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 مينظرية التعسف يف استعمال احلق يف الفقه اإلسال
 أمحد فهمي أبو سنة 

 هجري  1429/ 10/5 -ميالدي   05/2008/ 16 اتريخ اإلضافة:
        272زايرة: 

 
 نظرية التعسف يف استعمال احلق يف الفقه اإلسالمي

 أمحد هللا تبارك وتعاىل وأشكره.
 ربَّنا آتنا من لدنك رمحة وهيئ لنا من أمران رشًدا. 

 د الفقهاء وإمام اجملتهدين وعلى آله وصحبه وسلم. وأصل ِّي وأسل ُِّم على سيدان ُُممَّد سي ِّ 

أما بعُد؛ فإن اجلامع األزهر قد اشتد حرصه على االشرتاك يف أسبوع الفقه اإلسالمي ملا حيمله من التبعة العظيمة حنو  
واملفتني يف البالد  اإلسالم، وفقه اإلسالم، وملا يرجوه من وضعه يف املكان الالئق به واستمداد العدالة منه على يد القضاة 

 اإلسالمية.
 وقد تفضل املسؤولون فرغبوا إيلَّ أن أشرتك يف هذا األسبوع مندوًًب عن األزهر، وأن ألقي حبثًا فيه، فشكرت هلم هذه الثقة.

وعلى رغم املوانع وضيق الوقت، أوجبت على نفسي اإلسهام يف هذا األسبوع، واخرتت من بني املوضوعات املقرتحة  
 لتعسف يف استعمال احلق"؛ ألهنا نظريَّة يدعى على الفقه القصور فيها.موضوع: "ا

وقد بذلت جهدي يف أبواب الفقه املختلفة متتبًعا آراء الفقهاء، فكانت هذه الثمرة الصغرية، وهللا املسؤول أن يوفق العاملني  
 .للفقه إىل إهناضه، وجتلية ُماسنه لينتفع املسلمون مبا فيه من حق وعدل وإحسان

 السيد الرئيس، أيُّها السادة: 
إنَّ األزهر الذي وقف يف قلب البالد اإلسالميَّة عرب القرون ينشر نور اإلسالم، ويصون أصوله وأحكامه، ويذود عنه ُشَبه  

يف    املبطلني، وضالالت املغرضني، ليحييكم حتية من عند هللا مباركة طيبة، ويكرب يف القائمني هبذا األسبوع اهلمَّة العالية 
 العرفان بفضل الفقه على الناس منذ القدم يف تنظيم احلياة الرَّاقية، وحتقيق العدل بني الناس. 

ويعترب هذا األسبوع عيده العلمي األكرب؛ ألنه مؤازرة عظيمة لدعوته، وإظهار للباحثني على ُماسن هذا الفقه، وما فيه من  
هذا األسبوع فاحتة ترحيب من األمم اإلسالميَّة هبذا الفقه؛ ليتخذوه   موازين احلق وأسباب الرَّمحة، ويرجو خملًصا أن يكون 

 قانون القضاء وقانون احلياة، فهو شرع هللا، وهو رمز االستقالل الصحيح، وهو املفخرة الكربى للقوميَّة العربيَّة واإلسالميَّة.

 نظريَّة التَّعسف يف استعمال احلق يف الفقه اإلسالمي
 تقدمة: 
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صان   -مي أظلت رايته بالد املسلمني يف أكرب بقعة عرفها التاريخ على وجه األرض مثانني سنة وثالمثائة وألًفا الفقه اإلسال
فيها حقوق الناس، وحفظ مصاحلهم فنعموا بعدالة التشريع وعدالة القضاء: ذلك العدل الذي من أجله أرسل هللا الرسل،  

ْلقِّْسطِّ َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ًبِّ وأنزل الكتب: }  [. 25{ ]احلديد: ْلبَ ي َِّناتِّ َوأَنْ َزْلَنا َمَعُهُم اْلكَِّتاَب َواْلمِّيَزاَن لِّيَ ُقوَم النَّاُس ًبِّ

جهد القضاء واملفتون من الفقهاء يف استنباط األحكام من مصادر الشريعة كلما نزلت هبم قضية أو حزهبم أمر، فكانوا  
َوَما  ن فيهم املصلحة اليت أرادها هللا من هذا الدين؛ كما يقول تعاىل: } حيدثون للناس أقضية بقدر ما أحدثوا، ويصونو 

[، فقامت بذلك احلجة البالغة على كمال هذا الدين، وعلى أنه شريعة الناس  107]األنبياء:  {َأْرَسْلَناَك إِّالَّ َرمْحًَة لِّْلَعاَلمِّنيَ 
ينة على أن الفقه كائن حي ينمو ويؤيت أكله إبذن هللا لتلبية  كافة إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها، وقامت بذلك اآلية الب

حاجات احلياة ومطالبها على اختالف ألوان اجملتمعات يف كل عصر ومصر، ونظرة واحدة إىل تطور الكتب الفقهية من زمن  
لس مع القضاة على كراسي  كبار األئمة اجملتهدين ترينا مبلغ الرقي املتزايد والنمو املُطَّرد الذي وصل إليه طاملا كان ي 

 القضاء، ويقعد مع املفتني يف اجملامع واملساجد.  

 النظرية:
ونظرية التعسف يف استعمال احلق تسميتها هبذا االسم منقولة عن رجال احلقوق الغربيني؛ ولكنَّ هذه النَّظرية عرفها اإلسالم  

قوه يف قضاايهم، وسائر عالقاهتم شريعة ُمكمة، بنيَّ احلق كما  منذ أرسل هللا رسوله وأنزل عليه قرآنه واعتنقه الناس ديًنا، وطبَّ 
بنيَّ مصادره وأنواَع التعدي عليه مباشرة وتسبًبا وعمًدا وخطأً، وعن طريق التَّحايل والذَّريعة، فلم يرتك قانونه قضية من غري  

 حكم.

أبوا على أن يُ ْعَجبوا بكل ما نقلوه عن الغرب  ولكن الذين يقرؤون لرجال القانون من الغرب، وال يقرؤون الفقه اإلسالمي د
 على حني يتَّهُِّمون الفِّْقَه بقَِّصرِّ نظرايته، وُُجود أحكامه.

 معىن التعسُّف يف استعمال احلق: 
قسم علماء الشريعة احلقوق إىل ما هو حق العامَّة، وضابطه ما يتعلق به النفع العام للمجتمع من غري اختصاص أبحد؛  

احلق   الثاين:ريق العام، واألهنار العامة، واملساجد، وهذا يثبت للناس ُجيًعا حق االنتفاع به والدفاع عنه، كاالنتفاع ًبلط
: ال  األول اخلاص، وهو ما تتعلَّق به مصلحة خاصَّة للفرد؛ كحق ِّه يف ملكه، أو يف واليته على ولده، وميَّزوا بني احلقَّني: أبنَّ 

 ميكن متليكه وإسقاطه.  : والثاينميكن متليكه وال إسقاطُه، 

وما دام التَّعسُّف يف استعمال احلق شامالً للقسمني ميكن إدماجهما يف تعريف واحد نستخلصه من االستعماالت املختلفة 
للفقهاء، وهو ما يثبت لإلنسان استيفاؤه؛ سواء أكان عامَّا أو خاصَّا، وسواء أكان حقَّا متعلًقا ًبملال؛ كحق امللك يف  

وحق االنتفاع ًبلعني املستأجرة أو املستعارة، وحق احلبس يف املرهون، أم كان حقًّا غري مايل؛ كحق الوالية للشخص  األعيان، 
على أوالده، وحق الزَّوجية ومنه حق الطَّاعة لويل األمر، وحق الشُّورى لألفراد الذين يتأهلون لذلك وغريمها من احلقوق  

 السياسية.

سيم فقهاء القانون له إىل شخصي وعيين، فاألول: دين أو عمل أو امتناع عن عمل لشخص على  وال أيىب الفقه اإلسالمي تق 
آخر؛ كالثمن املؤجل، ومنفعة األجري، واالمتناع عن االنتفاع ًبملرهون أو الوديعة، واحلق العيين هو عالقة اختصاص لشخص  
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يف املَملوك، وحق ِّ االرتفاق ًبلشرب، والطريق، ووضع  على شيء يف مواجهة الناس ُجيًعا؛ كحق ِّ امللك، وحق ِّ التَّصرُّف  
 اجلذوع على حائِّطِّ اجلار. 

: العقد، والعلم النافع؛ كالفضالة، ومنها ما إذا أنفق على  فاألوىل وأسباب اكتساب هذه احلقوق إمَّا اختياريَّة، وإمَّا َجرْبِّيَّة،
 ار؛ كارتكاب اجلرائم، واالمتناع الضار. اللقيط بَغرْيِّ إْذنِّ القاضي عند املالكيَّة، والعمل الضَّ 

هو    والثاين:أوامر الشارع؛ كاإلنفاق على األوالد، والضرائب من العشر، واخلراج، والزكاة،  األوَّل:: والسَّبب اجلرَْبِّي أمران
 اإلرث.

 معىن التَّعسف:
جمل بنا أن نعرفه مبا أرادوا منه، مث نتكلَّم عمَّا يقابله يف  التَّعسُّف يف استعمال احلق ِّ تعبرٌي وارٌد إلينا عن احلقوقِّي ِّني الغربيني، في 

 الفقه اإلسالمي.
فالتَّعسف يف استعمال احلق عندهم هو: استعمال احلق على وجه غري مشروع، فاملفروض أن احلق أمر مشروع ومباح  

 د. االستخدام؛ ولكن الذي استعمله حنا يف ذلك حنًوا غري مشروع؛ كما سيتبني هذا فيما بع 

 وفرق بني التَّعسف وبني الفعل الضار أو االمتناع الضار؛ ألن األخريين أمر غري مشروع، أي ممنوع وُمرم من أول األمر.
 أما التعسف فهو استعمال احلق املشروع على وجه غري مشروع. 

 أحوال التعسف يف القوانني احلديثة:
 مال احلق هي: ذكرت التَّقنينات احلديثة ثالثة أحوال للتَّعسف يف استع 

 : أن أييت اإلنسان بعمل مشروع، ويقصد به اإلضرار ًبلغري من غري أن تكون له مصلحة فيه.األول
أن أييت بعمل مشروع للحصول على مصلحة ضئيلة له، ال تتناسب مع الضرر العظيم الذي حلق الغري من جراء هذا   الثاين:

 العمل. 
؛  5، 4مصلحة غري مشروعة، وقد نص على هذا القانون املصري يف املادة  الثالث أن أييت بعمل مشروع يقصد به حتقيق 

 .6،  5والقانون السوري 

 النظرية والفقه اإلسالمي:
هذه النَّظرية مسطورة يف صميم الفقه اإلسالمي وًبرزة يف آايت الكتاب وأحاديث السنة أبوسع من معناها يف القانون، وهي  

 حلقوق منذ كان اإلسالم. من املبادئ الكربى اليت حفظت هبا ا

 األدلة عليها إُجاالً:
 األدلة عليها من القرآن والسنة:

َْعُروٍف َواَل متُْسِّ قول هللا تعاىل: } الدليل األول:  َْعُروٍف َأْو َسر ُِّحوُهنَّ مبِّ ُكوُهنَّ مبِّ ُكوُهنَّ  َوإَِّذا طَلَّْقُتُم الن َِّساَء فَ بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ فََأْمسِّ
َرارًا لِّتَ عْ   [. 231{ ]البقرة: َتُدواضِّ

سبب نزول هذه اآلية كما أخرج ابن جرير وابن املنذر، أنَّ رجالً من األنصار يدعى اثبت بن يسار طلَّق زوجته حَّتَّ انْ َقَضْت  
ا حَّتَّ َمَضْت هَلا تسعُة أْشُهٍر ُيضارُّها، فأنز   ل هللا تعاىل اآلية.عِّدَّهُتا إال يومني أو ثالاًث راَجَعها مثَّ طلَّقها، فعل ذلك هبِّ
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ن فأمسكوهن ًبلرجعة؛ مبا هو متعارف يف الشرع من حسن   -وهللا أعلم   -يعين  إذا طلَّْقُتُم الن ِّساء فقارَْبَن اْنقِّضاَء عِّدَّهتِّ
ذه الرجعة، فيتحقق بذلك عدوانكم ُعوُهنَّ ُمضار ِّين هَلُنَّ هبِّ  عليهن.  العشرة، أوِّ اتْ رُكوُهنَّ حَّتَّ تنقضي عدهتن، وال تُراجِّ

وجه داللة اآلية أن اإلمساك حق للزوج، وقد ندب هللا تعاىل إىل استعماله على حنو مشروع وهو اإلمساك مع املعاشرة  
احلسنة، وهنى عن استعماله على حنو غري مشروع، وهو استعماله على وجه املضارة على النَّحو الذي فعله اثبت بن يسار،  

 ؛ ألنَُّه اْستِّعماُل حق ِّ اإلمساك: على وْجٍه َغرْيِّ َمشروع.وهذا بعينه هو إساءة استعمال احلق

يًَّة مَِّن  : قال هللا تعاىل بعد بيان نصيب اإلخوة ألم من املرياث: }الدليل الثاين َا َأْو َدْيٍن َغرْيَ ُمَضارٍ  َوصِّ يٍَّة يُوَصى هبِّ مِّْن بَ ْعدِّ َوصِّ
 [. 12{ ]النساء:  اّللَِّّ 

اإلخوة ألم نصيبه بعد أداء دين املورث، وإخراج وصيته، على أن يكون املورث قد أقر  لكل من  -وهللا أعلم   -يعين 
 ًبلدين، وأوصى من غري ضرار بورثته، أبن يكون الدين صحيًحا، والوصيَّة ال ضرار فيها.

ستعماله على وجه  وجه الداللة أنَّ الوصية حق للمورث، وله استعماله على وجه مشروع أبن يكون فيه بر ًبلورثة، وال يوز ا
غري مشروع أبن يكون إضرارًا ًبلورثة؛ كأن يوصي أبكثر من الثلث، أو يوصي ألحد الورثة، فالوصية مع اإلضرار هي بعينها  

 إساءة استعمال احلق.
احمللَّل  : ))لعن هللا احملل ِّل و -صلى هللا عليه وسلم   -ما أخرج أمحد بسنده إىل عبدهللا بن مسعود عن النيب  الدليل الثالث:

 ))أييت على النَّاس زمان يستحلون الرًب ًبلبيع((.  -صلى هللا عليه وسلم    -له((، وما ُروَِّي عن األوزاعي عنه  

فيها؛ كمثل   قال: ))مثل القائم يف حدود هللا والواقع  -صلى هللا عليه وسلم   -وما أخرج البخاري عن النُّعمان بن بشري أنه 
بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها، وكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا على من   قوٍم استهموا على سفينة، فصار 

فوقهم، فقالوا: لو أان خرقنا يف نصيبنا خرقًا، ومل نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا ُجيًعا، وإن أخذوا على أيديهم  
 جنوا وجنوا ُجيًعا((. 

الزواج والبيع عمل مشروع والزواج ألجل التَّحليل والبيع ألجل الرًب عمل غري مشروع،   وجه الداللة من هذه األحاديث: أنَّ 
فلما قصد ًبملشروع غري املشروع هنى عنه الشارع، وحكم بفساده؛ ألنه تعاون على اإلمث، وقد قال تعاىل: }َواَل تَ َعاَونُوا َعَلى  

{ ]املائدة:  ن احلديث الثالث أن الذين يف أسفل السفينة يستعملون نصيبهم وحقهم؛  [، ووجه الداللة م 2اإْلِّمثِّ َواْلُعْدَوانِّ
لكن ملا أرادوا أن يستعملوه على وجه غري مشروع؛ ألنه يضر اجلماعة ضررًا عظيًما ال يتكافأ مع مصلحة شرهبم، وترك إيذاء  

 بعضها إن شاء هللا. الفريق األعلى، اعتربه الشارع منكًرا يب أن مينعوا عنه، إىل غري ذلك من أدلة أييت 

 اشرتاكية احلق يف اإلسالم: 
زاايها استِّْبداًدا   احلقوق الشخصية والعينية ليست خمتصة أبصحاهبا يف اإلسالم اختصاًصا مطلًقا، وليسوا مستبد ِّين يف التَّمتُّع مبِّ

حلُقوق اخلاصَّة.   عمَّا قد يتباَدُر من وْصفِّها ًبِّ
 مشرتًكا بينهم، وذلك من انحيَ َتنْيِّ:بل الواقع أنَّ للجماعة حقًّا عامًّا 

أنَّ تصرُّف الشَّخص فيها مشروٌع بَشْرط سالمة اجلَماعة من ضرٍر يَ ْنَشأُ عن استعمال هذا احلق؛ كما يشري إىل ذلك   األوىل:
م، فصاحِّ  ُب احلق ِّ يُِّب أن  حديث الواقع يف حدود هللا؛ وهلذا أذن للجماعة يف منعه عنِّ اْستِّعماله للحق ِّ استِّْعماالً ضارًّا هبِّ
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َة عنِّ اْستِّْعمالِّه إْن َقَصَد الضََّرَر، أو ترك االحرتاس، أو أراد حتقيق مصلحة ال تتكافأ مع ض  رر الغري أو  ينظَُر إىل النَّتائِّجِّ النَّاُجِّ
 مصلحة غري مشروعة. 

اعيَّة لصاحل اجلماعة؛ ألنه من ثروة  أن احلق كما جعل هللا فيه مصلحة فردية لصاحبه، جعل فيه مصلحة اجتم الناحية الثانية:
األمَّة اليت تعتمد عليها، وهلذا هنى الشخَص عن إتالف ماله؛ ألنه إن مل يصبه هو ًبخلسارة أصاب اجلماعة، وألن هللا جعل  

سعار وحق  فيه نصيًبا معلوًما للجماعة كما يف الزكاة والعشر واخلراج، ويدل على هذا الن َّْهي عن االحتكار والنهي عن رفع األ
 اجلماعة يف بيع املال احملتاج إليه على صاحبه عند الغالء الشديد أو اجملاعة. 

ُ َلُكْم قَِّياًماويشري إىل هذا األصل العظيم قول هللا تعاىل: }  [، وهبذا  5{ ]النساء: َواَل تُ ْؤتُوا السَُّفَهاَء َأْمَواَلُكُم الَّيتِّ َجَعَل اّللَّ
 فيه جهة عموم نظًرا للوظيفة االجتماعية اليت رتَّبها الشَّارع من النَّاحيَ َتنْيِّ السَّابَقَتنْيِّ.تبنيَّ أنَّ احلقَّ اخلاصَّ  

َهةِّ أنَّ صاحَبُه يب أن يشعر أبن لغريه فيه نصيًبا ال  ، من جِّ يصح  وهلذا املبدأ ارتباٌط وثيٌق بنظريَّة التَّعسُّف يف استعمال احلق ِّ
 االعتداء عليه. 

 التعسف يف استعمال احلق يف الفقه اإلسالمي: تفصيل الكالم على 
 تعريفه: 

ا أييت:  هو تصرُّف اإلنسان يف حق ِّه  تبني من دراساتنا ألحكام التَّصرُّفات، وما يعترب منها خُمالفة، وما ال يعترب أنَّه مُيكن تعريفه مبِّ
 تصرُّفًا غرَي ُمعتاد شرًعا.

 ية إذا تصرَّف اإلنسان يف حقه.ولشرح هذا نقول: األصل الفقهي العام يف املسؤول
قرَّر الفقهاء كما يف الفقه احلنفي وغريه، أن لإلنسان أن يتصرف يف ملكه تصرفًا معتاًدا وال يسأل عما يرتتب عليه من ضرٍر  

 حينئٍذ، وإمنا يسأل عن الضرر إذا كان التَّصرف يف ملكه غري معتاد.

م ذكر  وا من فروع هذا األصل ما لو سقى أرضه من األهنار العظام اليت ليست مملوكة  ويقصدون ًبمللك ها هنا احلقَّ؛ بدليل أهنَّ
 لألفراد؛ كالنيل، والفرات، أو ساق منها هنريًا إىل أرضه، قالوا: يوز ذلك إالَّ إذا أضرَّ ًبلعامَّة.

 تفريع:
رع أو بناء إن سقاها سقًيا معتاًدا أبن  وفرَُّعوا على هذا األصل أُُمورًا منها ما إذا سقى زرعه فنزت أرض جاره، وتلف بذلك ز 

 سقاها قدر ما حتتمله عادة مل يضمن وإن سقاها قدرًا ال حتتمله ضمن.

ومنها ما إذا أحرق حصائَِّدُه يف أرٍض مَملوكة أو مستأجرة، فاحرتق بذلك شيء جلاره مل يضمن ألنه تصرف يف حقه تصرفًا  
فأحرقت شيًئا لغريه ضمن، ألنَّه يَ ْعَلُم أنَّ النَّار ال تستقرُّ فكان مستعمالً  معتاًدا، وإن كانت الرايح مضطربة عند اإلحراق 

ق ِّه استعماالً غري معتاد؛ أي فكان متعداًي.  حلِّ
ان  السُّكَّ ومن هذا يتبنيَّ ُحْكُم الفِّْقهِّ فيما لو َحَفَر بئًرا يف مِّْلكِّه فغاض املاُء من بئر جاره، أو أدار آلًة إدارًة ُمعتادة فتأذَّى 

 بضوضائها، وهو أنه ال يضمن الضرر؛ ألنه تصرف معتاد.

وُحْكُم هذا األصلِّ يسري على َمْن قاَم بَِّعَمٍل لغريه بناًء على عقد أو إذن كالطبيب والقاضي ومنفذ األحكام؛ إذا سلك  
الفصاد إذا هلك الغالم  الطريق املعتاد يف عمله فتخلف عن ذلك ضرر: ال يضمن وإن جاوزه ضمِّن، وهلذا قالوا: إن اخلتان و 

، وإن جاوزاه ضمًنا، وكذلك القاضي إذا ظهر أنه حكم بغري احلق، واملنفذ للعقوبة  [1]واملريض جبرحهما املعتاد ال يضمنان
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: ))إمنا أان  -صلى هللا عليه وسلم    -مه بعمله املعتاد ضرر، ويشري إىل هذا قول النيب  كالسجان واجلالد إذا ختلَّف عن قيا
بشر مثلكم، وإنكم ختتصمون إيل، ولعل أحدكم أن يكون أحلن حبجته من بعض؛ فأقضي له على حنو مما أمسع، فمن قضيت  

 بعد ما حترى يف عمله وجه الصواب.  له بشيء من حق أخيه فال أيخذه(( احلديث، حيث مل يعترب خطأ القاضي تعد ِّايً 
 وتصرف اإلنسان يف حقه تصرفًا غري معتاد هو ُجاع مسائل التعسف يف استعمال احلق.

 أصول مسائل اإلساءة يف استعمال احلق 
 وميكن حصر أصول مسائل التعسف يف استعمال احلق ًبالستقراء يف أربعة:

 األصل األول: 
ك إال اإلضرار بغريه، وليست له مصلحة فيه، وذلك كمن يدعي على آخر جرمية أو  ما إذا استعمل حقَُّه ال يقصد من ذل

عمالً غري الئق، ال يقصد بذلك إال اإلضرار به، هذه الدعوى ال تسمع، ويعزر املدعي إذا ثبت ذلك ًبلقرائن، ويف فقه  
يس غرضهم من هذا إال أن يشهروا  لو ادعى الصعاليك على أهل الفضل دعاوى ًبطلة، ول -كما يف "التبصرة"   -املالكية 

 هبم ويوقفوهم أمام القضاء لإليالم واالمتهان ال تسمع الدعوى ويؤدَّب املدعي.
ومن ذلك ما إذا أراد الزوج أن يسافر بزوجه إىل بلد بعيد، وهو غري مأمون عليها، ال يريد بذلك إال اإلضرار هبا وإيذاءها أو  

: ال تضاروا املعتدَّات   سلب ماهلا، فيقضى مبنعه من السفر هبا لإلضرار، وقد قال تعاىل: }َواَل ُتَضارُّوُهنَّ لُِّتَضي ُِّقوا َعَلْيهِّنَّ{ يعينِّ
يف السكىن؛ فالزوجات أوىل أال تضاروهن، واألصل يف مسائل هذا الباب حترمي إمساك املعتدة بقصد اإلضرار هبا، وحترمي  

به من مرياث زوجته؛ فتقاس سائر مسائله عليهما الحتاد العلة، وهي قصد   وصية الضرار وبطالهنا، وحترمي طالق املريض ليفر 
 اإلضرار. 

 األصل الثاين: 
أن يستعمل اإلنسان حقًّا يقصد به حتقيق مصلحة له فترتتب عليه مفاسد وأضرار الحقة ًبلغري، وهي أعظم من هذه  

هلا، وذلك كاحتكار ما حيتاج إليه الناس يف أوقات الغالء أو القحط يقصد به البيع بثمن مرتفع،   [2]املصلحة أو مساوية 
صلى هللا   -فإن احملتكر يريد من ذلك مصلحة الربح الكبري؛ لكن يرتتب على هذا ضرر عظيم يلحق اجلماعة، وهلذا قال  

اجلالب مرزوق واحملتكر ملعون((، ومن هنا مينع من االحتكار ويباع عليه ما احتكره بثمن املثل إن امتنع من  : ))-عليه وسلم  
 البيع.

ومن ذلك إغالء التجار السعر على الناس حبيث يصل إىل ضعف قيمة السلع، فإن تقدير البائع لثمن مبيعه حق له، ولكن  
قد نشأت عنه مفاسد عظيمة ًبجلماعة، ولذلك قال احلنفية واملالكية: إذا  استعماله على هذا النحو، وإن حقق مصلحة له، ف

عجز ويل األمر عن رد التجار إىل األسعار العادية بُكل ِّ الوسائل أزال هذا الضرر ًبلتسعري مبشورة أهل اخلربة، وقد ثبت هذا  
  -التسعري واستدلوا مبا روي أنه قيل للنيب   ًبملصلحة املرسلة لدفع الضرر عن اجلماعة، وقال الشافعية وبعض احلنابلة مبنع

: أال تسعر لنا؟ فقال: ))إن هللا هو املسعر القابض الباسط((، وأجاب القائلون ًبلتَّسعري أبن احلديث  -صلى هللا عليه وسلم  
يع عليه  كان فتوى يف واقعة خاصة بسبب خاص، فال تدل على عموم احلكم، فإن امتنع التاجر من البيع ًبلسعر احملدد ب

 كما يباع املال على املدين وفاء للدين.

ومنه تلقي التاجر للوافدين إىل السوق من أهل الريف والبادية، وشراء ما جلبوه ًبلثمن الرخيص لبيعه ألهل املدينة غالًيا؛  
 الركبان للبيع((.قال: ))وال تلقوا  -صلى هللا عليه وسلم   -حيث يضر ذلك أبهل املدينة وًبلوافدين، وقد هنى عنه النيب  
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ومنه بيع السالح يف أايم الفتنة، أو لقطاع الطريق، وبيع العصري ممن يتخذه مخًرا، وبيع احلاضر للبادي، حيث قال اإلمام  
 أمحد ببطالن هذه العقود لرجحان املفسدة.

وإن شئت أثبته ًبملصلحة إن   واملسائل املنصوص على حكمها ممَِّّا قدمنا أصل يف هذا النوع، فيثبت احلكم لنظائرها ًبلقياس،
 تعذر القياس. 

 األصل الثالث: 
 أن يستعمل حقه املشروع عقًدا أو غريه يقصد به حتقيق غرض غري مشروع مغاير للغرض الذي وضعه له الشارع.

كأن    عن بيع وسلف؛ ألنه يؤدي إىل الرًب  -صلى هللا عليه وسلم   -وهذا كالبيع الذي يقصد به الرًب، ومن هنا هنى النيب 
يبيع سوارًا يساوي أربعمائة خبمسمائة على أن يقرضه البائع أربعمائة، فإن هذا العقد يؤول إىل رًب النسيئة، وهو أخذ  

 تسعمائة لريدها ألًفا.

وكبيع العينة ألنه يؤدي إىل الرًب أيًضا، وهو شراء ما ًبع بثمن أقل من الثمن الذي ًبع به قبل قبض الثمن، حيث تكون  
 من املؤجل رًب. زايدة الث 

ومنه زواج التحليل فإن الزواج موضوع للعشرة الدائمة وتكوين األسرة، وقصد به عمل مؤقت مذموم عند هللا، وقد تقدم  
 حترميه ًبحلديث الكرمي.  

ص ِّ  ومنه البيع الذي قصد به إسقاط الشفعة، وهبة املال اليت قصد هبا الواهب إسقاط فريضة الزكاة أو احلج، فما ثبت ًبلنَّ 
 .[3]يف هذا الباب يعترب أصالً وغريه يقاس عليه 

  هذه األنواع الثالثة مبنيَّة على قاعدة سد ِّ الذَّرائع، وزايدة على ما تقدم من األدلة نذكر أنَّ األنواع السابقة للتعسف يف 
 استعمال احلق مبنية على أصل عظيم من أصول الشريعة، وهو سد ذرائع الفساد. 

ية إليه، وهذا يتحقَّق فيما إذا أفَضت الوسيلة إىل ضَرٍر َمقصوٍد أ و إىل  وضابطُها أنَّ الشَّارع إذا حرم شيًئا حرَّم وسائَِّلُه املُْفضِّ
إىل غرض حرَّمه الشارع كالرًب والزان، وًبجلملة: إذا أفضت إىل إسقاط   َمصَلحٍة معها مفسدٌة ُتساوِّيها، أو ترتجَُّح علْيها، أو

 الواجبات وإحالل احملرمات.

َ َعْدًوا بَِّغرْيِّ عِّْلمٍ وهذا األصل تثبته أدلة كثري يف الشريعة؛ منها قوله تعاىل: } {  َواَل َتُسبُّوا الَّذِّيَن يَْدُعوَن مِّْن ُدونِّ اّللَِّّ فَ َيُسبُّوا اّللَّ
[، فإنَّ مفسدَة سب ِّهم لإلله احلق ِّ أعظم من مصلحة سب ِّ األصنام املباح، فمنع السب املباح لذلك، ومنها  108]األنعام: 

ْرُجلِّهِّنَّ لِّيُ ْعَلَم َما ُُيْفِّنَي مِّْن زِّيَنتِّهِّنَّ قوله تعاىل: } رة  [، حيُث حرَّم الضرب املباح ملا فيه من إاث31{ ]النور: َواَل َيْضرِّْبَن أبَِّ
امليول اخلسيسة، ومنها حَترمي البيع عند نداء اجلمعة؛ ألنَّ مفسدة االنشغال عن الصالة أعظم من مصلحة البيع، ومنها حَترمي  

صلى هللا عليه    -اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها؛ ألن مفسدة قطيعة الرحم أعظم من مصلحة الزواج، ومنها امتناُعه  
ث علل ذلك بقوله: ))ال يتحدث الناس أنَّ ُُممًَّدا يقتل أصحابه((؛ ألن مفسدة تنفري الناس  من قتل املنافقني حي -وسلم  

 من اإلسالم ونيب اإلسالم أعظم من مصلحة القتل.

وقد أطلنا بعض الشيء يف ذكر األدلة؛ ليظهر ظهور النهار أنَّ ما ُياله الناس قواعد قانونية مبتكرة ألهل الغرب هو من  
 ة احملكمة.ضرورايت الشريع 

 وهذه األنواع كذلك مبنيَّة على أصل آخر وهو أن احليل اليت تؤدي إىل إسقاط واجب؛ أو إحالل ُمرم تقع ًبطلة.
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: ))لعن هللا اليهود: إن هللا ملا حرم عليهم شحوم امليتة  -صلى هللا عليه وسلم   -تدل عليه كثرة من األدلَّة منها قول النيب 
 .[4]عوها وأكلوا مثنها((فبا  -أي أذابوها    -ُجلوها  

 األصل الرابع: 
 أن يستعمل اإلنسان حقه لكن دون احرتاس وتثبت فيما ميكن فيه االحرتاس، فيفضي هذا إىل اإلضرار ًبلغري. 

فطاش سهمه وأصاب إنسااًن أو حيوااًن بضرر، فإن الصيد حق مباح، ولكنه مل حيرتس يف  وذلك كما إذا أراد أن يصيد طريًا  
استعماله له، ومل يتثبت فأدى إىل ضرر الغري، وهو املعروف ًبخلطأ يف الفعل، وكما إذا ضرب دابة غريه يظن أهنا دابته  

وهذا تعسف يف استعمال احلق النطباق تعريفه   فأعطبها، أو قطف مثر غريه يظن أهنا مثره، وهو املعروف ًبخلطأ يف القصد،
 عليه.

َوَمْن قَ َتَل ُمْؤمًِّنا َخطَأً وحكمه ضمان هذا الضرر إنسااًن أو حيوااًن؛ ألن القرآن يدل على تضمني املخطئ كما يف قوله تعاىل: }
 [. 92{ ]النساء: فَ َتْحرِّيُر رَقَ َبٍة ُمْؤمَِّنٍة َودِّيٌَة ُمَسلََّمٌة إِّىَل َأْهلِّهِّ 

من ذلك سائق السيارة إذا صدمت إنسااًن فقتلته أو ماالً فأتلفته؛ ألنه استعمل حقه يف قيادهتا لكنه مل حيرتس، ومن ذلك ما  و 
لو استعمل يف الدفاع الشرعي سالًحا ال تدعو إليه ضرورة الدفاع فأدَّى إىل َضَرٍر فإنَّه يضمنه، ويف "الدر" البن  

: املرأة إذا أريدت بسوء، والزوج إذا وجد رجال مع امرأته، وأمكن الدفع ًبلصياح أو ًبلضرب مبا دون السالح  [5]عابدين
 فاستعمل السالح ضمن الضرر املرتتب عليه.

نه عادة، أما إذا مل ميكن فال ضمان كالطبيب إذا أجرى جراحة  لكن ُمل ضمان الضرر يف هذا األصل إذا أمكن االحرتاس ع
 على النحو املعتاد بني األطباء فتلف هبا إنسان، وذلك الختالف طبائع الناس واحتماهلم للجراحات.

أما إذا أمكن االحرتاس فإنه يكون مقصًرا؛ كاحلمال إذا زلقت رجله فأتلف ما حيمله، والكواء إذا أحرق الثوب الذي  
 .[6]ويه يك

وقاعدة احلنفية يف هذه املسألة أن اإلنسان إذا أتى مبباح فرتتب عليه ضرر ًبلغري ضمن؛ ألن استعمال املباح مشروط  
الطريق وضرب الزوجة لرتك الطاعة، وإن فعل واجًبا عليه فرتتب  ًبلسالمة، والضرر دليل عدم االحرتاس، وذلك كاملرور يف 

عليه ضرر ال يضمن كمنفذ األحكام والفصاد الذي يعمل ًبألجرة؛ ألنه مسلط على ذلك إال إذا جتاوز ما أمر به أو أمكن  
( وابن  211ص   3االحرتاس عن الضرر فحينئذ يضمن، وقال الشافعي: يضمن يف تنفيذ األحكام ومن الزيلعي )ج  

 عابدين يف اإلجارة.

وقد يبدو غريًبا ذكر األصل الرابع يف أنواع التعسف، ولكننا رأينا هذا ألنه ينطبق عليه تعريفه، وإال فالكل يف نظر الفقه من  
 ًبب التعدي على سبيل التسبب.

 التعسف يف استعمال السلطة:
د األحكام املشروعة، لذلك ال يوز هلم أن يفعلوا ما ُيالف  رجال السلطة التنفيذية يتصرفون ًبلوكالة عن ويل األمر يف حدو 

الشريعة، وال أن يفعلوا ما مل يفوضوا فيه، فإن فعلوا شيًئا من هذين اعترب ذلك إساءة يف استعمال ُحقوقِّهِّم، وترتَّب عليه إزالة  
رائب ظاملة لبيت املال ردت إىل أصحاهبا  ما لزمه من الضرر فإذا اغتصبوا مال األفراد وضمُّوه إىل ملك الدولة أو حصَُّلوا ض 

  -وإذا عاقبوا أحًدا بَغرْيِّ جرميٍة أدبوا، ما مل يكن ترتب الضرر عن اجتهاد كاجتهاد القاضي، ويف ذلك يقول عمر بن اخلطاب  
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قبة عماله،  يرسل املفتشني إىل الوالايت ملرا  -رضي هللا عنه    -: "إذا رأيتم يف اعوجاًجا فقوموين"، وكان  -رضي هللا عنه 
وصح عنه أنه عزل سعد بن أيب وقاص ملا شكاه أهل الكوفة؛ ومن أجل ذلك أنشئْت َُماكم املظامل يف خالفة عبدامللك بن  

 . [7]مروان إلنصاف أفراد الشعب من ظلم احلاكمني

ذا نرى أن تقنني العقوًبت يف البالد اإلسالمية هو احتياط لدرء مفاسد التعسف يف استعمال احلق الذي قد يقع من  وهل
القضاة؛ ألن العقوًبت على اجلرائم فيما عدا احلدود والقصاص كلها راجعة إىل التعزير، والعقوًبت التعزيرية متفاوتة كما أن  

بريًا أبحوال الناس وما يصلحهم، متشب ًِّعا ًبلعدالة، بعيًدا عن األغراض والغاايت، كثريًا  اجلرائم متفاوتة، فالقاضي ما مل يكن خ
ما يقع منه الشطط يف تقدير اجلرمية وحتديد العقوبة، فكان التقنني هو الضمان الصحيح للعدل بني الناس، وقد اختذت  

فيت الذي يفيت الناس ًبحليل الباطلة وكاحلجر على  الوسائل قدميًا للمنع من التَّعسُّف كاحلجر على الطبيب اجلاهل وامل
 .[8]املداين

 التَّكييف الفِّْقهِّي للت ََّعسُّف يف استعمال احلق: 
على قاعدة سد الذرائع اليت تقول: إن املشروع إذا أدى إىل   عرفنا أن أنواع التعسف أربعة، وأن الثالثة األوىل منها مبنية 
 ُمظور كان ُمظورًا، أو املباح إذا أدى إىل حرام كان حراًما.

 والرابع كذلك استعمال ُمظور ملا جاوره من عدم االحرتاس.

اًي بطريق التسبب؛ لتقصريه عند استعمال  وبناء عليه يكون املتعسف يف استعمال احلق قد تسبََّب يف أمر َُمظوٍر، فيُ ْعَترَبُ ُمتَ َعد ِّ 
حقه، بقصد الضرر أو ًبلسعي يف حصول مفاسد غالبة أو يف حتقيق أغراض غري مشروعة أو لعدم االحرتاس، فيكون مسئوالً  

عن هذا التقصري وترتب عليه حكم مرتكب احملظور، وهو يف كل شيء حبسبه كما أييت، فال فرق يف حكم الشريعة بني من  
ا هو ُمظور من أول األمر؛ كالضرب والغصب، ومن أييت مبشروع أدى إىل ُمظور نتيجة التقصري، كل تتعلق به مسئولية  أييت مب

 املخالفة.
ذا يتبنيَّ أنَّ التَّعسَُّف يف استعمال احلق ِّ يف حكم الفِّْقهِّ هو من الفعل الضار ِّ أو االمتناع الضَّار ِّ أو العقد احملرم  . [9]وهبِّ

 
 

 األحكام املرتتبة على التعسف:
وحكم التعسف إما التعويض إذا أدى إىل إتالف مال أو نفس كمن حفر يف ملكه جبوار حائط جاره فاهندمت، وإما اإلبطال 

نة، وإما رفع الضرر؛ كبناء املالك مالصًقا جلاره فسدَّ عليه نوافذ الضوء واهلواء،  إذا كان يف التعاقد كوصية الضرار وبيع العي
وكجباية ضرائب ظاملة ومنع احملتكر، وإما التعزير؛ كما يف دعاوى التشهري، وإما املنع من ممارسة احلق املتعسف يف استعماله؛  

لى املداين، واملفيت احملتال على احملرمات، والطبيب  كما يف منع الزوج من السفر بزوجه إذا قصد به إيذاءها، واحلجر ع 
 اجلاهل. 

 وفاء النظرية يف الفقه اإلسالمي ووضوحها:
لعلنا تبيَّنا من العرض السابق أن هذه النظرية غدت مستوعبة جلميع حاالت التعسف، واضحة املعامل لبنائها على أصول  

د الضرر، وإن كان أمًرا شخصيًّا لكن ميكن كشفه ًبلقرائن  مضبوطة ال اضطراب فيها، فإن مبىن األصل األول وهو قص
الظاهرة، واألصل الثاين مبين على مقياس مادي، وهو املوازنة بني املصلحة واملفسدة، واألصل الثالث معياره معرفة النظم  

األنظمة يعترب من    اإلسالمية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية، فكل عمل مأذون فيه يراد به حتقيق غرض ُيالف هذه
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التعسف كمن أهدى ويريد الرشوة أو اشرتى ويريد الرًب أو تطوع للجندية ويريد التجسس على أنظمة اجليش، واألصل  
 الرابع مبين على عدم االحرتاس من الضرر وهو واضح يكاد يدل على نفسه. 

ف هذه النظرية إال يف هذا العصر، ومع هذا فهي فيها  أما القوانني األجنبية اليت يقال عنها: إهنا تقدمية وافية، فإهنا مل تعر 
انقصة وغامضة، فالقانون السويسري يبنيها على سوء النية وكفى، والقانون الروسي يبنيها على خمالفة األغراض االجتماعية  

 واالقتصادية ال غري. 
ألهنم وجدوها فيه جَتمع بني   [ 10]وهلذا أحسن واضعو القانونني: املصري، والسوري يف استمدادها من الفقه اإلسالمي

؛  [11]استمدَّها من القوانني الغربية  -واضع هذا القانون    -الوضوح والوفاء خبالف القانون اللبناين؛ فإن جسران الفرنسي  
 وهلذا جاءت فيه انقصة. 

  مالحظة:
لكن يالحظ على القانونني املصري والسوري أهنما قصرا أحوال التعسف على الثالثة األوىل، وتركا حالة التعسف بسبب  

 عدم االحرتاس مع أنَّ معىن التعسف فيها أوضح. 

 التعسف يف استعمال احلق أمام القضاء: إثبات
يثبت التعسف أمام القضاء جبميع الطرق املثبتة للحق غري أن تكييفه يتوقف إىل حد كبري على الظروف احمليطة ًبلقضية،  

وعلى عرف اجلماعات؛ فقد يكون استعمال احلق تعسًفا يف بيئة دون أخرى، وضررًا يف حال دون حال، وذلك كرفع صوت  
 إذا كان يف السوق العامة أو يف األحياء اآلهلة ًبلسكان وبني سكان البادية أو احلاضرة. املذايع 

وملا كان سوء النية والتحايل لتحصيل املفاسد واألضرار مها أكثر أسباب التعسف وجب على القاضي أن تكون له خربة  
أدلة قصد اإلضرار ويكتشف التحايل ًبستعمال  واسعة بقرائن األحوال وفقه انفذ أبحوال الناس االجتماعية؛ ليجمع منها 

املباحات على الوصول إىل احملرمات واألغراض غري املشروعة، نعم، هناك حاالت نصب الشارع عليها عالمات ظاهرة؛  
 كالطالق يف مرض املوت ألجل الفرار من مرياث الزوجة ووصية الضرار. 

 بعض تطبيقات ملبدأ اإلساءة يف استعمال احلق:
 الوكيل يف عزل نفسه:  حق  –  1

 الوكالة من العقود غري الالزمة؛ فلكل من الوكيل واملوكل حق العزل.  
وبناء على هذا قد يستعمل الوكيل حقه، فيفاجئ املوكل بعزل نفسه يف وقت يعجز عن القيام مبا وكل فيه أو عن التوكيل به؛  

 عة وكالقيام بعمل ضروري عاجل واملوكل غائب.كاملرافعة يف قضية قرب موعد نظرها، وهي ُمتاجة إىل دراسة واس

وهذا يف نظر الفقه تعسف يف استعمال احلق؛ ألنه إضرار عظيم ًبملوكل بقصد أو بغري قصد، وقد رأينا أًب حنيفة يشرتط يف  
ات  عزل أحد الطرفني علم الطرف اآلخر منًعا من اإلضرار جلواز أن يكون الوكيل تصرف لصاحل املوكل تصرفات فيها تبع 

 مالية وجلواز أن ن تكون هناك أعمال يف تركها تغرير ًبملوكل وإضرار به. 
وبناء على هذا فقواعد مذهبه تقضي ببقاء الوكالة وإلزام الوكيل إبجناز ما وكل فيه دفًعا للضرر وأتديبه إن فرط، وعلى أن  

 . [13]عما يف السمسار فإنَّه وكيل يعمل ًبألجر  [12]الوكيل ًبألجر ليس له أن يعزل نفسه قبل إهناء ما وكل به 

 حق اخلطيب يف فسخ اخلطبة:  –  2
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زواج وإخالف الوعد بعذر مشروع، وعلى هذا ففسخ اخلطبة بسبب جائز؛ كاملرض املعدي أو املانع له من  اخلطبة وعد ًبل 
املعاشرة الزوجية، وعجز الزوج عن دفع املهر، واخلالف املستحكم بني اخلطيبني أو أسرتيهما، وإن كان الفسخ من غري  

ن الناس عادة يعلمون ًبخلطبة ويركنون إليها فينصرف عن  سبب كان إخالفًا للوعد من غري عذر بل كان إخالفًا ضارًّا؛ أل
اخلطبة من يفكر يف الزواج منها، فإذا َفَسَخ اخلطيب من غري سبب فقد فوَّت عليها فُ َرَص الزَّواج اليت كانت ساحنة، ونشر  

 هذا الزمن الذي فسدت  حوهلا الشائعات يف أسباب الرفض، األمر الذي تثور له النفوس وترتكب بسببه اجلرائم، والسيما يف
 فيه األخالق وكثرت الظنون السيئة فتتعطل بذلك مصلحتها األساسية اليت أعدها هللا هلا.

 وإخالف الوعد إذا ترتب عليه أمثال هذه املفاسد كان منكًرا يب تغيريه ومعصية يستحق فاعلها التعزير عليها.

 تكييف الفسخ بال سبب: 
ال على مبدأ تعويض الضرر، بل على مبدأ التعزير على اإلتيان هبذا املنكر وهو إخالف   وعليه فللقاضي أن يعاقب الفاسخ 

الوعد املستتبع للمفاسد، والتالعب مبصاحل الناس وأعراضهم ألن التعزير اثبت على كل فعل أو قول فيه إيذاء للمسلم بغري  
: ))َمن رأى منكم منكًرا  -صلى هللا عليه وسلم    -حق زجًرا للناس عن ارتكاب املفاسد واملضار واستصالًحا هلم لقوله  

فليغريه بيده((، وهو خطاب ألولياء األمر، وهذا املبدأ إذا عمل به محل الذين يريدون اخلطبة على اإلمعان يف الرتوي قبل  
سها وعلى  اإلقدام عليها، وعلى أن يفرقوا بني العدول عن شراء سلعة مت الوعد بشرائها، وفسخ خطبة فتاة كرمية على نف 

 قومها.

 حق الطالق:  –  3
الطالق أبغض احلالل إىل هللا، لكنه مشروع عند احلاجة كعدم عفة الزوجة، بل قال بعض الفقهاء بوجوبه حينئذ، خشية أن  

 تفسد فراشه وتدخل عليه من ليس من أوالده، ولئال يقع حتت طائلة اللعنة الواردة يف الديوث الذي ال يغار على حرميه.
ع احلاجة سوء خلقها يف معاملة الزوج أو معاملة الناس، وتضرر الزوج هبا يف احلياة الزوجية العاطفية ملرض هبا أو  ومن واض 

لعدم انسجام يف الطباع، وتفريطها يف حقوق هللا، وهي ال تطيعه يف أدائها حَّت ال يعاشر امرأة عاصية، ومن األسباب عقمها  
 .إذا مل يستطع أن يتزوج أبكثر من واحدة

فإذا وقع الطالق لغري حاجة كان مبغًضا إىل هللا، وال سيما إذا كانت الزوجة ذات أوالد منه أو كانت فقرية، وقد رتَّبْت حياهَتا 
 على العيش معه.

 وعند هذا ال ننكر أن الزوج قد يسيء استعمال حقه فيه ملا يرتتب عليه من اإلضرار ًبلزوجة. 
 ذن القاضي؟ هل يوز املَْنع من إيقاعه إالَّ إبِّ 

 وبعض الناس يريد أن يتَّخذ من مبدأ التعسف يف استعمال احلق سبيالً إىل املَْنع من إيقاعه إال إبذن القاضي.

وعندان أنَّ هذا خطأ؛ ألنَّ إثبات التَّعسف يف الطالق هو إثبات أنَّ الزوج أوقعه من غري حاجة مشروعة تدعو إىل إيقاعه،  
طُُرقه املعروفة ومعايريه الصَّحيحة؛ ألنَّ الكثري من أسباب الرخصة يف الطَّالق اليت شرحنا بعضها:  والقضاء ال يستطيع إثباته ب

خفي ال يستطيع املسلم ذكره ألنَّ هللا تعاىل حيب السرْت على عباده، وفتح هذا الباب قد يؤدي إىل املُصارَحة أبشياء هي من  
قد يضطر الزَّوج الذي ال خالق له إىل انتحال أسباب كاذبة ضارَّة ًبملرأة،    السرية واخلطورة حبيث يضر الزَّوجة إعالهنا؛ بل

وال يستطيع القضاء الوقوف عليها، وماذا يفعل القاضي إذا قال الزوج: إين أكرهها، وإن أمسكُتها أمسكتها على بغض  
 ومضارَّة.

This file was downloaded from QuranicThought.com



الطَّبعي يف الغالب أال يرتك الزَّوج زوجته اليت أحبها وسكن   احلقُّ أنَّ عقدة الزَّواج عاطفية بناها هللا على املودَّة واأللفة فمن 
إليها وأنفق يف سبيلها، إال لداع قد يستتبع املقام معه من املضار ما ال يعلمه إال هللا، ويشعر الزَّوج حأحعندئٍذ أنَّ بيتها جحيم  

منه مباهلا ليفارقها؛ كما قالت ُجيلة امرأة اثبت  ال يُطاق، واملعروف يف الشريعة أن املرأة إذا كرهت زوجها كان هلا أن تفتدي 
: ))إين أخاف الكفر يف اإلسالم لشدة بغضي إايه((، فماذا يكون احلال إذا  -صلى هللا عليه وسلم  -بن يسار لرسول هللا 

ات عند القاضي  اشتد بغضه هلا، ومنعه القاضي من تطليقها؛ ألنه مل تقم لديه مربرات للطَّالق؟ ولئن كان الُبغض من املربر 
 فلكل واحد من األزواج أن يدَّعيه. 

وعليه فأقل حاالت الطَّالق عندئٍذ أن يكون ارتكاًًب ألخف الضَّررين، واألحوال القليلة اليت قد يفسد فيه تقدير الزَّوج،  
 اجملتمع مضطر إىل حتملها إذ ال سبيل إال هذا.

 ئ اإلسالم الصحيحة بني أهله جبميع الطُّرق املمكنة.والذي ينبغي لتالفيها هو إصالح اجملتمع، وإشاعة مباد

 حق تعدُّد الزَّوجات: –  4
تعدد الزَّوجات مشروع قطًعا إالَّ عند خوف الزَّوج أن يظلم من يف عصمته، فعندئذ ال يكون حقًّا له، والظلم املانع هو الظلم  

ب فأمره إىل هللا، وقد بنيَّ سبحانه وتعاىل أنَّه خارج عن استطاعة  يف اإلنفاق، أو يف اإلقامة عند الزَّوجة، أمَّا احملبة وميل القلو 
[، والدَّليل على أنَّ العدل املشروط  129{ ]النساء: َوَلْن َتْسَتطِّيُعوا َأْن تَ ْعدُِّلوا َبنْيَ الن َِّساءِّ َوَلْو َحَرْصُتمْ البشر، قال تعاىل: }

: ))اللهم إنَّ هذا قسمي  -صلى هللا عليه وسلم    -ري مستطاعة قول النَّيب  يف اآلية ليس هو احملبَّة اليت أخرب هللا عنها أهنا غ 
 فيما أملك فال تؤاخذين فيما متلك وال أملك((، يعين ميل القلب.

والتَّعدد مشروع حلاجات اجتماعيَّة وعاطفيَّة ال يستطيع بنو اإلنسان االستغناء عنها، والذين منعوا التَّعدد ًبلقانون والقضاء  
فيه من طريق السر واجلرمية، وليس هنا بسط أسباب التَّعدد؛ وإمنا إُجال ما نريد أن نقوله هنا أن هللا العليم أبحوال  وقعوا  

عباده، وما يصلحهم شرعه ملصاحل اجتماعية سامية، وأقلها عند احملافظة على العدل الواجب أنه ارتكاب ألخف الضَّررين،  
 وهو املتعة من طريق حالل. 

 كن أن يثبت من طريق القضاء يف حق التَّعدد تعسف يف استعماله مَّت حتقَّق العدل الواجب. هلذا ال مي
نعم؛ قد يتعدَّى الناس فيفعلون ما ليس مشروًعا، وهو التَّزوج مع العجز عن حتقيق العدل، فإذا شاع ذلك بني الناس، ومل  

للقضاء أن يتدخَّل فيمنع من التَّعدد كل من يثبت   تكن هلم من ضمائرهم رقابة على أنفسهم يف تنفيذ أوامر الدين، ساغ 
 ًبألدلَّة أن حالته املالية ال يستطيع معها أن مَيون نساءه، أو يعدل بينهن.

 
 

 
 . 58ص   5ابن عابدين ج    –  137ص    5 الزيلعي ج   –  43ص  6الزيلعي ج     [1]
 ويف الضرر املساوي استثناءات كالضمان عند التعدي، والضرر املضطر إليه.   [2]
 انظر يف هذا األصل: "املغين" البن قدامه يف البيع، و"نيل األوطار" يف البيع، و"الدر"، وابن عابدين يف "الشفعة".    [3]
يف سد الذرائع، و"تنقيح الفصول" للقرايف يف آخر    4يف حبث اجليل، وج     1انظر يف هذا البحث "املوافقات" ج     [4]

 منريية. 3"إعالم املوقعني" يف حبث سد الذرائع ج   -الكتاب 
 التعزير. 248ص    3ج      [5]
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انظر يف هذا األصل: "شرح الزيلعي"، وحاشية ابن عابدين يف كتاب اجلناايت، و"مغين احملتاج" يف كتاب اجلراح،     [6]
 ن األجري.  و"الدر" وابن عابدين يف ًبب ضما 

 . 59انظر: "األحكام السلطانية" البن أيب يعلى ص    [7]
انظر يف هذا البحث: "فتح القدير" وابن عابدين يف ًبيب التعزير والقضاء، و"رسالة العرف" للباحث، و"اتريخ     [8]

 الكامل" البن األثري يف اتريخ عمر.
ر: امتناع احملتكر عن بيع ما احتكره، والناس حباجة إليه؛ حيث يري على البيع ويعزر، وامتناع  مثال االمتناع الضا   [9]

التاجر عن البيع ًبلثمن املسعر؛ حيث يرب عليه ويعزر، وامتناع العمال الذين تتوقف عليهم إدارة املصانع الضرورية للدولة  
العمل أبجر املثل، وامتناع الطبيب الذي تعني لعالج مرض    كمصانع األسلحة ومواد البناء واألطعمة؛ حيث يربون على

 معني. 
 .6،  5املذكرة اإليضاحية للقانون املدين يف م    [10]
 . 1958ُماضرة األستاذ زهدي يكن؛ ألقاها يف مؤمتر احملامني يف بغداد سنة      [11]
 لكي. "لباب اللباب" البن رشد املا   [12]
 .78ص    7فتح القدير ج       [13]
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