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التعويض املادي عً الضرر األدبي
(دراسة فقهية مقارىة)
أ.د .جابر إمساعيل احلجاحجة*
تاريخ قبول البحث4238/6/44 :م

تاريخ وصول البحث4238/4/35 :م

ملخص

ييدؼ ىذه البحث إلى دراسة موضوع التعويض المادي عف الضرر األدبػ (د ارسػة قهييػة مهارنػة،

وقد جاء البحث ق مطمبيف وخاتمة بينت ق المطمب األوؿ :مصطمحات الدراسة (التعويض الضرر

المادي األدب  ،وبينت قػ المطمػب النػان  :حكػـ التعػويض المػادي عػف الضػرر المعنػوي وقػد خمصػت
الدراسة إلى الهوؿ بجواز أخذ العوض المادي عف الضرر المعنوي ويعػود تهػديره لمهاضػ

قػي يجػوز أف

يحػػوؿ ذلػػؾ دوف اقتضػػاء القػػخص لحهػػو خصوص ػاً أف الهصػػد مػػف تعػػويض الضػػرر األدب ػ لػػيس إ ازلػػة
الضػػرر موانمػػا ترضػػية المتضػػرر ومواسػػاتو ق ػ حػػيف ذىػػب بعػػض الىهيػػاء إلػػى الهػػوؿ بعػػدـ ج ػواز أخػػذ
العوض المادي عف الضرر المعنوي؛ بدعوى أنو غيػر قابػؿ لمضػبط والتهػدير وأف تعويضػو يتعػارض مػ
مكارـ األخيؽ ومحاسف العادات موانما يجب قيو التعزير وىو موكوؿ لرأي ولػ األمػر كمػا وكيىػا وقػ
الخاتمة :بينت أىـ النتائج والتوصيات الت توصمت ليا الدراسة.
الكممات الدالة :الضرر التعويض الضرر المادي.

Abstract
This research aims to study the issue of financial compensation for moral damage
(moral) it came Search two demands, shown in the first requirement study terms
(compensation, damage, physical, moral), and showed in the second demand the rule of
material compensation for moral damage, the study concluded that it is permissible take
Awad material for damagemoral, and due appreciation to the judge, there may preclude
requiring the person to his right, especially that the purpose of compensation for moral
damage not remove the damage, but satisfaction aggrieved and consolation, while some
scholars went on to say is not permissible to take Awad material for moral damage,
claiming that non-adjustable, and appreciation and that the compensation is contrary to
morals and virtues of habits, but it should be discretionary, which is entrusted to the
opinion of the guardian in quantity and quality.

* أستاذ كمية القريعة جامعة آؿ البيت.

تـ إنجاز ىذا البحث خيؿ إجازة التىرغ العمم الممنوحة مف جامعة آؿ البيت لمعاـ الجامع ٕٓٔٛ/ٕٓٔٚـ.
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التعويض املادي عً الضرر األدبي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املقدمة.

الحمد هلل رب العالميف والصية والسيـ عمى خاتـ األنبياء والمرسميف المبعوث رحمة لمعالميف سيدنا محمػد 

وعمى آلو وصحبو أجمعيف أما بعد:

قإف اإلسيـ ديف عدؿ ورحمة موانصاؼ موانسانية ييدؼ إلى ضػماف الحهػوؽ وصػيانتيا انطيقػا مػف قولػو تعػالى :إِ َّن
ْمُر ِبا ْل َع ْد ِل َو ِ
سِ
ون[النحؿ.]ٜٓ :
ان َوِايتَاء ِذي ا ْلقُْرَبى َوَي ْن َيى َع ِن ا ْلفَ ْح َ
شاء َوا ْل ُمن َك ِر َوا ْل َب ْغ ِي َي ِعظُ ُك ْم لَ َعمَّ ُك ْم تَ َذ َّكُر َ
اإل ْح َ
المّ َو َيأ ُ
ولك ػ يتحهػػؽ ىػػذا األمػػر حػػرـ اهلل  الظمػػـ عمػػى نىسػػو وجعمػػو محرمػػا بػػيف عبػػاده؛ لمػػا قيػػو مػػف إلحػػاؽ الضػػرر
ِ
آء منو لما روي َع ْف أَبِ َذٍّر  عف َّ ِ
ػاؿ:
ؾ َوتَ َعالَى -أََّنوُ قَ َ
يما َرَوى َع ِف المَّ ِو -تََب َار َ
باألبرياء واتياميـ بما ىـ بر ُ
النب ّْ  ق َ
ظالَ ُموا .،ٔ(»...
ت الظُّ ْم َـ َعمَى َن ْى ِس َو َج َع ْمتُوُ َب ْيَن ُك ْـ ُم َحَّرًما قَيَ تَ َ
«َيا ِعَب ِادي إِّْن َحَّرْم ُ

ويعػد موضػوع التعػويض المػػادي عػف الضػرر األدبػ مػػف الموضػوعات التػ يقػتد قييػػا الجػدؿ قػ وقتنػا الحاضػػر؛

ألف الضرر األدب ال يمس الناحية المالية وال الجسدية؛ موانما يصيب عاطىة المتضرر وقػعوره قيػدخؿ عميػو اليػـ وال ػـ
والحزف؛ كػنف يرمػى قػخص قػ قػرقو واعتبػاره نتيجػة السػب والهػذؼ والتحهيػر أو إدخػاؿ الموعػة والحسػرة والخػوؼ عمػى
قمب المتضرر منؿ :انتزاع الطىؿ مف والدتو؛ قتصاب باآلـ والحسرة والضيؽ وانهباض النىس.

ولهد خمت المصنىات الىهيية الهديمة مف النص صراحة عمػى ىػذا المصػطما (الضػرر األدبػ  -المعنػوي :،قيػو مصػطما

حادث ،وال يعن عدـ اقتيار المصطما عدـ وجود مدلولو وتطبيهاتو جاء ق الموسوعة الىهيية "لػـ نجػد أحػداً مػف الىهيػاء عب َّػر
بيػػذا ...موانمػػا ىػػو تعبيػػر حػػادث ...ولػػـ نجػػد أحػػد مػػف الىهيػػاء تكمػػـ عػػف التعػػويض المػػال قػ قػ ء مػػف األضػرار المعنويػػة"(ٕ.،
ولعؿ ىذا ما جعؿ الىهياء المعاصريف يختمىوف ق حكمو بيف مان ومجيز.

أهنية الدراسة.

إف د ارسػػة مػػا يسػػتجد مػػف ح ػوادث وقضػػايا ومسػػائؿ لػػو عظػػيـ األىميػػة ق ػ حيػػاة النػػاس عػػامتيـ وخاصػػتيـ وأف ىػػذه

المسائؿ ينب

إجيء رأي القريعة اإلسيمية بصراحة ووضػوح؛ ألف ذلػؾ يسػيـ قػ درء المىاسػد وقطػ المنازعػات وانتػزاع

الخصػػومات الواقعػػة والمتوقعػػة كمػػا يعػػد ىػػذا الموضػػوع مػػف الموضػػوعات الميمػػة ق ػ وقتنػػا الحاضػػر ق ػ ظػػؿ ت يػػر الهػوانيف
واألعراؼ لذا جاءت ىذه الدراسة لإلسياـ ق ىذه الجيود وقؽ منيج مهارف.
أهداف الدراسة.

تيدؼ الدراسة إلى تحهيؽ اآلت :

ٔ -بياف مىيوـ الضرر المعنوي.

ٕ -بياف أقواؿ الىهياء ق مدى جواز التعويض المادي عف الضرر األدب (المعنوي ،ق الىهو اإلسيم .
مشكلة الدراسة.

ستجيب ىذه الدراسة عف األسئمة اآلتية:

ٔ -ما الضرر المعنوي؟
ٓٔ
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ٕ -ىؿ يجوز التعويض المادي عف الضرر األدب (المعنوي ،ق الىهو اإلسيم ؟
ميهج الدراسة.

اعتمد الباحث المنيج الوصى الهائـ عمػى اسػتهراء الجزئيػات الىهييػة والمػنيج الترجيحػ مػف خػيؿ عػرض اآلراء الىهييػة

مف مظانيا وترتيب األدلة واالعتراضات والتوقيؽ بينيما.
حدود البحث.

يهتصر الجيد ق ىذه الدراسة عمى بيػاف جػواز التعػويض المػادي عػف الضػرر األدبػ (المعنػوي ،قػ الىهػو اإلسػيم أو

عدـ جوازه وقؽ منيج مهارف بيف المذاىب المقيورة( :الحنىية والمالكية والقاقعية والحنابمة.،
الدراسات السابقة.

حظ ىذا الموضوع بالعديد مف الدراسات أىميا:

ٔ -الهػ ػره داعػ ػ

موقففففف الفقففففو اإلسففففيمي مففففن التعففففويض عففففن ال ففففرر المعنففففوي منقػػػور عم ػػى الموقػ ػ اآلت ػ ػ :

www.qaradaghi.com

ٕ -محمد بف عبد ال ىار القريؼ التعويض عن ال رر المعنوي مهاؿ منقور عمى الموق اآلت www.dralsherif.net :
ٖ -الجىػ ػػري تعفففففويض المفففففتيم المت فففففرر بعفففففد بفففففوت براءتفففففو فففففي الفقفففففو اإلسفففففيمي منقػ ػػور عم ػ ػػى الموق ػ ػ اآلت ػ ػ :
journalarticle.ukm

وىذه الدراسات عمى الرغـ مف أىميتيا وقيمتيا العممية إال أنيا ركزت عمى بعض ما يتصؿ بالضرر المعنػوي مػف

حيث التعريؼ وآراء بعض الىهياء.

وجديد ىذه الدراسة أنيا قامت باستجيء آراء الىهياء وأدلتيـ ومناققتيا وقؽ منيج عمم

مدعما بندلة الىهياء مف

مظانيا.
خطة الدراسة.

جاء ىذا البحث ق مطمبيف وخاتمة وبيانيا باآلت :

المطمب األول :تعريؼ مصطمحات الدراسة.

المطمب ال اني :حكـ التعويض المادي عف الضرر المعنوي.

أما الخاتمة قهد ذكرت قييا أىـ النتائج والتوصيات الت توصمت إلييا الدراسة.

املطلب األول :تعريف مصطلحات الدراسة( :التعويض ،الضرر ،املادي ،األدبي (املعيوي).
التعويض لغة واصطيحاً:

(ٖ،

التعويض لغة :أخذ العوض وىو البدؿ والخمؼ ق اإلستهباؿ

تهوؿ :عوضتو تعويضا إذا أعطيتو بدؿ ما ذىب منو.
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وتعوض منو مواعتاض :أخذ العوض(ٗ.،
التعويض اصطيحاً :ىو الماؿ الذي ُيحكـ بو عمى مف أوق ضر اًر عمى غيره ق نىس أو ماؿ أو قرؼ(٘.،
تعريف ال رر لغة واصطيحاً.

َض ّػر
ضّاًر
الم ْنىعة
وض ّػر بِػو وأ َ
َ
ضّره َ
وضَّرهُ َي ُ
َ
الم َ
ضّرة خيؼ َ
ال ر لغة :بضـ الضاد القدة والبيء وبىتحيا ضد النى و َ
ػارةً ِ
وضػ ار اًر( ،ٙويػػنت بمعنػػى :المىسػػدة( ،ٚو ّْ
ػيؽ( ،ٛواليػػزؿ وسػػوء الحػػاؿ قػػاؿ تعػػالى :قَففالُوا َيففا أَي َيففا
ضػ َّ
وضػ َّ
الضػ ُ
ػارهُ ُم َ
بِػػو َ
(،ٜ

َىمَ َنفا ال ففر[يوسػؼ ]ٛٛ :قػاؿ الزمخقػػري :اليػزاؿ مػف القػػدة والجػوع
يفز َم َّ
ا ْل َع ِز ُ
سف َنا َوأ ْ
(ٓٔ،
ص .
عميو ضرر ق مالو أيَ :ن ْه ٌ

والضػرر :النهصػػاف تهػوؿ :دخػػؿ

ال رر اصطيحاً :إلحاؽ مىسدة باآلخريف أو كؿ إيذاء يمحؽ القخص سواء أكػاف قػ مالػو أو جسػمو أو عرضػو أو
عاطىتو(ٔٔ.،

ال رر المعنوي (أو األدبي) كمصطمح مركب :ىو كؿ أذى يصيب اإلنساف ق عرضو أو عاطىتو أو قػعوره مػف قعػؿ

أو قػػوؿ يعػػد ميانػػة لػػو وقيمػػا يصػػيبو مػػف ألػػـ ق ػ جسػػمو مػػف ضػػرب ال يحػػدث بػػو أنػ اًر أو مػػف تحهيػ ٍػر قػ مخاطبتػػو أو

امتياف معاممتو(ٕٔ.،

ولعؿ تسميتو بيذا االسـ (بالضرر المعنوي،؛ ألنو يصيب كرامة اإلنساف وعاطىتو وقعوره وكرامتو.
ال رر المادي كمصطمح مركب :إخيؿ بحؽ لممضرور لو قيمة مالية أو بمصمحة لو ذات قيمة مالية(ٖٔ.،
املطلب الثاىي :حكه التعويض املادي عً الضرر األدبي (املعيوي).

تباينػػت آراء الىهيػػاء ق ػ حكػػـ التعػػويض المػػادي عػػف الضػػرر المعنػػوي الخػػتيؼ ق ػ األسػػاس والمسػػوغ وتهػػدير الضػػرر

المعنوي وتعرض األدلة مف حيث الظاىر مف حيث الجواز والمن .
والنػػاظر ق ػ المصػػنىات الىهييػػة الهديمػػة يجػػدىا خاليػػة مػػف ىػػذا المصػػطما الضػػرر األدب ػ (المعنفففوي) :قيػػو مصػػطما

حادث ولكف مف المعروؼ استهراء إنو ال يترتب عمى عدـ اقتيار المصطما عدـ وجػود مدلولػو وتطبيهاتػو جػاء قػ الموسػوعة
الىهيية "لػـ نجػد أحػداً مػف الىهيػاء عب َّػر بيػذا  ...موانمػا ىػو تعبيػر حػادث...ولـ نجػد أحػدا مػف الىهيػاء تكمػـ عػف التعػويض المػال
ق ق ء مف األضرار المعنوية"(ٗٔ.،

وال يعنػ ذلػؾ أف الىهيػاء لػـ يعرقػوا ىػذا المصػطما بػؿ أقػاروا إليػو قػ مصػنىاتيـ الىهييػة قهػد وجػد مػف الىهيػاء مػف تكمػـ

تعويضا عف ضرر غير مػادي يمحػؽ بػالعرض .وقػ المدونػة :ومػف صػالا مػف قػذؼ عمػى قػهص أو
عف أخذ ق ء مف الماؿ
ً
رد وال قىعو قيو بمغ اإلماـ أـ ال .انظر أبا الحسف وجعمو مف باب األخذ عمى العرض ماالً(٘ٔ.،
ماؿ لـ يجز ُو ّ
وم ػػف المعم ػػوـ بالض ػػرورة أف اإلس ػػيـ ق ػػرض تعويض ػػات مالي ػػة كالدي ػػة واألرش ونحوىم ػػا وعهوب ػػات غي ػػر مالي ػػة عم ػػى

االعتداء عمػى القػرؼ والك ارمػة منػؿ :الجمػد نمػانيف جمػدة كمػا قػ حػد الهػذؼ والتعزيػر عمػى أي اعتػداء محػرـ عمػى العػرض
والقػػرؼ .وعمػػؿ الىهيػػاء معاقبػػة الجػػان بالعهوبػػة التعزيريػػة ذلػػؾ؛ (ألنػػو أذاه بإلحػػاؽ القػػيف بػػو ،ومػ اتىػػاؽ الىهيػػاء عمػػى ىػػذا
النوع مف التعويض إال أنيـ اختمىوا حوؿ التعويض المال عف األضرار المعنوي وذىبوا إلى األقواؿ اآلتية:
القول األول :عدـ جواز أخذ التعويض المال عف الضرر المعنوي؛ ألف الضرر المعنوي ال يمكف تهويمو بماؿ وقيو إغراء
ٕٔ
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لبعض الناس بالتعدي عمى أعراض اآلخريف وكرماتيـ وسمعتيـ مهابؿ دق غرامة مالية ليـ وبيػذا قػاؿ جميػور الىهيػاء
(،ٔٚ

(،ٔٙ

والمالكيػة

مف الحنىيػة

(،ٜٔ

(،ٔٛ

والحنابمػة

والقػاقعية

(ٕٓ،

وبعػض المعاصػريف مػنيـ :عمػ الخىيػؼ

(ٕٔ،

ومحمػد بػو سػاؽ

حيػػث جػػاء قيػػو اآلت ػ  :الضػػرر الػػذي يجػػوز التعػػويض عنػػو يقػػمؿ الضػػرر المػػال

وىػػو مهتضػػى ق ػرار مجم ػ الىهػػو اإلسػػيم
الىعم وما لَ ِحؽ المضرور مف خسارة حهيهية وما قاتو مف كسب مؤكد وال يقمؿ الضرر األدب أو المعنوي(ٕٕ.،

وقد وردت عف أصحاب ىذا الرأي أقواؿ تدؿ عمى عدـ جواز أخذ التعويض المال عف الضرر المعنوي منيا اآلت :
(ٖٕ،

قاؿ الكاسان مف الحنىية" :وليس قيما قبؿ الموضػحة

(ٕٗ،

مػف القػجاج

التحمت ونبت عمييا القعر قي ق ء قييا ق قوؿ أب حنيىة(.،ٕٙ

(ٕ٘،

أرش

مهػدر مواف لػـ يبػؽ ليػا أنػر بػنف

وقاؿ ابف جزي مف المالكية" :وأما ما قبؿ الموضػحة قمػيس قييػا ديػة معمومػة موانمػا قييػا حكومػة ...وىػذا إذا برئػت

عمى عنؿ (،ٕٚ؛ قإف برئت مف غير عنؿ قي ق ء قييا(.،ٕٛ

وقاؿ ال زال مف القاقعية" :إنما تهدر الحكومة بعد اندماؿ الجراحة قمو لـ يوجد تىاوت بػنف الػتحـ الجػرح ولػـ يبػؽ

قيف قىيو وجياف :الهياس أف ال يجب ق ء إال تعزير كما ق الضرب والصى "(.،ٕٜ
(ٖٓ،

وقاؿ ابف قدامة :مواف لـ يحصؿ بالجناية

نهص ق جماؿ وال نى منؿ قطػ إصػب ازئػدة أو قمػ سػف ازئػدة أو

لحية امرأة قاندمؿ الموضػ مػف غيػر نهػص أو زاده جمػاال وقيمػو قىيػو وجيػاف :أحفدىما :ال يجػب قػيئا؛ ألنػو لػـ يحصػؿ

بىعمو نهص قمـ يجب ق ء كما لو لكمو قمـ يؤنر(ٖٔ.،

وذلػؾ محػؿ اتىػاؽ بػيف

وقاؿ عمػ الخىيػؼ :لػيس قييمػا تعػويض مػال عمػى مػا تهتضػ بػو قواعػد الىهػو اإلسػيم

المذاىب(ٕٖ.،

وقػػاؿ الزرقػػا" :إننػػا ال نػػرى مبػػر ار استصػػيحيا لمعالجػػة اإلض ػرار األدب ػ بػػالتعويض المػػال
(ٖٖ،

مجاال واسعا لهمعو بالزواجر التعزيرية"

(ٖٗ.،

قهد تبيف مف خيؿ ىذه األقواؿ إنو ال يجوز أخذ التعويض المادي عف الضرر األدب

مػػا دامػػت الق ػريعة قػػد قتحػػت
موانما قيو العهوبة التعزيرية.

القول ال اني :جواز أخذ العوض المال عف الضرر المعنوي ألنو اعتداء عمى حؽ والحهوؽ مصػانة قػ ديننػا الحنيػؼ

سواء كانػت ماديػة أو معنويػة كمػا أف أحكػاـ اإلسػيـ تيػدؼ حمايػة مصػالا النػاس ورقػ الضػرر عػنيـ وليػذا كػاف مػف

أىػػـ مهاصػػد األحكػػاـ التػ جػػاء بيػػا اإلسػػيـ حىػػظ المصػػالا المعتبػرة وىػ  :الػػنىس والػػديف والعهػػؿ والعػػرض والمػػاؿ
(ٖ٘،

وبيػػذا قػػاؿ أبػػو يوسػػؼ مػػف الحنىيػػة
(،ٖٜ

محمود قمتوت

(،ٖٙ

وبعػػض المالكيػػة
(ٓٗ،

محمد قوزي قيض اهلل

(ٔٗ،

والزرقا

(،ٖٚ

وعػػدد مػػف القػػاقعية
(ٕٗ،

ومحمد سراج

وعػػدد مػػف الحنابمػػة( ،ٖٛومػػف المعاصػريف:

وقتح الدرين

(ٖٗ،

.

وقػػد وردت عػػف أصػػحاب ىػػذا الػرأي األقػواؿ اآلتيػػة الدالػػة عمػػى جػواز أخػػذ التعػػويض المػػال عػػف الضػػرر المعنػػوي
منيا اآلت :
قاؿ أبو يوسؼ :يجب أرش األلـ وىو حكومة عدؿ(ٗٗ،؛ ألف القيف إف زاؿ قاأللـ الحاصؿ ما زاؿ قيجب تهويمو"(٘ٗ.،
يبؽ ليا أنر ونبت القعر يجػب عميػو إرش األلػـ وىػو حكومػة
يذكر المرغينان " :أف مف قج رجيً قالتحمت ولـ َ
عػدؿ عنػد أبػ يوسػؼ وحجتػو قػ ذلػؾ :أف القػيف إف زاؿ قػاأللـ الحاصػؿ لػـ يكػف قػد زاؿ قيجػب تهويمػو وقػاؿ محمػد:

عميو أجرة الطبيب ألنو إنما لزمو أجرة الطبيب ونمف الدواء بىعمو؛ قصار كننو أخذ ذلؾ مف مالو(.،ٗٙ
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وق حاقية الدسوق  :قإف برئ عمى غير قػيف قػي يمزمػو قػ ء إال األدب قػ العمػد مواف بػرئ عمػى قػيف غػرـ الػنهص

وىذا الهوؿ ىو الراجا"(.،ٗٚ

قػػاؿ القػػربين " :وضػػابط مػػا يوجػػب الحكومػػة ومػػا ال يوجبيػػا :إف بهػ ػ أنػػر الجنايػػة مػػف ضػػعؼ أو قػػيف أوجػػب

الحكومة وكذا إف لـ يبؽ عمى األصا"(.،ٗٛ

وقػػاؿ المػػرداوي " :أقػػاد المصػػنؼ بهولػػو قومػػت حػػاؿ جريػػاف الػػدـ أف ذلػػؾ ال يكػػوف ىػػد ار وأف عميػػو قيػػو حكومػػة وىػػو

صحيا وىو المذىب نص عميو وعميو أكنر األصحاب"(.،ٜٗ

قهد تبيف مف خيؿ ىذه األقواؿ إنو يجوز أخذ التعويض المادي عف الضرر األدب .
األدلة ومناقشتيا:
أدلة القول األول:

استدؿ أصحاب ىذا الهوؿ باآلت :

اط ِفل إِالَّ أَن تَ ُك َ ِ
ين َم ُنفواْ الَ تَفأْ ُكمُواْ أَمفوالَ ُكم ب ْيف َن ُكم ِبا ْلب ِ
َّ ِ
فارةً َعفن تَ َفر ٍ
اض نمفن ُك ْم َوالَ تَ ْقتُمُفواْ
َْ ْ َ ْ َ
فون ت َع َ
أوالً :قولو تعالىَ  :يا أَي َيفا الفذ َ َ
ِ
يما[النساء.]ٕٜ :
س ُك ْم إِ َّن المّ َو َك َ
أَنفُ َ
ان ِب ُك ْم َرح ً
وعو الداللة :بيف اهلل تعالى بيذه اآلية الكريمة أف التجارة ال تكوف إال قػ المػاؿ قهػط أو مػا كػاف موضػوعو مػاال

وىذا يقمؿ أكميا بال صػوب والسػرقات وأخػذىا بالهمػار والمكاسػب الرديئػة؛ بػؿ لعمػو يػدخؿ قػ ذلػؾ أكػؿ مػاؿ نىسػؾ عمػى وجػو
البطر واإلسراؼ؛ ألف ىذا مف الباطؿ وليس مف الحؽ(ٓ٘.،

قنخذ العوض عف الضرر األدبػ –وىػو لػيس بمػاؿ -أخػذ مػاال ال قػ مهابػؿ مػاؿ وىػذا أكػؿ لممػاؿ بالباطػؿ وىػو

محظور قرعا.

والضرر المعنوي ليس بماؿ وما داـ أنو ليس بماؿ قػي تجػوز مهابمتػو بمػاؿ؛ قنخػذه يكػوف مػف قبيػؿ أكػؿ أمػواؿ النػاس

بالباطؿ(ٔ٘.،

قاؿ ابف كنير :ينيى تبارؾ وتعالى عباده المؤمنيف عف أف ينكموا أمواؿ بعضيـ بعضاً بالباطؿ أي بننواع المكاسب

الت ى غير قرعية كننواع الربا والهمار وما جرى مجرى ذلؾ مف سائر صنوؼ الحيؿ مواف ظيرت ق غالػب الحكػـ

القرع مما يعمـ اهلل أف متعاطييا إنما يريد الحيمة(ٕ٘.،

ويعاب :إف اآلية السابهة تناولت موضوع التجارة وليست التعويضػات الماليػة عػف األضػرار المعنويػة نػـ إف المػراد
(ٖ٘،

بالباطػػؿ ىػػو المحػػرـ قػػرعاً قػػاؿ الجرجػػان  :الباطػػؿ ىػػو الػػذي ال يكػػوف صػػحيحا بنصػػمو ومػػا ال يعتػػد بػػو وال يىيػػد [قػػيئا]
وعمى ذلؾ ال وجو ألصحاب ىذا الهوؿ باالستدالؿ بيذه اآلية.

ِ
ٍِ
ِ
ػض َب ْيَنَنػا بِ ِكتَ ِ
َع َاربِ ّّ قَهَاؿَ( :يا َر ُسو َؿ المَّ ِػو ا ْق ِ
ػاب المَّ ِػو
اء أ ْ
انياً :ما روي عف أب ُى َرْي َرةَ َ وَزْيد ْب ِف َخالد ا ْل ُجيَن ّْ قَاالَ :ج َ
ِ (ٗ٘،
ِ
ػض َب ْيَنَنػػا بِ ِكتَػ ِ
ؽ ا ْقػ ِ
ام َأرَتِػ ِػو
ػاف َعسػػيىًا
صػ َػد َ
ػاب المَّػ ِػو قَهَػػا َؿ ْ
األع َاربِػ ُّ  :إِ َّف ْابنػ َكػ َ
ػاـ َخ ْ
صػ ُػموُ قَهَػػا َؿَ :
َعمَػػى َىػ َذا قََزَنػػى بِ ْ
قَهَػ َ
ؾ َج ْم ُد ِم َائ ٍػة
ؾ َّ
َى َؿ ا ْل ِع ْمِـ قَهَالُوا :إَِّن َما َعمَى ْابنِ َ
قَهَالُوا لِ َ :عمَى ْابنِ َ
ت ْابنِ ِم ْنوُ بِ ِم َائ ٍة ِم َف ا ْل َ َنِـ َوَولِ َ
ت أْ
يد ٍة نَُّـ َسنَْل ُ
الر ْجـ قَىَ َد ْي ُ
ِ ٍ
النبِػ ُّ « :أل ْق ِ
ض َػي َّف َب ْيَن ُكمػا بِ ِكتَ ِ
يب َع ٍاـ قَهَا َؿ َّ
ػب
ػاب المَّ ِػو أ َّ
ؾ َو َعمَػى ْابنِػ َ
َمػا ا ْل َولِي َػدةُ َوا ْل َ َػن ُـ قَ َػرّّد َعمَْيػ َ
ؾ َج ْم ُػد م َائػة َوتَ ْ ِري ُ
َوتَ ْ ِر ُ
َ
ام َأرَِة َى َذا قَ ْار ُج ْميَا» قَ َ َدا َعمَْييَا أَُن ْي ٌس قََر َج َميَا»(٘٘.،
َع ٍاـ َوأ َّ
ت َيا أَُن ْي ُس لِ َر ُج ٍؿ قَ ْ
َما أ َْن َ
اغ ُد َعمَى ْ
ٗٔ
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النبِػ ُّ « :أل ْق ِ
ضػ َػي َّف َب ْيَن ُكمػػا بِ ِكتَػ ِ
وعففو الداللففة :قػػوؿ َّ
ػؾ َج ْمػ ُػد ِم َائػ ٍػة
ػاب المَّػ ِػو أ َّ
ؾ َو َعمَػػى ْابنِػ َ
َمػػا ا ْل َولِيػ َػدةُ َوا ْل َػ َػن ُـ قَػ َػرّّد َعمَْيػ َ
َ
ػب َعػ ٍػاـ» قهػػد رد َّ
النبِ ػ ُّ  ال ػػنـ والجاريػػة المػػذيف أخػػذا بالباطػػؿ وقػػد نيػػى اهلل عبػػاده عػػف ذلػػؾ قهػػاؿَ  :والَ تَ فأْ ُكمُواْ
َوتَ ْ ِريػ ُ
أَموالَ ُكم ب ْي َن ُكم ِبا ْلب ِ
اط ِفل[البهػرة ]ٔٛٛ :ولػـ يجػز ىػذا الصػما؛ القػتراء حػدود اهلل بػبعض عػرض الػدنيا وحػدود اهلل ال تسػهط
َ
َ
َْ

وال تباع وال تقترى وأجم العمماء أنو ال يجوز الصما المنعهد عمى غير السنة؛ وأنو منتهض أال تػرى أنػو رد ال ػنـ والوليػدة
وألزـ ابنو مف الحد ما ألزمو اهلل( ،٘ٙوعمى ذلؾ ال يجوز أخذ التعويض المادي (اْل َ َنِـ ،عف الضػرر المعنػوي ولػو كػاف ىػذا
الصما جائ از ألقره رسوؿ اهلل ؛ ألنو ال يجوز تنخير البياف عف وقت الحاجة.

ويعاب :إف النب  رد ال نـ والجارية ليس لعدـ جواز التعويض المادي عف الضرر المعنوي؛ موانمػا ألف المسػنلة
اعمِ ُفدوا ُك َّفل و ِ
الزِان َيف ُة َو َّ
منصوص عمى حكميا وىػ الجمػد مائػة جمػدة لمبكػر قػاؿ تعػالىَّ  :
اح ٍفد نم ْن ُي َمفا ِم ََف َة َع ْم َفد ٍة
الزِانفي َ ْ
َ
[النور ]ٕ :وى عهوبة موجعة والرجـ لممحصف عهوبة ميمكة وبمػا أف العهوبػة تصػؿ إلػى جمػد النيػب ورجػـ المحصػف قػي
حاجة إلى التعويض المادي عف الضرر المعنوي.
اء َر ُج ٌؿ ِم ْف َبنِ قَ َزَارةَ إِلَى َّ
ػاؿ
َس َػوَد .قَهَ َ
ام َأرَتِػ َولَ َػد ْ
ت ُغيَ ًمػا أ ْ
ال اً :ما روي َع ْف أَبِ ُى َرْي َرةَ  قَا َؿَ :ج َ
النبِ ّْ  قَهَػا َؿ :إِ َّف ْ
(،٘ٚ
َّ
ػاؿ :إِ َّف
ؽ ؟» .قَػ َ
النبِػ ُّ َ « :ىػ ْػؿ لَػ َ
ؾ ِمػ ْػف إِبِ ٍػؿ؟» .قَػػا َؿ َن َعػ ْػـ .قَػا َؿ« :قَ َمػػا أَْل َو ُانيَػا؟» .قَػػا َؿُ :ح ْمػٌر .قَػا َؿَ « :ىػ ْػؿ ِقييَػا ِمػ ْػف أ َْوَر َ
ؽ»(.،٘ٛ
اىا َذلِ َ
وف َن َزَعوُ ِع ْر ٌ
وف َن َزَعوُ ِع ْر ٌ
ؽ .قَا َؿَ « :و َى َذا َع َسى أ ْ
ؾ؟» .قَا َؿَ :ع َسى أ ْ
ِقييَا لَ ُوْرقًا .قَا َؿ« :قَنََّنى أَتَ َ
َف َي ُك َ
َف َي ُك َ
َس َود ،قيو تعريض بالريبة كننو يريد نىػ الولػد وحجتػو :لػوف
ام َأرَتِ َولَ َد ْ
ت ُغيَ ًما أ ْ
وعو الداللة :قوؿ الىَ َزاري( :إِ َّف ْ

ىػذا الولػػد المخػالؼ ألبويػػو قػ المػػوف لكػف رسػػوؿ اهلل  لػـ يجعػػؿ خػيؼ القػػبو والمػوف داللػػة يجػب الحكػػـ بيػا وضػػرب لػػو
المنؿ بما يوجد مف اختيؼ األلواف ق اإلبؿ ولهاحيا واحد وم ىذا لـ ينهؿ عف الرسوؿ  أنػو أوقػ عميػو عهوبػة الهػذؼ
أو المعاف قيستدؿ مف ىذا الحديث بعدـ التعويض ماديا عما أصاب اإلنساف مػف ضػرر معنػوي؛ ألنػو لػو كػاف التعػويض

المادي جائ از لما غىؿ عنو رسوؿ  ولما أخره(.،ٜ٘
بعاب باآلتي:

أ ،لو أف رسوؿ  أمر الىَ َزاري بالتعويض المادي مهابؿ تعريضو بهذؼ زوجتو يحتمؿ أحد أمريف:
 األول :أف الرجؿ كاذب ق قذؼ زوجتػو وبالتػال رتػب القػارع عميػو عهوبػة الهػذؼ ويترتػب جػراء ىػذه العهوبػة جميػ
اآلنار المترتبة عمى حد الهذؼ.

 ال اني :أف يكوف الرجؿ صادؽ ق قذقو لزوجتو لكنو لـ ينت بنربعة قيداء قينب

عمى الهاض إجراء الميعنة

بيف الزوجيف وعمى ذلؾ ال مبرر لمتعويض عف الضرر المعنوي.

ب ،يحتمؿ أف الىَ َػزاري كػاف سػؤالو استىسػاري ال اسػتنكاري وبالتػال أجابػو رسػوؿ اهلل  ولػـ يػنمره بػالتعويض المػادي
قاؿ القنهيط ( :وبيذا اقتن السائؿ ،ٙٓ(،ولـ ُيعد ىذا قذقاً(ٔ.،ٙ
رابعفاً :انعهػػاد إجمػػاع مػػف الىهيػػاء األولػػيف(ٕ ،ٙعمػػى عػػدـ جػواز التعػػويض المػػال عػػف األض ػرار المعنويػػة منػػؿ :الهػػذؼ والس ػرقة
وخيانة األمانة بؿ قيو الحد أو التعزير(ٖ.،ٙ

ويعاب :إف ىػذا اإلجمػاع ال يسػتند إلػى نػص يمكػف االرتكػاز عميػو قيػو تعبيػر عػف اتىػاؽ الىهيػاء عمػى رأي معػيف

ق قترة زمنية معينة وليس وحياً مف السماء(ٗ.،ٙ
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التعويض املادي عً الضرر األدبي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خامساً :إف قواعد الىهو اإلسيم تنبى التعويض عػف الضػرر المعنػوي؛ ألف التعػويض بالمػاؿ يهػوـ عمػى الجبػر بػالتعويض

وذلػػؾ بػػإحيؿ مػػاؿ محػػؿ مػػاؿ قاقػػد مكػػاقل لػػرد الحػػاؿ إلػػى مػػا كانػػت عميػػو إ ازلػػة لمضػػرر وجب ػ اًر لمػػنهص وذلػػؾ ال يتحهػػؽ إال

بإحيؿ ماؿ محؿ ماؿ مكاقل لو ليهوـ مهامو ويسد مسده وكننو لـ يض عمى صاحب الماؿ الىاقػد قػيئاً ولػيس ذلػؾ بمسػتحؽ
ق الضرر المعنوي(٘.،ٙ

ويعاب :ليس ق القريعة ما ينى صراحة التعويض عف الضرر المعنػوي بػؿ ىنػاؾ إقػارات يىيػـ منيػا جػوار التعػويض

عف الضرر المعنوي وعمى اقتراض صحة ىذا االدعاء إال أنو رأي مهابؿ رأي قتساويا.

سادساً :أف التعويض عف الضرر األدب ليس كاقياً وال يؤدي إلى إزالة الضرر ولػيس قيػو جب ٌػر لممتضػرر عمػا أصػابو
قيو يجحؼ بالىهير وال يردع ال ن والتعويض إنمػا يهصػد بػو الجبػر؛ ولػذا وضػ لػو قػ القػريعة مػا يناسػبو مػف الحػد أو
التنديب وىو تعويض ٍ
كاؼ يزيؿ آنار الضرر عػف المضػرور أمػا العهوبػات البدنيػة قيػ رادعػة لمىهيػر وال نػ كمػا أنيػا
كاقية ق قىاء غيظ المتضرر ورق العار عنو مواعادة االعتبار لو(.،ٙٙ

ويعاب :إف عدـ التعويض عف الضػرر األدبػ ال يعنػ إف القػريعة لػـ تضػ العهوبػات المناسػبة لػردع المجػرميف

بؿ وضعت العهوبات المناسبة سواء عهوبة الجمد عمى حد الهذؼ أو العهوبات التعزيرية األخرى.

سابعاً :أف الضرر المعنػوي لػيس قيػو خسػارة ماليػة وال يسػتند إلػى أسػاس سػميـ؛ قػي يمكػف تحديػده وتهػديره بػؿ ىػو قػ ء
(،ٙٚ

غير محسوس وتهديره يختمؼ باختيؼ األقخاص وال يكوف إال تحكما
(،ٙٛ

يكػػوف إال عػػف ضػػر مػػال واقػ قعػػي أو مػػا قػ حكمػػو

ق حيف أف الضػماف قػ الىهػو اإلسػيم ال

يهػػوؿ الزرقػػا" :إف قبػػوؿ مبػػدأ التعػػويض المػػال عػػف األض ػرار

األدبيػػة محػػذور واضػػا ىػػو أف مهػػدار التعػػويض اعتبػػاط محػػض ال ينضػػبط بضػػابط بينمػػا يظيػػر ق ػ أحكػػاـ القػػريعة

والحرص عمى التكاقؤ الموضوع بيف الضرر والتعويض وىذا متعذر ىنا وكني اًر مػا نسػم قنػدىش قػ أخبػار الػدعاوى
(،ٜٙ

واألقضػػية األجنبيػػة أرقامػاً بػػالميييف لهػػاء مػزاعـ أضػرار أدبيػػة قيػ منتيػػى التىاىػػة"

واألمػػر الظػػاىر أف تهػػدير المبمػػغ

المػػال المحكػػوـ بػػو كتعػػويض عػػف الضػػرر المعنػػوي يكػػوف غالبػػا تهػػدي ار اعتباطيػػا ينتى ػ قيػػو جانػػب التكػػاقؤ بػػيف حجػػـ
الضرر وقيمة التعويض والقػريعة اإلسػيمية حريصػة كػؿ الحػرص عمػى التكػاقؤ بػيف الضػرر والتعػويض بػؿ مػف العػدؿ

أف يوجد التكاقؤ وىذا يتعذر تحهيهو ىنا(ٓ.،ٚ
ويعاب باآلتي:

ٔ -إف الضػرر األدبػ مواف كػاف متعػذر التهػويـ -خيقػاً لمضػرر المػادي -إال أف كمييمػا خاضػ قػ التهػدير لسػمطاف الهاضػ

قمتى رأى الهاض حاالت أف الضرر األدب يمكف تعويضو وبهدر معيف مف الماؿ وجب اإلذعاف لرأي الهاض (ٔ.،ٚ

ٕ -لو سممنا عدـ إمكػاف الضػبط التػاـ قيػذا ال ينب ػ أف يكػوف داقعػاً لػرقض التعػويض مطمهػاً بػؿ ينب ػ البحػث عػف

درء الضػػرر بهػػدر اإلمكػػاف ومػػف المعمػػوـ أف درء الضػػرر الممكػػف مطمػػوب مػػا داـ درء كػػؿ الضػػرر غيػػر ممكػػف بهػػوؿ ابػػف
(ٕ،ٚ

تيميػػة" :إذا لػػـ يكػػف دق ػ جمي ػ الظمػػـ يػػدق الممكػػف منػػو"

إضػػاقة إلػػى ذلػػؾ التهػػدير يمكػػف أف يرج ػ بػػو إلػػى أىػػؿ الػػذكر

والخبرة لمتهدير الممكف والتخميف المحهؽ لمعدالة دوف وكس وال قطط كما ىو منيج اإلسيـ ق التعويض.

ويعاب :بننو ال يسمـ ذلؾ؛ ألف الديات واألروش تعويضات م أنيا ناتجة عف اإلضرار الواق عمى النىس والبدف.
ٖ -أف ىناؾ أقباىاً ونظائر ق الىهو لمنؿ ىػ ػذه المسنلة منؿ :الجروح الت ليس قييا قصاص وال دية محددة قعالجيا
ٔٙ
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الىهياء مف خيؿ حكومة العدؿ أي تهدير الهاضػ واجتيػاده .وىػذا األمػر وارد قػ حػؽ الطػيؽ قيػو مواف كػاف حػؽ غيػر
مال إال أنو يمكف أف يرد عميو التهدير البدل بالماؿ كما ق الخم (ٖ.،ٚ
قاؿ السرخس  :ق الجراحات الت تندمؿ دوف أف يبهى ليا أنر :أنو يجب قييا حكومػة العػدؿ بهػدر مػا لحػؽ المجػروح

مف األلـ(ٗ،ٚ؛ قهدر األلـ الذي ىو ق حهيهتو ضرر معنوي بالماؿ.

ويعفاب :أف ىػذا لػيس مػػف التعػويض عػف الضػرر األدبػ قػ قػ ء قػاأللـ ضػرر مػػادي ال نػزاع قػ جػواز التعػػويض
(٘،ٚ
المال عنو
ػاد َال
ولو صا أنو ضرر أدب قيو اجتياد مهابؿ اجتياد ومف الهواعد المهررة ق الىهػو اإلسػيم ِ ( :اال ْجتِيَ ُ
ض بِ ِاال ْجتِيَ ِاد ،ٚٙ(،وقد حكـ أبو بكر  ق مسائؿ وخالىو عمر  قييا ولـ ينهض حكمو وعمتو بننو ليس االجتياد
ُي ْنهَ ُ
النان بنقوى مف األوؿ وأنو يؤدي إلى أف ال يستهر حكـ وقيو مقهة قديدة(.،ٚٚ

أما قوليـ :إف قكرة التعويض المال عف الضرر المعنػوي قكػرة أجنبيػة قػ لىظيػا وقػ قحواىػا وغريبػة عػف أحكػاـ
القريعة اإلسيمية وىو أمر مستحدث ليس لو نظائر ق الىهو اإلسيم
التعويض عف الضرر المعنوي.

وال توجد أي سابهة قضائية يهرر قييػا الهضػاة

يعاب عميو :أف ما يحدث ق ال رب ىو خطن ق التطبيؽ وليس أصؿ الىكرة ولذلؾ يمكػف وضػ ضػوابط لتسػاعد عمػى

نوع مف الضبط والتهدير العادؿ.

امناً :أف التعويض عف الضرر المعنوي مف باب أخذ الماؿ عمى العرض وىػذا ال يصػا كمػا قػ الهػذؼ ويعػد الهػذؼ مػف
(،ٚٛ

أعظػػـ األض ػرار األدبيػػة الت ػ تحػػؿ بالسػػمعة

وم ػ ذلػػؾ نػػص الىهيػػاء -رحميػػـ اهلل -عمػػى عػػدـ ج ػواز المصػػالحة عنػػو

بماؿ(،ٜٚ؛ ألف المنػؿ العميػا والهػيـ السػامية تػنبى عمػى أف يسػاوـ القػخص عمػى قػرقو وعرضػو كمػا يسػاوـ عمػى األمػواؿ؛
قالماؿ أقؿ مف أف يعوض بو منؿ ىذه األقياء كما أنو ال يردع بو خاصة عند األغنياء(ٓ.،ٛ

جاء ق مواىب الجميؿ" :مف صالا مف قذؼ عمى قهص أو ماؿ لػـ يجػز ورد وال قػىعة قيػو بمػغ اإلمػاـ أو ال

ولممهذوؼ أف يعىو ما لـ يبمغ اإلماـ قإذا بم و أقيـ الحد"(ٔ.،ٛ

قيػػذه األقػواؿ واألقعػػاؿ تعػػد مػػف أنهػػؿ األمػػور عمػػى الػػنىس وعمػػى السػػمعة ومػ كػػؿ ذلػػؾ ال يسػػتحؽ المجنػ عميػػو تعويضػػا

ماديا؛ ألف ىذه األقواؿ واألقعاؿ ال تناؿ الماؿ حتى يستحؽ ماال موانما نالت السمعة والقرؼ.
ويعاب :أف القريعة قرعت الحػد لجريمػة الهػذؼ وىػو ضػرر أدبػ

دوف ذلؾ إزالة الضرر بهدر اإلمكاف،ٕٛ( .

قػي مػان أف يعػوض عػف األضػرار األدبيػة التػ ىػ
(ٖ،ٛ

يهوؿ الزرقا :وق زماننا ىذا يكوف التعزير بنخذ الماؿ أمضى ق العهاب وأحسف ق تحهيؽ النتائج األدبية

.

ويرد عمى ذلك :إف القريعة عالجت الضرر األدب ق جريمة الهذؼ بالحد والتنديب الزاجر وليس بػالتعويض المػال

قي يصا أف يكوف أصيً لمتعويض المال عف األضرار األدبية بؿ يصا أف يكوف أصيً لمهوؿ بعدـ الجواز(ٗ.،ٛ

قاؿ الحاقظ ابف حجػر" :الح ّػد ال يهبػؿ الىػداء وىػو مجمػ عميػو قػ الزنػا والسػرقة وقػرب المسػكر واختمػؼ قػ الهػذؼ

والصحيا انو ك يره"(٘.،ٛ
ويرد:

ٔ -إف ذلؾ غير مسمـ قالماؿ يساعد عمى ىذا االنجبار وتخىيؼ األلـ عف نىس المضرور كما ق الدية؛ حيػث إنيػا
جبر أصاب أىؿ الدـ جراء المصاب الذي حؿ بيـ ى تجبر العاقمة مصيبة أىؿ الجان عميو وتمن الجان

وغيره
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التعويض املادي عً الضرر األدبي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مف التعرض ألمف المجتم واسته ارره(.،ٛٙ
ٕ -إننا ال نسمـ أف المػاؿ حهيػر ال يصػما ألداء ىػذا الػدور كيػؼ ال وىػو يػؤدي دو اًر أكبػر قػ ديػة الػنىس واألعضػاء
ان لِ ُم ْفْ ِم ٍن أَن َي ْقتُ َفل ُم ْْ ِم ًنفا
قمو لـ يكف لو ىذا الدور لما جعمو اهلل تعالى دية لهتؿ إنساف مسمـ قاؿ تعالىَ  :و َما َك َ
ٍ
ٍ
َّ
َىمِ ِو[األنعاـ.]ٜٕ :
سمَّ َم ٌة إِلَى أ ْ
ير َرقَ َبة م ْْ ِم َنة َوِد َي ٌة م َ
إِال َخطَ ًَا َو َمن قَتَ َل ُم ْْ ِم ًنا َخطَ ًَا َتَ ْح ِر ُ
فون ِزي َنف ُة
ٖ -إف المػػاؿ قػواـ الحيػػاة وقياميػػا بػػنص الهػرآف الكػريـ وقػػد قدمػػو الهػرآف عمػػى الولػػد قػػاؿ تعػػالى :ا ْل َمففا ُل َوا ْل َب ُنف َ
اة الد ْنيا وا ْلب ِ
ا ْلحي ِ
َم ًي[الكيؼ.]ٗٙ :
ات َّ
ات َخ ْيٌر ِع َ
الصالِ َح ُ
اق َي ُ
َ َ َ
ََ
ند َرنب َك ََو ًابا َو َخ ْيٌر أ َ
تاسففعاً :إف الهػػوؿ بػػالتعويض األدبػ ال يتىػػؽ مػ روح اإلسػػيـ؛ ألف قييػػا تعويضػػا آخػػر غيػػر مهػػدر قػػوؽ الديػػة وقػػد حػدد
ِ
ػاؤ ُى ْـ
اإلسػػيـ مهػػدار الديػػة سػواء ديػػة الػػنىس أو األط ػراؼ أو منػػاق األط ػراؼ قػػاؿ رسػػوؿ اهلل « :ا ْل ُم ْؤ ِمُنػ َ
ػوف تَ َكاقَػنُ د َمػ ُ
اى ْـ»(.،ٛٚ
اى ْـ َو ُى ْـ َي ٌد َعمَى َم ْف ِس َو ُ
َي ْس َعى بِِذ َّمتِ ِي ْـ أ َْدَن ُ
ويعاب :ال مان قرعا مف ضػـ العهوبػة التعزيريػة إلػى عهوبػة الحػدود والهصػاص إذا رأى ولػ األمػر مصػمحة قػ
َّار ِ
ؽ ا ْلَي ِد ِقى ا ْل ُعُن ِ
ضالَةَ ْب َف ُعَب ْي ٍد َع ْف تَ ْعِمي ِ
ؽ أ َِم َػف الس َّ
ؽ ِلمس ِ
الر ْح َم ِف ْب ِف ُم َح ْي ِر ٍ
ػاؿ
ذلؾ لما رواه َع ْب ِد َّ
ُّػن ِة ُى َػو؟ قَ َ
يز قَا َؿَ :سنَْلَنا قَ َ
ػار ٍ
أُتِػ َر ُسػػو ُؿ المَّػ ِػو  بِ َسػ ِ
ػت ِقػ ُعُنِهػ ِػو( ،ٛٛوتتػػرؾ مػػدة التعميػػؽ لػػول األمػػر إف رأى قيػػو
ػت َيػ ُػدهُ نُػ َّػـ أ ُِمػ َػر بِيَػػا؛ قَ ُعمّْهَػ ْ
ؽ قَهُ ِط َعػ ْ
َ
مصمحة(.،ٜٛ
عاشففف ارً :أف التعػػويض بالمػػاؿ يهػػوـ عمػػى الجبػػر بػػالتعويض وذلػػؾ ب ػإحيؿ مػػاؿ محػػؿ مػػاؿ مىهػػود مكػػاقل أو قريػػب لػػو

والضػػرر المعنػػوي ال يجب ػره التعػػويض المػػال وال يسػػده؛ قمػػذلؾ وضػػعت لػػو الق ػريعة مػػا يناسػػبو مػػف الحػػد والتنديػػب .قالىهػػو

اإلسيم ال يعترؼ بػذلؾ قػي تعػويض قيػو إالّ عػف األضػرار الواقعػة المانمػة التػ يمكػف تهويميػا بالمػاؿ إضػاقة إلػى أف
األضرار المعنوية كجػرح القػعور ونمػـ القػرؼ ال يمكػف تعويضػيا بالمػاؿ وال رقعيػا موازالتيػا بػو وتنجبػر بػو ولػذلؾ قػإف
عيجيا ق الىهو اإلسيم يكوف بالعهوبات ال بالضماف المال (ٓ.،ٜ

ويعاب :إف جمي اآليات الواردة ق تحريـ االعتداء عمى النىس والماؿ والعرض والني عف الىساد ق األرض

وعف اإلضرار بالحرث والنسؿ والكوف والبيئة كؿ ىذه اآليات الت ال تعد ىنا لكنرتيا تنبت أف كؿ مػا ىػو ضػرر وخبيػث
قيو محرـ يوجب سخط اهلل ق اآلخرة وقد بيف اهلل لبعضيا العهوبات المهدرة مف الهصاص والحػدود وتػرؾ الحػديث عػف
العهوبػػات الدنيويػػة لمعظميػػا ومػػف المعمػػوـ أف كػػؿ مػػا ىػػو معصػػية موجبػػة لمعهػػاب قػ اآلخػرة يجػػب أف تتخػػذ بقػػننيا التػػدابير
الزاجرة ق الدنيا موازالة ما يجره مف آنار وأضرار؛ بؿ إف اآليػات الهرآنيػة منعػت اإلضػرار بػيف الوالػد والولػد قػاؿ تعػالى :الَ
ود لَّ ُو ِب َولَِد ِه َو َعمَى ا ْل َو ِار ِث ِم ْ ُل َذلِ َك [البهرة.]ٕٖٖ :
تُ َ َّ
آر َوالِ َدةٌ ِب َولَِد َىا َوالَ َم ْولُ ٌ
يهوؿ ابف تيمية " :الضرار محرـ بالكتاب والسنة ومعموـ أف المقاقة والمضارة مبناىا عمى الهصد واإلرادة أو عمى

قعؿ ضرر ال يحتاج إليو قمتى قصد اإلضرار ولو بالمباح أو قعؿ اإلضرار مف غير استحهاؽ قيو مضار"(ٔ.،ٜ

حففادي عشففر :روي عػػف بعػػض أىػػؿ العمػػـ أف الضػػماف ال يكػػوف إال عػػف ق ػ ء منميػػا أو قيمػػا وىػػذا ال يمكػػف تهػػديره ق ػ
الضرر المعنوي قاؿ ابف نجيـ ":مف آذى غيره بهوؿ أو قعؿ يعزر ولو ب مز العيف"(ٕ.،ٜ

قاؿ السيوط " :اعمـ أف األصؿ ق المتمىات ضماف المنؿ بالمنؿ والمتهوـ بالهيمة"(ٖ.،ٜ
ٔٛ
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ويعاب :ىناؾ مف العمماء مف قاؿ بجواز التعويض عف الضرر المعنوي وقد سبؽ بياف ذلؾ.
أدلة القول ال اني:

استدؿ أصحاب ىذا الهوؿ الهائؿ بجواز أخذ العوض المال عف الضرر المعنوي باآلت :

أوالً :من القران الكريم:

ِ ِ
ِ
ِ
رين[النحؿ.]ٕٔٙ :
ص َب ْرتُ ْم لَ ُي َو َخ ْيٌر لن َّ
مصا ِب َ
ٔ -قولو تعالىَ  :وِا ْن عاقَ ْبتُ ْم َ َعاق ُبواْ ِبم ْ ِل َما ُعوِق ْبتُم ِبو َولََن َ
وعو الداللة :دلت ىذه اآلية عمى وجوب معاقبة الجان بمنؿ ما قعؿ(ٗ ،ٜقمف صن بكـ صن سوء قاقعموا منمػو

وال تزيدوا عميو والعهوبػة قػ الحهيهػة؛ إنمػا ىػ النانيػة وسػميت األولػى عهوبػة لمقػاكمة المىػظ(٘ ،ٜيعنػ  :إف رغبػتـ قػ اسػتيىاء

الهصػػاص قػػاقنعوا بالمنػػؿ وال تزيػػدوا عميػػو؛ قػػإف اسػػتيىاء ّْ
الزيػػادة ظمػػـ والظمػػـ ممنػػوع منػػو قػ عػػدؿ اهلل ورحمتػػو وعمػػى ذلػػؾ
قمف استوقى بالسيؼ مف قتؿ متعديا ب ير السيؼ ويكوف متعديا عاصيا هلل تعالى قيما أمر(.،ٜٙ

والممانمػػة بالعهوبػػة ىػػو األصػػؿ إذا أمكػػف اسػػتيىاء العهوبػػة دوف حيػػؼ لكػػف أحيانػػا يكػػوف االسػػتيىاء غيػػر ممػػف كمػػف
ضرب آخر بعيار ناري قاستهر ق أحقائو قى منؿ ىذه الحالة ال يمكف الممانمة ق االستيىاء مف غيػر حيػؼ وعنػدىا

يهضى بحكومة عدؿ يهض بو أىؿ الخبرة واالختصاص.
فين
اعمَ ُمفواْ أ َّ
َن المّ َ
اعتَ َدى َعمَ ْي ُك ْم َواتَّقُفواْ المّ َ
فو َمف َ ا ْل ُمتَّ ِق َ
فو َو ْ
اعتَ ُدواْ َعمَ ْي ِو ِب ِم ْ ِل َما ْ
اعتَ َدى َعمَ ْي ُك ْم َ ْ
ٕ -قولو تعالىَ َ  :م ِن ْ
[البهرة.]ٜٔٗ :
وعو الداللة :تعد ىذه اآلية أصؿ قػ الممانمػة قػ الهصػاص قمػف قتػؿ بقػ ء قتػؿ بمنػؿ مػا قتػؿ بػو مػا لػـ يهتمػو بىسػؽ:

كالموطية مواسهاء الخمر واإلحراؽ والسـ؛ قيهتؿ بالسيؼ(.،ٜٚ
النػ ِ
ب بِ َّ
ػار إِالَّ َر ُّ
ب
قػػاؿ ابػػف الماجقػػوف :إف مػػف قتػػؿ بالنػػار أو بالسػػـ ال يهتػػؿ بػػو قػػاؿ رسػػوؿ اهلل « :قَِإَّنػػوُ الَ ُي َعػ ّْػذ ُ
َّ
الن ِار»( ،ٜٛوالسـ نار باطنة(.،ٜٜ
ذكػػر أىػػؿ التىسػػير أف مػػف معػػان ىػػذه اآليػػات أف مػػف أُصػػيب بمظممػػة؛ أف ال ينػػاؿ مػػف ظالمػػو إذا تمكػػف إال منػػؿ
(ٓٓٔ،

ظيمتو ال يتعداه إلى غيره

وق ىذا تهرير لمبدأ التعويض الهائـ عمى العدؿ واإلنصاؼ ق استيىاء الحؽ.

ويعفاب عفل اآليتفين السففابقتين :إف القػارع الحكػيـ قػد الحػظ أف عهوبػة الهصػػاص مػ قياميػا عمػى مبػدأ المسػاواة بػػيف

الجريمة والجزاء ال تصما ق جمي األحواؿ؛ ألنيا إذا صمحت قػ بعػض أحػواؿ العمػد ال تصػما قػ بعػض حػاالت أخػرى
مػف حاالتػػو ال تتحهػػؽ قييػػا المسػاواة بػػيف الجريمػػة والجػزاء لعػػدـ إمكانيػا كمػػا ال تصػػما لمسػػبب نىسػو قػ أحػواؿ الخطػػن إذا لػػـ
يهصد الىاعؿ قييا إحداث ما وق مف الضػر وكػاف اعتبػاره ضػر ار سػماويا أقػرب مػف اعتبػاره ضػر ار مسػوؤال عنػو مػف أحدنػو

ومف الظمـ ق ىذه األحواؿ أف يىعؿ بو ما لـ يرد أف يصيب بو غيره أو منؿ ما صػدر منػو عمػى غيػر إرادتػو واختيػاره ومػف

أجؿ ذلؾ عدؿ ق ىذه األحواؿ عف مبدأ المساواة والتمانؿ بيف الجريمة والجزاء ولـ يقرع قييا الهصػاص غيػر أنػو لػـ يكػف
مف العدؿ إعىاء الجان قييا مف المسؤولية وكاف الواجب أف يصاف دـ اإلنساف مف اليدر وأف يضمف الىاعؿ مػا بػو تخىػؼ
آالـ المجن ػ عميػػو ل ػو ضػػرره ويػػذىب عنػػو بهػػدر اإلمكػػاف غػػيظ الهمػػوب وحهػػد النىػػوس ولممػػاؿ ق ػ ىػػذا السػػبيؿ أن ػره الطيػػب
المعروؼ ق تخىيؼ اآلالـ وقىاء ما ق الصدور(ٔٓٔ.،

قالتعويض بال رامات المالية مناسب مف الناحية االجتماعية والتقريعية خاصة ق وقتنا الحاضر قيو مف باب الجزاء
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1442 ،)3ه2020/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التعويض املادي عً الضرر األدبي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالسيئة؛ ألنو مما يسوء صاحبو بنخذ مالو كما إف العهوبة المالية أنسػب وأجػدى نىعػا قػ كنيػر مػف الحػاالت مػف الحػبس
الذي يهيد حرية اإلنساف ويتضرر مف جراء حبسو إقراد أسرتو ماديا ومعنويا موالى غيرىػا مػف مىاسػد السػجوف أو العػزؿ
مف وظيىتو أو تقييره ق سوقو ومحمتو ...قنخذ الماؿ ىنا لو مبرره القرع بارتكاب الىعؿ الس ء ق حؽ المضرور
موايهاع الضرر األدب قد يىوؽ ق بعض صوره الضرر المادي.

يهوؿ الجرسيى ( :والناس ق ىذه الحهوؽ كاألعصاب ق العروؽ قمنيا ما يكى قيو التوبيخ والدؾ اليسػير عمػى

قدر السياسة وحسف التدبير ومنيا ما يحتاج إلى الىصد ووض المحاجـ عمى قدر الهوة وحذؽ الحاكـ قإف عظـ األمر
وباف الط ياف قي بد مف استعماؿ الك وتبرد القرياف.،ٕٔٓ(،
انياً :من السنة النبوية:

ٔ -قاؿ رسوؿ اهلل « :ال ضرر وال ِ
ض َرَار»(ٖٓٔ.،
ََ َ َ
وعفو الداللفة :الضػرر ضػػد النىػ يهػاؿ :ضػره يضػره ضػ ار وضػ ار ار وأضػر بػو يضػػر إضػ ار ار ومعنػاه :ال يضػر الرجػػؿ

أخاه قينهصو قيئا مػف حهػو والضػرار قعػاؿ مػف الضػر أي :ال يجازيػو بإضػرار بإدخػاؿ الضػر عميػو؛ قالضػر ابتػداء الىعػؿ

والضرار الجزاء عميو وقيؿ :الضرر ما تضر بو صاحبؾ وتنتى أنت بو والضػرار أف تضػره مػف غيػر أف تنتىػ وقيػؿ :ىمػا
بمعنػػى واحػػد وتكرارىمػػا لمتنكيػػد وقػػد دؿ الحػػديث عمػػى تح ػريـ الضػػرر؛ ألنػػو إذا نىػػى ذاتػػو دؿ عمػػى الني ػ عنػػو؛ ألف الني ػ
لطمب الكؼ عف الىعؿ وىو يمزـ منو عدـ ذات الىعؿ قاستعمؿ اليزـ ق الممزوـ وتحريـ الضرر معموـ عهي وقػرعا إال مػا

دؿ القرع عمى إباحتو رعاية لممصمحة الت تربو عمى المىسدة وذلؾ منؿ :إقامة الحدود ونحوىا وذلؾ(ٗٓٔ.،

(٘ٓٔ،

ويعد رق الضرر مف أعظـ أىداؼ القريعة ال راء وسمو غاياتيػا؛ ألف درء المىاسػد مهػدـ عمػى جمػب المصػالا

وقد جاء ىذا الحديث نص عاـ عمى كؿ أنواع الضرر قهصره عمى الضرر المادي تخصػيص ب يػر مخصػص قيكػوف حكػـ
التعويض قاميً لو دوف تىريؽ(.،ٔٓٙ

يهوؿ الزرقا" :وىذا الحديث يرس قاعدة ى مف أركاف القػريعة وىػ أسػاس لمنػ الىعػؿ الضػار وترتيػب نتائجػو قػ
التعػػويض المػػال والعهوبػػة كمػػا أنيػػا سػػند لمبػػدأ االستصػػيح قػ جمػػب المنػػاق ودرء المىاسػػد .ونػػص الحػػديث ينىػ الضػػرر؛
(،ٔٓٚ

قيوجب منعو مطمها ويقمؿ الضرر الخاص والعاـ"

وال يدخؿ قػ الحػديث الهصػاص واإلتػيؼ المقػروع عمػى تىصػيؿ

قيو ولىظ (ضرر ،نكرة ورد قػ سػياؽ النىػ لمجػنس قيػو عػاـ يقػمؿ كػؿ مػا يطمػؽ عميػو اسػـ الضػرر وىػو اإليػذاء والػنهص
ويقمؿ كذلؾ الضرر الخاص والعاـ(.،ٔٓٛ

يهػػوؿ الػػدرين  :إف قواعػػد القػػرع ال تػػنبى تهػػدير التعػػويض عػػف الضػػرر األدبػ

أو المعنػػوي لكػػف تمقػػياً مػ روح القػريعة

الت ػ حرمػػت اإلض ػرار واإليػػذاء بقػػتى صػػوره وقػػرعت الحػ ّػد لجريمػػة الهػػذؼ وىػػو ضػػرر معنػػوي أدب ػ

وبػػذلؾ قػػي مػػان أف

يعوض عف األضرار بهدر اإلمكاف وبالهياس لممضار المعنوية ق التهويـ عمى المناق المعنوية(.،ٜٔٓ

وورود الحػػديث بعػػد نى ػ الجػػنس بػ ػ (ال ،يػػدؿ قطع ػاً عمػػى نى ػ الضػػرر عام ػاً ومطمه ػاً وعمػػى رقعػػو قبػػؿ الوقػػوع بطػػرؽ

الوقاية ورقعو بعد الوقوع بإزالة آناره كما أف نصو ينى الضرار قي تجوز مهابمة الضرر بالضػرر قػ الحهػوؽ الماليػة؛ ألف
ذلؾ توسيعاً لدائرة الضرر الواق وليس قيو ترميـ وال رق قمف أتمؼ مػاؿ قػخص آخػر ال يجػوز أف يػرد بالمنػؿ؛ موانمػا يجػب
الحكـ لو عميو بالتعويض الذي يجبر ضرره وينهؿ الخسارة إليو(ٓٔٔ.،
ٕٓ
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ويعاب :الحػديث خػارج محػؿ النػزاع؛ لعػدـ داللتػو عمػى التعػويض المػال عػف الضػرر المعنػوي بػؿ أقصػى مػا قيػو

تحريـ الضرر دوف التعرض لمتعويض عنو .وم الهوؿ بدق التعويض عف الضرر المال -م عػدـ انضػباطو -إضػرار
لممعوض وىذا الحديث جاء بمن الضرر عمى الطرقيف.
ّْ

ويعففاب عمففى ذلففك :أف محػػؿ الخػػيؼ ىػػو طريهػػة الزجػػر؛ والقػريعة أخػػذت قػ مبػػدأ الزجػػر بعهوبػة التعزيػػر ال بػػالتعويض

المال ق الضرر األدب (ٔٔٔ.،

ِ
ػاء ُك ْـ َوأ َْمػ َػوالَ ُك ْـ َعمَػ ْػي ُك ْـ َحػ َػرٌاـ َك ُح ْرَمػ ِػة َيػ ْػو ِم ُك ْـ َىػػ َذا ِقػػ َقػ ْػي ِرُك ْـ َىػػ َذا ِقػػ َبمَػ ِػد ُك ْـ»
ٕ -قػػاؿ رسػػوؿ اهلل « :قَ ػِإ َّف د َمػ َ
ِ
ِ
ضوُ»(ٖٔٔ.،
وقولو ُ « :ك ُّؿ ا ْل ُم ْسمِـ َعمَى ا ْل ُم ْسمِـ َح َرٌاـ َد ُموُ َو َمالُوُ َو ِع ْر ُ

(ٕٔٔ،

وعو الداللة :أف رسوؿ اهلل  عطػؼ تحػريـ العػرض عمػى الػنىس والمػاؿ وىمػا ممػا يعػوض عنيمػا بمػاؿ قكػذلؾ يجػوز

أخذ العوض عف الضرر المعنوي.

قاؿ الزرقا :قى ىذا الحديث تهرير العتبار األضرار األدب مف المحرمات الكبيرة اإلنـ ويستىاد ىذا مف عػد القػتـ

والهذؼ منؿ التعدي عمى النىس والحهوؽ بسىؾ الدـ وأكؿ الماؿ وىذا يؤكد أف الضرر األدب يوجب تدبي ار زجريا يزيمو

ويمحو أنره(ٗٔٔ.،

ويعاب :أف داللة التحريـ موجودة وظاىرة ولكف المىػظ قاصػر عػف إنبػات التعػويض المػال عػف الضػرر المعنػوي

(٘ٔٔ،
العػػرض بالمػػاؿ والػػدـ ق ػ حػػديث« :قَ ػِإ َّف
وأيض ػاً ال ػراجا ق ػ داللػػة االقت ػراف أنيػػا ضػػعيىة ال يعػػوؿ عمييػػا
أمػػا اقت ػراف ْ
ِ
ػاء ُك ْـ َوأ َْمػ َػوالَ ُك ْـ َعمَػ ْػي ُك ْـ َحػ َػرٌاـ َك ُح ْرَمػ ِػة َيػ ْػو ِم ُك ْـ َىػ َذا ِقػ َقػ ْػي ِرُك ْـ َىػ َذا ِقػ َبمَػ ِػد ُك ْـ  ،ٔٔٙ(»...قيػػو لبيػػاف الحرمػػة ال لمقػػروعية
د َمػ َ
ِ
فُ
وىا َو ِزي َن ًة َوَي ْخمُ ُ
ير ِلتَْرَك ُب َ
التعويض المال كاالقتراف بيف الخيؿ والب اؿ والحمير ق قولو تعالىَ  :وا ْل َخ ْي َل َوا ْل ِب َغا َل َوا ْل َحم َ
ون ،ٔٔٚ(إلباحة الركوب وال يسػتدؿ عمػى جػواز لحػـ الحميػر القترانيػا ىنػا بالخيػؿ قيػو لبيػاف الحرمػة ال لمقػروعية
َما الَ تَ ْعمَ ُم َ

التعويض المال (.،ٔٔٛ

ض ٌػد ِم ْػف َن ْخ ٍػؿ ِقػى َحػائِ ِط َرُجػ ٍؿ
ٖ -ويمكف االستدالؿ ألصحاب ىذا الهوؿ بما روي َع ْف َس ُم َرةَ ْب ِف ُج ْن ُد ٍب أََّنوُ َك َان ْ
ػت لَػوُ َع ُ
اؿ :قَ َكاف سمرةُ ي ْد ُخ ُؿ إِلَى َن ْخمِ ِو قَيتَن ََّذى بِ ِو وي ُق ُّ ِ
ِ
يعػوُ قَػنََبى
َىمُوُ قَ َ
ص ِار قَا َؿَ :و َم َ َّ
الر ُج ِؿ أ ْ
ب إِلَْي ِػو أ ْ
ؽ َعمَْيو قَطَمَ َ
ََ
َ
َ َ َُ َ
َف َيبِ َ
م َف األ َْن َ
ػب إِلَْي ِػو َّ
َف ُيَن ِاقمَوُ قَنََب قَػنَتَ َّ
َف ُيَن ِاقمَػوُ قَػنََبى.
النبِػ َّ  قَػ َذ َك َر َذلِػ َ
ػب إِلَْي ِػو أ ْ
النبِػ ُّ  أ ْ
ب إِلَْي ِو أ ْ
يعػوُ قَػنََبى قَطَمَ َ
ؾ لَػوُ قَطَمَ َ
قَطَمَ َ
َف َيبِ َ
ِ
َّ ِ
صِ
ػب
ؾ َكػ َذا َو َكػ َذا » .أ َْم ًا
ػار ّْ
ض ّّ
قَا َؿ « قَيَْبػوُ لَػوُ َولَػ َ
ي « :ا ْذ َى ْ
ػر َرَّغَبػوُ ِقي ِػو قَػنََبى قَهَػا َؿ «:أ َْن َ
ػت ُم َ
ػار» .قَهَػا َؿ َر ُسػو ُؿ المػو  لأل َْن َ
قَا ْقمَ ْ َن ْخمَوُ»(.،ٜٔٔ
وعو الداللة :قهد أراد النب  نى الضرر ببيعو أو مناقمتو أو ىبتو(ٕٓٔ ،وىذه األدلة بمجموعيػا تػدؿ عمػى منػ

الضػػرر ووجػػوب تضػػمينو سػواء كػػاف الضػػرر ماديػاً أـ معنويػاً قمػػيس ىنػػاؾ دليػػؿ عمػػى تخصػػيص الضػػرر بالمػػادي بػػؿ ىػػو يعػػـ

كػػؿ أنواعػػو قػػإذا كػػاف التعػػويض عػػف الضػػرر المػػادي جػػائ اًز بػػي خػػيؼ قػػإف المىػػروض أف ينسػػحب ىػػذا الحكػػـ عمػػى الضػػرر
بد أف يكوف التعويض ضمف ضوابط قرعية.
األدب ؛ ولكف ال ّ

قػاؿ الهػره داعػ  :إف قواعػد القػرع ال تػنبى تهػدير التعػػويض عػف الضػرر األدبػ

أو المعنػوي لكػف تمقػياً مػ روح

الحد لجريمة الهذؼ وىو ضرر معنوي أدب
القريعة الت حرمت اإلضرار واإليذاء بقتى صوره وقرعت ّ
أف يعوض عف األضرار بهدر اإلمكاف وبالهياس لممضار المعنوية ق التهويـ عمى المناق المعنوية(ٕٔٔ.،

وبػذلؾ قػي مػان

قاؿ اإلماـ أحمد حنبؿ -ق رواية بعد أف ذكر لو ىذا الحديث :-كؿ ما كاف عمى ىذه الجية وقيو ضرر يمن مف
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1442 ،)3ه2020/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التعويض املادي عً الضرر األدبي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذلؾ قإف أجاب مواال أجبره السمطاف وال يضر بنخيو ق ذلؾ وقيو مرقؽ لو(ٕٕٔ.،
ويعاب :إف ىذا الحديث ال يحتج بو قاؿ األلبان  :ضعيؼ(ٖٕٔ.،

قاؿ ابف حزـ :ىذا منهط ؛ ألف محمد بف عمى ال سماع لو مف سمرة نـ لو صا لكانوا مخالىيف لو ق موضعيف

أحدىما :أنيـ ال يجبروف غير القريؾ عمػى البيػ مػف جػاره وال عمػى البيػ معػو وقػى ىػذا الحػديث خػيؼ ذلػؾ والنػان :

قم نخمو وىـ ال يهولوف بيذا(ٕٗٔ.،

ػتَ :يػا ُم َح َّمػ ُد
ت ِإلَْي ِػو قَ ُه ْم ُ
ٗ -ما روى عبد اهلل بف سيـ ق قصة إسيـ زيد بف سعنة وقييا :قَا َؿ َزْي ُػد بػف َس ْػعَنةَ :قَ َػدَن ْو ُ
َج ِؿ َك َذا و َك َذا؟ قَهَا َؿ :ال يا ييوِد ُّ ِ
َف تَبِ ِ
وما ِم ْف َحائِ ِط بن قُ ٍ
وما إِلَى
يع َ
َى ْؿ لَ َ
يف إِلَى أ ْ
ي َولَكّْن أَبِ ُ
ؾ أْ َ
َ َُ
ؾ تَ ْم ًار َم ْعمُ ً
يعن تَ ْم ًار َم ْعمُ ً
َ
ِ
يف ِمنْهَػػاال ِم ْػف َذ َىػ ٍ
ط بنػ قُ ٍ
ػب ِقػ
ػاي َعنِ قَنَ ْ
َع َ
َج ِػؿ َكػ َذا َو َكػ َذا َوال تُ َسػ ّْػم َحػائِ َ
ػت ِى ْمَيػانِ قَن ْ
أْ
طمَ ْهػ ُ
ػيف ُق ْمػ ُ
ػتَ :بمَػػى قََب َ
ط ْيتُػػوُ نَ َمػان َ
ِ
تَ ْم ٍر َم ْعمُ ٍ
ػاف ْب َػؿ َم َح ّْػؿ
اىػا َّ
َع َ
الر ُجػ َؿ قَهَػا َؿْ :
َج ِػؿ َكػ َذا َو َكػ َذا قَن ْ
ػوـ إِلَػى أ ْ
ط َ
اغ ُػد َعمَ ْػي ِي ْـ قَػنَع ْنيُ ْـ بِيَػا قَهَػا َؿ َزْي ُػد بػف َس ْػعَنةََ :قمَ َّمػا َك َ
ػت لَػو :أَال تَ ْه ِ
ٍ ِ ٍ
ظػر ُ ِ
ِِ
ِ ِ ِِ
األَج ِؿ بِيوم ْي ِف أَو نَ ٍ
ض َػينِ َيػا ُم َح َّم ُػد
يث أَتَْيتُوُ قَن َ
َخ ْذ ُ
ت إِلَْيػو بِ َو ْجػو َغمػيظ قَ ُه ْم ُ ُ
ت بِ َم َجام ِ قَميصو َوِرَدائو َوَن َ ْ
َ َْ َ ْ
ور ِ
اف ِقػ
َحهّْ ؟قَ َوالمَّ ِو َما َعمِ ْمتُ ُك ْـ بن َع ْب ِد ا ْل ُمطَّمِ ِب لَ َم ْ
طتِ ُك ْـ َعِم ٌػـ َوَن َ
اف ِل بِ ُم َخػالَ َ
ظ ْػر ُ
ط ٌؿ َولَهَ ْد َك َ
ت إِلَػى ُع َم َػر َ موِا َذا َع ْيَنػاهُ تَ ُػد َ
ير نَُّـ رمانِ بِبص ِرِه قَهَا َؿ :يا ع ُد َّو المَّ ِو أَتَهُو ُؿ لِرس ِ َّ ِ
َو ْج ِي ِو كا ْل َىمَ ِؾ ا ْل ُم ْستَِد ِ
ص َػن ُ بِ ِػو َمػا أ ََرى قَ َوالَّ ِػذي
َ َ
َس َػم ُ َوتَ ْ
وؿ المو َ مػا أ ْ
َُ
َ َ
ََ
ؽ لَوال ما أُح ِاذر قَوتَو لَضرْب ُ ِ
ؾ َوَر ُسو ُؿ المَّ ِو َ ي ْنظُُر ِإلَى ُع َم َر ِق ُس ُك ٍ
اؿَ :يػا ُع َم ُػر
وف وتُ َؤَد ٍة نَُّـ قَ َ
ْس َ
ت بِ َس ْيى َأر َ
َب َعنَوُ بِا ْل َح ّْ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َ
ػب بِ ِػو يػا عمػر وأ ْ ِ ِ
ِ
َف تَػن ِ ِ
أََنا و ُىو ُكَّنػا أ ْ ِ
اع ِػة ا ْذ َى ْ
ْم َرهُ بِ ُح ْس ِػف التَّْب َ
َعطػو َحهَّػوُ َوِزْدهُ
َ َُُ
ْم َرن ب ُح ْس ِػف األ ََداء وتَػن ُ
َح َػو َج إلَػى َغ ْي ِػر َىػ َذا أ ْ ُ
َ َ
(ٕ٘ٔ،
ِع ْق ِريف ص ِ
اف َما َرَّو ْعتَوُ .
َ َ ً
اعا م ْف تَ ْم ٍر َم َك َ
وعو الداللة :ظاىر الحديث أف رسػوؿ اهلل  أمػر عمػر أف يزيػد زيػد بػف سػعنة عقػريف صػاعاً مػف تمػر تعويضػاً بسػبب
الروع الذي سببو لو عمر والروع ضرر معنوي قدؿ الحديث عمى جواز التعويض عف الضرر المعنوي.

ويعاب :إف ىذا الحديث ال يحتج بو؛ قهد ذكر األلبان أنو حديث منكر وقاؿ « :وعمتو حمػزة بػف يوسػؼ بػف عبػد

اهلل بف سيـ قإنو ليس بالمعروؼ(.،ٕٔٙ

ويفرد عميففو :قػاؿ الحػػاكـ :ىػذا حػديث صػػحيا اإلسػناد ولػػـ يخرجػاه وىػػو مػف غيػر الحػػديث ومحمػد بػػف أبػ السػػري

العسهين نهة تعميؽ الذىب ق التمخيص :ما أنكره وأركو(.،ٕٔٚ
ال اً :القياس:

يمكف االستدالؿ ألصحاب ىذا الهوؿ بالهياس عمى ما استنبطو العمماء مف العمؿ والحكـ مف استحهاؽ المطمهة قبؿ

الدخوؿ نصؼ المير وكذا استحهاؽ المطمهة بعد الدخوؿ متعة الطيؽ(.،ٕٔٛ
رابعاً :من التطبيقات الق اَية:

ىناؾ العديد مف التطبيهات الهضائية تدؿ عمى جواز التعويض المادي عف الضرر المعنوي منيا:

ٔ -مػا روي عػف عبػػد الػرزاؽ عػف معمػػر ومحمػد بػف يحيػػى عػف عبػد الػػرحمف بػف حرممػة أف رجػػي ضػرب رجػي حتػػى

سػػما(،ٕٜٔ؛ قخاصػػمو إلػ ى عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز قنرسػػؿ عمػػر إلػػى بػػف المسػػيب يسػػنلو عػػف ذلػػؾ ىػػؿ كػػاف قػ ىػػذا سػػنة
ماضية؟ قهاؿ بف المسيب" :أخبره أف ذلؾ قد كاف ق زماف عنماف قنغرمو عنماف أربعيف قموصا"(ٖٓٔ.،

ٕ -روي أف رجيً كاف يهص قارب عمر بف الخطاب  قنقزعو عمر قنحدث الرجؿ قهاؿ عمر :أما إنا لـ نرد ىػذا
ٕٕ
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ولكف سنعهميا قنعطاه أربعيف درىماً .قاؿ :وأحسبو قاؿ :قاة أو عناقاً(ٖٔٔ.،

وعففو الداللففة :أف صػػدور الحػػدث مػػف القػػخص بسػػبب الضػػرب ىػػو أذى معنػػوي ولػػيس ماديػاً ألنػػو ممػػا يقػػيف اإلنسػػاف

ويػػؤذي أحاسيسػػو ومقػػاعره قمػػذلؾ رأى ىػؤالء الىهيػػاء الضػػماف بتهػػدير عػػدليف مػػف المسػػمميف ويؤيػػد ذلػػؾ أف عمػػر بػػف الخطػػاب
دق لحيقو تعويضاً عف ضرر أدب ألحهو بو(ٕٖٔ.،

ويعففاب :أف ىػػذا الهضػػاء مػػف عنمػػاف  يػػدؿ عمػػى التوقيػػؼ؛ ألنػػو ال يهتضػػيو الهيػػاس وغيػره مػػف األضػرار األدبيػػة

ليس منمو إذ ال توقيؼ قيو.

ويرد عمى ذلك :أف ىذا التوقيؼ تهدير منضبط بخيؼ غيره مف األضرار؛ قإف التهدير قييا ال ينضبط.
ٍ
ي قَا َؿ :أَرس َؿ عمر إلَى ٍ
ؾ قَِهي َؿ لَيا :أ ِ
َجيبِ ُع َمر
ص ِر ّْ
اف َي ْد ُخ ُؿ َعمَْييَا قَن َْن َك َر َذلِ َ
ام َأرَة ُم َيََّبة َك َ
ٖ -روي َع ْف ا ْل َح َس ِف ا ْلَب ْ
ْ
َ
ْ َ ُ َُ
ػت :وْيمَيَػػا َمػػا لَيَػػا ولِ ُع َمػ َػر قََب ْيَن َمػػا ِى ػ ِق ػ الطَّ ِري ػ ِ
ػات
ت َد ًا
ار قَنَْلهَػ ْ
ػؽ قَػ َػد َخمَ ْ
ضػ َػرَبيَا الطَّ ْمػ ُ
صػ ْػي َحتَْي ِف َو َمػ َ
صػ َ
ؽ َ
ػاح َ
ػت َولَػ َػد َىا قَ َ
َ
قَالَػ ْ َ
َ
ِ
ػت و ٍ
ب قَهَ ػا َؿ ُع َمػ ُػرَ :مػػا تَهُػػو ُؿ َيػػا
ػار ُع َمػ ُػر َّ
َف لَػ ْػي َس َعمَْي ػ َ
اؿ َو ُمػ َػؤّْد ٌ
ضػػيُ ْـ :أ ْ
ػار َعمَْيػػو َب ْع ُ
الصػ َ
قَ ْ
ػح َابةَ قَنَ َقػ َ
استَ َقػ َ
ؾ َق ػ ْ ٌء َّإن َمػػا أ َْنػ َ َ
ؾ أ ََرى أ َّ
ػت
َخ َ
ػانوا قَػالُوا ِقػ َى َػوا َ
َف ِدَيتَػوُ َعمَْي َ
ػحوا لَػ َ
إف َك ُانوا قَالُوا بِ َ ْأريِ ِي ْـ قَهَ ْد أ ْ
طُئػوا َ موِا ْف َك ُ
ػؾ؛ ِألََّنػؾ أ َْن َ
َعمِ ّّ ؟ قَهَا َؿْ :
صُ
ؾ َقمَ ْػـ َي ْن َ
ِ
ِ
ِ
َف ُيهَيّْـ َع ْهمَوُ َعمَى "قَُرْي ٍ
ش"(ٖٖٔ.،
أَ ْق َزَعتْيَا قَنَْلهَ ْ
ت َولَ َد َىا م ْف َسَببؾ قَن َ
َم َر َعميِّا أ ْ َ
وعو الداللة :دؿ ىذا األنر أف عمر بف الخطاب  ضمف الضرر الذي لحؽ بالمرأة وضماف الضرر مف وجييف
األوؿ :دية الولد والنان  :ضماف الخوؼ والىزع الذي لحؽ بالمرأة ولو كاف ضماف الضرر غير جػائز لمػا قػاؿ بػو عمػ

 وأخذ بو عمر قي بد إنيما استندا ق قوليما إلى أنر عف النب .
ويعاب :إف ىذا األنر عمى اقتراض صحتو قي وجو ليستدالؿ بو وليس قػ مػا يػدؿ عمػى التعػويض عػف الضػرر األدبػ

وكؿ ما ق األمر أف عمر عوضيا دية الولد وىو ضرر مادي ال معنوي.

ٗ -ما روى عبد الرزاؽ عف معمر عف أيوب قاؿ :خاصـ إلى قريا رجؿ قهاؿ :إف ىؤالء قالوا ل  :إنا نزوجؾ بنحسف
الناس؛ قجاءون بامرأة عمقاء قهاؿ :إف كاف دلس عميؾ عيبا لـ يجز(ٖٗٔ.،

(ٖ٘ٔ،
عده عيباً؛ ألف
وعو الداللة :قاؿ ابف الهيـ معهباً" :قتنمؿ ىذا الهضاء وقولو :إف كاف دلس عميؾ بعيب"
حيث ّ
الجمػاؿ قػ اإلسػيـ يعػد مػف الصػىات المعتبػرة التػ تػػنكا المػرأة ألجميػا لمػا روي َع ْػف أَبِػ ُى َرْي َػرةَ َ ع ْػف َّ
ػاؿ:
النبِػ ّْ  قَػ َ
ظىَر بِ َذ ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ات ّْ
الد ِ
ؾ»(.،ٖٔٙ
ت َي َدا َ
يف تَ ِرَب ْ
«تُْن َك ُا ا ْل َم ْ أرَةُ أل َْرَب ٍ  :ل َماليَا َولِ َح َسبِيَا َو َج َماليَا َولِدينيَا قَا ْ ْ
مواذا كػػاف قهػػداف الجمػػاؿ عيب ػاً قػػإف أي عمػػؿ يػػؤدي إلػػى قهدانػػو أو التهميػػؿ أو تقػػوييو قإنػػو يعػػد إض ػ ار اًر مواحػػداناً
لعيب وبالتال يجوز التعويض عنو.

٘ -بعث رسوؿ اهلل  عم بف أب طالػب -كػرـ اهلل وجيػو -ليػدي قومػا قػتميـ خالػد بػف الوليػد قنعطػاىـ ميم ػة الكمػب
وعمبة الحالب نـ قاؿ :ىؿ به لكـ ق ء؟ نـ أعطاىـ بروعة الخيؿ نـ بهيت معو بهية قدقعيا إلييـ .أي :أعطاىـ قيمػة
ما ذىب ليـ حتى الميم ة؛ وى الظرؼ الذي يمغ قيو الكمػب والعمبػة وىػ محمػب مػف خقػب .نػـ أعطػاىـ أيضػا بسػبب

روعة أصابت نساءىـ وصبيانيـ حيف وردت عمييـ الخيؿ .وروى :بهيت معو بهيةٌ قنعطاىـ إياىا وقػاؿ :ىػذا لكػـ بروعػة

صبيانكـ ونسائكـ(.،ٖٔٚ

وعو الداللة :إف ق دق عم بف أبػ طالػب  ديػات الهتمػى لػذوييـ ودقػ قيمػة األمػواؿ التػ أتمىػت قػ ديػارىـ

حتى أقؿ ق ء يتصور وجوده ق البيت وىو الظرؼ الذي يمغ قيو الكمب نـ دق تعويضاً عف الىزع مف دخوؿ الخيؿ عمى
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أطىاليـ ونسائيـ وىو ضرر أدب محض(.،ٖٔٛ
خامساً :االعتماد عمى بعض أقوال الفقياء ،م ل:

لهد أنر عف المؤيديف ليذا الرأي األقواؿ اآلتية:

ٔ -ذكػػر أبػػو يوسػػؼ إلػػى وجػػوب التعػػويض عػػف األلػػـ مواف لػػـ يتػػرؾ الجػػرح أن ػرا؛ حيػػث قػػاؿ" :عميػػو أرش األلػػـ؛ وىػػو

حكومة عدؿ؛ ألف القيف الموجب إف زاؿ قاأللـ الحاصؿ لـ يزؿ وقاؿ محمد -رحمو اهلل :-عميو أجرة الطبيب؛ ألف ذلؾ

أنر قعمو قكاف لو أخذ ذلؾ مف مالو مواعطاؤه الطبيب وق قرح الطحاوي قسػر قػوؿ أبػ يوسػؼ عميػو أرش؛ األلػـ بػنجرة

الطبيب والمداواة(.،ٖٜٔ

وذكر (األلـ ،الوارد ق قوؿ أب يوسػؼ ىػو مػف قبيػؿ الضػرر المػادي و بيػاف ذلػؾ واضػا قػ تىسػير (األلػـ ،مػف
قػػوؿ أبػ يوسػػؼ نىػػس؛ قيمػػا مػػا نصػػو" :يرجػ عمػػى الجػػان بهػػدر مػػا احتػػاج إليػػو مػػف نمػػف الػػدواء وأجػرة األطبػػاء حتػػى لػػو
اندممت"(ٓٗٔ.،
ٕ -قرؽ المالكية بيف القيف الباق ق جرح الوجو والرأس والقيف ق غيرىما؛ حيث إف األخير يندرج ق أرش الجرح
إف كػػاف مهػػد اًر أمػػا األوؿ قإنػػو يػزاد التعػػويض بهػػدر القػػيف حيػػث جػػاء قػ التػػاج واإلكميػػؿ " :مواف بهػ ح ػوال الجػػرح قػػيف وكػػاف

أرش الجرح مهد ار اندرج القيف إال ق موضحة الوجو والرأس؛ قإنو يزاد عمى عهميا بهدر ما أقانت باالجتياد"(ٔٗٔ.،

وقػاؿ القػػاقع  :يعػزر قهػػط إلحاقػػا لمجػرح بػػالمطـ والضػرب لمضػػرورة وقيػػؿ :يىػرض الهاضػ قػيئا باجتيػػاده ورجحػػو
البمهين "(ٕٗٔ .،كما نص القاقع ق األـ حوؿ االعتداء عمى الجمد عمى أنو" :إذا ب أر الجمد معيبػا زيػد قػ الحكومػة بهػدر
عيب الجمد م ما نالو مف األلـ"(ٖٗٔ.،
قاؿ ابف قدامة" :وق قطػ حممتػ النػدييف ديتيمػا نػص عميػو أحمػد -رحمػو اهلل -وروى نحػو ىػذا القػعب
والقاقع

والنخعػ

وقاؿ مالؾ والنوري :إف ذىب المبف وجبت ديتيما مواال وجبػت حكومػة بهػدر قػينو ونحػوه قػاؿ قتػادة :إذا ذىػب

الرضاع بهطعيما قىييما الدية"(ٗٗٔ.،

وعو الداللة :جوز الىهياء ق النصوص السابهة جواز التعويض المػال عػف الضػرر المعنػوي قيكػوف ىػذا أصػي قػ
(٘ٗٔ،

الهوؿ بالتعويض المادي عف الضرر المعنوي

إف الضرر ىنا ليس خالصاً بؿ ىو مبن عمى ضرر مادي قيكوف ك ٍ
ػننر

لػػو متصػ ٍػؿ بػػو قيخػػرج عػػف محػػؿ النػزاع .قيػػذا النصػػوص الدقيهػػة واضػػحة قػ اعتبػػار األلػػـ مػ القػػيف وبػػذلؾ يػػرد قػػوؿ مػػف
قػػاؿ :إف الىهيػػاء لػػـ يهػػدروا لأللػػـ أي اعتبػػار؛ إذ ال يخضػ لمتهػػويـ؛ وذلػػؾ ألف األمػػر مػػا داـ اجتياديػاً قػػإف الخبيػػر المخػػتص
يمكف أف يهدر ذلؾ دوف إقراط وال تىريط.
ويعاب :إف ىذه النصوص عمػى كنرتيػا لػيس قيػو مػا يػدؿ عمػى جػواز التعػويض ماديػا عػف الضػرر النىسػ

وعمػى

اقت ػراض إقػػارتيا إلػػى الضػػرر المػػادي قيحتمػػؿ التعػػويض النػػاتج عػػف األلػػـ النػػاتج عػػف الجػػرح والجػػروح ناتجػػة عػػف قعػػؿ
(،ٔٗٙ

مادي

وىذا يجوز التعويض عنو بي خيؼ؛ ألنو يؤدي عادة إلى خسارة مالية كنجرة الطبيب والعيج والهعػود عػف

العمؿ قاؿ أبو يوسؼ ":اعتبار األلػـ أيضػا قػ الجنايػة عمػى حهػوؽ العبػاد حتػى أوجػب عمػى الجػان نمػف الػدواء وأجػرة الطبيػب
إلى أف تندمؿ الجراحة(.،ٔٗٚ
ٕٗ

16

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1442 ،)3ه2020/و

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol16/iss3/1

Al-Hajahjeh: Financial Compensation for Moral Harm - A Comparative Jurisprudential Study

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جابر احلجاحجة

سادساً :أف الواجػب قػ الضػرر األدبػ ىػو :التعزيػر ومنػو التعزيػر بالمػاؿ النابػت بالسػنة ولمحػاكـ أف يمجػن قػ أسػاليب
التعزير إلى ما يراه أقم لمىساد وق زماننا التعزير بنخذ الماؿ أمضى ق العهاب(.،ٔٗٛ

ويعففاب :إف العهوبػػة بال ارمػػة الماليػػة ليسػػت محػػؿ اتىػػاؽ بػػيف الىهيػػاء موانمػػا محػػؿ خػػيؼ بجوازىػػا وعػػدميا كمػػا أف

التعزير ق الضرر األدب ىو مف باب العهوبات ولػيس مػف بػاب التعػويض المػال عػف الضػرر ولػو سػممنا بػالتعزير المػال
لمف أضر ب يره أدبياً؛ لوجب أف يذىب إلى بيت الماؿ ال إلى المتضرر(.،ٜٔٗ

ويعاب عميو :إف الدية ق جرائـ الهتؿ وكذلؾ أرش الجراح تعويض عف ضرر مادي قاستدالليـ ىذا خػارج محػؿ

النزاع(ٓ٘ٔ.،

الرأي الراعح:
بع د أف بينا أقواؿ الىهياء وأدلتيـ ومناققتيا يتبيف لمباحث وجاىة ما استدلوا بو أصػحاب الهػوؿ النػان الهائػؿ بجػواز

التعويض ماديا عف الضرر المعنوي لسيمة بعض ما استدلوا بو وخموه مف المعارض الهادح كما لـ نعنػر عمػى نػص مػف
ق ػرآف ك ػريـ أو حػػديث ق ػريؼ أو قاعػػدة كميػػة تنكػػر التعػػويض المػػادي عػػف الضػػرر المعنػػوي بػػؿ أف ىنػػاؾ نصػػوص تػػوح

بوجػػوب التعػػويض عػػف الضػػرر المعنػػوي مواف لػػـ تكػػف ىػػذه النصػػوص بيػػذا االتسػػاع قيػػذه األدلػػة بمجموعيػػا تػػدؿ عمػػى منػ

الضرر ووجوب تضمينو سواء كاف الضرر مادياً أـ معنوياً قميس ىناؾ دليؿ عمى تخصيص الضرر بالمادي بؿ ىو يعػـ

كؿ أنواعو قإذا كاف التعويض عف الضرر المادي جائ اًز بي خيؼ قيىترض أف ينسحب الحكـ عمى الضرر األدب .
ومما يهوي ىذا الترجيا اآلت :

ٔ -إف التعويض عف الضرر المعنوي يتىؽ م مبػادئ القػريعة ال ػراء وأحكاميػا قػ منػ الضػرر بكػؿ أقػكالو وألوانػو

وأف تػػننير الضػػرر المعنػػوي قػػد يكػػوف قػ بعػػض الحػػاالت أقػػد مػػف الضػػرر المػػادي ودليمػػو مػػا روي َعػ ْػف َّ
ػاؿ:
النبِػ ّْ  قَػ َ
ِ
ِ
ِ
وف ِم ْف لِ َسانِ ِو َوَي ِد ِه َوا ْل ُميَا ِج ُر َم ْف َى َج َر َما َنيَى المَّوُ َع ْنوُ»(ٔ٘ٔ.،
«ا ْل ُم ْسم ُـ َم ْف َسم َـ ا ْل ُم ْسم ُم َ
قالمسػاف اسػػـ العضػػو الػػذي يصػػدر عنػو الكػػيـ وعبػػر الحػػديث بالمسػػاف عػػف الكػيـ لينػػدرج تحتػػو كػػؿ أنػواع الكػػيـ

وقدـ الحديث المساف عمى اليد؛ ألف اإليذاء بالمساف أسيؿ وأقد تنني اًر عمى الػنىس مػف اإليػذاء باليػد .وليػذا كػاف َّ
النبِػ ّْ 
اىج المقركيف قإنو أقؽ عمييـ مف رقؽ النباؿ»(ٕ٘ٔ.،ٖٔ٘( ،
َيهوؿ لحساف بف نابتُ «:
قاؿ القاعر:

ِ
الس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػن ِ
ػاـ
ػات ّْ
اح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
ِج َر َ
اف لَيَ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا التَئ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌ
وقاؿ ابف األعراب ّْ :
(٘٘ٔ،
السػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػي ِ
ّْ
ػاف
ؼ تُ ْد ِممُػ ػ ػ ػ ػ ػػوُ قيب ػ ػ ػ ػ ػ ػ أر ...
َو ُجػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػرُح َّ
َو ُج ػ ػ ْػرُح الػػ ػ َّػد ْى ِر َمػ ػ ػػا َجػػ ػ َػرَح الم َسػ ػ ػ ُ
ٕ -مف المعموـ أف كممة الضرر نكػرة وردت قػ حيػز النىػ قػتعـ الضػرر المػادي والمعنػوي وقػد يكػوف المعنػوي أقظػ
ّْ
ػاف
مسػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
ػاـ َمػ ػ ػ ػ ػ ػػا َجػ ػ ػ ػ ػ ػ َػرَح ال َ
َوال َي ْمتَػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ

(ٗ٘ٔ،

وأقد مف المادي كما أسمىنا قهد وردت قواعد قهيية تدؿ عمى نى الضرر ودقعو مطمهاً منيا:
أ .قاعدة"َ :ال ضرر وَال ِ
ض َرَار"(.،ٔ٘ٙ
ََ َ َ
(،ٔ٘ٚ
ب .قاعدةَّ :
"الض َرُر ُي َاز ُؿ" .
ج .قاعدة" :الضرار ال يزاؿ بمنمو"(.،ٔ٘ٛ
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د.

"الض َرُر ُي ْدقَ بِهَ ْد ِر ِْ
اإل ْم َك ِ
َّ
اف"(.،ٜٔ٘
ُ
موازالة الضرر تكوف بإزالتو ورق آناره.

ٖ -يحمؿ قوؿ المانعيف وتوجيييـ االستدالؿ باآلنار الواردة ق من التعويض عف الضرر المعنػوي حينمػا كػاف لمهػيـ
اإلنسانية ولألخيؽ المكانػة األولػى قػ المجتمعػات اإلسػيمية وكػاف لمعهوبػات البدنيػة تػننير إصػيح قػ النىػوس لكػف
الناظر ق أحواؿ بعض الناس ق وقتنا الحاضر يجد أف بعض المنؿ العميا قد تبدلت وطالما أف المجتمعات والقػعوب قػد
ارتػػنت اجتماعي ػاً الج ػزاء المػػال بػػديي أو مسػػاندا لمعهوبػػات المعنويػػة قػػي حػػرج ق ػ األخػػذ بػػو وىػػو مواقػػؽ لػػدالالت اله ػرآف

ومىاىيمو ذات االتساع الزمن ق اعتبار التعويض عف الضرر األدب مف المبادئ الت تتىؽ وقواعد القريعة اإلسيمية.

قاؿ الهراق ( :قميما تجدد العرؼ اعتبروىا وميما سهط أسهطوه وال تجمد عمى المسطور ق الكتػب طػوؿ عمػرؾ؛
بؿ إذا جاء رجؿ مف غيػر أىػؿ إقميمػؾ يسػتىتيؾ ال تجػره عمػى عػرؼ بمػدؾ واسػنلو عػف عػرؼ بمػده قػنجره عميػو واقتػو بػو
دوف عػػرؼ بمػػدؾ والمهػػرر ق ػ كتبػػؾ؛ قيػػذا ىػػو الحػػؽ الواضػػا والجمػػود عمػػى المنه ػوالت ابػػدأ ضػػيؿ ق ػ الػػديف وجيػػؿ

بمهاصد عمماء المسمميف والسمؼ الماضيف.،ٔٙٓ(،

ٗ -إف ق منا المتضرريف بعض الماؿ يكوف قيو عمى األقؿ بعض السػموى والعػزاء بػدؿ الحػزف واآلسػ والموعػة ومػا
يىتهده نتيجة موت عزيز عميو ،وما ال يدرؾ كمػو ال يتػرؾ كمػو .وقػ االعتػراؼ بالضػرر المعنػوي وضػرورة التعػويض عنػو
حىظ لحرمة الناس ورعاية لمحؽ وجبر لمضرر وقم لمعدواف ودليؿ قاط عمػى صػيحية القػريعة اإلسػيمية لمتطبيػؽ
قػ كػؿ زمػاف ومكػاف .قػاؿ عمػ الخىيػؼ ":إذا أمكػف إقامػة الضػماف عمػى نظريػة أخػرى ىػ تخىيػؼ األلػـ عػف المصػاب
إرضاء لو أمكف حينئذ عمى ىػذا األسػاس
موارضاء نىسو واعتيؿ ال ؿ والحهد مف قمبو وذلؾ ما يهوؿ بو الماؿ يدق إليو
ً
بجواز التعويض عف ضرر لـ ييحظ ق قرض الدية"(ٔ.،ٔٙ
٘ -أوجبػػت الق ػريعة تطبيػػؽ الهصػػاص والحػػدود والديػػة وقػػؽ نصػػوص ص ػريحة وأوجبػػت التعزيػػر قيمػػا ال نػػص قيػػو
بحسػػب مػػا يتوصػػؿ إليػػو ال ػرأي واالجتيػػاد؛ تػػوقي ار ليسػػتهرار واستئصػػاال لممنازعػػات وقطعػػا لمخصػػومات واحت ارمػػا لسػػمطاف
الحؽ وعمي عمى نقره .واالعتماد عمى ما يهدروف مف مصالا وحهوؽ وواجبات ق األزمات المختمىة واألماكف المتباينة.
 -ٙإف المرونة الت يتصؼ بيا نظاـ التعزير تجعمو عاميً مف العوامؿ الىعالة قػ إيجػاد حػؿ لكػؿ آنػار أنػواع الضػرر

مف خيؿ قدرتو وتنوعو عمى نحو يمكنو مف مجابية ومعالجة ما لـ يرد بقننو نص أو ق حالة تعذر تنىيذ الحد والدية

الواجبػػة عمػػى مػػا دوف الػػنىس ى ػ أيض ػاً محػػددة وليػػا أحكػػاـ خاصػػة ومرتبطػػة بىرديػػة أخػػرى تتىػػاوت قػػوة وضػػعىاً تبع ػاً
الختيؼ الظروؼ والجنس ونوع النقاط الذي يزاولو المضرور(ٕ.،ٔٙ

 -ٚإف ق عدـ اال عتراؼ بالضرر المعنوي ووجوب التعويض عنو يىتا الباب عمى مصرعيو لممعتديف عمػى أعػراض
النػػاس وسػػمعتيـ وقػرقيـ وكػرامتيـ وقػ ىػػذا مػػف المىسػػدة الخاصػػة والعامػػة مػػا يحػػتـ العمػػؿ عمػػى درئيػػا وال يػػتـ ذلػػؾ إال
بتهرير وجوب التعويض عف الضرر سواء أكاف ماديا أو معنويا.
 -ٛإف التعػػويض ماديػػا عػػف الضػػرر المعنػػوي أمػػر توجبػػو العدالػػة الت ػ ارتضػػاىا لنػػا  وتحتمػػو الهاعػػدة العامػػة ق ػ
الضػماف بسػػبب الىعػػؿ الضػػار وىػ تهضػ بوجػػوب محػو الضػػرر بكاقػة أقػػكالو وصػػوره وألوانػػو قػػإف تعػػذر ذلػػؾ وجػػب نىػ
الضرر مف حيث المعنى بالضماف ليهوـ البدؿ مهاـ المتمؼ قينى الضرر بهدر اإلمكاف.
ٕٙ
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اخلامتة.

لهد توصؿ البحث إلى نتائج عدة أبرزىا:

ٔ -إف القريعة ال راء ال تمان – عمى الرأي الراجا-مف وجوب التعويض المادي عف الضػرر المعنػوي إذا كػاف ضػر اًر
حهيهي ػاً ال وىميػػا وعمػػى الهاض ػ أف يهػػدره باالسػػتعانة بنىػػؿ الخب ػرة واالختصػػاص وال بػػاس ب ػنف يجعػػؿ الهاض ػ
عهوبة تعزيرية بجانب العهوبة المالية إذا رأى المصمحة العامة تهتض ذلؾ.

ٕ -إف أساس التعويض المادي عف الضرر المعنوي ىو الىعؿ الضار الذي لحؽ بالمتضرر أو ذويو.
ٖ -إف اإلسػػيـ ييػػدؼ مػػف وراء دقػ الضػػرر المعنػػوي بالعوامػػؿ الماديػػة؛ إعػػادة األمػػر إلػػى حالتػػو التػ كػػاف عمييػػا قبػػؿ
حدوث الضرر -ما استطاع إلى ذلؾ سبيي -ويعد العامؿ المادي مػف العوامػؿ التػ تسػيـ قػ إعػادة األمػور إلػى

نصابيا خاصة ق وقتنا الحاضر.
التوصيات.

أوصػ ػ الجي ػػات المعني ػػة وخاصػػة كمي ػػات القػ ػريعة والد ارسػػات اإلس ػػيمية أف تم ػػنا ى ػػذا الموض ػػوع والموض ػػوعات

المقػػابية مزيػػدا مػػف االىتمػػاـ إمػػا عمػػى قػػكؿ رسػػائؿ جامعيػػة أو عهػػد المػػؤتمرات والنػػدوات وأف يصػػدر عنيػػا توصػػيات
ومهترحات تهدـ لممعنييف ووجوب األخذ بيا خاصة أف الضرر المعنوي قد استقرى خاصة ق وقتنا المعاصر.
وسبحاف ربؾ رب العزة عما يصىوف وسيـ عمى المرسميف.
والحمد اهلل رب العالميف.
اهلوامش.
(ٔ ،مسمـ بف الحجاج صحيح مسمم (ٔٙ/ٛح.،ٖٙٚٚ :
(ٕ ،ينظر :الموسوعة الفقيية الكويتية (ٖٔ.،ٗٓ/
(ٖ ،ينظر :ابف منظور لسان العرب (.،ٜٕٔ/ٚ
(ٗ ،ابف منظور لسان العرب ( .،ٜٕٔ/ٚو َّ
الزبيدي تاج العروس من عواىر القاموس ( .،ٗ٘ٓ/ٔٛوابف قارس مععم مقاييس
المغة (ٗ.،ٔٛٛ/

(٘ ،محمود قمتوت المسْولية المدنية والعناَية صٖ٘.
( ،ٙابف منظور لسان العرب (ٗ.،ٕٗٛ/
( ،ٚإبراىيـ مصطىى المععم الوسيط (ٕ.،ٙٛٛ/
(َّ ،ٛ
الزبيدي تاج العروس (ٕٔ.،ٖٛٛ/
( ،ٜالزمخقري الكشاف عن حقاَُ التنزيل وعيون األقاويل ي وعوه التأويل (ٕ.،ٗٚٔ/
(ٓٔ ،ينظر :ابف منظور لسان العرب (ٗ.،ٕٗٛ/
(ٔٔ ،البالسيان

القواعد الفقيية صٕ٘ .والزحيم

نظرية ال مان صٖٕ.

(ٕٔ ،ينظر :عم الخىيؼ نظرية ال مان ي الفقو اإلسيمي ص٘٘.
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(ٖٔ ،ال رر المادي وال رر المعنوي ،منقور عمى الموق اآلت  www.mo7amy.com :تاريخ النقرٕٜٓٓ :ـ.
(ٗٔ ،ينظر :الموسوعة الفقيية الكويتية (ٖٔ.،ٗٓ/

(٘ٔ ،مواىب العميل ي شرح مختصر الشيخ خميل (.،ٜٕ/ٔٛ
بداَ الصناَ .،ٖٔٙ/ٚ( ،

( ،ٔٙالكاسان

بداَ الصناَ .،ٖٔٙ/ٚ( ،

( ،ٔٚالكاسان

( ،ٔٛالنووي رو ة الطالبين (.،ٔٙٙ/ٚ
( ،ٜٔابف قدامة الكا ي (ٗ .،ٜ٘/والبيوت

كشاف القناع (.،٘ٛ/ٙ

(ٕٓ ،عم الخىيؼ ال مان ي الفقو اإلسيمي ،ص٘ٗ.

(ٕٔ ،بوساؽ التعويض عن ال رر ي الفقو اإلسيمي (ٖٗ.،
(ٕٕ ،قرار رقـ ،ٕٔ/ٖ( ٜٔٓ :الصادر عف مجمس مجم الىهو اإلسيم الدول المنبنػؽ عػف منظمػة المػؤتمر اإلسػيم قػ دورتػو النانيػة
عق ػرة بالريػػاض ق ػ المممكػػة العربيػػة السػػعودية مػػف ٕ٘ جمػػادى اآلخ ػرة ٕٔٗٔىػ ػ ٔ /رجػػب ٕٔٗٔىػ ػ /المواقػػؽ ٖٕ– ٕٛأيمػػوؿ
ٕٓٓٓـ.

(ٖٕ ،المو حة :وى القجة الت تقؽ الجمد والمحـ وتصؿ إلى سمحاؽ العظـ وتقهو وتظيػر العظػـ الػذي تحتػو .الكاسػان
الصناَ

( .،ٕٜٙ/ٚوالقاقع

األم.،ٖٛ/ٙ( ،

(ٕٗ ،الشعاج :الجراح الواقعة ق الرأس والوجو .ينظر :الىيوم

بفداَ

المصباح المنير (ٖ٘ٓ.،

(ٕ٘ ،األرش :ىو اسـ لمماؿ الواجب عمى ما دوف النىس .التعريفات صٖٔ.
( ،ٕٙالكاسان

بداَ الصناَ .،ٖٔٙ/ٚ( ،

َّ
الق ء .ابف قارس مقاييس المغة (ٗ.،ٔٛٚ/
ونتٍُّو ق
( ،ٕٚالعنؿِ :غمَظ ُ
( ،ٕٛابف جزي القوانين الفقيية.،ٖٕٛ/ٔ( ،
( ،ٕٜال زال

الوسيط ي المذىب (.،ٖٖٚ/ٙ

(ٖٓ ،العناية:الجناية كؿ قعؿ محظور يتضمف ضر ار عمى النىس أو غيرىا.الجرجان
(ٖٔ ،ابف قدامة الكا ي (ٗ .،ٜ٘/والبيوت

التعريفات (ٔ.،ٔٔٚ/

كشاف القناع (.،٘ٛ/ٙ

(ٕٖ ،عم الخىيؼ ال مان ي الفقو اإلسيمي ،ص٘٘.

(ٖٖ ،التعزير :عهوبة غير مهدرة تجب حهاً هلل أو العبد ق كؿ معصية ال حد قييا وال كىارة .ابف اليماـ فتح القفدير (ٗ.،ٕٕٔ/
وابف النجار منتيفى اإليفرادات (ٖ .،ٖٙٓ/واله ارقػ
قدامة المغني (ٓٔ.،ٖٗٚ/

الففروُ (ٗ .،ٔٚٚ/والمػاوردي األحكفام السفمطانية ص .ٕٖٙوابػف

(ٖٗ ،ينظر :الزرقا الفعل ال ار صٕٗٔ.
(ٖ٘ ،المرغيان

اليداية شرح بداية المبتدي (ٗ.،ٔٛٚ/

( ،ٖٙحاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير (ٗٔ .،ٜٗٚ/والخرق
( ،ٖٚالقربين

مغني المحتاج (ٗٔ.،ٜٚ/

شرح مختصر خميل (ٗٔ.،ٗٛٗ/

( ،ٖٛالمرداوي اإلنصاف (ٓٔ.،ٔٚ/

( ،ٖٜينظر :قمتوت المسْولية المدنية والعناَية صٖ٘.
(ٓٗ ،ينظر :قوزي قيض اهلل نظرية ال مان صٕ.ٜ
(ٔٗ ،ينظر :الزرقا الفعل ال ار صٕٔٔ.
ٕٛ
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(ٕٗ ،محمد سراج
(ٖٗ ،الدرين

مان العدوان ي الفقو اإلسيمي ص٘.ٖٚ

نظرية التعسف ي استعمال الحُ صٓ.ٕٜ
شرح مختصر خميل (ٕٕ.،ٕٗ٘/

(ٗٗ ،حكومة عدل :االجتياد مواعماؿ الىكر قيما يستحهو المجن عميو مف الجان  .الخرق
(٘ٗ ،المرغيان اليداية شرح بداية المبتدي (ٗ .،ٔٛٚ/وقيخ زاده معم األنير (ٔ.،ٖ٘٘/
( ،ٗٙالمرغيان

اليداية شرح بداية المبتدي (ٗ.،ٔٛٚ/

( ،ٗٚحاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير (ٗٔ .،ٜٗٚ/والخرق
( ،ٗٛالقربين

شرح مختصر خميل (ٗٔ.،ٗٛٗ/

مغني المحتاج (ٗ.،ٜٚ/

( ،ٜٗالمرداوي اإلنصاف (ٓٔ.،ٔٚ/
(ٓ٘ ،تيسير الكريم الرحمن ي تفسير كيم المنان (ٔ.،ٔٚ٘/
(ٔ٘ ،عم الخىيؼ ال مان ي الفقو اإلسيمي ص٘.
(ٕ٘ ،ابف كنير تفسير القرَن العظيم (ٔ.،ٜٕ٘/
(ٖ٘ ،الجرجان

التعريفات صٔ.ٙ

(َٗ٘ ،ع ِسيفًا :األَجي اًر .ابف منظور لسان العرب (.،ٕٗ٘/ٜ

(٘٘ ،البخاري صحيح البخاري (ٖ٘/ٚح .،ٕٜٙ٘ :ومسمـ بف الحجاج صحيح مسمم (ٕ٘ٔٔ/ح.،ٖٗ٘ٔ:
( ،٘ٙشرح صحيح البخارى (.،ٛ٘/ٛ
ُ :ىو الذي قيو سواد ليس بصاؼ .شرح النووي عمى صحيح مسمم (ٓٔ.،ٖٖٔ/
( ،٘ٚأ ْوَر َ
( ،٘ٛالبخاري صحيح البخاري (ٕٕٔ/ٔٚح .،ٙٛٗٚ :ومسمـ صحيح مسممٕٔٔ/ٗ( ،ح.،ٖٖٜٛ :
( ،ٜ٘الصنعان

سبل السيم (٘ ،ٕٕ٘/بتصرؼ.

(ٓ ،ٙالقنهيط

أ واء البيان (ٖ.،ٔ٘ٔ/

(ٔ ،ٙتفسير َيات األحكام (ٔ.،ٖٕٔ/
(ٕ ،ٙينظػػر :الكاسػػان

بففداَ الصففناَ

( .،ٖٙ/ٚوابػػف العرب ػ

أحكففام القففرَن (ٔ .،ٖٜٔ/والمنػػذري اإلعمففاع ،صٕ .ٙوابػػف

قدامة المغني ( .،ٙٓ/ٚوعم الخىيؼ ال مان ي الفقو اإلسيمي ،ص٘ٗ بتصرؼ.
(ٖ ،ٙعم الخىيؼ ال مان ي الفقو اإلسيمي ص٘ٗ بتصرؼ.
(ٗ ،ٙخالد بف مبارؾ الوىيب

www.alfalq.com

مدى عواز التعويض عن ال رر األدبي ي الفقفو اإلسفيمي القفانون ،منقػور عمػى الموقػ اآلتػ :

(٘ ،ٙينظر :عم الخىيؼ ال مان ي الفقو اإلسيمي ص٘ٗ .وخالد بف زيػد الوذينػان
اآلت ٖٖٔٗ www.almoslim.net :ىجرية.

الفدعوى الكيديفة منقػور عمػى الموقػ

( ،ٙٙعم الخىيؼ ال مان ي الفقو اإلسيمي ص.٘ٙ
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