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 بسم هللا الرمحن الرحيم
ني ، والصالة والسالم على سيدان حممد ، وعلى آلله وأصحابه، ومن تبعهم احلمد هلل رب العامل

  إبحسان إىل يوم الدين .
 وبعد..

فإن املتتبع لتاريخ التشريع اإلسالمي جيد أن الفقه اإلسالمي قد مت نظامه ومجعه يف مدة تقرب من  
ال وكان الفقه اإلسالمي اتم إىل الرفيق األعلى إ صلى هللا عليه وسلم رسولعشر سنوات، فلم ينتقل ال

اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم عز وجل ) األصول كما قال هللا
.(اإلسالم ديًنا  

ه اليت قومل ميض على األمة اإلسالمية مائة مخسون سنة حىت وجدت املؤلفات اهلامة يف فروع الف
    بسطت أحكامه، وطبقت أصوله على فروعه.

ية يف الفقه اإلسالمي مل جندها يف أي قانون من قوانني األمم األخرى اليت سبقت األمة وهذه خاص
اإلسالمية، فالرومان مثال الذين يرفع قوانينهم الناس إىل أمسى املراتب، ويعدهم البعض اآلخر أصل 

قبل  565التمدن احلديث، مل ينضج فقههم ومل جيمع نظامهم إال يف عصر القيصر)جوستنيان(سنة
 اهلجرة النبوية بسنني بعد مضي ثالثة عشر قران من حياة الرومان)1(.

وكان عمل الفقهاء املسلمني أهنم اجتهدوا يف فهم  القواعد العامة واألصول اليت بينتها الشريعة  
اإلسالمية يف كتاب هللا الكرمي وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،  جبانب فهمهم لألحكام اجلزئية 

هذين املصدرين اجلليلني ، وأعطوا األحكام اليت فهموها من الكتاب والسنة الكرميني  املبينة يف
للجزئيات والفروع اليت جدت للناس ، أو فرضها يف كتبهم حىت جيد الناس حكمها إذا وقعت هلم على 

 مر العصور.
تعمال احلق وهذا البحث الذي بني يدي القارئ حاولت فيه  أن أبني أن أصول نظرية التعسف يف اس 

موجودة يف كتبنا الفقهية القدمية، وليس هذا غريبا فإنه كلما ارتقت البشرية يف تشريعها تقرتب من 
أحكام الفقه اإلسالمي ، الذي يثب دائما أنه أرقى التشريعات ، وما ذلك إال ألنه مستمد من كتاب 

األحكام.هللا الكرمي وسنة رسوله ، وما تضمنه كل منهما من أدلة تبىن عليها   
وال أدعي أنين بدأت يف هذا البحث من فراغ ، وإمنا استفدت ممن سبقوين يف الكتابة يف هذا 

املوضوع، وإن كان يل من جهد يف البحث فإن ذلك يف إظهار الصور الفقهية اليت تندرج حتت 
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ضوابط استعمال احلق ونص على حكمها فقهاؤان القدامى يف كتبهم، ويف إبداء رأيي يف  التعسف يف
التعسف يف استعمال احلق، ويف ذكر آراء علمائنا القدامى يف املسائل املختلف فيها وحتقيق هذه اآلراء 

 ، ومناقشة أدلتها إن وجدت هذه املناقشة ، وترجيح ما رأيته راجًحا مع بيان مستند الرتجيح.
ع ، وأرجو أن أكون وهذا كله شيء جديد أضفته إىل كتابة من سبقوين يف الكتابة يف هذا املوضو  

موفًقا فيما تناولته، وأن جتعل الشعوب أحكامها مستمدة من هذا الفقه ألنه مستمد من الشريعة اليت  
 كلف هبا كل البشر، من حني إرسال حممد صلى هللا عليه وسلم إىل أن ينتهي عمر الدنيا.

 وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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 متهيد
ال احلق تكلم عنها أساتذة القانون الوضعي الغريب ، مث نقلها عنهم أساتذة نظرية التعسف يف استعم

القانون الوضعي العريب ، وظهرت أخريا  يف كتاابت احملدثني من املشتغلني ابلدراسات الفقهية 
.ةاإلسالمي  

 وعلى الرغم من أن هذه النظرية هبذا االسم مل تعرف يف كتاابت القدامى من فقهاء املسلمني فإن 
أصول هذه النظرية، وما يتصل  هبا أحكام موجودة يف الشريعة إلسالمية ،  وطبقها املسلمون يف 

 القضااي واملسائل اليت كانت  حتدث هلم يف شىت نواحي عالقاهتم بعضهم ببعض.
  معىن التعسف يف استعمال احلق:

، والفرق بينه وبني التعسف يف استعمال احلق هو أن يستعمل اإلنسان حقه على وجه غري مشروع  
استعمال اإلنسان ملا ليس من حقه هو  أن التعسف يف استعمال احلق مزاولة اإلنسان حلقه لكن 

بطريقة غري مشروعة ، وأما استعمال اإلنسان ملا ليس من حقه فهو مزاولته ملا ليس من حقه من أول 
 األمر )2(.

 حكم التعسف يف استعمال احلق ودليله يف الشريعة اإلسالمية:
ال جيوز يف الشريعة اإلسالمية ، قامت على ذلك براهني متعددة يف التعسف يف استعمال احلق  

 الكتاب الكرمي ، والسنة النبوية الشريفة.
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فأما الكتاب  فمنه قول هللا تعاىل))

((.يفعل ذلك فقد ظلم نفسه سرحوهن مبعروف وال متسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن  
فقد أمر هللا تبارك وتعاىل الرجال إذا طلق أحدهم املرأة طالقا رجعيا حيق له فيه أن يراجعها ، أن 

ل أبمر املرأة ، إذا انقضت عدهتا ومل يبق منها إال مقدار ما ميكنه فيه يتصرف تصرًفا حسنا فيما يتص
عصمته مبعروف أبن ينوي أن يعاشرها ابملعروف ، أو أن يراجعها ، فإما أن ميسكها أي يراجعها إىل 

يسرحها أي يرتكها حىت تنقضي عدهتا وخيرجها من منزله بطريقة حسنة ، من غري شقاق بينهما وال 
 خماصمة وال ارتكاب األمور القبيحة.

ء العدة يطلق املرأة فإذا قاربت انقضا -كما قال العلماء–وقد كان الرجل قبل نزول هذه اآلية الكرمية  
أرجعها الزوج إىل عصمته وهو غري حمتاج إىل مراجعتها يريد اإلضرار هبا  حىت ال تتزوج غريه مث يطلقها 
الرجل بعد ذلك، فتدخل يف العدة الواجبة على كل مطلقة ، فإذا قربت العدة أن تنتهي  طلقة أخرى 
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صح هلا أن تتزوج غريه ، ، حىت تبدأ عدة أخرى فتطول عليها العدة فتنتظر مدة طويلة قبل أن ي
فنهاهم هللا عن ذلك ، وتوعدهم عليه بقوله:))ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه(( )3(  أي ظلم نفسه 

 مبخالفته أمر هللا تعاىل ، ألنه يعرض نفسه لعقاب هللا سبحانه)4(. 
ة حق من ، أن رجعة الزوجالتعسف يف استعمال احلق ووجه االستدالل هبذه اآلية الكرمية على حرمة  

احلقوق اليت ميلكها الزوج على زوجته ما دامت يف عدهتا من طالق رجعي)5(، وقد دعا هللا تبارك 
وتعاىل إىل أن يستعمل الزوج حقه يف ذلك استعماال مشروعا، وهو أن ميسكها يف عصمته إذا كان 

ذلك بصورة غري ذلك مصحواًب ابملعاشرة احلسنة ، وهنى هللا عز وجل عن أن يستعمل الرجل حقه يف 
مشروعة، هذه الصورة غري املشروعة هي أن ميسكها يف عصمته وهو يريد بذلك اإلضرار هبا، وهذا هو 

 اإلساءة يف استعمال احلق.
ومن آايت الكتاب الكرمي أيضا اليت تدل على حرمة التعسف يف استعمال احلق قول هللا سبحانه 

من بعد وصية يوصى واألخوة ألم من املرياث:)) وتعاىل بعد أن بني سبحانه نصيب كل من الزوجني
هبا أو دين غري مضار وصية من هللا(()6(، ومعىن هذا النص الكرمي- وهللا أعلم- جيب أن تكون  
وصية اإلنسان حمققة للعدل ال أن تكون قد حصلت لألضرار واجلور واحليف كأن يوصي الشخص 

، أو يزيده على املقدار الذي قدره هللا  عز وجل حبرمان  بعض ورثته، أو ينقصه عن حقه يف املرياث
 له)7(.

أن الوصية مع أهنا حق التعسف يف استعمال احلق ووجه االستدالل من هذا النص الكرمي على حترمي 
للمورث فإنه ال جيوز له أن يستعمل حقه فيها إال على وجه مشروع، كأن يوصي ببعض ماله يف وجه 

واله، وال جيوز له أن يستعمل هذا احلق بطريق غري مشروع ، كأن من وجوه اخلري يف حدود ثلث أم
يوصي بزايدة بعض الورثة عن ابقيهم، أو حيرم البعض مما له من املرياث ، أو ينقصه عنه ، أو يقر بدين 

غري حقيقي حىت يضار الورثة، فمثل هذه الوصااي اليت فيها إضرار ابلورثة ممنوع منها، وهي إساءة 
قه يف الوصية.الستعماله حل  

 الدليل من السنة:
وأما الدليل من السنة النبوية الشريفة على حترمي التعسف يف استعمال احلق، فمنها ما روي عن عبد هللا 

بن مسعود قال:)لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احمللل واحمللل له( رواه أمحد والنسائي والرتمذي، 
 وصححه الرتمذي.
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صلى هللا عليه وسلم قال:)أال أخربكم ابلتيس املستعار، قالوا: بلى اي رسول هللا،  لوروي أيًضا أن الرسو 
 قال: فهو احمللل، لعن هللا احمللل واحمللل له()8(.

ووجه االستدالل أن الزواج من احلقوق املشروعة ، ولكن الزوج إذا طلق زوجته ثالث طلقات، فإن 
عليه ال حتل إال إذا تزوجت رجال آخر، لقوله تعاىل))فإن الزوجة قد أصبحت بعد الطلقة الثالثة حمرمة 

طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه(( ، ويشرتط أن يكون الزوج قد دخل هبا دخوال 
حقيقيا كما بينت السنة ذلك يف قول الرسول صلى هللا عليه وسلم)حىت تذوقي عسيلته ويذوق 

 عسيلتك(.
لرجل الثاين زواجا عاداي ، أي ال يكون املقصود منه أن حتل لزوجها كما يشرتط أن يكون زواجها  اب

 األول بعد أن يطلقها الزوج الثاين.
فإن كان االتفاق على ذلك مل جيز أن ترجع للزوج األول، ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم لعن احمللل 

ذا األمر  حمرم ألن الرسول لعن واحمللل له، والرسول ال  يلعن إنساان على فعل أمر مباح، فعرفنا أن ه
 من يفعله، وما دام التحليل حراما فإن زواج احمللل  يكون فاسدا.

فالزواج من األمور املشروعة، فيجوز للرجل أن يتزوج يف أي وقت  ومن أي امرأة، ما دام ملتزما  
ة.أبركان  هذا العقد وشروطه اليت بينتها الشريعة، والتحليل من األمور غري املشروع  

فإذا كان املقصود ابألمر املشروع  وهو الزواج أمرا غري مشروع وهو التحليل املنهي عنه، فإن  ذلك ال 
 يكون فاسدا ألن الشرع حرم ذلك.

ومن السنة أيًضا ما روي أن صلى هللا عليه وسلم قال:)مثل القائم على حدود هللا والواقع فيها، كمثل  
م أعالها وبعضهم أسفلهما فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضه

من املاء مروا على من فوقهم، فقال وا : لو أان خرقنا يف نصيبنا خرقا ومل نؤذ من فوقنا، فإن يرتكوهم 
 وما أرادوا هلكوا مجيعا، وإن أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا مجيعا(.

ن يف أسفل السفينة مع أن هلم احلق يف استعمال وجه االستدالل هبذا احلديث الشريف أن الذي
نصيبهم يف السفينة استعماال مشروعا كاجللوس والنوم فيه ، وما شابه ذلك، وهذا أمر ال حيتاج إىل 

برهان ، مع أن هلم  احلق يف هذا فإن احلديث قد بني أهنم عندما يريدون استعمال هذا احلق استعماال 
م وبغريهم إضرارا جسيما ال يربره  أهنم يريدون أن خيففوا يف اجلهد غري مشروع يؤدي إىل اإلضرار هب



=================حبث)التعسف يف استعمال احلقوق يف الشريعة اإلسالمية والقانون( =================   

 7 

الذي يبذلونه عند الشرب، ألن هذا التخفيف سيؤدي إىل هالكهم وهالك ركائهم يف السفينة ، بنين 
 احلديث  وجوب منعهم من استعمال حقهم على هذا الوجه)9(.

؟التعسف يف استعمال احلقمىت يتحقق   
احلدود املوضوعية املرسومة حلقه، فال يتعدى هذه احلدود غري أنه عند استعماله حلقه قد يلتزم الشخص 

يستعمله على وجه فيه اإلساءة لغريه، فيكون مسيًئا يف استعماله حلقه ، أو بعبارة أخرى متعسفا يف 
 استعماله حلقه.

ة  ومتنوعة، ذكرها والصور اليت تدخل حتت إساءة استعمال احلق، أو التعسف يف استعمال احلق كثري 
الفقهاء اإلسالميون يف أبواب متعددة من أبواب الفقه اإلسالمي يف املرفق والصلح والشركة والغصب 

 والدايت والصيال وضمان الوالة وغريها.
التعسف يف استعمال احلق وقد  وضع  القانون املدين يف مصر  ثالث  ضوابط يقام عليها معيار  

ف املالك أحد هذه الضوابط الثالثة ال يكون متعسفا يف استعماله حلقه، حبيث إذا مل يوجد يف تصر 
 وهذه الضوابط الثالثة هي اليت نصت عليها املادة اخلامسة من القانون املدين، وفيها : 

 يكون استعمال احلق غري مشروع يف األحوال اآلتية:
( إذا مل يقصد به سوى اإلضرار ابلغري.1)  
ليت يرمى إىل حتقيقها قليلة األمهية حبيث ال تتناسب ألبتة مع ما يصيب الغري ( إذا كانت املصاحل ا2)

 من ضرر بسببها.
( إذا كانت املصاحل اليت يرمى إىل حتقيقها غري مشروعة.3)  

ويف الوقت الذي نرى فيه بعض أساتذة القانون املدين يرون أن ضوابط  التعسف يف استعمال  احلق  
الثة اليت نصت عليها املادة اخلامسة من القانون املدين نرى بعضهم  يذهب حمصورة يف هذا األمور الث

إىل أن استعمال اجلار حلقه  بطريق غري مألوف إىل حد اإلضرار  ابلغري ، وهو ما يعرب عنه ابلغلو يف 
استعمال احلق ، يعترب أيًضا صورة من صور التعسف يف استعمال احلق ، بل يذهب بعض املشتغلني 

ات الفقهية اإلسالمية إىل أن التعسف يف استعمال احلق يتحقق إبحدى قواعد مخسة، هي ابلدراس
هذه الثالث اليت نصت عليها املادة اخلامسة من القانون املدين، ورابعتها هي الغلو يف استعمال احلق  

نسان كما هو رأي بعض رجال القانون املدين الذي أشران إليه.، وخامسة هذه القواعد أن يستعمل اإل
 – بدون احرتاس- حقه الذي يكون عرضة-بطبيعته- لرتتب الضرر عليه عند عدم االحرتاس)10(. 



=================حبث)التعسف يف استعمال احلقوق يف الشريعة اإلسالمية والقانون( =================   

 8 

وحنن نرى أن التعسف يف استعمال احلق ليس إال هذه الضوابط الثالثة اليت نصت عليها املادة 
الية من يقة خاخلامسة من القانون املدين ، وأما اعتبار الغلو يف استعمال احلق ، أو استعمال احلق بطر 

االحرتاس صورتني من صور  التعسف يف استعمال احلق فبعيد، كما سيتبني ذلك عند كالمنا  عن 
 الغلو يف يف استعمال احلق ، واستعمال احلق بدون احرتاس.

وإليك الكالم عن ضوابط التعسف يف استعمال احلق ، مع مالحظة أننا سنبني أن هذه الضوابط  
عية ، وأن فقهاء املسلمني قد بينوا يف مؤلفاهتم األحكام اليت تتفق مع  هذه تستند إىل األدلة الشر 

 الضوابط.
الضابط األول:  قصد اإلضرار ابلغري:   

قد يكون  قصد إحداث الضرر ابلغري هو الدافع الستعمال إنسان  حلقه  وال مصلحة له يف هذا 
هذه الصورة  من صور االستعمال   االستعمال  فيتحقق بذلك التعسف  يف استعمال احلق ، بل إن 

تعد أظهر صور إساءة استعمال احلق على اإلطالق )11(  وذلك  كالذي  يهدم جداره الذي كان 
ساترا جلاره  وليس له من غرض إال اإلضرار جباره، فهو يف هذه احلالة متعسف  يف استعمال حلقه ، 

ه يطالب حينئذ  إبعادة بناء اجلدار.وقرر  اإلمام أمحد الدردير  أحد كبار علماء املالكية أن  
وأما إذا كان قد هدمه مريدا إصالحه كخوفه من سقوطه  مثال ، أو سقط اجلدار  بنفسه فال يتحقق 

التعسف  هنا ، وال يطالب إبعادة بناء اجلدار ، ويقال للجار: اسرت على نفسك  إن شئت السرت 
.)12( 

ملالك بئًرا يف أرض ميلكها ، قاصدا هبا اإلضرار ابلناس ومن صور قصد اإلضرار ابلغري أيًضا أن حيفر ا
.)13( 

هذا وجيب أن ننظر إىل اإلضرار  ابلغري يف نطاق السلوك املألوف  للشخص العادي، فإذا كان 
التصرف الذي تصرفه املالك جامعا بني اإلضرار  ابلغري وحتقيق املصلحة للمالك، فإنه جيب أن ينظر 

لى هذا التصرف ، فإذا كانت من األمهية حبيث  ال يعترب  الضرر الذي يف املصلحة اليت ترتبت ع
أصاب الغري كان هذا التصرف مشروعا خاليا عن التعسف، وأما إذا كان املالك ال يبغي أي مصلحة 

لتصرفه هذا التصرف ، فإذا كانت من األمهية حبيث ال يعترب الضرر الذي أصاب الغري كان هذا 
عن التعسف، وأما إذا كان املالك ال يبغي أي مصلحة  لتصرفه هذا  وال يريد التصرف مشروعا خاليا 

إال اإلضرار  ابلغري  فهنا يوجد التعسف يف استعمال احلق ، وكذلك إذا حتققت بتصرفه الذي يقصد 
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به اإلضرار منفعة  عرضية  مل تكن مقصودة يف األصل كمن يزرع أشجارا يف أرضه يقصد هبا أن 
جاره فأدى زرع هذه األشجار إىل تقوية األرض  كان هذا أيًضا من صور التعسف  حتجب النور عن

يف استعمال احلق بل ويعترب  من صور التعسف ما إذا كان قصد اإلضرار  ابلغري مقروان بقصد حتقيق 
 مصلحة  اتفهة ليست هي املقصد ألول من هذا التصرف  بل مقصده األول هو اإلضرار غريه.

التعرف على أن املالك  كان يقصد  اإلضرار ابلغري فإن القضاء يف مصر يذهب إىل  وأما  كيف ميكن
أنه إذا  إذا  وقع الضرر من تصرف املالك وتبني أنه مل يتحقق له مصلحة من تصرفه هذا ، أو أنه قد  

على حتققت له مصلحة  إال أهنا اتفهة ابلقياس إىل الضرر الذي يلحق ابلغري ، فإن هذا يعترب قرينة 
 توفر قصد اإلضرار ابلغري )14(.

 مستند هذا الضابط:
يرى بعض الباحثني أن هذا الضابط  يستند  إىل دليل من األدلة الشرعية اليت تبىن عليها األحكام يف 

حترمي  -الشريعة اإلسالمية ، وهو القياس ، وذلك ألنه ثبت يف الشرع  بنص الكتاب كما سبق أن بينا
ه املعتدة قاصدا  اإلضرا هبا، وثبت كذلك حترمي وبطالن الوصية اليت ؤ تؤدي أن يراجع املطلق مطلقت

إىل اإلضرار ابلورثة ، وملا كانت العلة يف كل  منهما هي قصد اإلضرار  ابلغري ، فإنه يقاس عليهما   
 كل تصرف تتحقق فيه هذه العلة)15(. 

س ،هو السنة املصدر الثاين من وحنن نرى أن هذا الضابط يستند إىل دليل  شرعي أقوى من القيا 
مصادر التشريع يف اإلسالم فقد روي أن الرسول صلى هللا عليه وسلم  قال)) ال ضرر وال ضرار(( 

 فيكون كل فعل مؤداًي إىل اإلضرار  ابلغري حراما مبقتضى هذا النص.
 الضابط الثاين: أن تكون املصاحل اليت يرمى إىل حتقيها ال تتناسب مع ضرر الغري:

إذا كانت املصلحة اليت يرمي صاحب احلق إىل حتقيقها يرتتب عليها ضرر للغري أعظم منها كان ذلك  
 صورة من صور التعسف يف استعمال احلق .

 من هذا مثال ما إذا أخرج صاحب البيت روشنا )16( من جدار بيته على الشارع أو أخرج ساابطا 
الروشن أو السقيفة إىل إظالم موضع يف الشارع  أي سقيفة بني حائطني والشارع بينهما فأدى إخراج

إظالما ال حيتمل يف العادة )17( أو أدى ذلك إىل منع العرابت ووسائل النقل احململة حبمولتها اليت متر 
 هبذا الشارع )18(.  
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هذا وجيدر بنا أن نبني آراء العلماء يف إخراج الروشن والساابط إىل الطريق النافذ، مث نرجح ا نراه من 
 هذه اآلراء.

آراء العلماء   
 اختلف العلماء يف إخراج الروشن والساابط اختالفا ميكن أن جنمله يف ثالثة آراء: 

 الرأي األول:
يف العادة ضررا  –ما يراه احلنابلة وهو أنه ال جيوز إخراج الروشن والساابط سواء أكان ذلك يسبب  

ط  ميلك احلائطني اللذين يستقر عليهما للمارة ، أم ال يسبب ذلك، وسواء أكان املخرج للسااب
الساابط أم ال ، وسواء أحصل على إذن من احلاكم يف إخراج الروشن أو الساابط أم مل حيصل على 

 إذن منه )19(.
 
الرأي الثاين:   

ما يراه أبو حنيفة وأبو يوسف ، وهو أنه ال جيوز إال بعد احلصول على إذن من احلاكم فإذا أخرج 
حىت ولو كان  –من غري أن حيصل على إذن من احلاكم  فإنه حيق لكل واحد من الناس املالك شيًئا 

أن مينع املالك من إخراجه  سواء أكان يرتتب   -أضعف الناس منزلة ، وسواء أكان  مسلما أم ذميا
 على اإلخراج ضرر أم كان ال يرتتب عليه؛ ألن يف هذا العمل افتياات على رأي احلاكم يف األمور اليت

 جيب أن يفوض تدبريها إليه )20(.
ويتفق ابن عقيل أحد فقهاء احلنابلة مع أيب حنيفة وأيب يوسف صاحب أيب حنيفة يف أنه يشرتط جلواز 

إخراج الروشن أو الساابط أن حيصل على إذن من احلاكم ، إال أن ابن قدامة وهو يصور رأي ابن 
أنه حيق لكل واحد من الناس أن ينتزعه  إذا مل عقيل  مل يبني هل هو  يتفق أيًضا مع أيب حنيفة يف 

حيصل على إذن من احلاكم ، أم أن  ابن عقيل ال يرى ذلك بل يرى ترك ذلك األمر إىل احلاكم نفسه  
 كما يراه بعض العلماء ممن سنذكرهم يف أصحاب الرأي الثالث)21(.

الرأي الثالث:   
 ما يراه املالكية)22( والشافعية)23( واألوزاعي  وإسحاق بن راهويه وحممد بن احلسن صاحب أيب 

حنيفة ، وهو أنه  جيوز إخراج الروشن والساابط  ما مل يؤد ذلك إىل اإلضرار ابملارة ، وليس ألي واحد 
 من الناس احلق فيمنع املالك من ذلك ما دام مل يتحقق به ضرر)24(.
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مثال غري مرتفع االرتفاع الذي فإذا حتقق الضرر من إخراج الروشن أو الساابط ، أبن كان أي منهما  
ميكن املار من الطريق أن مير منتصبا من غري احتياج إىل أن يطأطئ رأسه يف الطريق اليت يكون املرور 

فيها قاصًرا على الناس السائرين على أقدامهم، أو كان غري مرتفع  يف الطرق اليت متر هبا املركبات 
ري فيها حبمولته، فإنه يف هذه احلالة ال جيوز اإلخراج.ووسائل النقل االرتفاع الذي ميكنها من الس  

وكذلك يتحقق الضرر أبن كان إخراج الروشن أو الساابط مؤداًي إىل إظالم املوضع إظالما ال حيتمل  
يف العادة فال جيوز كما بينا كل ذلك  سابقا. ولو فعل املالك ما هو ممنوع منه فإنه جيب إزالته، واملزيل 

وليس كل واحد من الناس، ألنه لو أعطى كل واحد من الناس حق إزالته ألدى ذلك  له هو احلاكم 
غالبا إىل حدوث فتنة بني الناس، لكنه حيق لكل واحد من الناس أن يطالبه إبزالته، ألنه حينئذ داخل 

 يف نطاق إزالة املنكر)25(.
:أدلة اآلراء  

 دليل الرأي األول:
م جواز إشراع الروشن والساابط إىل الطريق النافذ أبن بناء يستدل احلنابلة على ما يرونه من عد 

الروشن أو الساابط يعترب بناء يف ملك الغري بغري إذنه، ألن الطريق النافذ وهواؤه ميلكه كل املسلمني ، 
والبناء يف ملك الغري ال جيوز  إال إذا كان ذلك إبذنه، كبناء املصطبة أو إخراج الروشن أو الساابط يف 

ري انفذ بغري إذن من أهل ذلك الدرب.درب غ  
 دليل الرأي الثاين: 

يستند رأي أيب حنيفة إىل أن كل واحد من الناس يعتد صاحب حق يف املرور يف الطريق العام بنفسه 
ويداويه، فكان له احلق يف أن ينقضه كما يف حالة امللك املشرتك إذا بىن فيه أحدهم شيًئا  كان لكل 

 واحد منهم احلق يف نقضه، فكذلك احلكم فيما حنن فيه)26(.
 دليل الرأي الثالث: 

يستند أصحاب هذا الرأي إىل أن إخراج الروشن أو الساابط إىل الطريق النافذ يعترب ارتفاقا مبا مل يتعني 
فيه ملك أحد من لناس غري مؤد إىل حدوث ضرر، فيكون من األمور اجلائزة كالسري يف الطريق 

 واجللوس فيها سواء بسواء )27(. 
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املناقشة:     
انقش احلنابلة ما استدل به مالك والشافعي  واألوزاعي ومن معهم من أن هذا ارتفاق مبا مل يتعني ملك 

ن جائزا كالسري يف  الطريق واجللوس فيها فقالوا: إن هناك فارقا بني إخراج أحد فيه من غري ضرر فكا
ا، فإن الطريق قد جعلت للسري  فيها ومل حيدث ضر الروشن أو الساابط واملرور يف الطريق واجللوس فيه

من هذا السري، واجللوس يف الطريق ال يستمر دائما  وال ميكن التحرز  عنه، خبالف الروشن والساابط 
 فإهنما دائمان وميكن التحرز منهما.

ول وقال احلنابلة أيضا: ال نسلم أنه ال حيصل ضرر من الروشن والساابط، فإهنما يتسببان يف حص
الظلمة يف الطريق ومينعان الضوء عنه، ورمبا سقط أي منهما على املارة يف الطريق أو سقط جزء منهما 

فأدى كل ذلك إىل قتل املارة أو إىل إصابتهم. وقد تعلو أرض الشارع مبرور األايم وتراكم طبقات 
ىل منع مرور الدواب الرتاب والطني بعضها فوق بعض، فيؤدي ذلك إىل اصطدام رءوس املارين هبما، وإ

أبمحاهلا، ويقطع الطريق إال على املشاة، وكل هذه األمور ضرر بال ريب، وكل ما أفضى إىل حدوث 
الضرر يف املآل جيب منعه يف االبتداء ، كما لو أراد املالك أن يبين حائطا مائال إىل الطريق خيشى 

 وقوعه على من مير فيها فإنه مينع من ذلك )28(.
لى هذه املناقشة:ما جياب به ع  

ميكن أن جنيب على ما قاله احلنابلة أبنه على فرض التسليم بوجود الفارق بني الروشن    
أو الساابط و الطريق ، فإنه ال يزال االستدالل قائما أبن هذا ارتفاق مبا مل يتعني فيه ملك  أحد ومل 

إىل إظالم الطريق ، بل حيدث هبذا االرتفاق ضرر ألحد وال نسلم أن كل روشن  أو ساابط مؤد 
املتصور انه ميكن أن حيدث إظالم من بعضها  وال حيصل إظالم من بعضها وال حيصل إظالم من 

البعض اآلخر فما أدى  منها إىل إظالم الطريق فنحن معكم يف القول مبنعه، وما مل يؤد إىل اإلظالم 
 فال ضرر منه فيجوز إبقاؤه.

ط كله او يسقط جزؤه على املارة، وكون هذا مربرا ملنعه ، إذ ميكن وكذلك ال نسلم القول أبنه رمبا يسق
لنا ان نقول كذلك: رمبا يسقط احلائط املتصل ابلشارع على املارة وإن كان سليما، فيجب منع بناء 

احليطان جبوار الشوارع واألماكن اليت مير فيها الناس، وهذا قول مل يقله أحد، والذي ميكن قوله يف هذا 
: إن احلائط الذي خيشى سقوطه هو الذي جيب هدمه، والذي ال خيشى سقوطه ال يطالب اجملال 
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أحد هبدمه، وكذلك الروشن أو الساابط إما أن خيشى سقوط أي منهما، أو ال خيشى سقوطه، فإذا  
 كان خيشى سقوطه منع قبل البناء ونزع بعد البناء، وإن كان ال خيشى سقوطه فال ضرر من وجوده.

احلنابلة: إن األرض قد تعلو فيؤدي ذلك إىل اصطدام رءوس املارين هبما وإىل منع الدواب وأما قول 
أبمحاهلا، فإننا أيًضا ال نسلمه سببا للمنع إذ ميكن يف هذه احلالة أي حالة ارتفاع األرض أن يطالب 
 صاحب الروشن أو الساابط ابلعمل على خفض األرض مرة أخرى حىت يتمكن الناس من املرور يف

 الشارع ، فإذا مل يفعل ذلك فإنه حينئذ يطالب هبدم الروشن أو الساابط.
 رد على ما استدل به احلنابلة:

وأما ما استدل به احلنابلة من أنه بناء يف ملك الغري بغري إذنه، فال نسلمه ألن امللك هنا اثبت للكل  
رج الكل روشنا يف مكان واحد مبا فيهم صاحب الروشن والساابط،  وغاية األمر أنه ال ميكن أن خي

وإمنا املتصور أن خيرج كل واحد يف اهلواء الذي أمام ملكه املطل على الشارع، وإذا أخرج كل مالك 
 أمام ملكه روشنا أو ساابطًا فإنه يكون  قد أخرج يف ملكه املشرتك إبذن الباقني عرًفا.

  رد على ما استدل به أبو حنيفة: 
فة فإنه يكون مقبوال يف حالة الروشن أو الساابط الذي أدى إىل إحداث وأما ما ستدل به أبو حني 

إضرار ابملارة ، وأما الذي ال يؤدي إىل اإلضرار ابملارة  فإنه ال يتعارض مع حق املارة يف املرور يف 
الطريق العام، وعلى ذلك فإن الداعي إىل منع صاحب الروشن أو الساابط من إخراجه مل يتحقق ما 

راج غري ضار أبحد ، وأما إذا أضر أبحد فإنه جيوز لكل واحد أن يطالب إبزالته ، واملزيل له دام اإلخ
 هو احلاكم حىت ال يؤدي إعطاء كل واحد من الناس احلق يف اإلزالة إىل حدوث الفتنة بني الناس.

يس ألحد أن مينع وهبذا يتبني أن الرأي األوىل ابلقبول هو الرأي القائل ابجلواز إذا مل يضر ابملارة، ول
 املالك من ذلك ما دام قد توفر شرط عدم الضرر ابلغري.

هل جيوز الصلح على إشراع الروشن بعوض؟   
بني فقهاء الشافعية أنه حيرم الصلح على إخراج الروشن أو الساابط بعرض، حىت ولو كان الذي  

ني:صاحل عليه هو احلاكم نفسه، واستندوا يف هذا احلكم إىل األمرين اآلتي  
 األمر األول:أن اهلواء ال جيوز إفراده ابلعقد، وإمنا يكون دائما  اتبعا للقرار كاحلمل ابلنسبة لألم.

األمر الثاين:أن إخراج الروشن أو الساابط ال خيلو من أحد أمرين : األول أن يؤدي إىل حدوث ضرر، 
فإن اإلخراج حينئذ ال جيوز ، والثاين: أن ال يكون ضارا أبحد ، فإذا كان األول وهو إحداثه الضرر 
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وأما إذا كان ابلثاين وهو عدم اإلضرار أبحد فإن املالك حينئذ مستحق لإلخراج ، وكل ما يستحقه 
اإلنسان يف الطريق ال جيوز أن يطالب مبقابل له كاملرور فإنه حق لكل إنسان يف الطريق ، وال جيوز أن 

 يطالب مبقابل ملروره فيه )29(.
منا عن مسألة إخراج الروشن والساابط، ولنواصل اآلن ذكر صور أخرى تندرج حتت وهبذا ينتهي كال

هذا الضابط الذي نتكلم  عنه من ضوابط التعسف يف استعمال احلق ، وهو أن تكون املصاحل غري 
 متناسبة مع ضرر الغري.

من صور هذا الضابط أيًضا ما ذكره املالكية )30( وبعض احلنفية )31( من أن املالك إذا أراد أن يفتح  
كوة  ، أي طاقة تشرف على جاره أو شباكا يشرف عليه من ابب أوىل فإنه مينع من ذلك إذا كانت 

الفتحة حبيث متكن صاحبها من االطالع على جاره وأهله، ألن املصلحة اليت يرمي املالك إىل حتقيقها 
حلاصل للجار، وهو االطالع وهي دخول الضوء أو الشمس أو اهلواء إىل ملكه ال تتناسب مع الضرر ا

 على حرماته، فيجب سد هذه الكوة وهذا الشباك.
إىل هذا يذهب بعض احلنفية ، ويذهب إليه  املالكية أيًضا كما قلنا ،إال أن املالكية قيدوا ذلك 

 أبمرين:
 األول: أن يكون الفتح جديدا ، فإن كان الفتح قدميا فإنه ال يقضى بسده، ويقال للجار: اسرت على 

 نفسك إن شئت.
الثاين: أن ال  تكون الفتحة عالية حبيث ال ميكن التطلع منها على اجلار إال ابلصعود على السلم 

 مثال،فإذا كانت عالية هبذا املقدار فإنه ال يقضى كذلك  بسدها.
وإذ حكم بسد هذه الفتحة اليت توفر فيها القيدان فإنه ال يكتفى بسد ظهرها مع بقاء شكلها على ما 

و عليه. ألنه  ميكن أن يكون يف املستقبل ذريعة ألن يدعي صاحبها أهنا قدمية  ويطالب بفتحها. ه
 فال بد إذن من سد الفتحة من أصلها ، وإزالة  كل ما يدل عليها من عتبة أو خشبة وحنومها )32(.

هذا ما يراه املالكية ، وأما الشافعية )33( وبعض احلنفية )34( وداود الظاهري وابن حزم الظاهري )35( 
فإهنم يرون  جواز أن يفتح املالك ما شاء من الكوات، سواء أكانت يف أعلى اجلدار أم يف غري أعاله، 
حىت لو أشرفت على دار جاره وحرميه. وعلى جاره إذا أراد أن يسرت نفسه أن يبين يف ملكه ما يؤدي 

 إىل هذا السرت. إال أن صاحب الكوة ممنوع من االطالع على جاره)36(.
 ما اعتمد عليه الشافعية:
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 يعتمد الشافعية على أمرين:
األمر األول: أن جلار ميكنه أن يدفع الضرر عنه ببناء ساتر أمام الكوة، فهذا من حقه حىت لو تضرر 

 صاحب الكوة من منع الضوء من أن يدخل من الكوة أو من منعه من النظر منها)37(. 
فع مجيع احلائط الذي هي فيه جاز له ذلك  ومل مينع منعه، األمر الثاين:أن صاحب الكوة  لو أراد ر 

كما بني   –ففتح الكوة اليت يتحقق هبا رفع لبعض أجزاء احلائط حبيث يرتفع عن قامة اإلنسان العادية 
ينبغي أن يسمح به ما دام مقصودا به دخول اهلواء أو الضوء، وليس مقصودا به االطالع  -املالكية

أننا خنالف املالكية يف اشرتاطهم أن ال يكون الفتح جديدا ، فالضرر جيب أن على حرمات جاره، غري 
يزال ولو كان قدميا، وسنناقش الشافعية فيما قالوه مث نعرج على ما اعتمد عليه ابن حزم مث نناقشه فيه، 

 وإليك مناقشة الشافعية.
 مناقشة الشافعية:

ة يف أعلى احلائط أو يف غري أعاله غري مسلم ، قول الشافعية جبواز ذلك مطلًقا أي سواء كانت الكو  
ألن ذلك يؤدي إىل اإلضرار ابجلار، واإلضرار ممنوع  كما سبق يف احلديث الشريف، وكون اجلار 

يستطيع أن يدفع الضرر عنه ببناء ساتر أمام الكوة ال يعترب مربرا  جلواز اإلقدام على هذا الفتح ، وإال  
أن حياول شخص االعتداء على شخص آخر ما دام يف إمكان هذا  -هبذا املنطق -كان من اجلائز  

 اآلخر أن يصد اعتداءه.  
أيضا أبن صاحب الكوة له أن يرفع احلائط كله فمن ابب أوىل له أن يفتحه فتحة فيه غري والقول 

اراد صاحبه رفعه فال خيلو من أحد أمرين.\مسلم  أيضا وذلك ألن احلائط إذا   
ار ابجلار أو ال يقصد اإلضرار به بل يرى مصلحة يف رفعه كأن خاف سقوطه ، إما أن يقصد اإلضر  

فإذا قصد اإلضرار ابجلار فليس له ذلك  ، بل يطالب إبعادة بناء اجلدار كما سبق أن بيناه عند  
 كالمنا على الضابط األول من ضوابط التعسف يف استعمال احلق.

ق بني رفع احلائط كله وفتح كوة فيه  إذ جرت  عادة وأما إذا مل يقصد اإلضرار ابجلار فهناك فار  
إىل سرت بيته  –غالبا  –الناس على أن املالك إذا رأى بيته قد انكشف بوقوع حائط كان يسرته  يبادر 

على  –حبائط جديد ، حىت لو حتمل هو وحده تكاليف بناء هذا احلائط اجلديد ، لئال يعرض بيته 
ه لكشف أسراره ، خبالف فتح الكوات اليت حتدث ال يبادر اجلار  للسرقة ولئال يعرض نفس -األقل 

ببناء يسرت هذه الكوة ألن ذلك قد يكلفه تكاليف يراها ابهظة ابلنسبة إىل هذه  -غالبا –يف العادة 
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الفتحة  ابإلضافة إىل أهنا لن تؤدي إىل كشف أسرار بيته ابلقدر الذي حيصل من جراء رفع احلائط  
هذه الكوة مدة فتكون وسيلة الطالع اجلار على حرمات  جاره.كله، فرمبا تركت   

 ما استدل به ابن حزم:
  استدل ابن حزم الظاهري بعدة أمور يراها مؤدية إىل ما يدعيه  من جواز الفتح)38(.

األمر األول : أن اجلار ال حيل له أن ينتفع حبائط جاره إال إذا ورد نص يفيد إابحة هذا االنتفاع، ومبا 
بقاء حائط اجلار مسدودا ال جيوز فتحه هو سرت جلار صاحب احلائط، والسرت يعد انتفاعا ابحلائط أن إ

 فال حيل للجار  أن ينتفع به ، فال جيوز للجار أن مينع جاره من فتح كوة يف حائطه.
  واجلواب عن هذا بعدم التسليم، وإال ملا جاز للجار أن يسند شيًئا إىل حائط جاره ، أو يستظل به 

 أو غري ذلك من األمور اجلائزة اليت ال تضر حبائط اجلار ومل يرد فيها نص.
 

األمر الثاين: أنه إذا سقط احلائط من غري أتثري لصاحبه يف ذلك فإن صاحبه غري مكلف ببنائه ، وإمنا 
ي على اجلار إذا أراد السرت على نفسه أن يبين حائطا يف ملكه ، وليس هناك فرق بني هذه احلالة وه
حالة  سقوط احلائط  من غري أتثري  لصاحبه يف ذلك، وإسقاط مالكه له بنفسه، وإذا جاز له أن 

 يسقط كله بنفسه فيجوز له أن يسقط بعضه بفتح الكوة فيه.
ن فسقوط احلائط  بنفسه ليس فيه أي نوع من أنواع \واجلواب عى هذا أن هناك فرقا بني احلالتني

ففيه قصد اإلضرار ابجلار واإلضرار ممنوع. التعدي، وأما إسقاط املالك له  
األمر الثالث: أي فرق بني االطالع على اجلار من السقف واالطالع عليه من قاع الدار؟ ال فرق 

بينهما ،وإذا كان االطالع من على السقف غري ممنوع فيصري االطالع من قاع الدار غري ممنوع  
 كذلك.

جبنا عليها انقش ابن حزم املانعني بقوله: فإن احتجوا ابخلرب وزايدة على هذه األمور اليت ذكرانها وأ
)الضرر وال ضرر( فهذا خرب ال يصح ألنه إمنا جاء مرسال ،أو من طريق فيها زهري بن اثبت وهو  

 ضعيف إال أن معناه صحيح.
الضرر مث قال :وال ضرر أعظم من أن مينع املرء من التصرف يف مال نفسه مراعاة لنفع غريه، فهذا هو  

 حقا. 
 وميكن أن جنيب عن هذا مبا أييت: 
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أوال: ادعاء ابن حزم أن  حديث)ال ضرر وال ضرار( مرسل  أو من طريق فيها  زهري  بن  اثبت  وهو 
ضعيف نرد عليه أبن هذا احلديث جاء من عدة  طرق ليس فيها إرسال فقد روي عن ابن عباس وأيب  

 سعيد اخلدري وعبادة بن الصامت )39(.
يا: ادعاء ابن حزم أن منع مالك احلائط من فتح الكوة مراعاة لنفع جاره فيه إضرار مبالك احلائط اثن

أعظم من الضرر   الذي ميكن أن يصيب اجلار ابلفتح ، هذا االدعاء غري مسلم أيًضا ، ألن االطالع 
فيه. على احلرمات ضرر ال يساويه الضرر الذي يلحق  مبالك احلائط إذا منع من فتح الكوة  

وبعد . فمن الغريب أن يقول بعض فقهاء الشافعية يف جمال توضيح هذا احلكم الذي بيناه هلم وهو 
جواز فتح الكوة املطلة على اجلار مطلقا ، يقول الباجوري أحد فقهاء الشافعي)40( : واحلاصل أن  

أضره، وال أدري مل كل أحد يتصرف يف ملكه مبا ال يضر مبلك اجلار حنو احلفر جبواره فيمنع منه إذا 
هذا الفرق يف احلكم  بني اإلضرار ابجلار واإلضرار مبلك اجلار، ومل ال أيخذا حكما واحدا وهو املنع  
 كما  يفهم من حترمي الضرر يف الشريعة اإلسالمية؟ إذ أنه ال يفهم من  ذلك إىل  حترمي  كل ضرر.

حلال يف القانون املدين:ا   
ع الفقه املالكي يف جواز فتح الطاقات  أو املكناور كما مساها القانون يتفق القانون املدين يف مصر م

من القانون املدين  821املدين يف مصر، إذا كانت عالية عن قامة اإلنسان العادي، فقد نصت املادة 
املصري على أنه: ال تشرتط أية مسافة لفتح املناور وهي اليت تعلو قاعدهتا عن قامة اإلنسان املعتادة، 

  يقصد هبا إال مرور اهلواء ونفاذ الضوء دون أن يستطاع اإلطالل منها على العقار اجملاور.وال
وعلى هذا يكون املنور هو الفتحة اليت تعلو قاعدهتا عن قامة اإلنسان املعتادة وال يقصد هبا إال مرور  

 اهلواء ونفاذ النور دون أن يستطاع اإلطالل منها على ملك اجلار.
ونظرا إىل أن املناور هبذا املعىن ال تؤدي إىل إحداث ضرر ابجلار، فإن القانون يف مصر مل يفرض  

مسافة معينة بني احلائط الذي هي فيه وملك اجلار كما فرض ابلنسبة للمطالت، وهي الفتحات اليت 
صري خبصوص متكن من النظر  إىل اخلارج مثل النوافذ واملشرابت واخلارجات، فقد فرض القانون امل

املطالت املواجهة وهي اليت تسمح ابلنظر إىل ملك اجلار  مباشرة أن ال تقل املسافة من ظهر احلائط 
من  819الذي هي فيه أو منحافة املشربة أو اخلارجة إىل ملك اجلار عن مرت كما هو نص املادة 

ى مسافة ال تقل عن مرت، القانون املدين وهو: ال جيوز  للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه عل
 وتقاس املسافة من ظهر احلائط الذي فيه املطل  أو من حافة املشربة أو اخلارجة.
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وهي اليت ال تسمح ابلنظر إىل ملك اجلار مباشرة ، بل  -وفرض القانون ابلنسبة إىل املطالت املنحرفة 
سافة عن نصف مرت، فقد نصت أن ال تقل امل –اباللتفات ميينا أو مشاال أو ابالحنناء إىل اخلارج 

من القانون املدين على أنه : ال جيوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة  820املادة
تقل عن حنو مخسني سنتيمرتا من حرف املطل، ولكن يرتفع هذا احلظر إذا كان املطل املنحرف على 

 العقار اجملاور هو يف الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام.
وأما املناور فلم يفرض القانون يف شأهنا أية مسافة، فيباح للمالك أن يفتحها يف حائطه املطل على 

ملك اجلار وهو بذلك يزاول حقه يف استعمال ملكه وعلى ذلك فليس للجار حق مطالبته  بسد هذه 
يف حائط جاره حىت لو املناور، بيد أن له احلق يف أن يبين ساترا فاصال بينه وبني هذه املناور املفتوحة 

أدى ذلك الساتر إىل سد هذه املناور املفتوحة يف حائط جاره حىت لو أدى ذلك الساتر إىل سد هذه 
املناور ، وال يسقط حقه يف ذلك أبدا، فمهما مضى على فتح املناور من زمن فليس لصاحب املناور 

من إقامة ساتر يف ملكه يؤدي إىل احلق يف أن يدعي لنفسه كسب ارتفاق ابلتقادم يكون مانعا للجار 
 سدها )41(.

إال أنه ينبغي أن يالحظ أن القانون املدين وإن  كان قد اتفق مع الفقه املالكي إال أن هذا االتفاق 
كما سبق   –ليس اتما ،فهما يتفقان يف انحية وخيتلفان يف انحية أخرى، وذلك ألن الفقه املالكي 

ن قامة اإلنسان العادي إىل قدمية وحديثة، وبني أن لكل منها قد قسم الفتحات اليت تعلو ع -بيانه
حكما خاصا هبا ، فأما القدمية فقد صرح فقهاء املالكية إببقائها وليس للجار أن يطالب بسدها، 

والقانون املدين ال خيتلف مع الفقه املالكي يف هذه الصورة، وأما الفتحة احلديثة فإن فقهاء املالكية قد 
دها إذا طلب اجلار ذلك، وهنا نرى أن القانون املدين خيتلف مع الفقه املالكي، فإن بينوا وجوب س

لقانون املدين ال يشرتط يف اإلبقاء على الطاقة واملناور  أن يكون قدميا، بل جييز القانون فتح املناور 
قدمية  من القانون املدين، فلم يفصل فيها بني 821مطلًقا كما يفهم من اإلطالق يف نص املادة 

 وحديثة.
وإذا كان الفقه املالكي قد فرق يف احلكم بني القدمية واحلديثة، فإن هذا يفيد أن األصل يف الفقه  

املالكي هو عدم جواز فتح املناور، إال أنه إذا كان املنور قدميا فإن القدم يكون مربرا جلواز اإلبقاء على 
 فتحه.
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قدمية واحلديثة فما دامت املناور ال يقصد هبا اإلضرار ابجلار وحنن ال نرى مربرا للتفريق يف احلكم بني ال
ابالطالع على حرماته ، بل هي من االرتفاع عن قامة اإلنسان العادي،وال يقصد منها إال مرور اهلواء 
أو الضوء أو الشمس فال مانع من السماح هبا ، وأما إذا ثبت أن جلار قد قصد هبذه املناور أن يطلع 

اختذها وسيلة لذلك، أو إللقاء خملفات منزله يف ملك جاره، فإنه بذلك يكون قد  على جاره، أو
استعملها يف غري الغرض الذي جيب أن تقصد له، فيحق للجار حينئذ أن  يطالب بسدها  كما هو 

 احلال يف القانون )42( .
ض احلنفية وهو الفتح وهذا رأي أيًضا تتحقق به املالءمة بني ما يراه الفقهاء الشافعية والظاهرية وبع
 على اإلطالق ، وما يراه فقهاء املالكية وهو تقييد جواز الفتح حبالة خاصة.
 ولننتقل اآلن إىل ذكر صور أخرى للمصاحل اليت ال تتناسب مع ضرر الغري.

من هذا أيًضا ما إذا أراد شخص تنفيض سجاجيده أو حصره أو ما ماثلها على ابب منزله وكان 
منها يضر أبجسام املارة أو مبالبسهم ، فقد نقل الشيخ حممد عرفة الدسوقي من كبار الغبار املنفصل 

علماء املالكية عن ابن حبيب من كبار علمائهم أيًضا أنه: مينع الشخص من تنفيض احلصر وحنوها  
 على ابب داره إذا أضر الغبار ابملارة، وال حجة له أنه إمنا فعله على ابب داره )43(.

ا الضابط أيًضا  ما إذا أراد شخص أن يدفع بتصرفه ضررا خفيفا فرتتب على هذا ويدخل يف هذ
التصرف ضرر أعظم من الضرر الذي قصد أن يدفعه، كما إذا امتدت أغصان شجرة ميلكها شخص 

يف هواء ملك جاره  فإنه جيب على مالك الشجرة أن يزيل تلك األغصان املمتدة إىل ملك جاره 
ردها إىل انحية أخرى وإما بقطعها ، وذلك ألن اهلواء ميلكه صاحب القرار إبحدى وسيلتني: أما ب

 فوجب عليه أن يزيل ما يشغله من ملك غريه كالقرار سواء بسواء.
فإذا امتنع مالك الشجرة عن إزالة أغصاهنا أجرب على إزالتها، قياسا على احليوان إذا دخل دارا غري  

ا حق إخراجه ، وغاية األمر  أن اجلار إذا أمكنه أن  يزيل دار صاحبه فإن لصاحب الدار اليت دخله
األغصان من  غري إتالف وال  قطع لألغصان بدون مشقة يتحملها  أو غرامة يتكلفها مل  جيز له 

حينئذ إتالفها قياسا على دخول احليوان دارا لغري صاحبه فلصاحب الدار  اليت دخلها أن خيرجه بدون 
ذلك ، فإذا أتلفه وكان ابستطاعته تاليف هذا االتالف كان ضامنا ملا أتلفه،  إتالفه ما دام قد أمكنه 

وأما إذا مل  ميكنه إزالة األغصان إال ابإلتالف  فله احلق يف ذلك  قرر ابن قدامة هذا احلكم مث قال: 
 وال شيء عليه فإنه ال يلزمه إقرار مال غريه يف ملكه )44(.
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ة جاره إىل ملكه إذا رفعه بقطع األغصان يف حني أنه ميكنه فالضرر احلاصل من امتداد أغصان شجر 
إزالة هذا الضرر بتحويل األغصان ىل انحية أخرى يعترب صورة من صور التعسف يف استعمال احلق، 

بعد  –وكذلك إذا رفعه إبتالف الشجرة نفسها يف حني أنه كان ميكنه رفعه بقطع األغصان فقط 
كان ذلك أيًضا صورة من صور   –صاهنا إىل انحية أخرى امتناع صاحب الشجرة عن حتويل أغ

 التعسف يف استعمال احلق .
مستند  هذا الضابط:    

ميكن أن يستند هذا الضابط على منع الضرر يف الشريعة اإلسالمية كما هو نص حديث رسول هللا 
لشوكاين دليل ا -كما يقول–صلى هللا عليه وسلم ، وهو  قوله)ال ضرر وال ضرار ( ففي هذا احلديث 

على حترمي الضرار على أي صفة كان من غري فرق بني اجلار وغريه فال جيوز يف صورة من الصور إال 
بدليل خيص به  هذا العموم، فعليك مبطالبة من جوز املضارة يف بعض الصور ابلدليل ، فإن جاء به 

د له كليات وجزئيات. قبلته، وإال ضربت هبذا احلديث وجهه .فإنه قاعدة من قواعد الدين، تشه
 انتهى كالم الشوكاين )45( 

وروي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيًضا أنه قال ) من ضار أضر هللا به، ومن شاق شاق هللا  
 عليه( )46(.

وقد اختلف العلماء يف معىن كل من الضرر والضرار، فمن العلماء من يذهب إىل أن الضر هو أن 
والضرار أن تضره من غري أن تنتفع ، ومنهم من يرى أن الضرار هو اجلزاء  تضر غريك وتنتفع أنت به ،

 على الضر وأما الضرر فهو يف االبتداء ، ومن العلماء من يرى أن الضرر والضرار مبعىن واحد)47(.
 الضابط الثالث: أن تكون املصاحل اليت يرمى إىل حتقيقها غري مشروعة: 

ة غري مشروعة كان  هبذا متعسفا يف استعمال حقه، فاجلار إذا قصد الشخص ابستعماله حلقه مصلح
الذي جيعل بيته مأوى للصوص يهددون جريانه ، ويسطون عليهم من منزله  قد تعسف يف استعمال 

 حقه.
 مستند هذا الضابط: 

ميكن أن  يستند  هذا الضابط  إىل القياس، فقد ورد يف الشرع حترمي استعمال اإلنسان حلقه املشروع 
بعض األمور إذا قصد هبا حتقيق غرض غري مشروع، فمع أن الزواج مثال يف األصل عمل مشروع يف 

فإن الشرع حرم  زواج التحليل، فعن عبد هللا بن مسعود  رضي هللا عنه قال: لعن رسول هللا صلى هللا 
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ن إال لفاعل عليه وسلم احمللل واحمللل له.  فدل هذا احلديث على حترمي التحليل، ألن اللعن  ال يكو 
 الفعل احملرم، وكل فعل حمرم منهي عنه )48( . 

فالزواج جمعول لكي حيصل به العشرة الدائمة وتكوين األسرة ولكنه ملا قصد به عمل مؤقت يتوصل به 
 إىل هدف آخر ذمه الشرع.

اليت  فيقاس على حترمي زواج التحليل وما ماثله من كل  ما ثبت  حترميه  ابلنص  غري  ذلك من األمور 
 يقصد هبا اليت يقصد هبا التوصل إىل حتقيق أغراض غري مشروعة)49(.    

 الغلو يف استعمال احلق:
كما تكلمنا عن التعسف يف استعمال احلق يف القانون املدين،وبينا أن ضوابطه الثالثة تستند إىل األدلة 

 تتفق مع هذه الضوابط، الشرعية ، وأن فقهاء املسلمني القدامى قد بينوا يف كتبهم األحكام اليت
سنتكلم أيًضا عن الغلو يف استعمال احلق،  ونبني أن الفقهاء املسلمني قد قرروا األحكام اليت تتفق مع 

 هذا الضابط من ضوابط استعمال.
 وإليك بيان ذلك:

األصل أن اإلنسان له حق استعمال ملكه مبا حيقق له كل املنافع اليت ميكن أن تعود عليه منه، ومن 
لطبيعي أن ينجم يف بعض األحوال بل ويف كثري من األحوال عند استعمال اإلنسان مللكه استعمال ا

عاداي بعض املضايقات أو األضرار املألوفة اليت يكون من العسري على املالك أن يتحرز عنها. وهذا 
ى ضوابط تؤدي أمر جيب أن يتحمله اجلريان فيما بينهم، وإال أضحى استعمال املالك مللكه موقوفا عل

 يف النهاية إىل تعطيل هذا االستعمال العادي، أو إىل إبطال حقه يف التصرف فيما ميلكه. 
وقد بني فقهاء احلنفية أن القياس يف هذا اجملال أن الشخص ال مينع من تصرفه يف ملكه اخلاص حىت 

ك يف املسائل اليت يؤدي لو أدى ذاك إىل إحلاق الضرر ابلغري، هذا ما يقتضيه القياس،ولكن القياس يرت 
 استعمال احلق فيها إىل إحلاق ضرر فاحش ابلغري، أي ضرر ظاهر به.

أو الضرر البني هو:ما يكون سببا للهدم   رووضح احلنفية أن املراد ابلضرر الفاحش  أو الضرر الظاه 
 وخيرج عن االنتفاع ابلكلية  وهو ما مينع احلوائج األصلية  كسد الضوء ابلكلية.

رحوا أبن سد الضوء ابلكلية على مكان ضابطه أن يكون مانعا من الكتابة.وص   
فالضرر املألوف الذي ينجم عن االستعمال العادي إذن ال يكون مربرا ملنع املالك منتصرفه فيما ميلك، 

ولكن الضرر غري املألوف أو بعبارة أخرى الضرر الظاهر أو الفاحش أو البني هو الذي يكون مربرا 
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: لزم  -نع كل ضرر كما يقول ابن عابدين يف سياق بيان منع الضرر الفاحش، ال م–وإال لذلك ،
 أنه لو كانت له شجرة مملوكة يستظل هبا جاره، فأراد قطعها أن مينع لتضرر اجلار به )50(.

فاجلريان إذن عليهم أن يتحملوا املضايقات أو األضرار العادية اليت ال ميكن أو يعسر أن خيلو عنها 
الستعمال العادي املألوف كصوت املذايع العادي، ودخان الفرن الذي خيبز فيه أهل الدار يف القرية  ا

يف فرتات غري متوالية، وعجني الطني أو األمسنت جبوار ملك املالك إذا بقي يف الشارع مقدار املرور 
دواب يف الشارع بقدر للناس، وإلقاء احلجارة يف الشارع للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها وربط ال

 حاجة النزول والركوب، ورش الشارع رشا خفيفا ال يؤدي إىل اإلضرار مبن مير يف الطريق وهكذا )51(.
ويف الناحية املقابلة فإنه على املالك أن يتخذ من االحتياطات ما يكون كفيال أبن ال جيعل تصرفه يف  

 ميكن أن يتحملها الناس يف جوار كرمي ملكه سببا إلحداث مضايقات أو تنغيص جماوز للحدود اليت
.)52( 

هذا هو األصل الذي جيب مراعاته إال أنه قد حيدث أن يستعمل اإلنسان حقه يف ملكه استعمال  
غري ضررا ظاهًرا، فيكون حمل مساءلة ويضمن ما تلف غري متعارف بني لناس، فيؤدي إىل اإلضرار ابل
حب  تنوير األبصار وشارحه من احلنفية: وال مينع بسبب فعله هذا ، ويف هذا اجملال  يقول  صا

الشخص من تصرفه يف ملكه  إال إذا كان الضرر جباره ضررا بينا – أي ظاهرا – فيمنع من ذلك )53( 
. 

فإذا أوقد  شخص يف ملكه  انرا تسري يف العادة إىل  دار  جاره ، لكثرة هذه النار ، أو لكونه 
هذه النار إىل دار جاره، كان مغالًيا يف استعمال حقه،   أججها يف وقت هبوب ريح شديدة محلت
 ويضمن ما ترتب على تصرفه من مضار.

وكذلك الشخص الذي فتح ماء كثريًا يتعدى إىل اجلريان يعد مغاليا يف استعماله حلقه إذا أوقد انرا  
 هواء ملكه، فأدى هذا اإليقاد إىل أن يبست أغصان شجرة ميلكها غريه إذا مل تكن هذه األغصان يف

ألن كون أغصان شجرة غريه قد يبست من النار اليت أوقدها دليل على أن هذه النار كانت كثرية 
)54(. ومن الغلو يف استعمال احلق أيًضا أن يدق الشخص يف ملكه دًقا يؤدي إىل هز حيطان اجلار 

وهدمها )55(. هذا وليس بالزم أن يؤدي الغلو يف االستعمال إىل إتالف شيء ميلكه الغري حىت يكون 
مسئوال عن غلوه يف استعمال حقه ، بل جيب منع املالك من هذه الصورة من االستعمال ما دام قد 

أدى إىل اإلضرار ابلغري حىت لو مل يؤد إىل  شيء من اإلتالف فيجب منع املالك مثال من إلقاء 
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ا مفرطا ، وما ماثل ذلك من القمامات أو الرتاب أو احلجارة أمام ملكه، ومنعه من رشه الشارع رش
 ربط الدواب مدة طويلة يف الشارع. 

ويف هذا اجملال يقول فقهاء الشافعية: جيب منع ما جرت به عادة العالفني من ربط ربط الدواب يف 
 الشارع  للكراء ، فال جيوز وعلى ويل األمر منعهم ملا يف ذلك من مزيد الضرر)56(.

شرتى دارا ليخصصها للدبغ وأدى هذا اإليذاء الدائم جلريانه  أو أراد ومن الغلو املمنوع أيًضا ما إذا ا
أن يبين يف داره فران للخبز دائما أو أقام فيها آلة للطحن،فكل  هذا يعترب غلوا يف استعمال احلق 

.)57( 
ومن هذا أيضا اشتداد صوت آالت احلدادين والنجارين ودوامه الذي يسبب الضوضاء املقلقة  

 للسكان )58( . ومنه كذلك إحداث إصطبل للخيول وحنوها من الدواب أمام ابب غريه )59(.
ومن ذلك أيًضا إذا ساق الراعي املشرتك – وهو من ال جيب عليه أن خيتص بواحد )60(   -الدواب 
اململوكة لغريه على السرعة فازدمحت على قنطرة أو على شط فأدى  ذلك إىل أن دفع بعضها بعًضا 

 فسقطت يف املاء )61(. 
ويقول فقهاء احلنفية يف هذا اجملال : لو أراد أن يبين يف داره تنورا للخبز الدائم كما يكون  يف  

الدكاكني  أو رحى للطحن  أو مدقات للقصارين )62(  مل جيز ، ألنه يضر جبريانه ضررا فاحشا ال 
خبالف احلمام ألنه ال ميكن التحرز عنه فإنه أييت  منه الدخان الكثري، والرحى والدق يوهن البناء، 

يضر إال ابلنداوة ، وميكن التحرز عنه أبن يبين حائطا بينه وبني جاره، وخبالف التنور املعتاد يف البيوت 
 ، وبينوا أيًضا ابلنسبة إىل احلمام: أن الضرر لو كان فاحًشا مينع وإال فال )63(.

ا الذي ذكرانه آنفا.  كل هذه الصور  وغريها ذكرها الفقهاء اإلسالميون وبينوا  حكمه    
من القانون املدين املصري  807فإذا انتقلنا  من الفقه اإلسالمي إىل القانون املدين فسنرى أن املادة 

 تنص على ما أييت: 
على  املالك أال يغلو يف استعمال حقه إىل حد يضر مبلك اجلار.  -1  
يت ال ميكن جتنبها، وإمنا له أن يطلب وليس للجار أن يرجع على جاره يف مضار اجلوار املألوفة ال -2

إزالة هذه املضار إذا جتاوزت احلد املألوف، على أن يراعي يف ذلك العرف، وطبيعة العقارات ، وموقع  
 كل منها ابلنسبة إىل اآلخر، والغرض الذي خصصت له. 
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ماله حلقه وعلى هذا فقد يكون شخص قد راعى احلدود املوضوعية حلق امللكية ، ومل يتعسف يف استع
 ومع ذلك فإنه يكون عرضة للمساءلة إذا غال يف استعماله حلقه فأدى ذلك إىل اإلضرار ابلغري )64(.

 هل الغلو يف االستعمال صورة من صور التعسف؟
كان نتيجة لعدم وجود نص يف القانون الفرنسي يتعلق مبسئولية املالك عن املضار املرتتبة على 

ن اختلف فقهاء  القانون الفرنسي يف حتديد األساس الذي تقوم عليه استعماله غري املألوف حلقه أ
 املسئولية يف الغلو يف استعمال احلق.

فذهب مجاعة منهم إىل أن أساس  املسئولية هنا هو اخلطأ الشخصي ، غري أن هذه جلماعة قد 
ام ملكية اجلار اختلفت فيما بينها حول حتديد هذا اخلطأ، فمنهم من يرى أن اخلطأ هنا هو عدم احرت 

، ومنهم من يرى أنه رفض تعويض الضرر الفاحش  الذي يصيب اجلار ، ومنهم من يرى أنه اإلخالل 
 ابلتزام قانوين يوجب على  املالك أال يضر جراره، ومن هم منريى أنه تعسف يف استعمال احلق . 

إىل غري  ذلك من  وتذهب مجاعة أخرى إىل أن مسئولية املالك هنا هي مسئولية حارس األشياء،
 آلراء.

وكما وجد يف القانون الفرنسي من يرى أن غلو املالك يف استعماله حلقه هو تعسف منه يف استعمال  
حقه ، فإن من فقهاء القانون يف مصر أيًضا من يرى أن املسئولية يف هذه الناحية تعترب تطبيقا لنظري 

 التعسف يف استعمال احلق اليت نصت عليها املادة اخلامسة من القانون املدين)65(.
ويهمنا هنا أن حناول التعرف على مدى صحة الرأي القائل أبن مسئولية املالك يف االستعمال غري 

 املألوف الذي يؤدي إىل اإلضرار ابجلار تعترب تطبيقا لنظرية التعسف.
ما نوقش به  هذا الرأي:   
وه يف استعماله حلقه يرمي إىل حتقيق مصلحة نوقش هذا الرأي بعدة أمور ، منها أن املالك يف حال غل 

جدية ومشروعة مع أن التعسف يف االستعمال هو مزاولة للحق دون ابعث جدي أو مشروع  فالغلو 
 والتعسف خيتلف كل منهما عن اآلخر.

ومنها أيضا أنه لو أريد التوسع يف نطاق نظرية التعسف حىت تدخل فيها صور الغلو ألدى ذلك إىل 
رية التعسف غري واضحة يف معاملها وحدودها حبيث يتعذر أن نقف عند حد معني أن تصبح نظ
 بشأهنا )66(.
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ومع تسليمنا ابملناقشة األوىل ، فإن املناقشة الثانية غري مسلمة، إذ أنه على فرض اعتبار الغلو يف  
 االستعمال صورة من صور التعسف فإن هذا لن يؤدي إىل عدم وضوح معامل نظرية التعسف يف

استعمال احلق، إذ أنه يف هذه احلالة يصبح استعمال احلق بصورة غري مألوفة  ضابطا من الضوابط اليت 
يعرف هبا التعسف يف استعمال احلق، وال مينع هذا أن نتوسع فيها زايدة على ذلك ما دام التوسع 

 منظما بضوابط يعرف هبا التعسف يف استعمال احلق.
ئل أبن الغلو يف استعمال احلق ليس صورة من صورة التعسف أنه حىت لو ونرى أن مما يقوي الرأي القا 

مل أنخذ يف اعتباران أن القانون املدين يف مصر قد حدد املعايري والضوابط اليت نصت عليها املادة 
اخلامسة من القانون املدين، وأن االستعمال غري املألوف املؤدي إىل ضرر اجلريان غري داخل حتت 

الضوابط الثالثة. ضابط من هذه  
نقول:إنه حىت لو مل أنخذ هذا يف االعتبار  فإن اللغة نفسها لو رجعنا إليها لنرى هل املدلول اللغوي  

 لكلمة التعسف ميكن أن يكون شامال للغلو يف االستعمال ،فسنجد أن اللغة ال تؤيد هذا االجتاه.
:أن أيخذ املسافر على غري  -نظور كما يقول ابن م  –إن كتب اللغة تبني أن التعسف يف األصل  

طريق وال جادة وال َعَلم )67(  بفتح العني والالم وامليم  أي عالمة، مث نقل هذا اللفظ إىل الظلم 
واجلور، يقال: تعسف فالن فالان إذا ركبه ابلظلم ومل ينصفه، ورجل عسوف إذا كان ظلوما )68( 

وحىت يتحقق الظلم أو اجلور البد أن يكون  ومعىن ذلك أن التعسف أصبح معناه الظلم أو اجلور ،
هناك سوء نية سابق وعزم على إحلاق الظلم ابلغري، وهذا املعىن ظاهر إذا حتقق بصورة من الصور اليت 

 نصت عليها املادة اخلامسة من القانون املدين. 
فإن صاحب احلق وأما االستعمال حلق بطريقة غري مألوفة وهو ما يعرب عنه ابلغلو يف استعمال احلق،  

هنا مل يقصد إحلاق الظلم بغريه، وغاية األمر أنه مل يراع احلدود املألوفة اليت جيب أن ال يتعداها يف 
استعمال احلق، فتسمية الغلو يف استعمال احلق إذن  تعسفا يف االستعمال  ال يؤيدها االستعمال 

التعسف يف استعماله.اللغوي لكلمة التعسف، وجيب إفراد الغلو يف استعمال احلق عن   
بقي أن نقول هنا أن أستاذان الدكتور أمحد فهمي أبو سنة يذهب إىل أن التعسف يف استعمال احلق 

منها الثالثة اليت نصت عليها املادة اخلامسة من  –كما أشران إىل ذلك سابق   -يعرف بقواعد مخسة  
حلقه الذي يكون  –بدون احرتاس  –ان القانون املدين،  والغلو يف استعمال احلق، مث استعمال اإلنس

 عرضة – بطبيعته- لرتتب الضرر عليه عند عدم االحرتاس )69( .
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وما قلناه ابلنسبة إىل الغلو يف االستعمال وأنه غري لتعسف  ميكن أن يقال أيضا ابلنسبة إىل استعمال 
ق .احلق بدون احرتاس .  وسنمثل له حىت يتضح وجه خمالفته التعسف يف استعمال احل  

مثاله:ما إذا دخل بقرة مسيبة ملك شخص،فله حق إخراجه، إال أنه عندما أراد إخراجها مل حيتط يف 
ج سليمة من عنده إىل صاحبه، فأخرجها من موضع يعسر عليها أن خترج منه إخراجها حىت حتر 

 فتلفت، فإن احلكم يف هذه الصورة  كما بينه فقهاء الشافعية أن عليه ضماهنا )70(.
ومثاله أيًضا كما مثل  له  أستاذان الدكتور أمحد أبو سنة )71(  ما إذا أراد شخص \ان يصيد طريا أو 

حيواان غري مملوك ألحد فطاش ما رماه على الطري أو احليوان فأصاب إنساان أو حيواان مملوكا لغريه 
إعطاهبا ،أو أراد أن  بضرر، أو أراد أن يضرب دابته فضرب دابة غريه ظاان أهنا دابته فأدى ضربه هلا إىل

 يقطف مثرة فقطف مثرة غريه وهو يظن أنه مثره.
ونرى أنه ما دام معىن متعسف يف اللغة كما سبق هو اجلور أو الظلم فكيف ميكن أن تسمى هذه  

الصور وأمثاهلا تعسفا مع أن الفعل حينما وقع من فاعله مل يكن قصد الظلم أو اجلور متحققا فيه، فال 
ر وأمثاهلا أن تكون صورا من صور اخلطأ.تعدو هذه الصو   

بل إن أستاذان الدكتور أمحد أبو سنة عندما أراد التمثيل الستعمال احلق بدون احرتاس قد ذكر الصور  
أن الصورة  –وهو صحيح  –الثالث األخرية اليت نقلناها عنه  هنا ، وصرح أبهنا من صور اخلطأ، فبني 

فعل، وكذلك بني أن الصورتني الثانية،وهي ضرب دابة غريه ظاان األوىل، وهي خطأ الصائد،خطأ يف ال
أنه دابته، والثالثة وهي قطف مثر غريه وهو يظن أنه مثره، بني أن هاتني الصورتني من صور اخلطأ يف 

 القصد )72(.
ونسأل اآلن : كيف ميكن أن تكون هذه  صورا للخطأ يف الفعل أو اخلطأ يف القصد، ومع ذلك 

من صور التعسف يف استعمال احلق . نعتربها صورا  
وهبذا ينتهي كالمنا عن التعسف يف استعمال احلق  والغلو يف استعماله يف الشريعة اإلسالمية  والقانون 
املدين، وأرجو أن تكون رعاية هللا تعاىل قد حاطتين فيما تناولت من أمور، وأن أكون قد وضحت أن 

تتفق مع الضوابط الىت اهتدى إليها أخريا أساتذة القانون فقهاء املسلمني قد بينوا األحكام اليت 
 الدويل.

وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وأصحابه وسلم. وآخرا،واحلمد هلل أوال    
د/ حممد رأفت عثمان    
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 . 200ألستاذان الدكتور/أمحد فهمي ابو سنة ص  (النظرايت العامة للمعامالت يف الشريعة اإلسالمية2) 
 
 . 231سور البقرة: اآلية رقم  (3) 
 . 281-280ص 1رآن العظيم البن كثري جتفسري الق (4) 
 إىل قسمني : رجعي وابئن.‘( ينقسم الطالق 5) 

فالطالق الرجعي  هو الذي يكون من حق الزوج بعده أن يعيد املطلقة إىل الزوجية من غري أن حيتاج يف ذلك إىل عقد جديد، ما 
ما دامت  -رأة قبل أن تتزوج غريه ؛ وال يتوقف إعادهتا إىل الزوجية  دامت املرأة  مل تنته من العدة  وهي املدة اليت جيب أن تنتظرها امل

على رضا الزوجة أو رضا وليها، فسواء رضيت املرأة أو مل ترض ؛ أو رضي وليها أو مل يرض ، فمن حق الزوج أن يعيدها  –يف العدة 
 إىل الزوجية بدون عقد جديد بشرط أن يكون ذلك يف العدة.

ختالف حال املرأة، فإذا كانت ممن أتتيها الدورة الشهرية فعدهتا تنتهي ابلتطهر  من احليضة الثالثة، وإذا كانت  وعدة املطلقة ختتلف اب
ال أتتيها الدورة الشهرية أبن كانت صغرية مل تبلغ  أو بلغت سن اليأس فعدهتا تنتهي بثالثة أشهر ، وأما إذا كانت املطلقة حامال 

 فعدهتا تنتهي بوضع احلمل.
ا الطالق البائن فهو إما أن يكون ابئنا بينونة صغرى ، أو يكون ابئنا بينونة كربى. فالبائن بينونة صغرى هذا  الذي ال بكون من وأم

 حق الزوج بعده أن يعيد املطلقة إىل الزوجية إال إذا عقد  عليها عقدا جديدا.
منه هبذا الطالق  ون الزوج قد طلقها قبل الدخول، فتبني املرأةويكون هذا الطالق إذا مل يكن لثالث مرة، وله حاالت متعددة، كأن يك

بينونة صغرى ، أو يكون قد طلقها على أن أيخذ قبل الدخول، فتبني املرأة منه هبذا الطالق بينونة صغرى ، أو يكون قد طلقها على 
فتبني أيًضا منه بينونة صغرى ، أو يكون  أن أيخذ منها ماال يف مقابل الطالق ومل يكن مكمال للطلقات الثالث وهو يسمى اخللع،

طالًقا حكم به القاضي بعد طلب الزوجة ،لوجود عيب من العيوب اليت متنع االستمتاع كقطع عضو التذكري أو عدم انتشاره أو 
 طلقها القاضي إلضرار الزوج ابلزوجة فتبني الزوجة هبذا الطالق بينونة صغرى.

و الطالق للمرة الثالثة وحكمه أنه ال جيوز للزوج أن يعيدها إىل الزوجية إال بعد أن تتزوج غريه ، وأما الطالق البائن بينونة كربى فه
ويدخل هبا الثاين دخوال حقيقيا مث يفارقها ابلطالق أو ابملوت، وتنتهي عدهتا منه، ويعقد عليها األول من جديد، بدون أن يكون 

لل ال جيوز شرعا ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم لعن احمللل واحمللل له. وإذا كان ذلك ابتفاق ، وإال كان زواج  احمللل، وزواج احمل
 الطالق رجعيا مسيت املنطلقة رجعية، وأما إذا كان ابئنا فتسمى املطلقة ابئنا.

 .12سورة النساء: اآلية رقم  (6) 
 .641ص1تفسري القرآن العظيم البن كثريج  (7) 
 .  142-211ص3(سبل السالم للصنعاين ج8) 
 
 .103-101ص  (النظرايت العامة للمعامالت يف الشريعة اإلسالمية9) 
 
 .105يذهب إىل هذا أستتاذان الدكتور/أمحد فهمي أبو سنة يف كتابه:النظرايت العامة للمعامالت ص  (10) 
 .104( التعسف يف استعمال احلقوق  وإلغاء العقود، حلسني عامر ص11) 



=================حبث)التعسف يف استعمال احلقوق يف الشريعة اإلسالمية والقانون( =================   

 30 

                                                                                                                                            

 طبع مطبعة التقدم العلمية. 330ص 3د الدردير جالشرح الكبري : ألمح  (12) 
 مطابع شركة اإلعالانت الشرقية. 84ص 4(الشرح الكبري : ألمحد الدردير ج13) 
 .106، والتعسف يف استعمال احلقوق لألستاذ حسني عامر ص87،  86حق امللكية للدكتور  عبد املنعم الصدة ص   (14) 
 .106در السابق صالنظرايت العامة للمعامالت. املص  (15) 
( املراد ابلروشن ما يبنيه صاحب اجلدار يف الشارع وال يصل إىل اجلدار  املقابل له، سواء كان من خشب أو من حجر، وهو ما 16) 

يسمى يف لغة العامة )بلكونة( وأما إذا وصل  إىل اجلدار املقابل له  وصار اجلداران حيمالنه فيسمى حينئذ ابلساابط. حاشية اجلمل 
 .360ص 3ى شرح املنهج جعل
 طبع مطابع الشعب163ص1، وحاشية الباجوري على شرح ابن قاسم ج360ص3شرح املنهج للشيخ زكراي األنصاريج  (17) 
 .163حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم  اجلزء األول ص  (18) 
 .33ص 5د هللا بن أمحد اخلرقي جاملغين لعبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة على خمتصر عمر بن احلسني ابن عب (19) 
 . 330ص8(شرح العناية على اهلداية حملمد بن حممود البابريت على هامش تكملة فتح القدير ج20) 
 . 33ص 5( املغين البن قدامة ج21) 
 .  38ص4(الشرح الصغري ألمحد الدردير ج22) 
أيب شجاع حملمد بن أمحد الشربيين اخلطيب  ، واإلقناع يف حل ألفاظ242ص2حتفة احملتاج ألمحد بن حجر اهليتمي ج (23) 

 طبع مطابع دار الشعب.. 26ص3ج
 . 33ص5املغين البن قدامة ج  (24) 
، وحاشية الباجوري على شرح ابن قاسم 26ص3( اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع حملمد بن أمحد الشربيين اخلطيب ج25) 

 .162ص1ج
، واالختيار لتعليل املختار لعبد هللا بن حممود بن مودود  بن 330ص8القدير جاهلداية للمرغيناين، مطبوع مع تكملة فتح  (26) 

 طبع اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية. 100ص4حممود ج
 . 33ص5املغين البن قدامة ج (27) 
 .34، 33ص5املغين ج (28) 
شرح منهج الطالب لشيخ  اإلسالم زكراي ، و 183ص 2مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج حملمد الشربيين اخلطيب ج  (29) 

 .12ص 3األنصاري مطبوع مع حاشية البيجرمي ج
 .331ص 3، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبري ج37ص 4الشرح الصغري ألمحد الدردير ج  (30) 
 376ص 4حاشية ابن عابدين ج  (31) 
 . 37ص 4( الشرح الصغري ألمحد الدردير ج32) 
طبع مطبعة حوش  107، والوجيز للغزايل اجلزء األول ص247ص 2ملنهاج ألمحد بن حجر اهليتمي جحتفة احملتاج بشرح ا  (33) 

 قدم.
 . 376ص 4(الدر املختار للحصكفي مع حاشية ابن عابدين ج34) 
 . 105ص 9احمللى البن حزم ج (35) 
 .105ص 9.احمللى املصدر السابق ج  (36) 
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 .12ص 3راي األنصاري جحاشية البيجرمي على شرح منهج الطالب لزك  (37) 
 .106،  105ص  9احمللى البن حزم ج  (38) 
 . 260،  259ص 5نيل األوطار ج   (39) 
 طبع مطابع الشعب.165ص1حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم ج  (40) 
منصور ص  ، وحق  امللكية يف املدين املصري للدكتور منصور مصطفى 151-144حق امللكية للدكتور عبد املنعم الصدة ص (41) 

90-94 . 
 .94، وحق  امللكية يف املدين املصري للدكتور منصور مصطفى منصور ص  151(حق امللكية للدكتور عبد املنعم الصدة ص42) 
 .332ص 3حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ألمحد الدردير ج   (43) 
 .21ص 5املغين البن قدامة ج  (44) 
 .261،  259ص 5نيل األوطار للشوكاين ج  (45) 
 .  (املصدر السابق46) 
 .  (املصدر السابق47) 
 .127ص 3(سبل السالم للصنعاين ج48) 
 . 376 4(حاشية ابن عابدين ج49) 
 .  376ص 4(حاشية ابن عابدين ج50) 
 . 241ص 2حاشية ابن قاسم العبادي  على حتفة احملتاج ج (51) 
 . 061التعسف يف استعمال احلقوق وإلغاء العقود حلسني عامر ص  (52) 
 . 375ص 4الدر املختار حملمد عالء الدين احلصكفي  شرخ تنوير األبصار  مطبوع هبامش حشية ابن عابدين ج (53) 
 .  453ص 5(املغين  البن قدامة ج54) 
 . 51ص 5الشرح الكبري لعبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة ج  (55) 
 .  242، 241ص 2(حاشية ابن قاسم العبادي على حتفة احملتاج ج56) 
 .  230ص 4( رد احملتار)حاشية ابن عابدين( ج57) 
 .  38ص 4(الشرح الصغري ألمحد الدردير ج58) 
 .332ص 3الشرح الكبري ألمحد الدردير ج   (59) 
 .44ص 5ج   حاشية ابن عابدين  (60) 
 .46ص 5(املصدر السابق ج61) 
 قصر الثوب: دقه، ومنه القصار  . (62) 
 .376ص 4ج حاشية ابن عابدين   (63) 
 . 89،  88حق امللكية د/ عبد املنعم الصدة ص  (64) 
 .  89،  88(حق امللكية د/ عبد املنعم الصدة ص65) 
 
 .91املصدر السابق  ص (66) 



=================حبث)التعسف يف استعمال احلقوق يف الشريعة اإلسالمية والقانون( =================   

 32 

                                                                                                                                            

 .  (لسان العرب البن منظور: ماة )عسف(67) 
 املصدر السابق . (68) 
 .134النظرية العامة للمعامالت ص  (69) 
 .208ص 4شربيين اخلطيب جمغين احملتاج حملمد ال  (70) 
 .134النظرية العامة للمعامالت ص  (71) 
 
نص ما قاله أستاذان الدكتور أمحد فهمي أبو سنة هو : القاعدة اخلامسة : أن يستعمل اإلنسان حقه الذي يكون بطبيعته    (72) 

فيه  االحرتاس فيفضي هذا إىل اإلضرار عرضة لرتتب الضرر عليه عند عدم االحرتاس، لكنه يستعمله دون احرتاس وتثبت فيما ميكن 
 ابلغري.

يصيد طريا  فطاش سهمه وأصاب إنساان أو حيواان  بضرر فإن الصيد حق مباح ولكنه مل حيرتس يف استعماله  وذلك كما إذا أراد أن 
بته فأعطبها أو قطف مثر غريه ومل يتثبت فأدى إىل ضرر الغري، وهو  املعروف ابخلطأ يف الفعل، وكما إذا ضرب دابة غريه  يظن أهنا دا

 .124يظن أنه مثره وهو املعروف ابخلطأ يف القصد ، وهذا تعسف  يف استعمال احلق. انظر : النظرايت العامة للمعامالت ص
 


