ } : قوله :أوال   ْيرٍ  مِّنْ  أ نف ْقتلم م  ِبين ف ِلْلو اِلد ْينِ  خ   5.{و األ ْقر 

                                                           

ابن قدامرة،  .004، ص03العمراني، البيان، ج .042، ص0القرافي، الفرو ، ج . 034، ص4بن عابدين، رد المحتار، جا 1
 .311، ص1المغني، ج

 .2سورة العنكبوت، آية  2

إسرناده صرحيح علرى شررط : وطقرال شرعيب األرنراؤ . 020، ص0أحمد، مسند أحمد مذيل بأحكام شعيب األرناؤوط عليهرا، ج 3
 .الشيخين

المرررداوي، . 311الشرريرازي، التنبيرره، ص. 233، ص3الدسرروقي، حاشررية الدسرروقي، ج. 332، ص2السرخسرري، المبسرروط، ج 4
 .213، ص1اإلنصاف، ج

 . 302سورة البقرة، جزء من اآلية  5
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 مررن ؛ حالهمررا يصررلح بمررا ،المحترراجين أبويرره علررى ينفرر  أن ،الغنرري الرجررل علررى يجررب :االسررتدالل وجرره
 1.ذلك وغير ،كسوةو  ،طعام

 
ن ،وولرردا   مرراال   لرري إن   ،اهلل رسررول يررا :قررال رجررال   أن  " ، 2اهلل عبررد بررن جررابر عررن : انيررا    أن يريررد أبرري وا 

 4 ."ألبيك ومالك أنت :  فقال ،مالي 3يجتاح
 منره أخرذ ،االبرن مرال إلرى الوالرد احتراج إذا أنره على يدل ،"ألبيك ومالك أنت"   قوله :االستدالل وجه
 5.الحاجة قدر
 ف نره ،ذلرك فري أهمرل ف ن ،الفقير والده على اإلنفا  ،الموسر االبن على يجب أنه ،لنا يتبين ،سب  مما
 .يأ م
ذا   6.الفقير والده على اإلنفا  ،الموسر االبن إلزام القاضي على ف ن   ،للقضاء أمره الوالد رفع وا 
 

 الوالدين خدمة إهمال :الثالث الفرع
 ؟ خدمتهما واجب يقع من فعلى ،فسهن خدمة عن عاجزا   وأصبح ،أحدلهما أو الوالدان كبر إذا

 المرأمورين البرر   مرن ذلك ألن   ،لذلك احتاجا إن الوالدين خدمة األبناء على يجب أنه لىإ ،7الفقهاءذهب 
 علررى وجررب ،نفسرره بخدمررة القيررام عررن عرراجزا   وأصرربح ،ابررن مررن أك ررر الوالرردين ألحررد كرران فرر ن ،شرررعا   برره

  .الواجب هذاب القيام على جميعا    يتعاونوا أن األبناء

                                                           

 .21، ص2القرطبي، تفسير القرطبي، ج 1

 هلل بن عمرو بن حرام األنصاري، صحابي، شهد بيعة العقبة، وغزا مع النبري هو جابر بن عبد ا: جابر بن عبد اهلل 2
، كانرت لره فري أواخرر أيامره حلقرة علرم بالمسرجد النبروي، كرف  بصرره غزوات عدة، أحد المك رين من الرواية عن النبري 

 . 311، ص3يخ الكبير، جالبخاري، التار . 413، ص0ابن األ ير، أسد الغابة، ج. هر12قبل موته، توفي بالمدينة سنة 

ابرن األ يرر، . وهو االستئصرال، ومنره سرميت الجائحرة، وهري اآلفرة التري تصريب الرزرو ، وغيرهرا: من االجتياح: يجتاح 3
، 211، ص0عبررد القررادر األرنرراؤوط، ج: ، تحقيرر المبررارك بررن محمررد بررن محمررد، جررامع األصررول فرري أحاديررث الرسررول 

 .ب.، مكتبة دار البيان، د0ط

قرال   310، ص2سرنن ابرن ماجره مذيلرة بأحكرام األلبراني، جابن ماجرة واللفرظ لره، . 314، ص3مسند أحمد، ج أحمد، 4
 .حديث صحيح: األلباني

 .301ص، 3لتيسير بشرح الجامع الصغير، جالمناوي، ا 5

 .32، ص4الكاساني، بدائع الصنائع، ج 6

 . 023، ص0الزبيدي، الجوهرة النيرة، ج 7
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 يررزال ال مجتمعنررا أن   مررع ،العجررزة دور إلررى آبرراءهم يرسررلون مررن أعررداد تزايررد ،األيررام هررذه فرري والمالحررظ
 دار فررري أمررره أو بأبيررره زج ولررردا   أن   سرررماعهم عنرررد ،الصررردر بضررري  النررراس ويشرررعر ،األمرررر هرررذا يررررفض
 .المسنين

 
  العجزة؟ دور في اآلباء وضع حكم فما
 كتررربهم  نايرررا فررري فرعيرررة كمسرررألة وال ،مسرررتقل ببحرررث ال ،المسرررألة لهرررذه دمونالمتقررر علماؤنرررا يتعررررض لرررم

  :اآلتي التفصيل وجدت المعاصرين أقوال دراسة ولدى ،الفقهية
 

 .العجزة دار إلى إرساله يجوز فال ،نفسه بأمور يقوم أن يستطيع ،المسن   الوالد كان إذا :أوال  
 ،بررأموره يقروم مرن البيرت فري يوجرد ولكرن ،نفسره برأمور يقروم أن يسرتطيع ال ،المسرن   الوالرد كران إذا : انيرا  
 .العجزة دار إلى إرساله يجوز فال
 فرال ،المسرنين دار مرن نفسرية أمرراض أو ،جسردي تعرب المسرن   لوالرده سيحصرل أنره اإلبرن علرم إذا : ال ا  
 .منه التخلص في رغبة ،الدور هذه في يوضع أن بحال يجوز
كراالبن الرذي يلعيرل أسررة، ولريس لره مصردر عرن خدمرة آبراءهم عجرزا  تامرا ،  في حالة عجز األبناء :رابعا  

 إلرىماسرة  بحاجرة المسرن   الوالرد دخل غير عمله، وال يستطيع رعاية والده، وليس معره مرن يعينره، وكران
وليتذكر األبناء دائما  أنهم غدا  سيصربحون  ،المسنين دار في يوضع أن الحالة هذه في بأس فال ،رعاية
 1.وكما تدين تلدانآباء، 

 
 

                                                           

د المحسن، رعاية المسنين في االسالم مع دراسة ميدانيرة لردور المسرنين فري منطقرة وسرط الضرفة غانم، غانم غالب عب 1
 .م3112، ، جامعة القدس ، فلسطين 013الغربية، رسالة ماجستير، ص

حكم وضع اإلبن أباه في دار المسنين، مركز الفتوى، إسالم ويب  
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=11761

0 
 .http://islamqa.info/ar/49719 موقع اإلسالم سؤال وجواب

 
 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=117610
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=117610
http://islamqa.info/ar/49719
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 الزوج حقوق في اإلهمال :الثاني المبحث

 
  :مطالب ستة وفيه

 
  الزوج طاعة إهمال :األول المطلب

 
  بيته دخول من يكره من منع في الزوج حق إهمال :الثاني المطلب

 
 الستمتاع في الزوج حق إهمال  :الثالث المطلب

 
 البيت من خروجال في الزوج استئذان إهمال :الرابع المطلب

 
 الزوج خدمة في اإلهمال :الخامس المطلب

 
 للزوج التزين إهمال :السادس المطلب
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 الزوج حقوق في اإلهمال :الثاني المبحث
 

 زوجهرا، اتجراه واجبرات مرن عليها ما بأداء الزوجة، قيام وعدم حقوقهم، في إهماال   األزواج بعض يعاني
  .به الضرر إلحا  إلى يؤدي قد مما ،به الشر  أمرها الذي الوجه على
 :اآلتية المطالب خالل من فيها، الشرعي الحكم بيان  م بعرضها، سأقوم مختلفة، أشكال اإلهمال ولهذا

 
  الزوج 1طاعة إهمال :األول المطلب
 واجبررة الررزوج طاعررة أن   إلررى ؛5والحنابلررة ،4والشررافعية ،3والمالكيررة ،2الحنفيررة مررن ،الفقهرراء جمهررور ذهررب
 .الح  هذا إهمال ،الزوجة على يحرم ف نه وبالتالي؛ ،معصية في تكن لم ما ،الزوجة على
 :اآلتية باألدلة ذلك على استدلوا وقد
 

 لمرا ،ألزواجهرن يسرجدن أن النسراء ألمررت ،ألحرد يسرجد أن أحردا   آمررا   كنت لو" : اهلل رسول قال :أوال  
 6."ح    من عليهن لهم اهلل جعل
 القيرام عرن وعجزهرا ،عليهرا حقوقره لك رة أي:" لزوجها تسجد أن المرأة ألمرت" : قوله :االستدالل وجه
 7.تعالى اهلل لغير تحل ال السجدة ف ن   ،لزوجها المرأة طاعة وجوب في ،المبالغة غاية هذا وفي ،بشكره

 
 وامررأة ،رجرعي حترى 8مواليره مرن أبر  عبد ،رؤوسهما صالتهما تجاوز ال ا نان" : اهلل رسول قال : انيا  

 9."ترجع حتى زوجها عصت
 .له طاعتها وجوب على دليل ،الزوجها العاصية من الصالة قبول عدم :االستدالل وجه
 

                                                           

 .03، ص02ابن حجر، فتح الباري، ج. ر به، واالنتهاء عن المنهي عنههي اإلتيان بالمأمو : الطاعة 1

 . 224، ص3الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2

 .33، ص3النفراوي، الفواكه الدواني، ج 3

 .211، ص1ماوردي، الحاوي الكبير، جلا 4

 .202، ص1ابن قدامة، المغني، ج 5

 .صحيح: قال األلباني. 311، ص3أبو داود، سنن أبي داود مذيلة بأحكام األلباني، ج 6

 .310، ص4المباركفوري، تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، ج 7

 .223، ص0المناوي، التيسير بشرح الجامع الصغير، ج. فر  من سيده بال عذر: أب  من مواليه 8

: لبرررانيقرررال األ. 321، ص0األلبررراني، السلسرررلة الصرررحيحة، ج. 012، ص4الحررراكم، المسرررتدرك علرررى الصرررحيحين، ج 9
 . حديث صحيح
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  بيته دخول من يكره من منع في الزوج حق إهمال :الثاني المطلب
 وقرد ،حر   ال هذا أهملت إن الزوجة وتأ م ،يكرهه أحدا   بيته إلى تلدخل ال أن ،زوجته على الزوج ح    من
 :منها عدة أحاديث في ذلك ورد
 1".ب ذنه إال بيته في تأذن وال ،ب ذنه إال شاهد وزوجها تصوم أن للمرأة يحل   ال" : قوله :أوال  
 .الزوج له يأذن ال من ،زوجها بيت إلى تلدخل أن ،الزوجة على ، النبي حر م :االستدالل وجه
 

 3."تكرهونه أحدا   2فرشكم يوطئن ال أن ،عليهن ولكم" : اهلل رسول قال : انيا  
 يكرهرره، أحرردا   بيترره إلررى تلرردخل ال أن زوجترره، علررى الررزوج حقررو  مررن أن   ، النبرري برري ن :االسررتدالل وجرره

 .الح    هذا إهمال للزوجة يجوز ال ف ن ه وبالتالي
 

 الستمتاع في الزوج حق إهمال :الثالث المطلب
 ،المررررأة علرررى يحررررم أنررره إلرررى ،7والحنابلرررة ،6والشرررافعية ،5ةوالمالكيررر، 4الحنفيرررة مرررن الفقهررراء جمهرررور ذهرررب
ن ،آ مرة فهري ،ذلرك فري رغبتره أهملرت فر ن ،مرانع لعذر إال ،االستمتا  في زوجها ح  إهمال  يكرن لرم وا 
 .إليه ميل لديها
 حترى المالئكة لعنتها ،تجيء أن فأبت فراشه إلى امرأته الرجل دعا إذا" : بقوله ذلك على استدلوا وقد
 8."حتصب
 .االمتنا  هذا تحريم على دليل ،عذر بغير زوجها فراش عن الممتنعة على المالئكة فلعنة

                                                           

 .4211:ال تأذن المرأة في بيت زوجها ألحد إال ب ذنه، رقم الحديث: النكاح، باب: البخاري، صحيح البخاري، كتاب 1

أال يلدخلن منازلكم أحدا  ممن تكرهونه، ويدخل في ذلرك الرجرال والنسراء، مرن المحرارم وغيررهم، وال يلفهرم : يوطئن فرشكم 2
. نهرري عررن الزنررا، فرر ن  الزنررا محرررم مررع مررن يكرهرره الررزوج، ومررع مررن ال يكرهرره، ويترتررب عليرره الحرردُّ مررن هررذا الكررالم أنرره ال

، 22، ص01قرطبي، أحمد بن عمر األنصاري، المفهم لما أشكل مرن تلخريص كتراب مسرلم، تحقير  عرائض القرنري، جال
 . م، دار ابن حزم، بيروت3114، 0ط

 .0302: ، رقم الحديثنبي حجة ال: الحج، باب: مسلم، صحيح مسلم، كتاب 3

 . 224، ص3الكاساني، بدائع الصنائع، ج 4

 .312، ص3الخرشي، حاشية الخرشي، ج 5

 .423، 3شيرازي ، المهذب، جال 6

 .22، ص2، الكافي، جابن قدامة 7

وجهرا، رقرم إذا باتت المرأة مهاجرة فراش ز : النكاح، باب: البخاري، صحيح البخاري، كتاب. متف  عليه واللفظ للبخاري 8
 .0421: ، رقم الحديثما يستحب أن يقوله عند الجما : النكاح، باب: مسلم، صحيح مسلم، كتاب. 2012:  الحديث
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 البيت من الخروج في الزوج استئذان إهمال :الرابع المطلب
 إال ،البيررت مررن تخرررج أن ،للمرررأة يجرروز ال أنرره إلررى ؛4والحنابلررة ،3والشررافعية ،2والمالكيررة ،1الحنفيررة ذهررب
 اسرتدلوا وقرد ،آ مرة فهري خرجرت فر ن ،أمرره تهمرل أن لهرا يجروز فال ،الخروج من هامنع ف ن ،الزوج ب ذن
  :يأتي بما ذلك على
 

  اهلل رسرول علري دخرل" :قالرت ،عنهرا اهلل رضري عائشرة لسران علرى ،5اإلفرك حديث في جاء بما :أوال  
 مررن الخبررر يقنأسررت أن أريررد حينئررذ وأنررا :قالررت ،أبرروي إلررى لرري ائررذن :فقلررت ؟ 6ترريكم كيررف :فقررال ،فسررلم
 7."أبوي فأتيت ، اهلل رسول لي فأذن ،ِقب لهما
 بر ذن إال بيتهرا مرن المررأة خروج جواز عدم على دليل ،عنها اهلل رضي عائشة استئذان :االستدالل وجه

 رسرول لري فرأذن: "عنهرا اهلل رضري لقولهرا ،عليهرا واجب هو بل ،إخبار مجرد استئذانها يكن فلم ،زوجها
 8.أبويها أتت لما ،لها أذن أنه لوال :أي ،"بويأ فأتيت ، اهلل
 

 9."إليها استأذن كم إذا المساجد؛ نساءكم تمنعوا ال" : اهلل رسول قال : انيا  
 جرراء ولررذا ،المنررع أو ،اإلذن فرري الحرر    للررزوج أن   علررى يرردل ،" اسررتأذن كم إذا"   قولرره  :االسررتدالل وجرره
 1.المساجد إلى الخروج من منعهن عن النهي

                                                           

 .220، ص3الكاساني، بدائع الصنائع، ج 1

 .001، ص3الحطاب الرعيني، مواهب الجليل، ج 2

 .422، ص02جويني، نهاية المطلب، جال 3

 .332، ص2كافي، جابن قدامة، ال 4

  مرانِ ،  ما افتري به على عائشة رضي اهلل عنهرا، مرن اتهامهرا بالزنرا،  فرأنزل اهلل: وقضية اإلفك. الكذب واالفتراء: اإلفك 5
العينري، محمرود برن أحمرد  .عشرة آية في براءتها، وتعظيم شأنها، وتهويل الوعيد لمن تكلم فيها، وال ناء على من ظرن بهرا خيررا  

م، مكتبرررة الرشرررد للنشرررر 0111  0، ط441، ص2تحقيررر  خالرررد برررن إبرررراهيم المصرررري، ج برررن موسرررى، شررررح سرررنن أبررري داود،
 والتوزيع، الرياض

 .412، ص2ابن حجر، فتح الباري، ج. هي إشارة للمؤنث م ل ذاكم للمذكر: تيكم 6

: رقرم الحرديث ،تعديل النساء بعضهن بعضا  : الشهادات، باب: البخاري، صحيح البخاري، كتاب. متف  عليه واللفظ للبخاري 7
 .3111: ، رقم الحديثفي حديث اإلفك وقبول توبة القاذف: التوبة، باب: مسلم، صحيح مسلم، كتاب. 3110

 .21، ص2العراقي، طرح الت ريب، ج 8

قامتهرا، وفضرل األول فراألول منهرا، واالزدحرام علرى الصرف : الصرالة، براب: مسلم، صحيح مسرلم، كتراب 9 تسروية الصرفوف وا 
 .443: رقم الحديث بقة إليها، وتقديم أولي الفضل، وتقريبهم من اإلمام،األول، والمسا

 .األردن-هر، دار الوضاح، عمان0431ط، .، ب34القدومي، سامي، طاعة الزوج وأ رها في خروج المرأة من البيت، ص 1
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  خدمترره علررى يقروم مررن لره لرريس الرذي ؛ المررريض والرردها لخدمرة ،الزوجررة خرروج فرري ،فقهراءال اختلررف قردو 
  :الزوج إذن بغير
 تخرررج أن لهررا ويجرروز ،عليهررا لرره طاعررة ال أنرره إلررى :2والمالكيررة ،1الحنفيررة ذهررب :وأدلترره األول القررول .2

 .الزوج ح  على فيلقدم ،لحالةا هذه م ل في عليها فرض والدها بخدمة القيام ألن   ؛ إذنه بغير
 
 بغيرر ،حال بأي تخرج أن للمرأة يجوز ال أنه إلى ؛ 4والحنابلة ،3الشافعية ذهب :وأدلته ال اني القول .1

 تررررك يجررروز فرررال ،واجبرررة الرررزوج طاعرررة ألن   ،جنازتررره حضرررور ومرررن ،زيارتررره مرررن منعهرررا ولررره ،الرررزوج إذن
  .بواجب ليس بما الواجب

 ،بيتهررا مررن تخرررج ال أن امرأترره وأمررر ،خرررج رجررال   أن  "  : النبرري عررن روي ابمرر ذلررك علررى اسررتدلوا وقررد
 ،لره ذلرك فرذكرت ، النبري إلرى فأرسلت ،أبوها فمرض ،أعالها في وكانت الدار، أسفل في أبوها وكان
 النبري إليها فأرسل"  زوجك أطيعي"  :فقال ، النبي إلى فأرسلت ،أبوها فمات"  زوجك أطيعي"  :فقال
:  "  5 ." لزوجها بطاعتها ألبيها غفر اهلل إن  
 
  والترجيح األدلة مناقشة .3
  :ال اني القول أدلة مناقشة .أ

  :أنهم نجد ،والحنابلة الشافعية به استدل ما إلى بالنظر
 .به يلحتج ال الضعيف والحديث ،ضعيف بحديث احتجوا .2
 .الشر  عنه نهى الذي العقو  من هو ،المريض أبيها اتجاه بواجبها قيامها عدم .1
 
ن حتى ،إذنه بغير والدها لمساعدة خروجها جواز أرجح :الترجيح .ب  ذلرك ألن   ،آخررين أبنراء له كان وا 

 .الوالدين ببر   الشار  أمر مع يتف 
 
 
 

                                                           

 .303، 4ابن نجيم، البحر الرائ ، ج  1

 .24، ص4الحطاب الرعيني، مواهب الجليل، ج 2

 .400، ص01المجمو ، ج النووي، 3

 .312، ص1ابن قدامة، المغني، ج 4

 .حديث ضعيف: قال األلباني. 11، ص1األلباني، إرواء الغليل، ج.223، ص1الطبراني، المعجم األوسط، ج 5
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 1الزوج خدمة في اإلهمال :الخامس المطلب
 .البيت في زوجها تخدم أن للزوجة يجوز أن ه في ،2الفقهاء بين خالف ال
 :أقوال  ال ة على الخدمة هذه وجوب في اختلفوا أنهم إال
 

  :وأدلته األول القول :األول الفرع

 .قضاء ال ديانة لزوجها المرأة خدمة وجوب إلى ،3الحنفية ذهب
 :منها ،ك يرة بأدلة ذلك على استدلوا وقد
 4.{وحفدة بنين أزواجكم من لكم وجعل} : قوله :أوال  

 أن   :الكريمرة اآليرة هرذه معراني مرن فر ن   وبالترالي ،5الخردم :اللغرة فري الحفردة معراني مرن :االستدالل وجه
 6 .والخدمة ،اإلنجاب :الزوجة وظائف من ذكر ، اهلل
 

 تسرأله  النبري فأترت ،7الرحرى مرن يردها فري تلقرى مرا شركت ،السالم عليها فاطمة أن  " :علي عن : انيا  
 فررذهبت  مضرراجعنا أخررذنا وقررد فجاءنررا :قررال ،أخبرترره جرراء فلمررا ،لعائشررة ذلررك فررذكرت ،تجررده فلررم ،خادمررا  
  هو ما على أدلكما أال"   :فقال ،صدري على قدميه برد وجدت حتى بيننا فجلس ،مكانك :فقال ،أقوم
 
 
 
 
 

                                                           

 .هو عدم قيام الزوجة باألعباء المنزلية ؛ من كنس، وغسل، وطبخ، وغير ذلك : خدمة الزوجاإلهمال في  1
 .431، ص2ابن رشد، البيان والتحصيل، ج. المتقدمون هذه األعمال باألعمال الباطنة وقد سمى العلماء

المرراوردي، الحرراوي الكبيررر، . 431، ص2ابررن رشررد، البيرران والتحصرريل، ج .013، ص4برردائع الصررنائع، جالكاسرراني،  2
 .012، ص2البهوتي، كشاف القنا ، ج. 020، ص1ج
 .013، ص4بدائع الصنائع، جالكاساني،  3

 .13سورة النحل، جزء من اآلية  4

 .مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة حفد 5

 .044-042، ص01القرطبي، تفسير القرطبي، ج 6

 .ابن منظور، لسان العرب، مادة رحي. هو الحجر الذي يلطحن به: الرحى  7
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  ال ا   وسبحا ،و ال ين  ال ا   فكبرا ؛ مضاجعكما أخذتما أو ،فراشكما إلى أويتما إذا ؟ خادم من لكما خير
 1." خادم من لكما خير فهذا ،و ال ين  ال ا   واحمدا ،و ال ين
 لم ولو ،الزوجة على يقع الخدمة واجب أن   هو ،األصل أن   على ،الشريف الحديث دل   :االستدالل وجه
 2.الدخول قبل الصدا  مع ،خادما   يلخدمها أن  عليا   ألمر ،كذلك يكن
 

 مرن األرض فري لره ومرا ،4الزبير تزوجني"  :قالت ،عنهما اهلل رضي 3بكر أبي بنت أسماء حديث : ال ا  
 وأد  ،6وأسوسررره مؤونتررره وأكفيررره ،فرسررره أعلرررف فكنرررت :قالرررت ،فرسررره غيرررر ؛ شررريء وال 5مملررروك وال مرررالٍ 
ز ،الماء وأستقي ،وأعلفه ،8لناضحه 7النوى وأخرل

 يخبرز وكران ،أ خبِرز ألحسرن أكرن ولم ،وأعجن ،10غ ربه 9
  أرض من النوى أنقل وكنت :قالت ،ِصد  ِنسوة وكنَّ  ،األنصار من لي جارات لي

                                                           

، رقررم ر والتسرربيح عنررد المنررامالتكبيرر: برراب الرردعوات، : البخرراري، صررحيح البخرراري، كترراب. متفرر  عليرره واللفررظ للبخرراري 1
التسررربيح أول النهرررار  رقرررم : ، برررابالرررذكر والررردعاء والتوبرررة واالسرررتغفار: مسرررلم، صرررحيح مسرررلم، كتررراب. 2121: الحرررديث
  .1313: الحديث

 .211، ص1ابن حجر، فتح الباري، ج 2

 ،لردة عبرد اهلل برن الزبيرر ، وواهي أسماء بنت عبد اهلل بن ع مران، زوجرة الزبيرر برن العروام : أسماء بنت أبي بكر 3
وألبيها طعاما  حين هاجرا إلرى المدينرة، فلرم  من فضليات نساء الصحابة، سميت بذات النطاقين ؛ ألنها صنعت للنبي 

ابن سرعد، . هر12تجد ما تشده به فشقت نطاقها وشدت به الطعام، لها في الصحيحين ست وخمسون حدي ا ، توفيت عام 
عرامر حسرن صربري، : ابن مندة، محمد بن إسحا  بن محمد، معرفة الصحابة، تحقي . 011، ص2الطبقات الكبرى، ج

 .م، مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة 3112 -هر  0431، 0، ط223ص

، أحررد العشرررة المبشرررين بالجنررة هررو الزبيررر بررن العرروام بررن خويلررد بررن أسررد، القرشرري، ابررن صررفية ؛ عمررة النبرري : الزبيررر 4
، روى عرن ابنيره ، هاجر الهجرتين، لرم يتخلرف عرن غرزوة غزاهرا رسرول اهلل تة أصحاب الشورى بعد عمر وأحد الس

. هرر21عبد اهلل وعروة، وروى عنه األحنف بن قيس ومالك بن أوس وغيرهم، قلتل يوم الجمرل ودفرن بناحيرة البصررة، سرنة 
 .12، ص2ات الكبرى، جابن سعد، الطبق.  242، ص0ابن حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة، ج

 .ابن منظور، لسان العرب، مادة ملك. عبد: مملوك 5

 .، المعجم الوسيط، مادة سوسوآخرونمصطفى . ملروض الخيل ومدربها: السائس 6

 .ابن منظور، لسان العرب، مادة نوي. النوى، جمع نواة، وهي بذور التمر 7

 .مادة نضحالمرجع الساب ، . ه الماءالبعير أو ال ور أو الحمار الذي يلستقى علي: الناضح 8

 .000، ص0ابن حجر، فتح الباري، ج. خياطة الجلود: الخرز 9

 .012، ص04النووي، شرح النووي على مسلم، ج. الدلو الكبير: غ ربه 10
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 علرى والنروى يوما   فجئت :قالت 2فرسخ  لل ي على وهي ،رأسي على ، اهلل رسولل  1أقط ع ه التي ،الزبير
 ،خلفرررره ليحملنرررري ،3ِإخْ  ِإخْ  :قررررال  ررررم فرررردعاني ،األنصررررار مررررن نفررررر ومعرررره ، اهلل رسررررول فلقيررررت ،رأسرررري

 حتررى :قالررت ،معرره ركوبررك مررن أشررد   ،رأسرركِ  علررى لنرروىا لحمللررك واهلل :فقررال ،غيرتررك وعرفررتل  ،فاسررتحييت
  4." أعتقتني فكأنما ،الفرس سياسة فكفتني ،بخادم ذلك بعد أبوبكر إلي   أرسل
 مررن زوجهررا إليرره يحترراج مررا بجميررع القيررام ،المرررأة علررى أن   علررى ،الشررريف الحررديث دل   :االسررتدالل وجرره

   بكر أبي أبيها منزلة عظمة مع ،عنها اهلل رضي أسماء عمل ، النبي أقر   حيث الخدمة؛
 5.ذلك على  بكر أبو سكت لما ،الزمة الخدمة تكن لم ولو ،عنده  الصدي 

 
6جرررابر عرررن :رابعرررا  

، النبررري فقرررال ،امررررأة فتزوجرررتل  ،بنرررات تسرررع أو سررربع وتررررك ،أبررري هلرررك"  :قرررال  :
 أو ؟ وتالعبك تالعبها 9جارية هال :قال . يبا   :قلت ؟ 8 يبا   أم 7بكرا   :قال .نعم :قلت ؟ جابر يا تزوجت

 فتزوجت ،بم ِلهن أجيئ هن أن فكرهتل  ،بنات تسع أو سبع فترك ،أبي هلك :قلت ؟ وتضاحكك تضاحكها
 10 ."عليك اهلل فبارك :قال .عليهن تقوم امرأة
  أخواترره خدمررة علررى قيامهررا ألجررل ؛  يررب بررامرأة زواجرره علررى ، جررابرا   ، يالنبرر أقررر   :االسررتدالل وجرره
 11.لزوجها المرأة خدمة ،أولى باب فمن
 

                                                           

 .012، ص04النووي، شرح النووي على مسلم، ج. أعطاه قطعة أرض: أقطعه 1

 متررررررررررا ، موقرررررررررع ويكيبيرررررررررديا0131=والميرررررررررل. لصرررررررررفحة نفرررررررررس المرجرررررررررع، نفرررررررررس ا . ال رررررررررة أميرررررررررال: الفرسرررررررررخ 2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AE  
 .كم4م أي ما يعادل تقريبا  2241=أي ميلين : وقد كانت أسماء رضي اهلل عنها تقطع  ل ي فرسخ

 .011ص، 04النووي، شرح النووي على مسلم، ج .هي كلمة تلقال للبعير ليبرلك: إْخ إخْ  3

مسرلم، صرحيح . 4131:الغيرة، رقم الحرديث: النكاح، باب: البخاري، صحيح البخاري، كتاب. متف  عليه واللفظ لمسلم 4
 . 3023: ، رقم الحديثجواز إرداف المرأة األجنبية إذا أعيت في الطري : بابالسالم، : مسلم، كتاب

 .234، ص1ابن حجر، فتح الباري، ج 5

 .042سبقت ترجمته ص 6

 .ابن منظور، لسان العرب، مادة بكر. التي لم تتزوج: البكر من النساء 7

ابرن منظرور، لسران العررب، مرادة . هي التي تزوجت، وفارقت زوجها، برأي وجره كران، بعرد أن مس رها: ال يب من النساء 8
 .  ي ب

 .ن العرب، مادة جراابن منظور، لسا.  الف ِتية من النساء: لها عدة معان، والمعنى المقصود هنا: الجارية 9

. 1134: الدعاء للمتزوج، رقم الحديث: الدعوات، باب: البخاري، صحيح البخاري، كتاب. متف  عليه واللفظ للبخاري 10
 .102: ، رقم الحديثاستحباب نكاح البكر: الرضا ، باب: مسلم، صحيح مسلم، كتاب

 .032، ص1ابن حجر، فتح الباري، ج 11

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=36
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=36
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 نرراوليني عائشررة يررا" :يقررول  فكرران ،بخدمترره عررنهن اهلل رضرري نسرراءه يررأمر كرران ، النبرري أن   :خامسررا  
 .1" ال وب

الملدية هلمي عائشة يا"و
 4."بحجر 3اشحذيها :قال  م ،2

 
 فرري العرررف جرررى وقررد ،6العرررف يحكمهررا الترري ،المطلقررة العقررود مررن الررزواج عقررد فرر ن   :5العرررف :دسررا  سا

 .المعتادة الداخلية بيته شؤون ورعاية ،زوجها خدمة على الزوجة تقوم أن على ،الحاضر الوقت

 
 :وأدلته الثاني القول :الثاني الفرع
 تقررروم أن العررادة جرررت الترري األعمررال فرري هررازوج خدمررة ،المرررأة علررى أن   إلررى ،7المالكيررة جمهررور ذهررب
 .تخِدم وال تلخدم التي الشريفة :الحكم هذا من المالكية است نى وقد ،بم لها الزوجة
 بررالعرف وغيرهرا الشرريفة برين التفرير  علرى اسرتدلوا كمرا ،الحنفيرة بأدلرة الخدمرة وجروب علرى اسرتدلوا وقرد

 عليره وجرب ،موسررا   زوجهرا وكران ،أهلهرا بيرت فري خردمتل  وكانرت ،األشرراف من المرأة كانت ف ذا ،والعادة
 فري الخدمة عليها يجب بل ،ذلك يلزمه فال معسرا   كان إن أما ،المنزل بأعباء تقوم خادمة لها يوفر أن

 8.بنفسها بيتها

 
 
 

                                                           

جرواز غسرل الحرائض رأس زوجهرا، وترجيلره وطهرارة سرؤرها، واالتكراء فري  :لحيض، برابا: مسلم، صحيح مسلم، كتاب 1
 . 311: ، رقم الحديثحجرها، وقراءة القرآن فيه

 .012، ص02النووي، شرح النووي على مسلم، ج. السكين: الملدية 2

 .ابن منظور، لسان العرب، مادة شحذ. أحد يها بالمسن وغيره: اشحذيها 3

، رقرم استحباب الضحية، وذبحها مباشرة برال توكيرل، والتسرمية، والتكبيرر: األضاحي، باب: لم، كتابمسلم، صحيح مس 4
 .0111: الحديث

  .011السرريوطي، األشررباه والنظررائر، ص. هررو مررا اسررتقر فرري النفرروس بشررهادة العقررول، وتلقترره الطبررائع بررالقبول: العرررف 5
م  مؤسسرررة الرسرررالة، 0111-هرررر0401، 4، ط312لكليرررة، جالبورنرررو، محمرررد صررردقي، الررروجيز فررري إيضررراح قواعرررد الفقررره ا

 . بيروت

 .010، ص2ابن القيم، زاد المعاد، ج 6

 .431، ص2ابن رشد، البيان والتحصيل، ج 7

 .022، ص3العدوي، حاشية العدوي، ج 8
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 :وأدلته الثالث القول :الثالث الفرع
 لهرا ويجروز ،الزوجرة على تجب ال الزوج خدمة أن   إلى ،2والحنابلة ،1الشافعية من الفقهاء جمهور ذهب

 . العادة به جرت ما فعل لها األولى لكن   ،إهمالها
 .غيره يلزمها فال ،فقط بالزوجة االستمتا  :هو النكاح عقد يقتضيه ما بأن ؛ ذلك على استدلوا وقد
 

  والترجيح األدلة مناقشة :الرابع الفرع
 الشرريفة برين التفرير  أن   إلرى ،تعرالى اهلل رحمره 3لقريما ابرن اإلمرام ذكرر :ال راني القرول أدلرة مناقشرة :أوال  

 4.زوجها تخدم كانت ،العالمين نساء أشرف ،عنها اهلل رضي فاطمة فهذه ،مقبول غير والدنيئة

 فيهرا يلرجرع المطلقرة العقرود أن   ذكرر حيرث ،آخرر موضرع فري القريم ابرن كرالم مرن ،هرذا علرى الررد ويمكرن
 5.العرف إلى

 .به فيؤخذ وغيرها الشريفة بين ،الخدمة في يميز العرف أن   وبما

 فقررط، بالزوجررة االسررتمتا : هررو النكراح عقررد يقتضرريه مررا بررأن   سرلمنا إذا :ال الررث القررول أدلررة مناقشررة : انيرا  
  ؟عمله من منهكا   يعود أن بعد الزوج بها يقوم هل ساعة؟ كل في تتجدد التي المنزل بأعمال يقوم فمن
 جررت التري األعمرال فري لزوجهرا المررأة خدمرة وجروب مرن ،المالكيرة إليره هربذ مرا أرجرح :الترجيح : انيا  
 ويتعب يكد   فالزوج ،الزوجية الحياة في التكامل يحق  القول هذا وألن   ،أدلتهم لقوة ،بم لها تقوم أن العادة
  .هنيئة ولقمة ،نظيفا   بيتا   ليجد بيته إلى يعود  م ،المنزل خارج

 .تعالى اهلل من األجر وله ،ذلك أمكنه إن ،زوجته مساعدة من الزوج يمنع ال ،القول هذا وترجيح
 مرن اسرتخدام وب مكانره ،خدمتره عليهرا تجرب فرال ،موسررا   زوجهرا وكران ،تلخردم ممرن الزوجرة كانت إن أما
 .المنزل بأعباء تقوم
 
 
 

                                                           

 .423، 3شيرازي ، المهذب، جال 1

 .012، ص2البهوتي، كشاف القنا ، ج 2

 .40سبقت ترجمته ص 3

 .010، ص2زاد المعاد، ج ابن القيم، 4

 .والصفحة نفس الجزءالمرجع الساب ،   5
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 للزوج 1التزين إهمال :السادس المطلب
  اإلهمال؟ هذا حكم هو فما ،ألزواجهن   التزين الزوجات بعض تهمل
 :عدمه أو ،الزوج طلب بحسب ،يختلف الحكم أن   إلى ،الفقهاء ذهب

 
  له بالتزين زوجته الزوج أمر إذا :األول الفرع
 تتررررزين أن ،الزوجرررة علرررى يجررررب أنررره علرررى ،5والحنابلررررة ،4والشرررافعية ،3والمالكيرررة ،2الحنفيررررة فقهررراء اتفررر 

 ،المعرروف فري الرزوج طاعرة وألن   ،حقه الزينة ألن   ة؛آ م فهي أمره أهملت ف ن ،بذلك أمرها إذا لزوجها؛
 .الزوجة على واجبة

 
 التزين زوجته من الزوج يطلب لم إذا :الثاني الفرع
 تتررررزين أن للمرررررأة يسرررتحب أنرررره علرررى ،9والحنابلررررة ،8والشررررافعية ،7والمالكيرررة ،6الحنفيررررة مرررن الفقهرررراء اتفررر 

 .الزينة إهمال لها ويكره ،لزوجها

                                                           

سرنا  وبهجرة، مرن اللبراس والحلري وغيرهمرا: التزين 1 الزحيلري، وهبرة، األسررة المسرلمة . هو كرل مرا يلضرفي علرى اإلنسران حل
 . م، دار الفكر، دمش 3112، 4، ط342في العالم المعاصر، ص

 .300، ص2الزيلعي، تبيين الحقائ ، ج 2

 .242، ص3الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 3
 .244، ص1النووي، روضة الطالبين، ج 4
 .324، ص2رحيباني، مطالب أولي النهى، جال 5

 .211، ص2مازة ، المحيط البرهاني، جابن  6

 . 040، ص3ابن الحاج، المدخل، ج 7

 .201، ص2البكري، إعانة الطالبين، ج 8

 .43، ص3البهوتي، كشاف القنا  عن متن اإلقنا ، ج. 211 - 211، ص0ابن قدامة، المغني، ج 9
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  :اآلتية باألدلة ذلك على استدلوا وقد
1هريررررة أبررري عرررن :أوال  

، قرررال خيرررر؟ النسررراء أي :اهلل رسرررول يرررا قيرررل" :قرررال : نظرررر إذا تسرررره التررري، 
 2."أمر إذا وتطيعه
 المررأة ترزين استحباب وفيه ،نظر إذا تسره التي :النساء خير صفات من  النبي ذكر :االستدالل وجه

 .لزوجها
 

الملغيبة 3تستحد   حتى أهلك؛ على تدخل فال يال ،ل دخلت   إذا"  : قال : انيا  
 6." 5الشِع ة وتمتشط ،4

 تهجر وال ،التزين دائمة فهي  ،حاضرا   زوجها دام ما المرأة أن   على داللة ،الحديث في :االستدالل وجه
  .الزوج غياب في إال التزين

 
 األجرر تفقرد أنهرا إال ،ترأ م ال نهراف  ،منهرا ذلرك طلبره عدم مع لزوجها التزين الزوجة أهملت ف ن وبالتالي
 .الزوجين بين المودة دوام يسبب ،مستحبا   أمرا   لتركها

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، من كبار الصحابة، ومن أك رهم حفظا  للحديث ورواية لره، لرزم صرحبة : أبو هريرة 1
 -هرر  21رجل، بين صرحابي وترابعي، تروفي بالمدينرة سرنة  211حدي ا ، نقلها عنه أك ر من  2214فروى عنه  ،النبي 
 . 2141، ص1أبو نعيم، معرفة الصحابة، ج. 212، ص2الزركلي، األعالم، ج. م 111

قررال . 12، ص1النسررائي واللفررظ لرره، سررنن النسررائي مذيلررة بأحكررام األلبرراني، ج.  222، ص03أحمررد، مسررند أحمررد، ج 2
 .حسن صحيح: األلباني

 .ابن منظور، لسان العرب، مادة حدد. أي تزيل شعر العانة: تستحد   3

 .42، ص03المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، جالقاري، مرقاة . التي غاب عنها زوجها: غيبةالمل  4

 . ابن منظور، لسان العرب، مادة شعث. التي تلبد شعرها واغبر: الشِع ة 5

مسرلم، صررحيح مسررلم، . 2341: طلررب الولررد، رقرم الحررديث: النكرراح، براب: صررحيح البخرراري، كتراب. البخراري واللفررظ لره 6
 .102: كراهة الطرو  وهو الدخول ليال لمن ورد من سفر، رقم الحديث: مارة ، باباإل: كتاب
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 الزوجة حقوق في اإلهمال :الثالث المبحث

 
   :مطالب ثالثة وفيه

 
  المادية اإلمكانيات توفر مع ،النفقة في الزوجة حق إهمال :األول المطلب

 
  للزوجة مستقل مسكن فيرتو  في الزوج إهمال :الثاني المطلب

 
  الزوجة إعفاف في اإلهمال :الثالث المطلب
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 الزوجة حقوق في اإلهمال :الثالث المبحث
 

 زوجتره، اتجراه واجبرات مرن عليره مرا بأداء الزوج، قيام وعدم حقوقهن، في إهماال   الزوجات بعض تعاني
  .بها الضرر إلحا  ىإل يؤدي قد مما ،به الشر  أمره الذي الوجه على
 :اآلتية المطالب خالل من ،فيها الشرعي الحكم بيان  م ،بعرضها سأقوم ،مختلفة أشكال اإلهمال ولهذا

 
 :الزوج عند المادية اإلمكانيات توفر مع ،1النفقة في الزوجة حق إهمال :األول المطلب

 
 النفقة في الزوجة حق في اإلهمال حكم :األول الفرع
  ،6إنفرررا  الرررزوج علرررى زوجتررره وجررروب علرررى ؛5والحنابلرررة ،4والشرررافعية ،3والمالكيرررة ،2فيرررةنحال فقهررراء اتفررر 

 .الح  هذا إهمال ،الزوج على يحرم ف نه وبالتالي ،7بينوها التي بالشروط
 
 
 
 
 

                                                           

، وزارة األوقراف والشرؤون اإلسرالمية، الموسروعة الفقهيرة الكويتيرة ".ما بره ِقروام معتراد حرال اآلدمري دون سررف : " النفقة 1
   .24، ص40ج

 .301، ص0جالهداية، المرغيناني،  2

 .023 - 020، ص4الجليل، جالحطاب الرعيني، مواهب  3

 .222، ص2اوي الكبير، جالماوردي، الح 4

 .413، ص4ابن قدامة، المغني، ج 5

النفقررة المتفرر  علررى وجوبهررا، هرري نفقررة المأكررل والملرربس والمسرركن، واختلفرروا فرري نفقررة العررالج والزينررة والخدمررة، وسرريكون  6
المأكرل والملرربس : يل، فر ذا وردت كلمرة نفقررة، فهري تعنرريالحرديث هنرا عمررا اتفر  عليرره الفقهراء، لعردم وجررود المجرال للتفصرر

 .والمسكن

اشترط جمهور الفقهاء، من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، الستحقا  الزوجة النفقة علرى زوجهرا، أن تكرون المررأة كبيررة  7
ابررن نجرريم، . ال فاسردا   أو مطيقرة للرروطء، وأن تسررلم نفسرها للررزوج متررى طلبهرا إال لمررانع شرررعي، وأن يكرون النكرراح صررحيحا  

 . 212، ص1المرداوي، اإلنصاف، ج. 22، ص1النووي، روضة الطالبين، ج. 011، ص4البحر الرائ ، ج
أمرا غيرر المردخول بهرا فتجرب النفقرة بسرالمة الزوجرة مرن المررض، . وفر  المالكية بين المدخول بها وغير المردخول بهرا 

طاقة الزوجة للروطء، فر ن اخترل  منهرا شررط فرال تجرب النفقرة لهرا، وأمرا المردخول بهرا فتجرب لهرا النفقرة مرن وبلوغ الزوج، وا 
 . 32، ص3النفراوي، الفواكه الدواني، ج. غير شرط
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 : اآلتية باألدلة ذلك على استدلوا وقد
م نْ  ،س ع ِتهِ  ِمنْ  س ع ةٍ  ذلو ِليلْنِف ْ }:تعالى قوله :أوال   ل ْيهِ  قلِدر   و   2.{اللَّهل  آت اهل  ِممَّا ف ْليلْنِف ْ  ،ِرْزقلهل  1ع 

ذا ،للزوجررات النفقررة وجرروب علررى الداللررة، واضررحة آيررة هررذه :االسررتدالل وجرره  ،واجبررة النفقررة هررذه كانررت وا 
  .محرم فيها فاإلهمال

 
ْيررثل  ِمررنْ  أ ْسررِكنلوهلنَّ }:تعررالى قولرره : انيررا   ولْجررِدكلمْ  ِمررنْ  س ررك ْنتلمْ  ح 

وهلنَّ تل  و ال   ،3 ررارُّ رريِّقلوا ض  ل ررْيِهنَّ  ِلتلض  نْ  ،ع   كلررنَّ  و اِ 
تِ  ْمٍل؛ ألوال  ل ْيِهنَّ  ف أ ْنِفقلوا ح  تَّى ع  ْعن   ح  ْمل هلنَّ  ي ض   4.{ح 

 بطريرر  النكرراح صررلب فرري هرري لمررن فيجررب ،المعترردة المطلقررة بسرركنى تعررالى اهلل أمررر :االسررتدالل وجرره
  5.األولى

 
ل ى} :تعالى قوله : ال ا   تلهلنَّ  ِرْزقلهلنَّ  ،ل هل  ْوللودِ اْلم   و ع  ِكْسو  وفِ  و   6.{ِباْلم ْعرل

 الررزوج، عررن بولرردها تتشرراغل وهرري ،الرروالدة حالررة فرري للزوجررة النفقررة تعررالى اهلل أوجررب :االسررتدالل وجرره
 7 . النفقة لهذه إهماله وحرمة ،له تفرغها حال في عليه وجوبها على ،أدل   ذلك ليكون

 
 .8"  بالمعروف وكسوتهن ،رزقهن ،عليكم ولهن  "  :الودا  ةحج خطبة في  قوله :رابعا  
 9 .زوجها على الزوجة نفقة وجوب على ،الشريف الحديث دل   :االستدالل وجه
 

                                                           

ي  عليه: قلدر عليه 1 ياسرر برن إبرراهيم، : تحقير شررح صرحيح البخراري، علري برن خلرف برن عبرد الملرك، ابن بطال، . ضل
 . سعوديةم، مكتبة الرشد، ال3112-هر0432، 3ط ،013، ص01ج

 .1سورة الطال ، جزء من اآلية  2

 .023، ص2ابن ك ير، تفسير ابن ك ير، ج. من س ع تكم، وما تجدون: من وجدكم 3

 . 1سورة الطال ، جزء من اآلية  4

 .043، ص1ابن مفلح، المبد ، ج 5

 .322سورة البقرة، جزء من اآلية  6

 .402، ص00الماوردي، الحاوي الكبير، ج 7

ة النبي :باب الحج، :كتاب  مسلم، مسلم، صحيح 8  .0302: ، رقم الحديث  حج 

 .024، ص2النووي، شرح صحيح مسلم، ج 9
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 مرن البيرت فري نفسرها تحربس فهي ؛ زوجها مال في النفقة ،الزوجة استحقا  على ،المعقول دل   :خامسا  
 يقروم أن الرزوج علرى لزامرا   كران ،لره الواجرب بهرذا هري مرتقا فكمرا ،عنره نيابرة وأوالده بيتره وترعرى ،أجله
 1.عليها النفقة وهو ،وتكوينه فطرته يناسب ،لها آخر بواجب هو
 العمررل إلررى الخررروج أو ،السررؤال لررذل ويعرضررها ،بزوجترره الضرررر يللحرر  ف نرره ،ذلررك فرري الررزوج أهمررل فرر ن

 .الضرورية حاجاتها لتأمين
 وال حسررراب وغررردا   ،حسررراب وال عمرررل اليررروم ألن   ،زوجررراتهم فررري عرررالىت اهلل يتقررروا أن األزواج هرررؤالء فعلرررى
 . عمل

 
 .إذنه بغير زوجها مال من ،نفسها على جةالزو  إنفاق حكم :الثاني الفرع
 ؟ إذنه بغير ماله، من نفسها، على تنف  أن ،لها يجوز فهل ،زوجته على النفقة في الزوج أهمل إذا

 فري الرزوج، أهمل إذا أنه على ،5والحنابلة ،4والشافعية ،3لمالكيةوا ،2 الحنفية من ،ءالفقها جمهور اتف 
 ،إذنره بغيرر ،يكفيهرا مرا تأخرذ أن لهرا يجروز ف نره مالره، مرن تأخرذ أن واسرتطاعت زوجتره، علرى النفقرة

 :والمعقول السنةب ذلك على واستدلوا
 رجل 7سفيان أبا إن   ،اهلل رسول يا :قالت ،6عتبة بنت هند أن  "  :عنها اهلل رضي عائشة فعن :السنة أما

  : فقال يعلم، ال وهو منه أخذت ما إال ،وولدي يكفيني ما يعطيني وليس ،8شحيح
 
 

                                                           

 .21، ص1دلته، جالفقه اإلسالمي وأالزحيلي،  1

 .020، ص2السرخسي، المبسوط، ج 2

 .412، ص02بن رشد، البيان والتحصيل، جا 3

 .401، ص00الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4

 .012، ص2المغني، جابن قدامة،  5

صرحابية، قرشرية، فصريحة، صراحبة رأي : هي هند بنت عتبة بن ربيعة برن عبرد شرمس برن عبرد منراف: هند بنت عتبة 6
برن أبري سرفيان، رؤي معهرا ابنهرا " معاويرة " وحزم وأنفة، تقول الشعر الجيد، وهي زوجة أبي سفيان، وأم الخليفرة األمروي 

شرهدت اليرمروك وحرضرت علرى قترال الرروم، !  كللته إن لم يسد إال قومره : ه، فقالتإن عاش ساد قوم: معاوية، فقيل لها
 .12، ص2الزركلي، األعالم، ج. 2411، ص1أبو نعيم، معرفة الصحابة، ج. م 122 -هر  04توفيت سنة 

مرن سرادات قرريش فري الجاهليرة، صرخر برن حررب برن أميرة برن عبرد شرمس برن عبرد منراف، صرحابي، هرو : أبو سرفيان 7
والد الخليفة األموي معاوية، أسلم يوم فتح مكة، وأبلى بعد إسالمه البالء الحسن، شهد حنينا  والطائف، ففقئرت عينره و وه

ابرن األ يرر، أسرد . م123 -هرر 20يوم الطائف،  م فقئت األخرى يوم اليرموك، فعمي، توفي بالمدينة، وقيرل بالشرام، سرنة 
 .2411، ص1أبو نعيم، معرفة الصحابة، ج. 310، ص2الزركلي، األعالم، ج. 0021، ص0الغابة، ج

 .301، ص2الصنعاني، سبل السالم، ج. بخيل: شحيح 8
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  1."بالمعروف وولدك يكفيك ما خذي
 عررن امتنررع إذا ،إذنرره دون زوجهررا مررال مررن يكفيهررا مررا تأخررذ أن ،للمرررأة  النبرري أجرراز :االسررتدالل وجرره

 2.عليها اإلنفا 
 3.يأخذه أن له كان ،بحقه ظفر إذا ،الح  صاحب ف ن   :المعقول وأما
 

  نفقتها لتحصيل القضاء إلى الزوجة لجوء :الثالث الفرع
 فري الرزوج أهمرل إذا أنره علرى ،7والحنابلرة ،6والشرافعية ،5والمالكيرة ،4الحنفيرة مرن الفقهراء جمهرور اتفر 

 فرر ن ،النفقررة برردفع الررزوج مإلررزا القاضرري علررى فرر ن   ،للقضرراء أمرهررا الزوجررة ورفعررت ،زوجترره علررى اإلنفررا 
 .يدفعها حتى يحبسه أن فله ؛ رفض

 
 11".وعرضه 10عقوبته يلحل   ،9الواجد 8ل يُّ " :قال أنه  النبي عن ورد بما ذلك على استدلوا وقد
 ولذا حقو ؛ من عليه ما إعطاء في ،الغني مماطلة تحريم على ،الشريف الحديث دل   :االستدالل وجه
 12.حبسه ألبيح
 
 
 
 

                                                           

إذا لررم ينفرر  الرجررل، فللمرررأة أن تأخررذ : النفقررات، برراب: البخرراري،  صررحيح البخرراري، كترراب. متفرر  عليرره واللفررظ للبخرراري 1
 .0104: قضية هند، رقم الحديث: ، باباألقضية: مسلم، صحيح مسلم، كتاب .2141: بغير علمه، رقم الحديث

 .412، ص02بن رشد، البيان والتحصيل، جا 2

 .401، ص00الماوردي، الحاوي الكبير، ج 3

 .220، ص2المختار، ج في، الدركالحص 4

 .021، ص3مالك، المدونة، ج 5

 . 303، ص1الرملي، نهاية المحتاج، ج 6

 .012، ص2ابن قدامة، المغني، ج 7

 .241، ص2و داود، سنن أبو داود، جأب. منع: ل ي   8

 .نفس الجزء والصفحةالمرجع الساب ،  .الغني: الواجد 9

 .نفس الجزء والصفحةالمرجع الساب ، . حبسه: عقوبته 10

رقرررم  لصررراحب الحررر  مقرررال،: ، بررراباالسرررتقراض وأداء الرررديون والحجرررر والتفلررريس :البخررراري، صرررحيح البخررراري، كتررراب 11
 . 3311: الحديث

 .022، ص2المبسوط، جالسرخسي،  12
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 زوجته على النفقة في المهمل نكاح 1فسخ حكم :الرابع الفرع
 فري الفقهراء اختلرف فقرد ،عليهرا نفقتره فري المهمل زوجها نكاح فسخ بطلب ،للقاضي الزوجة تقدمت إذا
 :قولين على المسألة هذه
 

 ولالقر إلرى ،4الحنابلرة وبعرض ،عنردهم الرراجح فري  3والشرافعية ،2الحنفيرة ذهب :وأدلته األول القول :أوال  
  :5اآلتية باألدلة ذلك على استدلوا وقد ،الفسخ خيار  بوت عدمب
 .النتفاء اإلعسار الم بت للفسخ .2
    .القاضي بيد أو ،استطاعت إن بيدها حقها تحصيل للمرأة يمكن .1
  

 لوااستد وقد ،الفسخ خيار  بوت إلى ،المذهب في 7والحنابلة ،6المالكية ذهب  :وأدلته ال اني القول : انيا  
 :اآلتية باألدلة ذلك على
وفٍ  ف ِ ْمس اك  } :تعالى قوله .2  8.{ِبِ ْحس انٍ  ت ْسِريح   أ وْ  ِبم ْعرل

 9.ب حسان التسريح فتعي ن ،معروف بغير إمساك ،اإلنفا  عدم مع اإلمساك :االستدالل وجه

                                                           

والفسخ مقارب للطال ، إال أنهمرا يختلفران فري بعرض  .222ابن نجيم، األشباه والنظائر، ص. حل ارتباط العقد: الفسخ 1
 .30، ص2ابن الهمام، فتح القدير، ج. األحكام

 .211، ص2بن عابدين، رد المحتار، جا 2
 .303، ص1رملي، نهاية المحتاج ، جال 3

 .211، ص1اف، جالمرداوي، اإلنص 4

5
.303، ص1رملي، نهاية المحتاج ، جال
 .214، ص2موا ، التاج واإلكليل، جلا 6

 .311، ص2ابن قدامة، المغني، ج 7

 .331سورة البقرة، جزء من اآلية  8

العاصررري، جاسرررر جرررودة علررري، نفقرررة الزوجرررة فررري الفقررره اإلسرررالمي دراسرررة فقهيرررة مقارنرررة مرررع قرررانون األحررروال الشخصرررية  9
م، كليرررة الشرررريعة والقرررانون، عمرررادة الدراسرررات العليرررا، الجامعرررة 3111-هرررر0432، 011ني، رسرررالة ماجسرررتير، صالفلسرررطي

 .اإلسالمية، غزة
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ما ،تطعمني أن ماإ :المرأة تقول ،تعول بمن وابدأ ،السفلى اليد من خير العليا واليد"  : قوله .1  أن وا 
 1."تطلقني
 عرن الرزوج امتنرع إذا ،الطال  طلب في الح    للزوجة أن   على ،الشريف الحديث نص   :االستدالل وجه

 2 .عليها اإلنفا 
 
 الموسر لزوجة ي بت أن أولى باب منف المعسر، لزوجة ي بت ،النكاح فسخ خيار أن   فكما :المعقول .3
 3 .عليها اإلنفا  في هملالم
 

 والترجيح األدلة مناقشة : ال ا  
ن النفقرررة :األول القرررول أدلرررة مناقشرررة .2  ،فيهرررا اإلهمرررال أن   إال ،النكررراح فررري بعينهرررا مقصرررودة تكرررن لرررم وا 

 .شرعا   عنه منهي والضرر ،بالزوجة كبير ضرر إلحا  في يتسبب
 4 .{ِلت ْعت دلوا ِضر ار ا تلْمِسكلوهلنَّ  و ال  } :تعالى اهلل قال وقد

 اإلنفا  عن زوجها بامتنا  ،للزوجة النكاح فسخ خيار ب بوت القائلون إليه ذهب ما أرجح :رجيحالت .1
 .أدلتهم لقوة ،عليها

 
  للزوجة مستقل 5مسكن توفير في الزوج إهمال :الثاني المطلب
 مررن تشررمله بمررا ،عررام بشرركل النفقررة فرري زوجترره حرر  فرري الررزوج إهمررال عررن ،األول المطلررب فرري تحررد ت
 توفير في اإلهمال عن ،التفصيل من بشيء المطلب هذا في وسأتحدث ،والمسكن لملبسوا المأكل
 يهملرون ،الفلسرطيني مجتمعنرا فري ،األزواج من عددا  ال يلستهان به ألن   وذلك ،للزوجة المستقل المسكن

 . الح    هذا
                                                           

وجروب النفقرة  :برابالنفقرات وفضرل النفقرة علرى األهرل، : كتابالبخاري، صحيح البخاري، . متف  عليه واللفظ للبخاري 1
بيران أن اليرد العليرا خيرر مرن اليرد  :الزكراة، براب: صرحيح مسرلم، كتراب مسرلم،. 2222: ، رقم الحديثعلى األهل والعيال

 .0124: ، رقم الحديثالسفلى وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي اآلخذة

 .210، ص1ابن حجر، فتح الباري، ج 2

 .411، ص2ج البهوتي، كشاف القنا ، 3

 .320سورة البقرة، جزء من اآلية  4

هررو محررل منفرررد معررين مخررتص بالزوجررة، ال يشرراركها أحررد فرري سرركناه مررن أهررل : طالح الفقهرراءمسرركن الزوجررة فرري اصرر 5
لزيلعري، ا. ن يشتركون في بعض المرافر الزوج المميزين إال برضاها، له غل  يخصه، ومراف ، وهذا في غير الفقراء الذي

 .22، ص2تبيين الحقائ ، ج



 
 

164 

 .أهلهم مع مشترك بيت في زوجاتهم ويسكنون
 

 المستقل المسكن في الزوجة حق إهمال حكم :األول الفرع
 

 توفير الزوج على يجب أن ه إلى ،4 والحنابلة ،3والشافعية ،2والمالكية ،1الحنفية من الفقهاء جمهور ذهب
 الررزوج أهررل مررن سرركناه فرري أحررد يشرراركها وال ،ومرافرر  غلرر  لرره يكررون بحيررث لزوجترره ،المسررتقل المسرركن
 وتسررتطيع ،آ ررم فهررو الحرر  هررذا فرري وجالررز  أهمررل فرر ن وبالتررالي ،برضرراها إال ضرررائرها مررن أو ،المميررزين
 .مقاضاته الزوجة

  :اآلتية باألدلة ذلك على استدلوا وقد

ْيثل  ِمنْ  أ ْسِكنلوهلنَّ } : اهلل قال :أوال   ولْجِدكلمْ  ِمنْ  س ك ْنتلمْ  ح 
وهلنَّ  و ال   ،5 ارُّ يِّقلوا تلض  ل ْيِهنَّ  ِلتلض    6.{ع 

 النكراح صلب في هي للتي السكن فوجوب ،الرجعية ةللمطلق السكن أوجب ، اهلل أن   :االستدالل وجة
 7.أولى
 

  8.{بالمعروف وعاشروهن} : اهلل قال : انيا  

 أن بررالمعروف، المعاشرررة ومررن ،بررالمعروف األزواج بررين المعاشرررة أوجررب ، اهلل أن   :االسررتدالل وجرره
 ،المتررا  وحفررظ ،نالعيررو  عررن لالسررتتار ،عنرره تسررتغني ال ألنهررا ،مسررتقل مسرركن فرري زوجترره الرجررل يلسرركن

 9. واالستمتا 

                                                           

 .22، ص2لزيلعي، تبيين الحقائ ، جا 1
إذا اشترط عليها الزوج أن تسكن مع أقاربه، أو مع ضرتها، فليس لها أن تطالب بسكن : أوال  : لكية حالتيناست نى الما 2

المررروا ، التررراج . 209، ص2الخرشررري، حاشرررية الخرشررري، ج. إذا كررران مسرررتواها االجتمررراعي يسرررمح برررذلك :  انيرررا  . منفررررد
 .529، ص5واإلكليل، ج

 .301، ص6الرملي، نهاية المحتاج، ج 3
 . 296، ص5لبهوتي، كشاف القنا ، جا 4
.260، ص20جالقرطبي، تفسير القرطبي، . أي من سعتكم: من وجدكم  5
 .1سورة الطال ، جزء من اآلية  6

 .311، ص2، جابن قدامة، المغني 7

 .01سورة النساء، آية  8

 .22، ص2لزيلعي، تبيين الحقائ ، جا 9
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 1.المسكن في معها غيرها مشاركة من تتضرر المرأة أن   : ال ا  
 

   للزوجة مستقل سكن توفير عدم عن الناجمة األضرار :الثاني الفرع
 أقرارب مرع أو ،ضررتها مرع السركن فري الزوجرة اشرتراك عرن الناجمرة ،االجتماعيرة المشكالت إلى الناظر
  :اآلتي يجد ،الزوج

 2.األسرية المشاكل زيادة إلى يؤدي مما ،بينهما الغيرة نار يشعل ضرتها مع الزوجة سكن .2
 الخلروة إلرى باإلضرافة ،الشرر  حرمره الرذي االخرتالط مرن فيره ،المميزين الزوج إخوة مع الزوجة سكن .1

 3.البيت عن أحيانا   الزوج غياب نتيجة ،المحرمة
 عليهرا يصرعب الزوجرة هرذه أن   نجرد إذ ،للعرورات تكشلرف فيره ،ينالمميز  الزوج إخوة مع الزوجة سكن .3

 .الوقت طوال الشرعي بالحجاب االلتزام
 حيث ،األسرة بأعباء القيام مسؤولية تحميلهاب ،أحيانا   للزوجة ظلم فيه ،العائلة بيت في الزوجة سكن .2

  .االبن زوجة على بمسؤولياتها الزوج أم تلقي
 الرزوج، وأقرارب الزوجرة برين األسررية المشاكل حدوث إلى غالبا   يؤدي ائلة،الع بيت في الزوجة سكن .5

 4.الزوجة خصوصيات في لتدخلهم
 الشررر  نهررى فقرد ،شرررعا   عنهررا المنهري المفاسررد هررذه عليره يترتررب ،بالسرركن الزوجرة اسررتقالل عرردم أن   وبمرا
 أفضرل هي المقاصد أفضل لىإ فالوسيلة ،المقاصد أحكام للوسائل"  ألن   ،إليها تؤدي التي الوسائل عن

  .5"الوسائل أرذل هي المقاصد أرذل إلى والوسيلة ،الوسائل
 

 :الزوجة إعفاف في اإلهمال :الثالث المطلب
 كرهه بسبب إما ،الح  هذا يهملون األزواج بعض لكن   ،ب عفافها يقوم أن ،زوجها على الزوجة ح    من

 الح ؟ لهذا الزوج إهمال حكم هو فما ،لعجزه أو ،بأخرى زواجه بسبب أو ،لزوجته
 
 
 

                                                           

 .22، ص2لزيلعي، تبيين الحقائ ، جا 1
2
 . 011، ص2كشاف القنا ، جي، البهوت
-http://www.yasaloonak.net/2008-09-18-11-36. عفانرررة، حررر  الزوجرررة بمسررركن مسرررتقل، شررربكة يسرررألونك 3

26/2009-08-20-17-31-23/985-2008-11-03-06-21-14.html 
  .نفس الموقع االلكترونيالمرجع الساب ،  4

 .نفس الموقع االلكترونيالمرجع الساب ،  .41، ص0، جابن عبد السالم، قواعد األحكام 5

http://www.yasaloonak.net/2008-09-18-11-36-26/2009-08-20-17-31-23/985-2008-11-03-06-21-14.html
http://www.yasaloonak.net/2008-09-18-11-36-26/2009-08-20-17-31-23/985-2008-11-03-06-21-14.html
http://www.yasaloonak.net/2008-09-18-11-36-26/2009-08-20-17-31-23/985-2008-11-03-06-21-14.html
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 :قولين على المسألة هذه في الفقهاء اختلف
 

 وأدلته األول القول :األول الفرع
 زوجترره يطرأ أن الررزوج علرى يجررب أنره إلرى ؛ 3والحنابلررة ،2والمالكيرة ،1الحنفيررة مرن الفقهرراء جمهرور ذهرب
 .ذلك في حقها إهمال ويحرم ،ويعفها
 :اآلتية باألدلة ذلك على استدلوا وقد
وهلنَّ } : اهلل قال :أوال   وفِ  و ع اِشرل   4.{ِباْلم ْعرل

 5.{ِلت ْعت دلوا ِضر ار ا تلْمِسكلوهلنَّ  و ال  } : وقال
 المعرروف ومرن ،برالمعروف الزوجة معاشرة وجوب على ،األولى اآلية دلت :اآليتين من االستدالل وجه

 ذلرررك ومرررن بهرررا، اإلضررررار بقصرررد الزوجرررة سررراكإم حرمرررة علرررى ،ال انيرررة اآليرررة دلرررت كمرررا ،رغباتهرررا إشررربا 
  6.وطء دون إمساكها

ْيلِ  كللَّ  ت ِميللوا ف ال  } : اهلل قال : انيا   وه ا اْلم   7.{ك اْلملع لَّق ةِ  ف ت ذ رل
 وال ،فتتزوج فارغة هي ال كالمعلقة، تركها وعدم الوطء، وجوب على الكريمة اآلية دلت :االستدالل وجه
 8.الوطء من حقها فيوفيها زوج ذات
 
 
 
 

                                                           

 .241، ص0نظام، الفتاوى الهندية، ج 1

 .312، ص0قرافي، الذخيرة، جال 2

 .013، ص2البهوتي، كشاف القنا ، ج 3

 .01، جزء من اآلية سورة النساء 4

 .320سورة البقرة، جزء من اآلية  5

م، 3113-هررر0432، 203فرري ضرروء الكترراب والسررنة، ص العباسرري، إيرراد محمررد علرري، مضررارة الزوجررة بالشررقا  والنررزا  6
 .جامعة القدس، عمادة الدراسات العليا، فلسطين

 . 031سورة النساء، جزء من اآلية  7

 .12، ص3الجصاص، أحكام القرآن، ج 8
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 فري ،العبرادة مرن بالنافلرة االشرتغال عرن الزوج ونهى ،زوجها على ح  للزوجة أن   ، النبي أخبر : ال ا  
1سررلمان قصررة مررن كرران مررا ،ذلررك ومررن ،الزوجررة حرر  تضررييع مقابررل

، 2الرردرداء أبرري مررع ، زاره لمررا، 
 : سرلمان لره فقرال ،بالعبرادة هراعن واشرتغاله ،لهرا زوجهرا إهمرال ،عنهرا اهلل رضري3الدرداء أم له فشكت

 ، النبري فرأتى ،حقره حر  ذي كرل فرأعط حقرا ، عليرك وألهلرك حقا ، عليك ولنفسك ،حقا   عليك لربك إن  "
 4".سلمان صد  : النبي فقال ،له ذلك فذكر
 علررى للزوجررة حقررا   ، الرردرداء ألبرري وتوجيهرره ، لسررلمان بموافقترره ، النبرري جعررل :االسررتدالل وجرره
 فجراء الحرديث، روايرات إحردى بره صررحت كمرا ،الشركوى باعرث هرو إذ ،الجمرا  هو الح  ذاوه ،زوجها
 5.به اإلهمال وحرمة ،وجوبه على ليدل ،عقبه الحكم

 
نجراب النسرل بقراء وهررو ،النكراح مقاصرد مرن عظريم بمقصررد يلرذهب الروطء تررك :رابعرا    وبالتررالي ،الذريرة وا 
 6 .المقصد هذا تحق  لضمان ،إهماله وحرمة ،الوطء بوجوب القول من بد فال
 

                                                           

مرررن كبرررار الصرررحابة ، أصرررله مرررن مجررروس أصررربهان، دل  المسرررلمين علرررى حفرررر الخنرررد  فررري غرررزوة : سرررلمان الفارسررري 1
لينا أهل البيت، من لكم بم ل لقمان الحكيم، علم العلم األول والعلرم اآلخرر، : " االحزاب، سئل عنه علي فقال امرؤ منا وا 

. م 121-هررر21حرردي ا ، ترروفي سررنة  11الحررديث ، لرره فرري كتررب "نررزفوقرررأ الكترراب األول والكترراب اآلخررر، وكرران بحرررا  ال ي
 .413، ص0ابن األ ير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج. 000، ص2الزركلي، األعالم، ج

كران مرن : "هو عويمر بن مالك برن قريس برن أميرة األنصراري الخزرجري، صرحابي، قرال عنره ابرن الجرزري: أبو الدرداء 2
، 2الزركلرري، األعررالم ج. م 123 -هررر  23حرردي ا ، مررات بالشررام سررنة   011عنرره أهررل الحررديث ، روى "العلمرراء الحكمرراء

 . 32، ص0الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج. 12ص

يرة بنت أبي حدرد، صحابية، من فضليات النساء، وذوات الرأي فيهن، حفظرت عرن النبري : أم الدرداء 3 وعرن   هي خ 
هم ميمرون بررن مهرران، وصررفوان برن عبرد اهلل، وزيررد برن أسررلم، كانرت إقامتهررا زوجهرا، وروى عنهرا جماعررة مرن التررابعين، مرن

. 2412، ص1أبررررو نعرررريم، معرفررررة الصررررحابة، ج.  م 121 -هررررر 21بالشررررام فرررري خالفررررة ع مرررران نحررررو بالمدينررررة، ووفاتهررررا 
 .  232، ص3الزركلي، األعالم، ج

ر فري التطرو  ولرم يرر عليره قضراء إذا كران من أقسم على أخيره ليفطر: الجمعة، باب: البخاري، صحيح البخاري، كتاب 4
 .0112: أوف  له، رقم الحديث

 .203العباسي، مضارة الزوجة بالشقا  والنزا ، ص 5

 .ت، دار المعرفة، بيروت.ط، د.، د20، ص3الغزالي، محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، ج 6
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 وأدلته الثاني القول :الثاني الفرع
ن ،زوجترره وطء الررزوج علررى يجررب ال أنرره إلررى ؛ 1الشررافعية ذهررب  فرر ن وبالتررالي ،ذلررك لرره يسررتحب كرران وا 
ن ،يأ م ال ف نه ،الح  هذا في أهمل  .األجر أضا  قد كان وا 
 :اآلتية باألدلة ذلك على استدلوا وقد
  .المستأجرة الدار كسكنى ،تركه له فجاز ،للزوج ح  الوطء أن   :أوال  
 .إيجابه يمكن فال ،والمحبة الشهوة هو ،االستمتا  إلى الداعي أن   : انيا  
 

 والترجيح المناقشة :الثالث الفرع
  ال اني القول أدلة مناقشة :أوال  
 الررردار كسررركنى ،تركررره لررره فجررراز ،للرررزوج حررر  الررروطء أن   مرررن ،ال ررراني القرررول أصرررحاب بررره اسرررتدل مرررا .2

 برررين المشرررتركة الحقرررو  مرررن هرررو برررل ،لررره خالصرررا   حقرررا   لررريس الررروطء ألن   ؛ صرررحيح غيرررر ؛ المسرررتأجرة
 ،المسرتأجرة الردار سركنى المسرتأجر تررك وبين ،زوجته وطء الزوج ترك بين ،شبه هناك وليس ،الزوجين

 مترى تركره أو ،الحر  هرذا أخرذ لره فجراز ،المسرتأجر وهري واحردة لجهرة حر  ،المستأجرة الدار سكنى ألن  
 2.ال انية الجهة ح  مراعاة فوجب ،لجهتين ح  فهو الزوجة وطء وأما ،شاء
 يمكررن فررال ،والمحبررة الشررهوة ،االسررتمتا  إلررى الررداعي أن   مررن ،ال رراني القررول أصررحاب برره اسررتدل مررا .1

 ،لزوجرةا إعفراف أو ،الولد كتحصيل ،ذلك غير يكون قد الوطء إلى الداعي ألن   ؛ صحيح غير ،إيجابه
 واهلل اي :فقررال ؟ شررهوة لرره ولرريس أهلرره يررأتي أن الرجررل يررؤجر :تعررالى اهلل رحمرره أحمررد اإلمررام سلررئل وقررد

ن ،الولد يحتسب  3 يلؤجر؟ ال لم ،شابة امرأة هذه :يقول الولد يلرد لم وا 
 

 4تيميرة ابرن اإلسرالم شريخ إليره ذهرب مرا وهرذا ،أدلرتهم لقوة ،الجمهور إليه ذهب ما أرجح :الترجيح : انيا  
 يطررأ أن الررزوج علررى يجررب"  :يقررول حيررث ،إطعامهررا حرر  علررى الحرر  هررذا قررد م حيررث ،تعررالى اهلل رحمرره
 5." إطعامها من أعظم ،عليه حقها أوكد من وهو ،بالمعروف زوجته

 

                                                           

 .420، ص3الشيرازي، المهذب، ج 1
 . 204النزا ، صالعباسي، مضارة الزوجة بالشقا  و  2

 .212، ص1غني، جابن قدامة، الم 3

 .40سبقت ترجمته ص 4

م، دار 0121 -هررر 0412، 0ط ،314، ص0سررالم، فترراوى ابررن تيميررة، جابررن تيميررة، أحمررد بررن عبررد الحلرريم بررن عبررد ال 5
 . ب.الكتب العلمية، د
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 األبناء تربية في اإلهمال :الرابع المبحث

 
 :مطالب ثالثة وفيه

 
 ءاألبنا تربية في اإلهمال تعريف :األول المطلب

 
 األبناء تربية في اإلهمال مظاهر :الثاني المطلب

 
 األبناء تربية في اإلهمال حكم :الثالث المطلب
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 األبناء تربية في اإلهمال :الرابع المبحث
 

  1.الحسنة والتربية ،والنفقة ،النسب  بوت :أهمها من ،ك يرة حقو  آباءهم على لألبناء
 هرررذا فررري لألسررررة دور أعظرررم أن ررره أعتقرررد ألننررري ،بالبحرررث أفررررده أن أردت فقرررد ،التربيرررة موضرررو  وألهميرررة
 الماديرررة األمرررور تررروفير علرررى جررردا   حريصرررين اآلبررراء فنررررى ،الشرررديد اإلهمرررال مرررن يعررراني وأنررره ،العصرررر
 الترري والمبررادئ القرريم عررن بعيررد ؛ جيررل نشررأة إلررى أدى ممررا ،التربيررة موضررو  يهملررون حررين فرري ،ألبنرراءهم
 .الحنيف نادين لنا شرعها
 .فيها اإلهمال ومفهوم ،بالتربية المقصود نبين أن ينبغي ،المبحث هذا في نسترسل أن وقبل

 
 األبناء تربية في اإلهمال تعريف :األول المطلب

 
 واصطالحاا  لغة التربية تعريف :األول الفرع

 
 (.وربب ،وربي ،ربا: )هي  ال ة لغوية أصول إلى التربية كلمة ترجع :لغة التربية تعريف :أولا 

 2 .ينمو نما بمعنى :يربو ربا :األول فاألصل

ب ي :ال اني واألصل  3 .وترعر  نشأ بمعنى :يلربي ر 

 4 .ورعاه ،عليه وقام ،وساسه ،أمره وتولى ،أصلحه بمعنى :يرلب   رب   :ال الث واألصل
 

 اصطالحاا  التربية تعريف :ثانياا 
 ،صرغير نحرو ،ب رادتره برالغ يمارسها التي ،والعملية قوليةال التصرفات مجموعة هي"  :اصطالحا   التربية
 وتحقي  ،النشاطات ممارسة في االستقالل من ليتمكن ،قدراته وتوجيه ،نموه اكتمال في مساعدته بهدف
 5 ." والسنة القرآن توجيهات ضوء في ،البلوغ بعد لها يلع د   التي الغايات

 
 

                                                           

 .33، ص31وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 1

 .مادة رباابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  2

 .الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة ربي 3

 .ابن منظور، لسان العرب، مادة ربب 4
   www.zaninonline.com أبو رموز، تربية الطفل في اإلسالم، موقع حديقة المعرفة  5
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 األبناء تربية في اإلهمال معنى :ثالثاا 
 مرغوب سلوك على تشجيع ودون ؛ توجيه دون االبن الوالدان يترك أن يعني :األبناء تربية في همالاإل
 ،شخصرريته علررى ،سررلبية آ ررار عنرره ينررتج قررد ممررا ،مرغرروب غيررر بسررلوك قيامرره علررى محاسرربته أو ،فيرره

 .مجتمعه في االندماج على وقدرته ،وأخالقه
 

 ناءاألب تربية في اإلهمال مظاهر :الثاني المطلب
 :أهمها من ،عدة مظاهر األبناء تربية في لإلهمال

 
  الصحيحة 1العقيدة على األبناء تربية في اإلهمال :األول الفرع
 هرررؤالء أن   مررنهم ظنرررا   األطفررال، عنرررد الصررحيحة العقيرردة غررررس فرري واألمهرررات، اآلبرراء مرررن الك يررر يهمررل

 مرحلرررة ألن   ،خررراطئ االعتقررراد وهرررذا ،را  مبكررر زال مرررا الوقرررت وأن   ،يفهمرررون ال صرررغارا   زالررروا مرررا ،األطفرررال
   :اآلتية لألسباب وذلك السليمة، العقيدة على األبناء تنشئة مجال في المراحل، أهم من تلعد الصغر،

 
 العقيردة تشررب عرن تصرده ،هدامرة بأفكرار ل األبنراءعقر يتلروث لرم ،وبراءة طهر مرحلة المرحلة هذه :أوال  

 تحررول ،أفكررار لديرره تشرركلت قررد تكررون بحيررث ،متررأخرة مراحررل فرري التوجيرره برردأ لررو مررا بخررالف ،الصررحيحة
 2 .الدينية ال قافة تمليه لما تقبله دون
 

 فري اسرتقامته وحسن ،سلوكه تقويم في بالغا   تأ يرا   يؤ ر ،المرحلة هذه في الصحيحة العقيدة غرس : انيا  
 3 .معالمجت في فعاال   وعضوا   ،بوالديه بارا   ،سليمة نشأة فينشأ ،المستقبل

5عبراس ابرن عرن حرديث ففري ،4للغلمان العقيدة يعلم ،قدوتنا وهو ، الكريم رسولنا وهذا
 كنرت : قرال 

 تجررده اهلل احفررظ يحفظررك، اهلل احفررظ :كلمررات أعلمررك إنرري :غررالم يررا"  :فقررال ،يومررا    اهلل رسررول خلررف
ذا ،اهلل فاسأل سألت إذا ،تجاهك  ينفعروك أن علرى اجتمعرت لرو األمرة أن واعلرم ،باهلل فاستعن استعنت وا 

                                                           

مرادة  ،مصرطفى وآخررون، المعجرم الوسريط. بع رة الرسرلو  ، كل ما ال يقبل الشك فيه، كعقيدة وجرود اهللهي : العقيدة 1
 .عقد

 http://saaid.net/tarbiah/6.htmمسقري، محمد بن سعيد، تنمية ال قافة الدينية للطفل، موقع صيد الفوائد ال 2

 .نفس الموقع االلكترونيالمرجع الساب ،  3
 .مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة غلم . من حين يولد إلى أن يشب  وهو الصبي : المجمع غ: الغلمان 4

 .22سبقت ترجمته ص 5

http://saaid.net/tarbiah/6.htm
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 إال يضررروك لررم ،بشرريء يضررروك أن علررى اجتمعرروا ولررو ،لررك اهلل كتبرره قررد بشرريء إال ينفعرروك لررم ،بشرريء
 2." 1الصحف وجفت األقالم رلفعت ،عليك اهلل كتبه قد بشيء

 
 لونمسرؤو  ألنهرم ،السليمة العقيدة على ينشئوهم وأن ،أبنائهم في  اهلل يتقوا أن ،واألمهات اآلباء فعلى
 .حقهم في وتقصير إهمال كل عن ، اهلل أمام غدا  
 

  3العبادات على األبناء تعويد في اإلهمال :الثاني الفرع
 الصرغر؛ منرذ العبرادات علرى أبنرائهم تردريب إهمرال وهو ،فادح خطأ في واألمهات اآلباء من الك ير يقع
  العمر من المرحلة هذه في ،اتالعباد هذه أداء على محاسبين وغير ،مكلفين غير أنهم اعتبار على

 ،والتردريب اإلعرداد مرن طويلرة مرحلرة يسربقها أن يجرب لكرن ،البلروغ عنرد تبدأ التكليف مرحلة أن   صحيح
 ،سنين سبع أبناء وهم بالصالة أوالدكم مروا" : النبي قال فقد ، بالصالة األمر ذلك على م اال   ولنأخذ

 4."سنين عشر أبناء وهم عليها واضربوهم
 ؟ األمر من سنوات  الث بعد ،الصالة ترك على الضرب كان ماذافل
 علرى يردلنا وهرذا ،5 أمررا   5275 لوجردناها ،سرنوات ال الث في بالصالة األوامر عدد نحسب أن أردنا لو
  .عليها معتادا   يصبح حتى ،العبادة على التدريب من طويلة فترة يحتاج ،الطفل أن  
 :يقررول عنهمررا اهلل رضرري 6علرري بررن الحسررن حفيررده فهررذا ،الصررالة فررالاألط يعلررم ، اهلل رسررول كرران لقررد
 فريمن وعرافني هرديت، فريمن اهردني اللهرم :7القنروت فري الروتر فري أقولهن كلمات ، اهلل رسول علمني"

                                                           

فراألقالم رفعرت والصرحف  ، كتب أقدار العباد، وال تبرديل لهرذه األقردار، يعني أن  اهلل: رلفعت األقالم وجفت الصحف 1
 . 021، ص1المباركفوري، تحفة األحوذي، ج. جفت

قرررال . 111، ص4الترمررذي واللفررظ لررره، سررنن الترمررذي مذيلررة بأحكررام األلبرراني، ج. 421، ص4، مسررند أحمررد، جأحمررد 2
 .حديث صحيح: وقال األلباني. حديث حسن صحيح: الترمذي

 .ابن منظور، لسان العرب، مادة عبد. وهي الخضو  والتذلل: من العبودية: جمع عبادة: العبادات 3

 .حسن صحيح: قال األلباني. 022، ص0ذيلة بأحكام األلباني، جأبو داود، سنن أبي داود م 4

 .أمرا  بالصالة 2412( =عدد السنوات)2(*عدد أيام السنة الواحدة) 212(*عدد مرات الصالة في اليوم الواحد ) 2 5

أهرل  ، وريحانته من الدنيا، وأحد سيدي شبابهو الحسن بن علي بن أبي طالب، سبط رسول اهلل  :الحسن بن علي 6
، وعرن أبيره علري، روى عنره عكرمرة، ومحمرد برن سريرين وآخررون، كران حليمرا  ورعرا ، روى عن جرده رسرول اهلل . الجنة

ابرن . هر21ولي الخالفة بعد أبيه عدة أشهر،  م تنازل لمعاوية، وصان اهلل بذلك جماعة المسلمين توفي في المدينة سنة 
 .332، ص0قات الكبرى، جابن سعد، الطب. 1، ص3األ ير، أسد الغابة، ج

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الموسوعة الفقهية . اسم للدعاء في الصالة، في محل مخصوص من القيام: القنوت 7
 .21، ص24الكويتية، ج
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 يقضرى وال تقضري إنرك ،قضريت مرا شرر   وقنري ،أعطيرت فيمرا لري وبرارك ،1توليرت فريمن وتولني ،عافيت
نه ،عليك   2." وتعاليت ربنا تباركت ،توالي من يذل ال وا 

 
  3األخالق مكارم على األبناء تنشئة في اإلهمال :الثالث الفرع
 مررن ،عوامررل عرردة عررن ناجمررة األزمررة وهررذه ،أخررال  أزمررة األيررام هررذه فرري اإلسررالمية األمررة شررباب يعرراني
 ديننررا قرريم عررن ةبعيررد بررأخال  تخلقرروا قررد األبنرراء فنرررى ،والتوجيرره اإلرشرراد فرري دورهررا األسرررة إهمررال أهمهررا
 .الحدي ة االتصال وسائل من وغيرها ،اإلنترنت ومواقع ،الفضائية القنوات من تشربوها وقد ،العظيم
 ،طويلررة سرراعات ،المتحركررة الرسرروم علررى التلفرراز، لهررم وتفررتح الصررغار، أطفالهررا تلجلررس مرر ال ، األم فنرررى
 .عليهم يلعرض ما بكل يتأ رون أنهم علمت وما ساعات، بضع منهم استراحت ألنها ؛ سعيدة وتكون
 مررن ك يررر فري ذلررك ويظهرر ،لألطفررال األخالقرري بالبنراء  ،المطهرررة النبويرة والسررنة الكررريم القررآن اهررتم لقرد

 :ومنها ،الشريفة النبوية واألحاديث ،الكريمة اآليات
نلرروا الَّررِذين   أ يُّه ررا ي ررا} : قولرره :أوال   ل ك ررتْ  الَّررِذين   ِلي ْسررت ْأِذنكلمل  ،آم  ررانلكلمْ  م  للررم   ي ْبللغلرروا ل ررمْ  و الَّررِذين   ،أ ْيم  اْلحل

 ِمررنكلمْ  4

ث   ةِ  ق ْبلِ  ِمن ،م رَّاتٍ    ال  ال  علون   و ِحين   ،اْلف ْجرِ  ص  رن   ِ ي اب كلم ت ض  ِمرن ،الظَِّهيرر ةِ  مِّ ةِ  ب ْعردِ  و  رال  ثل  ،اْلِعش راء ص     رال 
ل ْيكلمْ  ل ْيس   ،لَّكلمْ  ع ْور اتٍ  ل ْيِهمْ  و ال   ع  ل ْيكلم ط وَّافلون   ،ب ْعد هلنَّ  5ن اح  جل  ع  كلمْ  ع  ل ى ب ْعضل  اللَّرهل  يلب ريِّنل  ك رذ ِلك   ،ب ْعرضٍ  ع 

ِليم   و اللَّهل  ،اآْلي اتِ  ل كلمل  ِكيم   ع   6.{ح 

 فري علريهم الردخول قبرل االسرتئذان ،الصرغار أبنراءهم يلعلموا أن ،المؤمنين  اهلل يأمر :االستدالل وجه
 وبعرردقيلولررة، ال ووقررت ،، حيررث يسررتيقظ اإلنسرران ويخلررع مالبررس نومررهالفجررر صررالة قبررل :أوقررات  ررالث
 . العشاء صالة

                                                           

 .303، ص4العظيم أبادي، عون المعبود، ج. أي تول أمري، وال تكلني إلى نفسي: تولني فيمن توليت 1

. 420، ص0الدارمي، سنن الدارمي، ج. 221، ص0أبو داود، سنن أبي داود، ج. 342، ص2ج أحمد، مسند أحمد، 2
 .حديث صحيح: قال األلباني. 342، ص2النسائي واللفظ له، سنن النسائي مذيلة بأحكام األلباني، ج

لل : األخال  3 : صرورة ظراهرة لره فكمرا أن   وهو حقيقة اإلنسان وطبعه وسجيته، وهرو الصرورة الباطنرة لإلنسران، : جمع خل
 .ابن منظور، لسان العرب، مادة خل . هي أخالقه: هي شكله وأوصافه التي تميزه عن غيره، ف ن  له صورة باطنة

ابرن منظرور، لسران العررب، مرادة . نرومهرو الجمرا  ونحروه فري ال: ما زالوا صغارا ، لم يحتلموا، واالحتالم: لم يبلغوا الحلم 4
 .حلم

ناح 5  .ور، لسان العرب، مادة جنحابن منظ. إ م: جل

 .22سورة النور، آية  6
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 1."الك ير على والقليل القاعد، على والمار الكبير، على الصغير يلسلم" : اهلل رسول قال : انيا  
 .السالم آداب ،الصغار أبناءهم يلعلموا أن ،المؤمنين  النبي يأمر :االستدالل وجه
 

 يكرن ،فسرلِّم أهلرك علرى دخلرت  إذا :بنري يرا" : اهلل رسول لي قال :قال ، 2مالك بن أنس عن : ال ا  
 .3" بيتك أهل وعلى عليك بركة
 .وكبارا   صغارا   للمسلمين تعليم وفيه ،االستئذان آداب  أنس  النبي يلعلم :االستدالل وجه
  

4سلمة أبي بن عمر عن :رابعا  
 اهلل رسول حجر في غالما   كنت"  :قال ، فري 5تطيش يدي وكانت 

 7."يليك مما وكل ،بيمينك وكل ،اهلل سم   :غالم يا" : اهلل رسول لي فقال ،6الصحفة
 .الطعام آداب للصبيان تعليم الشريف الحديث في :االستدالل وجه
 

                                                           

 .1324: تسليم الصغير على الكبير، رقم الحديث :االستئذان، باب: البخاري، صحيح البخاري، كتاب 1

 .02سبقت ترجمته ص 2
األلبرراني، محمررد ناصررر الرردين، . حررديث حسررن صررحيح غريررب: قررال الترمررذي. 21، ص2الترمررذي، سررنن الترمررذي، ج 3

 .حسن لغيره : قال األلباني.  ت، مكتبة المعارف، الرياض.، د2، ط033، ص3لترغيب والترهيب، جصحيح ا

سرحا  : عمر بن أبي سلمة 4 هو عمر بن أبي سلمة برن عبرد الررحمن برن عروف الزهرري المردني، فقيره، روى عرن أبيره وا 
عقروب وأبرو عوانرة، قرال ابرن معرين بن يحيى بن طلحة  وروى عنه ابن عمه سعد بن إبرراهيم ومسرفر وهير م وموسرى برن ي

قرال : ال يحتج بحدي ه، وذكره ابن حبان في ال قات، وقال ابن شاهين فري ال قرات: ال بأس به، وقال ابن خزيمة: والعجلي
ابرن حجرر، . 022، ص1الرذهبي، سرير أعرالم النربالء، ج. هرر023أحمد بن حنبل هو صالح  قة إن شاء اهلل، توفي سنة 

 .421ص ،1تهذيب التهذيب، ج

 . 222، ص2ابن األ ير، النهاية في غريب األ ر، ج. تخف  وتتناول من كل جانب: تطيش 5

 . ، مادة صحفمصطفى وآخرون، المعجم الوسيط .إناء من آنية الطعام، وجمعها صحاف: الصحفة 6

، طعرام واألكرل براليمينالتسرمية علرى ال :األطعمرة، براب: البخاري، صحيح البخاري، كتاب. متف  عليه، واللفظ للبخاري 7
: ، رقرررم الحرررديثآداب الطعرررام والشرررراب وأحكامهمرررا: األشرررربة، بررراب: مسرررلم، صرررحيح مسرررلم، كتررراب. 2110: رقررم الحرررديث

3133. 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=5842
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=5842
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=5842
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 األبناء تربية في اإلهمال حكم :الثثال المطلب
 تربيرررة علرررى 5الواليرررة أن   إلرررى ،4والحنابلرررة ،3والشرررافعية ،2والمالكيرررة ،1الحنفيرررة مرررن الفقهررراء جمهرررور ذهرررب

 فعررل بررأمرهم وذلرك ،الحيرراة قيرد علررى كانررا إن األبروين علررى تقرع ،إنا ررا   أو كررانوا ذكرورا   ،وتررأديبهم الصرغار
 إذا الرولي ويرأ م ،العادات وقبيح األخال  سيء عن وزجرهم ،وراتالمحظ اقتراف عن ونهيهم ،الطاعات

 :يأتي بما ذلك على استدلوا وقد، الواجب بهذا القيام في أهمل
 

نلوا الَِّذين   أ يُّه ا ي ا} : قوله :أوال   و أ ْهِلريكلمْ  أ نفلس ركلمْ  قلروا ،آم 
قلودله را ،ن رارا   6 رار ةل  النَّراسل  و  ل ْيه را ،و اْلِحج   ِئك رة  م ال   ع 

ظ   ون   ال   ،ِشد اد   ِغال  ا اللَّه   ي ْعصل ي ْفع للون   ،أ م ر هلمْ  م  ون   م ا و   7 . {يلْؤم رل
 فعرررل علرررى بحضرررهم وذلرررك ،النرررار مرررن أهلهرررم بوقايرررة ،المرررؤمنين الكريمرررة اآليرررة ترررأمر :االسرررتدالل وجررره

همال ،الوجوب يفيد واألمر ،المنكرات وترك ،الخيرات  8.محرم الواجب وا 
 

  في والرجل ،رعيته عن ومسؤول را  فاإلمام ،رعيته عن ومسؤول ،9را  كلكم" : قوله : انيا  
 11".رعيتها عن مسؤولة وهي ،10راعية زوجها بيت في والمرأة ،رعيته عن مسؤول وهو را  أهله
 

                                                           

 .014، ص1بن عابدين، رد المحتار، جا 1
 .41، ص2ابن رشد، بداية المجتهد، ج 2

 . 012، ص01النووي، روضة الطالبين، ج 3

ت، عرررالم الكترررب، .ط، د.، د420، ص0والمرررنح المرعيرررة، ج اآلداب الشررررعية ح برررن محمرررد،محمرررد برررن مفلرررابرررن مفلرررح،  4
 .001، ص0البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، ج. 221، ص3ابن قدامة، المغني، ج. ب.د

 .مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة ولي. هي القيام بأمور شخص آخر والتصرف بها: الوالية 5

 .ابن منظور، لسان العرب، مادة أهل. وأبناؤه وأقاربه هم زوجاته: أهل الرجل 6

 .1سورة التحريم، آية  7

 .012، ص02القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج 8

   . 3، ص2الخطابي، معالم السنن، ج. هو الحافظ المؤتمن على من يتولى أمره: الراعي 9

. أمر البيت واألوالد والخدم، والنصيحة للزوج في كل ذلك تدبير: ورعاية المرأة: قال اإلمام ابن حجر رحمه اهلل تعالى 10
 .  002، ص02ابن حجر، فتح الباري، ج

: العبرد را  فري مرال سريده، رقرم الحرديث: العتر ، براب: البخراري، صرحيح البخراري، كتراب .واللفظ للبخراريمتف  عليه  11
وعقوبرة الجرائر والحرث علرى الرفر  بالرعيرة،  فضريلة اإلمرام العرادل، :اإلمارة،، براب: مسلم، صحيح مسلم، كتاب. 3401

 .0231: ، رقم الحديثوالنهي عن إدخال المشقة عليهم
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 ،راعيرة زوجهرا بيت في والمرأة ،رعيته عن مسؤول وهو را  أهله في والرجل" : قوله :االستدالل وجه
 . الوالدين على مسؤوليتها تقع ،األبناء تربية أن   على دليل"  رعيتها عن مسؤولة وهي
  

  سرنين عشرر أبنراء وهرم عليهرا واضرربوهم سرنين، سربع أبنراء وهرم بالصرالة أوالدكرم مرروا " : قوله : ال ا  
 2." 1المضاجع فى بينهم وفرقوا
 والتفريرر  ،بالصررالة االلتررزام علررى أبنرراءهم تربيررة فري اآلبرراء دور ،الشررريف الحررديث يبررين :االسررتدالل وجره
همال ،الوجوب يفيد واألمر ،النوم مكان في بينهم  .محرم الواجب وا 

 
  5".4يمجسانه أو ،ينصرانه أو ،يهودانه فأبواه ،3الفطرة على يولد مولود كل " : قوله :رابعا  
 فررذلك ،غيررره لررزم فرر ذا ،حرر   ال الرردين علررى يولررد مولررود كررل أن   ،الشررريف الحررديث يبررين :االسررتدالل وجرره
 6.مقامهما يقوم من أو ،أبويه تربية بسبب

 
 7 ."ضرار وال ضرر ال"  : اهلل رسول قال :خامسا  

 ،األبنراء تربيرة فري واإلهمرال بأحرد، الضررر إلحرا  يجروز ال أنره الشريف، الحديث يبين :االستدالل وجه
 الردنيا فري فيشرقى ،واألخالقيرة اإليمانيرة القريم عرن بعيرد ،جيرل نشرأة عنهرا يرنجم ،ك يررة أضررارا   بهرم يلح 

 .واآلخرة

 
 الرعيرررة، هرررذه عرررن مسرررؤولون وهرررؤالء ،وأمهررراِتهم آبررراء هم اهللل  اسرررترعاهم رعيرررة   األبنررراء إن   :أقرررول وختامرررا  

 .وأتقنوا أحسنوا هم إن ،مأجورون أنهم كما ،فيها اإلهمال على ومحاس بون
 

                                                           

 .ابن منظور، لسان العرب، مادة ضجع. جمع مضجع، وهو مكان النوم: المضاجع 1

 .013سب  تخريجه ص 2

ط، .، د10، ص0األحكرام، جابرن دقير  العيرد، إحكرام األحكرام شررح عمردة . الخلر  عليره  هي مرا جبرل اهلل: الفطرة  3
 .ب.ت، مطبعة السنة المحمدية، د.د

 . 244، ص3ابن الجوزي، غريب الحديث، ج. وهي عبادة النار يعلمانه المجوسية،: يمجسانه  4
 .ابن منظور، لسان العرب، مادة مجس

د المشرررركين، رقرررم مرررا قيرررل فررري أوال: الجنرررائز، بررراب: البخررراري، صرررحيح البخررراري، كتررراب. متفررر  عليررره واللفرررظ للبخررراري 5
  .3122: معنى كل مولود يولد على الفطرة، رقم الحديث: القدر، باب: مسلم، صحيح مسلم، كتاب. 0201: الحديث

 . 342، ص1الشوكاني، نيل األوطار، جر  6

 .1سب  تخريجه ص 7
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 1المعاصرة قهيةالف القضايا في اإلهمال :خامسال الفصل

 
  :مباحث أربعة ويتضمن

 
 البيئة في اإلهمال :األول المبحث

 
  البشرية التنمية في اإلهمال :الثاني المبحث

 
  الجتماعي التكافل في اإلهمال :الثالث المبحث

 
  الفكرية الملكية في اإلهمال :الرابع المبحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

رهرا علرى طلبرة العلرم، فهري هي القضايا الفقهية التي ظهرت في السنوات القريبرة، وألشركل أم: القضايا الفقهية المعاصرة 1
 ،أو القضرايا المركبرة مرن عردة صرور قديمرة ، .تحتاج إلى اجتهاد فقهي، في بيان أحكامها الشرعية م ل حكرم االستنسراخ

 القضايا الفقهية المعاصرة، موقع منتديات الفقهاء .  م ل التنمية البشرية ،وأصبح لها مسميات حدي ة
 http://fuqaha.islammessage.com/archive/index.php?t-3eaa5ea19f4e97ceca465 



 
 

178 

 
 
 

 البيئة في اإلهمال :األول المبحث
 

 :مطالب أربعة وفيه
 

  البيئة في اإلهمال تعريف :األول المطلب
 

 مضار من عليها يترتب وما ،البيئة في اإلهمال مظاهر :الثاني المطلب
 

 إهمالها وعدم البيئة لحماية اإلسالم توجيهات :الثالث المطلب
 

  البيئة في اإلهمال حكم :الرابع المطلب
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 البيئة في اإلهمال :الرابع المبحث
 

  البيئة في اإلهمال تعريف :األول المطلب
 

 واصطالحاا  لغة البيئة تعريف :األول الفرع
 

 لغة البيئة تعريف :أولا 
 فررالن برراء يقررال ،الشرريئين تسرراوي تعنرري كمررا ،الشرريء إلررى الرجررو  وتعنرري ،برروءا   يبرروء برراء مررن :لغررة البيئررة
 1.له كفء وهو ،به قلتل أي :بفالن

 
 اصطالحاا  بيئةال تعريف :ثانياا 
 اهلل خلررر  مررن ،حيررة وغيررر حيررة طبيعيررة مكونررات مررن ،باإلنسرران يحرريط مررا كررل هرري :اصررطالحا   البيئررة
 مررا تشررمل كمررا ،والهررواء ،والمرراء ،والوديرران ،والسررهول ،والجبررال ،والنباتررات ،الحيوانررات فرري مم لررة ،تعررالى
 2.منشآت من اإلنسان يشيده

 
 البيئة في اإلهمال تعريف :الثاني الفرع
 بتعريضررها ،األكمررل الوجرره علررى للبيئررة اإلنسرران رعايررة عرردم :بأنهررا البيئررة فرري اإلهمررال تعريررف يمكررن
 . فسادها إلى يؤدي مما ،تنميتها وعدم ،للخطر

 
 مضار من عليها يترتب وما ،البيئة في اإلهمال مظاهر :الثاني المطلب

 
 مضار من ليهاع يترتب وما ،النباتية البيئة في اإلهمال مظاهر :األول الفرع
  غررذاء مررن يلزمهررا مررا اسررتيراد علررى ،اإلسررالمية الرردول مررن ك يررر تعتمررد حيررث :الزراعررة فرري اإلهمررال :أوال  
 3.األغذية أسعار في باهظ ارتفا  إلى أدى مما ،أجنبية دول من
 

                                                           

 .مادة بوأابن منظور، لسان العرب، . ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة بوأ 1

م، عمرررادة 3111-هررر0421، 1ص ضرراهر، عرردنان برررن صرراد ، أحكررام البيئرررة فرري الفقررره اإلسررالمي، رسررالة ماجسرررتير، 2
 .الدراسات العليا، الجامعة اإلسالمية، غزة

 .23صجع الساب ، المر  3
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 لتريا السرامة، النفايرات بردفن ،الفقيررة الردول بعرض تقروم حيرث :التربرة علرى المحافظة في اإلهمال : انيا  
 2 .الخطيرة األمراض بعض وظهور ،1التربة تلوث إلى أدى مما ،أراضيها في الغنية الدول لها تلصدرها

 
 إلرى أدى ممرا ،واألسرمدة المبيردات اسرتخدام فري يلفرطرون الذين المزارعين؛ مراقبة في الدولة إهمال : ال ا  

 3 .الملو ة المزروعات تناول نتيجة ،خطيرة أمراض ظهور
 

 الستخدامها سنويا   منها الماليين قطع يتم حيث ،الغابات أشجار على المحافظة في الدول همالإ :رابعا  
 :إلى أدى غيرها زراعة في إهمال من يقابله وما ،الصناعات في
 
 النبررات  إن حيررث ،للتررنفس الضررروري األوكسررجين إلررى حاجترره مررن عاليررة نسرربة مررن اإلنسرران حرمرران .2

 مرن اإلنسران يخلرص ف نه وبالتالي ،األكسجين ويطل  ،الكربون أكسيد  اني إلى غذاءه صنع في يحتاج
 . المفيدة بالغازات ويمده ،الضارة الغازات

 الجليرد ذوبران فري يتسربب وبالترالي ،األرض حررارة درجرة يرفرع الكربرون أكسيد  اني غاز نسبة زيادة .1
 وتضرر ،اليابسرة تغمرر التري بحرارال مسرتوى  فري ارتفرا  إلرى يرؤدي مما ،والجنوبي الش مالي القطبين في

 4. اليابسة مساحة من وتقلل ،والمنشآت باإلنسان
 5.الغابات تجلبها التي األمطار في فادح نقص حصول .3
 6.الغابات تلك تسكن التي لحيواناتا انقراض .2
 
 
 
 
 

                                                           

هو إفسراد لمكونرات التربرة ؛ بحيرث تتحرول هرذه المكونرات، مرن عناصرر مفيردة، إلرى عناصرر ضرارة، ممرا : تلوث التربة 1
 .31ضاهر، أحكام البيئة في الفقه اإلسالمي، ص. يلفقدها دورها في صناعة الحياة

 . 040صالمرجع الساب ،  2

 .22صضاهر، أحكام البيئة في الفقه اإلسالمي،  3

السرماك، محمرد، الردين والبيئرة،  .الجنوبي رة أمريكرا فري األمرازون منطقرة فري الغابرات إزالرةهذه الظراهرة ترم مالحظتهرا عنرد  4
 www.aalalbayt.org/EnvConference/022.pdfموقع مؤسسة آل البيت 

 .23ضاهر، أحكام البيئة في الفقه اإلسالمي، ص 5

 . نفس الصفحةالمرجع الساب ،  6
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  مضار من عليها يترتب وما ،الحيوانية البيئة في اإلهمال مظاهر :الثاني الفرع
 .عليها الطلب ك رة بسبب ،أسعارها ارتفا  إلى أدى مما ،الحيوانات تربية في همالاإل :أوال  
لقراء ،فيهرا المجراري صرب طرير  عرن ،واألنهرار البحرار نظافرة فري الردول إهمرال : انيا    المردن؛ نفايرات وا 
 تالحيوانرا مرن كبيرر عدد نفو  إلى أدى مما ،الصناعات ومخلفات ،مشعة ومواد ،كيميائية مبيدات من

 1.اإلنسان لغذاء مهما   مصدرا   تلعد التي ،البحرية
 

 2 مضار من عليها يترتب وما ،المائية البيئة في اإلهمال مظاهر :الثالث الفرع
  .مالية أعباء   عليهم يضيف مما ،الماء استهالك ترشيد في األفراد إهمال :أوال  
  :إلى أدى مما ،األنهار مياه نظافة في الدول إهمال : انيا  
 البلهارسريا م رل ؛ مهلكرة برأمراض إصرابته إلى أدت ،ملو ة مياه تناوله نتيجة ،اإلنسان صحة تدمير .2

 .والمالريا والكوليرا
 .المزروعات تلوث أدى مما ،الملو ة بالمياه النباتات ري .1
 

  مضار من عليها يترتب وما ،الهوائية البيئة في اإلهمال مظاهر :الرابع الفرع
 آالف مررن تقذفرره مررا نتيجررة ،الهرروائي التلرروث تسرربب الترري ؛ المصررانع إغررال  فرري ومرراتالحك إهمررال .2

 ،الضرارة األشرعة تسررب  رم ومرن ،3األوزون طبقرة آكرلت إلرى ترؤدي التري ،السرامة الغرازات مرن األطنران
 4.والنباتية الحيوانية ال روات وتدمير ،السرطانية األمراض حدوث في تتسبب التي
 5.األوزون طبقة على وتؤ ر ،الهواء في السامة الغازات تطل  التي ،المركبات إصالح في اإلهمال .1
 ممررا ،السرركنية األمرراكن فرري والمطرراعم الحجررر ومناشررر المصررانع إنشرراء منررع فرري ،الحكومررات إهمررال .3 

 .األماكن هذه في للمقيمين صحية مشاكل في يتسبب
 
 
 

                                                           

 .  32هر، أحكام البيئة في الفقه اإلسالمي، صضا 1

 .23صالمرجع الساب ،  2

عباسري، محمرد برن زعميرة،  .الشمسرية الضرارة األشرعة واقيرا ، مرن اهلل تعرالى غرازي، جعلره غرالف هري: طبقرة األوزون 3
م، 3113-هررر0432، 040، صبررين الشررريعة اإلسررالمية والقررانون الجزائررري ، رسررالة ماجسررتيردراسررة مقارنررة  حمايررة البيئررة

 .كلية العلوم اإلسالمية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمهورية الجزائرية

 .نفس الصفحةالمرجع الساب ،  4

 .21ضاهر، أحكام البيئة في الفقه اإلسالمي،  ص 5
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 جراء مرا أهرممرن و التلروث علرى صرحة اإلنسران، وقد أصدرت منظمرة الصرحة العالميرة، تقريررا  يبرين أ رر 

  1:هفي
 .الميكروبات من خالية ،نقية مياه على الحصول يستطيعون ال ،العالم سكان نصف من أك ر .2
 .ال الث العالم دول في ،يوميا   شخص ألف 38 من أك ر يقتل التلوث . 1
 

 إهمالها وعدم البيئة لحماية اإلسالم توجيهات :الثالث المطلب
 :ذلك ومن ،إهمالها وعدم البيئة مكونات حماية إلى اإلسالم دعا
 

  إهمالها وعدم النباتية البيئة حماية على الحث :األول الفرع
 

 فرر ن ،2فسرريلة أحرردكم يررد وفرري ،السرراعة قامررت إن"  : فقررال ،األرض زراعررة علررى  النبرري حررث :أوال  
 .3" فليغرسها ؛ يغرسها حتى تقوم أال استطا 

 أو ،غرسررا   يغرررس مسررلم مررن مررا"  : فقررال ،األرض بزراعررة يهررتم مررن علررى األجررر  يالنبرر رتررب وقررد
 4".صدقة به له كان إال ،بهيمة أو إنسان أو طير منه فيأكل ؛ زرعا   يزر 

 
 .1" له فهي ،ميتة أرضا   أحيا من"  : فقال :5تاالمو  إحياء على الحث : انيا  

                                                           

 .12ص  ،عباسي، حماية البيئة 1

 .121، ص0الصغير، ج المناوي، التيسير بشرح الجامع. هي النخلة الصغيرة: الفسيلة 2

بررراب اصرررطنا  المرررال، ن أمرررين الزهيرررري، سرررمير بررر: األدب المفررررد، تحقيررر محمرررد برررن إسرررماعيل برررن إبرررراهيم، البخررراري،  3
، 0األلبررراني، السلسرررلة الصرررحيحة، ج .م، مكتبرررة المعرررارف للنشرررر والتوزيرررع، الريررراض 0112-هرررر0401،  0ط ، 343ص
 .صحيح: قال األلباني. 22ص

: فضررل الررزر  والغرررس، رقررم الحررديث: الحرررث، برراب: البخرراري، صررحيح البخرراري، كترراب. لفررظ للبخرراريمتفرر  عليرره، وال 4
 .0222: فضل الغرس والزر ، رقم الحديث: المساقاة، باب: مسلم، صحيح مسلم، كتاب. 3231

عشراب، وتروفير يعني جعل األرض التي ال يمتلكها أحد، صالحة للزراعة ؛ برفرع العوائر  مرن أحجرار وأ: إحياء الموات 5
الزحيلررري، الفقرره اإلسرررالمي . تربررة صررالحة للزراعرررة، وتوصرريل المررراء لهررا، وتشررييد األسررروار عليهررا، أو تشرررييد البنرراء عليهررا

 .4201، ص1وأدلته، ج

. 412، ص2النسررائي، سررنن النسررائي، ج. 011، ص33أحمررد، مسررند أحمررد، ج. 0111، ص4مالررك، موطررأ مالررك، ج 1
قرال . 042، ص2أبو داود واللفظ له، سنن  أبي داود مذيلة بأحكرام األلبراني، ج. 241، ص3الدارمي، سنن الدارمي، ج

 .حديث حسن: األلباني
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 اهلل رسول قال :ذلك يفعل من على الشديدة العقوبة وترتيب ،سبب دون عب ا   األشجار قطع تحريم : ال ا  
 :  "3" 2النار في رأسه اهلل صو ب ؛ 1سدرة قطع من . 
 
 

  إهمالها وعدم ،الحيوانية البيئة حماية على الحث :الثاني الفرع
 أحاديررث فرري ذلررك ورد وقررد ،ذلررك يفعررل لمررن بالعقوبررة والتوعررد ،بالحيوانررات األذى إلحررا  عررن النهرري :أوال  
 :منها عدة
 عليرره اهلل صررلى النبرري رأى فلمررا ،لرره ناضررح   فيرره فرر ذا ،األنصررار مررن لرجررل حائطررا   ، النبرري دخررل. 2

"  :فقرال ،فسركن ،وس رراته ِذْفرراه فمسرح ،وسرلم عليره اهلل صرلى اهلل رسرول فنزل ،عيناه وذرفت ،حن   ،وسلم
 الترري البهيمررة هررذه فرري اهلل تتقرري أال :فقررال ،أنررا :فقررال ،األنصررار مررن شرراب فجرراء ؟ الجمررل هررذا رب   مررن

 4." وتلدئبه تلجيعه أنك وزعم ،إلي   شكاك ف نه ؟ إياها اهلل ملكك
 .يطي  مما أك ر وتكليفه ،الجمل إطعام في إهماله بسبب كان ،الجمل لصاحب  النبي فتوبيخ

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

مصررطفى وآخرررون، . هررو الشررجر الكبيررر الررذي ينبررت فرري الفررالة، ويتخررذه النرراس ظررال  يسررتظلون برره مررن الشررمس: السرردر 1
 .المعجم الوسيط، مادة سدر

، 3المنرراوي، التيسررير بشرررح الجررامع الصررغير، ج. ه علررى رأسرره فرري نررار جهررنمنكسرره وألقررا: صرروب اهلل رأسرره فرري النررار 2
 .242ص

قررررال .  221، ص4أبررررو داود، سررررنن  أبرررري داود مذيلررررة بأحكررررام األلبرررراني، ج. 023، ص2النسررررائي، سررررنن النسررررائي، ج 3
 .حديث صحيح: األلباني

  .1سب  تخريجه ص 4
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  نقراالت إبرال   بمصرر أن نريبلغ " :بمصرر واليره إلرى ،تعرالى اهلل رحمره ،1العزيرز عبرد بن عمر كتب وقد
 مرن أك رر البعيرر علرى يلحمرل أنره أعررفن فرال ،هرذا كترابي أتراك فر ذا ،رطرل ألرف منهرا البعير على يلحمل
 2." رطل  ستمائة

 
 ابررن فقررال ،عنهررا تفرقرروا عمررر ابررن رأوا فلمررا ،يترامونهررا دجاجررة نصرربوا قررد بنفررر ، 3عمررر ابررن مررر  .1

 4." هذا فعل من لعن  رسول إن ؟ هذا فعل من"  :عمر
 
 5." للصالة يوقظ ف نه الديك تسبوا ال"  : قوله .3
 

 المالرك على يحرم أنه إلى ؛ 9والحنابلة ،8والشافعية ،7والمالكية ،6الحنفية من ،الفقهاء جمهور ذهب وقد
ن ،بها يلنتفع ال مريضة كانت ولو ،10وسقيها بهائمه إطعام إهمال   أجبر ذلك عن امتنع وا 

                                                           

 .001سبقت ترجمته ص 1
 .م، مؤسسة الرسالة، بيروت0112-هر0404، 0،  ط012ص اإلسالمية، الشريعة لدراسة يوسف، مدخل القرضاوي، 2

 .2سبقت ترجمته ص 3
مررا يكررره مررن الم لررة والمصرربورة : ، بررابالررذبائح والصرريد :البخرراري، صررحيح البخرراري، كترراب. متفرر  عليرره واللفررظ لمسررلم 4

النهري عرن : ا يؤكرل مرن الحيروان، برابالصريد والرذبائح ومر: مسلم، صرحيح مسرلم، كتراب. 2011: رقم الحديث والمج مة،
 .0121 :صبر البهائم، رقم الحديث

داود واللفرررظ لررره، سرررنن أبررري داود مذيلرررة . 324، ص1النسرررائي، سرررنن النسرررائي، ج. 02، ص31أحمرررد، مسرررند أحمرررد، ج 5
 .حديث صحيح: قال األلباني. 421، ص4بأحكام األلباني، ج

 .04، ص4الموصلي، االختيار لتعليل المختار، ج 6

 .14البغدادي، إرشاد السالك، ص 7

 . 0311030، ص1النووي، روضة الطالبين، ج 8

 . 412، ص2البهوتي، كشاف القنا ، ج 9

هرو : الحيروان المحتررمو . 0311030، ص1النرووي، روضرة الطرالبين، ج. قيد الشافعية ذلك بأن يكون الحيوان محترمرا   10
 موقرررع دار اإلفتررراءأبحررراث هيئرررة كبرررار العلمررراء،  لرررى الطرررر  العامرررة،المواشررري السرررائبة ع.  الحيررروان الرررذي لرررم نرررؤمر بقتلررره

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=1&View=Page&Page 
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 .2 قضاء ال ديانة :الحنفية وعند ،1وقضاء ديانة لجمهورا عند عليه
 

 : بها العناية على األجر وترتيب، بالحيوانات االهتمام على الحث:  انيا  
 3هريرررة أبرري فعررن

 ،اهلل رسررول أن ، ذا، حقهررا اإلبررل فررأعطوا ؛ الخصررب فررى سررافرتم إذا: " قررال  وا 
 5". السير فأسرعوا ؛ 4الجدب فى سافرتم

، خصربا   المرعرى كران إذا، السرفر في الرعي من حقها إعطائها على ؛ اإلبل أصحاب  يالنب حث فقد
 6.ب طعامها يلعجل حتى، الجدب في بها اإلسرا  على حث كما
 النبي أن  " ، عنها اهلل رضي عائشة وعن، يتوضأ  م، فتشرب، اإلناء للهرة 7يصغي كان  

 8".بفضلها
 

                                                           

ذهررب المالكيررة إلررى أنرره يجررب علررى المالررك نفقررة دوابرره، فرر ن أبررى أو عجررز عررن اإلنفررا  فقررد : وفرري هررذه المسررألة تفصرريل 1
 .121، ص3قرطبي، الكافي، جال. دقة أو هبةأخرج عن ملكه ببيع أو ص

فقرررروا أن مالررك الحيرروان مررأكول اللحررم إذا امتنررع عررن : وفررر  الشررافعية بررين كررون الحيرروان مررأكول اللحررم أو غيررر مأكولرره-
بقاء لملكه وعدم إضراعة مالره، : اإلنفا  عليه لزمه أحد أمور  ال ة اإلنفا  عليه أو بيعه، أو ذبحه ؛ دفعا للضرر عنه وا 

وأما مالك غير مأكول اللحم فيلزمه بيعه أو اإلنفا  عليه، وال يجوز له ذبحه، ألنره غيرر مرأكول اللحرم فيحررم ذبحره، فر ن 
أبى ذلك تصرف الحاكم فيما يرراه مصرلحة حسرب مرا يقتضريه الحرال نيابرة عنره مرن إجرارة الدابرة أو بيعهرا، فر ن لرم يمكرن 

فري بيرت مرال المسرلمين مرن األمروال مرا ينفر  الحراكم منهرا عليهرا، وجرب ذلك وجبت نفقتها في بيرت المرال، فر ن لرم يوجرد 
 .031، 1النووي، روضة الطالبين، ج .على جماعة المسلمين كفايتها

إن امتنررع مالررك البهيمررة مررن اإلنفررا  عليهررا أجبررر علررى ذلررك، ألنرره واجررب عليرره كمررا يجبررر علررى سررائر : وقررال الحنابلررة_ 
أو عجز عنه أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول، ألن بقاءها في يده بترك اإلنفا   الواجبات، ف ن أبى اإلنفا  عليها

. عليهررا ظلررم، والظلررم تجررب إزالترره، فرر ن أبررى فعررل الحرراكم األصررح مررن هررذه األمررور ال ال ررة أو اقترررض عليرره وأنفرر  عليهررا
 .414، ص2البهوتي، كشاف القنا ، ج

لرك البهرائم علرى اإلنفرا  عليهرا، ألن  القضراء يعتمرد أهليرة االسرتحقا  فري إلى أنه ليس للقاضري إجبرار ما ذهب الحنفية 2
 .04، ص4الموصلي، االختيار لتعليل المختار، ج. لدواب ال تملك هذه األهليةالمقضي له، وا

 .021سبقت ترجمته ص 3

 .ابن منظور، لسان العرب، مادة جدب. القحط: الجدب 4

أبو داود واللفظ له، سنن أبي داود مذيلة . 323، ص2، سنن النسائي، جالنسائي. 021، ص04أحمد، مسند أحمد، ج 5
 .حديث صحيح: قال األلباني. 222، ص3بأحكام األلباني، ج

 .002عباسي، حماية البيئة، ص 6

 .044، ص0ابن حجر، فتح الباري، ج. ميله لها لتشرب منه بسهولةيل : يصغي للهرة اإلناء 7

 .حديث صحيح: قال شعيب األرناؤوط. 311، ص2ج. بأحكام شعيب األرناؤوطأحمد، مسند اإلمام أحمد مذيل  8
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  أبي هريررة عنو  ،  اهلل رسرول أن  فوجرد، العطرش عليره اشرتد بطرير  يمشري رجرل بينمرا: " قرال 
 بلرغ لقرد: الرجرل فقرال، العطرش مرن 1ال ررى يأكرل، يلهرث كلب ف ذا، خرج  م، فشرب فيها فنزل، بئرا  
، 3بفيره أمسركه  رم، مراء 2خفره فمرأل، ئررالب فنرزل، منري بلرغ كران الرذي م رل، العطرش من الكلب هذا
ن، اهلل رسررول يررا: قررالوا. لرره فغفررر، لرره اهلل فشرركر، الكلررب فسررقى، 4رقرري حتررى  البهررائم هررذه فرري لنررا وا 
 6 ".أجر 5رطبة كبد كل في: فقال ؟ ألجرا  

 
 أعظرم مرن وهرذا ،تسرميتها ذلرك ومرن، الحيوانرات تكرريم إلرى دعرا برل، برذلك اإلسرالم يكترف لرم:  ال را  
  7.بالقصواء ناقته  النبي سمى فقد ،ومميزاته خصائصه بعض في اإلنسان مع فيه يشترك إذ ،ريمالتك
 10".  عفير له يقال حمار على ، النبي 9ردف كنت: " قال،  8جبل بن معاذ وعن
 
 
 
 

                                                           

 .مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة  را. لسان العرب، مادة  را ابن منظور،. التراب الندي: ال رى 1

 .مادة خفف ،المرجع الساب . ما يللبس في الِرجل من جلد رقي : الخف 2

 موقع المعاني. فمه: فيه 3
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&word=%D9%81 

 .مادة رقا ابن منظور، لسان العرب،. صعد: رقي 4

لنرووي، شرررح النررووي علررى ا. كنايررة عرن الحرري، وسررمي الحري ذا كبررد رطبررة، ألن  الميررت يجرف جسررمه وكبررده: كبرد رطبررة 5
 .340، ص04مسلم، ج

. 3212: فضرل سرقي المراء، رقرم الحرديث: المساقاة، براب: لبخاري، كتابالبخاري، صحيح ا. متف  عليه واللفظ لمسلم 6
طعامها، رقم الحديث: السالم، باب: مسلم، صحيح مسلم، كتاب  .3344: فضل سقي البهائم المحترمة وا 

 .3101: ، رقم الحديثناقة النبي : الجهاد والسير، باب: البخاري، صحيح البخاري، كتاب 7

بن جبل بن عمرو برن أوس األنصراري الخزرجري، صرحابي جليرل، إمرام الفقهراء، وأعلرم األمرة  هو معاذ: معاذ بن جبل 8
 ،بالحالل والحرام، أسلم وعمره  ماني عشرة سنة، شهد بيعة العقبة،  م شهد المشاهد كلها مع رسول اهلل 

ا  ألهرل الريمن، مرات سرنة قاضري ، وكان من الذين يفتون فري ذلرك العهرد، بع ره النبري جمع القرآن على عهد الرسول 
 .211، ص4ابن األ ير، أسد الغابة، ج. 431، ص2ابن حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة، ج. هر02

 . ابن منظور، لسان العرب، مادة ردف. تبع، وكل شيء تبع شيئا  فهو ردفه: ردف 9

. 3110: لحمررار، رقررم الحررديثاسررم الفرررس وا: الجهرراد والسررير، برراب :البخرراري، صررحيح البخرراري، كترراب. متفرر  عليرره 10
الرردليل علررى صررحة إسررالم مررن حضررره المرروت مررا لررم يشررر  فرري النررز  وهررو : اإليمرران، برراب: مسررلم، صررحيح مسررلم، كترراب

 .21: رقم الحديث الغرغرة،

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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 : ذلك ومن، إهمالها وعدم، والطرق المساجد نظافة على المحافظة على الحث: الثالث الفرع
 تصرلح ال المسراجد هرذه إن  : " قرائال     النبري فأرشرده، جراهال   المسجد في بال الذي رابياألع قصة. 2

 1". القرآن وقراءة، والصالة، تعالى اهلل لذكر هي إنما، القذر وال البول هذا من لشيء
 2".بيته في وليقعد، مسجدنا فليعتزل: قال أو، فليعتزلنا بصال   أو  وما   أكل من: "  قوله. 1
 ترررؤذي كانررت، الطريرر  ظهرررر مررن قطعهررا شرررجرة فرري، الجنررة فررري يتقلررب رجررال   رأيرررت لقررد " : الوقرر. 3

 3."الناس
 

  البيئة في اإلهمال حكم :الرابع المطلب
 الضررر إزالرة عليره ويترترب ،البيئرة في اإلهمال اإلنسان على يحرم أنه إلى ،4المعاصرون الفقهاء ذهب
 ال" : الفقهيررة القاعرردة علررى اجتهررادهم فرري اعتمرردوا وقررد ،فيهررا إتررالف مررن أحرردث  مررا وضررمان ،ولجررد إن

 5 ."ضرار وال ضرر
 يلحكم أن يمكن ال أفعال هي ،للحياة صالحة غير ذلك جراء وتصبح ،بالبيئة ضررا   تللح  التي فاألفعال
 :بالتحريم إال شرعا   عليها

 األماكن في يبنيهو  ،اآلخرين صحة يهمل أن حقه من ليس لكن ،مصنعا   يبني أن اإلنسان ح  فمن 
 .للناس صحية أضرار ب لحا  المصنع هذا مخلفات تتسبب بحيث ،السكنية

 يرؤذي قرد بشركل ،منهرا اإلك رار حقره مرن لريس لكرن ،الحشررية المبيردات يسرتخدم أن المزار  ح  ومن 
 .المزروعات هذه يتناول من صحة

 صوته برفع ناآلخري يزعج أن حقه من ليس لكن ،التلفاز يشاهد أن اإلنسان ح  ومن. 
 تلوي ها حقه من ليس لكن ،الشرب مياه استخدام اإلنسان ح  ومن. 

                                                           

 .322: وجوب غسل البول، رقم الحديث: الطهارة، باب: مسلم، صحيح مسلم، كتاب 1

مسررلم، صررحيح . 222: مررا جراء فرري ال روم، رقررم الحرديث: األذان، براب: ابالبخراري، صررحيح البخراري، كترر. متفر  عليرره 2
 .214: رقم الحديث نهي من أكل  وما  أو بصال  أو كرا ا  أو نحوهما،: ، بابالمساجد ومواضع الصالة: مسلم، كتاب

  .2922: واآلداب، باب فضل إزالة األذى عن الطري ، رقم الحديث، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة مسلم 3
بحث مقدم لمجمع الفقه اإلسالمي في دورته ) ، البيئة والحفاظ عليها من منظور إسالمي عبد القادر محمد أبو العال، 4 

بحث مقدم لمجمع الفقه اإلسالمي )  ح  اإلسالم في بيئة صحية مناسبة عبد السالم، جعفر،. 33ص، ( التاسعة عشرة
بحرث مقردم لمجمرع الفقره اإلسرالمي فري دورتره )  اإلسالم وحمايرة البيئرة  شوقي،دنيا، . 1، ص( في دورته التاسعة عشرة

بحث مقدم لمجمرع الفقره اإلسرالمي فري )البيئة في الفقه اإلسالمي وقاية وتنمية خليل، الميس، .  32ص(  التاسعة عشرة
الفقه اإلسالمي في  بحث مقدم لمجمع) خياط، البيئة والحفاظ عليها من منظور إسالمي . 32ص(  دورته التاسعة عشرة
 www.ahlalhdeeth.comموقع ملتقى أهل الحديث . 01ص، (دورته التاسعة عشرة

  .02سب  شرحها ص 5
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 مخلفررات مررن تطرحرره بمررا الهررواء يلرروث أن حقرره مررن لرريس لكررن ،سرريارة يركررب أن اإلنسرران حرر  ومررن 
 .المتعارف الحد تفو 

 يلسرررب أن حقرره مررن لرريس لكررن ،ونحوهمررا والتنظيررف الطهرري فرري بالمرراء االنتفررا  اإلنسرران حرر  ومررن 
 .العامة الطرقات إلى مجاريه ذارأق

 حقره مرن لريس لكن ،ويستمتع نزهات في يخرج وأن ،الجميلة بالمناظر يستمتع أن اإلنسان ح  ومن 
 .واليابس األخضر لتأكل الغابات في الموقد نار ترك

 
 ومرن ،الضرر إزالة كيفية في ،التفصيلية القواعد من مجموعة ،"ضرار وال ضرر ال" قاعدة على وينبني
 :1القواعد هذه
 "اإلمكان بقدر يلدفع الضرر"  .2

 طرير  عرن ،بالكليرة إزالتره يجرب ضرر هو ،للبيئة ملو ة أدخنة عنه يصدر سكني حي في مصنع فبناء
 ،األسرباب مرن سربب ألي ذلرك تعرذر إذا لكرن ،السركان عرن بعيردة صرناعية منطقة إلى المصنع هذا نقل

 .المتصاعدة األدخنة خطر من تقلل ،جدا   طويلة مداخن بعمل ،يمكن ما بقدر الضرر دفع فيجب
 
 ." يزال الضرر"   .1

 الفحررص طريرر  عررن ،إزالترره يجررب ضرررر وهرري للبيئررة ملو ررة أدخنررة ،السرريارات مررن المتصرراعدة فاألدخنررة
 .للبيئة الملو ة للسيارات المخالفات وتحرير ،للمركبات الدوري

 
 ." بم له يلزال ال الضرر"  .3

 أن نسرتطيع ال لكننرا ،أسرعارها وارتفرا  ،عرددها تنراقص إلرى يرؤدي ،واألبقرار األغنرام تربيرة في فاإلهمال
 الطلرب لتغطري وتك يرهرا الحيوانرات هرذه بتربية االهتمام يجب :نقول لكن ،اللحوم تناول من الناس نمنع
 .عليها

 
 
 
 
 
 

                                                           

 www.ahlalhdeeth.comموقع ملتقى أهل الحديث  .01صخياط، البيئة والحفاظ عليها من منظور إسالمي،  1
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 : العام الضرر لدفع الخاص الضرر يلتحمل .2
 عقرار هردم يتطلرب توسريعه لكرن ،توسريعه باإلمكران وكران ،ما بلد في المركبات على الطري  ضا  ف ذا

 الواقرع الضررر ألن ،صراحبه وتعرويض ،البنراء هردم ،األمرر لرولي يمكرن القاعردة هرذه علرى فبناء ،خاص
 1.هدمه عند البناء صاحب على الواقع الضرر من أشد ،البلد على
 

 :فيره جراء مرا أهرم ومرن عليهرا، والحفراظ بيئةال بشأن قراره في اإلسالمي، الفقه مجمع إليه ذهب ما وهذا
لرزام ،العرالم بقرا  مرن بقعرة أي علرى ،ضرارة نفايرات أيرة إلقراء تحرريم .2"  النفايرات لهرذه المنتجرة الردول وا 

 جعرل عرن باالمتنرا  ،اإلسرالمية الردول التزام مع ،بالبيئة يضر ال نحو وعلى ،بالدها في بها بالتصرف
  .النفايات هذه دفن أو لتلقي مكانا   ،بالدها

 
 األفعرررال م رررل إليهرررا، إسرراءة أو للبيئرررة، أضررررار أيرررة تحمررل التررري والتصررررفات، األفعرررال كافررة تحرررريم .1

 ،جرائرا   اسرتخداما   تسرتخدمها أو المروارد، تسرتهدف أو البيئري، التوازن اختالل إلى تؤدي التي والتصرفات
  .الضرر إزالة بضرورة الخاصة يةالشرع بالقواعد عمال   ،المستقبلية األجيال مصالح يراعي ال
 
 تسرررب إلررى يررؤدي مررا كررل وحظررر ،الرردول جميررع مسررتوى علررى الشررامل الرردمار أسررلحة نررز  وجرروب .3

 بمنع الخاصة اليقينية القواعد إلى استنادا   البيئة، وتلويث ،األوزون طبقة  قب توسيع في تساعد ،غازات
 2 ".الضرر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .033، ص3الحموي، غمز عيون البصائر، ج 1

هرررا مرررن منظرررور إسرررالمي، مجمرررع الفقررره اإلسرررالمي الترررابع لمنظمرررة المرررؤتمر اإلسرررالمي، قررررار رقرررم البيئرررة والحفررراظ علي 2
 http://islamtoday.net/bohooth/artshow-32-114429.htm ، موقع اإلسالم اليوم  (00/01)02
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 البشرية تنميةال في اإلهمال :الثاني المبحث

 
 :مطالب ثالثة وفيه

 
 البشرية التنمية في اإلهمال تعريف :األول المطلب

 
 البشرية التنمية في اإلهمال أشكال :الثاني المطلب

 
  البشرية التنمية في اإلهمال حكم :الثالث المطلب
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 البشرية التنمية في اإلهمال :الثاني المبحث

 
 البشرية التنمية في اإلهمال ريفتع :األول المطلب
  البشرية التنمية تعريف :األول الفرع
 زاد أي :المال نما :يلقال ،الشيء في الزيادة ويعني ،نموا   ينمو نما من مأخوذة :لغة التنمية تعريف :أوال  

 1.وك ر
 االقتصررادية يررةالتنم فمفهرروم ،أشرركالها برراختالف التنميررة مفهرروم يختلررف :اصررطالحا   التنميررة تعريررف : انيررا  

 .التنمية أشكال من غيرها أو البشرية التنمية مفهوم عن يختلف
  ومهاراته ،اإلنسان لقدرات ،وشاملة مستمرة تطوير عملية هي :البشرية التنمية  تعريف : ال ا  
 الظرروف تحسرين بهردف ؛ والمجتمرع ،واألسررة ،الفررد على ،اإلنتاج وأفضل ،العطاء بكامل يعود بشكل
 2.الحياة مجاالت جميع في البشرية

 
 البشرية التنمية في اإلهمال تعريف :الثاني الفرع
 المجرراالت فرري البشرررية القرردرات بتطرروير االهتمررام عرردم :بأنرره البشرررية التنميررة فرري اإلهمررال تعريررف يمكررن

  .الحياة مجاالت كافة في ،البشرية الظروف في تردٍ  إلى يؤدي مما ،المختلفة
 

 البشرية التنمية في اإلهمال أشكال :الثاني المطلب
  األخالقية التربية في اإلهمال :األول الفرع
 الشرر  أقرهرا التري األخالقيرة للقريم إهمالهرا من نابعة ،أخال  أزمة األيام هذه المسلمة المجتمعات تعاني
 :اإلهمال هذا أشكال أهم ومن ،الحنيف

  :أهمها ومن ،3الدينية األخال  في اإلهمال .2
 1.والمحبوبات المكروهات من ،النفس على ورد بما ،القلب سكون وهو :الرضا .أ

                                                           

 .، المعجم الوسيط، مادة نماوآخرونمصطفى  1
م، كليرة أصرول 3100-هرر0423، 2ماجسرتير، صالنبوية، رسرالة الغندور، سماح طه أحمد، التنمية البشرية في السنة  2

 . الدين، الجامعة اإلسالمية، غزة

العصررريمي، األخرررال  العمليرررة فررري القررررآن الكرررريم، رسرررالة ماجسرررتير، . هررري أخرررال  اإلنسررران مرررع ربررره: األخرررال  الدينيرررة 3
 .السعودية، قسم التربية اإلسالمية والمقارنة، جامعة أم القرى، المملكة العربية 11ص

 .014، ص3، جالقرطبي، الجامع ألحكام القرآن 1
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 1." رسوال   وبمحمد ،دينا   وباإلسالم ،ربا   باهلل رضي من ،اإليمان طعم ذا "  : قال
 أو ،ماله في فيلصاب تعالى؛ اهلل أقدار عليه تقع عندما ؛ المؤمن حياة في الرضا هذا ويتجلى
 .له اهلل قسم بما فيرضى ،رزقه أو ،نفسه
 .تعالى اهلل قدر على متسخطا   ،تعاسة في يعيش ف نه ،الخل  هذا على نفسه تربية في أهمل إذا أما
 
 ،المعاودة ترك على والعزيمة ،فيه فرط ما على والندم ،لقبحه الذنب ترك وهي :التوبة .ب

 2.؛ كقضاء الصالةباإلعادة اإلعمال من يتدارك أن أمكنه ما وتدارك
  واهللِ  ،يذكرني حيث معه وأنا ،بي عبدي ظن عند أنا :وجل عز اهلل قال"  : اهلل رسول قال
 5." 4بالفالة 3ضالته يجد أحدكم من ،عبده بتوبة أفرح ل لَّهل 
 ،تراب إذا والقبرول اسرتغفر، إذا لره برالغفران أي :عبردي ظرن عنرد"  :تعرالى اهلل رحمره 6النرووي اإلمام قال

 7 ." الكفاية طلب اإذ والكفاية ،دعا إذا واإلجابة
همال  .المعاصي من المزيد ارتكاب إلى اإلنسان يدفع قد ،الخل  هذا على النفس تربية وا 

 8 .إحسانه بذكر ،المحسن على ال ناء هو :الشكر .ج

 

                                                           

رسروال  ؛  الردليل علرى أن  مرن رضري براهلل ربرا ، وباإلسرالم دينرا ، وبمحمرد : براب، اإليمران: كتاب صحيح مسلم، ،مسلم 1
ن ارتكب المعاصي الكبائر، رقم الحديث  .24: فهو مؤمن، وا 

م، دار الطيبرررة للنشررررر 3112، 01، ط١١، ص١القررررآن والسرررنة، ج فررري الحرررداد، أحمرررد عبرررد العزيرررز، أخرررال  النبرررري 2
 .والتوزيع، الرياض

 .ابن منظور، لسان العرب، مادة ضلل. الضائعة من كل ما يلقتنى من الحيوان وغيره: الضالة 3

هرري الترري ال مرراء فيهررا، : أي علزلررت عررن كررل خيررر، وقيررل: لقفررر مررن األرض ؛ ألنهررا فليررت عررن كررل خيرررهرري ا: الفررالة 4
 .ابن منظور، لسان العرب، مادة فال. هي الصحراء الواسعة: وقيل

: ، رقرم الحرديث{يريردون أن يبردلوا كرالم اهلل } قول اهلل تعالى : التوحيد، باب: البخاري، كتاب. متف  عليه واللفظ لمسلم 5
 .3112: في الحض على التوبة والفرح بها، رقم الحديث: التوبة، باب: مسلم، صحيح مسلم، كتاب. 1111

هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي، أو النواوي، من أهرل نروى مرن قررى حروران جنروبي دمشر ، ولرد : النووي 6
المجمرو  شررح : "هر، عالمة في الفقه الشافعي والحديث واللغة، تعلرم فري دمشر  وأقرام بهرا زمنرا ،، مرن تصرانيفه 120سنة 

السرربكي، عبررد . هررر111، ترروفي سررنة"هرراج شرررح صررحيح مسررلم بررن الحجرراجالمن"، و"روضررة الطررالبين"لررم يكملرره، و" المهررذب
، 2محمرررود محمرررد الطنررراحي، وعبرررد الفتررراح محمرررد الحلرررو، ج: الوهررراب برررن تقررري الررردين، طبقرررات الشرررافعية الكبررررى، تحقيررر 

 .022، 1الزركلي، األعالم، ج. ب.هر، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، د0402، 3، ط012ص

 .١ ، ص١١ووي على صحيح مسلم، ج النووي، شرح الن 7

 . ١ ص الجرجاني، التعريفات، 8
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ل ِئنْ  ،أل  ِزيد نَّكلمْ  ش ك ْرتلمْ  ل ِئنْ } : قال  1.{ل ش ِديد   ع ذ اِبي ِإنَّ  ك ف ْرتلمْ  و 
همرال ،بفضرله الفضرل لصراحب اعترراف ألنره ؛ فيهرا ويبرارك ،الرزوال مرن ايحفظهر الرنعم فشركر   وا 

 .بركتها ويمح  ،يزيلها شكرها
 
  2.الطاعة في بالقصد ،سبحانه الح  إفراد وهو :اإلخالص .د
 3".وأعمالكم قلوبكم إلى ينظر ولكن ،وأموالكم صوركم إلى ينظر ال اللَّه إن  "  : اللَّه رسول قال 

 محرل هرو ؛ األعمرال فري نيراتهم إخرالص أن إلرى ؛ أمتره   النبري يلرشرد ،الشرريف  يثالحرد هرذا ففري
 محرل ألنره ؛ بالقلرب ذلرك عرن وعب رر ،لوجهره خالصرا   كران ما إال يقبل ال وهو ،وتعالى تبارك الرب نظر
 4 .النية

همال  . واآلخرة الدنيا في للشقاء سبب ،الخل  هذا وا 
 
 :أهمها ومن ،5الفردية األخال  في اإلهمال .1
  6.لالعتقاد المطاب  الواقع في به هو ما على ،الشيء عن اإلخبار وهو :الصد  .أ
ن ،7البر إلى يهدي الصد  إن  " : اهلل رسول قال  ن ،8الجنة إلى يهدي البر وا    ليصد ، الرجل وا 

ن ،صديقا   يلكتب حتى ن ،9الفجور إلى يهدي الكذب وا  ن النار، إلى يهدي الفجور وا    ليكذب، لالرج وا 
 . 10"كذابا   يكتب حتى

همال  .  بينهم والبغضاء الفرقة وينشر ،بعضهم مع الناس تعامل في والريبة الشك يولد ،الصد  وا 

                                                           

 .1سورة إبراهيم، جزء من اآلية  1
ياك نستعين،  تحقي  2 محمرد المعتصرم : ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 

 .العربي، بيروتم، دار الكتاب 0111 -هر  0401، 2، ط10، ص3باهلل البغدادي، ج

تحرررريم ظلرررم المسرررلم، وخذلررره، واحتقررراره، ودمررره، وعرضررره، : بررراب ،واآلداب والصرررلة البرررر :ابكتررر، مسرررلم صرررحيح مسرررلم،  3
 .3214: ، رقم الحديثوماله

 .030ص ،١١ النووي، شرح النووي على صحيح مسلم،ج 4

 .11العصيمي، األخال  العملية في القرآن الكريم، ص. ومع اآلخرين وهي أخال  اإلنسان مع نفسه: األخال  الفردية 5

 .٣٠٤ ، ص١ ج في القرآن والسنة، الحداد، أخال  النبي  6

 .311، ص3المناوي، التيسير بشرح الجامع الصغير، ج. هو العمل الصالح: البر   7

 .نفس المرجع، نفس الجزء والصفحة. أي يوصل إليها: يهدي إلى الجنة 8

 . 11شرح رياض الصالحين، صابن ع يمين، . الخروج عن طاعة اهلل : ف ن  الكذب يهدي إلى الفجور 9

 .3111: ، رقم الحديثقبح الكذب، وحسن الصد ، وفضله: باب ،واآلداب والصلة البر :كتاب ،مسلم صحيحمسلم،  10

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8651&lang=&bk_no=53&ID=1
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8651&lang=&bk_no=53&ID=1
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7502&idto=7750&lang=&bk_no=53&ID=1185
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8651&lang=&bk_no=53&ID=1
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7502&idto=7750&lang=&bk_no=53&ID=1185
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7502&idto=7750&lang=&bk_no=53&ID=1185
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  1.تعالى اهلل لغير ،البلوى ألم من ،الشكوى ترك وهو :الصبر .ب 

 أصرابته إن ؛ مرؤمنلل إال ألحرد ذاك ولريس ،خيرر كل ره أمرر ه إن   ،المرؤمن ألمرر عجبرا  " :قال  النبي عن
ن ،له خيرا   فكان شكر؛ سراء  2". له خيرا   فكان صبر؛ ضراء أصابته وا 

همررال  بالعبررادات فالقيررام :صرربر إلررى يحترراج أمررر فكررل ،واآلخرررة الرردنيا فرري اإلنسرران فشررل يسرربب الصرربر وا 
  .صبر إلى يحتاج العلم وتعلم ،صبر إلى يحتاج المعاصي عن والبعد ،صبر إلى يحتاج

 
 3.الجانب ولين ،الجناح وخفض ،التذلل وهو :ضعالتوا .ت
   4."كبر من ذرة م قال ،قلبه في كان من ،الجنة يدخل ال" :قال   النبي عن

همال  يحتقرر المتكبرر ألن النراس؛ برين البغضراء يولرد أنره كمرا ،الحر  قبرول من المتكبر يمنع التواضع وا 
 .منهم أفضل أنه منه ظنا   الناس

 
للم .ث  5.الغضب هيجان عند ،والطبع النفس ضبط وهو :الحل
   7".الغضب عند نفسه يملك الذي الشديد؛ إنما ،6بالصرعة الشديد ليس" :قال   اهلل رسول عن

همال   .الناس بين العداوات إلى يؤدي ،الخل  هذا وا 
 
 
 
 
 

                                                           

 .013الجرجاني، التعريفات، ص 1

 .3111، رقم الحديث المؤمن أمره كله خير: باب ،والرقائ  الزهد :كتاب، مسلم صحيحمسلم،  2

 .201 ص ،١ ابن القيم، مدارج السالكين، ج 3

 .10: اإليمان، باب تحريم الكبر وبيانه، رقم الحديث :كتاب، مسلم صحيحمسلم،  4

-هررر0401  0، ط041، ص0قيررف علررى مهمررات التعرراريف، جلرررؤوف بررن ترراج العررارفين بررن علرري، التو المنرراوي، عبررد ا 5
 .م، عالم الكتب، القاهرة0111

   .٩١٥ ، ص١٠ حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج ابن. بقوته ك يرا   الناس يصر  الذي : الصرعة 6

مسرررلم، . 2112: لحرررذر مرررن الغضرررب، رقرررم الحرررديثا: األدب، بررراب: البخررراري، صرررحيح البخررراري، كتررراب. متفررر  عليررره 7
، رقرم فضل من يملرك نفسره عنرد الغضرب وبرأي شريء يرذهب الغضرب: ، بابالبر والصلة واآلداب: صحيح مسلم، كتاب

 .3111: الحديث

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=5434&lang=&bk_no=1&ID=1
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5328&idto=5401&lang=&bk_no=1&ID=1364
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=5434&lang=&bk_no=1&ID=1
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5328&idto=5401&lang=&bk_no=1&ID=1364
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 أو ،تواجبا أو ،فروض أو ،حقو  من صيانته؛ عليه ينبغي ما كل اإلنسان صيانة وهي :األمانة .ج 
 1.للناس أم تعالى هلل كانت سواء ،معنوية أو ،مادية أشياء أو ،حدود

ان اتِ  تلؤ دُّوا أ نْ  ي ْأملرلكلمْ  اللَّه   إنَّ } :تعالى قال  .2{أ ْهِله ا ِإل ى   اأْل م 
 علرى الواجبرة األمانرات جميرع يعرم وهرذا ،أصرحابها إلرى اتاألمانر يرؤدي أن ،المسرلم أمرر تعرالى فراهلل

 3.كالودائع بعض؛ على بعضهم العباد حقو  ومن ،كالصالة وجل؛ عز اهلل حقو  نم ؛اإلنسان
همال  .الحقو  هذه ضيا  إلى يؤدي الخل ؛ هذا وا 

 
 لهروى تردخل أو ،المسرتحقين برين تفرقرة أو ،تحيرز غيرر مرن ،حقره حر  ذي كرل إعطاء وهو :العدل .ح 

 4.النفس
 نفسرري، علررى الظلررم حرمررت إنرري: عبررادي يررا: "لقررا أنرره وتعررالى تبررارك اهلل عررن روي فيمررا  النبرري عررن

 5."تظالموا فال محرما ؛ بينكم وجعلته
همال  .الناس وظلم ،الحقو  سلب إلى يؤدي ،العدل وا 

 
 :األخال  هذه ومن ،6المواطنة أخال  في اإلهمال.  3
 7.له واالنقياد ،األمر موافقة هي :الطاعة .2

 فرر ذا بمعصررية، يلررؤمر لررم مررا ،وكررره أحررب فيمرا ،المسررلم المرررء علررى والطاعررة السررمع"  :قررال  النبرري عرن
 8". طاعة وال سمع فال ؛ بمعصية ألمر

                                                           

 .م، دار الرائد العربي، بيروت0121، 2، ط02ص ،0الشرباصي، أحمد، موسوعة أخال  القرآن، ج 1

 .22آلية سورة النساء، جزء من ا 2

 .312، ص3 ج ك ير، تفسير القرآن العظيم، ابن 3

 .م، دار الفجر اإلسالمية، المدينة  ١٠٠١، 2، ط3أخالقنا، ص محمد ربيع محمد، جوهري، 4

 .3211 : تحريم الظلم، رقم الحديث: البر والصلة، باب: مسلم، صحيح مسلم، كتاب 5

 .011صعصيمي، األخال  العملية في القرآن الكريم، ال. وهي أخال  اإلنسان مع وطنه: أخال  المواطنة 6

   .023الجرجاني، التعريفات، ص 7

السمع والطاعة ما لم تكن معصرية، رقرم : األحكام، باب: البخاري، صحيح البخاري، كتاب. متف  عليه واللفظ للبخاري 8
 . 0221: تحريم هدايا العمال، رقم الحديث: اإلمارة، باب: مسلم، كتاب .1132: الحديث
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همرال ،تعرالى اهلل معصرية غيرر فري ،للمسرؤول طاعةال وجوب يؤكد ،الشريف الحديث فهذا  الخلر  هرذا وا 
 .االستقرار وعدم ،الفوضى إلى يؤدي

 
 1.الصدور ناياح من ،وخالصه الرأي حالوة ستخلصتل  أن وهي :الشورى .1
 :عرنهم تعرالى فقرال ،عليره يجتمعروا حترى بررأي ينفرردون ال كرانوا الرذين ؛األنصرار تعرالى اهلل مردح وقرد
 2.{بينهم شورى وأمرهم}

همال  . األخطاء في الوقو  إلى يؤدي مما ،بالرأي التفرد إلى يؤدي ،الشورى وا 
 مسرتوردة، قيم تحكمه جيل ظهور لىإ أدى مما المسلمون، أهملها التي األخال ؛ من مجموعة هي هذه

  .حياتهم في تحكيمها أعادوا إذا إال ؛ عزتهم لهم تعود ولن ،القافلة ذيل في المسلمين جعلت
 

 .التعليم في اإلهمال :الثاني الفرع
 المسرررتوى فررري انحررردار إلرررى أدى ممرررا ،اإلهمرررال مرررن اإلسرررالمية الررردول معظرررم فررري التعلررريم قطرررا  يعررراني

  :أهمها من ك يرة أشكال همالاإل ولهذا ،التعليمي
 

  التعليمية المواد محتوى اختيار في اإلهمال :أوال  
 حفرظ علرى أساسرا   يعتمرد الرذي ،النظرري الطابع عليها يغلب ،اليوم الطالب يدرسها التي التعليمية المواد

 .العملية الحياة في تطبي  أي لها يكون أن دون ،المعلومات
 مررا وعلمنرري ،علمتنرري بمررا انفعنرري اللهررم" :دعائرره مررن وكرران ،النررافع مالعلرر تعلررم علررى  النبرري حررث وقررد

 .3" علما   وزدني ،ينفعني
ال أجابه ف ن ،بالعمل العلم يهتف" :صد  من قالو    4."ارتحل وا 

 الطرالب يفيد الذي التعليمي؛ المحتوى يختاروا أن ،التعليمية المناهج إعداد على القائمين على فالواجب
 .وآخرتهم دنياهم في
 

                                                           

 .211 ، ص١ المناوي، التوقيف على مهمات التعريف، ج 1
 .22سورة الشورى، جزء من اآلية  2

قررررال . 221، ص2الترمررررذي، سررررنن الترمررررذي مذيلررررة بأحكررررام األلبرررراني، ج. 13، ص0ابررررن ماجررررة، سررررنن ابررررن ماجررررة، ج 3
 .حديث صحيح: األلباني

 .323، ص0رضا، تفسير المنار، ج 4
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 البشرية الموارد تنمية بشأن ،اإلسالمي المؤتمر لمنظمة التابع ،اإلسالمي الفقه مجمع قرار في جاء وقد
 :يأتي ما ،اإلسالمي العالم في
 
 ،الحضررارية والمنطلقررات القرريم ،البشرررية الطاقررات لتأهيررل الموجهررة التعلرريم منرراهج تتضررمن أن  :خامسررا  "

 فيره وتبعرث ،الصرالح للعمرل الحررص ،المسرلم اإلنسران فري تلنمري التري ،و وابتهرا األمة عقيدة من النابعة
 ،بالمسررؤولية واإلحسرراس ،الهمررة علررو منهررا الترري ،اإلسررالمية القرريم :المنطلقررات هررذه رأس وعلررى ،األمررل

 والحررروار برررالنفس، وال قرررة ،الوقرررت واحتررررام ،الجمررراعي والعمرررل ،الشرررورى علرررى والتربيرررة ،بالعمرررل والمبرررادرة
 ،االجتهرراد وتشررجيع ،المعرفررة وتقرردير التخصررص، واحترررام الهررادف، والنقررد اآلخررر، الرررأي امواحتررر  البنرراء،

طررررال   1واستشررررراف العصررررر، ومواكبررررة ،واألمانررررة ،والعرررردل المسررررؤولة، والحريررررة ،اإلبداعيررررة الطاقررررات وا 
  .العمل قيم واحترام ،المستقبل
 بحاجات المناهج وربط ،التعليمية عمليةلل بالتخطيط ؛ التعليم على القائمة المؤسسات تعنى أن  :سادسا  

 متوازنرررة تنميررة إلررى الوصرررول خاللهررا مررن يرررتم ،للمسررتقبل استشرررافية رؤيرررة وفرر  ،اإلسررالمية المجتمعررات
 2."اإلسالمي المنظور وف  الشاملة التنمية أهداف لتحقي  ؛ البشري للعنصر متكاملة

 
 عليملتلمهنة ا المناسبين الطالب اختيار في اإلهمال : انيا  
 ،عالمرراتهم مجمررو  فرري إال ،معلمررين سررتخرجهم الررذين للطررالب اختيارهررا عنررد ،الجامعررات معظررم تهررتم ال

 .العمل في اإلبدا  إلى يؤدي الذي ،الفطري االستعداد توفر أهمها من ،أخرى أمور وتهمل
 ملكررة فيرره ةواإلجرراد العلررم فرري والتفررنن ،المهررن جملررة مررن مهنررة فررالتعليم"  :مقدمترره فرري 3خلرردون ابررن يقررول
  ال ،الملكة هذه توجد لم وما ،وأساليبه وقواعده التعلم بمبادئ اإلحاطة من صاحبها تلمكن ،خاصة

                                                           

مي منظم، يرمري إلرى صرياغة مجموعرة مرن التنبرؤات المشرروطة، التري تشرمل المعرالم األساسرية اجتهاد عل: االستشراف 1
ألوضا  مجتمع ما، او مجموعة من المجتمعات، عبر مدة زمنية معينة، وذلك عن طري  التركيز على المتغيرات، التري 

 http://www.minbr.com/list-l-22-10.phpموقع منبر التربية  .يمكن تعديلها بواسطة إصدار القرارات

موقررع اإلسررالم اليرروم  ،( 3/02) 014تنميررة المرروارد البشرررية فرري العررالم اإلسررالمي، مجمررع الفقرره اإلسررالمي، قرررار رقررم  2
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-32-106964.htm 

بن خلردون، عرالم، أديرب، هو عبد الرحمن بن محمد برن محمرد برن الحسرن التونسري المرالكي، المعرروف برا: ابن خلدون 3
 .مؤرخ، اجتماعي، ولي في مصر قضاء المالكية، وأخذ الفقه عن قاضي الجماعة ابن عبد السالم وغيره

تروفي "  شررح البرردة " ، و"تراريخ ابرن خلردون"و" العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر: "من تصانيفه
 . 022، ص2كحالة، معجم المؤلفين، ج. 011، ص4الزركلي، األعالم، ج. هر212سنة 
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 .1" واإلجادة التفنن يحصل
 عليره ترترب ممرا ،واإلبردا  التفرنن هرذا إلرى يفتقررون ،المعلمرين مرن جيل ظهر فقد ،اإلهمال لهذا ونتيجة
 .الطالب عند التعليمي المستوى في تدنٍ 
 

  المؤهلين المعلمين إعداد في اإلهمال : ال ا  
 التعليمري الموقف إدارة على قادرين مدرسين ليكونوا ،تأهيلهم في اإلهمال من ،الجامعات خريجو يعاني
 التردريب لبررامج إهمالهرا مرع ،التعليميرة المرواد إعطراءهم علرى ،الجامعرات تركيرز إلى يعود وذلك ،بكفاءة
 .للطالب التعليمي المستوى في انخفاضا   يسبب اإلهمال وهذا ،العملية

 ت برت التري ،2العلميرة اإلجرازة خرالل مرن ،متقنا   معلما   ليكون الطالب ب عداد ،المتقدمون العلماء اهتم لقد
 3.التدريس يجيد الطالب هذا أن

 4."لهوانه تصدى فقد ،أوانه قبل التدريس تصدر من" :قالوا وقديما  
 

 وعرردم ،المهنررة لممارسررة العمليررة المهررارات علررى ترردريبهم ،المعلمررين إعررداد ىعلرر القررائمين علررى فالواجررب
 تضررييع مررن الكررفء غيررر اسررتعمال ألن ،ذلررك علررى عمليررا   امتحانررا   اجتيررازهم بعررد إال ،الشررهادة إعطررائهم
رريعت إذا"  : اهلل رسررول قررال :قررال  5هريرررة أبرري فعررن ،األمانررة : قررال ." السرراعة فررانتظر ،األمانررة ضل
 .6"الساعة فانتظر ،أهله غير إلى األمر ألسند إذا" :قال ؟ اهلل رسول يا عتهاإضا كيف

 
 
 
 

                                                           

 .  ت، دار األمين، القاهرة.ط، د.، د240منصور، مقدمة ابن خلدون، أحمد صبحي، ص 1

العمريطرري، إيمرران بنررت إبررراهيم محمررد، جررودة التعلرريم مررن منظررور  .لآلخرررين هرري السررماح بنقررل العلررم: اإلجررازة العلميررة 2
 .هر، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية0421، 020صالتربية اإلسالمية، رسالة دكتوراة، 

 .020العمريطي، جودة التعليم من منظور التربية اإلسالمية، ص 3

ت، دار .ط، د.، د23ابررن جماعررة، سررعد اهلل بررن جماعررة الكنرراني، تررذكرة السررامع والمررتكلم فرري أدب العررالم والمررتعلم، ص 4
 . لبنان-الكتب العلمية، بيروت

 .021ترجمته صسبقت  5
 .1020: رفع االمانة، رقم الحديث: الرقا ، باب: البخاري، صحيح البخاري، كتاب 6
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 1ذر أبري طلرب رفضه ذلك على يدل ،المناسب المكان في المناسب اإلنسان اختيار ، هديه كان وقد
 ذر أبرررري فعررررن ،ذلكقدرترررره علررررى القيررررام برررر لعرررردم الواليررررة؛ طلررررب، أال ،اهلل رسررررول يررررا :قلررررت" :قررررال 

نهررا ،ضررعيف إنررك ذر أبررا يررا :قررال  ررم ،2منكبرري علررى بيررده فضرررب :قررال ني؟تسررتعمل نهررا أمانررة، وا   يرروم وا 
 .3"فيها عليه الذي وأدى ،بحقها أخذها من إال وندامة؛ خزي القيامة

 
 البشرية الموارد تنمية بشأن ،اإلسالمي المؤتمر لمنظمة التابع ،اإلسالمي الفقه مجمع قرار في جاء وقد
 :يأتي ما ،المياإلس العالم في
 فرري  والترردريب، التعلرريم بمؤسسررات النهرروض علررى قررادرة ،فاعلررة قيررادات بتأهيررل العنايررة ضرررورة :سررابعا  "

 4."لألمة المطلوبة المجاالت مختلف
 

 للمعلمين المادي االكتفاء تحقي  في اإلهمال :رابعا  
 مرن ،المعلرم تلمكرن ال التري ،ةالمتدنير الرواترب حيرث ،الظلرم من العربية الدول أغلب في المعلمون يعاني
 .وألسرته له األساسية الحياة متطلبات توفير
 فرري األسرراس هرري المهنررة هررذه ألن ،الرواتررب أعلررى المعلررم راتررب يضرراهي أن يجررب أنرره ،اعتقررادي وفرري
 .وتطوره ،وتقدمه ،المجتمع تنمية

 
 المعلمين عمل مراقبة في اإلهمال :خامسا  
 سررررر ه علررررى ملطلررررع ، اهلل أن يعلررررم الررررذي ،المرررردرس مررررن نابعررررة ،ذاتيررررة تكررررون أن الرقابررررة فرررري األصررررل
اِئن ة   ي ْعل مل } :تعالى قوله من انطالقا   ،وعالنيته ا اأْل ْعيلنِ  خ  م  دلورل  تلْخِفي و   5.{الصُّ

لررى  تعمررل ،المسررؤول أو المرردير مررن خارجيررة؛ رقابررة هنرراك تكررون أن يجررب ،الذاتيررة الرقابررة هررذه جانررب وا 
  .السلبي السلوك وتعديل ،المعلم عند يجابياإل السلوك تعزيز على

                                                           

هو جندب بن جنادة بن قيس الغفاري، من كبار الصحابة، اعترض على ع مان في أشياء، فنفراه مرن المدينرة : أبو ذر 1
 .21، ص3، سير أعالم النبالء، جالذهبي. 041، ص3الزركلي، األعالم، ج. هر23إلى الربذة، فمات بها سنة 

 .ابن منظور، لسان العرب، مادة نكب . مكان اجتما  عظم العضد والكتف: المنكب 2

 .0232: كراهة اإلمارة بغير ضرورة، رقم الحديث: اإلمارة، باب: مسلم، صحيح مسلم، كتاب 3

، موقرررع اإلسرررالم اليررروم  (3/02) 014رقرررم  تنميرررة المررروارد البشررررية فررري العرررالم اإلسرررالمي، مجمرررع الفقررره اإلسرررالمي، قررررار 4
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-32-106964.htm  

 . 01سورة غافر، آية  5
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  قال فقد ،رعيته السالم عليه سليمان تفقد عندما ،الرقابة هذه إلى الكريم القرآن أشار وقد
ت ف قَّد  } :عنه ا ف ق ال   الطَّْير   و   1.{اْلغ اِئِبين   ِمن   ك ان   أ مْ  اْلهلْدهلد   أ ر ى ال   ِلي   م 

 أعمرالهم بمالحظرة ،والعمرال الروالة أداء تقرويم علرى ،الراشردون الخلفراء حررص فقرد ،الرقابرة لهرذه وتطبيقرا  
 2 .عنهم والسؤال ،قرب عن

 وخططهررررم تحضرررريرهم علررررى والتفترررريش ،المدرسررررين عمررررل متابعررررة ،التربررررويين المرررروجهين علررررى فالواجررررب
 ةالمناسرب للردورات وتروجيههم ،عنردهم الضرعف مرواطن لمعرفرة لهرم؛ الحصرص بعض وحضور ،الدراسية

 .ولجد إن الضعف تعالج التي
 

 بوظائفهم القيام في المعلمين إهمال :سادسا  
همرررال ،التعليميرررة العمليرررة نجررراح فررري مباشرررر سررربب النررراجح المعلرررم  العمليرررة، هرررذه فشرررل يسررربب وظيفتررره وا 
  :منها ،مختلفة أشكال وظيفته في المعلم وإلهمال

  .التعليم في فشله إلى ؤديي مما ،منها وتمكنه بمادته اإللمام في المعلم إهمال .2
 
 مررن لديرره بمررا يكتفرري ال الجيررد فررالمعلم :بتخصصرره يتعلرر  فيمررا جديررد، كررل متابعررة فرري المعلررم إهمررال .1

  التي المعلومات من هائل كم   يلستحدث يوم كل وفي ويتغير، يتطور العالم بأن لعلمه ؛ علمية حصيلة
ذا باألمس، تكن لم  الطرالب، مرن يكرون قرد ف نره زيرادة؛ دون تعلمهرا يالتر المعلومرات علرى المعلرم بقي وا 
 3 .أستاذه من أك ر المستجدات هذه على مطلع هو من
 5".التعلم يترك أن ،العلم عنده يكون ألحد ينبغي ال" :تعالى اهلل رحمه 4أنس بن مالك اإلمام قال
 
 ؛ مر ال   اإللقراء حسرن لرىع القردرة إلرى يفتقرر الرذي فرالمعلم :ومهاراتره قدراتره تطروير في المعلم إهمال .3

 6.همال   نفسه يترك وال ،يدربه من يطلب أو ،نفسه مع ذلك على يتدرب أن عليه
 

                                                           

 .31سورة النمل، آية  1

 .010العمريطي، جودة التعليم من منظور التربية اإلسالمية، ص 2

 .023ص المرجع الساب ، 3

 .032سبقت ترجمته ص 4

 .410ص، 0بيان العلم وفضله، ج جامعابن عبد البر،  5

 .022العمريطي، جودة التعليم من منظور التربية اإلسالمية، ص 6
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 فررري المعلرررم يوقرررع قرررد الرررذي ؛ 1االرتجرررال إلرررى يرررؤدي وذلرررك ،للررردرس المسرررب  التحضرررير فررري اإلهمرررال .2

 جانبيرة اضريعمو  فري 2االسرتطراد إلرى يرؤدي كمرا ،الردرس اسرتيعاب التالميرذ علرى يصرعب مما ،األخطاء
 3.الطالب تشتت

 
 فرري يتررأنى  األول المعلررم كرران فقررد :المناسرربة التعليميررة والوسررائل األسرراليب اسررتخدام فرري اإلهمررال .5

    اهلل رسول كان ما"  :قالت عنها اهلل رضي عائشة فعن ،السامع يفهمه حتى يستعجل وال ،الكالم
 .5"إليه جلس من يحفظه ،فصل بينه بكالم يتكلم كان ولكنه ،هذا سردكم 4يسرد
 ،هكررذا والسرراعة أنررا بلع ررت" :قولرره ذلررك ومررن ،النرراس تعلرريم فرري المختلفررة الحررواس يسررتخدم ، وكرران
 6."بهما فيمد  ب صبعيه؛ ويشير

 
  بالمتعلم الرف  إهمال .6
  :  قال ،لتوجيهاته وقبوله ،لمعلمه المتعلم محبة يورث بالمتعلم الرف  

ل وْ } ِليظ   ف ظًّا كلْنت   و  وا اْلق ْلبِ  غ  ْنف ضُّ ْوِلك   ِمنْ  ال   .7{ح 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ابن منظور، لسان العرب، مادة رجل. تكلم الشخص بالكالم، من غير أن يهيئه قبل ذلك: االرتجال 1

موقررع المعرراني . وضررو  آخرررأن يبرردأ المررتكلم فرري الحررديث عررن موضررو  معررين، وقبررل أن يتمرره ينتقررل إلررى م: االسررتطراد 2
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lB1%D8%A8%D9%8A&word= 

. دار الفكررر للنشررر والتوزيررع، عمررانم، 0121ط، .، د022الررتعلم والتعلرريم الصررفي، ص الزيررور، نررادر فهمرري وآخرررون، 3
 .010العمريطي، جودة التعليم من منظور التربية اإلسالمية، ص

 .مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة سرد. هو التتابع: ردالس 4

قررال . 111، ص2الترمررذي واللفررظ لرره، سررنن الترمررذي مذيلررة بأحكررام األلبرراني، ج. 314، ص42حمررد، مسررند أحمررد، جأ 5
 .حديث حسن: األلباني

 .1212: من انتظر حتى تدفن، رقم الحديث: الجمعة، باب: البخاري، صحيح البخاري، كتاب 6

 .021سورة آل عمران، جزء من اآلية  7
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1السرلمي الحكرم بن معاوية وعن
 اهلل رسرول مرع أصرلي أنرا بينرا" :قرال ، القروم، مرن رجرل عطرس إذ 

 فجعلررروا إلررري؟ تنظررررون شرررأنكم مرررا ،أميررراه 3وا كرررل :فقلرررت ،2بأبصرررارهم القررروم فرمررراني ،اهلل يرحمرررك :فقلرررت
 فبرأبي  اهلل رسرول صرلى فلمرا ،سركت لكنري ؛ يلصرمتونني رأيرتهم فلمرا ،أفخراذهم على بأيديهم يضربون

 ،شرتمني وال ،ضرربني وال ،4كهرنري مرا فرواهلل ،منه تعليما   أحسن ،بعده وال قبله معلما   رأيت ما ،وأمي هو
 .5"القرآن وقراءة ،والتكبير ،التسبيح هو إنما ،الناس كالم من شيء فيها يصلح ال الصالة هذه إن   :قال
 معيراره يجعرل ال وأن ،القيامرة يروم عنهم سيلسأل ألنه ،طالبه في  تعالى اهلل يتقي أن المعلم على أخيرا  و 

 .عمله مقابل له يلعطى الذي األجر مقدار ،العمل إتقان في
 

 :أهمها من أشكال عدة له اإلهمال وهذا :الطالب إهمال :سابعا  
 بررال علررم"  :قررديما   قيررل وقررد ،أدب غيررر مررن للعلررم فائرردة ال إذ ،المرردرس مررع وخاصررة ،التررأدب إهمررال .2

 .6"جسم بال كروح علم بال وأدب ،حطب بال كنار أدب
 
 وعريهم عردم ؛ ذلرك سبب يكون أن ويمكن ،لتحصيلها الكافي الجهد بذل وعدم ،الدراسة في اإلهمال .1

 طريقا   به اهلل سهل ،علما   فيه يلتمس طريقا   سلك ومن.. ." : اهلل رسول قال فقد ،وفضله العلم ألهمية
 7." الجنة إلى
  
 

                                                           

، وروى عنه ابنه ك ير، وعطراء هو الصحابي الجليل، معاوية بن الحكم السلمي، روى عن النبي : معاوية بن الحكم 1
أبرررو نعررريم، معرفرررة . 002، ص1ابرررن حجرررر، اإلصرررابة فرري تمييرررز الصرررحابة، ج. بررن يسرررار، وأبرررو سرررلمة برررن عبررد الررررحمن

 .321، ص2الصحابة، ج

 . 041، ص2العظيم آبادي، عون المعبود، ج. نظر إليه بشدة: ه ببصرهرما 2

ابررن الجرروزي، عبررد الرررحمن بررن علرري بررن محمررد، كشررف المشرركل مررن حررديث الصررحيحين، . المصرريبة والفجيعررة: ال كررل 3
 . ت، دار الوطن، الرياض.ط، د.د. 041، ص0علي حسين البواب، ج: تحقي 

: ابررن الجررارود، عبرد اهلل بررن علرري، المنتقررى مررن السررنن المسررندة، تحقيرر . فرري الوجررهالقهررر، واالنتهررار، والعبرروس : الكهرر 4
 .م، مؤسسة الكتاب ال قافية، بيروت0122-هر0412، 0، ط341، ص0عبد اهلل عمر البارودي، ج

 تحريم الكالم في الصالة، ونسخ ما كان من إباحة، رقم: المساجد ومواضع الصالة، باب: مسلم، صحيح مسلم، كتاب 5
 .221: الحديث

  http://www.alminbar.net/malafilmy/al3elm/5.htmموقع المنبر . آداب طالب العلم 6

م الرذكر، رقر وعلرى القررآن ترالوة علرى االجتمرا  فضرل :براب واالسرتغفار، والردعاء الرذكر :كترابمسرلم، صرحيح مسرلم،  7
 . 3111: الحديث

http://www.alminbar.net/malafilmy/al3elm/5.htm
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  فقد ،تعلمه الذي للعلم تطبيقه مدى عن القيامة؛ يوم سيلسأل فاإلنسان :التطبي  في اإلهمال .3
 ،فعل فيم علمه وعن ،أفناه فيم عمره عن يلسأل حتى ،القيامة يوم عبد قدما تزول ال" : اهلل رسول قال

 1."أباله فيم جسمه وعن ،أنفقه وفيم اكتسبه أين من ماله وعن
  

  العمل في اإلهمال :الثالث الفرع
  :أهمها من ،ك يرة أشكال العمل في لإلهمال

  الرز  لكسب السعي في اإلهمال :أوال  
 يخرالف اإلهمرال وهرذا ،غيرره علرى عالرة ويعريش ،إليره حاجتره مع رزقه؛ لطلب السعي في البعض يلهمل
 أكررم وهرم عملهرم إلرى تشرير التي ،الك يرة األحاديث وردت فقد ،ينأجمع عليهم اهلل صلوات األنبياء نهج

  :منها ،تعالى اهلل على الخل 
  2."نجارا   زكريا كان" : قوله .2
  3."يده عمل من إال يأكل ال كان ،السالم عليه داود" : قوله .1
 علررى أرعاهررا كنررت ،منعرر :فقررال ؟ وأنررت :أصررحابه فقررال ،الغررنم رعررى إال نبيررا   اهلل بعررث مررا" : قولرره .3

 5."مكة ألهل 4قراريط
 :منها ،عدة أحاديث ذلك على يدل ،عاملة أمة تخريج على حرصو  العمل، على  النبي شجع وقد
 6 ."يده عمل من يأكل أن من خيرا   ،قط طعاما   أحد أكل ما" : قوله .2
 يررأتي أن مررن لرره يرررخ ،ظهررره علررى فيحتطررب ،حبلرره أحرردكم يأخررذ ألن ،بيررده نفسرري والررذي"  : قولرره .1

 7." منعه أو أعطاه ،فيسأله رجال  

                                                           

 .صحيح: قال األلباني. 103، ص4الترمذي، سنن الترمذي مذيلة بأحكام األلباني، ج 1

 .3211: زكريا، رقم الحديث فضائل في :باب الفضائل، :كتابمسلم، صحيح مسلم،  2

 .3112: بيده، رقم الحديث وعمله الرجل كسب :باب البيو ، :كتاب البخاري، صحيح البخاري، 3

 . 43، ص4ابن األ ير، النهاية في غريب الحديث واأل ر، ج .الدينار أجزاء من جزءجمع قيراط، وهو : يطقرار  4

 .3313: قراريط، رقم الحديث على الغنم رعي :باب اإلجارة، :كتابالبخاري، صحيح البخاري،  5

 .3112: بيده، رقم الحديث وعمله الرجل كسب :باب البيو ، :كتاب المرجع الساب ، 6

 .0411: المسألة، رقم الحديث عن االستعفاف :باب الزكاة، :كتاب المرجع الساب ، 7
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رد   أن فرأرادت ،خرالتي طللقرت"  :قرال  1اهلل عبرد برن جابر عن .3  ،تخررج أن رجرل فزجرهرا ،نخلهرا 2تجل
د ي ،بلى :فقال ، النبي فأتت  3."معروفا   تفعلي أو ،تصدقي أن عسى ف نك ،نخلك فجل

 
 أهرل فضرل فري زيرادة ،الدينيرة غيرر والصرنائع الحررف برل"  :تعرالى اهلل رحمره 4القرطبري اإلمرام قرال

 6."5المنة عن الخالي الحالل وكسب ،الغير عن واالستغناء ،التواضع مزيد لحصول ،الفضل
 

 7."الناس مسألة من خير ،الدناءة بعض فيه كسب " :السلف بعض وقال
 :يكون الكسب أن إلى الفقهاء ذهب فقد ،عدة أحكام تعتريه والكسب

 
 8.نفقته عليه يجب من ونفقة ديونه، وقضاء وعياله، لنفسه، المرء، كفاية بقدر كان إذا :رضا  ف .2
 9."قوته يملك عم ن يحبس أن ،إ ما   بالمرء كفى"  : بقوله ذلك على استدلوا وقد
 10.واجبا   عليهم اإلنفا  يكون وبالتالي ،يعول من المرء تضييع على اإل م ، النبي رتب فقد
 
 
 
 
 

                                                           

 .042سبقت ترجمته ص 1

د   2  .344، ص0، جفي غريب الحديث واأل ر ابن األ ير، النهاية. تقطع  مار الشجر: تجل

 . 0422: ها، رقم الحديثلحاجت زوجها عنها والمتوفى البائن المعتدة خروج :باب العدة، :كتابمسلم، صحيح مسلم،  3

اشرتهر بالصرالح والتعبرد، هو محمد بن أحمد برن أبري بكرر برن فررح، مرن أهرل قرطبرة ، مرن كبرار المفسررين، : القرطبي 4
األسرنى " ، و "الترذكرة برأمور اآلخررة " ، و "الجرامع ألحكرام القررآن : " أسيوط بمصر، وبها تروفي، مرن تصرانيفهرحل إلى 

ابررن فرحررون، إبررراهيم بررن علرري بررن محمررد، الررديباج المررذهب فرري معرفررة . هرررر110، ترروفي سررنة "فرري شرررح األسررماء الحسررنى 
 .302، ص1الزركلي، األعالم، ج.ب.ت، مكتبة ال قافة الدينية،د.ط، د.، د201أعيان المذهب ، ص

 .ابن منظور، لسان العرب، مادة منن. التقريع على نعمة أنعمها عليه: المنة 5

 .442، ص2، جالمناوي، فيض القدير 6
 .013، ص21الفتاوى، ج مجمو  ابن تيمية، 7

ابررن مفلررح، اآلداب . 240، ص1الرحيبرراني، مطالررب أولرري النهررى، ج .242، ص2نظررام وآخرررون، الفترراوى الهنديررة، ج 8
 .312، ص2الشرعية، ج

 .111:فضل النفقةعلى المال والعيال والمملوك، رقم الحديث:الزكاة، باب:كتاب مسلم، صحيح مسلم، 9

 .021، ص2الع يمين، شرح رياض الصالحين من كالم سيد المرسلين، ج 10
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 1 .قريبا   به يصل أو ،فقيرا   به ليواسي ؛ الكفاية أقل على زاد إذا :تحبا  مس .1
 وبرراءة ،والمرروءة ،والعررض ،الردين سرالمة مرع ،العيرال علرى والتوسرعة ،المرال لزيادة كان إذا :مباحا   .3

  2.فيه مفسدة ال ألنه ؛ الذمة
ن - للتفراخر بالكس كان إذا ؛ 4الحنابلة عند ومحرما   ،3الحنفية عند مكروها   .2  لمرا - حرل مرن كران وا 
 .واآلخرة الدنيا في ،صاحبه هالك إلى المؤدي ،التعاظم من فيه
 

  العمل لسو  اإلعداد في اإلهمال : انيا  
 لسرو  ترأهيلهم دون ،سرنويا   الطرالب مرن األلروف مئرات ،واإلسرالمية العربيرة الردول فري الجامعرات تلخرج
 وهرذا ،تعلمره ممرا لشريء ،بصرلة يمت   ال العمل هذا أن ،ما لعمل اختياره بعد نفسه الخريج فيجد ،العمل
 .تنميتها في وتأخر ،األمة لطاقات هدر يسبب

 
  العمل إتقان في اإلهمال  : ال ا  
 مرررا يخررالف وهرررذا ،أعمررالهم إتقررران فرري المسررلمين إهمرررال مرردى ليكتشرررف ،عنرراء ك يرررر اإلنسرران يحترراج ال

 :عملال إتقان على الحث من ،الشريعة به جاءت
ذا ،8القتلررة فأحسررنوا 7قتلررتم فرر ذا ؛ شرريء كررل علررى 6اإلحسرران 5كتررب اهلل إن  "  :قررال  اهلل رسررول فعررن  وا 
 11." 10الذبح فأحسنوا 9ذبحتم

                                                           

 .243، ص1الرحيباني، مطالب أولي النهى، ج. 241ص، 2نظام وآخرون ، الفتاوى الهندية، ج 1

، 1الرحيبرراني، مطالررب أولرري النهررى، ج .241، ص2وآخرررون ، الفترراوى الهنديررة، جنظررام . 11الشرريباني، الكسررب، ص  2
  .240ص

 .241، ص2ام وآخرون، الفتاوى الهندية، جنظ 3

 .243، ص1الرحيباني، مطالب أولي النهى، ج 4

 .011، ص02النووي، شرح النووي على مسلم، ج. أوجب: كتب 5

 .02، ص1القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج. اإلحكام، واإلكمال: اإلحسان 6

 .011، ص02ووي على مسلم، جالنووي، شرح الن. حدا  أو قصاصا  : قتلتم 7

 .نفس الصفحة المرجع الساب ،. بأن تختاروا أسهل الطر  وأخفها وأسرعها زهوقا  : فأحسنوا الِقتلة 8

ذا ذبحتم 9  .نفس الصفحة المرجع الساب ، .ما يحل ذبحه من البهائم: وا 

، سررمية، ونيررة التقرررب بررذبحها إلررى اهلل تعررالىبررأن ترفقرروا بالبهيمررة، وب حررداد اآللررة، وتوجيههررا القبلررة، والت: فأحسررنوا الررذبح 10
 .نفس الصفحة المرجع الساب ،

   .0122: الذبح، رقم الحديث ب حسان األمر :باب والذبائح، الصيد :كتابمسلم، صحيح مسلم،  11
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 مرا كرل فري اإلحسران فيره ويردخل ،أمر كل في واإلتقان اإلحسان إلى  الرسول من دعوة فيه فالحديث
 .زراعة أو ،تجارة أو ،صناعة كان سواء ،اإلنسان ينتجه

 
  والتطوعي الخيري العمل في اإلهمال :رابعا  
 

 برالغ أ رر مرن لره لمرا ،الكررام صرحابته نفوس في والتطوعي الخيري العمل تنمية على ، النبي حرص
  :منها ،عدة أحاديث في ذلك ورد وقد ،والمجتمع الفرد على
 
 تطعرم :قرال خيرر؟ اإلسرالم أي : النبري سرأل رجال   أن  " :عنهما اهلل رضي 1عمرو بن اهلل عبد عن .2

2".تعرف لم ومن ،عرفت من على السالم؛ وتقرأ ،الطعام
 

  
 يصرروم كالررذي أو ،اهلل سرربيل فرري كالمجاهررد ،3والمسرركين األرملررة علررى السرراعي " :قررال النبرري عررن .1

 4."لاللي ويقوم النهار
 
 فري اهلل كران أخيره حاجرة فري كان من ،5يسلمه وال يظلمه ال ،المسلم أخو المسلم" :قال أنه  وعنه .3

 ؛ مسرلما   سرتر ومرن ،القيامرة يروم كررب مرن كربرة بهرا عنره اهلل فررج ،6كربرة مسرلم عرن فرر ج ومرن ،حاجته
 7."القيامة يوم اهلل ستره

                                                           

 .1سبقت ترجمته ص 1

مرررن اإلسرررالم، رقرررم إطعرررام الطعرررام : اإليمررران، بررراب: البخررراري، صرررحيح البخررراري، كتررراب. متفررر  عليررره واللفرررظ للبخررراري 2
 . 21: بيان تفاضل اإلسالم وأي أموره أفضل، رقم الحديث: اإليمان، باب: مسلم، صحيح مسلم، كتاب. 03:الحديث

، 3المنررراوي، التيسرررير بشررررح الجرررامع الصرررغير، ج. الكاسرررب لهمرررا العامرررل لمؤنتهمرررا: السررراعي علرررى األرملرررة والمسررركين 3
 .022ص

: ، رقررم الحررديثالسرراعي علررى األرملررة: برراباألدب، : ري، صررحيح البخرراري، كتررابالبخررا. متفرر  عليرره واللفررظ للبخرراري 4
: ، رقرررم الحرررديثاإلحسررران إلرررى األرملرررة والمسررركين واليتررريم: ، برررابالزهرررد والرقرررائ : مسرررلم، صرررحيح مسرررلم، كتررراب. 2111
3123. 

 . 11، ص2ر، فتح الباري، جابن حج. أي ال يتركه مع من يؤذيه، وال فيما يؤذيه ؛ بل ينصره، ويدفع عنه: وال يسلمه 5

 .نفس الصفحة المرجع الساب ،. الغم الذي يأخذ النفس: كربة 6

، رقررم ال يظلررم المسررلم المسررلم وال يسررلمه :المظررالم، برراب: البخرراري، صررحيح البخرراري، كترراب. متفرر  عليرره واللفررظ لمسررلم 7
 . 3221: الظلم، رقم الحديث تحريم :باب واآلداب، والصلة البر :كتابمسلم، صحيح مسلم، . 3231: الحديث
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 فينفع ،بيده يعمل :قال ؟ يجد لم فمن ،اهلل نبي يا :فقالوا ،صدقة مسلم كل على" :قال النبي عنو  .2
 :قرررال ؟ يجرررد لرررم فررر ن :قرررالوا ،1الملهررروف الحاجرررة ذا يعرررين :قرررال ؟ يجرررد لرررم فررر ن :قرررالوا .ويتصرررد  ،نفسررره
 2."صدقة له ف نها ،الشر عن وليمسك ،بالمعروف فليعمل

 
 بعينه، طري  من يتمكن لم ومن الخيرات، لفعل متعددة أبوابا   لإلنسان تفتح السابقة، النبوية فاألحاديث

 .يرةك  الخير فطر  ،أخرى قا  يطر  يسلك أن فعليه
 

 ،اآلخررة فري وال ،الردنيا فري ال مصلحتهم تتم ال ،آدم بني وكل  " :تعالى اهلل رحمه 3تيمية ابن اإلمام قال
 4".مضارهم لدفع والتناصر ،منافعهم جلب على والتناصر فالتعاون ،والتناصر ،والتعاون ،باالجتما  إال
 

  البشرية التنمية في اإلهمال حكم :الثالث المطلب
 القررريم تحكمررره جيرررل نشرررأة فررري تتسررربب ،جريمرررة هررري ،البشررررية التنميرررة اإلهمرررال أن ،لنرررا برررينيت سرررب  ممرررا

 . وجهودها وأوقاتها، ،األمة ألموال هدر مع ،الحضارة ركب عن متأخر ،منتج غير ،جاهل ،المادية
 الضررر مرن فيره لمرا البشررية؛ التنميرة فري اإلهمرال يحررم ف نه ؛ 5"ضرار وال ضرر ال" قاعدة على وبناء
 :موقعه حسب كل   ،اإلهمال هذا في يشارك من ويأ م ،والمجتمع الفرد على الواقع
 .آ م أبنائه تربية في يلهمل الذي فاألب_  
 الفرررد تنميررة إلررى تررؤدي الترري العمليررة؛ المنرراهج وضررع فرري أهمررل إذا ،المنرراهج إعررداد عررن والمسررؤول_ 

 .آ م فهو ،والمجتمع
 .آ م فهو ،وظيفته في أهمل إذا ؛ للتعليم بينالمناس الطالب اختيار عن والمسؤول_ 
 .آ م فهو ،إعدادهم في أهمل إذا ؛ المؤهلين المعلمين إعداد عن والمسؤول_ 
 لتحقير  الماديرة اإلمكانرات تروفر مرع ،ذلرك في أهمل إذا ،للمعلم المادية الكفاية تحقي  عن والمسؤول_ 
 .آ م فهو ،الكفاية هذه
 

                                                           

 .فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة لهف ابن. هو صاحب الحاجة المكروب  :الملهوف 1

علررى كررل مسررلم صرردقة، فمررن لررم يجررد : بررابالزكرراة، : البخرراري، صررحيح البخرراري، كترراب. متفرر  عليرره واللفررظ للبخرراري 2
بيران أن اسرم الصردقة يقرع علرى كرل : الزكاة، باب: بمسلم، صحيح مسلم، كتا. 0211: فليعمل بالمعروف، رقم الحديث

 .0112: ، رقم الحديثنو  من المعروف

 .40سبقت ترجمته ص 3

 .13، ص2الفتاوى، ج مجمو  ابن تيمية، 4

 .02سب  شرحها ص 5
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 .آ م فهو ،وظيفته في أهمل إذا ؛ المدرسين أعمال مراقبة عن والمسؤول -
  .آ م فهو ،بواجبه القيام في أهمل إذا ،والمعلم_ 
 .آ م فهو ،دراسته في أهمل إذا والطالب؛_ 
 .آ م فهو ،ذلك على قدرته مع ،الرز  لطلب السعي في أهمل إذا ،والمحتاج_ 
  .آ م فهو ،عمله إتقان في أهمل إذا ،والعامل_ 
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 الجتماعي التكافل في اإلهمال :الثالث المبحث
 

 :مطالب ثالثة وفيه
 

  الجتماعي التكافل إهمال معنى :األول المطلب
 

 الجتماعي التكافل إهمال أشكال :الثاني المطلب
 

 الجتماعي التكافل إهمال حكم :الثالث المطلب
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 الجتماعي التكافل إهمال :الثالث المبحث
 

  الجتماعي التكافل إهمال معنى :األول المطلب
 

 :لغة التكافل تعريف :األول الفرع
   1.عال بمعنى ،كفل مادة من مأخوذة :لغة التكافل 

 وقررال هكرذا، الجنررة فري اليترريم وكافرل أنررا"  : قولره ومنرره  ،2لره المربرري ،برأمره القررائم وهرو :اليترريم وكافرل
 3."والوسطى السبابة ب صبعيه

 .5{منها كفل له يكن سيئة شفاعة يشفع ومن} : قال العزيز، التنزيل وفي ،4النصيب :لوالكف

 :اصطالحاا  الجتماعي التكافل تعريف :الثاني الفرع
 ،محكومين أو حكاما   أكانوا سواء ،بينهم فيما ويتساندوا ،المجتمع أبناء يتضامن أن :االجتماعي التكافل
 ؛ الفرررد بمررؤازرة الجماعررة وتعرريش ،الجماعررة كفالررة فرري الفرررد شليعرري الضرررر؛ ودفررع الخيررر تحقيرر  علررى
 6.األفضل المجتمع إليجاد

 
  الجتماعي التكافل إهمال معنى :الثالث الفرع
 وعرردم ،بيررنهم فيمررا المجتمررع أفررراد تعرراون عرردم :يعنرري االجتمرراعي التكافررل إهمررال أن لنررا يتبررين سررب  ممررا

 .جماعاتوال لألفراد أضرار عنه ينتج مما ،تضامنهم
 

 الجتماعي التكافل إهمال أشكال :الثاني المطلب
 :أهمها من ،مختلفة أشكاال   االجتماعي التكافل في لإلهمال

 
 

                                                           

 .ابن منظور، لسان العرب، مادة كفل 1

 .نفس المادة المرجع الساب ، 2

 . 2121: فضل من يعول يتيما ، رقم الحديث: اباألدب، ب: البخاري، صحيح البخاري، كتاب 3

 .مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة كفل. ابن منظور، لسان العرب، مادة كفل 4

 .22سورة النساء، آية  5

      موقررررررررررررع الداعيررررررررررررة عبررررررررررررد اهلل ناصررررررررررررح علرررررررررررروانعلرررررررررررروان، التكافررررررررررررل االجتمرررررررررررراعي فرررررررررررري اإلسررررررررررررالم،  6

http://www.abdullahelwan.net  

http://www.abdullahelwan.net/
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 المعيشي التكافل إهمال :األول الفرع
 

 ،فقررراء مررن ؛ المحتاجررة الفئررات برعايررة المجتمررع؛ التررزام عرردم هررو :المعيشرري التكافررل إهمررال معنررى :أوال  
  1.حياتهم في متاعب لهم يسبب مما ،وغيرهم ،ومشردين ،وأيتام

 2.ألوانه من لون أنه والواقع ،االجتماعي بالتكافل ،الغرب بالد في المعروف هو ،المعيشي والتكافل
 

 :الفئات هذه من اإلسالم وموقف ،المعيشي التكافل إهمال من المتضررة الفئات أهم : انيا  
 الحاجرات ترأمين في شديدا   إهماال   يجد ،اليوم اإلسالمية لدولا حال في الناظر :4والمساكين 3الفقراء .2

 ارتفعرت فقرد ،الفقرر نسبة في وازديادا   ،وعالج ،ومسكن ،وملبس ،مأكل من ،والمساكين للفقراء األساسية
  5.م1822 عام% 30 إلى ،م1887 عام% 17 من ،الدول هذه في النسبة هذه
 

 مرررا إعطرراءهم علررى والحررض ،والمسرراكين بررالفقراء الفائقررة ةالعنايرر يجررد ،اإلسررالم تشررريعات إلررى والنرراظر
 الردائرة مرن ،الرعايرة هرذه وتبردأ ،غيررهم إلرى العرون يرد مرد   إلرى يحتراجون ال بحيرث ،يعولونره ومن يكفيهم
  األبناء وعلى ،7الفقراء اآلباء وعلى ،6الزوجة على اإلنفا  اإلسالم أوجب فقد ،األسرة وهي ،الضيقة

 
 
 
 
 

                                                           

 http://www.uae7.com/vb/t80824.html معهد اإلمارات التعليميموقع  المطيري، التكافل االجتماعي في اإلسالم، 1

. عاشررررررررررررررررور، عبررررررررررررررررد الفترررررررررررررررراح، مررررررررررررررررنهج القرررررررررررررررررآن فرررررررررررررررري تربيررررررررررررررررة المجتمررررررررررررررررع، موقررررررررررررررررع ملتقررررررررررررررررى أهررررررررررررررررل التفسررررررررررررررررير 2
http://www.tafsir.net/vb/tafsir27635/ 

 .011، ص23وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج. هو من يملك دون النصاب: الفقير 3
 .311، ص21مرجع الساب ، جال. يملك شيئا  من ال هو  :المسكين 4

الزهرانرررررررررررررررررررررررررررري، نسرررررررررررررررررررررررررررربة الفقررررررررررررررررررررررررررررر فرررررررررررررررررررررررررررري العررررررررررررررررررررررررررررالم اإلسررررررررررررررررررررررررررررالمي، موقررررررررررررررررررررررررررررع جريرررررررررررررررررررررررررررردة الريرررررررررررررررررررررررررررراض   5
http://www.alriyadh.com/2012/05/11/article734997.html 

اوي المرراوردي، الحرر .023 - 020، ص4الحطرراب الرعينرري، مواهررب الجليررل، ج .301، ص0جالهدايررة، المرغينرراني،  6
 .413، ص4ابن قدامة، المغني، ج .222، ص2الكبير، ج

داوي، المررر . 311الشرريرازي، التنبيرره، ص. 233، ص3الدسرروقي، حاشررية الدسرروقي، ج. 332، ص2السرخسرري، المبسرروط، ج 7
 .213، ص1اإلنصاف، ج
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  ،2الصدقات إعطائهم طري  عن المسلمين فقراء لتشمل تتسع  م ،1لهم مال ال ينالذ األطفال
 .6والفيء ،5والغنائم ،4والِفدى ،3والكفارات

 
 :منها متعددة صور وله ،اإلهمال من ،اليوم اإلسالمية مجتمعاتنا في األيتام يعاني :7األيتام .1
 .ماديا   الفقراء األيتام لكفالة ،المجتمع إهمال .أ
 
 ممرا ،يكفلهرم مرن يجردوا لرم الرذين األيترام رعاية على تقوم ،إسالمية مؤسسات إنشاء المجتمع إهمال .ب

 .الحنيف ديننا تعاليم عن بعيدا   وتنشئتهم ،لرعايتهم ،النصرانية المؤسسات أمام المجال يفتح
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 12، ص2الزيلعي، تبيين الحقائ ، ج 1

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الموسوعة . على وجه القربة إلى اهلل تعالى ،تمليك في الحياة بغير عوض: الصدقة 2
 .313، ص16الفقهية الكويتية، ج

الحطراب الرعينرري، . 41، ص3سراني، بردائع الصرنائع، جالكا. وتلعطرى الكفرارة للفقرراء والمسراكين. 20سرب  تعريفهرا ص 3
 . 242، ص3مواهب الجليل، ج

 . وتلدفع الفدية للفقراء والمساكين .هو البدل الذي يتخلص به المكلف من مكروه توجه إليه. جمع فدية: الِفدى 4
 .021، ص2جابن قدامة، المغني، . 321، ص1النووي، المجمو ، ج. 012، ص0الكاساني، بدائع الصنائع، ج

وزارة األوقراف والشرؤون اإلسرالمية، الموسروعة الفقهيرة . اسم للمأخوذ من أهل الحرب علرى سربيل القهرر والغلبرة: الغنائم 5
 . 213، ص20الكويتية، ج

 .020، ص4الموصرلي، االختيرار، ج .034، ص1الكاسراني، بردائع الصرنائع، ج. وللفقراء والمساكين نصيب من الغنائم
 .021، ص2ة القليوبي، جالقليوبي، حاشي

وزارة األوقرراف والشررؤون اإلسررالمية، . مررا رد اهلل تعررالى علررى أهررل دينرره، مررن أمرروال مررن خررالف دينرره بررال قتررال: الفرريء 6
 . 331، ص23الموسوعة الفقهية الكويتية، ج

، 2البهرررروتي، كشررررراف القنرررررا ، ج. 222، ص1النررررووي، روضرررررة الطرررررالبين، ج. وللفقررررراء والمسررررراكين نصرررريب مرررررن الفررررريء
 .010ص

 .220الجرجاني، التعريفات، ص. من مات أبوه، وهو دون سن البلوغ: يتيم وهوجمع : األيتام 7
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 .اليتامى أموال تنمية في اإلهمال .ج
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  :االهتمام هذا صور ومن ،بالغا   اهتماما   باأليتام اإلسالم اهتم لقد
 . 1{ت ْقه ْر  ف ال   اْلي ِتيم   ف أ مَّا} : فقال ،معهم التعامل في اإلحسان إلى دعا .أ

 ،هكرذا الجنرة فري اليتريم وكافرل أنرا"  : اهلل رسرول فقرال ،ذلك على األجر ورتب ،كفالتهم في رغ ب .ب
 .2" والوسطى السبابة ب صبعيه وقال
 
  :أموالهم مع التعامل في صالحر  إلى دعا .ج
 برررأموال 4ابتغرروا"  :قررال  الخطرراب بررن عمررر فعررن :الزكرراة تأكلهررا ال حتررى باسررت مارها 3الررولي فررأمر_ 

 5." الصدقة تأكلها ال ،اليتامى
 أسرررف فرر ن ،التضرريي  وجرره علررى وال ،اإلسررراف وجرره علررى ال بررالمعروف؛ اليترريم علررى ينفرر  أن وأمررره_ 
  6.فيه أسرف لما ضامنا   كان
  : قال ،وتنميتها حفظها على القدرة عنده رأى إن ،أمواله اليتيم إلى يرد   أن وأمره_ 
و اْبت للوا}

تَّى ،اْلي ت ام ى 7  .8 {أ ْمو ال هلمْ  ِإل ْيِهمْ  ف اْدف علوا رلْشد ا   ِمْنهلمْ  ء ان ْستلمْ  ف ِ نْ  ،النِّك اح   ب ل غلوا ِإذ ا ح 

                                                           

  .1سورة الضحى، آية  1

 301سب  تخريجه ص 2

وزارة األوقررراف والشرررؤون . قيرررام شرررخص كبيرررر راشرررد، بتررردبير الشرررؤون الشخصرررية والماليرررة لشرررخص قاصرررر هررري: الواليرررة 3
 .022، ص42وعة الفقهية الكويتية، جاإلسالمية الكويتية، الموس

 . ابن منظور، لسان العرب، مادة بغا. اطلبوا: ابتغوا 4

،  0، ط001، ص3وآخرررررون، ج شررررعيب االرنررررؤوط: علرررري بررررن عمررررر بررررن أحمررررد تحقيرررر  الرررردارقطني، سررررنن الرررردارقطني، 5
لبراني، إرواء الغليرل، األ .011، ص4البيهقري، السرنن الكبررى، ج .لبنران -م، مؤسسرة الرسرالة، بيرروت  3114-هر0434

 .هذا إسناد صحيح: قال األلباني .321، ص2ج

 .132، ص1ابن عابدين، رد المحتار، ج 6

 .22، ص2القرطبي، تفسير القرطبي، ج. اختبروا: ابتلوا 7

 .1سورة النساء، جزء من اآلية  8
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 أ ْمرو ال   ي رْأكلللون   الَّرِذين   ِإنَّ } : فقرال ،الشرديدة بالعقوبرة ،اليترامى مروالأ إلرى أيرديهم تمترد الذين وتوعد_ 

ا   اْلي ت ام ى س ي ْصل ْون   ،ن ارا   بلطلوِنِهمْ  ِفي ي ْأكلللون   ِإنَّم ا ،ظلْلم   .1{س ِعيرا   و 

 وقترل والسرحر، براهلل، الشررك: "قرال ؟ هرن وما: اهلل رسول يا قالوا ، 3الموبقات السبع 2اجتنبوا" : وقال
  5وقرررررذف ،4الزحرررررف يررررروم والترررررولي اليتررررريم، مرررررال وأكرررررل الربرررررا، وأكرررررل برررررالح ، إال اهلل حررررررم التررررري الرررررنفس

  8."7الغافالت المؤمنات 6المحصنات
 
  10والمكروبون 9المنكوبون .3

 كمرا ،المبتلرى صربر بهرا تعرالى اهلل يمرتحن ،شرديدة ابرتالءات إلرى ،الردنيا الحياة هذه في البعض يتعرض
 يسررتدين فقررد ،الشرردائد وقررت لرره ومسرراندتهم ،جانبرره إلررى وقرروفهم مرردى علررى المسررلمين؛ عامررة بهررا تحنيمرر

 السريل يجررف وقرد ،يؤويره مكانرا   بعرده يجرد فرال ،بالكامرل بيتره يحترر  وقد ،دينه سداد عن ويعجز ،المرء
  .أهله رم  به يسد   ما يجد فال ،منها يقتات التي مزرعته

 
 
 
 
 

                                                           

 . 01سورة النساء، آية  1

  .دة جنبمصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ما. ابتعدوا: اجتنبوا 2

 . 24، ص3النووي، شرح النووي على مسلم، ج. المهلكات: الموبقات 3

 .نفس الجزء والصفحةالمرجع الساب ، . الفرار من القتال: التولي يوم الزحف 4

 .نفس الجزء والصفحةالمرجع الساب ،  .هو االتهام بالزنا: قذف 5

 .نفس الجزء والصفحةالمرجع الساب ،  .الزناجمع محصنة، وهي العفيفة التي حفظت نفسها من : المحصنات 6

 .نفس الجزء والصفحةالمرجع الساب ، . البريئات اللواتي ال يفطن  إلى ما رمين به من الزنا: الغافالت 7

ال  ِإنَّ الَّرِذين  ي ررْأكلللون  أ ْمررو  } :تعررالىقولره : الوصرايا، برراب: صررحيح البخراري، كترراب البخراري،. متفر  عليرره واللفرظ للبخرراري 8
رررِعيرا   س ي ْصرررل ْون  س  رررا ي رررْأكلللون  ِفررري بلطلررروِنِهْم ن رررارا  و  رررا  ِإنَّم  : مسرررلم، صرررحيح مسرررلم، كتررراب. 3102: ، رقرررم الحرررديث{اْلي ت رررام ى ظلْلم 

 .042: بيان الكبائر وأكبرها، رقم الحديث: اإليمان، باب

 . ابن منظور، لسان العرب، مادة نكب. هي المصيبة: النكبة 9

 .، مادة كربالمرجع الساب  .الحزن والغم الذي يأخذ بالنفس هو: الكرب 10
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 ،الكراهيررة لهررم ويضررمر ،علرريهم يحقررد فقررد ؛ الغرروث يررد لرره يمرردوا ولررم ،مسرراعدته فرري المجتمررع أهمررل  ذافرر
 علررى للحصررول ؛ الجريمررة ارتكرراب إلررى الشررعور هررذا يدفعرره وقررد ،مناسرربة كررل فرري بهررم اإليقررا  ويتمنررى
 .وسيلة بأي مصيبته وتعويض ،المال
 مرررن ك يرررة مواضررع فرري ،المكررروب عررن والتفررريج ،المنكرروب إغا ررة علررى ،اإلسررالمية الشررريعة ح ررت لقررد

  :منها والسنة الكتاب

نْ } :تعالى قوله_  علْسر ةٍ  ذلو ك ان   و اِ 
ْيس ر ةٍ  ِإلى ف ن ِظر ة   ،1 م 

دَّقلوا و أ ن ،2 ْير   ت ص  ت ْعل ملون كلْنتلمْ  ِإنْ  ل كلمْ  خ 
3}.4 

  7".ظله في اهلل أظله ،6عنه وضع أو ،5معسرا   أنظر من" :  وقوله_ 
 ،القيامررة يرروم كرررب مررن كربررة عنرره اهلل نفررس الرردنيا؛ كرررب مررن كربررة مررؤمن عررن 8نف ررس مررن" : وقولرره_ 
 ،واآلخررة الردنيا فري اهلل ستره ،مسلما   ستر ومن ،واآلخرة الدنيا في عليه اهلل يس ر معسر؛ على يس ر ومن
 .9"أخيه عون في العبد كان ما ،العبد عون في واهلل

 
 شرؤون كرل فري بيرنهم فيمرا التكافرل إلرى وجماعات فرادى ينالمسلم يوجه ،السمحة بتشريعاته اإلسالم إن  

 إعانررررة إلررررى ؛ اسررررتطاعته بقرررردر يسررررار  وأن ،الجانررررب هررررذا فرررري يهمررررل ال أن مسررررلم كررررل فعلررررى ،الحيرررراة
 .المكروبين عن الكرب وتفريج ،المنكوبين

 
 

                                                           

ن كان ذو عسرة 1 ابرن رجرب، عبرد الررحمن برن أحمرد برن رجرب، جرامع . إن لم يستطع المدين سداد دينه لضي  حالره: وا 
الم ، دار السرر3الرردكتور محمررد األحمرردي أبررو النررور، ط: العلرروم والحكررم فرري شرررح خمسررين حرردي ا  مررن جوامررع الكلررم، تحقيرر 

 . م 3114 -هر  0434للطباعة والنشر والتوزيع، 

 .223، ص1ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج. فانتظار إلى وقت يساره: فنظرة إلى ميسرة 2

ررون   3 ْيررر  ل كلررْم ِإْن كلْنررتلْم ت ْعل مل رردَّقلوا خ  الخطيررب، عبررد الكررريم، التفسررير . فيرره دعرروة إلررى التصررد  بالرردين علررى المرردين: و أ ن ت ص 
 .ب.د، د.ت، د.ط، د.، د213، ص3القرآني للقرآن، ج

 .321سورة البقرة، آية 4

 .122، ص3المناوي، التيسير بشرح الجامع الصغير، ج. أمهل فقيرا  مدينا  : أنظر معسرا   5

 .نفس المرجع، نفس الصفحة. سامحه في دينه: وضع عنه 6

 . 0421: رقم الحديث حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر،: باب ،الزهد والرقائ : كتاب، صحيح مسلممسلم،  7

 .  312، ص2ابن األ ير، النهاية في غريب األ ر، ج. فر ج: نف س 8

 وة القررآن وعلرى الرذكر،فضل االجتمرا  علرى ترال: الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب: كتاب، صحيح مسلممسلم،  9
   .3111: رقم الحديث

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=5434&lang=&bk_no=1&ID=1
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5328&idto=5401&lang=&bk_no=1&ID=1364
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=5434&lang=&bk_no=1&ID=1
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 .المستديمة 1العاهات أصحاب .2
 لإلصرررابة حياتررره أ نررراء اآلخرررر بعضالررر يتعررررضو  ،والشرررلل ،كرررالعمى ؛ مسرررتديمة بعاهرررات الررربعض يولرررد

 العررراجزين مرررن الرررنمط وهرررذا ،حواسررره مرررن حاسرررة أو ،أعضرررائه مرررن عضررروا   أ رررره علرررى يفقرررد ،مرررا بحرررادث
 عديرردة أشرركال اإلهمررال ولهررذا ،المسررلمة مجتمعاتنررا فرري الشررديد اإلهمررال مررن يعررانون ،العاهررات وأصرحاب

 :منها
 أصررررحاب أمررررام عائقررررا   ،الباهظررررة العررررالج ليفتكررررا تشرررركل مررررا فغالبررررا   :الصررررحية الرعايررررة فرررري اإلهمررررال .أ

 .مجتمعهم على حقوقهم أهم من يلعد الذي ،االستشفاء طلب في ،العاهات
 .صاحبها على سلبية نفسية آ ارا   تترك ما غالبا   العاهة أن   حيث :النفسية الرعاية في اإلهمال .ب
 .المقعدين حركة سهيللت خاصة أماكن ك عداد ،بهم الخاصة التجهيزات توفير في اإلهمال .ج
 العاهررة، مررع التكيررف علررى مسرراعدتهم، علررى تعمررل والترري: بهررم الخاصررة المرردارس ترروفير فرري اإلهمررال .د

 .مجتمعاتهم في بدورهم ليقوموا وتلهيئهم
  :منها ك يرة أحاديث في ،بهم والرحمة ،الفئة هذه رعاية على ،اإلسالم حث وقد
 . 2"السماء في من يرحمكم ؛ األرض في من حمواار  ،الرحمن يرحمهم الراحمون " : قوله_ 
 3". بعضا   بعضه يشد ،كالبنيان للمؤمن المؤمن " : وقوله_ 
 ،عضرو اشتكى إذا ؛ 7الجسد كم ل ؛ 6وتعاطفهم ،5وتوادهم ،4تراحمهم في المؤمنين ترى"  : وقوله_ 

  9." والحمى بالسهر ،جسده سائر له 8تداعى

                                                           

 .مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة عوه. هي المرض أو اآلفة: العاهة  1

الترمذي واللفظ له، سرنن الترمرذي مذيلرة . 441، ص4أبو داود، سنن أبي داود، ج. 22، ص00أحمد، مسند أحمد، ج 2
 .صحيح: قال األلباني. 232، ص4بأحكام األلباني، ج

. 2121: تعرراون المرؤمنين بعضررهم بعضررا ، رقررم الحررديث: برراب ،األدب: كترراب، صررحيح البخراريالبخرراري، . متفر  عليرره 3
 .3222: ، رقم الحديثتراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم :، بابالبر والصلة واآلداب: مسلم، صحيح مسلم، كتاب

 .421، ص01ابن حجر، فتح الباري، ج .أن يرحم بعضهم بعضا  : التراحم 4

 .، نفس الجزء والصفحةالساب  المرجع .الب للمحبة بالتزاور والتهاديالتواصل الج :التوادد 5

 .، نفس الجزء والصفحةالساب  المرجع .يعطف بعضهم على بعض: التعاطف 6

 ، نفس الجزء والصفحة الساب  المرجع. أي بالنسبة إلى جميع أعضائه، في التواف  في التعب والراحة :كم ل الجسد 7

 .، نفس الجزء والصفحةالساب  المرجع . ا  إلى المشاركةدعا بعضه بعض :تداعى  8

: رحمررة النرراس والبهررائم، رقررم الحررديث: ، برراباألدب: كترراب ي، صررحيح البخررار البخرراري، . متفرر  عليرره واللفررظ للبخرراري 9
: ، رقرم الحرديث ترراحم المرؤمنين وتعراطفهم وتعاضردهم: ، برابالبر والصلة واآلداب :مسلم، صحيح مسلم، كتاب. 2112
3221. 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=13851&lang=&bk_no=52&ID=1
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10906&idto=11386&lang=&bk_no=52&ID=3338
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=13851&lang=&bk_no=52&ID=1
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10906&idto=11386&lang=&bk_no=52&ID=3338


 
 

218 

 المحتراجين، هرؤالء لم رل األفضرل العريش لتحقير  ومؤسسراته، برأفراده تمعالمج جهود تتضافر أن فالواجب
 .الكاملين واالهتمام العناية محل وأن هم ،والعطف والتعاون بالرحمة يشعروا حتى
 

 األخالقي التكافل إهمال :الثاني الفرع
 ،المررؤمن عقيرردة مررن النابعررة ،األخالقيررة المبررادئ حراسررة ترررك هررو :األخالقرري التكافررل إهمررال معنررى :أوال  

 1.المبادئ هذه عن االنحراف مسؤولية األمة في األفراد تحمل وعدم
 .2المنكر عن والنهي ،بالمعروف األمر إهمال خالل من ذلك ويحدث

 
  األخالقي التكافل إهمال عن المسؤولة الجهات : انيا  
 أن دون ،إلطعررراما علرررى األم دور وينحصرررر ،المرررال تررروفير علرررى األب دور يقتصرررر عنررردما :األسررررة .2

 ،سرريئة أخالقيررة تنشررئة ينشررؤون مررا غالبررا   األبنرراء فرر ن ،األبنرراء سررلوك تعررديل فرري دور أي لألسرررة يكررون
 قررال وقررديما   ،حدي ررة تقنيررات مررن ،األيررام هررذه لررديهم يترروفر وبمررا ،السرروء رفقرراء مررن حررولهم بمررن متررأ رين
 :3الشاعر

 يال  ذل وخلفاه الحياة هم من أبواه انتهى من اليتيم ليس 
 مشغوال   أبا   أو تخلت أما   له تلقى الذى هو اليتيم إن                                     

 التربيرة تسرميتها فري قرد مت التري ؛ والتعلريم التربيرة لروزارة تتبع المؤسسات فهذه :التعليمية المؤسسات .1
 األخالقيرة التربيرة فري شرديدا   مراال  إه يجرد ؛ اليروم التعليميرة مؤسسراتنا حرال فري الناظر لكن ،التعليم على
 :أهمها من ،أسباب عدة عن ناجم اإلهمال وهذا
 .الطالب سلوك تعديل على القادرين المدرسين تأهيل في اإلهمال -
 فررري الحررر  الطالرررب تعطررري اليررروم فرررالقوانين الطرررالب، سرررلوك تضررربط التررري القررروانين سرررن   فررري اإلهمرررال -

 .الشخصية الحرية بدعوى والسلوك، اللباس في اإلسالمية بطللضوا مراعاة دون يشاء، كيفما التصرف
 
 فري الردول هرذه من شديدا   إهماال   يجد ؛ الحاضر وقتنا في اإلسالمية الدول حال إلى الناظر :الدولة .3
  :أهمها من أشكال عدة له اإلهمال وهذا ،التكافل من النو  هذا
 

                                                           

 ، موقع منبر اإلسالم ي في الفقه اإلسالميالطيار، التكافل االجتماع 1
http://www.m-islam.com/articles.php?action=show&id=1050 

هو الحض على فعل ما ندب إليه الشر  من المحسنات، وترك ما نهى عنره مرن : األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2
 .341، ص1الكويتية، ج وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الموسوعة الفقهية. المقبحات

 http://www.4byt.com/view.php?byt=2895. الشاعر هو أحمد شوقي، موقع أبيات القصيد 3
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 .وتمييعهم الشباب إلفساد سموم؛ من تب ه لما ،نتاإلنتر  ومواقع الفضائية القنوات مراقبة إهمال .أ
 اإلعرالم وسرائل فري التوعيرة بررامج م رل ؛ االنحرراف مرن الشباب تحمي التي الوقائية البرامج إهمال .ب

 .وغيرها والتدخين للمخدرات المدمرة اآل ار توضح التي ،المختلفة
 إن  اب المررؤمن الفاعررل، بررل الشررة لررد ور المسررجد فرري بنرراء شخصرري، إهمررال معظررم الرردول اإلسررالمية  .ج

 .، كوسيلة لتدمير دور المسجد في نهضة األمةتتعمد تولية أئمة شبه أميين، بعض الدول اإلسالمية
   .وال قافية الرياضية النشاطات خالل من ،الهائلة الشباب طاقات تصريف في اإلهمال. د
 والمواقررع الفضررائية القنرروات تجررريم م ررل ؛ األخالقرري الفسرراد مررن تحررد   الترري القرروانين سررن فرري اإلهمررال. ه

 .الرذيلة تنشر التي اإللكترونية
 

 األخالقي التكافل إهمال من اإلسالم موقف : ال ا  
 تعنري ال الحريرة ألن ،الشخصرية الحريرة في تدخال   ذلك يعتبر ولم ،األخالقي التكافل على اإلسالم حث
نمررا ،حرردود أو قيررود دون تشرراء مررا تفعررل أن  نظررام علررى االعتررداء أو ،الغيررر إيررذاء بعرردم ةمشررروط هرري وا 

 1.الجماعة حياة
 :منها ،المعنى هذا تؤكد ك يرة وأحاديث آيات وردت وقد
ْؤِمنلرررررون  } : قولررررره  - ْؤِمن ررررراتل  و اْلمل رررررهلمْ  ،و اْلمل ون   ،ب ْعرررررضٍ  أ ْوِلي ررررراءل  ب ْعضل وفِ  ي رررررْأملرل ي ْنه رررررْون   بِررررراْلم ْعرل رررررنِ  و   ع 

 2.{اْلملْنك رِ 

 وذلررك فبقلبرره يسررتطع لررم فرر ن ،فبلسررانه يسررتطع لررم فرر ن ،بيررده فليغيررره منكرررا   مررنكم رأى مررن" :  وقولرره -
 3."اإليمان أضعف

  :اآلخرررررة فرررري والعررررذاب ،الرررردنيا فرررري للهررررالك سرررربب اإلهمررررال هررررذا أن وبررررين ،فيرررره اإلهمررررال عررررن ونهررررى
 فأصرراب ،1سررفينة لررىع اسررتهموا قرروم كم ررل ؛ 5فيهررا والواقررع ،4اهلل حرردود علررى القررائم م   ررلل "  : قررال_ 

                                                           

 ، موقع منبر اإلسالم الطيار، التكافل االجتماعي في الفقه اإلسالمي 1
http://www.m-islam.com/articles.php?action=show&id=1050 

 .10التوبة، آيةسورة  2
ن المنكررر مرن اإليمرران، وأن  اإليمران يزيررد ويرنقص، رقررم بيرران أن  النهري عر: براب ،اإليمرران: كتراب، صرحيح مسررلممسرلم،  3

 .41: الحديث

 .232، ص1المباركفوري، تحفة األحوذي، ج. اآلمر بالمعروف والناهي عن المنكر : القائم على حدود اهلل 4

 .330الع يمين، شرح رياض الصالحين، ص. المعتدي فيها: الواقع فيها 5

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=5434&lang=&bk_no=1&ID=1
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=80&idto=398&lang=&bk_no=1&ID=9
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وا ،2المراء مرن اسرتقوا إذا أسرفلها فري الرذين فكران ،أسرفلها وبعضرهم أعالهرا بعضهم ررُّ  ،ف روقهم م رن علرى م 
رن نلرؤذِ  ولرم ،خرقرا   نصريبنا فري خرْقن را أ نَّرا لرو :فقالوا ن ،جميعرا   هلكروا ؛ أرادوا ومرا يتركروهم فر ن ،فوق نرا م   وا 
وا ؛ 3أيديهم على أخذوا  4". يعا  جم ونجوا ،ن ج 

 
  األدبي التكافل إهمال :الثالث الفرع
  والغلظررة ،الجفرراء بمشرراعر الرردين فرري إخوانرره نحررو المسررلم شررعور هررو :األدبرري التكافررل إهمررال معنررى :أوال  

 5.الخير لهم يتمنى وال ،لمصابهم يأسى وال ،لفرحهم يفرح فال ،المعاملة وسوء ،االكتراث وعدم
 

 ألدبيا التكافل إهمال مظاهر : انيا  
 .وتقتيل ذبح من ،المجاورة البالد في إلخوانه يحدث بما المسلم اهتمام عدم. 2
 .العزاء بيوت بجانب أعراس وجود .1
 .المراجعين مع الموظفين تعامل في الغلظة .3
  .العامة على العليا والمراكز الشهادات أصحاب بعض تعالي .2
 

 األدبي التكافل إهمال من اإلسالم موقف : ال ا  
 أحردكم؛ يرؤمن ال" : قولره نفري ذلرك ومرن ،فيره اإلهمرال عرن ونهرى ،األدبي التكافل على اإلسالم حث
   .6"لنفسه يحب ما ألخيه يحب حتى
 

 العلمي التكافل إهمال :الرابع الفرع
 الكرافي الجهرد برذل وعردم ،الجاهرل تعلريم علرى العرالم حرص عدم هو :العلمي التكافل إهمال معنى :أوال  
 1.للتعلم هلالجا من

                                                                                                                                                                                

المبررراركفوري، تحفرررة . ا سرررهما ، وهرررو مرررا يسرررمى بالقرعرررة، أيهرررم يكرررون األعلرررىيعنررري ضرررربو : قررروم اسرررتهموا علرررى سرررفينة 1
 .231، ص1األحوذي، ج

 .330الع يمين، شرح رياض الصالحين، ص. يعني إذا طلبوا الماء ؛ ليشربوا منه: إذا استقوا الماء 2

 .23، ص0ابن األ ير، النهاية في غريب األ ر، ج. منعوهم: أخذوا على أيديهم 3

 . 3121: القرعة في المشكالت، رقم الحديث: الشهادات، باب: البخاري، كتابي، صحيح البخار  4

 http://www.uae7.com اإلمارات شبكة  .03مضاوي، التكافل االجتماعي في اإلسالم، ص 5

ب مررن اإليمرران أن يحررب ألخيرره مررا يحرر: اإليمران، برراب: البخرراري، صررحيح البخرراري، كترراب. متفر  عليرره واللفررظ للبخرراري 6
الرردليل علررى أن  مررن خصررال اإليمرران، أن يحررب : اإليمرران، برراب: مسررلم، صررحيح مسررلم، كترراب .02: لنفسرره، رقررم الحررديث

 .42: ألخيه المسلم، ما يحب لنفسه من الخير، رقم الحديث
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 .النافع الدنيوي والعلم ،الديني العلم ذلك ويشمل

 
 العلمي التكافل إهمال مظاهر : انيا  
 .الناس تعليم عن وعزوفهم ،بالوظيفة الشرعي العلم طلبة اكتفاء .2
 .النافع العلم طلب عن وعزوفهم ،المادية باألمور العامة اهتمام .1
 .العلم طلب على وح هم الناس تشجيع في ،الحدي ة تقنياتوال اإلعالم استخدام الدولة إهمال .3
 . الكفاءات أصحاب هجرة .2
 

  العلمي التكافل إهمال من اإلسالم موقف : ال ا  
 بالعقوبرة العلرم كراتم توعرد أنه كما ،الناس لمعلم العظيم األجر ورتب ،العلمي التكافل على اإلسالم حث

  :الشديدة
 2."مسلم كل على فريضة العلم طلب" : فقال -
 
 3." القيامة يوم نار من بلجام اهلل ألجمه ،فكتمه علم عن سلئل من" : قالو  -
 
 

                                                                                                                                                                                

 http://www.uae7.com اإلمارات شبكة  .03مضاوي، التكافل االجتماعي في اإلسالم، ص 1

 .حديث صحيح: قال األلباني. 20، ص0ة مذيلة بأحكام األلباني، جابن ماجة، سنن ابن ماج 2

 .حديث حسن صحيح: قال األلباني .211، ص2أبو داود، سنن أبي داود مذيلة بأحكام األلباني، ج 3
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 الجتماعي التكافل إهمال حكم :الثالث المطلب
 

ن ،البراقين عرن سرقطت الربعض بهرا قرام إن التري ،الكفايرة فرروض مرن االجتمراعي التكافرل يلعد  يقرم لرم وا 
 وال ضررررر ال" تقرررول الفقهيرررة والقاعررردة ،1والمجتمرررع برررالفرد األضررررار قرررعيو  ألنررره ؛ جميعرررا   أ مررروا أحرررد بهرررا

 .2"ضرار
 

 عرن الضررر دفرع محاولرة ،مسرلم كرل علرى يجرب أنره إلرى ذهبروا عندما ،األجالء علماؤنا ذلك أصل وقد
 3.للهالك يعرضه ما كل من فينقذه ،والحري  والغري  الملهوف إلغا ة ،الصالة قطع عليه فيجب ،غيره
 
 

                                                           

م، كليرررة 3112، 042مونرررة، عمرررر، الواجبرررات الكفائيرررة ودورهرررا فررري تحقيررر  التنميرررة االقتصرررادية، رسرررالة ماجسرررتير، ص 1
 .لعليا، الجامعة األردنيةالدراسات ا

 .02سب  شرحها ص 2

 .41، ص0ابن الحاج، المدخل، ج. 22، ص3ابن نجيم، البحر الرائ ، ج 3
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 الفكرية الملكية في اإلهمال :الرابع حثالمب
 

 :مطالب خمسة وفيه
 

 الفكرية الملكية في اإلهمال معنى :األول المطلب
 

 الفكرية الملكية في اإلهمال أشكال :الثاني المطلب
 

 الفكرية الملكية حقوق إهمال على تترتب التي اآلثار :الثالث المطلب
 

 الملكياة حقاوق حماياة فاي اإلهماال عنهاا ريصاد أن يمكان التاي الجهاات :الرابع المطلب
 :الفكرية

 
 الفكرية الملكية حقوق في اإلهمال حكم :الخامس المطلب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

224 

 الفكرية الملكية في اإلهمال :األول المبحث
 

 الفكرية الملكية في اإلهمال معنى :األول المطلب
 

 واصطالحاا  لغة الملكية معنى :األول الفرع
  

 هررذه ملكيررة عقررد بيرردي :يلقررال ،برره واالسررتئ ار ،الشرريء علررى التسررلط بمعنررى :الِملررك مررن :لغررة الِملكيررة
 1.األرض
 لمرانع إال ،فيره التصررف مرن صراحبه ويلم كرن ،منره الغيرر يمنرع ،بالشريء اختصراص :الشرر  فري الِملكية
 2.شرعي

 
 الفكرية الملكية معنى :الثاني الفرع
 الماديرة إنتاجره  مررات باسرتعمال االختصراص حر  ،فكرري إنتراج صاحب لكل أن تعني :الفكرية الملكية

 4.إذنه دون ال مرات بهذه االنتفا  ألحد يجوز وال ،3والمعنوية
 

 الفكرية الملكية حقوق إهمال معنى :الثالث الفرع
 الفكرري اإلنتراج صراحب حقرو  حمايرة عردم :تعنري الفكريرة الملكيرة حقو  إهمال أن لنا يتضح تقدم مما
 .ومعنوية مادية أضرارا   به يللح  مما

                                                           

 .ابن منظور، لسان العرب، مادة ملك. ، مادة ملكالمعجم الوسيطمصطفى وآخرون،  1

المي ونظريرررة الملكيرررة والعقرررود  بررردران، بررردران أبرررو العينرررين، تررراريخ الفقررره اإلسررر. 321، ص0الزرقرررا، المررردخل الفقهررري، ج 2
 . ت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت.ط، د.، د212ص

. هرري الحقررو  الترري تلعطررى لصرراحب اإلنترراج الفكررري، بررأن يلنسررب إليرره إنتاجرره، وأن يررتحكم فرري نشررره: الحقررو  المعنويررة 3
موقرررررررررررررررررررررررع مجلرررررررررررررررررررررررة التسرررررررررررررررررررررررامح  مرررررررررررررررررررررررراد، حقرررررررررررررررررررررررو  الملكيرررررررررررررررررررررررة الفكريرررررررررررررررررررررررة مرررررررررررررررررررررررن منظرررررررررررررررررررررررور إسرررررررررررررررررررررررالمي،

http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=69 
 .نفس الموقع االلكتروني المرجع الساب ، 4
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 1الفكرية الملكية في اإلهمال أشكال :الثاني المطلب
 المتعلقرة 2المبتكررات كرل علرى تررد التري الملكيرة فري اإلهمرال وهرو :الصرناعية الملكيرة فري اإلهمرال .2

 .لسيارة جديد هيكل تصميم م ل ،الصناعية بالنشاطات
 المتعلقرة المبتكررات كرل علرى تررد التري الملكيرة فري اإلهمرال وهرو :التجاريرة الملكيرة فري اإلهمرال .1

 .3التجارية العالمات م ل ،التجارية بالنشاطات
 .المؤلفين حقو  في اإلهمال وهو :األدبية الملكية في اإلهمال .3
 

 :الفكرية الملكية حقوق إهمال على تترتب التي اآلثار :الثالث المطلب
  :أهمها من ،األضرار من مجموعة إلى يؤدي ؛الفكرية الملكية حقو  في اإلهمال

  رم ما، ابتكار إلى للوصول جهده أقصى المبتكر يبذل فعندما: الفكري اإلنتاج بصاحب تلح  أضرار .2
 4.عنده اإلبدا  روح قتل إلى يؤدي ذلك ف ن ،سلر  ابتكاره أن يفاجأ

 األحيرران أغلررب فرري يسررتطيع ال لكنرره ،النررور مؤل فرره يرررى حتررى ،ك يرررة وأمررواال   جهررودا   يبررذل مرر ال   فررالمؤلف
  .صاحبه إذن دون وتوزيعه بطباعته البعض قيام بسبب تكلفته؛ استرداد

 ،ك يررة وأمروال ،كبيررة جهرود إلرى يحتاج ،واحد فني عمل إخراج ف ن :اإلنشاد لفر  بالنسبة الحال كذلك 
 أصررحابه يسررترد أن دون ،المقلرردة بالنسررخ السررو  يغررر  قصررير وقررت وفرري ،والمنشررد والمؤلررف المنررتج مررن
 . المال رأس حتى
 
 بررالمنت ج، ال قررة المشررتري فقرردان إلررى يرؤدي مرر ال ، التجاريررة العالمررات فتقليرد :بالمسررتهلك تلحرر  أضررار .1

 الشررركة مواصررفات مقابررل المررال يرردفع ف نرره ،معينررة تجاريررة عالمررة لرره ؛ جهررازا   المسررتهلك يشررتري فعنرردما
 العررام المظهرر لتشررابه ؛ والمقلرد األصرلي بررين التمييرز مسرتهلكال علررى يصرعب وغالبرا   ،األصررلية الصرانعة
 .للضيا  ماله وتعريض ،للمستهلك غش ذلك عن ينتج  مما ،لكليهما

                                                           

م، جامعرة الجزائرر، وزارة التعلريم 3113،  21ناديرة، االعترداء علرى حر  الملكيرة الفكريرة، رسرالة ماجسرتير، صزواني،  1
م، 3111-هرر0431،  111ه والقرانون، صالشلش، محمد محمد، حقرو  الملكيرة الفكريرة برين الفقر .العالي والبحث العلمي

 .مجلة جامعة النجاح الوطنية، فلسطين

 . هو عملية تحويل الفكرة إلى منتج جديد أو عملية أو خدمة جديدة: االبتكار 2
 http://iraq56.blogspot.co.il/2011/12/blog-post_03.html .موقع االقتصاد بعيون الخبراء

 .ك شارة المرسيدس، أو شعار قنراة الجزيررة ،عن غيرها  الخدمة أو تميز المنتج داللة أو إشارة كل هي: العالمة التجارية 3
 .11ص االعتداء على ح  الملكية الفكرية،زواني، 

 .000-11ص، الساب  المرجع 4
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 ،الرر من وزهيرردة ،مسررتوردة تكررون مررا غالبررا   المقلرردة، البضررائع ألن :الرروطني باالقتصرراد تلحرر  أضرررار .3
 1. المحلية المنتجات كساد إلى يؤدي وهذا د،المحدو  دخله مع تتناسب ألنها المستهلك؛ عليها فيلقبل

 
 :الفكرية الملكية حقوق حماية في اإلهمال عنها يصدر أن يمكن التي الجهات :الرابع المطلب

 .بحقه مطالبته في أهمل إذا :الح  صاحب .2
 .الفكرية الملكية حقو  لحماية قوانين تشريع في أهملت إذا :التشريعية السلطات .1
 يعررروض الرررذي ،العرررادل القررررار استصررردار فررري أهمرررل إذا :الحررر  صررراحب إليررره يلجرررأ ذيالررر القاضررري .3

 .ضرر من عليه وقع ما بمقدار ،عليه المعتدى الفكرية الملكية صاحب
 

 الفكرية الملكية حقوق في اإلهمال حكم :الخامس المطلب
 :كاآلتي فيه المتسبب باختالف ،الفكرية الملكية حقو  في اإلهمال حكم يختلف

 بعرردم أضرراعه قررد يكررون ف نرره ،بحقااه مطالبتااه بعاادم الحااق صاااحب ماان اإلهمااال وقااع إذا :األول فاارعال
 2.بطلبه إال يلستوفى ال اإلنسان وح  ،صاحبه إلى الح  إرجا  إلى وسيلة القضاء ألن   ؛ المطالبة

 
 الملكيرة  حقرو  لحمايرة قروانين تشرريع عردم فري ؛التشاريعية السلطات من اإلهمال وقع إذا :الثاني الفرع

 ،النرراس حقررو  حفررظ األمررر أولرري واجبررات أهررم مررن ألن ،عليهررا القررائمين علررى يقررع اإل ررم فرر ن   ،الفكريررة
 3.عليهم الضرر وقو  ومنع ،مصالحهم ورعاية

 
ضااعت إذا :الثالااث الفاارع فررع ،الفكريااة الملكيااة حقااوق تحمااي التااي القااوانين و   لكررن ،للقضرراء األمررر ورل

 4.إلهماله ؛ يأ م ف نه ،المدعي ح  وأضا  ،توالت ب البحث في أهمل القاضي
 :قولين على المسألة هذه في الفقهاء اختلف فقد ،إهماله بسبب القاضي تضمين أما
 
 
 

                                                           

 .000-11ص االعتداء على ح  الملكية الفكرية،زواني،  1

 .12، ص2الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، ج 2

 .011، ص4، تبيين الحقائ ، جالزيلعي 3

 . 432، ص2ابن عابدين، رد المحتار، ج 4
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 ألنره ،المهمرل القاضري تضرمين إلرى ؛3والحنابلرة ،2والشرافعية ،1المالكيرة ذهب :وأدلته األول القول :أولا 
 . الح  بصاحب الضرر إلحا  في متسبب

 
 علرى الضرمان يقرع برل ،يضرمن ال المهمرل القاضري أن إلرى ؛4الحنفيرة ذهب :وأدلته الثاني القول :ثانياا 

 .بنفسه فعله الذي هو فكأنه ،عليه خطؤه فكان ،له عمل القاضي ألن   ؛ عليه المدعى
 

 والترجيح األدلة مناقشة :ثالثاا 
 بتضررررمين القررررول إلررررى حنابلرررة؛وال ،والشررررافعية ،المالكيررررة مررررن الفقهررراء جمهررررور ذهررررب :األدلررررة مناقشرررة .2

  إهمرالهم بسربب القضراة تضرمين لكرن ،الحر  بصراحب الضررر إلحا  في متسبب ألنه ،المهمل القاضي
 ف نررره ؛ المهنيرررة أخطائررره عرررن للمسررراءلة عرضرررة كررران إذا فالقاضررري ،أشرررد ضررررر إلرررى يرررؤدي أن يمكرررن

بداعه اجتهاده دون ذلك سيحول وبالتالي ،المساءلة هذه بهاجس سيصاب  5.وا 
 
 علرررى ولررريس ،عليررره المررردعى علرررى يقرررع الضرررمان أن مرررن ؛ الحنفيرررة إليررره ذهرررب مرررا أرجرررح :التررررجيح .1

 قاضري علرى تقرع محاسربته مسرؤولية فر ن ،العدل تحري في أهمل قد القاضي أن  بت إذا ألنه ،القاضي
  .لهيعز  أو 6يعزره أن فيمكنه ،أعمالهم ومراقبة ،القضاة متابعة مسؤولياته أهم من الذي ،القضاة

 
 فر ن ،إلهماله يلعاقب القاضي يرى حين المواطن ألن   ،المساءلة من المهمل القاضي يفلت أن يجوز وال
 يرؤدي ذلرك فر ن ؛ قاضيا   كونه لمجرد ،العقوبة من المهمل القاضي يفلت حين أما ،بالقضاء تتعزز  قته
 7.بالقضاء ال قة انحسار إلى
 
 

                                                           

  .022، ص4حاشية الدسوقي، ج الدسوقي، 1

 211، 212، ص00النووي، روضة الطالبين، ج. 301، ص4القليوبي، حاشية القليوبي، ج 2

 .312، ص4جبن قدامة، المغني، ا 3

 .01، ص1الكاساني، بدائع الصنائع، ج 4

 منترررررررررررررررررررررررردى المحررررررررررررررررررررررررامين العرررررررررررررررررررررررررب، موقررررررررررررررررررررررررع مسرررررررررررررررررررررررررؤولية القاضرررررررررررررررررررررررري بررررررررررررررررررررررررين القررررررررررررررررررررررررانون والتطبيرررررررررررررررررررررررر  5

www.mohamoon.com/montada/default.aspx?.. 
 .21ص التعزير تعريفسب   6
 منترررررررررررررررررررررررردى المحررررررررررررررررررررررررامين العرررررررررررررررررررررررررب، موقررررررررررررررررررررررررع مسرررررررررررررررررررررررررؤولية القاضرررررررررررررررررررررررري بررررررررررررررررررررررررين القررررررررررررررررررررررررانون والتطبيرررررررررررررررررررررررر  7

montada/default.aspx?..www.mohamoon.com/ 

http://www.mohamoon.com/montada/default.aspx?Action=Display&ID=105080&Type=3
http://www.mohamoon.com/montada/default.aspx
http://www.mohamoon.com/montada/default.aspx?Action=Display&ID=105080&Type=3
http://www.mohamoon.com/montada/default.aspx


 
 

228 

 الرردعاوى فرري ،الجهررود أقصررى بررذل علررى ؛ القضرراة ينيالفلسررط األعلررى القضرراء مجلررس حررث وقررد ،هررذا
 1.للحقيقة الوصول سبيل في ،أمامهم المنظورة

شرافه إلدارته خاضعة تكون ،القضاة أعمال على للتفتيش دائرة ،المجلس شكل وقد  2.وا 
 أيرة فري إجرراء، أي مباشرة للدائرة يجوز"  أنه ،األعلى القضاء مجلس قرار من ،23 المادة في جاء وقد

 أو برررالفحص جرررديرة ،معينرررة وقرررائع علرررى مشرررتملة الشررركوى كانرررت إذا ؛ القضررراة أحرررد ضرررد تلقررردم شررركوى
 3."التحقي 

 
 
 
 
 
 




 
 
 
 
 
 

                                                           

 موقررررررررررررررررررررع مجلررررررررررررررررررررس القضرررررررررررررررررررراء األعلررررررررررررررررررررى مررررررررررررررررررررن قرررررررررررررررررررررار مجلررررررررررررررررررررس القضرررررررررررررررررررراء األعلررررررررررررررررررررى، 02المررررررررررررررررررررادة  1
http://www.courts.gov.ps/userfiles/20111212140939.pdf 

 .نفس الموقع االلكترونينفس المرجع، من قرار مجلس القضاء األعلى،  3المادة  2

 .نفس الموقع االلكتروني، الساب  المرجع 3
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 الخاتمة
 

 ،أجمعرررين وصرررحبه آلرره وعلرررى ،محمررد سررريدنا علررى اهلل وصرررلى ،الصررالحات ترررتم بنعمترره الرررذي هلل الحمررد
 :وبعد
 

  :البحث هذا خالل من ،إليها توصلت التي تائجالن أهم يأتي وفيما ،و مرات نتائج عمل لكل ف ن  
 

 :اآلتية لألسباب وذلك ،الشار  عنها نهى التي ،ةيالشرع تراالمحظو  من اإلهمال :أوال  
 . به للمأمور ترك فيه اإلهمال ألن   .1
 .األوامر من الشار  مقصود هي التي ،المصلحة جلب فوتي اإلهمال ألن  .2
 صرالح أسراس يهر والتري ،الخمس اتيالضرور  مسي بما ،المجتمع ظامبن ضررا   لح ي اإلهمال ألن   .3

 . دنياه في اإلنسان أمر
 وقرو  إلرى ؤديير ممرا ،والتحررز اطيراالحت مرن ،اإلسرالمية عةيالشرر  هيرعل تيربلن مرا هردمي اإلهمال ألن   .4

 .المفاسد
 

 لمنرع بهرا؛ تخل ي أن  ،المسلم على نبغيي التي اتيوالسلوك اآلداب ،ةياإلسالم عةيالشر  تضمنت :ثانياا 
 .إهمال مةيجر  أي وقو 

 
 المتجهة اإلرادة هو ؛ ا  يجابيإ عنصرا   تضمني ،مادي وجود له سلوك هو بل ؛ بعدم سيل اإلهمال :ثالثاا 
ن ،نةيمع ةيغا  يتحق نحو    .سلبيا   الفعل ظاهر كان وا 
 

  .اإلهمال في عقود األمانات، يحول يد األمين إلى يد ضمان  :رابعاا 
 
 : وهي شروط ثالث هيف تحققت إذا، الضمان وجبي اإلهمال: امسا  خ
 .الضمان جابيب  إال الضرر رفع إلى ليسب ال إذ ،ريبالغ ضرر إلحا . 1
 .الشخص قدرة حدود ضمن همالاإل وقو  تحق . 1
 نسربة مكرني مرا ،نهمرايب طتوسري أن دون ،اإلهمرال عنره صردر الرذي للشرخص الضررر نسربة صرحة. 3

  .هيإل الضرر
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 .القتل الناجم عن اإلهمال، هو من القتل الخطأ، الذي تجب فيه الدية والكفارة: سادسا  

 .يمكن للحاكم، تنفيذ عقوبات تعزيرية في ح   المهمل ؛ كالسجن والتغريم: سابعا  

 
 :فهي البحث هذا من بها الخروج يمكن التي التوصيات أما
 .فيه اإلهمال وعدم ،تصرف كل في الحيطة بأخذ ،والجميع نفسي أوصي .2
 .وأخروية دنيوية عقوبات عليها يترتب ،جريمة اإلهمال أن   على األبناء تربية .1
 ،عرنهم يصردر فعرل كرل فري ،الحيطرة أخرذاالهتمرام و  وجوب الطالب أذهان في المدرسون يغرس أن .3
  .مالاإله وعدم االهتمام في للطالب قدوة المدرس يكون وأن ،ديدنهم اإلهمال يكون ال وأن
 

 .ويرضاه يحبه لما ويوفقنا يعيننا أن ،العلي العظيم اهلل أسأل الختام وفي
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 المالحق
 

 إسالمي  منظور من عليها والحفاظ البيئة  (1)ملحق
 

  اإلسالمي العالم في البشرية الموارد تنمية( 2)ملحق
 

 السير حوادث(  3)ملحق
 

 الطبيب ضمان  (4)ملحق
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 (اإلسالمي المؤتمر منظمة)اإلسالمي الفقه مجمع قرار (1) ملحق

 (22/29) 205 رقم

 1إسالمي منظور من عليها والحفاظ البيئة بشأن

 عشرة التاسعة الدورة

 الشارقة إمارة

 المتحدة العربية اإلمارات دولة

 م1889( إبريل) نيسان 38-16/ هر2238 األولى جمادى 2-5

 دورتررره فرري المنعقررد اإلسررالمي المررؤتمر منظمررة عررن المنب رر  الرردولي اإلسررالمي الفقرره عمجمرر مجلررس إن
 األولررررى جمررررادى 5 إلررررى 2 مررررن( المتحرررردة العربيررررة اإلمررررارات دولررررة) الشررررارقة إمررررارة فرررري عشرررررة التاسررررعة
 م،1889( إبريل) نيسان 38 – 16 المواف  هر،2238

 منظررور مررن عليهررا والحفرراظ البيئررة و موضرر بخصرروص المجمررع إلررى الررواردة البحرروث علررى اطالعرره بعررد
 حوله، دارت التي المناقشات إلى استماعه وبعد إسالمي،

 :يأتي ما قرر

لررزام العررالم بقررا  مررن بقعررة أي علررى ضررارة نفايررات أيررة إلقرراء تحررريم( 2)  النفايررات لهررذه المنتجررة الرردول وا 
 جعرل عرن باالمتنرا  سرالميةاإل الردول الترزام مرع بالبيئرة، يضرر ال نحرو وعلرى بالدهرا فري بهرا بالتصرف
 .النفايات هذه دفن أو لتلقي مكانا   بالدها

                                                           

 http://wasatiaonline.net/news/details.php?data_id=652 المركز العالمي للوسطية 1
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 األفعررررال م ررررل إليهررررا إسرررراءة أو بالبيئررررة أضرررررار أيررررة تحمررررل الترررري والتصرررررفات األفعررررال كافررررة تحررررريم( 1)
 ال جرائرا   اسرتخداما   تسرتخدمها أو الموارد تستهدف أو البيئي، التوازن اختالل إلى تؤدي التي والتصرفات

 .الضرر إزالة بضرورة الخاصة الشرعية بالقواعد عمال   المستقبلية، األجيال مصالح يراعي

 علرى تسراعد غرازات تسررب إلرى ترؤدي التري االكتشرافات وكافرة الشرامل، الردمار أسرلحة نرز  وجوب (3)
 .الضرر بمنع الخاصة اليقينية القواعد إلى استنادا   البيئة، وتلويث األوزون  قب اتسا 

 :يلي بما ويوصي

 .والفضائية والمائية األرضية عناصرها بمختلف البيئة حماية على الوقف تشجيع (2)

 كافرة برصرد تخرتص الدولي اإلسالمي الفقه بمجمع إسالمي منظور من البيئة لدراسات لجنة إنشاء (1)
 .بالبيئة المتصلة والمشكالت واالتفاقيات الدراسات

 إلرى واالنضرمام تلوي هرا، ومنرع البيئة حماية سبيل في لصورا بمختلف الدولي المجتمع مع التعاون (3)
 مررع تتعررارض أال شرريطة بالبيئررة، واإلضرررار التلروث لمنررع الردول تعقرردها الترري الدوليرة والعهررود االتفاقيرات

 .اإلسالمية بالدول أضرارا   تحمل أو اإلسالمية الشريعة أحكام

 اإلسرررالمي المرررؤتمر منظمرررة أوجررردتها التررري البيئيرررة المنظمرررات تفعيرررل علرررى اإلسرررالمية الررردول حرررث (2)
 وكررذلك بالبيئررة، الخرراص العربرري التعرراون مجلررس مررع الو يرر  التعرراون ضرررورة مررع لهررا، التابعررة والهيئررات
 .بها المهتم الخليجي التعاون مجلس

 .الممكنة الطر  بكافة ودعمها" البيئة صديقة" الصناعات من اإلك ار (5)

 والقرروانين التشررريعات إصرردار فرري االسررتمرار علررى اإلسررالمي تمرالمررؤ  منظمررة أعضرراء الرردول حررث (6)
 علرررى العقوبرررات بتوقيرررع الجنرررائي القرررانون بسرررلطة االسرررتعانة مرررع تلوي هرررا، مرررن والمانعرررة للبيئرررة المنظمرررة
 برأي اإلضررار تحمرل قرد التري واألفعرال التصررفات مختلرف علرى الرقابرة أجهرزة وتشرديد بالبيئة، اإلضرار
 .التربة أو الهواء أو المياه: ئةالبي عناصر من عنصر

 بالمعلومرات والردعاة األئمرة بتزويرد اإلسالمية الدول في الدينية بالشؤون المعنية المؤسسات مطالبة (7)
 .عليها الحفاظ ووسائل بالبيئة المتعلقة والدراسات األبحاث ونشر البيئية،
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 عرن المخراطر كافرة مرن وحمايتها البيئة نظافة إلى تؤدي التي الوسائل بمختلف البيئية ال قافة نشر (0)
 :طري 

 .اإلعالم وسائل في البيئة لمخاطر المنظم البث (أ )

 .مراحلها بمختلف الدراسة مناهج في أو المنازل داخل سواء السوية، التربية( ب )

 .اإلسالمية والدراسات الشريعة بكليات اإلسالمي الفقه دراسات من البيئة بفقه االهتمام( ج )

 

 أعلم واهلل                                     
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 (اإلسالمي المؤتمر منظمة)اإلسالمي الفقه مجمع قرار(: 1)ملح 

 (1/20) 262 رقم

 1اإلسالمي العالم في البشرية الموارد تنمية بشأن

 إن. أجمعرين وصرحبه آلره وعلى النبيين خاتم محمد نبينا على والسالم والصالة العالمين، رب هلل الحمد
 ال امنرة دورتره فري المنعقرد اإلسرالمي المرؤتمر منظمرة عرن المنب   الدولي اإلسالمي الفقه مجمع مجلس
( يوليررو) تمرروز22-9 الموافرر  هررر،2210 اآلخرررة جمررادى 19إلررى12 مررن( ماليزيررا) بوتراجايررا فرري عشرررة
 فري البشررية المروارد ميرةتن موضرو  بخصروص المجمرع إلرى الرواردة البحوث على اطالعه بعد. م1887

 .حولرررررررررررررررررررررره دارت التررررررررررررررررررررري المناقشررررررررررررررررررررررات إلرررررررررررررررررررررى اسررررررررررررررررررررررتماعه وبعرررررررررررررررررررررد اإلسررررررررررررررررررررررالمي، العرررررررررررررررررررررالم
 :يأتي ما قرر 

 بمهامهرا، والقرائم التنميرة، عمليرة محرور باعتبراره وخبراتره اإلنسران طاقات" البشرية بالموارد" يقصد  :أوال  
ررأ كلمْ  هلررو  }:  لقولرره ،(األرض فرري لإلنسرران اإللهرري االسررتخالف) بمسررؤولية والمكلررف  اأْل ْرضِ  ِمررن   أ ْنش 

ذْ }:  وقولررررره 2{ِفيه رررررا و اْسرررررت ْعم ر كلمْ  بُّرررررك   ق رررررال   و اِ  رررررةِ  ر  ِئك  اِعرررررل   ِإنِّررررري ِلْلم ال  ِليف رررررة   اأْل ْرضِ  ِفررررري ج   .3{خ 

 األرض عمررارة أن: مفادهررا مسررل مة قضررية مررن البشرررية المرروارد لتنميررة اإلسررالمي المفهرروم ينطلرر   : انيررا  
 واقتردار، بكفايرة الواجبرات هذه أداء على القادر اإلنسان ب عداد إال يتم ال فيها االستخالف مهامب والقيام

طررال  بقدراترره، والنهرروض وبتأهيلرره مكاناترره طاقاترره وا   والنفسررية والعقليررة الجسررمية الجوانررب مختلررف مررن وا 
 .والروحية

                                                           

 http://islamtoday.net/bohooth/artshow-32-106964.htmموقع اإلسالم اليوم  1

 .014سورة هود، جزء من اآلية  2

 .21سورة البقرة، جزء من اآلية  3
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 ترتم ال اإلسرالمي المفهروم في لشاملةا التنمية أهداف تحقي  أجل من" البشري العنصر" تنمية إن  : ال ا  
 بشررأن( 2/25) 230 رقررم قررراره تأكيررد المجمررع يرررى هررذا وفرري والتأهيررل، والتعلرريم التربيررة طريرر  عررن إال

  :أهمهررررررررررررررررا مررررررررررررررررن بررررررررررررررررأمور التوصررررررررررررررررية فيرررررررررررررررره جرررررررررررررررراء والررررررررررررررررذي التعلرررررررررررررررريم، منرررررررررررررررراهج إسررررررررررررررررالمية
 الرؤيرة إبرراز علرى لالعمر مع اإلسالمي، التصور إطار في التعليمية والمقررات الموضوعات صياغة *

 العررررالم فرررري السررررائدة والتربويررررة التعليميررررة المنرررراهج تنقرررريح * .(حيرررراة منهرررراج وشررررريعة عقيرررردة) اإلسررررالمية
 تررردخل دون ذاتيرررة بصرررورة وذلرررك والمعاصررررة، اإلسرررالمية األصرررالة برررين يجمرررع بمرررا وتطويرهرررا اإلسرررالمي
  .خارجي

 .اإلسرررررررررالمية المبرررررررررادئ علرررررررررى الدخيلرررررررررة المفررررررررراهيم مرررررررررن المجررررررررراالت مختلرررررررررف فررررررررري العلررررررررروم تنقيرررررررررة *
يرة، لمكافحرة اإلسرالمية الردول جميرع فري األسراس التعلريم ومجانية إلزامية *  بمبرادئ الرنشء وتزويرد األمِّ

  .المعاصرة وال قافة اإلسالم

 مررررن والتربيررررة التعلرررريم انطالقررررة يجعررررل بمررررا الحاليررررة التعليميررررة الررررنظم فرررري االزدواج إزالررررة علررررى العمررررل *
ررررص، وحاجررررات العصررررر بمتطلبررررات إخررررالل دون اإلسررررالمية المعطيررررات  مررررن المتعلمررررين وتمكررررين التخصُّ
 .والمستقبلية الحالية التحديات مجابهة

 وال قافررة والعلرروم للتربيررة اإلسررالمية المنظمررة مررع بالتنسرري – الفقرره لمجمررع العامررة األمانررة مررن الطلررب *
 الردول فري والتربيرة التعليم جبمناه للنهوض خاصة ندوة عقد -الصلة ذات األخرى والجهات( إيسيسكو)

 لتطروير( إسرتراتيجية) شرامل تصرور لوضرع المجرال، هرذا فري السرابقة الجهرود من اإلفادة مع اإلسالمية،
 أنظرار تحرت لوضرعها اإلسرالمي المرؤتمر منظمرة إلرى نتائجها ورفع اإلسالمي، العالم في التعليم مناهج
 ."اإلسالمية البالد في والتعليم التربية وزراء

نما وحسب، الدينية العلوم على النافعة العلوم مفهوم اقتصار عدم  :بعا  را  والعلروم الدينية العلوم يشمل وا 
 .لألمة النفع من تحق  ما بقدر الكفاية فرض سبيل على واجبة وأنها ولإلنسان، لألمة الدنيوية

 النابعة الحضارية لمنطلقاتوا القيم البشرية الطاقات لتأهيل الموجهة التعليم مناهج تتضمن أن  :خامسا  
 األمررل، فيرره وتبعررث الصررالح، للعمررل الحرررص المسررلم اإلنسرران فرري تلنمرري الترري و وابتهررا األمررة عقيرردة مررن

 والمبرررادرة بالمسرررؤولية، واإلحسررراس الهمرررة، علرررو منهررا التررري اإلسرررالمية القررريم المنطلقرررات هرررذه رأس وعلررى
 واحترام البناء، والحوار بالنفس، وال قة الوقت، رامواحت الجماعي، والعمل الشورى، على والتربية بالعمل،
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طرال  االجتهراد، وتشرجيع المعرفرة، وتقردير التخصص، واحترام الهادف، والنقد اآلخر، الرأي  الطاقرات وا 
 قررريم واحتررررام المسررتقبل، واستشرررراف العصرررر، ومواكبررة واألمانرررة، والعررردل، المسررؤولة، والحريرررة اإلبداعيررة،

 .العمل

 بحاجررات المنرراهج وربرط التعليميررة، للعمليرة بررالتخطيط التعلرريم علرى القائمررة المؤسسرات ىتعنرر أن :سادسرا  
 متكاملة متوازنة تنمية إلى الوصول خاللها من يتم للمستقبل استشرافية رؤية وف  اإلسالمية المجتمعات
 .اإلسرررررررررررررررالمي المنظرررررررررررررررور وفررررررررررررررر  الشررررررررررررررراملة التنميرررررررررررررررة أهرررررررررررررررداف لتحقيررررررررررررررر  البشرررررررررررررررري؛ للعنصرررررررررررررررر

 فررري والتررردريب التعلررريم بمؤسسرررات النهررروض علرررى قرررادرة فاعلرررة قيرررادات بتأهيرررل لعنايرررةا ضررررورة  :سرررابعا  
ْيرر   ِإنَّ }،"واألمانرة القروة: "وهمرا الواليرة ركنري علرى ذلرك مؤسسرين لألمرة، المطلوبرة المجراالت مختلف  خ 

ررنِ  ْرت   م  ل ررى اْجع ْلنِرري}:ىتعررال وقولرره.1{اأْل ِمررينل  اْلق ررِويُّ  اْسررت ْأج  ررز اِئنِ  ع  ِفرريظ   ِإنِّرري ْرضِ اأْل   خ  ِلرريم   ح   2{ع 

نها ضعيف، إنك" :ذر ألبي وسلم عليه اهلل صلى وقوله ،[55:يوسف] نهرا أمانرة، وا   خرزي القيامرة يروم وا 
 (.صحيحه في مسلم اإلمام أخرجه) "فيها عليه الذي وأد ى بحقها أخذها من إال وندامة،

 البشرري بالعنصرر للنهروض الضرروري لمجرالا هذا لدعم اإلنفا  وتشجيع العلمي، بالبحث العناية : امنا  
 .فيهرررررررررررررررررا العمررررررررررررررررل وآفررررررررررررررررا  األمرررررررررررررررررة حاجررررررررررررررررات جميررررررررررررررررع ولتلبيرررررررررررررررررة لألمررررررررررررررررة، النررررررررررررررررافع الفاعررررررررررررررررل

 خراص بوجره المجمرع يؤكرد اإلسرالمي العرالم مرن مناط  في المرأة جانب في األمِّية لتفشي نظرا   :تاسعا  
 هررذا وفرري المسررلم، المجتمررع تنميررة فرري دورهررا ألداء وتأهيلهررا وت قيفهررا المرررأة بتعلرريم العنايررة وجرروب علررى

 تنميررة فرري المرررأة لرردور اإلسررالمي اإلعررالن بشررأن( 0/21) 222 رقررم قررراره علررى المجمررع يؤكررد الصرردد
 .الموضو  بهذا المتعلقة القرارات وسائر المسلم المجتمع

 ولوالوصر التعلريم بررامج أهرداف تحقير  لتيسرير البشري، بالعنصر النهوض وسائل أنجح من إن :عاشرا  
 ومن األساسية، العناصر من غيره مع العنصر بهذا النهوض تكامل على الحرص الشاملة، التنمية إلى

 :أهمها

                                                           

 .31سورة القصص، جزء من اآلية  1

 .22ف، جزء من اآلية سورة يوس 2
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( 28/5) 20 رقرم قرراره علرى المجمرع يؤكرد هرذا وفري المجراالت، مختلرف فري اإلسرالمية الشريعة تطبي 
 بمفهومرررره واألمررررن والعرررردل، المسررررؤولة، الحريررررة إشرررراعة -ب. اإلسررررالمية الشررررريعة أحكررررام تطبيرررر  بشررررأن
 وكلياتهرا اإلسرالمية الشريعة مقاصد من انطالقا   اإلنسان حقو  مبادئ وتطبي  االستبداد، ونبذ. الشامل
 المجمع أقرَّها التي اإلنسان لحقو  اإلسالمية الالئحة عنها انب قت التي

 الموارد تنمية مستويات في النجاح تحقي  وحاالت الحضاري، النهوض محاوالت تشجيع  :عشر حادي
 .اإلسالمية الدول وبعض ماليزيا في الحال هو كما اإلسالمية، الدول من العديد في وت مينها البشرية،

 :التوصيات

 الرربالد مررن وانتقالهررا المسررلمة الكفرراءات هجرررة ظرراهرة لبحررث نرردوات وعقررد متخصصررة، دراسررات إجرراء. 2
 الترري والترردابير وعالجهررا مواجهتهررا بلسلرر واقتررراح الظرراهرة، هررذه أسررباب حيررث مررن غيرهررا إلررى اإلسررالمية

 .آ ارها من تخفف

 وال قافررررة والتعلرررريم التربيررررة مجرررراالت فرررري اإلسررررالمية الرررردول بررررين والتكامررررل والتعرررراون التنسرررري  وجرررروب. 1
نلوا} ::تعرالى قولره مرن انطالقرا   النافعرة، والتجارب المفيدة الخبرات واكتساب والتدريب، ت ع راو  ل رى و   اْلبِررِّ  ع 

نلوا و ال   ْقرو ىو التَّ  ل رى ت ع راو   تأكيردا   وذلرك[. 1:المائردة] { "اْلِعق رابِ  ش رِديدل  اللَّره   ِإنَّ  اللَّره   و اتَّقلروا و اْلعلرْدو انِ  اإْلِ ْرمِ  ع 

 .اإلسالمية الوحدة بشأن( 2/22) 290 رقم المجمع لقرار

 والعنايرة وتنميتره، ريالبشر بالعنصرر تلعنرى علميرة، أبحراث ومراكرز متخصِّصرة، معاهرد إيجراد تشجيع. 3
 .والمبدعين بالموهوبين

 الرررربالد فرررري واسررررتنباتها وتوطينهررررا( التكنولوجيررررا) التقنيررررة نقررررل موضررررو  حررررول مخصصررررة نرررردوة عقررررد. 2
 .اإللكتروني بالتعليم والعناية اإلسالمية،

 .التقنيو  المهني والتعليم األمِّية مكافحة مجال في وغيرها اإلسالمية الدول بعض خبرات من اإلفادة. 5

 .أعلم واهلل. المهجر في المسلمين وعلماء اإلسالمي العالم بين والتواصل التعاون جسور بناء. 6
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ون  }: كقوله الرز  ابتغاء بغرض للسفر أو رل  .1{اللَّهِ  ف ْضلِ  ِمنْ  ي ْبت غلون   اأْل ْرضِ  ِفي ي ْضِربلون   و آخ 

 

 

 (إلسالميا المؤتمر منظمة)اإلسالمي الفقه مجمع قرار(: 3)ملح 

 [2](1/0) 72: رقم

 2السير حوادث بشأن

 برونراي بيجروان، سريري ببنردر ال رامن مرؤتمره دورة فري المنعقرد الردولي اإلسرالمي الفقه مجمع مجلس إن
 م،2993( يونيو) زيرانح 17 – 12 المواف  هر2222 محرم 7 – 2 من السالم دار

 إلرى اسرتماعه وبعرد السرير، حروادث موضرو  بخصروص المجمرع إلرى الرواردة البحروث علرى اطالعره بعد
 النررراس أرواح علرررى أخطارهرررا وزيرررادة السرررير حررروادث تفررراقم إلرررى وبرررالنظر حولررره، دارت التررري المناقشرررات
 األمرررن شرررروط يحقررر  مررراب المركبرررات بتررررخيص المتعلقرررة األنظمرررة سرررن المصرررلحة واقتضررراء وممتلكررراتهم،

 بالشررروط القيررادة رخررص بمررنح الكررافي واالحتيرراط القيررادة ورخررص الملكيررة نقررل وقواعررد األجهررزة، كسررالمة
 المعقولرررة السررررعة وتحديرررد بهرررا والتقيرررد المررررور بقواعرررد والدرايرررة والرؤيرررة والقررردرة للسرررن بالنسررربة الخاصرررة
 :أوال  : يلي ما قرر، والحمولة

 ولي طاعة من ألنه شرعا ، واجب اإلسالمية الشريعة أحكام تخالف ال التي نظمةاأل بتلك االلتزام إن- أ 
 علرى األنظمة تلك تشتمل أن وينبغي المرسلة، المصالح دليل على بناء   إجراءات من ينظمه فيما األمر

 .المجال هذا في تطب  لم التي الشرعية األحكام

                                                           

 .31سورة المزمل، جزء من اآلية  1

 http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/8-2.htmمجمع الفقه اإلسالمي الدولي   2
 

http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/8-2.htm#_ftn1
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 تلك يخالف لمن المالي، التعزير ومنها بأنواعها، الزاجرة األنظمة سن أيضا   المصلحة تقتضيه مما- ب 
 أصررحاب مررن واألسرروا  الطرقررات فرري للخطررر النرراس أمررن يعرررض مررن لرررد  للمرررور المنظمررة التعليمررات
 .المقررة الحسبة بأحكام أخذا   األخرى النقل ووسائل المركبات

 الشرررريعة فررري المقرررررة الجنايرررات أحكرررام عليهرررا تطبررر  المركبرررات تسررريير عرررن تنرررتج التررري الحررروادث : انيرررا  
ن، اإلسررالمية  أضرررار، مررن بررالغير يحد رره عمررا مسررؤول والسررائ  الخطررأ، قبيررل مررن الغالررب فرري كانررت وا 

 فرري إال المسررؤولية هررذه مررن يعفرري وال وضرررر خطررأ مررن عناصرررها تحققررت إذا المررال أم البرردن فرري سررواء
 :اآلتية الحاالت

 أمرررر كرررل وهررري منهرررا، االحترررراز عليررره وتعرررذر عهرررادف يسرررتطيع ال قررراهرة لقررروة نتيجرررة الحرررادث كررران إذا- أ 
 .اإلنسان تدخل عن خارج عارض

 .النتيجة إحداث في قويا   تأ يرا   المؤ ر المتضرر فعل بسبب كان إذا-ب 

 .المسؤولية الغير ذلك فيتحمل تعديه أو الغير خطأ بسبب الحادث كان إذا-ج 

 إن فعلهرا عرن ترنجم التي األضرار أربابها يضمن الطرقات في السير حوادث من البهائم تسببه ما : ال ا  
 .القضاء إلى ذلك في والفصل ضبطها، في مقصرين كانوا

 مررن تلررف مررا تبعررة منهمررا واحررد كررل علررى كرران الضرررر إحررداث فرري والمتضرررر السررائ  اشررترك إذا: رابعررا  
 .مال أو نفس من اآلخر

 : خامسا  

 المتسبب وأما متعديا ، يكن لم ولو ضامن مباشرال أن األصل ف ن تفصيل، من سيأتي ما مراعاة مع- أ 
 .مفرطا   أو متعديا   كان إذا إال يضمن فال

 المتسبب كان إذا إال المتسبب دون المباشر على المسؤولية كانت المتسبب مع المباشر اجتمع إذا- ب 
 .متعد غير والمباشر متعديا  
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 المتسرررببين مرررن واحرررد كرررل فعلرررى رر،الضررر فررري مرررؤ ر منهمرررا واحرررد كرررل مختلفررران سرررببان اجتمرررع إذا- ج 
ذا الضرررر، فرري ترأ يره نسرربة بحسررب المسرؤولية  فالتبعررة منهمررا واحررد كرل ا ررر نسرربة تعرررف لرم أو اسررتويا وا 
 .السواء على عليهما

 

 ؛؛ أعلم واهلل                                  

 (اإلسالمي المؤتمر منظمة) اإلسالمي الفقه مجمع قرار: : (2) ملح 

 (0/25) 221 رقم

 1الطبيب ضمان بشأن

 دورتررره فرري المنعقررد اإلسررالمي المررؤتمر منظمررة عررن المنب رر  الرردولي اإلسررالمي الفقرره مجمررع مجلررس إن
( مررارس) آذار 22 – 6 الموافرر  هررر،2215 المحرررم 29 - 22( علمرران سررلطنة) بمسررقط عشرررة الخامسررة
 .م1882

 إلرى اسرتماعه وبعرد الطبيرب، ضرمان موضرو  بخصروص المجمع إلى الواردة البحوث على اطالعه بعد
 حوله، دارت التي المناقشات

 :يلي ما قرر

 :الطبيب ضمان: أوال  

 عملرره، أداء فرري تعررالى اهلل مراقبررة يستشررعر أن الطبيررب وعلررى البشرررية، لنفررع متطررور وفررن علررم الطررب.2
 .والعلمية الفنية األصول حسب ب خالص واجبه يؤدي وأن

 :اآلتية الحاالت في بالمريض ضرر تبتر  إذا ضامنا   الطبيب يكون .1

 .الضرر إحداث تعمد إذا  أ

                                                           

 http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/15-8.htm. قرارات مجمع الفقه اإلسالمي 1
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 .فيه الطبي العمل على أقدم الذي بالفر  أو بالطب، جاهال   كان إذا  ب

 .المختصة الرسمية الجهة قبل من له مأذون غير كان إذا- ج

ررررن أو المررررريض إذن دون العمررررل علررررى أقرررردم إذا- د  رقررررم مررررعالمج قرررررار فرررري ورد كمررررا"  مقامرررره يقرررروم م 
67(5/7." ) 

 .بالمريض غرر إذا -ه

 .تقصير أو إهمال منه وقع أو المهنة، أصول تقره وال أم اله فيه يقع ال خطأ ارتكب إذا- و

 ( ".28/0)79 رقم المجمع قرار حسب"  معتبر مقتضى بدون المريض سر أفشى إذا-ز

 (. الضرورة حاالت)  اإلسعافية الحاالت في الطبي الواجب أداء عن امتنع إذا-ح

ررن - الطبيررب يكررون .3  شررروط ترروافرت إذا ذكرهررا السرراب  الحرراالت فرري جزائيررا   مسررؤوال   - حكمرره فرري وم 
 .جسيما   الخطأ كان إذا إال جزائيا   يلسأل فال(  و فقرة)  الخطأ حالة عدا فيما الجزائية المسؤولية

"  للقاعردة تطبيقرا   خطئره عرن منهم واحد كل فيلسأل متكامل، طبي فري  الواحد الطبي بالعمل قام إذا .2
 أولررررى المتسرررربب يكررررن لررررم مررررا المباشررررر، هررررو فالمسررررؤول فيرررره التسرررربب مررررع الضرررررر مباشرررررة اجتمعررررت إذا

 فررري أخطرررأ إذا معاونيررره فعرررل عرررن تضرررامنية مسرررؤولية مسرررؤوال   الفريررر  رئررريس ويكرررون".  منررره بالمسرررؤولية
 .عليهم الرقابة في قصر أو توجيههم

ررررت إذا األضررررار عرررن مسررؤولة( خاصرررة أو عامرررة) الصرررحية المؤسسرررة تكررون .5  أو التزاماتهرررا، فررري قص 
 .مسوغ دون بالمرضى ضرر عليها ترتب تعليمات عنها صدرت

 :يأتي بما ويوصي

 .شرعا   المقبولة البدائل واقتراح العاقلة لنظام المعاصر التطبي  بمشكالت خاصة دراسة إجراء .2

 .عام بوجه الضمان قضايا في عنه والتعويض يالمعنو  الضرر بمسائل خاصة دراسة إجراء.1

 قضررايا م ررل الطبيررة األعمررال بتنظرريم الخاصررة التشررريعات توحيررد اإلسررالمية الحكومررات مررن الطلررب .3
 ....والتشريح الدماغ، وموت اإلجهاض،
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 لطلبرررة الطبيرررب وفقررره بأخالقيرررات خررراص مقررررر إيجررراد اإلسرررالمية الررردول فررري الجامعرررات مرررن الطلرررب. 2
 .والتمريض بيةالط الكليات

 واإلشرراف الشرعبي والطرب البديل الطب ممارسات تنظيم اإلسالمية الدول في الحكومات من الطلب. 5
 .األضرار من المجتمع تحمي التي الضوابط ووضع عليها

 .والطبي الصحي المجال في اإلعالمية الرسالة ضبط على اإلعالم وسائل حث   .6

 .والشرعية العلمية والتجارب البحوث ءإجرا على المسلمين األطباء تشجيع. 7

                                         

 أعلم واهلل                                        
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 الفهارسفهرس 
 
 .فهرس اآليات القرآنية.  1
 
 .فهرس األحاديث النبوية.  2
 
 .فهرس اآلثار.  3
 
 .فهرس المالحق.  4
 
 . رس تراجم األعالمفه.  5
 
 .فهرس المصادر.  6
 
 .فهرس الموضوعات.  7
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 ةيالقرآن اتياآل فهرس
 
 

 رقم اآلية الرقم
 اآلية

 الصفحة رقم السورة اسم

نلوا الَِّذين   أ يُّه ا ي ا} 1 ل ْيكلمل  كلِتب   آم  اصل  ع   97 البقرة 270  {اْلق ْتل ى ِفي اْلِقص 

ل ى ِإالَّ  علْدو ان   ف ال  } 2  216 البقرة 293 .{الظَّاِلِمين   ع 

217 

219 

ل ْيكلمْ  اْعت د ى ف م نِ } 3 ل ْيهِ  ف اْعت دلوا ع  ا ِبِمْ لِ  ع  ل ْيكلمْ  اْعت د ى م   13 البقرة 292  {ع 

36 

232 

 229 البقرة 295 . {التَّْهللك ةِ  ِإل ى ِبأ ْيِديكلمْ  تلْلقلوا و ال  } 4

ا قللْ  } 5 ْيرٍ  مِّنْ  أ نف ْقتلم م  ِبين ف ِلْلو اِلد ْينِ  خ   221 البقرة 125 { و األ ْقر 



 
 

246 

وفٍ  ف ِ ْمس اك  } 6  261 البقرة 119 .{ِبِ ْحس انٍ  ت ْسِريح   أ وْ  ِبم ْعرل

 263 البقرة 132  { ِلت ْعت دلوا ِضر ار ا تلْمِسكلوهلنَّ  و ال   } 7

266 

ل ى} 8 ْوللودِ  و ع  ِكْسو   ِرْزقلهلنَّ ، ل هل  اْلم  وفِ  تلهلنَّ و   259 البقرة 133 .{ِباْلم ْعرل

نْ  } 9 ْيس رر ةٍ  ِإلى ف ن ِظر ة  ، علْسر ةٍ  ذلو ك ان   و اِ  ردَّقلوا و أ ن، م  ْيرر   ت ص   خ 

 {ت ْعل ملون كلْنتلمْ  ِإنْ  ل كلمْ 

 125 البقرة 108

ل وْ  } 11 ِليظ   ف ظًّا كلْنت   و  وا اْلق ْلبِ  غ  ْنف ضُّ ْوِلك   ِمنْ  ال   182 انعمر  آل 259 {ح 

ق اللوا} 11 ْسبلن ا و  ِنْعم   اللَّهل  ح  ِكيلل  و   50 عمران آل 273 {اْلو 

تَّررى، اْلي ت ررام ى و اْبت للرروا} 12  ِمررْنهلمْ  ء ان ْسررتلمْ  ف ررِ نْ ، النِّك رراح   ب ل غلرروا ِإذ ا ح 

  {أ ْمو ال هلمْ  ِإل ْيِهمْ  ف اْدف علوا رلْشد ا  

 123 النساء 6

ررا   اْلي ت ررام ى أ ْمررو ال   كلللون  ي ررأْ  الَّررِذين   ِإنَّ  } 13 ررا، ظلْلم   ِفرري ي ررْأكلللون   ِإنَّم 

س ي ْصل ْون  ، ن ارا   بلطلوِنِهمْ   .{س ِعيرا   و 

 122 النساء 28

ِدكلمْ  ِفي اللَّهل  يلوِصيكلمل } 14 ظِّ  ِمْ لل  ِللذَّك رِ  أ ْوال   70 النساء 22 {اأْللْن  ي ْينِ  ح 

تِررري} 15 رررة  اْلف احِ  ي رررْأِتين   و الالَّ ررراِئكلمْ  ِمرررنْ  ش  ل رررْيِهنَّ  ف اْست ْشرررِهدلوا، ِنس   ع 

تَّى اْلبليلوتِ  ِفي ف أ ْمِسكلوهلنَّ  ش ِهدلوا ف ِ نْ ، ِمْنكلمْ  أ ْرب ع ة   فَّاهلنَّ  ح   ي ت و 
  {س ِبيال   ل هلنَّ  اللَّهل  ي ْجع ل   أ وْ ، اْلم ْوتل 

 39 النساء 25

وهلنَّ  } 16 وفِ  و ع اِشرل  262 النساء 29 { ِباْلم ْعرل

266 
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ا ِبكلمْ  ك ان   اللَّه   ِإنَّ  أ ْنفلس كلمْ  ت ْقتلللوا و ال  } 17  220 النساء 19 .  {ر ِحيم 

تِررررري} 18 رررررافلون   و الالَّ وهلنَّ ، ف ِعظلررررروهلنَّ ، نلشلررررروز هلنَّ  ت خ  ررررررل  ِفررررري و اْهجل

اِجعِ  ل ْيِهنَّ  ت ْبغلوا ف ال   أ ط ْعن كلمْ  ف ِ نْ ، و اْضِربلوهلنَّ ، اْلم ض  ، يال  س بِ  ع 
ِليًّا ك ان   اللَّه   ِإنَّ    {ك ِبير ا ع 

 30 النساء 32

ان اتِ  تلؤ دُّوا أ نْ  ي ْأملرلكلمْ  اللَّه   إنَّ } 19  295 النساء 50 {أ ْهِله ا ِإل ى   اأْل م 

 128 النساء 05 {منها كفل له يكن سيئة شفاعة يشفع ومن} 21

ا}  21 م  ط أ   ِإالَّ  ن املْؤمِ  ي ْقتلل   أ نْ  ِلملْؤِمنٍ  ك ان   و  م نْ ، خ  ْؤِمن را ق ت ل   و   مل

ط رررأ   ق ب رررةٍ  ف ت ْحِريررررل  خ  ْؤِمن رررةٍ  ر  ِدي رررة  ، مل رررلَّم ة   و   أ نْ  ِإالَّ ، أ ْهِلرررهِ  ِإل رررى ملس 
رردَّقلوا رردلو   ق ررْومٍ  ِمررنْ  ك رران   ف ررِ نْ ، ي صَّ ررْؤِمن   و هلررو   ل كلررمْ  ع   ف ت ْحِريرررل ، مل
ق ب رررةٍ  ْؤِمن رررةٍ  ر  نْ ، مل ررران   و اِ  ب ْيرررن هلمْ  ب ْيرررن كلمْ  ْومٍ ق ررر ِمرررنْ  ك   ف ِدي رررة  ، ِمي  رررا    و 

لَّم ة   ت ْحِريرل ، أ ْهِلهِ  ِإل ى ملس  ق ب ةٍ  و  رنْ ، ملْؤِمن ةٍ  ر   ف ِصري امل ، ي ِجردْ  ل رمْ  ف م 
ْينِ  ك ان  ، اللَّهِ  ِمن   ت ْوب ة  ، ملت ت اِبع ْينِ  ش ْهر  ا اللَّهل  و  ِليم  ِكيم ا ع   .{ح 

 10 النساء 91

32 

31 

97 

ْبتلمْ  ذ او ا ِ } 22 رررر  ل رررْيكلمْ  ف ل رررْيس   اأْل ْرضِ  ِفررري ض  ن ررراح   ع  وا أ نْ  جل ررررل  ت ْقصل

ةِ  ِمن    {الصَّال 

 78 النساء 282

ْيلِ  كللَّ  ت ِميللوا ف ال   } 23 وه ا اْلم   266 النساء 219  { ك اْلملع لَّق ةِ  ف ت ذ رل

نلوا الَِّذين   أ يُّه ا ي ا } 24  18 لمائدةا 2 .{ ِباْلعلقلودِ  أ ْوفلوا آم 

67 

 2 األنعام 30 { ش ْيءٍ  ِمنْ  اْلِكت ابِ  ِفي ف رَّْطن ا م ا }27 26

بلرررروا و ال  } 27 ررررال   ت ْقر  ررررنل  ِهرررري   بِررررالَِّتي ِإالَّ  اْلي تِرررريمِ  م  تَّررررى أ ْحس   79 األنعام 251 ي ْبللررررغ   ح 
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    {أ شلدَّهل 

 

ل ْيه ررررررررا ِإالَّ  ن ْفررررررررسٍ  كلررررررررلُّ  ت ْكِسرررررررربل  و ال  } 28  ِوْزر   و اِزر ة   ت ررررررررِزرل  و ال  ، ع 

 . {ألْخر ى

 95 األنعام 262

ْؤِمنلررررون  } 29 ْؤِمن رررراتل  و اْلمل ررررهلمْ ، و اْلمل ون  ، ب ْعررررضٍ  أ ْوِلي رررراءل  ب ْعضل  ي ررررْأملرل

وفِ  ي ْنه ْون   ِباْلم ْعرل  .{اْلملْنك رِ  ع نِ  و 

 120 التوبة 72

 228 يوسف 33 .{ْيهِ ِإل   ي ْدعلون ِني ِممَّا ِإل يَّ  أ ح بُّ  السِّْجنل  ر بِّ  ق ال  } 31

ل ِئنْ ، أل  ِزيد نَّكلمْ  ش ك ْرتلمْ  ل ِئنْ } 31  293 إبراهيم 7   {ل ش ِديد   ع ذ اِبي ِإنَّ  ك ف ْرتلمْ  و 

 258 النحل 71 { وحفدة بنين أزواجكم من لكم وجعل} 32

نْ } 33 اق ْبتلمْ  و اِ  ا ِبِمْ لِ  ف ع اِقبلوا ع  ل رِئنْ ، بِرهِ  علروِقْبتلمْ  م  رب ْرتل  و   ل هلرو   مْ ص 

ْير   اِبِرين   خ   {ِللصَّ

 36 النحل 216

نلرررروا الَّررررِذين   أ يُّه ررررا ي ررررا} 34 ررررتْ  الَّررررِذين   ِلي ْسررررت ْأِذنكلمل ، آم  ل ك  ررررانلكلمْ  م  ، أ ْيم 

للرررم   ي ْبللغلررروا ل رررمْ  و الَّرررِذين   ث   ِمرررنكلمْ  اْلحل ررررَّاتٍ    رررال  ةِ  ق ْبرررلِ  ِمرررن، م  رررال   ص 
رعلون   و ِحرين  ، اْلف ْجرِ  ِمرن، الظَِّهيرر ةِ  مِّرن   مِ ي راب كل  ت ض  ةِ  ب ْعردِ  و  رال   ص 
ررراء ثل ، اْلِعش  رررْور اتٍ    رررال  ل رررْيكلمْ  ل رررْيس  ، لَّكلرررمْ  ع  ل رررْيِهمْ  و ال   ع  ن ررراح   ع   جل
ل ْيكلم ط وَّافلون  ، ب ْعد هلنَّ  كلمْ  ع  ل ى ب ْعضل  اللَّهل  يلب يِّنل  ك ذ ِلك  ، ب ْعضٍ  ع 
ِليم   و اللَّهل ، اآْلي اتِ  ل كلمل  ِكيم   ع   {ح 

50 
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ْذت   ل ِئنِ  ق ال  } 35 ْيِري ِإل ه ا اتَّخ  وِنين   ِمن   أل  ْجع ل نَّك   غ   222 الشعراء 19 .{اْلم ْسجل

ت ف قَّررررد  } 36 ررررا ف ق ررررال   الطَّْيررررر   و  رررران   أ مْ  اْلهلْدهلررررد   أ ر ى ال   ِلرررري   م   188 النمل 18 ِمررررن   ك 
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 .{اْلغ اِئِبين  

ن، حسررنا   ديررهبوال اإلنسرران ووصررينا} 37  برري لتشرررك جاهررداك وا 

 بمررا فررأنبئكم مرررجعكم إلرري، تطعهمررا فررال علررم برره لررك لرريس مررا
 {تعملون كنتم

0 

 

 العنكبوت

 

 

221 

 

 

ل رررْيس  } 38 ل رررْيكلمْ  و  ن ررراح   ع  رررا جل ل ِكرررنْ ، بِرررهِ  أ ْخط رررْأتلمْ  ِفيم  رررا و  رررد تْ  م   ت ع مَّ

 .{قلللوبلكلمْ 

 96 األحزاب 5

اِئن ة   ي ْعل مل  } 39 ا ْعيلنِ اأْل   خ  م  دلورل  تلْخِفي و   299 غافر 29 {الصُّ

 296 الشورى 30 {بينهم شورى وأمرهم} 41

ز اءل } 41  36 الشورى 28  { ِمْ لله ا س يِّئ ة   س يِّئ ةٍ  و ج 

م نْ } 42 دلود   ي ت ع دَّ  و   2 الطال  2 { ن ْفس هل  ظ ل م   ف ق دْ  اللَّهِ  حل

ْيرررثل  ِمررررنْ  أ ْسرررِكنلوهلنَّ } 43 ررررك نْ  ح  وهلنَّ  و ال  ، ولْجررررِدكلم ِمرررنْ  تلمْ س  ررررارُّ  تلض 

يِّقلوا ل رْيِهنَّ  ِلتلض  نْ ، ع  تِ  كلرنَّ  و اِ  ْمرلٍ  ألوال  ل رْيِهنَّ  ف رأ ْنِفقلوا ؛ ح  تَّرى ع   ح 
ْعن   ْمل هلنَّ  ي ض    {ح 

 259 الطال  6

262 

رنْ ، س رع ِتهِ  ِمرنْ  س رع ةٍ  ذلو ِليلْنِف ْ  } 44 م  ل ْيرهِ  قلرِدر   و   ِفر ْ ف ْليلنْ ، ِرْزقلرهل  ع 

 {اللَّهل  آت اهل  ِممَّا

 259 الطال  7

نلررروا الَّرررِذين   أ يُّه رررا ي رررا } 45 ررركلمْ  قلررروا، آم  قلودله رررا، ن رررارا   و أ ْهِلررريكلمْ  أ نفلس   و 

ار ةل  النَّاسل  ل ْيه ا، و اْلِحج  ِئك ة   ع  ظ   م ال  رون   ال  ، ِشد اد   ِغال   اللَّره   ي ْعصل
ا ي ْفع للون  ، أ م ر هلمْ  م  ون  يلْؤم   م ا و    { رل

6 

 

 التحريم

 

 

275 
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ون  } 46 رل  78 المزمل 18 .{اللَّهِ  ف ْضلِ  ِمنْ  ي ْبت غلون   اأْل ْرضِ  ِفي ي ْضِربلون   و آخ 

 123 الضحى 9 { ت ْقه ْر  ف ال   اْلي ِتيم   ف أ مَّا } 47

 
 ةيالنبو  ثياألحاد فهرس

 
 الصفحة الحديث الرقم

 وامررررأة، يرجرررع حترررى مواليررره مرررن أبررر  عبرررد، رؤوسرررهما صرررالتهما تجررراوز ال ا نررران"  2
 ". ترجع حتى زوجها عصت

226 

، والسرحر، براهلل الشرك: قال ؟ هن وما: اهلل رسول يا قالوا، الموبقات السبع اجتنبوا"  1
 يررروم والترررولي، اليترريم مرررال وأكرررل، الربررا وأكرررل، برررالح  إال اهلل حرررم التررري الرررنفس وقتررل
 "  تالغافال المؤمنات المحصنات  وقذف، الزحف

122 

 256 " الشِع ة وتمتشط، الملغيبة تستحد   حتى ؛ أهلك على تدخل فال، ليال   دخلت إذا"  3

 227 "تصبح حتى المالئكة لعنتها، تجيء أن فأبت فراشه إلى امرأته الرجل دعا إذا " 2

ذا، حقهررا اإلبررل فررأعطوا الخصررب؛ فررى سررافرتم إذا"  5  فأسرررعوا الجرردب؛ فررى سررافرتم وا 
 ".السير

205 

يعت إذا"   6  إذا: قرال اهلل؟ رسرول يا إضاعتها كيف: قال. الساعة فانتظر، األمانة ضل
 " الساعة فانتظر، أهله غير إلى األمر ألسند

290 

 31 "النار من منه عضوا  ، عضو بكل، وجل عز اهلل يلعت ، عنه أعتقوا"  7

، برراهلل اإلشررراك: قررال. اهلل رسررول يررا بلررى: قررالوا،  ال ررا   ؟الكبررائر بررأكبر أنبررئكم أال " 0
 يكررهرا زال فمرا: قرال، الرزور وقرول أال: فقرال، متكئرا   وكران، وجلس، الوالدين وعقو 
 ."سكت ليته قلنا حتى

222 
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 128 ".والوسطى السبابة ب صبعيه وقال هكذا، الجنة في اليتيم وكافل أنا " 9

123 

28 

 

 يغرسرررها؛ حترررى تقررروم أال اسرررتطا  فررر ن، فسررريلة أحررردكم يرررد وفررري، السررراعة قامرررت إن "
 ".فليغرسها

201 

 

 الرردار، أسررفل فرري أبوهررا وكرران، بيتهررا مررن تخرررج ال أن امرأترره وأمررر، خرررج رجررال   أن  "  22
: فقررال، لرره ذلررك فررذكرت،  النبرري إلررى فأرسررلت، أبوهررا فمرررض، أعالهررا فرري وكانررت
 فأرسررل، زوجررك أطيعرري: فقررال،  النبرري إلررى فأرسررلت، أبوهررا فمررات، زوجررك أطيعرري

 ".لزوجها بطاعتها ألبيها غفر قد اهلل إن  :  النبي ليهاإ

229 

 السرررالم؛ وتقرررأ ،الطعرررام تطعررم: قرررال ؟ خيررر اإلسرررالم أي:  النبرري سرررأل رجررال   أن  "  21
 ". تعرف لم ومن، عرفت من على

186 

 ، النبري إلى فاختصموا،  نيتاه فوقعت، فيه من يده فنز ، رجل يد عض   رجال   أن  " 23
 ".له ِدي ة ال الفحل؟ يعض كما أخاه أحدكم علضي  :  فقال

22 

ن، وولدا   ماال   لي إن  ، اهلل رسول يا: قال رجال   أن  " 22  فقال، مالي يجتاح أن يريد أبي وا 
  :ألبيك ومالك أنت ." 

223 

ن ،البر إلى يهدي الصد  إن  " 25 ن ،الجنرة إلرى يهردي البر وا   حترى، ليصرد  الرجرل وا 
ن ،صرديقا   يلكترب ن ،الفجرور إلرى يهردي الكرذب وا  ن ،النرار إلرى يهردي الفجرور وا   وا 
 ".كذابا   يكتب حتى، ليكذب الرجل

293 

26 

 

 

 

 تسأله  النبي فأتت، الرحى من يدها في تلقى ما شكت ،السالم عليها فاطمة أن  " 
 أخررذنا وقررد فجاءنررا: قررال، أخبرترره جرراء فلمررا ،لعائشررة ذلررك فررذكرت، تجررده فلررم، خادمررا  

 علررى قدميرره برررد وجرردت حتررى بيننررا فجلررس، مكانررك: فقررال، أقرروم فررذهبت، مضرراجعنا
 إلرررى أويتمرررا إذا ؟ خرررادم مرررن لكمرررا خيرررر هرررو مرررا علرررى أدلكمرررا أال  :فقرررال، صررردري
 واحمدا، و ال ين  ال ا   وسبحا، و ال ين  ال ا   فكبرا ؛ مضاجعكما أخذتما أو، فراشكما

258 
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 ". خادم من لكما خير فهذا، و ال ين  ال ا  

 حرر  ذي كررل فررأعط، حقررا   عليررك وألهلررك، حقررا   عليررك ولنفسررك، حقررا   عليررك لربررك إن  "  27
 ".سلمان صد :  النبي فقال، له ذلك فذكر،  النبي فأتى، حقه

267 

 222 ".البنات ووأد، وهات ومنعا  ، األمهات عقو  عليكم حرم اهلل إن   " 20

ذا، القتلرررة فأحسرررنوا تمقتلررر فررر ذا ؛ شررريء كرررل علرررى اإلحسررران كترررب اهلل إن"  29  ذبحرررتم وا 
 ". الذبح فأحسنوا

185 

 293 ".وأعمالكم قلوبكم إلى ينظر ولكن، وأموالكم صوركم إلى ينظر ال اللَّه إن  "  18

 97 ".  عليه استكرهوا وما، والنسيان، الخطأ، أمتي عن وضع اهلل إن  "  12

 9 " بالنيات ألعمالا إنما" 11

لى  م تهمة في جال  ر  حبس ، النبي أن  "  13  28 ".  عنه خ 

 205 ".بفضلها يتوضأ  م، فتشرب، اإلناء للهرة يصغي كان ، النبي أن  "  12

 اهلل لرررذكر هررري إنمرررا، القرررذر وال البرررول هرررذا مرررن لشررريء تصرررلح ال المسررراجد هرررذه إن  "  15
 ".  القرآن وقراءة، والصالة، تعالى

207 

 يعطيني وليس، شحيح رجل سفيان أبا إن  ، اهلل ولرس يا: قالت، عتبة بنت هند أن  "  عن 16
 وولردك يكفيرك مرا خرذي:  فقرال، يعلم ال وهو منه أخذت ما إال، وولدي يكفيني ما

 ".  بالمعروف

268 

 182 ". بهما فيمد  ؛ ب صبعيه ويشير، هكذا والساعة أنا بلع ت"  17

، اهلل يرحمررك: فقلررت القرروم، مررن رجررل عطررس إذ،  اهلل رسررول مررع أصررلي أنررا بينررا"  10
 فجعلرررروا ؟ إلررري تنظررررون شرررأنكم مرررا، أميررراه وا كرررل: فقلرررت، بأبصرررارهم القررروم فرمررراني
 صررلى فلمررا، سرركت لكنرري ؛ يلصررمتونني رأيررتهم فلمررا، أفخرراذهم علررى بأيررديهم يضررربون
، منرره تعليمررا   أحسررن، بعررده وال قبلرره معلمررا   رأيررت مررا، وأمرري هررو فبررأبي  اهلل رسررول
 شيء فيها يصلح ال الصالة هذه إن  : قال، شتمني وال، ضربني وال، كهرني ما فواهلل

181 



 
 

253 

 ". القرآن وقراءة، والتكبير، التسبيح هو إنما، الناس كالم من

  ررم، فشرررب فيهررا فنررزل، بئرررا   فوجررد، العطررش عليرره اشررتد بطريرر  يمشرري رجررل بينمررا"  19
 من الكلب اهذ بلغ لقد: الرجل فقال، العطش من ال رى يأكل، يلهث كلب ف ذا، خرج

 حترى، بفيره أمسكه  م، ماء خفه فمأل، البئر فنزل، مني بلغ كان الذي م ل، العطش
ن، اهلل رسررول يررا: قررالوا. لرره فغفررر، لرره اهلل فشرركر، الكلررب فسررقى، رقرري  هررذه فرري لنررا وا 

  ".أجر رطبة كبد كل في: فقال ؟ ألجرا   البهائم

206 

 اشررررتكى إذا ؛ الجسررررد كم ررررل ؛ هموتعرررراطف، وترررروادهم، تررررراحمهم فرررري المررررؤمنين ترررررى"  38
 ".  والحمى بالسهر، جسده سائر له تداعى، عضو

126 

، فرسرره غيررر ؛ شرريء وال مملرروك وال مررالٍ  مررن األرض فرري لرره ومررا، الزبيررر تزوجنرري"  32
، وأعلفرره، لناضررحه النرروى وأد ، وأسوسرره مؤونترره، وأكفيرره، فرسرره أعلررف فكنررت: قالرت

ز، الماء وأستقي  جرارات لري يخبرز وكان، أ خبز ألحسن أكن ولم ،وأعجن، غ ربه وأخرل
، الزبيررر أرض مررن النرروى أنقررل وكنررت: قالررت، ِصررد  ِنسرروة وكررنَّ  األنصررار، مررن لرري
 يومررا   فجئررت: قالررت فرسررخ  لل رري علررى وهرري، رأسرري علررى  اهلل رسررولل  أقط ع رره الترري
: قرال  رم فردعاني، األنصرار مرن نفرر ومعره،  اهلل رسول فلقيت، رأسي على والنوى

 علررى النرروى لحمللررك واهلل: فقررال، غيرتررك وعرفررتل ، فاسررتحييت، خلفرره ليحملنرري، ِإخْ  خْ إِ 
 فكفتنري، بخرادم ذلرك بعد أبوبكر إلي   أرسل حتى: قالت، معه ركوبك من أشد  ، رأسكِ 
 ".  أعتقتني فكأنما، الفرس سياسة

252 

 222 ".أعطى بما نانوالم، الخمر على والمدمن، لوالديه العا   : الجنة يدخلون ال  ال ة " 31

: قرال  رم،  ال را    ال را   الوضوء فأراه، الوضوء عن يسأله،  النبي إلى أعرابي جاء"  33
 ". وظلم، وتعدى، أساء فقد، هذا على زاد فمن، الوضوء هكذا

2 

 183 "  يده عمل من إال يأكل ال كان، السالم عليه داود " 32

 ، النبررري رأى فلمرررا لررره، ناضرررح   فيررره ذافررر  األنصرررار، مرررن لرجرررل حائطرررا   ، دخرررل"  35
،وذرفت  رب   مرن: فقرال فسركن، وس رراته، ِذْفرراه فمسرح ، اهلل رسرول فنرزل عيناه، حن 

 البهيمة هذه في اهلل تتقي أال: فقال، أنا: فقال، األنصار من شاب فجاء الجمل؟ هذا
 ".وتلدئبه تلجيعه أنك وزعم، إلي   شكاك ف نه ؟ إياها اهلل ملكك التي

7 
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، أبررروي إلررى لرري ائررذن: فقلرررت ؟ ترريكم كيررف: فقررال، فسرررلم  اهلل رسررول علرري   دخررل"  36
 فأتيرت،  اهلل رسرول لري فرأذن، ِقب لهمرا مرن الخبرر أسرتيقن أن أريرد حينئرذ وأنا: قالت
 " أبوي

220 

 291 ."  رسوال   وبمحمد ،دينا   وباإلسالم ،ربا   باهلل رضي من، اإليمان طعم ذا "  37

 126 ".السماء في من يرحمكم ؛ األرض في من ارحموا، الرحمن يرحمهم مونالراح"   30

فررع"  29  وعررن، يكبررر حتررى الصررغير وعررن، يسررتيقظ حتررى النررائم عررن:  ال ررة عررن القلررم رل
 ". يفي  أو يعقل حتى المجنون

95 

 النهرار يصروم كالرذي أو ،اهلل سربيل في كالمجاهد، والمسكين األرملة على الساعي " 28
 ". لاللي ويقوم

186 

 فرر ذا بمعصررية، يلررؤمر لررم مررا ،وكررره أحررب فيمررا، المسررلم المرررء علررى والطاعررة السررمع"  22
 ". طاعة وال سمع فال ؛ بمعصية ألمر

295 

 21 ".  معها وم لها غرامتها، المكتومة اإلبل ضالة"  21

ناء ،بطعام طعام" 23  23 ".ب ناء وا 

 118  ". مسلم كل على فريضة العلم طلب"  22

رررد   أن فرررأرادت، خرررالتي طللقرررت"  25 ،  النبررري فأترررت، تخررررج أن رجرررل فزجرهرررا، نخلهرررا تجل
د ي، بلى: فقال  ".معروفا   تفعلي أو، تصدقي أن عسى ف نك، نخلك فجل

182 

 أصرابته إن ؛ للمرؤمن إال ألحرد ذاك ولريس، خيرر كل ه أمر ه إن  ، المؤمن ألمر عجبا  "  26
ن، له خيرا   فكان ؛ شكر سراء  ".له خيرا   فكان ؛ صبر ضراء أصابته وا 

292 

بار جرحها العجماء"  27  20 ".جل

رررذبت"  20  مرررن تأكرررل تررردعها ولرررم، تسرررقها ولرررم تطعمهرررا، فلرررم،  أو قتهرررا هررررة فررري امررررأة عل
 ". األرض خشاش

0 



 
 

255 

 فينفرع، بيرده يعمرل: قرال ؟ يجرد لرم فمرن، اهلل نبري يرا: فقرالوا ،صردقة مسرلم كل على"  29
 لرم فر ن: قرالوا ،الملهروف الحاجرة ذا يعرين: قال ؟ يجد لم ف ن: قالوا. ويتصد ، نفسه
 ".  صدقة له ف نها، الشر عن وليمسك، بالمعروف فليعمل: قال ؟ يجد

187 

 فرريمن اهرردني اللهررم: القنرروت فرري الرروتر فرري أقررولهن كلمررات،  اهلل رسررول علمنرري"  58
 وقنري، أعطيرت فيمرا لري وبرارك، توليرت فريمن وترولني، عافيرت فيمن وعافني هديت،
نره، عليرك يقضى وال تقضي إنك، قضيت ما شر    ربنرا تباركرت، واليرت مرن يرذل ال وا 

 ". وتعاليت

271 

 أفررح ل لَّرهل  واهللِ ، يرذكرني حيث معه وأنا ،بي عبدي ظن عند أنا :وجل عز اهلل قال"  52
 ". بالفالة ضالته يجد أحدكم من ،عبده بتوبة

291 

 ذر أبررا يررا: قررال  ررم، منكبرري علررى بيررده فضرررب ؟ تسررتعملني أال اهلل رسررول يررا :قلررت"  51
نهررا، ضررعيف إنررك نهررا أمانررة، وا  ، بحقهررا أخررذها مررن إال ؛ وندامررة خررزي القيامررة يرروم وا 
 "  فيها عليه الذي وأدى

299 

 إذا وتطيعرره نظررر إذا تسررره الترري:  قررال ؟ خيررر النسرراء أي: اهلل رسررول يررا :قيررل"   53
 ".أمر

256 

 183 ". نجارا   كرياز  كان"  52

 182 ". قوته يملك عم ن يحبس أن، إ ما   بالمرء كفى"  55

 أهلره فري والرجرل، رعيته عن ومسؤول را  فاإلمام ،رعيته عن ومسؤول، را  كلكم " 56
 عرررن مسرررؤولة وهررري، راعيرررة زوجهرررا بيرررت فررري والمررررأة، رعيتررره عرررن مسرررؤول وهرررو را 

 ".رعيتها

275 

 9 ". وعرضه، وماله، دمه، حرام المسلم على المسلم كل"  57

 276 ".يمجسانه أو، ينصرانه أو، يهودانه فأبواه ،الفطرة على يولد مولود كل " 50

 لرري فقررال، الصررحفة فرري تطرريش يرردي وكانررت،  اهلل رسررول حجررر فرري غالمررا   كنررت"  59
 ". يليك مما وكل، بيمينك وكل، اهلل سم  : غالم يا : " اهلل رسول

272 



 
 

256 

مررران جررراءه إذ، عمررررو برررن اهلل عبرررد مرررع وسرررا  جل كن رررا"  68  أعطيرررت: فقرررال فررردخل، لررره ق ْهر 
 بالمرء كفى:  اهلل رسول قال: قال. فأعطهم فانطِل : قال، ال: قال ؟ قوتهم الر قي 
 ". قوته يملك عم ن يحبس أن، إ ما  

6 

 فرريم علمرره وعررن، أفنرراه فرريم عمررره عررن يلسررأل حتررى، القيامررة يرروم عبررد قرردما تررزول ال " 62
  أباله فيم جسمه وعن، أنفقه وفيم اكتسبه أين من ماله وعن، فعل

183 

 202 ".  للصالة يوقظ ف نه الديك تسبوا ال"   61

 220 ". إليها استأذن كم إذا ؛ المساجد نساءكم تمنعوا ال"  63

 9 " . ضرار وال، ضرر ال"  62

  ." 221 اهلل معصية في لمخلو  طاعة ال"  65

 30 ". اهلل حدود من حد   في إال ؛ أسواط  عشرة فو  ،أحد جلديل  ال"  66

 227 ".ب ذنه إال بيته في تأذن وال، ب ذنه إال شاهد وزوجها تصوم أن للمرأة يحل   ال"  67

 292  " كبر من ذرة م قال، قلبه في كان من، الجنة يدخل ال " 60

 95 ."أخيه بجريرة وال، أبيه بجريرة الرجل يؤخذ ال" 69

 129  " لنفسه يحب ما ألخيه يحب حتى ؛ أحدكم يؤمن ال"  78

 ترؤذي كانرت، الطرير  ظهرر مرن قطعها شجرة في، الجنة في يتقلب رجال   رأيت لقد " 72
 ." الناس

207 

 296 "علما   وزدني، ينفعني ما وعلمني، علمتني بما انفعني اللهم"  71

 جعرل لما، ألزواجهن يسجدن أن النساء ألمرت، ألحد يسجد أن أحدا   آمرا   كنت لو"  73
 ". ح    من عليهن لهم اهلل

226 

 292 ".  الغضب عند نفسه يملك الذي ؛ الشديد إنما، بالصرعة الشديد ليس"  72
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 وقررت يجرريء حتررى الصررالة، يلصررل لررم مررن علررى التفررريط إنمررا تفررريط، النرروم فرري لرريس 75
  " األخرى الصالة

2 

 79 ".  كبيرنا ح  ويعرف، رناصغي يرحم لم من منا ليس"  76

د عهم عن قوم لينتهين"  77  27 "قلوبهم على اهلل ليختمن أو، الجمعات و 

 262 ". وعقوبته عرضه يلحل  ، الواجد ل يُّ "  70

 183 ".  يده عمل من يأكل أن من خيرا  ، قط طعاما   أحد أكل ما"  79

 أرعاهررا كنررت، نعرم: فقررال ؟ وأنرت: أصررحابه فقررال، الغرنم رعررى إال نبيرا   اهلل بعررث مرا"  08
 ". مكة ألهل قراريط على

183 

، فصررل بينرره بكررالم يررتكلم كرران ولكنرره، هررذا سررردكم يسرررد،  اهلل رسررول كرران مررا"   02
 "إليه جلس من يحفظه

182 

، بهيمرة أو إنسران أو طيرر منره فيأكرل ؛ زرعرا   يرزر  أو، غرسرا   يغررس مسلم من ما"  01
 ."صدقة به له كان إال

201 

03 

 

 

 فأصراب، سرفينة علرى اسرتهموا قوم كم ل ؛ فيها والواقع، اهلل حدود على القائم م   لل " 
وا، المراء مرن اسرتقوا إذا أسرفلها فري الرذين فكان، أسفلها وبعضهم أعالها بعضهم ررُّ  م 
ررن علررى ررن نلررؤذِ  ولررم، خرقررا   نصرريبنا فرري خرْقن ررا أ نَّررا لررو: فقررالوا، ف رروقهم م   فرر ن، فوق نررا م 
ن، جميعا   هلكوا ؛ أرادوا وما وهميترك وا ؛ أيديهم على أخذوا وا   ". جميعا   ونجوا، ن ج 

120 

 ؟ شرأنك مرا  :فقرال ، فأتراه ،محمرد اير، محمرد اير: فنراداه ،و اقره فري ريبأسر مرر   " 02
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