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ٍيرىةى أىفَّ رىسيكؿى المَّوً  ٍظمىمىةه ألىًخيًو  " :قىاؿى    عىٍف أىًبى ىيرى مٍَّموي مىٍف كىانىٍت ًعٍندىهي مى فىٍميىتىحى
ـه ًمٍف قىٍبًؿ أىٍف ييؤٍ ، فىًإنَّوي لىٍيسى ثىَـّ ًدينىاره ًمٍنيىا سىنىاًتوً كىلى ًدٍرىى ذى ألىًخيًو ًمٍف حى ـٍ خى ، فىًإٍف لى

سىنىاته أيًخذى ًمٍف سىيّْئىاتً  مىٍيوً أىًخيوً  يىكيٍف لىوي حى ٍت عى  ."، فىطيًرحى

 (.6534)حأخرجو البخاري في الصحيح 
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 مهخص انرسانة
 والصالة والسالم عمى رسول اهلل وبعد:الحمد هلل 

نظرًا ألىمية الدُّيون في الفقو اإلسالمي، فقد تناولو العمماء بالدراسة وأشبعوه بالبحث، 
ولكنيم تكمموا عن الديون المالية فقط، فرأيت أن أتناول دراسة الدُّيون من زاوية أخري، ليا 

فقد  الدُّيكف المعنكية"موضوع "أىمية ُكبرى خصوصًا في واقعنا المعاصر، وتتمثل في 
 مقدمة، وثالثة فصول، وخاتمة. :من جعمُت ىذه الدراسة مؤلفة

فتناولُت بعد تمييد بسيط حول الموضوع مشكمة البحث، وأىميتو،  أما المقدمة
واألسباب التي دعتني الختيار ىذا الموضوع، والجيود السابقة، والصعوبات التي واجيتني 

 في رسالتي، ومنيج البحث الذي اتبعُتو، وُختمت المقدمة بخطة البحث.
ركعيتو، الترىيب منو الدَّيف: حقيقتو، مشفكان بعنوانو:  كبدأت بالفصؿ األكؿ

وبينُت أن الراجح في تعريف الدَّين أنو  ،، ذكرُت في المبحث األول حقيقة الدُّيونأقسامو
 يشمل الدَّين المالي وغير المالي.

وأما المبحث الثاني فقد تكممت عن مشروعية الدُّيون، وفي المبحث الثالث عن الترىيب 
 من الفصل األول بينت فيو أقسام الّديون.منيا، وخطرىا، وفي المبحث الرابع واألخير 

فقد فكاف عنكانو: الديكف المعنكية: حقيقتيا، أنكاعيا، صكرىا،  أما الفصؿ الثاني
حقيقة الدُّيون المعنوية، وفي المبحث  في المبحث األول قسمتو إلى ثالثة مباحث ذكرتُ 

عض صور الدُّيون الثاني أنواعيا، وفي المبحث األخير من الفصل الثاني ذكرُت فيو ب
 المعنوية وليست عمى سبيل الحصر.

حقيقتو، حكمو بدفع الماؿ،  :التحمؿ :: فكان عنوانوواألخيرأما الفصؿ الثالث ك 
، ذكرت في المبحث األول فقد قسمتو إلى خمسة مباحث ،مكقؼ الحاكـ منو، حكـ تكريثو

مفيوم التحمل لغة واصطالحا، وذكرت في المبحث الثاني كيفية التحمل من الديون المعنوية  
بين العباد، وبينت أن صاحب الحق إن كان عمى قيد الحياة، فإن التحمل منو واجب، وأما إن 

ومحاسنو، وفي  كان ميتًا فال يممك المعتدي إال الدعاء لو، والتصدق عنو، وذكر مناقبو،
المبحث الثالث، ذكرت حكم التحمل من الديون المعنوية بدفع المال، وبينت أنو ال يجوز 
التعويض المالي عن الدَّين المعنوي،  وأما إن كان دفع المال عمى سبيل الصمح واالسترضاء 

بتيا فجائز، وفي المبحث الرابع قبل األخير بينُت موقف الحاكم من ىذه الدُّيون، وأن عقو 
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دُّيون تعزيرية عدا القذف، وأما المبحث الخامس واألخير من الرسالة فكان بعنوان ىل ال
التي يترتب أما الديون المعنوية  ال تورث، المعنوية تورث، وبينت أن الديون المعنوية المجردة

 ثم ختمت ىذه الرسالة بجممة من النتائج والتوصيات.  عمييا دين مالي فإنيا تورث،
 من اهلل القبول راجيا  

          Immaterial Debts 
“A Jurisprudential Study” 

Abstract 

Praise be to Allah, and prayers and peace be upon the Messenger of Allah: 

Because of the importance of debts in Islamic jurisprudence, the scholars studied it and 

extensively, but they limited their research to financial debts only. Therefore; I decided to 

study debts from another corner, which is of great importance, especially in our 

contemporary life. This subject is the "immaterial debts". This study is divided into an 

introduction, three chapters, and a conclusion. 

The introduction introduces the problem of research, its importance, the reasons that led 

to the selection of this topic, the previous studies, the difficulties encountered in my 

thesis, and the research methodology. I concluded the introduction with the research plan. 

Chapter one: The first chapter is divided into four sections. The first section explains the 

nature of debts and shows that it includes both financial and non-financial debt. 

As for the second section, it explains the legality of the debt, and the third section on its 

intimidation and risk, and the fourth and final section of the first chapter explains the 

sections of debts. 

Chapter two is divided into three sections. The first section explains the nature of the 

immaterial debt. The second section shows the types of material debts. The third section 

illustrates some forms of immaterial debt, but not exclusively. 

Chapter three is divided it into five sections. The first section explains the concept of debt 

repayment both lexically and technically. The second section states how to repay 

immaterial debts among people. If the immaterial creditor is alive, personal repayment is 

obligatory, but if he is dead, you need to make prayers to Allah for him, to make charity 

for his own benefit and to mention his good attributes in public. The third section shows 

the rules of repayment of immaterial debts by paying money, and indicated that it is not 

permissible to compensate financially for immaterial debt. It is not permissible to repay 

the immaterial debt by money, but if the payment of money is for reconciliation and 

appeasement, it is permissible. The fourth section shows the attitude of the ruler to these 
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debts, and its punishment is Ta’zir (Ta’zir is a form of punishment to be decided upon the 

judgment of a judge) except Slandering, while the fifth and final section of the study is 

entitled ‘Are the immaterial debts inherited,’ and indicated that they are not inherited, 

then this study concluded by a number of findings and recommendations.



 ج 
 

 داءــــاإله
  ب واشتاقت لرؤيتو العيون، إلى قائدي، وقدوتي، وسيدي، محمدمو إلى من تاقت لو الق 
   ُرأسي عاليًا افتخارًا بيما، إلى ذلك النبع الصافي، والظل اآلوي، إلى من  إلى من رفعت

فما بخال، إلى المذين  َياطَ عْ ا وأَ يَ حَّ ضَ  نِ يْ وجودي بعد اهلل تبارك وتعالى، إلى المذَ  بكانا سب
 يَ ادَ من أجل أن أصل إلى ىذا المقام، والِ  ؛صبرا واحتسبا، إلى من بذال قصار جيدىما

بر قممي ال يستطيع التعبير عن مشاعري نحوكما، فمشاعري أكبر من ان حِ : إن كبيبينالح
لإلسالم خرًا وعمما ً ذاهلل لكما أن يبقيكما  واأن تسطر عمى ورق، ولكني ال أممك إال أن أدعُ 

 .والمسممين
  من ىي بمنزلة أمي  ، إلىصاحبة البسمة الصادقة، والحكمة النافعة، والقصة المؤثرة إلى

رشادي كم بذلتِ  وأبي، جدتي الغالية عمى قمبي، أسأل اهلل أن ف، ؟من جيد في نصحي وا 
 خاتَمَتِك.، وأن ُيحسن كِ َيرضى عن

  المتزاحمة بألوان  إلى زوجتي التي جاىدت وصبرت وخاضت معي ُعباب رحمتي
 .عند مميك مقتدرسيدة حور العين، في جنات ونير  أسأل اهلل أن تكونِ االبتالءات ، 

  إلى جميع الشيداء الميامين. 
  إلى أسرانا األبطال في سجون االحتالل فرج اهلل كربيم. 
  إلى من عمموني كالم ربي مشايخي وأساتذتي.  
  إلى كل من  ساعدوني في رسالتي. 
   ًإلى كل من عممني حرفًا، أو قدم لي عونًا، أو أسدى إلي نصحا.   

 

 ىذا الجيد المتواضعإلييم جميعًا أىدي     
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ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ   :لقولًهللاًًامتثالاً

 .(1)چڄ  ڃ  

 ,اعرتافاً بانفضمثى  ،انشكش أًالً هلل حباسك ًحعاىل عهى أٌ يٍَّ عهً بإمتاو ىزا انبحثف

أسجم خانص شكشي  (2) ) ال ٌشكش اهلل يٍ ال ٌشكش انناط( ًعًالً بقٌل اننيب  ,ًشكشاً ألىهو

 ,سسانيت املخٌاضعت نخفضهو بقبٌل اإلششاف عهى ؛صقش أبٌ ًايخناًَ نفضٍهت انذكخٌس : حمًذ صبحً

ًاإلجابت عهٍيا  ,حساؤالحً  حقبم ًسعت صذسه يف ,و انسذٌذةئًآسا ,م عهًَّ بخٌجٍياحو انششٍذةحٍث مل ٌبخ

 إىل أسخاريَّ انفاضهني: , كًا أحٌجو خبانص انشكش ًااليخناٌ ,سغى كثشة يشاغهو

 إبـــــشاىــــــٍى خـــهٍــــم اننــــجــــاس هت انذكخٌس:ـــضٍــًف  ،صٌــــــــاد إبــــشاىــــــٍــــى يــــــقــــذاد هت انذكخٌس:ـــضٍــف

 ,ًإثشائيا بانخٌجٍياث اننافعت ,ًحسٍ قبٌل يناقشت ىزه انشسانت ,سسانيت حفضهيًا بقشاءةعهى 

 ًانقاٌٌَ مجٍع أساحزحً يف كهٍت انششٌعت إىلكًا ًأحٌجو بانشكش ًانعشفاٌ  ,ًاالسشاداث انصائبت 

انفاضم حافظ ًأسخاري انزٌٍ حخهًزث عهً أٌذٌيى ًأخصُّ ينيى شٍخً  غضة اإلساليٍت باجلايعت

ًعهًين  ,ينحين يٍ عهًو حٍث  ,انعقٍذة ًانذٌٍِّ ًحب  حكشٌى انبطت انزي حعهًج ينو انفقو

فأسال اهلل أٌ جيضٌو عين ًعٍ   ,يا ٌعجض يثهً عٍ يكافأحو ,سٍ خهقويٍ أدبو ًحُ

 .جٍع املسهًني خري اجلضاء

ٌذ انعٌٌ  كم يٍ يذ يل ىلإ ,ًانعشفاٌ ًانخقذٌش ًاالحرتاوكًا ال ٌفٌحين أٌ أحٌجو بانشكش 

 ًإىل"( عثًاٌ أبٌ" اننجاس سهٍى ًانذكخٌس" انعبذ أبٌ" عاشٌس حمًذ الدكتور, ًأخص بانزكش ينيى,ًاملساعذة 

 ,"  عضٌض أبٌ ًاألسخار بكش ,اننجاس عطا حيٍىًاألسخار  ," أمحذ انسشاج" أبٌ عالء األسخار :"انكشاو األساحزة  

 ًكشيو أٌ ٌخقبم ينيى ًيين صاحل األعًال ًانطاعاث. فأسأل اهلل مبنو "انغهباٌ املعطً عبذ ًانشٍخ

                                                           

 .15آيةاألحقاف: سورة  (1)
كَ  أَْحَسنَ  لَِمنْ  الشُّْكرِ  ِفً َجاءَ  َما َباب: كتاب البر والصلة عن الرسول: الترمذي سنن ((2 ٌْ  /ح012/ 7) إِلَ

 .َصِحٌح   َحَسن   َحِدٌث   َهَذاوقال: (1877
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 المقدمة:
ن الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور َأْنُفِسَنا، ومن سيئات إ

أعمالنا، من ييده اهلل فيو الميتد، ومن يضمل فال ىادي لو، وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال 
 :شريك لو، وأشيد أن محمًدا عبده ورسولو، ثم أما بعد

ولى في أحسن صورة، وفضمو عمى جميع المخموقات، خمق اإلنسان منذ النشأة األ فإن اهلل  
وميزه بالعقل والذكاء والحكمة، ومنحو الحقوق التي تكفل لو العيش الكريم؛ حيث قال في الذكر 

ومن تكريمو أن حفظ لو دينو ونفسو ومالو وعقمو وعرضو، وحرَّم ، (1)چک  ک        ک  گ  چ  :الحكيم
 والَ  َتَناَجُشوا، َوالَ  َتَحاَسُدوا، الَ "  المَّوِ  َرُسولُ  َقالَ  َقاَل: ُىَرْيَرةَ  َأِبى َعنْ االعتداء عمى شيء من ذلك؛ ف

 َأُخو اْلُمْسِممُ  ِإْخَواًنا، المَّوِ  ِعَبادَ  َوُكوُنوا َبْعٍض، َبْيعِ  َعَمى َبْعُضُكمْ  َيِبعْ  َوالَ  َتَداَبُروا، َوالَ  َتَباَغُضوا،
 ِبَحْسبِ » َمرَّاتٍ  َثاَلثَ  َصْدِرهِ  ِإَلى َوُيِشيرُ «.  ُىَنا َىا التَّْقَوى َيْحِقُرُه، َوالَ  َيْخُذُلُو، َوالَ  َيْظِمُمُو، الَ  اْلُمْسِمِم،
 وحرَّم، (3)،(2)"َوِعْرُضوُ  َوَماُلوُ  َدُموُ  َحَرامٌ  اْلُمْسِممِ  َعَمى اْلُمْسِممِ  ُكلُّ  اْلُمْسِمَم، َأَخاهُ  َيْحِقرَ  َأنْ  الشَّرّْ  ِمنَ  اْمِرئٍ 

ى  ى  ائ  ائ    ەئ   چ اهلل عميو االعتداء ولو كان عمى سبيل السخرية واالستيزاء، قال تعالى:

يئجب     ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     یی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ

فيذا كمو يبين شرف ومكانة ومنزلة  ،(4)چ   مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث     حب  خب
، ومع ىذا يرى الباحث أن اإلنسان  في ىذه األزمان، تعرض لمعديد -جل وعال-اهلل اإلنسان عند 

من االعتداءات، منيا ما ىو عمى َبَدنو ومنيا ما ىو عمى مالو، ومنيا ما ىو عمى عرضو 
وكرامتو، وقد رتبت الشريعة الغراء عمى كل نوع من ىذه األنواع حقوًقا وواجبات وأحكاًما، وألنَّ 

 عمى وطأةً  مى العرض ال يقل أىمية عن االعتداءات البدنية والمالية، فقد يكون أشداالعتداء ع
 أنّ  العجب ومع التفريط بو وعدم االكتراث، حيث قال ابن القيم: ومن الناس؛ في أثراً  وأبقى النفس،
 ومن الخمر وشرب والسرقة والزنا والظمم الحرام أكل من واالحتراز التحفظ عميو ييون اإلنسان
 إليو يشار الرجلَ  ترى حتى لسانو، حركة من التحفظ عميو ويصعب ذلك، وغير المحّرم النظر

                                                           

 .72: آٌة اإلسراءسورة  ((1

م المْدح موضعُ العرض: هو  ((2 ْلزمه َمن أَوْ  َسلَفه، فًِ أَوْ  َنْفسه فًِ َكانَ  َسَواء   اإلْنسان، ِمنَ  والذَّ  .أْمُره ٌَ

ُصوُنه الَِّذي َجانُبه ُهوَ : َوقٌِلَ  ٌَُحاِمً وَحَسبه، َنْفسه ِمنْ  ٌَ ٌُْثلَبَ  ٌُْنَتَقص أَنْ  َعْنهُ  و  .و
َبةَ  اْبنُ  َوَقالَ  ٌْ جل ِعْرض: قَُت ُبهاتِ  اتَّقى َفَمنِ » اْلَحِدٌثُ  َوِمْنهُ ، ؼٌرُ  َل  وبَدُنه َنْفُسه: الرَّ  «وِعْرِضه لِدٌنِهِ  اسَتْبرأ الشُّ

ُجوز َل  لَنْفِسه، اْحَتاط أَيِ  ،(50ح /02/ 1) البخاري صحٌح فالعرض معناه واسع، ول  ،واألْسالؾِ  اآلباءِ  َمْعَنى فٌِهِ  ٌَ

 .(029/ 3) واألثر الحدٌث ؼرٌب فً النهاٌةٌقتصر على البضع فقط، انظر 

/ 8) َوَماِلوِ  َوِعْرِضوِ  َوَدِموِ  َواْحِتَقاِرهِ  َوَخْذِلوِ  اْلُمْسِممِ  ُظْممِ  َتْحِريمِ  باب، كتاب البر والصمة واآلداب، مسمم صحيح ((3
 .(6706 /ح10
 .11سورة الحجرات: آٌة ((4
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 بين مما أبعد َيِزّل بيا بااًل، ليا ُيمقي ال اهلل، سخط من بالكممات يتكّمم وىو والعبادة، والزىد بالدّْين
 أعراض في ولساُنو يفري والظمم، الفواحش عن متورع رجل من ترى وكم!  والمغرب المشرق
 . (1)!يقول ما يبالي وال واألموات، األحياء

  فكان عمى الباحث أن يفرد االعتداء عمى األعراض في رسالة مستقمة أسماىا:  
   

يُــــىُن ال    ــتُ الــــــدُّ  ؛"ِدَراَستٌ فِْقِهيَّتٌ" ــــــَمـــْعــــنَـــِىيَـّ

 كاآلتي: ،حيث قسمو إلى ثالثة فصول 

 يتناول الديون بشكل عام. الفصل األول:

 الفصل الثاني: يتكمم عن الديون المعنوية، وأنواعيا وصورىا.

 الفصل الثالث: يتكمم عن كيفية التحمل منيا.

القبول والسداد،  -عز وجل-ثم ختم الباحث البحث بطائفة من النتائج والتوصيات، راجًيا من اهلل 
 .ك وتعالى أن يكون خالًصا لوجيو الكريموأن يعينني عمى إتمام ىذا البحث، وأسألو تبار 

 :طبيعة المكضكع 
يتحدث الموضوع عن الديون المعنوية، ما ىي، وما أنواعيا، وموقف المشرع منيا، وكيفية  

اإلبراء والتحمل منيا، وحكم التحمل إن كان  بدفع المال، وموقف الحاكم المسمم منيا، وحكم 
 والقارئين، وعموم الناس باألحكام الشرعية المتعمقة بيذا الموضوع.توريثيا، مما يجمي لمدارسين 

 

 البحث: مشكمة 
 -، ومنيا:الديون المعنويةأسئمة تخص عدة  تمحور مشكمة البحث في اإلجابة عنت

 ؟.ما ىي الديون المعنوية في الفقو اإلسالمي .1
 ؟.وصورىا ما أنواع الديون المعنوية .2
 .بأنواعيا؟، وىل تسقط بالتوبة؟ كيف يمكن التحمل من ىذه الديون .3
 حكم التحمل من الديون المعنوية بدفع المال؟. .4

                                                           

 .(366/ 1): ابن قيم الجوزية والدواء الداء ((1
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 موقف الحاكم المسمم من ىذه الديون؟. ما .5
 ىل ىذه الديون تورث؟. .6

 .؟ىذه االسئمة نوستحاول ىذه الدراسة اإلجابة ع 

 :أىمية المكضكع 
 -تكمن أىمية البحث في أمور منيا: 

 المعنوية.بيان ماىية الديون -1 

 بيان أنواع الديون المعنوية.-2 

 بيان كيفية التحمل منيا.  -3 

:أسباب اختيار المكضكع 
 :اآلتية؛ األسباب -إضافة ألىميتو-عمى اختيار ىذا الموضوع هَوَحفَّزَ  الباحث إنَّ ِممَّا َدَفعَ 

 اتيم.ِحْرُص الباحث عمى تبصير الناس بيذا الموضوع الذي لو أىمية بالغة في حي-1 

إبراز مكانة الشريعة الغراء، وأنيا لم تترك صغيرة وال كبيرة إال ووضحتيا ووضعت قيوًدا -2 
 ليا.

 الحاجة الماسة في واقعنا المعاصر إلى بيان ىذه الديون، وكيفية التحمل منيا. -3 

 العام في األحكام الشرعية المتعمقة بيذا الموضوع.    الجيلُ -4 

:الجيكد السابقة 
، وفي حدود ما يعمم الباحث، وجد بعض الدراسات القريبة من ىذا البحث واالستقصاءبعد 

 -الموضوع، ومنيا ما يمي:

 التعويض عن الضرر األدبي: لباسل محمد يوسف قبيا.-1 

تكمم الباحث عن ماىية الضرر األدبي، ومبدأ التعويض الكامل في دراسة قارن فييا القانون  
ن المدني المصري، وعرض الباحث موقف الفقو اإلسالمي، ومن خالل المدني األردني، والقانو 

ىذا يرى الباحث أن الرسالة كان جميا من ناحية قانونية، ويريد الباحث أن يتكمم عنيا من ناحية 
 "الديكف المعنكية دراسة فقيية".شرعية تحت عنوان: 

 نظرية التعويض عن الضرر المعنوي: لمقدم سعيد. -2 
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في ىذه الدراسة عن مبدأ التعويض عن الضرر المعنوي في بعض التشريعات  تكمم الباحث 
األجنبية، والتشريعات العربية، وموقف القضاء منيا، ويرى الباحث أن ىذه الدراسة تكممت عن 

 الضرر المعنوي من ناحية قانونية، َوَعَرَضْت موقف الفقو اإلسالمي باقتضاب. 

تناولت جانًبا من الموضوع، لكْن وجدىا الباحث غير كافية وعمى الرغم من أن ىذه الدراسات  
ليذا فإن الباحث سيتحدث عن موضوع الديون المعنوية؛ مما يضيف جوانب  في جوانب أخرى؛

 ألحكام فقييو ىامة جدِّا لمقارئين من جية، ولعموم الناس من جية اخرى.

الباحث الصعكبات التي كاجيت:  
  -، منها:البحث صعوباتً هذا واَجَه الباحُث ف

 وقمة المراجع والكتب التي تناولت الموضوع. ،صعوبة الموضوع في حد ذاتو-1

 .ألنيا كثيرة ومتنوعة ؛المعنوية يونصعوبة حصر الدُّ -2

 
 :منيج البحث 
د اتبع الباحث في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وذلك من خالل استقراء وتتبع ما وق

جاء من بحث الديون المعنوية في الشريعة اإلسالمية، ثم وصف لممسائل وتحميل لممضمون، 
   -وذلك في النقاط اآلتية:

 .-إن ُوِجَدتْ  -الحرص عمى تتبع المسائل الفقيية من كتبيا األصمية  -1
المسائل المتفق عمييا َأْذُكُرَىا مع عزوىا إلى ناقميا، أمَّا إن كانت من مسائل الخالف، في  -2

، ثم أذكر أدلتيم مبتدًئا باألدلة من القرآن، ثم السُّنة، ثم اإلجماع، ثم أقوال العمماء  َفَأْعِرُض 
الراجح، وذلك  ، وسأذكر وجو ىذه األدلة، ومناقشتيا، والرأي-إن ُوِجَدتْ  –القياس، ثم المعقول 
 في غالب البحث.

عزو اآليات القرآنية الكريمة إلى مواضعيا في السور، وسأذكر في الحاشية اسم السورة ورقم  -3
 اآلية.

من مصادرىا األصمية، فما كان في الصحيحين أو في  اآلثارتخريج األحاديث النبوية و  -4
 .-إْن ُوِجدَ  -الحكم عميو أحدىما، ذكرتو بدون الحكم عميو، وما كان في غيرىما، َنَقْمُت 

 ، اتََّبْعُت الراجح من أقوال عمماء المغة.-لغةً  –عند تعريف األلفاظ الواردة في البحث  -5
    تم فيرسة  اآليات واألحاديث حسب ورودىم في البحث. -6
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األبجدية، ولم أقوم بوضع كل كتاب  قد قمت بترتيب المصادر والمراجع بترتيب الحروف -7
     تحت فنو.

 

 :خطة البحث 
 :اآلتيعمى النحك  كخاتمة، يتككف ىذا البحث مف ثالثة فصكؿ،

 الفصؿ األكؿ:
 الدَّيف: حقيقتو، مشركعيتو، الترىيب منو، أقسامو.

 :كفيو أربعة مباحث
 تعريف الدَّين لغة واصطالًحا.المبحث األكؿ: 
 مشروعية الدَّين.المبحث الثاني: 
 .الترىيب من الدُّيونالمبحث الثالث: 
 .أقسام الدينالمبحث الرابع: 
 الفصؿ الثاني:

 الديكف المعنكية: حقيقتيا، أنكاعيا، صكرىا .
 مباحث:كفيو ثالثة 

 .حقيقة الديون المعنويةالمبحث األكؿ: 
 أنواع الدُّيون المعنوية.المبحث الثاني: 
 صور من الدُّيون المعنوية.المبحث الثالث: 
 الفصؿ الثالث:

 تو، حكمو بدفع الماؿ، حكـ تكريثو..التحمؿ: حقيقتو، كيفي
 كفيو خمسة مباحث:
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 :مفيوم التحمل لغة واصطالحاً  المبحث األكؿ:
 التحمل من ديون العباد المعنوية:المبحث الثاني: 

 حكم التحمل من الديون المعنوية بالمال:المبحث الثالث: 
 موقف الحاكم من الدُّيون المعنوية:المبحث الرابع: 

 ىل الديون المعنوية تورث: المبحث الخامس:
 

 الخاتمة:
ْمُت ليا ِمْن خالل بحثي، والتوصيات  وَقْد ُقْمُت باستخالص أىم النتائج التي َتَوصَّ

 المنبثقة عنيا.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 

 انفصم األول:
يه: حقيقته, مشروعيته, انرتهيب مىه, أقسامه.
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 .الغة كاصطالحن  الدٍَّيف حقيقة: األكؿ المبحث
 :  الدٍَّيف لغة: أكلن

 :منيا ،ة معانٍ دّ في لسان العرب عمى عِ الدَّْيُن  طمقُ يُ 

ّما ،أْخذاً  ِإّما َدْينًا، عاممَتو إذا فالنًا، داَيْنتُ  :يقال: بالدَّين الدَّين بمعنى المعاممة .1  وا 
 .(1)إعطاء

   .(2)القرض ذو األجل .2
  .(3)ااضرً ما ليس ح لُّ كُ   .3
 معنى تدور حول التعريفاتِ  يتبين أنَّ  لمدَّْين؛ ومن خالل ىذه التعريفات المغوية  

شيء غير  كلُّ ف ،األوَلين جامع لممعنيين األخير وأرى أن المعنى ،وعدم الحضور ،التأجيل
  .َجل، وغيرهاألَ  ذا حاضر يشمل الَقْرض

ا:   ثانينا: الدٍَّيف اصطالحن

 :وىي، فقد َوَرَدْت عدة تعريفات لمدَّْين، الفقياء صطالحأمَّا في ا  

وقد جاء ، (5)"(4)ىو لزوم حق في الذمة": واالحنفية فقال عمماء منجماعة َعرَّفو ما   
الموسوعة  رجحو مؤلفو ىذا ماو  ،(6)التعريف في مجمة األحكام العدليةمثِل ىذا ذكُر 
 .(7)الكويتية

وما  ،ما وجب في الذمة بعقد أول استيالك :بقوليموقد عرفو بعض متأخري الحنفية 
 .(8)باستقراضٍ  صار في الذمة ديناً 

                                                           

 (.0/302( مقاٌس اللؽة : ابن فارس )(1

 (.1/327المعجم الوسٌط: إبراهٌم مصطفى، وأحمد الزٌات، وؼٌره ) ((2

 (.1/327المرجع  السابق ) ((3

 (.4/038. كشؾ األسرار عن أصول البزدوي )واللتزام لإللزام أهال   به الشخص ٌصٌر وصؾالذمة:  ((4

تبٌن الحقائق :للزٌلعً  -354األشباه والنظائر: ابن نجٌم ص-(.3/02ابن نجٌم)-فتح الؽفار شرح المنار ((5

 .  ( 179/10  )(، العناٌة شرح الهداٌة: البابرت4/171ً)

 58المجلة: مادة ((6

 (.01/140الموسوعة الفقهٌة الكوٌتٌة )((7

 (.5/157رد المحتار على المختار: ابن عابدٌن ) ( حاشٌة(8
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ىو و " عمى ما يأتيلمدَّْين  جاءت تعريفاتيمغير الحنفية فقد من أما جميور الفقياء 
 .(1)ما ثبت في الذمة من ماٍل بسبب يقتضي بثبوتو"

  :وىما ،تبارينباعالدَّْين ومن خالل ىذه التعريفات يتبين أن الفقياء عرفوا 
 العتبار األكؿ: 

 : ىو كل ما يتعمق في الذمة. من حيث المعنى العام

أو  ، كاالقتراض،سواء كانت مالية ،ين بيذا المفيوم شامل لكل ما يتعمق بالذمة من ديونفالدَّ 
 ين المعنوي قسمان:الدَّ و  ،، كالغيبةمعنوية
  وغير ذلك. والنذور ،والكفارات ،لزكاة المتأخرةوا ،كالصالة الفائتة :ديون اهلل  األكؿ:

 .وغير ذلك ،والسَّب ،واالستيزاء ،والنميمة كالغيبة: ديون العباد الثاني:

التي  -الشريفة –بيذا المعنى في كثير من األحاديث النبوية الدَّين استعمال كممة  وقد جرى 
 .-تعالى – سيتم ذكرىا في ىذا البحث بإذن اهلل

 :العتبار الثاني

فعرفوه بما  فيرى الباحث أن الحنفية اختمفوا مع الجميور، من حيث المعنى الخاص 
كل ما ثبت في الذمة من مال  الدَّْين وجب في الذمة بعقد أول استيالك، أما الجميور فقالوا 

  .بسبب يقتضي بثبوتو
 الذي يثبت في الذمة أن يكونالدَّْين أن الحنفية اشترطوا في الحظ الباحث 

، وأما في الذمة من غير ذلك فال يدخل عندىم وما ثبت ،أو قرض ،تالفأو إ ،بمعاوضة
نظير عين  الدَّْين فأدخموا كل مال ثبت في الذمة سواء كان ىذا  ،قميالً الجميور فقد توسعوا 

 مالية أو منفعة،

جيم ومن وافقو من الحنفية ف ابن نُ ات، تعريمن ىذه التعريفالباحث إليو  والذي يميل
الحاجة ماسة إلى توسيع ، وألن الدُّيون، ألنو جامع وشامل لكل أنواع العام(باعتبار المعنى )

الدَّيون المالية خصوصًا في واقعنا المعاصر، حيث توسعت  ،شرعيىذا المصطمح ال
كل ما ثبت في  "فإن ، نظرًا لمتقدم العممي واإلعالمي، وبناًء عمى ىذاعددتوالمعنوية وت

  ، سواء كان ماليًا أو معنويًا.و َدينالذمة في
 

                                                           
 (.0/120الكافً: ابن قدامة )-(.14/100تكملة المجموع :محمد المطٌعً ) -(.7/363( الستذكار: ابن عبد البر)(1
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 .مشركعية الديف: الثاني المبحث
ومنيا ما ىو معنوي غير  ،ما ىو مالي يون منيان الدُّ أ سبق في تعريف الدَّْين،

ذا سأذكره في وى ،فغير جائزة ويجب التحمل منيا يكف المعنكيةالدُّ فأما مشروعة  ،مالي
 تومشركعيفقد ثبتت  الديف المالي، وأما بتفصيل إذن اهلل بحثين القادمين بالم

 :كالمعقكؿ كاإلجماع، كالثار كالسنة، بالكتاب،
 :العزيز الكتاب مف :أكلن 
  .(1)چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀچ قاؿ تعالى:  .1

في كتاب اهلل، وقد اشتممت عمى أحكام  آية اآلية ىي أطول ىذه كجو الدللة:
 ألنَّ و جائز، َسَمم أو شراء بمؤجل فكمُّ  سواء َدين ،از المعامالت في الدُّيونمنيا جو  ،عظيمة
 توما أخبر بو عنيم فيو من مقتضيا ،الكريمة يةفي بداية اآل أخبر عن المؤمنين اهلل 

أن  شيد، وأَ "الربا أباح السمم لما حرم اهللُ " أنو قال: ()ابن عباس عن وقد وردَ ، (2)اإليمان
    .(3)"ف المضمون إلى أجل مسمى قد أباحو اهلل في كتابو وأذن فيومَ السَ 

 . (4)چ ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئچ  :تعالى قكلو .2

إال بعد أداء الدَّْين والوصيَّة. ية الكريمة عمى أنو ال ميراث دلت اآلكجو الدللة: 
 َأنَّ "  ُمَحمَّدٌ  َقَضى: بي طالب ولقول عمي بن أ ،(5)تفاقالعمى الوصية با مقدمٌ  والدَّْينُ 
 اعتنى بالدَّينوالشارُع الحكيم حينما ، (6)الدَّْينِ  َقْبلَ  اْلَوِصيَّةَ  ونَ تَْقَرؤ  َوَأْنُتمْ  اْلَوِصيَِّة، َقْبلَ  الدَّْينَ 

 .عمى المخالف العقاب دل ذلك عمى مشروعيتو بَ ورتَّ  ،وقدمو وأوجب الوفاء بو

 .(7)چ  ى  ائ    ائ  ەئ     ەئې  ى  چ قكلو تعالى:  .3
  

                                                           
 ٨ٕٕ .آٌةالبقرة: ( سورة (1

 959( تفسٌر السعدي ص(2

 (.1/324( لباب التأوٌل فً معانً التنزٌل )تفسٌر الخازن(3

 .ٔٔآٌة النساء: ( سورة (4

 .(275/ 3)كثير ابن تفسير، (100/ 2) التنزيل بمعالم المسمى البغوي تفسير مختصر(5)
 (.0/33( مسند اإلمام أحمد)(6

 ٨ٕٓآٌة : البقرةسورة   ((7
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 كانفإن ،  (1)ثبوت المطالبة لصاحب الدَّْين عمى المدين يةيفيم من اآل: كجو الدللة
فينبغي لمدَّائن إنظاره الى ميسرة، والمدين متى حصل لو معسرًا ال يقدر عمى الوفاء  المدين

 .(2)الوفاء بطريٍق مباح وجب دفعو لمدَّائن

 :النبكية مف السنة ثانيان:
 كثيرة تدؿ عمى جكاز الدٍَّيف منيا: صحيحة كردت أحاديث 

طعامأ بنسيئة مف ييكدم  عف عائشة رضى اهلل عنيا قالت" اشترل رسكؿ اهلل  .1
 .(3)كرىنو درعو

عمى جواز الشراء بثمن معموم الى أجل معموم،  الشريفُ  دل الحديثُ  كجو الدللة:  
 .(4)في الذمة، فدل عمى مشروعيتوسبب من أسباب ثبوت الدَّْين  الشراء وىذا
 اهلل أدل أداءىا يريد الناس أمكاؿ أخذ مف" ، قاؿ رسكؿ اهلل قاؿ () ف أبي ىريرةع .2

 .(5)"اهلل أتمفو إتالفيا يريد ىاأخذ كمف عنو،

 بإرادة المقيدة االستدانة جواز عمى"يريد أداءىا"   بقولو الحديث دل :الدللة كجو  
 .(6)بالباطل الناس أموال أكل ةمرْ حُ و  المداينة، عند التأدية حسنويستفاد من الحديث  األداء،

اًبرعف  .3 ٍنييمىا قىاؿى أىتىٍيتي النًَّبيَّ ب جى ٍبًد اهلًل رىًضيى اهللي عى قىاؿى ًمٍسعىره  اٍلمىسًجدكىىيكى ًفي  ًف عى
اًني  مىٍيًو دىٍيفه فىقىضى كىافى ًلي عى ؿّْ رىٍكعىتىٍيًف كى ى فىقىاؿى صى زىادىًنيأيرىاهي قىاؿى ضيحن   .(7)كى

بالدَّْين، فدل ذلك عمى  ى تعامل الرسول عم، (8)دل الحديث بمنطوقو: كجو الدللة 
 .مشروعيتو
 

                                                           

 (.3/371الجامع ألحكام القران: القرطبً) ((1

 (.1/959: السعدي )المنان كالم تفسٌر فً الرحمن الكرٌم تٌسٌر ((2

 (.0296ح-378ص )باب شراء اإلمام الحوائج بنفسه،  كتاب البٌوعصحٌح البخاري:  ((3

 (.6/301انظر شرح صحٌح البخاري: ابن بطال) ((4

-430)ص  إتالفها أو أداءها، ٌرٌد الناس أموال أخذ من باب ، الستقراض فً كتاب صحٌح البخاري: ((5

 (.0387ح

 .(3/ح 513/ 6) بطال بنا البخاري: صحٌح شرح ((6

(.صحٌح مسلم ،كتاب الصالة ،باب 443ح-96،كتاب الصالة، باب الصالة إذا قدم من سفر)ص البخاري صحٌح ((7

 (.1689/ح0/155استحباب تحٌة المسجد)

 

/ 0) : محمد الزحٌلًاإلسالمً الفقه أصول فً الوجٌز ، انظر:النطق محل فً اللفظ علٌه دل ما وهو: المنطوق ((8
148). 
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 ،(1)المدينة كىـ يسمفكف  قدـ رسكؿ اهلل: ي اهلل عنيما قاؿعف ابف عباس رض .4
عىٍف مف أسمؼ في شيء فميسمؼ في كيؿ معمـك  بالتمر السنتيف كالثالثة فقاؿ 

  .(2)ككزف معمـك إلى أجؿ معمـك

ألنو تأجيل المثمن ودفع الثمن في  ؛التأجيلالسمف ىو عكس بيع  :الدللة كجو
تأجيل الثمن ودفع المثمن،  :الحال، فيكون الثمن حاضرًا والسمعة غائبة، أما بيع التأجيل فيو

ن كانت صورة السمف عكس بيع التأجيل إ البائع الَّ أنَّ بيع السمف يبقى دينًا في ذمة وا 
دينًا في ذمتو لصاحب  بقيَ أن يُ وىو  ،سمفب بيعُ لمبائع  الحكيم كما أجاز الشارعو  ،لممشتري

 .(3)في ذمتو مال لمبائع بقيَ أن يُ  لممشتريجائٌز المال، فكذلك 
ٍيرىةى  أىًبى عىفٍ  .5 دنا ًلي أىفَّ  يىسيرًُّني مىا :قىاؿى   النًَّبىَّ  أىفَّ  () ىيرى مىىَّ  تىٍأًتى ذىىىبنا أيحي  ثىاًلثىةه  عى

مىىَّ  ًلدىٍيفو  أيٍرًصديهي ًدينىاران  ًإلَّ  ًدينىاره  ًمٍنوي  مكىًعٍندً   .(4)عى
" عمى مشروعية  ال دينارًا"إ" دل الحديث بقولو : الدللة كجو   أرصده لدين عميَّ

فمو كان عميو  "ديناراً  إالباليسير بقولو "فضل االستدانة أن األالى أيضًا الدين، وفيو إشارة 
                    .(5)اً د ليا دينار رصِ مئة دينار لم يُ 

شطر كسؽ   رسكؿ اهللفاستسمؼ لو يسألو  عف أبى ىريرة قاؿ اتى رجؿ رسكؿ اهلل  .6
كنصؼ لؾ نائؿ عطاه كسقا كقاؿ نصؼ لؾ قضاء فأعطاه اياه فجاء الرجؿ يتقاضاه فأ

  .(6)مف عندم
 بالدَّين، فدل ذلك عمى دل الحديث داللة واضحة عمى تعامل النبيكجو الدللة:   

 الجواز والمشروعية.
مع الدائف اهلل تبارؾ كتعالى  فَّ يقكؿ إ قاؿ سمعت النبي  ()عف عبد اهلل بف جعفر  .7

 .(7)كجؿ حتى يقضى دينو ما لـ يكف فيما يكره اهلل عز

                                                           

 ٌسلفون: أي ٌدفعون ثمنا  للبضاعة قبل تسلُّمها ((1

 (.0042ح-421صحٌح البخاري ،كتاب السلم ،باب السلم فً وزن معلوم)ص ((2

 .(054/ 9) آبادي الحق شرؾ: داود أبً سنن شرح المعبود عون ((3

ٌن)ص ((4  (.0389ح-430صحٌح البخاري، كتاب المساقاة ،باب أداء الدَّ

 .(1859/ح4/1318) القاري الهروي: المصابٌح مشكاة شرح المفاتٌح مرقاة ((5

َوانِ  َقْرِض  َبابُ : لبٌهقًل الكبرى سنن(، 0/30)النٌسابوريالحاكم : الصحٌحٌن على المستدرك ((6 ٌَ ر  اْلَح ٌْ َؼ

 .3413(، صححه األلبانً فً السلسلة الصحٌحة، انظر ح0/351) اْلَجَواِري

 الكبرى سنن(،0429/ح4/69)ابن ماجة سنن(، 0/03)النٌسابوري الحاكم :الصحٌحٌن على المستدرك ((7

 .1805،وصححه األلبانً: انظر صحٌح الجامع ح(0637ح/3/692)سنن الدارمً(، 5/355)لبٌهقًل
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و، فمو لم ينَ حتى يقضَى المدين دَ  ،دل الحديث عمى أن اهلل مع الدائن كجو الدللة:  
، يألن اهلل ال يرضى لعباده المعاص معو؛ عميو، لم يكن اهللُ يكن فعمو مشروع، ومأجوٌر 
 فضاًل عن أن يقف معيم فييا.

اًبره  رو عىامً عف  .8 دَّثىًني جى مىٍيًو دىٍيفه فىأىتىٍيتي  قىاؿى حى فّْيى كىعى فىقيٍمتي ًإفَّ أىًبي تىرىؾى  أىفَّ أىبىاهي تيكي
مىٍيًو فىاٍنطىًمٍؽ مى  لىٍيسى ًعٍنًدم ًإلَّ مىا ييٍخًرجي نىٍخميوي كىلى يىٍبميغي مىا ييٍخًرجي ًسًنيفى مىا عى مىٍيًو دىٍيننا كى ًعي عى

مىيَّ ًلكىٍي لى  ٍكؿى بىٍيدىرو ًمٍف بىيىاًدًر التٍَّمًر فىدىعىا ييٍفًحشى عى مىسى اٍلغيرىمىاءي فىمىشىى حى رى ثيَـّ جى ثىَـّ آخى
ـٍ  بىًقيى ًمٍثؿي مىا أىٍعطىاىي ـٍ كى ـي الًَّذم لىيي مىٍيًو فىقىاؿى اٍنزًعيكهي فىأىٍكفىاىي عى
(1).  

من  ين، وىوبن حرام، كان يبيع ويشتري بالدَّ ن عبد اهلل بن عمرو : أكجو الدللة  
دل ىذا الذي كممو اهلل كفاحًا بعد موتو، ف ة، وىوبقاألولين، وممن شيد بدرًا، والع السابقين

، فقد كان ينوي األداء  عبد اهلل و ين إن كان المِدين ينوي القضاء، عمى جواز التعامل بالدَّ 
د دعاني أبي من الميل فقال ما حُ أُ  قال لما حضر عن جابر أخرج البخاري في صحيحو

ني ال أترك بعدي أعز عمي منك   ن أصحاب النبيأراني إال مقتوال في أول من يقتل م وا 
فإن عمي دينا فاقض واستوص بأخواتك خيرا فأصبحنا فكان أول  غير نفس رسول اهلل 

قتيل ودفن معو آخر في قبر ثم لم تطب نفسي أن أتركو مع اآلخر فاستخرجتو بعد ستة 
 . (2)أشير فإذا ىو كيوم وضعتو ىنية غير أذنو

ٍيرىةى  .9 الن أىتىى النًَّبيَّ  عٍف أىًبي ىيرى اهي بىًعيرنا فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل  أىفَّ رىجي أىٍعطيكهي فىقىاليكا  يىتىقىاضى
ؿي أىٍكفىٍيتىًني أىٍكفىاؾى اهللي فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ؿى ًمٍف ًسنًّْو فىقىاؿى الرَّجي ( نىًجدي ًإلَّ ًسنِّا أىٍفضى  مىا )لى

اءن أىٍعطيكهي فىًإفَّ ًمٍف ًخيىاًر ا ـٍ قىضى  .(3)لنَّاًس أىٍحسىنىيي
ٍيرىةى ك    قىاؿى ًسنِّا فىأىٍعطىى  اٍستىٍقرىضى رىسيكؿي المًَّو ، قىاؿى   عىٍف أىًبي ىيرى ًسنِّا فىٍكقىوي كى

اءن  ـٍ قىضى اًسنيكي ـٍ مىحى ًخيىاريكي
(4.)  

َدْيٌن، ِمْن َقْرٍض، َأْو دل الحديثان الشريفان عمى َأنَُّو ُيْسَتَحبُّ ِلَمْن َعَمْيِو  كجو الدللة:  
ًعا، َغْيِرِه ذلك َأْن َيُردَّ َأْجَوَد ِمْن الَِّذي َعَمْيِو، وُيعد ىذا ِمْن َمَكاِرِم اأْلَْخاَلِق اْلَمْحُموَدِة ُعْرًفا، َوَشرْ 

نََّما َذِلَك َتَبرٌُّع ِمْن َواَل َيْدُخُل ِفي اْلَقْرِض الَِّذي َيُجرُّ َنْفًعا؛ أِلَنَُّو َلْم َيُكْن َمْشُروًطا ِمْن اْلُمقْ  ِرِض، َواِ 
  .(5)اْلُمْسَتْقِرضِ 

                                                           

 (.3582/ح664: كتاب المناقب، باب عالمات النبوة فً اإلسالم)صالبخاري صحٌح ((1

 (.1351/ح049صحٌح البخاري: كتاب الجنائز، باب هل ٌخرج المٌت من قبره)ص ((2

 (.0392ح-430صحٌح البخاري: كتاب الستقراض، باب استقراض األبل)ص ((3

 (.3224ح/8/322)منه خٌر فقضى شٌئا   استسلؾ من باب، ةالمساقا كتاب: مسلم صحٌح ((4

 .(74/ 0) : الصنعانًالسالم سبل ((5
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  :الصحيحة ثارمف اآل :ثالثان   
 تدؿ عمى مشركعية الدَّيف منيا ما يأتي:التي اآلثار  كردت بعضي  

، فتكثر، فقيؿ ليا في ذلؾ فقالت: " كانت تدافعف عمراف بف حذيفة، عف ميمكنة، أنيا  .1
 .(1)"اهلل عكنا، فأنا ألتمس ذلؾ العكفل أدع الديف، ألف لو مف 

ٍبدي المًَّو ٍبفي عيمىرى  .2 اًىد أىنَّوي قىاؿى اٍستىٍسمىؼى عى ٍيرنا  عف ميجى ـى خى اهي دىرىاًى ـى ثيَـّ قىضى ؿو دىرىاًى ًمٍف رىجي
ؿي  ٍيره ًمٍف دىرىاًىًمي الًَّتي أىٍسمىٍفتي  :ًمٍنيىا فىقىاؿى الرَّجي ٍبًد الرٍَّحمىًف ىىًذًه خى  . (2)ؾيىا أىبىا عى

 :مف اإلجماع: رابعان 
جماعيا عمى من خالل إ االستدانة مشروعية أجمعت األمة سمفًا وخمفًا عمى

 .(3)في الذمةالدَّْين القرض والبيع من أسباب ثبوت ألن  القرض والبيع؛ مشروعية 

 :مف المعقكؿ: خامسان 
اإلنسان في حياتو يعتريو العسر واليسر والغنى والفقر، وىذا يجعمو ال يستطيع   

من مقاصد الشريعة دوران المال في أيدي أكثر الناس  وألنَّ  تغناء عن التعامل بالدين؛االس
  .(4)يتحقق رواج المال بين جميع الناسفكان ال بد من االستدانة حتى 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(،و مسند اإلمام أحمد 0428ح/4/68)ماجة ابن سنن(، 0/03)النٌسابوريالحاكم : الصحٌحٌن على المستدرك ((1

 .1821(،صححه األلبانً: انظر صحٌح الترؼٌب والترهٌب ح41/013/04677بلفظه عن عائشة)

 (.4/981/0527موطأ مالك ،باب ما ٌجوز فً السلؾ) ((2

 .94اإلجماع :ابن المنذرص ((3

 .340:ابن عاشور ص مقاصد الشرٌعة ((4
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 :الدَّيفالترىيب مف : الثالث المبحث

بت رغالتي تُثقُل كاىمو، ف اء لتحرر اإلنسان من القيودالغر  اإلسالميةُ  الشريعةُ جاءت 
ومن األمور  ،ما يعيق التحرر منيا وشددت في كل ،في التحرر من ِرق العبودية لغير اهلل

رهتؤثر عمى  التي  رىبَ ذلّّ في النيار وىمّّ بالميل، لذلك  " الدَّْيون" فييتقدم اإلنسان وتحرُّ
مكرمًا محررّا  نسانُ ، حتى يبقى اإلخرةفي اآل عسيراً  اىوجعل أمرَ  ،اوشدد عميي ،ايفي الشارعُ 
 ه منيا ما يأتي:رً طى عظـ الدٍَّيف كخى كثيرة تدؿ عمى  قد جاءت أحاديثي ك  ،معززاً 
 .(1)كؿي ذنبو إل الدَّيف( غفر لمشييدً قاؿ)يي    عف عمرك بف العاص أف رسكؿ اهلل .1

ولو لم يرد ِعظم الدَّين لتعمق حق الغير بو،  دل الحديث الشريف عمىكجو الدللة:   
لو مكانة عالية عند اهلل ومع ىذا  الشييدَ  ألنَّ  ؛إال ىذا الحديث لكفىمن الديون في الترىيب 

 . (2)لو الدَّين، ألنو حق لمعباد يجب التحمل منو في الدنيا اهللُ  رغفِ ال يَ 
يف تي بجنازة ليصمي عمييا فقاؿ ىؿ عميو مف دى أي  أف النبي  عف سممة بف األككع  .2

ىؿ عميو مف ديف قالكا نعـ قاؿ صمكا  :خرل فقاؿتي بجنازة أي قالكا ل فصمى عميو ثـ أي 
 .(3)عميويا رسكؿ اهلل فصمى  وي عمى صاحبكـ قاؿ أبك قتادة عمي ديني 

ع لذلك امتن دل الحديث عمى أن الميت ال يزال مشغواًل بدينو بعد موتو، كجو الدللة:  
 الَ  َوَأنَّوُ  الدَّْينوخطر  َأْمر ِبُصُعوَبةِ  ِإْشَعار اْلَحِديث َىَذا َوِفي من الصالة عميو، رسول اهلل 

  .(4)َضُروَرةل  ِإالَّ  َتَحمُّمو َيْنَبِغي
،عف .3 ـٍ بىٍعدى أىٍمًنيىا "  رىسيكؿى اهلًل قاؿ سمعت   عيٍقبىةى ٍبفى عىاًمرو : " لى تيًخيفيكا أىٍنفيسىكي يىقيكؿي

مىا ذىاؾى يىا رىسيكؿى اهلًل؟   .(5)ؿ الدَّيفقا قىاليكا: كى
، فبمجرد ما دخل اإلنسان في منة بفطرتياالنفس آ عمى أنَّ  الحديثُ  دلَّ  كجو الدللة:

خرة، ففي الدنيا يخاف من ىذا يشمل الدنيا واآل التخويفُ  الدَّين، الدَّْين فإنو ُيخوّْف نفسو بيذا
ذين عمى الاهلل ، وفي األخرة يخاف من العقوبة التي أوجبيا عنو الحاكم بمغُ فقد ي ،غريمو

 اس بالباطل.يأكمون أموال الن
                                                           

ٌْنصحٌح مسلم، كتاب اإلمارة، باب من قتل فً سبٌل هللا كفرت خطاٌاه إل  ((1  (. 4991/ح6/38)الدَّ
 .(528/ 0) : زٌن الدٌن "المناوي"الصؽٌر الجامع بشرح التٌسٌر ((2

 (.0089ح-411صحٌح البخاري، كتاب الحوالت، باب اذا أحال على ملًء فلٌس له رده )ص  ((3
 .( 0107/ح133/ 7) العسقالنً حجر بنا :الباري فتح ((4

(،السنن الكبرى للبٌهقً: كتاب البٌوع،  باب ما جاء فً التشدٌد من 17302/ح08/557)  مسند اإلمام أحمد ((5

ن ٌْ  (.7058وصححه األلبانً فً صحٌح الجامع، انظر حدٌث رقم ) (.5/355/11085)الدَّ
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بىٍيرً .4 ٍكًج النًَّبيّْ  عف عيٍركىةي ٍبفي الزُّ أىٍخبىرىٍتوي أىفَّ رىسيكؿى اهلًل كىافى يىٍدعيك ًفي  عىٍف عىاًئشىةى زى
اًؿ كىأىعيكذي  َـّ ًإنّْي أىعيكذي ًبؾى ًمٍف عىذىاًب اٍلقىٍبًر كىأىعيكذي ًبؾى ًمٍف ًفٍتنىًة اٍلمىًسيًح الدَّجَّ ًة المَّيي الى  ًبؾى الصَّ

ًفٍتنىًة ا ـً فىقىاؿى لىوي قىاًئؿه مىا أىٍكثىرى ًمٍف ًفٍتنىًة اٍلمىٍحيىا كى ٍغرى ٍأثىـً كىاٍلمى َـّ ًإنّْي أىعيكذي ًبؾى ًمفى اٍلمى ٍلمىمىاًت المَّيي
كىعىدى فىأىٍخمىؼى  دَّثى فىكىذىبى كى ًرـى حى ؿى ًإذىا غى ـً فىقىاؿى ًإفَّ الرَّجي ٍغرى مىا تىٍستىًعيذي ًمفى اٍلمى
(1).  

 بأن رىا رسول اهلل مخالفات ومحظورات كثيرة فسَّ ين يقع في دِ أن المَ  كجو الدللة:
 قد وألنو الدين صاحب المدين يمطل قد وألنو" فأخمف ووعد فكذب حدث غرم إذا الرجل
 ، لذلك كان رسول اهلل (2)بو مرتينة ذمتو فبقيت وفائو قبل مات وربما قمبو بو يشتغل

 .يستعيذ منو

 يقضى حتى بدينو معمقة المؤمف نفس":  اهلل رسكؿ قاؿ :قاؿ  ىريرة أبي عف.5
 .(3)"عنو

دل الحديث عمى أن روح المؤمن محبوسة عن مقاميا الكريم الذي ُأعد  كجو الدللة:
ني قضِ حتى تَ  ،ليا عند دخول الجنة ٌْ ذا كان ىذا في ، (4)الذي عمييا الدَّ نوا  ٌْ المأخوذ  الدَّ

 سمبًا. برضا صاحبو فكيف بما ُأخذ غصبًا أو نيبًا أو

 مف برئ كىك الجسد الركح فارؽ مف  اهلل رسكؿ قاؿ قاؿ عنو اهلل رضى ثكباف عف .6
ْينك مكؿالغي  الجنة دخؿ ثالث   .(5)كالكبر الدَّ

 ؛بّدْينٍ  غير مشغولةٍ و ُ وذمتُ  إذا ماتَ  المسممَ  ى أنَّ مَ عَ  الشريفُ  الحديثُ  لَّ دَ  كجو الدللة:
 لعقابِ  قّّ حِ تَ سْ مُ  وُ فإنَّ  ؛شرعي   وٍ جْ وَ  بغيرِ  بَدْينٍ  وُ تَ مَّ ذِ  لَ غَ شْ أَ  نْ مَ  أنَّ  وِ لَّ بمفيومِ ا دَ مَ ، كَ الجنةَ  لَ خَ دَ 
    ر.بْ مول، والكِ ا: الغُ مَ ىُ ، وَ نِ يْ تَ يرَ بِ كَ بِ  َقَرَن الدَّينَ   النبيَّ  ؛ ألنَّ اهللِ 

طىبىنا رسكؿي اهلل   عف سمرةى  .7 فقاؿ: "ىا ىينا أحده مف بني فالًف؟ " فمـ  قاؿ: خى
ييجٍبو أحده، ثـ قاؿ: "ىا ىنا أحده مف بني فيالف؟ " فمـ ييجٍبو أحده، ثـ قاؿ:، ىا ىنا أحده مف 

"ما مىنىعؾى أٍف تيجيبىني في المرتيًف : بني فيالف؟ " فقاـ رجؿ، فقاؿ: أنا يا رسكؿى اهلل، فقاؿ 
                                                           

 (.830/ح158صحٌح البخاري: كتاب الصالة، باب الدعاء قبل السالم)ص ((1

 (.12/074فتح المنعم شرح مسلم: موسى لشٌن، كتاب الصالة، باب فً الدعوات والتعوذ)((2

(، سنن البٌهقً: 0413/ح0/375)ٌطعم أن قبل الؽالم بول نضح فً جاء ما سنن الترمذي: كتاب الطهارة، باب ((3

نِهِ  بابكتاب الجنائز،  ٌْ ِت ِمَن اِلْبتَِداِء بَِقَضاِء َد ٌِّ ًِّ اْلَم ٌُْسَتَحبُّ لَِولِ ْرِؼٌب َصِححه األلبانً فً(،و7352/ح4/61) َما   التَّ

ْرِهٌب  .1811، انظر حَوالتَّ

 (.6/375فٌض القدٌر: المناوي) ((4

ٌن) ((5 ْرِؼٌب َصِححه األلبانً فً( و 11083/ح5/355سنن البٌهقً: كتاب البٌوع،  باب ما جاء فً الدَّ  التَّ

ْرِهٌب  .1798 ، انظر حَوالتَّ

 



11 
 

إل خيران، إفَّ صاحبكـ مىأسكره بدىٍينًو" فمقد رأيتيو أيدّْم عنو حتى ما األكلىيىيًف؟ إني لـ أينكّْة بكـ 
 .(1)أحده يطمبيو بشيءو 

ىذا يدل عمى  صاحب الدَّين مأسور بدينو حتى ُيقضى عنو، قولو إنَّ كجو الدللة:  
ىذا ٌن ال ينوي أن يؤديو، فإنو يعذب حتى ُيقضى يْ دَ وعميو اذا مات ين، وأن اإلنسان ِعظم الدَّ 

 الدَّين عنو.
عند اهلل رجؿ تزكج امرأة، أعظـ الذنكب " إف قاؿ: أف رسكؿ اهلل   عف ابف عمر .8

فمما قضى حاجتو منيا، طمقيا، كذىب بميرىا، كرجؿ استعمؿ رجال، فذىب بأجرتو، 
 .(2)كآخر يقتؿ دابة عبثا

من أعظم الذنوب عند اهلل، فيجب عمى  دل الحديث عمى أن الدَّين كجو الدللة:
 نسان التحمل منو قبل موتو.اإل

ننو ال ينبغي لممسمم التياون بشأن أ :كالخالصة ٌْ ٌستدٌن إل لحاجة، فإذا  فال ،الدَّ

ألن قدر على السداد أوصى به من بعده؛ استدان فمتى قدر على السداد سدَّ فورا ، فإذا لم ٌ
 .كما سبق فً األحادٌث الشرٌفة والتهاون به أخطر، ،خطٌر هذا األمر

 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

ٌن) ((1 ٌن 5/009سنن أبً داود: كتاب البٌوع، باب التشدٌد من الدَّ (، سنن البٌهقً: كتاب التفلٌس، باب حلول الدَّ

ْرِؼٌب َصِححه األلبانً فًو ،(11598/ح9/49على المٌت) ْرِهٌب التَّ  .  1812 ، انظر حَوالتَّ

(. قال األلبانً حدٌث حسن 7/041البٌهقً) (، سنن0/180المستدرك على الصحٌحٌن:  الحاكم النٌسابوري)( (2

 .1567انظر فً صحٌح الجامع: ح
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 :الدَّيفالرابع: أقساـ  المبحث
و باعتبار مَ وينقسم باعتبارات متنوعة، فمنيم من قسَّ  ،(1)كثيرة الفقياء نظر في إن أقسام الدَّين

باعتبار السقوط ، ومنيم قوتو وضعفو، ومنيم باعتبار التعمقو باعتبار ، ومنيم من قسَّمَ الدائن
 ،وعدمو قرارهتراكة، ومنيم باعتبار وقت أدائو، ومنيم من حيث اسوعدمو، ومنيم باعتبار الشَ 

، ومنيم باعتبار عمومو وقت ثبوتو مكانية تحصيمو، ومنيم باعتبارإ ثومنيم من حي
 بيان كل اعتبار عمى حده. افيذوخصوصو، وحتى تتضح وتتحدد طبيعة الدُّيون 

 :الدائف إلى يقسَّـ الدَّيف باعتبار  .1
كل َدْين عمى العباد، وليس ليذا الدَّين ُمطاِلب من الخمق، إنما  :دىٍيفي اهلل . أ

 :(2)، وىو نوعانتعالى الُمطاِلب بو ىو اهلل
الذي تظير فيو معنى العبادة، والتقرب إلى اهلل تعالى، كصدقة الفطر، الدين  .1

 .وغيرىا والكفارات،
يكوُن في مقابل منفعة دنيوية لممكمف، كالذي يفرضو الحاكم الدين الذي  .2

من إطعام  واجباتوأداء حينما يعجز بيت المال عن  ،المسمم عمى رعيتو
 الفقراء ورعاية األيتام وكفالة األرامل.

كأجرة الدار، وثمن  ىو كل َدْين كان المطِالب بو من جية العباد، دىٍيف العباد: . ب
 .(3)المبيع، وبدل القرض، وغير ذلك

 :القكه كالضعؼ باعتبار الدَّيف تقسيـ .2
يون بيذا االعتبار ، حيث قسم الدُّ أبو حنيفةانفرد بو مما  ين باعتبار القوة والضعفتقسيم الدَّ و 

 :(4)إلى ثالثة أقسام

ما وجب عن مال و  ،السائمةاإلبل كثمن مال  ،ما كان بدل مال زكوي: ىو الدَّيف القكم . أ
 عد لمتجارة كالسمع، وغيرىا.مُ 
 ثمن المينة،ب وجب من مال ليس ُمعد لمتجارة، وىو ما يعرف : ىو ماالدَّيف المتكسط . ب

 .كأن يعمل شخص بمينتو عن آخر وتبقى األجرة في ذمة صاحب العمل
                                                           

ٌن حال ، ومستقرا ، فً نفس الوقت  ((1  هذه األقسام متكاملة وقد تكون متداخلة فٌما بٌنها، فقد ٌكون الدَّ

 (.01/118الموسوعة الفقهٌة) ((2

 (.01/118المرجع السابق: ) ((3

 (.0/195المبسوط للسرخسً ) ((4
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اًل عن شيء، بد كل ديٍن يممكو اإلنسان بغير فعل يؤديو، فال يقع : ىوالدَّيف الضعيؼ . ت
 . مثل الوصية، والميراث، وغير ذلك

 :قسميف إلى التعمؽ باعتبارالديف  أقساـ .3
 .، فيو ال يتعمق بنوع من المالوحدىا بالذمة المتعمق المرسل ينالدَّ  وىو: مطمؽ ديف . أ
، الرىن كدين االستيفاء لجانب وثيقة لتكون مالية بعين المتعمق ينالدَّ  وىو:  مكثؽ ديف  . ب

 .(1)ونحوه لسداد الثمنوالمبيع 
 يقسَّـ الديف باعتبار السقكط كعدمو إلى قسميف: .4
، وىذا ما ىو الدين الذي ثبت في الذمة، وال يسقط إال باألداء، واإلبراءالديف الصحيح:  . أ

 واإلبراء، وال يسقط إال باألداء أو يعبر عنو الفقياء بالدين الالزم، ألن المدين يمتزم بأدائو،
 .(2)كدين المير، ودين االستيالك، وغيرىا

ىو الدين الذي يسقط باألداء، واإلبراء ويسقط بغير ذلك من  صحيح:الغير الدَّيف  . ب
األسباب المقتضية سقوطو، مثل دين بدل الكتابة، فإنو إن عجز العبد المكاتب عن أدائو 

 .(3)سقط
 ينقسـ الدَّيف باعتبار الشراكة فيو إلى قسميف: .5
كأن يشتري  :ب واحد، مثالوبسب ما يكون عمى شخص، ألشخاص عدَّة : المشترؾالدَّيف  . أ

وأحمد سمعة ما، يكونان مشتركان في ىذه السمعة بسبب واحد،  عمرو بنسيئة من زيد
 .وأحمد زيدين في ذمة عمرو، مشترك بين فيكون الدَّ 

ىو ما كان السبب فيو مختمف غير متحد، مثالو: اذا اشترى  :مشترؾالغير الدَّيف  . ب
ر مشترك، ألنو لم عمرو بنسيئة من محمد واشترى من أحمد سمعة أخرى، فيذا الدَّين غي

 .(4)يثبت بسبب واحد
 ينقسـ الدَّيف باعتبار كقت أدائو إلى قسميف: .6
 ذلك، ويجوز لمدائن ذا طمب الدائنين الذي يجب أدائو عمى الفور إىو الدَّ  يف الحاؿ:دى  . أ

عمى عمرو ولم تكن  ذا ثبت دين لخالدمثالو: إ،(5)يرفع بو أمام القاضي متى شاء أن
 .ًا حااًل، يجب أداؤه متى طمب خالدبينيما مدة لموفاء، فإنو يكون دين

                                                           

 (.01/118الموسوعة الفقهٌة ) ((1

 (.01/119المرجع السابق ) ((2

 (.01/119المرجع السابق ) ((3

 (.4/482الدر المختار: ابن عابدٌن ) ((4

 (.0/520كشاؾ اصطالحات الفنون: التهاونً) ((5
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اه قبل المدة ىو الدَّين الذي ال يجب أدائو قبل حمول أجمو، ولكن لو أدَّ : الدَّيف المؤجؿ . ب
بينيما مدة ، وكانت َدْين عمى عمرو حمودمثالو: اذا ثبت لم،(1)وتبرأ الذمة منو جاز

ىذا الوقت   اذا انتيت المدة، ألنَّ ، إالَّ بيذا الدَّين ال يحق لو المطالبة محددة، فإن محمود
  عمى نفسو. ىو من أثبتو وأوجبو

فيو التأجيل كرأس المال من الديون ما يكون حااًل وال يجوز  أنَّ وُيْمحظ في ىذا التقسيم 
في بيع السمم، فإنو يجب أن يكون حااًل، فإذا تأخر فسد ىذا البيع، وكذلك رأس المال 

  .(2)مضاربة عند الجميور غير الحنابمةفي ال
 ينقسـ الدَّيف باعتبار استقراره كعدمو: .7

بعد ىو الدَّين الثابت، الذي ال يوجد احتمال لسقوطو، مثل المير الدَّيف المستقر:  . أ
 الدخول، وقيمة المتمفات، وغير ذلك.

ىو الدَّين الذي يوجد احتمال لسقوطو، وال يكون ثابتًا في  مستقر:الغير الدَّيف  . ب
 الذمة، مثل: نصف المير قبل الدخول.

 إلى قسميف: مكانية تحصيموباعتبار إ الدَّيف ينقسـ .8
المدين مقرًا لو، ولكونو ىو الدين المتيسر أخذه من المدين، لكون  :(3)الدَّيف المرجك . أ

و، لذلك تجب فيو الزكاة مميئًا، فيذا الدَّين مقدورًا عمى أدائو، يرجو الدائن خالصَ 
ويمكن تسمية ىذا النوع من الدُّيون، بالدَّين المضمون والدَّين ،(4)حعمى الرأي الراج

 القوي والدَّين الجديد والدَّين المرجو األداء.
، أو مماطل، أو كان عمى معسٍر،  ىو ما كان عمى جاحد لو مرجك:الغير الدَّيف  . ب

لوفاء بو، ه وابالدَّين المعدوم، ألنو ُعدم أداؤ وفي عمم االقتصاد والمحاسبة يسمونو، 
وىذا ما  ،اة سنةقبض، فإذا ُقبض، زكاه صاحبو زكَّ وال تجب فيو الزكاة إال عند ال

وقال بعضيم اذا ُقبض المال  ،(5)ينرجحو جماعة من العمماء منيم الشيخ ابن عثيم
، والذي (6)عاد إليو فيجب عميو إخراج زكاتو اه لما مضى من السنين، ألنوالمعدوم زكَّ 

مع مقاصد ألن ىذا القول يتوافق  بن عثيمين ومن وافقو؛قول ايميل إليو الباحث 
 الشريعة، ومستجدات العصر.

                                                           

 (.0/520: )المرجع السابق ((1

 (.01/102الموسوعة الفقهٌة الكوٌتٌة ) ((2

 (.0/520المحلى: ابن حزم) ((3

 (.4/502( مجلة الفقه اإلسالمً: )(4

 .http://www.islamweb.net (11/13( جلسات رمضانٌة: للعثٌمٌن)(5

 (.0/45مجمع الفقه اإلسالمً) ((6
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 ينقسـ الدَّيف باعتبار كقت الثبكت إلى قسميف:   . ج
ىو الدَّين الذي يكون عمى اإلنسان حال صحتو، سواٌء ثبت بإقراره أم ديف الصحة:  . أ

 .(1)بالبينة، ويمحق بو ما ثبت بالبينة في مرضو
ولم ىو الدَّين الذي أثبتو اإلنسان عمى نفسو بإقراره، في مرض موتو،  ديف المرض: . ب

 . (2)تكن طريقو لثبوتو إال اإلقرار 
 إلى قسميف: عمكمو كخصكصو.ينقسـ الدَّيف باعتبار 10

يون يون المالية، والدُّ ، فيشمل ىذا التعريف الدُّ (3)ىو كل ما ُيشغل الذمة :العاـ الدَّيفي أ. 
، ا ما ىو حٌق هلل، كالصالة الفائتةيون المعنوية منيالدُّ  نَّ إالمعنوية، وكما قمت سابقًا، 

 وغيرىا، بِ والسَّ  ،كالغيبةومنيا ما ىو حٌق لمعباد، والكفارات، والنذور ونحوىا، 
راجيًا من اهلل  في المبحث القادم بإذن اهلل، ناول "الديون المعنوية" بشكل مفصلوسأت

 التوفيق والسداد.

  .(4)ثبوتو بسبب يقتضيىو ما ثبت في الذمة من مال  :الخاص الدَّيفي ب. 

بالمال فقط، ن أن ىذا النوع من الديون يتعمق ييتبومن خالل عرض ىذا  التعريف، 
وال اعتبار لمحقوق المعنوية فيو، وقد سبق ذكر الخالف في تعريف الّدين بالمعنى 

 . (5)الخاص، بين الجميور والحنفية

 التوفيقَ و ويميو المبحث الثاني، فأسأل اهلل  وبيذا يكون قد انتيى المبحث األول، 
 .والسدادَ 

                                                           

 (.01/116الموسوعة الفقهٌة) ((1

 (.0/7فتح القدٌر: ابن الهمام) ((2

 (.354األشباه والنظائر: ابن نجٌم )ص ((3

 (.0/105(، الكافً: ابن قدامة)14/100(، تكملة المجموع: محمد نجٌب)7/363الستذكار: ابن عبد البر)((4

 .3هذه الرسالة: ص راجع ((5



 
 

 

ذ

 
 
 
 

 انثاوي انفصم
يىن

ُّ
 .صىرها, أوىاعها, حقيقتها: املعىىية اند

ذ
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 تمييد:
، وُيعُد حديث رسول فائقةً الشريعة اإلسالمية الغراء بالدُّيون المعنوية عنايًة  اعتنت

فقاؿ لو إف  قاؿ أتى رجؿ النبي  عف ابف عباس ف ،معرفتيا في عمدة وركيزة اهلل
نيا ماتت فقاؿ النبي  لك كاف عمييا ديف أكنت قاضيو قاؿ نعـ :  أختي قد نذرت أف تحج كا 

فىقىالىٍت  أىفَّ اٍمرىأىةن أىتىٍت رىسيكؿى المًَّو  ,وفي صحيح مسمم (1)قاؿ فاقض اهلل فيك أحؽ بالقضاء
مى  يًإفَّ أيمّْ  . فىقىاؿى مىاتىٍت كىعى ٍكـي شىٍيرو مىٍييىا دىٍيفه أىكيٍنًت تىٍقًضينىوي : ٍييىا صى قىالىٍت  ،«أىرىأىٍيًت لىٍك كىافى عى
ـٍ  اءً فىدىيٍ » قىاؿى ، نىعى ؽُّ ًباٍلقىضى  .(2)في المًَّو أىحى

 ، يجبدُيون ا رسول اهللماعتبرى ،والصيامَ  النذرَ  نَّ عمى أ دل الحديثانوجو الداللة:  
 أن ىذه الدُّيون ومعمومٌ  )فدين اهلل أحق بالقضاء(، ، وىذا واضٌح من قولو ائياالوفاء بيا وأد

نما ىي ديون معنوية، ،أو حسياً  ،أو مالياً  ،وىي ليست شيئًا مادياً  ثبتت في الذمة  واجبةٌ  وا 
 حيث" ىم،دعنالمالي كان معروفًا الدَّين أن  ،يتبين أيضاً و  تبارك وتعالى، هللِ  العبدِ  في ذمةِ 

أن يبين ليا ما   فأراد رسول اهلل، (3)"ماليةال ونيدُّ ال مناهلل بما تعرف  نُ يْ دَ  ،المرأةشبو لتمك 
سيما وأنيا  عمى كثير من الناس مازالت أيضًا تخفىالتي  ،يون المعنويةالدُّ  من ي عمييافِ خَ 

وبيان ما فييا من أحكام، وأراد فكان ال بد من بيانيا  ،في واقعنا المعاصر ازدادت وتفرعت
 :يوضحالباحث في ىذا الفصل أن 

 حقيقة الديون المعنوية. .1
 الديون المعنوية. أنواع .2
 صور الديون المعنوية. .3

 
 

 

 

                                                           

 (.6699/ح1050صحٌح البخاري، كتاب األٌمان والنذور، باب من مات وعلٌه نذر)ص ((1

ٌون عن المٌت)صحٌح مسلم: كتاب  ((2  (.0749/ح3/155الصٌام، باب قضاء الدُّ

َه أْصال  َمْعلُوما  بِأْصٍل ، عمدة القاري شرح صحٌح البخاري: العٌنً، كتاب العتصام بالكتاب والسنة ((3 باُب من َشبَّ

ائُِل) ْفَهَم السَّ ٌَ ٌََّن هللا ُحْكَمُهما ، لِ ٍن َقْد َب ٌَّ  (.25/50ُمَب
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 :المعنكيةً  يكفً الدُّ  : حقيقةاألكؿي  المبحث
ومنيا ما ىو خاص، ورأى الباحث  ،بعدة تعريفات منيا ما ىو عام الدَّينَ  الفقياءُ  فَ رَّ لقد عَ 

، الدُّيون المعنوية يشملُ فيو  ،وأوسع ،أشمل معناه العام ىو الراجح، ألنوبأن تعريف الدَّين 
ألنيا جزء من  (معنوي)فما ىي الديون المعنوية، وقبل تعريفيا سيعرف الباحث كممة 

 :التعريف فيقول
 . (1)الشيء المحسوس وىو خالف المادي ما يقابل في المغة:م المعنك 

غير  بفي الذمِة بسب تثبتَ  ما ىي كلُّ ": يعرفيا الباحث اجرائيان فيقكؿف الديكف المعنكيةأما 
 ."مادي

 التعريف: محترزات

أو  ،اً سواء كان مالي ،العبدل ذمة )كل ما ثبت في الذمة( دخل بيذه العبارة كل ما ُيشغِ  . أ
في  ما يثبتُ  بأنو كلُ )ين لمدَّ  بعض الفقياءِ  في تعريفِ  أن ذكرتُ و ق بَ غير مالي، فسَ 

القرض وغيره، وما ثبت عمى النفس ك، فما يثبت بسبب مالي، فيو دين مالي، (الذمة
الصيام والكفارات وغيرىا من الدُّيون ك ديون اهلل منيافينًا معنويًا، بسبب غير مالي يكون د

في ذمة العبد هلل تبارك وتعالى، ومنيا ما يكون لو مطالب من جية العباد،  التي تثبت
عنوية، فيذه ديون مثبتت في ذمة العبد،  يون التيكالقذف والشتم والسب وغيرىا من الدُّ 

 أف رسكؿ اهلل ف أبي ىريرةفع عمى العبد التحمل منيا ليست مالية، وال مادية، بل يجبُ 
  قاؿ مف كانت عنده مظممة ألخيو فميتحممو منيا فإنو ليس ثـ دينار كل درىـ مف قبؿ

أف يؤخذ ألخيو مف حسناتو فإف لـ يكف لو حسنات أخذ مف سيئات أخيو فطرحت 
  .(2)عميو

كان بسبب مالي،  يكون ممموسًا، سواء كل دين المفظةىذه  تخرجأ( )بسبب غير مادي . ب
 .ية وغيرىاالجسد، كاالعتداءات كالقرض، أو غير مالي

                                                           

 (.1/173اهٌم مصطفى وآخرون )المعجم الوسٌط: إبر ((1

 (.6534/ح1006صحٌح البخاري: كتاب الرقاق، باب القصاص ٌوم القٌامة )ص ((2

 



19 
 

 :أنكاع الديكف المعنكية الثاني: المبحث
 اعتبارات: ةإلى الديون المعنوية بتأمل، يجد أنيا تقسم بثالث ظرَ انإن ال
   إلى قسمين ىما: يون المعنوية من ناحية الُمطالب بيا: تقسم الدُّ العتبار األكؿ

 اهلل ىو بيا المطالب بل العباد، جية من مطالب ليس ليا التي تمك : ىي ديكف اهلل  .1
(1)ا، ونسبتيا الى اهلل لعظم شأنيا، وخطرىا، وشمول نفعي. 

 كًت دىٍيًف اهلًل ًفي الذّْمًَّة:أسبابي ثب
 في الذمة بأسباٍب متعددٍة منيا: َدْيًنا   يصير حقُّ اهلل 

 خركجي الكقًت قبؿى األداًء. . أ

بوقت شرعي إذا خرج وقتيا قبل أداِئيا؛ استّقرَّْت َدْيًنا في إنَّ العباداِت البدنية المحددَّة  
ذمة المكمَّف، َوَوَجَب عميو قضاؤىا، مثل: الصيام، وما أوجبو العبد عمى َنْفِسِو ِمْن 
و؛ عباداٍت بدنية، كمن َنذر أْن يصوَم شير رجب، فإذا فاَت شير رجب دون أن يصومَ 

 .(2)اؤهفإنو يصبح َدْيًنا في الذمة يجب عميو قض

 العجزي عًف األداًء حيفى الكجكًب. . ب

 -، كاآلتي:(3)بشكل عاّم عمى ثالثة َأْضُربٍ  إنَّ حقوَق اهلل 

َضْرٌب َيِجُب ِمْن غير َسَبٍب ُمباِشر ِمَن العبد، َكَزَكاِة الِفْطِر، َفِإْن َعَجَز َعْن إخراِجيا  .1
 َبْعَدُه، وال ُتْعَتَبُر َدْيًنا ِفي الذّْمَِّة.العبُد َوْقَت الوجوِب، َفال َيِجُب َعَمْيِو ِإْخراُجيا 

،  َيِجبُ  َضْربٌ  .2 ِبَسَبٍب ِمْن ِجَيِتِو عمى ِجِيِة الَبَدِل، َكِفْدَيِة الَحْمِق، والمّْباِس، والطّْيب ِفي الَحجّْ
 َديًنا عميو.  َت ِفي الذّْمَِّة، َوُيعدُ َفِإْن َعَجَز عنو وقَت وجوِبو؛ ثَبَ 

الَبَدِل، َكَكفَّاَرِة اليمين، والظّْيار، َوَكفَّارة الِجماع في نياِر  ِجِيةِ  ال عمى ِبَسَببو َيِجبُ  َضْربٌ  .3
ْرُب ُيْعدُ ر   .(4)ّدْيًنا، َوَيْثُبُت ِفي ِذمَِّة الَعْبدِ  مضاَن، فيذا الضَّ

 

                                                           

 (.4/369الفقه اإلسالمً وأدلته: وهبه الزحٌلً ) ((1

 (.21/144الموسوعة الفقيية الكويتية)(2) 
 (.6/343المجموع لمنووي ) (3)
 (.6/343المرجع السابق ) (4)
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 إتالؼي المعيَّف ًمفى األمكاًؿ. . ت

فيذا الفعُل َيْجَعُمو ديًنا في  ،أو َتصرََّف فيو َبْعَد الوجوبِ  ،إذا اْسَتْيَمَك العبُد ماَل الزكاةِ   
 .(1)الذمة َيِجُب الوفاُء بو

قَّؽى. . ث مىى شىٍرطو إٍف تىحى  النُّذيكري الميٍطمىقىةي أك الميعىمَّقىةي عى
، وتارة يكون مطمًقا، (2)عمى َنْفِسِو أمًرا لم ُيْمِزْمُو بو الشارع ىو أْن ُيوجب العبد النذر:  

 وتارة يكون مقيًدا.

فإْن كاَن ُمْطمًقا، أْي: غير مقيَّد عمى شرط، وال مقيَّد بزمان: وال بمكان، مثل: هلل عميَّ صوم 
فييا  ستحبُّ عميو، وتكون َديًنا، وي يوم، أو هلل عميَّ أْن ُأصمي ركعتين، ونحو ذلك، َفَتِجبُ 

 . (3)التعجيل

ْن كان معمًَّقا عمى شرط، َكَمْن قال: إ   ْن َشَفى اهلُل َمِريضي؛ َفِممَِّو عميَّ صوم شير، وا 
اء بو؛ ألن أو َفِممَِّو عميَّ صالة ركعتين،؛ فإْن ُوِجَد ىذا الشرط َأْصَبَح َديًنا، ويجب عميو الوف

 .(5)إذا ُوجد شرطو، (4)المنجزحكم  شرط لوالمعمق عمى 

 : دىٍيًف اهللً  سقكطي 
قط، وال تبرأ منو الذمة إال بالقضاء، ولكن يوجد سْ أنو ال يَ  -تعالى –األصل في َدْيِن اهلل 

 :بعض األسباب التي يسقط بيا

رىج .1  :الحى
نما المرأة إذا حاضت، أو نفست، فإنو  إنَّ  . أ يسقط عنيا ال يسقط عنيا قضاء الصيام، وا 

 .والمشقة قضاء الصالة؛ لوجود الحرج
 الرّْدة:  .2

 :أقوال عمى ثالثة، تدعن المر  ،الفائتة عباداتفي حكم قضاء ال تعددت آراء العمماء

                                                           

 (.01/144الفقهٌة الكوٌتٌة )الموسوعة  (1)

 (.0/123( الفقه على المذاهب األربعة: الجزٌري )(2

 (.4/105( الفقه اإلسالمً وأدلته: وهبة الزحٌلً )(3

 اإلسالمً فٌه، أنظر الفقه المطلوبة وشروطه ألركانه، مستوفٌا   دام ما الحال فً علٌه آثاره ( المنجز: هو ما ترتب(4

 .(622/ 4) وأدلته: وهبه الزحٌلً

 .(011/ 6) وأدلته: وهبه الزحٌلً اإلسالمً ( انظر الفقه(5
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سواء كانت ديون اهلل  ارتد فال قضاء عميو ذىب الحنفية إلى أن اإلنسان إنالقكؿ األكؿ: 
ڻ  ۀ   ۀ  ہ    چ  ، واستدلوا بقولو تعالى:(1)مالية كالزكاة، أو غير مالية كالصالة

﮲ ﮳     .(2)چہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  

المالية تجب إذا ارتد  إلى أن ديون اهلل ،والحنابمةالشافعية،  ،ذىب المالكيةالقكؿ الثاني: 
مالية، الغير ال أما ديون اهلل اإلنسان عن اإلسالم؛ ألن الردة ال تزيده إال تغميًظا في الحكم،
ڻ  ۀ   ۀ  ہ    چ  كالصالة، والصيام، فال تجب بعد الردة، واستدلوا بقولو تعالى:

﮲ ﮳     . (3)چہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  

 . (4)لم يأمر المرتدين بقضاء ما فاتيم بكر الصديق  أبا وألنَّ   
، بأن ارتد بعد تمام الحول عمى النصاب فال تسقط الزكاة في إسالمومن وجب عميو : الراجح

الحول عمى النصاب فال تجب عميو الزكاة بعد الزكاة عنو ِبردَّتو، وأما إن ارتد قبل تمام 
   إسالمو. واهلل أعمم.

 المكت: .3
 ىؿ تسقط الزكاة كالكفارات بالمكت تعددت آراء العمماء في ىذه المسألة:

وكفارات ونحوىا، فإن ىذه الديون تسقط  ،الحنفية قالوا: إذا مات العبد وعميو زكاة . أ
النية في  من عندىم؛ ألنَّ  بأدائيا الورثة إال إذا أوصى بالقضاء عنو ، أو تبرع ،بالموت،

العبادات ركن، وقد فات بالموت، فال يتصور بقاء الواجب بانتفاء الركن، أما إن أوصى، 
 . (5)فإن النية تتحقق، فيتصور الوجوب

 ثالثة، وىي:سقط ديون اهلل تعالى إال في أصول المالكية األصل عندىم أن الموت يُ  . ب
 إذا أشيد وىو صحيح أن ديًنا من ديون اهلل تعالى بذمتو، ولم يوص بذلك. .1
 إذا أوصى بيا، كأن قال عميَّ كفارة يمين، فاقضوا ىذا الدين عني. .2
 . (6)ين قائمة، كزكاة الحرث، والماشيةإذا تعمق بع .3

                                                           

 (.01/152الموسوعة الفقهٌة الكوٌتٌة ) ((1

 .٨ٖ آٌة األنفال:سورة  ((2

 .٨ٖآٌة األنفال: سورة  ((3

 (.3/423) البهوتً :لمنصور اإلٌرادات منتهى شرح ،(8/80) لخرشًا :خلٌل مختصر شرح ((4

 (.8/558البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجٌم ) ((5

(، التبصرة: الخمً 0/408انظر: التوضٌح فً شرح مختصر ابن الحاجب: خلٌل ابن اسحاق المصري ) ((6

(0/787.) 
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 إذا والقتل، والظيار، والصوم، اليمين، كفارة مثل: الكفارات، وكذلك الفطر، زكاةفأما   
 بإخراجيا، أوصى سواء المال، رأس ِمنْ  ُيْخَرجُ  منيما كالِّ  فإن بذمتو، أنيا صحتو في َأْشَيدَ 
 . (1)يوص لم أو
ديون اهلل المالية، كالزكاة، وحجة اإلسالم، والكفارات تخرج بعد  قالوا إنَّ  الشافعية والحنابمة . ج

بيا، أو لم يوصي بيا؛ لحديث َفَدْيُن اهلل أحق  موت، وتكون من رأس المال، أوصِ ال
 .(2)فتجب وال تسقط إال الصالة عندىما بالقضاء، أما العبادات البدنية المحضة،

 وعدم وجود ما يخصصيا.قول الشافعية والحنابمة لعموم األدلة  الراجح:
 :ديكف العباد  .2

غير مالية، فال تعدوا كونيا إن طبيعة الديون المعنوية الواقعة بين العباد ىي طبيعة   
مجرد المساس بالسمعة، والشرف، والمشاعر، والمكانة االجتماعية، وقد وردت آيات وأحاديث 

چ  لعبد التحمل منيا حيث قال تعالى:من الوقوع في ىذه الديون، وأنو يجب عمى ا تحذر

، (3)چک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   
 :واألذى المادي ،والشتم ،كالسب :يشمل االذى المعنويل ،عامِّا الكريمة جاءفاألذى في اآلية 

﮸  چ  كقاؿ تعالى وغير ذلك،  والحبس كالضرب، ﮷    ﮶   ﮵   ﮴   ﮳      ﮲    ے  ۓ  ۓ 

 .(4)چ﮹ ﮺  ﮻  ﮼  ﮽   

 ر مف الدُّيكف المعنكية منيا:ذّْ فقد جاءت أحاديث كثيرة  تح نةالس أما مف

ٍيرىةى  .1 كفى مىا اٍلميٍفًمسي " قىاؿى  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو   عىٍف أىًبى ىيرى . قىاليكا اٍلميٍفًمسي ًفينىا مىٍف "أىتىٍدري
ـى لىوي كىلى مىتىاعى. فىقىاؿى  زىكىاةو  يًإفَّ اٍلميٍفًمسى ًمٍف أيمًَّتى يىٍأتً  "لى ًدٍرىى ًصيىاـو كى الىةو كى يىٍكـى اٍلًقيىامىًة ًبصى

يىٍأتً  رىبى ىىذىا فىييٍعطىى ىىذىا ًمٍف قىٍد شىتىـى ىىذى  يكى ضى ـى ىىذىا كى سىفىؾى دى قىذىؼى ىىذىا كىأىكىؿى مىاؿى ىىذىا كى ا كى
ـٍ  طىايىاىي مىٍيًو أيًخذى ًمٍف خى ى مىا عى سىنىاتيوي قىٍبؿى أىٍف ييٍقضى سىنىاًتًو فىًإٍف فىًنيىٍت حى سىنىاًتًو كىىىذىا ًمٍف حى حى

مىٍيًو ثيَـّ طيًرحى فً  ٍت عى  .(5)نَّارال يفىطيًرحى
 الحديث فكائد كثيرة منيا اآلتي: يستفاد مف  

                                                           

 (.4/458حاشٌة الدسوقً: الدسوقً ) ((1

 (.7/12ستقنع: ابن العثٌمٌن)(، الشرح الممتع على زاد الم6/131روضة الطالبٌن وعمدة المفتٌن: النووي ) ((2

 .٨٘آٌة  األحزاب: سورة  ((3

 .ٕٔٔآٌة النساء:سورة  ((4
 (.8/18/6744صحٌح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحرٌم الظلم،) ((5



03 
 

لية، وىذا ما أرشد إليو بقولو: جمع بين الديون المعنوية، والديون الما رسول اهلل  أنَّ  . أ
 وشتم ىذا وأكل مال ىذا" فالشتم والسب دين معنوي وأكل مال الغير دين مالي."
ولكن مالو مستحق  ،فيو صاحب مال ،أن المفمس في الدنيا من كان دينو أكثر من مالو . ب

مفمس اآلخرة بأن لو حسنات  وقد فسر النبي  ،فيو كالمعدوم ،لمصرف في جية دينو
 . (1)فقسمت بين الغرماء فكان مفمًسا حقِّا ،ولكنيا دون ما عميو من ديون

وأنو يجب عمى  ،أو معنوية ،من الوقوع في ىذه الديون سواء كانت مالية تحذيره  . ت
ال ألن اآلخرة ليس فييا دينار و  ،العبد أن يؤدي لمناس حقوقيم في الدنيا قبل اآلخرة

 . (2)إنما ىي الحسنات والسيئات ،درىم
، (3)ؤخذ من الغريم ما بين يديو في الدنياكما يُ  ،ؤخذ من حسناتو في اآلخرةالمدين يُ  نَّ إ . ث

 أشد اآلخرة في ينالدَّ  أىل إن :قال الصفة،أىل  من وكان خثيم بن فقد ورد عن الربيع
 حافًيا أتيت قد ألست!  رب يا فيقول فيأخذونو ليم فيجمس الدنيا، في منكم لو تقاضًيا
 عمى زيدوا يقول حسنات ليم يكن لم فإن ليم الذي بقدر حسناتو من خذوا فيقول ،عارًيا
 . (4)سيئاتيم من سيئاتو

ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  .2  أىكٍ  ،ًعٍرًضوً  ًمفٍ  ،أًلىًخيوً  مىٍظمىمىةه  لىوي  كىانىتٍ  مىفٍ   المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  :قىاؿى   ىيرى
مٍَّموي  ،شىٍيءو  ـه  كىلى  ،ًدينىاره  يىكيكفى  لى  أىفٍ  قىٍبؿى  اٍليىٍكـى  ًمٍنيا فىٍميىتىحى اًلحه  عىمىؿه  لىوي  كىافى  ًإفٍ  ،ًدٍرىى  صى
فٍ كى  ،مىٍظمىمىًتو ًبقىٍدرً  ًمٍنوي  أيًخذى  سىنىاته  لىوي  تىكيفٍ  لىـٍ  اً  اًحًبوً  سىيّْئىاتً  ًمفٍ  أيًخذى  حى ًمؿى  صى مىٍيًو" فىحي  .(5)عى

د شأنيا، ألنيا ُتعد ديوًنا دل الحديث عمى أن المظالم عظيم أمرىا، شدي كجو الدللة:  
 إن لم يتحمل منيا في الدنيا، فالتحمل في اآلخرة يكون بالحسنات والسيئات.،(6)لمبشر
نظًرا ألىميتيا و  ،خطر ديون العباد المعنوية ىذه اآليات واألحاديث، يتضح ِعَظم ومن

 ىذه الديون ومنيا اآلتي: مصطمحات كثيرة ُيستدل بيا عمى معنىومكانتيا استخدم العمماء 
شريعة األذى والكالم والشتم حرمت ال: قال أبو عبد اهلل المقدسي: "مصطمح األذل . أ

 .(7)"والسب
بو عمى الشرف، فقد نقل عن ابن القيم في استكراه المرأة : ىو ما يستدل األدبياإلتالؼ  . ب

 . (1)اتالف أدبي ليابأنو  القول ،عمى الزنا
                                                           

 (.35/054( ذخٌرة العقبً فً شرح المجتبى، كتاب البٌع، باب الرجل ٌبتاع البٌع؛ فٌفلس )(1

 (.2/229ابن العثيمين، باب تحريم الظمم )شرح رياض الصالحين: ( (2

 (.8/52( إكمال المعلم بفوائد مسلم: عٌاض السبتً، كتاب البر والصلة، باب تحرٌم الظلم )(3

 (.5/121( الستذكار: ابن عبد البر )(4

 (.6534ح/1006ص) القٌامة ٌوم القصاص باب، الرقاق كتاب: البخاري صحٌح( (5

 (.7/338الصحاح: أبو المظفر الشٌبانً )( اإلفصاح عن معانً (6

 (.57( الروع: أبو عبد هللا المقدسً)ص(7
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كما في سب اآلخرين  ،قد ىذا المصطمح ألنو ال يشمل اإلضرار بالقولتُ وقد انْ   
 .   (2)وشتميم فإن ىذا فيو ضرر وليس إتالف

إال ان كثيًرا  ،ىو مصطمح قانوني يطمق عمى ما يقابل الضرر المادي الضرر األدبي: . ج
من العمماء المعاصرين استخدموه في كتبيم، ويسمى أيًضا الضرر المعنوي، فبعض 

بر بالضرر األدبي، وبعضيم يعبر بالضرر المعنوي، وكالىما يتفق في عّْ العمماء يُ 
 .(3)التعريف

احث أن يمكن لمبديون العباد المعنوية،  ات، في تعريفوبعد ذكر ىذه المصطمح  
 فيقول:  يعرفيا

في عرضو أك شعكره أك سمعتو أك مركزه  يصيب اآلدمي معنكم ىي كؿ أذل  
 بيف لو.الجتماعي ككؿ ذلؾ ينتقص مف حؽ الشخص في الحتراـ كالتقدير الكاج

 ثره إلى قسميف:يف المعنكم مف حيث تعدم أنقسـ الدَّ ي العتبار الثاني:
 -مثاًل -: َكَمْن اْغَتاَب عائمًة بأكمميا فقالَ ديكف معنكية يتعدل أثرىا إلى أكثر مف شخص .1

 إنَّ آَل فالن َكذَّاُبوَن.
إن فالًنا  -مثاًل -: كمن اغتاب شخًصا بمفرده فقالديكف معنكية متعمقة بشخص بعينو .2

  كذَّاٌب.
 رىا إلى ثالثة أقساـ:تقسـ الديكف المعنكية باعتبار اتصاليا بغي العتبار الثالث: 

: َكَمْن اْعَتَدى عمى َشَرِف إنسان، أو َطَعَن في أمانة ديكف معنكية متصمة بديف مالي .1
ْن كان  ،وَنَتَج َعْن األول َفْصُمُو ِمْن وظيفتو ،تاجر وعن الثاني خسارتو في َعَمِمِو، فيذا وا 

 َدْيًنا معنويِّا إال أنو َنَتَج عنو َضَرٌر َماِليّّ.
 : َكَمْن َضَرَب إنساًنا وشتمو في عرضو.م متصؿ بديف جسدمديف معنك  .2
أو خسارة  ،إصابة جسدية : ىي ديون معنوية ليست ناتجة عنكية المجردةالديكف المعن .3

نما ىي أضرار معنوية مستقمة، كاالعتداء عمى شخص في شرفو، أو حريتو، أو  مالية، وا 
ره بو، أو احتقره كأن شبيو مركزه االجتماعي، فإن اعتدى شخص عمى شرف آخر فعيَّ 

إن لم يترتب عميو أي ضرر مالي، وىذا النوع  ،بحيوان، فإن ىذا يكون ديًنا معنويِّا مجرًدا

                                                                                                                                                               
 (.5/39العباد: ابن القٌم ) خٌر هدي ( زاد المعاد فً(1

العلمٌة  مبدأ التعوٌض عن الضرر  األدبً فً الفقه اإلسالمً: عبد الجبار، بحث منشور على الموسوعة ((2

 (.3)ص

 (.03(، نظرٌة الضمان، وهبة الزحٌلً )ص09قه اإلسالمً: محمد بوساق )صالتعوٌض عن الضرر فً الف ((3
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بإذن اهلل  في صور ديون العباد، من الديون لو صور متعددة سأذكرىا في المبحث اآلتي
 تعالى.
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 ديكف المعنكية:الصكر مف الثالث:  المبحث
 صكر مف ديكف اهلل المعنكية:المطمب األكؿ: 

اَلةِ ك ،َفْرًضا َكاَنت َفِإنْ  ،َمْنُدوب َأوْ  َفْرٌض  اِإم اْلِعَباَداتُ  َيام الصَّ  َيِجب َفِإنَّوونحوىما،  ،والصّْ
 ،ِبَوْقتٍ  ُمَحدََّدةً  اْلِعَباَدة َكاَنتِ  َفِإنْ  ،ُشُروُطَيا َوَتَوفََّرت َسَبُبَيا، َتَحقَّق ِإَذا َأَداُؤَىا، اْلُمَكمَّفِ  َعَمى
رَ  َأنْ  والَ  َعَمْيوِ  تَتََقدَّمَ  َأنْ  َيُجوزُ  َوالَ  ،ليا اْلُمَحدَّدِ  اْلَوْقتِ  ِفي َأَداُؤَىا َيِجبُ  َفِإنَّوُ   ؛ِلُعْذر ِإالَّ  َعْنوُ  تََتَأخَّ
ومن صور  ،(1)ىتُْقَتضَ  َأنْ  ِإَلى الذّْمَّةِ في  َعمَّقتتَ و  ،ديناً  اعتُبرتْ خرجت عن ىذا الوقت فإن 

 ىذه العبادات ما يأتي:
  الصالة الفائتة: . أ

 نوم، أو نسيان، من شرعي بعذرٍ  الفائتة، الصالة قضاء وجوب عمى العمماء بين خالف ال 
(3)."َذِلكَ  ِإالَّ  َلَيا َكفَّاَرةَ  الَ  َذَكَرَىا ِإَذا َفْمُيَصمَّْيا َصاَلةً  َنِسىَ  َمنْ  : " لقولو ؛(2)ذلك ونحو

، وقولو  
:  ْوجوب في واختمفوا ،(4)َذَكَرَىا" ِإَذا ُيَصمَّْيَيا َأنْ  َفَكفَّاَرُتَيا َعْنَيا َنامَ  َأوْ  َصاَلةً  َنِسىَ  "َمن 

 :عمى ثالثة أقول ؛عمداً  من تركيا  قضاء
اسي الوجوب تحقق عمى الن نَّ أل ؛القضاء وجوب إلى العمماء جميور َذَىبَ : القكؿ األكؿ

 .(5)ولى العامدأ والنائم فمن باب
 َوْقُتَيا، ترك الصالة حتى َخَرجَ تعمد من ذىب الحنابمة، والظاىرية، إلى أن  : القكؿ الثاني

 الوصف غير ، فقد صالىا عمىفي غير وقتيا قضاىا و إنألنَّ  ؛َقَضاِئَيا عمى َيْقِدرُ  الَ  َفَيَذا
 بالميل، َوالَصاَلةِ  اْلَخْير، ِفْعلِ  من أن ُيْكِثرْ  يجب عميوو  عميو، فال تصح منو، ُفرضت الذي
  .(6)رباألج ِميَزاَنوُ  ِلُيْثِقلَ 

إلى أن من ترك الصالة بالكمية ال  ذىب الشيخ محمد مختار الشنقيطي القكؿ الثالث:
 .(7)فإنو يقِضي أحياناً  وترك أحياناً  صمى وأما منيقضي، 

                                                           

 (.0/309الموسوعة الفقهٌة الكوٌتٌة) ((1

 .(024/ 16)الكوٌتٌة الفقهٌة الموسوعة ((2

الَةِ  َقَضاءِ  باب، كتاب المساجد، مسلم صحٌح ((3  .(1592 /ح140/ 0) َقَضائَِها َتْعِجٌلِ  َواْستِْحَبابِ  اْلَفائَِتةِ  الصَّ

الَةِ  َقَضاءِ  باب، كتاب المساجد، مسلم صحٌح ((4  .(1622 /ح140/ 0) َقَضائَِها َتْعِجٌلِ  َواْستِْحَبابِ  اْلَفائَِتةِ  الصَّ

 روض شرح فً المطالب أسنى، (316: ص) : النوويالستذكار ،(063/ 0) : البابرتًالهداٌة شرح العناٌة ((5

 .(397/ 3) لنوويا :الطالب

/ 1) تٌمٌة ابن اإلسالم شٌخ :الفقهٌة الختٌارات،(035/ 0) : ابن حزمالمحلى(.73/ 3) مفلح ابن: الفروع ((6
 .(138/ 0)ابن عثٌمٌن :المستقنع زاد على الممتع الشرح، (329

 (.14/ 302) لشنقٌطًا :المستقنع زاد شرح ((7
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الصالة  ترك فمن ،بالجواز وعدمو القائل بين جمعو ألنَّ  ؛القول الثالث : عند الباحث الراجح
 فمن: )قولو وأن خاصةً  فإنو يقِضي، أحياناً  وترك أحياناً  صمى وأما من َيقِضي، ال بالكمية
  .واهلل أعمم الكمي، الترك عمى يحمل ،(تركيا
  حكـ قضاء الصالة عمى الميت: . ب

 اختمف العمماء في قضاء الصالة الفائتة عن الميت، عمى قولين:

من األئمة األربعة ومن وافقيم  ال يجوز قضاء الصالة عن الميت وىذا قول: القكؿ األكؿ
 . (1)العمماء

حيث قال:  اْلَحَكمِ  َعْبدِ  ْبنُ يجوز قضاء الصالة عن الميت وىذا قول محمد  :القكؿ الثاني
َمَوات ِمنْ  َفاَتوُ  َما َعْنوُ  ُيَصمّْي َمنْ  اْلَميّْتِ  َعنْ  َيْستَْأِجرَ  َأنْ  َيُجوزُ  وقال بو بعض متأخري ،(2)الصَّ

  .(3)الشافعية

الصالة  ، بشرط أالَّ يكون الميت تاركَ القائل بالجوز ،، القول الثانيوالرأي الراجح عند الباحث
 الشريعة الغراء.القول بيذا فيو إبراز سماحة ورحمة  ألنَّ ، بالكمية

 الصـك الفائت: . ت

 يجب هلل دين ألنيا أفطرىا؛ التي األيام جميع يقضيأن  رمضان، في أفطر من عمى يجب
 كلإطعام  سقط الصوم والقضاء عنو، وتعين عميو  ،الصيام عن عاجزاً  كان إن إال أداؤه،
فيل لوليو أن  ،(5)في حياتوتمكن من أدائو  قد  أما من مات وعميو صومو ،(4)مسكيناً  يوم

  العمماء عمى قولين: تعددت آراءفي ىذه المسألة يصوم عنو، 
، والمالكية، بشرط أالَّ (6)وىذا قول الحنفية َعْن ميتو، مَ ياصُ ال لِمَوِليّْ  َيُجوزُ  اَل  القكؿ األكؿ:

، وىذا قول الشافعي في الجديد، حيث قال اإلمام (7)يوصي، فإن أوصى فيجوز الصيام عنو

                                                           

 روض شرح فً المطالب أسنى، (020/ 0) لقرافًا :الفروق، (107/ 1) : المرؼٌنانًالبداٌة شرح الهداٌة ((1

 .(76/ 5) مفلح ابن :الفروع، (408/ 1) النووي :الطالب

عٌنً الحطاب: خلٌل مختصر شرح فً الجلٌل مواهب ((2  .(401/ 1) الرُّ

 .(070: ص) الهندي الملٌباري: الدٌن بمهمات العٌن قرة بشرح المعٌن فتح ((3

 (.3/183)التوٌجريموسوعة الفقه اإلسالمً: محمد  ((4
 تمكن من أداء بمعنى: زال العذر الذي أفطر بسببه، كأن برأ من مرضه. ((5

 .(88/ 4) السرخسً :المبسوط ((6

 .(60/ 0) : ابن رشدالمقتصد ونهاٌة المجتهد بداٌة ((7
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 ُمدُّ  َيْومٍ  ِلُكلّْ  َتِرَكِتوِ  ِمنْ  ُيْخِرجُ  َبلْ  ،اْلَجديد ِفي َوِليُّوُ  َعْنوُ  َيُصمْ  َلمْ  ،التََّمكُّنِ  َبْعدَ  َماتَ  ومنالنووي 
 .(1)َطَعامٍ 

، وسواء كان الصيام أوصى أم لم يوصِ  ،يجوز الصيام عن الميت مطمقاً القكؿ الثاني: 
، وىو (3)، وىو قول الشافعي في القديم(2)وىذا القول اختاره بعض الشافعية فرضًا أو نفاًل،

 َماتَ  وَمنْ : المسالة حيث قال رَ كَ وىذا ما اختاره اإلمام النووي بعد ذَ  (4)المعتمد عند الحنابمة
ِحيحُ  َوُىوَ  وىذا ،(5)والولي ىو الوارث َوِليُّوُ  َعْنوُ  َصامَ  َصْومٌ  َوَعَمْيوِ   اْلُمَحقِّْقينَ  ِعْندَ  الصَّ

ِحيَحةِ  ِلْْلََحاِديثِ     .(6)الواردة في ذلك  الصَّ

  :أدلة الفريؽ الكؿ

 كلـ يصـ بأدلة منيا: ،بعدـ جكاز صياـ الكلي عمى مف تمكف مف الصياـ كفالقائماستدؿ 

 .(7)چڇڇ      ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ چ قاؿ تعالى: .1
: اآلية الكريمة أمرت الذي أفطر لعذر بالقضاء، ولم تأمر غيره بذلك، وىذا كجو الدللة

 .(8)يعني أن صيام الولي غير مجزئ
دلة الصحيحة إلى المكمف الحي، ومعموم أن األبأن ىذا الخطاب موجو كيجاب عنو: 

 الصريحة، قد دلت عمى جواز القضاء.
 إف كلكف ،أحد عف أحد يصكمف كل أحد عف أحد يصميفل  :قاؿ  عمر بف عف   .2

 .(9)أىديت أك عنو تصدقت فاعال كنت
اءً  عىفٍ  عىاًئشىةي  سيًئمىتٍ  مىٍكقيكفنا  عيمىرى  اٍبفً  عىفٍ  .3 ،» الصياـ فىقىالىتٍ  قىضى  بىؿٍ  لى

ـي   .(10)"ييٍطًع
 

                                                           

 .(129: ص) لنوويا :المنهاج ((1

 .(407/ 1): النوويالطالب روض شرح فً المطالب سنىأ ((2

 .(129: ص) لنوويا :المنهاج ((3

 .(335/ 0) : البهوتًاإلقناع متن عن القناع كشاؾ ((4

 (.6/451شرح الممتع على زاد المستنقع: ابن عثٌمٌن)  ((5

 .(67/ 1) : النوويالمهذب شرح المجموع ((6

 .184آٌة : البقرةسورة  ((7

 .(58/ 0) : األلوسًالمعانً روح ((8

 .(463/ 0) الراٌة نصبوضعفه الزٌلعً فً  (16346 /ح61/ 9) الرزاق عبد مصنؾ ((9

 .(491/ 1) : البهوتًالمنتهى لشرح النهى أولً دقائق  ((10
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، وال تقوم بيما حجة، ايما ضعيفان وال يصح االستدالل بيمأنب، ينويجاب عن ىذين الحديث
 .(1)وال تنشغل بيما ذمة

 أدلة الفريؽ الثاني:
بجكاز صياـ الكلي، عمى مف تمكف مف الصياـ، كلـ يصـ بأدلة منيا  كفاستدؿ القائم
 ما يأتي:

 عنو صاـ صياـ كعميو مات قاؿ" مف اهلل  رسكؿ أف عنيا اهلل رضي عائشة عف .1
 .(3)،(2)كليو"

ٍكـي شىٍيرو فىقىالىٍت ًإفَّ أيمّْي مىاتىٍت  أىفَّ اٍمرىأىةن أىتىٍت رىسيكؿى المًَّو  عىٍف اٍبًف عىبَّاسو  .2 مىٍييىا صى كىعى
اءً  ؽُّ ًباٍلقىضى ـٍ قىاؿى فىدىٍيفي المًَّو أىحى مىٍييىا دىٍيفه أىكيٍنًت تىٍقًضينىوي قىالىٍت نىعى فىقىاؿى أىرىأىٍيًت لىٍك كىافى عى
(4).  

 عمى جواز صيام الولي عن الميت.ن، داللة واضحة دل الحديثاكجو الدللة: 
الثاني، القائل بجواز القضاء، نظرًا لقوة أدلتيم، فداللة القول عند الباحث،  :الراجحك   

إما ضعيفة أو  فريق األول، ألنيااألحاديث عمى الجواز واضحة وظاىره، ولضعف أدلة ال
 مؤولة، واهلل أعمم.

 ِخاَلفَ  الَ و  ،(5)"ابتداءً  بو ألزمو الشرع أنَّ  ال و،ذمتَ  بو شغلأ بما المكمف التزام ىو": النذر . ث
تو ِفي اْلُفَقَياءِ  َبْينَ  أن  يجب ومما ،(6)َطاَعةٍ  في َكانَ  إن ،ِبو اْلَوَفاءِ  َوُوُجوبِ  باْلُجْمَمِة، ِصحَّ

ٍبدً  فعف، إطالقو ُيْسَتَحبُّ  اَل ، أنو يعمم عن النذر ، ٍبفً  اهللً  عى ذى : قىاؿى  عيمىرى   اهللً  رىسيكؿي  أىخى
يىقيكؿي  النٍَّذًر، عىفً  يىٍنيىانىا يىٍكمنا نَّمىا شىٍيئنا، يىريدُّ  لى  ًإنَّوي  »:كى  .(7)الشًَّحيحً  ًمفى  ًبوً  ييٍستىٍخرىجي  كىاً 

قاؿ تعالى ، (8)ِبوِ  اْلُموِفينَ اهلل  َمَدحَ  َلَما َحَراًما َكانَ  َلوْ  أِلَنَّوُ  َتْحِريٍم؛لم اَل  َكَراَىٍة،لم َنْييُ ال َوَىَذا 
 من بنذورىم ووفاءىم ،اهلل خوفيم ، فجعل (1) چپ  ڀ       ڀ   ڀ  ڀ        ٺ  ٺ  ٺ  چ 

 الجنة. ودخوليم نجاتيم، أسباب
                                                           

هُ  َمالِك  : الزٌلعً وقال عن الحدٌث األول حدٌث ؼرٌب، وُنقل عن الراٌة نصب ((1 ِ  َعْبدَ  أَنَّ  َبلََؽهُ  أَنَّ  َقاَل، ُعَمَر، ْبنَ  هللاَّ

َحاَبِة، ِمنْ  أََحدٍ  َعنْ  أَْسَمعْ  َولَمْ : َمالِك   َقالَ  َفَذَكَرهُ، ابِِعٌنَ  ِمنْ  َوَل  الصَّ ا أَنَّ  بِاْلَمِدٌَنةِ  عنهم هللا رضً التَّ ا أََمرَ  ِمْنُهمْ  أََحد   أََحد 
َما أََحٍد، َعنْ  ٌَُصلًِّ َوَل  أََحٍد، َعنْ  ٌَُصومُ  ْفَعلُهُ  َوإِنَّ ْعَملُهُ  َوَل  لَِنْفِسِه، أََحدٍ  ُكلُّ  ٌَ  .(463/ 0) .أََحدٍ  َعنْ  أََحد   ٌَ

 (1950 /ح354ص): كتاب الصوم، باب من مات وعلٌه صوم البخاري صحٌح ((2

" َذِلكَ  َغْيرِ  َأوْ  ِرق   َأوْ  َسَفوٍ  َأوْ  ِلِصَغرٍ  ؛ اْلَمال ِفي َأوْ  النَّْفسِ  ِفي ، َغْيِرهِ  َعَمى التََّصرُّفِ  ِواَلَيةُ  َلوُ  َمنْ  ُىوَ " :اْلَوِليُّ (3) 
                                                   . (383/ 0) الفقهٌة الكوٌتٌة الموسوعة انظر

ٌون عن المٌت) ((4  (.0749/ح3/155صحٌح مسلم: كتاب الصٌام، باب قضاء الدُّ

 .(3/507: البسام)الَمَرام ُبلُوغ ِمن األحَكامِ  توِضٌحُ  ((5

 (.12/3المؽنً: ابن فدامة) ((6

ْذرِ  َعنِ  النَّْهًِ  َبابُ ، كتاب النذر، مسلم صحٌح ((7 ُردُّ  َل  َوأَنَّهُ  النَّ ا ٌَ ئ  ٌْ  .(1639ح/1062/ 3) َش

 (.12/3المرجع السابق) ((8
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 الكفاء: كجكب حيث مف النذر أنكاع

 النكع األكؿ: ما يجب الكفاء بو.

وغير  ،والحج ،والصالة ،الصوم كنذر ،اهلل طاعة في كان نذر كل وىو"نذر الطاعة:  . أ
 ."ذلك من الطاعات

 ،عدوي شر اهلل كفاني أو ،غائبي قدم إن يقول كأن ،معمقًا بأمر حادث أن يكون صكرتو:
 أو شيرًا، أصوم أن عميَّ  هلل: يقول أو أن يكون غير معمق، كأن ،ثالثة أيام صوم عميّ ممو ف

ن لم يوِف صاحبو  بألف دينار، أتصدق  فعنًا في ذمتو، دينبو كان فيذا يجب الوفاء بو، وا 
 ،تحج أن نذرت قد أختي إن لو فقال النبي  رجل أتى" :قالرضي اهلل عنو   عباس ابن
نيا  فيو اهلل فاقض :قال ،نعم :قال ،قاضيو أكنت دين عمييا كان لو : النبي فقال ،ماتت وا 
 .(2)"بالقضاء أحق

 النكع الثاني: ما ل يجب الكفاء بو:

 ."ورٍ اهلل أو ارتكاب محظ معصية فيو نذر كل وىو" نذر المعصية: . ب

 يجوز ال مما يذاف، يتيم مال أكليأن  أو ،الخمر يشرب أنأو  ،ينذر أن يزني كأن صكرتو:
بنت أبي بكر  عائشةودليل ذلك حديث  ،يمين بكفارة ،عنو يكّفر أن عميو بل بو، الوفاء

 يعصيو أف نذر كمف، فميطعو اهلل يطيع أف نذر مف: " النبي قاؿ :قالترضي اهلل عنيا، 
 .(3)"وييعص فال

 

 
 

 
 
 

                                                                                                                                                               

 7سورة اإلنسان: آٌة  ((1

 (.6699ح/1050صحٌح البخاري: كتاب األٌمان والنذور، باب من مات وعلٌه نذر)ص ((2

 (.6722ح/1050صحٌح البخاري: كتاب األٌمان والنذور، باب النذر فٌما ل ٌملك وفً معصٌة)ص ((3



31 
 

 :بيف العباد ديكف المعنكيةالمف صكر المطمب الثاني: 
صور الديون المعنوية بين العباد متعددة ومتنوعة، نظرًا لتعدد الحقوق، فتعدد الحقوق إنَّ  

ينتج عنو تعدد لمديون، وبالرغم من صعوبة حصرىا إال أن ىذه الدراسة ستحاول ضبطيا في 
 تي:اآلفروع وىي ك

 :كمنيا عقيدتوتصيبي اإلنسافى في  ةمعنكي الفرع األكؿ: ديكف

 اتيامو بالكفر كالفسكؽ.  .1

ق اأُلخوة، وبو ُتعصم أعظم نعمة عمى اإلنسان، ىي نعمة اإلسالم، بو تتحق إنَّ  
يوم النحر قال أتدرون أي  قال خطبنا النبي  فعن أبي بكرة موال واألعراض، الدماء واأل

يوم ىذا قمنا اهلل ورسولو أعمم فسكت حتى ظننا أنو سيسميو بغير اسمو قال أليس يوم النحر 
قمنا بمى قال أي شير ىذا قمنا اهلل ورسولو أعمم فسكت حتى ظننا أنو سيسميو بغير اسمو 

سكت حتى ظننا أنو فقال أليس ذو الحجة قمنا بمى قال أي بمد ىذا قمنا اهلل ورسولو أعمم ف
 وأعراضكم فإن دماءكم وأموالكم :قمنا بمى قال ،سيسميو بغير اسمو قال أليست بالبمدة الحرام

أال ىل  ،كحرمة يومكم ىذا في شيركم ىذا في بمدكم ىذا إلى يوم تمقون ربكم ،عميكمحرام 
فالجزُم  (1)عىد الغائب فرب مبمغ أوعى من سامالميم اشيد فميبمغ الشا :بمغت قالوا نعم قال

بتكفير المعين دون تحقق شروطو وانتفاء موانعو، أمٌر خطيٌر جدًا يترتب عميو آثار كبيرة، 
كالتحريم زوجتو عميو، وانتفاء واليتو العامة والخاصة، وعدم حل ذبيحتو، وعدم جواز تغسيمو 

فميذا و، وتكفينو، ويمنع دفنو في مقابر المسممين، ويحرم الصالة عميو، واالستغفار والدعاء ل
قاؿ  أف رسكؿ اهلل  عف عبد اهلل بف عمر ف ورد الترىيب والتشديد فيمن كفر مسممًا،

 .(2)أيما رجؿ قاؿ ألخيو يا كافر فقد باء بيا أحدىما
أنو سمع النبي صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ ل يرمي رجؿ رجال  كعف أبي ذر  

 . (3)صاحبو كذلؾ بالفسكؽ كل يرميو بالكفر إل ارتدت عميو إف لـ يكف

 ،أو يا فاسق ،ذا قال لشخص مسمم يا كافراإلنسان إ ومن ىذين الحديثين يتبين أنَّ 
  .(4)ه أن ِدينك ديُن كفر، فترجع عميو ويصير ىو الكافر بيذا االتياموكان قصدُ 

                                                           

 (.1741/ح317صحٌح البخاري، كتاب الحج، باب الخطبة أٌام منى)ص ((1

 (.6124/ح1155صحٌح البخاري، كتاب الحج، باب من كفر أخاه بؽٌر تأوٌل فهو كما قال)ص ((2

 (.6245/ح1146ب، باب ما ٌنهى من السباب واللعن)صصحٌح البخاري:  كتاب األد ((3

 (.6124/ح12/515فتح الباري شرح صحٌح البخاري: ابن حجر) ((4
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 ،بالكفر من رمى أخاه المسممالناس، فلممسمم أن ُينصّْب نفسو حكمًا عمى  فال يجوز
، كما يجب عميو أن يستحل العظيميجب عميو أن يبادر بالتوبة إلى اهلل من ذلك الذنب فيذا 

 تعمق بالذمة. ألن ىذا االتيام َدْينٌ  ؛من رماه بالكفر بغير حق وأن يطمب عفوه
 رمي الرجؿ بالبدعة: .2

ن األصل سالمة المسمم، وبقاء عدالتو، حتى يتحقق زوال ذلك عنو بمخالفتو أمًرا إ 
ىي كل ما ُأحدث في الدين من و " :لبدعةاك، العمماء أنو مخالف لمكتاب والسنة اشتير عند
ما فعمو اإلنسان عمى سبيل القربة إلى اهلل ما لم يكن لو أصل في الشرع فيو ف، "غير دليل

 لحكم عمى الناس بالبدعة أمر خطير،وا(1)وغيرىا من البدع بدعة كاالحتفال بالمولد النبوي
نما يجب التأني، ال يجوز جداً  فيو، وعدم العجمة  والتروي اإلقدام عميو بمجرد الظن واليوى، وا 

ميس كل من وقع في بدعة يعد من فعمى كل من وقعت منو مخالفة،  ،في إصدار األحكام
أن الطوائف  يعممومما ينبغي أيضا أن " ابن تيمية: قال شيخ اإلسالم ، ،أىل األىواء والبدع

 :"عمى درجات منيممتبوعين في أصول الدين والكالم  إلى بةتسالمن

 . من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمةأ.  

 . خالف السنة في أمور دقيقة كونومنيم من ي ب.

ومن يكون قد رد عمى غيره من الطوائف الذين ىم أبعد عن السنة منو ؛ فيكون محمودا . ج
ن قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض فيما رده من الباطل وقالو من الحق ؛ لكن يكو 

الحق وقال بعض الباطل فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منيا ؛ ورد بالباطل باطال 
  .(2)بباطل أخف منو وىذه حال أكثر أىل الكالم المنتسبين إلى السنة والجماعة

تبدع وتفسق كل من تكون طائفة من أىل السنة، أن ومن األمور المستغربة،  
م ليس معيم فيو عمييم، يتتبعون خص أو عالِ نيا ىي الفرقة الناجية، فكل شأخالفيا، وتدعي 
معنوي، يجب  دينٌ  ي،أن ىذا الرمِ  م يعمميُ وجمُّ  ، ثم يرمونيم بالبدع،يموزالت أخطاء العمماء

، أسأل اهلل فأنساىم عيوبيم وأشغميم بعيوب غيرىم تحمل منو، ولكن استحوذ عمييم الشيطانال
 والبغضاء من صدورىم. ،والحقد ،أن ييدييم، وينزع الغل

 
 

                                                           

 (.4/518) التوٌجريموسوعة الفقه السالمً:  ((1

 (.3/348مجموع الفتاوى: ابن تٌمٌة ) ((2
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 :ف معنكية تصيبي اإلنسافى في عىٍرًضو: ديكالفرع الثاني

  :كالنميمة الغيبة .1

، ولعل من وراء ذلك مقاصد عمى التعريف النبوي ةلقد حاز مصطمح الغيبالغيبة: أكلن 
فقد جاء  العام،و  الخاص وليظير عظم أمرىا عمى الصالح ،فال يختمف عمييا اثنان عظيمة؛

ٍيرىةى عف أىًبى ىي  كفى مىا اٍلًغيبىةي : "قىاؿى  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو   رى ـي قىالي  "،أىتىٍدري رىسيكليوي أىٍعمى  ،كا المَّوي كى
اؾى : قىاؿى  ًإٍف كىافى ًفيًو مىا تىقيكؿي : قىاؿى  ،ًقيؿى أىفىرىأىٍيتى ًإٍف كىافى ًفى أىًخى مىا أىقيكؿي  ،ًبمىا يىٍكرىهي  ًذٍكريؾى أىخى

ٍف لىـٍ   .(1)"يىكيٍف ًفيًو فىقىٍد بىيىتَّوي  فىقىًد اٍغتىٍبتىوي كىاً 
 ة، أو الكتابة،ر اشاإل أو المفظبكان الذكر ، سواٌء، "بما يكرهُ أخاك ذكرك "ىي فالغيبة  

ويدخل  نقصان مسمم فيو غيبة محّرمةمن : كّل ما أفيمت بو غيرك  ضابطوال الغمز،أو 
حكاية  فييا المحاكاُة، بأن يمشي ُمَطْأِطئًا أو متعارجًا عمى غير ذلك من الييئات، قاصداً 

كما فيم بالتصريح، فيم بو كما يُ ويدخل فيو الغيبة بالتعريض فإنو يُ  ىيئة من َيتََنقَُّصُو بذلك،
فالٍن؟ فُيقاُل: ، اهلل يغفر لنا، اهلل ُيصمحنا اهلل ُيصمحو، نسأل اهلل العافية، ،  يل كيف حالُ اذا قِ 

نعوذ باهلل من الشّر، نحمُد اهلل الذي لم يبتمينا بالدخول عمى الظممة اهلل ُيعافينا من قمِة 
 الحياء، اهلل يتوُب عمينا؛

  منيا القراف الكريـ، كقد حذر (2)فيذا كمو حراٌم بال خالفٍ  ما أشبو ذلك مما ُيفيم منو تنقصُو،

 مرتكبيا كمكف ذلؾ ما يأتي:في أحاديث كثيرة خطرىا كعقكبة   كبيف رسكؿ اهلل

 أكلن: مف الكتاب العزيز:

ٿ   پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ   ٻ  ٻ       پ  پ  پ ٱ  ٻ  ٻ  چ  قكلو تعالي

 . (3)چڦ   ڦ  ڄ   ڄ ڄ     ڤ  ڤ  ڦڦ ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

ال يعمم بأكل  من مات ألنَّ  ،أكل الميتةي بمن ل الغيبةمثَّ   اهلل إنَّ كجو الدللة:  
 ؛ةكما أن الحي ال يعمم من اغتابو. وقال ابن عباس : إنما ضرب اهلل ىذا المثل لمغيب ،لحمو
كما يمتنع ، وقال قتادة ،حرام في الدينفيي ، وكذا الغيبة رأكل لحم الميت حرام مستقذ ألنَّ 

                                                           

 (.6758/ح8/01صحٌح مسلم: كتاب البر وصلة اآلداب، باب تحرٌم الؽٌبة)  ((1

 339األذكار: النووي ص ((2

 10سورة الحجر آٌة ((3
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واستعمل أكل المحم  ،كذلك يجب أن يمتنع من غيبتو حياً فأحدكم أن يأكل لحم أخيو ميتا 
 .(1)عادة العرب بذلك جارية ألنَّ  ؛مكان الغيبة

 ( 2) چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ  :ؿ تعالىاق .1

 . (3)الذم وعمى طمب العذاب واليمكةالسخط و  يدل عمى في اآليةالويل  كجو الدللة: 

ىو الذي يأكل لحوم الَيمَّاز،  ،قال سعيد بن جبير، وقتادةالعذاب لكل "ىمزة لمزة" وكما  اوىذ
اليمزة المغتاب، والممزة  وقال ابن عباس ،(4)عان عمييمالطَّ  ىو ز"االناس ويغتابيم و"المم

 .(5)العياب
  :النبكية مف السنةثانيان: 

ًؿ   رىسيكؿي المًَّو  قىاؿى قىاؿى  يٍف أىًبى بىٍرزىةى األىٍسمىمً عى  .1 ـٍ يىٍدخي لى يىا مىٍعشىرى مىٍف آمىفى ًبًمسىاًنًو كى
ـٍ يىتَّ  ـٍ فىًإنَّوي مىًف اتَّبىعى عىٍكرىاًتًي ًبًع المَّوي اإًليمىافي قىٍمبىوي لى تىٍغتىابيكا اٍلميٍسًمًميفى كىلى تىتًَّبعيكا عىٍكرىاًتًي

مىٍف يىتًَّبًع المَّوي عىٍكرىتىوي  ٍحوي ًفى بىٍيًتوً  عىٍكرىتىوي كى  .(6)يىٍفضى

الّنداء وما بعده عمى أن الّصفات واألفعال التي سُتذكر الحًقا، من  يدلكجو الدللة:   
دخل االيمان في قمبو، ألنو خاطب من لم يَ  ؛شعار المنافقين، أو من سمات ناقصي اإليمان

  فدل عمى أن الغيبة من صفاتيم.
ـٍ أىٍظفىاره ًمٍف »  رىسيكؿي المًَّو  اؿقى نىًس ٍبًف مىاًلؾو قىاؿى عىٍف أى  .2 ٍرتي ًبقىٍكـو لىيي لىمَّا عيًرجى ًبى مىرى

ـٍ فىقيٍمتي مىٍف ىىؤيلىًء يىا ًجٍبًريؿي قىاؿى ىىؤيلىًء الًَّذيفى يىٍأكيميكفى  ديكرىىي صي ـٍ كى كىىيي اسو يىٍخًمشيكفى كيجي نيحى

يىقىعيكفى ًفى أىٍعرىاًضًيـٍ  كـى النَّاًس كى  .(7)« ليحي
 الغيبة تكان فمما العمل، جنس من فيو الجزاء في ىذا الحديث كان كجو الدللة:  

 بتمك بنفسو ولحمو جمده يمزق بأن ،عقوبتو صارت لحوميم، يأكل الذيك الناس عمى

                                                           

 (.16/335الجامع ألحكام القرآن: القرطبي) ((1
 .1آٌة :الهمزة( سورة (2

 (.15/524التفسٌر الوسٌط: محمد الطنطاوي) ((3

 (.526 /8)ي معالم التنزيل: البغو  ((4
  (.6/335النكت والعٌون: تفسٌر الماوردي) ((5
(، وصححه األلبانً فً الترؼٌب والترهٌب وقال 4880/ح4/401سنن ابً داوود: كتاب األدب، باب فً الؽٌبة) ((6

 .0339 حدٌث حسن صحٌح، انظر ح

 (7371(،صححه السٌوطً فً الجامع الصؽٌر )ح4882/ح4/402: كتاب الدب، باب الؽٌبة)نن أبً داودس ((7
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 من األظفار بتمك نفسو ىو فإنو أعراضيم، في بولوغو الناس لحوم أكل كما األظفار،
 .(1)العمل جنس من والجزاء بفعمو، جمده ويقطع ،لحمو يمزق النحاس

ٍيري ، قىالىٍت: قيٍمتي ًلمنًَّبيّْ رضى اهلل عنيا عىٍف عىاًئشىةى  .3 كىذىا، قىاؿى غى ًفيَّةى كىذىا كى ٍسبيؾى ًمٍف صى : حى
 : : تىٍعًني قىًصيرىةن، فىقىاؿى ٍتوي »ميسىدَّدو ٍت ًبمىاًء اٍلبىٍحًر لىمىزىجى قىالىٍت: « لىقىٍد قيٍمًت كىًممىةن لىٍك ميًزجى
 : كىٍيتي لىوي ًإٍنسىاننا، فىقىاؿى حى كىذىا»كى كىٍيتي ًإٍنسىاننا كىأىفَّ ًلي كىذىا كى ، وفي رواية (2) «مىا أيًحبُّ أىنّْي حى

كىٍيتي أىحى فىقىاؿى  كىذىا: لقد اٍغتىٍبًتيىا مىا أيًحبُّ أىنّْي حى  . (3)"دنا، كىأىفَّ ًلي كىذىا كى

  عائشة صفية في عيوبيا البدنية، قال ليا رسول اهللنما اغتابت يح كجو الدللة:  
لقد قمت كممة لو ُخِمطت عمى فرض تجسيدىا، وتقدير كونيا مائعًا، بماء البحر لمزجتو، أي 

  .(4)لغيرتو وغمبتو وأفسدتو
 ما يباح مف الغيبة:

 ،فاعمم أنيا قد تخرج عن ذلك األصلإذا تقرر مفيوم الغيبة وأن أصميا التحريم،  
 ستة وىي كاآلتي: أحوال، في فتباح

 عمى قدرة لو ممن وغيرىما والقاضي السمطان يذىب إلى أن لممظموم فيجوز ، التظمم( ) .1
 .ذلك ونحو كذا، لي وأخذ كذا، بي وفعل ظممني، فالنا أن فيذكر ظالمو، من إنصافو

 يعمل فالن: المنكر إزالة عمى قدرتو يرجو لمن فيقول المنكر، تغيير عمى االستعانة( )  .2
 يقصد لم فإن المنكر، إزالة إلى التوصل مقصودهال ويكون ، ذلك ونحو ، عنو فازجره ،كذا
 .حراما كان ذلك

 أو كذا، معي تفعل زوجتي قولو، وكذلك بكذا فالن لممفتي، ظممني، يقول بأن )االستفتاء( .3
 ما المستفتي يقول أن األحوط ولكن ، لمحاجة جائز فيذا ، ذلك ونحو كذا، يفعل زوجي
 ، تعيين غير من الغرض بو يحصل فإنو ، ذلك ونحو كذا، أمره من كان رجل في تقول
  جائز. فالتعيين ذلك ومع

 واجب بل ، المسممين بإجماع جائز وذلك ، ونصيحتيم الشر من (المسممين )تحذير .4
 .لمحاجة

                                                           

 (.1/0شرح سنن أبً داود: عبد المحسن العباد) ((1

( وصححه األلبانً فً صحٌح الجامع انظر 4875/ح4/069سنن ابً داوود، كتاب اآلداب، باب فً الؽٌبة) ((2

 .5142حدٌث

 .0834انظرح صححه اللبانً فً الترؼٌب والترهٌب( 05728 /ح40/467مسند اإلمام أحمد) ((3

 (.4875 /ح13/152، كتاب األدب، باب فً الؽٌبة)العظٌم آباد :داود عون المعبود شرح سنن أبً ((4
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، فيجوز ذكره بما كشرب الخمر ومصادرة أموال الناس ، (مجاىرًا بفسقو أو بدعتو ) .5
  .(1)خربو ، وال يجوز بغيره إال بسبب آيجاىر 

 
األعشى أو األعرج أو األعور جاز تعريفو و  : كاألعمىفإذا كان معروفًا بمقب (التعريف) .6

   .(2)ولى، ولو أمكن التعريف بغيره كان أبو ، ويحرم ذكره بو عمى سبيل التنقيص

  النميمة:

 خبيث داء فيي النميمة، المجتمع اإلسالمي في انتشرت التي الديون المعنوية من إنّ   
وقع ألنو ي مغتاب؛ال النَّمَّام أشد خطًرا مناألحبة، و  ويفرَّق ،اأُلسر فييدم األلسن عمى يجري

ىي نقل كالم ، فالنميمة عكر صفو النفوسيو  ،األرحام عُ قطّْ يبين الناس العداوة والبغضاء، و 
ومن خالل ىذا يتضح الفرق بينيا وبين ، (3)اإلفسادالناس بعضيم إلى بعض عمى جية 

 أو بعممو كان سواء رضاه بغير ،اإلفساد جية عمى لغيره الشخص حال نقل النميمةف، الغيبة
 ذلك يشترط وال اإلفساد، بقصد النميمة فامتازت ،يكره بما غيبتو في ذكره والغيبة عممو بغير
 ، ومن األدلة ما يأتي:جماعبالكتاب والسنة اإل وقد ثبت تحريم النميمة ،الغيبة في

 :الكريـ مف القراف

  .(4) چ ۋ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ۈ  ٴۇ  ۋ ٹ ٹ چ 

، بنميمٍ  مشاءٍ  ، ىمازٍ ميينٍ  حالفٍ  كلَ  رسوَلو، أن يطيعَ  نيى اهللي كجو الدللة:  
 وىذه الخصمة ىي اْلَبْين َذات َفَسادِ الكالم بقصد ا َوَيْنُقل النَّاس َبْين َيْمِشي وىو الذي

 اآلتي. الشريف كما ثبت في الحديث، (5)اْلَحاِلَقة

 النبكية: مف السنة

، قىاؿى   الدٍَّردىاءً  أىًبي عف .1 ـٍ  أىلى   المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى ؿى  أيٍخًبريكي ةً  ًمفٍ  ًبأىٍفضى يىاـً  دىرىجى ةً  الصّْ الى  كىالصَّ
دىقىةً  حي  قىاؿى  :المَّوً  رىسيكؿى  يىا بىمىى قىاليكا كىالصَّ فىسىادي  اٍلبىٍيفً  ذىاتً  ًإٍصالى  اٍلبىٍيفً  ذىاتً  كى

                                                           

 (.1429/ح4/0251، سبل السالم شرح بلوغ المرام)339انظر األذكار: النووي ص ((1

 .539األذكار: اإلمام النووي ص ((2

 .336المرجع السابق: ص  ((3

 .11,10آٌة القلم: سورة  ((4

 (.0/534مختصر ابن كثٌر: الصابونً) ((5
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اًلقىةي  تىٍستىٍأًصموي  الدّْيف تىٍحًمؽ أىفٍ  شىٍأنيىا ًمفٍ  الًَّتي ًىيى ،(1)اٍلحى الشٍَّعر،  اٍلميكسى  يىٍستىٍأًصؿ كىمىا كى
 واالبتعاد، واالجتناب، ،اْلَبْين َذات ِإْصاَلح ِفيوتحبيب  َوَتْرِغيب َحثّّ  اْلَحِديث ىذا َوِفي
ْفَساد َعنْ  ْصاَلح أِلَنَّ  ؛ِفيَيا اإْلِ  اْلُمْسِمِميَن، َبْين التََّفرُّق َوَعَدموالترابط  ْعِتَصامِ اال َسَبب اإْلِ
اِئم َيَنالوُ  َما َفْوقعالية  َدَرَجة َنالَ  ،َفَسادَىا َوَرَفعَ  ،ِإْصاَلحَيا َتَعاَطى َفَمنْ  بآيات  اْلَقاِئم الصَّ
 .  (2)َنْفسو ِبُخَوْيَصةَ  اْلُمْشَتِغل اهلل

 كما ليعذباف إنيما فقاؿ بقبريف كسمـ عميو اهلل صمى النبي مر قاؿ  عباس ابف عفك  .2
 بالنميمة يمشي فكاف اآلخر كأما البكؿ مف يستتر ل فكاف أحدىما أما كبير في يعذباف

 فعمت لـ اهلل رسكؿ يا قالكا كاحدة قبر كؿ في فغرز نصفيف فشقيا رطبة جريدة أخذ ثـ
 . (3)ييبسا لـ ما عنيما يخفؼ لعمو قاؿ ىذا

 َسَببُ  َوَأنََّيا النَِّميَمِة، َأْمرِ  ِعَظِم وخطر َعَمى َدِليلٌ  اْلَحِديثين الشريفين ِفي كجو الدللة:
َمِة، النَِّميَمةِ  َعَمى َمْحُمولٌ  َوُىوَ  اْلَعَذاِب،  اْقَتَضى فإَذا الغيبة، النَِّميَمَة حكميا حكم َفِإنَّ  اْلُمَحرَّ
 كمنَمْمُنوَعًة،  َتُكنْ  َلمْ  ِبَتْرِكَيا اْلَغْيرُ  َيْسَتِضرُّ  َمْصَمَحةً  ِفْعُمَيا َأوْ  ِباْلَغْيِر، َتَتَعمَّقُ  َمْفَسَدةً  من تركيا

عد ، وىذا ال يُ ُيَحذُّْرهُ   نأ فيجب عميو ُعْدَواًنا وُظْمًما إْنَسانٍ  إيَذاءِ  ِبِإَراَدةِ  ُيَحدّْثُ  َشْخًصا َسِمعَ 
 .(4)كانت نيتو سميمةإذا  نميمة، 

ٍبدً  عفٍ  .3 مَّدنا ًإفَّ  قىاؿى  مىٍسعيكدو  ٍبفً  المَّوً  عى ـٍ  أىلى  قىاؿى   ميحى  اٍلقىالىةي  النًَّميمىةي  ًىيى  اٍلعىٍضوي  مىا أينىبّْئيكي
 .(5)النَّاسً  بىٍيفى 

ٱ  ٻ  ٻ  چ  قكلو تعالىمنو و  ،والتمزيق ،القطع ىي ةضْ العَ : إن كجو الدللة 

 المفرقة فاألداة ببعض ويكفرون ببعض منو يؤمنون وأجزاء، قطًعا يعني ،(6)چٻ
 بعض في بعضيم الناس كالم اإلنسان ينقل أن وىي :النميمة قال ليم، الممزقة لْلمة
 . (7)الذنوب كبائر من والنميمة بينيم، اإلفساد أجل من

                                                           

(، 0529/ح4/66(،والترمذي)4073/ح13/78سنن ابً داوود، كتاب األدب، باب فً إصالح ذات البٌن) ((1

 .5272: انظر ححبان ابن صحٌح على الحسان التعلٌقاتوصححه األلبانً فً 

 (.4073/ح12/448عون المعبود شرح سنن ابً داوود) ((2

 (.6250/ح1147صحٌح البخاري: كتاب األدب، باب الؽٌبة)ص ((3

 (.1/126: ابن دقٌق العٌد)األحكام عمدة شرح اإلحكام إحكام ((4

 (.6820/ح8/08صحٌح مسلم:  كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحرٌم النمٌمة) ((5

 .91الحجر آٌة ((6

 (.6/147شرح رٌاض الصالحٌن: ابن عثٌمٌن) ((7
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ـٍ  أىلى : " قىاؿى   النًَّبيَّ  أىفَّ  يىًزيدى، ًبٍنتً  أىٍسمىاءى  عىفٍ  .4 ـٍ  أيٍخًبريكي  اهللً  رىسيكؿى  يىا بىمىى: قىاليكا"  ًبًخيىاًركي
كا، ًإذىا الًَّذيفى  :قىاؿى  ؤي ـٍ  أىلى : قىاؿى  ثيَـّ  تىعىالىى اهللي  ذيًكرى  ري ؟ أيٍخًبريكي ـٍ  ًبالنًَّميمىًة، المشاؤكف ًبًشرىاًركي

 .(1)اٍلعىنىتى  ًلٍمبيرىآءً  اٍلبىاغيكفى  اأٍلىًحبًَّة، بىٍيفى  اٍلميٍفًسديكفى 

 تعالى، باهلل ذكروك رأيتيم إذا من الناس، دل الحديث عمى أن خياركجو الدللة: 
 يفسدون والذين بالنميمة، الناس بين يمشون الذين فيم الخمق، شرار وأما بيم، اهلل وذكرت

 .(2)البرآء في العنت يبتغون والذين األحبة، بين
ذىٍيفىةى  عىفٍ  .4 ُـّ  رىجيالن  أىفَّ  بىمىغىوي  أىنَّوي  حي ًديثى  يىًن ذىٍيفىةي  فىقىاؿى  اٍلحى نَّةى  يىٍدخيؿي  لى »  يىقيكؿي   سىًمٍعتي  حي  اٍلجى

ؿي  لى » ، كفي ركاية(3)«قتات نَّةى  يىٍدخي     . (4)«نىمَّاـه  اٍلجى
 يسمعُ  من والقتات وينقميا، القضيةَ  ُيحضر من النَّمام أن والنمام، القتات بين والفرق

ذمِّا ىذا الحديث، الذي يبين  بالنَّمَّام ، فكفى(5)سمعو ما ينقل ثم بو، يعممُ  ال َمنْ  حديث من
 عن لينتيي لو، زاجًرا ورادعاً  الوعيد ىذا فيكون الداخمين، مع بداية اْلَجنَّة دخول ُيحَرم أنو
 الذميم. الُخُمقِ  ىذا

ًممىٍت ًإلىٍيوً   ة:نىًميمى  ما يجب عمى مىٍف حي

 :وىيأمور  ستة نميمة إليو ُحممت من عمى يجب

 .الخبر مردود وىو ، فاسق النمام ألن ؛يصدقو ال أن   .1
 .فعمو ويقبح وينصحو، ذلك، عن ينياه أن  .2
 .واجب اهلل في والبغض اهلل، في بغضويُ  أن .3
 .(6)(الظن من كثيرا اجتنبوا: ) تبارك وتعالى لقول ، السوء عنو في المنقول يظن ال أن  .4
  لك.ذ تحقيق عن والبحث ،التجسس عمى ىذه النميمة حممكت ال أن  .5
 .(7)نميمتو يحكي فال ،أن يقع فيما وقع فيو النمام لنفسو يرضى ال أن .6

 تظير كالما إال ،الكالم جميع عن لسانو يحفظ أن ،مكمف يجب عمى كلف  
 قد نوأل عنو، اإلمساك فالسنة المصمحة، في وتركو الكالم استوى ومتى فيو، المصمحة

                                                           

 .1098 (، صححه األلبانً فً السلسلة الصحٌحة، انظر ح07598/ح45/575مسند اإلمام أحمد) ((1

 (.337ص) العالمٌة المدٌنة جامعة مناهج :الموضوعً لحدٌثا ((2

 .(6056/ح1147صصحٌح البخاري: كتاب األدب، باب ما ٌكره من الؽٌبة) ((3

انِ  َبابُ صحٌح مسلم: كتاب األٌمان،  ((4 ٌَ ِمٌَمةِ  َتْحِرٌمِ  ِؼلَظِ  َب  (.125/ح1/121)النَّ

 (.6254/ح6/139) الدٌوبنديفٌض الباري على صحٌح البخاري:  ((5

 .10سورة الحجرات: آٌة ((6

 (.348انظر األذكار: النووي ص) ((7
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 ال والسالمة ، العادة في غالب أو كثير ىذا بل ، مكروه أو حرام إلى المباح الكالم ينجر
 .(1)شيء يعدليا

 عمر: إن فقال ، بشيء فذكر رجال  العزيز عبد بن عمرَ  إلى رجلٌ  جاء وقد  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  چ  اآلية ىذه أىل من فأنت كاذبا كنت فإن أمرك، في نظرتُ  شئتَ 

ن،  (2) چٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   فأنت ،صادقاً  كنت وا 
ن (3) چ ۉ  ۉ  ېچ : اآلية ىذه أىل من  أمير يا العفو قال ، عنك عفوت شئت وا 

  .(4)أبدا إليو أعود الواهلل  المؤمنين
  كالسب: المعف.2

المذمومة  األوصاف أصحاب لعن يجوزولكن  المسممين، بإجماع حرام المسمم لعن إنَّ 
 اهلل ولعن الكافرين، اهلل لعن ، والنصارى الييود اهلل الظالمين، لعن اهلل لعن :كقولك ،بالعموم

وقد .  (5) فحرام باإلجماع والجمادات، الحيوانات ولعن ين،يالتعأما لعن المسمم عمى  الفاسقين،

 منيا ما يأتي:عن في كثير من األحاديث مجاء تحريم السب وال

ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  .1  .(6)"لىعَّاننا يىكيكفى  أىفٍ  ًلًصدّْيؽو  يىٍنبىًغي لى " :قىاؿى  ، اهللً  رىسيكؿى  أىفَّ   ىيرى

 وألنَّ  ؛ُخُمقو من المعن كثرة تكن لم ،وأفعالو ،أقوالو في صادًقا كان من أنَّ : الحديث معنى
من  واإلكثار ،ناره في ويدخل ،وجّنتو ،اهلل رحمة من يبعد بأن عميو دعا فقد مسممًا، لعن إذا

 من كثر فمن ،والرحمة ،الشَّفقة صفاتيم أعظم من فإن ،الصدّْيقين أوصاف يناقضالمعن 
 الشفاعة منصب سمب فقد ُسمب ىذا المنصب ومن الصدّْيقية منصب مبسُ  فقد المعن

 في الحديث اآلتي.  قال كما ، (7)األخروية والشيادة

                                                           

 (.330المرجع السابق ص) ((1

 .6سورة الحجرات: آٌة ((2

 .11آٌة : القلمسورة  ((3

 .349األذكار: النووي ص ((4

 .353األذكار: النووي ص ((5

َوابِّ  لَْعنِ  َعنْ  النَّْهًِ  َبابُ صحٌح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب،  ((6 ِرَها الدَّ ٌْ  (.0597/ح4/0225)َوَؼ

 (.6492/ح04/389: محمد الهرري الشافعً )مسلم صحٌح شرح الوهاج الكوكب ((7
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، قاؿ عف ابي الدرداء  .2 مَّى المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى  شيفىعىاءى  المَّعَّانيكفى  يىكيكفي  لى  كى
 . (1)اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  شييىدىاءى  كىلى 

َيا َأْقَوالٍ  َثاَلَثةُ ُذِكر في بيان الشيادة والشفاعة،  كجو الدللة:  اَل  ،َوَأْشَيُرَىا َأَصحُّ
َشَياَدُتِيْم في  تُْقَبلُ  اَل  ،الثَّاِنيالقول َ و  ،ِإَلْيِيمُ  ُرُسِمِيمْ  ِبتَْبِميغِ  اأْلَُممِ  َعَمى اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ُشَيَداءَ  َيُكوُنونَ 

  .(2)المَِّو  َسِبيلِ  ِفي الشََّياَدةَ  ُيْرَزُقونَ  اَل  َوالثَّاِلثُ  الدنيا ِلِفْسِقِيْم،

ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  .3 مىى اٍدعي   اهللً  رىسيكؿى  يىا: ًقيؿى : قىاؿى  ىيرى  أيٍبعىثٍ  لىـٍ  ًإنّْي: »قىاؿى  اٍلميٍشًرًكيفى  عى
نَّمىا لىعَّاننا،  .(3)«رىٍحمىةن  بيًعٍثتي  كىاً 

التي ىي ابعاد لم يبعث ألطمق المعنة   يَّ بندل الحديث عمى أن الكجو الدللة: 
نما جاء رحمة لمعالمينالناس عن رحمة اهلل   .(4)، وا 

اؾً  ٍبفً  ثىاًبتً  عىفٍ  .4 حَّ مىفٍ  كىقىٍتًموً  اٍلميٍؤًمفً  ٍعفي ل :قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً  الضَّ  فىييكى  ًبكيٍفرو  ميٍؤًمننا رىمىى كى

   .(5)كىقىٍتًموً 

 إبعاده قولو تضمن فقد لعنك اهلل، أو عميك لعنة اهلل،  لمؤمن قال من نأ :كجو الدللة
خراجو المسممين، بيا رحمي التي اهلل رحمة عن  ومن واآلخرة، الدنيا أحكام في جممتيم من وا 

 وال ،المسممون بو انتفع بما ينتفع لم إذ المسممين، عن المفقود بمنزلة صار أصبح حالو كذلك
 الدنيا، منافع عن يقطع من قتمو القاتل ألنَّ  ؛بالقاتل الالعن رسول اهلل فشبو ،بو انتفعوا

 كإثم الالعن إثم فيكون ىذا وعمى، (6)اهلل رحمة وعن اآلخرة نعيم عن يقطع من لعنو الالعنو 
 معنىً  أفقده والالعن ،ومعنىً  حسِّا المقتول أفقد ألنو ،اإلثم في أعظم القاتل أن غير القاتل،
 . (7)أعمم واهلل مثمو وأنَّ  عميو فصدق ،اإلثم مطمق في اشتركا قد لكنيما ،أخف فإثمو

                                                           

َوابِّ  لَْعنِ  َعنْ  النَّْهًِ  َبابُ صحٌح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب،  ((1 ِرَها الدَّ ٌْ  (.0598/ح4/0226)َوَؼ

 (.16/146)النووي: المنهاج شرح صحٌح مسلم بن الحجاج ((2

َوابِّ  لَْعنِ  َعنْ  النَّْهًِ  َبابُ صحٌح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب،  ((3 ِرَها الدَّ ٌْ  (.05999/ح4/0226)َوَؼ

ِؽٌرِ  ((4  (.2611/ح 4/213ألمٌر محمد بن اسماعٌل)ا: التَّنوٌُر َشْرُح الَجاِمع الصَّ

 (.6274ح /1147ما ٌنهى من السباب واللعن)ص صحٌح البخاري: كتاب األدب، باب ((5

َوابِّ  لَْعنِ  َعنْ  النَّْهًِ  َبابُ كتاب البر والصلة واآلداب، : موسى لشٌن، مسلم صحٌح شرح المنعم فتح ((6 ِرَها الدَّ ٌْ  َوَؼ

 (.5754 /ح12/79)

هُ  بَِشًٍء، َنْفَسهُ  قَتلَ  َمنْ  إٌَِمانِ ، َبابُ : الهروي الشافعً، كتاب اإلٌمان، مسلم صحٌح شرح الوهاج الكوكب ((7  َوأَنَّ

بُ  اٍر، فًِ بِهِ  ٌَُعذَّ ْدُخلُ  َل  َوأَنَّهُ  النَّ ةَ  ٌَ  (.027/ح3/162)َذلَِك  َوَؼٌرِ  ُمْسلَِمة ، َنْفس   إل اْلَجنَّ
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، كل بطىعَّاف، المؤمف ليس"  اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ مسعكد  بف اهلل عبد عف .5  كل بمعَّافو
 .(1)"البىًذمء الفاحش

رسول  سمَّاهو  وغيبة، ذم بنحو األعراض في إن المؤمن ال يكون طعَّاناً كجو الدللة:   
 وال يكون ،اليد كجرح المسان وجرح حسا، النصال كسيام الكالم سيام ألنَّ  ،طعاناً   اهلل 

 لما الكالم في الفحشو  ،كالمو في اً فاحش يكون وال ،شيء ألي المعن كثير لعانًا، أي المؤمن
ن منطقو في الفاحشوىو  بذيء المسان يكون وال ،ينبالدّْ  يتعمق مما سماعو يكره  كان وا 

 . (2)صادقاً 

ًعدىتً  شىٍيئنا لىعىفى  ًإذىا اٍلعىٍبدى  ًإفَّ »  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  .6  أىٍبكىابي  فىتيٍغمىؽي  السَّمىاءً  ًإلىى المٍَّعنىةي  صى
ذي  ثيَـّ  ديكنىيىا، أىٍبكىابييىا فىتيٍغمىؽي  اأٍلىٍرضً  ًإلىى تىٍيًبطي  ثيَـّ  ديكنىيىا، السَّمىاءً  ، يىًميننا تىٍأخي ًشمىالن  لىـٍ  فىًإذىا كى

عىتٍ  مىسىاغنا تىًجدٍ  ، الًَّذم ًإلىى رىجى لَّ  أىٍىالن  ًلذىًلؾى  كىافى  فىًإفٍ  ليًعفى عىتٍ  كىاً   . (3)«قىاًئًميىا ًإلىى رىجى

 المعنة ىذه فإن ،لمعن أىالً  ليس آدمي لعن من عمى شديد وعيد : ىذاكجو الدللة  
 يكن لم إذا قائميا إلى النياية في ترجع ثم ،والشمال واليمين ،واألرض السماء في تتحول
  .(4)ليا أىالً  الممعون

ٍبدً  .7 ًقتاليوي  فيسيكؽه  اٍلميٍسًمـ ًسبىابي : قىاؿى   النًَّبيٌ  أىفَّ   مىٍسعكدو  ٍبفً  اهللً  عف عى  .(5)كيٍفره  كى

ْنَسانِ  ِعْرضِ  ِفي َوالتََّكمُّمُ  ىو الشَّْتمُ في الحديث  السَّبُّ  كجو الدللة:   َواْلِفْسقُ  َيِعيُبُو، ِبَما اإْلِ
 .(6)عن الطاعةُ  اْلُخُروجُ 

ٍنيىا، المَّوي  رىًضيى  عىاًئشىةى  عىفٍ  .8 ، تىسيبُّكا لى »  النًَّبيُّ  قىاؿى : قىالىتٍ  عى ـٍ  األىٍمكىاتى ٍكا قىدٍ  فىًإنَّيي  أىٍفضى
  (7) «قىدَّميكا مىا ًإلىى

 وصموا :أي( أفضوا قد فإنيم) بقولو النيي وعمل لمتحريم، فيو لنييا كجو الدللة: 
 سب نيي عن والحديث. سبيم في فائدة فال شرًا، أو ،كان خيراً  عمميم من قدموا ما إلى

                                                           

 أو الشٌخٌن شرط على كان فٌما الصحٌح الجامع(.، والحدٌث صحٌح انظر: 3838 /ح4/55مسند اإلمام أحمد) ((1

 .(13/ 0) الداوديٌخرجاه: ٌوسؾ  ولم أحدهما

ِؽٌرِ  الَجاِمع َشْرحُ  التَّنوٌرُ  ((2  (.7566/ح9/030: الصنعانً)الصَّ

الترؼٌب (، صححه األلبانً، وقال حدٌث حسن لؽٌره، انظر صحٌح 4925ح /4/077سنن ابً داوود) ((3

 ( .0790والترهٌب ح)

 (.1558 /ح6/020شرح رٌاض الصالحٌن: ابن عثٌمٌن) ((4

ْحَبطَ  أَنْ  ِمنْ  اْلُمْؤِمنِ  َخْوؾِ  َبابصحٌح البخاري: كتاب األٌمان،  ((5 ْشُعرُ  َل  َوُهوَ  َعَملُهُ  ٌَ  (.48/ح02)صٌَ

   (.116/ح0/54شرح صحٌح مسلم، أبو الفضل عٌاض السبتً ) ((6
 انظر صححه األلبانً: (.1393/ح058)صاألَْمَواتِ  َسبِّ  ِمنْ  ٌُْنَهى َما َبابُ صحٌح البخاري، كتاب الجنائز،  ((7

 الجامع صحٌح فً 7311: رقم حدٌث
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 سبو؛ يجوز فال منيم، المعين وأما ،عموماً  سبيم فيجوز الكفار أموات أما ،المسممين أموات
 كأبي كافرًا، موتو عمى الشارع نص ممن يكون أن إال مسممًا، مات ألنو يحتمل أن يكون

 . (1)جيل وأبي ليب
ٍبدً  عىفٍ  .9 ك ٍبفً  المَّوً  عى ـي : »قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً  ، عىٍمرو ـى  مىفٍ  الميٍسًم ًم  ًلسىاًنوً  ًمفٍ  الميٍسًمميكفى  سى

يىًدًه، رى  مىفٍ  كىالمييىاًجري  كى ٍنوي  المَّوي  نىيىى مىا ىىجى  . (2)«عى

 ِبالشَّْتِم، َوالمَّْعِن،ِ  (،)ِلَساِنو ِمنْ  المسممون المسمم الحقيقي من َسِممَ  إنَّ  كجو الدللة:  
ْرِب، ، وسمموا من )يده(َذِلكَ  َواْلِغيَبة، َوَغْيرِ  َوالنَِّميَمِة، َواْلُبْيتَاِن،   َوالدَّْفِع، َواْلَقْتِل، ،َواْلَيْدمِ  ِبالضَّ
ا َوَنْحِوَىا، يَذاءَ  أِلَنَّ  عمى اليد؛ المَّْسانَ  َوَقدَّمَ  ِبِيَما، اأْلََذى َأْكَثرَ  أِلَنَّ  )المسان واليد(؛ َوُخصَّ  ِبوِ  اإْلِ

 َواْلَعامُّ  اْلَخاصُّ  ِبوِ  َواْبُتِميَ  َواأْلَْمَواَت، اأْلَْحَياءَ  َيُعمُّ  وأَِلَنَّوُ  ،ِنَكاَيةً  َأَشدُّ  ووأَِلَنَّ  َوَأْسَيُل؛ َأْكَثرُ 
 ِبَيا؛ َتْظَيرُ  ِإنََّما اأْلَْفَعالِ  ُسْمَطةَ  أِلَنَّ ؛ اْلَجَواِرحِ  َساِئرِ  َعنْ  ِباْلَيدِ  َكنَّىو  اأْلَيَّاِم، َىِذهِ  ِفي ُخُصوًصا

 . (3)َواْلَمْنعُ  َواْلَوْصلُ  َواْلَقْطعُ  ،اْلَبْطُش  ِبَيا ِإذْ 
ٍيدً  عىفٍ  .10 ، ٍبفً  زى اًلدو ةً  ييكًقظي  فىًإنَّوي  ؛الدّْيؾى  تىسيبُّكا لى »  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  خى الى   .(4)ًلمصَّ

ال   َفَقالَ  َرُجٌل، َفَمَعَنوُ  َصَرخَ  ِديًكا ىو َأنَّ  ،َذِلكَ  النبي َقْولِ  َسَببَ إن  كجو الدللة:  
، َأنْ  َيْنَبِغي في اْلَخْيُر اَل  ِمْنوُ  اْستُِفيدَ  َمنِ  ُكلَّ  َأنَّ  ِمْن ىذا الحديث، تسبوه، وُيْؤَخذُ   َأنْ  َواَل  ُيَسبَّ

ذا كان ىذا النييو ،(5)ِإَلْيوِ  َوُيْحَسنُ  ُيْكَرمُ  َبلْ  ِبوِ  ُيْسَتَيانَ   مع الطير، فمن باب أولى اإلنسان؛ ا 
 .  عند اهلل  وأفضل أكرمو ألنَّ 
ٍيرىةى، أىًبي عىفٍ  .11  يىٍعتىدً  لىـٍ  مىا اٍلبىاًدًئ، فىعىمىى قىالى  مىا اٍلميٍستىبَّافً : »قىاؿى   اهللً  رىسيكؿى  أىفَّ  ىيرى

 .(6)«اٍلمىٍظميكـي 

 ما بمثل إال ينتصر أن سبوبلمم يجوزأخذ العمماء من ىذا الحديث أنو ال  كجو الدللة:
ال يجوز االنتصار بيا، وأما ما  مثل ىذه األمور أو لعنًا، ألن ،قذفا أو ،كذبا يكن مالم ،سبو

 المسبوب انتصر اذاف ،ذلك نحو أو جافييا  أحمق يا ظالم يجوز االنتصار بو، كقولو يا
 االثم أو ،االبتداء إثم عميو وبقي حق المسبوب، منالمعتدي األول  وتحمل مظممتو، استوفى

                                                           
 (.1560 /ح8/426: محمد الشافعً)دلٌل الفالحٌن لطرق رٌاض الصالحٌن( (1

 (.12/ح10المسلمون من لسانه وٌده)صالمسلم من سلم  َبابُ صحٌح البخاري، كتاب اإلٌمان،  ((2

 (.6/ح1/71: علً الهروي القاري)المصابٌح مشكاة شرح المفاتٌح مرقاة ((3

(، صححه األلبانً فً كتاب 5121 /ح4/307ما جاء فً الدٌك والبهائم) َبابُ سنن أبً داوود، كتاب اإلٌمان،  ((4

 .5721ح لأللبانً حبان ابن صحٌح على الحسان التعلٌقات

 (.3325 /ح6/353فتح الباري شرح صحٌح البخاري: ابن حجر) ((5

لَةِ  اْلبِرِّ  كتابصحٌح مسلم:  ((6  (.0587/ح4/0222، باب النهً عن السباب)َواآْلَدابِ  َوالصِّ
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 البادئ عمى معني ويكون ،منو باالنتصار ثماإل جميع عنو يرتفع وقيل ،تعالى هلل المستحق
 . (1)االثم ال والذم الموم عميو أي

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.69/ح16/141، باب النهً عن السباب)واآلداب والصلة البر كتابشرح النووي على مسلم:  ((1
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  الستيزاء بالمؤمنيف:السيٍخًريَّة ك .3

، وىما من كبائر الذنوب ،إن من الدُّيون المعنوية بين العباد السخرية واالستيزاء  
  .(1)العيوب وقبائح

 الضحك، واالستيزاء، وجو عمى ونقائصيم، عيوبيم، ىي احتقار الناس وذكر:  السخريةك 
 أو أو بالضحك عمى كالمو، باإلشارة، أو بالفعل، أو بالقول، بالمحاكاة تكون السخرية وقد
 .(2)صورتو قبح عمى

ومن المالحظ عميو في واقعنا المعاصر التياون بأمرىا، مع أن الشريعة االسالمية  
التحمل منيا، ويكفي ىذه الخصمة  معنوية، يجبُ  اً طرىا، وجعمتيا ديونحذرت منيا، وبينت خ

ذمًا، أنيا سمو وعالمة لممنافقين، وبضاعة لممفمسين، إضافة الى ذلك أنيا تتنافى مع مبدأ 
 الكرامة اإلسالمية، إذ إن اإلنسان مكرم عند اهلل، فال يميق بمسمم يخشى اهلل أن يتخمق بيا.

 .(3)الفرؽ بيف السخرية كالستيزاء

من فعل يستيزأ بو من أجمو، : ىو أن يقوم اإلنسان باالستيزاء من غير أن يسبق الستيزاء
 .اءً ابتد أو قول ممن ُيْسَتيَزُأ بو بل ُيْسَتيَزُأ بو يمزم تقدم فعل، ال ااِلْسِتْيَزاءُ ف

 إنسان سبب لو السخرية.: يدل عمى فعل وقع من السخرية

 :في ديكف العباد المعنكية أنكاع السخرية كالستيزاء

 في مطَّردةٌ  ظاىرة باألنبياء، ودعوِتيم، واالستيزاء السخريَّة ظاىرة نَّ إ الستيزاء باألنبياء: .1
 من ،والمستيزئين الساخرين من كثرين، َقَصص بذكر الكريم القرآن حفل قدف ،عصر كل

 :وىذا بيان أبرزىا والمنافقين، الكفرة
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  عمى لسانيـ تعالى اهلل ، قاؿقـك نكح مع نبييـ . أ

  .(4)چٿ  ٿ        ٿ   پ    پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ 
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  چ  قاؿ اهلل عمى لسانيـ، قـك شعيب، . ب

﮴  ﮵     ﮶  ﮷    ﮸  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ    . (5)چ ۓ ﮲  ﮳ 
                                                           

 (.0/567ابن حجر) :الكبائر اقتراؾ عن الزواجر ((1

 (.06/131)المرؼً الشٌخ تفسٌر ((2

 .(50الفروق: أبو ىالل العسكري ص) ((3
 .٨ٖ آٌة :هودسورة  ((4

 . ٨٨آٌة : هودسورة  ((5



45 
 

 الحميـ الرشيد عمى جية السخرية كالستيزاء. نيـ يقكلكف إنؾ ألنتكمعمـك أ
﮲           ے  ے  ۓ  ۓچ  حكاية عف حاليـ تعالىاهلل ، قاؿ كفار قريش مع محمد .2

 . (1)چ﮳ ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸ 
 لرسول ىو إيذاء فييم، والطعن وانتقاصيم بالصحابة االستيزاء إن الستيزاء بالصحابة: .3

 رباىم، الذين أصحابو يمألنَّ  والسالم؛ الصالة عميو مكانتو من وحط لو، وانتقاص  اهلل
 والتحقير ،المنافقين َلْمز لم يسمموا من  نيمالَّ إ، إ(2)خيراً  بيم وأوصى رىم،وذكَّ  وزكاىم،

ې  ى  ى  ائ    ائ  چ  قال تعالى في الذكر الحكيم شأنيم؛ من

 ،(3)چۈئۈئ  ېئ   ېئ  ېئ   ىئ    ىئ  ىئ  ۆئ   ۆئ ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ      
لى يومنا اهلل ، الذين رضي الكرام قدح وتسخر وتذم في الصحابةعض الفرق تَ بىناك  وا 

 عنيم في كثير من اآليات، فال حول وال قوة إال باهلل.
 بشرع التزمَ  َمن كلُّ  يسَمم لم الزَّمان المعاصر، ىذا في  الستيزاء بالمتمسؾ بأحكاـ اهلل: .4

فإنو تطالو   نبيو ألمر وامتثل ،المحية أعفىمن ف النساء، أو الرجال من سواء اهلل،
 بيا، ُيستيَزأ فإنو حجاَبيا، األلسن وكأنو ارتكب جرمًا، ومن أطاعت ربيا ولبست

 يسَمم لماألمر  فيذا اإليذاء، ىذا عمى يصبروا أن ىؤالء فعمى ،ويعتبرونيا رمزًا لمتخمف
 .العالمين رب عمى تطاولوا حتى تعدَّوا بل ؛والمرَسمون األنبياء منو

واآلن مع التقدم العممي، ىناك بعض الناس يعرض بعض الصور عمى الشبكة   
 أىل من ويستيِزئون يسخرون الذين فيؤالءالعنكبوتية بقصد السخرية واالستيزاء بصاحبيا، 

ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  چ  الكريم كتابو في قال حيث العالمين؛ ربّْ  بقول مىُ ذكرُ أُ  ين،والدّْ  الحقّْ 

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی  جئ    حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  

حب  خب  مب   ىب  يب  جت  حت  خت  مت   ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح   

 .(4)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ     ڀ    ڀ   
 لفقرٍ  أخيو؛ من أحُدىم يسخر أن المؤمنين نيى قد  اهلل نإ الستيزاء بعمـك الناس: .5

ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    چ   ٹ ٹ، ، أو أن يتنابزوا باأللقابارتكبو لذنبٍ  أو بو، نزل

                                                           

 .ٔٗآٌة : الفرقانسورة  ((1

 (.0/861) الشٌخ ناصر: عنهم هللا رضً الكرام الصحابة فً والجماعة السنة أهل عقٌدة ((2

 .٨٧آٌة : التوبةسورة  ((3

 .ٖٙ – ٧ٕآٌة : المطففٌنسورة  ((4
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وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     یی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  

 .(1) چمب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث     جب  حب  خب يئ
  وونبَّ  بعضيم،ب السخرية عن ىمونساءَ  رجاليم : نيي اهلل المسممينكجو الدللة  

والتنابز  الغمز نيي عن كذلك. الساخر من خيراً  ر منو،خِ الذي سُ  اإلنسانُ  يكون قد أنو عمى
وقد نيى  ،(3)اإليمان بعد يفسق أن اإلنسانُ  بئسو  ،فسقاً  ذلك في أنو  ،(2)المكروىة لقاباألب

ٍسبً » ، قاؿ رسكؿ اهلل قال ىريرة  بيأ عن السخرية، فعن رسول اهلل   ًمفى  اٍمًرئو  ًبحى
اهي  يىٍحًقرى  أىفٍ  الشَّرّْ  ، أىخى ـى مىى اٍلميٍسًمـً  كيؿُّ  اٍلميٍسًم رىاـه، اٍلميٍسًمـً  عى مىاليوي، دىميوي، حى وي  كى  .(4)«كىًعٍرضي

ٍبدً  وَعنْ   ، ٍبفً  اهللً  عى ؿي  لى : »قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً  مىٍسعيكدو نَّةى  يىٍدخي  قىٍمًبوً  ًفي كىافى  مىفٍ  اٍلجى
ؿه  قىاؿى  «ًكٍبرو  ًمفٍ  ذىرَّةو  ًمٍثقىاؿي  ؿى  ًإفَّ : رىجي سىننا ثىٍكبيوي  يىكيكفى  أىفٍ  ييًحبُّ  الرَّجي نىٍعميوي  حى سىنىةن، كى  ًإفَّ : »قىاؿى  حى
ًميؿه  اهللى  ، ييًحبُّ  جى مىاؿى ؽّْ، بىطىري  اٍلًكٍبري  اٍلجى    .(5)«النَّاسً  كىغىٍمطي  اٍلحى

واعتقاد أنيم  ،بيم واالزدراءالناس  احتقارُ  :أي ،في الحديث ومعنى غمط الناس
من  الصفات وكل ىذه ،(6)عمييم واالفتخار ،، واستصغارىم لما َيَرى من رفعتو عمييمدونو

  كما اخبر المصطفى  ،الجنة ااحبيال يدخل ص التيالكبر 

 كان إذا حتى ،لمّدين منافية أمرىا عظيم، فيي ةيَّ رِ خْ السُّ  أن ابتداءً  يتبيَّن تقَّدم، ومما
ی  جئ  حئ  مئ  ىئ    ىئ  ی  ی    ی   چ  رب العالمين قال   ،وتحسر رُ الساخِ  ندم القيامة يوم

 . (7)چخب  مب  ىب     يئ  جب  حب

 القذؼ كالتعدم عمى الشرؼ: .2

 منيا يفيم التي األلفاظ من ذلك غير أو زاٍن، يا: يقول بأن بالزنا، الرمي ىو: القذف
 .(8)بالزنا غيره رميو

                                                           

 .١١آية : الحجراتسورة  ((1
 القرآن فً عنهالمنهً  هو والخٌر التحقٌر، أو التشرٌؾ، أو للتعرٌؾ، الول، السم بعد وضع اسم: اللقب ((2

 (. 331) ص سعدي أبو جٌب: القاموس الفقهً انظر إلى الكرٌم

 (.8/510)عزت محمد دروزة التفسٌر الحدٌث: ((3

لَةِ  اْلبِرِّ  كتاب، مسلم صحٌح ((4  َوِعْرِضِه، َوَدِمِه، َواْحتَِقاِرهِ  وخذلنه المسلم ظلم تحرٌم باب، َواآْلَدابِ  َوالصِّ

 (.0564ح/8/1986)َوَمالِهِ 

 (.91/ح1/93صحٌح مسلم: كتاب الٌمان، باب تحرٌم الكبر وبٌانه، ) ((5

مسلم  إلى بالسالح الشارة عن النهً باب كتاب البر والصلة واآلداب،، المنهاج شرح صحٌح مسلم: النووي ((6

 (.90ح/0/89)

   ٙ٘آٌة : الزمرسورة  ((7

 (.436: صالوجٌز فً فقه السنة والكتاب العزٌز: عبد العظٌم بن بدوي بن محمد )  (8)
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 فأقيم الحدود، من حداً  أتى من أن عمى القذف وخطره عند اهلل فقد أجمع العمماءُ ولعظم 
آراء العمماء في شيادتو بعد التوبة ، فقد تعددت (1)القاذف إال مقبولة شيادتوف  وأصمح، تاب ثم عميو

 عمى قولين:

اسم الفسوق وأما شيادتو  ذىب الحنفية إلى أن القاذف إذا تاب وأصمح ذىب عنو القكؿ األكؿ:
 . (2)أبداً  فال تقبل

، إلى أن القاذف إذا تاب أصمح فشيادتو ذىب المالكية، والشافعية، والحنابمة القكؿ الثاني:
 .(3)بعد القذف مقبولة
 أدلة كؿ فريؽ:

 أدلة الفريؽ األكؿ:

ف تاب كصمي  قكلو حالو ب حى استدؿ الفريؽ األكؿ القائؿ بأف القاذؼ ل تقبؿ شيادتو كا 
ڱ    ڱڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ  تعالى

  .(4) چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ    ں   ں  

وىو  َأْقَرُب مذكور واستدالليم من ىذه اآلية أن االستثناء في قولو )إال الذين تابوا(عائد عمى
أِلَنَّ المََّو َتَعاَلى َذَكَر َشْيَئْيِن اْلِفْسَق َوُسُقوَط الشََّياَدِة َفِبالتَّْوَبِة َيُزوُل َعْنُو اْسِم اْلِفْسِق  الفسق،

تُْقَبُل  ِمْن َقُبوِل الشََّياَدِة أِلَنَّ المََّو َأكََّد ُسُقوَط الشََّياَدِة ِبالتَّْأِبيِد َفَمْو َكاَنْت َشَياَدُتوُ  َوَيْبَقى اْلَمْنعُ 
.(5) ما وقت في القبول ينافي عمى التأبيد، والتنصيص ِبالتَّْوَبِة َلْم َيُكْن ِلِذْكِر التَّْأِبيِد َمْعًنى  

 بالتوبة، الفسق ارتفع فإذا الشيادة، رد في عمة والفسق فسقيم، ىو العقوبة ىذه في العمة الرد:
.(6)عمتو بزوال يزول الحكم ألن معمولو؛ ىو الذي الشيادة رد ارتفاع منو فيمزم  

:أدلة الفريؽ الثاني  

                                                           
 (66: ص) المنذر ابن اإلجماع: (1)

 .(100/ 16) للسرخسً ، المبسوط(018/ 4) الحقائق: الزٌلعً تبٌٌن(2)

 قدامة ابن ، المؽنً:(332/ 0) الشافعً: الشٌرازي اإلمام فقه فً ، المهذب(125/ 7) الستذكار: ابن عبد البر (3)

(03 /009). 

   ٗالنور: (4) 
 .(106/ 7) عابدٌن ابن حاشٌة(5)

 (.457/ 7) وأدلته: وهبه الزحٌلً اإلسالمً الفقه(6)



48 
 

چ بقكلو تعالى  ؿ بأف القاذؼ تقبؿ شيادتو إف تاب كصميحى حالو،استدؿ الجميكر القائ

ڱ  ں   ں    ڱڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڑ

(1) چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ      

 فإذا الجممتين إلى عاد في قولو تعالى) إال الذين تابوا( ستثناءاالبأن  من اآلية استدالليمو 
. (2)شيادتو قبمت القاذف تاب  

 قولو في الوارد االستثناء رجوع في خالفيم: والجميور الحنفية بين الخالف وسبب
 وال جمدة، ثمانين فاجمدوىم شيداء، بأربعة يأتوا لم ثم المحصنات، يرمون والذين: }تعالى
 إلى يرجع ىل[ 5-4/24:النور{ ]تابوا الذين إال. الفاسقون ىم وأولئك أبدًا، شيادة ليم تقبموا
 األخيرة الجممة إلى يرجع أو الفسق، ارتفع كما الشيادة، رد فيرتفع سبقت، التي الُجَمل جميع
 الجمل عقب االستثناء ىل: وىي مشيورة أصولية مسألة إلى راجع والخالف ،(3)الفسق وىي

  .(4)األخيرة؟ لمجممة يعود أو لمجميع يعود المتعاطفة

 الرأم الراجح:

والذي يكفر ثم يتوب تقبل ب ما قبميا، والراجح عند الباحث قول الجميور، ألن التوبة تجُ 
ٌن يْ حٌق ودّ  القذف حدَّ شيادتو، فمن باب أولى شيادة القاذف إذا تاب، ومما يجب أن ُيعمم أن 

ن الحاكم المسمم عمى القاذف الحد، أقام طمبو المقذوف فإن لممقذوف، في ذمة القاذف  وا 
 جاز بالشر، معروفاً  القاذف كان إن ولكن ؛(5)يقام عميو حدٌ  عنو فقد أسقط دينو، وال عفا

 .المسممين أعراض تعرض عن تأديبو لمحاكم

 التخكيؼ كالتركيع: .3

 سكينة إخوانو رحاب في األخ المسمم يجد أن ،اإلخوة الحقوق المعنوية بين منإنَّ  
 وسعادتو، أمنو يعكر أو يخيفو، أو يروعو ما إخوانو من إليو يصل وأالَّ  القمب، وراحة النفس،
تخويف المسمم عدَّ بعض العمماء  نَّ إ شكال الترويع، حتىأكل  الغراء حرمت الشريعة فميذا

ٍيرىةى، أىًبي فعىفٍ  ،لو كان الُمرِوُع مازحاً و  ،(6)الكبائر وترويعو من  اٍلقىاًسـً  أىبيك قىاؿى  يىقيكؿي  ىيرى

                                                           
 4,5سورة النور: آٌة  (1)

 (.080/ 5) المؽنً: ابن قدامة(2)

 .(456/ 7) وأدلته: وهبه الزحٌلً اإلسالمً الفقه(3)

 .(398: ص) اإلسنوي األصول: على الفروع تخرٌج فً التمهٌد(4)

 .(045/ 9) المستقنع زاد على الممتع (  المسألة فٌها خالؾ وهذا ما رجحه الباحث، انظر: الشرح(5

 (.0/728الهٌثمً) حجر بنالكبائر: ا اقتراؾ عن ( الزواجر(6
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ًديدىةو  أىًخيوً  ًإلىى أىشىارى  مىفٍ »  رسكؿ اهلل  تَّى تىٍمعىنيوي  اٍلمىالىًئكىةى  فىًإفَّ  ًبحى فٍ  حى اهي  كىافى  كىاً   ألىًبيوً  أىخى
  .(1)« كىأيمّْوً 

 َتْرِويِعِو، َعنْ  شَِّديدٌ  نَّْييٌ  اْلُمْسِمِم وفيو ُحْرَمةِ  َتْأِكيُد عمى ىذا الحديث ِفيوِ  كجو الدللة: 
نْ "  َوَقْوُلوُ  ُيْؤِذيِو، َقدْ  ِبَما َلوُ  َوالتََّعرُّضِ  َوَتْخِويِفِو،  ِفي لمُمَباَلَغةِ  ،"َوُأمّْوِ  أِلَِبيوِ  َأَخاهُ  َكانَ  َواِ 
 َىْزالً  َىَذا َكانَ  َوَسَواءٌ  ُيتََّيُم، اَل  َوَمنْ  ِفيِو، ُيتََّيمُ  َمنْ  َسَواءٌ  َأَحٍد، ُكلّْ  ِفي النَّْييِ  ُعُمومِ  ِإيَضاحِ 

 . (2)السّْاَلُح فيؤذي أخاه َيْسِبُقوُ  َقدْ  وأَِلَنَّوُ  َحاٍل، ِبُكلّْ  َحَرامٌ  اْلُمْسِممِ  َتْرِويعَ  أِلَنَّ  اَل، َأمْ  َوَلِعًبا

 مع يسيرونَ  كانوا أنيم  محمدِ  أصحابُ  حدَّثنا ،ليمى أبي بنِ  الرحمن عبدِ  عنو  
:  اهلل رسكؿي  فقاؿ ففزَع، فأخذه، معو َحْبلٍ  إلى بعُضُيم فانطمقَ  منيم، رُجلٌ  فنامَ  ،  النبيّْ 

كّْعى  أف لمسمـ يىًحؿُّ  ل"  .(3)"ميٍسًممان  ييرى

 َوَلوْ  بأي حال من األحوال اْلُمْسِممِ  َتْرِويعُ  َيُجوزُ  اَل  َأنَّوُ  َعَمى َدِليلٌ  وِفي ىذا الحديث 
الحكومات المنتسبة إلى  تآمر من في واقعنا اليوم نعيشو ما ولكن ،(4)اْلَمْزحِ كان عمى ُصوَرة 
 خيال، وكأنو الحديث ىذا في َيُمر ما أن نستغرب يجعمنا شعوبيا، عمى اإلسالم، وجيوشيا
 .وأماِنَنا أمِنَنا سبب واأن يكون ىم من يجب ألن من يروعنا،

ٍبدً عف ك   دّْهً  عىفٍ  أىًبيًو، عىفٍ  يىًزيدى، ٍبفً  السَّاًئبً  ٍبفً  المَّوً  عى ذٍ  لى : » قىاؿى : قىاؿى  جى  يىٍأخي
ـٍ  ديكي ا أىحى ًعبنا أىًخيوً  عىصى ادِّا، أىكٍ  لى ذى  فىمىفٍ  جى ا أىخى  .(5)«ًإلىٍيوً  فىٍميىريدَّىىا أىًخيوً  عىصى

 اأْلَْشَياءِ  ِمنْ  اأِلَنَّيُ  ِباْلَعَصا اْلَمَثلَ  رسول اهلل  َضَربَ  في ىذا الحديث كجو الدللة:
 َوَأْجَدرُ  َأَحقُّ  َفُيوَ  َفْوَقيا َكانَ  َما َأنْ  ِلُيْعَممَ  ،َصاِحِبَيا ِعْندَ  باِلغة أىمية َلَيا َيُكونُ  اَل  الَِّتي ،التَّاِفَيةِ 
 .ِبَيا

 

  الشماتة كالتشيير: .4
                                                           

الَحِ  اإلَِشاَرةِ  َعنِ  النَّْهىِ  باب صحٌح مسلم: كتاب البر والصلة واآلداب، ((1  إِلَى بِالسِّ

ِحلُّ  َل  َجاءَ  َما َبابُ (،والترمذي: كتاب الفتن، 6830/ح8/33)ُمْسلِمٍ  عَ  أَنْ  لُِمْسلِمٍ  ٌَ ا  ٌَُروِّ  (.0160 /ح4/463)ُمْسلِم 

مسلم  إلى بالسالح الشارة عن النهً باب المنهاج شرح صحٌح مسلم: كتاب البر والصلة واآلداب، ((2

 (.0617/ح16/172)

(، صححه األلبانً فً 5224 /ح7/350سنن ابً داوود: كتاب األدب، باب من ٌأخذ الشًء على المزاح) ((3

 .0827 صحٌح الترؼٌب والترهٌب ح

 (.5/379نٌل األوطار: الشوكانً) ((4

ِحلُّ  َل  َجاءَ  َما َبابُ سنن الترمذي: كتاب الفتن،  ((5 عَ  أَنْ  لُِمْسلِمٍ  ٌَ ا  ٌَُروِّ (، صححه األلبانً فً 0162/ح4/460)ُمْسلِم 

 .1459 ارواء الؽلٌل ح
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 الدين في المصائب من أخاك يصيب بما السرور ىي :الشماتة قال القرطبي 
 عمى تقع حادثة أو بالعمل، أو بالذنب، التعيير بقولو: ىيوعرفيا ابن عثيمين ،(1)والدنيا
 ،(2)عنيا منييو  محرمة وىي ،من يعمُمياويظيرىا ويبينيا  فيشيعيا ذلك، أشبو ما أو اإلنسان

 باهلل تعكذكا قاؿ  النبي عف  ىريرة أبي فعف :يكثر من التعوذ منيا وكان رسول اهلل 
كان يتعوذ باهلل ، وفي رواية)(3)األعداء كشماتة القضاء كسكء الشقاء كدرؾ البالء جيد مف

 في ينكأ مما وىذا والفرح بحزنو، عدوه بفرح الحزن األعداء: ىي ، وشماتة(4)(من جيد البالء
نما شديًدا، تأثيًرا النفس في ويؤثر ،القمب وفي الحديث ، (5)ألمتو تعميماً  بذلك   دعا وا 

 وىذا ،المسبب مكان السبب فأقام النبُي في دعائولطيفة، وىى أن المصيبة سبب الشماتة، 
نيا في ومن األمور المنيي ع، (6)المصيبة من ستعاذةاال في أىم العدو شماتة يدل عمى أن

 في الطعف الجاىمية خالؿ خالؿ مف قاؿ   عباس فعف ابف، الشماتة، الطعن في األنساب
 بالنسب، التعيير معناهو  النسب في الطعنمن خصال الجاىمية  أي أنَّ  ،(7)كالنياحة األنساب

، وال تخرج الفقير تحمي التي ال الفالنية القبيمة من أنت: التعيير في يقول فمثال نفيو، أو
 كنت ولو خير، فيك ماو  فالن آل من أنك تدعي أنت: يقولف ينفي النسب مثال أولمنفير، 

 .(8)ذلك أشبو ما أو خير، فيك لكان قبيمة فالن من

من ذاعة السوء عن إنسان بين الناس، بقصد اإلساءة من سمعتو، والحط يو إف: التشييركأما 

جئ   ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی   ی ٹ ٹ چ ، (9)قدرتو وقدره

 .(10)چحئمئ  ىئ  يئ    جب    حب    خب 

  

 ومحبة وعندىم إرادة اإلشاعة والتشيير، قصد عن الفاحشة يشيعونكمعنى اآلية:  
 الكالم من شيئاً  عسمَّ  لمن تأديب ىذاو  ،(1)واألخرة فعذاب من يفعل ذلك العقوبة في الدنيا ليا،

                                                           

 (.7/091الجامع ألحكام القران القرطبً) ((1

 (.6/060شرح رٌاض الصالحٌن: ابن عثٌمٌن) ((2

 ( 6616 /ح1038صحٌح البخاري: كتاب القدر، باب من تعوذ باهلل من درك الشقاء )ص ((3

ذِ  فِى باب صحٌح مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة، ((4 َعوُّ َقاءِ  َوَدَركِ  اْلَقَضاءِ  ُسوءِ  ِمنْ  التَّ ِرهِ  الشَّ ٌْ  /ح8/76)َوَؼ

7250.) 

 (.5966 /ح00/151كب الدراري شرح صحٌح البخاري: الكرمانً)الكو ((5

ِؽٌرِ  الَجاِمع َشْرحُ  التنوٌر ((6  (.3317 /ح5/69: الصنعانً)الصَّ
 (.3852 /ح712صحٌح البخاري: كتاب مناقب األنصار، باب القسامة فً الجاهلٌة)ص ((7
 (.6/064شرح رٌاض الصالحٌن: ابن عثٌمٌن) ((8

 .(0217/ 5) المصابٌح مشكاة شرح المفاتٌح مرقاة ((9

 19آٌة : النورسورة  ((10



51 
 

  ُجْنَدبٍ  وعن،(2)يذيعوال و  يشيعو وال بو يجوز أن يتكمم منو، فال شيء بذىنو فقام، السيء
 سمع من ، ومعناه (3)ِبوِ  اهللُ  ُيَراِئي ُيَراِئي َوَمنْ  ِبِو، اهللُ  َسمَّعَ  َسمَّعَ  َمنْ :  النَِّبيُّ  َقالَ : َقالَ 

ذا كان اإلنسان ، (4)عيوَبو وأظيَرىا اهللُ  وأظيرىا، وَشيَّر بيا، أذاع فأذاعيا، الناس بعيوب وا 
فعف ، بذنٍب اقترفو، وال بجريمة ارتكبياأن يستر عمى نفسو، فال يجوز لو أن ُيشَّير  اً مأمور 

ٍيرىةى  فَّ ًمفى  :يىقيكؿي  يىقيكؿي سىًمٍعتي رىسيكؿى اهلًل   أىبىي ىيرى اًىًريفى كىاً   كيؿُّ أيمًَّتي ميعىافنى ًإلَّ اٍلميجى
اىىرىةً  في  اٍلميجى مىٍيًو فىيىقيكؿى يىا فيالى قىٍد سىتىرىهي اهللي عى ؿي ًبالمٍَّيًؿ عىمىالن ثيَـّ ييٍصًبحى كى ًمٍمتي أىٍف يىٍعمىؿى الرَّجي عى

ييٍصًبحي يىٍكًشؼي ًسٍترى اهلًل عىٍنوي  قىٍد بىاتى يىٍستيريهي رىبُّوي كى كىذىا كى ةى كىذىا كى ، فمن باب أولى أن (5)اٍلبىاًرحى
 .ر فيويّْ شَ يستر عمى أخيو، وأن ال يُ 

مرتعًا خصبًا شماتة الوسائل التقنية الحديثة، جعل ال اليائل في العممي التقدم إنَّ ك
تصوير والتشيير، والمقصد من ذلك القموب الضعيفة والمريضة، فتخذوىا مكانًا لمألصحاب 

نذار، حيث وصل األمر إلى التسمل إلى مواقع األسرار، ونشر األخبار دون سبق إ فشاءإ
وفضح صاحبيا، وقد يتم التغير  ،األشخاص، وأخذ ما فييا من خواص، لكي يتم نشرىا

  ومكانتو. ،سمعتوو  ،واإلضافة عمييا، بما يمس شرفو

خرين تختمف عقوبتو، فإذا كان التشيير بالقذف فإن التشيير باآلويجب أن ُيعمم أنَّ 
 عقوبتو تكون حدّْيَّة، فيجمد ثمانون جمدة، وأما غير ذلك فتكون عقوبة تعزيرية يفرضيا الحاكم

سديدة، فال بد لمدولة المسممة الرشيدة، من وجود قوانين وقواعد سميمة  حسب المصمحة،
 تتضمن عدم ايذاء الغير عبر الوسائل والتقنيات الحديثة.

خرين، م لمن أراد الشماتة والتشيير باآلالوعيد الشديد، والذنب العظيسبق يظير ومما 
بدين والطعن في أعراضيم، وأنسابيم، وأخالقيم، فمن بدر منو ذلك أصبحت ذمتو مشغولة 

 يمزمو التحمل منو.مغير، فمعنوي ل

 :كالكذب عمى الغيرً  السرً فشاء إ .5

  فشاء السر:أكلن: إ

                                                                                                                                                               

 (.3/001تفسٌر الكشاؾ: الزمخشري) ((1

 (.3/335تفسٌر القرآن العظٌم: ابن كثٌر) ((2

 (.6499/ح1002صحٌح البخاري: كتاب الرقاق، باب من الرٌاء والسمعة)ص ((3

 (.18/116: النووي)المنهاج شرح صحٌح مسلم ((4

 (.6269 ح/1151: كتاب األدب، باب ستر المؤمن على نفسه)صصحٌح البخاري ((5
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 ِفيوِ  ِلَما َعْنُو، ، وىو َمْنِييّّ (1)فشاء السرِ إ، إن من الديون المعنوية التي تثبت لمغيرِ  
ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ ف ،(2)َوَنْحِوِىمْ  َواأْلْصِدَقاءِ  اْلِجيَرانِ  ِمنَ  المعارف ِبَحقّْ  اإْليَذاءِ  ِمنَ   النًَّبيّْ  ،عىفً  ىيرى
  دَّثى  ًإذىا: ثىالىثه  المينىاًفؽً  آيىةي : " قىاؿى ، حى ذىا كىذىبى ، كىعىدى  كىاً  ذىا أىٍخمىؼى افى  اٍؤتيًمفى  كىاً    .(3)"خى

 ىذه في المنافقين شبو وصاحبيا ،نفاق خصال الخصال ىذه : أنمعنى الحديث 
 المعنى وىذا ،يبطن مابخالف  رالذي يظي ىوفالمنافق  ،خالقيمبأ متخمقىو و  ،الخصال
 ،وائتمنو ،ووعده ،حدثو من حق في نفاقو ويكون ،الخصال ىذه صاحب فى موجود

 حدَّث إذا،"  اهلل رسكؿي  قاؿ: قاؿ اهلل، عبدٍ  بفً  جابرً  عفك  ،(4)الناس من وعاىده ،وخاصمو
َـّ  بالحديثً  الرجؿي   .(5)"أمانةه  فييى  التفتى  ث

  وشماال، يمينا التفت أو المجمس عن غاب بحديث ثم رجالً  رجلٌ  حدث إذا كمعناه: 
 التي فالكممة ،بو حدثو الذي غير حديثو عمى يطمع ال أن قصده أنَّ  بالقرائن حالو من فظير
 منالحديث  وىذا  اهلل أمر خالف فقد غيره بيا حدثالسامع ليا، فإن  أمانة عند بيا حدثو
 وحفظ ،السر وكتم ،الصحبة وحسن ،العشرة آداب عمى الحمل من وفي لما ،الكمم جوامع
 .(6)الود

فشاء السر لو ص   سىًعيدو  فعف أىبىي، ور من أعظميا، إفشاء الفراش بين الزوجين وا 
ٍدًرلَّ  ٍنًزلىةن  المَّوً  ًعٍندى  النَّاسً  أىشىرّْ  ًمفٍ  ًإفَّ »   المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  قاؿ:   اٍلخي ةً  يىٍكـى  مى  اٍلًقيىامى
ؿى  تيٍفًضى اٍمرىأىًتوً  ًإلىى ييٍفًضى الرَّجي  اأٍلىمىانىةً  أىٍعظىـً  ًمفٍ  ، كفي ركاية)ًإفَّ (7)« ًسرَّىىا يىٍنشيري  ثيَـّ  ًإلىٍيوً  كى
ًة، يىٍكـى  اهللً  ًعٍندى  ؿى  اٍلًقيىامى  . (8)(ييٍفًضي الرَّجي

                                                           

 على دالة قرائن به حفت ما وٌشمل بعد، من أو قبل من إٌاه مستكتما   آخر إلى اإلنسان به ٌفضً ما هوالسر:  ((1

 علٌها ٌطلع أن ٌكره التً وعٌوبه اإلنسان خصوصٌات ٌشمل كما بكتمانه، ٌقضً العرؾ كان إذا الكتمان طلب
 (.7/192انظر الفقه اإلسالمً وأدلته: وهبه الزحٌلً) .الناس

 (.5/093الموسوعة الفقهٌة الكوٌتٌة ) ((2

(، ومسلم: كتاب األٌمان، باب عالمات 33/ح16صحٌح البخاري، كتاب األٌمان، باب عالمة النفاق)ص ((3

 (.59/ح1/78النفاق)

 (.58/ح0/46شرح مسلم: النووي، كتاب األٌمان، باب بٌان خصال المنافقٌن) ((4

 (486ح)  الجامع صحٌحصححه األلبانً فً (،4868/ح7/031سنن ابً داوود: كتاب األدب، باب نقل الحدٌث) ((5

 (.1/403فٌض القدٌر: المناوي) ((6

 (.1436/ح0/1192صحٌح مسلم، كتاب النكاح، باب تحرٌم إفشاء سر المرأة) ((7

 (.1437 /ح0/1191صحٌح مسلم، كتاب النكاح، باب تحرٌم إفشاء سر المرأة) ((8
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 ترجح مصمحة إفشائو في يكون أو وىو حاالت، السر حفظ وجوب من ويستثنى 
 يشمل وذلك العام، الضرر لدرء الخاص الضرر يتحمل: قاعدة عمى ِبناءً  كتمانو، عمى

 .(1)لمبالد االجتماعي السياسي أو االقتصادي أو األمن تمس التي األمور

 الكذب:

 لكن جياًل، أو ،عمداً  كان سواء ،الواقع خالف عمى الشيء عن األخبار ىو الكذب 
 من وىو واإلسالم، الجاىمية في وقبيحٌ  حرام، وىو العمد بخالف الجيل، في عميو إثم ال

 أنو:  عنو وقال إنسان عمى كذب فمن الناس، من ألحد ضرر عميو يترتب كان إن الكبائر
ًميّْ  فعىفٍ ، (2)الكبائر من فإنو  النبي عمى الكذب وكذا ،ل بذلك القولتِ قُ فَ  ،لقتُ يَ  ولم قاتل  عى
ًبيعىةى  ٍبفً  مىيَّ  كىًذبنا ًإفَّ  يىقيكؿي  النًَّبيَّ  سىًمٍعتي  قىاؿى  اٍلميًغيرىًة  عىفً  رى مىى كىكىًذبو  لىٍيسى  عى دو  عى  أىحى
مىيَّ  كىذىبى  مىفٍ   طول عمى"  فميتبوأ: "قولو  دل ، فقد(3)النَّار ًمفى  مىٍقعىدىهي  فىٍميىتىبىكَّأٍ  ميتىعىمّْدنا عى

 األدلة أن إال غيرىا، منزالً  لو يجعل اهلل لم ألنَّ  منيا؛ يخرج ال أنو ظاىره بل فييا، اإلقامة
 عميو، الكذب بين النبي فرق وقد بالكافرين، يختص التأبيد خمود أن عمى بمجموعيا قامت

  اهلل رسول عمى الكذب تغميظ عمى العمماء اتفق ومن ىذا التفريق غيره، عمى الكذب وبين
 بكر أبي القاضي وكالم ذلك، منو وقع من بكفر فحكم الجويني بالغ حتى الكبائر، من وأنو
 .(4)ذلك حل اعتقد إذا إال كفريَ  ال أنو عمى والجميور نظر، قااله وفيما إليو، يميل العربي بن

ومن  الذنوب، أقبح من وىو مستطير، وشرُّه خطير، بكل أنواعو وأشكالو أمره والكذب
 ما يأتي: من أنواعوو  اليشيم، في النار انتشار المسممين، بين انتشر العيوب، فواحش

 :باألفعاؿ الكذب .1

 أشد األفعالالكذب ب يكون األفعال، وربما في أيًضا يكون األقوال، في الكذب يكون كماف 
چ  ڇ  ڇ   ڇ     چ قكلو تعالى، ذلك أمثمة ومن األقوال،ب الكذب من تأثيًرا وأقوى ،خطًرا

  . (5)چڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک    ک  ک  ک  گ  

 .الفعل والكذب في القول الكذب في بين إخوة يوسف جمعوافي ىذه اآلية 
  :الكعد الكاذب. 2 

                                                           

 (.7/191الفقه اإلسالمً وأدلته: وهبه الزحٌلً) ((1

 (.0/58)السفٌري الشافعً المجالس الوعظٌة فً شرح أحادٌث خٌر البرٌة: ((2

 (.1091/ح038ما ٌكره من النٌاحة على المٌت)ص باب صحٌح البخاري: كتاب الجنائز، ((3

 (.126/ح1/199)  النبً على كذب من إثم باب فتح الباري شرح صحٌح البخاري: ابن حجر، كتاب العلم، (4(

 .٨ٔآٌة: ٌوسؾسورة  ((5
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فات الجميمة، األخالق منالوفاَء بالوعد والعيد  إنَّ    عمييا تحثَّ  التي الحميدة، والصّْ
والعقود  ،(1)چ ک ک ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ  ، قال تعالىفييا ت، ورغَّبشريعتنا الرشيدة

 ،نكثيا عدم ىو بيا والوفاء وأخيو العبد وبين ،هاهلل وعبد بين التي العيود ىي في اآلية
عن العيد  أي ،(3)چۅ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۈ ۆ  ۆ  ۈچ  وقال تعالى ،(2)بمقتضاىا واإلخالل
من غير  اً وعدأو أخمف  اً عيدفمن نقض  ،(4)عيدك؟ نكثت لم ،القيامة يوم العبدسيسأل 

ٍبدً  عىفٍ فحتى يدعيا، ، النفاق كانت فيو خصمة من، عذرٍ   رىسيكؿي  قىاؿى  :قىاؿى  عىٍمر ٍبفً  المَّوً  عى
ا مينىاًفقنا كىافى  ًفيوً  كيفَّ  مىفٍ  أىٍربىعه   المَّو اًلصن مىفٍ  خى مَّةه  ًفيوً  كىانىتٍ  كى مَّةه  ًفيوً  كىانىتٍ  ًمٍنييفَّ  خى  ًمفٍ  خى
تَّى ًنفىاؽو  دَّثى  ًإذىا يىدىعىيىا حى ذىا كىذىبى  حى ذىا غىدىرى  عىاىىدى  كىاً  ذىا أىٍخمىؼى  كىعىدى  كىاً  ـى  كىاً  اصى رى  خى  .(5)«فىجى

 ،عنو بمنيي ليسبشيء  إنسانا وعد من أن عمى من ىذه األدلة العمماء أجمع قدو  
بديٍن معنوٍي، ومما أعجب الباحث قول عوام  و أشغل ذمتوألنَّ  ؛(6)بوعده يفي أن فيجب

العبارة صحيحة وشاممة وجامعة ىم في فمسطين)وعُد الحِر ديٌن(، فيذه عاصر  ، ممنالمسممين
 ومختصره، ينبغي التأمل بيا وفيميا.

  ليمين اويجب أن يعلم أن شهادة الزور وا

 ما يستثنى مف الكذب:

 فيو فالكذب ،جميعاً  والكذب بالصدق إليو التوصل يمكن مقصود : كلقاؿ اإلماـ النككم
ن إليو، الحاجة لعدم حرام،  فيو فالكذب بالصدق، يمكنولم  بالكذب، إليو التوصل أمكن وا 
 إذاومثال ذلك:  ،واجباً  المقصود كان إن اً وواجب مباحا، المقصود ذلك تحصيل كان إن ،مباح
 مفسدة بين يوازن أن لمعبد بإخفائو، فيجب الكذب وجب عنو، وسأل ظالم من مسمم اختفى
 ،وأعظم ضرراً  أشد الصدق في المفسدة كانت فإن الصدق، عمى المترتبة والمفسدة ،الكذب
ن الكذب، فمو ما  ىذا ، ومن األحاديث التي تدل عمىالكذب عميو حرمف ،العكس كان وا 

  اهلل رسكؿ عقبة رضي اهلل عنيا قالت سمعت مف حديث أـ كمثـك بنت أخرجو البخارم
 ، وفي رواية أخرى(7)خيرا يقكؿ أك خيرا فينمي الناس بيف يصمح الذم الكذاب ليس يقكؿ

                                                           

 .ٔآٌة: المائدةسورة  ((1

 (.586 /1تفسٌر أبو بكر الجزائري) ((2

    . 34آٌة : اإلسراءسورة  ((3

 (.193 /3تفسٌر أبو بكر الجزائري) ((4

 (.019/ح1/56صحٌح مسلم: كتاب األٌمان، باب بٌان خصال المنافقٌن) ((5

 .317األذكار: النووي ص ((6

 (.0690 /ح490الصلح، باب لٌس الكذاب الذي ٌصلح بٌن الناس)ص ِكَتابُ صحٌح البخاري:  ((7
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يىقيكؿي  النَّاسً  بىٍيفى  ييٍصًمحي  الًَّذل اٍلكىذَّابي  لىٍيسى ) ٍيرنا كى يىٍنًمى خى ٍيرنا كى  َأْسَمعْ  َوَلمْ  ِشَيابٍ  اْبنُ  َقالَ  (،خى
 َوَحِديثُ  ،النَّاسِ  َبْينَ  َواإِلْصاَلحُ  ،اْلَحْربُ  َثاَلثٍ  ِفى ِإالَّ  َكِذبٌ  النَّاُس  َيُقولُ  ِممَّا َشْىءٍ  ِفى ُيَرخَُّص 
   .(1)َزْوَجَيا اْلَمْرَأةِ  َوَحِديثُ  اْمَرَأَتوُ  الرَُّجلِ 

ىو الذي يخدع  عميو ويعاقب بكذبو يأثم الذي ليسفي ىذا الحديث   الرسول يقول
 بكذبو يضر لم حينئذ ، ألنوبما ليس فييا زوجو يمدح العدو أو يصمح بين الناس، أو الذي

نما وأصمح نفع بل أحدا،  .بالنيات األعمال وا 

  :كالحسد السحر .6

ڄ  ڄ  چ  ، قال اهلل تعالىاهلل بين السحر والحسد يجمع ما كثيراً  القرآن الكريم في

 منيما كل والحاسدَ  الساحرَ  أن والسببُ  ،(2)چ ڃ  ڃ   ڃ    چ  چ     چ  چ  ڇ  
 ،حسده لو ويزين يعينو والشيطان ،لممحسود وبغضو طبعوبنفسو و  :الحاسد لكن الشر، قصده
، وفي كثير من اآليات وصف اهلل الييود بالشياطين واستعانتو ،وكسبو ،بعممو: رُ والساح

 السحر من فييم ،خبثيم لشدة فإنيم ،وأحسدىم الناس أسحر ىم لذلك ،بياتين الصفتين
  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پچ  ، قال اهلل عن حاليمغيرىم في ليس ما والحسد

 .(3) چ ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ

 َبَدنِ  ِفي َشْيًئا َيْعَملُ  َأوْ  َيْكتُُبُو، َأوْ  ،الساحر ِبوِ  َيَتَكمَّمُ  َوَكاَلمٌ  ُعَقدٌ  ُىوَ : َ السحرو
 َيْأُخذُ ومنو ما َ  ُيْمِرُض، ما َومنو َيْقُتُل، َما َفِمْنوُ  ، َحِقيَقةٌ  َوَلوُ ، َلوُ  ُمَباَشَرةٍ  َغْير ِمنْ  اْلَمْسُحوِر،

 إَلى َأَحَدُىَما ُيَبغُّْض  َوَما َوَزْوِجِو، اْلَمْرءِ  َبْينَ  ُيَفرّْقُ  َما َوِمْنوُ  َوْطَأَىا، َفَيْمَنُعوُ اْمَرَأِتو  َعنْ  الرَُّجلَ 
 .(4)اآْلَخرِ 

 حكـ عمؿ السحر:

ْجَماِع، اْلَكَباِئرِ  ِمنَ  َوُىوَ والعمُل بو،  َوَتْعِميُموُ  َتَعمُُّموُ  َحَرامٌ  السّْْحرِ  اِت اْلُموِبقَ  السَّْبعِ  وِمنَ  ِباإْلِ
  .(5)الميمكات

                                                           

 (.6799 /ح8/08صحٌح مسلم: كتاب البر وصلة اآلداب، باب تحرٌم الكذب وبٌان ما ٌباح منه) ((1

 .٘ – ٗآٌة: الفلقسورة  ((2

 .120آٌة البقرة: سورة  ((3

 (.9/08( المؽنً: ابن قدامة )(4

 (.0/88شرح مسلم : النووي) ((5
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ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ ٹ ٹ  كثيرة منيا:فأدلة تحريمو أما و  

 . (1)چڄڄ      ڄ 

عدم الفرق بين كالم اهلل  وظاىر ر،دليل عمى أن تعمم السحر كففي ىذه اآلية 
  .(2)ومن تعممو ليقدر عمى دفعو ،وبين من تعممو ليكون ساحرا ،المعتقد وغير المعتقد

ٍيرىةى  أىبي كعف ما اهللً  رىسيكؿى  يا: قىاليكا اٍلميكًبقاتً  السٍَّبعى  اٍجتىًنبيكا: قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً  ، ىيرى  كى
، ًباهلًل، الشٍّْرؾي : قىاؿى  ىيفَّ  قىٍتؿي  كىالسٍّْحري ـى  الَّتي النٍَّفسً  كى رَّ ؽّْ، ًإلَّ  اهللي  حى با، كىأىٍكؿي  ًباٍلحى  مىاؿً  كىأىٍكؿي  الرّْ

، لّْي اٍليىتيـً قىٍذؼي  الزٍَّحًؼ، يىٍكـى  كىالتَّكى نىاتً  كى  . (3)اٍلغاًفالتً  اٍلميٍؤًمناتً  اٍلميٍحصى

 الموبقات السبع من والسحر الشرك أن الحديث ىذا في النبي  : بينكجو الدللة
 وألن بالشرك؛ قرنو فميذا جممتو، من والسحر لذلك بدأ بو، أعظميا، والشرك الميمكات:  أي

 والنذر إلييم والذبح منيم، والتقرب الشياطين، بعبادة إال إلى سحرىم يتوصمون ال السحرة
  .(4)ذلك وغير واالستعانة

 َأنَّ  َعَمى اْلُعَمَماءِ  َأْكَثرُ  فقد نصاحر السَّ حكم أما عن ، بالكمية حرالسِ  ىذا عن حكم
 عفان، ْبنِ  َوُعْثَمانَ  اْلَخطَّاِب، ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ  السَّاِحرِ  َقْتلُ  ثََبتَ  ، َوَقدْ (5)َقْتُموُ  َيِجبُ  َكاِفرٌ  السَّاِحرَ 
النَِّبيّْ  َعنْ  َعْنوُ  َمْرُفوًعا َذِلكَ  َوُرِويَ  المَِّو، َعْبدِ  ْبنِ  َوُجْنُدبِ  ُعَمَر، ْبنِ  المَّوِ  َوَعْبدِ  َوَحْفَصَة،

(6). 

كفر بما  فقدر إلى الساحر، وصدقو بما يقول أما إذا ذىب اإلنسان الحاقد الماكو 
ن ذىب إليو ولم يصدقو أنزل عمى محمد يعمم من و ، اً ، فال تقبل لو صالة أربعين يوم، وا 

و التحمل يمع حٍر،  فإنو أشغل نفسو بدين، يجبأن من أضر بإنساٍن بس التحريم،، خالل ىذا
 .منو

 الحسد:

 ذلك في يسعى أن من أعموىو  ،ليا مستحقالشخص ال عن النعمة زوال تمنيىو 
ن ،، وكان ىذا ديناً باغيا كان في ذلك سعى فإن ال، أو ولم ُيظير، ولم يتسبب  ،يسع لم وا 

                                                           

 .120آٌة : البقرةسورة  ((1

 (.1/102فتح القدٌر: الشوكانً) ((2

 (.0562/ح510صحٌح البخاري: كتاب الوصاٌا، إن الذٌن ٌأكلون أموال الٌتامى ظلما)ص ((3

 (.0/479: علً الشحود)فاقتلوه دٌنه بدل من حدٌث شرح فً المفصل ((4

 على الفقه، والمسالة فٌها خالؾ وهذا ما رجحه الباحث، انظر إلى (17/ 0) النجدٌة الكتب فً السنٌة الدرر((5

 .(005/ 5) األربعة المذاهب

 (.1/62)الجصاص: القرآن أحكام (،09/384مجموع الفتاوى: ابن تٌمٌة) ((6
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 لو أنو بحيث عجزه ذلك من لو المانع كان فإن: ظرنُ في الكراىة التي ُنيي المسمم عنيا، 
ن ،يؤثم فيذا ،لفعل تمكن  الخواطر دفع يستطيع ال ألنو ؛عذريُ  فإنو التقوى مانعو كان وا 

 . (1)بيا العمل عمى يعزم وال ،بيا يعمل ال أن مجاىدتيا فيكفيو ،النفسانية
 لى »  قىاؿى   النًَّبىَّ  أىفَّ  بف مالؾأىنىًس  فعىفٍ عن التحاسد  وقد نيى رسول اهلل 

اسىديكا كا كىلى  تىحى كيكنيكا تىقىاطىعيكا كىلى  تىبىاغىضي  .(2)«ًإٍخكىاننا المَّوً  ًعبىادى  كى

 وأَحبّ  بِقسمتو، ورضيَ  بِحكمتو، وأيقن بربو، آمن بمؤمن يميق ال ذميم، خمق فالحسد
 ألنو ؛دينو في يتضرر فالحاسدين، لدّْ ا وُيفسد دن،البب أنو َيضر معوأّمِتو،  لمجتَمِعو الخير

ألنو  ؛ويضر بجسده ِمنُو، َنْسَتِعْيذ أن َأَمَرَنا تعالى اهللَ  أنَّ  َمذمَّةً  َفاهوك ،ربو كمِ حُ  عمى يعترض
  يموت بغيظو.

ىذه بعض صور الديون المعنوية بين العباد، ذكرتيا مختصرة من غير اسياب، 
ومن األمور الُعَجاب أن يرى الباحث تياونًا فييا حتى بين األصحاب واألحباب، مع عظم 

 من أطمق عمى يجمب خطرىا وشأنيا، ويتبين من ذكر صورىا، أن أكثرىا من المسان، فيو
جرامًا اذا كانت عبر ِعَظام، وتزداد ىذه الصور إثما، وُجْرمًا، وا ِ  وأمورٍ  ذنوبٍ  من العنان، لو

ىو  ،أحوالو أحسن عمم أنَّ يَ  أنعمى المسمم فومنصات التواصل االجتماعي،  وسائل االعالم،
ىذه الديون، فقل خيرًا تغنم، أو اسكت عن الشر تسمم،  جميع عن لسانو وألفاظو حفظي أن

 يؤمف كاف مف  اهلل رسكؿ قاؿ قاؿ:  ىريرة أبي فعف،  إليو المصطفىوىذا ما أرشد 
أخرى، ولكن أرى فيما  ديون معنوية ، وىناك(3)ليصمت أك خيرا فميقؿ اآلخر كاليـك باهلل
 .الكفاية واهلل يتولى اليداية كرتُ ذ

                                                           

 (.12/480فتح الباري شرح صحٌح البخاري: ابن حجر) ((1

َحاُسدِ  َعنِ  النَّْهىِ  بابكتاب البر والصلة واآلداب،   :صحٌح مسلم ((2 َباُؼِض  التَّ َداُبِر  َوالتَّ  (.6695/ح8/9)َوالتَّ

 (.6218ح/1140صحٌح البخاري: كتاب األدب، باب من كان ٌؤمن باهلل والٌوم اآلخر فال ٌؤذ جاره)ص ((3



 

 
 

 
 
 
 
 

 :انثانث نفصما
 حكمه, كيفيته, حقيقته: مه انديىن املعىىية انتحهم

 .اتىريثه حكم, مىهامىقف احلاكم , املال بدفع
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 تمييد:
ن ،فطرتو أصل في اإلنسان إنَّ    كثيراً  لكنو ،المعاصي واقتراف الشرِ  إلى يميلُ  كان وا 

لربو  إرضاء ،مسيرتو تصحيح إلى يبادرلذلك تجده  سموكو، وشذوذ ،انحرافو خطورة يدرك ما
حساساً النفس،  في المستقر الفطري الديني بالوازع وتأثراً  الداخمي، لشعورهأواًل ثم إرضاًء   وا 

عدم عمى لذلك تجده يسارع إلى التوبة، عازمًا  المعصية، يعقب الذي والضيق األلم بمرارة
 قال تعالى ،إليو  الرجوع طريق َيسَّر ليم و عمى عباده، أنتومنوىذا من رحمة اهلل العودة، 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

ىئ   ی    ی  ی  ی  جئ  حئ  چ  كقاؿ تعالى: ،(1)چٺ   ٿ  ٿ  ٿ   

: مىاًلؾو  ٍبفي  كعف أىنىسي ، (2)چمئ ا أىشىدُّ  لىمَّوي »  قىاؿى رسكؿ اهلل  قىاؿى ٍبًدهً  ًبتىٍكبىةً  فىرىحن  عى
ـٍ  ًمفٍ  ًإلىٍيًو، يىتيكبي  ًحيفى  ًدكي مىى كىافى  أىحى مىٍييىا ًمٍنوي  فىاٍنفىمىتىتٍ  فىالىةو  ًبأىٍرضً  رىاًحمىًتوً  عى  طىعىاميوي  كىعى

شىرىابيوي  رىةن  فىأىتىى ًمٍنيىا، فىأىًيسى  كى عى  شىجى  ًإذىا كىذىًلؾى  ىيكى  فىبىٍينىا رىاًحمىًتوً  ًمفٍ  أىًيسى  قىدٍ  ًظمّْيىا، ًفى فىاٍضطىجى
ذى  ًعٍندىهي  قىاًئمىةن  ًبيىا ىيكى  َـّ  اٍلفىرىحً  ًشدَّةً  ًمفٍ  قىاؿى  ثيَـّ  ًبًخطىاًميىا فىأىخى ٍبًدل أىٍنتى  المَّيي ، أىٍخطىأى  كىأىنىا عى بُّؾى  رى
 في عنو واإلقالع الماضي في منو سمف ما عمى الندم ىي :كالتكبة ،(3)ً« اٍلفىرىحً  ًشدَّةً  ًمفٍ 

 .(4)المستقبل في يعاوده ال أن عمى والعزم الحال

ن كانت تؤكد وتدل عمى سعة عظمة توبة العبد، إالَّ أن ىذه ولكنَّ   النصوص وا 
تؤدى ألصحابيا، بغض ألنو يجب لمتوبة منيا، أن  نيم، ال تندرج تحتيا؛اس، وديو حقوق الن

وال تسقط إال يم، فحقوق الناس ال ُتغفر إال بمغفرة صاحبيا، النظر عن دينيم، وجنسيم، ولونِ 
 :مايأتي بيان ومعرفةمن في ىذا الفصل من ىذا كان البد ليا، و  بإسقاطو

 مفيـك التحمؿ لغة كاصطالحان. .1
 التحمؿ مف الديكف المعنكية بيف العباد. .2
 الماؿ.بدفع  بيف العبادتحمؿ مف الديكف المعنكية الحكـ  .3
 .معنكمه  فه يٍ إذا رفع إليو دى  مكقؼ اإلماـ .4
 ىؿ الديكف المعنكية تكرث؟ .5

 
                                                           

   .٨آٌة : التحرٌمسورة  ((1

    آٌة.: النورسورة  ((2

ْوَبةِ  َعلَى اْلَحضِّ  فِى باب: كتاب التوبة، مسلم صحٌح ((3  .(7135/ح93/ 8) بَِها َواْلَفَرحِ  التَّ

 .(169/ 5) : وهبه الزحٌلًاإلسالمً الفقه موسوعة، (180/ 1) القٌم ابن السالكٌن مدارج ((4



59 
 

 األكؿ: مفيـك التحمؿ لغة كاصطالحان: المبحث

 :   غة:ملفي االتحمؿ أكلن

 .(1)ِحلّ  في يجعمك أن الرجل من طمبك ىوو ، االستحالل طمق عمىيُ  :بالمعنى المغوي لتحملا

 َأو ،بكفارة منيا خرج ِإذا ،يمينو من فالن َتَحمَّل ويقال,(2)منو تخمَّصال: الشَّيء من تحمَّلالو 
 .(4)حل في ويجعمو عنو يعفو أن أي سألو: فالنا من فالنٍ  تحمَّل، و (3)الكفارة يوجب ِحْنث

 فإنو منيا، فميتحممو ألخيو، مظممة عنده كانت مف قاؿ  الحديث النبكم الشريؼ كفي
 أخذ حسنات لو يكف لـ فإف حسناتو، مف ألخيو يؤخذ أف قبؿ مف درىـ، كل دينار، ثـ ليس
 .(5)عميو فطرحت أخيو سيئات مف

  :ان صطالحا التحمؿتعريؼ  ثانيان:

بعد البحث والتنقيب في كتب المذاىب الفقيية، وفي حدود ما أعمم، لم أجد من بين  
ويرى الباحث كمصطمح شرعي،  العمماء القدامى والُمحَدثين من عرف التحمل من المظالم،

 اآلتية: في التعريفات داخالً التحمل يكون أن 

 .(6)مقابل الشخص حقو دون إسقاط ىوالعفك:  .1
  .(7)بمقابل إسقاط الشخص حقو فيو الصمح: .2
 كل قربة ىي المظممة، أوالدعاء لصاحب ، ىي عرفيا الباحث إجرائيًا فقالالمجازاة:  .3

  .(9)، أو باإلكثار من الحسنات في األخرة(8)فعميا الظالم وجعل ثوابيا لممظموم

 

                                                           

 .(310/ 1) : الزمخشريواألثر الحدٌث ؼرٌب فً الفائق ((1
 (549/ 1) الحمٌد عبد مختار أحمد: المعاصرة العربٌة اللؽة معجم ((2

 (.976/ 0) منظور ابن: العرب لسان ((3

 .(060/ 3) العربٌة المعاجم تكملة ((4

 .(6534 /ح1006ص) : كتاب الرقاق، باب القصاص ٌوم القٌامةالبخاري صحٌح ((5

 .(000: ص) السباعً :القصاص ((6

 .(000: ص) السباعً :القصاص ((7

 .(037/ 1) : الشٌبانًالطالب دلٌل بشرح المارب نٌل، (403/ 0) قدامة ابن :المؽنً ((8

 .(075: ص) : النووياألذكار ((9
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 فيقول: أن يعرف التحمل كمصطمح شرعي بعد ذكر ىذه التعريفات، ويمكن لمباحث 
فإف  ،كلك اضطر أف يصالحو بماؿو  ،مف المظمـك أف يعفك عنوىك طمب الظالـ التحمؿ: 

 بالدعاء كالستغفار لو، كذكر مناقبو كمحاسنو.فيجازيو لطمب لمانع شرعي، تعذر ىذا ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 التحمؿ مف ديكف العباد المعنكية:الثاني:  المبحث

 َوِىيَ  ِبالتَّْوَبِة، اهلل َأْمرَ  ،إن   (1) چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ چ :َتَعاَلى قال القرطبي، في َقْوُلوُ  
 المبادرة لزمو معصية ارتكب من فكل ،(2)اأْلَْزَمانِ  َوُكلّْ  اأْلَْحَوالِ  ُكلّْ  ِفي اأْلَْعَيانِ  َعَمى َفْرٌض 
 :(3)التوبة، ولمتوبة شروط أربعة إلى

 الحال. في المعصية عن يقمع أن .1
  فعميا. عمى يندم أن .2
 .إلييا يعود أال يعزم أن .3
ن كانت تتعمق بحق شخصي، فيجب  .4 ، أو عفو أصحابيا أداء الحقوق إلى أصحابياوا 

 .عنيا

يون المعنوية عند العمماء في الشرط الرابع: ىل يشترط  في الدُّ وقد تعددت أراء  
 التوبة منيا عمى قولين:

ورواية عند اإلمام  ،والشافعية ،والمالكية ،من الحنفية ذىب جميور العمماءالقكؿ األكؿ: 
نما يجبُ أن التوبة من الديون المعنوية وحدىا ال تكفي،  إلى أحمد، ، التحمل من أصحابيا وا 
، أو بيَت، أو اغتاَب، فمن ، وأن يبين لو امن صاحبي تستحلَّ  فيجب عميو أنْ  شتَم، أو سبَّ

عالم صاحبيا،  نيِ بْ شترط  تَ يُ  وعند الشافعية رواية ثانية، ال ،(4)ما نالو من عرضو المظممة، وا 
نما  بالعموم، كأن يقول لمن اغتابو سامحني دون أن يذكر غيبتو،  منيا يكفي التحملوا 

قال  المال، بخالف ،ابي العمم يشترط فال ،افيي يتسامح الديون المعنوية مما نأودليميم: 
 دون غيبة عن يعفو قد اإلنسان نأل ؛اإلمام النووي والرواية التي أوجبت اإلعالم أظير

 . (5) سخرية، وعن سخرية دون غيبة
إلى  ،ابن القيم، وابن مفمح، ورواية عند اإلمام أحمدذىب ابن تيمية، وتمميذه القكؿ الثاني: 

 َيْكِفي َبلْ  ،التحمل من صاحبيا ُيْشَتَرطُ  اَل وغيرىا،  والسخرية ،كالغيبة ،أن الديون المعنوية
                                                           

   .٨آٌة: التحرٌمسورة  ((1
 .(197/ 18) القرطبً الجامع إلحكام القرآن: ((2

 من األحكام ، توضٌح(180/ 3) الكوٌتٌة الفقهٌة الموسوعة، (467/ 7) : وهبه الزحٌلًوأدلته اإلسالمً الفقه ((3

 .(380/ 7) المرام: البسام بلوغ

 .(322/ 1) السالكٌن مدارج لم أجد هذه المسألة فً الكتب األصلٌة للحنفٌة، وإنما نقله عنهم ابن القٌم، فً ((4

 إحٌاء، (347: ص) : النووياألذكار ،(158/ 1) السٌوطً: للفتاوي الحاوي، (338-339/ 16) القرطبً تفسٌر

: المرام بلوغ من األحكام توضٌح، (040/ 4) حجر ابن: الكبرى الفقهٌة الفتاوى، (154/ 3) : الؽزالًالدٌن علوم

 .(380/ 7) البسام

  .(347: ص) : النووياألذكار ((5
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ْلِغيَبِة، ِمَن اِبِو  َذَكَرهُ  َما ِبِضدّْ  ِغيَبِتوِ  َمَواِضعِ  ِفي اْلُمْغَتابَ  َيْذُكرَ  َوَأنْ  المَِّو، َوَبْينَ  َبْيَنوُ  الَتْوَبة
 وِعفَّتَ  ِذْكرُ يَقْذَفُو كان  فإنَمْيِو، َوِذْكِر َمَحاِسِنِو، َوالثََّناِء عَ  ،ِبَمْدِحوِ  الدَّين المعنويَفُيَبدَّْل 
ْحَصانَ   . (1)اْغتَاَبوُ  قذفو أو َلُو ِبَقْدِر َما ، َوَيْسَتْغِفرَ وَواِ 

 :أدلة كؿ فريؽ

  الفريؽ األكؿأدلة : 

 يأتي:الديكف المعنكية، بأدلة، منيا ما أصحاب بكجكب التحمؿ مف القائؿ  الجميكر استدؿ

 مف السنة:

 فميتحممو ،ألخيو مظممة عنده كانت مف قاؿ  اهلل رسكؿ أف ىريرة أبي عف .1
 لـ فإف ،حسناتو مف ألخيو يؤخذ أف قبؿ مف ،درىـ كل ،دينار ثـ ليس فإنو ،منيا
 . (2)عميو فطرحت أخيو سيئات مف أخذ حسنات لو يكف

 ألنيا شأنيا؛ شديد أمرىا عظيمٌ  المظالم الحديث عمى أن دلكجو الدللة:  
أن التوبة ال تقبل، ، ودل أيضًا عمى (3)الشح أحضرت نفوس ذوي لبشر ديونا تعود

ن  . (4)ويستحمو يعممو حتى يعمم، ال كان فيمن قال في أخيو شيئًا، وا 
 صمى النبي زكج عائشة عمى دخمت أنيا:  اهلل عبيد بف طمحة بنت عائشة عف .2

 بنت عائشة فقالت ذيميا تجر األعرابية فخرجت أعرابية كعندىا سمـ ك عميو اهلل
  .(5)قكمي فتحممييا اغتبتييا:  عائشة فقاؿ ذيميا أطكؿ ما طمحة

يجب التحمل منيا، وىذا  دل الحديث عمى أن الغيبة مظممةكجو الدللة:  
 . (6)واضح من قول عائشة رضي اهلل عنيا، قومي فتحممي منيا

 أبي مع وكان األسفار في بعضا بعضيا تخدم العرب كانت قال مالك بن أنس عن .3
 أحدىما فقال طعاما ليما يييء ولم فاستيقظا فناما يخدميما رجل وعمر بكر

 أبا إن لو فقل  اهلل رسول ئتا فقاال فأيقظاه  نبيكم نوم ليوائم ىذا إن لصاحبو
 قد أنيما وأخبرىما لمسالم أقرأىما فقال يستأدمانك وىما السالم يقرئانك وعمر بكر

                                                           

 مدارج، (019: ص) القٌم ابن :الطٌب الكلم من الصٌب الوابل ،(918/ 3) تٌمٌة ابن :المسلول الصارم ((1

 (.65/ 1) : ابن مفلحالمرعٌة والمنح الشرعٌة اآلداب،(322/ 1): ابن القٌمالسالكٌن

 .(6534 /ح1006ص) : كتاب الرقائق، باب القصاص ٌوم القٌامةالبخاري صحٌح ((2

َرة بن ٌحٌى: الصحاح معانً عن اإلفصاح ((3 ٌْ  .(338/ 7) ُهَب

 .(043/ 6) : الصنعانًالصؽٌر الجامع شرح التنوٌر ((4

 .(313/ 5) البٌهقً اإلٌمان شعب ((5

 (.1/310)الزمخشري :الحدٌث ؼرٌب فً الفائق ((6
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 قد فقمت ،نستأدمك إليك بعثنا اهلل رسول يا فقاال  النبي إلى فجاءا ففزعا إئتدما
 بين لحمو ألرى إني بيده نفسي والذي أخيكما بمحم قال ائتدمنا شيء فبأي آئتدما
 .(1)لكما فميستغفر ىو قال لنا فاستغفر قاال أنيابكما

وأن  ،عمى أن الغيبة  ال تسقط بالتوبة (ىو يستغفر لكم) دل قولو  كجو الدللة: 
 كفارتيا ىو التحمل من صاحبيا، وكذلك سائر الديون المعنوية.

اؽي عف  .4 ، ٍبفي  ًإٍسحى ، سىًمٍعتي : قىاؿى  ًإٍسمىاًعيؿى ؿَّ  عىزَّ  اهللً  ًعٍندى  أىشىدُّ  اٍلًغيبىةي : " يىقيكؿي  سيٍفيىافى جى  كى
شيٍربً  الزّْنىا ًمفى  ٍمًر؛ كى شيٍربى  الزّْنىا أًلىفَّ  اٍلخى ٍمرً  كى بىٍيفى  بىٍينىؾى  ًفيمىا ذىٍنبه  اٍلخى ؿَّ، عىزَّ  اهللً  كى جى  فىًإذىا كى
ٍنوي  تيٍبتى  ، اهللي  تىابى  عى مىٍيؾى اًحبيؾى  لىؾى  يىٍغًفرى  تَّىحى  لىؾى  ييٍغفىري  لى  كىاٍلًغيبىةي  عى  قىاؿى  الًَّذم كىىىذىا"  صى

  .(2)عييىٍينىةى  ٍبفي  سيٍفيىافي 
 الدين ( عمى أن حتي يغفر لك صاحبك)دل قول سفيان بن عيينة،  كجو الدللة:

 .ال يسقط إال بتحمل المعنوي
 مف اإلجماع:

فإذا عفى  ،(3)ِباْلَحدّْ  َيْأُخُذهُ  ،حٌق معنويٌ  وَقاِذفِ  َعَمىِلْمَمْقُذوِف   َأنَّ  َعَمى اْلُعَمَماءُ  َأْجَمعَ   
حٌق  ،اْلِعْرضِ  ِفيأن الديون المعنوية  َعَمى ىذا َدِليلٌ وفي  ،(4)المقذوف سقط الحدُّ عن القاذف

 ا، ينبغي التحمل منيا.لصاحبي
 مف المعقكؿ:

، َوَحقٌ  ِلمَِّو، َحقٌ : إن الديون المعنوية فييا حقان،    اآْلَدِميّْ  ِبَتَحمُّلِ  تكون َفالتَّْوَبةُ  ِلْْلَدِميّْ
 .(5)َحقّْ اهلل أِلَْجلِ  المَّوِ  َوَبْينَ  َبْيَنوُ  ِفيَما َوالنََّدمُ  َحقِّْو، أِلَْجلِ 

 أدلة الفريؽ الثاني:
نما يكفي بأف الديكف المعنكية ل يجب التحمؿ مف أص استدؿ القائمكف   حابيا، كا 

 ألصحابيا، بأدلة منيا:الستغفار كالدعاء لمتحمؿ منيا، 
 

 
 

                                                           

 األخالق مساوئ، (151/ 9) والمسانٌد للسنن الصحٌح الجامع، (71/ 5) المقدسً للضٌاء المختارة األحادٌث ((1

 0628: انظر الصحٌحة األحادٌث سلسلة، وصححه األلبانً فً ال(96: ص) للخرائطً

 (.98/ 9) البٌهقً: اإلٌمان شعب ((2

 .(345/ 1) المنذر لبن اإلقناع ((3

 .(338-339/ 16) القرطبً تفسٌر ((4

ضه للمسألة.(322/ 1) : ابن القٌمالسالكٌن مدارج ((5  ، نقله عن أصاحب القول األول حٌن َتعرُّ
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 :النبكية مف السنة
 فإنيا اهلل فميستغفر أخاه أحدكـ اغتاب إذا : "ؿ رسكؿ اهللقا قاؿ: سعد بف سيؿ عف .1

 .(1)"لو كفارة
(2)"أف تستغفر لو وكفارة مف اغتبت" : قاؿ، قاؿ رسكؿ اهلل  عف أنس   .2

. 
 ثـ رجال اغتاب مف" :يقكؿ  اهلل رسكؿ سمعت عنيما اهلل رضي اهلل عبد بف جابر .3

 .(3)"غيبتو لو غفرت لو استغفر
خالف ما في ا تأني فضاًل عن ،(4)اال يصح االستدالل بي ،كميا ضعيفة ديثاحاألىذه  :الرد

 .الصحيح
   مف المعقكؿ:

 استدؿ الفريؽ الثاني بأدلة مف المعقكؿ منيا مايمي:  
 َوَغمِّا، َوَحَنًقا َأًذى ِإالَّ  َيِزيُدهُ  اَل  َفِإنَّوُ  َمْصَمَحًة، تََتَضمَّنُ  الَ  َمْحَضةٌ  َمْفَسَدةٌ  إن في ِإْعاَلِموُ  .1

 ِفي َضَرًرا َوَأْوَرثَْتوُ  َحْمِمِو، َعَمى َيْصِبْر  َلمْ  ُربََّما َسِمَعوُ  َفِإَذا َسَماِعِو، َقْبلَ  ُمْسَتِريًحا َكانَ  َوَقدْ 
  .(5)َبَدِنوِ  َأوْ  َنْفِسوِ 

 يورثو َعَداَوةً  بالدَّين المعنوي، وُ فعممُ  َبْيَنُو وبين القائل، َواْلَحْربِ  ِلْمَعَداَوةِ  َسَبًبا ِإْعاَلِمو إن في .2
 اْلُقُموِب، َتْأِليفِ  ِمنْ  الشَّاِرعِ  َمْقُصودِ  يعارض َوَىَذا َواْلَقْذِف، اْلِغيَبةِ  َشرّْ  ِمنْ  َوَبْغَضاَء، َأْكَبرَ 

  .(6)َوالتََّحاُببِ  َوالتََّعاُطفِ  َوالتََّراُحمِ 
    حيث ط حقو إرضاء لربو، وكرمًا في عفوه،يسق منيم كثيراً ف ،إن نفوس الناس تختمفالرد: 

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  :قاؿ تعالى

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ٺ  ٺ 

  .(7)چڤ

  

                                                           

 387:  رقم حدٌث انظر(  موضوع) قال األلبانً حدٌث  ،(400/ 4) األلبانً الصؽٌر الجامع وضعٌؾ صحٌح ((1

 الجامع ضعٌؾ فً

 حدٌث انظر(  موضوع) ، قال األلبانً حدٌث (9675 /ح047/ 02) األلبانً الصؽٌر الجامع وضعٌؾ صحٌح ((2

 . الجامع ضعٌؾ فً 4192:  رقم

 (1519 /ح18/ 4) األلبانً :الضعٌفة األحادٌث سلسلة ((3

 .(119/ 3) الجوزي ابن :الموضوعات ((4

 (.322/ 1)القٌم ابن: السالكٌن مدارج ((5

 .(322/ 1)المرجع السابق: ((6

 ٖٗٔ - ٖٖٔآٌة : عمران آلسورة  ((7
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 أنو وأخبر عمييم، وأثنى الغضب، عند يغفرون الذين تعالى اهلل ففي ىذه اآلية مدح 
 . (1) بإحسانيم يحبيم

 إن الحقوق المالية والجنايات البدنية، تختمف عن الديون المعنوية من وجيين: .3
 ِإْخَفاُؤَىا َيُجوزُ  َفاَل  ِإَلْيِو، َرَجَعتْ  ِإَذا بيا َيْنتَِفعُ  َقدْ الحقوق المالية، والجنايات البدنية،  َأنَّ  . أ

 ِإْضَراُرهُ  ِإالَّ  ،ِإَلْيوِ  وُيَؤدّْى َيْنَفُعوُ  َشْيءٌ  ُىَناكَ  َلْيَس  َفِإنَّوُ  ،المعنويةالديون  ِبِخاَلفِ  َعْنُو،
 َفَقْط. َوَتْيِييُجوُ 

 َسرَّهُ  ُربََّما َبلْ  ،فال يتأذى صاحبيا َأْعَمَمُو بيا إَذا الحقوق المالية والجنايات البدنية، َأنَّ  . ب
 اْلَقْذفِ  َأْنَواعِ  ِمنْ  َوَنَياًرا، َلْياًل  ُعُمِرهِ  ُطولَ  ِعْرَضوُ  ِبوِ  َمزَّقَ  ِبَما ِإْعاَلُموُ  ِبِخاَلفِ  َوَفِرَح، ،َذِلكَ 

  .َفاِسدٌ  اْعِتَبارٌ  ِباآْلَخرِ  َأَحِدِىَما َفاْعِتَبارُ  َواْلَيْجِو، َواْلِغيَبةِ 
ليس معنى أن الديون المعنوية تختمف عن الديون المالية، أنو ال يجب التحمل منيا، الرد: 

إن الفائدة، كفارة اهلل إذ دقيق، بليس لو فائدة، ىذا الكالم ليس  من العباد التحمل والقول أن
  .ةيوم القيام ممظمومعمى مقترفيا وتحممو منيا، وارضاء ل

يعمم من حال  كان المعتدي إن يمكن لمباحث أن يجمع بين األقوال فيقول: الرأم الراجح:
ن ظنوالمغفرة، فيجب أن يبين لو ما ظممو ةماحصاحب المظممة، أنو من أىل الس أو  ، وا 

يا  يقول اْعُف عنيكأن  :بالعموملو التحمل  سيقع في مفسدة، فاألولىلمظممة اأنو بتبينو  تيقنَ 
 منو فإن التحمل ،ميتاً  كان ، أما إنىذا إن كان صاحب الدين المعنوي عمى قيد الحياةفالن، 
لو، وذكر مناقبو ومحاسنو، وبيذا يكون الباحث قد جمع بين األقول  والدعاء االستغفاربيكون 

 ، وأما األخذ بالقول الثاني عمى إطالقو(2)تحت قاعدة إعمال الدليمين أولى من اىمال أحدىما
 اْلعباد حيث قال ابن تيمية: ومظالم ،، ومن قال بو، قال في مواطن أخرى بخالفوغير ُمَسمَّمف
 ، وقال ابن(3)هِعْند من َأو الظَّاِلم َحَسَنات من اهلل يوفييم بل الَعْبد اْسِتْغَفار ِبُمَجرَّد تْسقط اَل 

 التََّحمُّلُ  َوُىوَ  َراِبٍع، َأْمرٍ  ِمنْ  ُبدَّ  َفاَل  َدِمي  آل َحقّْ  ِفي تَكانَ  أما ِإنْ و  ،في شروط التوبة القيم
 .أولى وأسمم بين األقوال الجمع، ف(4)ِمْنوُ 

                                                           

 (.027/ 4) القرطبً تفسٌر ((1

 الرومً( الَفَنري أو) الفناريالشرائع:  أصول فً البدائع فصول، (169/ 0) السبكً :المنهاج شرح فً اإلبهاج ((2

 .(005: ص) وياألصول: أبو المنذر المنا علم من األصول مختصر شرح من المعتصر، (420/ 0)

ًّ  الدٌن بدر: المصرٌة الفتاوى مختصر ((3  .(465: ص) البعل

 .(310/ 1) : ابن القٌمالسالكٌن مدارج ((4
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 منو العفو ولكن ؛فحويص يسامح أن الحق صاحب عمى يجب أنو الغي أن ُيعمم وينب
 وحسن الثواب بجزيل العافين عن الناس اهلل وعدحيث  ،(1)ظممو أفضلمن  عن والتجاوز
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ    چ ٹ ٹ  المآب

ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڀ  ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ۓ  ڭ   ٹ چ   ٹ، ك(3)چى  ائ   ائ    ەئ  ەئ  ٹ ٹ چ  ، ك(2)چ  ڤ  

يكن  لم فإذا صالح،وفي ىذه اآلية العفو مقيد باإل،(4)چ  ۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ
 شرير شخص اعتدى: ذلك مثال بو، يؤمر ال فإنو إفسادًا؛ يكون بل إصالح العفو فيو
  ال الشرير؟ ىذا عن اعف: عميو اعتُدي الذي لْلخر نقول فيل آخر، عمى بالعدوان، معروف

 الحزم،: نقول ىذا فمثل أيضًا، أنت عميك أو غيرك، عمى تعدَّى عنو عفوت إذا ألنو؛
 أىل عن العفو ألن عنو؛ تعفو وأال منو، حقك تأخذ أن يعني بجريرتو، تأخذه أن واألفضل

 .(5)وشراً  فساداً  إال يزيدىم ال بل بإصالح؛ ليس والفساد الشر

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(075: ص) : النووياألذكار ((1

 134سورة أل عمران: آٌة   ((2

 ٕٙٔآٌة : النحلسورة  ((3

    ٓٗ آٌة الشورى:سورة  ((4
 (505/ 3) : ابن عثٌمٌنالصالحٌن رٌاض شرح ((5
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  لديكف المعنكية بالماؿ: ا التحمؿ مفحكـ الثالث:  المبحث

 إن الديون المعنوية كما ذكرُت تصيب قيم، وكرامة اإلنسان، فالتحمل منيا بالمال 
 أبوابفي  لو، المعاصرون مماءالع ومع ذلك فقد تعرضيصعب ضبطو، وتقديره، وحصره، 

 كيؿُّ    العدناف الرسكؿقكؿ انطالقًا من  ،الجنايات والديات والضمانك شتى: ونظريات
مىى اٍلميٍسًمـً  رىاـه  اٍلميٍسًمـً  عى مىاليوي  ،دىميوي  ،حى وي  ،كى  .(1)كىًعٍرضي

ذا كانت الديون المعنوية محرمة، ومقدر ليا عقوبة تعزيرية باالتفاق، فأن التحمل   وا 
وقبل أن يسوق الباحث الخالف، كان ال بد عميو  ،الف بين العمماءمحل خكان منيا بالمال 
 :فيقكؿ محؿ النزاعأن يحرر 

 :(2)باعتبار اتصاليا بغيرىا إلى ثالثة أقسام تنقسم أن الديون المعنوية ذكرتُ سبق وأن 

 : ديكف معنكية متصمة بديف مالي .1
 :.ديف معنكم متصؿ بديف جسدم .2
 : مجردةكية معنديكف  .3
أما ، (3)جواز التعويض المالي في النوع األول والثانيال خالف بين العمماء عمى و   

 .التحمل منو بالمال جوازي فيل، أي ضرر مادي الذي ال يترتب عميوالنوع الثالث، 
العمماء  ِمنَ  َأَحًدا َأنَّ  ،اْلِفْقِييَّةِ  اْلُكُتبِ  ِفي واِجدْ ي َلمْ أنيم ذكر مؤلفو الموسوعة الكويتية،   

ولعل السبب في عدم ، (4)اْلَمْعَنِويَّةِ  ْضَرارِ األْ  ِمنَ  َشْيءٍ  ِفي اْلَماِليّْ  التَّْعِويضِ  َعنِ  َتَكمَّمَ  القدامى
ذا  ،صالح ذمميم ىو ؛ليذه المسألة القدامى تعرض الفقياء وقمة وقوع ىذه الديون عندىم، وا 

، عمن ظمميم، ارضاًء لربيم وخالقيم نعفو يو  حقيم، ونطيسق أنيم إن الغالب عمييموقعت ف
فإن  ،اإلعالميو  ،العمميلتقدم  ،نظراّ  وتعددت ،رت ىذه الديونوكثُ  ،وأما عندما فسدت الذمم

عمى فكانت أيضًا تعددت  بالمال، الديونىذه عن ، (5)التعويضفي  المعاصرين ماءمأراء الع
 :وىما قولين

                                                           

 8/12البر والصلة واآلداب، باب َتْحِرٌِم ُظْلِم اْلُمْسلِِم َوَخْذلِِه َواْحتَِقاِرِه َوَدِمِه َوِعْرِضِه َوَمالِِه ) صحٌح مسلم: كتاب ((1

 (.6726/ح
 (.04هذه الرسالة: )ص راجع ((2

 .104الفعل الضار والضمان فٌه: مصطفى الزرقا ص ((3

 (42/ 13) الكوٌتٌة الفقهٌة الموسوعة ((4

ٌن المعنوي، انظر: مدخل الفقهً اإلسالمً: التعوٌض: ه ((5 و إلزام الطرؾ المعتدي بدفع مبلػ مالً، لصاحب الدَّ

 (.0/1230مصطفى الزرقا )
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بالمال، وممن قال  ةعنويالم الديون التعويض عنابو إلى عدم جواز ذىب أصح القكؿ األكؿ:
ما  حيث قال: والضرر المعنوي ليس فيو تعويض مالي، عمى الشيخ عمى الخفيف ،بيذا

وىذا  والشيخ مصطفى الزرقا ،(1)وىذا محل اتفاق بين العمماء تقتضيو قواعد الفقو اإلسالمي
: إنني ال أجد مبررًا اصالحيًا لمعالجة الضرر المعنوي بالمال، ما دامت الشريعة نصو

واختارت ىذا القول بعض  ،(2)اإلسالمية فتحت مجااًل واسعًا لقمع الجاني بالزواجر والتعازير
حيث قرر أن الضرر الذي يجوز التعويض  ،المجامع الفقيية، ومنيا مجمع الفقو اإلسالمي

 .(3)لضرر المالي وال يشمل الضرر المعنويعنو بالمال ىو ا
ن الديون المعنوية المجردة بالمال، وممن ع : ذىب أصحابو إلى جواز التعويضالقكؿ الثاني

، والشيخ وىبو الزحيمي ،(5)والشيخ محمد شمتوت ،(4)الشيخ محمد فوزي فيض اهلل قال بيذا
كل ايذاء يمحق الشخص، فيو بذلك يشمل الضرر المالي كتمف  ىو حيث قال: والضرر

ة سيئة، كاإلىانة التي تمس كرامة اإلنسان، أو تمحق بو سمع ،والضرر المعنوي ،المال
وىذا ، (6)كانت األضرار مادية أو معنوية فإنيا تستوجب الضمان في العرف الحاضر وسواءٌ 

  .(7)القول ما عميو القوانين الوضعية
 فريؽ: أدلة كؿ

 أدلة الفريؽ األكؿ:
 بأدلة منيا: ،استدؿ القائمكف بأف الديكف المعنكية ل يجكز التعكيض عنيا بالماؿ  
وبذلك ال يمكن تحقيق إن الدُّيون المعنوية المجردة، ديون غير محددة فال يمكن تقديرىا،  .1

 دعت إليو الشريعة اإلسالمية الغراء. التكافؤ الذي
ة لمديون المعنوية عقوبة تعزيرية، فال مصمحة لمعالجة ىذه الشريعة اإلسالمي تقرر  .2

 الديون بالمال.
إن التعويض عن الديون المعنوية بالمال، يعتبر من باب مبادلة األعراض باألموال،  .3

 قذفو من المقذوف يصالح أن يجوز ال ولذلك األدلة الشرعية السميمة. تأباهوىذا أمر 
 َعَمى َقَذفَ  َمنْ  َصاَلحَ  مختصر خميل "َوَمنْ  شرح الجميل، مواىب في مال، جاء عمى

                                                           

 . 56نظرٌة الضمان: علً الخفٌؾ ص ((1

 104الفعل الضار والضمان فٌه: مصطفى الزرقا ص ((2

 م03/8/022الفقرة الخامسة، من الدورة الثالثة عشر، وكان تارٌخه 129المجمع الفقهً: قرار  ((3

 (144-135المسؤولٌة التقصٌرٌة بٌن الشرٌعة والقانون: محمد فوزي فٌض هللا، ص ) ((4

 35المسؤولٌة المدنٌة: محمد شلتوت ص ((5

 09نظرٌة الضمان: وهبه الزحٌلً ص ((6

 000، الفعل الضار: سلٌمان مقرس: مادة1380القانون المدنً الفرنسً: مادة  ((7
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َمامَ  َبَمغَ  ِفيوِ  ُشْفَعةَ  َواَل  َوُردَّ  َيُجزْ  َلمْ  َمالٍ  َأوْ  ِشْقصٍ   مكانتة ليا فاألعراض، (1)اَل  َأمْ  اإْلِ
 .السميمة الفطر تأباه أمر مالي تعويض محل وجعميا المسممين، عند خطيرة

، ال ، والتعويض المالي عن الدَّين المعنويهُ رُ بْ ما فات وجَ األصل في مبدأ التعويض  إزالة  .4
 ُيجبر وال يزال.

 إن الديون المعنوية ليست فييا خسارة مالية، حتى يتم التعويض بالمال. .5
إن التعويض المالي عن الدين المعنوي، ال يتحقق معو الردع مع كل جاني، فال يتحقق  .6

 رادعة لمغني والفقير. ،وضعتيا الشريعة الرشيدةمع الغني، أما العقوبة التعزيرية التي 
 :أدلة الفريؽ الثاني

، نقمية كعقمية استدؿ القائمكف بأف الديكف المعنكية يجكز التعكيض عنيا بالماؿ، بأدلة 
 :ما يمي منيا

 :النبكية مف السنة
 منيا، فميتحممو ألخيو، مظممة عنده كانت مف قاؿ  اهلل رسكؿ أف ىريرة أبي عف .1

 لو يكف لـ فإف حسناتو، مف ألخيو يؤخذ أف قبؿ مف درىـ، كل دينار، ثـ ليس فإنو
 . (2)عميو فطرحت أخيو سيئات مف أخذ حسنات

 ،ِمْن ظممو َيَتَحمَّلَ  َأنْ  َعَمى المعتدي َيِجبُ  َأنَّوُ  َعَمى تَْنِبيوٌ  الحديث فيوكجو الدللة:  
 اْلَحَسَناتِ  َأْخذِ  ِمنْ  َأْىَونُ  التََّحمُّلِ  َعَمى اْلَيْومَ  َوالدّْْرَىمِ  الدّْيَنارِ  َأْخذَ  أِلَنَّ  َوالدّْْرَىَم، الدّْيَنارَ  بدفع َوَلوْ 
  .(3)السَّيَّْئاتِ  َوْضعِ  َأوْ 

بدفع المال، إال أنو من الديون المعنوية  التحملن كان فيو داللة عمى جواز الحديث وا   الرد:
 بيا. الناُس  ُيمزمُ  وتقنين قوانين يونىذه الدُّ  جواز تقدير ليس فيو داللة عمى

 مف معمكما تمرا تبيعني أف لؾ ىؿ لو فقمت مف محمد دنكت سعنة قاؿ بف عف زيد .2
 إلى معمكما تمرا أبيعؾ كلكف ييكدم، يا ل: "فقاؿ ككذا كذا أجؿ إلى فالف بني حائط
 ىمياني فأطمقت  فبايعني نعـ: قمت" فالف بني حائط أسمي كل ككذا، كذا أجؿ

 كاف فمما: زيد قاؿ"  ككذا كذا أجؿ إلى معمـك تمر في ذىب مف مثقال ثمانيف فأعطيتو
 كعمر بكر أبك جنازة، كمعو في   اهلل رسكؿ خرج ثالثة، أك بيكميف األجؿ محؿ قبؿ

 فأخذت إليو فجمس جدار مف دنا الجنازة عمى صمى فمما أصحابو مف كنفر كعثماف

                                                           

 .(325/ 6) : الحطاب الرعٌنًخلٌل مختصر شرح فً الجلٌل مواهب ((1

 .(6534 /ح 1006ص): كتاب الرقائق، باب القصاص ٌوم القٌامةالبخاري صحٌح ((2

 .(3021/ 8) : الهروي القاريالمصابٌح مشكاة شرح المفاتٌح مرقاة ((3
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 ما فكاهلل حقي، محمد يا تقضيني أل قمت ثـ غميظ بكجو إليو كنظرت قميصو بمجامع
 عمر إلى كنظرت قاؿ: عمـ، بمخالطتكـ لي كاف كلقد بمطؿ، المبحث عبد بني عممتكـ

 عدك أم: كقاؿ ببصره رماني ثـ المستدير كالفمؾ كجيو في تدكراف كعيناه الخطاب بف
 أحاذر ما لكل بالحؽ بعثو فكالذم أرل؟ ما بو كتفعؿ أسمع ما   اهلل لرسكؿ أتقكؿ اهلل
 ثـ كتؤدة سككف في عمر إلى ينظر  اهلل كرسكؿ عنقؾ ىذا بسيفي لضربت فكتو
 بحسف كتأمره األداء بحسف تأمرني أف عمر يا منؾ ىذا غير إلى أحكج كنا إنا: "قاؿ

" رعتو ما مكاف غيره مف صاعا عشريف كزده حقو فاقضو عمر يا بو اذىب ،التباعة
 ىذه ما: فقمت تمر مف صاعا عشريف كزادني حقي فقضاني عمر بي فذىب: زيد قاؿ

  .(1)رعتؾ ما مكاف أزيدؾ أف  اهلل رسكؿ أمرني: قاؿ الزيادة
مقابل الترويع، والترويع  اً مالي اً ن النبي جعل عوضدل الحديث عمى أ كجو الدللة:  

 .إذًا فيجوز أن نجعل مقابل الدين المعنوي، عوض مالي دين معنوي،
 . النبي قِ مُ ليس في الحديث ما يدل عمى وجوب ىذه الزيادة ولعميا من حسن خُ الرد: 
 مف اآلثار:

طَّابً  ٍبفي  عيمىري  أىٍرسىؿى  .1 ؿي  كىافى  ميغىيَّبىةو  اٍمرىأىةو  ًإلىى اٍلخى مىٍيًيا، ييٍدخى ، فىأىٍنكىرى  عى  ًإلىٍييىا، فىأىٍرسىؿى  ذىًلؾى
، أىًجيًبي: لىيىا فىًقيؿى  ٍيمىيىا يىا: فىقىالىتٍ  عيمىرى ًلعيمىرى  لىيىا، مىا كى  فىزًعىتٍ  الطًَّريؽً  ًفي ًىيى  فىبىٍينىا: قىاؿى  كى

بىيىا رى مىتٍ  الطٍَّمؽي  فىضى لىدىىىا، فىأىٍلقىتٍ  دىارنا، فىدىخى احى  كى ًبيُّ  فىصى تىٍيًف، الصَّ ٍيحى ، ثيَـّ  صى  فىاٍستىشىارى  مىاتى
ابى  عيمىري  مىٍيوً  فىأىشىارى   النًَّبيّْ  أىٍصحى ، عى ـٍ يي مىٍيؾى  لىٍيسى  أىفٍ  بىٍعضي  كىاؿو  أىٍنتى  ًإنَّمىا شىٍيءه، عى

ميؤىدّْبه  مىتى : قىاؿى  ،كى صى ًميّّ  كى مىٍيًو، فىأىٍقبىؿى  عى ؟ مىا: فىقىاؿى  عى  فىقىدٍ  ًبرىٍأًيًيـٍ : قىاليكا كىانيكا ًإفٍ : قىاؿى  تىقيكؿي
، أىٍخطىأى  ـٍ فٍ  رىٍأيييي كا فىمىـٍ  ىىكىاؾى  ًفي: قىاليكا كىانيكا كىاً  حي ، يىٍنصى مىٍيؾى  ًديىتىوي  أىفَّ  أىرىل لىؾى  أىٍنتى  فىًإنَّؾى  عى

لىدىىىا كىأىٍلقىتٍ  أىٍفزىٍعتىيىا، ًميِّا فىأىمىرى : قىاؿى  سىبىًبؾى  ًفي كى ـى  أىفٍ  عى ٍقمىوي  يىٍقًس مىى عى ، عى ٍيشو ذي  يىٍعًني قيرى  يىٍأخي
ٍقمىوي  ٍيشو  ًمفٍ  عى طىأه  أًلىنَّوي  قيرى  .(2)خى

أن عمر جعل تعويض مالي مكان الدين المعنوي)الفزع(، فدل ذلك  كجو الدللة:  
 عمى الجواز والمشروعية.

 ىي دية لمجنين، وليس مقابل الفزع. إن ما دفعو عمر الرد:
 

 مف المعقكؿ:
                                                           

 حبان ابن صحٌح على الحسان التعلٌقاتانظر ؼلى  ، ضعفه األلبانً(088/ح501/ 1) حبان ابن صحٌح ((1

 (1341) ، لأللبانًالضعٌفة،والسلسلة (725/ 1) األلبانً

 .(18212/ح458/ 9) الصنعانً الرزاق عبد مصنؾ ((2
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الديون المعنوية التعزير، والتعزير قد يكون بالمال، فالتعويض ال عقوبة في  إن المقرر .1
 .(1)كونو عقوبة تعزيرية مالية عنيخرج 

إن عقوبة التعزير بالمال تختمف عن التعويض المالي، إذ إن مورد التعزير بالمال  د:الر
 لبيت مال المسممين، أما التعويض فيو لممتضرر مقابل ما لحقو من ضرر.

 عمى ،لممتعدين مصراعيو عمى الباب يفتحالدَّين المعنوي  عن التعويض بعدم القول إن .2
 .(2)عظيمة سدةٌ مف وىذه تووسمعاإلنسان شرف 

إن العقوبة التعزيرية التي قررىا العمماء رادعة لمغني والفقير، بخالف التعويض  الرد:
 المالي، فيو ال يردع إال الفقير.

 الرأم الراجح: 

الراجح عند الباحث القكؿ األكؿ، القائؿ أف الديكف المعنكية عقكبتيا عقكبة  
أمره، فيعاقب المعتدم عمى  في كمركنة ىذا القكؿ يجعؿ الحاكـ في سعةألف تعزيرية، 

رمو، فإف كجد اإلماـ أف المصمحة تعزيره بالماؿ عزره بالماؿ،  غيره بديف المعنكم حسب جي
ف رأم أف المصمحة حبس المعتدم حبسو،   اإلماـ تصرؼ »ألنو مقرر عند األصكلييف أفكا 

 .(3)«بالمصمحة منكط الرعية عمى

كلكف إف استرضى المعتدم صاحب الديف المعنكم بمبمغ مف الماؿ، فيذا جائز ألنو يدخؿ 
،  عائشةكمما يدؿ عمى ذلؾ حديث  كاسع، صمح بيف الناس، كالصمح أمرهفي باب ال

دّْيؽ  بكر أبا إف قالت  المعانيف بكر، أبا يا» : النبي فقاؿ رقيقو، بعض لعف الصّْ
 ثـ رقيقو، بعض يكمئذ بكر أبك فأعتؽ ، ثالثا أك مرتيف ،«  الكعبة كرب كال ؟ كالصديقيف

، كعىفً  .(4)أعكد ل: فقاؿ  النبي جاء اًدمنا عيمىرى  اٍبفي  لىعىفى  مىا: " قىاؿى  سىاًلـو  عىفٍ  الزٍُّىًرمّْ  لىوي  خى
  " (5)فىأىٍعتىقىوي  كىاًحدنا ًإلَّ  قىطُّ،

ما يدل عمى  فييما وليس ،رضى اهلل عنيمادل الحديثان عمى أن اإلعتاق استرضاء منيما 
 ، واهلل أعممأن اإلعتاق يمزم في حقيما

                                                           

 54نظرٌة الضمان: وهبه الزحٌلً ص ((1

 092نظرٌة التعسؾ فً استخدام الحق: فتحً الدرٌنً ص ((2

 .(101: ص) والنظائر: السٌوطً األشباه(3)

، صححه األلبانً فً صحٌح الترؼٌب (094/ 4) البٌهقً اإلٌمان شعب، (165: ص) : البخاريالمفرد األدب ((4

 0783 والترهٌب ح

 .(147/ 7) اإلٌمان شعب ((5
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 مكقؼ الحاكـ مف الدُّيكف المعنكية:الرابع:  المبحث

  :  َعَمْيَيا َواِجب اأْلمة َوَأن ،عمى وجوب اإلمامة الّسنة، أىل َجِميع اتّفققاؿ ابف حـز
 اهلل َرُسول بَيا َأَتى الَِّتي الشَِّريَعة ِبَأْحَكام ويسوسيم اهلل، َأْحَكام فييم ُيقيم َعادل إِلَمام االنقياد
 . (1)َوسمم َعَمْيوِ  اهلل صمى

 َجِميعِ  ِمنْ  َأْجًرا َأْعَظمُ  َواْلُحكَّامِ  ،َواْلواَُلةِ  ،اأْلَِئمَّةِ  ِمنْ  َفاْلَعاِدلُ كقاؿ العز بف عبد السالـ:  
ْساَلِم، َأْىلِ  ِبِإْجَماعِ  ،اأْلََنامِ   ،َشاِملٍ  َفاِسدٍ  ُكلّْ  َوَدْرءِ  َكاِمٍل، َصاِلحٍ  ُكلّْ  ِبَجْمبِ  َيُقوُمونَ  أِلَنَُّيمْ  اإْلِ
َمامُ  َأَمرَ  َفِإَذا  َدَعا َما ِبَحَسبِ  َأْجرٌ  َلوُ  َكانَ  اْلَعامَِّة، اْلَمَفاِسدِ  َوَدْرءِ  ،اْلَعامَّةِ  اْلَمَصاِلحِ  ِبَجْمبِ  اإْلِ
 ،َعَمْيَيا أَلُِجرَ  َواِحَدةٍ  ِبَكِمَمةٍ  َذِلكَ  َكانَ  َوَلوْ  ،اْلَمَفاِسدِ  ِمنْ  َعْنوُ  َوَزَجرَ  اْلَعامَِّة، اْلَمَصاِلحِ  ِمنْ  إَلْيوِ 
 .(2)ُمَتَعمَّْقاِتَيا ِبَعَددِ 

 َبلْ  الدّْيِن؛ َواِجَباتِ  َأْعَظمِ  ِمنْ  النَّاسِ  َأْمرِ  ِواَلَيةَ  َأنَّ  ُيْعَرفَ  َأنْ  َيِجبُ كقاؿ ابف تيمية:  
اْلُمْنَكر،  َعنْ  َوالنَّْييَ  ِباْلَمْعُروفِ  اأْلَْمرَ  َأْوَجبَ  َتَعاَلى المَّوَ  أِلَنَّ  ،ِبَيا إالَّ  ِلمدُّْنَيا َواَل  ِلمدّْينِ  ِقَيامَ  اَل 
َماَرةٍ  ِبُقوَّةِ  إالَّ  َذِلكَ  َيِتمُّ  َواَل  َقاَمةِ  َواْلَعْدلِ  اْلِجَيادِ  ِمنْ  َأْوَجَبوُ  َما َساِئرُ  َوَكَذِلكَ ، َواِ   َواْلُجَمعِ  اْلَحجّْ  َواِ 

َقاَمةِ . اْلَمْظُمومِ  َوَنْصرِ  َواأْلَْعَيادِ  َماَرةِ  ِباْلُقوَّةِ  إالَّ  تَِتمُّ  اَل  اْلُحُدودِ  َواِ    .(3)َواإْلِ

 الدّْينِ  ِحْفظُ أن ي قال الماوردي: ويجب عمى اإلماموأما ما يجب عمى الحاكم فقد  
 ِمنَ  َيْمَزُموُ  ِبَماَأَخَذ يويجب عميو أن  اأْلُمَِّة، َسَمفُ  َعَمْيوِ  َأْجَمعَ  َوَما اْلُمْسَتِقرَِّة، ُأُصوِلوِ  َعَمى

 تَْنِفيذُ  وُيمزم، َزَللٍ  ِمنْ  َمْمُنوَعةً  َواأْلُمَّةُ  َخَمٍل، ِمنْ  َمْحُروًسا الدّْينُ  ِلَيُكونَ  َواْلُحُدوِد؛ اْلُحُقوقِ 
 َظاِلٌم، َيَتَعدَّى َفاَل  النََّصَفُة، َتُعمَّ  َحتَّى اْلُمَتَناِزِعينَ  َبْينَ  اْلِخَصامِ  َوَقْطعُ  اْلُمَتَشاِجِريَن، َبْينَ  اأْلَْحَكامِ 

 .(4)َمْظُمومٌ  َيْضُعفُ  َواَل 

 مجال ال الشارع من مقدرة تكون أن إما ،تطبيقيابالحاكم  فالعقوبات التي ُيمزم  
 َوُتْحَفظَ  ااِلْنِتَياِك، َعن َتَعاَلى المَّوِ  َمَحاِرم فبو ُتَصانُ  ،(5)دكالحدك خطرىا لعظم ،فييا لالجتياد
ما، (6)َواْسِتْياَلكٍ  إْتاَلفٍ  ِمنْ  ِعَباِدهِ  ُحُقوقُ   :كالتعزيرات لمحاكم متروكا تقديرىا أمر يكون أن وا 

                                                           

 .(70/ 4) : ابن حزموالنحل واألهواء الملل فً الفصل ((1

 .(143/ 1) :األنام مصالح فً األحكام قواعد ((2

 .(392/ 08) : ابن تٌمٌةالفتاوى مجموع ((3

 (42: ص) لماورديا :السلطانٌة األحكام ((4

 فً ٌشمل الحد أن وباعتبار ٌتجاوزها، أن ألحد ٌجوز فال وقدرها، تعالى هللا حدها مقدرة عقوبة هو :الحد ((5

وهبه  :وأدلته اإلسالمً الفقه، انظر القصاص ومنها الناس، حقوق من كان وما تعالى، هللا حقوق من كان ما األصح
 .(5075/ 7)الزحٌلً

 42المرجع السابق: ص ((6
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 وَمْعُمومٌ  ،(1)َسَواٌء َأَكاَنْت َحقِّا ِلمَِّو َتَعاَلى َأْم آِلَدِمي   ،َتْأِديٌب َعَمى َذْنٍب اَل َحدَّ ِفيِو َواَل َكفَّاَرةَ وىي 
ْرِب، َيُكونُ  َفَقدْ  اْلَحاِكِم، َنَظرِ  ِإَلى َوَقْدِرهِ  ِجْنِسوِ  َتْحِديدِ  ِفي ُيْرَجعُ  التَّْعِزيرَ  َأنَّ   َأوِ  اْلَحْبِس، َأوِ  ِبالضَّ

 اْلَمَعاِصي، َواْخِتاَلفِ  النَّاِس، َمَراِتبِ  اْخِتاَلفِ  َحَسبَ  َذِلَك، َغْيرِ  َأوْ  التَّْشِييِر، َأوِ  التَّْوِبيِخ،
 .(2)ْمَصارِ َواأل األْعَصار َواْخِتاَلفِ 

عقكبة  ،المعنكمبالدَّيف  متعدم عمى غيرهعمى ال يصح لمحاكـ أف يفرض ىؿ كلكف 
تعددت آراء  ؟حتى يتحقؽ العدؿ بالمثؿ يعاقب المعتدمإل أف  ليس لإلماـتعزيرية، أـ 

 ، كىما:(3)العمماء في ىذه المسألة فكانت عمى رأييف

مام، فميس لو إال أن لإليون المعنوية إذا وصمت الدُّ  أنَّ ذىب ابن القيم إلى  القكؿ األكؿ:
 َفِإنْ  اْلِعْرِض، َعَمى وقد عمل ذلك فقال "اْلِجَناَيةُ يعاقب الجاني بنظير ما فعل، متحريًا العدل، 

 اتَّْفاًقا، ِبوِ  َفَعلَ  َكَما ِبوِ  َيْفَعلَ  َأنْ  َلوُ  َفَمْيَس  َواِلَدْيِو، َوَسبّْ  ،واَلَقْذفِ  َكاْلَكِذِب، َنْفِسوِ  ِفي َحَراًما َكانَ 
نْ   ِبوِ  لَ َيْفعَ  َأنْ  َفَموُ  َعَمْيِو، َدَعا َأوْ  َعَمْيِو، َبَصقَ  َأوْ  ِبِو، َىَزأَ  َأوْ  ِبِو، َسِخرَ  َأوْ  َنْفِسِو، ِفي َسبَّوُ  َواِ 

ًيا ِبوِ  َفَعلَ  َما َنِظيرَ  َحاَبةِ  َوآثَارِ  َواْلِميَزانِ  اْلِكَتابِ  إَلى َأْقَربُ  َوَىَذا ِلْمَعْدِل، ُمَتَحرّْ  التَّْعِزيرِ  ِمنْ  الصَّ
ِحيَحةُ  السُّنَّةُ  َدلَّتْ  َوَقدْ  َوِصَفًة، ’َوَقْدًرا ،َوَنْوًعا ،ِجْنًسا ِلْمِجَناَيةِ  اْلُمَخاِلفِ  ِريَحةُ  الصَّ  َعَمى الصَّ

 .(4)َخاَلَفَيا َمنْ  ِبِخاَلفِ  ِعْبَرةَ  َفاَل  َذِلَك،

يون المعنوية إذا وصمت الحاكم فيجب عميو أن ذىب الجميور إلى أن الدُّ  القكؿ الثاني:
ُر، ِفْعلٍ  َأوْ  ِبَقْولٍ  َغْيَرهُ  آَذى َمنْ  "يعزر الجاني، جاء في األشباه النظائر  . اْلَعْينِ  ِبَغْمزِ  َوَلوْ  ُيَعزَّ

رٌ  َحدّّ  ِفيَيا َلْيَس  َمْعِصَيةٍ  ُكلُّ : التَّْعِزيرِ  َوَضاِبطُ  ،َعَمْيوِ  َشقَّ  إنْ  َيْأَثمْ  َكاِفرُ  َيا ِلِذمّْي   َقالَ  َوَلوْ   ُمَقرَّ
 .(5)التَّْعِزيُر"  َفِفيوِ 

 َكَما اْلَحدَّ، ُيوِجبُ  َما ِجْنِسَيا ِمنْ  َلْيَس  ِبِجَناَيةٍ  َوَجبَ  إنْ  التَّْعِزيرِ " وفي بدائع الصنائع: 
َمامُ  - َذِلكَ  َوَنْحوُ  َساِرُق، َيا َخِبيُث، َيا َفاِسُق، َيا: ِلَغْيِرهِ  َقالَ  إَذا َرهُ  َشاءَ  إنْ  ِباْلِخَيارِ  ِفيوِ  َفاإْلِ  َعزَّ

ْرِب، نْ  ِبالضَّ نْ  ِباْلَحْبِس، َشاءَ  َواِ   .(6)"ِباْلَكاَلمِ  َوااِلْسِتْخَفافِ  ِباْلَكْيرِ  َشاءَ  َواِ 

فيجب عمى اإلمام تعزير  إلنسان، شخصياً  حقاً  كان إنْ  الجميور عند فالتعزير 
ن إسقاطيا، لمحاكم أو نائبو ليس العباد حقوق ألن المعتدي؛  فيو تعالى هلل حقاً  كان وا 

                                                           

 .(500/ 5) : الشربٌنًالمنهاج ألفاظ معانً معرفة إلى المحتاج مؽنً ((1

 .(45/ 10) الفقهٌة الموسوعة ((2

 31إذا أردت الزٌادة انظر إلى المسألة فً كتاب التعوٌض عن الضرر فً الفقه اإلسالمً: محمد بوساق ص ((3

 .(048/ 1) : ابن القٌمالعالمٌن رب عن الموقعٌن إعالم ((4

 .(188: ص) نجٌم ابن :والنظائر األشباه ((5

 .(64/ 7): ابن عابدٌنالشرائع ترتٌب فً الصنائع بدائع ((6
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ن أقامو، في التعزير المصمحة لو ظير فإن: اإلمام رأي إلى مفوض  المصمحة، عدم ظير وا 
 .(1)لإلمام فيو العفو أن أي يتركو بدونو، الجاني انزجار عمم أو

أن ما ذىب إليو الجميور من وجوب التعزير ىو  -كاهلل أعمـ -الراجح: الذم أراه
ويختمف تأثيرىا من شخص األسمم، ألنو يقضي عمى الفتن، فالديون المعنوية كثيره ومتنوعة، 

 يعطيو مرونة وىذا ،يجعل الحاكم في سعة التعزيرفمبدأ  ،خرىإلى شخص ومن بيئة إلى أُ 
 ، واهلل أعمم.المصمحةحسب  ختيار عقوبةبا

 ىؿ الديكف المعنكية تكرث:الخامس:  المبحث

 ، أن يقولز التعويض المالي عن الدين المعنويمن المنطقي عند من قال بجوا إنَّ  
 قال بمبدأ التعويض قاس الدين المعنوي عمى الدين ألن من ىذا الدين إلى الورثة؛بانتقال 
غير قابمة لالنتقال إلى الورثة، بأي  المجردةن الديون المعنوية ، ويرى الباحث أ(2)المالي

والة، أو غير سبب من أسباب االنتقال سواء بسبب الوفاه، أو الوصية، أو حال الحياة بالح
فإذا مات  شخصية، ليس فييا خسارة مالية،ألن الديون المعنوية المجردة حقوق ؛ ذلك

قو في الدنيا، استحقو في األخرة، بالحسنات قبل أن يستوفي ح المعنوي ينصاحب الدَّ 
 فميتحممو ألخيو، مظممة عنده كانت مف قاؿ  اهلل رسكؿ أف ىريرة أبي فعف والسيئات
 لو يكف لـ فإف حسناتو، مف ألخيو يؤخذ أف قبؿ مف درىـ، كل دينار، ثـ ليس فإنو منيا،

 .(3)عميو فطرحت أخيو سيئات مف أخذ حسنات

عمى أن  "من قبل أن يؤخذ ألخيو من حسناتو" دل الحديث بقولو كجو الدللة: 
 مظممة سيأخذ حقو من حسنات من ظممو.صاحب ال

ألنو  ،(4)ثأك جسدم فإنو يكرَّ  رر ماليّّ ضو عمي لذم يترتباالدَّيف المعنكم أما 
ترتب عميو ضرر مالي، فحكمو حكم الدَّين المالي. واهلل ي، وألنو ومعرفتو يمكن تقديره وضبطو

 أعمم
   بحمد اهلل البحث تـ

 

                                                           

 .(505/ 7) : وهبه الزحٌلًوأدلته اإلسالمً الفقه ((1

  318التعوٌض عن الضرر ومدى انتقاله للورثة: صدقً محمد عٌسى ص ((2

 (6534 /ح111/ 8) : كتاب الحج، باب اإلدلج من الحصبالبخاري صحٌح ((3

 ىذه الرسالة.من  24إذا أردت الزيادة في معرفة الدَّين المعنوي المتصل ِبَدين مالي أو جسدي، انظر ص (4)
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التي تكصمتي  ىـ النتائجيمكف إجماؿ أعميَّ بإتماـ ىذا  البحث،  بعد أٍف مىفَّ اهلل 
 :إلييا، كالتكصيات المنبثقة عنيا عمى النحك اآلتي

: النتائج.  اكلن

ألن الديون  من شروط التوبة من الديون المعنوية مسامحة صاحب الحق؛ نأ .1
 المعنوية حقوق شخصية، ومعموم عند الفقياء أن الحق الشخصي ال يسقط

 التوبة.باالستغفار و 
 عقوبة تعزيرية يقدرىا حسب المصمحة. ُض رْ أن سمطة الحاكم في الديون المعنوية، فَ  .2
التي يترتب عمييا أضرار مالية فإنيا تورث، وأما الديون  ن الديون المعنويةأ .3

 ال تنتقل إلى الورثة.المعنوية المجردة التي ال يترتب عمييا أضرار مالية فإنيا 
ن م اإلنسانَ  مُ رِ حْ تَ  شأنيا في اآلخرة، فيي أن الدُّيون المعنوية عظيٌم أمرىا وشديدٌ  .4

 .دخول الجنة
 المسان، فيجب عمى المسمم حفظو وضبطو.أن أغمب الدُّيون المعنوية سببيا  .5

 ثانيان: التكصيات.

المعنوية، ولو جمعت في رسالة مستقمة،  التوسع في ديون اهللب الباحثين ُأوصى .1
ني وجدُت مسائل ومادة عممية في فقيية فيذا نافع ومفيد، خصوصًا أ ودرست دراسة
 ىذا المجال.  

التوسع في الدَّين المعنوي المتصل ِبَدين مالي وتبيين المسائل الباحثين بأوصي  .2
  المندرجة تحت ىذا النوع من الدُّيون.
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 فيرس اآليات

رقـ  السكرة اآلية ـ
 اآلية

 الصفحة

 1 080 البقرة  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻپچ    .9

 1 90 النساء      چ ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئچ   .0

 1 082                                         البقرة      چ ى  ائ    ائ  ەئ     ەئې  ى  چ   .3

 09 83            األنفال                چ ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ  چ   .1

 09 58                                     األحزاب                             چ ک  ک  گ  گ چ   .5

 00 990 النساء          چ﮲  ﮳     ﮴  ﮵  ﮶  ﮷ ے  ۓ  ۓ  چ   .6

 08 981       البقرة         چڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ   چ  .7

                    چ پ  ڀ       ڀ   ڀچ   .8
 32 7 إلنسانا

              چ ٻ  ٻ       پ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  چ   .9
 33 90 الحجرات

                       چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ   .92
 33 9 الهمزة

 36   92       القلم                                                                             چۈ  ٴۇ  ۋ ۋ  ۅ   چ  .99

         چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  

 

 37 99 الحجر
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          چٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  چ   .90
 39 6 الحجرات  

93.  
   92                                      القلم       چ ۉ  ۉ  ې   چ 

 39 99 القمـ

 13 65 التكبة  چ  ژ ڎ ڌ ڍ  ڌ چ  .91

               چ  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ چ   .95
 13 912 النساء

 11 38 ىكد چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ      چ   .96

 11 87 ىكد چ ۀ  ۀ  ہ  چ   .97

 11 19 الفرقاف 14الفرقان            چ ے  ے  ۓ  ۓ     ﮲     ﮳ چ   .98

 15 9 التكبة چ ې  ى  ى    چ   .99

 15 97 المطففيف     چ ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    چ   .02

 15 99 الحجرات چى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ   چ   .09

 16 56 الزمر چی  جئ  حئ      ىئ  ی  ی    ی   چ   .00

 19 99 النكر چ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ   .03

 50 98 يكسؼ   چڍ  ڌ    ڍچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  چ  .01

 50 32 الحج چ  ى   ائ  ائ  ەئ  چ   .05

 50 9 التكبة    چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ   .06
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 53 9 المائدة  چ  ک ک ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ   .07

 53 31 اإلسراء چ ٴۇ  ۋ  ۋ    ۈ ۆ  ۈ  ۆچ   .08

 51 1 الفمؽ چ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃچ   .09

32.  
 چ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ 

 51 920 البقرة

 56 920 البقرة چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ چ  .39

ـ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ   .30  58 8 التحري

 58 39 النكرچ  ىئ   ی    ی  ی  ی   چ   .33

 61 933 آؿ عمراف چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   چ   .31

 66 906 النحؿ چى  ائ   ائ    ەئ  ەئ  چ   .35

 66 12 الشكرل 14الشورى            چ ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇچ   .36
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 كاآلثار فيرس األحاديث

 الصفحة طرف الحديث م

 5 مف ييكدم طعامأ  اشترل رسكؿ اهلل   .1

 5 أداءىا يريد الناس أمكاؿ أخذ مف  .2

اًبرً   .3 ٍنييمىا اهللي  رىًضيى  عف جى  ًفي كىىيكى   النًَّبيَّ  أىتىٍيتي  قىاؿى  عى
 5 اٍلمىٍسًجدً 

 6 قدـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ المدينة كىـ يسمفكف  .4

ا  .5 دنا ًلي أىفَّ  يىسيرًُّنى مى مىىَّ  تىٍأًتى ذىىىبنا أيحي  6 ثىاًلثىةه  عى

  6 رسول هللافاستسلف له يسأله  تى رجل رسول هللا أ  .6

 6 الدائفمع ف اهلل تبارؾ كتعالى إ  .7

َثنِي َجابٌِر  ر  َعامِ عن   .8 أَنَّ أََباهُ ُتُوفَِّي َوَعلَْيِه َدْيٌن  َقالَ َحدَّ
  7َفأََتْيُت 

ا  .9 بِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َيَتَقاَضاهُ َبِعيرا  7 أَنَّ َرُجًلا أََتى النَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   .10 ِ َصلَّى هللاَّ ا َفأَْعَطىاْسَتْقَرَض َرُسولُ هللاَّ  7 ِسّنا

 8 ، فتكثركانت تدانعمران بن حذيفة، عن ميمونة، أنها عن   .11

اًىد أىنَّوي   .12 ٍبدي  اٍستىٍسمىؼى  قىاؿى  عف ميجى   8عيمىرى  ٍبفي  المَّوً  عى
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 9 ييغفر لمشييًد كؿي ذنبو إل الدَّيف  .13

 9 دىيف مف عميو ىؿ فقاؿ عمييا ليصمي بجنازة أتي  النبي أف  .14

 9 ََل ُتِخيفُوا أَْنفَُسُكْم َبْعَد أَْمنَِها  .15

َـّ   .16 ٍأثىـً  ًمفى  ًبؾى  أىعيكذي  ًإنّْي المَّيي ـً  اٍلمى ٍغرى  10 كىاٍلمى

 10 بدينو معمقة المؤمف نفس"  .17

 10 برئ كىك الجسد الركح فارؽ مف  .18

طىبىنا رسكؿي اهلل   .19  10 "ىا ىينا أحده مف بني فالفً فقاؿ:  خى

 11 عند هللا رجل تزوج امرأةأعظم الذنوب إن   .20

 17 ميو كسمـ فقاؿ لو إف أختي قد أتى رجؿ النبي صمى اهلل ع  .21

. فىقىاؿى إ   .22 ٍكـي شىٍيرو مىٍييىا صى  17 فَّ أيمّْى مىاتىٍت كىعى

كفى مىا اٍلميٍفًمسي   .23  22 أىتىٍدري

 18 شىٍيءو  أىكٍ  ًعٍرًضًو، ًمفٍ  أًلىًخيًو، مىٍظمىمىةه  لىوي  كىانىتٍ  مىفٍ   .24

 28 أحد عف أحد يصكمف كل أحد عف أحد يصميف ل  .25

اءً  عىفٍ  عىاًئشىةي  سيًئمىتٍ   .26 ،بىؿٍ » الصياـ فىقىالىتٍ  قىضى ـي  لى  29 ييٍطًع
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 29 صاـ صياـ كعميو مات مف  .27

مىٍييىا   .28 ٍكـي شىٍيرو ًإفَّ أيمّْي مىاتىٍت كىعى  29 فىقىاؿصى

 30 فميطعو اهلل يطيع أف نذر مف  .29

 31 أيما رجؿ قاؿ ألخيو يا كافر  .30

 31 كل يرميو بالكفر رجال بالفسكؽل يرمي رجؿ   .31

كفى مىا اٍلًغيبىةي   .32 ـي  "،أىتىٍدري رىسيكليوي أىٍعمى  33 قىاليكا المَّوي كى

 33 آمىفى ًبًمسىاًنوً يىا مىٍعشىرى مىٍف   .33

ٍرتي ًبقىٍكـو   .34 ـٍ أىٍظفىاره لىمَّا عيًرجى ًبى مىرى اسو  لىيي  33 ًمٍف نيحى

ٍتوي   .35 ٍت ًبمىاًء اٍلبىٍحًر لىمىزىجى  33 لىقىٍد قيٍمًت كىًممىةن لىٍك ميًزجى

ـٍ  أىلى   .36 ؿى  أيٍخًبريكي ةً  ًمفٍ  ًبأىٍفضى يىاـً  دىرىجى ةً  الصّْ الى دىقىةً  كىالصَّ  36 كىالصَّ

 37 كبير في يعذباف كما ليعذباف إنيما فقاؿ  .37

ـٍ  أىلى  قىاؿى   .38  37 النًَّميمىةي  ًىيى  اٍلعىٍضوي  مىا أينىبّْئيكي

ـٍ  أىلى   .39 ـٍ  أيٍخًبريكي  37 قىاؿى  اهللً  رىسيكؿى  يىا بىمىى: قىاليكا"  ًبًخيىاًركي

ؿي  لى   .40 نَّةى  يىٍدخي  38 قتات اٍلجى
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 39 لىعَّاننا يىكيكفى  أىفٍ  ًلًصدّْيؽو  يىٍنبىًغي لى   .41

 39 اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  شييىدىاءى  كىلى  شيفىعىاءى  المَّعَّانيكفى  يىكيكفي  لى   .42

نَّمىا لىعَّاننا، أيٍبعىثٍ  لىـٍ  ًإنّْي  .43  40 رىٍحمىةن  بيًعٍثتي  كىاً 

مىفٍ  كىقىٍتًموً  اٍلميٍؤًمفً  لىٍعفي   .44  40 ميٍؤًمننا رىمىى كى

 40 بمعَّافو  كل بطىعَّاف، المؤمف ليس"  .45

ًعدىتً  شىٍيئنا لىعىفى  ًإذىا اٍلعىٍبدى  ًإفَّ   .46  41 السَّمىاءً  ًإلىى المٍَّعنىةي  صى

ًقتاليوي  فيسيكؽه  اٍلميٍسًمـ ًسبىابي   .47  41 كيٍفره  كى

، تىسيبُّكا لى   .48 ـٍ  األىٍمكىاتى  41 فىًإنَّيي

ـي   .49 ـى  مىفٍ  الميٍسًم ًم يىًدهً  ًلسىاًنوً  ًمفٍ  الميٍسًمميكفى  سى  42 كى

 42 فىًإنَّو الدّْيؾى  تىسيبُّكا لى   .50

 42 اٍلبىاًدئً  فىعىمىى قىالى  مىا اٍلميٍستىبَّافً   .51

ٍسبً   .52 اهي  يىٍحًقرى  أىفٍ  الشَّرّْ  ًمفى  اٍمًرئو  ًبحى ـى  أىخى  46 اٍلميٍسًم

ؿي  لى   .53 نَّةى  يىٍدخي  46 ًمٍثقىاؿي  قىٍمًبوً  ًفي كىافى  مىفٍ  اٍلجى

ًديدىةو  أىًخيوً  ًإلىى أىشىارى  مىفٍ   .54  47 تىٍمعىنيوي  اٍلمىالىًئكىةى  فىًإفَّ  ًبحى
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كّْعى  أف لمسمـ يىًحؿُّ  ل  .55  47 ميٍسًممان  ييرى

ذٍ  لى   .56 ـٍ  يىٍأخي ديكي ا أىحى ًعبنا أىًخيوً  عىصى  47 لى

 48 البالء جيد مف باهلل تعكذكا قاؿ  .57

اًىًريفى كيؿُّ أيمًَّتي ميعىافنى   .58  50 ًإلَّ اٍلميجى

دَّثى  ًإذىا: ثىالىثه  المينىاًفؽً  آيىةي   .59  50 كىذىبى  حى

َـّ  بالحديثً  الرجؿي  حدَّث إذا  .60  50 فييى  التفتى  ث

ٍنًزلىةن  المَّوً  ًعٍندى  النَّاسً  أىشىرّْ  ًمفٍ  ًإفَّ   .61  50 اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  مى

مىيَّ  كىًذبنا ًإفَّ   .62 مىى كىكىًذبو  لىٍيسى  عى دو  عى مىيَّ  كىذىبى  مىفٍ  أىحى  51 عى

ا  .63 ؟ مى  52 مىاذىا ثيَـّ : قىاؿى  «ًبالمَّوً  اإًلٍشرىاؾي : »قىاؿى  الكىبىاًئري

ا مينىاًفقنا كىافى  ًفيوً  كيفَّ  مىفٍ  أىٍربىعه   .64 اًلصن مىفٍ  خى  53 كىافى  كى

 54 الناس بيف يصمح الذم الكذاب ليس  .65

 55 قىاليكا اٍلميكًبقاتً  السٍَّبعى  اٍجتىًنبيكا  .66

اسىديكا لى   .67 كا كىلى  تىحى  56 تىقىاطىعيكا كىلى  تىبىاغىضي

ا أىشىدُّ  لىمَّوي   .68 ٍبًدهً  ًبتىٍكبىةً  فىرىحن  58 ًإلىٍيوً  يىتيكبي  ًحيفى  عى



  85 
 

 59 فميتحممو ،ألخيو مظممة عنده كانت مف  .69

 النبي زكج عائشة عمى دخمت أنيا، طمحة بنت عائشة عف  .70
 

62 

ؿَّ  عىزَّ  اهللً  ًعٍندى  أىشىدُّ  اٍلًغيبىةي   .71 جى  63 الزّْنىا ًمفى  كى

 64 اهلل فميستغفر أخاه أحدكـ اغتاب إذا  .72

 64 غفرت لو استغفر ثـ رجال اغتاب مف  .73

مىى اٍلميٍسًمـً  كيؿُّ   .74 رىاـه  اٍلميٍسًمـً  عى  66 حى

 أىٍرسىؿى  لو فقمت مف محمد دنكت سعنة قاؿ بف عف زيد  .75
طَّابً  ٍبفي  عيمىري  ؿي  كىافى  ميغىيَّبىةو  اٍمرىأىةو  ًإلىى اٍلخى مىٍيًيا ييٍدخى  عى

69 

ا  .76 اًدمنا عيمىرى  اٍبفي  لىعىفى  مى  71 قىطُّ  لىوي  خى
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 المصادر كالمراجع:    
 عمي بن : اإلبياج في شرح المنياج عمى منياج الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ لمبيضاكم

، 1، طبيروت –دار الكتب العممية  ،جماعة من العمماء :تحقيق، عبد الكافي السبكي
1404. 

  األحاديث المختارة أو المستخرج من األحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم
, هـ(343 تضياء الدين أبو عبد اهلل محمد بن عبد الواحد المقدسي ) :صحيحيهمافي 

دار خضر  , معالي األستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد اهلل بن دهيش دراسة وتحقيق:
 م 2000 -هـ  1420, 3, طلبنان –للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت 

 مطبعة السنة المحمدية، ابن دقيق العيد: إحكاـ اإلحكاـ شرح عمدة األحكاـ. 
 أبو الحسن عمي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،  :األحكام السمطانية

 القاىرة –دار الحديث  ،ىـ(450الشيير بالماوردي )المتوفى: 
 أحمد بن عمي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى :  :أحكاـ القرآف

، 1،طلبنان –دار الكتب العممية بيروت  ،عبد السالم محمد عمي شاىين ،المحققىـ(370
 .م1994ىـ/1415

 ـ2005ق_1426، 1ط، دار ابف حـز بيركت(، 505)تاحياء عمـك الديف: الغزالي. 
 عداد:: الختيارات الفقيية لشيخ اإلسالـ ابف تيمية لدل تالميذه سامي بن محمد  جمع وا 

المممكة العربية  -دار عالم الفوائد لمنشر والتوزيع، مكة المكرمة  ،بن جاد اهلل
 .ىـ 1435، 1،طالسعودية

 محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد اهلل  :األدب المفرد بالتعميقات
مستفيًدا من ،سمير بن أمين الزىيري حققو وقابمو عمى أصولو:،ىـ(256)المتوفى: 
مكتبة المعارف  ،وتعميقات العالمة الشيخ المحدث: محمد ناصر الدين األلباني تخريجات

 م 1998 -ىـ  1419، 1،طلمنشر والتوزيع، الرياض
 موقع  ،ىـ(676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى : : األذكار

 .يعسوب
 أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الممك ، إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم

المطبعة الكبرى  ،ىـ(923ت،القسطالني القتيبي المصري، أبو العباس، شياب الدين )
 .ىـ 1323، 7ط األميرية، مصر
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 مؤسسة  حسان ابن المنان ومحمود القيسية، ،تحقيق ،(463)تابن عبد لبر: رالستذكا
  4النداء اإلمارات ط

  زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري، زين الدين : ركض الطالبأسنى المطالب في شرح
 .دار الكتاب اإلسالمي، ىـ(926تأبو يحيى السنيكي )

  ًنٍيفىةى النٍُّعمىافً  اأٍلىٍشبىاهي كىالنَّظىاًئري مىى مىٍذىىًب أىًبٍي حى الشَّْيخ َزْيُن اْلَعاِبِدْيَن ْبِن ِإْبَراِىْيِم ْبِن  :عى
 م1980ىـ=1400 ،لبنان بيروت، دار الكتب العممية، ،ىـ(970-926ُنَجْيٍم )

 :1990-1411 3سعيد القحطاني، ط آفات المساف في ضكء الكتاب كالسنة. 
 :ندا أبو أحمد، شبكة األلوكة. آفات المساف 
 يحيى بن )ُىَبْيَرة بن( محمد بن ىبيرة الذىمي الشيبانّي، : اإلفصاح عف معاني الصحاح

 ،دار الوطن، فؤاد عبد المنعم أحمد المحقق:(، ىـ560 تأبو المظفر، عون الدين )
 .ه1417

 جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر : أيسر التفاسير لكالـ العمي الكبير
، 5،طمكتبة العموم والحكم، المدينة المنورة، المممكة العربية السعودية، الجزائري
 .2003ىـ/1424

 زين الدين بن إبراىيم بن محمد، المعروف بابن نجيم : البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ
تكممة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن عمي الطوري  وفي آخره:،ىـ(970 تالمصري )

دار الكتاب  ،منحة الخالق البن عابدين وبالحاشية:،ىـ( 1138الحنفي القادري )ت بعد 
 3ط اإلسالمي

 إبراىيم السمرقندي )المتوفى:  أبو الميث نصر بن محمد بن أحمد بن :بحر العمـك
 .ىـ(373

 دراسة ىـ( 478 تعمي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف بالمخمي ) :التبصرة
، 1ط وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب وتحقيق:
 .م 2011 -ىـ  1432

 3ط لبنان-بيروت-لمطباعةدار المعرفة ه، 743،تالحنفي يلزيمعا :تبيف الحقائؽ 
 1314مصر1وط

 فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريممي : تطريز رياض الصالحيف
د. عبد العزيز بن عبد اهلل بن إبراىيم الزير آل  المحقق:، ىـ(1376النجدي )المتوفى: 

 .م 2002 -ىـ  1423، 1، طدار العاصمة لمنشر والتوزيع، الرياض، حمد
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 :باسل محمد قبيا، رسالة ماجستير، جامعة النجاح. التعكيض عف الضرر األدبي 
 :عبد العزيز سالمة. التعكيض عف الضرر المعنكم 
  :2014 ،1ط، صدقي محمد عيسىالتعكيض عف الضرر كمدل انتقالو لمكرثة. 
 ىـ1383 ط، القاىرة –دار إحياء الكتب العربية ، دروزة محمد عزت :التفسير الحديث. 
 دار الكتب  ،، شمس الدين(977)تمحمد بن أحمد الشربيني :تفسير السراج المنير

 ىـ 1423العممية ـ بيروت
 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى ، أحمد مصطفى المراغى :تفسير الشيخ المراغى

 .الحمبي وأوالده بمصر
 (.د. محمد سيد طنطاوى ) شيخ األزىر : التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ 
  ًًغير اًمع الصَّ محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني، : التَّنكيري شىٍرحي الجى

 تالكحالني ثم الصنعاني، أبو إبراىيم، عز الدين، المعروف كأسالفو باألمير )
، 1ط مكتبة دار السالم، الرياض، د. محمَّد إسحاق محمَّد إبراىيم المحقق:، ىـ(1182
 .م 2011 -ىـ  1432

  بن  أبو عبد الرحمن عبد اهلل بن عبد الرحمن بن صالح: األحكىاـً ًمف بيمكيغ المىرىاـتكًضيحي
مكتَبة األسدي، ، ىـ(1423حمد بن محمد بن حمد بن إبراىيم البسام التميمي )المتوفى: 

 م 2003 -ىـ  1423، 5،طمّكة المكّرمة
 موسى، ضياء خميل بن إسحاق بن : التكضيح في شرح المختصر الفرعي لبف الحاجب

، د. أحمد بن عبد الكريم نجيب المحقق:،ىـ(776 تالدين الجندي المالكي المصري )
 .م2008 -ىـ 1429، 1ط،مركز نجيبويو لممخطوطات وخدمة التراث

 عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف 
-ىـ 1420) 1، طمؤسسة الرسالة، المحقق : عبد الرحمن بن معال المويحق(، 1376)ت

2000). 
 الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو 

الغد دار  ،أحمد جادالمحقق: ( 1): محمد بن إسماعيل البخاري، أبو عبد اهلل كأيامو
 م2017-ىـ1438 1، طالجديد

 المحقق : ،ىـ( 671ت القرطبي ) أبو عبد اهلل محمد بن أحمد، الجامع ألحكاـ القرآف
 دار عالم الكتب، الرياض، المممكة العربية السعودية ،ىشام سمير البخاري
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 جامعة المدينة العالمية ، مناىج جامعة المدينة العالمية: لحديث المكضكعيا. 
 :بحث مقدم من قبل ميثاق طالب غركان،  الحؽ المعنكم لممؤلؼ كحمايتو القانكنية

 جامعة كربالء.
 691أبو عبداهلل محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ) :الداء كالدكاء - 

دار عالم ، زائد بن أحمد النشيري خرج أحاديثو:، محمد أجمل اإلصالحي حققو:،(751
 ىـ 1429، 1،طمكة المكرمة -الفوائد 

 منصور بن يونس  :دقائؽ أكلي النيى لشرح المنتيى المعركؼ بشرح منتيى اإلرادات
، 1، طعالم الكتب ،ىـ(1051 تبن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البيوتى الحنبمى )

 .م1993 -ىـ 1414
 محمد عمي بن محمد بن عالن بن إبراىيم : دليؿ الفالحيف لطرؽ رياض الصالحيف

دار المعرفة لمطباعة والنشر والتوزيع،  ،ىـ(1057البكري الصديقي الشافعي )المتوفى: 
 .م 2004 -ىـ  1425، 4، طلبنان –روت بي
 ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين رد المحتار عمى الدر المختار :

 .م1992 -ىـ  1412  2طبيروت،-ىـ(، دار الفكر1252الدمشقي الحنفي )ت 
 تأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ): ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف 

 3، طعمان -دمشق -المكتب اإلسالمي، بيروت، زىير الشاوي، تحقيق ىـ(676
 .(م1991ىـ / 1412)
 الناشر ،نزار مصطفى الباز :تحقيق، ابن حجر الييثمي: الزكاجر عف اقتراؼ الكبائر

 .بيروت –لبنان / صيدا م، 1999 -ىـ 1420، المكتبة العصرية
 محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني، الكحالني ثم الصنعاني،  :سبؿ السالـ

 .ىـ(1182: تأبو إبراىيم، عز الدين، المعروف كأسالفو باألمير )
 )محمد ناصر الدين األلباني )المتوفى  ,سلسلة األحاديث الصحيحة )السلسلة الصحيحة

إنتاج مركز نور  من -المجاني  -برنامج منظومة التحقيقات الحديثية , هـ(1420: 
 اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندرية

 أبو داود سميمان بن األشعث بن إسحاق بن : نف أبي داكد بحاشيتو عكف المعبكدس
 .دار الكتاب العربي(،ىـ275 )ت،بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِّْجْستاني

 العثيمين )المتوفى : محمد بن صالح بن محمد : الشرح الممتع عمى زاد المستقنع
 http://www.ibnothaimeen.com، موقع الشيخ العثيمين عمى اإلنترنت، ىـ(1421
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 دار الوطن ،ىـ(1421 تمحمد بن صالح بن محمد العثيمين ): شرح رياض الصالحيف
 .ىـ 1426 :ط،لمنشر، الرياض

 الشبكة اإلسالمية، عبد المحسن بن حمد العباد البدر: شرح سنف أبي داكد. 
  عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد اهلل بن حمد العباد : شرح سنف أبي داكد

 مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغيا موقع الشبكة اإلسالمية، البدر
  محمد بن عمي بن آدم :«ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»شرح سنف النسائي المسمى

دار آل بروم لمنشر  -[5 - 1الدولية لمنشر ]جـ دار المعراج ، بن موسى اإلثيوبي الَولَِّوي
 .1ط[40 - 6والتوزيع ]جـ 

  ابن أبو الحسن عمي بن خمف بن عبد الممك ،لبف بطاؿ مشرح صحيح البخار(
 السعودية، الرياض -مكتبة الرشد ، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراىيم، ىـ449بطال(ت

  ًًحيح ميٍسًمـ ٍعًمـً )شىٍرحي صى عياض بن موسى بن عياض بن (: بفىكىاًئًد ميٍسًمـًإكمىاؿي المي
، الدكتور يْحَيى ِإْسَماِعيل المحقق:،ىـ(544 تعمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل )
 .(م 1998 -ىـ  1419 )،1ط،دار الوفاء لمطباعة والنشر والتوزيع، مصر

 تمحمد بن عبد اهلل الخرشي المالكي أبو عبد اهلل ): شرح مختصر خميؿ لمخرشي 
 .بيروت –دار الفكر لمطباعة ،ىـ(1101

 منصور بن يونس بن : شرح منتيى اإلرادات المسمى دقائؽ أكلي النيى لشرح المنتيى
 .بيروت 1996 ،عالم الكتب(،105 ) تإدريس البيوتي

 الخراساني، أبو بكر  أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى الُخْسَرْوِجردي :شعب اإليماف
الدكتور عبد العمي عبد  حققو وراجع نصوصو وخرج أحاديثو:، ىـ(458البييقي )المتوفى: 

مختار أحمد الندوي، صاحب الدار  أشرف عمى تحقيقو وتخريج أحاديثو:، الحميد حامد
مكتبة الرشد لمنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السمفية  ،اليند –السمفية ببومباي 
 .م 2003 -ىـ  1423، 3،طببومباي باليند

 ىـ(1420محمد ناصر الدين األلباني )المتوفى :  :صحيح كضعيؼ الجامع الصغير 
  مؤسسة ، ىـ(1420 تد ناصر الدين األلباني )محم: أبي داكدكضعيؼ سنف صحيح

  .م 2002 -ىـ  1423، 1ط، ، الكويت غراس لمنشر والتوزيع
 ناصر بن عمي : عقيدة أىؿ السنة كالجماعة في الصحابة الكراـ رضي اهلل عنيـ

، 3ط، مكتبة الرشد، الرياض، المممكة العربية السعودية، عائض حسن الشيخ
 .م2000ىـ/1421
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 بمصر سنة  ة الميمنية)مطبع ه(786: محمد ابن محمد البابرتي)تالعناية شرح اليداية
 .ىـ(1306

 دار ، محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب: عون المعبود شرح سنن أبي داود
 .1415.، 2ط بيروت –الكتب العممية 

 شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم  :غذاء األلباب في شرح منظكمة اآلداب
ىـ /  1414، 2،طمصر –مؤسسة قرطبة  ،ىـ(1188السفاريني الحنبمي )المتوفى : 

 .م1993
 ط. مصطفى البابي الحمبي بمصر ه(970الحنفي)ت : ابن ُنجيمفتح الغفار شرح المنار(

 .ىـ( 1355سنة 
 محمد بن عمي بن محمد  :فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير

 .بيروت ،دار الفكر ،1250 تالشوكاني 
 (.1365)مصطفى محمد سنة 1، ط(861)تابن اليمام :فتح القدير 
  فتح المعيف بشرح قرة العيف بميمات الديف )ىك شرح لممؤلؼ عمى كتابو ىك المسمى

زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن عمي بن  :قرة العيف بميمات الديف(
 .1،طدار بن حزم ،ىـ(987أحمد المعبري المميباري اليندي )المتوفى: 

  دار الشروق، األستاذ الدكتور موسى شاىين الشين: صحيح مسمـفتح المنعـ شرح 
 .م 2002 -ىـ  1423)لدار الشروق(، 1ط

 1988 الرسالة، مؤسسة : بيروت ( الحق، استعمال في التعسف نظرية: الدريني فتحي 
 4ط .)م
 تحقيق أبو  (، 762،)تمحمد بن مفمح المقدسي أبو عبد اهلل: لفركع كتصحيح الفركعا

 .1418ت بير  ،دار الكتب العممية ،حازم القاضيالزىراء 
 أبو العباس شياب الدين أحمد بن إدريس بن  :الفركؽ = أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ

 .عالم الكتب ،ىـ(684عبد الرحمن المالكي الشيير بالقرافي )المتوفى: 
 األندلسي  أبو محمد عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم :الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ

 القاىرة –مكتبة الخانجي  ،ىـ(456القرطبي الظاىري )المتوفى: 
  محمد بن حمزة بن محمد، شمس الدين الفناري )أو  :فصكؿ البدائع في أصكؿ الشرائع

دار  لمحمد حسين محمد حسن إسماعي المحقق:،ىـ(834الَفَنري( الرومي )المتوفى: 
 ىـ 1427 -م  2006، 1ط، لبنان –الكتب العممية، بيروت 
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 :م(1988-ه1409)1مصطفى الزرقا، دار القمم دمشق، ط الفعؿ الضار كالضماف فيو 
  4مشق، طد –سوريَّة  -دار الفكر ، أ.د. َوْىَبة الزَُّحْيِميّ  :الًفٍقوي اإلسالميُّ كأدلَّتيوي. 
 ت) ثم الديوبندي محمد أنور شاه الكشميري : فيض البارم عمى صحيح البخارم 

 .لبنان –دار الكتب العممية بيروت  ، محمد بدر عالم الميرتيي،(، ىـ(1353
 دار الكتب العممية بيروت  (،1031: المناوي)تشرح الجامع الصغير فيض القدير- 

 م 1994 -ه  1415لبنان الطبعة االولى 
 أبي  أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن :قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ

راجعو ،ىـ(660بن الحسن السممي الدمشقي، الممقب بسمطان العمماء )المتوفى: القاسم 
)وصورتيا دور عدة ،القاىرة –مكتبة الكميات األزىرية  ،طو عبد الرؤوف سعد وعمق عميو:

جديدة مضبوطة  ط،،القاىرة( -بيروت، ودار أم القرى  -دار الكتب العممية  مثل:
 م 1991 -ىـ  1414منقحة، 

 محمد الشافعي ،دار  تحقيق: (،620)تابن قدامةعبد اهلل  :فقو اإلماـ أحمد في الكافي
 1الكتب العممية بيروت لبنان ط

 :(،تحقيق أبو اسحاق األثري، دار 281ابن أبي الدنيا)ت كتاب الصمت كآداب المساف
 الكتاب العربي.

 ىالل بن أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن : كتاب مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ
إشراف: د ، عادل مرشد، وآخرون -المحقق: شعيب األرنؤوط ،ىـ(241تأسد الشيباني )

 مؤسسة الرسالة ،عبد اهلل بن عبد المحسن التركي
 المحقق رفيق (1158ي)تالتيانو  : محمد ابن عمي الحنفيكشاؼ اصطالحات الفنكف ،

 .1996عمي دحروج، مكتبة لبنان، -العجم
  منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس  :اإلقناعكشاؼ القناع عف متف

 .دار الكتب العممية،ىـ(1051تالبيوتى الحنبمى )
  كض البىيَّاج في محمد األمين بن : (شرح صحيح مسمـ بف الحجاج)الكككب الكىَّاج كالرَّ

 -دار المنياج ، عبد اهلل اأُلَرمي الَعَموي الَيَرري الشافعي، نزيل مكة المكرمة والمجاور بيا
 .دار طوق النجاة

 عالء الدين عمي بن محمد  (،تفسير الخازن)المسمى  :لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ
 بيروت / لبنان -دار الفكر  ،دار النشر، (741)ت بن إبراىيم البغدادي الشيير بالخازن

 مكتبة مشكاةموقع ي، محمد فؤاد عبد الباق: المؤلؤ كالمرجاف فيما اتفؽ عميو الشيخاف. 
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  المجالس الكعظية في شرح أحاديث خير البرية صمى اهلل عميو كسمـ مف صحيح اإلماـ
حققو ، ىـ(956 تشمس الدين محمد بن عمر بن أحمد السفيري الشافعي ) :البخارم

 142، 1،طلبنان –دار الكتب العممية، بيروت ، أحمد فتحي عبد الرحمن وخرج أحاديثو:
 م.2004 -ىـ 

  الدولة العثمانية.األحكاـ العدليةمجمة : 
 تصدر عن منظمة ، مجمة مجمع الفقو السالمي التابع لمنظمة المؤتمر السالمي بجدة

من مجموعة من  عددا ، وكل عدد يتكون 13قد صدرت في ، و المؤتمر االسالمي بجدة
 .المجمدات

 :الدورة الثانية والعشرون المنعقد في مكة المكرمة، تحت  المجمع الفقيي اإلسالمي
عنوان: التعويض المادي عن الضرر األدبي أو المادي المباشر الناتج عن الجناية 

 والشكوى الكيدية.
 تتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحميم بن تيمية الحراني ): مجمكع الفتاكل 

 .م2005ىـ /  1426، 3،طدار الوفاء، عامر الجزار -أنور الباز  المحقق :(، ىـ728
لبنان/ دار القبلة للثقافة -بيروت  -مؤسسة الريان للطباعة والنشر , محمد عوامة المحقق:

 م1991هـ/1411, 1, طالسعودية –جدة  -اإلسالمية
 ه(1352، المطبعة المنيرية،)أحمد شاكر قيق:تح (،456)تابن حزم :المحمى. 
 محمد بن عمي بن أحمد بن عمر بن يعمى، أبو  :مختصر الفتاكل المصرية لبف تيمية

 ،محمد حامد الفقي -عبد المجيد سميم  المحقق:،ىـ(778 تعبد اهلل، بدر الدين البعمّي )
 .تصوير دار الكتب العممية -مطبعة السنة المحمدية 

 دار القرآن الكريم، ، )اختصار وتحقيق( محمد عمي الصابوني :مختصر تفسير ابن كثير
 .م 1981 -ىـ  1402، 7، طلبنان –بيروت 

 ياؾ نستعيف محمد بن أبي بكر بن أيوب بن  :مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 ،محمد المعتصم باهلل البغدادي المحقق:، ىـ(751 تسعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )

 .م1996 -ىـ  1416، 3،طبيروت –دار الكتاب العربي 
  :1968-1967 9دار الفكر: ط، مصطفى الزرقاالمدخؿ الفقيي العاـ 
 عمي بن )سمطان( محمد، أبو الحسن نور الدين : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

 -ىـ 1422، 1ط، لبنان –دار الفكر، بيروت ، ىـ(1014 تالمال اليروي القاري )
 .م2002
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 عمي بن )سمطان( محمد، أبو الحسن نور الدين  :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
 -ىـ 1422 1ط لبنان، -دار الفكر، بيروت  ،ىـ(1014المال اليروي القاري )المتوفى: 

 .م2002
 أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر  : مساوئ األخالق ومذمومها

مصطفى بن أبو  حققه وخرج نصوصه وعلق عليه:, هـ(321 تالخرائطي السامري )
 م 1993 -هـ  1413, 1, طالنصر الشلبي

 أبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل النيسابوري المعروف  :المستدرؾ عمى الصحيحيف
 ،1ط بيروت –دار الكتب العممية ، مصطفى عبد القادر عطا ،ىـ(405تبابن البيع )

1411 – 1990. 
 محمد فوزي فيض اهلل المسؤكلية التقصيرية بيف الشريعة كالقانكف : 

 من إنتاج مركز نور -المجاني  -برنامج منظومة التحقيقات الحديثية  مصدر الكتاب :
 .اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندرية

 أبو المنذر محمود بن محمد بن  :المعتصر مف شرح مختصر األصكؿ مف عمـ األصكؿ
 م2011 -ىـ  1432، 2ط،المكتبة الشاممة، مصر، مصطفى بن عبد المطيف المنياوي

 إبراىيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار: المعجـ الكسيط ،
 .دار الدعوة ،مجمع المغة العربية تحقيق:

 أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيمي   :المغني
مكتبة  ،ىـ(620المقدسي ثم الدمشقي الحنبمي، الشيير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

 .م1968 -ىـ 1388 ،القاىرة
 1348، طبعة المنار سنة(620) ت: ابن قدامةالمغني. 
 محيي الدين يحيى بن شرف النووي  أبو زكريا: المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج

 1392، 3ط، بيروت –دار إحياء التراث العربي ، ىـ(676 ت)
 شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن  :مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ

ىـ( دار 954: تعبد الرحمن الطرابمسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي )
 .م1992 -ىـ 1412، 3،طالفكر

 بيت األفكار  ،محمد بن إبراىيم بن عبد اهلل التويجري :مكسكعة الفقو اإلسالمي
 .م 2009 -ىـ  1430، 1ط،الدولية
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 بيت األفكار الدولية،محمد بن إبراىيم بن عبد اهلل التويجري: مكسكعة الفقو اإلسالمي ،
 .م 2009 -ىـ  1430، 1ط
 جمال الدين : نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج الزيلعي

 هـ(132 تأبو محمد عبد اهلل بن يوسف بن محمد الزيلعي )
 تمحمد بن عمي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني ): نيؿ األكطار :

 -ىـ 1413، 1ط، دار الحديث، مصر، عصام الدين الصبابطي تحقيق:،ىـ(1250
 .م1993

 عمي بن أبي بكر بن عبد الجميل الفرغاني المرغيناني،  :اليداية في شرح بداية المبتدم
 -دار احياء التراث العربي ، طالل يوسف المحقق:،ىـ(593 تأبو الحسن برىان الدين )

 .لبنان –بيروت 
 محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن  :الكابؿ الصيب مف الكمـ الطيب

دار الكتاب العربي  ،محمد عبد الرحمن عوض تحقيق : ،ىـ(751قيم الجوزية )المتوفى : 
 .1،ط1985 – 1405 -بيروت  -

  دار الخير  ،األستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيمي :الكجيز في أصكؿ الفقو اإلسالمي
 .م 2006 -ىـ  1427، 2،طسوريا –لمطباعة والنشر والتوزيع، دمشق 

 

     
 
 
 
 


