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 :ممخص
اشتمؿ عمى " المسؤولية جراء االمتناع عف تقديـ الواجب العاـ عند الحاجة: "ىذا البحث الذي يحمؿ عنواف

تكممت في المبحث األوؿ عف رعاية اإلسبلـ لمبدأ التعاوف والتكافؿ بيف أفراد المجتمع  –ف ومقدمة وخاتمة مبحثي
وفي المبحث الثاني تكممت عف المسؤولية جّراء . وأنو واجب تفرضو نصوص الشريعة اإلسبلمية عند الحاجة

وبينت أف القانوف لـ يحّمؿ الممتنع مسؤولية ما  ،االمتناع عف تقديـ المساعدة لآلخريف عند الحاجة في الفقو والقانوف
قد ينجـ جراء امتناعو، في حيف عاقبت الشريعة اإلسبلمية الممتنع إلى حد اعتباره قاتؿ عمد عند بعض المذاىب 

 .إذا أّدى امتناعو إلى موت مف احتاج إلى مساعدتو
 

Abstract: 

This study, entitled “Responsibility on account of Abstention from Doing Public 

Duty When Needed”, includes two part, an introduction and a conclusion. In the first 

theme, I talk about Islam’s consideration of the principle of cooperation and solidarity 

in the community as a duty stressed by Islamic Shari’ah in time of need. In the second 

theme, I talk about responsibility or obligation on account of abstention from assisting 

others in the Shari'ah law. I show that mundane law did not consider the abstainer 

responsible for the consequences of his/her abstention whereas Islamic Shari’ah ruled 

abstainer as murderer, in some doctrines (Mathaheb) when abstention resulted in death 

of the person needing assistance. 
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 :مقدمة
الحمد هلل الذي جعؿ الديف رباطًا متينًا بيف قموب عباده المؤمنيف، وأمرىـ باالتحاد والتعاوف، 

الذي  -  -اىـ عف الفرقة واالختبلؼ والتدابر، والصبلة والسبلـ عمى رسولو األميف محمد وني
وعمى آلو وأصحابو الطيبيف . بعثو ربو رحمة لمعالميف ونصيرًا لممظموميف ومغيثًا لممميوفيف

ألف : "- - فقاؿ صاحبو عمر بف الخطاب. ؿ الخطابصالطاىريف، عمميـ حسف األدب وف
وقاؿ صاحبو وابف آلو . (1)"مف المسمميف مف أيدي الكفرة أحب إلي مف جزيرة العربأستنقذ رجبًل 

. (2)"ألف أقضي حاجة مسمـ أحب إلّي مف مؿء األرض ذىبًا وفضة: "- -عمي بف أبي طالب 
 :وبعد

فإف تقديـ العوف والمساعدة إلى الناس وتفريج الكربات عنيـ واستنقاذ حياتيـ مف الميالؾ 
الذي افترض عمينا إعانة  –سبحانو وتعالى  –اؿ التي يتقرب بيا المسمـ إلى اهلل مف أجؿ األعم

نجاء كؿ مف يقع في ميمكة نار أو غرؽ أو قمة طعاـ أو شراب، أو عدو كافر أو  المضطريف، وا 
ووعدنا بالثواب مف الخير والذكر الحسف والمعافاة في . مسمـ متعد ظالـ أو غير ذلؾ مف النوازؿ

 . دف في العاجؿ، والبشرى بتفريج الكربات في اآلجؿ، ولف يخمؼ اهلل وعدهالصحة والب
رادة واحدة وطبقة مسممذلؾ أف قصد الشارع أف يكوف ال وف أمة واحدة وروحًا واحدة وا 

حتى ينصير الواحد في الكؿ والكؿ في الواحد . واحدة ال ُيغاث فييا عاؿ ويترؾ لمموت فييا نازؿ
ف لما كاف، وما كاف، وعندما كاف أمتف اهلل عمى مؽ والتديّ الذي لوال الخُ فيتحقؽ التكافؿ والتآلؼ 

لو أنفقت ما في األرض جميعًا ما ألفت بين قموبيم ولكن اهلل أّلف  : ه بذلؾ فقاؿ سبحانودعبا
بينيم إنو عزيز حكيم

ما استقامت أمة عمى نظاـ أو قانوف، إذ باختبللو تختؿ : ولواله. (3)
 . تمع ولماج بعضيـ في بعضىندسة نظاـ المج

                                                           

، مكتبػة الرشػد، الريػاض، 6/296مصػنؼ بػف أبػي شػيبة : أبو بكر عبد اهلل بف أبي شيبة الكػوني: بف أبي شيبةا (1)
 .كماؿ يوسؼ الحوت: تحقيؽ. 7ىػ، ط7209

 .2/281سند البزار  (2)
 .مف سورة األنفاؿ 66آلية ا (3)
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مف ىذا المعنى نبتت فكرة كتابة ىذا البحث ألبّيف حكـ الشريعة اإلسبلمية ومدى محاسبة 
في زمف " إغاثة المميوؼ"القانوف الوضعي في مسألة مف أىـ المسائؿ االجتماعية أال وىي 

تماـ بشؤوف بعضيا ىإلنعزالية وعدـ اإلأخذت تشيد فيو المجتمعات اإلسبلمية ظاىرة التغريب وا
لتعصؼ  الفرد والجماعات،روح الفردية واألنانية وحب الذات عمى مستوى فييا فتفشت  ،البعض

 . نسأؿ اهلل العفو والعافية. بنا الريح بعد ذلؾ في كؿ االتجاىات
 : وكؿ ذلؾ جاء في مبحثيف

 
 :المبحث األول

 :ثبلثة مطالب وية، وفيوتحدثت فيو عف مبدأ رعاية جية التعاوف في الشريعة اإلسبلم
 .الشريعة قائمة عمى جمب المصالح: المطمب األوؿ -
ة االجتماعية حمىو مبدأ راسخ في الحفاظ عمى المصالتعاوف والتكافؿ بما : المطمب الثاني -

 .واجب شرعاً 

إثـ  ،بما ىو ترؾ لمواجب العاـ ،ترؾ التعاوف والمساعدة عند الحاجة: المطمب الثالث -
 .وبةومعصية يستحؽ العق

 
 :المبحث الثاني

الواجب العاـ عند الحاجة في  ـمتناع عف تقديإلاء اوتحدثت فيو عف مبدأ المسؤولية جرّ 
 :ثبلثة مطالب ووفي. الفقو والقانوف

 .المقصود باإلمتناع لغة واصطبلحاً : المطمب األوؿ -

 (.ال جريمة وال عقوبة إال بنص)مبدأ شخصية العقوبة : المطمب الثاني -

المسؤولية جّراء اإلمتناع عف تقديـ الواجػب العػاـ لآلخػريف عنػد الحاجػة فػي : الثالمطمب الث -
 .الفقو والقانوف
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أف يجعؿ ىذا العمؿ خالصًا لوجيو الكريـ وأف  خبيروأخيرًا فإنني أبتيؿ إلى اهلل العميـ ال
والحمد هلل . إنو نعـ المولى ونعـ النصير ،ينفع بو أبناء المسمميف وأف يثقؿ بو ميزاني يـو الديف

 . رّب العالميف
 

 :مبدأ رعاية جية التعاون في الشريعة اإلسالمية  :المبحث األول
 :الشريعة قائمة عمى جمب المصالح:  المطمب األول

. (4)دنيويػػػػة أكانػػػػت أـ أخرويػػػػة. قصػػػػد الشػػػػارع مػػػػف التشػػػػريع ىػػػػو إقامػػػػة المصػػػػالح عمومػػػػاً 
مف حيث إقامتيا لمحياة األخرى ال مف حيػث  والمصالح المجتمبة أو المفاسد المستدفعة إنما تعتبر
فػػػػإف المشػػػػروعات إنمػػػػا وضػػػػعت لتحصػػػػيؿ . أىػػػػواء النفػػػػوس وسػػػػعييا إلشػػػػباع مصػػػػالحيا العاديػػػػة

وما كاف خارمػًا ليػا منيػي عنػو . فما كاف محققًا لمصالح العباد مأمور بو. المصالح ودرء المفاسد
ذف فقػد قصػد وجػو المصػمحة عمػى أتػـ فإذا قصد المكمؼ ما قصده الشػارع بػاإل –رحمة بالعباد  –

 .(5)حاؿ وأكممو
كانػت ضػرورية أـ حاجيػة أوالتكاليؼ الشرعية راجعة إلى حفظ مقاصدىا في الخمػؽ، سػواء 

فتتحقػػػؽ ميمػػػة  –أـ تحسػػػينية لمقيػػػاـ بمصػػػالح الػػػديف والػػػدنيا لتسػػػير الحيػػػاة عمػػػى اسػػػتقامة وتعػػػاوف 
لػذا كػاف . (6)ة عف الفوضى والفساد والتيارجبعيد –اإلستخبلؼ كما أرادىا الخالؽ سبحانو وتعالى 

أنػػو يجػب دفػػع كػػؿ : بػدليؿ. كػػد مػف اعتنائػػو بجمػب المصػػالحآاعتنػاء الشػػارع الحكػيـ بػػدفع المفاسػد 

                                                           

وطريػػؽ . ة بالعػػادات والمصػػمحة األخرويػػة متمثمػػة فػػي الجػػزاء واالسػػتمتاع بنعػػيـ اآلخػػرةلمصػػمحة الدنيويػػة معروفػػا (4)
قواعػػد : أبػػو محمػػد عػػز الػػديف بػػف عبػػد السػػبلـ السػػممي: السػػممي: أنظػػر. مصػػمحة اآلخػػرة اإللتػػزاـ بمػػا شػػرع اهلل

 .مطبعة االستقامة، القاىرة: الناشر – 7/70األحكاـ في مصالح األناـ 
الموافقػات (. ىػػ190-ت)يـ بف موسى المخمي الغرناطي المالكي الشيير بأبي إسػحاؽ الشػاطبي إبراى: لشاطبيا (5)

: الػرازي: وانظػر/الشيخ عبد اهلل دّراز: عمؽ عميو –بيروت  –دار المعرفة : الناشر – 2/61في أصوؿ الشريعة 
 – 2ط – 1/222المحصػػػػوؿ فػػػػي عمػػػػـ أصػػػػوؿ الفقػػػػو (: ىػػػػػ606 –ت )محمػػػػد بػػػػف عمػػػػر بػػػػف الحسػػػػيف الػػػػرازي 

 .شارع سوريا –بيروت  –مؤسسة الرسالة : ـ، الناشر7992 –ىػ 7272
 .2/28الموافقات : لشاطبيا (6)
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أف درء المفاسػػد مقػػدـ عمػػى جمػػب : وقػػد قػػرر األصػػوليوف. (7)مفسػػدة وال يجػػب جمػػب كػػؿ مصػػمحة
 .(8)المصالح

فتفاوت رتػب . ظيمة كاف الفعؿ عظيمًا بقدرىاوكمما كانت المصمحة المرجّوة مف األفعاؿ ع
مػػف ىنػػا . األفعػػاؿ مبنػػي عمػػى تفػػاوت رتػػب المصػػالح، وكػػذا المفاسػػد ومػػا يػػؤدي إلييػػا مػػف أفعػػاؿ
فمػف شػتـ . انقسمت الطاعات إلى فاضػؿ وأفضػؿ وكامػؿ وأكمػؿ، والمعاصػي إلػى صػغائر وكبػائر

ألقػى المصػحؼ فػي القػاذورات  أو -  –أو الرسوؿ الكػريـ  –سبحانو عز وجؿ  –الرب المعبود 
، فبل شؾ أف مفسدتو أعظـ مف مفسدة أكؿ ماؿ اليتيـ مػع كونػو  أو ساعد عمى قتؿ مسمـ معصـو
مػػػف الكبػػػائر، ومػػػف دّؿ الكفػػػار عمػػػى عػػػورات المسػػػمميف مػػػع عممػػػو أنػػػو يستأصػػػميـ ويخػػػّرب عمػػػييـ 

مػػع كونػػو مػػف  ىـ أعظػػـ مفسػػدة مػػف توليػػو يػػـو الزحػػؼ بغيػػر عػػذرءديػػارىـ وأمػػواليـ ويعتػػرض نسػػا
الكبائر، ومف يبذؿ شربة ماء لمسمـ مضطر ينقذ بيا حياتػو أو لقمػة يػدفع بيػا غائمػة جػائع أفضػؿ 

 …: "يقػػوؿ اإلمػػاـ العػػّز فػػي قواعػػده. مػػف إطعػػاـ خمػػؽ كثيػػر فػػي وقػػت السػػعة وفػػي غيػػر اضػػطرار
 .(9)"وكمما قويت الوسيمة في األداء إلى المصمحة كاف أجرىا أعظـ

ولػيس الثػواب فيػو . زاف اهلل لػيس بكثرتػو أو بمقػدار مػا فيػو مػف مشػقةإف عظـ الفعؿ فػي ميػ
نمػػا ثوابػػو عمػػى قػػدر خطػػره،  رب عبػػادة خفيفػػة عمػػى المسػػاف ثقيمػػة فػػي فػػبمقػػدار التعػػب والنصػػب، وا 
إعمػػػػـ أف : "يقػػػػوؿ صػػػػاحب القواعػػػػد. (10)الميػػػػزاف وعبػػػػادة ثقيمػػػػة عمػػػػى األبػػػػداف خفيفػػػػة فػػػػي الميػػػػزاف

ب عمى فعمو لعظـ المصمحة في فعمو ويعاقب عمى تركو لعظـ ما يثا: أحدىما: المصالح ضرباف

                                                           

 .األميرية – 7ط – 6/28التقرير والتحبير شرح التحرير (: ىػ819: ت)بف أمير حاج ا (7)
دار القمػػـ،  – 2ط – 201شػػرح القواعػػد الفقييػػة ص: (ىػػػ7611 –ت )مػػد بػػف محمػػد الزرقػػاء الشػػيخ أح: زرقػػاءال (8)

 .فضيمة أستاذنا المرحـو الشيخ مصطفى الزرقاء: صححو وعمؽ عميو: دمشؽ
 .7/702، 7/29، 7/79القواعد : العز بف عبد السبلـ: أنظر( 9)
كممتػػاف : أنػػو قػػاؿ - -فيمػػا رواه عنػػو أبػػو ىريػػرة   -–مػػف األحاديػػث الشػػريفة الدالػػة عمػػى ىػػذا المعنػػى قولػػو ( 10)

: انظػر. ف ثقيمتاف في الميزاف حبيبتػاف إلػى الػرحمف، سػبحاف اهلل العظػيـ، سػبحاف اهلل وبحمػدهخفيفتاف عمى المسا
، دار إحيػػػاء التػػػراث 6، مجمػػػد 8/701فضػػػؿ التسػػػبيح، : بػػػاب –كتػػػاب الػػػدعوات  –صػػػحيح البخػػػاري : البخػػػاري
 .لبناف –بيروت  –العربي 
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فرض عمى الكفاية كتعميـ األحكاـ الشرعية الزائدة عمػى : أحدىما: وىو ضرباف. المفسدة في تركو
طعػػاـ … مػػا يتعػػيف تعممػػو عمػػى المكمفػػيف  وجيػػاد الػػدفع واألمػػر بػػالمعروؼ والنيػػي عػػف المنكػػر وا 

غاثػػة المسػػتغيثيف  كػػتعمـ مػػا يتعػػّيف تعممػػو : فػػرض عمػػى األعيػػاف: والثــاني …المضػػطريف وكسػػوة وا 
 .(11)"مف أحكاـ الشريعة وقراءة الفاتحة وأركاف الصبلة وغير ذلؾ مف عبادات األعياف

 –وىو خبلؼ الواجػب العينػي أو فػرض العػيف  –الواجب العاـ مف فروض الكفايات : قمت
 .ة لتعذر مف يقـو بو غيرهقد ينقمب إلى واجب عيني يحتمو الظرؼ عند الضرورة والحاجو 

ليػػذا كانػػت مػػآالت األفعػػاؿ معتبػػرة فػػي نظػػر الشػػارع مػػا دامػػت موافقػػة لقصػػده فػػي التشػػريع 
النظر في مآالت األفعاؿ معتبر مقصود شرعًا كانت األفعاؿ موافقة أو : "الموافقاتيقوؿ صاحب 

يف باإلقػػػداـ أو مخالفػػػة، وذلػػػؾ أف المجتيػػػد ال يحكػػػـ عمػػػى فعػػػؿ مػػػف األفعػػػاؿ الصػػػادرة عػػػف المكمفػػػ
 .(12)"…اإلحجاـ إال بعد نظره فيما يؤوؿ إليو ذلؾ الفعؿ

واألوامر والنواىي الشرعية بما فييا مف تحقيؽ لمتعاوف وجمب لممصالح بيف بني البشر بمػا 
ال يكمـف اهلل نفسـًا : لقولو تعالى. يحفظ عمييـ دينيـ وحياتيـ مقيدة بشرط اإلستطاعة ورىف ذلؾ

ذا أمرتكـ بأمر ف  :قولو و . (13) إال وسعيا  .(14) توا منو ما استطعتـأوا 

                                                           

 .7/26القواعد، : العز بف عبد السبلـ: أنظر (11)
 .2/792الموافقات : الشاطبي (12)
 .مف سورة البقرة 286اآلية  (13)
وقػوؿ . - -اإلقتػداء بسػنف رسػوؿ اهلل : بػاب –كتػاب اإلعتصػاـ بالكتػاب والسػنة  –صػحيح البخػاري : البخاري (14)

: قػاؿ - -عػف النبػي  - -: عػف أبػي ىريػرة: وفيو – 6مجمد  – 9/771". واجعمنا لممتقيف إماما: "اهلل تعالى
ذا دعوني ما ترك تكـ إنما ىمؾ مف كاف قبمكـ بسؤاليـ واختبلفيـ عمى أنبيائيـ فإذا نييتكـ عػف شػيء فػاجتنبوه، وا 

 .أمرتكـ بأمر فأتوا منو ما استطعتـ
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واجب .التعاون والتكافل بما ىو مبدأ راسخ في الحفاظ عمى المصمحة االجتماعية :المطمب الثاني
 :شرعاً 

ال ، ئػو صػغارًا وكبػارًا رجػااًل ونسػاءً تربويػة فاضػمة فػي نفػوس أبنا الً أقاـ اإلسبلـ قواعد وأصو 
ومػف ىػذه القواعػد واألصػوؿ التػي . إلسبلمية إال بيا وال تتكامؿ إال بتحقيقيػايتـ تكويف الشخصية ا
حتػػى . مبػدأ التعػػاوف المثمػػر والتػرابط الوثيػػؽ واألدب الرفيػػع والمحبػة المتبادلػػة: غرسػيا فػػي النفػػوس

أصػػبح ىػػذا المبػػدأ بػػدىيًا وتمقائيػػًا بػػيف الصػػادقيف فػػي إيمػػانيـ، وىنػػاؾ الكثيػػر مػػف اآليػػات القرآنيػػة 
 :فمف اآليات القرآنية الكريمة. مة واألحاديث النبوية الشريفة التي تؤيد ىذا المبدأالكري
إنمــا المؤمنــون أخــوة: قولػػو تعػػالى .7

واألخػػوة فػػي اهلل معنػػى جميػػؿ يتميػػز بيػػا اإلخػػاء . (15)
 .اإلسبلمي، والتعاوف والتآزر والمساواة والتكافؿ القائـ عمى الحب في اهلل مف أىـ مظاىره

وتعـاونوا عمـى البـر والتقـو  وال تعـاونوا عمـى اإلثـم والعـدوان: تعػالىقولػو  .2
ف مػف . (16) وا 

تماـ التعاوف دفع األذى عف أخيؾ المسمـ مػا أمكػف، والمبػادرة إلػى تقػديـ العػوف والمسػاعدة 
لو طالما كاف في حاجة إلى ذلػؾ، وأف تنصػره إف وقػع عميػو ظمػـ وتػدافع عنػو، إذ إف ذلػؾ 

بػػنص كتػػاب اهلل الػػذي أمػػر . قػػد جعمػػو اإلسػػبلـ أمػػرًا الزمػػًا وحقػػًا واجبػػاً مػػف شػػرائط األخػػوة، و 
البػػر والتقػػوى : "وفػػي مختصػػر تفسػػير القرطبػػي. بػػالبر والتقػػوى ونيػػى عػػف اإلثػػـ والمعصػػية

نمػػا كػػاف اخػػتبلؼ المفػػظ تأكيػػدًا ومبالغػػةً  : قــال ابــن عطيــة. لفظػػاف مترادفػػاف فػػي المعنػػى، وا 
البػػر يتنػػاوؿ الواجػػب والمنػػدوب إليػػو، والتقػػوى رعايػػة والعػػرؼ فػػي داللػػة ىػػذيف المفظػػيف أف 

نػػدب اهلل سػػبحانو وتعػػالى : قــال المــاورد . الواجػب، فػػإف جعػػؿ أحػػدىما بػػدؿ اآلخػػر فيجػوز
ألف في التقوى رضا اهلل تعالى وفي البر رضا الناس  ،لو ،و بالتقوىنإلى التعاوف بالبر وقر 

ولفػظ البػر عػاـ يػدخؿ فيػو . (17)"…ومف جمع بيف رضا اهلل ورضا الناس فقد تمػت سػعادتو
                                                           

 .مف سورة الحجرات 70اآلية  (15)
ر لػػـ يعػػرؼ تػػاريخ البشػػرية حادثػػًا طوعيػػًا قػػاـ عمػػى التعػػاوف كحػػادث اسػػتقباؿ األنصػػا. مػػف سػػورة المائػػدة 2اآليػػة  (16)

 .لممياجريف في المدينة المنورة
الشػيخ : اختصػار ودراسػة وتعميػؽ –تفسػير القرطبػي : أبو عبد اهلل محمد بف أحمد األنصاري القرطبػي: القرطبي (17)

 .بيروت –دار الكتاب العربي : الناشر. ـ7986 –ىػ 7206 – 2ط –وما بعدىا  2/9كريـ راجح 



ـــــــــــــــــــــ 972  “...المسؤولية جرّاء االمتناع عن تقديم الواجب العام عند ” ــــــ
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فواجب عمى العالـ أف يعيف الناس بعممػو فػيعمميـ، والغنػي بمالػو فيبذلػو إلػييـ، . وجوه كثيرة
 .والقادر لغير القادر عمى وجو العمـو. والشجاع بشجاعتو في سبيؿ اهلل

 والمؤمنــون والمؤمنــات بعأــيم أوليــاء بعــض يــ مرون: قولػػو تعػػالى فػػي وصػػؼ المػػؤمنيف .6
بــالمعروف وينيــون عــن المنكــر ويقيمــون الصــالة ويؤتــون الزكــاة ويطيعــون اهلل ورســولو 

أولئك سيرحميم اهلل إن اهلل عزيز حكـيم
فواليػة المػؤمنيف تقتضػي أف يكػوف كػؿ مػؤمف . (18)

إف طبيعػة : " يقول صاحب الظالل. (19)نصير أخيو المؤمف في األمر الذي ىو فيو ضعيؼ
مؤمنػة، طبيعػة الوحػدة وطبيعػػة التكافػؿ وطبيعػة التضػامف، ولكػػف المػؤمف ىػي طبيعػة األمػػة ال

 .(20")التضامف في تحقيؽ الخير ودفع الشر
محمد رسول اهلل والذين معو أشداء عمى الكفـار رحمـاء بيـنيم: قولو تعػالى .2

فالرحمػة . (21)
ؿ سػػمميف تسػػتمـز أف يشػػارؾ كػػؿ مػػنيـ اآلخػػر فػػي آالمػػو وآمالػػو وأف يػػدفع عنػػو الغوائػػمبػػيف ال

ولػذلؾ أوجػب اإلسػبلـ عمػى أتباعػو نجػدة مػف  ،وأنواع الضرر وأف ينقذه مف أي خطر يتيدده
يسػػتغيث بيػػـ ويطمػػب مػػنيـ العػػوف والمسػػاعدة، كإعانتػػو مػػف الغػػرؽ أو الحػػرؽ أو الػػوحش أو 

وىػذا معمػـو لمػف لػو أدنػى إلمػاـ . خػوانيـإمػوا فػي حػؽ ثالعدو، فإف لـ يفعمػوا ذلػؾ مػع القػدرة أ
ولػػو كمّػػؼ  ،معمػػـو أيضػػًا أف مػػف واجػػب المسػػمميف افتػػداء أسػػراىـ مػػف أعػػدائيـو . فػػي الشػػريعة

فيػػػؿ يعقػػػؿ أنػػػو يجػػػب ذلػػػؾ وال يجػػػب فػػػؾ إنسػػػاف مسػػػمـ مػػػف أسػػػر . ذلػػػؾ بػػػذؿ جميػػػع أمػػػواليـ
 .(22)!!!الحاجة؟

                                                           

 .مف سورة التوبة 17اآلية  (18)
مطبعػػة أخبػػار اليػػـو : الناشػػر – 9/1286تفسػػير الشػػعراوي : الشػػيخ محمػػد متػػولي الشػػعراوي: شػػعراويال: أنظػػر (19)

 .7ط –مصر  –التجارية 
 .ـ7989 –ىػ 7270 –بيروت والقاىرة  –دار الشروؽ  – 9ط – 6/7611في ظبلؿ القرآف : سيد: قطب (20)
 .مف سورة الفتح 29اآلية  (21)
دار : الناشػػػر. ـ7986 –ىػػػ 7206 – 2ط – 607مػػاعي فػػػي اإلسػػبلـ صالسػػموؾ االجت: حسػػػف: أيػػوب: أنظػػر (22)

 .لبناف –بيروت  –الندوة 
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فويل لممصمين الـذين ىـم عـن صـالتيم سـاىون الـذين ىـم يـراءون ويمنعـون : قولو تعالى .1
قػاؿ ابػػف . المعػروؼ الػػذي يتعاطػاه النػاس فيمػا بيػنيـ: المػاعوفومػف معػاني . (23) المـاعون
. ىػػو اسػػـ جػػامع لمنػػافع البيػػت: وعنػػد ابػػف مسػػعود. المػػاعوف ىػػو المعػػروؼ كمػػو: --عبػػاس

والمانع لممنفعة لمف يحتاجيا مع القدرة عمييا مستحؽ لمويؿ والعذاب فتأكػد أف ألىػؿ الحاجػة 
 .(24)ـ، عمييـ أف يبذلوه ليـأوجبو اهلل في أمواؿ إخواني اً والمسكنة حق

 ومن األحاديث النبوية الشريفة
المػػػػؤمف لممػػػػؤمف كالبنيػػػػاف : "قػػػػاؿ - -أف النبػػػػي  - -عػػػػف أبػػػػي بػػػػردة عػػػػف أبػػػػي موسػػػػى  .7

فمػػف دواعػػي األخػػوة أف يشػػعر . (25)"وشػػبؾ بػػيف أصػػابعو –المرصػػوص يشػػد بعضػػو بعضػػًا 
لػػػديف تفػػػرض التناصػػػر بػػػػيف وأف أخػػػّوة ا. المسػػػمـ بػػػأف أخػػػاه ظييػػػر لػػػو فػػػي السػػػراء والضػػػراء

 .(26)المسمميف والوقوؼ إلى جانبيـ عند الشدائد
المسػػمـ أخػػو المسػػمـ ال يظممػػو وال : "قػػاؿ - -أف رسػػوؿ اهلل  - -عػػف عبػػد اهلل بػػف عمػػر  .2

ومػػف فػػرج عػػف مسػػمـ كربػػة فػػرج اهلل . يسػػممو، ومػػف كػػاف فػػي حاجػػة أخيػػو كػػاف اهلل فػػي حاجتػػو
أسػػمـ : يقػػاؿ. (27)"ومػػف سػػتر مسػػممًا سػػتره اهلل يػػـو القيامػػة. عنػػو كربػػة مػػف كربػػات يػػـو القيامػػة

إذا ألقػػاه إلػػى التيمكػػة ولػػـ يحمػػو، وىػػو عػػاـ فػػي كػػؿ مػػف أسػػمـ غيػػره، فمعنػػى ال : فػػبلف فبلنػػا

                                                           

 .مف سورة الماعوف – 1 – 2اآليات  (23)
 – 1/112مػػف كتابػػو جػػامع البيػػاف مػػف تأويػػؿ آي القػػرآف  –مختصػػر تفسػػير الطبػػري : معػػروؼ وجماعػػة: أنظػػر (24)

تفسػير القػػرآف : بػػو الفػداء إسػماعيؿ القرشػي الدمشػقيأ: ـ، مؤسسػة الرسػالة، ابػف كثيػر7992 –ىػػ 7271 – 7ط
 .المكتبة التوفيقية: الناشر – 2/272العظيـ 

. ، كتػػاب المظػػالـ(2)مجمػػد – 6/761: صػػحيح البخػػاري: أبػػو عبػػد اهلل محمػػد بػػف إسػػماعيؿ البخػػاري: البخػػاري (25)
الشػػػيخ ابػػػف : تحقيػػػؽ :دار الفكػػػر: الناشػػػر. ـ7997ىػػػػ، 7277 – 7ط –( 2226)رقػػػـ  –نصػػػرة المظمػػػـو : بػػػاب
 .باز

تعظػػػيـ حرمػػػات : بػػػاب – 7/221نزىػػػة المتقػػػيف شػػػرح ريػػػاض الصػػػالحيف : مصػػػطفى، والبغػػػا وغيػػػرىـ. د: الخػػػف (26)
 .مؤسسة الرسالة: الناشر –ـ 7982 –ىػ 7202 – 6ط –المسمميف 

، (2222)رقػػػػػـ  –ال يظمػػػػػـ المسػػػػػمـ المسػػػػػمـ : بػػػػػاب –كتػػػػػاب المظػػػػػالـ  – 6/762صػػػػػحيح البخػػػػػاري : البخػػػػػاري (27)
 (.2)مجمد
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أي ال يتركػػو مػػع مػػف يؤذيػػو ويػػدفع عنػػو وينصػػره، وقػػد يكػػوف واجبػػًا أو منػػدوبًا بحسػػب : يسػػممو
حػػوائج المسػػمميف ونفعيػػـ ممػػا تيسػػر مػػف  ففػػي الحػػديث بيػػاف لفضػػؿ قضػػاء. اخػػتبلؼ األحػػواؿ

 .(28)عمـ أو ماؿ أو معاونة أو إشارة بمصمحة أو نصيحة
ميـ تػػػرى المػػػؤمنيف فػػػي تػػػراح: "- -قػػػاؿ رسػػػوؿ اهلل : قػػػاؿ - -عػػػف النعمػػػاف بػػػف بشػػػير  .6

إذا اشػػػتكى منػػػو عضػػػو تػػػداعى لػػػو سػػػائر جسػػػده بالسػػػير  ،وتػػػوادىـ وتعػػػاطفيـ كمثػػػؿ الجسػػػد
حيث يجػب . ريح في تعظيـ حقوؽ المسمميف بعضيـ عمى بعضوىذا نص ص. (29)"والحمى

 .عمييـ أف يحرصوا عمى التزاور والتواصؿ والتراحـ والتعاوف فيما بينيـ بمختمؼ أوجو البر
عمػػػى كػػػؿ مسػػػمـ : "- -رسػػػوؿ اهلل : قػػػاؿ. عػػػف أبػػػي موسػػػى األشػػػعري عػػػف أبيػػػو عػػػف جػػػّده .2

فػإف لػـ يسػتطع، أو : قػالوا. فسو ويتصػدؽفيعمؿ بيده فينفع ن: قاؿ. فإف لـ يجد: قالوا. صدقة
أو )فميػػأمر بػػالخير، : فػػإف لػػـ يفعػػؿ، قػػاؿ: فيعػػيف ذا الحاجػػة المميػػوؼ، قػػالوا: لػػـ يفعػػؿ، قػػاؿ

وفػػي . (30)"لػػو صػػدقة فميمسػػؾ عػػف الشػػر فإنػػو: قػػاؿ: فػػإف لػػـ يفعػػؿ: قػػالوا( بػػالمعروؼ: قػػاؿ
التعػػػاوف ونصػػػرة  وىػػػو مػػػف بػػػاب ،الحػػػديث الشػػػريؼ وجػػػوب إعانػػػة المميػػػوؼ بػػػالقوؿ أو الفعػػػؿ

وفيو تنبيو عمى العمؿ والتكسب ليجد المرء . المحتاج وتقديـ المساعدة لمف ىو مضطر إلييا
فيو حث عمى فعؿ الخير : وبالجممة. ما ينفؽ عمى نفسو ويتصدؽ مما يغنيو عف ذؿ السؤاؿ

 .(31)ما أمكنو ذلؾ
مـ وأف يغيثػو إذا كػاف ىذه باقة مف النصوص الشرعية فييا دعوة ألف يعيف المسمـ أخاه المسػ

كافػؿ الػذي أمػر بػو وفاًء لرابطة أخػوة الػديف وتأديػة لحػؽ التعػاوف والتناصػر والت ،بحاجة إلى إغاثة
                                                           

/ ـ 7986ىػػػػػػ 206 –دار الفكػػػػػر  –( 9مجمػػػػػد ) 71/27ي وو صػػػػػحيح مسػػػػػمـ بشػػػػػرح النػػػػػ: أبػػػػػو زكريػػػػػا: يو النػػػػػو  (28)
كتػاب  –( 2222)حػديث رقػـ  1/91فػتح البػاري بشػرح صػحيح البخػاري : أحمػد بػف عمػي بػف حجػر: العسقبلني
وال يسػممو فػي مصػيبة نزلػت : "الـوزاد الطبرانػي مػف طريػؽ أخػرى عػف سػ: قػاؿ. دار المعرفػة: الناشر –المظالـ 

 ".بو
 (.2)، مجمد(6077)رقـ  –رحمة الناس والبيائـ : باب –كتاب األدب  – 1/702صحيح البخاري : البخاري (29)
( / 6022: )رقػـ –كػؿ معػروؼ صػدقة : ، المجمػد الرابػع، كتػاب األدب، بػاب1/701صحيح البخاري : البخاري (30)

 (.776)رقـ  –زكاة كتاب ال – 7/698صحيح مسمـ : مسمـ
 .كؿ معروؼ صدقة: باب –كتاب األدب  – 70/221الفتح : العسقبلني: انظر (31)
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ممػػا يػؤدي إلػػى تماسػؾ المجتمػػع وتبلحمػو وتعاطفػػو فنسػتحؽ بػػذلؾ عطػػؼ اهلل  ،الشػرع وحػػث عميػو
 .(32)"مف ال َيرحـ ال ُيرحـ: "- -وقد قاؿ نبينا الكريـ . ورحمتو ورعايتو
إثم ومعصية  ،بما ىو ترك لمواجب العام ،ترك التعاون والمساعدة عند الحاجة: المطمب الثالث
 يستحق العقوبة

نظػػػرًا  ،إف مبػػػدأ المسػػػؤولية الفرديػػػة أو الجماعيػػػة فػػػي اإلسػػػبلـ يقػػػـو عمػػػى أسػػػاس عقائػػػدي
ـــي جاعـــل فـــي ا: لقولػػػو تعػػػالى. الرتباطػػػو بعقيػػػدة االسػػػتخبلؼ ـــك لممالئكـــة إن ـــال رب ذ ق ألرض وا 

خميفــة
لتزامػػات اإليجابيػػة والسػػمبية التػػي يكمػػؼ بيػػا إلسػػتخبلؼ فػػي األرض ىػػو مصػػدر اإلفا. (33)
ة اإلنسػػانية عمػػى اوذلػػؾ تحّمػػبًل ألعبػػاء األمانػػة التػػي ارتضػػاىا بمػػا يػػؤدي إلػػى صػػوغ الحيػػ ،المسػػمـ

خبلصػػًا لػػو  ،اعػيف الشػػريعة المرسػػومة ليػػ ؽ فػػي صػػد –سػػبحانو  –إعػػبلًء لكممػػة اهلل فػػي األرض وا 
ن أن يحممنيــا إنــا عرأــنا األمانــة عمــى الســموات واألرض والجبــال فــ بي  : قػػاؿ تعػػالى. العبوديػػة

وأشفقن منيا وحمميا اإلنسان إنو كان ظمومًا جيوالً 
(34). 

مف ىنا نرى أف المسؤولية ليست امتيانًا بؿ ىي نابعة مف مبدأ الكرامة اإلنسانية الذي 
ذلؾ أف . (35) ولقد كرمنا بني آدم: شر بقولو سبحانو وتعالىأرساه القرآف الكريـ حقًا عامًا لمب

فكوف اإلنساف سيدًا مسيطرًا عمى الكوف يستمـز . الكرامة تستمـز السيادة والسيادة تستمـز المسؤولية
نابعة  ،سمبًا أكانت أـ إيجاباً  ،فتأكد أف محاسبة اإلنساف عمى أفعالو ،مسؤولية عف ىذه السيادة

: وقد قرر القرآف الكريـ بآيات صريحة. التي أواله إياىا باريو وخالقو عز وجؿمف صفة التكريـ 
ف شرًا فشر وأنو ال يحمؿ وزر أحد ولو كاف ذا  أف كؿ إنساف مجزى بعممو إف خيرًا فخير وا 

ن تدع مثقمة إلى حمميا ال يحمل منو شيء ولو كان ذا : قاؿ سبحانو وتعالى. قربى وا 

                                                           

قػػاؿ : وفيػو – 6مجمػد  – 8/9رحمػػة الولػد وتقبيمػو ومعانقتػػو : بػاب –كتػاب األدب  –صػحيح البخػػاري : البخػاري (32)
: التميمػي جالسػًا، فقػاؿ األقػرعالحسف بف عمي وعنػده األقػرع بػف حػابس  - -قّبؿ رسوؿ اهلل : - -أبو ىريرة 

 ".مف ال َيرحـ ال ُيرحـ: "ثـ قاؿ - -إف لي عشرة مف الولد ما قّبمت منيـ أحدًا، فنظر إليو رسوؿ اهلل 
 .مف سورة البقرة 60اآلية  (33)
 .مف سورة األحزاب 12اآلية  (34)
 .مف سورة اإلسراء 10اآلية  (35)



ـــــــــــــــــــــ 976  “...المسؤولية جرّاء االمتناع عن تقديم الواجب العام عند ” ــــــ

ــ 0223، (9)97، المجلد (العلوم اإلنسانية)اث، لة جامعة النجاح لألبحمج  ـــــــــــــــــــــــ

قربى
لإلنسان إال ما سعى وأن سعيو سوف ُير  ثم ُيجزاه الجزاء  وأن ليس: وقاؿ. (36)
األوفى

وال تزر وازرٌة وزر أخر : وقاؿ. (37)
(38). 

وىػػو مسػػؤوؿ  ،تجػػاه نفسػػولتزامػػات وتكػػاليؼ إواإلنسػػاف بشخصػػيتو الفرديػػة المسػػتقمة يتحمػػؿ 
ر مـن آمـن ليس البر أن تولوا وجوىكم قبل المشرق والمغرب ولكن البـ: كقولو تعالى. (39)عنيا

بــاهلل واليــوم اوخــر والمالئكــة والكتــاب والنبيــين
بلؿ نفسػػو وعػػدـ إضػػفيػػو مسػػؤوؿ إذف عػػف . (40)

 .استقامتيا عمى منيج اهلل
مسػؤوؿ عنيػا فػػي ىػو تجػاه غيػػره مػف أفػراد المجتمػع و و أيضػًا يتحمػؿ التزامػات وتكػاليؼ وىػ

لمــال عمــى حبــو ذو  القربــى تــى اآو : كقولػػو تعػػالى. حالػػة تخميػػو وتركػػو مػػا يجػػب عميػػو القيػػاـ بػػو
تــى الزكــاة والموفــون آابــن الســبيل والســائمين وفــي الرقـاب وأقــام الصــالة و و واليتـامى والمســاكين 

بعيدىم إذا عاىدوا والصـابرين فـي الب سـاء والأـراء وحـين البـ س أولئـك الـذين صـدقوا وأولئـك 
ــون ىــم المتق

الصػػالح العػػاـ مػػف ىنػػا فػػي دائػػرة البػػر و  –كمػػا نػػرى  –فيػػذه المسػػؤولية تػػدور . (41)
نظػرًا  ،ال يتمتػع باالسػتقبلؿ التػاـ ،بما ىو كائف حػي ،بأف الفرد في نظر الشريعة اإلسبلمية: نقرر

جتمػػاعي الممػػـز فػػي إلالتعػػاوف اإلنسػػاني تحقيقػػًا لمبػػدأ التكافػػؿ ايكفػػؿ الرتباطػو بنظػػاـ الجماعػػة بمػػا 
ؿ آيػػات التعػػاوف والنصػػرة المفروضػػة والػػذي أيػػده القػػرآف الكػػريـ مػػف خػػبل. (42)نػػواحي البػػر المختمفػػة

                                                           

 .مف سورة فاطر 78اآلية  (36)
 .مف سورة النجـ 27اآلية  (37)
 .مف سورة فاطر 78اآلية  (38)
خالػد  ،مطبعػة ،جامعػة دمشػؽ: الناشر. وما بعدىا. 91النظريات الفقيية ص: فتحي الدريني. د: الدريني: أنظر (39)

 .ـ7987 -ىػ 7207= بف الوليد 
 .مف سورة البقرة 711اآلية  (40)
 .مف سورة البقرة 711اآلية  (41)
الفرديػػة السػػائدة فػػي الغػػرب والتػػي ال تمػػـز الفػػرد بػػأي عػػبء أو تكميػػؼ اتجػػاه الغيػػر خػػارج  خبلفػػًا لمنظػػرة والنزعػػة (42)

 .نعزالية واألنانية لدى األفرادإلمما ينمي روح ا. إطار القانوف
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ف التخمػػؼ عػػف تحقيػػؽ مبػػدأ التكافػػؿ والنصػػرة الممػػـز عنػػد الحاجػػة. (43)عمػػى المسػػمميف بمػػا ىػػو  ،وا 
 .العقوبة افإثـ ومعصية يستحق ،رتباط الجماعيإلتخؿ وانفكاؾ عف ا

 
لفقو اء االمتناع عن تقديم الواجب العام عند الحاجة في االمسؤولية جرّ : ثانيالمبحث ال
 :والقانون

 :المقصود باالمتناع لغة واصطالحاً :  المطمب األول
 .(44)اإلمساؾ :االمتناع لغة يعني
 ،كامتنػػػاع الشػػػاىد عػػػف أداء الشػػػيادة. (45)متنػػػاع عػػػف فعػػػؿ مػػػأمور بػػػوإلا: وفـــي االصـــطالح

وغير ذلػؾ ممػا ىػو مكمػؼ  ، وامتناع الطبيب عف معالجة مريضو،وامتناع األـ عف إرضاع ولدىا

                                                           

أنظػػر النصػػوص المتعمقػػة بػػذلؾ مػػف آيػػات وأحاديػػث والتػػي سػػبؽ الحػػديث عنيػػا فػػي المطمػػب الثػػاني مػػف المبحػػث  (43)
 .األوؿ

ػؿ المػيـ  –كتاب العيف  –لساف العرب : أبو الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر: ابف منظور (44) " منػع"مػادة  –فصَّ
 .بيروت –دار صادر  – 8/626

 .7/81التشريع الجنائي : عبد القادر عودة (45)
عػاـ يرتقػي إلػى مسػتوى الفرضػية : األوؿ. وفيػو تكميفػاف. رض الكفػائيفػال: يقصد بالواجب العػاـ عػف األصػولييف *

" ولػتكف مػنكـ أمػة يػدعوف إلػى الخيػر: "كقولػو تعػالى. عمى وجو الحتـ واإللزاـ ويمقي بالمسؤولية عمى األمة كافة
وىػػذا . فالػػدعوة إلػػى اهلل فييػػا تحقيػػؽ لمصػػالح الخمػػؽ فػػي العاجػػؿ واآلجػػؿ معػػاً . مػػف سػػورة آؿ عمػػراف( 702)آيػػة 

إذا كػػػاف مػػػف . خػػػاص: الثػػػاني. ًا إلييػػػاالنػػػوع مػػػف المصػػػالح يعػػػود عمػػػى األمػػػة بمجموعيػػػا فكػػػاف الخطػػػاب موجيػػػ
اختصاص طائفة ممف توفرت فييـ الكفاءة والمينيػة حيػث يتوجػو الطمػب إلػييـ عمػى وجػو الخصػوص لمقيػاـ بمػا 

ف كػاف الخطػاب عامػاً . ىـ أىمو عمى أتـ وجو ذلػؾ أف الطمػب العػاـ أو الخػاص يتوجػو إلػى األمػة بمجموعيػا . وا 
عػػػؿ تحقيقػػػًا لممصػػػحمة غيػػػر أف المصػػػمحة المنظػػػورة إذا لػػػـ يحققيػػػا إال ألف المقصػػػود مػػػف الطمػػػب ىػػػو إيجػػػاد الف

فػػرض الكفايػػة فػػي المجتمػػع  فالشػػارع الحكػػيـ يقصػػد تحقيػػؽ. شػػخص بعينػػو أو مجموعػػة بعينيػػا تعينػػت فػػي حقيػػـ
قيػاـ بمصػمحة عامػػة  –يعنػػي الكفػائي  –إف القيػاـ بػذلؾ الفػرض : "يقػػوؿ الشػاطبي. دوف النظػر إلػى فاعػؿ معػيف

 .722-7/779الموافقات " مطالبوف بسدىا عمى الجممة –ي األمة يعن –يـ ف
ف كػاف يقػـو بػو الػبعض عمػى سػبيؿ التعػاوف إال أنػ بالجممػة مطمػوب مػف الجميػع ليسػتقيـ حػاؿ  وففرض الكفايػة وا 

يشػمؿ كػؿ المطموبػات وأف تركيػا واالمتنػاع ل –بنوعيػو  –أف الواجػب العػاـ يتسػع : نرى. الناس في الدنيا واآلخرة
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ــ 0223، (9)97، المجلد (العلوم اإلنسانية)اث، لة جامعة النجاح لألبحمج  ـــــــــــــــــــــــ

بمسػػاعدة اآلخػػريف وتقػػديـ  المسػػمـ يػػر أف الشػػريعة اإلسػػبلمية قػػد وضػػعت نظامػػًا عامػػًا ُيمػػـزبػػو، غ
شػػكؿ جريمػػة يوجعمػػت اإلخػػبلؿ بػػو . حتػػى لػػو لػػـ يكػػف مػػأمورًا بػػو ابتػػداءً  ،عنػػد الحاجػػة ،العػػوف ليػػـ

وىػذا . متناع عف إنقاذ غريؽ أو إسعاؼ مريض أو إطعاـ جائعإللولي األمر أف يعاقب عمييا، كا
 .رفو القوانيف الوضعية وتحاسب عميو إال حديثاً لـ تع

االمتنػاع عػف تنفيػذ : ويعرؼ االمتناع في القانوف بالسػموؾ السػمبي أو الجريمػة السػمبية، وىػي
 .(46)الواجب المكمؼ بو

تعنػػي : فاالسػػتغاثة فػػي المغػػة. سػػتعانةإلسػػتغاثة واإلومػػف األلفػػاظ التػػي ليػػا صػػمة بالموضػػوع، ا
: والغيػث. كشػؼ شػدتيـ: وأغػاثيـ اهلل برحمػة. ذا أعانو ونصره فيو مغيثإ: أغاثو: تقوؿ. اإلعانة

اإلنجػػاء أو اإلنقػػاذ : والفقيػػاء لػػـ يخرجػػوا عػػف ىػػذا المعنػػى إذا عبػػروا عنػػو بمفػػظ. (47)المطػػر والكػػؤل
ستعانة إلوكذا ا. (48)اإلعانة وقت الخطر والحاجة: وغيرىا مف األلفاظ التي تمتقي كميا عند معنى

لػـ تخػرج عػف ىػذا المعنػى فػي االصػطبلح بيػرات العممػاء عوت. (49)طمب العػوف: غةإذ تعني في الم
 .أيضاً 

 :"ال جريمة وال عقوبة إال بنص" مبدأ شخصية العقوبة:  المطمب الثاني
                                                                                                                                              

سػػع لمواجػػب يػػدخؿ فػػي إطػػاره كػػؿ واجػػب أخبلقػػي أو اجتمػػاعي أو اىػػذا المعنػػى الو . القيػػاـ بيػػا إثػػـ ومعصػػية عػػف
 . ًا عمى التكامؿ والتكافؿ في أوسع صوره وأشكالوضّ أدبي تحتـ القياـ بو عند الحاجة ح

 .61أصوؿ الفقو، ص: أبو زىرة/167-121المناىج األصولية ص: فتحي. د: الدريني: انظر
مكتبػة الرسػالة : ، الناشػر767-719جػرائـ اإلىمػاؿ فػي قػانوف العقوبػات العسػكري، ص: أحمػد. د: د المطيؼعب (46)

جػػػرائـ االمتنػػػاع عػػػف تنفيػػػذ األحكػػػاـ، : عبػػػد الفتػػػاح مػػػراد. د: وانظػػػر. 7991الدوليػػػة لمطباعػػػة والكمبيػػػوتر، سػػػنة 
، شػػارع القائػػد (28)، المنشػػية، االسػكندرية. بػػبل طبعػػة ودار نشػر، جميوريػػة مصػػر العربيػػة. ، ومػا بعػػدىا61ص

 .709المسؤولية المدنية، ص: قسسميماف مر (/67)جوىر، شقة 
أحمػد بػف محمػد بػف عمػي : الفيػومي/2/711، كتاب الثاء، فصؿ الغػيف، "غوث"لساف العرب، مادة : ابف منظور (47)

 .ـ7918 -ىػ 7698دار الكتب العممية، بيروت،   – 2/126المصباح المنير، (: ىػ110)المقري الفيومي 
 -ىػػػػػػ 7206،  2، إصػػػػػدار وزارة األوقػػػػػاؼ الكويتيػػػػػة، مكتبػػػػػة آالء، الصػػػػػفاة، ط78-2/71الموسػػػػػوعة الفقييػػػػػة،  (48)

 .ـ7986
 .فصؿ العيف –كتاب النوف " عوف"مادة  –المساف : ابف منظور (49)
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ال جريمـــــة وال عقوبـــــة إال [: مػػػػػف القواعػػػػػد الجنائيػػػػػة المقػػػػػررة فػػػػػي القػػػػػوانيف الحديثػػػػػة قاعػػػػػدة
]بنص

لمترتبػة عمػى األفعػاؿ المعاقػب عمييػا وبيػاف العقوبػة ا ف المرجعيػة فػي تحديػدأ: بمعنػى. (50)
وفػػي  –. فأسػػاس العقوبػػة مخالفػػة القػػانوف. لػػيعمـ النػػاس مػػا ليػػـ ومػػا عمػػييـ مرتكبييػػا ىػػي القػػانوف،

 .أساسيا مخالفة األمر والنيي –الفقو اإلسبلمي 
يـ وقواعػد ىذه القاعدة مقررة في الفقو اإلسػبلمي منػذ زمػف بعيػد تشػيد ليػا آيػات الػذكر الحكػو 

 :الفقو واألصوؿ منيا
مـن اىتـد  فمنمـا ييتـد  لنفسـو ومـن أـل فمنمـا يأـل عمييـا وال تـزر وازرة : قولو تعالى .7

ومــا كنــا معــذبين حتــى نبعــث رســوالً . وزر أخــر 
ومــا كنــا : فقولػػو سػػبحانو وتعػػالى. (51)

ــى نبعــث رســوال ــذبين حت فػػبل . ُسػػؿلػػـ يتػػرؾ الخمػػؽ ىمػػبًل بػػؿ أرسػػؿ ليػػـ الر  أي أف اهلل. مع
يـ إلػى ييبػليػذا كػاف مػف الواجػب إعػبلـ العبػاد وتن. عذاب وال عقوبة قبؿ أف يقاـ فييـ الشػرع

 .األفعاؿ المحظورة
رساًل مبشرين ومنذرين لـئال يكـون لمنـاس عمـى اهلل حجـة بعـد الرسـل وكـان : وقولو تعالى .2

اهلل عزيــزًا حكيمــاً 
بػػالثواب لمػػف أطػػاع أمػػره  فػػاهلل سػػبحانو أرسػػؿ لعبػػاده الرسػػؿ يبشػػرونيـ. (52)

 . لتقاـ عمييـ الحجة البالغة ،وينذرونيـ بالعقاب لمف خالؼ وعصى

ال حكـــم ألفعـــال العقـــالء قبـــل ورود : "يػػذا المبػػػدأ قاعػػػدةلومػػف القواعػػػد الشػػرعية التػػػي تشػػػيد 
ومنيػا . ف أفعاؿ المكمفيف ال توصؼ بالحرمػة إال إذا نػص الشػارع عمػى حرمتيػاأ: أي. (53)"النص

                                                           

خمػت فػي التشػريع الفرنسػي وأد. ية إال في القرف الثػامف عشػر المػيبلديضعىذه القاعدة لـ تعرؼ في القوانيف الو  (50)
: عػػودة: أنظػػر. ـ7189وقػػررت ألوؿ مػػّرة فػػي إعػػبلف حقػػوؽ اإلنسػػاف الصػػادر، سػػنة . كنتيجػػة لمثػػورة الفرنسػػية

ومػا . 88األحكاـ العامة فػي قػانوف العقوبػات ص: السعيد مصطفى السعيد. د: السعيد/7/778التشريع الجنائي 
نظريػة اإلباحػة عنػد األصػولييف : محمػد سػبلـ مػدكور: رمػدكو /ـ7962. مصػر –دار المعػارؼ : الناشػر. بعدىا

األركػػػػاف الماديػػػػة لجريمػػػػة القتػػػػؿ العمػػػػد وأجزيتيػػػػا المقػػػػررة فػػػػي الفقػػػػو : يوسػػػػؼ عمػػػػي. د: عمػػػػي/17والفقيػػػػاء ص
 .، دار الفكر لمنشر والتوزيع، عماف، األردف7/16اإلسبلمي، 

 .مف سورة اإلسراء 71اآلية  (51)
 .مف سورة النساء 761اآلية  (52)
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فأفعػاؿ المكمفػيف ال تنتقػػؿ مػف الحػؿ واإلباحػػة . (54)"األصـل فــي األشـياء واألفعـال اإلباحــة": قاعػدة
 .إلى النيي والحرمة إال بنص

وىناؾ محظػورات لػـ يػنص الشػارع عمػى عقوبػة خاصػة بيػا، لكنيػا معروفػة لػدى النػاس أنيػا 
: ي أنواع فمنيـاوالمعاص (55)إن الجرائم: أعني. يات ضمف إطار النظاـ العاـ واألخبلؽيمف المن

كالقتػؿ العمػد والسػرقة والزنػا وشػرب الخمػر والقػذؼ والحرابػة،  ،ما قررت الشريعة لو عقوبة محػددة
. كػالوطء فػي نيػار رمضػاف ،مػا يسػتوجب الكفػارة وال حػد فييػا: ومنيـا. وىي التػي تسػمى بالحػدود

اتفػؽ الفقيػاء عمػى وقػد . ويدخؿ تحت ىذا النوع معظـ المعاصػي. ما ال حد فييا وال كفارة: ومنيا
وأف لولي األمػر التأديػب عمييػا بمػا يػراه مناسػبًا ومتفقػًا مػع نصػوص الشػريعة . (56)رأف فييا التعزي
متنػاع عػف تقػديـ إلجريمػة ا: ومف ىػذه الجػرائـ مػا نحػف بصػدد الحػديث عنػو وىػو. ومبادئيا العامة

 .المساعدة لآلخريف عند الحاجة إلييا
نمػػا ىػػو  ،و شػػيء مقػػدرفيػػكػػوف فػػي كػػؿ معصػػية ولػػيس التعزيػػر ي: "بيػػيفتيقػػوؿ صػػاحب ال وا 

وعػػػزر : "وفػػي المواىػػب. (57)"واليـحػػمفػػوض إلػػى رأي اإلمػػاـ عمػػػى مػػا تقتضػػي جنايػػات النػػػاس وأ
ومف أتى معصية ال حّد فييا وال كفػارة : "وفي الميذب. (58) ..."اإلماـ لمعصية اهلل أو لحؽ آدمي

                                                                                                                                              

.  دار النيضػػػػػػة الحديثػػػػػػة. 119المػػػػػػدخؿ إلػػػػػػى الفقػػػػػػو اإلسػػػػػػبلمي، ص: محمػػػػػػد سػػػػػػبلـ مػػػػػػدكور: مػػػػػػدكور: انظػػػػػػر (53)
األركػػػاف الماديػػػة : يوسػػػؼ عمػػػي. د/7/771التشػػػريع الجنػػػائي : عػػػودة/17نظريػػػة اإلباحػػػة، ص: مػػػدكور/ـ7960

7/16. 
 .ـ7997 –ىػ 7272 ـ،2، دار القمـ، دمشؽ، ط701القواعد الفقيية، ص: عمي أحمد الندوي: الندوي (54)
أبػو الحسػف عمػي بػف : المػاوردي: انظػر. ىي عبارة عف محظورات شرعية زجر اهلل عنيا بحد أو تعزير: الجرائـ (55)

دار الكتػػػػاب . 667األحكػػػػاـ السػػػػمطانية، ص(: ىػػػػػ210 –ت )محمػػػػد بػػػػف حبيػػػػب البصػػػػري البغػػػػدادي المػػػػاوردي 
 .خالد عبد المطيؼ العممي: ّمؽ عميوخرج أحاديثو وع. ـ7992 -ىػ 7271 – 2ط –بيروت  –العربي 

 .86األحكاـ السمطانية، ص: الماوردي: أنظر. تأديب عمي ذنوب لـ تشرع فييا الحدود: التعزير (56)
 .دار المعرفة، بيروت – 6/208تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ : معييعثماف بف عمي الز : معييالز  (57)
مصر،  –مطبعة السعادة  – 6/679الجميؿ شرح مختصر خميؿ، مواىب : محمد بف محمد المغربي: الحطاب (58)

 .ىػ7629
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وىػػػو واجػػػب فػػػي كػػػؿ . التعزيػػػر تأديػػػب" :وفػػػي الكشػػػاؼ. (59)"عػػػزر عمػػػى حسػػػب مػػػا يػػػراه السػػػمطاف
معصية ال حد فييا وال كفارة، وأقمو غير مقدر فيرجع فيو إلى اجتياد اإلماـ والحاكـ فيما يراه ومػا 

ف لػػـ يػػنص الشػػارع عمػػى عقوبػػة مقػػدرة ليػػا ،فكػػؿ معصػػية. (60)"يقتضػػيو حػػاؿ الشػػخص إال أف  ،وا 
يػا حمايػة لنظػاـ الجماعػة ومصػمحتيا الشػريعة عقوبػة ل رراجتماعية ىػي المسػوغ إلقػإلالضرورات ا

أف : فقد قرر التشػريع اإلسػبلمي ،ولما كاف مف الصعوبة بمكاف مراقبة تصرؼ كؿ إنساف. العامة
لكـل امـرئ مـنيم مـا اكتسـب مـن اإلثـم: قاؿ تعػالى. كؿ إنساف مسؤوؿ عف عممو

فيتحمػؿ . (61)
مػف ىنػا كانػت . رتكاب المعاصيآثاره ونتائجو حتى تتييأ النفوس لمخشية مف العقاب فيبتعد عف ا

ــة: المسػػؤولية فػػي اإلسػػبلـ ذات ُبعػػديف وىػػذه مؤجمػػة إلػػى يػػـو الحسػػاب لحكمػػة . مســؤولية أخروي
صػبلح الػذات وىػي : ومسـؤولية دنيويـة. جميمة وعظيمة وىي فسح المجاؿ أماـ المذنبيف لمتوبػة وا 

 .(62)وضماف االستقرار فيو يا في العاجؿ إلصبلح نظاـ الحياة،ال بد من

عند الحاجة في  المسؤولية جّراء االمتناع عن تقديم الواجب العام لآلخرين:  المطمب الثالث
 الفقو والقانون

مسـؤولية : منيػا ،وىػي أنػواع ،المسؤولية تنشأ عند إخبلؿ المكمؼ بأوامر الػديف أو القػانوف
ىػػػػذه و  ،ومصػػػػدرىا القػػػػانوف ،شػػػػرعت لحمايػػػػة المجتمػػػػع وحفػػػػظ الحقػػػػوؽوىػػػػي تمػػػػؾ التػػػػي : قانونيــــة

التعػػػويض عػػػف الضػػػرر الػػػذي : وتعنػػػي: مســـؤولية مدنيـــة: األول :المسػػػؤولية تنقسػػػـ إلػػػى قسػػػميف
وىػػي . الأــمانويقابميػػا فػػي الفقػػو اإلسػػبلمي، . أصػػاب الغيػػر جػػّراء عمػػؿ أو امتنػػاع عػػف عمػػؿ مػػا

أو امتناعو عف  ،إخبلؿ أحد طرفي العقد بالتزاماتووىي التي تنشأ عند : مسؤولية عقدية: نوعاف
وىػػي التػػي تنشػػأ نتيجػػة ضػػرر حػػدث لمغيػػر جػػّراء فعػػؿ معػػيف أقػػدـ : ومســؤولية تقصــيرية. ىاتنفيػػذ

بالأـرر النـاجم عـن عميو فأضػر بغيػره ممػا يمػـز منػو التعػويض، ويعبػر عنػو فػي الفقػو اإلسػبلمي 
                                                           

 .مطبعة عيسى البابي الحمبي وأوالده، مصر – 2/606الميذب : أبو إسحاؽ إبراىيـ الشيرازي: الشيرازي (59)
، مكتبة النصر الحديثة، 2/268كشاؼ القناع عمى متف اإلقناع، : الشيخ منصور بف يونس البيوتي: البيوتي (60)

 .لرياضا
 .مف سورة النور 77اآلية  (61)
 .ـ7982–ىػ 7202دار الفكر، دمشؽ،  – 217نظرية الضماف، ص: وىبة الزحيمي. د: الزحيمي: انظر (62)
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وتنشػأ جػّراء اإلعتػداء عمػى الػنفس : مسـؤولية جنائيـة: الثاني. (63)الخط  مما يستوجب التعويض
فيػي تقػـو عمػى أسػاس أف . لة الفاعؿءمما يستوجب مسا. لعقؿ أو الديف أو العرضأو الماؿ أو ا

 .ىناؾ ضررًا أصاب المجتمع
وتتحقػؽ عنػد عصػياف . وىناك مسؤولية أخالقية أو أدبيـة وىـي أوسـن مـن دائـرة القـانون

. ممػػا يسػػتوجب المؤاخػػذة ،أو امتناعػػو عػػف ذلػػؾ الفعػػؿ ،األمػػر المطمػػوب شػػرعًا لمقيػػاـ بفعػػؿ معػػيف
وىػػو المراقػػب والمحاسػػب عنػػد . ىػػو الػػدافع لمقيػػاـ بيػػذا الفعػػؿ ]أو الضػػمير[يكػػوف الػػوازع الػػديني و 

 .(64)التقصير
 :أنواع االمتناع

 ،يتحمؿ ما يترتب عميو مػف نتػائجفاعمو فإف  ،بووألـز  القانوف امتناع عف فعؿ أوجبو: أوالً 
وامتناعػػو يسػػػتمـز  ،ف المجتمػػعإنمػػا تكػػوف الزمػػة لصػػيانة أمػػ ،ألف األعمػػاؿ التػػي يفرضػػيا القػػانوف

                                                           

مػف القػانوف المػػدني األردنػي حيػث نّصػت عمػػى أف ( 216)مػف النصػوص القانونيػة فػػي ذلػؾ مػا جػاء فػػي المػادة  (63)
مػػػف القػػػانوف المػػػدني ( 762)وفػػػي المػػػادة ". مميػػػز بضػػػماف الضػػػرركػػػؿ إضػػػرار بػػػالغير يمػػػـز فاعمػػػو ولػػػو غيػػػر "

 ".كؿ خطأ سبب ضررًا لمغير يمـز مف ارتكبو بالتعويض: "المصري
، 22دار النيضػػػة العربيػػػة، . 17-10األسػػػاس القػػػانوني لممسػػػؤولية الجنائيػػػة ص: مػػػدحت. د: رمضػػػاف: انظػػػر (64)

ريػة العامػة لممسػؤولية الناشػئة عػف الفعػؿ الشخصػي، النظ: عػاطؼ. د: النقيػب/شارع عبد الخػالؽ ثػروت، القػاىرة
بالتعػػاوف مػػع ديػػواف . ـ7982، 6منشػػورات عويػػدات، بيػػروت، بػػاريس، ط. ومػػا بعػػدىا 10الخطػػأ والضػػرر، ص

عبػػد الحميػػػد، مسػػئولية األطبػػػاء والصػػيادلة والمستشػػػفيات المدنيػػػة . د: الشػػػواربي/المطبوعػػات الجامعيػػػة، الجزائػػر
: منػذر. د: الفضػؿ/ـ7998 –سػعد زغمػوؿ :، منشأة المعارؼ، االسكندرية، ش78-71ص والجنائية والتأديبية، 

سػاحة  –األردف  –عمػاف  –دار الثقافػة لمنشػر والتوزيػع  – 20ص( مصػادر االلتػزاـ)النظرية العامة لبللتزامات 
نشػػػر بحسػػػوف لم – 2/9القػػػانوف المػػػدني والمسػػػؤولية المدنيػػػة : مصػػػطفى: العػػػوجي/ـ7996 –الجػػػامع الحسػػػيني 

نظريػػػة التعسػػػؼ فػػػي اسػػػتعماؿ : فتحػػػي. د: الػػػدريني/ىػػػػ7271 –ـ 7996 – 7ط –لبنػػػاف  –بيػػػروت  –والتوزيػػػع 
نظريػػة الضػػماف فػػي الفقػػو : محمػػد فػػوزي. د: فػػيض اهلل/ىػػػ7691 –ـ 7911 – 2ط –بيػػروت  – 97الحػػؽ ص

إبػػػراىيـ : دبوالػػ/ـ7982 –ىػػػ 7206 – 7ط –العيديميػػة  –الكويػػت  –مكتبػػة دار التػػراث  – 160اإلسػػبلمي ص
سػاحة  –األردف  –عمػاف  –دار عمػار  – 761ضماف المنافع في الفقو اإلسبلمي والقانوف المػدني ص: فاضؿ

غالػػػب : القرالػػػة/97نظريػػػة الضػػػماف ص: وىبػػػة. د: الزحيمػػػي/ـ7991  –ىػػػػ 7271 – 7ط –الجػػػامع الحسػػػيني 
 (.606)ب .ص –يز محكمة التمي – 67الضماف في القانوف المدني األردني المقارف ص: محمد
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امتنػػػاع رجػػؿ اإلطفػػػاء عػػػف إطفػػػاء حريػػؽ، وامتنػػػاع السػػػجاف عػػػف تقػػػديـ : ومـــن صـــوره. المسػػؤولية
وامتنػاع  ،إنقػاذ أحػد تبلميػذه حتػى يمػوت غرقػاالطعاـ ألحد المساجيف، وامتناع معمـ السػباحة عػف 

 .(65)الخ…الطبيب أو تقصيره في معالجة مريضو 
أنػػػػو يعاقػػػػب : "مػػػػف قػػػػانوف العقوبػػػػات المصػػػػري عمػػػػى( 2)فقػػػػرة ( 722)وقػػػػد نّصػػػػت المػػػػاّدة 

بالحبس والعزؿ كؿ موظؼ يمتنع عمدًا عف تنفيذ األوامر الصادرة مف الحكومة أو أحكاـ القوانيف 
كمػػا يعاقػػب بػػالحبس أو الغرامػػة كػػؿ موظػػؼ أو مسػػتخدـ  …. "ع(722)وفػػي المػػادة ". …والمػػوائح

مػاؿ وظيفتػو بقصػد عرقمػة سػير العمػؿ أو اإلخػبلؿ عمومي ترؾ عممػو أو امتنػع عػف عمػؿ مػف أع
ىػػذا وتضػػاعؼ العقوبػػة إذا كػػاف التػػرؾ أو االمتنػػاع مػػف شػػأنو أف يجعػػؿ حيػػاة النػػاس أو  ،بانتظامػػو

أو إذا أضػر بمصػػمحة  ،أو مػف شػأنو أف يحػدث اضػطرابًا أو فتنػة بػيف النػاس ،صػحتيـ فػي خطػر
 .عامة

رؾ أمػػػرًا متعمقػػػًا فػػػي ذمتػػػو كمػػػف تركػػػت مػػػف تػػػمػػػى والفقػػػو اإلسػػػبلمي أيضػػػًا أوجػػػب مسػػػؤولية ع
ـــتم : لقولػػػو تعػػػالى ،إرضػػػاع ولػػػدىا ـــدات يرأـــعن أوالدىـــن حـــولين كـــاممين لمـــن أراد أن ي والوال

الرأاعة
وال يـ ب الشـيداء إذا : لقولػو تعػالى. وكاالمتناع عف أداء الشيادة إذا طمبت منػو. (66)
ما دعوا

وأقيمـوا الصـالة وآتـوا : لقولػو تعػالىوكذا تػرؾ الصػبلة واالمتنػاع عػف دفػع الزكػاة، . (67)
الزكاة

: وذلػؾ لقولػو تعػالى. واالمتناع عف القياـ بواجب األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر. (68)
 ــك ىــم لئ ــالمعروف وينيــون عــن المنكــر وُأو  ــ مرون ب ــى الخيــر وي ــدعون إل ــتكن مــنكم أمــة ي ول

                                                           

محمػػد . د: الخػػولي/22القػػانوف المػػدني ص: العػػوجي/21-22جػػرائـ االمتنػػاع ص: عبػػد الفتػػاح مػػراد. د: أنظػػر (65)
القصػػػػػد الجنػػػػػائي والمسػػػػػاىمة : أحمػػػػػد: أبػػػػػو الػػػػػروس/792ص… المسػػػػػؤولية الجنائيػػػػػة لؤلطبػػػػػاء : عبػػػػػد الوىػػػػػاب

جػػرائـ األشػػخاص : محمػػد: عػػوض. د/يةاإلسػػكندر  –المكتػػب الجػػامعي الحػػديث  – 79والمسػػؤولية الجنائيػػة ص
. د: السػػػعيد/اإلسػػػكندرية –دار المطبوعػػػات الجامعيػػػة  –جامعػػػة اإلسػػػكندرية  –، كميػػػة الحقػػػوؽ 26واألمػػػواؿ ص

 .ـ7987 –ىػ 7207- 7، ط762األحكاـ العامة لمجريمة في قانوف العقوبات األردني، ص: كامؿ
 .مف سورة البقرة 266اآلية  (66)
 .رة البقرةمف سو  282اآلية  (67)
 .مف سورة البقرة 770اآلية  (68)
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المفمحــون
تركيػػا والتخمػػؼ عػػف فعميػػا إلػػى التػػي يػػؤدي  وغيػػر ذلػػؾ مػػف التكميفػػات الشػػرعية. (69)

 .ونتاجو، واالمتناع عف القياـ بو تحمؿ آثار ىذا التخمؼ
ـــاني نمػػػا . (71)االمتنػػػاع عػػػف فعػػػؿ ال تفرضػػػو القػػػوانيف واألنظمػػػة وال تمػػػـز بػػػو :(*)النـــوع الث وا 

 وذلػػػؾ كمػػػف يػػػرى. إلنسػػػانية واألدبيػػػةتفرضػػػو المبػػػادئ األخبلقيػػػة والقػػػيـ اإلجتماعيػػػة واإلعتبػػػارات ا
 ،أو يحتػرؽ فػبل يطفئػو، أو مريضػًا بحاجػة إلػى إسػعاؼ ،يغرؽ وىو يجيد السباحة فبل ينقػذه إنساناً 

 ،وىػػو يحتػػاج إلػػى الغػػوث والمسػػاعدة، أو مضػػطرًا إلػػى طعػػاـ أو شػػراب ،أو مدىوسػػًا بسػػيارة ينػػزؼ
 .حتى ييمؾ المميوؼ ،فبل يقدـ لو ذلؾ مع القدرة عميو

 
 :رأ  القانون في ىذا النوع من االمتناع

بتقديـ العبلج لممريض الذي يطمػب المسػاعدة  –مثبًل  –يوجد نص قانوني يمـز الطبيب ال 
ففػػي . تجػػاه المػػريض والمجتمػػعيػػة غيػػر الواجػػب المينػػي واإلنسػػاني وال تربطػػو بالطبيػػب عبلقػػة عقد

التػي تعاقػب الممتنػع . ]686[قانوف العقوبات المصري مثبًل لـ يعػالج ىػذا الموضػوع سػوى المػادة 
وأف يكػوف ذلػػؾ فػػي الحػػاالت  ،ف الممتنػع مخالفػػًا لجيػػة اإلقتضػػاءأف يكػػو  وبشػػرط ،مخالفػػةبعقوبػة ال

يعاقػب بغرامػة ال تتجػاوز مائػة جنيػو كػؿ مػف : "التي تنص عمى أنػوطرة التي وردت في المادة الخ
مف امتنع أو أىمؿ في أداء مصػمحة أو بػذؿ مسػاعدة وكػاف قػادرًا " ارتكب فعبًل مف األفعاؿ التالية

عند طمػب ذلػؾ مػف جيػة اإلقتضػاء فػي حالػة حصػوؿ حػادث أو ىيػاج أو غػرؽ أو فيضػاف  عمييا
وكذا في حالة قطع الطريؽ أو النيب أو التمبس بجريمة أو في حالة تنفيذ . أو حريؽ أو نحو ذلؾ

 .(72)"أمر

                                                           

 .مف سورة آؿ عمراف 702اآلية  (69)
 .وىو المقصود أصالة مف ىذا البحث )*(
 .16مسؤولية األطباء والصيادلة والمستشفيات، ص: الشواربي/12جرائـ االمتناع ص: عبد الفتاح مراد. د (71)
 – 6ط – 7/10ات المصػػػػػػػػػري الجديػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػرح قػػػػػػػػػانوف العقوبػػػػػػػػػ: موسػػػػػػػػػى. سػػػػػػػػػعيد مصػػػػػػػػػطفى ود. د: انظػػػػػػػػػر (72)

المرصػػػػفاوي فػػػػي قػػػػانوف العقوبػػػػات، منشػػػػأة المعػػػػارؼ، اإلسػػػػػكندرية، : حسػػػػف صػػػػادؽ. د: المرصػػػػفاوي/ـ7926
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يعاقػػب بػػالحبس حتػػى : "مػػف قػػانوف العقوبػػات األردنػػي عمػػى أنػػو ]212[كمػػا نصػػت المػػادة 
امة حتى خمسة دنانير كػؿ شػخص سػواء أكػاف مػف أصػحاب الميػف أـ مػف أىػؿ شير واحد وبالغر 

الفف أـ ال يمتنع بدوف عذر عف اإلغاثة أو إجراء عمؿ أو خدمة عند حصوؿ حادث أو غرؽ أو 
فيضػػػاف أو حريػػػؽ أو أيػػػة غائمػػػة أخػػػرى أو عنػػػد قطػػػع الطريػػػؽ أو السػػػمب أو الجػػػـر المشػػػيود أو 

 .(73)"قضائيةاالستنجاد أو عند تنفيذ األحكاـ ال
وفػي عػاـ  ،يمػةيعػد جر  ـ 7927قبؿ العاـ  وفي فرنسا لـ يكف اإلمتناع عف تقديـ المساعدة

الػػػذي جعػػػؿ اإلمتنػػػاع عػػػف تقػػػديـ المسػػػاعدة لمػػػف كػػػاف فػػػي حالػػػة  ]فيجػػػي[ـ صػػػدر قػػػانوف 7927
ونص عمى ذلؾ قانوف  ،جرمًا يحاسب عميو ،ولـ تشكؿ المعونة ضررًا عمى حياة الممتنع ،الخطر
عمػػػى اعتبػػػار  ،الفقػػػرة الثانيػػػة ]66[ـ حيػػػث نّصػػػت المػػػادة 7921بػػػات الفرنسػػػي المعػػػدؿ سػػػنة العقو 

وبغرامة مالية تتراوح ما  ،االمتناع جريمة يعاقب عمييا بالسجف مف ثبلثة أشير إلى خمس سنوات
فالقضػػػاء الفرنسػػػي اعتبػػػر أف الطبيػػػب . ألػػػؼ فرنػػػؾ إلػػػى مميػػػوف ونصػػػؼ فرنػػػؾ فرنسػػػي( 66)بػػػيف 

سػػواء  ،تجػػاه المجمػػوع وأف اإلخػػبلؿ بأحػػد ىػػذه الواجبػػاتوعميػػو واجبػػات  ،اعيػػةيشػػغؿ وظيفػػة اجتم
يشػكؿ جريمػة يحاسػب  ،أكانت مفروضة عميو بمقتضى القانوف أـ بمقتضى تقاليػد وأعػراؼ المينػة

وىنػػاؾ دعػػوة إلػػى جعػػؿ  ،وأمػػا فػػي أمريكػػا فػػبل يوجػػد نػػص قػػانوني يمػػـز بمسػػاعدة اآلخػػريف. عمييػػا
 .(74)دة جريمة يعاقب عمييا القانوفاإلمتناع عف تقديـ المساع

فػي جعػؿ اإلمتنػاع عػف تقػديـ المسػاعدة ومػد يػد  ،نرى أف ىناؾ تباينػًا بػيف القػوانيف الحديثػة
حيػػث ال ممتنػػع فػػي القػػوانيف العربيػػة ضػػعيؼ ففػػي حػػيف نػػرى أف معاقبػػة ال. العػػوف لآلخػػريف جريمػػة

                                                                                                                                              

، 1/2021–الموسػػوعة الماسػػية فػػي المػػواد المدنيػػة والجنائيػػة : عبػػد الحكػػيـ. د: فػػوده./ـ7992، 2، ط7122ص
 .دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية

إبػػراىيـ أبػػو رحمػػة، نقابػػة : إعػػداد المكتػػب الفنػػي بػػإدارة المحػػامي. ـ7991سػػنة  –عات الجزائيػػة مجموعػػة التشػػري (73)
، مػػػع قػػػانوف رقػػػـ 7997القػػػانوف المعػػػدؿ لقػػػانوف العقوبػػػات سػػػنة . 286-281ص. األردف –المحػػػاميف، عمػػػاف 

 .ـ7960سنة ( 76)
زائيػة لؤلطبػاء عػف إفشػاء السػر المينػي المسػؤولية الج: موفػؽ عمػي عبيػد/12جرائـ اإلمتنػاع ص: مراد. د: انظر (74)

 .ـ7998 –األردف  –دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف  – 17-10ص
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مع حػبس لمػّدة ال تزيػد  ةأردني أو خمسة دنانير ةيصؿ ألكثر مف غرامة مقدارىا مائة جنيو مصري
نجػػده فػػي القػػانوف الفرنسػػي متطػػورًا إلػػى حػػد تصػػؿ فيػػو العقوبػػة بالسػػجف لمػػّدة ، (75)عػػف شػػير واحػػد
وأما في الواليات المتحدة األمريكيػة . ونصؼ فرنؾمميوف وبغرامة مالية تصؿ إلى  ،خمس سنوات

 .فاإلمتناع ال يعد جريمة يعاقب عمييا القانوف
 

 :ن مبناه اعتبارات مختمفةإن ىذا التباي
ما ينطمؽ مف فكرة أف اإلنساف ال يمتـز إال بما ألزمو بو القانوف، فمػو امتنػع عػف فعػؿ  منيا

وىذا مستمد مػف فكػرة المػذىب الفػردي الػذي . فبل خطأ عميو وال مسؤولية ،ال يفرضو عميو القانوف
وعمػػػى ذلػػػؾ . يػػػا القػػػانوفوال يقيػػػدىا إال بالمػػػدى الػػػذي يفرضػػػو عمي ،يحػػػرص عمػػػى حريػػػة اإلنسػػػاف

نوف ال يوجػػػب عميػػو فعػػػؿ طالمػػػا أف القػػا ،فمئلنسػػاف أف يقػػؼ موقفػػػًا سػػمبيًا وأف يعمػػػد إلػػى السػػكوت
حتػى لػو لػـ يسػػعؼ مػف كػاف فػي حالػة الخطػر أو ينقػػذ مػف كػاف فػي حالػة الغػػرؽ أو  ،شػيء معػيف

 . يطعـ مف كاف جائعاً 
ديـ العػػػوف والمسػػػاعدة لػػػدفع مػػػا ينطمػػؽ مػػػف فكػػػرة أخبلقيػػػة تؤاخػػػذ مػػػف يمتنػػع عػػػف تقػػػ ومنيـــا

وحتػػػػى تترتػػػػب مسػػػػؤولية جػػػػّراء االمتنػػػػاع عػػػػف تقػػػػديـ يػػػػد العػػػػوف . الضػػػػّرر واألذى عػػػػف اآلخػػػػريف
 .(76)"ال جريمة وال عقوبة إال بنص: "ال بد مف سند قانوني لذلؾ عمبًل بالقاعدة ،والمساعدة

                                                           

مػرد ذلػؾ أف القػوانيف العربيػة فػي حقيقػة األمػر ال تعاقػب إال عمػى مجػرد اإلمتنػاع وال تحاسػب عمػى نتػائج وآثػار  (75)
إذا لػـ يكػف : "كامؿ السػعيد. يقوؿ د. مى ذلؾعدـ الفعؿ والتي قد تصؿ إلى حد موت المميوؼ إذ ال مسؤولية ع

فػبل يجػوز اعتبػار الممتنػع قػاتبًل فمػف يػرى شخصػًا يوشػؾ عمػى الغػرؽ أو أعمػى …الشخص ممزمًا بالعمؿ قانونػاً 
أو صبيًا تمتيمو إحدى الوحوش الضػارية ولػـ يقػدـ لػو أيػة مسػاعدة ال ينسػب إليػو القتػؿ …يتعرض لخطر الموت

والقػػػانوف ال يطمػػػب مػػػف النػػػاس التضػػػحية فػػػي سػػػبيؿ اآلخػػػريف أو . س لممخػػػاطربحجػػػة أف التػػػدخؿ يعػػػرض النػػػا
، 2، ط21الجػػػػرائـ الواقعػػػػة عمػػػػى اإلنسػػػػاف، ص –شػػػػرح قػػػػانوف العقوبػػػػات األردنػػػػي : كامػػػػؿ. د. اإلحسػػػػاف إلػػػػييـ

النظريػػة العامػػة  –قػػانوف العقوبػػات : محمػػد صػػبحي. د: نجػػـ: وانظػػر. األردف –عمػػاف  –ـ، دار الثقافػػة 7997
 .األردف –مكتبة دار الثقافة، عماف . ـ7996، 6، ط770ص – لمجريمة

 .791النظرية العامة لممسؤولية الناشئة عف الفعؿ الشخصي، ص: عاطؼ النقيب. د: انظر (76)
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أف يعود ال بد  ،إف االمتناع عف فعؿ لـ يمزمو القانوف ولـ تفرضو الموائح واألنظمة: أقوؿ
تحديد المسؤولية فيو إلى إطار العادات والتقاليد واألخبلؽ والمبادئ التي يعيش في ظميا 

يسأؿ و  ،يكوف قد أساء ،فمف امتنع عف فعؿ تفرضو عميو األخبلؽ والبيئة اإلجتماعية. الشخص
يفرضو فالمسؤولية ال تقتصر فقط عمى عدـ القياـ بفعؿ . عف الضرر الناجـ جّراء إحجامو

جتماعية بؿ قد تكوف أيضًا جّراء اإلمتناع عف فعؿ فرضتو عميو الواجبات األخبلقية واإل ،القانوف
وىو الحد الذي يجعؿ عبلقتو مع غيره سميمة مستقيمة متوازنة  ،واألدبية تجاه المجتمع المحيط بو

ر في مقدوره ىذه النظرة التي بيا يحمي أبناء مجتمعو مف أخطا. متميزة مجردة عف األنانية
ليستقر التعايش بيف أفراد المجتمع وتستقيـ العبلقات فيما  ،منعيا دوف أف يمقي بنفسو في الميالؾ

ف  ،فتػنزؿ ىذه الموجبات األخبلقية واالجتماعية منزلة الموجب القانوني لتستوي معو أثراً . بينيـ وا 
 .اختمفت عنو مصدراً 

 
 

 :رأ  الفقو اإلسالمي في ىذه المس لة
وقد  ،أثـ ،حتى مات ،الفقياء عمى أف مف امتنع عف تقديـ المساعدة لمف يحتاجيا اتفؽ

 :أما بخصوص المسؤولية الجنائية أو المدنية فقد اختمفت كممة الفقياء عمى أقواؿ ىي. أساء
وىػػػو أف الممتنػػػع ال  ،وذىػػػب إليػػػو الحنفيػػػة والشػػػافعية وروايػػػة عػػػف الحنابمػػػة: القـــول األول

فمػػػف تػػػرؾ شخصػػػًا حتػػػى مػػػات جوعػػػًا أو . ألنػػػو لػػػـ يباشػػػر فعػػػؿ القتػػػؿ ،ضػػػماف وال قصػػػاص عميػػػو
 ،كػأف يكػوف فػي مكػاف منقطػع ،وىو يعمـ أنو ال زاد معو وال ماء وال يمكنو الحصوؿ عميػو ،عطشاً 

ف كػاف يعمػـ أنػو سػيموت ال  ،ال ُيعػد قػاتبلً  ،وىو يسػتطيع إنقػاذه فمػـ ينقػذه ،أو رأى شخصًا يغرؽ وا 
ف كػاف التػرؾ ال . بؿ ىو الجوع والعطش ،الموت ليس ىو الترؾفسبب . محالة إف لـ يغثو لكػف وا 

لمخالفتػػو  ،ال ريػػب فيػػو اً إال أنيػػـ قػػرروا أف فػػي التػػرؾ إثمػػ ،يعتبػػر عنػػدىـ جريمػػة تسػػتوجب العقوبػػة
غاثػػة المميػػوؼ وقػػت الحاجػػة. األوامػػر الشػػرعية الحاثػػة عمػػى المسػػاعدة كمػػا ذىبػػوا إلػػى أنػػو إذا . وا 

فػػإّف ذلػػؾ  ،متنػػع قصػػد مػػف وراء امتناعػػو إلحػػاؽ األذى والضػػرر بػػالغيرثبػػت لػػدى القاضػػي أف الم
 .يعتبر جريمة تستوجب عقوبة لمقاضي أف يقدرىا حسبما يراه مناسباً 
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حمػد قػاؿ م: "ومن النصوص الفقيية التي توأح ىذا الرأ  ما جاء فـي الفتـاو  الينديـة
اج في الوقت الذي يعجز فيو ويفترض عمى الناس إطعاـ المحت :في كتاب الكسب –رحمو اهلل  –

إذا عجػز عػف  ،أحدىا أف المحتػاج: وىذه المسألة تشتمؿ عمى ثبلثة فصوؿ ،عف الخروج والطمب
يفتػػرض عمػػى كػػؿ مسػػمـ يعمػػـ حالػػو أف يطعمػػو بمقػػدار مػػا يتقػػوى بػػو عمػػى الخػػروج وأداء  ،الخػػروج

حالػو اشػتركوا جميعػًا  حتى إذا مػات ولػـ يطعمػو أحػد ممػف يعمػـ ،العبادات إذا كاف قادرًا عمى ذلؾ
وكذلؾ إذا لـ يكف عند مف يعمـ بحالو ما يطعمو ولكنو قادر عمى أف يخرج إلى الناس . في المأثـ

. اشػػتركوا فػػي المػػأثـ ،فػػإذا امتنعػػوا مػػف ذلػػؾ حتػػى مػػات ،عميػػو ذلػػؾ فيفــرضليخبػػر بحالػػو فيواسػػوه 
 .(77)"ولكف إذا قاـ بو البعض سقط عف الباقيف

إف اضػطر إلػى طعػاـ غيػره وصػاحبو : "ي ما جاء في الميـذبومن نصوص الفقو الشافع
وفــي نيايــة (78)"ألف االمتنػػاع عػػف بذلػػو إعانػػة عمػػى قتمػػو ،غيػػر مضػػطر إليػػو وجػػب عميػػو بذلػػو لػػو

وفــي . (79)"ولػػو اضػػطر إنسػػاف لمػػاء أو طعػػاـ حػػـر منعػػو عنػػو ولػػـز مالكػػو تمكينػػو منػػو: "المحتــاج
ومػػات جوعػػًا فػػبل ضػػماف عمػػى  –لطعػػاـ أي ا –فػػإف عجػػز عػػف أخػػذه منػػو … : "مغنــي المحتــاج

ف منعو الطعاـ فمػات جوعػًا : "وفي المجموع. (80)"الممتنع إذ لـ يحدث منو فعؿ ييمؾ لكنو يأثـ وا 
 .(81)"…ولو قيؿ يضمف لكاف مذىبا: قاؿ الماوردي. فبل ضماف

                                                           

 – 2ط –تركيػػػػا  –المكتبػػػػة اإلسػػػػبلمية  – 1/668الفتػػػػاوي الينديػػػػة : الشػػػػيخ نظػػػػاـ وجماعػػػػة مػػػػف عممػػػػاء الينػػػػد (77)
 .ىػ7670

 –مطبعػػة عيسػػى البػػابي الحمبػػي وأوالده  – 7/210الميػػذب (: ىػػػ216)إسػػحاؽ إبػػراىيـ الشػػيرازي  أبػػو: الشػػيرازي (78)
 .مصر

 –ط أخيػػرة  – 8/22نيايػػة المحتػػاج : شػػمس الػػديف محمػػد بػػف أبػػي العبػػاس الشػػيير بالشػػافعي الصػػغير: الرممػػي (79)
 .ـ7911 –ىػ 7686 –مصر  –شركة مصطفى الحمبي وأوالده 

المكتبػػػة اإلسػػػبلمية لريػػػاض  – 2/269، 2/608مغنػػػي المحتػػػاج : مػػػد الشػػػربيني الخطيػػػبالشػػػيخ مح: الشػػػربيني (80)
 .الشيخ

المدينػػػػة  –المكتبػػػػة السػػػػمفية  –كتػػػػاب األطعمػػػة  – 9/21المجمػػػػوع  –محػػػػي الػػػػديف بػػػػف شػػػرؼ النػػػػووي : النػػػووي (81)
 .المنورة
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ومف أمكنو إنجاء آدمػي أو غيػره : "ومن نصوص الفقو الحنبمي ما جاء في كشاف القناع
. (82)"…ة كماء أو نار أو سبع فمـ يفعؿ حتى ىمؾ لـ يضمف ألنو لـ يتسبب إلى ىبلكوكميممف 

كػؿ مػف رأى إنسػانًا فػي ميمكػة فمػـ ينجػو منيػا مػع قدرتػو عمػى … : "وفي المغني عند ابـن قدامـة
ف أمكنػو إنجػاء شػخص مػف ىمكػة : "وفي تصحيح الفـروع. (83)"وقد أساء. ذلؾ لـ يمزمو ضمانو وا 

 .(84)"ال يضمنو وىو الصحيح: أحدىما. ف وأطمقيما في القواعد األصوليةفمـ يفعؿ، فوجيا
 :وذىب إليو الحنابمة في الوجو الثاني: القول الثاني

 :اآلتيالنحو وفيو تفصيؿ عمى 
 ،مػع غنػاه عنػو ،في حالة طمب المضطر طعامػًا أو شػرابًا مػف غيػره فمنعػو إيػاه حتػى مػات .7

قضػػػػى بػػػػذلؾ فػػػي رجػػػػؿ أتػػػػى قومػػػػًا  وأنػػػ - –لمػػػػا روي عػػػػف عمػػػر بػػػػف الخطػػػػاب . مفَضػػػ
وعنػد أحمػد فػي مالػو وعنػد القاضػي عمػى . فاستسقاىـ فمـ يسػقوه حتػى مػات فػأغرميـ الديػة

 .وألنو باضطراره إليو صار أحؽ بو ممف ىو في يده. عاقمتو
ف لـ يطمب المضطر منو ذلؾ حتى مات، لـ يضمنو، ألنو لـ يمنعػو، ولػـ يوجػد منػو فعػؿ  .2 وا 

 . كوتسبب بو إىبل
كإنجاء إنساف مف ميمكة ماء  –غير الطعاـ والشراب  –وفي حالة اضطراره إلى مساعدة 

 :في المذىب خبلؼ عمى قوليف. حتى مات المضطر ،مع إمكانو ذلؾ ولـ يفعؿ ،أو نار أو سبع
ألنو لػـ يكػف ىبلكػو بسػبب منػو فمػـ يضػمنو كمػا لػو . ال يضمنو قالو الموفؽ وبعض الحنابمة .7

 .فافترقا. وأما في الطعاـ فإف منعو منو كاف سببًا في ىبلكو. لـ يعمـ بحالو

                                                           

 .ـ7982 –بيروت  –دار الفكر  – 6/71كشاؼ القناع : منصور بف يونس بف إدريس: البيوتي (82)
كتػاب الػديات، دار  – 9/187المغنػي : موفؽ الديف أبو محمد عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة: ابف قدامة (83)

 .ـ7918 –الكتاب العربي، بيروت 
وتصػػحيحو لعػػبلء الػػديف الحنبمػػي  – 76-6/72الفػػروع : شػػمس الػػديف أبػػو عبػػد اهلل محمػػد بػػف مفمػػح: ابػػف مفمػػح (84)

 .بيروت –عالـ الكتب  – 2ط –( 77)مسألة رقـ  -الفروع مطبوع مع  –لمردادي 
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قياسػػًا عمػػى  ووخّرجػػوا ضػػمان. لقاضػػي وأبػػي الخطػػابوعميػػو أحمػػد وأكثػػر أصػػحابو كا ،يضػمف .2
 .(85)لـ ينجو مف اليبلؾ مع إمكانو ذلؾ ألنو. منعو الطعاـ والشراب
ف اضػطر إلػى طعػاـ أو شػراب غيػره فطمبػو منػو فمنعػو إيػاه مػع غنػػاه : "جـاء فـي المغنـي وا 

عنو في تمؾ الحاؿ فمات بذلؾ ضػمنو المطمػوب منػو لمػا روي عػف عمػر بػف الخطػاب أنػو قضػى 
مػد أف الديػة فػي وظػاىر كػبلـ أح… وألنو إذا اضطر إليو صار أحؽ بو ممف ىػو فػي يػده . بذلؾ
وقػػاؿ القاضػي تكػوف عمػػى عاقمتػو ألف ىػػذا ال . ألنػو تعمػػد ىػذا الفعػػؿ الػذي يقتػؿ مثمػػو غالبػاً  ،مالػو

ف لـ يطمب منػو لػـ يضػمنو. يوجب القصاص فيكوف شبو العمد ولػـ يوجػد منػو . ألنػو لػـ يمنعػو. وا 
 ،قدرتو عمى ذلػؾ مع ،وكذلؾ كؿ مف رأى إنسانًا في ميمكة فمـ ينجو منيا. فعؿ تسبب بو إىبلكو

قياس المسألة األولى وجوب ضمانو ألنو لـ ينجػو : وقاؿ أبو الخطاب. وقد أساء ولـ يمزمو ضمان
أنػو لػـ ييمكػو ولػـ يكػف سػببًا : ولنػا. مف اليبلؾ مع إمكانػو فيضػمنو كمػا لػو منعػو الطعػاـ والشػراب

غيػر صػحيح ألنػو  ،لةعمػى ىػذه المسػأ ،وقياس ىػذا. كما لو لـ يعمـ بحالو. في ىبلكو فمـ يضمنو
وىينػا لػـ يفعػؿ . ي تعػدى بػوفضػمنو بفعمػو الػذ. في ىػذه المسػألة منعػو منعػًا كػاف سػببًا فػي ىبلكػو

 .(86)"كوف سبباً يشيئًا 
وذىـب إليـو المالكيـة والظاىريـة حيـث اعتبـروا الممتنـن عـن تقـديم العـون : القول الثالـث

قػاؿ ": خ عميش في كتابو منح الجميليقول الشي. ، عميو القودمدٍ عَ  قاتلَ  ،حتى يموت ،لممأطر
مػػف صػػور العمػػد مػػا ذكػػره ابػػف يػػونس عػػف بعػػض القػػروييف أف مػػف منػػع فضػػؿ مائػػو : ابػػف عرفػػة

ف لػػـ يقتمػػو بيػػده وزاد . (87)"مسػػافرًا عالمػػًا أنػػو ال يحػػؿ لػػو منعػػو وأنػػو يمػػوت إف لػػـ يسػػقو قتػػؿ بػػو وا 
قػد مػر : فػإف قمػت. أو تعذيبػو فظاىره أنو يقتػؿ بػو سػواء قصػد بمنعػو قتمػو: "الدسوقي في حاشيتو

                                                           

، 6/71، البيػوتي، الكشػاؼ 76-6/72الفػروع : ابػف مفمػح/ كتاب الديات  – 9/187المغني : ابف قدامة: انظر (85)
 .2/761المحرر في الفقو عمى مذىب أحمد بف حنبؿ 

 .9/187المغني : ابف قدامة (86)
: وانظػر/ بيػروت –دار صػادر  – 2/612يؿ عمى مختصر العبلمة خميؿ شرح منح الجم: محمد عميش: عميش (87)

مواىب الجميػؿ شػرح مختصػر خميػؿ : أبو عبد اهلل محمد بف عبد الرحمف المغربي المعروؼ بالحطاب: الحطاب
 .ـ7918 –دار الفكر  –وبياشو التاج واإلكميؿ  – 6/220
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مػا : قمػت. في باب الزكاة أف مف منع شخصػًا فضػؿ طعػاـ أو شػراب حتػى مػات فإنػو يمزمػو الديػة
مػػػر فػػػي الزكػػػاة محمػػػوؿ عمػػػى مػػػا إذا منعػػػو متػػػأواًل وأمػػػا ىينػػػا فغيػػػر متػػػأوؿ أخػػػذًا مػػػف كػػػبلـ ابػػػف 

 .(88)"يونس
وأما إذا منعو الطعاـ ظّنا منػو  ،قصد الدسوقي أنو إذا منعو الطعاـ عالمًا بموتو فقود: قمت

 .فاعمـ قصده –أنو يجده عند غيره، فمات، دية 
وىـ يعمموف أنػو ال  ،إف طمب منيـ الغوث كالطعاـ أو الشراب فمنعوه منو: وعند الظاىرية

ف كػانوا ال يعممػوف وظنػوا أنػو سػيدركو فػي مكػاف مػا . فيػـ قتمػة عمػد ،ماء لديػو وال يمكنػو إدراكػو وا 
مػع قػدرتيـ عمػى إنقػاذه  ،وكذا لو تركوه في ميمكة. عمييـ كفارة وعمى عواقميـ الديةفيـ قتمة خطأ 
 .ودققتمو عمد عمييـ ال ،ولـ ينقذوه منيـ

ممػػا كتبػػو اهلل عمينػػا اسػػتنقاذ كػػؿ متػػورط مػػف المػػوت إمػػا بيػػد ظػػالـ : "يقــول صــاحب المحمــى
أو مػف عمّػة صػعبة نقػدر كافر أو مؤمف متعػد أو حيػة أو سػبع أو نػار أو سػيؿ أو ىػدـ أو حيػواف 

عمػػى معافاتػػو منيػػا أو مػػف أي وجػػو كػػاف، فوعػػدنا عمػػى ذلػػؾ األجػػر الجزيػػؿ الػػذي ال يضػػيعو ربنػػا 
ففػػرض عمينػػا أف نػػأتي مػػف كػػؿ ذلػػؾ مػػا افترضػػو اهلل . تعػػالى الحػػافظ عمينػػا صػػالح أعمالنػػا وسػػيئو

 …وأف نعمـ أنو قد أحصى أجرنا عمى ذلؾ. تعالى عمينا
روينػػا مػف طريػػؽ أبػػي بكػػر : قػػاؿ عمػػي. ومػًا فمػػـ يسػػقوه حتػػى مػاتمػػف استسػػقى ق: "ثػـ يقػػوؿ

، فأبوا ا بف شيبة حدثنا حفص بف غياث عف األشعث عف الحسف أف رجبًل استسقى عمى باب قـو
القوؿ في : فضمنيـ عمر بف الخطاب عف ديتو، قاؿ أبو محمد. أف يسقوه، فأدركو العطش فمات
إف كػانوا يعممػوف أنػو ال مػاء لػو البتػة إال  ،الػذيف لػـ يسػقوهىػو أف : ىذا عندنا وباهلل تعالى التوفيػؽ

فيػـ قتمػوه عمػدًا وعمػييـ القػود بػاف ُيمنعػوا المػاء حتػى  ،عندىـ وال يمكنو إدراكػو أصػبًل حتػى يمػوت
فػإف كػانوا . وال يدخؿ في ذلؾ مف لـ يعمػـ بػأمره وال مػف لػـ يمكنػو أف يسػقيو ،كثروا أو قّموا ،يموتوا

دروف أنػو سػيدرؾ المػاء فيػـ قتمػة خطػأ وعمػييـ الكفػارة وعمػى عػواقميـ الديػة وال ال يعمموف ذلؾ ويقػ

                                                           

مصػر  –المطبعػة األزىريػة  – 2/271الشػرح الكبيػر حاشية الدسوقي عمى : محمد بف عرفة الدسوقي: الدسوقي (88)
 .ـ7921 –ىػ 7621 –



ـــــــــــــــــــــ 092  “...المسؤولية جرّاء االمتناع عن تقديم الواجب العام عند ” ــــــ

ــ 0223، (9)97، المجلد (العلوم اإلنسانية)اث، لة جامعة النجاح لألبحمج  ـــــــــــــــــــــــ

 … وتعـاونوا عمــى البــر والتقــو  وال تعـاونوا عمــى اإلثــم والعــدوان: بػد، برىػاف ذلػػؾ قولػو تعػػالى
فتعمػد أف ال  ،وىػو قػادر عمػى أف يسػقيو ،وبيقيف يدري كؿ مسمـ فػي العػالـ أف مػف استسػقاه مسػمـ

ذا اعتػػدى فواجػػب  ،مػػات عطشػػا يسػػقيو إلػػى أف فإنػػو قػػد اعتػػدى بػػبل خػػبلؼ مػػف أحػػد مػػف األّمػػة وا 
وأمػا … بنص القرآف أف يعتدى عمى المعتدي بمثؿ ما اعتدى بو فصح قولنػا بيقػيف ال إشػكاؿ فيػو

فعميػػو مػػا عمػػى قاتػػؿ  ،فيػػو قاتػػؿ خطػػأ ،إذا لػػـ يعمػػـ بػػذلؾ فقػػد قتمػػو إذ منعػػو مػػا ال حيػػاة لػػو إال بػػو
ولػػيس ىػػذا . فوىكػػذا القػػوؿ فػػي الجػػائع والعػػاري وال فػػرؽ وكػػؿ ذلػػؾ عػػدوا: حمػػدقػػاؿ أبػػو م. الخطػػأ

وال ممػا  ،وه حتى أكمو السبع ألف السبع ىو القاتػؿ لػو ولػـ يمػت فػي جنػايتيـأكمف اتبعو سبع فمـ ي
فيػـ قتمػة عمػد إذا لػـ يمػت  ،تولد مف جنايتيـ ولكف لو تركوه فأخذه السبع وىـ قادروف عمى إنقػاذه

وال فػرؽ . وىذا كمف أدخمػوه فػي بيػت ومنعػوه الطعػاـ والشػراب حتػى مػات ،مف فعميـمف شيء إال 
 .(89)وىذا كمو وجو واحد وباهلل تعالى التوفيؽ… 

االمتنػػاع عػػف : "بعنػػواف ةأخيػرًا أنقػػؿ فتػػوى لمػػدكتور نصػر فريػػد واصػػؿ مفتػػي الػديار المصػػري
الب بالمحافظة عمى نفسو كما ىو اإلنساف مط: التبرع بالدـ إنقاذًا لحياة إنساف مضطر لذلؾ فقاؿ

مطالب بالمحافظة عمى غيره كما نيى المسمـ أيضػًا مػف تعػريض حيػاة أخيػو المسػمـ لميػبلؾ فقػاؿ 
وفػي ظػؿ الظػروؼ " …المسػمـ أخػو المسػمـ ال يخذلػو وال يظممػو وال يسػممو: "عميو الصبلة والسبلـ

ف التبرع المطمؽ وتركو لرغبة الناس جتماعية الراىنة وبناًء عمى ما جاء في واقعة السؤاؿ مف أإلا
 ةال يحقػػؽ إحيػػاء الػػنفس وال إنقاذىػػا عنػػد تعرضػػيا لميػػبلؾ المحقػػؽ والخطػػر الػػداىـ وحاجتيػػا الفوريػػ

تقػػديـ ىػػذه  ،ديانػػة وشػػرعاً  ،فإنػػو يجػػب ،الماسػػة إلػػى إيجػػاد وسػػيمة إنقػػاذ ال تػػتـ إال بػػاألمر واإللػػزاـ
حسبما يقتضيو المقاـ وفي مثؿ ىذه الحالة يتحػوؿ  الوسيمة جبرًا عند االمتناع مف تقديميا طواعية

الواجب الكفائي إلػى واجػب عينػي عمػى الجميػع فيمػا بيػنيـ فيػتـ بطريػؽ اإللػزاـ إذا لػـ يتحقػؽ أداؤه 
ــزال بالأــرر : "إعمػػااًل لمقاعػػدة الشػػرعية ،ديانػػة ،اختيػػارًا بطريػػؽ االلتػػزاـ الشػػرعي الأــرر األشــد ي

طاء جزء مف دمو إلخوانو عمى سبيؿ التعييف واإللزاـ حفاظًا وىنا يتعيف عمى كؿ قادر إع" األخف

                                                           

(. 2702)مسػػألة رقػػـ  – 77/781المحمػػى : أبػػو محمػػد عمػػي بػػف أحمػػد بػػف سػػعيد بػػف حػػـز األندلسػػي: ابػػف حػػـز (89)
 .ـ7988 –ىػ 7208 –بيروت  –عبد الغفار سميماف البنداري، دار الكتب العممية . د: تحقيؽ
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وال تمقوا ب يديكم : لذلؾ جاء قولو تعالى. ألف نفسو داخمة في نفوس الجماعة ،عمى نفسو وروحو
وال تقتموا أنفسكم: بصيغة الجمع وقولو تعالى إلى التيمكة

(90). 
فيػػـ  ،يػػوؼ وتقػػديـ المسػػاعدة لػػوىػػذا ىػػو رأي العممػػاء فػػي مسػػألة االمتنػػاع عػػف إغاثػػة المم

ف كنػت ال أرى أف ي ،متفقوف عمى اإلثـ الػدياني ومختمفػوف فػي الحكػـ القضػائي صػؿ األمػر إلػى وا 
وتكػوف عمػى  ،بؿ يضػمف ديتػو ،ة القصد والعدواف في ذلؾيوذلؾ لوجود شب ،حد اعتباره قتؿ عمد

كمػػا أف فيػػو تطػػورًا رائعػػًا . نػػاً يوىػػذا االعتبػػار لػػيس ى ،فيػػو قاتػػؿ خطػػأ. وعمػػى نفسػػو الكفػػارة ،عاقمتػػو
تجػػاه الغيػػر رعايػػة لممصػػمحة العامػػة وترسػػيخًا لمبػػدأ التكافػػؿ والتعػػاوف فػػي أبيػػى صػػوره سػػواء أكػػاف 

فمتى احتاج الفرد أو جماعة مف األمة إلى العوف وجب ذلؾ  ،المجموع ـذلؾ عمى مستوى الفرد أ
ر فػػإف اإلثػػـ يمحػػؽ الجميػػع والعقوبػػة وعنػػد التقصػػي. عمػػى آحػػاد األّمػػة بػػؿ ومجموعيػػا إذا لػػـز األمػػر

 .مستحقة جزاًء وفاقاً 
 .واهلل الموفؽ إلى كؿ خير وبو الحوؿ والطوؿ سبحانو

 
 :الخاتمة وأىم النتائج التي توصل إلييا الباحث من التوصيات

بعد ىذا العرض لمسألة االمتناع عف تقديـ الواجب العاـ عند الحاجة يمكننا أف نضع 
 :التاليةالنتائج والتوصيات 

فالمصمحة ىي عيف . إف األساس الذي قامت عميو الشريعة اإلسبلمية ىو المصالح .7
 .الشريعة وأينما وجدت المصمحة فثمة شرع اهلل

مػف أىػـ قواعػد الػديف التػي  –بما ىو مبدأ راسػخ قػائـ عمػى المصػالح  –إف التكافؿ والتعاوف  .2
 .أفراد األمة ترعى األخوة اإلسبلمية وتعمؿ عمى استمرارىا بيف

مػف روح  انطبلقػاً عمف وقع فييا مػف إخواننػا  أخوة الديف تستدعي المبادرة إلى تفريج الكربات .6
 .ال خوفًا مف لزـو العقاب ،األخبلؽ واالنتماء

بؿ والمعاقبة عميػو عنػد إىمالػو  ،ىذا المعنى المتطور في بناء األمة أخبلقيًا وأدبيًا واجتماعياً  .2
 .تتنّبو إليو القوانيف الوضعية إال حديثاً  لـ ،والتقصير فيو

                                                           

 .ـ7999 –، المكتبة التوفيقية، مصر 298فتاوى اإلسبلمية، صال: نصر فريد. د (90)
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ال يمكػػػف أف يكػػػوف المرجػػػع فػػػي تحديػػػد المسػػػؤولية عنػػػد االمتنػػػاع عػػػف القيػػػاـ بفعػػػؿ تفرضػػػو  .1
بؿ إف لممجتمع وما فيو مػف أخػبلؽ  ،وما يفرضو مف لوائح وأنظمةفقط األخبلؽ ىو القانوف 

ف لػػـ يػػنص  ،ة وصػػياغتياونظػػـ حيػػاة الحػػؽ أيضػػًا فػػي المشػػاركة فػػي تحديػػد ىػػذه المسػػؤولي وا 
 .عمييا القانوف

بػػؿ تكػػاد تكػػوف شػػبو  ،قػػوانيف العقوبػػات فػػي الػػدوؿ العربيػػة قّصػػرت فػػي معالجػػة ىػػذه الناحيػػة .6
وىػػذا يتنػػافى مػػع روح الشػػريعة التػػي تنمػػي روح التعػػاوف والتكافػػؿ ويتمشػػى مػػع روح  ،معدومػػة

دعػػوة لػػذوي القػػرار واالختصػػاص  وىػػذه. الفرديػػة التػػي تغػػذي األنانيػػة واالنعزاليػػة عنػػد األفػػراد
 .لمراجعة تمؾ القوانيف وتعديميا بما يتمشى مع مبادئ اإلسبلـ وعدالتو

قػػػػي الفقػػػو اإلسػػػبلمي عػػػالج ىػػػذه المسػػػألة معالجػػػػة طيبػػػة ومتطػػػورة تمشػػػيًا مػػػع تطػػػوره األخبل .1
 .الذي ىو أساس قّوة المجتمع وتماسكو وتراحمو واالجتماعي

 :قائمة المصادر والمراجن
 .، األميرية7ط .التقرير والتحبير شرح التحرير .حاج ،أميرابف  (7
 .لبناف ،، دار الندوة، بيروت2ط .السموؾ االجتماعي في اإلسبلمي(. ـ7986 –ىػ 7206) .حسف ،أيوب (2
دار إحياء التراث . 7ط .صحيح البخاري . ـ7997. ىػ7277 .أبو عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ .خاريالب (6

 .ابف باز: تحقيؽ .فكربيروت، ودار ال .العربي
. مكتبة النصر الحديثة، الرياض .كشاؼ القناع عمى متف اإلقناع (. ـ7982) .ف يونسب صورنم ،البيوتي (2

 .بيروت .وطبعة دار الفكر
  .مصر .مطبعة السعادة .مواىب الجميؿ(. .ىػ7629) .محمد بف محمد المغربي ،الحطاب (1
. د: تحقيؽ .المحمى (. ـ7988 –ىػ 7208) .ـز األندلسيأبو محمد عمي بف أحمد بف سعيد ابف ح ،ابف حـز (6

 .بيروت .عبد الغفار سميماف البنداري، دار الكتب العممية
. شرح رياض الصالحيف. 6ط .نزىة المتقيف (. ـ7982 –ىػ 7202) .وغيرىـ ،والبغا .مصطفى. د ،الخف (1

 .لبناف ،بيروت .مؤسسة الرسالة
 .ية الجنائية لؤلطباءالمسؤول .محمد عبد الوىاب. د ،الخولي (8
دار . 7ط .ضماف المنافع في الفقو اإلسبلمي والقانوف المدني (. ـ7991 –ىػ 7271) .إبراىيـ فاضؿ ،الدبو (9

 .األردف ،عماف .عمار
 –ىػ 7201، 2المناىج األصولية لبلجتياد بالرأي، الشركة المتحدة لمتوزيع، دمشؽ، ط: فتحي. د: الدريني (70

 .ـ7981
 .جامعة دمشؽ، مطبعة خالد بف الوليد .النظريات الفقيية (. ـ7987 –ىػ 7207) .فتحي. د ،الدريني (77
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 .بيروت .دار الفكر. 2ط .نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ(. ىػ7691ـ، 7911) .فتحي. د ،الدريني (72
 .المطبعة األزىرية .حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير (. ـ7921ىػ، 7621) .محمد بف عرفة ،الدسوقي (76

 .مصر
مؤسسة  .2ط .المحصوؿ في عمـ األصوؿ (. ـ7992 –ىػ 7272) .محمد بف عمر بف الحسيف ،لرازيا (72

 .بيروت، شارع سوريا .الرسالة
شارع عبد الخالؽ ثروت،  22 .دار النيضة العربية .األساس القانوني لممسؤولية الجنائية .مدحت. د ،رمضاف (71

 .القاىرة
 .االسكندرية، المكتب الجامعي الحديث .ة الجنائيةالقصد الجنائي والمسؤولي .أحمد ،أبو الروس (76
شركة مصطفى البابي  .ط أخيرة .نياية المحتاج(. ـ7911 –ىػ 7686) .محمد بف أبي العباس ،الرممي (71

 .مصر .الحمبي وأوالده
 .دمشؽ .دار الفكر .نظرية الضماف (. ـ7982 –ىػ 7272) .وىبة. د ،الزحيمي (78
 .الشيخ مصطفى الزرقاء: تعميؽ .، دار القمـ، دمشؽ2، طالفقييةشرح القواعد  .أحمد محمد ،الزرقاء (79
 .دار الفكر العربي: ، الناشرأصوؿ الفقو .الشيخ محمد ،أبو زىرة (20
 .لبناف، بيروت . دار المعرفة: الناشر. شرح كنز الدقائؽ ،تبييف الحقائؽ .عثماف بف محمد ،الزيمعي (27
 .مصر .دار المعارؼ .اـ العامة في قانوف العقوباتاألحك(. ـ7962) .السعيد مصطفى السعيد. د ،السعيد (22
مكتبة دار  .2ط .الجرائـ الواقعة عمى اإلنساف –شرح قانوف العقوبات األردني (. ـ7997) .كامؿ. د ،السعيد (26

 .األردف ،عماف .الثقافة
 .7ط .األحكاـ العامة لمجريمة في قانوف العقوبات األردني (. ـ7987 –ىػ 7207) .كامؿ. د ،السعيد (22
 .القاىرة ،بيروت .دار الشروؽ .9ط .في ظبلؿ القرآف (. ـ7989 –ىػ 7270) .قطب ،سيد (21
 .القاىرة .مطبعة االستقامة .قواعد األحكاـ في مصالح األناـ .أبو محمد عز الديف بف عبد السبلـ ،السممي (26
: تعميؽ ،بيروت .ةدار المعرف .الموافقات في أصوؿ الشريعة .إبراىيـ بف موسى المخمي الغرناطي ،الشاطبي (21

 .الشيخ عبد اهلل دّراز
 .المكتبة اإلسبلمية لرياض الشيخ .مغني المحتاج .محمد الخطيب ،الشربيني (28
 .مصر .مطبعة أخبار اليـو التجارية. 7ط .تفسير الشعراوي .محمد متولي ،الشعراوي (29
منشأة  .جنائية والتأديبيةمسؤولية األطباء والصيادلة والمستشفيات الحديثة وال .عبد الحميد. الشواربي، د (60

 .سعد زغموؿ –ش  .المعارؼ االسكندرية

مكتبة الرشد، . 7ط .مصنؼ بف أبي شيبة (.ىػ7209) .أبو بكر عبد اهلل بف أبي شيبة الكوني .ابف أبي شيبة (67
 .كماؿ يوسؼ الحوت: تحقيؽ .الرياض

 .مصر .همطبعة عيسى البابي الحمبي وأوالد .الميذب .أبو إسحاؽ إبراىيـ ،الشيرازي (62
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مكتبة الرسالة الدولية  .جرائـ اإلىماؿ في قانوف العقوبات العسكري(. ـ7991) .أحمد. د ،عبد المطيؼ (66
 .لمطباعة والكمبيوتر

 ،عماف .دار الثقافة .المسؤولية الجزائية لؤلطباء عف إفشاء السر الميني (. ـ7998) .موفؽ عمي ،عبيد (62
  .األردف

 .بيروت .دار المعرفة .تح الباري شرح صحيح البخاريف .أحمد بف عمي بف حجر ،العسقبلني (61
دار  .األركاف المادية لجريمة القتؿ العمد وأجزيتيا المقررة في الفقو اإلسبلمي(. ـ7982) .يوسؼ. د ،عمي (66

 .األردف ،عماف .الفكر
 .بيروت ،دار صادر .شرح فتح الجميؿ عمى مختصر خميؿ .محمد ،عميش (61
بحسوف : الناشر. 7ط .القانوف المدني والمسؤولية المدنية(. .ىػ7271 –ـ 7996) .مصطفى. د ،العوجي (68

 .لبناف ،بيروت .لمنشر والتوزيع
 ،مؤسسة الرسالة .76ط .التشريع الجنائي اإلسبلمي (. ـ7992 –ىػ 7271) .الشييد عبد القادر ،عودة (69

 .بيروت
 .دار المطبوعات الجامعية .كمية الحقوؽ، جامعة االسكندرية .جرائـ األشخاص واألمواؿ .محمد. د ،عوض (20

 .االسكندرية

 .مصر .المكتبة التوفيقية .الفتاوى اإلسبلمية(. ـ7999) .نصر. د ،فريد (27
 .األردف .عماف .دار الثقافة .مصادر االلتزاـ –النظرية العامة لبللتزامات  (. ـ7996) .منذر. د ،الفضؿ (22
مكتبة دار . 7ط .ي الفقو اإلسبلمينظرية الضماف ف (.ـ7986 –ىػ 7206) .محمد فوزي. د: فيض اهلل (26

 .الكويت، العيديمية .التراث
 .دار الكتب العممية .المصباح المنير(. ـ7918ىػ، 7698) .أحمد بف محمد بف عمي المقري ،ومييالف (22

 .بيروت
 .دار الفكر الجامعي .الموسوعة الماسية في المواد المدنية والجنائية (. ـ7998) .عبد الحكيـ. د ،فودة (21
دار  .المغني (. ـ7918) .موفؽ الديف أبو محمد عبد اهلل بف أحمد بف محمد ابف قدامة المقدسي ،دامةابف ق (26

 .بيروت .الكتاب العربي
 (.606)ب .ص –محكمة التمييز  .الضماف في القانوف المدني األردني المقارف .غالب محمد ،القرالة (21
اختصار . 2ط .تفسير القرطبي(.  ـ7986 –ىػ 7276) .أبو عبد اهلل محمد بف أحمد األنصاري ،القرطبي (28

 .لبناف ،بيروت .دار الكتاب العربي .الشيخ كريـ راجح: ودراسة وتعميؽ
 .المكتبة التوفيقية .تفسير القرآف العظيـ .أبو الفداء إسماعيؿ القرشي الدمشقي ،ابف كثير (29
األحكاـ  (. ـ7981 –ىػ 7271) .أبو الحسف عمي بف محمد بف حبيب البصري البغدادي ،الماوردي (10

 .خالد عبد المطيؼ العممي: خرج أحاديثو وعمؽ عميو. بيروت .دار الكتاب العربي. 2ط .السمطانية
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 .، دار النيضة الحديثةالمدخؿ إلى الفقو اإلسبلمي(.  ـ7996) .محمد سبلـ ،مدكور (17
 .نظرية اإلباحة عند األصولييف والفقياء .محمد سبلـ ،مدكور (12
شية، ناالسكندرية، الم ،مصر .ببل طبعة ودار نشر. رائـ االمتناع عف تنفيذ األحكاـج .عبد الفتاح. د ،مراد (16

 (.67)شارع القائد جوىر، شقة ( 28)
منشأة  .المكتب القانوني .2ط .المرصفاوي في قانوف العقوبات(. 7992) .حسف صادؽ. د ،المرصفاوي (12

 .المعارؼ، االسكندرية
دار  .7، طصحيح مسمـ (.ـ7991 –ىػ 7611) .ري النيسابوريأبو الحسيف مسمـ بف الحجاج القشي: مسمـ (11

 .التراث العربي
 .6ط. شرح قانوف العقوبات المصري الجديد (. ـ7926) .مرسي. ود .سعيد مصطفى. د ،مصطفى (16
 .لبناف ،بيروت. مؤسسة الرسالة .7، طمختصر تفسير الطبري . ـ7982 –ىػ 7271 .معروؼ وجماعة (11
المرداوي ومطبوع مع . 2ط .وتصحيحو لعبلء الديف الحنبمي –الفروع  .مد بف مفمحأبو عبد اهلل مح ،ابف مفمح (18

 .بيروت ،عالـ الكتب .الفروع
 .صادر، بيروت .لساف العرب .جماؿ الديف محمد بف مكـر ،ابف منظور (19
مكتبة آالء . 2ط .إصدار وزارة األوقاؼ الكويتية (. ـ7986 –ىػ 7206) .الموسوعة الفقيية ،الموسوعة (60

  .فاةالص
مكتبة  .6ط .النظرية العامة لمجريمة –القسـ العاـ  –قانوف العقوبات (. ـ7996) .محمد صبحي. د ،نجـ (67

 .األردف ،عماف .دار الثقافة
 .دمشؽ .دار القمـ. 2ط .القواعد الفقيية(. ـ7997 –ىػ 7272) .عمي أحمد ،الندوي (62
 .تركيا .سبلميةالمكتبة اإل. 6ط، الفتاوي اليندية(. .ىػ7670) ،نظاـ وجماعة (66
المكتب الفني، بإدارة : إعداد .مجموعة التشريعات الجزائية(.  ـ7991) .نقابة المحاميف األردنييف ،نقابة (62

 .األردف ،عماف .نقابة المحاميف. إبراىيـ أبو رحمة: المحامي
. 6ط .ررالنظرية العامة لممسؤولية الناشئة عف الفعؿ الشخصي الخطأ والض (. ـ7982) .عاطؼ. د ،النقيب (61

 .الجزائر .بالتعاوف مع ديواف المطبوعات الجامعية. باريس –بيروت  .منشورات عويدات
 .المدينة المنورة .، المكتبة السمطيةالمجموع .محي الديف بف شرؼ النووي: النووي (66
 .دار الفكر .شرح النووي عمى صحيح مسمـ (. ـ7986 –ىػ 7206) ،النووي (61
 .مصر .المكتبة التوفيقية .لفتاوى اإلسبلميةا(.  ـ7999) .نصر فريد. د ،واصؿ (68


