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الذعــوى الكيذيــة يف الفقــى اإلسالمــي
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تاريخ وصول البحث0202/9/02 :م

ملخص

تيدؼ ىذه الدراسة إلى بياف المقصود بالػدوو الييديػةو وذيػر أسػبابياو وتويػيط طػرؽ وا يػا لػق ال قػو

اإلسامقو وتناولت تعريؼ الدوو الييديةو واألمثلة وليياو ونصوص تحريمياو وطرؽ وا يا لق اإلساـ.
وخلصت الدراسة إلى األمور اآلتية:




إف
ّ
إف
ّ

حرمتيا نصوص الشريعة اإلسامية.
الدوو الييدية باطلة ومردودةو وقد ّ
ما اشتمؿ وليو تاريخ المسلميف مف الدواو الييدية ىو ودد قليؿ دا؛ نتي ة لمعال ة اإلساـ

ليذه الدواو و وتطبيؽ العقوبات الرادوة ليا.

The malicious lawsuit in Islamic jurisprudence: it’s concept,
causes, and methods of treatment
Abstract
This study aims to clarify what is meant by malicious lawsuit and to explain ways of
treating it in Islamic Jurisprudence.
The study proved that the malicious lawsuit is null and void Islam has forbidden it.
And that what was included in the history of Muslims from malicious claims is very
few because Islam tackled them and applied deterrent penalties.

املقذمة.

الحمد هلل رب العالميفو والصاة والساـ ولى خير المرسليف سيدنا محمد وولى آلو وصحبو أ معيفو وبعد:
ان وِايتَ ِ
ِ َّ
اء ِذي ا ْلقُْرَبى
ْمُر ِبا ْل َع ْد ِل َو ْ
سِ َ
اإلح َ
لإف الشريعة اإلسامية أمرت باإلنصاؼ والعدؿو لقاؿ  :إ َّن الم َو َيأ ُ
[النحؿ ]90 :وحرمت الظلـ والعدوافو واإليرار باآلخريفو مف خاؿ مخاصمتيـ بالباطؿ واالدواء ولييـ بغير حؽ يذبا

وبيتاناو وما حرمت الشريعة اإلسامية الظلـ والعدواف إال لما لييما مف إلحاؽ اليرر باألبرياءو واتياميـ ظلما وزوراو
لبينوا حيمياو ووقوبتياو وذلؾ لمنعيا أو الحد منياو وقد رغبت
وقد تطرؽ ال قياء ألحياـ ىذه الدواو الباطلة والييدية ّ
لق البحث بالدوو الييدية للتعرؼ ولى ماىيتيا وحيميا وطرؽ معال تيا لق اإلساـو وأسأؿ اهلل أف يولقنق للصواب لق
* باحثة.
Balama1998@yaoo.com
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ىذا العمؿو ّإنو ولق ذلؾ والقادر وليوو وصؿ الليـ ولى سيدنا محمد وولى آلو وصحبو وسلـ.
أهذاف البحث.

ييدؼ ىذا البحث إلى تحقيؽ األمور اآلتية:



بياف حقيقة الدوو الييدية.



إيراد األمثلة ولى الدوو الييدية لق التاريخ اإلسامق.



ذير أسباب الدوو الييدية.



بياف طرؽ معال ة الدوو الييدية لق اإلساـ.

مشكلة البحث.

تنبثؽ مشيلة البحث مف خاؿ اإل ابة وف األسئلة اآلتية:



ما حقيقة الدوو الييدية؟



ىؿ يو د أمثلة ولى الدوو الييدية مف تاريخ المسلميف السابقيف؟



ماىق أسباب الدوو الييدية؟



ما ىق طرؽ معال ة الدوو الييدية لق اإلساـ؟

حذود املشكلة.

يقتصر ال يد لق ىذا البحث ولى بياف م يوـ الدوو الييديػةو وأسػبابياو وبيػاف طػرؽ معال تيػاو والتػدليؿ باألمثلػة

ولى ىذه الدواو دوف االلت ات إلى غير ذلؾ مف المويووات التق تتصؿ بيذا المويوع خشية اإلطالة.
فرضيات البحث.

أف الدوو الييدية دوو باطلة مردودة ويسػعى ىػذا البحػث إلػى إثبػات صػدؽ ىػذه
ينطلؽ البحث مف لريية وىق ّ
ال ريية أو خطئيا.
ميوج البحث.

اوتمدت الباحثة لق ىذه الدراسة ولى:




المنيج االستقرائي :وذلؾ باستقراء مادة الدراسة و معيا مف اليتب ال قيية ومف اليتب المتخصصة لق القيايا واألحياـ.

المنننيج المقننارن :مػػف خػاؿ وػػرض اآلراء ال قييػػة مػػف مظانيػاو وترتيػػب األدلػػة والتػػر يط بينيػاو وتخػريي األحاديػػث المسػػتدؿ
بيا ليؿ رأي.
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الذراسات السابقة.


الػػدوو الييديػػة لػػق ال قػػو والنظػػاـ السػػعودي :د ارسػػة مقارنػػة تطبيقيػػةو صػػالط بػػف محمػػد السػػويدافو رسػػالة مقدمػػة اسػػتيماال

لمتطلبات الحصوؿ ولى در ة الما ستير لق العدالة ال نائيةو ولـ تذير الرسالة طرؽ معال ة اإلساـ للػدوو الييديػةو
وقد سعت ىذه الدراسة لبياف ىذا ال انب.




الدوو الييدية دراسة مقارنة خالد الوذينانقو ولـ تتطرؽ ىذه الدراسة -أييا -لطرؽ واج اإلساـ للدوو الييدية.

الشيو الييدية وما يترتب ولييا مف وقوبات شرويةو سعد بف ناصر الشتريو امعة الملؾ سعودو وأييػا لػـ تػذير ىػذه
الدراسة طرؽ معال ة اإلساـ للدوو الييدية.

وقد سعت الباحثة لق ىذه الدراسة إلى بياف طرؽ معال ة الدوو الييدية لق اإلساـ.
خطة البحث.
التمييد.

المطمب األول :م يوـ الدوو الييدية لغة واصطاحا.

المطمب الثاني :نصوص تحريـ الدوو الييدية.

المطمب الثالث :أمثلة ولى الدوو الييدية لق التاريخ اإلسامق.
المطمب الرابع :أسباب الدوو الييدية.

المطمب الخامس :طرؽ واج الدوو الييدية لق اإلساـ.

الخاتمة :ولييا أىـ نتائي البحث.

املطلب األول :مفووو الذعوى الكيذية لغة واصطالحا.
قبؿ تعريؼ الدوو لق االصطاح البد مػف بيػاف المعػانق اللغويػة التػق يسػتعمؿ لييػا ىػذا الل ػظو وذلػؾ لتويػيط العاقػة

بينو وبيف المعنى االصطاحق.

الدعوى لغة :اسـ مشتؽ مف االدواءو وىو المصدرو أيّ :أنيا اسـ لما يدوى وت مع ولى دواو ب تط الواوو ويسرىا ِ
دواوي .
َ
وتطلؽ ولى ودة معافو منيا:
()1

أوالً :الطمب :تقوؿ ادويتوو أي :طلبتو لن سق(.)2

ثانياً :التمني :تقوؿ :ادويت الشقء أي :تمنيتو(.)3
ثالثاً :الدعاء(ٗ) :ومنو قولو تعالى :و ِ
اى ْم أ ِ
ين[يػونس ]10 :والػدواء :ىػو الرغبػة إلػى اهلل
آخ ُر َد ْع َو ُ
َن ا ْل َح ْم ُد لِمَّ ِنو َرب ا ْل َعنالَ ِم َ
َ
()5
ليما ونده مف الخيرو واالبتياؿ إليو بالسؤاؿ .

رابعاً :الزعم :يقاؿ :ادويت الشقءو أي :زومتو لق حقا ياف أو باطا(.)6

وتر الباحثة أف ىذه المعانق تر ع إلى معنى واحد وىو" الطلب".
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ورؼ ال قياء الدوو بعبارات مختل ة:
الدعوى في االصطالحّ :
بأنيا" :مطالبة حؽ م لس مف لو الخاص وند ثبوتو"(.)7
لالحن ية ورلوىا ّ

والمقصود بالحؽ أف ييوف مف حقوؽ العبادو والمقصود بمف لو الخاص القايق(.)8

لإنػو يطالػب بحػؽ ولػى غيػره لػد
ويؤخذ ولى ىذا التعريؼ ّأنو غير مانع مف ية ّأنو يدخؿ ليو دوػو ال يػولق ّ
ولينو يطالب لغيرهو ال لن سو وال لمف يمثلوو وىق دوو غير صحيحة اصطاحاو واف يانػت داخلػة لػق الم يػوـ
الحايـو ّ
اللغوي للدوو و والمطلوب ىو تعريؼ الدوو الشرويةو لياف األصط أف يقاؿ لق تعريؼ الدوو ّأنيا "طلػب إنسػاف حقػا
لو أو لمف يمثلو ولى غيره لد الحايـ"(.)9
وورليػػا المالييػػة بقػػوليـ :الػػدوو " :طلػػب معػػيف أو مػػا لػػق ذمػة معػػيف أو مػػا يترتػػب وليػػو أحػػدىما معتبػرة شػػروا ال تيػػذبيا

العادة"(.)10

ويؤخذ ولى ىذا أنػو غيػر مػانع لػدخوؿ الػدوو بمعناىػا اللغػوي ليػو؛ وذلػؾ لعػدـ تقييػد الطلػب بيونػو لػق م لػس القيػاءو
أف
ليػػذا ىػػو ال ػػرؽ ال ػػوىري بػػيف الػػدوو بمعناىػػا االصػػطاحقو والػػدوو بمعناىػػا اللغػػويو ليػػاف ينبغػػق ذيػػر ذلػػؾو خصوصػػا ّ
تعرض لذير شروط أخر مثؿ يونيا ذات أىمية معقولوو وأف ال تيذبيا العادة(.)11
التعريؼ ّ

بأنيا" :إخبار وف و وب حؽ للمخبر ولى غيره وند حايـ ليلزمو بو"(.)12
وورليا بعض الشالعية ّ
لإنيػا خبػر يػدؿ ولػى طلػب ميػموف للمخبػرو وينبغػق تقييػده بيونػو
وىذا التعريؼ يختلط بم يوـ الدوو لق اللغػة؛ ّ

()13
ألف ىػػذا م يػوـ مػػف يػػوف
لػق م لػػس القيػاء  .وقػػاؿ بعيػػيـ ال يػرورة لتيػػميف التعريػػؼ مػا يػػدؿ ولػػى ميػموف اإلخبػػار؛ ّ

اإلخبار لق م لس القياءو ليو سبيؿ القتياء الحقوؽ وحمايتيا وال صؿ بيف المتخاصميف(.)14

وذىب الحنابلة الى ّأنيا" :إيالة اإلنساف إلى ن سو استحقاؽ شقء لق يد غيره أو لق ذمتو"(.)15

ألنو ال ي رؽ بيف الدوو بمعناىا اللغويو والػدوو بمعناىػا الشػروقو لقػد
ويؤخذ ولى ىذا التعريؼ ّأنو غير مانع؛ ّ
أغ ؿ ذير المياف الذي ي ب إنشاء اإليالة ليوو وىو م لس القياءو والمطلػوب ىػو تعريػؼ الػدوو المعتبػرة لػق نظػر

()16
أف ىذا التعريؼ يحصر الدواو لق نوويف لقط وىق :دوو العيف بقولو "لق يػد غيػره
الشارع ال الدوو مطلقا و يما ّ
" ودوو الديفو بقولو "أو لق ذمتو".

أف الدعوى ىي" :طمب حق أو حمايتو باألصنالة ،أو النيابنة فني م منس
وبعد استعراض التعري ات تميؿ الباحثة الى ّ
القضاء".

(والطلػب) :مػػف التصػػرلات القوليػػةو والػدوو بطبيعتيػػا تصػػرؼ قػػولق مشػػروعو ييػوف بوسػػيلة القػػوؿو وي ػػوز أف يػػتـ

بواسطة اليتابةو أو اإلشارة وند ودـ القدرة ولى الل ظ أو اليتابة(.)17

والحؽ بم يومو الواسع يشمؿ الحؽ الو ودي والعدمقو ويقصد بالو ودي :مختلؼ أنواع الحقػوؽ يالملييػة وغيرىػاو

وبالعدمق :حؽ اإلنساف لق أف ال يتعرض أحد لحقو الو ودي.

(باألصالة أو النيابة)و يعنق :طلب إنساف حقا لو أو لمف يمثلو ولى غيره(.)18
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(لق م لس القياء)و أي :لد القايقو وىو قيد يميز الدوو بالم يوـ االصطاحق وف الػدوو بػالم يوـ اللغػويو
إف ىذا القيد يخػرج بػو يػؿ
ّ
لإنيا لق اللغة غير مقيدة بمياف معيفو ولق الشرع ال تو د إال إذا أنشئت لق م لس القياءو ثـ ّ
()19
تصػرؼ قػولق ال يشػػترط لصػحتو وو ػػوده أف ييػوف لػػق م لػس القيػاءو يػػالعقود وغيرىػا و ويميػػز الػدوو وػػف غيرىػا مػػف
لإنيا ليست مطالبة بحؽ(.)20
التصرلات التق يشترط لصحتيا حدوثيا لق م لس القياء يالشيادة واإلقرار ّ
()21

الكيننند لغنننة :يػػاد ييػػدا مػػف بػػاب خدوػػةو وميػػر بػػو واالسػػـ مييػػدة

احتاؿ()23و والييد :المير(.)24

()22

والييػػد إرادة مي ػرة الغيػػر خ يػػة

ويقػػاؿ يػػاد لػػو:

وورلو ابف لارس بقولو" :ييد" الياؼو والياءو والداؿو أصػؿ صػحيط يػدؿ ولػى معال ػة لشػقء بشػدةو والييػد المعال ػةو
ّ
()25
قالوا :ويؿ شقء تعال و لأنت تييده .
وخاصة المعانق اللغوية للييد ّأنو يأتق بمعنى "المير وارادة ميرة الغير خ ية".

بأنو :إرادة متيمنة الستتار ما يراد ومف يراد بو(.)26
ورلو السيوطق ّ
الكيد اصطالحاًّ :
ميرة الغيرو وىو مف الخلػؽ :الحيلػة السػيئةو ومػف اهلل :التػدبير بػالحؽ لم ػازاة أومػاؿ
بأنو :إرادة
وورلو ال ر انق ّ
ّ
ّ
()27
ورلو المناوي(.)28
الخلؽ و ويذا ّ
وأياؼ األص يانق بأنو يرب مف االحتياؿ(.)29

أف ىنػػاؾ توالقػػا بينيمػػا حيػػث اشػػتمؿ يػػؿ مػػف المعنيػػيف
وبعػػد اسػػتعراض المعػػانق اللغويػػة واالصػػطاحية للييػػد نلحػػظ ّ
ولى معنى "الحيلة والتآمر خ ية".
مصطمح الدعوى الكيدية :ىق دوو يقيميا المدوق مف غير حؽ بؿ يطالب بأمر ال حؽ لو ليو لق م لس القياء(.)30

أف المدوق يطالب بحؽ لو ولى غيره بغير و و حؽ -ظلما وزو ار -لق م لس القياءو أي :لد القايق.
أيّ :
وقد اءت النصوص الشروية بتحريـ ىذه الدوو الباطلةو وىو ما سأتناولو لق المطلب الثانق.

املطلب الثاىي :ىصوص حتريه الذعوى الكيذية.

الدعوى الكيدية :ىق مف باب الدوو بالباطؿو وقد وردت النصوص الشروية لق تحريـ الدوو بالباطؿ ومف ذلؾ:

أوالً :قولو " :مف ادوى ما ليس لو لليس منا وليتبوأ مقعده مف النػار"( )31و ػو الداللػة :دؿ الحػديث ولػى تحػريـ دوػو
ما ليس لو لق يؿ شقء سواء تعلؽ بو حؽ لغيره أـ ال(.)32

ثانياً :ما روي وف ابف ومر –ريق اهلل ونيما -قاؿ" :قاؿ رسوؿ اهلل " :مف خاصـ لق باطػؿ وىػو يعلمػو لػـ يػزؿ لػق سػخط
حتى ينزع"(.)33

و و الداللة :ألػاد الحػديث الوويػد لمػف انشػأ خصػومو لػق باطػؿ مػع ولمػو بػذلؾ بالعقوبػة ممػا ي عػؿ ىػذا ال عػؿ يبيػرة مػف يبػائر
الذنوب(.)34
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ثالثاً :ما رو ابف ومر -ريق اهلل ونيما -قاؿ :قػاؿ رسػوؿ اهلل " :مػف أوػاف ولػى خصػومة بظلػـ لػـ يػزؿ لػق سػخط
اهلل حتى ينزع"(.)35

و و الداللة :ألاد الحديث الوويد لمف أنشأ خصومة لق باطؿو أو أواف ولى خصومة وظلـو مع ولمو بذلؾ(.(36
ِ
اليبػػائرو قَػػاؿِ :
"اإلش ػراؾ بالليػػوو ووقػػوؽ الوالػػديفو وقَتػػؿ ال ػين سو
رابع ناً :مػػا روي وػػف أنػػس و قَػػاؿ :سػػئؿ الينبػػق  وػػف َ
وشيادة ُّ
الزور"(.)37
()38

أف اهلل حرـ شيادة الزور و عليا مف اليبائر
و و الداللةّ :
وشيادة الزور.
الزور.

والدوو الييدية ىق دوو ياذبة تشػتمؿ ولػى قػوؿ الػزور

أف االسػاـ ا تػث الػدوو الييديػة بتحػريـ أىػـ ووامليػا وىػو اليػذب وقػوؿ الػزور وشػيادة
مما تقدـ مف نصوص يتبيف لنا ّ

املطلب الثالث :أمثلة على الذعوى الكيذية يف التاريخ اإلسالمي.

ألف العقوبات لق الشػريعة اإلسػامية يانػت مطبقػة ورادوػة
يشتمؿ التاريخ اإلسامق ولى ودد قليؿ مف الدواو الييدية؛ ّ

ليؿ مف تسوؿ لو ن سو اليذب واتياـ اآلخريف بالباطؿو ومف ىذه األمثلة:
المثال األول:

أف امػرأة مػف األنصػار ػػاءت الػى ومػر بػف الخطػاب صػارخة تشػتيق شػابا اوتػد ولييػػا
وىػو مػا ذيػره ابػف القػيـ مػف ّ
إف ببدنيا وثوبيػا أثػر المنػقو ليػـ ليعاقػب الشػاب ل عػؿ يسػتغيث ويقػوؿ يػا أميػر المػؤمنيفو تثبػت
لسأؿ ومر النساء لقلف لوّ :
لإنق و اهلل مػا أتيػت لاحشػة ومػا ىممػت بيػا وىػق مػف راودتنػق وػف ن سػق لاوتصػمتو لاحتػار سػيدنا ومػرو وسػأؿ
لق أمري ّ

سيدنا ولق مػا تػر لػق أمرىمػا لنظػر سػيدنا ولػق مػا ولػى الثػوب ثػـ دوػا بمػاء حػار شػديد الغليػاف لصػب ولػى الثػوب ل مػد
ذلػػؾ السػػائؿ لأخػػذه واشػػتمو ثػػـ ذاقػػوو واذا بػػو بػػيض لز ػػر المػرأة لاوترلػػت أنيػػا يانػػت تي ػواه للمػػا لػػـ يسػػاودىا احتالػػت وليػػوو

لأخذت بيية لألقت ص ارىا وصبت البياض ولى ثوبيا وبيف لخذييا(.)39

أف اوتراؼ الم أرة نتي وف قرينة قوية تشبو لق وقتنا الحالق التحاليؿ لق المختبرات العلميةو وىذا يدؿ ولى
و و الداللةّ :
اوتبار ىذه القرائف بوص يا دليا أمػاـ القايػق ليأخػذ بػو( .)40وىػذا المثػاؿ دليػؿ ولػى يػرورة التحقػؽ والتثبػت مػف صػحة
الدوو و وابطاؿ الدوو الياذبة.
المثال الثاني:

بأنػو ال يخػرج إلػييـ حتػى يتعػالى النيػارو وال
وندما اشتيى أىؿ حمص والييـ سػعيد بػف وػامر إلػى ومػر بػف الخطػاب ّ

للمػا
ي يب أحدا بليؿو ولو يوـ لق الشير ال يخرج ليو إلييـو و ّأنو تصيبو مف حيف إلى آخر غشػية ليغيػب ومػف لػق م لسػو ّ

النيار ىو ودـ و ود خادـ ألىلػو لييػوف لػق
بأف سبب ودـ خرو و حتى يتعالى ّ
سألو سيدنا ومر وف ىذه األمور أ ابو ّ
خدمتيـ إلى أف تحيف الصاة ثـ يتويأ ويخرج إلييـو وا ّف سبب ودـ إ ابتو ألحد بليؿ ىو ّأنو عؿ الليؿ يلو للعبػ ػادة
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ػوو

أما ودـ خرو و إلييـ يوما لق يؿ شير ليو ودـ امتايو سو ثػوب واحػد يغسػلو لػق ىػذا اليػوـ وي
و عؿ ّ
النيار ليـو ّ
أف اهلل
أف الغشية التق يانت تصيبو سػببيا ّأنػو يلمػا تػذير مصػرع خبيػب ولػى يػد قػريش ووػدـ نصػرتو لػو لػق ذلػؾ الوقػت ظ ّػف ّ
وّ
لف يغ ر لو لتأخذه الغشيةو لقاؿ سيدنا ومر :الحمد هلل الذي لـ يخيب ظنق ليؾ(.)41

أف سػػيدنا ومػػر تحقػػؽ مػػف الػػدوو التػػق رلعيػػا أىػػؿ حمػػص يػػد سػػعيد بػػف وػػامرو ورد الػػدوو بعػػد أف تبػػيف
و ننو الداللنننةّ :
يذبيا( .)42ولق ذلؾ دليؿ ولى واز رد القايق للدواو الييدية ابتداء اذا تبيف لو يذبيا.
المثال الثالث:
أف أىػػؿ اليولػة شػػيوا سػػعدا إلػػى ومػػر 
شننكوى أىننل الكوفننة لسننعد بننن أبنني و ننا  ،لقػػد ثبػػت لػق صػػحيط البخػػاري ّ
ويانػػت الشػػيو ّأنػػو ال يحسػػف الصػػاةو لأرسػػؿ لػػق طلبػػو ليسػػمع منػػوو للمػػا حيػػر أخبػره سػػيدنا ومػػر بالشػػيو لتع ػػب منيػػا
لأطوؿ القػراءة لػق الػريعتيف
وقاؿ :ينت أصلق لييـ صاة رسوؿ اهلل  ال أزيد وال أنقص ثـ بيف ذلؾ بقولو :أصلق العشاء ّ
األولييفو وأقصر القراءة لق الريعتيف األخرييفو للما سمع ومر مف سعد ص ة صاتو وىيئتيا ورؼ ّأنيػا ىػق صػاة رسػوؿ

الظف بؾ يا أبػا إسػحاؽ ثػـ أرسػؿ ر ػا إلػى اليولػةو للػـ يػدع مسػ دا إال وسػأؿ ونػو لػأثنوا وليػو خيػ ار
اهللو لقاؿ مستبش ار ذاؾ ّ

بالسػوي،ةو وال
ػإف س ا
أمػا إذ نشػدتنا ل ّ
ػعدا يػاف ال يسػير بالسػريةو وال يقسػـ ّ
حتى دخؿ مس دا لبنػق وػبسو لقػاـ ر ػؿ مػنيـ وقَػاؿّ :
ووريػو
يعدؿ لق
ّ
القييةو لدوا وليو سعد بقولو :الليـ إف َ
ياف وبدؾ ىذا ياذباو قاـ رياء وسمعةو لأطؿ ومرهو وأطؿ لقػرهو ّ

بال تفو وياف بعػد إذا سػئؿ يقػوؿ :شػيخ يبيػر م تػوفو أصػابتنق دوػوة سػعدو قػاؿ وبػد الملػؾ :لأنػا رأيتػو بعػدو قػد سػقط حا بػاه
ولى وينيو مف اليبرو واّنو ليتعرض لل واري لق الطرؽ يغمزىف(.)43
أف سيدنا ومر تحقؽ مػف الشػيو التػق رلعيػا أىػؿ اليولػة يػد سػيدنا سػعد بػف أبػق وقػاصو وردىػا بعػد أف
و و الداللةّ :
تبيف يذبيا(.)44

أف الػػدواو الييديػػة مو ػودة لػػق الم تمػػع اإلسػػامقو وليػػف بوقػػائع قليلػةو ويعػػود ذلػػؾ إلػػى وػػدة أسػػباب
ناحػظ ممػػا سػػبؽ ّ
سنتعرؼ ولييا لق المطلب اآلتق:
املطلب الرابع :أسباب الذعوى الكيذية.
تعود أسباب الدوو الييدية لق الوقت الحاير إلى األمور اآلتية:
أوالً :ضعف الوازع الديني ،وتدني يم األخالق لدى المدعي.

ألف الػػن س أمػارة بالسػوءو واستشػػعار اإلنسػاف لرقابػػة
لالرقابػة الذاتيػة مرتبطػػة بمخالػة اهلل ومراقبتػو لػػق السػر والعلػف؛ ّ
اهلل لو سبيؿ لتعزيز اإليماف لق ن سو وتزويدىا بالقيـ واألخاؽ ال ايلة التق مف أىميػا الصػدؽ مػع ن سػو ومػع اآلخػريفو

ووليو لإف البعد وف الديف اإلسامق وأوامره وتعليماتو ي تط الباب أمػاـ اليػذب واالسػتيانة بشػيادة الػزور ممػا يترتػب وليػو

العديد مف الدواو الييدية(.)45
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ـ

ثانياً :الرغبة في االستيالء عمى ما عند الناس؛ ظمما وبيتانا.

يل أ بعض يعاؼ الن وس إلى الدوو الييدية؛ ليظ روا مف خاليا بما ليس حقا ليـ ظلما وبيتاناو ووادة ما ترلع
()46

مثؿ ىذه الدواو مف أشخاص يد أشخاص تربطيـ واقة ليما بينيـ إما صلة قرابة أو شراية لق ماؿ معيف.
ثالثاً :صد اإليذاء والحاق الضرر المادي والمعنوي بشخ

معين.

يل أ البعض إلى الدواو الييدية إللحاؽ اليرر بغيرىـو لالدوو الييدية يقصد مف ورائيا الييد بالخصػـ والحػاؽ

اليرر بو( .)47سواء أياف ذلؾ بانتقاص حقو و حدهو أو رلض منحو ىذا الحؽو أو ابت اززه ماديا لمحاولة الحصوؿ ولػى

تعويض مادي أو معنويا بإلحاؽ األذ واليرر بسمعتو نتي ة اتيامات ياذبة مغرية ال أساس ليا مف الصحة(.)48

المدعين كيديا.
رابعاً :عدم دوى بعض العقوبات في ردع ّ
ودت الشريعة اإلسامية الدواو الييديػة إليػا وبيتانػا وقػوؿ زور أو شػيادة زور وأو بػت تعزيػر صػاحب الػدوو الييديػة
ّ

بعقوبة تردوو وف تيرار لعلتو وتيوف بمثابة ز ر لغيرهو وحرصػت ولػى تعػويض المتيػرر مػف ػراء الػدوو الييديػةو ومنحتػو
الحؽ لق تقايق التعويض المادي وما وقع وليو مف يرر مادي ومعنوي يما أوقعت ولى يؿ مف يتقػدـ بػدوو ياذبػة

وقوبة تيميلية از رة وىق ودـ قبوؿ شيادتو؛ لػئا يتخػذ مػف شػيادة الػزور وسػيلة يتيسػب بيػا ويسػاود لػق وقػوع مزيػد مػف

الدواو الييدية()49و وبترؾ مثؿ ىػذه العقوبػات واسػتبداؿ الغ ارمػات الماليػة بيػا يت ػ أر يثيػر مػف يػعاؼ الن ػوس ولػى مثػؿ
ىذه الدواو .
املطلب اخلامس :أساليب اإلسالو يف معاجلة الذعوى الكيذية.
مف أىـ أساليب اإلساـ لق معال ة الدوو الييدية:

()50

أوالً :ترسيخ عقيدة التوحيد في نفس المسمم؛ ليو يشعر بالرقابػة الذاتيػة المرتبطػة بمخالػة اهلل  ومراقبتػو لػق السػر والعلػف

أف ميػػع ألعالػػو وتص ػرلاتو مرئيػػةو ومراقبػػة مػػف قبػػؿ اهلل  وّأنػػو سػػوؼ يحاسػػب ولػػى ىػػذه
حيػػث أيػػد الق ػرآف الي ػريـ للمخلػػوؽ ّ
التصرلات واأللعاؿ لق الدنيا واآلخرة قاؿ تعالى :وما رُّب َك ِب َغ ِ
ون[النمؿ.]93 :
اف ٍل َع َّما تَ ْع َممُ َ
ََ َ
وقد حدد النبق  معالـ الرقابة الذاتية لق حديث بريؿ  حينما قاؿ بريؿ :ما اإلحساف؟ لقػاؿ “ :أف تعبػد
()51
أف يػذب دوػواه واشػتماليا ولػى الػزور
ػإف مػف يشػعر برقابػة اهلل يعلػـ ّ
اهلل يأنؾ تراه لػإف لػـ تيػف تػراه لإنػو يػراؾ" لػذلؾ ل ّ
تعريو لعقوبات أخروية شديدةو مما ي علو يمتنع وف مثؿ ىذه الدواو الياذبة.
والبيتاف ّ
(ٕ٘)

ثانياً :الحث عمى األخالق اإلسالمية:

حث اإلسػاـ ولػى ميػارـ األخػاؽو ويعػد خلػؽ الصػدؽ مػف أىػـ خصػاؿ الخيػر التػق حػث ولييػا الشػرع قػاؿ تعػالىَ  :ينا
الص ِ
ين[التوبػة ]119 :وقػاؿ -وليػو الصػاة والسػاـ( :-ولػييـ بالصػدؽو لػإف الصػدؽ
نع َّ
ناد ِ َ
ُّيا الَِّذ َ
آم ُننوا اتَّقُنوا المَّ َنو َوُكوُننوا َم َ
أَي َ
ين َ
ييػػدي إلػػى البػػرو واف البػػر ييػػدي إلػػى ال نػػةو ومػػا ي ػزاؿ الر ػػؿ يصػػدؽ ويتحػ ّػر الصػػدؽ حتّػػى ييتػػب ونػػد اهلل صػػديقاو وايػػايـ
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لإف اليذب ييدي إلى ال ورو واف ال ور ييدي إلى النػارو ومػا يػزاؿ الر ػؿ ييػذب ويتح ّػر اليػذب حتّػى ييتػب
واليذبو ّ
()53
وند اهلل يذابا"

لالحديث السابؽ يحذر مف اليذب ويويط خطورة ما يؤوؿ إليو مف وقوبةو وىػو متحقػؽ لػق الػدواو الييديػة؛ لمػا

تتيمنو مف اتيامات ياذبةو وادواءات باطلة مشتملة ولى قوؿ الزور وشيادة الزور.
ثالثاً :التحقق من صدق الدعوى أو كذبيا.

ناء ُك ْم
ُّينا الَّ ِنذ َ
البد أف ييوف القايق حريصا ولى التحقػؽ مػف صػدؽ أو يػذب الػدوو و قػاؿ تعػالىَ  :ينا أَي َ
آمُننوا إِن َ َ
ين َ
صيبوا َوما ِب يالَ ٍة فَتُص ِبحوا عمَ ٰى ما فَع ْمنتُم َن ِ
ِ
فَ ِ
إف ىػذه اآليػات نزلػت لػق
اس ٌ
ناد ِم َ
ين[الح ػرات ]6 :قيػؿّ :
ق ِب َن َبٍإ فَتََب َّي ُنوا أَن تُ ُ ْ ً َ َ
ْ ُ َ َ َ ْ

الوليد بف وقبة بف أبق معيط وندما بعثو النبق إلى بنق المصطلؽ للما سمعوا بو ريبوا إليوو للما سػمع بيػـ خػاليـ لر ػع

وىموا بقتلوو ومنعوا صدقاتيـو لبعث النبػق الػييـ خالػد بػف الوليػدو وأمػره أف يتثبػت وال
إلى رسوؿ اهلل  لأخبره أف القوـ قد ارتدوا ّ

يع ػػؿ للمػػا وصػػؿ خالػػد إلػػييـ بعػػث ويونػػو يسػػتطلعوف الخبػػرو للمػػا وػػادوا أخبػػروه بػػأف القػػوـ ولػػى إسػػاميـو وّأنيػػـ سػػمعوا آذانيػػـ
وصاتيـو للما أصبحوا أتاىـ خالد و أر صحة ما ذيروه لعاد إلى نبق اهلل  لأخبره(.)54

لالنبق  لـ يتع ؿ بالحيـ إنما تأنى؛ يق يتأيد مف صحة الدوو أو يذبيا وبذلؾ ييوف قد رسـ للقيػاة مػف بعػده ني ػا
يسػػيروف وليػػو لػػق أقيػػيتيـ وىػػو يػػرورة التثبػػت مػػف صػػحة الخبػػر أو يذبػػو واف أشػػارت الػػدالئؿ األوليػػة إلػػى صػػحتوو ويػػذلؾ
يميف التحقؽ مف صدؽ الدوو أو يذبيا مف خاؿ ودة أمور منيا:





()55

وقػد ورد لػق شػرح م لػة األحيػاـو ّأنػو إذا

أف ما ادواه باطؿ لق حقيقتو
اعتراف المدعي ّ
بأن دعواه كانت كيديةو و ّ
إف شػيودي
بأف المدوق قد أقر ّ
بأنػو مبطػؿ لػق دوػواه أو ّأنػو قػاؿّ :
ادوى المدوق ولى آخرو لأقاـ المدوى وليو بينة ّ
()56
ياذبوف أو ليس لق وند المدوى وليو أي شقء لييوف قد دلع دوو المدوق .
()57
أف اال تياد ال ينقض باال تياد(.)58
تكرار المطالبة في دعوى منتيية بحكم شرعي ؛ ولذلؾ قرر العلماء ّ
قاؿ الرحيبانق" :حيـ الحايـ يرلع الخاؼ مف حيث ال يسوغ للمخالؼ نقيو سدا للنزاع وقطعا للخصومات"(.)59

الدعوى التي ي زم باستحالتيا(ٓ.)ٙ

أمػػا الػػدوو الياذبػػة ليػػق المسػػتحيلةو يمػػف ادوػػى وىػػو بميػػة ّأنػػو نيػػط بػػاألمس لانػػة بالبص ػرة أو
قػػاؿ المػػاوردي" :و ّ
أف لانا رحو ىذه ال راحة لق يومو ولاف غائبو إلػى نظػائر ىػذا مػف الػدواو الممتنعػة لتيػوف ياذبػة يقطػع بيػذب
ادوى ّ
مدوييا ال يسمعيا الحايـ واف صدقو الخصـ ولييا الستحالتو وتزوؿ بيا ودالة المدوق للعلـ بيذبو(.)61
()62

وأيد الشويانق ياـ الماوردي بقولو" :ال تسػمع دوػو تقػدـ مػا ييػذبيا"

ويشػير ابػف القػيـ إلػى وػدد مػف الػدواو

التق يردىا القايق مما يميف معو مف عليا مف الدواو الييدية ليقػوؿ ..." :يػد يعلػـ أنيػا محقػو وادلػة لػا تسػمع الػدوو

وليياو يمف تشاىد لق يده دار يتصرؼ لييا بأنواع التصرؼ مف ومارة وخراب وا ارة واوارة مدة طويلػة مػف غيػر منػازع

وال مطالػبو مػػع وػدـ سػػطوتو وشػويتو ل ػػاء مػػف ادوػى ّأنػػو غصػبيا منػػو واسػتولى ولييػػا بغيػػر حػؽ وىػػو يشػاىده لػػق ىػػذه
المدة الطويلة ويمينو طلب خاصيا منو وال ي عؿ ذلؾو ليذا مما يعلـ ليو يذب المدوق وأف يد المدوى وليو محقو(.)63
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ـ

رابعاً :التحذير من العقوبة األخروية لمدعوى الكاذبة.

س ِ
نان
لقد اءت الشريعة اإلسػامية باإلنصػاؼ والعػدؿو وتحػريـ الظلػـ والعػدواف قػاؿ  :إِ َّن المَّ َ
ْمُر ِبا ْل َع ْند ِل َو ْاإل ْح َ
نو َينأ ُ
وِايتَ ِ
ناء ِذي ا ْلقُْرَبننى[النحػؿ]90 :و وقػػاؿ -وليػو الصػاة والسػػاـ -ليمػا يرويػػو وػف ربػػو ّ أنػو قػاؿ" :يػػا وبػادي إنػػق حرمػت الظلػػـ
َ
()64
ولى ن سق و علتو بينيـ محرماو لا تظالموا . "...
ومػػف ذلػػؾ تح ػريـ اإلي ػرار بػػاآلخريفو واالوتػػداء ولػػييـو مػػف خػػاؿ مخاصػػمتيـ بالباطػػؿو واالدوػػاء ولػػييـ بغيػػر حػػؽ

يذبا وبيتاناو وما حرمت الشريعة اإلسامية الظلـ والعدواف إال لما لييمػا مػف إلحػاؽ اليػرر باألبريػاءو واتيػاميـ بمػا ىػـ بػرآء
"إنيـ تختصموف إلق واّنما ّأنػا بشػر ولعػؿ بعيػيـ أف
منوو وقد حذر الرسوؿ  مف ىذا ال عؿ وبيف وقوبتو األخروية بقولوّ :
ييػػوف ألحػػف بح تػػو مػػف بعػػض وانمػػا أقيػػق بيػػنيـ ولػػى نحػػو مػػا أسػػمع لمػػف قيػػيت لػػو مػػف حػػؽ أخيػػو شػػيئا لػػا يأخػػذه لإنمػػا
أقطع لو قطعة مف النار يأتق بيا أسطاما لق ونقو يوـ القيامة"(.)65

وبيف وقوبتو.
وما الدوو الييدية إال ظلـ ّ
للناس واتياميـ بيتانا وزوراو لتدخؿ يمنا لق ما حذر منو رسوؿ اهلل ّ 
خامساً :عزل المدعى عميو -إن كان صاحب والية -وان لم يثبت عميو شيء إذا ا تضت المصمحة ذلك.

أف وزلو ياف حسػما
لقد وزؿ ومر بف الخطاب سعد بف أبق وقاص وندما اشتيى أىؿ اليولة وليوو والذي يظير ّ
()66
لمادة ال تنةو ل ق إحد روايات الحديث " :قاؿ ومر :لوال االحتياط وأف ال يتقق مف أمير مثؿ سعد لما وزلت ".

سادساً :إيقاع العقوبة بالمدعي إذا ظير كذبو.

أف دو ػواه ييديػػة القصػػد منيػػا إلحػػاؽ األذ واليػػرر
أف القايػػق مخػػوؿ بتعزيػػر المػػدوق إذا تبػػيف ّ
ذيػػر لقيػػاء الش ػريعة ّ

بالمدوى وليوو قاؿ البيوتق :إذا ظير يذب المدوق لق دوواه بما يؤذي بو المدوى وليو وزر؛ ليذبو وأذاه للمدوى وليو(.)67

وقاؿ ابف لرحوف :مف قػاـ بشػيية بغيػر حػؽ أو أدوػى بػاطا لينبغػق أف يػؤدب وأقػؿ ذلػؾ بػالحبس؛ لينػدلع بػذلؾ أىػؿ الباطػؿ

واللدد وف ىذا اإليذاء(.)68

وللقايػق أف يقػػدر العقوبػة بمػػا يػراه مناسػػبا لػردع المػػدوقو وذلػؾ بمػػا يتناسػب مػػع ح ػـ اليػػرر الػذي تسػػبب ليػو للمػػدوى

وليػػوو وىػػذا مػػا ّبينػػو النػػووي بقولػػو :وقػػد تػػرؾ للقايػػق تقػػدير العقوبػػة التعزيريػػة بمػػا يقتيػػيو ا تيػػاده مػػف تػػوبيخ للمػػدوق واغػػاظ
ألف المقصود مف التعزير الز رو وأحواؿ الناس
القوؿ وليوو أو اليربو والحبس بحسب سامة اليرر وحاؿ المدوق؛ ّ
مختل ة ليو(.)69
ويذلؾ ولى القايق مراواة حاؿ المدوى وليوو لإف ياف مف أىؿ الصاح وال يعرؼ بما نسػب إليػو مػف تيػـ وػزر المػدوق

بما يدلع شره وأذاه وف أىؿ الصاح(.)70

لقػد ورد وػػف أبػػق حني ػػة لػػيمف قػاؿ لغيػره :يػػا لاسػػؽو يػػا لػصو لػػإف يػػاف المػػدوى وليػػو مػف أىػػؿ الصػػاح وال يعػػرؼ بػػذلؾ

لعلى القاذؼ التعزير؛ صيانة لسلطة أىؿ الشر والعدواف ولى أوراض البرآء الصلحاء(.)71

والتعزير أمر متقرر وند ال قياء والدوو الييدية معصيةو والتعزير يشرع لق يؿ معصية ال حد لييا(.)72
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يقوؿ الياسانق :والتعزير سبب و وبو ارتياب ناية ليس ليا حد مقدر لق الشرع سواء يانت ال ناية ولى حؽ اهلل

أو ولى حؽ العبد بأف أذ مسلما بغير حؽ ب عؿ أو بقوؿ(.)73

وللمدوى وليو المطالبة بالتعويض وما لحقو مف يرر بسبب الدوو الييدية(.)74
وقد اختلؼ ال قياء لق التعويض المالق وف اليرر المعنوي ولى قوليف:

()75

القنننول األول :ال ي ػػوز المطالب ػػة ب ػػالتعويض و ػػف الي ػػرر المعن ػػوي وىػػو ق ػػوؿ الحن ي ػػة
المعاصريف( )77واستدلوا لقوليـ باألدلة اآلتية:



والماليي ػػة( )76وبع ػػض العلم ػػاء

إف اليرر المعنوي ال قيمة لوو لقد ورد وف أبق حني ة ّأنو قاؿ ال قيمػة لم ػرد األلػـو وقػاؿ صػاحب
الدليل األولّ :
المبسوط ":ويذا الحاؿ ليمف شتـ شتيمة ال ي ب وليو األرش باوتبار اإلياـ الذي حؿ ليو"(.)78



الدليل الثاني :عؿ التعويض وما يشيف اإلنساف لق وريو بالماؿ يعد مف باب أخذ الماؿ ولى العرض لقد اء



الدليل الثالث :إوطاء الماؿ لق ىذا النوع مف اليرر ال يرلعو وال يزيلػو لأخػذ المػاؿ ليػو ونػد ػرح الشػعور أو ثلػـ

()79

وردو وال ش عة ليو بلغ اإلماـ أـ ال"
لق مواىب ال ليؿ " ومف صالط مف قذؼ ولى شقص أو ماؿ لـ ي ز ّ
()80

الشرؼ ال يعود بو ياىما إلى ما يانا وليو مف سامة

.

()81

القول الثناني :ػواز التعػويض المػالق وػف األيػرار المعنويػةو وىػو قػوؿ الشػالعق
()82

وىبػػو الزحيلػػق

()83

ومحمػػد لػػوزي لػػيض اهلل

.

وبعػض العلمػاء المعاصػريف ومػنيـ

والػػدرينق( )84وقػػد ذيػػر الزحيلػػق أف بعػػض ال قيػػاء يػػر لػػزوـ التعػػويض وػػف

اليرر األدبق ثـ قاؿ ":وىذا ىو الرأي المت ؽ لق تقديرنا مع الروح العامة للنصػوص الشػروية التػق تمنػع اليػرر ب ميػع
أنواوو وترمـ آثارهو وتساير المصالط حسب يؿ زماف ومياف"(.)85

وتطرؽ الديتور الزحيلق إلى االوتداء ولى حؽ المؤلؼو لذيرّانيا سرقة مو بة ليماف حؽ المؤلؼ وتعوييو وف
اليرر األدبق الذي أصابو(.)86

وورؼ الديتور محمد لوزي اليرر المعنوي لقاؿ" :وتعريؼ اليرر الذي ذيرناه ىو إلحاؽ م سدة باآلخريف يميػف
ّ
أف يشػػمؿ ىػػذه األنػواع مػػف األيػرارو بػػؿ ربمػػا يانػػت ىػػذه األيػرار أوقػػع وأبلػػغ لػػق اليػػرر األدبػػق مػػف األيػرار الماديػػة وأولػػى
منيا بالتعويض"(.)87

لإف قواود الشرع ال تأبى تقدير التعويض ونو"(.)88
وقاؿ الدرينق" :إذا أصاب الميرور يرر معنوي أو أدبق ّ
استدؿ أصحاب القوؿ الثانق باألدلة اآلتية:

أوالً :قوؿ الرسوؿ " ال يرر وال يرار"(.)89

()90

و ننو الداللننة :ن ػػى النبػػق اليػػرر مطلقػػا سػواء يػػاف ماديػػا أو معنويػػا

ليمػػا ّأنػػو ال ي ػػوز إيقػػاع اليػػرر المػػادي ليػػذلؾ ال

ي وز إيقاع اليرر المعنويو واذا ياف محرما ياف وا ب اليماف يغيره مف األيرار التق تعايدت أدلة الشرع ولى ػواز
التعويض ونيا(.)91

ثانياً :حادثة المػرأة المغيبػة التػق اسػتدواىا سػيدنا ومػر لبينمػا ىػق لػق الطريػؽ لزوػت ليػربيا الطلػؽ لألقػت ولػدىا لمػاتو لاستشػار
سيدنا ومر الصحابة لأشار بعييـ أف ليس وليؾ شقء إنما أنت مؤدب وواؿو وصمت سيدنا ولق لأقبؿ وليػو سػيدنا ومػر
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وقاؿ :ما تقوؿ؟ لقاؿ إف يانوا قالوا برأييـ لقد أطاووا رأييـ واف يانوا قالوا لق ىواؾ للـ ينصػحوا لػؾو أر أف ديتػو وليػؾ
لإنؾ ألزوتيا وألقت ولدىا لق سبيلؾ لعمؿ سيدنا ومر بقولو وأمره أف يقسميا لق قريش(.)92

أف سيدنا ولق أر اليماف ولى سيدنا ومر؛ ألنو ىو المتسػبب لػق الخػوؼ واإللػزاع الػذي عػؿ المػرأة تسػقط
و و الداللةّ :
أف اإلل ػزاع والخػػوؼ ىمػػا مػػف قبيػػؿ اليػػرر المعنػػوي( .)93واف لزوػػت الم ػرأة
نينيػػاو والخػػوؼ وػػادة سػػبب لالسػػقاطو وال ش ػؾ ّ
()94

ووليو لػإف سػبب اليػماف لػق ىػذه القصػة

الف ذلؾ ليس بسبب لياييا لق العادة وند بعض ال قياء.
لماتت لـ تيمف؛ ّ
ىو ا تماع يؿ مف اليرر المادي والمعنوي المتمثؿ لق موت ال نيف الذي سببو ال زع والخوؼ مف السلطاف.
ال ار ح:

تميؿ الباحثة إلى تر يط أدلة القوؿ الثانق –القائؿ بالتعويض وف اليرر المعنوي – ألنو أحيانا ييوف اليرر ليػو

ألف بعض ال ناة ال يؤثر لييـ الحيـ بالتعويض المالق بقدر مػا
أبلغ مف اليرر المادي باإليالة إلى العقوبة التعزيرية؛ ّ
يػػؤثر لػػييـ العقوبػػة التعزيريػػة مػػف س ػ ف وغي ػرهو يمػػا أف ش ػ اء الػػن س وا ازلػػة الغػػؿ ال يتحقػػؽ بإوطػػاء الميػػرور التعػػويض
المادي لقطو ووليو البد لق الدواو الييدية مف وقوبة تعزيرية رادوة باإليالة إلى تحميؿ المدوق ميع ن قات الدوو

وأ رة المحامق؛ حتى ينز ر يؿ مف تسوؿ لو ن سو االدواء ولى غيره بالباطؿ.
اخلامتة.

وتشمؿ أىـ النتائيو والتوصيات:

أ)

النتائج:

إف الدوو الييدية ىق دوو يقيميا المدوق مف غير حؽو بؿ يطالب بأمر ال حؽ لو ليو لق م لس القياء.
ّ -1
 -2يشتمؿ تاريخ المسلميف ولى ودد قليؿ مف الدواو الييدية.
 -3تعود أسباب الدوو الييدية لق الوقت الحاير إلى:
 يعؼ الوازع الدينقو وتدنق قيـ األخاؽ لد المدوق. -الرغبة لق االستياء ولى ما وند الناس؛ ظلما وبيتانا.

 قصد اإليذاء والحاؽ اليرر المادي والمعنوي بشخص معيف.المدويف ييديا.
 -ودـ دو بعض العقوبات لق ردع ّ

 -4والي اإلساـ الدواو الييدية بخطوات منيا:
 ترسيخ وقيدة التوحيد لق ن س المسلـ. -الحث ولى األخاؽ اإلسامية.
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 إيقاع العقوبة بالمدوق إذا ظير يذبػوو ويحػؽ للمػدوى وليػو المطالبػة بػالتعويض ومػا لحقػو مػف يػرر بسػبب الػدووالييدية.
ب)

التوصيات

 -1تعديؿ الرسوـ القيائية؛ لمنع القيايا الييدية.

 -2تعويض ما أصاب المدوى وليو مف أيرار مادية ومعنوية بسبب الدوو الييديةو وتحميؿ المدوق يامؿ الن قات.
اهلوامش.
( )1أحمد بف ولق ال يومقو المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرو الميتبة العلمية –بيروتو ج1و ص.194
( )2ال يومقو المر ع السابقو ج1و ص .195
( )3ال يومقو المر ع السابقو ج1و ص 195

( )4محمد بف ميرـ بف منظورو لسان العربو دار صادر-بيروتو 1414ىػو ج14و ص .257
( )5ال يومقو مر ع سابقو ج1و ص .194
( )6ابف منظورو مر ع سابقو ج14و ص .261
( )7محمد بف محمد البابرتقو العناية شرح اليدايةو دار ال يرو (د.ط)و (د.ت)و ج8و ص .152
( )8مػػا خسػػرو محمػػد بػػف ل ارمػػرز بػػف ولػػقو درر الحكننام شننرح غننرر األحكننام ومعننو شننرح الشننرنبالليو دار إحيػػاء اليتػػب العربيػػةو
(د.ط)و و(د.ت)و ج2و ص .329

( )9محمد نعيـ ياسيفو نظرية الدعوى بين الشريعة اإلسالمية و نانون المرافعنات المدنينة والت ارينةو دار الن ػائس للنشػر والتوزيػع
–األردفو ص .78

( )10أبو العباس أحمد بف ادريس القرالقو الفروقو (د.ط)و (د.ت)و ج4و ص.72
( )11محمد نعيـ ياسيفو مر ع سابقو .79
( )12أحمػػد بػػف محمػػد الييثمػػقو تحفننة المحتنناج فنني شننرح المنينناجو الميتبػػة الت اريػػة اليبػػر و بيػػروتو 1357ى ػ1983-ـو ج10و
ص.285

( )13محمد نعيـ ياسيفو مر ع سابقو ص.81
( )14الييثمقو تحفة المحتاج في شرح المنياجو ج10و ص .285
( )15أبو محمد وبد اهلل بف محمد بف قدامةو المغنيو ميتبة القاىرةو (د.ط)و ج10و ص .242
( )16محمد نعيـ ياسيفو نظرية الدعوىو ص.82-81
( )17ينظر :محمد نعيـ ياسيفو المر ع السابقو ص.82
( )18محمد نعيـ ياسيفو المر ع السابقو ص.78

( )19محمد نعيـ ياسيفو المر ع السابقو ص.82
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( )20محمد نعيـ ياسيفو المر ع السابق ،ص.82
( )21ال يومقو المصباح المنيرو ج2و ص.545

( )22إبراىيـ مصط ىو أحمد الزياتو حامد وبد القادرو محمد الن ارو المع م الوسيطو دار الدووةو ج2و ص.807
( )23إبراىيـ مصط ى وآخروفو المر ع السابقو ج2و ص.806

( )24الرازي محمد بف ابق بيرو مختار الصحاحو الميتبة العصرية –بيروت –صيداو (ط)5و 1420ىػ1999-ـو ج1و ص.276
( )25أحمد بف لارسو مع م مقاييس المغةو دار ال يرو 1399ىػ1979-ـو ج5و .149

( )26السيوطقو وبد الرحمف بف أبق بيرو اؿ الػديفو مع م مقاليد العمنوم فني الحندود والرسنومو ميتبػة اآلداب-القػاىرةو (ط)1و
1424ىػ2004-و ص.207

( )27ال ر انقو ولق بف محمدو التعريفاتو دار اليتب العلميةو بيروت -لبنافو (ط)1و 1403ىػ1983 -ـو ص.189
( )28المناويو زيف الديف محمدو وبد الػرؤوؼ بػف تػاجو التو ينف عمنى ميمنات التعناريفو وػالـ اليتػبو القػاىرةو (ط1410 )1ى ػ-
1990ـو ص.286

( )29األصػ يانقو أبػػو القاسػـ الحسػػيف بػف محمػػدو المفننردات فني غريننب القنرآنو دار القلػـو الػػدار الشػامية –دمشػػؽو بيػػروتو (ط)1
1412ىػو ص.728

( )30وبد اهلل بف محمد بف سعدو الكاشف شرح نظام المرافعات الشرعية السعوديةو دار لرحوفو ج1و ص.51

( )31أخر ػػو البخػػاري محمػػد بػػف اسػػماويؿو صننحيح البخنناريو يتػػاب المناقػػبو بػػاب نسػػبة الػػيمف الػػى إسػػماويؿو (ط1422 )1ىػ ػو
حديث رقـو 3508ج4و ص .180ومسلـ بف الح اج النيسابوري ،صحيح مسنممو يتػاب االيمػافو بػاب بيػاف حػاؿ إيمػاف مػف
رغػػب وػػف أبيػػو وىػػو يعلػػـو دار إحيػػاء الت ػراث العربػػق –بيػػروتو حػػديث رقػػـ 61و ج1و ص .79وابػػف ما ػػة محمػػد بػػف يزيػػد

القزوينقو سنن ابن ما ةو دار احياء اليتب العربية –ليصؿ ويسى البابق الحلبقو حديث رقـ 2319و يتاب األحياـ –باب
مف ادوى ما ليس لو وخاصـ ليوو ج2و  .777القزوينق

( )32أبو زيريا محق الديف بف شرؼ النوويو المنياج شرح صحيح مسمم بن الح اجو دار إحياء التراث العربق –بيروتو (ط)2و
1392و ج2و ص.50

( )33أخر و أبػو داود سػليماف بػف األشػعث الس سػتانقو سننن أبني داودو دار الرسػالة العالميػةو (ط)1و 2009ى ػو حػديث رقػـ 3597و

ج5و ص  .450واأللبػانقو صحيح ال نامع الصنغير وزيادتنوو الميتػب اإلسػامقو رقػـ 6196و ج2و ص  1066/1065وقػاؿ

ونو :حديث صحيط.

( )34ينظػػر :العظػػيـ آبػػاديو محمػػد أشػػرؼ بػػف أميػػرو عننون المعبننود شننرح سنننن أبنني داود ومعننو حاشننية ابننن القننيمو دار اليتػػب العلميػػةو
بيروتو (ط1415 )2ىػو ج10و ص .5

( )35أخر و أبو وبد اهلل محمػد بػف يزيػد ،سننن ابنن ما نة ،دار الرسػالة العالميػةو (ط)1و 1430ى ػ2009-ـو حػديث رقػـ 2320و
ج3و  .415قاؿ ونو شعيب األرنؤوط :حديث صحيط.

( )36العظيـ آباديو ووف المعبودو ج10و ص.5

( )37أخر و البخاريو صحيح البخاريو يتاب الشيادات-بػاب مػا قيػؿ لػق شػيادة الػزورو حػديث رقػـ 2653و ج3و ص .171ومسػلـو
صحيح مسممو يتاب اإليمافو باب بياف اليبائر و أيبرىاو حديث رقـ ()88و ج1و ص.91
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( )38النوويو المنياج شرح صحيح مسممو ج2و ص.82

( )39ينظر :ابف قيـ ال وزيةو الطرق الحكمينة فني السياسنة الشنرعيةو دار وػالـ ال وائػد للنشػر والتوزيػعو ص 120و ولػـ أ ػد ىػذه
القصة إال لق الطرؽ الحيمية البف القيـ.

( )40لخري أبو ص يةو طرق األثبات في القضاء اإلسالميو (ط)1و 1413ىػ1993-ـو ص.161-158

( )41ينظػػر :أبػػو نعػػيـ أحمػػد بػػف وبػػد اهلل األص ػ يانقو حميننة األولينناء وطبقننات األصننفياءو دار ال يػػرو بيػػروت -لبنػػافو 1416ىػ ػ-
1996ـو قاؿ أبو نعيـ :رواه حساف وخالد بف معداف مرسػا موقولػاو ووصػلو مرلووػا يزيػد بػف أبػق زيػاد وموسػى الصػغير بػف

وبػػد الػػرحمف بػػف سػػابط ال محػػقو ج1و ص .245وابػػف ىشػػاـ المعػػالري أبػػو محمػػد وبػػد الملػػؾ بػػف ىشػػاـو السننيرة النبويننةو
الميتبػػة العص ػريةو صػػيدا –بيػػروتو ج3و ص .158ووبػػد الػػرحمف أرلػػت الباشػػاو صننور مننن حينناة الصننحابةو دار الن ػػائس

للطباوة والنشرو (ط)1و 1412ىػ1992-ـو ص13و .12
( )42أبو نعيـ األص يانقو حمية األولياءو ج1و ص.246

( )43القصة لق :البخاريو صحيح البخناريو حػديث رقػـ ()755و يتػاب األذافو بػاب و ػوب القػراءة لالمػاـ والمػأموـ لػق الصػلوات
يليا لق الحض والس ر وما ي ير لييا وما يخالتو ج1و ص .151ومسلـو صحيح مسنممو يتػاب الصػاةو بػاب القػراءة لػق

الظير والعصرو ج1و ص.334

( )44أحمد بف ولق بف ح ر العسقانقو فتح الباري شرح صحيح البخاريو دار المعرلةو بيروتو 1379و ج2و ص 239و .240
( )45صالط بف محمد السويدافو الدعاوى الكيدية في الفقو والنظام السعوديو ص.35

( )46ضاة ومحامون" الدعوى الكيدية" صوت الضعف ولممتضرر الحق في التعويض ،صحي ة المدينة السعوديةو  15مايو .2015

( )47ابراىيـ الحسينقو الدعاوى الكيدية في المحاكم...التعزير والتعويض المالي يحالن المشكمة ،العدد  10-15265إبريؿ 2010ـ.
( )48صالط بف محمد السويدافو الدعاوى الكيدية في الفقو والنظام السعوديو ص.22
( )49ينظر :صالط بف محمد السويدافو المر ع السابقو ص.29-25

( )50صالط بف محمد السويدافو الدعاوى الكيدية في الفقو والنظام السعودي ،ص.34

( )51أخر ػػو مسػػلـو صننحيح مسننممو يتػػاب اإليمػػافو بػػاب اإليمػػاف مػػا ىػػو بيػػاف خصػػالوو حػػديث رقػػـ 9و ج1و ص .36والنسػػائق أبػػو وبػػد
الرحمف أحمد بف شعيبو السنن الصغرىو ميتب المطبووات اإلسامية – حلبو (ط)2و 1406ىػ1986-ـو ج8و ص.97

( )52صالط بف محمد السويدافو الدعاوى الكاذبةو ص.32

( )53أخر و البخاريو صحيح البخاريو يتاب األدبو بػاب قولػو تعػالى :ينا أيينا النذين آمننوا اتقنوا ان وكوننوا منع الصناد ين،
ج8و ص.25

( )54القرطب ػػق أب ػػو وبػ ػد اهلل محم ػػد ب ػػف أحم ػػد األنص ػػاريو ال نننامع ألحكنننام القنننرآنو دار اليت ػػب العلمي ػػةو بي ػػروت –لبن ػػافو ج16و

ص .205وينظر وبد الرحمف بف أبق بير السػيوطقو لباب النقول في أسباب الننزولو دار اليتػب العلميػةو بيػروت –لبنػافو
ج1و ص.180

( )55وبػػد اهلل سػػعدو الكاشننف شننرح المرافعننات السننعوديو ج1و ص  .53وسػػعد بػػف ناصػػر الشػػتريو الشننكوى الكيديننة ومننا يترتننب
عمييا من عقوبات ،رابطة العالم االسالمي في الم مع الفقيي االسالميو الدورة الثانية والعشروف للم مع المنعقدة لق مية

الميرمةو ص.7
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( )56ولق حيدرو درر الحكام شرح م مة األحكامو دار ال يؿو (ط)1و 1411ىػ1991-ـو ج4و ص.217
( )57الشتري ،الشكوى الكيديةو ص7و وينظر وبد اهلل سعدو الكاشف في شرح المرافعاتو ج1و ص.53

( )58أبو وبد اهلل محمد بف محمد (أمير الحاج)و التقرير والتحبيرو دار اليتب العلميةو (ط)2و 1403ىػ1983-ـو ج3و ص.335

( )59مصط ى سعد الرحيبانقو مطالب أولي النيى شرح غاية المنتيىو الميتب االسامقو (ط)2و 1412ىػ1994-ـو ج1و ص.392
( )60سعد الشتريو الشكوى الكيديةو ص.8

( )61أبو الحسف ولػق بػف محمػد المػاورديو الحناوي الكبينر فني فقنو منذىب اإلمنام الشنافعيو دار اليتػب العلميػةو بيػروت –لبنػافو
(ط)1و 1419ىػ 1999-ـو ج7و ص.300-299

( )62محمد بف ولق بف محمد الشويانقو السيل ال رار المتدفق عمى حدائق األزىارو دار ابف حزـو (ط)1و ج1و ص.749
( )63ابف القيـو الطرق الحكميةو ص.306

( )64أخر و مسلـو صحيح مسممو يتاب البر والصلة واآلدابو باب تحريـ الظلـو حديث رقـ 2577و ج4و ص .994

( )65أخر ػػو البخػػاريو صننحيح البخ ناريو يتػػاب الشػػياداتو بػػاب مػػف أقػػاـ البينػػة بعػػد اليمػػيفو حػػديث رقػػـ 2680و ج3و ص.180
ومسلـو صحيح مسممو يتاب األقييةو باب الحيـ بالظاىر واللحف بالح ةو حديث رقـ 1713و ج3و ص .337

( )66ابػػف ح ػػر العسػػقانق أحمػػد بػػف ولػػقو فننتح البنناري شننرح صننحيح البخنناريو الميتبػػة العصػريةو صػػيدا –بيػػروتو 1422ى ػ2001-ـو
ج2و ص.1081

( )67منصور البيوتقو كشاف القناعو دار اليتب العلمية ف ج6و ص.128

( )68ابف لرحوف ابراىيـ بف ولقو تبصرة الحكام في أصول األ ضية ومناىج األحكنامو ميتبػة اليليػات األزىريػةو (ط1406 )1ى ػ-
1986ـو ج1و ص.51

( )69أبػػو زيريػػا محيػػق الػػديف بػػف شػػرؼ النػػوويو روضننة الطننالبين وعمنندة المفتننينو الميتػػب االسػػامقو بيػػروت – دمشػػؽو (ط)3و
1412ىػ1991-ـو ج11و ص .144

( )70أحمد بف وبد الحليـ بف تيميةو م موع الفتاوىو 1416ىػ 1995-ـو ج35و ص .397-396

( )71الطرابلسق أبو الحسيف واء الديفو معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكامو (د.ط)و (د.ت)و ج1و ص .178
( )72البيوتقو كشاف القناعو ج6و ص .121وينظر وبد اليريـ محمدو العزيز شرح الو يزو دار اليتب العلميػةو بيػروت –لبنػافو
(ط)1و 1417ىػ 1997-ـو ج11و ص.287

( )73واء الديف الياسانق ،بدائع الصنائعو دار اليتب العلميةو (ط)2و 1406ىػ1986-ـو ج7و ص.63
( )74الموسوعة ال نائية اإلسالمية المقارنةو لصؿ  232ييد.

( )75السرخسق محمد بف أحمدو المبسوطو دار المعرلةو بيروتو (د.ط)و 1414ىػ1993-ـو ج26و ص.81

( )76الحطػػاب أبػػو وبػػد اهلل محمػػد بػػف محمػػدو مواىننب ال ميننل فنني شننرح مختصننر خميننلو دار ال يػػرو (ط)3و 1412ىػ ػ1992 -ـو ج6و
ص.306

( )77ولق الخ يؼو الضمان في الفقو االسالميو القاىرة –دار ال ير العربقو 2000ـو ص .45
( )78السرخسقو المبسوط26 ،و ص.81

( )79الحطابو مواىب ال ميلو ج6و .306
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( )80ولق الخ يؼو الضمان في الفقو االسالميو ص.45

( )81زيريا بف محمد األنصاريو فتح الوىاب بشرح منيج الطالبو دار ال ير للطباوة والنشرو 1414ىػ1994-ـو ج2و ص.173

( )82وىبة الزحيلقو نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية وال نائية في الفقو االسالميو دمشؽ –دار ال يرو 1998ـو ص.54

( )83محمد لوزي ليض اهللو نظرية الضمان في الفقو االسالميو (ط)1و 1403ىػ 1983-ـو ميتبة التراث اإلسامق اليويتو ص.92

( )84لتحق الدرينقو نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقو االسنالميو مؤسسػة الرسػالةو (ط1387 )1ى ػ1967-ـ والطبعػة
الرابعةو 1408ىػ1988-ـو ص .290

( )85وىبة الزحيلقو نظرية الضمانو ص .54

( )86وىبة الزحيلقو الفقو االسالمي وأدلتوو دار ال يرو سوريا –دمشؽو الطبعة الرابعةو ج4و ص.2862
( )87محمد لوزيو نظرية الضمانو ص.92

( )88لتحق الدرينقو نظرية التعسفو ص290

( )89أخر ػػو ابػػف ما ػػةو سنننن ابننن ما ننةو يتػػاب األحيػػاـو بػػاب مػػف بنػػى لػػق حقػػو مػػا ييػػر ب ػػارهو حػػديث رقػػـ 2340و ج2و ص.784
والدارقطنق أبو الحسف ولق بف ومرو سنن الدار طنيو مؤسسة الرسالةو بيروت  -لبنافو (ط)1و 1424ى ػ2004-ـو يتػاب

األقيية واألحيػاـو بػاب لػق المػرأة تقتػؿ إذا ارتػدتو حػديث 4539و ج5و ص .407وصػححو األلبػانق محمػد ناصػرو ارواء
الغميل في تخريج أحاديث منار السبيلو الميتب اإلسامقو رقـ 896و ج3و ص .408

( )90زيف الديف وبد الرحمف أحمد بف ر ب ،امع العموم والحكم ،مؤسسة الرسالة  -بيروتو (ط1422 ،)7ىػ2001 -ـو ج2و ص.212

( )91محمد سناف ػاؿو التعويض المادي عن الضرر األدبي أو المادي غير المباشر النناتج عنن ال ناينة أو الشنكوى الكيدينة،
يلية الشريعة والقانوف امعة صنعاءو ص.41

( )92أخر و أبو بير وبد الرزاؽ بف ىماـو المصنفو الميتب االسامق –بيروتو (ط)2و 1403ـو باب مف ألزوو السلطافو برقـ

ألف الحسػػف لػػـ يػػدرؾ ومػػر بػػف
18010و ج9و ص .458قػػاؿ ونػػو ابػػف يثيػػرو إسػػماويؿ بػػف يثيػػر الدمشػػقق :وىػػذا منقطػػع؛ ّ
الخطابو إرشاد ال قيو إلى معرلة أدلة التنبيوو مؤسسة الرسالةو 1416ىػ1996-ـو ج2و ص .282

( )93محمد سنافو التعويض المادي عن الضرر األدبيو ص.47
( )94محيق الديف النوويو الم موعو دار ال يرو ج19و ص.11

اجمللة األردىية يف الذراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2021/1443 ،)4و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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