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 : مقدمة

 وكفى والصالة والسالم على النيب املصطفى وبعد:احلمد هلل 

ختصص   ماسرت  األوىل  السنة  لطلبة  حماضرات  وهي  الفقهية،  النظرايت  مقرر  من  الثاين  اجلزء  هو  فهذا 
 معامالت فقهية معاصرة.

 ويضم هذا اجلزء نظرييت الضرورة والتعسف يف استعمال احلق املقررتني على الطلبة يف السداسي الثاين. 

 لنظرية األوىل: مفهوم الضرورة وضوابطها وحاالهتا، وأدلة مشروعيتها، مث قواعدها وتطبيقاهتا. وتضم ا

مفهوم  بيان  مث  النظرية،  يدي  بني  عليها  الوقوف  من  بد  ال  أساسية  مفاهيم  فتحوي  الثانية  النظرية  أما 
 ا.النظرية وتكييفها الفقهي وأدلتها من الكتاب والسنة، ومعايريها، مث جمال تطبيقه

 وهللا أسأل أن ينفع هبا، وأن يوفق طلبتنا لإلستفادة منها. 

 

 الدكتور: شهر الدين قالة                                                                                
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 نظرية الضرورة الشرعية

  :مقدمة

والنبيني من بعده، وأوحى إىل نبيه حممد صلى هللا  احلمد هلل الذي شرع لنا من الدين ما وصى به نوحا  
 عليه وسلم من الدين ما رفع به احلرج عن الناس وأمت عليهم النعمة. 

 والصالة والسالم األمتّان األكمالن على نبينا حممد وعلى آله وصحبه والتابعني، وبعد:

أهنا    هفإن جيد  اإلسالمية  الشريعة  ألحكام  املستقرئ  أن  فيه  شك  ال  مصلحة مما  لتحقيق  شرعت  إمنا 
 العبد، إما جبلب املنفعة له، أو لدفع الضرر عنه. 

أو حمضة،  منفعة  كان  الشرع  فيه  أذن  ضررا    فما  كان  الشرع  منعه  ما  أو  ضرره،  من  أعظم  نفعه  كان 
 .(1)حمضا، أو كان ضرره أعظم من نفعه

السمحة: الشريعة  هذه  به  اتصفت  ما  مبينا  وتعاىل  سبحانه  هللا  قال  النَّيبَّ    وقد  الرَُّسوَل  يَ تَِّبُعوَن  ﴿الَِّذيَن 
َهاهُ  َويَ ن أ ُروِف  ًِبلأَمعأ ََيأُمرُُهمأ  يِل  ْنِأ َواإلأِ رَاِة  وأ الت َّ يف  ِعنأَدُهمأ  ُتوًبا  َمكأ ُدونَُه  جيَِ الَِّذي  يَّ  ُمِّ لُّ األأ َوُيُِ الأُمنأَكِر  َعِن  مأ 

ََبائِ  اَلَل الَّيِت َكاَنتأ َعَليأِهمأ ﴾ََلُُم الطَّيَِّباِت َوُُيَّرُِم َعَليأِهُم اْلأ َغأ َرُهمأ َواألأ ُهمأ ِإصأ  . (2) َث َوَيَضُع َعن أ

ارتبط   لو  ألنه  احلكيم؛  الشرع  هو  والضرر  والنفع  واملفسدة،  للمصلحة  معيارا  اعتباره  ينبغي  والذي 
والتال للعبث  عرضة  الشريعة  أحكام  تصري  أن  إىل  ذلك  ألفضى  البشر  إبرادة  والضرر  النفع  عب  تقدير 

يتأثر   ضررا  أو  نفعا  الناس  يتخيله  ما  لكون  العامة؛  ًبملصلحة  واألغراض   -عادة –واإلخالل  ًبألهواء 
يعم   وحينها  معينة،  زاوية  من  إليه  منظورا  أو  ضيقة  دائرة  يف  حمصورا  لكونه  قاصرا  يكون  أو  اْلاصة، 

 . (3)  الفساد وتضطرب األوضاع الضطراب األحكام

 

 .  25، ص: 2،  ج: 1979،  1دار ابن عفان، ط:  الموافقات، الشاطبي، -1
 .157األعراف:  -2
،  4نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي، وهبة الزحيلي، مؤسسة الرسالة، دمشق، ط:    -3

 . 16، ص: 1985
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لو من ظروف استثنائية مرهقة وقاسية، يتعرضون بسببها إىل أضرار وخماطر  وملا كانت حياة الناس ال خت
تلك   مثل  يف  اإلمكان  قدر  احلرج  ورفع  والتخفيف  اليسر  اإلسالمي  التشريع  مسات  أبرز  من  وكان 
ضمن أحكام االضطرار، فإن بعض الناس يتخذ من مبدأ الضرورة مربرا للتملص من  الظروف القاهرة 

وخمال الشريعة  وتكييف  أحكام  الشريعة،  أحكام  يف  والتقصري  التساهل  إىل  أفضى  الذي  األمر  فتها، 
الواقع مع  للهوى  -السلوك  حتت   -إتباعا  و  ومهية،  ضرورات  على  احملرمات  فارتكبت  الضرورة،  ًبسم 

 شعار البلوى وانتشار الفساد.

 فطرحت مجلة من التساؤالت واإلشكاالت اليت حتتاج إىل إجاًبت؛ منها: 

 الضرورة، وما هي ضوابطها؟ ما مفهوم  -
 وما هي حاالهتا، وما أدلة مشروعيتها؟  -
 وما هي قواعد الضرورة وتطبيقاهتا؟  -

 وسنحاول يف هذه احملاضرة اإلجابة عن تلك التساؤالت.

 مفهوم الضرورة وضوابطها.: المبحث األول

 المطلب األول: مفهوم الضرورة.

 الفرع األول: تعريف الضرورة. 

الضرورة اسم ملصدر االضطرار؛ أي االحتياج إىل شيء، يقال: محلتين الضرورة على كذا    أوال: لغة:
أجل أي  الشيء؛  إىل  اضطر  وقد  وكذا،  كذا  إىل  فالن  اضطر  وقد  ﴿َفَمِن   يءوكذا،  تعاىل:  قال  إليه، 

َ َعَليأِه﴾  َ ًَبٍغ َواَل َعاٍد َفاَل ِإمثأ طُرَّ َغريأ ة وما حرم، وضيق عليه األمر ، أي فمن أجليء إىل أكل امليت(1)اضأ
 . (2) ًبجلوع

 

 . 173البقرة:  -1
 . 227، ص: 2م، ج: 2006، 1الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، مؤسسة الرسالة، ط:  - 2
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 وأتيت الضرورة يف اللغة على عدة معان أمهها: 

 . (1) احلاجة والشدة والقحط واملشقة، والضروري؛ هو خالف الكمايل

 .ثانيا: الضرورة اصطالحا

 عرفت الضرورة عند الفقهاء بتعريفات عديدة أغلبها تلتقي يف نفس املضمون، منها: 

للضرورة:تعريف   -1 يف   المتقدمين  القدامى  الفقهاء  عند  املعىن  متقاربة  تعريفات  وردت 
 خمتلف املذاهب الفقهية، منها:  

 . (2)"الضرورة هي خوف الضرر على نفسه، أو بعض أعضائه برتك األكل"  :تعريف احلنفية -أ
 . (3)  تعريف املالكية: "الضرورة هي اْلوف على النفس من اَلالك علما أو ظنا" -ب 

الشافعيةتع  -ج يبيح    :ريف  وهذا  قارب،  أو  هلك  املمنوع  يتناوله  مل  إن  حدا  بلوغه  هي  "الضرورة 
 . (4)تناول احلرام"

 . (5) الضرورة املبيحة هي اليت خياف التلف هبا إن ترك األكل"" :تعريف احلنابلة -د

 تعريف المعاصرين للضرورة: -2

 منها: عرفت الضرورة عند املعاصرين بتعريفات متقاربة 

 

 

 . 483، ص: 4هـ، ج:  1414، 3لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط:   -1
 . 160ص: ، 1هـ، ج:  1405ط، .أحكام القرآن، الجصاص، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د  -2
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، أحمد بن عرفة الدسوقي، دار الفكر، بيروت، د.ط، د.ت، ج:    -3
 .  115، ص: 2
 . 85م، ص: 1990، 1األشباه والنظائر، السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:  -4
 .  415، ص: 9م، ج: 1968المغني، ابن قدامة، مكتبة القاهرة، د.ط،  -5
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، وخشية  امللجيءعرفها مصطفى الزرقا أبهنا: "ما يرتتب على عصياهنا خطر، كما يف اإلكراه   -أ
 . (1)  اَلالك جوعا"

ماله   -ب  ضياع  خيشى  أو  احملظور،  يتناول  مل  إن  احلياة  على  "اْلشية  أبهنا:  زهرة  أبو  حممد  وعرفها 
 . (2) كله"

على    -ج تطرأ  "أن  أبهنا:  الزحيلي  وهبة  الشديدة  وعرفها  املشقة،  أو  اْلطر  من  حالة  اإلنسان 
حبيث خياف حدوث ضرر أو أذى ًبلنفس أو ًبلعضو أو ًبلعرض، أو ًبلعقل، أو ًبملال وتوابعها،  
يف  عنه  للضرر  رفعا  وقته  عن  أتخريه  أو  الواجب  ترك  أو  احلرام،  ارتكاب  عندئذ  يباح  أو  ويتعني 

 .(3)  غالب ظنه ضمن قيود الشرع"

 ظ بناء على النظر يف تعريفات الفقهاء القدامى واملعاصرين للضرورة ما يلي: وميكن أن يالح

أن مفهوم الضرورة وقع بني مضيق وموسع له؛ حيث إن أغلب تعريفات املتقدمني كانت تتجه   -1
الكامل  ًبملعىن  تتعلق  ال  فهي  سواها،  دون  النفس  يلحق  مبا  وتتعلق  خاصة،  الغذاء  ضرورة  حنو 

أن   يصلح  اليت  الضرورة للضرورة  عرفوا  الذين  املعاصرين  ألكثر  خالفا  َلا،  العامة  ًبلنظرية  يتصل 
 . (4)  بذلك املفهوم الشامل

مجيع   -2 تشمل  متكاملة  نظرية  الضرورة  أن   ، الضرورة  مفهوم  يف  وسعوا  من  تعريفات  من  يؤخذ 
حني  احملرمات  إًبحة  وتكون  الواجب،  وترك  احملظور،  إًبحة  عليها  ويرتتب  الدين،  أحكام 

أو  االض الغذاء  ضرورة  على  تقتصر  ال  املضار  إن  حيث  الضرورة؛  حاالت  من  حالة  أبي  طرار 

 

 .1005، ص: 2م، ج: 2004، 2ل الفقهي العام، مصطفى الزرقا، دار القلم، دمشق، ط: المدخ -1
 .45، ص: 2015، 1أصول الفقه، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، بيروت، ط:  -2
 . 67نظرية الضرورة الشرعية، وهبة الزحيلي، ص:  -3
أبو    -4 إبراهيم  الوهاب  عبد  المعاصرة،  وتطبيقاته  الضرورة  للطباعة  فقه  المنورة  المدينة  سليمان، شركة 

 . 53م، ص: 2003، 2والنشر، المملكة العربية السعودية، ط: 
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الدواء أو ما شابه، بل متتد لتشمل كل ما يهدد املصاحل الضرورية لكون املعىن الذي رفع احلرج 
 .(1)  ألجله ال ميكن حصره يف جمال ضيق، ال يتناسب مع تلك املقاصد العظيمة

للضرورة عند كثري من الفقهاء املعاصرين كثري من أنواع الضرورة و  يدخل ضمن املعىن األعم   -3
العقود،  يف  التوازن  مبدأ  على  واحلفاظ  الغري،  مبال  واالنتفاع  والدواء،  الغذاء  كضرورة  حاالهتا، 
ترك   وكذا  والعرض،  املال  أو  النفس  عن  والدفاع  اإلكراه،  أو  الرهبة  أتثري  حتت  ًبلفعل  والقيام 

 .(2) الواجبات الشرعية 
بسبب -4 يكون  بسبب  تتعدد أسباب االضطرار، فهو قد    الغري كما يف اإلكراه، كما قد يكون 

 .(3) ظروف طارئة وقوة قاهرة؛ كما يف حال املخمصة، أو اجملاعة العامة اليت متس الناس

 الفرع الثاني: المصطلحات ذات الصلة بالضرورة والعالقة بينها.

 بالحاجة. أوال: عالقة الضرورة 

 تعريف الحاجة:  -1
أي    لغة: -أ الرجل؛  أحوج  يقال:  الشيء،  إىل  االضطرار  وهو  واحد؛  أصل  واجليم  والواو  احلاء 

 . (4)  احتاج، وتطلق على االفتقار، وعلى ما يفتقر إليه

ورفع    الحاجة في االصطالح: -ب التوسعة  حيث  من  إليه  يفتقر  "ما  أبهنا:  الشاطيب  عرفها 
املؤدي الغالب  -الضيق  دخل    -يف  ترع  مل  فإذا  املطلوب،  بفوت  الالحقة  واملشقة  احلرج،  إىل 

 . (5) احلرج واملشقة" -على اجلملة–على املكلفني 
 

م، ص: 2001،  4رفع الحرج في الشريعة اإلسالمية، يعقوب الباحسين، مكتبة الرشد، الرياض، ط:    -1
 .2601، ص: 2م، ج: 1985، 2، والفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط: 445

 .73  -68، ص: 2الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي، ج:   -2
الجامعية،    -3 الثقافة  مؤسسة  الزيني،  محمود  الوضعي،  والقانون  اإلسالمية  الشريعة  في  الضرورة 

 . 31، ص: 1993اإلسكندرية، د.ط، 
 .114، ص: 2م، ج: 1979معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، دار الفكر، د.ط،  -4
 .  21، ص: 2الموافقات، الشاطبي، ج:   -5
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 عالقة الحاجة بالضرورة. -2

كما   احلاجة،  مبعىن  أتيت  الضرورة  إن  حيث  اللغوي؛  املعىن  يف  متفقتني  واحلاجة  الضرورة  كانت  إذا 
 مبعىن الضرورة. -يف اللغة–أن احلاجة أتيت 

، خفيفيشرتكان يف أصل املشقة؛ حيث إن كال منهما يستدعي التيسري والت  -أيضا–وإذا كانتا  
 إال أن بينهما اختالفا يف جوانب عدة؛ من أمهها: 

وجود املشقة فيهما، إال أن املشقة اليت تقتضيها احلاجة   -أ وإن اشرتكت احلاجة مع الضرورة يف  حىت 
أد ومرتبتها  الضرورة،  تقتضيها  اليت  هو  دون  "املضطر  السالم:  عبد  بن  العّز  يقول  ذلك  ويف  ىن، 

 . (1) الذي خيشى هالكه، واحملتاج هو الذي ال خيشى هالكه"

واحلاجة   الضرورة  بني  التفريق  يف  األول  لكل   -إذن–فاملعيار  الالحقة  املشقة  درجة  إىل  النظر  هو 
وأدىن الضرورة،  هو  الشيء  إىل  واالفتقار  املشقة  درجات  فأعلى  هو    منهما؛  ذلك  درجات 

 . (2) التحسني، وأوسطها هي احلاجة

الغري،  -ب  مال  وأكل  واْلنزير،  امليتة  أكل  لذاته  احملرم  ومثال  ولغريه،  لذاته  احلرام  تبيح  الضرورة 
تبيحه   مما  القسمني  وكال  الزان،  إىل  يؤدي  ألنه  حرام  فهو  املرأة،  عورة  إىل  النظر  لغريه  احملرم  ومثال 

 الضرورة.
 احلاجة فال تبيح إال احملرم لغريه دون احملرم لذاته. أما 

احلاجة      -ج عن  الضرورة  احلاجة    -أيضا–تفرتق  ألحكام  خالفا  مؤقتة  الضرورة  أحكام  كون  يف 
فهي مستمرة؛ حيث إن احلكم االستثنائي املتفق على الضرورة هو إًبحة مؤقتة حملظور بنص الشريعة 

االضطرار، بزوال  اإلًبحة  تلك  ثبت    تنتهي  الذي  احلكم  أما  سواه،  دون  املضطر  ًبلشخص  وتتقيد 
 

م،  1991قواعد األحكام في مصالح األنام، العز بن عبد السالم، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط،    -1
 . 68ص: 

م، ص:  2004،  1الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها، أحمد كافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:    -2
36 . 
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بناء على احلاجة فإنه ال يصادم نصا، بل خيالف القواعد والقياس، ويثبت بصورة دائمة يستفيد منه  
 .  (1) احملتاج وغريه

الباعث على الضرورة هو االضطرار واإلجلاء الذي ينعدم معه االختيار يف جنس املكلف؛ كإًبحة    -د
مليتة ملن أجليء إليه خمافة هالكه، بينما الباعث على احلاجة هو التيسري والتسهيل ال االضطرار؛ أكل ا

 . (2) وذلك كإًبحة حتلي النساء ًبلذهب واحلرير، فإمنا أبيح لكمال االنتفاع ال ألجل الضرورة

 ثانيا: عالقة الضرورة بالرخصة. 

 تعريف الرخصة:  -1
الرخصة يف اللغة هي التسهيل يف األمر وتيسريه، والرخصة يف الشيء خالف التشديد فيه،    لغة: -أ

 .(3)  يقال رخصت فالان يف كذا وكذا أي أذنت له بعد هنيي إايه عنه

"عبارة عما وسع للمكلف يف فعله لعذر وعجز عنه   عّرف الغزايل الرخصة أبهنا:  اصطالحا: -ب 
 . (4)  مع قيام السبب احملّرم

هي  والر  اليت  العزمية  مقابل  يف  تطلق  الشرعية–خصة  األحكام  متعلق   -يف  غري  منها  أصل  هو  ملا  اسم 
األصل   ذلك  من  مستثىن  جزئي  إىل  راجعة  فإهنا  الرخصة  أما  كلي،  أصل  إىل  راجعة  ًبلعوارض، 

 .(5)الكلي

 عالقة الرخصة بالضرورة. -2

 

 .1007، ص: 2مصطفى الزرقا، ج: المدخل الفقهي العام،  -1
د.ط،   -2 المنورة،  المدينة  الشريف،  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع  تيمية،  ابن  الفتاوى،  مجموع 

 . 226، 225، ص: 31م، ج:  1995
 . 40، ص: 7لسان العرب، ابن منظور، ج:  -3
 . 78م، ص: 1993، 1المستصفى، الغزالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:  -4
ظر: كشف األسرار شرح أصول البزدوي، عالء الدين البخاري، دار الكتاب اإلسالمي، د.ط، د.ت،  ين   -5

 .  299، ص: 2ج: 



10 
 

هي   الرخصة  إن  حيث  الرخصة؛  أسباب  من  سببا  الضرورة  يسر تعترب  إىل  عسر  من  الفعل  تغري 
جلب  من  املشروع  الفعل  يف  مبا  الشريعة  اعتداد  عدم  اقتضت  لضرورة  أو  لفاعله،  عرضي  لعذر 

 مصلحة أو دفع مفسدة مقابل املضرة العارضة الرتكاب الفعل املشتمل على مفسدة.

 . (1)  وبناء عليه ميكن القول أن الرخصة أعم من الضرورة

 الضرورة بالمصلحة. ثالثا: عالقة 

 تعريف المصلحة:  -1
يصلح    لغة: -أ الشيء  صلح  يقال:  الفساد،  خالف  على  يدل  واحد  وأصل  واحلاء  والالم  الصاد 

 . (2) صالحا، ويف األمر مصلحة؛ أي خري، وجتمع على مصاحل، والصالح ضد الفساد

م لعباده من عرفت املصلحة يف االصطالح أبهنا: "املنفعة اليت قصدها الشارع احلكي  اصطالحا: -ب 
 . (3) "حفظ دينهم ونفوسهم وعقوَلم ونسلهم وأمواَلم طبق ترتيب معني فيما بينهم

الشرع  ًبفاملراد   مصطلح  يف  تالئمه    -إذن–ملصلحة  منفعة  كل  جبلب  الشارع  مقصود  على  احملافظة 
 . (4) وتعضده، ودرء كل مضرة تناقضه

 :(5) واملصلحة على ثالث مراتب

لقيام    الضروريات:مرتبة   - عنه  االستغناء  ميكن  ال  مبا  وترتبط  املصاحل،  يف  املراتب  أقوى  وهي 
وهتارج  فساد  على  بل  استقامة،  على  األمور  تلك  جتر  مل  فقدت  لو  حبيث  والدنيا؛  الدين  مصاحل 

 

األوقاف    -1 وزارة  خوجة،  بن  الحبيب  محمد  اإلسالمية،  الشريعة  مقاصد  وكتابه  عاشور  بن  الطاهر 
 .567، ص: 2والشؤون اإلسالمية، قطر، د.ط، د.ت، ج: 

 . 383، ص: 1م، ج: 1987، 4لجوهري، دار العلم للماليين، بيروت، ط: الصحاح تاج اللغة، ا -2
بيروت،    -3 الرسالة،  البوطي، مؤسسة  اإلسالمية، محمد سعيد رمضان  الشريعة  في  المصلحة  ضوابط 

 . 23م، ص:  1983د.ط، 
 .35، ص: 2عتصام، الشاطبي، المكتبة الكبرى، القاهرة، د.ط، د.ت، ج: ال  -4
 .161-159، ص: 5م، ج:  1992، 2مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: المحصول، الرازي،  -5
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العقول،  حتفظ  به  إذ  اْلمر  شرب  وحد  النفوس،  ُيفظ  به  إذ  القصاص  كإجياب  حياة؛  وفوت 
 احل الدين والدنيا. وبدوهنما ختتل مص

مصاحل    مرتبة الحاجيات: - لقيام  عنه  االستغناء  ميكن  مبا  وتتعلق  سابقتها  من  رتبة  أقل  وهي 
 الدين والدنيا ولكن بنوع من احلرج واملشقة؛ كاشرتاط الكفاءة يف الزواج، وإًبحة الطالق.

التحسينيات - ما    :مرتبة  وهي  احلاجيات،  مرتبة  دون  رعاية    تىيتأوهي  والزينة  احلسن  به 
 ألحسن املناهج يف العادات والعبادات، كاحلث على مكارم األخالق. 

 عالقة المصلحة بالضرورة.  -2

 تعد كل من الضرورة واملصلحة سببا من أسباب التيسري ورفع احلرج عن املكلفني.

الشر  الضرورة  كون  يف  يفرتقان  أهنما  الضرورية-  عيةغري  من   -املصاحل  وقسما  املصلحة  من  جزءا 
 أقسامها، فهي أقوى املصاحل مطلقا.

 وبناء عليه فإن املصلحة أعم من الضرورة.

 رابعا: عالقة الضرورة بالمشقة.

 تعريف المشقة:  -1
ومشقة إذا    لغة: -أ شقا  يشق  شق عليه الشيء  يقال:  والشّدة،  والعناء  تعين املشقة يف اللغة اجلهد 

 .  (1) أتعبه

اللغوي  اصطالحا: -ب  معناها  عن  للمشقة  االصطالحي  املعىن  خيرج  ًبملشقة  (2) ال  واملراد   -هنا –، 
للتخفيف الداعية  عن  (3)املشقة  الزائدة  املعتادة،  للحدود  املتجاوزة  املألوفة  غري  املشقة  هبا  ويراد   ،

 

 . 183، ص: 10لسان العرب، ابن منظور، ج:  -1
، 39  ج:،  هـ1427،  1الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، ط:    -2

 .320ص: 
 . 118، ص: 2الموافقات، الشاطبي، ج:  -3
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الطاقة، واليت ال ميكن للمكلف حتملها، حبيث حتول دون إتيانه ًبلتكاليف، وذلك أبن تعيقه عن 
 .(1)  أداء أعبائه وحتقيق مصاحله، أو حتدث له خلال يف نظام حياته

 عالقة المشقة بالضرورة. -2

كانت   مثة  إذا  فإن  املشقة،  مبعىن  الضرورة  أتيت  حيث  اللغوية؛  الداللة  يف  تشرتكان  واملشقة  الضرورة 
الفادحة،   ًبملشقة  خاصة  فهي  وأصعبها،  املشاق  أنواع  أعلى  هي  الضرورة  أن  يف  يكمن  فرقا  بينهما 
مشقة  كل  تكون  أن  يلزم  ال  ولكن  للتيسري،  جالبة  مشقة  هي  شرعية  ضرورة  كل  فإن  عليه  وبناء 

 .( 2)  ة، فالعالقة بينهما عالقة عموم وخصوص مطلق، واملشقة أعم من الضرورةضرور 

 خامسا: عالقة الضرورة بعموم البلوى وعسر االحتراز. 

 المراد بعموم البلوى.  -1

يراد بعموم البلوى شيوع البالء وانتشاره حبيث يصعب االحرتاز منه إال حبرج ومشقة زائدة عن املعتاد،  
 بتعريفات كثرية، منها:  وقد عّرف عموم البلوى

 . (3) "شيوع األمر وانتشاره علما وعمال مع االضطرار إليه"

ًبلرًب   كالتعامل  يعارضه؛  فيما  له  اعتبار  فال  فيه؛  نص  ال  موضع  يف  شرعيا  عذرا  البلوى  عموم  ويعترب 
، وكدم  الذي عمت به البلوى، وأمثلته كثرية؛ كوجود الدم القليل على اللحم حني يتعذر االحرتاز منه 

للتعليم... للصبيات  املصحف  ومن  عنها،  املعفو  النجاسة  مع  والصالة  من   الرباغيث،  ذلك  وحنو 
 .(4) األمور اليت أسقط الشارع احلكيم احلكم فيها لنزارهتا، أو لكثرهتا وشيوعها وغلبة تكرارها

 

 المرجع نفسه.  -1
 . 31م، ص: 2003، 1لمشقة تجلب التيسير، الباحسين، مكتبة الرشد، الرياض، ط: قاعدة ا -2
الفقه، سانو مصطفى قطب، دار الفكر، دمشق، ط:    -3 م، ص:  2002،  1معجم مصطلحات أصول 

299 . 
 . 269، ص: 2م، ج:  2000، 1المنثور في القواعد، الزركشي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:  -4
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 عالقة عموم البلوى وعسر االحتراز بالضرورة. -2

وعسر   البلوى  عموم  عالقة  حبيث  تربز  منها،  االحرتاز  يعسر  شديدة  ملشقة  ترتبه  يف  ًبلضرورة  االحرتاز 
 تبلغ درجة االضطرار املوجبة للتخفيف.

 سادسا: عالقة الضرر بالحرج. 

 تعريف الحرج.  -1
يِن   لغة: -أ الدِّ يف  َعَليأُكمأ  َجَعَل  ﴿َوَما  تعاىل:  قال  ضّيق،  أي  حرج؛  ومكان  الضيق،  هو  اللغة  يف  احلرج 

 . (1) ِمنأ َحرٍَج ﴾

 .(2)  واحلرج: املأمث، يقال رجل حارج؛ آمث، ورجل حرٌج، وحرج ضيق الصدر

البدن    :اصطالحا -ب  على  وقع  سواء  الضيق،  يف  تسبب  ما  كل  على  الشرع  يف  احلرج  أو  يطلق 
 . (3) النفس، أو عليهما معا، يف الدنيا أو اآلخرة، أو فيهما معا

 العالقة بين الضرورة والحرج.  -2

 . (4) تربز العالقة بني الضرورة و احلرج يف كون الضرورة أعلى أنواع احلرج املوجبة للتخفيف

 المطلب الثاني: ضوابط الضرورة. 

 حتققها؛ وهي:لكي يصح العمل ًبلضرورة، هناك ضوابط ال بد من  

   :أوال: أن تكون الضرورة قائمة ال منتظرة

 

 . 78الحج:   -1
 . 436، ص: 1م، ج: 1987، 1جمهرة اللغة، أبو بكر بن دريد، دار العلم للماليين، بيروت، ط:  -2
 . 37رفع الحرج في الشريعة اإلسالمية، يعقوب الباحسين، ص:  -3
ج:    -4 اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  عن  الصادرة  الكويتية  الفقهية  ، 192، ص:  28الموسوعة 

193 . 
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الواقع   يف  ُيصل  أبن  ومها–وذلك  ال  أو   -حتقيقا  اليقني،  وجه  على  املال،  أو  النفس  هالك  من    اْلوف 
إحدى   يتهدد  حقيقي  خطر  وجود  من  اليقني  ُيصل  أو  واْلربات،  التجارب  تفيده  مبا  الظن  غلبة 

نسان على شيء مما ذكر على وجه التحقق أو غلبة الظن، مل يبح له  الضرورايت اْلمس؛ وإذا مل خيف اإل
 . (1)  خمالفة احلكم األصلي العام من حترمي أو إجياب 

 ثانيا: أال يجد المضطر وسيلة غير مخالفة األوامر والنواهي الشرعية:

وجب عليه، أو ف مببدأ الضرورة، فيباح له ترك ما  يشرع للمضطر العمل  هني  ومعىن ذلك أنه ال  عل ما 
ال   مكان  يف  يتواجد  كأن  وذلك  املباحات؛  من  بشيء  ذلك  احلاصل فعل  الضرر  لدفع  أمكنه  إذا  عنه 

جيد فيه إال ما ُيرم تناوله، ومل يكن هناك شيء من املباحات يدفع عنه به الضرر عن نفسه، حىت ولو  
وجد فلو  للغري،  مملوكا  الشيء  بقيم  -كان  َيخذه  أن  فله  آخر  لدى  طعاما  على مثال  ووجب  ته، 

 صاحب الطعام أن يبذله له.

أو  بفائدة  االقرتاض  له  جيوز  فال  فائدة،  بدون  غريه  من  يقرتض  أن  العادية  األحوال  يف  استطاع  ومن 
 . (2) التعامل ًبلرًب

 :(3) يقول احلصاص يف هذا السياق، وهو تفسري قوله تعاىل ﴿ َوَقدأ َفصََّل َلُكمأ َما َحرََّم َعَليأُكمأ ﴾

: هو خوف الضرر على نفسه أو بعض أعضائه برتكه األكل، وقد انطوى حتته  -هنا–"معىن الضرورة 
معنيان؛ أحدمها: أن ُيصل يف موضع ال جيد غري امليتة، والثاين: أن يكون غريها موجودا، ولكنه أكره  

 . (4)  ة عندان"على أكله بوعيد خياف منه تلف نفسه، أو تلف بعض أعضائه، وكال املعنيني مراد ًبآلي

   ثالثا: أن تكون الضرورة ملجئة:

 

 . 69الضرورة الشرعية، وهبة الزحيلي، ص: نظرية  -1
 المرجع نفسه.  -2
 . 119األنعام:   -3
 . 159، ص: 1ه، ج: 1405صاص، دار إحياء التراث العربي، د.ط، جأحكام القرآن، ال -4
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منه   خيشى  بوعيد  امليتة  أكل  على  إنسان  أكره  لو  كما  األعضاء،  أو  النفس  تلف  خيشى  كأن  وذلك 
 تلف النفس أو بعض أعضائه مع وجود ما طاب أو أبيح أمامه. 

رام مع وجود غريه من  واحلاصل يف معىن قيام الضرورة امللجئة، وجود عذر يبيح اإلقدام على الفعل احل
 .( 1) املباحات 

رابعا: أال يترتب على ارتكاب المحظور ألجل الضرورة وقوع ضرر أخر مثله أو  
 أعظم منه. 

احملظورات" تبيح  "الضرورات  قاعدة:  على  قيدا  الشافعية  فقهاء  بعض  وضع  فصارت   (2)  ولقد   ،
 . (3) القاعدة: "الضرورات تبيح احملظورات بشرط عدم نقصاهنا عنها"

ضرر حالة الضرورة،    -إذن–فالضابط   أن يكون الضرر يف احملظور الذي ُيل اإلقدام عليه أنقص من 
فإن كان الضرر يف حالة الضرورة انقص أو يساويه فال يباح له، كاإلكراه على القتل أو الزان فال يباح  

ن نفس املقتول وعرضه،  واحد منهما ملا فيه من املفسدة الراجحة؛ إذ ليس نفس القاتل وعرضه أوىل م
امليت قرب  نبش  جيوز  ال  يكفن -  وكذلك  مل  من    -الذي  اشد  حرمته  هتك  مفسدة  ألن  تكفينه  بغرض 

 مفسدة عدم تكفينه الذي قام القرب مقامه. 

 ؛خامسا: أن يقتصر المضطر فيما يباح للضرورة على القدر الالزم لدفع الضرر
ات تبيح احملظورات، بقاعدة متفرعة؛ وهى: "تقدر  أي احلد األدىن فيه، لذلك قيدت قاعدة: "الضرور 

 . (4)الضرورات بقدرها"

 

 . 69نظرية الضرورة الشرعية، وهبة الزحيلي، ص:  -1
 . 83األشباه والنظائر، السيوطي، ص:  -2
  الفقه الكلية، محمد صدقي بين أحمد البورنو، مؤسسة الرسالة، د.ط، د.ت، الوجيز في إيضاح قواعد    -3

 . 231ص:  ،1ج: 
 . 281، ص: 2م، ج: 2006، 1القواعد الفقهية وتطبيقاتها، محمد الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط:  -4
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العذر سادسا: أن يكون وقت الترخيص للمضطر بزمن وجود العذر وبقائه زال  فإذا   ،
، وقاعدة: "إذا زال املانع عاد  (1)احلظر" عاداي على قاعدة: "إذا زال اْلطر ر زال الرتخيص، واإلًبحة ج

 . (2) املمنوع"

يكون    أال يكون االضطرار سببا في إسقاط حقوق اآلدميين؛  -سابعا "ال  القاعدة:  إذ 
 فما حلق الغري من أضرار يلزم تعويضهم عنها.  ،(3)االضطرار مبطال حلق الغري" 

من الحفاظ    ثامنا: أال يخالف المضطر مبادئ الشريعة اإلسالمية وقواعدها العامة
العامة ء األماناتعلى أصول العقيدة وتحقيق العدل وأدا الشرع  قواعد  خالف  ما  فكل   ،

 فإنه ال أثر فيه للضرورة، ألن املضطر له أن خيالف بعض األحكام الشرعية ال قواعد الشريعة العامة.

 المبحث الثاني: حاالت الضرورة.

اختلف   كثرية  حاالت  الناس  على  التخفيف  يستوجب  ما  لكل  الشامل  العام  مبعناها  الفقهاء  للضرورة 
فالقرطيب   ومضيق؛  موسع  بني  ضبطها  خممصة  -مثال–يف  من  واجلوع  ظامل  من  اإلكراه  يف  ،  (4) حصرها 

اإلكراه  أو  احلالل،  وجدان  عدم  مع  وحنوه  شديد  جلوع  تكون  أن  إما  الضرورة  أن  ذكر  فقد  الرازي  أما 
 . (5)على تناول مكره

 . (6)وع يف خممصة، والفقر الشديدوذكر ابن العريب أن للضرورة ثالث حاالت، اإلكراه، واجل

 . (1)وذكر الدكتور وهبة الزحيلي أن عدد حاالت الضرورة يصل إىل أربع عشرة حالة

 

 . 1005، 1004، ص: 2المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا، ج:  -1
 . المرجع نفسه -2
 .244، ص: 1ي إيضاح قواعد الفقه الكلية، البورنو، ج:  الوجيز ف -3
 . 225، ص: 2الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، ج:  -4
  . 140، ص: 11ج:  ،1981، 1التفسير الكبير، الرازي، دار الفكر، بيروت، ط:  -5
 . 55، ص: 1، ج: 2003، 3أحكام القرآن، ابن العربي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: -6
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واحلقيقة أن جممل تلك احلاالت ترجع إىل نوعني: حاالت ترجع إىل أسباب ذاتية، وحاالت ترجع إىل  
 أسباب خارجية. 

 أسباب ذاتية. المطلب األول: الحاالت التي ترجع إلى  

 الفرع األول: ضرورة استبقاء الحياة:

نص القرآن الكرمي   والدواء، ولقد  ضرورة    -صراحة-ويكون ذلك أبمور أساسية من أمهها الغذاء  على 
اجلوع، أو املخمصة، فأجاز للمضطر بسببه أكل امليتة واْلنزير، وشرب الدم وتناول طعام الغري، فقال  

َلكُ  َفصََّل  ﴿َوَقدأ  إِلَيأِه﴾سبحانه:  طُرِرأمُتأ  اضأ َما  ِإالَّ  َعَليأُكمأ  َحرََّم  َما  تناول  (2) مأ  إًبحة  على  دالة  واآلية   ،
احملظورات املفّصلة يف الكتاب مع وجود حالة الضرورة اليت تدفع إىل تناوَلا مهما كانت تلك الضرورة  

 . (3)  سواء أكانت جوعا يفضي إىل اَلالك، أو داء يهدد احلياة أو غريها

الضرورة  وافق  ولقد   َلذه  األخرى  احملرمات  أو  امليتة،  تناول  للمضطر  أًبح  ملا  اإلنسانية  الفطرة  الشرع 
 اليت هتدد وجوده وبقائه وحياته. 

يف   اختالفهم  إىل  راجع  ذلك  فإن  املسألة،  هبذه  املتعلقة  الفروع  بعض  يف  اختلفوا  قد  الفقهاء  كان  وإذا 
وكون املباح لتلك الضرورة رافعا للضرر من عدمه من جهة  حتديد درجة االضطرار امللجيء من جهة،  

 أخرى، ومن تلك الفروع املختلف فيها: 

 

 . 73رية الضرورة الشرعية، وهبة الزحيلي، ص: نظ -1
 . 119األنعام:  -2
القاهرة، د.ط،    -3 العربية،  الكتب  دار إحياء  أبو بكر الجصاص،  القرآن،  ، ص: 1، ج:  1992أحكام 

147 . 
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مالك   أوال: • جلوع    -مثال–  (2) وأمحد  (1) ذهب  الضرورة  حال  اْلمر  من  شيء  تناول  جواز  عدم  إىل 
ألهنا   عطش؛  إزالتها  -عندهم –او  فيجوز  الغصة،  ساعة  إال  ذلك  يف  تفيد  عن  -فقط  -ال  د ًبْلمر 

 . (3) عدم ما يسيغها به من غريه 
والظاهر أن الضرورة تبيح تناول كل احملرمات املطعومات لعموم قوله تعاىل: ﴿َوَقدأ َفصََّل َلُكمأ َما َحرََّم 

طُرِرأمُتأ إِلَيأِه﴾ ، ولكون إًبحة تناول شيء من امليتة والدم إلحياء النفس خوفا من  (4) َعَليأُكمأ ِإالَّ َما اضأ
واحدا لقيام  فإتلفها،   حكمها كلها  يكون  وهذا يقتضي أن  سائر احملرمات،  ن املعىن ذاته موجود يف 
 .(5) الضرورة

كما اختلفوا يف حكم األكل من بساتني الغري لضرورة ملجئة؛ فذهب اجلمهور إىل جواز ذلك   اثنيا: •
 .(6) مع الضمان

 . (7) وللحنابلة روايتان إحدامها تفرق بني البساتني احملوطة فال جتيز األكل منها، وغري احملوطة فتجيزه
القصوى  اثلثا: • الضرورة  عند  البشر  حلوم  تناول  حكم  يف  اختلفوا  عدم  كما  على  اإلمجاع  فحصل  ؛ 

املقتول   أكان  سواء  عضوه،  إتالف  وال  ألكله،  مثله  آلدمي  مضطرا  كان  مهما  آدمي  قتل  جواز 
 .  (8)مسلما أم  كافرا

 

 . 173ه، ص: 1425، 1القوانين الفقهية، ابن جزي، دار النفائس، بيروت، ط: -1
، ص: 3م، ج:  1998العباد، ابن القيم، مؤسسة الرسالة، بيروت، د.ط،  زاد المعاد في هدي خير    -2

114 . 
 . 75نظرية الضرورة الشرعية، وهبة الزحيلي، ص:  -3
 . 119األنعام:   -4
، 461، ص:  1م، ج:  2004بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، دار الحديث، القاهرة، د.ط،    -5

 .  76، ص: ونظرية الضرورة الشرعية، وهبة الزحيلي
 . 251، ص: 2م، ج: 1992، 1المهذب، الشيرازي، ت: محمد الزحيلي، دار القلم، ط:  -6
 ومابعدها.  595، ص: 8ابن قدامة، ج:  ،المغني -7
 . 48، ص: 24م، ج: 1989، 1المبسوط، السرخسي، دار المعرفة، بيروت، ط:  -8
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املالكية  فذهب  آدم؛  ابن  ميتة  من  األكل  حكم  يف  ذلك  بعد  اختلفوا  عند  (1) مث  األصح  وهو   ،
ل ذلك،  جواز  عدم  إىل  والظاهرية  واحلنابلة  امليت  احلنفية،  عظم  "كسر  وسلم:  عليه  هللا  صلى  قوله 

 . (2) ككسره حيا"
يف  والقاتل  احملصن،  والزاين  واملرتد،  كاحلريب،  املعصوم؛  غري  امليت  اآلدمي  أكل  أجازوا  احلنابلة  ولكن 

 احملاربة. 
قول فإهنم أجازوا للمضطر أكل اآلدمي امليت من طرف املضطر إن مل جيد   واحلنفية يف  الشافعية  أما 

؛ ألن حرمة احلي أعظم من حرمة امليت إال إذا كان امليت نبيا، فإنه ال جيوز األكل منه قطعا،  غريه
 . (3)  أو كان امليت مسلما واملضطر كافرا

ًبْلمر اضطرارا؛ فمنعه اجلمهور  -أيضا–واختلفوا    رابعا: • حكم التداوي  هللا عليه  (4) يف  صلى  ؛ لقوله 
 .(5) فيما حّرم عليكم"وسلم: "إن هللا مل جيعل شفائكم 

 

ج:    -1 الدردير،  الكبير،  ص:  2الشرح  وقواعد  115،  ص:  ،  السالم،  عبد  بن  العز  ، 81األحكام، 
 .601، ص: 8والمغني، ابن قدامة، ج: 

 ،516، ص:  1ج:    النهي عن كسر عظام الميت،  :الجنائز، باب   :رواه ابن ماجة في سننه، كتاب   -2
ج: ، وأبو داود في سننه، كتاب الجنائز، باب: في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان، 1616رقم:  

، والبيهقي في سننه، كتاب الجنائز، باب: من كره أن يحفر له قبر غيره إذا 3207رقم:  ،  212، ص:  3
بقاء شيء منه مخافة أن يكسر له عظم،   يتوهم  ابن حجر، 7079رقم:    ،58، ص:  4ج:  كان  ، قال 

ة  الحديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم ) ينظر: ابن حجر العسقالني، بلوغ المرام من أدل
 (. 122م، ص: 1989-هـ1409األحكام، دار الفكر، لبنان،  

د.ط،   -3 بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الشربيني،  محمد  المنهاج،  معاني  معرفة  إلى  المحتاج  مغني 
 .307، ص: 4م، ج:  2000

العلمية، ط:    -4 الكتب  دار  الكاساني،  ، والمنتقى على  13، ص:  5م، ج:  2003،  2بدائع الصنائع، 
، ومغني المحتاج، الشربيني، ج: 153، ص:  3هـ ،ج:  1332،  1الموطأ، الباجي، مطبعة السعادة، ط:  

، والمحلى، ابن حزم، دار الفكر، بيروت، د.ط،  255، ص:  4ج:  ،  ، والمغني، ابن قدامة187، ص:  4
 . 562، ص: 7د.ت، ج: 

 .110، ص: 7ل، ج: رواه البخاري في صحيحه، كتاب: األشربة، باب: شراء الحلواء والعس -5
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يرو  مبا  ممزوجة  كانت  إذا  مبا  العطش،  لضرورة  اْلمر  شرب  جواز  احلنابلة  فتباح    يوقيد  العطش،  من 
 . (1) حينئذ فقط

 . (2) وأجاز احلنفية التداوي ًبْلمر إن علم يقينا أن فيه شفاء وال يقوم غريه مقامه، أما ًبلظن فال

 . الفرع الثاني: النسيان والخطأ والجهل

 أوال: النسيان.

 . (3) النسيان هو عدم استحضار الشيء يف وقت احلاجة إليه

الدينية   الواجبات  بعض  إمهال  عند  تعاىل  هللا  حقوق  ترك  على  واملؤاخذة  اإلمث  يرفع  شرعيا  عذرا  ويعترب 
 . (4) تيسريا للناس ورفعا للحرج عنهم

عن   يل  جتاوز  هللا  "إن  وسلم:  عليه  هللا  صلى  قوله  استكرهوا  ودليله  وما  والنسيان،  اْلطأ،  أميت 
 . (5)عليه"

ًبآلاثر   املتعلقة  الفرعية  األحكام  يف  واسعا  اختالفا  مثة  فإنه  الفعل،  على  احلكم  لرتتيب  ًبلنسبة  أما 
 املرتتبة على فعل الناسي. 

 وقد قسم احلنفية النسيان إىل قسمني: 

 

 . 308، ص: 8المغني، ابن قدامة، ج:  -1
ال  -2 المكاتب  لتالميذ  العالئية  د.ط،  الهدية  حزم،  ابن  مكتبة  عابدين،  الدين  عالء  محمد  بتدائية، 

 . 251م، ص: 2003
 .106نظرية الضرورة الشرعية، وهبة الزحيلي، ص:  -3
 المرجه نفسه. -4
، ص: 3، أبواب الطالق، باب: طالق المكره والناسي، ج:  2043رواه ابن ماجة في مسنده، رقم:    -5

199 . 
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الصالة، فإنه يفسدها، لوجود حالة  : وهو ما يقع بتقصري من الناس؛ كاألكل يف  القسم األول -1
 .(1)  تذكر اإلنسان مبا هو فيه؛ وهي اإلحرام ًبلصالة؛ فهذا النوع ال يعترب عذرا شرعيا، أو ضرورة

الثاين -2 الناسي  القسم  لإلنسان  فيكون  صاحبه،  من  بتقصري  يقع  ال  ما  وهو  عذر    -حينئذ–: 
 .(2)يسقط عنه اإلمث األخروي، وال مينع من صحة الفعل

 ا ًبلنسبة ألحكام القضاء يف هذا النوع، فقد اختلفوا يف بعض املسائل.أم

صيامه،   -أ صحة  إىل  اجلمهور  فذهب  رمضان،  هنار  يف  انسيا  شرب  أو  أكل  من  صيام  حكم  يف 
 .(4) ، وخالف املالكية فذهبوا غلى وجوب القضاء(3)وعدم وجوب القضاء

املتوض -ب  احلنفية    ئنسيان  فذهب  الوضوء؛  أعضاء  بعض  صحة  غسل  عدم  إىل  والشافعية 
 . (5) وضوئه

رأسه     -ج  كسرت  انسيا؛  اإلحرام  حمظورات  من  حمظورا  احملرم  احلاج  فعل  قص   -مثال–لو  أو 
وجوب   عنه  يسقط  عذرا  وال  ضرورة  يعد  ال  النسيان  هذا  فإن  خالفا    الدمأظفاره،  حنيفة  أيب  عند 

 . (6) لغريه

شخص  أتلف  فلو  عليها؛  اعتدي  إذا  العباد  حقوق  يسقط  شرعيا  عذرا  وال  ضرورة  يعد  ال  والنسيان 
مال غريه نسياان وجب عليه ضمان قيمته إن كان قيميا أو دفع مثنه إن كان مثليا، لكون حقوق العباد  

 

 .106نظرية الضرورة الشرعية، وهبة الزحيلي، ص:  -1
 المرجع نفسه.  -2
ج:    -3 الكاساني،  الصنائع،  ج:  135، ص:  2بدائع  الشربيني،  المحتاج،  ومغني  ، 430، ص:  1، 

 . 204، ص: 3ج: ، والمحلى، ابن حزم، 116، ص: 3ج:  والمغني، ابن قدامة،
 . 65، ص: 2المنتقى، الباجي، ج: -4
 .2، ص: 2قواعد األحكام، العز بن عبد السالم، ج:   -5
 . 30، ص: 2ج:   ، م1973، دار الجيل، بيروت، د.ط،  عالم الموقعين، ابن القيم،إ  -6
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خالفا حل  ،حمرتمة حلاجة الناس إليها، والضمان من اجلوابر ًبلنسيان،  تسقط  هللا تعاىل واجلوابر ال  قوق 
 . (1) اليت شرعت لالبتالء واالختبار، فهي حتتاج إىل قصد، والنسيان يعدمه

 ثانيا: الخطأ. 

عذرا   تكون  أن  تصلح  ضرورة  نوع  أنه  مبىن  النسيان؛  حكم  وحكمه  قصد،  بدون  الفعل  وقوع  وهو 
طئ وال يقام عليه تسقط حقوق هللا تعاىل، كما يصلح شبهة يف إقامة العقوًبت املقدرة؛ فال َيمث املخ

 .(2) حد وال قصاص

سببا   يصلح  ولكنه  املتلفات،  ضمان  جيب  بل  يسقطها،  عذرا  فيها  اْلطأ  يعد  فال  العباد  حقوق  وأما 
 . (3) خمففا؛ كرتتب الدية يف القتل اْلطأ بدال عن القتل

 ثالثا: الجهل. 

 . (4)واجلهل يف اللغة هو الذهول عن الشيء

 . (5) ألحكام الشرعية أو أبسباهباوهو يف االصطالح: عدم العلم ًب

 . (6) أو هو عدم العلم ًبألحكام الشرعية مبختلف أنواعها كلها أو بعضها

منه  يقبل  وال  قادرا،  كان  إن  دينه،  أحكام  تعلم  عليه  وجب  التكليف  بلغ  إذا  أنه  املسلم  يف  واألصل 
 العذر جبهلها.

 

 . 1396، ص: 4ه، ج:  1308كشف األسرار، البزدوي، الشركة الصحافية العثمانية، د.ط،  -1
 .109رية الضرورة الشرعية، وهبة الزحيلي، ص: نظ -2
، والتوضيح شرح مختصرابن الحاجب، خليل ابن اسحاق  374، ص:  2الموافقات ، الشاطبي، ج:    -3

 . 195، ص: 2، ج: 2012،  1الجندي المالكي، مركز التراث الثقافي المغربي، ط: 
 .130،  129، ص: 11لسان العرب، ابن منظور، ج:  -4
 .230، ص: 14الموسوعة الفقهية، إعداد وزارة األوقاف بالكويت، ج:   -5
 .111نظرية الضرورة الشرعية، وهبة الزحيلي، ص:  -6
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 .(1) األحكام""ال يقبل يف دار اإلسالم العذر جبهل  والقاعدة أنه:

املختصون   إال  يعلمها  ال  اليت  الشرعية  األحكام  إن  حيث  عمومها؛  على  ليست  القاعدة  هذه  أن  إال 
 .  (2)من العلماء فإنه جيوز لغريهم أن يعتذروا جبهلها، وال يسوغ ذلك للفقهاء

حاال منها  تستثىن  قد  الشرعية  ًبألحكام  ًبجلهل  االعتذار  جواز  عدم  قاعدة  فإن  عليه  ميكن وبناء  ت 
 . (3) اعتبار اجلهل ًبألحكام فيها ضرورة ترفع اإلمث و احلرج

إمث   ال  فإنه  مخر  أنه  جاهال  مخرا  شرب  كمن  الفقهاء؛  عند  اتفاق  حمل  بعضها  املستثناة  احلاالت  وهذه 
 عليه وال عقوبة، وهناك حاالت أخرى حصل اْلالف فيها، منها:  

، فهل جيب عليه ضمان قيمة ما أكل أم  من قدم له طعام مغصوب فأكله جاهال أبنه مغصوب -1
 .(4) ال، قوالن عند الشافعية أظهرمها أنه يضمن

جهل البنت البكر البالغة بتزويج وليها َلا، هل يعترب عذرا يثبت َلا خيار فسخ عقد الزواج بعد   -2
 . (5)العلم به أم ال، ذهب إىل ذلك احلنفية

فيها شفعة هل يكون هذا اجلهل عذرا يثبت له إذا جهل الشريك أو اجلار )الشفيع( ببيع دار له   -3
 . (6)  حق الشفعة أم ال، ذهب إىل ثبوهتا السادة احلنفية

القضائية  واملسؤولية  بل  املكلفني،  عند  واحلرج  اإلمث  أحياان  ترفع  ضرورة  نوع  اجلهل  أن  يظهر  سبق  مما 
ما وهو  الفقهاء،  بعض  لدى  الشرعية  العقوبة  حتقيق  يف  سببا  يكون  كما  الفقه   أيضا،  جتاوب  يربز 

  مع الواقع ومع الفطرة اإلنسانية.  اإلسالمي يف تشريعاته

 

 . 54، ص: 1م، ج: 2006حاشية البناني على شرح جمع الجوامع، البناني، دار الكتب العلمية،  -1
 . 334بو زهرة، ص: أصول الفقه، محمد أ -2
 .113ية، وهبة الزحيلي، ص: نظرية الضرورة الشرع  -3
 .3، ص: 2قواعد األحكام، العز بن عبد السالم، ج:   -4
 وما بعدها. 1450، ص: 4كشف األسرار، البزدوي، ج:  -5
 ، ه1326ة، القاهرة، د.ط، ينيالحسالطبعة سلم الثبوت مع فواتح الرحموت، البهاري، م -6
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فقط   يكون  وإمنا  وتركه،  الشيء  فعل  بني  خمريا  اإلنسان  يكون  أن  مبعىن  الفعل؛  يبيح  ال  اجلهل  أن  غري 
 .  (1)عذرا مانعا من املسؤولية يف بعض احلاالت 

 الفرع الثالث: المرض.

 . (2) طبيعية يف بدن اإلنسان ينجم عنها ًبلذات آفة يف الفعلواملرض هيئة غري 

واملرض حالة تضطر صاحبها إىل أن يقع حتت عجز بشكل من األشكال، ولذلك شرعت له أحكام  
 : (3) خمففة تناسبت مع حالة املريض، منها

 مشروعية التيمم يف حق املريض إذا خاف زايدة املرض أو بطء الربء.  -1
 الة. جواز اجللوس يف الص -2
 إًبحة التخلف عن صالة اجلمعة. -3
 صحة اجلمع بني الصالتني تقدميا وأتخريا.  -4
 جواز الفطر يف رمضان. -5
 مشروعية اإلستنابة يف بعض أعمال احلج، وإًبحة احملظورات فيه مع الفدية.  -6
 التداوي ًبلنجاسات وًبْلمر على أحد قولني. -7
 .إًبحة النظر إىل العورة للطبيب -8
 ورة الصحية.إقرار مبدأ احلجر للضر  -9

 إقرار مبدأ احلجر على املورث يف بعض حاالت املرض للضرورة مراعاة ملصلحة الوارثني. -10
 
 

 

 .120ونظرية الضرورة الشرعية، وهبة الزحيلي، ص: ، 337أصول الفقه، محمد أبو زهرة، ص:  -1
 .135نظرية الضرورة الشرعية، وهبة الزحيلي، ص:  -2
 . 69األشباه والنظائر، السيوطي، ص:  -3
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 الفرع الرابع: النقص الطبيعي. 

اليت   الواجبات  ببعض  كلف  إذا  املشقة  من  نوعا  يعاين  صاحبه  أن  اعتبار  وعلى  الكمال،  ضد  النقص 
من   سببا  النقص  هذا  عد  الكمال،  أهل  هبا  وهذا  يكلف  الشرعية،  التكيفات  يف  التخفيف  أسباب 

القصر،  األوالد  يطالب  أن  شرعا  وال  عقال  يصح  ال  حيث  والنساء،  القصر،  يشمل  الطبيعي  النقص 
 الذي عليه األوالد الصغار والنساء.  وال النساء مبا يطالب به الرجال نظرا للضعف الطبيعي 

لشرعية مشتملة على االضطرار الطبيعي، فأحلق ضرورة، لكون الضرورة ا وإمنا عد هذا النقص الطبيعي  
 .(1) هبا من ًبب التوسع يف إطالق اللفظ

 :(2) ومن حاالت الضرورة اليت ترجع إىل النقص الطبيعي

و  -1 الدينية،  التكاليف  من  بشيء  الصيب  تكليف  من أعدم  أتلفه  ما  ضمان  يف  الصيب  مسؤولية  ما 
ال   اليت  الضرورة  قبيل  من  فهي  الغري  مأموال  الغري  حقوق  حلماية  منها  اإلتالف،  همبد  سبب  كان  ا 

نفقات  يف  واملسامهة  الفقراء،  حاجة  لسد  الضرورة  تطلبه  مما  ذلك  فإن  ماله،  يف  الزكاة  وجوب  وكذلك 
 بيت املال. 

إذا مل يكن    ،عدم تكليف النساء ببعض ما كلف به الرجال؛ كحضور اجلمعة واجلماعة، واجلهاد -2
َلا رخص  كما  عاما،  وعدم    النفري  ًبلذهب،  والتحلي  احلرير،  كلبس  للرجال،  يرخص  مل  ما  بعض  يف 

 عدم أدائها حليض أو نفاس. حالة قضاء الصالة املفروضة 

 المطلب الثاني: الحاالت التي ترجع إلى أسباب خارجية. 

 الفرع األول: اإلكراه الملجيء

 

 .139نظرية الضرورة الشرعية، وهبة الزحيلي، ص:  -1
ط:    -2 بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  نجيم،  ابن  والنظائر،  ونظرية    ،115م، ص:  1999،  1األشباه 

 .142-139الضرورة الشرعية، وهبة الزحيلي، ص: 
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ن يفعل ما أو محل اإلنسان على  واإلكراه هو محل الغري على أمر ال يرضاه، وهو ما ينايف الرضا، أو ه
 ، وهو نوعان: (1) ال يرضاه وال خيتار مباشرته لو ترك ونفسه

 )غري كامل(. ملجيء)كامل(، وغري ملجيء

 امللجيء: ال يبقى للشخص معه قدرة وال اختيار.  -
غري ملجيء: وهو التهديد مبا ال يضر ًبلنفس؛ كالتخويف ًبحلبس، وحكمه أنه يعدم الرضا، وال  -

 . (2) االختياريفسد 

 . (3)واإلكراه املعترب والذي يعد حالة من حاالت الضرورة هو اإلكراه امللجيء

 :  (4) ولإلكراه أثر يف أحكام اآلخرة، وأحكام الدنيا

 أوال: أحكام اآلخرة: 

التصرف،   نوع  ًبختالف  الفعلية  أو  احلسية  التصرفات  على  ًبإلكراه  املتعلقة  اآلخرة  أحكام  ختتلف 
 وأنواع التصرف احلسية ثالثة: مباح، ومرخص فيه، وحرام.

: وهو أكل امليتة والدم وحلم اْلنزير وشرب اْلمر، وهنا يعد اإلكراه  التصرف املباح ابإلكراه -1
أل األشياء،  هذه  لتناول  فإهنا  امللجيء  الضرورة  عند  أما  العادية،  األحوال  يف  ثبت  حترميها  ن 

 

م، 1986،  1الفوائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية، محمود حمزة الدمشقي، دار الفكر، دمشق، ط:    -1
 .326ص: 

 . 87نظرية الضرورة الشرعية، وهبة الزحيلي، ص:  -2
ا  -3 مجلة  الرويس،  زكريا  والقانون،  الشريعة  بين  القانونية  اإلكراه  الشؤون  في  للبحث  والقتصاد  لقانون 

 .2م، ص: 1960، مطبعة جامعة القاهرة، سنة: 30السنة ، 4والقتصادية، العدد: 
 وما بعدها.  88نظرية الضرورة الشرعية، وهبة الزحيلي، ص:  -4
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إِلَيأِه﴾  طُرِرأمُتأ  اضأ َما  ﴿ِإالَّ  سبحانه:  قوله  مبثل  ويعد  (1)  أبيحت  إًبحة،  التحرمي  من  واالستثناء   ،
 .(2) املستكره عليها آمثا إذا امتنع عن تناوَلا حىت قتل؛ ألن يف ذلك إلقاء ًبلنفس إىل التهلكة

: ومثاله التلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب ًبإلميان، أو  ملرخص فيه ابإلكراه التصرف ا -2
وإذا   امللجيء،  اإلكراه  عند  ظاهرا  فيها  يرخص  وإمنا  إطالقا  تباح  ال  األمور  فهذه   ، املال  إتالف 
ألن   شهيدا،  وصار  اجلهاد  ثواب  مثاًب  كان  قتل،  حىت  التصرفات  هذه  فعل  عن  املستكره  امتنع 

ع أفضل،  حترميها  احلنفية  عند  الكفر  عن  امتناعه  إن  بل  عنه،  يسقط  ال  َلا  املمارس  الشخص  لى 
حىت يكون ممن صدع ًبحلق، فالضرورة يف هذا القسم ال ترفع احلرمة عن املرخص فيه، وإمنا أثرها  

 .(3) هو الرتخيص فيه فقط، ورفع اإلمث عن املستكره

اإل  حال  يف  إال  ًبلكفر  التلفظ  املالكية  جيز  عضو ومل  كقطع  سواه؛  ما  دون  القتل  على  كراه 
 . (4)وحنوه

قطع التصرف احلرام الذي ال يؤثر فيه اإلكراه مطلقا -3 أو  حق،  بغري  املسلم  كقتل  وذلك   :
فيه  يرخص  وال  يباح  ال  ذلك  فكل  ًبملرأة،  الزان  أو  الوالدين،  ضرب  أو  أعضائه،  من  عضو 

 . (5)ًبإلكراه

 : ثانيا: أحكام الدنيا

 : (6) أحكام الدنيا املتعلقة بتصرفات املكره إىل ثالثة أنواع؛ وهيتتنوع 

 وُيوي اإلكراه على شرب اْلمر، و اإلكراه على السرقة.  النوع األول: -1

 

 . 119األنعام:  -1
 . 176، ص: 7بدائع الصنائع، الكاساني، ج:  -2
  .21م، ص: 1997مختصر المنار، محمد عبد الباقي األفغاني، د.ط، شمس سماء األسرار شرح  -3
 . 325، ص: 1الموافقات، الشاطبي، ج:   -4
 . 307، ص: 4مغني المحتاج، الشربيني، ج:  -5
 وما بعدها.  90نظرية الضرورة الشرعية، وهبة الزحيلي، ص:  -6
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 اإلكراه على شرب اْلمر:  -أ
اإلكراه  كان  إذا  اْلمر  شرب  على  املستكره  على  معا  واحلد  اإلمث  سقوط  يف  الفقهاء  بني  خالف  ال 

 .  (1)ملجئا
لقوله   اإلكراه -ب  ملجئا،  اإلكراه  كان  غن  املكره،  السارق  على  واحلد معا  اإلمث  يسقط  السرقة:  على 

عليه" استكرهوا  وما  والنسيان،  اْلطأ،  أميت  عن  يل  جتاوز  هللا  "إن  وسلم:  عليه  هللا  ،  (2) صلى 
 . (3)ولكون احلدود تدرأ ًبلشبهات 

 املال.  : ويضم اإلكراه على الكفر، واإلكراه على إتالفالنوع الثاين -2
عند   -أ امرأته  تبني  فال  ًبلردة،  املستكره  على  ُيكم  ال  فإنه  ملجئا  كان  فإن  الكفر  على  اإلكراه  أما 

 . (4) اجلمهور خالفا للمالكية، فإهنا تبني إن كان التهديد بغري القتل
وبعض    -ب  واحلنابلة  احلنفية  عند  املكره  على  الضمان  فإن  املال؛  إتالف  على  اإلكراه  الشافعية  أما 

اإلرادة مسلوب  املستكره  احلنابلة  (5) ألن  من  ومجاعة  والظاهرية  الشافعية  وبعض  املالكية  وقال   ،
عليه  فيجب  الغري  طعام  أكل  إىل  كاملضطر  احلالة  هذه  يف  يعترب  ألنه  املستكره،  على  الضمان 

 ضمانه. 

إتال  ألنه  واملستكره؛  املكره  على  الضمان  عندهم  األرجح  يف  الشافعية  املستكره  وقال  من  صدر  ف 
 .(6) حقيقة، و من املكره ًبلتسبب والتسبب يف الفعل و املباشرة سواء 

 : اإلكراه على القتل والزان. النوع الثالث -3
 

م، 1983،  2، دار الكتب العلمية، ط:  التقرير والتجبير على تحرير الكمال بن الهمام،ابن أمير الحاج  -1
 . 211، ص: 2ج: 

 سبق تخريجه. -2
ج:    -3 د.ت،  د.ط،  بيروت،  العلمية،  المكتبة  الغنيمي،  الغني  عبد  الكتاب،  في شرح  ، ص:  4اللباب 

111 . 
 المرجع نفسه.  -4
 وما بعدها. 409م، ص: 2010، 1مختصر الطحاوي، الطحاوي، دار البشائر اإلسالمية، ط:  -5
 . 205، ص: 1999، 1جمع الضمانات، البغدادي، دار السالم، القاهرة، ط: م -6
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إكراها   -أ غريه  قتل  على  أكره  من  حق  يف  القصاص  وجوب  يف  الفقهاء  اختلف  القتل:  على  اإلكراه 
أتثيمه–ملجئا   والشافعي ؛ فذهب أبو حنيفة  -مع اتفاقهم على  وأمحد يف رواية عنه،  وداوود  وحممد 

فقط املستكره  على  قصاص  ال  أنه  إىل  له،  قول  أميت (1) يف  عن  "وضع  وسلم:  عليه  هللا  صلى  ، لقوله 
 .  (2)اْلطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه"

عل        حمرما  أتى  وألنه  حقيقة،  منه  وجد  القتل  ألن  املستكره،  من  يقتص  حزم  وابن  زفر  وأما وقال  يه، 
 املكره فهو متسبب، وال قصاص ًبلتسبب عندهم. 

هو         وإمنا  حقيقة،  بقاتل  ليس  املكره  ألن  املكره؛  من  وال  املستكره  من  ال  يقتص  ال  يوسف  أبو  وقال 
 . (3)مسبب للقتل، ولكن جيب على املكره ضمان دية القتل، وال شيء على املستكره لإلكراه

وا   والشافعية  املالكية  القتل        وقال  منه  وجد  املستكره  ألن  واملستكره؛  املكره  من  يقتص  حلنابلة 
 حقيقة، واملكره متسبب يف القتل، واملتسبب كاملباشر، كما ثبت شرعا. 

 أما الدية حال اإلكراه ففي وجوهبا روايتان عن احلنفية أرجحهما أهنا جتب على املكره. -

 . (4)لى قتل مورثه عند احلنفية عدا زفركره عأوأما اإلرث فال مينع منه املستكره الذي 

الزان -ب  على  احلنفية  :  اإلكراه  عند  احلد  عليه  جيب  فال  ملجئا،  إكراها  الزان  على  الرجل  أكره  إذا 
الزاين  على  احلد  وجوب  إىل  وأمحد  مالك  وذهب  ًبلشبهات  تدرأ  احلدود  ألن  والشافعية؛ 

 واختيار. دون طواعية  -عادة–لكون هذا الفعل ال يتحقق 

الذين   للمالكية  خالفا  الفقهاء،  مجهور  عند  عليها  حد  فال  الزان،  على  أكرهت  إذا  فإهنا  املرأة  أما 
 . (1)أوجبوا عليها احلد يف مشهور مذهبهم

 

 وما بعدها.  111، ص: 4اللباب بشرح الكتاب، الغنيمي، ج:  -1
، ص: 6، كتاب: اإلقرار، باب: من ل يجوز إقراره، ج:  11454رواه البيهقي في سننه الكبرى، رقم:    -2

139 . 
 . 328الفقهية، محمود حمزة الدمشقي، ص: الفوائد البهية في القواعد والفوائد  -3
 المرجع نفسه.  -4
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 الفرع الثاني: الدفاع الشرعي.

عليه   للمعتدى  أن  املعلوم  عرضه،    -ولغريه–من  أو  ماله  أو  نفسه  يف  عليه  الواقع  العدوان  وذلك رد 
فإن   أمكن،  ما  فاألخف  األخف  ًبلقدر  مبتدائ  ظنه؛  وغالب  املدافع  تقدير  حسب  الالزم  ًبلقدر 

الناس   واستغاثة  ًبلكالم  االعتداء  دفع  حرم   -مثال–أمكن  ًبلضرب  أمكن  وإن  الضرب،  عليه  حرم 
 . (2) القتل...

قاعدة: من  استثناء  جّوز  كله  للضرورة،  وهذا  وذلك  ًبلضرر"  يُزال  ال  هو  –والضرورة    "الضرر  كما 
 تقدر بقدرها. -معلوم

َتَدى   َتُدوا َعَليأِه مبِثأِل َما اعأ َتَدى َعَليأُكمأ فَاعأ ودليل مشروعية الدفاع عن النفس قوله سبحانه: ﴿َفَمِن اعأ
  (4)  "من قتل دون ماله فهو شهيد" ، وقوله صل هللا عليه وسلم:(3)  َعَليأُكمأ ﴾

 الصائل شروط، وهي:: لدفع (5)  شروط دفع الصائل -
 أن يكون هناك اعتداء، وزاد احلنفية أن يكون االعتداء جرمية معاقب عليها. -1

األب   من  التأديب  حق  ممارسة  فإن  عليه  وكذا  أوبناء  اعتداء،  بكونه  يوصف  ال  اجلالد  وفعل  املعلم  و 
 فعل الصيب واجملنون.

 مهددا به فقط. واقعا( ًبلفعل ال مؤجال وال أي أن يكون االعتداء حاال ) -2

 

ج:    -1 الدردير،  الكبير،  ج:  318، ص:  4الشرح  السالم،  عبد  بن  العز  األحكام،  وقواعد  ، ص:  2، 
 . 381، ص: 8، والمحلى، ابن حزم، ج: 132

 . 159، ص: 1قواعد األحكام، العز بن عبد السالم، ج:   -2
 . 194البقرة:  -3
،  3، كتاب: المظالم والغصب، باب: من قاتل دون ماله، ج:  2480البخاري في صحيحه،رقم:  رواه  -4

 .136ص: 
  278،ص:  1م، ج:  2010،  2التشريع الجنائي، عبد القادر عودة، دار الكاتب العربي، بيروت، ط:    -5

 وما بعدها. 
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 .أال ميكن دفع االعتداء بطريق آخر دون استعمال القوة  -3
 أن يدفع االعتداء ًبلقوة الالزمة لدفعه )أي ًبلقدر الالزم(.  -4

 : (1)  حكم دفع الصائل -

 خيتلف حكمه تبعا حلاالته. 

 الدفاع عن النفس:   -أ

االعتداء   بقصد  إنسان  هوجم  أعضائه–إذا  من  أو عضو  نفسه  أكان    -على  أم سواء  إنسان  من  اَلجوم 
حيوان وجب على املعتدي عليه أن يدافع على نفسه يف رأي احلنفية واملالكية والشافعية، إال أن الشافعية 

 بكون الصائل كافرا أو هبيمة.  -هنا–قيدوا الوجوب 

 أما إذا كان املعتدى عليه مسلما جاز عندهم االستسالم له، بل يستحب له ذلك.

دفع كون  إىل  أمحد  الناحية    وذهب  من  عليه  املعتدى  أن  على  الفقهاء  واتفق  واجبا،  ال  جائزا  الصائل 
إذا   ما  ذلك  من  احلنفية  واستثىن  واملدنية،  اجلنائية  الناحية  من  عليه  مسؤولية  فال  الصائل  قتل  إذا  اجلنائية 

 كان الصائل صبيا أو جمنوان، أو دابة فقتله املصول عليه، فإنه يسأل مدنيا ال جنائيا. 

 :ع عن العرضالدفا  -ب

املرأة   على  نفسها  إجيب  عن  تدافع  أن  فاسق  عليها  اعتدى  الفقهاء –ن  وَلا    -ًبتفاق  ذلك،  أمكنها  ما 
نساء  من  امرأة  على  يعتدي  غريه  رأى  من  كل  على  جيب  وكذلك  هدرا،  دمه  وكان  املعتدي،  قتل 

 

 وما بعدها.  146نظرية الضرورة الشرعية، وهبة الزحيلي، ص:  -1
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مدنيا وال  جنائيا  املدافع  يسأل  وال  لظاهر  (1)   املسلمني،  وذلك  فهو  ،  أهله  دون  قتل  "من  احلديث: 
 . (2) شهيد"

  الدفاع عن املال: -ج

لوال   قليال،  أم  كثريا  املال  أكان  سواء  واجب  ال  جائز  املال  عن  الدفاع  أن  إىل  الفقهاء  مجهور  ذهب 
قصاص على املدافع عن ماله إن التزم قواعد الدفع؛ حلديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال: "جاء رجل إىل  

تعطه  النيب   ال  قال:  مايل؟  أخذ  يريد  رجل  جاء  إن  أرأيت  هللا:  رسول  اي  فقال:  وسلم  عليه  هللا  صلى 
قتلته؟   إن  أرأيت  قال:  شهيد،  فأنت  قال:  قتلين؟  إن  أرأيت  قال:  مالك،  دون  قاتل  لفظ:  ويف  مالك، 

 .(3) قال: هو يف النار" 

 نه. وذهب بعض املالكية إىل أن املال إن كان قليال فال جيوز الدفاع ع

 وذهب بعض الفقهاء إىل وجوب الدفاع عن املال، وفرق الشافعية بني أنواع من املال:

 ما فيه روح، وأوجبوا الدفاع عنه.  -
 .(4)  ما ال روح فيه، وقالوا ال جيب الدفاع عنه -

 المبحث الثالث: أدلة مشروعية الضرورة وحكم العمل بها. 

 

 . وما بعدها 331، ص:8ج:  بن قدامة،المغني، ا -1
، ص: 12، كتاب: تحريم الدم، باب: من قاتل دون أهله، ج:  4026رواه النسائي في سننه، رقم:    -2

رقم:  463 مسنده،  في  واحمد  ج:  1652.   ، زيد  بن  سعيد  مسند  سننه  190، ص:  1،  في  والبيهقي   .
 . 266، ص: 3ي صالة الخوف، ج: ، كتاب: صالة الخوف، باب: من له أن يصل 5858الكبرى، رقم: 

، مقدمة اإلمام مسلم ، باب: الدليل على أن من قصد أخذ 140-225رواه مسلم في صحيحه، رقم:    -3
مال غيره بغير حق، كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو  

 . 124، ص: 1شهيد، ج: 
الجليل،    -4 ج:  مواهب  ج:  223، ص:  6الحطاب،  الشيرازي،  والمهذب،  ص:  2،  ومغني  224،   ،

 .195، ص: 4المحتاج، الشربيني، ج: 
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مشروعية   تثبت  اليت  األدلة  املبحث  هذا  يف  يف  سنبحث  وذلك  هبا،  العمل  حكم  نبحث  مث  الضرورة، 
 مطلبني:  

 المطلب األول: أدلة مشروعية الضرورة.

 يستدل على اعتبار الضرورة يف تشريع األحكام من القرآن والسنة واإلمجاع واملعقول.

 الفرع األول: أدلة القرآن.

 ضطرار، منها: الوردت عدة آايت دالة على اعتبار ا

طُرَّ  قوله تعاىل:   -1 ِنأزِيِر َوَما أُِهلَّ ِبِه لَِغريأِ اَّللَِّ َفَمِن اضأ َم َوحلَأَم اْلأ َتَة َوالدَّ َا َحرََّم َعَليأُكُم الأَمي أ َ ًَبٍغ ﴿ِإمنَّ َغريأ
َ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾ َ َعَليأِه ِإنَّ اَّللَّ  .(1)  َواَل َعاٍد َفاَل ِإمثأ

َا َحرََّم َعَليأُكُم الأَمي أ  -2 ِنأزِيِر َوَما أُِهلَّ قوله تعاىل: ﴿ِإمنَّ َم َوحلَأَم اْلأ َ ًَبٍغ    َتَة َوالدَّ طُرَّ َغريأ لَِغريأِ اَّللَِّ ِبِه َفَمِن اضأ
 . (2) َواَل َعاٍد فَِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾

أُِهلَّ   -3 َوَما  ِنأزِيِر  اْلأ َوحلَأُم  ُم  َوالدَّ َتُة  الأَمي أ َعَليأُكُم  ﴿ُحّرَِمتأ  سبحانه:  َوالأُمنأَخِنَقُة  قوله  ِبِه  اَّللَِّ  لَِغريأِ 
ُتمأ َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصبِ  ي أ ُبُع ِإالَّ َما ذَكَّ يَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَّ ُقوَذُة َوالأُمرَتَدِّ ِسُموا    َوالأَموأ تَ قأ َوَأنأ َتسأ

َم يَِئَس الَِّذيَن َكَفُروا مِ  ٌق الأيَ وأ َزأاَلِم َذِلُكمأ ِفسأ َملأُت َلُكمأ ًِبألأ َم َأكأ ِن الأيَ وأ َشوأ نأ ِديِنُكمأ َفاَل خَتأَشوأُهمأ َواخأ
ُمَتجَ   َ َغريأ خَمأَمَصٍة  يف  طُرَّ  اضأ َفَمِن  ِديناا  اَلَم  سأ اإلأِ َلُكُم  َوَرِضيُت  َميِت  نِعأ َعَليأُكمأ  ُت  َمأ َوأمتأ اِنٍف  ِديَنُكمأ 

مثٍأ فَِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾  . (3) إِلِ
ا    قوله -4 َدما أَوأ  َتةا  َمي أ َيُكوَن  َأنأ  ِإالَّ  َيطأَعُمُه  طَاِعٍم  َعَلى  ا  حُمَرَّما ِإيَلَّ  أُوِحَي  َما  يف  َأِجُد  اَل  ُقلأ   ﴿ تعاىل: 

َواَل  ًَبٍغ   َ َغريأ طُرَّ  اضأ َفَمِن  ِبِه  اَّللَِّ  لَِغريأِ  أُِهلَّ  ا  قا ِفسأ أَوأ  ٌس  رِجأ فَِإنَُّه  ِخنأزِيٍر  حلَأَم  أَوأ  ا  ُفوحا عَ َمسأ فَِإنَّ    اٍد 
 . (4) َربََّك َغُفوٌر َرِحيٌم ﴾

 

 . 173البقرة:  -1
 .115النحل:  -2
 . 3المائدة:  -3
 . 145األنعام:  -4
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َعَليأُكمأ  -5 َحرََّم  َما  َلُكمأ  َفصََّل  َوَقدأ  َعَليأِه  اَّللَِّ  ُم  اسأ ذُِكَر  ممَّا  أَتأُكُلوا  َأالَّ  َلُكمأ  ﴿َوَما  تعاىل:  َما    قوله  ِإالَّ 
طُرِرأمُتأ إِلَيأِه﴾  .(1)  اضأ

تضمن  أهنا  هو  املطلوب  على  اآلايت  هذه  داللة  اليت ووجه  احملرمات  من  الضرورة  حالة  استثناء  ت 
وما   امليتة  وهي  فيها  ذكرها  اْلنزير، يف  ورد  وحلم  املسفوح،  الدم  و  الثالثة  اآلية  يف  املذكورة  معناها، 

اإلنسية   واحلمر  اجلوارح  والطري  كالسباع  النبوية؛  السنة  يف  حترميه  ورد  ما  وكذا  هللا،  لغري  واملذبوح 
 والبغال.

 دلة السنة.الفرع الثاني: أ

 ورد يف السنة أحاديث كثرية تدل على الضرورة؛ منها: 

من  -1 لنا  ُيل  فما  خممصة،  هبا  تصيبنا  أبرض  إان  هللا  رسول  اي  قلت  قال:  الليثي،  واقد  أبو  رواه  ما 
 .(5) هبا بقال، فشأنكم هبا" (4)، ومل حتتفئوا(3) ، ومل تغتبقوا(2)امليتة؟ قال: "إذا مل تصطبحوا

حمتاجني قال: فماتت عندهم انقة  (6) بن مسرة رضي هللا عنه أن أهل بيت كانوا ًبحلرةوعن جابر  -2
"فعصمتهم بقية شتائهم، أو    َلم أو لغريهم، فرخص َلم النيب صلى هللا عليه وسلم يف أكلها، قال:

 . (1) سنتهم"

 

 . 119األنعام:  -1
 الصبوح: من أول النهار.  -2
 بوق: من آخر النهار. غال -3
البردي، وهو نوع من جيد الثمر، )ينظر: نيل األوطار، الشوكاني، دار  تحتفئوا بقال: من الحفاء، وهو    -4

 .(172، ص: 8م، ج: 1993،  1الحديث، القاهرة، ط: 
الليثي رضي هللا عنه ،ج:    ،21948رواه أحمد في مسنده: رقم:    -5 أبى واقد  ، 218، ص:  5حديث 

رقم:   الكبير،  معجمه  في  مشكم3240والطبراني  بن  مسلم  عبد هللا  أبو  واقد،  ،  أبي  ، ص: 3ج:    عن 
رقم:    ،406 الكبرى،  سننه  في  الميتة  19420والبيهقي  من  يحل  ما  باب:  والذبائح،  الصيد  كتاب:   ،

 .356، ص: 9بالضرورة ،ج: 
 الحرة: أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود -6
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وجدهت فإن  ضلت  يل  انقة  إن  رجل  فقال  وولده  أهله  ومعه  احلرة  نزل  رجال  أن  لفظ  وأمسكتها  ويف  ا 
فنفقت فأىب،  احنرها،  امرأته:  فقالت  فمرضت،  صاحبها  جيد  فلم  حىت (2) فوجدها،  اسلخها  فقالت،   ،

سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأاته فسأله، فقال:  أنقدد شحمها وحلمها وأنكله، فقال: حىت  
يغنيك؟ غىن  عندك  ال،  "هل  كنت    قال:  هال  فقال:  اْلرب  فأخربه  صاحبها  فجاء  قال  "فكلوها"  قال: 

 . (3)حنرهتا، قال: استحييت منك"

ما   امليتة  من  يتناول  أن  للمضطر  جيوز  أنه  على  يدالن  كوهنما  يف  املطلوب  على  احلديثني  داللة  ووجه 
 ُيفظ حياته. 

قال: -3 وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  عن  عنه  هللا  رضي  عمر  ابن  وال "من    عن  فليأكل،  حائطا  دخل 
 . (5) "(4)  يتخذ خبنة

يف   احلديث  داللة  معه، أووجه  ُيمل  أن  دون  جاع  إن  األكل  يف  رخص  عليه  هللا  صل  الرسول  ن 
ال   الذي  املضطر  للجائع  فيه  رخص  أنه  احلديث  هذا  يوجه  وإمنا  الغري حرمته،  مال  يف  األصل  ألن 

 . (6) نه قدر قوتهشيء معه يشرتي به على أال ُيمل إال ما كان يف بط

شهيد،   -4 فهو  ماله  دون  قتل  "من  وسلم:  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  قال  قال:  زيد  بن  سعيد  عن 
فهو   دمه  دون  قتل  ومن   ، شهيد  فهو  دينه  دون  قتل  ومن   ، شهيد  فهو  أهله  دون  قتل  ومن 

 . (1) شهيد"

 

 . 87، ص: 5، حديث جابر بن سمرة رضي هللا عنه،ج: 20834رواه أحمد في مسنده، رقم:  -1
 . 357، ص: 10نفقت: أي ماتت، ينظر: لسان العرب، ابن منظور، ج:  -2
، ص: 3، كتاب: الجهاد، باب: في المضطر إلى الميتة،ج:  3816رواه ابو داوود  في سننه، رقم:    -3

رقم:  ،  358 الكبرى،  سننه  في  الميتة  19536والبيهقي  من  يحل  ما  باب:  والذبائح،  الصيد  كتاب:   ،
 .597، ص: 9بالضرورة،ج: 

 الخبنة: هي ما تحمله في حضنك.  -4
 .358، ص: 3رواه ابو داوود في سننه، كتاب األطعمة، باب: في المضطر على الميتة، ج:   -5
 . 155، ص: 8نيل األوطار، الشوكاني، ج:  -6
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عليه   هللا  صلى  النيب  ألن  املذكورة؛  األمور  عن  الدفاع  جواز  على  داللة  املدافع وفيه  جعل  ملا  وسلم 
 شهيدا، دل على أن له القتال والقتل.

 الفرع الثالث: دليل اإلجماع.

سائر  وكذلك  حال االضطرار،  وعلى إًبحة األكل منها  حال االختيار،  أمجع العلماء على حترمي امليتة 
 . (2) ما يسد الرمق، وَيمن معه املوت، وُيرم ما زاد على ذلك إمجاعا أكل احملرمات، ويباح له

 الفرع الرابع: دليل المعقول. 

ما دلت عليه القواعد العامة للشريعة اإلسالمية من مبدأ رفع احلرج والتيسري والتسهيل عن املكلفني يف 
 أحكام الشريعة مجيعها، وقد دل على ذلك أدلة من الكتاب والسنة. 

ي ال  إذ  معتربة؛  الضرورة  أن  على  ذلك  دل  قائما  املبدأ  هذا  كان  اإلبقاء  تحفلما  مع  التيسري  مبدأ  قق 
 على األحكام األصلية املعنتة حال االضطرار. 

 المطلب الثاني: حكم العمل بالضرورة.

 : (3)قسم الفقهاء الضرورة ًبعتبار حكم العمل هبا إىل ثالثة أقسام؛ وهي

 .الفرع األول:القسم األول: ضرورة يجب فعلها

يرد حالال  جيد  ال  الذي  للمضطر  امليتة  امليتة    كأكل  أكل  حكم  يف  الفقهاء  واختلف  نفسه،  به 
 للمضطر إىل قولني:

 

.  246، ص:  4، كتاب: السنة، باب: في قتال اللصوص،ج:  4772رواه أبو داوود في سننه، رقم:    -1
 . 455، ص: 3، كتاب: المحاربة، باب: من قاتل دون دينه،ج: 3544الكبرى، رقم: والنسائي في سننه 

 . 415، ص: 9المغني، ابن قدامة، ج:  -2
 . 176، ص: 7بدائع الصنائع، الكاساني، ج:  -3
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األول: -1 رواية  القول  يف  واحلنابلة  والشافعية  واملالكية  احلنفية  من  اجلمهور  قول  إىل   (1) وهو  وذهبوا 
 وجوب األكل من احملرم حال االضطرار مبقدار ما يسد رمقه وَيمن معه املوت. 

َ َعَليأِه﴾ َواَل َعاٍد َفاَل ِإمثأ ًَبٍغ   َ طُرَّ َغريأ تعاىل: ﴿َفَمِن اضأ بقوله  َواَل تُ لأُقوا  (2) واستدلوا  وقوله سبحانه: ﴿   ،
ُلَكِة﴾ هأ ا﴾،  (3)  أِبَيأِديُكمأ ِإىَل الت َّ تُ ُلوا أَن أُفَسُكمأ ِإنَّ اَّللََّ َكاَن ِبُكمأ َرِحيما  .(4)  وقوله تعاىل: ﴿َواَل تَ قأ

إلقاء   ذلك  يف  ألن  عاص،  فإنه  هلك  حىت  والشرب  األكل  ترك  لو  أنه  هو  اآلايت  هذه  داللة  ووجه 
له، كما    ًبلنفس إىل التهلكة، وهو منهي عنه، وألنه قادر على إحياء نفسه مبا أحله هللا، فصار الزما

 .(5) لو كان معه طعام حالل

الثاين  -2 من القول  الشريازي  إسحاق  وأيب  حنيفة،  أيب  صاحب  يوسف  وأيب  الظاهرية  قول  وهو   ،
حلم  أو  امليتة  من  األكل  املضطر  على  جيب  ال  أنه  إىل  وذهبوا  احلنابلة،  عند  وجه  وهو  الشافعية 

ة، ولو أنه امتنع عن تناول املرخص  اْلنزير، بل يباح َلم ذلك فقط، لكون اإلقدام على ذلك رخص
 . (6) حال الضرورة، ومات فال َيمث، ألنه أخذ ًبلعزمية -بعد أن كان حمظورا–فيه 

الروم  طاغية  أن  وسلم  عليه  هللا  صل  هللا  رسول  صاحب  حذافة  بن  هللا  عبد  عن  روي  مبا  واستدلوا 
ثالثة  مشوي  خنزير  وحلم  مباء،  ممزوجا  مخرا  معه  وجعل  بيت،  يف  يشرب،    حبسه  ومل  َيكل  فلم  أايم، 

 

الكاساني، ج  -1 الصنائع،  الدسوقي، ج:  176، ص:  7:   بدائع  الدسوقي،  ، 115، ص:  2، وحاشية 
 . 416، ص: 9، والمغني، ابن قدامة، ج: 159، ص: 6ج: ومغني المحتاج، الشربيني، 

 . 173البقرة:  -2
 . 195البقرة:  -3
 . 29النساء:  -4
 . 416، ص: 9المغني، ابن قدامة، ج:  -5
ابن حزم، ج:    -6 الهمام، ج:  204، ص:  7المحلى،  ابن  القدير،  وفتح  والمهذب،  239، ص:  9،   ،

 . 416، ص: 9قدامة، ج: ، والمغني، ابن 445، ص: 1الشيرازي، ج: 
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فقال: موته  وخشوا  والعطش،  اجلوع  من  رأسه  مال  مل   حىت  ولكن  ألين مضطر،  يل،  أحله  هللا  كان  قد 
 .(1) أكن ألشتمك بدين اإلسالم

استدلوا   تعاىل:    -أيضا-كما  قوله  وألن  الرخص،  كسائر  عليه  جتب  فال  رخصة،  األكل  إًبحة  أبن 
حَ  َما  َلُكمأ  َفصََّل  إِلَيأِه﴾﴿َوَقدأ  طُرِرأمُتأ  اضأ َما  ِإالَّ  َعَليأُكمأ  التحرمي   (2)رََّم  من  واالستثناء  التحرمي،  من  استثناء 

 .(3)  حل أو إًبحة

 الفرع الثاني: القسم الثاني: ضرورة يباح فعلها.

مسلم،   إتالف مال  أو  ًبإلميان،  مطمئنا  القلب  كون  مع  اإلكراه  حال  الكفر  بكلمة  واحملظور كالنطق 
من هذا القسم يبقى على ما هو عليه من احلرمة واحلظر، وال يصري جائزا، ألن حرمته مؤبدة، واملرفوع  

و  اإلمث  هو  صرب    املؤاخذة إمنا  فإن  امللجيء،  ًبإلكراه  يباح  إمنا  إتيانه،  جيب  ال  القسم  وهذا  األخروية، 
 . (4) حىت قتل لكان شهيدا

 يحرم فعلها.الفرع الثالث: القسم الثالث: ضرورة 

وضرب  املهلك،  والضرب  والزان  األعضاء،  من  عضو  على  االعتداء  أو  حق،  بغري  النفس  كقتل 
 الوالدين ولو كان قليال، فال تباح كل هذه األمور مطلقا. 

أو  منه  أعظم  أخر  حمظور  ارتكاب  الضرورة  ألجل  احملور  ارتكاب  على  يرتتب  أن  القسم:  هذا  وضابط 
 . (5) لته واجبة، إال أنه ال يزال بضرر مثله، ومن ًبب أوىل بضرر أكرب منهمثله، فالضرر وإن كانت إزا 

 المبحث الرابع: قواعد الضرورة وتطبيقاتها. 

 

 .259، ص: 27م، ج:  1995تاريخ دمشق، ابن عساكر، دار الفكر، دمشق، د.ط،   -1
 . 119األنعام:  -2
 416، ص: 9المغني: ابن قدامة، ج:  -3
 .133، ص: 6رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ج:  -4
 . 177، ص: 7بدائع الصنائع، الكاساني، ج:  -5
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مع   الضرورة  بنظرية  املتعلقة  الفقهية  القواعد  أهم  نذكر  أن  املبحث  هذا  يف  تطبيقاهتا  أسنحاول  برز 
 املتعلقة ًبملعامالت املالية املعاصرة

 .األول: قاعدة "المشقة تجلب التيسير" المطلب 

 الفرع األول: معنى القاعدة. 

على   ومشقة  حرج  تطبيقها  عن  ينشأ  اليت  األحكام  من  حكم  كل  ختفف  الغراء  اإلسالمية  الشريعة  إن 
املكلف يف نفسه أو ماله أو حال من أحواله، فتشرع للمكلف ما خيفف عنه مبا يقع حتت قدرته دون 

 . (1)  عسر وال حرج

للتيسري  و  اجلالبة  ًبملشقة  املشقة    -هنا–املراد  أما  العادة،  يف  الشرعية  التكاليف  عنها  تنفك  اليت  املشقة 
وال  تيسري  جلب  يف  َلا  اثر  ال  فإنه  احلدود  وأمل  اجلهاد  كمشقة  الشرعية؛  التكاليف  عنها  تنفك  ال  اليت 

 . (2)ختفيف

ويتخرج على هذه    : يقول الفقهاء إن "هذه القاعدة من القواعد اْلمس الكربى اليت بين عليها الفقه، 
 .(3) القاعدة مجيع رخص الشرع وختفيفاته"

 الفرع الثاني: تطبيقات القاعدة.

 أوال: مسألة بيع األسهم وشرائها. 

–عرتيه من غرر  التعامل أبسهم الشركات اليت تقوم على أساس األنشطة املباحة ًبلبيع والشراء مع ما ي
 ملشقة االطالع على مجيع جزئيات املعاملة. -وإن كان يسريا

 

إ   -1 في  البالوجيز  صدقي  محمد  الكلية،  الفقه  قواعد  ط:  ور يضاح  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  ،  4نو، 
 . 218م، ص: 1996

 .9، ص: 2قواعد األحكام، العز بن عبد السالم، ج:   -2
 . 77األشباه والنظائر، السيوطي، ص:  -3
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يعرتيه   ما  اجلهالة    -أيضا–ومع  يسرية–من  كانت  يطلع    -وإن  أن  فالبد  مشاعا،  نصيبا  كوهنا  حبكم 
 املشرتي على ما ميكن االطالع عليه، بال حرج وال مشقة.

 . (1) ومع ذلك أجيزت بناء على هذه القاعدة

 مسألة الشرط الجزائي في العقود. ثانيا: 

وضع   والتصدير  والتوريد  املقاوالت  عقود  من  املعاصرة  الكربى  املشاريع  ذات  الضخمة  العقود  يف  شاع 
به سيفضي عادة إىل اإلضرار   به املتعاقدان مبقتضى أن اإلخالل  لتنفيذ ما التزم  ضماان  الشرط اجلزائي 

ح يف  اْلالف  وحصل  املتعاقدين،  الطرفني  القول أبحد  إىل  املعاصرين  من  كثري  ومال  الشرط،  هذا  كم 
مقتضياهتا  (2) جبوازه أن  بداللة  املعاصرة  التجارية  التعامالت  تفرضها  اليت  الضرورات  من  لكونه  وذلك   ،

تفرض التهديد املايل عند اإلخالل هبا التسامها يف الغالب بطابع االستمرارية على طول فرتة إْنازها،  
إمكانيات  على  هبا،    وتقوم  لإلخالل  مظنة  جيعلها  مما  العقد،  إبرام  أثناء  توافرها  يصعب  قد  وطاقات 

 فيوضع الشرط اجلزائي كحافز على إكماَلا وتنفيذها يف الزمن احملدد ًبتفاق الطرفني.

 .(3) ضرورة للحفاظ على كلية املال -إذن–فهذا الشرط 

 . (4)ثالثا: مسألة البدائل الشرعية للمعامالت المصرفية

 

، 7، ج:  ه1399، 1فتاوى ورسائل، محمد بن ابراهيم آل الشيخ، مطبعة الحكومة، مكة المكرمة، ط:   -1
 . 41ص: 

ه، قرار  1421رجب  1  -جمادى اآلخرة   25مجمع الفقه اإلسالمي، الدورة الثانية عشرة بالرياض من    -2
 . org.fiqhacademy.www( 3/12)109بشأن موضوع الشرط الجزائي رقم: 

منهج الكشف عن الضرورة الشرعية وتطبيقاته في ضوء الواقع المعاصر، نادية رازي، اطروحة مقدمة   -3
العلوم   كلية  باتنة،  لخضر  الحاج  جامعة  واألصول،  الفقه  في  العلوم  دكتوراه  درجة  نسانية  اإل لنيل 

 . 252م، ص:2014-2013، اإلسالميةجتماعية والعلوم وال
الضرورة وأثرها في المعامالت المالية المعاصرة، محمد زغيب، مذكرة للحصول على شهادة الماستر،    -4

 . 30م، ص: 2019، 2018وادي، جامعة الشهيد حمه لخضر، ال



41 
 

من   وجه  احملرمة  املالية  للمعامالت  شرعية  بدائل  عن  الفقهية  اجملامع  يف  والباحثني  العلماء  حبث  يعد 
يعد   املصرفية  املالية  املعامالت  تلك  إن بعض  حيث  معامالهتم؛  يف  الناس  عن  واملشقة  احلرج  رفع  أوجه 

 مما يضطر الناس إىل التعامل معها يف كثري من تصرفات احلياة. 

شر  بديل  ومن  ووجود  اإلبدال،  ختفيفات  من  فهي  وختفيف،  تيسري  احلقيقة  يف  هو  حمرمة  ملعاملة  عي 
تلك املعامالت البديلة التأمني التعاوين بديال عن التأمني التجاري، وعقد املراحبة لآلمر ًبلشراء، وعقد 

 صرف بديال عن القروض الربوية . استصناع مع امل

 . "الضرر يزال"  المطلب الثاني: قاعدة

 األول: معنى القاعدة.   الفرع

ًبلعيب  الرد  ذلك:  ومن  الفقه،  أبواب  من  كثري  عليها  ينبين  القاعدة  هذه  أن  "اعلم  السيوطي:  يقول 
واحلجر  ذلك،  وغري  املشرتي،  وإفالس  والتعزير،  املشروط،  الوصف  اختالف  من  اْليار:  أنواع  ومجيع 

واحل والقصاص  القسمة  ضرر  لدفع  شرعت  ألهنا  والشفعة،  املتلف  أبنواعه،  وضمان  والكفارات،  دود 
أو   ًبلعيوب  النكاح  وفسخ  والبغاة،  املشركني  وقتل  الصائل،  ودفع  والقضاة،  األئمة  ونصب  والقسمة 

 . (1)اإلعسار أو غري ذلك"

 ومعىن القاعدة أن الضرر جيب منعه ودفعه قبل وقوعه لئال يقع، فإذا وقع وجب رفعه وإزالته. 

 : (2)عدةوتتعلق هبذه القاعدة قواعد 

 . (3) األوىل: الضرورات تبيح احملظورات: وتعين أن املمنوع شرعا يباح عند الضرورة •
 الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. •

 

 84األشباه والنظائر، السيوطي، ص: -1
 . 89-85األشباه والنظائر، ابن نجيم، ص:  -2
واإلسالمية،    -3 العربية  الدراسات  كلية  دكتوراه،  أطروحة  كامل،  هللا  عبد  عمر  الكبرى،  الفقهية  القواعد 

 . 414جامعة األزهر، ص: 
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 الثالثة: الضرر ال يزال ًبلضرر. •
 الرابعة: إذا تعارض مفسداتن روعي أعظمهما ضررا ًبرتكاب أخفهما.  •

 المعامالت المالية المعاصرة.الفرع الثاني: تطبيقات القاعدة في 

بالد  غير  في  للمسلمين  الربوي  القرض  طريق  عن  البيوت  شراء  فتوى  أوال: 
 اإلسالم.

يف  للمسلمني  ربوي  بنكي  بقرض  املنازل  شراء  جبواز  والبحوث  لإلفتاء  األورويب  اجمللس  قرار  أتملنا  لو 

ور (1) غري بالد اإلسالم "...فإن اجمللس    د يف نص الفتوى:، ْند أنه اعتمد هذه القاعدة دليال، حيث 
القرض   وهي  الوسيلة،  هذه  إىل  اللجوء  من  أبسا  يرى  ال  الشرعية  واالعتبارات  والقواعد  األدلة  ضوء  يف 

بشرط   وأسرته،  هو  لسكناه  املسلم  إليه  بيت  لشراء  يكون  أالربوي  وأن  يغنيه،  آخر  بيت  لديه  يكون  ال 
املا  فائض  من  عنده  يكون  وال  األساس،  مسكنه  وقد  هو  الوسيلة،  هذه  بغري  شرائه  من  ميكنه  ما  ل 

 اعتمد اجمللس يف فتواه على مرتكزين أساسيني: 

 املرتكز األول: قاعدة الضرورات تبيح احملظورات.  -
الثاين؛  - ًبلرًب   واملرتكز  التعامل  جواز  من  وغريه  حنيفة  أبو  إليه  ذهب  العقود  -  وما  من  وغريه 

 .( 2)اإلسالم" بني املسلمني وغريهم يف غري دار -الفاسدة

 ثانيا: مسألة اإليداع بفوائد لدى البنوك التقليدية.

نه قرض ربوي حمرم شرعا  اإليداع بفوائد يف البنوك التقليدية يف احلساًبت اجلارية، األصل فيه احلرمة أل
 من غري اضطرار، ملا فيه من إعانة تلك البنوك على املعصية وتقويتها على املراًبة. 

 

والبحوث، فتوى شراء البيوت عن طريق القرض الربوي للمسلمين في غير  وربي لإلقتاء  المجلس األ  -1
والبحوث" لإلفتاء  األوربي  "المجلس  موقع  اإلسالم،  م  8/04/2019:  يوم https://www.ecfr.org/fatwaبالد 

 11.30الساعة: 
 المرجع السابق.  -2

https://www.ecfr.org/fatwaيوم
https://www.ecfr.org/fatwaيوم
https://www.ecfr.org/fatwaيوم
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يف والضرورة  حالة    أما  لديها،  اإليداع  يف  حرج  فال  فمىت   -هنا–الضرورة  بقدرها،  تقدر  أن  ينبغي 
يف   اإليداع  عن  الناس  وتغين  املشروعة  ًبلصيغ  تتعامل  موثوقة  إسالمية  مصرفية  مؤسسات  وجدت 

 .(1) املصارف الربوية، فإنه يتوقف عندئذ ذلك الرتخيص

 اتسع، وإذا اتسع ضاق" المطلب الثالث: قاعدة: "إذا ضاق األمر 

 الفرع األول: معنى القاعدة. 

زالت  فإذا  الناس،  عن  احلرج  يرفع  حىت  ويوسع،  فيه  فريخص  ما   أمر  يف  مشقة  ظهرت  إذا  أنه  املعىن 
األمر   عاد  مبعىن  إاملشقة  عليه،  كان  ما  طرأ  أىل  أو  مجاعة،  أو  لشخص  عارضة  ضرورة  حصلت  إذا  نه 

األصل  احلكم  معه  أصبح  استثنائي  جيعلهم ظرف  حىت  َلم  ومرهقا  للمكلفني  حمرجا  العادية  للحاالت  ي 
وهذا معىن  قائمة،  الضرورة  تلك  مادامت  يسهل،  حىت  عليهم  ويوسع  فإنه خيفف  أمرهم،  من  ضيق  يف 

 .(2) إذا ضاق األمر اتسع، فإذا زالت الضرورة عاد احلكم إىل أصله، وهو معىن، إذا اتسع األمر ضاق

 قاعدة في المعامالت المالية المعاصرة.الفرع الثاني: تطبيقات ال

 مسألة أخذ أجور الخدمات على إصدار بطاقة االئتمان.

إن   حيث  وتضييقا؛  مشقة  املصرف  يبذَلا  اليت  ًبلتكلفة  اْلدمات  أجور  اخذ  جواز  بعدم  القول  يعد 
ميكن   ال  خدمات  وهي  االئتمانية،  البطاقة  خدمات  وحتصيل  تقدمي  سبيل  يف  جهودا  يبذل  املصرف 

صلها عن االئتمان سواء تعلقت ًبلقرض أو الضمان، حيث إنه ال ميكن حتصيل تكاليف البطاقة إال ف
من  وغريها  معها  للتعامل  ُيتاج  قد  اليت  اجلهات  وتعريف  واالستبدال،  اإلصدار  كتكاليف  بواسطتها؛ 

 . (3) اْلدمات....

 

 . 127، 126م، ص: 2006، 3المعاصرة، وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط: المعامالت المالية  -1
، والمدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا، 230الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، البورنو، ص:    -2

 . 1003ص: 
 . 717/ 1، 7مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ع:  -3



44 
 

اْلدمات  تلك  أجور  اخذ  يف  ووسع  له  رخص  املصرف  عن  املشقة  رفع  الفعلية،    وألجل  التكلفة  بقدر 
 . (1)دفعا للمشقة الواقعة عليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 592م، ص: 2011، 2كنوز إشبيليا، الرياض، ط: العمولت المصرفية، عبد الكريم إسماعيل، دار  -1
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 نظرية التعسف في استعمال الحق 

 مقدمة: 

النظرة  وغريت  احلق،  مفهوم  صححت  اليت  النظرايت  أبرز  من  احلق  استعمال  يف  التعسف  نظرية  تعترب 
اجتماعية بسبب هذه النظرية؛ حيث إن َلا  اليت كانت تنظر إليه على أنه حق مطلق؛ فأصبح ذا قيمة 

واجلماعة  الفرد  مصلحة  يضمن  مبا  استعماَلا  تقييد  خالل  من  األفراد  حقوق  على  احلفاظ  يف  الفضل 
 على حد سواء، وذلك من خالل وضعها مقاييس حتدد من يتحقق التعسف يف استعمال احلق.

يسعى   فإنه  بطبعه،  أاننيا  اإلنسان  كان  ويف    -لذلك   –وإذا  غريه،  حساب  على  مصلحته  حتقيق  إىل 
راعى   الذي  الشارع  مقصود  عن  خروجا  يعترب  وهذا  حقه،  استعمال  يف  يتعسف  قد  فإنه  ذلك  سبيل 
محاية األنفس واألموال، وحقوق اآلخرين ولذلك جتد أن نصوصا كثرية وأحكاما يف الشريعة اإلسالمية 

استعم يف  يتعسف  لئال  حقه  ممارسة  يف  الفرد  حق  يف  تقيد  للتعسف  عامة  نظرية  يشكل  مبا  اله، 
استعمال احلق؛ ما جيعل الفقه اإلسالمي سباقا إىل إرساء معامل هذه النظرية اليت أكدهتا، وأبدعت يف  

 تنظيمها التشريعات الوضعية يف قوانينها. 

وأدلة   الفقهي،  وتكييفه  احلق،  استعمال  يف  التعسف  مفهوم  نبحث  أن  احملاضرات  هذه  يف  وسنحاول 
 النظرية من نصوص الشريعة، وكذا معايريها، وجماَلا.  هذه

 المبحث األول: مفاهيم أساسية عن النظرية.

عليها   ينبين  اليت  اإلسالمية  الشريعة  يف  احلق  وأسس  إطالقه،  ال  تقييده  احلق هي  يف  العامة  القاعدة  إن 
 نظرية التعسف يف استعمال احلق عديدة ترجع إىل: 

 . لحق في الفقه اإلسالميز مفهوم ايالمطلب األول: تم

ويف  القدم،  منذ  اإلسالمي،  التشريع  يف  أصوَلا  على  احلق  استعمال  يف  التعسف  نظرية  استوت  لقد 
يف خمتلف مذاهبه، ذلك ألن أصول هذه النظرية ومعايريها، إذا كانت   -تفسريا وتطبيقا  –فقهه أيضا  
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قد فإهنا  خمتلفة،  جماالت  يف  التشريعية  النصوص  من  استنبطت  ًبعتبارها    -أيضا  –استخلصت    قد 
بعدهم  من  األئمة  واجتهادات  الصحابة،  فقه  من  العملي  الواقع  يف  تطبيقية  جزئيات  من  كلية  مفاهيم 

 .(1)عرب العصور

ولعل من أبرز تلك املفاهيم، ضبط مفهوم احلق نفسه ومتيز الفقه اإلسالمي يف حتديده وبيان حدوده،  
م ضبط  يف  التميز  ذلك  جوانب  أهم  تكون  ومن  أن  على  التأكيد  اإلسالمي  الفقه  يف  احلق  فهوم 

وبناء    -صاحب احلق–املصلحة املراد حتقيقها فيه معتربة شرعا، فعلى املكلف   أن يراعي هذا القصد، 
 . (2) عليه فإن استعمال احلق مبا يناقض قصد هللا تعاىل يؤدي إىل إبطاله

احلق استعمال  يف  التعسف  اعتبار  ميكن  األساس  هذا  مقصد   وعلى  يناقض  وجه  على  يكون  إمنا 
 :(3) الشارع من تشريعه، ومن صور تلك املناقضة

شرع   -1 بل  لذلك،  وسيلة  يشرع  مل  احلق  إن  حيث  ًبلغري؛  اإلضرار  قصد  جملرد  احلق  استعمال 
 ملصلحة معتربة شرعا، وليس لإلضرار ًبلغري.

اتفهة ال تتناسب مطلقا مع الضرر الناشئ -2 عنه، حيث إن ما    استعمال احلق لتحقيق مصلحة 
 غلب ضرره على نفعه ال يشرع.

يتناقض  -3 هذا  ألن  مقصودا؛  غري  كان  ولو  ًبلغري،  فاحش  ضرر  عليه  ترتب  إذا  احلق  استعمال 
مع   يتناقض  بل  الوقوع،  بعد  وإبزالته  وقوعه،  قبل  الضرر  بدفع  تقضي  اليت  الشريعة  قواعد  مع 

املصا جلب   " وهو  الشريعة،  عليه  قامت  الذي  العام  درء  األصل   " وكذا  املفاسد"،  ودرء  حل 
 املفاسد مقدم على جلب املصاحل". 

من   -4 وختلصا  الشرع،  قواعد  على  احتياال  مشروعة،  غري  مصاحل  لتحقيق  ذريعة  احلق  اختاذ 
قرب هناية احلول   -وهي من حق صاحب املال –أحكامه حتت ستار احلق، ومثاله: هبة املال 

 

بيروت،   - 1 الرسالة،  مؤسسة  الدريني،  فتحي  اإلسالمي،  الفقه  في  الحق  استعمال  في  التعسف  نظرية 
 .7م، ص:1988، 4ط:
 .8، ص:2: الموافقات، الشاطبي، ج - 2
 . 38نظرية التعسف في استعمال الحق، فتحي الدريني، ص:  - 3
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حرية من  وهو  العينة،  وبيع  الزكاة،  مل   إلسقاط  احلقوق  ألن  وذلك  الرًب،  إىل  توصال  التعاقد 
 تشرع لتكون ذرائع َلدم الدين وأحكامه؛ بتحليل احملرم، وإسقاط الواجب. 

بتحديد   يتعلق  ما  فهو  احلق  مقهوم  خيص  فيما  اإلسالمي  التشريع  فيه  يتميز  الذي  اآلخر  اجلانب  أما 
 . (1) واحدطبيعة احلق الفردي، وأنه ذو عنصرين: فردي واجتماعي يف آن 

خالف    -هنا–ويسجل   اآلخرى  والتشريعات  اإلسالمي  التشريع  بني  اجلانب  هذا  يف  اْلالف  أن 
هذا   يعترب  نفسه  الوقت  يف  فإنه  حقا،  للعبد  يثبت  الذي  الوقت  يف  اإلسالمي  التشريع  إن  إذ  جذري، 

سبحانه هلل  وحق  له،  حق  فهو  مشرتكا،  احلاالت  بعض  يف  بكونه  (2) احلق  واملراد  أنه  ،  سبحانه  هلل  حقا 
طلب  عن  وتنزيهه  وترفعه  تعاىل  هللا  الستغناء  أبحد،  اختصاص  دون  العامة  على  ًبلنفع  يعود  حق 

 . (4) ، ويقابله يف القانون ما يسمى ًبلقانون العام(3)املنافع، وينسب هلل تعاىل لعظم خطره ومشول نفعه

هذا   من  تنطلق  التعسف  نظرية  يف  البدء  فردية  ونقطة  مزدوجة  صفة  ذات  احلقوق  ألن  وهو  املعىن؛ 
واملصلحة   الفردية  املصلحة  أيضا،  املزدوجة  الغاية  تلك  لتحقيق  وسائل  نفسه  الوقت  يف  وهي  ومجاعية، 
استحال  إذا  الفرد  على  العادل  التعويض  مع  األخرية  هذه  وتقدم  التعارض،  عند  بينهما،  توفق  العامة، 

 .(5)التوفيق بغري ذلك 

عل  مشروعة،، وبناء  األصل  يف  كانت  ولو  املتضاربة،  الفردية  املصاحل  بني  التوازن  إقامة  جيب  فإنه  يه، 
التشريع   يف  العام  األصل  مع  انسجاما  ًبلرعاية،  أوىل  ألنه  نفعا،  أكثر  هو  ما  وترجيح  حق  عن  وانشئة 

 

 .8: التعسف في استعمال الحق، فتحي الدريني، ص نظرية  - 1
في نظرية الحق أن الحق بالنظر إلى صاحبه ينقسم إلى أربعة أقسام: حق خالص   -معنا –مضى    - 2

 هلل، وحق خالص للعبد، وحق مشترك حق هللا فيها غالب، وحق مشترك حق العبد فيه غالب. 
، وشرح التلويح على  2/174ية، بيروت، د ط، د ت، تيسير التحرير، أمير باد شاه، دار الكتب العلم - 3

 .151، ص: 2التوضيح، سعد الدين التفاتازاني، دار الكتب العلمية، بيروت، د ط، د ت، ج:
سلطة اإلنسان في التصرف بأعضائه في الفقه اإلسالمي والقانون، عبد المنعم فارس سقا، بحث أعد   - 4

 . 66م، ص:2000لنيل درجة الماجستير، جامعة دمشق، سنة 
 . 27نظرية التعسف في استعمال الحق، فتحي الدريني، ص: - 5
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ساوية أو  من أن درء املفسدة أوىل من جلب املصلحة، وذلك يف حال ما إذا كانت املفاسد الالزمة م
 .(1) راجحة

وإمنا   بينهما،  التوفيق  واستحال  اْلاصة،  املصلحة  مع  تعارضها  حالة  العامة  املصلحة  تقدمي  جيب  كما 
على    املصريوجب   إحدامها  إهدار  جيوز  وال  شرعا،  ومقصود  معترب  منهما  كال  ألن  أوال؛  التوفيق  إىل 

احل إانطة  وجب  التوفيق،  استحال  فإذا  مسوغ،  دون  األخرى  وهي  حساب  الراجحة؛  ًبملصلحة    –كم 
أمكن   -هنا ما  للتعسف  درءا  املهدرة،  الفردية  للمصلحة  العادل  التعويض  مع  بداهة  العامة  املصلحة 

سواء،    (2) حد  على  اجملتمع  وحق  الفرد،  حبق  اإلسالمي  التشريع  اعرتاف  على  أتسيسا  وهكذا 
ية والعامة، يربز كون نظرية التعسف يف  وًبعتبارمها كليهما، وما لزم عن ذلك من اعتبار املصلحة الفرد

 . (3)استعمال احلق عريقة يف التشريع اإلسالمي التصاله أبصل فكرة احلق واملصلحة والعدل فيه

 المطلب الثاني: اعتبار المآل مرعي في تشريع األحكام. 

معل الشرعية  األحكام  أن  هو  األصوليني  من  احملققني  قبل  من  عليه  املتفق  العام  األصل  مبصاحل إن  لة 
 . (4)العباد نفيا للعبث، وتفسريا ملعقولية التشريع

أن   أو  أجلها،  من  يشرع  اليت  املصلحة  عن  جيرد  أو  غايته  عن  احلكم  يبرت  أن  جيوز  ال  أنه  عنه  ويتفرع 
يتخذ وسيلة إىل حتقيق غرض آخر، ذلك ألن احلكم، وحكمة تشريعه يف التشريع اإلسالمي مقرتانن،  

 . (5)رع احلكيموكالمها من وضع الشا

تنزيل   حيث  من  املكلفني  أبفعال  املتعلقة  وأحكامه  اإلسالمي  التشريع  يف  هام  مبدأ  املآل  اعتبار  ومبدأ 
حكم   الفعل  حيث  الشرع:  مقاصد  وفق  أفعاَلم  تكييف  وكذا  املكلفني،  أفعال  على  الشرعية  األحكام 

 

 . 348، ص: 7: الموافقات، الشاطبي، ج - 1
 . 27، 26نظرية التعسف في استعمال الحق، فتحي الدريني، ص: - 2
 .30المرجع نفسه، ص: - 3
 .3، ص:1: الموافقات، الشاطبي، ج - 4
 . 13: حي الدريني، ص نظرية التعسف في استعمال الحق، فت - 5



49 
 

ف املتوقعة،  واملفاسد  املضار  أو  املصاحل  أساس  على  مآله  على  بناء  احلرمة  أو  يعترب  احلل  املآل  اعتبار 
 . (1)معيار تطابق مقصد الشراع ومقصد املكلف

» ملا ثبت أن األحكام شرعت ملصاحل العباد كانت    -مؤكدا على هذا املعىن  –يقول اإلمام الشاطيب  
على  وًبطنه  ظاهره  يف  األمر  كان  فإذا  تبني،  كما  فيها  الشارع  مقصود  ألن  بذلك؛  معتربة  األعمال 

فال   املشروعية  وغري أصل  صحيح  غري  فالفعل  خمالفة  واملصلحة  موافقا  الظاهر  كان  وإن  إشكال، 
وهي   معانيها،  هي  أمور  هبا  قصد  وإمنا  ألنفسها،  مقصودة  ليست  الشرعية  األعمال  ألن  مشروع؛ 
وضع  على  فليس  الوضع  هذا  غري  على  ذلك  من  عمل  فالذي  ألجلها،  شرعت  اليت  املصاحل 

 . (2) املشروعات«

القوا إىل  احليل،  وًبلنظر  وقاعدة  الذرائع،  سد  كقاعدة  املآل؛  اعتبار  مبدأ  عليها  يتأسس  اليت  عد 
أن  ذلك  احلق؛  استعمال  يف  التعسف  نظرية  نشأة  أسس  من  أساسا  تشكل  أهنا  يظهر  واالستحسان، 
يشكل  منهما  كال  أن  حيث  من  احلق  استعمال  يف  التعسف  ونظرية  املآل  اعتبار  مبدأ  بني  ترابطا  مثة 

وقائيا،   ًبعتباره  مسلكا  استعماله  وتوجيه  أجله،  من  شرع  مبا  الفردي  احلق  تقييد  خالل  من  وذلك 
ولو من غري قصد  وغاايت، فإذا آل الفعل أو التصرف إىل ضرر  وسيلة إىل ما أنيطت به من مقاصد 

 . (3) وجب منعه درءا للتعسف فيه

معترب األفعال  مآالت  يف  النظر  قائال:»  احلقيقة  هذه  الشاطيب  اإلمام  كانت يقول  شرعا  مقصود   
املكلفني  عن  الصادرة  األفعال  من  فعل  على  ُيكم  ال  اجملتهد  أن  وذلك  خمالفة،  أو  موافقة  األفعال 
فيه   ملصلحة  مشروعا  يكون  فقد  الفعل،  ذلك  إليه  يؤول  ما  إىل  نظره  بعد  إال  اإلحجام  أو  ًبإلقدام 

 

الفقه المالكي في بناء وتأصيل معايير نظرية التعسف في استعمال الحق، دراسة على ضوء    - 1 دور 
المجلد   والسياسية،  القانونية  للدراسات  الباحث  األستاذ  مجلة  العربي،  مجيدي  العدد  4القانون،   ،2 ،

 . 2040م، ص:2019
 . 450، ص: 1الموافقات، الشاطبي، ج:  - 2
العربي، د   - 3 مجيدي  الحق،  استعمال  في  التعسف  نظرية  معايير  وتأصيل  بناء  في  المالكي  الفقه  ور 

 . 2041ص: 
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ي وقد  فيه،  قصد  ما  خالف  على  مآل  له  ولكن  تدرأ،  ملفسدة  أو  ملفسدة تستجلب  مشروع  غري  كون 
 .(1) تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خالف ذلك«

ومما انفرد به الشاطيب رمحه هللا عن غريه من الفقهاء إرساؤه للقواعد العامة اليت تؤصل لفكرة التعسف، 
وهو   للحق،  التعسفي  لالستعمال  كضابط  احلق  استعمال  عن  الناتج  الضرر  ملعيار  يشكل واعتباره  ما 

 . (2) املعيار املادي للتعسف، والذي قال به غالبية الفقهاء استنادا إىل قواعد دفع الضرر ورفعه

الشاطيب:   مآَلا  "يقول  يف  فانظر  ميزاهنا  يف  صحت  فإن  الشريعة  على  مسألتك  تعرض  أنك  وضابطه 
ع ذهنك  يف  فأعرضها  مفسدة  إىل  ذكرها  يؤد  مل  فإن  وأهله،  الزمان  حال  إىل  فإن ًبلنسبة  العقول،  لى 

قبلتها فلك أن تتكلم فيها، إما على العموم وإما على اْلصوص إن كانت غري الئقة ًبلعموم، وإن مل  
 . (3)"يكن ملسألتك هذا املساغ فالسكوت عنها هو اجلاري على وفق املصلحة الشرعية والعقلية

 المبحث الثاني: مفهوم التعسف في استعمال الحق. 

أمانة   احلق  املفاسد،  يعد  جللب  ال  املصاحل  لتحقيق  كوسيلة  يستعملها  أن  ينبغي  صاحبه  لدى  خطرية 
يف  الشارع  مقصود  عن  خارجا  ذاك  فعله  وعّد  لآلخرين،  ضرر  مصدر  أصبح  هدفه  عن  به  حاد  فإذا 

 رعاية األنفس واألموال وعّد متعسفا يف استعمال حقه. 

وتوضيح بيان  إىل  ُيتاج  مفهوم  احلق  استعمال  يف  وبني  والتعسف  بينه  والتمييز  تعريفه،  خالل  من   ،
 بعض املصطلحات ذات الصلة به، وبيان طبيعته،  

 وذلك يف املطالب اآلتية:

 المطلب األول: تعريف التعسف. 
 

 . 837، ص: 1الموافقات، الشاطبي، ج:  - 1
العربي،   - 2 مجيدي  الحق،  استعمال  في  التعسف  نظرية  معايير  وتأصيل  بناء  في  المالكي  الفقه  دور 

 . 2041ص: 
 . 835ص:، 1: الموافقات، الشاطبي، ج - 3
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 الفرع األول: تعريف التعسف لغة:

الطريق،   غري  على  واألخذ  هدى  بغري  السري  يعين  الذي  عفا؛  يعف،  عف،  فعله  من  مأخوذ  التعسف 
 .(1) التعسف واالعتسافوكذلك 

ويقال عف الطريق: أي سار فيه على غري هدى وال جادة، وعف: مال وعدل، ويقال عف الطريق؛  
والعنف   ًبلقوة  أخذه  فالن  وعفى  تدبر،  وال  روية  بال  فعله  أي  األمر  عن  وعف  وحاد،  عدل  أي 

 وظلمه؛ وعف السلطان أي ظلم وتعسف، وتعسف فالن إذا ركبه ًبلظلم ومل ينصفه.

 الفرع الثاني: تعريف التعسف اصطالحا: 

 عرف التعسف يف استعمال احلق بتعريفات كثرية، وخمتلفة لدى الفقهاء ورجال القانون، نذكر منها: 

حبسب   -1 شرعا  فيه  مأذون  تصرف  يف  الشارع  قصد  مناقضة  أبنه:»  الدريين  فتحي  عرفه 
 . (2)األصل«

هو احلق  استعمال  يف  التعسف  أن  التعريف:  هذا  هدم    ومعىن  فيه  املأذون  ًبلعمل  املكلف  يقصد  أن 
قصد الشارع أب يستعمل احلق قصد اإلضرار؛ وذلك أبن يتذرع مبا ظاهره اجلواز إىل حتليل ما حرم هللا؛  

األقوال  املعىن  هبذا  التصرف  ويشمل  الزكاة،  إسقاط  قصد  احلول  هناية  قرب  ما  صور  املال  كهبة 
 واألفعال. 

 . (3) نتقاء احلق وليس إساءة استعماله«وعرفه الفقيه "سايل" أبنه:» ا -2

من  "سايل"  ًبعتبار  احلق،  حدود  عن  خروج  احلق  استعمال  يف  التعسف  أن  هو  التعريف  هذا  ومعىن 
 القائلني بعدم وجود التعسف يف استعمال احلق، إمنا هو خروج عن حدود احلق. 

 

 .245، ص:10لسان العرب، ابن منظور، ج: - 1
 .312: نظرية التعسف في استعمال الحق، فتحي الدريني، ص  - 2
 .314المرجع نفسه، ص:  - 3
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ق -3 املخولة  لسلطاته  احلق  صاحب  استعمال  أبنه:»  السعود  أبو  رمضان  بكيفية  وعرفه  انونيا 
غري  وأغراضه  نتائجه  ولكن  مشروع  ذاته  حد  يف  االستعمال  أن  مبعىن  ًبلغري،  ضررا  تلحق 

 . (1)مقبولة«

 ويؤخذ على هذا التعريف أنه وسع جمال هذا التعسف، كما أنه مل ُيدد املقصود ًبلضرر.

ون لصاحب  وعرفه بلحاج العريب على أنه:» كل استعمال للحق بنية الضرر ًبلغري دون أن يك  -4
 . (2) احلق مصلحة يف ذلك«

 . (3)وعرفه حسن كرية أبنه:» ختلف غاية احلق أو مناقضته« -5

يف   التعسف  نظرية  من  اجلزائري  املشرع  موقف  أما  احلق،  استعمال  يف  التعسف  تعريفات  بعض  هذه 
فإنه   احلق  العربية  –استعمال  التشريعات  غالبية  شأن  هو  لنظرية    -كما  تعريف  يعط  يف  مل  التعسف 

  124استعمال احلق، غري أنه اقتصر ذكره معايري التعسف يف استعمال احلق، وذلك من خالل املادة  
 مكرر من القانون املدين اجلزائري.

 ويتضح من خالل التعريفات السابقة أن التعسف يف استعمال احلق يتصف ًبْلصائص التالية: 

لقانونية؛ ولذلك فإنه ال ميكن تصور التعسف أنه ظاهرة مرتبطة ًبحلق دون غريه من الظواهر ا -أ
 يف استعمال ما رخص لإلنسان كالتنقل والتقاعد، والتعبري واإلبداع.

امتيازا   -ب  منها  أكثر  اجتماعية  وظيفة  احلق  من  جتعل  العامة  املصلحة  متليها  ظاهرة  أنه 
 فرداي مطلقا. 

 . (1) أنه ضابط قانوين للحق أكثر منه قيد عليه -ت 

 

الحقوقية،    - 1 الحلبي  منشورات  منصور،  حسين  ومحمد  السعود،  أبو  رمضان  القانون،  إلى  المدخل 
 . 361، ص:2003بيروت، 

ومذكرات في القانون والفقه اإلسالمي، بلحاج العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  أبحاث    - 2
 . 17، ص:1:  م، ج1996

 . 763المدخل إلى القانون بوجه عام، حسن كيرة، منشأة المعارف، القاهرة، د ط، د ت، ص:  - 3
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 الثاني: عالقة التعسف بالمصطلحات ذات الصلة.المطلب 

 قد خيتلط التعسف يف استعمال احلق مع غريه من املصطلحات القريبة، لذا وجب متييزه عنها. 

 الفرع األول: تمييز التعسف ومجاوزة الحق.

ق،  ، وفكرة جماوزة احلق، أو جتاوز احل L’abus de droitظهر اْللط بني فكرة التعسف يف استعمال احلق  
عنه   اْلروج  الفقه؛   Le dépassement de droitأو  مسلك  سلك  مث  األمر  أو  الفرنسي  القضاء  لدى 

 حيث اعترب التعسف يف استعمال احلق، جتاوزا له أو خروجا عنه. 

احلق  حدود  عن  خروج  احلق:»  يف  التجاوز  يعترب  إذ  استعماله؛  يف  التعسف  غري  احلق  جتاوز  أن  واحلق 
القانون« رمسها  خالفا  (2)اليت  غريه،  ملك  يف  والدخول  ملكه  حدود  الشيء  مالك  جتاوز  ومثاله:   ،

رمسها   اليت  احلدود  يف  يستعمله  بل  حقه،  نطاق  يتجاوز  ال  املتعسف  فإن  احلق  استعمال  يف  للتعسف 
 القانون، ولكن يرتتب على االستعمال ضرر لغري. 

 وبناء عليه فإن التعسف يف استعمال احلق خيتلف عن التجاوز يف: 

ليس   -أ ملا  واستعماال  اعتداء،  إال  يعد  وال  حقا،  كونه  عن  خيرجه  للحق  الشرعية  احلدود  جتاوز 
 حقا، أما التعسف يف استعمال احلق فإنه ال خيرج احلق عن أن يكون حقا. 

التعسف  -ب  أما  غريه،  حدود  إىل  ملكه  حدود  الشخص  تعدي  حال  يف  يكون  التجاوز 
يستعمل الشخص حقه على وجه غري مشروع، ومثال  فليس هناك تعد على حق الغري، ولكن  

األول جتاوز املالك حدود أرضه وبنائه على جزء من أرض جاره، ومثال الثاين أن يبين حائطا  
على  مبلكه  االنتفاع  املتعذر  من  يصبح  حىت  والضوء  اَلواء  منافذ  جاره  على  ويسد  أرضه  على 

 . (3) الوجه املعتاد

 

 .110م، ص:2009المدخل للعلوم القانونية، الجياللي عجة، برتي للنشر، الجزائر،  - 1
 .110: أبحاث ومذكرات في القانون والفقه اإلسالمي، بلحاج العربي، ص  - 2
 . 241م، ص:2009،  1: مصادر اللتزام، سمير عبد السيد تناغو، مكتبة الوفاء، القاهرة، ط - 3
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 اإلساءة. الفرع الثاني: تمييز التعسف عن

املعاصر   والفقه  القانون  شراح  الغالب  –يستخدم  مرتادفان،   -يف  أهنما  على  واإلساءة  التعسف  لفظيت 
فإهنا   اإلساءة  أما  واستعماَلا،  احلقوق  عن  احلديث  عند  يستخدم  ما  أكثر  التعسف  أن  واحلقيقة 

 تستخدم يف اجملال اإلجرائي، فيقال: إساءة احلق يف التقاضي. 

القا بعض  ًبلعنصر ويذهب  متعلقا  احلق  استعمال  إساءة  يكون  حبيث  بينهما؛  التفريق  إىل  نونيني 
البناء   فيصري  سليمة  غري  بطريقة  بناء  يبين  أن  ومثاله  اْلطأ،  وهو  التقصريية،  للمسؤولية  –األساسي 

 يشكل هتديدا. -معها

احلق   استعمال  يف  اإلساءة  تعد    -هنا  –وتكون  وهو  احلق،  عن  اْلروج  حاالت  من  مبوجب   حالة 
 املسؤولية التقصريية. 

وهي قصد  وفقا ملعايري التعسف،  يستعمله  ولكن  بينما احلق يف التعسف يف استعماله اثبت لصاحبه، 
 .(1)اإلضرار، أو أن املصلحة غري مشروعة، أو أهنا ال تتناسب مع الضرر الالحق ًبلغري

 المبحث الثالث: التكييف الفقهي للتعسف في استعمال الحق. 

ا نظرية يعد  عن  وماهيته  التعسف  هذا  طبيعة  حيث  من  مستقلة  نظرية  احلق  استعمال  يف  لتعسف 
يف   التعسف  فإن  عليه  وبناء  والتجاوز،  التعسف  بني  الفرق  سبق  فيما  لنا  تبني  وقد  والتجاوز،  التعدي 

 وضعي. استعمال احلق ال ميكن إحلاقه بنظرية التعدي يف الفقه اإلسالمي وال نظرية اْلطأ يف القانون ال

 وبناء عليه سنحاول تكييف هذه النظرية عند األصوليني وعند الفقهاء.

 المطلب األول: تكييف التعسف في استعمال الحق عند األصوليين.

 

ط،    - 1 د  عمان،  والتوزيع،  للنشر  الثقافة  دار  حزبون،  وجورج  الصراف،  عباس  القانون،  إلى  المدخل 
 . 12م، ص:2008
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األصوليني   بعض  موافقاته  –يذهب  يف  الشاطيب  من    (1) -كاإلمام  احلق  استعمال  يف  التعسف  أن  إىل 
من   ذلك  ويظهر  التسبب"،  بطريق  التعدي   " أن ًبب  إىل  ويذهب  التعسف،  يف  للمسؤولية  أتصيله 

 مبناها " التعدي". 

ذلك   يظهر  حالة    -أيضا  –كما  فرض  فقد  احلق؛  استعمال  على  املرتتب  الضرر  حلاالت  تفصيله  من 
أساس  التعدي أن  إىل  وأشار  املنع،  حكمها  أن  وذكر  ًبلغري،  اإلضرار  بقصد  احلق  استعمال  وهي   ،

، أما احلالة الثانية اليت فرضها فهي  (2)  عليه وسلم:»ال ضرر وال ضرار«احلق فيها ودليله قوله صلى هللا
وال  عام،  نفع  القضة  وليس يف  واحد،  آن  يف  ضرر غريه  وإىل  نفسه،  نفع  إىل  احلق  صاحب  يقصد  أن 

أنه ال إشكال يف منع القصد إىل اإلضرار من حيث هو أضرار     -يف هذه احلالة  –فساد عام، وذكر  
اجتمع لثبوت   الذي  العمل  حكم  عن  تساءل  ولكنه  اإلسالم،  يف  ضرار  وال  ضرر  ال  أنه  على  الدليل 

على  جار  وأنه  خالف،  حمل  احلالة  هذه  حكم  أن  وذكر  الغري،  إضرار  قصد  مع  النفس  نفع  قصد  فيه 
الفعل   أن  إىل  املسألة  هذه  حكم  يف  الشاطيب  وخلص  املغصوبة،  الدار  يف  الصالة  هذه    –مسألة  يف 

 . (3)مينع عن ذلك ضرر بغريه، ولكنه عمد إىل تركه إىل الوجه الذي يلزم عنه الضرر -احلالة

املطروح   صاحب    -هنا–والسؤال  ألن  هل  احلالة،  هذه  يف  الفعل  الشاطيب  منع  أساس  أي  على  هو 
 . (4) احلق متعسف يف استعمال حقه، أم ألنه متعدٍ 

إذا   ما  حالة  وهي  فرضها،  اليت  الثالثة  احلالة  حكم  يف  تفصيله  من  تظهر  السؤال  هذا  عن  واإلجابة 
ع حصوله  بلزوم  يعلم  أنه  غري  ًبلغري  اإلضرار  بقصد  ال  حقه  ويذكر  استعمل  القطع،  وجه  على  ادة 

شرعا  يقصد  أن  جيوز  ملا  قاصد  احلق  صاحب  إن  حيث  من  نظر  نظرين:  احلالة  هذه  فيه  أن  الشاطيب 
 من غري قصد إضرار أبحد، وهو من هذا الوجه جائز. 

 

 . 348، ص:2الموافقات، الشاطبي، ج:  - 1
بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم:    - 2 باب: من  ، 2، ج:  2340أخرجه بن ماجة، كتاب: األحكام، 

 . 784ص: 
 . 57، 56نظرية التعسف في استعمال الحق، فتحي الدريني، ص:  - 3
 .  357، ص:2الموافقات، الشاطبي، ج:  - 4
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وهو من هذا الوجه غري   كونه يعلم بلزوم حصول الضرر للغري مع عدم تضرره برتكه،  حيث  ونظر من 
ذل يف  ألن  بفعل جائز،  يتعلق  ال  صرف  ملباح  فاعل  إما  فعله  يف  ألنه  اإلضرار؛  لقصد  ومظنة  قرينة  ك 

ويضمن   ولكنه إذا فعله فإنه يعد متعداي بفعله  وال تكميلي، فيمنع ذلك،  حاجي  وال  ضروري  مقصده 
 ضمان املتعدي على اجلملة.

ال  إىل  احلق  استعمال  إفضاء  حالة  وهي  الثالثة؛  للصورة  أن  الشاطيب  ذكر   على كما  الغالب  يف  ضرر 
 سبيل الظن ال القطع، أن َلا احلكم السابق،وهو املنع، محال له على كونه متعداي.

 : (1)ويستفاد مما سبق أن عناصر التعدي عد اإلمام الشاطيب هي

 متحض قصد اإلضرار ًبلفعل، ويعترب تعداي من الطراز األول. -1
 مظنة قصد اإلضرار اليت تستفاد من القرائن.  -2
للمعىن االجتماعي الذي أمر به اإلسالم، واختاذ االحتياط للحيلولة دون أضرار بغريه،  اإلمهال   -3

 ويرجع إىل التقصري يف إدراك األمور على وجهها الصحيح.

ضابط   ذلك  يف  يلتزم  وال  التسبب،  بطريق  تعد  أبنه  التعسف  يكيف  الشاطيب  اإلمام  أن  والنتيجة 
ضابط  وهو  الفقهاء،  من  األقدمني  عند  ككون    التعدي  مادية؛  خارجية  أمور  على  يعتمد  موضوعي 

العمل غري مشروع، وال يستند إىل حق أصال، وال يهتم ًبلعناصر الداخلية أو النفسية والشخصية من  
الضرر   وقوع  دون  للحيلولة  احليطة،  اختاذ  يف  واإلمهال  التقصري  أو  ذلك،  وقوع  مظنة  أو  اإلضرار  نية 

ل املعيار  يف التعدي ذاتيا، مغفال الشرط األول يف التعدي؛ وهو  بغريه، وهو ما اعتمده الشاطيب، فجع
الفعل غري املشروع أصال، ليدخل التعسف يف مفهوم التعدي، وجيعل التعسف يف استعمال احلق جمرد 
لكون نظرية التعدي كافية  بذاهتا  يكون مثة نظرية للتعسف قائمة  وبناء عليه ال  تطبيق ملعيار التعدي، 

 . (2) من فكرة " اْلطأ" نتيجة للتوسع يف مفهوم اْلطأ -بذلك  –ًبحللول، ويقرتب حاالت التعسف 

 

 . 59نظرية التعسف في استعمال الحق، فتحي الدريني، ص: - 1
 .60المرجع السابق، ص:  - 2
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إىل  النظر  من  البد  التسبب"  بطريق  تعد   " أهنا  على  التعسف  نظرية  تكييف  تقييم  لنا  يتسىن  ولكي 
التعدي   فكرة  استيعاب  إمكان  مدى  لنا  ليتبني  الفقهاء  لدى  التسبب"  بطريق  التعدي   " مع    –فكرة 

وإقامة املسؤولية على أساسه أو أن أتصيل  يف  -تطورها  الفقه اإلسالمي حلاالت التعسف من عدمه، 
التعسف غلى فكرة "التعدي" يف تعسف؛ لقصوره عن استيعاب مجيع حاالت التعسف وًبلتايل جيب 

هب يتميز  اليت  اْلاصة  الطبيعة  إىل  ًبلنظر  العامة،  ومبادئه  اإلسالمي  الفقه  من  النظرية  َلذه  آخر  ا  أصل 
 التعسف.

 . المطلب الثاني: التعدي بالتسبب عند الفقهاء األقدمين

 : (1) يفرق الفقهاء بني نوعني من اإلتالف

 اإلتالف مباشرة، وحكم صاحبه أنه ضامن سواء أكان متعمدا أو متعداي أم مل يكن. -1
 اإلتالف ًبلتسبب: وحكم صاحبه أنه ال يضمن إال إذا تعمد أو تعدى.  -2

ال   اكتفوا  والفقهاء  بل  القانون،  فقهاء  عند  املعروف  ًبملعىن  للفاعل  للخطأ  الضمان  إلجياب  يشرتطون 
دون   الضار  الفعل  ارتكاب  جمرد  نظرهم  يف  ويعد  التسبب،  حالة  يف  ًبلتعدي  أو  الضار،  الفعل  مبباشرة 

 .(2) حق، بقطع النظر عن احلالة النفسية للمتسبب من نوع إمهال أو تقصري أو عدم تثبت منه 

التعدي، وب وقوع  من  واملنع  اْلطر  حلصول  البد  بل  عندهم،  حمظورا  ضار  فعل  كل  يعد  ال  عليه  ناء 
 . (3) ولذلك فإن الضرر احلاصل عن عمل مباح أو استعمال حق ال يوجب التعويض

فلم  اإلسالمي  الفقه  يف  التعدي  فكرة  تطورت  مث  القدامى،  لدى  الفقه  يف  التعدي  لفكرة  ًبلنسبة  هذا 
إىل  اجتهت  بل  احلق،  حدود  عن  اْلارج  الفعل  ارتكاب  جمرد  وهو  املوضوعي؛  املعيار  على  تقتصر  تعد 

جيع الشاطيب  أن  من  معنا  سبق  كما  واإلمهال،  التبصر  عدم  من  النفسية،  ًبلعناصر  شاملة األخذ  لها 
 

 . 25، ص:7: المبسوط، السرخسي، ج - 1
 . 62نظرية التعسف في استعمال الحق، فتحي الدريني، ص: - 2
م، 1983دار العلم للماليين، بيروت، د ط،  النظرية العامة للموجبات والعقود، صبحي المحمصاني،    - 3
 . 174، ص:1: ج
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بواجبات تفرض عليه حني استعمال   صاحب احلق  استعمال احلق؛ حيث إنه يقيد سلطة  لإلساءة يف 
فيكون   ًبلغري؛  الضرر  إيقاع  يف  التسبب  دون  للحيلولة  احليطة  وأخذ  والتبصر  احلرص  السلطة  هذه 

فكانت   أوىل،  ًبب  من  واإلًبحات  احلقوق  استعمال  طريق  عن  به  اإلضرار  قصد  جتنب  تلك وجوب 
الواجبات مدعاة للبحث عن مقدرة الفاعل على التمييز واحلرص والتبصر، وهي عوامل نفسية تقتضي 
الفقه  يف  التعدي  فكرة  اقرتبت  وبذلك  موضوعيا،  تقديره  كان  أن  بعد  شخصيا،  تقديرا  التعدي  تقدير 

 . (1) اإلسالمي بفكرة اْلطأ التقصريي الذي جعله فقهاء القانون أساسا للمسؤولية املدنية

تعداي،   االحتياط  يف  التقصري  أو  اإلمهال  اعتبار  يؤيد  ما  اإلسالمية  املذاهب  فقهاء  كتب  يف  ورد  وقد 
 . (4)، وكذا يف كتب احلنابلة(3) ، ويف كتب املالكية(2) جاء ذلك يف فقه احلنفية

فكان  واعتباره،  التعدي  رصد  يف  املوضوعي  املعيار  على  القدمي  الفقه  اقتصار  جتاوزان  التعدي    وإذا 
حدود   ضمن  الفعل  كان  فإن  لذاته،  املشروع  غري  الفعل  على  يعتمد  القدامى  الفقهاء  عند  ًبلتسبب 

لكونه    -عندهم  –احلق   وال يضمن،  صاحبه  يسأل عنه  وال  ضرر للغري فإنه ال مينع عنه،  وتسبب عنه 
 . (5) تصرف يف حدود حقه

املوضو  املعيار  على  القدمي  الفقه  اقتصار  جتاوز  إذا  املعيار  أقول  إىل  املتأخرين  الفقهاء  عند  ليتطور  عي، 
الشخصي القائم على عنصر اإلرادة، فإن الذي يبدو أن فكرة التعدي قاصرة عن استيعاب   الذايت أو 

حبث   الشاطيب  اإلمام  أن  ودليله  النظرية،  نطاق  تضيق  ألهنا  التعسف؛  حاالت  سبق  –مجيع    -كما 
اإلرادة؛ عن  مبعزل  نشأت  التعسف  من  واإلمهال،   حاالت  التقصري  أو  اإلضرار  قصد  فيها  يتوفر  مل  أي 

بل حىت وال مظنة، وأرجع احلكم فيها إىل قاعدة سد الذريعة اليت حتفل ًبلواقع املادي، ولو كانت نية  
عند   املوضوعي  التعدي  معيار  تطبيق  فيها  يستقيم  ال  التعسف  من  الصورة  هذه  ويف  حسنة،  املكلف 
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يس  ال  كما  القدامى،  على  الفقهاء  القائم  الشاطيب،  عند  األخري  املعىن  هبذا  التعدي  معيار  تطبيق  تقيم 
عناصر نفسية؛ ألن هذه احلالة من التعسف تعتمد معيارا موضوعيا آخر هو املوازنة بني ما يعود على 

 .(1) صاحب احلق من نفع، وما يرتتب على فعله من مفسدة

 الفقهاء المعاصرين.المطلب الثالث: التكييف الفقهي للتعسف عند بعض 

زهرة أبو  حممد  كاألستاذ  املعاصرين؛  الفقهاء  بعض  أبو(2) ذهب  أمحد  واألستاذ  أن  (3) سنة ،  إىل   ،
  التعسف يف استعمال احلق من ًبب التعدي بطريق التسبب.

ومنع التعدي على اآلحاد قرر  بسبب منع التعسف يف استعمال احلق،  "و أنه   : يقول حممد أبو زهرة 
ثبوت الفقهاء   أصل  على  يقوم  ما  وهو  ؛  ًبإلذن  أحدمها   : أمران  عليه  يتوارد  الفعل  أن  احلال  هذه  يف 

ويقول    (4)احلق" هللا    -،  يف   -رمحه  متعسفا  يكون  فإنه   ، له  ليس  بعمل  ًبلقيام  تعدى  "ومن   :
 . (5)استعمال احلق"

تس  قد  احلق  استعمال  يف  املتعسف  يكون  عليه  بناء  "و   : سنة  أبو  أمحد  حمظور ويقول  أمر  يف  بب 
 .  (6)متعداي بطريق التسبب"

يقارن   وهل    –بدقة    –ولكي  اختالفهما،  أو  تطابقهما  مدى  عن  ويكشف  التعدي  و  التعسف  بني 
   (7) ميكن للتعدي أن يشمل حاالت التعسف مجيعها ينبغي التساؤل أوال عن معيار التعدي و ضابطه
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، فبالتايل  وأول عناصر التعدي املكونة له هو جماوزة احلق،   جواز شرعي  يستند إىل  أو القيام بعمل ال 
 .  (1)ميكن القول أن املتعدي يعمل يف دائرة عدم املشروعية

لكونه   املقصد؛  جهة  من  إما  يعاب  وإمنا  املبدأ،  حيث  من  مشروع  جمال  يف  يعمل  فإنه  املتعسف  أما 
 مناقضا لقص الشرع، أو من جهة األثر املرتتب عن استعمال احلق.  

 :  (2)ج عن هذا التفريق بني التعدي والتعسف أموروينت

بعمل  .1 يقوم  إمنا  واملتعسف  حقه،  حلدود  وجتاوز  تعد  هو  مشروع،  غري  بعمل  اإلنسان  قيام  أن 
 مأذون له فيه.  

ًبملعىن  .2 معياره  اعتربان  ولو   ، أصال  حق  إىل  يستند  ال  فعال  التسبب  طريق  عن  التعدي  يعتمد 
قاصر عن استيعاب صورة التعسف اليت ال تتعلق ًبلنية أو اإلمهال الشخصي أو الذايت ، فإنه  

 أو التقصري ، أو حىت مظنة ذلك ، فضال عن أنه يعتمد فعال غري مشروع لذاته.

فإنه   ؛  حق  من  له  ومنح  له  أذن  ما  حدود  يف  الفرد  تصرف  عن  ينتج  الذي  العام  الضرر  وجود  ومثاله 
لو مل يقصد إىل ذلك الضرر ، أو يقصر يف االحتياط ، بل  مينع منه على وجه كونه تعسفا ال تعد ، و 

االقتصاد  يف  ليساهم  املدينة  ظاهر  يف  مصنعا  أقام  كمن  ؛  حسنا  أو  مشروعا  عليه  الباعث  كان  ولو 
حوله   ينشأ  مث   ، امللكية  حلق  معتاد  و  مشروع   استعمال  وهو   ، العامة  والثروة  ذلك    –الوطين    –بعد 

وجود أضحى  حبيث  للسكن  راق  فالسلوك    حي   ، الساكنني  صحة  على  وخطر  ضرر  مصدر  املصنع 
الشرعية؛   ًبملقررات  عمال  نفعه  على  ضرره  أرىب  إذا  مينع  ذلك  ومع   ، احلق  دائرة  يف  والتصرف   ، معتاد 

 من أن الضرر يزال قدميا كان أم حاداث ، وخيتار أهون الرتتيب.

عسف يف استعمال احلق، انهيك عن  وبناء عليه يظهر أن التعدي ًبلتسبب ال يشمل مجيع حاالت الت
 أن يطابقه. 
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الدريين فتحي  التعسف    –  (1) ويذهب  لنظرية  تكييفه  احلق    –يف  استعمال  يف  التعسف  نظرية  أن  إىل 
ضبط   و  للحق  قيد  إال  هو  ما  احلق  استعمال  يف  فالتعسف   ، نفسها  احلق  نظرية  إىل  ونرجع  ترتبط 

 يندرج ضمن احلق نفسه . 

ني النظريتني هو تقرير طبيعة احلق يف الفقه اإلسالمي الذي يقضي أن أساس  ومنطلق هذا االرتباط ب 
أن   عليه  ويرتتب   ، منه  منحة  و  سبحانه  هللا  من  هبة  نشأ  إمنا  احلق  أن  أي  ؛  نفسها  الشريعة  هو  احلق 
احلق ليس صفة طبيعية لإلنسان حىت يكون مطلقا وغاية يف ذاته ، يتصرف فيه صاحبه مبطلق مشيئته  

 ولو أضر بغريه .  ورغبته ،

ومادام احلق انشئا عن الشريعة، فإنه مقيد مبا قيدته به الشريعة، وعليه فليس للفرد من سلطة التصرف  
 إال ما منحه إايه الشرع، ويف احلدود املرسومة . 

كما أن احلقوق يف الشريعة ليست غاية ، بل وسائل شرعت لتحقيق مقاصد ضرورية يف اْللق ، وما    
 اجة والتحسني وبذلك يتقيد احلق هبذه املصاحل . يتبعها من احل

الذي   األصل  يهدم  ألنه   ، ًبطال  يعترب  املقاصد  هذه  يناقض  للحق  استعمال  كل  أن  عليه  ويرتتب 
 قامت عليه الشريعة .

وهتدر    ، الفردي  احلق  تقدس  اليت  املطلقة  الفردية  على  قائمة  ليست  اإلسالمي  الفقه  طبيعة  إن  مث 
كم  ، اجلماعة  وقدم  مصاحل   ، املصلحتني  أقر  فقه  هو  بل   ، حمض  مجاعي  طابع  ذات  ليست  أهنا  ا 

 املصلحة العامة على املصلحة اْلاصة .  

الفردي   احلق  على  انعكست  اإلسالمي  الفقه  يف  الطبيعة  حيث    –أيضا    –هذه  ؛  طبيعته  حددت  و 
احلقوق   غاايت    –ان  لتحقيق  وسائل  املزدوجة    –وهي  الغاية  تلك  إىل  تفضي  أن  وقع جيب  وإال 

 التناقض بني الوسيلة و الغاية . 
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 المبحث الرابع : أدلة التعسف في استعمال الحق من الكتاب و السنة 

 المطلب األول : أدلة الكتاب : 

1.   : تعاىل  وعلى "قوله   ، الرضاعة  يتم  أن  أراد  ملن  كاملني  حولني  أوالدهن  يرضعن  والوالدات 
تكلف ال  ًبملعروف  كسوهتن  و  رزقهن  له  وال   املولود  بولدها  والدة  تضار  ال  وسعها  إال  نفس 

   . (1) "مولود له بولده

اآل الرضاع  و  أن  على  تدل  و    حق ية  حلنوها  ولدها،  إرضاع  يف  أوىل  و  غريها،  من  أحق  وهي  لألم، 
رفقها ًبلولد ، ولكن إذا رضيت مبا ترضى به األجنبية، فحينها مينع األب من أن يدفع الولد إىل غريها 

 .(2) لك مضارا؛ ألنه يكون بذ

فال جيوز له انتزاع ولدها منها    ،منهي عن التعسف يف استعمال حق واليته على ابنه   –هنا    –فاألب  
َييت  بل  ترضعه  مل  منها إذا  انتزاعه  له  جيوز  ال  كما   ، غريها  به  رضي  مبا  جماان؛ أو  إبرضاعه  رضيت  إذا 

 .(3) ًبلظئر فرتضعه

عن التعسف يف استعمال حق إرضاع ولدها إضرارا أببيه ؛ كأن    –ايضا    –كما أن يف اآلية هنيا لألم 
 ت عدهتا ، فتطلب أجرا عن اإلرضاع، أو ترفض إرضاع الولد إضرارا أببيه . تكون األم مطلقة وانته

2.    : تعاىل  مبعروف "قوله  سرحوهن  أو  مبعروف  فأمسكوهن  أجلهن  فبلغن  النساء  طلقتم  وإذا 
هزؤا  هللا  آايت  تتخذوا  وال  نفسه  ظلم  فقد  ذلك  يفعل  ومن  لتعتدوا  ضرارا  متسكوهن  وال 

أنزل وما  عليكم  هللا  نعمة  هللا    واذكروا  اتقوا  و  به  يعظكم  احلكمة  و  الكتاب  من  عليكم 
 .(4)"واعلموا أن هللا بكل شيء عليم
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كان  إذا  اإلمساك  يف  العودة  و  الطالق  يف  املشروعة  احلقوق  ممارسة  جواز  على  صرُية  داللة  اآلية  ويف 
أو إجبارها    بقصد بناء حياة زوجية كرمية  ، أما إذا كان استعمال حق الرجعة بقصد اإلضرار ًبلزوجة، 

ما  غري  يف  احلق  استعمال  يف  تعسفا  لكونه  جيوز  ال  فإنه   ، ضرره  من  ختلصا  الزوج  من  االفتداء  على  
 شرع له. 

ظلم    –إذن    –فالرجعة   فإنه   ، النكاح  من  مينعها  أن  هبا  قصد  فإن  فيها،  الزوج  برغبة  إال  حتل  ال 
 . (1)وتعسف يف استعمال احلق يف الرجعة

تعاىل:    .3 كنتم  "قوله  إن  لكم  خري  تصدقوا  ان  و  ميسرة  إىل  فنظرة  عسرة  ذو  كان  إن  و 
 .(2) "تعلمون

واآلية تدل على منع الدائن عن استعمال حقه يف املطالبة بدينه ، فيطالب املدين وهو معسور ، كما  
 .(3)تدعو الدائن إىل الرفق ًبملدين بتأجيل مطالبته ًبلدين حال العسر

تعاىل  .4 عليم ":  قوله  وهللا  هللا  من  وصية   ، مضار  غري  دين  أو  هبا  يوصي  وصية  بعد  من 
 . (4)"حليم

خاضعة   أو   ، مطلقة  ليست  ولكنها  مشروعة،   ذاهتا  حد  يف  الوصية  أن  على  الكرمية  اآلية  هذه  تدل 
لتقدير املوصي ، يتصرف فيها كيف يشاء ، وال مسؤولية عليه يف استعمال هذا احلق، ولو كان هذا  

يف  االس كانت  ولو  ًبلورثة،  اإلضرار  بعدم  مفيدة  فالوصية  وعليه  ًبلورثة،  لإلضرار  متمحضا  تعمال 
 . (5) حدود الثلث أو مبا دونه
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 المطلب الثاني: أدلة السنة 

1-   : عنه  هللا  رضي  اْلدري  سعيد  أبو  رواه  فيما  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  وال  "قول  ضرر  ال 
   .(1) "ضرار

و   اإلسالمي،  الفقه  يف  احلق  استعمال  يف  التعسف  نظرية  عليها  تقوم  عامة  قاعدة  احلديث  هذا  يعترب 
النهي عنها،   فيه هني صريح عن إحلاق الضرر ًبلغري ، وتشتمل هذه القاعدة على كل ضرر من حيث

 .( 2)ومنها األضرار املرتتبة عن التعسف يف استعمال احلق

يف  -2 خنل  من  غدق  له  كان  أنه  جندب  بن  مسرة  حدث  أنه  علي  بن  حممد  جعفر  أيب  عن 
به،   فيتأذى  خنله  إىل  يدخل  مسرة  وكان   ، أهله  الرجل  ومع   ، األنصار  من  رجل  حائط  

فذكر   وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  فأتى  عليه  عليه  وشق  هللا  صلى  النيب  إليه  فطلب   ، له 
، فطلب   فأىب   ، يبيعه  أن  أمرا وسلم  كذا  و  كذا  ولك  له،  فهبه  فأىب، قال:  يناقله  أن  إليه 

رغبة فيه ، فأىب فقال : أنت مضار ، وقال النيب صلى هللا عليه وسلم لألنصاري " اذهب  
   .(3)فاقلع خنله"

استعمال احلق ؛ حيث إن قضاء النيب صلى هللا عليه وسلم بقطع  ففي احلديث بيان جلزاء التعسف يف  
هذه   تنفع  مل  وملا  جندب،  بن  مسرة  مصلحة  و  األنصاري  مصلحة  بني  التوفيق  حماولته  بعد  جاء  النخل 

الرتجيح   أساس  و  امللك،  بقطع  أمر  ًبلضرر   –هنا    –الوسيلة،  يزال  األشد  الضرر  قاعدة  هو 
   .(4) األخف
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 .784ص: 

 .118نظرية التعسف في استعمال الحق، فتحي الدريني، ص:  - 2

 .478، ص: 5أخرجه أبو داود في سننه، كتاب األقضية، أبواب من القضاء، ج:  - 3

 .150نظرية التعسف في استعمال الحق، فتحي الدريني، ص:  - 4
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هللا -3 رضي  عمر  ابن  قالعن  عنهما    " حاضر  :  يبيع  أن  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  هنى 
   .(1) "لباد

ويف احلديث هنى عن التعسف يف استعمال احلق يف ممارسة البيع لكونه يضر ًبجملتمع، وهذا احلكم، و 
البادي   غنب  عنه  يلزم  كان  مفسدة    –إن  املتعلقة   –وهي  العامة،  للمصلحة  ًبلنسبة  مرجوحة  أهنا  غري 

 . (2)بلد و املرفقة هبم مجيعاأبهل ال

حديث ايب هريرة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه و سلم قال: " ال مينع جار جاره    -4
أن يغرز خشبة يف جداره ... مث يقول أبو هريرة : مايل أراكم عنها معرضني ، وهللا ألرمي  

   .(3) نبها بني أكتافكم"

ن التعسف يف استعمال حقه، ويعترب املالك متعسفا إذا ويف احلديث داللة على منع صاحب اجلدار ع
املالك  يعود  على  بني  ضرر  اجلدار  يف  اْلشب  غرز  عن  يرتتب  ترتب   ،مل  إذا  متعسفا  املالك  يعد  كما 

 . (4)على االرتفاق ضرر اتفه ال يتناسب مع ضرر اجلار ًبملنع

 

 

 

 

 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: البيوع، باب: ل يبيع على بيع أخيه، ول يسوم على سوم أخيه،   - 1
 . 69، ص: 3، ج: 2140حتى يأذن له أو يترك، رقم: 

 .142نظرية التعسف في استعمال الحق، فتحي الدريني، ص:  - 2

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: المظالم والغصب، باب: ل يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في   - 3
 . 132، ص: 3جداره، ج: 

 .155نظرية التعسف في استعمال الحق، فتحي الدريني، ص:  - 4
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 . المبحث الخامس: معايير نظرية التعسف في استعمال الحق 

التعسف يف استعمال احلق أمهية كربى يف ضبط وحتديد ماهية التعسف يف استعمال للبحث يف معايري 
صاحب   أن  ذلك  التضمني،  أو  اإلجبار  أو  املنع  من  املناسب  اجلزاء  ترتيب  يف  تسهم  أهنا  كما  احلق، 

مج وقد  كذلك،  ليس  ما  ومنها  مشروع،  هو  ما  منها  غاية،  من  أكثر  تنتابه  قد  تصرفه  يف  عت احلق 
 .  (1) نظرية التعسف يف استعمال احلق بني املعيار املعنوي، واملعيار املوضوعي

 .(2) المطلب األول: المعيار المعنوي 

أو   ًبلغري،  اإلضرار  قصد  حقه  يف  التصرف  حني  احلق  صاحب  إرادة  النظر  على  املعيار  هذا  يعتمد 
 الدافع إىل حتقيق مصاحل غري مشروعة. 

 اإلضرار بالغير. الفرع األول: قصد 

الشريعة  هنت  ولطاملا  القدمية،  الشرائع  يف  ظهوره  بدليل  ظهورا  املعايري  أقدم  من  املعيار  هذا  يعد 
تصرف   أي  مبنع  وذلك  النبوية،  والسنة  الكتاب  ي  وذلك  ًبلغري،  اإلضرار  إىل  القصد  عن  اإلسالمية 

ا هذت  من  املقصود  وسنذكر  السيء،  القصد  هذا  عن  للتعبري  وسيلة  واألمثلة  يتخذ  وحكمه،  ملعيار، 
 عنه. 

 أوال: المقصود بمعيار قصد اإلضرار بالغير.

قصد اإلضرار ًبلغري هي الوضعية اليت يوجه الشخص فيها إرادته حنو غاية حمدودة وهي اإلضرار ًبلغري 
معايري   أقدم  من  ويد  احلق،  استعمال  يف  التعسف  حاالت  أبرز  من  حالة  إىل  ليفضي  إليه،  واإلساءة 

 . (3)يف استعمال احلق التعسف

 

 . 162جميل حاتم، ص:  متعة الطالق، - 1
 وما بعدها.  20نظرية التعسف في استعمال الحق، بلحورابي سعاد، ص:  - 2

 . 162متعة الطالق، جميل حاتم، ص:  - 3
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 ثانيا: حكم قصد اإلضرار بالغير. 

وسيلة للتعبري عن هذا  (1)يعد القصد إىل اإلضرار ًبلغري حمظورا يف الشرع ولذلك مينع كل فعل اختذ   ،
يف  اإلسالمية  الشريعة  حرمته  وقد  احلقوق،  تشريع  من  الشرع  مقاصد  ينايف  ألنه  حتقيقه،  أو  القصد 

 أدلة منعه من الكتاب والسنة. مواطن كثرية، وسبق ذكر

 ثالثا: شروط معيار قصد اإلضرار. 

 :  (2) تتمثل شروط معيار قصد اإلضرار فيما يلي

 أن يكون قصد صاحب احلق بفعله إحلاق الصرر ًبلغري. -1
من  -2 غريه  شيء  إىل  قصد  يصحبه  ال  حبيث  الوحيد،  القصد  هو  اإلضرار  قصد  يكون  أن 

حتقيق   إىل  كالقصد  الفعل،  هذا  قصد وراء  صحب  فإذا  ضئيلة،  كانت  ولو  مصلحة 
ما   مصلحة  حتصيل  قصد  ًبلغري  قلت–اإلضرار  املعيار،    -مهما  هبذا  الفعل  على  ُيكم  مل 

عدم  وهو  آخر  معيار  على  بناء  ولكن  احلق،  استعمال  يف  تعسفا  ذاته  يف  اعترب  وإن 
 التناسب بني مصلحة صاحب احلق والضرر الذي يلحق ًبلغري.

حت  -إذن–فالعربة   إىل يف  قصد  يصحبه  أن  غري  من  ًبلغري،  اإلضرار  قصد  حملض  هو  املعيار  هذا  قيق 
شيء آخر، وال يهم بعد ذلك أن يرتتب عليه نفع ما دام هذا النفع غري مقصود؛ فمن غرس يف أرضه  

بغرض حجب الضوء عن جاره من غري قصد إىل شيء آخر يكون سيئا يف استعمال   -مثال–أشجارا 
 عادت عليه هذه األشجار ًبلنفع، ما دام هذا النفع غري مقصود، وإمنا حتقق عرضا.حقه حىت ولو 

 

م،  1960، 1التعسف في استعمال الحق وإلغاء العقود، حسين عامر، مطبعة مصر، القاهرة، ط:  - 1
 .596ص: 

بالغير، أو لتحقيق مصلحة غير مشروعة في الشريعة  التعسف في استعمال الحق بقصد اإلضرار  - 2
والقانون، أحمد الصويعي شلبيك، مجلة الشريعة والقانون، كلية الشريعة والدراسات، جامعة الشارقة، عدد: 

 . 22، ونظرية التعسف في استعمال الحق، بلحواربي سعاد، ص: 30، ص: 38
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اإلضرار،  قصد  على  معني  دليل  فيه  يقم  مل  فعل  كل  ًبلغري  اإلضرار  قصد  معيار  ضمن  يدخل  كما 
ختلو  ال  العقالء  أفعال  أن  األصل  ألن  فائدة،  كل  عن  وجمرد  كل مصلحة  خال من  الفعل  هذا  ولكن 

ذلك،   اإلضرار  عن  قصد  على  قرينة  ذلك  كان  ضئيلة،  كانت  ولو  مصلحة  كل  عن  الفعل  خال  فإن 
 . (1)ًبلغري

 رابعا: أمثلة على معيار قصد اإلضرار بالغير.

 بعض املسائل الفقهية اليت تشري إىل معيار قصد اإلضرار ًبلغري: -هنا–نورد 

د أرضه، فأوقد النار يف  يذكر فقهاء احلنفية يف كتبهم مسألة لو أراد رجل أن ُيرق حصائ -1
حصائده فأصابت النار أرض جاره فأحرقت زرعه فإنه ال يضمن إال يف حالة ما إذا كان  
يعلم أنه لو أحرق حصائده فإن النار ستتعدى إىل زرع جاره، ألنه إذ ذاك سيكون قاصدا  

 . (2) إحراق زرع جاره
أهل الفضل دعاوى ًبطلة  كما يذكر فقهاء املالكية يف كتبهم أنه لو ادعى الصعاليك عن  -2

تسمع   ال  وامتهاان،  إيالما  القضاء  أمام  وإيقافهم  هبم،  التشهري  إال  قصد  من  َلم  وليس 
 . (3)الدعوى، ويؤدب املدعي

كما جاء يف كتب الشافعية أن حبس املدين الذي امتنع عن أداء دينه يهدف إىل إرغامه  -3
يس  الظن  على  يغلب  أن  شرط  ماله  من  خيفي  ما  يظهر  أن  الدائن على  طلب  فإذا  ره، 

حقه   استعمال  ألن  طلبه،  ينفذ  فال  املعسر  املدين  الغرض    -هنا–حبس  يؤدي    مارسه ال 
 . (4)من أجله، وميكن اعتباره قرينة قوية على أنه إمنا يقصد جمرد اإلضرار

 

 .243: نظرية التعسف في استعمال الحق، فتحي الدريني، ص  - 1

م،  1987، 1مجمع الضمانات، أبو محمد بن غانم بن محمد البغدادي، عالم الكتب، بيروت، ط:  - 2
 .161ص: 

 . 119، ص: 2م، ج:  2003تبصرة الحكام، ابن فرحون، عالم الكتب، بيروت، د.ط،  - 3

 . 102، ص: 1قواعد األحكام، العز بن عبد السالم، ج:   - 4
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فيه   -4 يبين  أنه  حنو  جاره،  يضر  مبا  ملكه  يف  التصرف  ملالك  "ليس  أنه:  احلنابلة  فقه  يف  وورد 
 الدور أو يفتح خبازا بني العطارين، أو جيعله دكان قصارة، َلز احليطان وخيرهبا،  محاما بني

 . (1) أو ُيفر بئرا إىل جانب جاره جيتذب ماءها"

 .(2)الفرع الثاني: الدافع إلى تحقيق مصالح غير مشروعة

 أوال: المقصود بهذا المعيار.

أو   الغرض  لغري  احلق  استعمال  عن  املعيار  هذا  يكون  يتحقق  أن  مبعىن  أجلها؛  من  شرع  اليت  املصلحة 
يف  الشريعة  علماء  بني  خالف  وال  ًبطال،  فيكون  الشارع،  لقصد  خمالفا  احلق  استعمال  على  الباعث 

 . (3) ذلك؛ ألن اْلروج عن غاية احلق حتايل على املصاحل اليت بنيت عليها الشريعة وهدم لقواعدها

 ة غير مشروعة.ثانيا: حكم معيار الدافع إلى تحقيق مصلح 

يف   تعسفا  يعد  مشروعة  غري  مصلحة  حتقيق  بقصد  احلق  استعمال  أن  يف  الفقهاء  بني  خالف  ال 
وهدم  عليها،  الشريعة  بنيت  اليت  املصاحل  على  حتايل  لكونه  وحرام؛  ًبطل  وهو  احلق  استعمال 

 لقواعدها، وإما اْلالف حاصل يف الوسيلة اليت يتوصل هبا إىل كشف القصد أو الباعث.

 الثا: أمثلة على معيار الدافع إلى تحقيق مصلحة غير مشروعة.   ث

أجيوز   -1 الصداق،  من  حط  مث  بكر،  وهي  ابنته  زوج  إن  أرأيت  "قلت  مالك:  مدونة  يف  ورد 
من  يضع  أن  لألب  جيوز  ال  مالك:  اإلمام  قال  مالك،  اإلمام  قول  يف  اإلبنة  على  ذلك 

وأرى صنع    صداق ابنته البكر شيئا، إذا مل يطلقها زوجها  ينظر يف ذلك، فإن كان ما  أن 
فذلك  وينظره،  عنه،  فيخفف  ًبملهر،  معسرا  الزوج  يكون  أن  مثل  النظر  وجه  على  األب 
جائز على البنت، ألنه لو طلقها، مث وضع األب النصف الذي وجب لإلبنة من الصداق 

 

 . 334، ص: 4المغني، ابن قدامة، ج:  - 1

 . 24نظرية التعسف في استعمال الحق، بلحورابي سعاد، ص:  - 2

 . 167متعة الطالق، جميل حاتم، ص:  - 3
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أرى  أن ذلك جائز على البنت، فأما أن يضع من غري طالق، وال على وجه النظر َلا فال  
 . (1) أن جيوز ذلك به"

فيه   ليس  منه  احلط  ألن  ابنته  مهر  من  ُيط  أن  له  ليس  األب  أن  النص  هذا  من  ويتضح 
من  ُيط  أن  أو  رضاها،  دون  القاصر  ابنته  يزوج  أن  يف  لألب  املمنوح  واحلق  َلا،  مصلحة 
مهرها ال ميكن أن ُيدث إال يف حدود مصلحتها؛ ألن احلقوق اليت تتضمنها الوالية على 

 . (2)النفس واملال إمنا منحت لتحقيق املصلحة
وغري   -2 َلا،  حظا  النكاح  يف  البكر  على  األب  أمر  "جيوز  أنه:  كتبهم  يف  الشافعية  ويذكر 

نقص عليها، وال جيوز إذا كان نقصا َلا أو ضرارا عليها، كما جيوز شراؤه وبيعه عليها، ال  
ال   ما  غري  من  والشراء،  البيع  يف  عليها  ابنته  ضرر  رجل  زوج  ولو  فيه،  البصر  أهل  يتغابن 

نقص   عليها  ذلك  ويف  جيز  فلم  كفء،  غري  العبد  ألن  النكاح؛  جيز  مل  لغريه  أو  له،  عبدا 
 . (3) بضرورة، ولو زوجها غري كفء، مل جيز ألن يف ذلك عليها نقصا"

مل   مشروعة،  غري  أغراض  لتحقيق  ذريعة  احلق  اختاذ  جتيز  ال  الشريعة  أن  احلق    رريتقواْلالصة  ذلك 
 من أجلها، ألن ذلك تعسفا يف استعمال احلق. 

 المطلب الثاني: المعيار الموضوعي. 

بل  احلق،  استعمال  يف  التعسف  عن  الكشف  يف  الذايت  املعيار  على  اإلسالمية  الشريعة  تقتصر  مل 
وهو مستمد من أصل   نتائج األفعال،  يستند إىل  وسعت يف ذلك ليشمل املعيار املوضوعي الذي 

الضوابط    منت املعيار  هذا  ويشمل  األفعال،  مآالت  يف  النظر  وهو  اإلسالمي،  الفقه  أصول 
 :(4) اآلتية

 

 . 9، ص:  4م، ج: 1978المدونة الكبرى، مالك بن أنس، دار الفكر، بيروت، د.ط،  - 1

 . 26نظرية التعسف في استعمال الحق، بلحورابي سعاد، ص:  - 2
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الالحق   الفاحش  الضرر  وكذا  بغريه،  الالحق  والضرر  احلق،  صاحب  مصلحة  بني  التناسب  انعدام 
 ًبجلار من جراء استعمال املالك لعقاره.

 والضرر الالحق بغيره.  الفرع األول: انعدام التناسب بين مصلحة صاحب الحق،

 أوال: المقصود بهذا المعيار.

أن   أجل  من  حقه  احلق  صاحب  يستعمل  حني  وذلك  فرديتني،  مصلحتني  بني  التوازن  اختالل  به  يراد 
على  يرتتب  حبيث  أشخاص،  أو  آخر،  شخص  مصلحة  مع  يتعارض  لكنه  مشروعة،  مصلحة  ُيقق 

ن املصلحة املرادة؛ فإذا أمكن حينها التوفيق  تصرفه ضرر يلحق ًبآلخر، وهذا الضرر إذا كان أعظم م
بني املصلحة والضرر أخذ بذلك، وإال فإنه ال بد من تغليب املصلحة إبسقاط ذلك الضرر الفاحش، 

 . (1) الالحق ًبلغري، وإال صارت ممارسة احلق تعسفا يف استعماله

 ثانيا: أمثلة عن هذا المعيار.

 من األمثلة على هذا املعيار:  

جاءت   -1 بقلع ما  جندب  بن  مسرة  على  وسلم  هللا عليه  صلى  هللا  رسول  قضاء  من  السنة  به 
 .(2) خنلته، دفعا للضرر األشد ًبألخف

رهبا   -2 فاستحقها  شجرا،  فيها  فغرس  أرضا  غصب  رجال  أن  "لو  أنه:  من  املدونة  يف  ورد  ما 
 .(3) مقلوعة"فإنه يقال للغاصب اقلع شجرك إال أن يشاء رب األرض أن َيخذها بقيمتها 

 الفرع الثاني: الضرر الفاحش. 

 أوال: المقصود بهذا المعيار.

 

 . 171متعة الطالق، جميل حاتم، ص:  - 1

 .478، ص: 5أخرجه أبو داود في سننه، كتاب األقضية، أبواب من القضاء، ج:  - 2
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72 
 

 . (1)يقصد ًبلضرر الفاحش ما جاوز احلد الذي تتحصل به املصلحة املقصودة من استعمال احلق

والناظر يف املذاهب الفقهية جيد أن صاحب احلق املالك مقيد يف التصرف مبلكه يف القضاء مبا يدفع  
الضرر غري املألوف لكون الضرر املألوف    -هنا–حشة عن جاره، واملراد ًبلضرر الفاحش  األضرار الفا

وهو   امللكية،  حقوق  استعمال  تعطيل  عنه  لرتتب  حصوله  منع  لو  إذ   ، فيه  والتسامح  حتمله  ميكن 
 . (2)خمالف لإلمجاع واملعقول

احلق   استعمال  يف  التعسف  نظرية  أبن  القول  ميكن  عليه  عن  وبناء  املرتتبة  ًبلنتائج  أساسا  مرتبطة 
يتصرف   املالك  أن  املفروض  ألن  احلق  لصاحب  املمنوحة  ًبلسلطات  أي  مبضمونه،  ال  احلق  استعمال 

 ضمن حدود هذه السلطات وال جياوزها.

 ثانيا: األمثلة عن معيار الضرر الفاحش. 

اململوك   -1 يف  للمالك  التصرف  والية  امللك  "حكم  أن:  احلنفية  فقهاء  وليس  يذكر  ًبختياره، 
ألحد والية اجلرب عليه إال للضرورة، وال ألحد والية املنع عنه، وإن كان يتضرر به إال إذا 

 . (3)تعلق به حق الغري فيمنع عن التصرف من غري صاحب احلق"
فحضر   -2 داري  وسط  يف  بئري  كانت  لو  وكذلك  "قلت:  املدونة:  يف  ورد  املالكي  الفقه  ويف 

ي بئرا  داره  وسط  يف  نعمجاري  قال:  ذلك؟  من  منع  ببئري،  وغري   ! ضر  الدار  ووسط 
 .(4) وسطها سواء مينع جاره من أن ُيدث يف داره بئرا يضر جاره عند مالك"

جاره،   -3 عن  الفاحش  الضرر  مينع  مبا  مبلكه  التصرف  يف  املالك  يقيدون  احلنابلة  وفقهاء 
أ  حنو  على  جباره  يضر  تصرفا  ملكه  يف  التصرف  للجار  ليس  أنه  محاما  وعندهم  فيه  يبين  ن 

 . (1) بني الدور، أو يفتح خبازا بني العطارين..."
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 نظرية التعسف في استعمال الحق.  مجال: المبحث السادس

 النظرية في الفقه اإلسالمي.  مجال األول: المطلب

نظرية التعسف يف استعمال احلق   تطبيق  تعلق مبجال  يفّرق الفقه اإلسالمي فيما  ؛ -احلقوقبني    –ال 
احلياة   شؤون  كل  يف  عامة  وردت  احلق  استعمال  يف  واالحنراف  املضارة،  منع  يف  الواردة  األدلة  ألن 

 -إذن  –وجماالهتا، حىت يف بعض خصوصيات اإلنسان؛ كأكله وشربه وجلوسه يف الطرقات، ويكون  
مبعناه اْلاص؛  التعسف يف استعمال احلق شامال الرخص العامة، فكما يرد التعسف يف استعمال احلق  

وهو ما اختص به صاحبه، يرد كذلك على احلرايت والرخص العامة؛ كحرية التعاقد، وحرية التقاضي،  
 . (2) وحرية التجارة، واالجتماع واملنافسة، والتنقل وما إىل ذلك من احلرايت العامة

هللا  من  كالمها  والرخصة  احلق  ومصدر  الشارع،  من  إذٌن  هي  العامة(  )احلرايت  سبحانه،  فاإلًبحة   
على  ينطوي  ألنه  عليه،  التعسف  فينطبق  معني،  غرض  لتحقيق  االنتفاع  مكنة  صاحبه  مينح  وكالمها 
استعمال الفعل املأذون فيه شرعا  يف غري ما شرع له، وًبلتايل يكون التعسف مقصورا يف اإلًبحة كما  

 .(3)هو مقصور يف احلق

ة من احلق واإلًبحة من غري تفرقة بينهما، ومن ذلك ولقد أورد األصوليون يف ًبب حترمي التعسف أمثل 
الشاطيب   فصل  هللا  –ما  يف    -رمحه  جامعا  شرعا،  فيه  املأذون  الفعل  على  املرتتبة  الضرر  مراتب  يف 

من  املسجد  إليه  ُيتاج  ما  بيع  عن  املالك  ًبمتناع  سليب  وجه  على  امللكية  حق  استعمال  بني  احلكم 
 .(4) ، وهذا من حرية التجارة، وذلك تصرف يف حق امللكيةالسلع للمصلحة العامةع أرضه، وبي
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وكذا   كلها،  احلقوق  تسع  اإلسالمي  الفقه  يف  احلق  استعمال  يف  التعسف  نظرية  أن  نقول  عليه  وبناء 
ًبلعموم  تتسم  اليت  اإلسالمية  الشريعة  ْلصائص  نتيجة  وذلك  استثناء  دون  العامة  واحلرايت  الرخص 

 والشمول.

 النظرية في القانون.  ل مجاالثاني:  المطلب

العربية   التشريعات  أن  أيضا  –رغم  احلق،   -والغربية  استعمال  يف  التعسف  نطاق  إىل  نصا  تتطرق  مل 
القانون   فقهاء  أن  إال  النظرية  هذه  تشمله  احلقوق  من  نوع  أي  حتديد  دون  عامة  النصوص  وجاءت 

 :(1) الفقهاء إىل اجتاهنياختلفوا يف حتديد نطاق التعسف وجمال تطبيقه، واجته هؤالء 

 اجتاه يرى أن التعسف يرد على احلقوق دون الرخص.

 والثاين يبسط حمل التعسف على احلقوق والرخص العامة.

 أوال: سريان التعسف على استعمال الحقوق فقط. 

مقصور  التعسف  أن  إىل  الصدة،  فرج  املنعم  وعبد  السنهوري،  ومنهم  االجتاه،  هذا  أصحاب  يذهب 
احلقو  العامة،  على  احلقوق  من  وغريها  والتملك،  التعاقد  حرية  ومثاَلا  الرخص؛  دون  الدقيق  ًبملعىن  ق 

املسؤولية   تعد  فال  للغري  ضرر  بسببه  ويرتتب  الرخص  هذه  تباشر  فكرة   -هنا   –فعندما  أساس  على 
ال   فالرخص  بذلك،  تتكفل  اليت  املدنية  املسؤولية  أحكام  أساس  على  بل  احلق؛  استعمال  يف  التعسف 

فإن  خت املسؤولية  ألحكام  وطبقا  أنه  غري  كافة،  للناس  تثبت  وإمنا  قيمة،  أبي  االستئثار  لصاحبها  ول 
 . (2)املنحرف يف استعمال الرخصة يعترب خمطئا خطأ يستوجب التعويض

فإهنم   والضيق،  الدقيق  مبعناه  احلق  استعمال  يف  التعسف  يقصرون  التوجه  هذا  أصحاب  كان   –وإذا 
ال يرون هذه النظرية منطبقة على الرخص واحلرايت العامة اليت يعرتف هبا القانون للناس كافة،    -إذن
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وقع   فإن   -عندهم  –فإذا  الرخص  تلك  من  رخصة  ممارسته  حني  السلوك  يف  احنراف  الشخص  ال  من  ه 
 .(1) يعد متعسفا يف استعمال احلق، بل يكون قد أخطأ خطأ عاداي يلزم بتعويض الضرر الناتج عنه 

على   الشريك  حق  احلق،  تلك  ومن  استعماَلا،  يف  املطلق  التقدير  لصاحبها  يكون  احلقوق  وتلك 
 الشيوع يف طلب القسمة، واحلق األديب للمؤلف.

االجت  هذا  إىل  اجتهت  اليت  القوانني  من  ومن  احلقوق  بعض  خيرج  الذي  الفرنسي  الفقه  الغرب  يف  اه 
تقدير   حملض  استعماَلا  برتك  مطلقة  حقوقا  ويعتربها  احلق،  استعمال  يف  التعسف  نظرية  تطبيق  نطاق 
أي   من  أصحاهبا  ُيمي  ما  وهو  القضاء،  إىل  وأعراضه  بدوافعه  االستعمال  هذا  خضوع  دون  أصحاهبا 

 . (2)مسؤولية

تسجيله   ميكن  جتعل   -ناه–والذي  اليت  املتطرفة  الفردية  النزعة  آاثر  من  ألنه  قاصر  االجتاه  أن  هو 
بعض   استبعاد  من  إليه  ذهبت  ما  النزعة  هذه  تربر  ومل  حقه،  استعمال  يف  سلطة مطلقة  احلق  لصاحب 

 احلقوق من دائرة نظرية التعسف يف استعمال احلق.

 العامة.ثانيا: سريان التعسف في استعمال الحق على الحقوق والرخص 

تطبيق   أن  إىل  "جوسران"  و  غامن"  "إمساعيل  و  سلطان"  "أنور  ومنهم  االجتاه؛  هذا  أصحاب  ويذهب 
مبعناه   احلق  استعمال  يف  التعسف  يرد  فكما  والرخص،  احلقوق  لتشمل  واسعا  متتد  التعسف  نظرية 

 . (3)الدقيق القانوين على احلقوق يرد أيضا على احلرايت والرخص العامة

 

ط،    - 1 د  السكندرية،  الجامعية،  الدار  منصور،  حسين  محمد  القانون،  إلى  م، ص: 2000المدخل 
250 . 

سكندرية، د ط، د  التعليق الموضوعي على القانون المدني، عبد الحميد الشورابي، نشأة المعارف، ال  - 2
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هذ على  التقاضي،  وبناء  وحرية  التعاقد  حرية  تشمل  احلق  استعمال  يف  التعسف  نظرية  فإن  التوجه  ا 
والرخص  احلرايت  من  ذلك  إىل  وما  االجتماع،  وحرية  املنافسة،  وحرية  الرأي،  وحرية  التجارة،  وحرية 

 . (1)العامة

الدعوى،    -أيضا  –وجتري   وحق  الدين  اقتضاء  وحق  الطالق  كحق  اْلاصة؛  احلقوق  –فيحق  على 
إذا    -مثال لكن  األصل،  حيث  من  مشروعة  رخصة  وهي  غريه،  مع  منافسة  جيري  أن  شخص  ألي 

 . (2)انطوى حتت هذه املنافسة نية حتطيم املنافس كانت تعسفا يف استعمال احلق

أما خبصوص القانون اجلزائري فإن املشرع قام بتحديد حاالت التعسف يف استعمال احلق بني القانون 
 رها يف ثالث حاالت.املدين، وحص

الفقه   يف  الواردة  بضوابطها  احلق  استعمال  يف  التعسف  بنظرية  أخذ  اجلزائري  املدين  القانون  أن  والظاهر 
أو   عينية  كانت  سواء  احلقوق  جلميع  ًبلنسبة  يسري  عام  مبدأ  شكل  على  صاغها  وأنه  اإلسالمي، 

الضو  هذه  حتديد  يف  اجلزائري  املشرع  راعى  وقد  أو معنوية،  اْلطأ،  شخصية  يف  العام  املعيار  الثالثة  ابط 
استعمال   ملعرفة  به  االسرتشاد  ميكن  ما  للقاضي  يهيء  الذي  العادي  للشخص  املألوف  السلوك  وهو 
احلق غري املشروع، وعليه فإن االحنراف عن هذا السلوك يف استعمال احلق ال يعد تعسفا إال إذا اختذ  

 . (3) من القانون املدين 412صورة من الصور الثالث الواردة يف املادة   
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