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  رؤ�ة�شرعية: الضرر�املعنوي 

  يوسف�العزوزي 

  مقدمة

ع����-وقواعده�عقيدة�وترسيخ�مبادئ��سالم�عد�تث�يت�النذ�الو�لة��و���و م-حرصت�الشر�عة��سالمية�

��ذيب�سلوك�أفراده�من�خالل�عدد�من��ح�ام�والقيم�ال���فرض�ا��سالم�وحث�ع���التح�����ا��الصدق�

 يمن�املمارسات�والسلوك�جملة منعتو�مانة�والوفاء�بالع�ود�وغ���ا،�و���املقابل�
ُ
فض�ا���ات�ال���إن�لم�ت

  .إ��اق�الضرر�بالنفس�فإن�ضرر�ا�وال�شك�سي��ق�الغ��

�وغ��ه ��ل�ذا �كث���منرّ ُح فقد �الضرر �م �إ�� �املؤدية �الوسائل �و  تلك ��الكذب �الع�ود�ش�ادات الزور�وخيانة

��واملواثيق �ماو والغيبة  ��ل
ً
�س�با �ي�ون �أن �شأنھ  �من

ً
��  إ�� ووسيلة �الضرر �وإ��اق ����ذاية �سواء �غ���حق،

 رشاعاملعواطف�و الو �عراض�  ح�� بل،�جساد�  ،�أوموال� 
ً
 أو�ذلك��ان��،�ماديا

ً
من�غ���تفصيل�وال��معنو�ا

  .،�والعام�ع���عمومھ�ح���يرد�املخصصتوصيف،�فال�ضرر�وال�ضرار

بال��تان�والكذب��من�نؤ وإنما�أوجب�هللا��عا���العذاب��ليم�ألقوام�أل��م��انوا�س�ب�إذاية���ولرسولھ�وللم

  .والتقول�من�غ���علم�و�ف��اء

 ذوإنما�أطلق�مس���� نف�ا،�ذاية�وال�ِص ولم�يحدد�القرآن�نوع�� 
َ
ما�قيد�أو�صفة�ل�شمل�الضرر�بجميع�اية�دون

  . أنواعھ�وأش�الھ
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 ..." :د�قطب�عند�حديثھ�عن��اتھ��يةيقول�سي
ً
 �إيذاؤ�م�كذبا

ً
ب�سبة�ما�ل�س�ف��م�إل��م�من�النقائص��و��تانا

 ... والعيوب�
َ
وتدب���املؤامرات�ل�م،�وإشاعة�ال��م�ضد�م،�و�و�عام��- من�نأي�عن�املؤ - ة�السوء�ع��م�ب�شر�قال

  1".����ل�زمان�وم�ان

 
ُ
��م�بال��ص�ف��أه�هللا�مما�قيل�فيھ،�ومثل��ذا�ما�جاء����براءة�ن���هللا�مو����عليھ�السالم��عدما�أوذي�وا
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 ����مو����عليھ�السالم،�فمجرد�مقالة�قيلت]. 69: �حزاب[
ً
�ِ�قت�سما�ا�هللا�إذاية�وإ��ا�لكذلك�حقا

ُ
  .و��مة�أ
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�الصفوة ��� �عليھ �هللا �رحمة �الصابو�ي �العالمة �..." :يقول �ب�� �أمثال �ال�ت�ونوا �نب��م�أي �آذوا �الذين إسرائيل

  1".مو����وا��موه�بال��ص����جسمھ�أو�أْدرة�لفرط��س��ه�وحيائھ

 �جعلت�الشر�عة��سالمية�عقو�ة�حّد  ألجل�ذلك�وغ��ه
ً
،�وذلك�القذف�ثمان�ن�جلدة�إن�لم�يث�ت�الزنا�حقا

�سالمية�حرصت�الشر�عة��،ألن�مسألة��عراض�وحفظ���ساب����من�أخطر�ما�ي��ق�الضرر�باإل�سان

  .والذود�ع��ا�من�خالل�الن���عن�اقتحام�سبل�الضرر�وإتيان�أسباب��ذاية�ع���حفظ�ا�ومراعا��ا

 
ً
�وردت�قرآنا �ال�� �العامة�وا��اصة �النصوص �من�خالل �ذلك �ذلك. وسنة�و�تجسد ��فمن �سعيد�ما �أ�ي عن

  2".من�ضار�ضره�هللا�وال�ضرار �ال�ضرر " :لقا�ص���هللا�عليھ�وسلم هللا�أن�الن��ا��دري�ر����

�� �قواعد،��غ�� فا��ديث�قاعدة�عظيمة�عند�أ�ل�العلم،�مع�قصر�ألفاظھ�واختصار��لماتھ �ع�� أنھ��شتمل

�ب�تھ� �الذي �املحكم �السياج �و�بّ�ن �الشرعية، ��ح�ام �كث���من ��� �و�و�يدخل �واحدة، �قاعدة �ع�� ول�س

�ومعن �و�جل، �العاجل ��� �الناس، �مصا�� �وال��:اهالشر�عة�لضمان �يضر�بنفسھ �أن �لھ �ال�يجوز ���سان أن

 �،�سواء�أ�ان�غ��ه
ً
 �الضرر�محسوسا

ً
 �ملموسا

ً
 مشا�دا

ً
 �،�أو�معنو�ا

ً
���تحر�م�ج�س�الضرر��عام��و�نٌص ف. أدبيا

  .ونفي�عمومھ�من�غ���تفرقة�ب�ن�ما��و�مادي�أو�معنوي 

�ع���و�نا�يجب�توضيح�مسألة�متعلقة�بالعالقات�ا��ميمية،�حيث�من�املعلوم�أن�الت
ّ

وج��ات�ال��بو�ة�وا��ث

�الداخ��� �الوزع �أي �عامة، �مشاعر��خر�ن �يؤذي �و�ساس�لتجنب�ما �ال����عت���املقدمة ��� ��خالق م�ارم

  .بمصط���ابن�خلدون 

  

� �تحاول ��تية��جابة�الدراسة�ذه ��سئلة �املعنوي؟ :ع�� �والضرر �الضرر �حقيقة ��� �صانت� ما وكيف

� �من�فعل�مش�ن�أو� الضرر�املعنوي؟الشر�عة��سالمية�جانب �وعاطفتھ �شرفھ ��� ���سان �ما�يص�ب و�ل

����الشر�عة��سالمقول�م��ن��ُ 
ً
  ؟يةعد��درا

�� �لتلك�� �الدراسة�محاور �تضمنتوقد �املعنوي ئسإجابات �والضرر �الضرر �حقيقة �حيث�بي�ت ،�خاصة�لة،

�ةتعو�ض�عنھ�حال�وقوعھ،�ع���أمثلللنماذج�اختالف�الفق�اء����التعو�ض�عنھ،�و وموقف�الشر�عة�منھ،�و 

  .ھئامل�ر�وصور�أخرى�ذكرت����أثناضمن��ا�إياه�كدية�ا��طأ�واملتعة�و 

�الدراسة�واعتمدت ��اتھ �و�قوال������سط�محاور �النصوص�الشرعية �تحر�ر�واستقراء ��ستقراء��� من��

مع��عتماد�. الفق�ية�من�الكتب�واملؤلفات�املختلفة�من�غ���التقيد�بمذ�ب�أو�مشرب�مع�ن�من�تلك�الكتب

  .مر�ذلكع���من���املقارنة�ب�ن�ا���ن�وا���ن�م���اقت����� 

 
ً
  وما�يتھ�حقيقة�الضرر : أوال

� �إن ��سالمية �الشر�عة �جاءت �وآدابقد ��بأح�ام �م��ا �الغرض �أقوال�م�ش��، ��� �الناس �تصرفات ضبط

�الفات�ا� وت�شأ�و���عصرنا�ا��اضر،��شأت�.ذي��ا�مع�ما�يتوافق�و�عاليم�الشر�عة�و��،ومعامال��م�وأفعال�م

� �وال��اعات �ا��صومات �� وتقع �مب�ن ضرات،
َ
�امل �ببعض ��عض�م �و���ل �وا��ماعات، �تلك�فراد �غابت ��

                                                             
  .490 ص،1998 ،2 ط،دار�الفكر،�2 ج�،محمد�ع���الصابو�ي،�صفوة�التفاس���1
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ً
راع،�فيص�ب��عض�م��عضا

ُ
�باأل �التعاليم�والقيم�ال���أمروا�باالل��ام���ا�واتباع��د��ا�ولم�ت

ً
ذى�واملضرة�قصدا

 
ً
 �أو�من�غ���قصد،�ِعلما

ً
  .أو�ج�ال

  ؟املحرم�إيقاعھو الواجب�تركھ��الضرر ����حقيقةفما�

خالف�النفع،�وقد�ضره�وضاره�بمع��،�"بمع���ي�أأنھ�ي :معان،�م��ا�يطلق�الضرر�و�قصد�بھ :الضرر����اللغة

فمع���الضرر�إذن� 2."املكروه: مصدر�ضر�جمع�أضرار" :و���تقر�ب�م��م�املصط��ات��و 1."و�سم�الضرر 

  .�و��ل�ما�يكره�املرء�وقوعھ�عليھ�ونزولھ�بھ،�ال�فرق����ذلك�ب�ن�قليلھ�وكث��ه

 
ً
�أذى�ال�يتحملھ�فتجب�": واصطالحا �داخلة� 3."إزالتھما�ي��ق���سان�من �أصنافھ�وأش�الھ �بجميع فالضرر

  .ن�غ���تخصيص�لنوع�مع�ن�من�أنواعھتحت��ذين�ا��دين،�م

�ل�إيذاء�ي��ق�بال��ص�سواء�" :الضرر��و�مام�الزحي���رحمھ�هللا����حده�إذ�قال�إّن ومثل�ذلك�ما�ذكره�� 

  4".أ�ان����مالھ�أو�جسمھ�أو�عرضھ�أو�عاطفتھ

� �أوسع �التعر�ف ��ذا �املاديولعل �الضرر �جانب �ي�ناول �إنھ �حيث �وأشمل�ا، �لھ� واملعنوي �التعر�فات �ما و�ل

�من��،وكرامتھ�وسمعتھ�عرضھعالقة��شعور���سان�وعواطفھ�أو�شرفھ�أو� �غ���تخصيصھ�بنوع�مع�ن من

  .أنواع�الضرر 

  �عر�ف�الضرر�املعنوي 

� ��عر�فات ��عددت �تتجاوز �لم �مجمل�ا ��� �غ���أ��ا �حدود�م، �وتنوعت �املعنوي، �للضرر �إ��اق�العلماء حدود

  .عراض�والكرامات�والشرف�والسمعةذى�واملفاسد����� � 

�وا��دود �التعر�فات �تلك �ذكر�من �هللا��عر�ف :فمما �فيض �فوزي ���ص�" :بأنھ محمد ��� �مفسدة إ��اق

أو�يؤذي�شعور�م،�أو�يخدش�شرف�م�أو�ي��م�م����دي��م�أو�����ء���خر�ن�ال����أموال�م،�وإنما�يمس�كرام��م

  5".إ���سمع��م�أو�نحو�ذلك�من��ضرار�ال���يطلق�عل��ا�اليوم�اسم�الضرر��د�ي

الضرر��د�ي�واملعنوي��الضرر�الذي�ي��ق�" :مثلھ�قول�صاحب�املعامالت�املالية�املعاصرة�دبيان�بن�محمدو 

  6".حر�تھ،�أو����عرضھ،�أو����سمعتھ،�أو����مركزه��جتما��،�أو�اعتباره�املا����سان��س�ب��عتداء�ع���

 �� �غ���ماليةفالضرر �مص��ة �يص�ب �وإنما �املضرور�أو�جسده، �أموال �محلھ �ل�س �املعنوي �مادية� د�ي وال

  .ففيھ�من�ا��صوصية�ما�فيھ�.�ا��ر�ة�والعرض�والشرف�محسوسة

                                                             
  .676 ص ،2009،�القا�رة�،دار�ا��ديث ،ال��اح�تاج�اللغة�و��اح�العر�ية�ل��و�ري �1
  .86 ص ،2007، 1 ط،�ب��وت�،دار�الكتب�العلمية�،عبد�هللا�معتصر�،تقر�ب�م��م�مصط��ات�الفقھ�املال�ي�2
 .نفسھاملصدر� 3
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  .92ص ،ھ1403 ،1 ط،�ال�و�ت،�مكتبة�ال��اث�،نظر�ة�الضمان����الفقھ��سالمي�العام،�محمد�فوزي�فيض�هللا 5
  .483 ص ،ه1432 ،2 ط ،مكتبة�امللك�ف�د�،5 ج�،بن�محمد�الدبيان�دبيان،�املعامالت�املالية�املعاصرة 6
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،�بل�قد�ي�ون�،�فل�س�من�الس�ولة�تجا�ل��ذه��ضرارمعنوي�فحسبوما�ي�ب����س��انة�بھ�بدعوى�أنھ�

�فال�يمكن��اوقع� �املعنوي �أما �والبدل، �للتعو�ض �قابل �املادي �وأن �خاصة �املادي، �الضرر �من �وأشد أعظم

�بحال �الرومي�. �عو�ضھ �ابن �قول �قبيل �من �ت�ون ��نكسار�وج���ا��واطر�ال��عدو�أن �ترميم �محاوالت و�ل

 
ً
  :فلذة�كبدهد�فقد�نفسھ��ع�مواسيا

  فجودا�فقد�أودى�نظ��كما�عندي//     ؤكما��شفي�وإن��ان�ال�يجديب�ا

هللا��عا���ملن��وال�أدل�ع���ذلك�ما�أعده. ولذلك��ان�ل�ذا�النوع�من�الضرر�اعتبار�شر��،�وم��لة����الشر�عة

 �� �إ��اق ��� �سبحانھس�� �قال �أعراض�م �وخدش �وا��ام�م �بالناس �{ :ذى ْحَصَناِت�ِإنَّ
ُ ْ
�امل �َيْرُموَن ِذيَن

َّ
ال

اٌب�َعِظيٌم 
َ

ُ�ْم�َعذ
َ
ِخَرِة�َول

ْ
َيا�َو�

ْ
ن ِعُنوا�ِ���الدُّ

ُ
ِمَناِت�ل

ْ
ؤ

ُ ْ
ِت�امل

َ
اِفال

َ
غ

ْ
  ].23: النور [} ال

الضرر��د�ي�باملقياس�الشر���و�جتما���لھ�اعتباره�املتم������..." :الدكتور�أحمد�الزرقا�����ذا�املع���يقول 

�من��ضرار�املادية�نظر�الشر�ع �الشر�� �امل��ان �نوعيتھ�أشد�وأعظم��� �بحسب ��سالمية،�وأنھ�قد�ي�ون ة

  .الك��ى 
ً
استحق�القمع����الدنيا،�والعذاب�����خرة،�ح���قد�يصبح�من��واف��اءً �فإذا�ارتكبھ�إ�سان�عدوانا

  1".امللعون�ن����الدار�ن

بل�رأس�التكر�م�يكمن�تكر�م��سالم�ل���س�ال�شري،�ومن�التكر�م�عموم�ف�ل�ضرر�م�ما��ان�نوعھ�ي�نا���و 

  .عراض�وحفظ�امل�انة���صيانة�� 

 
ً
  املعنوي �التعو�ض�عن�الضرر : ثانيا

  وأصلھ�مف�وم�التعو�ض�عن�الضرر 

�ع���غ��ه����نفس�" :قال�الشيخ�محمود�شلتوت�����عر�فھ�للتعو�ض
ً
�و�املال�الذي�يحكم�بھ�من�أوقع�ضررا

�أو  �إ����أو�مال �أمره ��سالمية �الشر�عة �و�لت �التعز�ر�الذي �باب �من �الشرف ��عو�ض �والتقدير��� شرف،

وأساس�التعو�ض�املا������. ا��اكم�يقدره�بالنظر�إ���قيمة�الضرر�وم��لة�املج���عليھ�والعرف�ا��اري����مثلھ

  2".الشرف�مأخوذ�من�مذ�ب��مام�الشاف��

�التعو� �عن �الزحي�� �و�بة �الدكتور �بل�" :ضوقال �مال، �محل �مال �إحالل �مجرد �بالتعو�ض �املقصود ل�س

يدخل����الغرض�منھ�املواساة،�إن�لم�تكن�املماثلة،�ومن�أظ�ر�التطبيقات�ع���ذلك�الدية�و�رش،�فل�س�

�عن�مال�وال�عما�يقوم�بمال
ً
  3".أحد�ما�بدال

�يظ�ران�نفالتعر�فا �ع�إذن �التعو�ض �تطبيقاتھحقيقة �و�عض �املعنوي، �الضرر �وكذا��ن وتقدير�قيمتھ،

ا��كمة�من�التعو�ض�عنھ،�وال���تكمن����املواساة�وتطي�ب�ا��واطر�وج���ما�حل�من��نكسار�وحصل�من�

  .�نفطار

                                                             
  .6 ص�،1 ج،حمد�الزرقا،�أ�سالمي�مذكرة�تأصيلية�ع���أساس�الفقھ�1
  .35ص� ،جامعة��ز�ر�،محمود�شلتوت�،املسؤولية�املدنية�وا��نائية����الشر�عة��سالمية 2
  .2�،1985 ط ،عمان،مطبعة�التوفيق�،إبرا�يم�أبو�رحمھ،�املذكـرة��يضـاحية����القانـون�املد�ي��رد�ي 3
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سب،�من�خالل�ال���عرضھ�وسمعتھ��ملرء�و�ما�يص�ب�اوإن�حصل��تفاق�ع���أن�الضرر�املعنوي� غ���أنھ

 القذف،�أو�الأو�
ً
  .اختلف����جواز�التعو�ض�املا���عن�الضرر�النف����لكن�،��و�ع�مما�ال��س�ب�أذى�ظا�را

  املعنوي؟�الضرر التعو�ض�املادي�عن�من�الشرع��فما�موقف

��ثمّت  �� خالف �الضرر �عن �التعو�ض �مسألة �القول �� �إ�� �والعلماء �الفق�اء ��عض �ذ�ب �وإن �وإنھ  د�ي،

��ذى: وقالوامشروعية�التعو�ض�عن�مثل��ذا��ذى،�ب �لصاحبھ�أمل�ولوال�أن�مثل��ذا  �س�ب
ً
�أوجب�،�ا ما

،�ومثل��سالم�فيھ�عقو�ة�بدنية����حالة�القذف�بالزنا،�أو�عقو�ة��عز�ر�ة����حالة�السب�أو�القذف�بما�دونھ

� �ا��مر�من �شرب ��� �ذكروه �ما  التأديبذلك
ّ
�عل �جعلوا �أل��م �ذلك، �املؤدي�����ة �لل�ذيان �املف��� الشرب

��ول�ل�نف��يرفع�ا��الف�املوجود����قضية�التعو�ض�عن�الضرر�ال،�إال�أن�ذلك�ال�لالف��اء�فوجب�التأديب

  .دليلھ�ورأيھ

د�ي��و�طبيعة�د�الفقھ�واختالف�الفق�اء����خصوص�التعو�ض�عن�الضرر�� ولعل�الس�ب�الذي�جعل�تردّ 

�فروع� �ومقدار�التعو�ض�والبدل،�وغياب �التعو�ض �خاصة،�وكذا�طبيعة �املعنوي �للضرر النصوص�املؤطرة

  .��اققر�بة��

مما�يمكن�أن�ينضوي�الضرر�املادي،�وأن�ما�ورد�م��ا��النصوص�الواردة�إنما�������خصوص�حيث�إن�جّل 

 
ً
�فتبقى�مجاالتھ��تحتھ�الضرر�املعنوي�تبقى�نصوصا �مقدار�التعو�ض، �بيان عامة����الن���عن�الضرر�دون

 
ً
  .��نضباطللفو����ال �اعتباطية�غ���محددة�بحد�وال�مقدرة�بمقدار،�ما�يجعل�م��ا�س�با

ا��كم�بالتعو�ض�املا���عن�الضرر��د�ي�حكم�مستحدث،�ل�س�لھ�نظائر�" :يقول�الشيخ�الزرقاء�رحمھ�هللا

  1".���الفقھ�ِ�سالمي

 
ً
  واعتباره�صور�من�التعو�ض�عن�الضرر�املعنوي : ثالثا

�املعنوي�ب�ن�مث�ت�ملشروعيتھ�وناف�ل�ا،�ال� �التعو�ض�عن�الضرر �اختالف�الفق�اء��� يرفع�ما��و�واقع�إن

ذى�والضرر،�وا�تمام�ا�بھ،�و�لتفات�ملن���ق���م�ذلك�وموجود�من�صور�اعتبار�الشر�عة�ل�ذا�النوع�من�� 

  .حرى ضرار�ا��الة،�أو�يرفع�ا�باأل ذى�النف���،�ب�شر�ع�ما�يمكن�أن�يخفف�من�� � 

  .التعو�ض�عن��ذى�النف���ما�يدل�ع���جواز�ح�ام�من�ال�شر�عات�و� النبو�ة����السنة�جد�و �قدف

ما�أخرجھ�ا��اكم�وابن�حبان�وغ���ما�من�حديث�عبد�هللا�بن�سالم����قصة�إسالم�ز�د�بن�سعنة�ا�����مف

ده�بضرب�عنقھ�عندما�تطاول��ذا��خ������اقتضاء�دين�ال��ودي،�و���القصة�أن�عمر�أغلظ�ع���ز�د،�و�ّد 

إنا�كنا�أحوج�إ���غ����ذا�" :��هللا�عليھ�وسلم�قال�لعمرلھ�ع���الن���ص���هللا�عليھ�وسلم،�لكن�الن���ص�

�عشر�ن� �وزده �حقھ �عمر�فاقضھ �يا �بھ �اذ�ب �التباعة �بحسن �وتأمره ��داء �بحسن �تأمر�ي �عمر�أن �يا منك

  2".صاًعا�من�غ���م�ان�ما�روعتھ

                                                             
 .124 - 121ص�،لزرقا،االفعل�الضار�1
 .دار�الكتب�العلمية) 3/700( املستدرك�ل��اكم�. مؤسسة�الرسالة،�ب��وت) 1/521(،���يح�ابن�حبان2
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 �ز�َد �وجدنا�الن���ص���هللا�عليھ�وسلم�يز�ُد قد�ف�نا�
ً
مقابل�ترو�عھ�من��بن�السعنة�ع���حقھ�عشر�ن�صاعا

فجعل�مقابل��ذا��،ضرب�من��لم�النف������ديده�بالقتل،�وال��و�ُع و بن�ا��طاب�ر����هللا�عنھ�بل�عمر�قِ 

�  ال��و�ع
ً
�صاعا �عشر�ن �التخو�ف  �وذلك

ً
��عو�ضا �إليھ �وإ�يدفع�ا ���قھ  عما

ً
�نفسيا ��ان �ع���ن �ذلك �فدل ،

  .رار�النفسيةضمشروعة�التعو�ض�عن�� 

� �ع�� �يدل �ا��ديث �علي�جواز�ردّ  :أمر�نف�ذا �و�قاس �العدد ��� �بز�ادة  �ھالدين
ً
�وأيضا �كذلك، جواز��الوزن

 
ً
�معنو�ا �ا��اصل �الضرر �ولو��ان �الضرر �عن  �التعو�ض

ً
�ألّن �ونفسيا �وسلم�قال�فقط �عليھ �هللا �ص�� : الن��

  1.م�ان�ما�روعتھ

�و  �أمن ��"ما" ّن املعلوم ��� �عامة �ف�� �الفن، �أ�ل �عند �وألفاظھ �العموم �صيغ �تر من �وتخو�ف�ل قليِلھ��،و�ع

 �وكث��ه،
ً
  .���إ��اق��ذى�والضرر�و�نكسار�و���ق�بھ��ل�ما�من�شأنھ�أن�ي�ون�س�با

  ����سالم�وحكمتھ�صداقمشروعية�ال: ومن�ذلك�كذلك

 " :امل�ر�أو�الصداق
ً
�و�و�امل�ر�أيضا �الن�اح، �عقد ��� �للزوجة �الزوج �يبذلھ � 2".�و�ما �الشاف���قال العالمة

 �هللاملاوردي�رحمھ�
ً
  .�و�العوض�املستحق����عقد�الن�اح: والصداق" :ه�وأسماءهحّد �مب�نا

و���الصداق�و�جر�والفر�ضة،�وجاءت�: ولھ����الشرع�ستة�أسماء�جاء�كتاب�هللا��عا���م��ا�بثالثة�أسماء�

  3".و�و�العقور : امل�ر�والعالئق،�وجاء��ثر�عن�عمر�ر����هللا�عنھ�باسم�واحد: السنة�م��ا�باسم�ن

����ف �فلسفة��سالم ��شر�ع �أن��ي رمز ���ء�امل�ر�أنھ �الزوج �ال���ير�د �واملحبة ع��ا���ع�� جعل�للرغبة�واملودة

 ول .لزوجتھ
ُ

 �بھ�ذلك�الغر�َب �ُ�ستمال�بھ�قلب�املرأة،�وتتألف
ً
عن��الذي�أراد�ا�أن�ت�ون�أقرَب�أقر�ائھ،�ُمعر�ا

 ِصدق�رغبتھ�وحقيقة�طلبھ
ً
 �،�ول�س�ثمنا

ً
 �وال�مقابال

ً
مع���من�معا�ي�الزواج�الذي�ع���عنھ�القرآن��ألّي �مادّيا

�جليلة�ع���معاٍن �قائم�،وإحدى�مقاصده�الك��ى مشروع�إ�سا�ي����نظر�الشرع�بأنھ�ميثاق�غليظ،�وإنما��و�

ر�بثمن��رقيقة�جميلة�وأحاس�س�ومشاعر  قدَّ
ُ
  .كيف��انت�قيمتھ�أي�مقابلأو�مادي�ال�يمكن�أن�ت

��سال  �ال���جعلت ��� �الرمز�ة  تلك
ً
�للم�ر�مقدارا �يضع �لم  �م

ً
�محددا ��ئمة ��عض ��ان �وإن ،���� �اختلفوا قد

 �تحديد
ّ
حكمتھ�والغرض�منھ�يكمن����إكرام�املرأة�وإشعار�ا�بأ��ا��إال�أّن . 4ھ�ل��و�دينار�من�ذ�ب�أو�ر�ع�ھأقل

ن�والقنطار� ���املطلو�ة�املرغو�ة�ال�الطالبة،�وإقدار�ا�قدر�ا�ح���ولو�اقت����ا��ال�أن�يفرض�ل�ا�القنطاَر 

 
ً
 ذ�با

ً
 ل�ا��،�فال�يجوز�العدول�ع���ما�فرض،��ل�ذلك�إكراما

ً
وح���ال�تجد���� ،قدر�ال وإعالءً ،��اشأ�ل ورفعا

 
ً
غ����،�فأثره�النف����ظا�ر�ج��ّ د�أ�ل�ا�و�غ��اب�عن�موط��اجراء�فْق �وال�يحل�بمشاعر�ا�ضرر �نفس�ا�حرجا

  .خفي

                                                             
 .144 ص،�1�،2018 ط�،مطبعة�النجاح�،بتصرف��س���،عبد�هللا�بن�الطا�ر،�البنوك�ال�شاركية��سالمية�باملغرب1
  .81 ص�،عبد�هللا�معتصر،�تقر�ب�م��م�مصط��ات�الفقھ�املال�ي�2
  .976 ص ،دار�الفكر�،9 ج�،ملاوردي،�اا��اوي�الكب��3
  .458 ص،دار�الفكر�،1 ج�،ل�سو��،�االب��ة����شرح�التحفة 4
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�أّي  �منھ، �نحلة �إيا�ا �و��بھ �املال �يبذل  �فالرجل
ً
�ثمنا �ال �منھ، �و�بة �و�دية �و �عطية �للمرأة، �مقابل�ال أنھ

  .�ستمتاع

 �� �فلو��ان �بزوجتھ �يدخل �أن �قبل �طلق �ثم �تزوج �من �امل�ر�ع�� �نصف ��سالم �فرض �ملا دون�مر�كذلك

 �ففرض�ل�ا�النصف�،مس�س
ً
 �تقديرا

ً
ل�ا�باملواساة،�مما�يدل��ل�ذا�امليثاق�الغليظ�والر�اط�املقدس،�وإشعارا

  .البتة�ستمتاع�ل�س��و��ساس،�ف�نا�لم�يحدث�أي�استمتاعع���أن�� 

�في ��ستمتاع �امل�ر�وعلتھ �س�ب �إن �القول ��ستمتاع�وع�� �إذ �كذلك، �لزوج�ا �الصداق �املرأة �تدفع �أن جب

 �،و�و�قدر�مش��ك�بي��ما�حاصل�للطرف�ن�فوجب�امل�ر�م��ما
ً
منھ�فال�يلزم��بل�قد�ت�ون�املرأة�أك���استمتاعا

و�ل�ذلك��وال�مقدر�بمقدار،�ة��اتھ�إلزام�ا�بالصداق،�كما�أن��ستمتاع�وقدره�غ���منضبط�بحّدٍ منھ�وا��ال

فالزوج�ال�يملك��.املادية�من�العوض�والثمنية�مما�يؤكد�أن�غاية�امل�ر�وحكمتھ�أعظم�من��ستمتاع�وأَجّل 

 
ً
ھ�ش�ئا

َ
 ،�إذ�البضع��عد�الن�اح�وقبلھ����ِملك�املرأة�فل�س�للزوج����ء�تَم بدل

َّ
 ل

َ
  .ھ�بامل�رك

إظ�ار�خطر��ذا�العقد�وم�انتھ،�وإعزاز�املرأة�����:ا��كمة�من�وجوب�امل�ر" :رحمھ�هللا�الدكتور�الزحي���يقول 

�معاشر��ا� �قصد �ع�� �النية �وتوف���حسن �مع�ا، �كر�مة �زوجية �حياة �بناء �ع�� �الدليل �وتقديم وإكرام�ا،

  1."يؤ�للزواج�بما�يلزم�ل�ا�من�لباس�ونفقةوفيھ�تمك�ن�املرأة�من�ال��. باملعروف،�ودوام�الزواج

 امل�ل�الشيخ�رشيد�رضا���قاو 
ً
 �نار�كالما

ً
أنھ�ي�ب���للزوج�أن�يالحظ����امل�ر�غ���أع���من�..." :من�سابقھ�قر�با

�والعوض �امل�افأة �واملودة،��،مع�� �املحبة �تأكيد �مع�� �فيھ �يالحظ �بأن �ذلك �من �أع�� �الزوجية �رابطة فإن

 جعلھ�للرجل�جزاء�...
ً
 �وأجرا

ً
للبضع،�وال��تطيب�بھ�نفس�ا،�و�تم�بھ�العدل�بي��ا�و��ن�زوج�ا،�فامل�ر�ل�س�ثمنا

  2".جزاء�للزوجية�نفس�ا

،�وإكرام�ا�وإعزاز�ا�وتأليف�ا�واستمالة�قل��ا�تلك�املعا�ي�ا��ليلة�ال���تضم��ا�امل�ر،�من�تطي�ب�نفس�املرأة�بھ

دم�ل�ا،�وإعالن�حسن�نية�معاشر��ا�باملعروف،
ُ
وتمكي��ا�من���ي���نفس�ا�بما�يلزم�ا،��ل�ذلك�وال�شك��بما�ق

�و� �غر�ب �برجل �و�جتماع �أ�ل�ا، �فراق �ضرر �من �نفس�ا ��� �وجدتھ �قد �يج���ما �لم �غر�ب�إن �بب�ت قامة

وموطن�غر�ب�ر�ما،�لكنھ�كفيل�بج����عضھ�وتقليل�وقع�الضرر�املوجود�ببعض�ما�بذل،�فالنفوس�مّيالة�إ���

�ع���أن�امل�ر�.من�يحسن�إل��ا�و�دلل�ا
ً
���باب�رفع�الضرر�املعنوي��و�أمٌر�) واملتعة(وال�بّد�من�التأكيد�مجددا

�الوجھ� �بھ �ُيف�م �الذي �الضرر �رفع �وال�ينحصر�بموضوع ��و��، �بالدرجة �والتودد �و�حسان �باإلكرام يتعلق

  .القانو�ي�أو�املادي�املحض

  ھتاملتعة����الطالق�وحكم: ومنھ

  3".ما��عطيھ�الزوج�لزوجتھ�ع���الفراق��سلية�ل�ا�ملا�يحصل�ل�ا�من�ألم�الفراق": املتعة���واملقصود�ب

                                                             
 .289 ص،�1989 ،3،�طدمشق�،دار�الفكر،�7 ج�،لزحي��،ادلتھأالفقھ��سالمي�و �1
  .10 ص ،1990 ،ال�يئة�املصر�ة�العامة�للكتاب،�5 ج،تفس���املنار 2
  .56 ص ،2013 ،دار�الرشاد�ا��ديثة�،2 ج�،النفراوي ،الفواكھ�الدوا�ي 3
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���ما��عطيھ�الزوج�لزوجتھ�املطلقة�ز�ادة�: متعة�الطالق" :يقول�الدكتور�معتصر�عبد�هللا����تقر�ب�امل��م

  1".ع���الصداق������خاطر�ا،�ول�س�ل�ا�حد�معلوم

الذي�حصل�ل�ا��والضرر�النف�����لم�ھ�ما�قد�يحصل�منيج���ب�عن�طيب�خاطر �ما��عطيھ�الزوج�ملطلقتھف

أمر�هللا���ا�����فلقد. وقد�توافرت�النصوص�ع���مشروعية��ذا�النوع�من�املواساة�وال�سلية. �س�ب�الفراق

ِق�َن { :قال��عا��ف�القرآن�الكر�م تَّ
ُ ْ
��امل

َ
ا�َع� ْعُروِف�َحق�

َ ْ
َقاِت�َمَتاٌع�ِبامل

َّ
ل
َ
ُمط

ْ
  ].241: البقرة[ }َوِلل

ْحِسِن�َن وَ { :سبحانھ�وقال�
ُ ْ
��امل

َ
ا�َع� ْعُروِف�َحق�

َ ْ
�ِبامل �َمَتاًعا َدُرُه

َ
ْقِ�ِ��ق

ُ ْ
��امل

َ
َدُرُه�َوَع�

َ
�ق وِسِع

ُ ْ
��امل

َ
�َع� ُعوُ�نَّ : البقرة[} َمّتِ

236.[� 
ً
للوجوب�والندب،�باعتبار�القرائن�املحتفة�بھ،��فاألمر�الوارد�����ذين�النص�ن�باملتعة�وإن��ان�محتمال

م�متفقون�،�إال�أ��مر�الواردة���صيغة�� ��عالم،�وموطن�تردد�ب�ن�ومحل�اختالف����ب�ن�العلماء�والفق�اء

 �ع���أن�ذلك
ً
ضرار�النفسية�ع����شر�ع�املتعة����الطالق�لغرض�ج���ا��واطر�والتعو�ض�عن�� ��عت���دليال

  2.لقتھعن�القا����شر�ح�رحمھ�هللا�أنھ��ان�يج���املطلق�ع���دفع�املتعة�ملط�،�ح���روياملعنو�ة

�طلقتمو�ن�فادفعوا�" :الثانية��يةوقد�قال�الشيخ�الصابو�ي�رحمھ�هللا����تفس���  �نّ لأي�وإذا
ً
�املتعة�تطي�با

 
ً
  3".لوحشة�الفراق���اطر�ن�وج��ا

�عليھ�العالمة�وذكر  �قطب�رحمة�هللا �الظالل�السيد ��� 
ً
��معلقا ��اتھ فالواجب�����ذه�" :ما�نصھ��ياتع��

�ع� �أ��ا��الة �املطلق �أيالزوج �يمتع�ا �النفسية��:ن �قيمتھ �العمل �ول�ذا ��ستطيع �حسبما �عطية �يمنح�ا أن

 
ً
  4...".من�التعو�ض�بجانب��ونھ�نوعا

�وخصومة،�و��ا�يندفع�أفباملتعة�تنفك�تلك�العقدة�النفسية�ال���من�املمكن� �الطالق�طعنة�عداء ن�تجعل

  .����سف�و��و��سم�ف��ا��سمات�الود�واملعذرة،�و�ز�ل�عن�الطالق�جوّ ذلك�ا��و�املكف�ر�

�هللا �رحمھ �العر�ي �ابن �� -  قال ��� �الفرس �ابن �كالم �منھ �كذلكوقر�ب  �-ح�ام
ً
�املتعة�مب�نا وعلة��حكمة

�ِمل ..." :مشروعي��ا �من �الزوجة ِ�ق
َ

�� �قبل�ا �طلق�ا �فإذا �بالعقد، �للزوج �ا��اصل �ا��ل �ووصم �العقد رحض

  5".املس�س�ألزمھ�املتعة�كفؤا�ل�ذا�املع��

لم�يكن�ل�ا�ا��ق����ا��صول�ع���املتعة،�واختارت����الطالق�والفراق�فم����انت�تلك�الزوجة�غ���متضررة�

  ؟فبأي�وجھ��ستحق�ا�عندئٍذ �،ألن�محل�ا�مرتفع

�املرأةف �تختاره �طالق �و ��ل �ذلك ��� �للزوج �ي�ون �غ���س�ب �من �ال�انت ��� �الس�ب ��قفرا�� �تختلع فإنھ�كأن

  .ھ�في�تفي�الضرر �سقط�حق�ا����املال�و����ثر�النف���؛�أل��ا����ال���ترغب�ب

                                                             
 .117ص ،دار�الكتب�العلمية�،عبد�هللا�معتصر،�تقر�ب�م��م�مصط��ات�الفقھ�املال�ي 1
 .120،�ص�1993 ،دار�قت�بة�،1 ط�،عبداملعطي�قلع���:تحقيق ،6 ج،ابن�عبد�ال��،��ستذ�ار�2
  .128،�ص�2019 ،املكتبة�العصر�ة�،1 ج�،لصابو�ي،�اصفوة�التفاس���3
 .257،�ص�1 ج�،سيد�قطب�،���ظالل�القران 4
  .291،�ص�دار�الكتب�العلمية�،عبد�القادر�عطا�:،�تحقيق1 ج�،ابن�العر�ي،�نآأح�ام�القر �5
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�الفرس �ابن �العالمة �فال�يحتاج�..." :يقول �وال�حزنت، �لذلك ��شقق �لم �زوج�ا �فراق �اختارت �إذا �املرأة قالوا

  1".وتطي�ب�نفس�ا�الزوج�إ����سلي��ا

فألجل��ذا�شرع�لھ�مبلغ�من�املال�عند�ا��لع� .فيتضرر��و�جراء�ذلك�قد�ي�ون�الزوج�غ���راغٍب�بالطالق�بل

�للضرر�الواقع�من�الزوجة�ع���زوج�ا
ً
،�كما�شرع�ل�ا�متعة�تدفعھ�الزوجة�مقابل�ما�طلبت�من�ا��لع،�دفعا

 
ً
 �الطالق�دفعا

ً
  .طرال���للضرر�و�سلية�للنفس�وتطي�با

وقبل�املتعة�ال�متعة�ل�ا�كذلك،�ألن�ما�يحصل�باملتعة��إن�املرأة�املراَجعة��عد�الطالق�:ومن��ذا�أيضا�قول�م

  .و�و�ال�سلية�قد�حصل�باالرتجاع،�فال�محل�للمتعة�عند�ا

ة�فإن�طلق�ا��عد�البناء،�ثم�راجع�قبل�أن�يمتع،�فال�متع :املسألة�الثالثة" :مام�ابن�العر�ي����املسالكيقول�� 

  2".ل�ا،�قالھ�ابن�و�ب�وأش�ب؛�ألن�املتعة��سلية�عن�الفراق،�وال�سلية�باالرتجاع�أعظم

  �عتبار�ردّ فلسفة��:ومنھ

  .���ا��ياة��جتماعية�والسمعة�ة�اناملستعادة�وا�وترميم�املشاعر �إرجاع�الكرامةد�برد��عتبار��و�و قصوامل

والتكر�م�وحفظ�ا��قوق�والذود�عن�العرض�والشرف��إ���رد��عتبار �اقةالشر�عة��سالمية�سب�لقد��انتف

 
ً
 �من��ل�ما�يمكن�أن�يد�سھ�أو�يمسھ�بأذى�حسيا

ً
  .ح����ان�أو�معنو�ا

�و�ح�ام �ا��دود �فلسفة��شر�ع �الغ���باأل �فأتت �تمنع�إ��اق  - ىذال��
ً
�مطلقا �أذى  �أي

ً
 �حسيا

ً
�أو�معنو�ا ��ان

حققة�لتلك�املقاصد�ع���فلسفة�ال�شر�ع�ال���امتازت���ا�الشر�عة�مضامنة�ل�ذا�الغرض��-بالقول�أو�الفعل

  .سالمواختص���ا�� 

��ان �وغ��ه  الن�لذلك
ً
�حر�صا ��عزّ ��� �ما �أ��ابھ ��عليم �و ع�� �اعتصام�م �و�قوي �تماسك�م �ز وحد��م��ؤكد

ثم�ث�ت��عد�ذلك��رمھ،وث�ت�ُج �دانتھ��عقو�ة�جنائيةإمن�سبقت�فب�ن�أن�. و��ذب�سلوك�م�و�قوم�معامال��م

ووسط��د�لھ�اعتباره�لي�بوأ�م�انھ����املجتمعرَ ن�يُ أ���وحسن�حالھ�لم�يمنعھ�ما�ث�ت����حقھ�صالحھ�وتو�تھ�

 �كمواطن�صا���فراد� 
ً
  . جرى�عليھ�من�ا��طأ�ما�يجري�ع���الناس�جميعا

برجل�شرب�أ�ي�يھ�وسلم�رسول�هللا�ص���هللا�علأن�: ما�رواه�أبو��ر�رة�ر����هللا�عنھما�ورد�����ذا�البابوم

�اضر�وه �أ�.ا��مر�فقال �فلما��:بو��ر�رةقال �بثو�ھ �الضارب �ومنا �بنعلھ �الضارب �ومنا �بيده �الضارب فمنا

�وسلم �عليھ �هللا �ص�� �هللا �رسول �ل�م �فقال �هللا، �أخزاك �القوم، ��عض �قال �ال�" :انصرف ��كذا، ال�تقولوا

  3".�عينوا�الشيطان�عليھ

 �ملن���عليھ�السال فا
ّ
�عل �تركون���م�إ ال��ابةم �العقو�ة�عليھلوم�شارب�ا��مر��عد�إيقا��� �ذلك�،�و ع ل�س

 
ً
 �شارب�ا��مر�بل��و�عام�����خاصا

ً
��ون�املجتمع�لھ�و من�أفراد��ل�من�أدين�بجرم�ما�ح���ال�يجد�احتقارا

                                                             
 .358،�ص�2006 ،1ط��،دار�ابن�حزم�،طھ�ع���:،�تحقيق1 ج�،ابن�الفرس�،نآأح�ام�القر �1
  . 612،�ص�2007 ،دار�الغرب��سالمي ،5 ج�،ابن�العر�ي�،املسالك����شرح�موطأ�مالك�2
  .ه1422 ،2 ط�،دار�طوق�النجاة�،6424 رقم . ح�،باب�الضرب�با��ر�د�والنعال�،مام�البخاري ��يح�� �3
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ً
�س�با �جر�متھ�يتمادلل�ذلك �ارت�اب �ذلك. �� �من ��وأعظم �حرص ��سالم �و ع�� ��موات �أعراض رد�صيانة

  .وقصة�الغامدية�خ���شا�د�ودليل. والتو�ة قامة�ا��ّد إ�عد���م�عتبار�ل

�ف ��ردّ قد �مو��ا ��عد �اعتبار�ا �للغامدية �وسلم �عليھ �هللا �ص�� �ح�الن�� �هللا �عمر�ر��� �استعظم �ن صالة�عنھ

 �فقال�لھ�،زنتأخطأت�فالسالم�عل��ا�و���ال���الصالة�و الن���عليھ�
ً
تص���عل��ا�يا�ن��� :وقد�وجد�ذلك�عظيما

لقد�تابت�تو�ة�لو�قسمت�" :ولغ��ه�من��عدهعنھ�السالم�لعمر�ر����هللا�الصالة�و هللا�وقد�زنت؟�فقال�عليھ�

  1."و�ة�أفضل�من�أن�جادت�بنفس�ا��؟و�ل�وجدت�ت�ع���أ�ل�املدينة�لوسع��م

��عتبار�للمتضرر  إّن  �سواء��علق�� و مشروع�إذن�أمرٌ ����سالم���نرد �أو�وارد، ا������مر�باالعتبار�املعنوي

�واحتو��ا� �نصوصھ، �تضمن��ا �مختلفة �ع���صور ��سالم �وقرره �الشر�عة �بھ �جاءت �مما �ذلك ��ل املادي،

  .فصوصھ

��عتبار  �رد �ألن ��كر ت يھف�وذلك �و لم ���� تإل�سان �عن ���ل�ھ �ل�ا، �يتعرض �قد �عليھ�إ�انة �جرت و�و�أصل

�ونفت�ال�،الشر�عة �ابتداء، ���سان ��حيث�كرمت ص�مما���م،�وذادت�عن��عراض�و�نفس�وكرامة
ُ

��

  .يمكن�أن�ي�تقص�م��ا�بقول�أو�فعل

�عدة �نماذج �املط�رة �النبو�ة �والسنة �الكر�م �القرآن �ح�ى �تقدم�وقد �ل�غ���ما �ب�ن�صور ��عتبار�تنوعت رد

  .�عتبارمواساة�املتضرر�مرة،�وإنزال�العقاب�بصاحب�الضرر�أخرى�وغ���ا�من�النماذج�والصور�لرد�

  : وإن�من�تلك�النماذج�والصور 

ذى�النف����واملراد�بالقذف�الرمي�و���ام�بالزنا،�و�و�ع�ن�الضرر�و�  :و���ام�القذف�ضرر �التعو�ض�عن

،�إذ�فيھ�تدن�س�للشرف�وا��ام�للعرض،�و�عر�ض�للسب�والشتم،�وإلصاق�للمذلة�وامل�انة�ملن�رمي�املعنوي و 

  .وا��م�بذلك

�ال����ان�الغرض�الزجر�عن�وقد�أورده�ِ�سالم�جزاء�عن�إيقاع�الضرر��د�ي�� كغ��ه�من��ح�ام�والقضايا

  .ذلك�الفعل�الش�يع

وقد�ورد����ِ�سالم�ا��زاء�عن�إيقاع�الضرر��د�ي�وذلك�بالتو�يخ،�ومن�ذلك�ما�روى�" :عبد�هللا�الطياريقول�

 �-ر����هللا�عنھ-أبو�ذر�
ً
إنك�امرؤ�! أع��تھ�بأمھ: ��ه�بأمھ،�فقال�الرسول�ص���هللا�عليھ�وسلمفع�أنھ�ساّب�رجال

أو�ا��زاء�با��لد�كما����حد�القذف،�فإن�القاذف�يجب�عليھ�حد�القذف��شروط�ملا�س�بھ� 2.فيك�جا�لية

  3".من�إيذاء�أد�ي�ومعنوي�للمقذوف�وغ��ه

                                                             
  .3914 رقم�.ح�،هللا�عليھ�وسلم�برجم�ا�مر�الن���ص��أباب�املرأة�ال���،�س�ن�أ�ي�داود�1
  .22 ح�،أخرجھ�البخاري����كتاب��يمان 2
  .30،�ص�مدار�الوطن�لل�شر�،10 ج�،عبد�هللا�الطيار،�الفقھ�امل�سر�3
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. ير�د��شتمون " :-...والذين�يرمون�املحصناتعند�تفس���قولھ��عا���-مام�ابن�العر�ي�رحمة�هللا�عليھ��قول�� و 

  1".واستع���لھ�اسم�الرمي�ألنھ�إذاية�بالقول�ولذلك�قيل�لھ�القذف

 
ً
 �فخطورة�القذف�وضرره�وأذاه�إنما�يجده�من���ق�بھ�ال�من�صدر�عنھ،�فجرح�اللسان�ال�يقل�ضررا

ً
�وخطرا

  :�عقوب�ا��مدو�يعن�جرح�اليد�بل�قد�يفوقھ،�و����ذا�املع���يقول�

  وال�برء�ملا�جرح�اللسان//   ء�روقد�ير�����رح�السيف�ب

  وال�يلتام�ما�جرح�اللسان// جراحات�السنان�ل�ا�التآم�

  :أمران�اثنانوالذي�ي��ز�ضرر�جرم�القذف�وعظم�أذاه،�

 �أن�الشرع�قد�جعل�حّد 
ً
 لآلدمي���و �القذف�حقا

ً
معرة�القذف�عنھ،�وللزجر�دفع�من�حيث��ونھ�شرع�ل�أيضا

��م�ن�الشنقيطي�فقال�رحمة�هللا�عليھ�عن�عرضھ�و�و  القذف�فإنھ��وأما�حّد " :الظا�ر�كما�ح�اه�العالمة

�املقذوف �عرض �ع�� �ل��ناية �وجب �لآلدمي �السياق� 2".حق ��� �وقال �القاذف�إف" :كذلكنفسھ �عليھ �تجرأ ذا

 
ً
حرمة�ن���هللا�عن��ان��ك�حرمة�عرض�املسلم�ف�ان�للمسلم�عليھ�حق�بان��اك�حرمة�عرضھ،�وان��ك�أيضا

  3".وقوعھ����عرض�املسلم

 
ً
�وأيضا �من �الرامي �القاذف �ع�� �ا��كيم �الشارع �رتبھ �العقو�اتما ��� �و�خرو�ة��غليظ البدنية��الدنيو�ة

اْجِلُدوُ�ْم�{ :قال��عا�� .واملعنو�ة
َ
َ�َداَء�ف

ُ
ْرَ�َعِة�ش

َ
وا�ِبأ

ُ
ت

ْ
ْم�َيأ

َ
�ل مَّ

ُ
ْحَصَناِت�ث

ُ ْ
ِذيَن�َيْرُموَن�امل

َّ
وا�َوال

ُ
ْقَبل

َ
�ت

َ
�َوال

ً
َدة

ْ
َماِن�َن�َجل

َ
ث

اِسُقوَن 
َ

ف
ْ
�ال �ُ�ُم ِئَك

َٰ
ول

ُ
�َوأ َبًدا

َ
�أ

ً
َ�اَدة

َ
�ش ُ�ْم

َ
�ا��لد�عقو�ة�]. 4: النور [} ل �الش�ادة�فال�شك�أن �ورد بدنية�حسية،

�عقو�ة� �الدي�ية �وا��قوق ��جتماعية �مظا�ر�ا��ياة �مظ�ر�من ��� �املشاركة �عن �واس�بعاده �اعتبار�ا وعدم

  .معنو�ة

م��ا��سوء�نية�أو�قول��نظرة�مقدسة�ال�يجوز�مس�ا�أو�الدنو �ساب�عراض�و�لذلك�فإن�نظرة��سالم�إ���� 

ذى�وحاد�أو�فعل،�فمن�استطاع�أن�يدفع�عن�عرض�غ��ه�سوًء�دفع،�ومن�لم��ستطع�سكت�عن��ساءة�و� 

�املن����  �وذلك ��وامتنع، �والس�يل ��سلم، ���فظ �و� قوم ��ساب �الذي �الشرع��� �عت�عراض �مقاصد أحد

  .الك��ى 

 الرمي�ب�غ���حصل��ولقد�ذكر�العلماء�أن�القذف�وإن
ً
،�وما�الز�ى�أو�نفي�ال�سب�فإنھ��ستوجب�العقو�ة�أيضا

 
ً
 �ذلك�إال�حفظا

ً
 ��اناتلألعراض�من�� �للكرامات�وتحص�نا

ً
 �وسدا

ً
  .لبا��ا�للذرا�ع�وحسما

 إ� قذفمن� م�أّن اعل" :يقول�العالمة�محمد��م�ن�الشنقيطي�رحمھ�هللا
ً
�غ���الز�ى�أو�نفي�ال�سب�كأن��سانا

 يا�فاسق�أو�يا�آ�ل�الر�ا،�ونحو�ذلك�من�أنواع�السب�يلزمھ�التعز�ر�وذلك�بما�يراه�� : يقول�لھ
ً
  4".لھ�مام�رادعا

                                                             
 .340،�ص�2003 ،3،�ط�دار�الكتب�العلمية�،عبد�القادر�عطا�:،تحقيق3ج�،ابن�العر�ي،�نآأح�ام�القر  1
 .130،�ص�دار�عالم�الفوائد،�6 ج�،محمد��م�ن�الشنقيطي�،أضواء�البيان�2
  114 ص،�6 ج،نفسھ 3
 .102،�ص�6 جنفسھ، 4
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  القتل�ا��طأة����الديّ : صور�اعتبار�الضرر�املعنوي ومن�

�عبارة�ع �يدفع�املال�نو�� �دو��ا �النفس�أو�ما �تلك�ا��ناية�الواجب��� �عليھ��س�ب يقول� .إ���أولياء�املج��

 الدية�جمع�ديات" :�االدكتور�عبد�هللا�معتصر����حّد 
ً
  1".عن�دم�القتيل�إ���وليھ�،�و���ما��عطى�عوضا

 َم �2َعَصبة�فإن�هللا��عا���قد�أوجب�ع��
َ
  تلن�ق

ً
 تؤدى�أل�ل�دية�القتل�ا��طأ،��أخط�قتال

ً
منھ��القتيل��عو�ضا

�ولياء�أإال�أن�ي��ئ��عن�الضرر�الذي�أحدثھ . ن�الدية�و�تصدقوا���ا�و�عطو�م�إيا�امال�الك�عصبة�القاتل

وا{ :قال�عز�وجل
ُ
ق دَّ ْن�َيصَّ

َ
�أ

َّ
ْ�ِلِھ�ِإال

َ
ٰ��أ

َ
�ِإ�

ٌ
َمة

َّ
�ُمَسل

ٌ
ِمَنٍة�َوِدَية

ْ
َبٍة�ُمؤ

َ
َتْحِر�ُر�َرق

َ
�ف

ً
أ
َ
ط

َ
ِمًنا�خ

ْ
َتَل�ُمؤ

َ
  .]94: ال�ساء[} َوَمْن�ق

" ���أ�لھإودية�مسلمة�" :املسألة�السا�عة" :يةح�ام�املتعلقة���اتھ�� بن�العر�ي�رحمھ�هللا�عند�بيان�� قال�ا

 
ً
 ": فقولھ 3".أوجب�هللا��عا���الدية����قتل�ا��طأ�ج��ا

ً
  :يقت����أمر�ن" ج��ا

  .القاتل�الذي�أدى�إ���إز�اق�نفس�غ��ه�خطأ�من�غ���قصد�من�لدنالدية�تج���التقص���ا��اصل��أّن 

ج���الضرر�الذي���ق�بأ�ل�ال�الك�جراء��الكھ�الغرض�م��ا� وعص�تھ�القاتلعاقلة�دفع�الدية�من�طرف��أّن 

  .،�ومواسا��م����الفقد�واملص�بة�ال���أملت���معن�طر�ق�ا��طأ

�ال�الك ��� �امل�س�ب �دفع �خالل �من �يتحققان �املعني�ن �خطأ�وأ�لھ�وكال �امليت �أل�ل �فا�����حاصل�الدية ،

 
ً
 �لدية،�فاللمحل�ن�معا

ً
�للضرر�وا��طأ�كما�وجبت�زجرا

ً
�عن�التقص���وا��ذر����جميع��مور�فإ��ا�وجبت�ج��ا

 -  كما�أف�مھ�كالم�العالمة�ابن�العر�ي�ومواساة�أ�ل�القتيل�مواساة�محضة
ً
  .4وغ��ه�-آنفا

بالتعو�ض�مجرد�إحالل�مال�محل�مال،�بل�يدخل����الغرض�منھ��ل�س�املقصود" :يقول�إبرا�يم�أبو�رحمھ

�عن�مال�
ً
املواساة،�إن�لم�تكن�املماثلة،�ومن�أظ�ر�التطبيقات�ع���ذلك�الدية�و�رش،�فل�س�أحد�ما�بدال

  5."وال�عما�يقوم�بمال

�التفس���الوسيط �بقولھ" :و�� �أ�لھ�:والتعب���عن�أداء�الدين �إ�� �حسن�.مسلمة �وجوب �بأن��يومئ�إ�� �داء

ولذلك�فم���وجدوا�من� 6".�سلم��ذه�الدية�إ���أسرة�القتيل�ب�ل�سماحة�ولطف�ج��ا���اطر�ا�عما�أصا��ا

�أن�ي �وآثروا �التحمل�للضرر�أو�مواساة�ألنفس�م �أل��ا�تأنفس�م�قوة�ع�� �ذلك، ��ان�ل�م �الدية �بتلك صدقوا

� �ل�م �الحق �جراء �وج���ا��واطر�و�نكسار�ا��اصل �للمواساة �صرف �ع���فقد، �ف��ا �التصرف �ل�م فيجوز

 املر النحو�
ً
  .أو�إعطاء�����املشروع�قبضا

                                                             
  .بتصرف�65 ص�،عبد�هللا�معتصر�،تقر�ب�م��م�مصط��ات�الفقھ�املال�ي�1
بھ،�فجعلت�ع���ومن�رحمة�هللا�أنھ�لم�يجعل�إيجاب�الدية����مال�ا��ا�ي�ألنھ�يضر�. �قر�اء�من�ج�ة��ب: املراد�بالعصبة 2

 .العاقلة�مواساة�للقاتل�وتخفيًفا�عنھ؛�ألنھ�معذور 
  .600 ص�،1 ج�،ابن�العر�ي�،نآأح�ام�القر  3
  .11،�ص�1�،2006،�ط�مؤسسة�الرسالة�،عبد�هللا�بن�عبد�املحسن�ال���ي�:،�تحقيق7 ج،�لط��ي ا ،نآح�ام�القر ا��امع�أل  4
  .1985 ،1،�ط�عمان�،التوفيق�،إبرا�يم�أبو�رحمھ،��رد�ياملذكـرة��يضـاحية����القانـون�املد�ي� 5
  .258،�ص�دار���ضة�مصر�،3 ج�،محمد�سيد�طنطاوي �،ن�الكر�مآالتفس���الوسيط�للقر  6
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�للعبد،�و�سو�ة�..." :يقول�صاحب�الفقھ�امل�����ع���مذ�ب�مالكو����ذا�املع���
ً
ألن�هللا��عا���شرع�ا�حقا

��و� �فذلك �حقھ؛ �عن �ا��ق �صاحب �عفا �فإذا �و�حقاد، �الضغائن �ي��دد�ا �ال �أن ���سانية للعالقات

  1".�فضل

�ع���إال�أن�ي��ئ��ولياء�ورثة�املقتول�مما�أوجب�. �عطاء: والتصدق" :مام�الط��ي�رحمة�هللا�عليھيقول�� 

  -و�ضيف- ... هللا�ل�م�من�الدية�عل��م�
ً
�وأما�الكفارة�ال���������عا���فال��سقط�بإبرا��م،�ألنھ�أتلف���صا

  2".���عبادة�هللا�سبحانھ�فعليھ�أن�يخلص�آخر�لعبادة�ر�ھ،�وإنما��سقط�الدية�ال���حق�ل�م

� �ومواساة ����باب�ج���املكسور �العظ�� �املعا�ي ��ر��جومن ِم
َ
�وانفطار�املشاعر،�تصَ �نفس�ول �العواطف دع

 
ُ
  ."ا��بار" �عا���اسم�هللا�ا،�درك�ك��ُ تدبر�وتتأمل�و�ُ وال���حري���ا�أن�ت

ِلُك�{ :،�قال��عا����عا���قد�جعل�من�أعظم�أسمائھ�وأجل�صفاتھ�ا��بارفإن�هللا
َ ْ
�ُ�َو�امل

َّ
َھ�ِإال

َٰ
�ِإل

َ
ِذي�ال

َّ
ُھ�ال

َّ
ُ�َو�الل

 �ُ ِ�ّ
َ

َتك
ُ ْ
اُر�امل َ�بَّ

ْ
َعِز�ُز�ا�

ْ
َ�ْيِمُن�ال

ُ ْ
�امل ْؤِمُن

ُ ْ
ُم�امل

َ
ال �السَّ وُس ُقدُّ

ْ
�ل���فإنھ��عا���جابر��ل�كس��،�ومغ��.]23: ا��شر[} ال

،�ف��مم�كسر�م،�وتلتئم�برحمتھ�جراحات�ص���او� عباده�ج���أحوال�سر�ع���املعسر��ل�عس��،�فيمو فق��،�

  .عواطف�م�ومشاعر�م

 - يقول�أبو��الل�العسكري 
ً
�ابن�عطاء" :���بيان�مع���اسم�هللا�ا��بار�-عن�ابن�عطاء�نقال ا��بار����: وقال

وأما�" :ما�نصھ�مام�الرازي � �و���مفاتيح�الغيب�يقول  3".سرأسماء�هللا��عا���جل�اسمھ�بمع���أنھ�يج���الك

اُر�ففيھ�وجوه َ�بَّ
ْ

 : قال��ز�ري . أنھ�فعال�من�ج���إذا�أغ���الفق��،�وأص���الكس��: أحد�ا�.ا�
َ
�عمري�جابرُ و�و�ل

�ارتضاه �الذي �و�و�جابر�دينھ �كس���وفق��، �ال��اج. �ل �ج�َ : قال قد�: بذلك�ير�د 4".فج����لھُ ���الديَن قد

  .فص����لھُ �أص���الديَن 

�كذلك �رضا: ومنھ �رشيد �الشيخ �والعلو�ع���" :قول �والقوة �العظمة �مع�� �فيھ ��عا�� �هللا �أسماء وا��بار�من

  5".خلقھ،�و�ونھ�ال�يمكن�أن�ينالھ�أحد�بتأث���ما،�ومع���ج���القلب�الكس��،�وإغناء�البا�س�الفق��

فراد،�فيج����عض�م�يتمثل�ا�العباد،�و�تصف���ا�� ف�اتھ�املعا�ي�ا��ليلة����ذلك��سم�العظيم�حري���ا�أن�

،�غ���أن�
ً
�شق�ع���أو����نفس��صفة�عز�ز الرحمة�والعطف�واملواساة�كسر��عض،�و�وا�����عض�م��عضا

دبية�املعنو�ة�وال�يرفعون���ا�ر�� ضراحات�النفسية�و� االذين��س��ينون�ب�ل�ا��ر �القاسية�والقلوب�العاتية

 
ً
 �رأسا

ً
  .وحسبك�ما�شرع�جزاء�ع��ا�وعقو�ة�ل�ا�،وإ��ا�لفي�عرف�الشرع�لضرر�عظيم�وال�يلقون�ل�ا�باال

��ل�� �ول�س �ال�شر، ��ل �مقدور ��� �ل�ست �ا��ميدة �الصفات �بتلك ��تصاف �أن ��عا�� �هللا �علم ��� ��ان وملا

 
ً
�قل��م�وضعف����أنفس�م��األنا�وحب�الذات��عباده�مؤ�ال �تمنع�م�من�ذلك�وملرض��� �فيھ�ملوا�ع لتحقق�ا

                                                             
ْر��� 1

ّ
،�ص�م1992 /ه1413 ،دار�القلم،�4 ط،�8 ج�،الفقھ�امل�����ع���مذ�ب�مالك�ُمصطفى�ا�ِ�ْن،�ُمصطفى�الُبغا،ع���الش

41. 
 .25- 24 ص�،نفسھ 2
 .247،�ص�دار�العلم�والثقافة�،محمد�إبرا�يم�سليم: ،�تحقيقلعسكري ،االفروق�اللغو�ة�3
  .513ي،�ص�دار�إحياء�ال��اث�العر��،29 ج�،لرازي ا ،مفاتيح�الغيب 4
 .273،�ص�1990 ،ال�يئة�املصر�ة�العامة�للكتاب،�6 ج�،رشيد�رضا�،تفس���املنار 5
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خوة�والرحمة�والشعور�باآلخر،�أوجب�هللا��عا����عَض�ما�يمكن�أن�تنج���بھ�القلوب،�وترمم�وغياب�مبدأ�� 

  .ية�وال�تتقوضن�ساوى�بھ�العالقات��ابھ�العواطف،�وت�س

  خاتمة

��سالمي �الشر�عة �إن ��و��اة �ع�� �� �عالوة �و� صانت �مشاعر�معراض �أ�ل�ا �ع�� �قد�حفظت �فإ��ا �نفس،

 !،�وحري���ا�ذلكنفطارن��نكسار،�ومنعت��ل�ما�من�شأنھ�أن��عرض�ا�للتصدع�و� م�وعواطف�م

رحمھ�ا��وز�ة�يقول�ِ�مام�ابن�قيم� .�ل�ا�وحكمة��ل�ا�رحمة��ل�ا�وعدل�إ��اشر�عة�الرحمة�والعدل،�ف�ف��

��ل�ا،�: "... هللا �عدل �وِ�� �واملعاد، �املعاش ��ِ� �العباد، �ومصا�� �ا��كم �ع�� �وأساس�ا �مبنا�ا ر�عة �الشَّ فإن

�ِإ��� �الرْحمة �وعن �ور،
ْ

�ا� �ِإ�� عدل
ْ
�ال �عن �خرجت لة

َ
�مسأ �ف�ل ��ل�ا، �وِحكمة ��ل�ا، �ومصا�� ��ل�ا، ورْحمة

�فالشر�عة �بالتأو�ل، �ِف��ا دخلْت
ُ
�أ �وإْن �الشر�عة، �من �فل�ست �ب�ن��ضد�ا، �ورحمتھ �عباده، �ب�ن �هللا عدل

  1.خلقھ

� �ملا �الفكر�وإنھ �و�رفضھ �ال��يح �العقل �السليمةيأباه �الفطرة �وترده �مع�اجتما الرجيح �والعدل �الرحمة ع

 ��سالمية�شر�عة�أساس�ا�شر�عة�انت�اللك�لذالضرر،�
َ
ن�َم �أال�تخا���وال�تحز�ي،�شر�عة��ستحق�ف��ا�ا��نة

 
ً
 ،�فكيف�بمن�صان�سقى��لبا

ً
 ؟قلبا
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