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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة:

 وصحبه آله وعىل حممد نبينا اخلري الناس معلم عىل والسالم والصالة الصاحلات، تتم بنعمته الذي هلل احلمد

 بإحسان. تبعهم ومن

 الفقهية لإلجابة حتتاج فقهية نوازل األقليات من يامثلها وما أمريكا يف املسلمة لألقلية جتد   زالت فال وبعد:

 الذي املسلم هلا ويرتاح لب،الق هلا يطمئن رشعية فتاوى عىل احلصول يف املسلمني حاجات لتلبية التفصيلية

 من بفضل وترصفاته أعامله يف سبحانه ربه مراقبا   دينه أحكام يراعي إسالمية غري بيئة يف وجوده رغم يزال ال

 سبحانه. اهلل

 الشكوى نتيجة احلاصل املعنوي للرضر املايل التعويض عىل احلصول مرشوعية القضايا: هذه مجلة من ولعل

 عمل تشويه أو الشخصية السمعة وتشويه اإلنسانية، للكرامة اجلارح البذيء الكالمب التطاول أو الكيدية،

  إعالمية. وسيلة عرب أو اجلامعي االتصال وسائل عرب جتاري

 أمريكا. يف واملسلمني اإلسالم ضد املتعصبني بعض يسببه الذي املعنوي الرضر اإلطار هذا يف يدخل وكذلك

  وجزر. مد بني منياملسل ضد الكراهية موجة نرى حيث

 ومن املطلوبة، القانونية الرشوط توفرت حال يف هبذا يقوم من يعاقب أمريكا يف القانون أن املعلوم من وإن

  ال؟ أم املستقبل يف عليه سيحصل ملن أو عليه حصل ملن حالل املال هذا هل التايل: السؤال طرح جاء هنا

 له الرشعي التأصيل مع التساؤل هذا عىل ألجيب - لوقتا ضيق رغم - هذا بحثي يف املستطاع اجلهد بذلت

 بحوث من كثريا   أفدت كام وحديثا ، قديام   العلامء عند فقهيا   املعتربة الكلية الرشعية القواعد من لعدد مستندا  

 والعلم. الفضل أهل من سبقني من

 فيام اهلل شاء إن األئمة إخواننا تفيد والتي اهلامة األمور بعض إضافة عىل محلني األمريكية البيئة واقع أن غري

  املجال. هذا يف استشارات أو أسئلة من يواجهونه

 املعنوي. أو األديب الرضر دفع يف هاما   دورا   يلعبان العملية واملامرسة هنا، السائد فالعرف

 املايل التعويض عىل احلصول أو االعتبار، إعادة أو الذمة، براءة عىل احلصول أن إىل اإلشارة من بد ال لكن

 عىل فيه حرج وال وسائد عليه متعارف أنه رغم السهل باألمر ليس أمريكا يف معنوي رضر وقوع بسبب



الرشيعة اإلسالميةالتعويض عن الرضر املعنوي يف  الغالييني حممد .د            

5    AMJA 16th Annual Imams' Conference | Contemporary Financial Issues (Buying Real Estate and Retirement Accounts) | 

 Mar 1st-3rd 2019 

 

 هذا قراءة خالل من سيظهر كام النجاح لتحقيق املجال هذا يف اخلربة بأهل االستعانة من بد ال لكن اإلطالق.

  البحث.

، طاعته يف يستعملنا أن سبحانه أسأله  أن دعوانا وآخر مضلني، وال ضالني غري مهديني هادين جيعلنا نوأ دائام 

   وآخرا . أوال   له احلمد

 

 

 

 

  :هي مطالب أربعة عىل البحث يشتمل

 

  .رشعا   حتريمه وأدلة الرضر، تعريف :األول املطلب -١

 

 .بالرضر املتعلقة الفقهية القواعد :الثاين املطلب -٢

 

 .األديب الرضر عن املايل التعويض مرشوعية :الثالث املطلب -٣

 

 .أمريكا يف األديب الرضر عن املايل التعويض تطبيق إمكانية :الرابع املطلب -٤
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 األول: املطلب

 رشعا . حتريمه وأدلة الرضر، تعريف 

 :لغة الرضر

ه   بمعنى بالتشديد وَضاَره   ردَ  وبابه النفع ضد الرَضر  رضر:) املحيط: القاموس يف ورد  ر   واالسم رَضَ  الرَضَ

ة   اء   والبأساء زوجها امرأة املرأة ورَضَ ر  تذكري غري من مؤنثان اسامن ومها الشدة والرَضَ  اهلزال بالضم والرضر

ة   احلال وسوء ار   املنفعة خالف واملَرَضَ َ . والرضر  (امل ضاَرة 

 

 :فهو اصطالحا   الرضر أما

 له مرشوعة بمصلحة خيل أو الغري حقوق من حقا   ينال الذي األذى أو االعتداء فهو :الرشعية الناحية من -١

 هذا كان وسواء وسمعته رشفه أو ماله أو عاطفته أو جسمه بسالمة املتعلقة املصلحة أو احلق ذلك كان سواء

 كذلك. يكن مل أو مالية قيمة ذا املصلحة أو احلق

 المؤمنني من القاعدون يستوي ال) تعاىل: قوله منها كثرية اضعمو يف الكريم القرآن يف الرضر ذكر وجاء
 ذلك وغري أبصارهم، بَذَهاب منهم العذر أهل إال) تفسريها: يف الطربي اإلمام قال (.1) (الرضر أويل غري

ر ألهلها سبيل ال التي الِعلل من  (والرضاء ابلأساء يف والصابرين .). تعاىل قوله وكذلك  .(هبم الذي للرَضَ

 ورض. مرض من اجلسد بيصي ما والرضاء والفاقة، الفقر هي والبأساء (2)

 أصاب وإذا) بقوله: اآلية هذه الطربي اإلمام فرس (3) (جلنبه دعانا الرضر  اإلنسان مس وإذا) تعاىل قوله وأيضا   

 الكتاب عليك اهلل وأنزل يشء من يرضونك وما …) تعاىل قوله وكذلك .واجلهد( الشدة اإلنسان
 (4) (عظيما عليك اهلل فضل واكن تعلم تكن لم ما وعلمك واحلكمة

  :القانونية الناحية من -٢

                                                           
 ٩٥ النساء سورة - 1

  البقرة سورة من ((177)) اآلية -2

 يونس سورة من ((12)) اآلية - 3

 .١١٣ اآلية النساء سورة -4
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 الفعل عن او كانت عقدية – املدنية املسؤولية تقوم) فقال: هذا عن الذياب أسعد مصعب القايض حتدث 

 املسؤولية يستتبع الذي الرضر فإن آخر بمعنى رضر من حلقه عام املرضور تعويض وجوب عىل – الضار

 بمصلحة او حقوقه من بحق املساس جراء من الشخص يصيب الذي االذى هو عنها والتعويض املدنية

 او هحريت او ماله او عاطفته او جسمه بسالمه متعلقة املصلحة تلك او احلق ذلك اكان سواء له، مرشوعة

 عن املرضور تعويض يستحق حتى القانون حيميه حق بأي املساس يكفي بالتايل ذلك، غري او اعتباره او رشفه

 (5) (.الرضر هذا

 أكرب قوة اإلسالمي الترشيع يكسب الذي ولكن والقانوين، الرشعي التعريف بني تقارب وجود نرى وهبذا

 أكثر به االلتزام ةربرضو املسلم يشعر وهذا يفسده، وما يصلحه ما يعلم الذي اإلنسان خالق من تنزيل أنه هو

 البرش. وضع من هو الذي الوضعي للقانون باالنصياع يقارن ال وهذا به، سبحانه اهلل يدين دينا   لكونه

 

 :رشعا   الرضر حتريم أدلة

 فرشع واملال، العرض أو والنسل والعقل والنفس الدين اخلمس: الكليات بحفظ اإلسالمية الرشيعة عنيت

 فكرة دون وللحيلولة لغليلهم واشفاء الدم ألولياء وترضية للجناة ردعا   األموال دون الدماء يف القصاص

 املجتمع. يف سيئة أثار من إليه تودي كانت وما اجلاهلية عرص يف منترشة كانت التي الثأر

 

 :الرضر عن التعويض مرشوعية عىل القرآنية األدلة

 (.6)" تتقون لعلكم االبلاب أويل يا حياة القصاص يف ولكم "تعاىل قال 

 بالعبد والعبد باحلر احلر القتىل يف القصاص عليكم كتب اَمنوا اذلين أيها يا" وتعاىل سبحانه وقال
 من ختفيف ذلك بإحسان ايٕله وأداء بالمعروف فاتباع يشء أخيه من هل عىف فمن باألنىث واألنىث
 (.7)" أيلم عذاب فله ذلك بعد اعتدى فمن ورمحة ربكم

                                                           
 . ) 1122 (االردين القضأيي املعهد .االردين القضاءو الفقة يف االديب الرضر احكام :بعنوان له كتاب يف - 5

 ١٧٨:البقره سورة -6

 ١٧٩ :البقرة سورة -7
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 "(.8) “به عوقبتم ما بمثل فعاقبوا اعقبتم وان "تعاىل: وقال

 

 :النبوية السنة من التعويض مرشوعية

 صىَل  النَبير  إىل وسَلمَ  علْيهِ  اهللَ   صىَل  اهللَ رسول أزواِج  بعض   َأهدت) قال: عنه اهلل ريض مالك بن أنس عن -١

ا وسَلمَ  علْيهِ  اهللَ   وسَلمَ  علْيهِ  اهللَ  صىَل  النَبير  فقاَل  فيها ما فألقت بيِدها القصعةَ  عائشة   فرضبت قصعة   يف طعام 

  وإناء   بطعام   طعام  
 
 (9) (.بإناء

 ناقة   أنَ  األنصاري مسعود بن حميصة عن) عازب. بن الرباء ناقة يف وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول قضاء -٢

 
ِ
 حفَظَها األموالِ  أهلِ  عىل وسَلمَ  عليهِ  اهلل  صىَل  اهللِ رسول   فقىض فأفسَدْته   رجل   حائطَ  دخَلْت  عازب بنِ  للرباء

 (10) .(بالَليلِ  حفَظَها املواِش  أهلِ  وعىل بالنَهارِ 

 املواش أصحاب إلزام هنا: الضامن ومعنى أحدثته. الذي للتلف ضامنون أهنم املواش: أهل عىل فقوله

  ليال . والشجر الزرع من أفسدته ما بتعويض

كم يأخَذنَ  ال) مرفوعا : السائب والد اهلل عبد بن يزيد عن -٣ ا، أخيهِ  متاعَ  أحد   أخذَ  وإذا العب ا، وال جادًّ

كم  (11) .(عليهِ  فلريَدها أخيهِ  عصا أحد 

  الرضر. عن التعويض مرشوعية عىل وأمثاهلا النصوص هبذه اهلل رمحهم الفقهاء استدل وقد

 

  

                                                           
 ١٢٦ النحل سورة -8

 صحيح وهو 1359: لأللباين الرتمذي صحيح - 9

 صحيح وهو ١٤٧-٩ القاري عمدة :العيني - 10

 مسلم رشط عىل صحيح إسناده :وقال     491/2: األلباين للشيخ الرضية التعليقات - 11
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  الثاين: املطلب

 بالرضر. املتعلقة الفقهية القواعد

 قاعدتان: ومها

 اإلمكان. بقدر يدفع والرضر يزال. الرضر قاعدتان: عنها ويتفرع رضار. وال رضر ال -١

 حمكمة. العادة -٢

 

 (12) .رضار وال رضر ال -١

 رضر. كل دفع يف عامة فتكون فتعم، النفي سياق يف نكره ألهنا عامة القاعدة جاءت القاعدة: معنى

 جلب قاعدة: عىل مبنية القاعدة وهذه حيىص، ماال الفقه من وفيها الرشع، قواعد أهم من القاعدة وهذه

 زمان لكل صاحلة َوَجَعَلها اإلسالمية، الرشيعة هذه يميز ما أَجلر  من هو والذي املفسدة، ودرء املصلحة

 كام الرشيعة أن واملعنى، أحد، عىل رضر منه عيق ال أنه كام الشخص، عىل يقع ررض ال أنه تفيد فهي ومكان،

 من أن أوضح وبصورة للجميع، املصلحة فتحقق منه، الرضر حصول متنع فهي عليه، الرضر حصول متنع

 فأتل مالو ومثاله ،وألرضار قلنا: به، أرض ملن ييسء أن أراد فإن عليك، ررض ال ونقول نرفعه رضر عليه وقع

 القيمة، عليه لك فتجب عليك ررض ال فنقول بالرضر، اليزال الرضر ألن ماله هو يتلف فال ماله، شخص

 حقك. أخذ عىل تزيد أو ماله، تتلف بأن عليه رضار وال

 وصول منع حيث من أو مبارشة، عليه الرضر بإيقاع أما بغريه، اإلرضار أراد من أن أيضا ، القاعدة وتفيد

 منه. ممنوع أنه عليه يقع رضر غري من إليه النفع

 :القاعدة أدلة

                                                           
 عن حييى بن عمرو عن املوطأ يف مالك وأخرجه .موصوال   وروي مرسل، حديث وهو ٣٠٣-٢ :للبيهقي الصغري نالسن :أنظر :املازين حييى رواه حديث نص وهو  -12

 .عنهم اهلل ريض الصامت بن وعبادة عباس ابن حديث من ماجة بن أخرجه كام .اخلدري سعيد أيب حديث من قطني والدار املستدرك، يف احلاكم وأخرجه .مرسالَ  أبيه

 .األصول يف فصحيح احلديث هذا معنى وأما .حسن حديث وهو

 :أقوال عىل فيه واختلف فرقا بينهام أن واملشهور التأكيد، وجه عىل واحد بمعنى مها :قال من منهم ال؟ أم فرق والرضار الرضر اللفظني بني هل العلامء: اختلف وقد

 .كذلك حق بغري الرضر وإدخال الرشع، يف منتف نفسه الرضر أن املعنى الفعل، والرضار االسم هو الرضر -

ا غريه عىل يدخل أن الرضر -  .الصالح وابن الرب عبد ابن منهم طائفة القول هذا ورجح به، له منفعة بال رضرا غريه عىل يدخل أن والرضار به، هو ينتفع بام رضر 

ا 304 ص واحلكم العلوم جامع من) .جائز غري وجه عىل به أرض قد بمن يرض أن والرضار يرضه، ال بمن يرض أن الرضر -  (.خمترص 
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 وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول أن عنه اهلل ريض اخلدري سعيد أيب فعن صحيح: نبوي حديث نص هي -١

َر، ال) قال:  هلذا رشحه يف الصنعاين اإلمام قال (13) .(اهللَ  َشاَقه   َشاَق  وَمن اهللَ ، َضاَره   َضارَ  َمن رِضاَر، َوال رَضَ

ْسلِم   َعىَل  َأْدَخَل  َمنْ ) احلديث: ة   م   فِْعلِهِ  ِجنْسِ  ِمنْ  َجاَزاه   َأْي  اهللَ  َضاَره   َحق   بَِغرْيِ  ِعْرِضهِ  َأوْ  َنْفِسهِ  َأوْ  َمالِهِ  يِف  َمرَضَ

ةَ  َعَلْيهِ  َوَأْدَخَل   (14) .(امْلَرَضَ

 وكان أهله الرجل ومع قال األنصار. من رجل حائط يف نخل عضة له كان أنه جندب بن سمرة عن -٢

 عليه اهلل صىل - النبي فأتى فأبى يناقله أن إليه فطالب عليه ويشق الرجل به فيتأذى نخله إىل يدخل سمرة

 قال فأبى يناقله أن إليه فطلب فأبى يبيعه أن - وسلم عليه اهلل صىل - النبي إليه فطلب ذلك، له فذكر - وسلم

ا وكذا كذا ولك يل فهبه  - وسلم عليه اهلل صىل - اهلل رسول فقال مضار، أنت فقال: فأبى، فيه رغبه أمر 

 (15) .(نخله فاقلع اذهب) لألنصاري:

 هبته. أو مناقلته أو ببيعه الرضر نفي أراد وسلم عليه اهلل صىل النبي أنَ  احلديث من الداللة ووجه

 

 جداره. يف خشبه يغرز أن جاَره جار   يمنع ال) عنه: اهلل ريض هريرة أبو رواه فيام وسلم عليه اهلل صىل قوله -٣

َريَرة: أبو يقول ثم  (16) .(أكتافكم بني هبا ألرمني واهلل معرضني، عنها أراكم يل ما ه 

 جداره. عىل اخلشب وضع بعدم اجلار عىل الرضر وإنام ذلك، يف عليه ررض ال أنه املنع وسبب

ا يسوَق  أنْ  َمسلمةَ  بنَ  حمَمدَ  سأل خليفةَ  بنَ  الَضَحاكَ  أنَ  املازين حييى هروا ما -٤  أرضِ  يف به فيمرَ  له خليج 

َرنَ  واهللِ  فقال: فأَبى ذلك يف عمر   فكَلمه   فامتنَع، َمسلمةَ  ابنِ  حمَمدِ   (17) بطنَِك. عىل ولو به ليم 

 وهي املضارة، وعدم الرضر، رفع عىل يدل ما ذكرت حمصورة غري مسائل ويف برمتها الرشيعة أن واحلقيقة

 احلكم. خالل من هذا يفهم أو الرضر رفع عىل فيها ن ص سواء حترص، أن من أكثر

                                                           
 16: صفحة اجلنائز أحكام .الكثرية وشواهده لطرقه حسن هو :األلباين الدين نارص الشيخ قال .خيرجاه ومل مسلم رشط عىل اإلسناد صحيح حديث هذا :احلاكم قال - 13

 4/1591 .السالم سبل أنظر - 14

 الصحيح رجال رجاله 1244/3 :الغفار فتح :الرباعي رواه - 15

  2463:البخاري صحيح - 16

 .صحيح وسنده ١٣٣-٥ العسقالين حجر البن الباري فتح - 17
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 اَل ) وقوله (18) (شهيد   َواَل  ََكتِب   يَُضار   َواَل ) تعاىل: قوله املثال: سبيل عىل الرضر نفي بلفظ فيها املرصح ومن
ة   تَُضار   اَل  وُْسَعَها إاِل   َنْفس   تَُكل ُف  ِ  هَلُ  َمْولُود   َواَل  بَِوَِلَِها َواِِلَ  ُتْمِسُكوُهن   َواَل ) تعاىل: وقوله (19) (بَِوَِلِه
اًرا  حقوقهم، وأخذ عليهم، والتعدي الناس، قتل عن النهي بذلك، فيها رصح ما غري ومن (20) (ِِلَْعَتُدوا ِِضَ

 ورجم القاتل، بقتل الرضر بدفع األمر وكذلك رضورة، معلوم هو مما ذلك غري إىل أعراضهم يف واالستطالة

 السارق. يد وقطع الزاين،

 

  :يزال الرضر

 الفعل ملنع أساس وهي األحكام، جوامع من وهي رضار( وال رضر )ال السابقة: القاعد من فرع القاعدة هذه

 وقع فإذا العالج من خري الوقاية ألن وبعده؛ وقوعه قبل الرضر رفع توجب وهي والغري، النفس عن الضار

 الشفعة ورشعت اإلجرام لقمع العقوبة ووجبت األعداء، ملقاومة اجلهاد فرشع آثاره وترميم إزالته وجبت

 (.21) الرشيك. أو اجلار رضر لدفع

 احلرص: ال املثال سبيل عىل منها املضارة عن تنهي آيات عدة وردت وقد

وْ  بَِها يُوَص  وَِصي ة   َبْعدِ  ِمنْ ) تعاىل: قوله يف الوصية يف املضارة عن النهي -١
َ
 (22) .(ُمَضار َغرْيَ  َديْن   أ

  (23) {الكبائر من الوصية يف اإلرضار} قال: وسلم عليه اهلل صىل النبي عن عباس ابن عن

 

 بالزوجة الرضر إيقاع الرجعة من الزوج قصد يكون أن بمعني النكاح يف بالرجعة اإلرضار عن النهي-٢

ها ثم امرأَته، الَرجل   يطلرق   ثالث يف الَطالق حرص قبل اإلسالم أَول يف كانوا حيث  انقضاءَ  تقارب حت ى يرتك 

راجعها، ثم عَدهتا، ها، ثم ي  طَلقة   ال املرأةَ  فيدع   هناية، بغري أبدا   ذلك ويفعل يطلرق  ، وال م   ذلك، اهلل فأبطل ممسكة 

                                                           
 ٢٨٢ البقرة: سورة - 18

 ٢٣٣ :البقرة سورة -19

 ٢٣١ :البقرة سورة - 20

 .165 صـ .شبري عثامن حممد .د -الكلية القواعد :أنظر - 21

 ١٢ :النسا سورة - 22

  عكرمة عن هند أيب بن داود عن املغرية بن عمر عن " سننه " يف الدارقطني أخرجه - 23

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14269
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14269
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14269
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15854
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ْمِسُكوُهن   أحلهن فبلغن النساء طلقتم وإذا) تعاىل: قال مرات. ثالث يف الَطالق وحرص
َ
وْ  بَِمْعُروف   فَأ

َ
 أ

اراً  ُتْمِسُكوُهن   َوال بَِمْعُروف   َسرُِحوُهن    (24) (.ِِلَْعَتُدوا ِِضَ

 

 ذلك يفعل من تعاىل اهلل توعد وقد فيهم الفاحشة إشاعة أو أعراضهم بقذف الناس إرضار عن النهي -٣

ِينَ  إِن  تعاىل:) قال رمحته من والطرد األليم بالعذاب ن ُُيِبُّونَ  اذل 
َ
ِينَ  يِف  الَفاِحَشةُ  تَِشيعَ  أ  َعَذاب   لَُهمْ  آَمُنوا اذل 

يِلم  
َ
نَْيا يِف  أ ِ  اِلُّ ُ  َواآلِخَرة نُْتمْ  ْعلَمُ يَ  َواهلل 

َ
ِينَ  إِن  ) تعاىل: وقال (25) .(َتْعلَُمونَ  الَ  َوأ  الُمْحَصَناتِ  يَْرُمونَ  اذل 

نَْيا يِف  لُعُِنوا الُمْؤِمَناتِ  الَغافاِلتِ   (26) (.َعِظيم   َعَذاب   َولَُهمْ  َواآلِخَرةِ  اِلُّ

 منها: مستفيضة عديدة أحاديث يف واإلرضار الرضر عن النهي ورد كام

لر « مرفوعا : هريرة أيب عن ه   َحَرام   امْل ْسلِمِ  َعىَل  املْ ْسلِمِ  ك  ه   َدم  ه   َوَمال   (.27)  »َوِعْرض 

 قال: يرفعه جده عن أبيه عن شعيب بن عمر وعن

ْ  َتَطَبَب  َمنْ ) نْ  َومَل ا بِالطربر  َيك  وف  ا َفَأَصاَب  َمْعر  وهَنَا َفاَم  َنْفس  وَ  د   (.28() .َضاِمن   َفه 

َمةَ  َأيِب  وعن  واملعني (29) .(عليهِ  اهلل   شَق  شاَق  ومن به، اهلل  ضارَ  ضارَ  َمن) مرفوعا : املازين قيس بن مالك رِصْ

ْسلِم   َعىَل  َأْدَخَل  َمنْ ) القنوجي البخاري احلسيني عيل بن حسن بن صديق قال: كام ة   م   َأوْ  َنْفِسهِ  َأوْ  َمالِهِ  يِف  َمرَضَ

 حتذير واحلديث وفاقا ، جزاء املشقة عليه اهلل أنزل وتعديا   ظلام   مسلام   نازع من أي املنازعة. واملشاقة: ِعْرِضِه.

 (30) (.شء بأي املسلم أذى من

 

 :هذا يف الصحابة آثار من

                                                           

 ٢٣١ :البقرة سورة - 24

 ١٩ النور: سورة - 25

 ٢٣ النور: سورة - 26

  ١٨ باب والصلة، الرب كتاب الرتمذي ورواه مسلم. رواه حديث من جزء - 27

 ١٢١٥ -٣ السالم: سبل انظر - 28

 غريب حسن حديث وقال١٩٤٠:الرتمذي سنن - 29

 ٣٨١ -٢ املرام: بلوغ لرشح العالم فتح - 30
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 ال وقال والصانع. الصباغ يضمن كان أنه « عىل: عن أبيه عن حممد بن جعفر عن بالل بن سليامن رواه ما

  (31) »ذاك إال الناس يصلح

 فيام الترصف عليهم يسهل الصناع ألن مرشوعا يكون أن فوجب العامة املصالح من التضمني« أن ذلك وعلة

 (.32) » ألمواهلم وصيانة الناس املصالح حفظ تضمينهم ففي هالكه ويدعون أيدهيم حتت

 حنيفة، أيب أصحاب من وحممد يوسف أبو فقال املشرتك األجري تضمني إىل الفقهاء من مجاعة ذهب وهلذا

 منه، تقصري أو تعد بغري ولو يده، يف هيلك ملا ضامن فهو ضامن، يد املشرتك األجري يد أخرى: رواية يف وأمحد

 ونحومها. غالب غرق أو عام، غالب بحريق اهلالك حصل إذا إال

 صيانة حيصل وبه الناس، أحوال لتغري اليوم يفتى الصاحلني وبقول احلنفية: كتب بعض عن غداديالب قال

 أمواهلم.

 أو تعد بغري ولو بيده تلف ما بصنع، األعيان يؤثره الذي املشرتك األجري يضمن أنه إىل املالكية ذهب كام

 ملا ضامن والطباخ , بيده يتخرق ملا منضا فالقصار إخفاؤه( يمكن )أي عليه يغاب مما اليشء كان إذا , تقصري

 تلف أو , رأسه عن محله من يسقط ما يضمن واحلامل , خبزه من أفسده ملا ضامن واخلباز , طبيخه من أفسده

 تلف ما يضمن واملالح , بعريه به يشد الذي حبله وانقطاع وسوقه بقيادته تلف ما يضمن واجلامل , عثرته أثناء

 تتشوق كانت إذا حيمله الذي الطعام مالك اإلمام عند األجري يضمن وكذلك السفينة به يعالج مما أو , يده من

 للذرائع. سدا تناوله إىل النفس

َيه، حتى أَخَذْت  ما الَيدِ  عىل) جندب بن سمرة حديث من وسلم عليه اهلل صىل النبي قول ودليلهم  وقال ت ؤدر

: ابن   َي  حتى برِش   ضامهنا. أو ردها عليه فوجب العني أخذ الذي العامل يشمل وهذا (33) .(ت ؤدر

 ال ويقول: والصواغ، الصباغ يضمن كان أنه عنه اهلل ريض عيل عن أبيه عن حممد بن جعفر عن جاء وأيضا

 ذلك. إال الناس يصلح

 عمر فضمنها متاعي بني من فضاعت بضاعة رجل استحملني قال: عنه اهلل ريض أنس عن الشعبي روى كام

 عنه. اهلل ريض

                                                           

 ٢٢٥٣ -٥ الذهبي عثامن بن أمحد بن حممد باختصار للبيهقي الكبري السنن اختصار من املهذب - 31

 مصطفى. التواب عبد للدكتور الفقهية القواعد - 32

  لغريه. حسن األرناؤوط شعيب الشيخ: قال٢٠٠٨٦ املسند: ختريج - 33
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 فوجب العامة املصالح من التضمني أن ذلك يتعدوا مل وإن الصناع بتضمني الراشدين اخللفاء قىض وكذلك

 حفظ تضمينهم ففي الكه،ه ويدعون أيدهيم حتت فيام الترصف عليهم يسهل الصناع ألن مرشوعا يكون أن

 (34) وصيانته. الناس ألموال

 

 .اإلمكان بقدر يدفع الرضر

 ال الرضر) القاعدة: هذه شارحا   الزحييل( حممد الدكتور:) قال رضار( وال رضر )ال لقاعدة: ثان فرع وهي

 بقدر الرضر يدفع كام العالج، من خري الوقاية ألن أمكن، ما وقوعه قبل دفعه وجيب هنائيا ، الرشع يقره

 بالكلية، دفعه يمكن مل إذا أما به، فيجرب بعوض جيرب كان بأن يمكن، ما فبقدر وإال أمكن، إن كليا   اإلمكان

 (حاله. عىل يرتك فإنه جربه وال

 التايل: النحو عىل العملية الفقهية اتطبيقاهت عىل أمثلة ذكر ثم

 منهم. الرضر ودفع األعداء، ملقاومة اجلهاد اإلسالم رشع - 1

 لغريه. عربة فيكون اإلجرام، لقمع اجلاين عىل العقوبة الرشع أوجب - 2

 الرشيك. أو اجلار لرضر منعا   الشفعة حق الرشع أقر - 3

 عنهم. الرضر لدفع دية الباقني نصيب فينقلب القصاص عن القتيل أولياء بعض عفا - 4

 إن مثله برد الرضر جيرب عينه ذهبت فإن املالك، عن الرضر لدفع سليام   كان إذا عينا   املغصوب رد   جيب - 5

 إذا كام حكميا   أو الغاصب، أكله إذا كالطعام حقيقيا   العني ذهاب كان سواء قيميا ، كان إن وقيمته مثليا ، كان

 (35) .(فطحنها حنطة أو وطبخها، بحهافذ شاة كان

 الناس يف فشى ألنه وذلك املعنوي، الرضر عن املايل التعويض بمرشوعية ملوضوعنا القاعدة هذه من نستفيد

 للرشيعة األساسية املقاصد من العرض حفظ أن - ذكره سبق مما - نعلم ونحن اآلخرين، أعراض رعاية عدم

 تكون وقد ـ الناس أعراض عىل املعتدي هذا بحق األوائل فقهاؤنا رهاأق التي التعزير وعقوبة االسالمية.

  األيام. هذه تكفي تعد مل -بالكالم القايض من تعنيف أو شزر نظرة جمرد

 

                                                           

 ١٢٢ -١ العنكبوتية: الشبكة يف الشاملة املكتبة أنظر - 34

 ٢٠٨ -١ الزحييل: مصطفى حممد للدكتور األربعة املذاهب يف وتطبيقاهتا الفقهية القواعد - 35
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 .حمكمة العادة :الثانية الفقهية القاعدة

 عند وهي الفقهية، القواعد كتب من كتاب منها خيلو يكاد ال التي املهمة القواعد من الكلية القاعدة هذه

 (36 ) مذهبه. أصول إليها يرجع التي اخلمس القواعد إحدى الشافعية

 

 وأصل (37) .(والعقول النفوس يف مستقرا   معروفا   أصبح حتى مرة بعد مرة تكرر الذي األمر هي) :لغة العادة

 وما حسن، اهلل عند فهو حسنا   املسلمون رأى وما" قال: أنه عنه اهلل ريض مسعود بن اهلل عبد قول القاعدة هذه

 (38) يسء اهلل عند فهو سيئا   رآه

 :الفقهاء عند واصطالحا  

 .(السليمة الطباع عند املعقولة املتكررة األمور من النفوس يف يستقر عام عبارة) بقوله: العادة نجيم ابن عرف

(39) 

 

 :فقهيا   العرف أمهية

 واإلفتاء، القضاء ويف جزئياهتا، عىل النصوص وتطبيق األحكام، ختريج جماالت يف كبرية أمهية القاعدة هلذه

 بني اخلالف إهناء عىل تساعد وقد - منها االجتامعية وبخاصة - املشكالت من لطائفة احللول إجياد يف وتسهم

 الرشعية األحكام تتناوهلا مل التي املجاالت يف تفيدنا لكنها مستقال ، رشعيا   دليال   ليست ولكنها املتخاصمني.

 بنصها.

 والعرف العادة اعتبار أن اعلم) فقال: العرف أمهية خالهلا من مبينا   األمثلة بعض السيوطي اإلمام رضب

 والنفاس احليض وأقل واإلنزال، والبلوغ، احليض سن ذلك فمن كثرة: تعد ال مسائل يف الفقه يف إليه رجع

                                                           

 .326 ص1  ج (اخلطيب عىل البجريمي) اخلطيب رشح عىل احلبيب حتفة يف جاء - 36

 َخبـريا بـِهنَ  فكن للشافـعِي         مذهـب قواعد   مقررة   مخس  

َمت قد وعادة   يزال   رضر   كر  التَـيِسريا جَتْلب   املشـقة   وكذا       ح 

ورا أردَت  إن أخلَص  والقصد          متَيَـِقنا بهِ  ترفـعْ  ال والشك    أج 

 .146 :ص للجرجاين، التعريف - 37

 .مسعود ابن عن موقوفا   مسنده يف أمحد أخرجه - 38

 للهندي املغني رشح عن ٩٣ ص نجيم. البن والنظائر األشباه - 39
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 مواالة يف رصهوق الزمان وطول قليلها، عن املعفو والنجاسات للصالة املنافية واألفعال …وغالبها والطهر

 واإلقباض، القبض وىف عادة له ممن اهلدية القايض قبول وىف عادة، له ملن الشك يوم صوم وىف ..الوضوء

  (. 40) (.والوالة القضاة، ودور احلامم ودخول

 (النص موضع غري يف واملالكية احلنفية به أخذ أصل وهو :) زهره أبو حممد الشيخ قال

 ثابت الفاسد غري الصحيح بالعرف الثابت أن والشافعي احلنفي املذهب يف العلامء قال ولذلك قال:) ثم

 ما أبرز فمن الشافعي اإلمام أما رشعيا . نصا   يعرض مل الذي الصحيح بالعرف واملراد (41) (.رشعي بدليل

 هذا ويظهر مرص، نزل بعدما اجلديدة وأقواله القديمة أقواله بني الفرق من نجده ما العرف عىل اعتامده يظهر

 بني التي اخلمس لقواعدا إحدى وهو هبا. بأس ال مسائل يف العرف عىل فيها اعتمد التي الفقهية الفروع يف

 (42) مذهبه. عليها

 

 :والعادة العرف اعتبار عىل الرشعية األدلة

ُمرْ  الَْعْفوَ  ُخذِ ) تعاىل: قوله -١
ْ
ْعرِْض  بِالُْعرِْف  َوأ

َ
 (43) .(اْْلَاهِلنِيَ  َعنِ  َوأ

 ذلك: من األمور. بعض يف الناس تعارفه ما إىل املسلمني رد الكريم القران أن كام

 َوكِْسَوُتُهن   رِزُْقُهن   هَلُ  الَْمْولُودِ  َولَع ) تعاىل: قال ولدها أرضعت التي لألم والنفقة الكسوة تقدير   -أ
 (44) (بِالَْمْعُروِف 

 الواجبات. من عليها وما احلقوق من للمرأة ما تقدير -ب 

 (45) (بَِمْعُروف   فَإِْمَساك  ) تعاىل قوله -ت

                                                           

 90 ص :والنظائر األشباه السيوطي، ( - 40

 العريب. الفكر دار طبعة ٢٧٣ ص: زهره أبو حممد للشيخ الفقه أصول - 41

 الشافعية. فقهاء كبار من وهو حسني بقايض الشهري املردودي حممد بن احلسن عيل أبو هذا ذكر - 42

 ١٩٩ األعراف: سورة - 43

 ٢٣٣ :البقرة سورة - 44

 ٢٢٩ :البقرة سورة - 45
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وُهن  ) تعاىل اهلل قول -ث  (46) (بِالَْمْعُروِف  واََعِِشُ

 ذلك: أمثلة ومن الرشع يقدرها مل أمور تقدير يف العرف إىل ردت – كذلك – النبوية السنة أن -٢

 (47) (باملعروف وولدك يكفيك ما خذي عتبة( بنت )هلند وسلم عليه اهلل صىل -النبي قول -أ

 .(باملعروف وكسوهتن رزقهن عليكم وهلم) بعرفات: الوداع خطبة يف وسلم عليه اهلل صىل - النبي قول -ب

(48) 

 هلا يضع مل واملعامالت العقود من ذلك وغري واملرابحة واملضاربة البيع للناس أحل حني اإلسالم أن -٣

 مع يتفق ماال نفي بعد الناس اعتاده ما عىل يامرسوهنا تركهم وإنام عملية أشكاال   وال لفظية قوالب وال حدودا  

 الناس. أعراف من الرشع

 

ْرف اعتبار رشوط  :الع 

ْرف يكون أالَ  • ا الع  الِف    للرشع. خم 

ْرف يكون أن • ا الع  َطِرد  ا يكون أن بمعنى غالِب ا: أو م  نَترِش  ا م   أ طلِق فإذا عليه، َتعاَرف وا الذين أهله بني وشاِئع 

ْرف ة. له األذهان ذهبت الع  بارَشَ  م 

  

                                                           

  ١٩ :النساء سورة - 46

 األقضية كتاب يف ومسلم البيوع كتاب يف البخاري أخرجه - 47

 ١٢١٨ احلج: كتاب مسلم أخرجه - 48
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 الثالث: املطلب

 األديب. الرضر عن املايل التعويض مرشوعية 

 والنفس الدين) اخلمس: الرضوريات حفظ إلسالميا للترشيع األساسية املقاصد من بأن ذكرت أن سبق

 واجلرائم النفس، عىل تقع التي اجلرائم بني اإلسالمية الرشيعة فرقت وقد (واملال العرض أو والنسل والعقل

 األرش. أو الدية، أو القصاص، فيها اجلزاء يكون النفس عىل تقع التي فاجلرائم املال، عىل تقع التي

 (49) .(تتقون لعلكم االبلاب أويل يا حياة القصاص يف ولكم تعاىل:) قال

 بالعبد والعبد باحلر احلر القتىل يف القصاص عليكم كتب امنوا اذلين أيها يا) وتعاىل: سبحانه وقال
 من ختفيف ذلك بإحسان ايٕله وأداء بالمعروف فاتباع يشء أخيه من هل عىف فمن باإلنيس واألنىث
 (.50() .ايلم عذاب فله ذلك بعد اعتدى فمن ورمحة ربكم

ِثْلَُها َسيرَِئة   َسيرَِئة   وَجَزاءُ ) تعاىل: قوله وأيضا ْصلَحَ  َعَفا َفَمنْ  ۖ مر
َ
ْجُرهُ  َوأ

َ
ِ  لَعَ  فَأ الِِمنيَ  ُُيِبُّ  اَل  إِن هُ   ۚاهلل   (.الظ 

(51) 

 مثليا   كان فإن أحدثه، الذي الرضر املتسبب يضمن بحيث الضامن، فعقوبتها: املال عىل تقع التي اجلرائم اما

 السوق. يف هي كام قيمته بدفع في لزم قيميا   كان وإن املثل بإعطاء يطالب

 لتعويضا يكفل ما األحكام من رشعت بل فحسب، واملايل اجلسدي الرضر بتحريم الربانية الرشيعة تكتف مل

 مجيع أن إىل هذا ومرد يزال، الرضر ألن األديب. أو املعنوي الرضر فيه بام أنواعه بجميع الرضر عليه وقع عَمن

 تعاىل: قال الناس. بني العدل لتحقيق جاءت الساموية الرشائع

رَْسلَْنا لََقدْ )
َ
نَزْْلَا بِابْلَيرَِناتِ  رُُسلََنا أ

َ
 (52) ( ۖ بِالْقِْسِط  اْل اُس  يِلَُقومَ  انَ َوالِْميَ  الِْكَتاَب  َمَعُهمُ  َوأ

 سالمة يف الناس يتساوى أن املجال هذا يف األصل أن وهي هامة مسألة إىل (الرواشدة صالح سامل أشار:)

 فقال: اجلسد

                                                           

 ١٧٩ :البقرة سورة - 49

 ١٧٨ :البقره سورة - 50

 ٤٠ :الشورى سورة- 51

 ٢٥ احلديد: سورة - 52
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لق اآلدمي ان هي للضامن الرشعي النظام عليها يرتكز التي االساسية القاعدة)  النفس معصوم االصل يف خ 

 فانه اجلسدية السالمة يف التساوي الناس يف االصل ان وبام حقه، صون فيجب اهلدر عن مضمونا   الدم حمقون

 إبراهيم الدكتور: سلف مما قريبة بطريقة عنه عرب كام (.53) .(الضامن طريق عن أمكن ما التساوي إعادة يتعني

 فقال: الليل ابو الدسوقي

 حترص الذي اجلسد، بسالمة باحلق املساس عن ناتج االسالمية الرشيعة يف االصابة عن التعويض إن)

 تؤديه بام وجد فالتعويض يزال، والرضر رضار، وال رضر فال االفراد، جلميع حفظها عىل االسالمية الرشيعة

 . (54) .(ضاره وجسدية مالية وآثار نتائج من االصابة

 او باملثل بدله أو اليشء رد واجب " هو الضامن ان من الغزايل ذكره ما منها للضامن تعريفات عدة وردت وقد

 "بالقيمة

 (55) (.القيميات من كان إن وقيمته املثليات من كان ان اليشء مثل إعطاء) بأنه: العدلية االحكام جملة وعرفته 

 (.56() .عمل أو مال من به الوفاء جيب بام الذمة شغل) بإنه: اخلفيف عيل الشيخ وعرفه

 حيث من نفيه فيجب الصورة، حيث من الرضر نفي تعذر إذا) بقوله: الضامن حقيقة الكاساين االمام وبني

 (57) .(املتلف مقام الضامن ليقوم املعنى،

 عام بناء الرضر عن التعويض مدى يقدر أن يف احلق القضية لناظر القانونية األنظمة معظم جعلت وقد هذا،

 األديب، بالرضر يعرف ما احلارض العرص يف أمهها من وكان كسب، من فاته وما خسارة من املرضور حلق

 بفقد الرضر تعلق كان سواء ،الكربى العناية اإلسالمية الرشيعة أولتها التي اجلسمية األرضار عن فضال  

 شأهنا من إصابة أو جرح إحداث أو منه االنتقاص أو اجلسم أعضاء من عضو بإتالف الرضر تعلق أو احلياة

  الكسب. عىل الشخص بقدرة ختل أن

                                                           

 .(ماجستري رسالة(١١١١ :ص ’ القانونيةو الفقهية ارسات الد قسم ،" مقارنه دراسة " االردين املدين القانون يف اجلسدي الرضر ضامن ،الرواشدة صالح سامل - 53

 .16 ص ،االردن ،املفرق ،البيت آل جامعة

 .95 ،ص(2555)الكويت، جامعة مطبوعات ( املدنية املسؤولية يف الرضر تعويض ) الليل: ابو الدسوقي إبراهيم.د - 54

 ٤٨٢ -٢ األتايس: خالد حممد الشيخ سابقا   محص ملفتي املجلة رشح أنظر العدلية. األحكام جملة من ٤١٦ رقم: املادة - 55

 ٥٥ ص :طه املوىل عبد طه عنه: نقله فيام - 56

 ١٦٥ -٧ الصنائع: بدائع - 57
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 بأرش احلكم ذلك وتبع الرشيعة، علامء يؤكده ما وهو احلياة، فقد عن التعويض من شيئا   الدية فكانت

 فعليه شيئا   أفسد من املعروفة:) القاعدة يؤكد ما وهو التعويض، من أنواع وهي الشجاج، ديروتق اجلنايات

 (بذلك إال يصلحون ال والناس إصالحه

 عنه. اهلل ريض اخلطاب بن لعمر منسوبة مقولة وهي

 الرشع يف عليها املتعارف بأركانه ثبت طاملا الرضر عن التعويض فمبدأ بذلك، إال يصلحون ال الناس نعم..

 اجلملة. يف ثابت أمر

 أيضا . املعنوي الرضر حتريم عىل يشتمل بل لألفراد املادي الرضر عىل يقترص ال الرشيعة منعته الذي والرضر

 ختدش أن من األعراض حلفظ كتابه حمكم يف اهلل رشعه فقد القذف. حد ذلك عىل األمثلة أوضح ولعل

 شديدة عقوبته أن نجد لذا قذفه. من سمعة عىل اعتدى ولكنه ماليا   أو يا  جسد يعتد مل هنا فاملعتدي بالباطل.

ِينَ ) تعاىل: قال يتوب. أن إال فاسقا   ويعد شهادته، وسقوط جلدة، ثامنني اجللد هي: أمور بثالثة وتتمثل  َواذل 
تُوا لَمْ  ُثم   الُْمْحَصَناتِ  يَْرُمونَ 

ْ
ْرَبَعةِ  يَأ

َ
وُهمْ  ُشَهَداءَ  بِأ ةً  َثَماننِيَ  فَاْجِِلُ بًَدا َشَهاَدةً  لَُهمْ  َتْقَبلُوا َواَل  َجِْلَ

َ
 وأوئلك  ۚأ

  (58) .الَْفاِسُقونَ  ُهمُ 

 ونحومها اللفظي واإليذاء بالشتم اآلخرين سمعة عىل يعتدي من عىل األمر هذا نعمم أن نستطيع هل ولكن

 بالرضر املعارص العرف يف ىيسم ما وهو العلامء، بني خالف حمل هذا األديب؟ بالرضر تسميته يمكن مما

 املعنوي.

 تلحق جسيمة أرضار وهي األدبية أو االعتبارية األرضار عن بالتعويض اهتامما   احلارض عرصنا يف نرى

 حفظ عىل حلرصها خاصا   اهتامما   اإلسالمية الرشيعة أولته مما وهذا ورشفه، وسمعته املرء بكرامة الرضر

  اإلنسانية. الكرامة

 املايل التعويض عليه فرتبت الرضر، من النوع هذا عىل اشتملت أمريكا أو أوروبا يف سواء الغربية فالقوانني 

 كان نوع أي من آخر لشخص رضرا   يسبب أن ألحد حيق ال أنه رأوا أهنم ذلك القايض، تقدير وفق املناسب

 أدبيا . أو ماديا  

 سوء حرم أنه حتى األمر هبذا عناية أَيام عني اإلسالم ألن حديثا ،و قديام   علامئنا بني املفهوم هذا يف خالف وال

 ذلك. إىل وما باأللقاب والتنابز والسخرية والنميمة والغيبة الشتم لتحريم إضافة باملسلم، الظن

                                                           

 ٤ آية النور سورة - 58
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  هو: اليوم مناقشة حمل يزال ال الذي اخلالف ولكن 

 نقدره؟ أن لنا وكيف يل؟ما تعويض األديب الرضر عىل يرتتب أن رشعا   املقبول من هل

 بأخالق ملتزمني كانوا املسلمني ألن التعويض من النوع هبذا كبريا   اهتامما   الفقهي مرياثنا يف نجد ال احلقيقة يف

 العقوبة. هذه أمثال لبحث حاجة األوائل فقهاؤنا جيد مل لذا .رند ما إال اإلسالم

 يف اخلوض من حتفظا   نرى وال اللسان، وحفظ ورعال وقَل  ألسف، شديد مع اخللق سوء فشى فقد اآلن أما

 من عدد بحثه وقد نعيشه، الذي األليم للواقع استجابة املوضوع هذا دراسة من بد فال لذا اآلخرين. أعراض

  هلل. واحلمد فيه بدلوهم وأدلوا املعارصين فقهائنا

 اإلسالم، ديار خارج كأقلية املسلمني بإقامة يتعلق وهو إليه اإلشارة من بد ال آخر أمرا   نجد هذا جانب إىل

 املوجهة النابية والكلامت املهينة، الترصفات عرب قائامَ  املسلمني عىل املعنوي العدوان نجد البيئة هذه ففي

 أمريكا يف املسلمون أنشأ لذا يوم. بعد يوما سوءا   اخلطب لزاد االعتداء هذا عن سكتوا املسلمني أن فلو إليهم.

 (59) نرى. سوف كام الرسمية السلطات أمام املعنوية حقوقهم عن للدفاع خاصة منظامت عىل - منظامت

 واسع. نطاق عىل املعنوي العدوان هذا انتشار من احلد إىل - اهلل بفضل - أدى وهذا

 رسالة يف منهام فريق كل رأي البييش( عيل بن )حممد الباحث: خلص وقد املوضوع، هذا يف رأيني لعلامئنا نجد

 (60) فقال: له

 فقد ؛“ املالية غري األرضار عن التعويض " بـ عنه يعرب والذي املعنوي الرضر عن املايل التعويض وأما .. )

  قولني: عىل الفقهاء فيه اختلف

 و األديب، الرضر عــن املايل بالتعويض املطالبة جتوز ال بأنه القدامى الفقهاء مجهور ذهب: األول القول

 عـيل كالشـيخ املعـارصين وبعـض) (،61) اإلسالمي الفقه جممع قرار منها معارصة؛ أقوال بذلك صدرت

  : هي القول هذا وأدلة (62) ( وغريهم الزرقا, مصطفى والشيخ شحاته، شـفيق والـدكتور اخلفيـف،

                                                           

  Relations Islamic-American on Council) كري (اإلسالمية األمريكية العالقات جملس منظمة: هي - 59

 فقد الترصف بعض مع .(املعارصة والقوانني اإلسالمي الفقه بني املالية املعلوماتية )اجلرائم بعنوان: بالرياض للقضاء العايل للمعهد املقدمة للامجستري رسالته يف - 60

 املعنوي. الرضر عن املايل التعويض جواز أو جواز عدم إىل املعارصين الفقهاء من ذهب ممن عدد اسامء وأضفت لغريه، فقهية آراء من عرضه بام اكتفيت

  هـ 1421 وتاريخ 109 برقم ،الفقهي املجمع أمانة“:  للمجمع عرشة الثانية الدورة من الصادرة والتوصيات القرارات - 61

 ، اخلفيف عيل" :  الضامن " ،12 ص ،الزحييل وهبه :“ الرضر عن التعويض " ،/3056 ،حلطاب“:  اجلليل مواهب " ،81/ 26 ،للرسخيس“:  املبسوط - 62

 الزرقا مصطفى للدكتور ٥٦ /١ العام الفقهي املدخل  . 45 ص
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 أو احلد بل املعنوية، األرضار عن املايل التعويض جواز عدم عىل األولني الفقهاء من اإلمجاع انعقاد (1

 التعزير.

 جاء جيوز، ال وهذا العرض؛ عىل املال أخذ باب من يعترب باملال عرضه يف اإلنسان يشني عام التعويض أن (2

 (،63) (ال أم اإلمام بلغ فيه شفعة وال ورد جيز مل مال أو شقص عىل قذف من صالح ومن) اجلليل: مواهب يف

 حكمه. يأخذ آخر معنوي رضر فأي معنوي، رضر العرض يف والوقوع

 ال اإلسالمي الفقه يف والتعويض وتقديره، حتديده يمكن فال مالية، خسارة فيه ليس املعنوي الرضر أن (3

 حكمه. يف ما أو فعال ، واقع حمسوس   مايل رضر عن إال يكون

 له، قريب أو مكافئ مفقود مال حمل مال بإحالل وذلك بالتعويض، اجلرب عىل يقوم باملال التعويض أن (4

 والتأديب. احلد من اسبهين ما الرشيعة له وضعت فلذلك يسده؛ وال املايل التعويض جيربه ال املعنوي والرضر

 البنك فقدها التي بالثقة يعود ال فيه املال فأخذ يزيله، وال يرفعه، ال الرضر من النوع هذا يف املال إعطاء أن (5

  ـ السالمة. من عليه كانت ما إىل ـ مثال   ـ املعلوماتية اجلرائم يف

 

 واكثر  (64) الشافعي واإلمام حنيفة، أيب صاحبي وحممد يوسف كأيب القدامى الفقهاء بعض يرى :الثاين القول

 الدريني، فتحي والدكتور ،اهلل فـيض فـوزي والـدكتور شـلتوت، حممـود كالشـيخ املحدثني الفقهاء

  ييل: بام واستدلوا املعنوية، األرضار عن املايل التعويض جواز النجار اهلل عبد والدكتور

 (.رضار وال رضر ال) وسلم: عليه اهلل صىل اهلل رسـول قال قال: عنهام اهلل ريض عبـاس ابن رواه ما -١

 التعويض حكم فيكون املعنوي، الرضر ومنها الرضر، أنواع كل عىل عام احلديث يف التحريم أن ووجهه:

 تفريق. دون له شامال  

 ما أقىص بل املعنوي، الرضر عن املايل التعويض عىل داللته لعدم النزاع؛ حمل خارج احلديث بأن املانعون ورد

 عدم مع ـ املايل الرضر عن التعويض بدفع القول ومع عنه. للتعويض التعرض دون الرضر حتريم فيه

ض، إرضار ـ انضباطه  الطرفني. عىل الرضر بمنع جاء احلديث هذاو للمعور

                                                           

 .6/305 ،البغدادي“:  الضامنات جممع - 63

 .133 ص ، النجار عبداهلل" :  األديب الرضر " ، 35 ص ، شلتوت حممود" :  واجلنائية املدنية املسؤولية " انظر - 64
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 بجـواز القائـل الثـاين القول رجحان ويظهر) بالتعويض: القول مؤيداَ  الزحييل( )حممد الدكتور: قال 

 والقصاص احلدود ترشيع مع الرشع، يف الرضر حتريم لعموم ;املعنوي الضــرر عـن املـايل التعـويض

 ومن عليه، املعتدى يلحق ورضر أذى كل يف عامة التعزير وترشيع املعنوي، الرضر عن أحيانا للتعويض

 ملا أديب، أو مادي رضر عن التعويض كـان سـواء اليـوم، بـه العمـل اسـتقر الـذي املـايل التعويض التعزير

 أهداف حيقق املعنوي رالرض عن املايل التعويض وأن ،باملسلم كـان مهـام الضــرر إحلـاق حتـريم من سبق

 املعتدى اعىل  كثري خيفف هذا وأن احلياة، يف املايل اجلانب شيوع مع ويتناسب والردع، الزجـر يف العقوبـة

 ،اليوم احلياة يف وملموس ظـاهر وهـو ،عنـه وخيفـف رضر مـن حلقـه عـام − نفسـيا   ولو − ويعوضه عليه،

 الـدعوى يف حيقق الذي هو والقايض ومكان, زمان كـل يف املصـالح يساير وهو ،والعقول النفوس تقبله مما

 ولذلك ). (65) (واألشخاص لألحوال املناسبة املالية بالغرامات أو بالعقوبات، بـالتعزير وحيكـم والضــرر,

 األرضار إىل إضافة التـأمني رشكات واعتربته احلارض, العرص يف األدبية األرضار عن املايل التعويض شاع

 املادي التعويض ذلك فمن القضاء عليه وجرى ،القوانني رشاح معظـم بـه وقـال واملاديـة, اجلسـمية

 عـن مقـاوالت رشكـة بـإلزام البتدائيـةا املدنيـة ظبي أبو حمكمة مث ال به وحكمت ،الطـالق عن واملعنوي

 الدستورية املحكمة بـه وحكمـت ،الشـركة إمهال نتيجة خوفا باملواطن أحلقت ومعنوية مادية أرضار

 طيلة الضحية أعامق يف روحيا كرسا أحلقت التـي االغتصـاب جـرائم مـن املعنوي الضـرر عن اإليطالية

 التعـويض مـن اهلدف ألن ،املعنوية األرضار عن التعويض الفرنيس واإلداري املـدين القضاء واقر ،العمر

 (66) (حقه عن دفاعا ،الرضر وقوع قبل عليه كان ما إىل  امكن ما املترضر حال إعـادة عامـة

 وأعراضكم وأموالكم دماءكم فإن) النحر: يوم الوداع خطبة يف قال وسلم عليه اهلل صىل النبي أن جاء ما -٢

 . (67) (حرام.. عليكم

 فكذلك بامل، عنهام يعوض مما ومها واملال، النفس عىل العرض حتريم عطف وسلم عليه اهلل صىل أنه ووجهه:

  املعنوي. الرضر عن العوض أخذ جيوز

                                                           

 للمجمع والعرشون الثانية الدورة م ٢٠١٥ عام اإلسالمي العامل رابطة يف اإلسالمي الفقهي للمجمع املقدم الزحييل( )حممد الدكتور: بحث من - 65

 السابق. املرجع - 66

 . ( 1218 ) برقم ومسلم ، ( 4403) برقم البخاري رواه ؛عليه متفق - 67
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 املايل التعويض إثبات عن قارص اللفظ ولكن وظاهرة، موجودة التحريم داللة أن بقوهلم: املوافقني غري ورد

 النزاع. حمل خارج فالدليل عليها، يعول ال ضعيفة أهنا االقرتان داللة يف الراجح وأيضا   املعنوي، الرضر عن

 يف كان سواء اإلنسان من والذم املدح موضـع العرض) بقوله: احلجة هذه عىل الزحييل حممد الدكتور ورد

 يوجب والنفس املال عىل االعتداء أن وكام واألموال، الدماء عـىل معطوفا   العرض وجاء سلفه، أو نفسه

 األديب الضــرر عـن التعـويض ومنهـا العقوبـة، يوجب العرض عىل االعتـداء فكذلك والضـامن، العقـاب

 .(عنها نتج الذي

 

  مثل: الفقهاء أقوال بعض عىل االعتامد -٣

 حكومة فيها جيب) أنه: أثر، هلا يبقى أن دون تندمل التي اجلراحات يف (68) احلسن بن حممد عن جاء ما -أ

  باملال. األمل فقدر (69) (األمل من املجروح حلق ما بقدر عدل،

 يوسف: أبو قال (الشعر ونبت أثر، هلا يبق ومل فالتحمت رجال   شج ولو) :(70) الضامنات جممع يف وجاء -ب

  (.عدل حكومة وهو األمل، أرش عليه

 الثقة، فقد مثل مثله ـ معنوي رضر وهو ـ األمل جمرد عن املايل التعويض قرروا الفقهاء أن االستدالل: وجه

 بل فحسب املادية اخلسارة عىل يقترص ال الرشيعة يف فالتعويض ماال . عنه التعويض تسويغ عىل دليل فهو

 اجلسمي. لرضرا من إيالما   أشد يكون قد املعنوي فالرضر اإلنسانية. النفس عىل يقع رضر كل يشمل

 عن فيخرج به، متصل   له؛ كأثر   فيكون مادي، رضر عىل مبني هو بل خالصا   ليس هنا الرضر بأن املانعون ورد

 النزاع. حمل

 تفسري يف واضح ذلك وبيان املادي، الرضر قبيل من هو ـ اهلل رمحه ـ يوسف أيب قول يف الوارد )األمل( وذكر

 وأجرة الدواء ثمن من إليه احتاج ما بقدر اجلاين عىل يرجع) نصه: ما فيام نفسه؛ يوسف أيب قول من )األمل(

 (اندملت حتى األطباء

                                                           

 حنيفة أيب علم نرش الذي هو ،يوسف أيب بعد حنيفة أيب أصحاب ثاين ،واألصول الفقه يف إمام ،بالوالء شيبان بني إىل نسبته فرقد، بن احلسن بن حممد: هو - 68

 ) و ، ( الكبري اجلامع ) :تصانيفه من هـ189 سنة بالري حممد فامت ،خراسان إىل خمرجه يف الرشيد استصـحبه و عزله ثم ،بالرقة للرشيد القضاء ويل ،الكثرية بتصانيفه

 .6/309 ،للزركيل“:  األعالم " :انظر . (الصغري اجلامع

 ٨١ -٢٦ للرسخيس:: املبسوط - 69

  ١٧١ ص ،للبغدادي - 70
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 أساليب يف يلجأ أن وللحاكم بالسنة، الثابت باملال التعزير ومنه التعزير، هو: األديب الرضر يف الواجب أن -٤

 العقاب. يف أمىض املايل بأخذ التعزير زماننا ويف للفساد، أقمع يراه ما إىل التعزير

 الرضر. عن املايل التعويض باب من وليس العقوبات، باب من هو األديب الرضر يف التعزير بأن املانعون ورد

 أحد يقله مل وهذا املترضر إىل ال املال بيت إىل يذهب   أن لوجب أدبيا ؛ بغريه أرض ملن املايل يربالتعز سلمنا ولو

 الفقهاء. من

 

 :الرتجيح

 سبق التي والعقلية النقلية لألدلة األقوى هو األديب الرضر عن املايل التعويض بجواز القائل الراي أن أرى

 التي البيئة عـرف يف سائد هو وما عليـه املجنـي ملنزلة باالعتبار األخذ مع القايض، إىل تقديره ويعود ذكرها،

 الرضر. هذا فيها حصل

 واالقتصادية، واالجتامعية املادية املترضر ظروف مراعاة من بد ال ماليا   ياملعنو الرضر بتقدير القيام فعند

 معها ترافق كيدية شكوى هي وهل جنائي، أو أرسي أو شخيص هو هل الرضر، وماهية ونوع وحجم

 التجاري نشاطه أو عمله عىل سلبيا   أثرت أو أرسته من أو منه نالت باطلة هتم إلقاء جمرد أم الشخص، توقيف

  الرضر. مبلغ حتديد يف االعتبار بعني تؤخذ أن جيب األمور من تلك وكل الجتامعي،ا أو

 استخدام مثل للسمعة التعرض يف حديثة اتصال وسيلة استخدام يتم عندما خطورة أكثر الرضر يكون وقد

 الرضر حجم تقدير فإن وعموما   املذياع. أو التلفاز أو املجلة أو كالصحيفة إعالمية أو مجاعية اتصال وسيلة

 االعتبارات. من سبق ما مجيع مراعاة به جيدر الذي للقايض عائد

 تقرران الكريم القرآن يف حالتني وجود - سبق ملا إضافة - املعنوي الرضر عن بالتعويض القول يرجح ومما

  ومها: املعنوي للرضر املايل التعويض

 وهذا  املهر. نصف بدفع هبا الدخول قبل بتطليقها مهرا   هلا وسَمى زوجته عىل عقد الذي الزوج قيام عند -١

ن َقبْلِ  مِن َطل ْقُتُموُهن   ِإَون) تعاىل: قال معنوي. رضر من هبا حلق عام تعويضا   يعترب
َ
وُهن   أ  فََرْضُتمْ  َوقَدْ  تَمسُّ

ن إاِل   فََرْضُتمْ  َما فَنِْصُف  فَرِيَضةً  لَُهن  
َ
وْ  َيْعُفونَ  أ

َ
ِي َيْعُفوَ  أ ِ  اذل  ن  ۚاْلرََِكحِ  ُعْقَدةُ  بَِيِده

َ
قَْرُب  َتْعُفوا َوأ

َ
  ۚللتقوى أ

َ  إِن    ۚ بَيَْنُكمْ  الَْفْضَل  تَنَسُوا َواَل   (237) (.بَِصري   َتْعَملُونَ  بَِما اهلل 
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 اختالف رغم مالية قيمة ذات وهي - متعة بإعطائها مهرا   هلا ي َسم ومل الدخول قبل بطالقها قيامه عند -٢

وُهن   لَمْ  َما النرَِساءَ  َطل ْقُتمُ  إِن َعلَيُْكمْ  ُجَناحَ  ال  ) تعاىل: لقوله وفقا   وذلك - تقديرها يف الفقهاء وْ  َتَمسُّ
َ
 أ

ا ۖ بِالَْمْعُروِف  َمَتااًع  قََدُرهُ  الُْمْقِتِ  َولَعَ  قََدُرهُ  الُْموِسعِ  لَعَ  وُهن  َوَمترِعُ   ۚ فَرِيَضةً  لَُهن   َتْفرُِضوا  (.الُْمْحِسننِيَ  لَعَ  َحقًّ

(71) 

 املالية الغرامة حتديد يف اإلسالمية البلدان بعض يف جرت التي العملية التجارب من اإلفادة نستطيع أخريا  

 وسأذكر كذلك. أمريكا يف معنويا   عليهم املعتدى املسلمني جتارب من اإلفادة نستطيع كام املعنوي. للرضر

 التجارب: هلذه أمثلة

 م.٢٠٠٥ عام: هبذا السعودية يف حمكمة قضت فقد 

 الرضر عن املادي التعويض بجواز اإلدارية، املحاكم رؤساء املظامل ديوان أحاط مرة ألول قضائية سابقة ففي)

 مادي. برضر تتعلق ال التي واألمور القضايا يف املعنوي

 الواقعة ظروف بحسب املحكمة لتقدير خيضع عنه والتعويض حتققه يف املعنوي الرضر أن عىل الديوان وأكد

 الرضر عنارص تظهر أسباب عىل مبنيا   املعنوي الرضر عن بالتعويض احلكم يكون حني يف ومالبساهتا،

 املعنوي.

 بمقابل التعويض عن كان اخلالف أن إال به، معموال   كان املادي الرضر عن التعويض إن مطلع مصدر وقال

 املرأة بتعويض دا  مستشه الكريم، القران يف وورد الرشيعة يف ثابت رضر وهو املعنوي، الرضر نظري مادي

 معنوي. رضر مقابل مادي تعويض وهو املهر بنصف هبا املدخول غري املطلقة

 يتم كأن معنوي رضر عليهم يقع األعامل ورجال االعتبارية الصفات ذوي األشخاص من كثريا   أن وبني  

 يف وكان مواطن، أي أو الوكاالت أصحاب أو التجار أو سمعتهم تشويه يف يتسبب مما معهم، التحقيق

 السوابق، صحيفة خالل من اعتبار رد أو للواقعة تكذيب أو اإلعالم وسائل يف له باالعتذار ي كتفى السابق

 املعنوي. الرضر جرب يف ومهمة كبرية حتول نقطة سيكون ماديا   التعويض أن إال

 أو التجارية التعامالت يف اإلدارة جهة من املعنوي الرضر ثبوت حال يف به املحكوم املبلغ أن املصدر وأفاد

 ظروف مراعاة األغلب عىل ويتم القايض، لسلطة فيه مرتوك املظامل ديوان اختصاصات بحكم اجلزائية

 جنائي، أم أرسي أو شخيص هو هل الرضر، وماهية ونوع وحجم واالقتصادية، واالجتامعية املادية املترضر

                                                           

 ٢٣٦ :البقرة سورة - 71
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 نشاطه أو عمله من نالت أو أرسته ومن منه لتنا باطلة هتم جمرد أم توقيفه تضمن اهتام مع تزامن وهل

 وخلص الرضر. مبلغ حتديد يف االعتبار بعني تؤخذ التي األمور من تلك وكل االجتامعي، أو التجاري

 يعد بل احلريات، حبس عن التعويض مع يتعارض ال املعنوي الرضر عن التعويض إن القول إىل املصدر

 ورشة لتوصيات ثمرة جاءت التغيريات هذه أن يذكر واملعنوي. اديامل الرضرين جرب عىل وتأكيدا له إضافة

 (72) مؤخرا. عقدت التي املعنوي الرضر عن التعويض دعاوى عمل

 

 :املعنوي الرضر عن املايل التعويض عىل للحصول الرشعية الرشوط

  ييل: بام الرشوط هذه الزحييل( )حممد الدكتور: خلص

 وهي: العامة، الرشوط عىل هنا ونقترص سيأيت، كام حالة كل يف خاصة رشوط التعويض يف يشرتط

 التعدي كان سواء اتفاقا ، أو عـادة، أو عرفا، أو رشعا، عليه يقترص أن ينبغي ما جماوزة وهو التعدي: −١

 التعدي. وقوع األول: فالرشط ،   إمهاال أم ا  تقصري كان وسواء عمدا ، أم خطأ

 مـن الضــرر وقـوع يتحقـق بأن باآلخرين، مفسدة احلاق وهو الرضر: −٢

 له. ونتيجة كأثر التعدي

 هي نتيجة إىل   موصال    التعدي فعـل يكون بأن وأثره، الفعل بني الصلة وجود وهو اإلفضاء: أو السببية −٣

 (73) تسببا ( أو مبارشة كان سواء الرضر،

 (74) ألمهيته: الرشوط هلذه التايل الضابط يضاف أن وأرى

 هذه يف الرضر فإن فيها، أعضاء لكوهنم إسالمية هيئة أو ملنظمة تابعني أفراد أو فرد سمعة تشويه يتم عندما

 فيجب هلذا نتيجة مايل تعويض عىل األشخاص أو الشخص هذا حصل إذا فإنه وبالتايل اجلميع، يشمل احلالة

 يف السائد العرف بحسب منه نصيب اإلسالمية اهليئة أو للمنظمة يكون بل فحسب إليهم أو إليه يذهب أال

                                                         (.بالغرم )الغنم الرشعية: بالقاعدة عمال   وكذلك أمريكا،

                                                           

 / احلجة ذو / 27 / السبت .جده - الشرباوي عدنان)   ماديا املعنوي الرضر عن التعويض اعتامد ..مرة ألول قضائية سابقة يف: ( عنوان حتت .عكاظ صحيفة - 72

  2015 أكتوبر 10 .هـ 1436

 اإلسالمي العامل لرابطة الفقهي للمجمع املقدم بحثه من - 73

 أمريكا. يف جتربتي واقع من هذا أضفت - 74
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 املطلب الرابع: 

 إمكانية تطبيق التعويض املايل عن الرضر األديب يف أمريكا:

 التعويض عىل للحصول توفرها الالزم الرشوط عن أسأهلا اجلندي( )منى املحامية: لألخت رسالة أرسلت

 للقانون وفقا   السمعة يف رضرا   سببت موجهة هتمة من براءة أو اعتبار رد عىل احلصول أو املادي، الرضر عن

 ييل: بام مشكورة فأجابت األمريكي.

 

I got your text message, and this topic is complicated, but I thought I'd give you a 

summary. There are two types of character assassinations called defamation that 

can be challenged in court: 1- Slander: This is when someone SAYS something bad 

about    someone else. The conditions are : 

A) Someone has to have heard this person say something bad,  

B) The bad statement has to be a lie (if it's true, then you can say it) 

C)  The person has to prove that it caused actual damage (just having hurt 

feelings or being offended isn't enough). 

 

:Libel .2 This is when someone WRITES something bad about someone else. The 

conditions are the same as defamation. 

 :الرسالة ترمجة

 ييل: كام تلخيصه أستطيع أين أظن لكن معقد املوضوع

 للمحكمة األمر رفع فيهام يمكن التشهري. أو السمعة تشويه حتت: يدخل مما املعنوي الرضر من نوعان هناك

 ومها:

 االفرتاء :أوال

  آخر. ضد سيئا   كالما   شخص يقول عندما تكون احلالة وهذه 

 هي: الدعوى هذه قبول ورشوط

 اليسء. اللفظ هذا سمع شخص وجود -١

 الدعوى( تقبل فال صحيحة كانت إذا )أما كاذبة العبارة كون -٢

 مسيئة أهنا أو فقط، ملشاعره مؤذية كانت إذا )أما قيا .حقي رضرا   أحلقت العبارة هذه أن املدعي يربهن أن -٣

 تكفي( فال

 .التشهري :ثانيا  
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 السابقة الرشوط هي حتققها املطلوب والرشوط آخر. ضد سيئ شء بكتابة شخص يقوم عندما وهذه 

 (75) .(ذاهتا

 

 :املعنوي الرضر من نوعني بني نميز أن أمريكا يف هنا علينا بأن هنا وأضيف

 القايض أمام ذلك إثبات ويتم اجلنس أو العرق، أو اللون أو الدين بسبب فرد عىل االعتداء يتم عندما :أوال  

 (crime hate) :كراهية جريمة أنه عىل الرضر فيصنف

 (criminal court) اجلنائية: املحكمة أمام عادة الدعوى ترفع وهبذا

 املعتدى يعرض أن املمكن من ولكن - املحامني بعض أفادين كام ـ وارد غري احلالة هذه يف املايل والتعويض

 عن ليتوقف أو الدعوى عن ليتنازل املال من مقدارا   بموجبها يعطيه ترايض اتفاقية الرضر عليه وقع من عىل

 عىل بتصنيفه - لدهيا االعتداء ثبوت حال يف - املحكمة من قرار يصدر فإنه هذا يتم ال عندما ولكن رفعها،

 مما للمعتدي قوية وإدانة لكرامته، وردا   أهني، ملن لالعتبار إعادة عرفا   القرار هذا ويعترب (كراهية )جريمة أنه

 ال كبرية فائدة هذا ويف املستقبل. يف املشينة الترصفات هذه أمثال ممارسة من أمثاله وزجر زجره إىل يؤدي

 ختفى.

 

 الدعوى فرتفع اجلنس أو العرق أو اللون أو بالدين له عالقة وال شخصيا   املعنوي الرضر يكون عندما :ثانيا  

 ) court rights civil) املدنية: احلقوق حمكمة أمام عادة

 ولكن السمعة، وإساءة الكيدية، الشكوى ذلك يف بام به، حلق الذي الرضر إثبات املَدعي من عادة يطلب وهنا

 طلب فيكون إليها وما واجلرح والكدمات واخلدش كالرضب جسدي رضر مع املعنوي الرضر ترافق إذا

 بإثبات عليه املعتدى قيام من احلالة هذه يف بد ال ولكن راجحة، بصورة ومقبوال   بشدة واردا   املايل التعويض

 مناسبا   يكون بحيث القايض يقدره مايل تعويض بدفع املعتدي بإلزام - غالبا   - املحكمة تقرر وهنا الرضر،

 أوقعه. الذي للرضر

 لتساعده الميةاإلس املنظامت إلحدى عليه معنوي رضر وقوع حال يف املسلم يلجأ أن أرى األحوال كل ويف

 .رالرض هذا إثبات عىل قدرته عند ماليا   تعويضه أو اعتباره، رد يف

                                                           

 م٢٠١٩ فرباير شباط ١٣ بتاريخ: اإليميل عرب يل هذا جواهبا بارسال املحامية األخت قامت - 75
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 توفر حال يف - عليه املعتدى مع التفاهم عىل -غالبا   - يوافق عليه املدعى أن أمريكا يف املالحظ من ولكن

 التجاري، حمله سمعة أو سمعته عىل حفاظا   الدعوى رفع عدم مقابل معينا مبلغا   بإعطائه وذلك - الدليل

  )settlement) :الرتايض باتفاقية هذا ويسمى

 األمثلة من نرى سوف كام أمريكا يف معنوي رضر عليهم وقع ملن السابقة التجارب من اإلفادة نستطيع وهنا

 التالية: الفقرة يف

 

 :أمريكا يف املسلمني عىل املعنوية االعتداءات عن عملية أمثلة

Council  كري() اإلسالمية األمريكية العالقات ملجلس حصلت التي العملية التجارب بعض هنا أستعرض

Relations Islamic-American on (76) 

 واملقصود الشاملية. أمريكا يف املسلمة للجالية املرشوعة املدنية احلقوق عن الدفاع يف مهمتها أداء بصدد وهي

 نصح مع (77) مجاعة. أم كان فردا   أمريكا يف مسلم عىل معنوي رضر أي وقوع حال يف منها اإلفادة ذكرها من

 حقوق عن الدفاع يف املجال هذا يف باع من له ملا املذكور للمجلس أمثاهلا إحالة يف الرتدد بعدم املسلمني

 املسلمني.

 (78) :ييل ما املجلس قضيتها وتابع أمريكا، يف للمسلمني وقعت حلوادث األمثلة من

 تراض اتفاقية إىل: اللجوء املعتدي يفضل املعنوي للرضر املسلمون فيها يتعرض التي احلاالت معظم يف -)

 )settlement) مشرتك:

 تقديم املطعم صاحب فرفض مطعم إىل ذهبوا ملسلمني معنوي رضر فيها حصل حاالت عدة حصلت -

 املترضر قبل من الدعوى عن التنازل مقابل دوالر ٣٥٠٠٠ اىل الرتايض اتفاقية مبلغ ووصل هلم، خدمته

 املسلم.

                                                           

 األمريكيون املسلمون به يتصل الذي األول املكان وأصبح .عديدة أمريكية واليات يف املكاتب من واسعة وشبكة املوظفني، طاقم يف حماميا   35 املجلس هذا لدى - 76

 .األزمات وقت يف

MUSLIM  واسمها: املجال هذا يف أيضا ملموسة جهود وهلا أمريكا، يف املسلمني من قانونية خمالفات بحقهم ترتكب عمن تدافع أخرى منظمة هناك - 77

AMERICA OF FUND LEGAL 

 فلوريدا. تامبا يف كري منظمة بفرع تعمل حمامية من املعلومات هذه عىل حصلت - 78
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 لعدم أو ه،مع شهود وجود لعدم تعويض عىل احلصول عليه املعتدى يستطع مل أخرى عديدة حاالت يف -

 ضده. املوجهة املؤذية العبارة إثبات عىل القدرة

 مناداهتم مع جتاري حمل مغادرة منهم ط لب مسلمني أفراد لصالح دوالرا   ٢٠٠٠٠ بملغ: التعويض تم -

 النقاب. تضع ملن اخلدمة بتقديم تسمح ال إعدادهم من متحيزة الئحة لدهيم ألن أو ،إرهايب( )أنت

 ليتجنب الطرفني بني تراض اتفاقية خالل من بل املدنية احلقوق خالل: من تغطيتها يتم مل احلاالت هذه

 صاحب قبل من الواقع الرضر مقدار تقويم عىل يعتمد وهذا السلبية. اخلارجية الضغوط املحل صاحب

 املترضر. عىل املحل

 عند وبخاصة يا  تدرجي باالنخفاض بدأت ولكنها م٢٠١٣ عام: ازدياد يف كانت احلاالت هذه أمثال  -

 اخلدمة لتقديم رفضهم لسبب دهاء أكثر بأسباب يدلون املعتدون بدأ فقد احلالية. السنة مع مقارنتها

 .(املترضر موقف يضعف مما للمسلمني

 

 :املسلمني عىل حصلت العتداءات واقعية قصص

   طريق عن وتعويض باعتذار عاما( 14) حممد أمحد السوداين األصل ذي األمريكي الطالب عائلة طالبت -١

CAIR بعدما املدينة، مدرسة ومن تكساس بوالية إرفينغ مدينة سلطات من دوالر مليون 15 إىل يصل 

 (79) املدرسة. إىل ومحلها باخرتاعها قام ساعة يف لالشتباه أيلول - سبتمرب يف الرشطة اعتقلته

 فيها طالبوا إرفينغ مدينة رئاسة إىل برسالة العائلة حمامو تقدم فقد نيوز، مورنينغ داالس صحيفة وبحسب

 سوء عن تعويضا   الطالب مدرسة من أخرى ماليني بخمسة طالبوا كام دوالر، ماليني عرشة قدره بتعويض

 له. تعرض الذي العلني املعاملة

 العديد" وإن ،"خطرية الساعة أن يفور بشكل قرروا املدينة رشطة مسؤويل" إن رسالتهم يف املحامون وقال

م حيث عقالين، غري بشكل القضية هذه يف تدخلوا األشخاص من  بسبب املجتمع عىل خطري بأنه أمحد اهت 

 ."دينه إىل باإلضافة وأصوله عرقه

                                                           

 االعتداء. من خلوفهم قطر اىل انتقات كلها العائلة ألن املال من شء عىل حيصلوا مل أهنم أظن - 79
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 أقصاها مدة خالل خطي اعتذار بإرسال فيها الرشطة قسم ورئيس إرفينغ بلدية رئيس من العائلة وطلبت

 (80) يوما. ستون

سة اهتمته بعدما مدرسته داخل من اليدين مصفد اعتقلته قد الرشطة وكانت  أنه رغم قنبلة، حيمل بأنه مدر 

 (81) اخرتعها. رقمية ساعة حيمل أنه أوضح

 بارتداء املسلمة املرأة حق عىل رئييس بشكل )كري( منظمة هذه ركزت املايض، القرن من التسعينيات يف -٢

 هذا: عىل األمثلة ومن احلجاب.

 بوالية أطفاهلا أعني أمام هلجوم تعرضها عن عايش( جنان وهي:) مسلمة أمريكية سيدة ذكرت

 للحجاب. ارتدائها بسبب األمريكية ”أوكالهوما“

 حيث أرسهتا، مع األسبوع هناية لةعط تقيض كانت بينام امرأة من هلجوم بتعرضها فوجئت إهنا“ وقالت

 األمريكية السيدة أن وأضافت األمريكية. ”إن إن يس“ شبكة بحسب ،”بالدها إىل العودة“ منها طلبت

 واأللقاب النابية األوصاف من العديد هلا ووجهت مواطنة، كانت إذا احلجاب ارتدائها سبب عن سألتها

 .املتحدة الواليات مغادرة منها طالبة املسيئة

 مل عيني، يف بتشويش شعرت“ وقالت: رأسها، عىل ورضبتها صفعتها املعتدية أن املسلمة السيدة وأكدت

 كان“ قائلة   وتابعت .”شعري بشد وقامت رأيس عن ونزعته باحلجاب أمسكت لقد حويل، ما رؤية من أمتكن

 .”كهذه حالة يف أمه رؤية طفل ألي ينبغي ال معي.. أطفايل

 العالقات جملس دفع ما املخ، يف الرجتاج "عايش" تعرض أكد طبيبا أن إىل "إن إن يس" أشارت كام

 كراهية. جريمة باعتبارها الواقعة يف بالتحقيق السلطات مطالبة إىل )كري( األمريكية اإلسالمية

 بذلك الوالية لتحتل أوكالهوما، يف %15 بنسبة زادت التمييز حاالت أن املجلس أعلن م، 2017 عام: ويف

 املسلمني. ضد الكراهية جلرائم مركز كأكرب تكساس بعد الثاين ركزامل

                                                           

 املدينة هي تكساس أن عىل ترص العائلة لكن والعلوم، للتعليم قطر مؤسسة من دراسية منحة عىل حصل حيث احلادثة، هذه بعد قطر إىل وعائلته أمحد انتقل وقد - 80

 .العدائية اإللكرتونية الرسائل من الكثري تلقي بعد اعتداء أي من حلاميته كان املغادرة خيار وأن أمحد، إليها ينتمي التي

 التقنية لألخبار العربية البوابة النت: عىل اجلزيرة - 81
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 واليمني اليسار من هلجامت يتعرضون املسلمني أن إىل سلطاين آدم بالوالية التنفيذي كري مدير وأشار

 (82) سواء. حد عىل املتحدة بالواليات

 بالقبض كري، اإلسالمية األمريكية العالقات جملس رحب م٢٠١٨ -٢٥ -٧ وبتاريخ: نيويورك، ويف -٣

 الباز. حسن ماهناتن شارع يف بائع عىل املعتدين اإلسالم كارهي عىل

 املعتدي أن وي زعم يوليو. 12 يف هجومه قبل أيام لعدة بمضايقته وقام الباز عىل املتهم هجم ورد ما وبحسب

 قائال   صاح املزعوم املهاجم أن ورد كام وزميله. الباز من كل ةوإصاب بمهامجة وقام الباز عربة خلف من تسلل

 رفض وبعد نيويورك. رشطة وصول قبل املشتبه وفر” بلدك إىل عد عريب إرهايب أنت إليك، سأذهب“

 أرجعت أسبوع، ملدة التحريض بدافع كان والذي والتحيز التمييز نوع من القضية اعتبار البداية يف الرشطة

 فيها يف بالتحقيق نيويورك يف كري منظمة مطالبة بعد الكراهية جرائم عمل فرقة إىل لقضيةا نيويورك رشطة

  (83) كراهية. كجريمة

 

  

                                                           

 النت. عىل كري صفحة من - 82

 النت عىل كري صفحة من - 83
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 البحث: نتائج

 املادي الرضر يشمل وهذا آخر. برضر الرضر مقابلة وكذلك ديننا، يف حرام باآلخرين الرضر إحلاق -١

 والصالح، باألمانة والتشكيك والقذف السب من املعنوي الرضر يشمل كام أشكاله، بجميع واجلسدي

 نفسية آالم من يسببه ملا االجتامعي التواصل وسائل عرب وبخاصة والسخرية القضاء، أمام الكيدية والشكوى

 حق. بغري عليه املعتدى لسمعة وإساءة

 توفر عند وذلك اعة.مج أو كان فردا   املعتدي أذى وكف االعتبار لرد قضائية دعوى رفع رشعا   جيوز -٢

  البحث. هذا يف مذكور هو كام الدعوى لرفع والقانونية الرشعية الرشوط

 

 لألدلة استنادا   وذلك حالال   ماال   التقايض خالل من أدبيا   املترضر قبل من املأخوذ املال يعترب عندها -٣

 املبلغ يزيد أال برشط ولكن أمريكا. يف ومطبق وشائع منترش ألنه العرف وبخاصة ذكرها، سبق التي الرشعية

 القضية. هذه أمثال يف عليه متعارف هو عام

 

 أن فأرى فيه حرج أو ضري وال عليه متعارف أمر أمريكا يف املعنوي الرضر عن املايل التعويض أن بام -٤

 بد وال التعويض، مبلغ تقدير يف كثريا   تفيدنا رشحها يل سبق والتي حمكمة( )العادة الكلية: الفقهية القاعدة

 يف ذكرهتا والتي األمر هبذا املعنية اإلسالمية واملنظامت العدل، املسلم كاملحامي هبذا خبرية جهة استشارة من

 البحث. هذا ثنايا

 املايل. التعويض مقدار يف يبالغ فال اهلل يتقي أن املدعي وعىل

 


