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 نظرية الضرورة الشرعية

  تمهيد :

إّن حبث الضرورة له أمهية بالغة خاصة يف وفتنا احلايل حيث يكثر االحتجاج ا يف مكاا الطبيعي ويف 
غري مكاا وذلك بقصد إباحة احملظور ، وترك الواجب حتت ستار مبدأ التخفيف والتيسري على الّناس ؛قال 

مواطن يدعي فيها الضرورة وإلجاء الحاجة بناء على أن الضرورات :"وربما استجاز بعضهم في الشاطيب 
وما هي ؟، فما حقيقة الضرورة ؟وما ضوابطها1تبيح المحظورات فيأخذ عند ذلك بما يوافق الغرض "

  حاالا؟وما أدلة مشروعية مبدأ الضرورة؟  وما هي قواعدها وجماالت تطبيقها ؟

  أوال،حقيقة الضرورة :

م ملصدر االضطرار ؛تقول محلتين الضرورة على كذا ، وقد اضطر فالن إىل كذا وكذا اسلغة :الضرورة :
  3...والضرورة :الحاجة ،والشدة ال مدفع لها ،والمشقة ...،2...واالضطرار :االحتياج إىل الشيء 

  : تعددت تعريفات الفقهاء هلا لكنها تتجه كلها حنو بيان ضرورة الغذاء منها ما يأيتاصطالحا :

  .4"الضرورة هي خوف الضرر أو اهلالك على النفس أو بعض األعضاء برتك األكل"الجصاص :قال 

هي بلوغه حدا إن مل يتناول املمنوع هلك ،أو قارب ،كاملضطر وعرفها الزركشي والسيوطي فقاال : "
  .5لألكلواللبس حبيث لو بقي جائعا أو عريانا ملات أو تلف منه عضو"

ي اخلوف على النفس من اهلالك علما (أي قطعا )أو ظنا ، أو هي خوف املوت  الضرورة هوقال المالكية :"
  .6وال يشرتط أن يصرب حىت يشرف على املوت وإمنا يكفي حصول اخلوف من اهلالك ولو ظنا "

  "من خاف من عدم األكل على نفسه موتا أو مرضا خموفا أو زيادته ،أو طول مدته ،أووقال الشافعية :

  

                                                           

  .145ص4املوافقات ، ج-1
 .458ص 11إبراهيم ، الدار املصرية ، جذيب اللغة ،األزهري ،حتقيق أبو الفضل -2
 .537ص1املعجم الوسيط،ج-3
 150ص 1أحكامالقرآن، ح-4
 .319ص 2، ج1405الكويت،الطبعة الثانية ،  –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  ،تيسري فائق أمحد حممود :حتقيق ،ملنثور يف القواعدا-5
 .173القوانني الفقهية ص -6



2 

 

  1قته ، أو خوف ضعف عن مشي أو ركوب ، ومل جيد حالال يأكله ووجد جمرما ، لزمه أكله"انقطاعه عن رف 

الضرورة هي اخلشية على احلياة إن مل يتناول احملظور ، أو خيشى ضياع ماله كله ،أو أن يكون وقال أبو زهرة :"
  .2الشخص يف حال دد مصلحته الضرورية وال تدفع إال بتناول حمظور ال ميس حق غريه"

"الضرورة أشد دافعا من احلاجة ،فالضرورة هي ما يرتتب على عصياا خطر ، كما يف اإلكراه وقال الزرقا :
  .3"امللجئ، وخشية اهلالك جوعا

والمالحظ أن هذه التعريفات قاصرة ال تشمل المعنى الكامل للضرورة على أنها مبدأ أو نظرية 
  اقترحالزحيلي التعريف اآلتي :يترتب عليها إباحة المحظور أو ترك الواجب، ف

"الضرورة هي أن تطرأ على اإلنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضررأو 
أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها ، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام 

  .4ه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع"أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعا للضرر عن

فهذا التعريف شامل لكل أنواع الضرورة وهي :ضرورة الغذاء والدواء ، واالنتفاع مبال الغري ، واحملافظة 
على مبدأ التوازن العقدي يف العقود ، والقيام بالفعل حتت تأثري الرهبة واإلكراه ، والدفاع عن النفس أو املال 

الشرعية املفروضة، وهذا املعىن األعم للضرورة ، أما معناها اخلاص بدفع ضرر خارجي  وحنومها، وترك الواجبات
  .5قاهر كاحلريق أو ضرر داخلي كاجلوع فليس موضوع حبثنا وإن كان هو املعىن الشائع عند العلماء 

  ثانيا، ضوابط الضرورة :

لنفس أو املال وذلك بغلبة الظن أن تكون قائمة ال منتظرة :أي أن حيصل يف الواقع خوف اهلالك على ا-1
حسب التجارب ،أو يتحقق وجود خطر حقيقي على إحدى الضروريات اخلمس ...فيجوز حينئذ األخذ 
باألحكام االستثنائية لدفع اخلطر ولو أدى ذلك إىل إضرار اآلخرين عمال بقاعدة "إذا تعارض مفسدتان روعي 

  أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما ".
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ى املضطر خمالفة األوامر أو النواهي الشرعية ، أو ال يكون لدفع الضرر وسيلة أخرى من أن يتعني عل -2
املباحات إال املخالفة  فمن استطاع يف األحوال العادية أن يقرتض من غريه بدون فائدة ، فال جيوز له إطالقا 

  االقرتاض بفائدة أو البيع بالربا .

النفس واألعضاء كما لو أكره إنسان على أكل امليتة بوعيد أن تكون الضرورة ملجئة حبيث خيشى تلف  -3
  خياف منه تلف نفسه أو تلف بعض أعضائه مع وجود الطيبات املباحات أمامه ...

أال خيالف املضطر مبادئ الشريعة اإلسالمية األساسية مثل الصلح الدائم مع اليهود وكل ما جيوز هو  -4
  حبسب الضرورة واحلاجة . اهلدنة املؤقتة اليت جيوز متديد مدا

أن يقتصر فيما يباح تناوله للضرورة يف رأي مجهور الفقهاء على احلد األدىن أو القدر الالزم لدفع الضرر -5
  ألن إباحة احلرام ضرورة والضرورة تقدر بقدرها .

احملرم عالج طبيب عدل ثقة يف دينه وعلمه ، وأال يوجد يف غري - يف حال ضرورة الدواء  –أن يصف احملرم -6
  أو تدبري آخر ...

دون أن جيد ما يتناوله من املباحات وليس أمامه إال 1أن مير يف رأي الظاهرية على املضطر للغذاء يوم وليلة -7
  الطعام احلرام ...، واألصحأنّه ال يتقيد االضطرار بزمن خمصوص الختالف األشخاص يف ذلك.

من وجود ظلم فاحش ، او ضرر واضح ، أو حرج شديد   –امة يف حالة الضرورة الع-أن يتحقق ويل األمر -8
أو منفعة عامة حبيث تتعرض الدولة للخطر إذا مل تأخذ مبقتضى الضرورة ، وبناء عليه تسامح الفقهاء يف شؤون 
العالقات اخلارجية أو التجارة الدولية ؛فأجازوا مثال للدولة يف تعاملها مع األجانب دفع أتاوات سنوية لدفع 

ر األعداء أو من أجل احملافظة على كيان البالد ، كما أن بعض الفقهاء أجاز دفع فوائد ربوية عن قروض خط
  خارجية متس إليها حاجة الدولة العامة .

أن يكون اهلدف يف حالة فسخ العقد للضرورة هو حتقيق العدالة أو عدم اإلخالل مببدأ التوازن العقدي بني -9
  املتعاقدين .
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  حاالت الضرورة :ثالثا ، 

  ضرورة الغذاء والدواء :-1

لقد نص القرآن الكرمي صراحة على ضرورة اجلوع أو املخمصة فأجاز للمضطر أكل امليتة واخلنزير 
وشرب الدم وغريها ...فاجلوع وحنوه ضرر يدفع اإلنسان إىل تكلف أكل امليتة وحنوها وإن كان يعافها طبعا 

  د اجلائع شيئا يسد رمقه إال احملرم .واملقصود به هو اجلوع  الذي ال جي

  مسائل :

مل جيز مالك وأمحد تناول شيء من اخلمر حال الضرورة جلوع أو عطش ألا التفيد يف ذلك إال إلساغة -
وقد فصل لكم ما حرم عليكم �الغصة ، وغريه يرى أن الضرورة تبيح تناول كل احملرمات املطعومات لعموم اآلية

  .�إال ما اضطررمت إليه 

احلرام عام يف كل األمكنة واألزمنة واألشخاص واحلاالت ، كذلك حكم الضرورة املستثناة يقتضي إباحة -
  احملرمات عند االضطرار إليها يف كل األوضاع حضرا أم سفرا .

  لحاجة ...جواز األكل من مثار البساتني اململوكة للغري بشرط الضمان ل-

ال جيوز تناول حلوم البشر عند الضرورة مسلما كان أو كافرا ألنه مثله وهذا الخالف فيه ، كما ال جيوز عند -
املالكية األكل من ميتة ابن آدم حفاظا على مبدأ حرمة اإلنسان وكرامته .وأباح احلنابلة امليت غري املعصوم  

اربة، وأجاز الشافعية وبعض احلنفية إذا مل جيد ميتة غريه ألن حرمة كاحلريب واملرتد والزاين احملصن والقاتل يف احمل
  احلي أعظم من حرمة امليت إال إن كان امليت نبيا .

ال جيوز يف غري حالة احلرب االعتداء ولو عند االضطرار على حياة اإلنسان والتربع بعضو من حي آلخر إال -
  يف حالة التأكد من الوفاة ...

  املداواة مثل حالة اجلوع.حالة العطش أو -

  جيوز استعمال الكحول ومشتقاته يف األدوية للضرورة ...-
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  اإلكراه الملجئ:-2

:محل الغري على أن يفعل ما اليرضاه وال خيتار مباشرته اصطالحا :محل الغري على أمر ال يرضاه ، لغةاإلكراه 
قاع ما توعد به سلطانا كان أو غريه وهو لوترك ونفسه ...ويثبت حكم اإلكراه إذا حصل ممن يقدر على إي

  نوعان إكراه ملجئ وآخر قاصر .

هو الذي ال يبقى للشخص معه قدرة وال اختيار كالتهديد بالقتل أو التخويف بقطع عضو اإلكراه الملجئ :
  من األعضاء أو بضرب شديد متوال خياف منه إتالف النفس أو العضو سواء أقل الضرب أو كثر .

  هو التهديد مبا ال يضر النفس أو العضو.الملجئ أو الناقص : اإلكراه غير

  كالتهديد حببس أحد األصول أو الفروع أو اإلخوة أو األخوات وحنوهم ...اإلكراه األدبي أو المعنوي :

  أثر اإلكراه على المحظورات الشرعية الحسية أي الفعلية بالنسبة ألحكام اآلخرة وأحكام الدنيا :

خيتلف باختالف التصرف احلسي الذي هو ثالثة أنواع : مباح ، ومرخص فيه ، اآلخرة : *بالنسبة ألحكام
  وحرام : 

هو أكل امليتة والدم وحلم اخلنزير وشرب اخلمر فإن اإلكراه امللجئ يبيح تناول التصرف المباح باإلكراه :-1
احها اهللا تعاىل بقوله (إالمااضطررمت هذه األشياء ألن حترميها ثبت يف األحوال العادية ،أما عند الضرورة فقد أب

  .. إليه )، واالستثناء من التحرمي إباحة حىت أنّاملستكره إذا امتنع عن تناوهلا حىت قتل كان آمثا شرعا

وهو كإجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب باإلميان التصرف المرخص فيه باإلكراه :-2
فعلها يف الظاهر عند اإلكراه امللجئ ، وإن امتنع املستكره عن فعلها حىت ...فهذا اليباح إطالقا إمنّا يرخص 

  قتل كان مثابا ثواب اجلهاد وصار شهيدا ...

الذي ال يؤثر فيه اإلكراه إطالقا :وهو قتل املسلم بغري حق أو قطع عضو من أعضائه ، التصرف الحرام، -3
  يرخص باإلكراه مطلقا ... أو ضرب الوالدين أو الزنا باملرأة كل ذلك اليباح وال

  *وأما األحكام الدنيوية :

  :إذا كام ملجئا ال جيب احلد ، وال تنفذ تصرفات املكره على شرب اخلمر. اإلكراه على شرب الخمر

  :ال إمث على السارق وال حد عليه إذا كان اإلكراه تاما . اإلكراه على السرقة
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إمرأته اتفاقا بني الفقهاء عدا املالكية فيما إذا كان التهديد بغري ال حيكم بالردة وال تبني اإلكراه على الكفر :
  القتل وأقدم املهدد على الكفر فإنه يرتد عندهم ألن غري القتل أقل خطورة من الكفر .

الضمان والتعويض الواجب هو على املكره عند احلنفية واحلنابلة وبعض الشافعية ، اإلكراه على إتالف المال :
  ية والظاهرية وبعض الشافعية ومجاعة من احلنابلة الضمان على املستكره ...وقال املالك

:اتفق الفقهاء على تأثيم من قتل غريه مكرها واختلفوا يف وجوب القصاص إن كان اإلكراه  اإلكراه على القتل
  تاما .

ور الفقهاء سواء كان إذا أكرهت املرأة على الزنا فال يقام عليها احلد الشرعي عند مجهاإلكراه على الزنا :
اإلكراه تاما أو ناقصا ،وإذا أكره الرجل على الزنا إكراها تاما فال جيب احلد عند احلنفية والشافعية على األرجح 
عندهم ، وقال املالكية جيب احلد على الرجل الزاين ألن هذا الفعل ال يتحقق عادة بدون طواعية واختيار 

  د على املرأة املستكرهة أيضا ...وأوجب املالكية يف مشهور مذهبهم احل

أّن االكراه الملجئ أو التام يبيح تناول المطعومات المحرمة ويجيز إجراء كلمة الكفر على واخلالصة 
اللسان مع اطمئنان القلب باإليمان ولكنه ال يبيح الجرائم التي تضر باألفراد كالقتل والجرح والزنا 

ر على اقتراف بعض الجرائم كشرب الخمر والسرقة ...فال يطبق ....،أما بالنسبة للعقاب الشرعي المقر 
  . على المستكره كما اليلزم بتعويض ما أتلفه من أموال اآلخرين

  . مالحظة :للتفصيل أكثر يف "أثر اإلكراه يف التصرفات الشرعية "يرجع كتاب نظرية الضرورة عند الزحيلي

  النسيان :

ورة أو هو عدم استحضار الشيء يف وقت احلاجة إليه .وهوله نفس هوجهل اإلنسان مبا كان يعلمه ضر لغة :
  معىن السهو .

يعترب عذرا شرعيا يرفع اإلمث واملؤاخذة على ترك حقوق اهللا تعاىل ، أما بالنسبة لرتتب احلكم على حكمه :
  الفعل فقد قسم احلنفية النسيان إىل نوعني :

يف الصالة فإنه يفسدها لوجود حالة تذكر اإلنسان مبا هو إما أن يقع النسيان بتقصري من اإلنسان كاألكل -
  فيه وهو هيئة الصالة ، فهذا النوع ال يعترب معذرة شرعية أو ضرورة .

وإما أال يقع بتقصري من اإلنسان :فيكون النسيان عندئذ عذرا يسقط اإلمث األخروي وال مينع من صحة -
فعية اتفقوا على أن النسيان ال يكون عذرا يف بعض احلاالت الفعل كاألكل يف الصوم ...إال أن احلنفية والشا
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منها :لونسي احملدث غسل بعض األعضاء أو توضأ مباء جنس ناسيا ال يعترب وضوءه صحيحا ...وأما ضمان 
ما يتعلق حبقوق العباد فال يعترب النسيان معذر ة شرعية وإمنا يصلح سببا خمففا كالدية بدل القصاص يف القتل 

  اخلطأ .

  الجهل :

لغة : هو الذهول عن الشيء ، اصطالحا :هو عدم العلم باألحكام الشرعية مبختلف أنواعها كلها أو بعضها 
  فمن جهل حكما شرعيا ألي سبب كان ، هل يعترب معذورا يف جهله ؟

اسية قال الفقهاء :ال يقبل يف دار اإلسالم العذر جبهل األحكام ، وبناء عليها فإن األحكام الشرعية األس
املقررة يف القرآن والسنة وإمجاع األمة ال جيوز ملقيم يف الديار اإلسالمية أن يعتذر جبهلها ,وأما األحكام اليت 
اليعلمها إال املختصون من العلماء فهذه جيوز للعوام أن يعتذروا جبهلها وال يسوغ ذلك للفقهاء ، وبالتايل 

ورة ترفع احلرج واإلمث قال القرايف :"ضابط ما يعفى من فهناك حاالت قد ميكن اعتبار اجلهل باألحكام ضر 
  .1اجلهاالت :اجلهل الذي يتعذر االحرتاز عنه عادة وما ال يتعذر االحرتاز عنه وال يشق مل يعف عنه "

  واجلهل الذي يعترب ضرورة نوعان :

عادة فهو معفو عنه  جهل تسامح به الشرع يف الشريعة فعفا عن مرتكبه وضابطه :أن مايتعذر االحرتاز عنه-1
  ومن أمثلته اجلهل بنجاسة األطعمة واملياه واألشربة ، وقتل مسلم يف صف الكفار ظانا أنّه حماربا ..

جهل مل يتسامح به صاحب الشرع يف الشريعة فلم يعف عن مرتكبه وضابطه :أن كل ماال يتعذر االحرتاز -2
ف بالفعل ؛وهذا النوع جيري يف أصول الدين وأصول عنه وال يشق على النفس مل يعف عنه ، وال يرفع التكلي

  الفقه وبعض األحكام الفقهية الفرعية (كالصالة والصوم واحلج والزكا والبيع والزواج ..)

بالنسبة للقانون عدم جواز االعتذار جبهل القانون بعد نشره يف اجلريدة الرمسية ومضي األجل احملدد مالحظة :
ة وهي حالة القوة القاهرة اليت جتعل العلم بالقانون مستحيال من جانب األفراد يف سريانه إال يف حالة واحد

  دون تقصري منهم .

  

  

  
                                                           

1
  .149ص 2ا��روق،ج-
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  العسر وعموم البلوى :

:شيوع البالء حبيث يصعب على املرء التخلص أو االبتعاد عنه   عموم البلوىأي مشقة جتنب الشيء .العسر :
وهذا من أسباب التخفيف وله أمثلة كثرية منها جواز كثري من العقود والتصرفات خالفا للقياس كعقد السلم 

  وعقود اإلقالة واحلوالة واهلن والقرض وغريها ...

  السفر :

املسري إىل موضع بينه وبني ذلكاملوضع مسرية ثالثة أيام هو: اخلروج على قصد شرعا قطع املسافة ، لغة هو :
  كم.96كم عند احلنفية وعند الشافعية ب86فأكثر بسري اإلبل ومشي األقدام وتقدر ب

  وقد جعل السفر يف الشرع حالة ضرورة أو من أسباب التخفيف يف الواجبات الدينية ...

  بالذات آفة يف الفعل . هو هيئة غري طبيعية يف بدن اإلنسان ينجم عنهاالمرض :

وملا كان املرض من أسباب العجز فقد شرعت له أحكام خمففة عن املريض تتناسب مع حالته الصحية 
  وخصوصا يف العبادات ....

النقص ضد الكمال ، وهو من أسباب التخفيف يف التكاليف الشرعية ويشمل القصر النقص الطبيعي :
الب األوالد القصر ، والنساء مبثل ما يطالب به الرجال نظرا للضعف واألنوثة فال يصح عقال وال شرعا أن يط

الطبيعي عند الولد واملرأة ، ومبا أن حالة الضرورة الشرعية تشمل االضطرار الطبيعي فيمكننا أن نعترب هذه احلالة 
  من حاالت الضرورة من باب التوسع يف إطالق اللفظ ...

ريه يف نفس أو مال أو عرض ، أو صالت عليه يمة فللمعتدي إذا اعتدى إنسان على غالدفاع الشرعي :
عليه أو لغريه أن يرد العدوان بالقدر الالزم لدفع االعتداء حسب تقديره يف غالب ظنه مبتدئا باألخف 

  فاألخف إن أمكن.

ية واجلنائية إال تعترب أفعال الدفاع مباحة باتفاق الفقهاء ، فال مسؤولية على املدافع من الناحيتني املدنحكمه : 
  إذا جتاوز حدود الدفاع املشروع فيصبح عمله جرمية يسأل عنها مدنيا وجزائيا .

هناك من فرق بني الضرورة امللجئة والدفاع الشرعي لكن الزحيلي اعتربها من حاالت الضرورة باملعىن مالحظة : 
  ة أو مبيحا للفعل أو رافعا لإلمث واحلرج األعم وهو كل ما يستدعي حكما استثنائيا خمالفا ملقتضى القواعد العام
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  رابعا، أدلة مشروعية نظرية الضرورة:

  من القرآن الكريم :

(إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ به لغير اهللا فمن اضطر غير باغ وال عاد فال إثم 
ر وما أهل لغير اهللا به والمنخنقة ، (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزي1عليه إّن اهللا غفور رحيم )

والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إال ما ذكيتم ...فمن اضطر في مخمصة غير متجانف 
،( قل ال أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو 2إلثم فإّن اهللا غفور رحيم )

أهل لغير اهللا به فمن اضطر غير باغ وال عاد فإن ربك  دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا
، (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير اهللا به فمن اضطر غير باغ 3غفور رحيم )

، ( وما لكم أال تأكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه وقد فصل لكم ما حرم 4وال عاد فإن اهللا غفور رحيم )
وقد تضمنت هذه اآليات كلها استثناء حالة الضرورة حفاظا على النفس  .5تم إليه )عليكم إال ما اضطرر 

  من الهالك

  من السنة النبوية :

يا َرُسوَل اللِه ِإنا بَِأْرٍض ُتِصيبـَُنا ِبَها اْلَمْخَمَصُة َفَما َيِحل لََنا ِمَن اْلَمْيَتِة فـََقاَل : عن أبي واقد الليثي قال : "
(تصطبحوا :تتناولو الصبوح وهو  6"َأْو َلْم تـَْغَتِبُقوا َأْو َلْم َتْحَتِفُئوا بـَْقالً َفَشْأَنُكْم ِبَها َتْصطَِبُحوا  " ِإَذا َلمْ 

شرب اللبن أو األكل أول النهار ،تغتبقوا :تأكلو الغبوق وهو شرب اللبن أو األكل آخر النهار عشاء ، 
َك َيُدل َعَلى أَنُه َال يَْأُكُل اْلَمْيَتَة َما َوَجَد تـَْعِليًال ِمْن تـَبَـقٍل َأْو َوَذلِ وتحتفؤوا بقال :أي نوعا من التمر )؛"...

  .7َغْريِِه ُميِْسُك نـَْفَسُه َويـَُؤمُنُه اْلَمْوَت"
  

                                                           

 173البقرة :-1
 3املائدة :-2
 145األنعام :-3
 .115النحل -4
  119األنعام : -5
 – 1414مكة المكرمة ،  - محمد عبد القادر عطا،مكتبة دار الباز أبو بكر البيهقي،تحقيق : ،سنن البيهقي الكبرى -6

 .218ص5القاهرة،ج –مؤسسة قرطبة  ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل،356ص9،ج1994
  .138ص3هـ،ج 1332األولى،  ،الطبعة:بجوار محافظة مصر -مطبعة السعادة  ،الناشر:الباجي األندلسي ،لمنتقى شرح الموطإا- 7
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إضافة لألحاديثاألخرى  التي تدل على جواز مال الغير حالة الضرورة ،وحاالت الدفاع عن النفس أو 
  .المال أو العرض ...

  خامسا،قواعد الضرورة وتطبيقاتها :

من األسباب اليت جتعل قواعد الفقه أغلبية هي الضرورات ، فقد قرر الفقهاء أن "القواعد الفقهية 
  ما يأيت :1يستثىن منها مواطن الضرورات ، ومن قواعد الضرورة وتطبيقاا 

ما جاز -الضرورة تقدر بقدرها -احملظورات الضرورات تبيح -إذا ضاق األمر اتسع  –املشقة جتلب التيسري 
امليسور ال يسقط باملعسور ( أن املأمور به إذا مل يتيسر فعله على الوجه األكمل الذي أمر  –لعذر يبطل بزاله 

به الشرع لعدم القدرة عليه وإمنا ميكن فعل بعضه فيجب فعل املقدور عليه وال يرتك برتك الكل الذي يشق فعله 
  احلاجة العامة أو اخلاصة تنزل منزلة الضرورة . – يبطل حق الغري االضطرار ال -)

  سادسا، الضرورة وعقود المعامالت  المالية:

بشأن الوفاء بالوعد واملراحبة لآلمر بالشراء :اختذ  3و2قرار رقم *الوفاء بالوعد والمرابحة لآلمر بالشراء :
ر عملية قضائية مىت استوىف العقد شروطه وأركانه فعلى جممع الفقه اإلسالمي جبدة هذا القرار وجعل للوعد آثا

صاحب الوعد ( اآلمر بالشراء )اخليار بني تنفيذ الوعد أو دفع تعويض عن الضرر بسبب عدم الوفاء بالوعد 
  بال عذر ، وهذا القرايعتمد أساسا على قاعدة " الضرورة " لضبط أمور التجارة واالقتصاد...

قررت هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية تصحيح الشرط العقود :*تصحيح الشرط الجزائي في 
اجلزائي الذي تضمنه العقد سدا ألبواب الفوضى والتالعب حبقوق عباد اهللا واستندت إىل أن اإلخالل به مظنة 

  .2للضرر وتفويت املنافع ومن مجلة فقه الضرورة 

قد تربم عقود لفرتة طويلة وختتل أسعار املواد خالل تلك ة :*الضرورة والظروف الطارئة في العقود المتراخي
الفرتة بسبب أحداث طارئة فجاء القرار اآليت : يف العقود املرتاخية التنفيذ (كعقود التوريد ، والتعهدات 

أسباب واملقاوالت )إذا تبدلت الظروف اليت مت فيها التعاقد تبدال غري األوضاع والتكاليف واألسعار تغيريا كبريا ب
طارئة عامة مل تكن متوقعة حني التعاقد فأصبح ا تنفيذ االلتزام العقدي يلحق بامللتزم خسائر جسيمة غري 
معتادة من تقلبات األسعار يف التجارة ومل يكن ذلك نتيجة تقصري ...فإنه حيق يف هذه احلال عند التنازع وبناء 

توزع القدر املتجاوز للمتعاقد من اخلسارة على الطرفني  على الطلب تعديل احلقوق وااللتزامات العقدية بصورة
                                                           

  وما بعدها . 193الشرعية ، الزحيلي ص نظرية الضرورة 1
 .145فقه الضرورة وتطبيقاته املعاصرة ، آفاق وأبعاد ، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ، ص 2
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املتعاقدين ، كما جيوز له أن يفسخ العقد فيما مل يتم تنفيذه منه إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل يف القضية 
  .1العروضة عليه ...."

  

  نظرية التعسف في استعمال الحق

  :أساسية عن النظرية  أوال، مفاهيم

احلقوق ذات صفة مزدوجة فردية نظرية التعسف تنطلق من الصفة المزدوجة للحق :نقطة البدء في -1
واملصلحة الفردية واجتماعية ، وهي يف الوقت نفسه وسائل لتحقيق هذه الغاية املزدوجة أيضا وهي املصلحة 

استحال  العامة توفق بينهما عند التعارض ما أمكن وتقدم هذه األخرية مع التعويض العادل على الفرد إذا
  التوفيق بينهما .

بما -المراد بالمصلحة تلك التي رسمها الشارع وقررها للحق وجعل مدى اعتبارها شرعا رهنا -2
فمصلحة مرجوحة أو مساوية أو راجحة ... - عند الموازنة-يعارضهامن مصالح أخرى قد تصبح فيه 

أهل السوق أصبحت غري معتربة شرعا  إىل اإلضرار بالعامة أوأدى ذلكإن الفرد يف تلقي السلع ظاهرة لكن 
وبالتايل ميكن القول بأن املصلحة يف الشريعة اإلسالمية هي املصلحة االجتماعية ، وهذا التنسيق هو ما 

  تضطلع به نظرية التعسف .

مثل منع املالك من الذي درء التعسف قد يقتضي ترجيح مصلحة على أخرى هي أولى باالعتبار : -3
ويرتتب على ذلك ضرر فاحش جباره ولودون قصد منه ، ويف هذا ترجيح ملصلحة اجلار فتوخي  عقارهيستعمل 

من أجلها دون نظر إىل اللوازم اخلارجية للفعل ، وما حيكم هذه صاحب احلق حتقيق املصلحة اليت شرع احلق 
ة قضية مسرة بن اللوازم من قواعد يعترب تعسفا إذا أصبحت مصلحته مرجوحة يف هذه احلال وأوضح األمثل

  األنصاري .ع مجندب 

  :ثانيا،مفهوم التعسف في استعمال الحق 

                                                           

 .153املرجع السايق ،ص1
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، االستعمال يتكلم فقهاء الشريعة عن هذه النظرية لكن مبصطلحات أخرى منها املضارة ،اإلساءة 
  التعنت ، ويستعمل عدد من فقهاء املالكية التعدي بطريق التسبب ، وال مشاحة يف االصطالح .، املذموم

  

  

  

  تعريف التعسف :

مأخوذ من العسف وله عدد من املعاين اللغوية :امليل أو العدول عن الطريق ، الظلم ، السري بال هداية لغة :
...1  

  2اصطالحا : مناقضة قصد الشارع في تصرف مأذون فيه شرعا بحسب األصل 

  تحليل التعريف :*

كانت مقصودة وهذه تشمل استعمال احلق رد أي مضادة قصد الشارع سواء  مناقضة قصد الشارع :
يف حني يلحق أو حتقيق مصلحة غري شرعية أو استعماله دون نفع أي رد العبث أو لنفع تافه قصداإلضرار 

املناقضة غري مقصودة وهذه تشمل األفعال اليت أو  ،للتوصل إىل الربا احملرم  3مثل بيع العينة ،بغريه ضررا بينا 
مثل هبة املال صوريا قرب اية احلول احتياال إلسقاط فريضة ضادة لألصل العام يف الشرع تكون مآالا م

  الزكاة .

قود والتصرف الفعلي كاستعمال حق عمل التصرف القويل كالالتصرف يشفي تصرف مأذون فيه شرعا :
  ....امللكية يف العقارات 

                                                           

  .245ص9بريوت،ج –دار صادر  ،حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ،لسان العرب -1
  .129ص  الدريين ،النظريات الفقهية ،-2
3

ويعرف بأنه "ما إذا باع سلعًة ألجل ،   ...ه السلعة مبليون دينار مؤجلة مث يبيع السلعة بثمان مائة حالة ذ اشرتي منك هالعينة : يقوهللا���  -
  .)33ص2ويتية، جلموسوعة الفقهية الك"(  ثّم اشتراها بأقّل نقداً 
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لذاا ألن إتياا يعترب اعتداء ال تعسفا ( وهذا خيرج األفعال غري املشروعة مأذون فيه شرعا بحسب األصل :
  القيد هو الذي حيدد جمال تطبيق نظرية التعسف )

- املقصود بالتعسف أن ميارس الشخص فعال مشروعا يف األصل مبقتضى حق شرعي ثبت له إذن 
الف حكمة أو مبقتضى إباحة مأذون فيها شرعا على وجه يلحق بغريه اإلضرار ، أو خي-بعوض أو بغري عوض 

  املشروعية .

  

  

  الفرق بين التعسف والتعدي أو مجاوزة الحد :ثالثا،

الفعل في التعدي غير مشروع لذاته ألنه اليستند إلى حق أو جواز شرعي أي أنه معيب في ذاته في 
  حين أن الفعل في التعسف مشروع في ذاته ولكنه مشوب بيعيب في باعثه أو نتيجته .

ديا ، ففعله :إذا أقام مالك بناء على أرض أو زرع أرض غريه ،اعترب غاصبا أو معت مثال يوضح الفرق بينهما
تند على حق ولوكان فيه نفع لغريه ، ولكن إذا بىن رجل يف أرضه ضمن حدودها سغري  مشروع أصال ألنه ال ي

  .عد متعسفا  متضررا ضررا فاحشاحائطا عاليا فسد على جاره منافذ الضوء أو اهلواء حىت أصبح 

مثال آخر :من أوصى مبازاد عن الثلث يعترب متجاوزا حدود حقه ،أما إذا أوصى بالثلث أو أقل وقصد بذلك 
  عد متعسفا .مضارة الورثة وقامت األدلة والقرائن على هذا القصد 

التعسف هو تصرفات  اإلنسان بينماالتعدي هو مجاوزة في االستعمال لحدود الحق الذي يخول به ف
  داخلة في حدود المأذون به لكنها مؤدية  لمخالفة مقصود الشارع فهي تخالف المصلحة الشرعية .

  :ثالثا،التكييف الفقهي للتعسف في استعمال الحق 

إىل أن التعسف يف استعمال احلق من باب - كاإلمام الشاطيب يف موافقاته - يذهب بعض األصوليني 
يظهر ذلك من تأصيله للمسؤولية يف التعسف وأن [ أي التسبب يف اإلضرار بالغري ] ؛ التعدي بطريق التسبب

، كما ذهب بعض 1مبناها التعدي ويظهر كذلك من تفصيله حلاالت الضرر الذي يرتتب على استعمال احلق 
                                                           

 57-54فتحي الدريين ، ص نظرية التعسف يف استعمال احلق يف الفقه اإلسالمي ، -1
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نظرية مستقلة ، بينما جعلها الدريين 1والشيخ أمحد أبوسنةالكاتبني من الفقهاء املعاصرين كالشيخ أيب زهرة 
  بذاا.

  يتبين أن :2لكن بإجراء مقارنة بين التعسف والتعدي بطريق السبب 

نظرية التعسف مرتبطة أساسا بطبيعة احلق وغايته وهي نظرية مستقلة هلا معايريها اخلاصة وال تستند إىل 
تعليل أحكام املنع من معيار التعدي بطريق التسبب يدلنا على هذا االستثناءات اليت عمد إليها الفقهاء يف 

خرى دفعا للضرر العام أو تقدميا أالتصرف يف احلق أو أحكام التضمني تارة باالستحسان وطورا باملصلحة و 
ليس صفة طبعية لإلنسان حىت يكون مطلقا وغاية يف ذاته ، ، ويرتتب على هذا أن احلق للمصلحة العامة 

يتصرف فيه صاحبه مبطلق رغبته ومشيئته ولو أضر بغريه ، فمصدر احلق يف الفقه اإلسالمي إذن ليس ذات 
اإلنسان ، بل الشريعة أنشأت احلق إنشاء ، وهو مقيد مبا قيدته به الشريعة ، وعلى هذا ليس للفرد من سلطة 

  .لهال ما منحه إياه الشرع ويف احلدود املرسومة يف التصرف إ

  :وفقه الصحابة  رابعا،أدلة النظرية من الكتاب والسنة

  :من الكتاب  

*قال تعالى : ( ...وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سّرحوهّن بمعروف وال 
  .3تمسكوهّنضرارا لتعتدوا ...) 

ابن جرير وابن المنذر أنّرجال من األنصار يدعى ثابت بن يسار طلق سبب نزول هذه اآلية كما أخرج 
زوجته حتى انقضت عدتها إال يومين أو ثالثا راجعها ثم طلقها فعل ذلك بها حتى مضت لها تسعة 

  .  4أشهر فأنزل اهللا اآلية

وهو اإلمساك مع  استعماله  على حنو مشروع إىلأّن اإلمساك حق للزوج ، وقد ندب اهللا تعاىل وجه الداللة :
 املعاشرة احلسنة وى عن استعماله على حنو غري مشروع ...وهو بعينه التعسف يف استعمال احلق . 

                                                           

 119أسبوع الفقه اإلسالمي ،ص-1
 74-69نظرية التعسف ، الدريين ، ص -2
 231البقرة :  -3
  هـ)،حتقيق: أمحد حممد شاكر،مؤسسة الرسالة310جامع البيان يف تأويل القرآن، أبو جعفر الطربي (املتوىف:  -4

  . 530ص4م، ج 2000 -هـ  1420الطبعة: األوىل، 
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  .�1بولده له ..ال تضار والدة بولدها وال مولود�.*

واهللا - يقول الجصاص :"فجعل األم أحق برضاع الولد هذه المدة ثم أكد ذلك بقوله (التضار...)يعني 
  .2إذا رضيت بأن ترضع بمثل ما ترضع به غيرها لم يكن لألب أن يضارها فيدفعه إلى غيرها " –أعلم 

واخلالصة أن اآلية تفيد وجوب محاية كل من األب واألم من أن يضر كل منهما باآلخر بسبب الولد 
كما توجب محاية الولد أيضا من اإلضرار به ، وبذلك   اإلضرار،باستعمال ما منح من حق وسيلة إىل هذا 

قال ابن شهاب: ؛ تعترب هذه اآلية أصال من أصول نظرية التعسف يف استعمال احلق يف الفقه اإلسالمي 
والوالدات أحق برضاع أوالدهن ما قبلن رضاعهن بما يعطى غيرهن من األجر، وليس للوالدة أن تضار "

وهي تعطى عليه ما يعطى غيرها من األجر. وليس للمولود له أن ينزع ولده  بولدها فتأبى رضاعه، مضارة
  .3"من والدته مضارا لها، وهي تقبل من األجر ما يعطاه غيرها

  .�4عسرة فنظرة إلى ميسرة ، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون  ذووإن كان �قال تعالى :*

    .5"َلي اْلَواِجِد ُيِحل ُعُقوبـََتُه َوِعْرَضهُ  "عليه الصالة والسالم :وقال *

وسيلة لإلكراه  -يف الواقع- فطلب احلبس وإن كان حق للدائن على مدينه ، إال أن هذا احلق شرع 
 -وهي الوفاء-على قضاء الدين أي شرع وسيلة لغاية ، أما وقد استحال يقينا إفضاء هذه الوسيلة إىل غايتها 

فاستعماهلا حينئذ يكون تعسفا غري مشروع ألا وسيلة استعملت يف غري ما وضعت له وهذا يف حالة العسر 
  112-91انظر بقية األدلة نظرية التعسف للدريين صعني التعسف .

  من السنة النبوية :

  .6قول النبي فيما رواه أبو سعيد الخدري :" ال ضرر وال ضرار"*

                                                           

  233 البقرة:-1
 .479ص 1أحكام القرآن ، ج-2
  .46ص 5جامع البيان ، الطربي ، ج-3
  280البقرة :-4
  .118ص3صحيح البخاري ، باب من انتظر حىت تدفن ، ج -5
  .784ص 2سنن ابن ماجه ، باب من بىن يف حقه مايضر جباره ، ج-6
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..وبذلكيكون النهي عن الضرر يف هذا احلديث شامال ملا إذا كان الضرر ناجتا عن طريق ":.يقول الدريني
...وشامل كذلك للضرر الذي املباشرة ، أو التسبب مع التعدي ،بارتكاب األفعال غري املشروعة يف ذاا 

مال احلق  ؛ يرتتب على فعل مشروع يف ذاته ، وهذا القسم هو الذي يدخل يف نطاق نظرية التعسف يف استع
  .1فكان احلديث أصال هلذه النظرية... "

َرَة َرِضَي اللُه َعْنُه قَاَل نـََهى َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َأْن يَِبيَع َحاِضرٌ *   2"... لَِبادٍ َعْن أَِبي ُهَريـْ

والعلة في النهي هي أن في هذا العمل إضرار بأهل البلد قال الدريني :"...وواضح أن الترجيح هنا 
أساسه الموازنة بين النفع الشخصي وبين ما يلزم عنه من مفسدة ، حتى إذا لزم عن المصلحة الخاصة 

ظرية التعسف ضرر عام  رجحت كفة هذا الضرر ؛فمنع الفعل المشروع في األصل ، وهذا ما تقضي به ن
 "3 .  

  )152- 139ص التعسف  نظرية (  بقية األدلة 

  من فقه الصحابة :

فروى مالك عن عمرو بن حيي املازين عن أبيه :أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض ،أراد أن *
مير به يف أرض حممد بن مسلمة ، فأىب حممد فقال له الضحاك :مل متنعين وهولك منفعة ؟تشرب به أوال وآخرا 

مد بن مسلمة فأمره أن خيلي وال يضرك ، فأىب حممد ، فكلم فيه الضحاك عمر بن اخلطاب ، فدعا عمر حم
  .4"واهللا ليمرنّبه ولو على بطنك ، فأمره أن يمّربه ففعل الضحاك سبيله ، قال حممد :ال ، فقال عمر : 

من األرضني ،  ةكان يف تعارض املصاحل اخلاصة يف األمالك املتجاور -رضي اهللا عنه -ظاهر أن قضاء عمر الو 
فقضى مبنع املالك من التعسف يف استعمال حقه يف االمتناع عن متكني جاره من االرتفاق بأرضه إذا قضت 

  بذلك حاجة الزراعة عونا لكل مزارع على أن يستثمر أرضه ويستغلها بأيسر سبيل  ...

                                                           

 118نظرية التعسف ، ص -1
  .69ص  3، باب من انتظر حىت تدفن ،جرواه البخاري 2
 .139نظرية التعسف ، ص  -3
 . 47ص 6املنتقى على املوطأ ج-4
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فيد أن املباح مينع خشية أن ومن أمثلة ذلك أيضا اجتهاد عمر يف منع الزواج بالكتابيات األجنبيات مبا ي*
وهذا الفقه من عمر يؤكد أصل النظر يف ملناقضة قصد الشارع وهو التعسف بعينه ....يرتتب عليه ضررعام ...

  .مآالت األفعال الواقعة أو املتوقعة واعتبارها شرعا 

بنقيض قصده ودرءا وأيضا الطالق التعسفي وتوريث املبتوتة يف مرض املوت بفتوى عثمان بن عفان معاملة له *
  لتعسفه يف استعمال ما وضع الشارع يف يده من حق الطالق ...

  )225- 167أدلة النظرية من األصول التشريعية والقواعد الفقهية ( انظر نظرية التعسف للدريني ص 

  خامسا ، عالقة النظرية بالقواعد الفقهية : 

وهلذا القصد السيء سبب من أسباب بناء األحكام  إّمنقاصد املكلفني معتربة ،قاعدة األمور بمقاصدها : -1
  الشرعية املنطلقة من احلكم على التعسف يف استعما احلق .

إّن التعسف يف استعمال احلق خيول صاحب الوالية من إبطال التصرفات اليت يراد ا : قاعدة الضرر يزال- 2
  اإلضرار باألخرين . 

  : وهو جمال تطبيقها .  قاعدة منع الحيل - 3

  : فالشريعة جاءت باملنع من الوسائل املؤدية إىل الفساد .  قاعدة سد الذرائع - 4

  قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد - 5

  قاعدة النظر في مآالت األفعال -6

مثابة أصول يستند إليها الفقيه والقاضي في تطبيقات نظرية التعسف وغيرهابفهذه القواعد الفقهية
  في استعمال الحق . 

  :سا،معايير نظرية التعسف في استعمال الحق ساد

  إّن نظرية التعسف في الفقه اإلسالمي تجمع بين معيارين رئيسيين هما :

وهذا يستدعي النظر يف العوامل النفسية اليت حركت إرادة ذي احلق المعيار الذاتي أو الشخصي : -1
 حتقيق مصاحل غري مشروعة . إىلالتصرف حبقه ، من قصد اإلضرار ، أو الدافع  إىل
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الذي يعتمد ضابط التناسب بني ما جينيه صاحب احلق من نفع ، وما يلزم المعيار المادي :  -2 -2
عن ذلك من مفسدة ، ووسيلته يف ذلك املوازنة ؛ فإذا كانت املفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة 

ية بعضها قبل بعض ، واحلق عليها منع الفعل ، وهذا الضابط حيكم التعارض بني احلقوق الفرد
  :  الفردي مع املصلحة العامة من باب أوىل ،وتفصيلهما كا يلي

  هو ذو شقني :و ،أو الذايت  الشخصياألول: المعيار 

، وهوممنوع يف الشريعة مبا دلت عليه وهو أقدم معايري التعسف وأصلها تمحض قصد اإلضرار :األول :
النصوص الشرعية ، غري أنه لعسر تبني هذه النية يستعان بالقرائن ومن ذلكأن ال يكون له منفعة يف استعمال 

،ومينع من باب أوىل إذا استعمل حقه على وجه ليب ؛بأن مينع حقه ومع ذلك يرتتب عليه ضرر بغريه فيمنع 
رضي اللععنه –إذا ترتب على هذا االرتفاق نفع لكليهما كما جاء يف قضاء عمر  غريه من االرتفاق بأرضه مثال

: املرور يف الطريق بسرعة منخفضة يؤدي إىل إغالق الطريق على  ه أيضامثالو ....يف قضية حممد بن مسلمة  –
  الّناس .

وهذا املعىن يتحقق يف استعمال احلق يف غري الغرض أو املصلحة اليت من أجلها الثاني :الباعث غير المشروع 
شرع ، ألن قصد صاحب ذلك احلق يف العمل هنا مضاد لقصد الشارع يف التشريع ومعاندة قصد الشارع عينا 

ب حق الوالية على النفس ولو لأل ومن أمثلة ذلك...باطلة ، فيكون باطال بالضرورة كل ما أدى إىل ذلك 
جيب أن ميارس على وجه النظر واملصلحة هلا حىت إذا استعمل علو وجه الحيقق ذلك كان متعسفا ، ومنها 
السلطة الزوجية فغاية التأديب هو ذيب الزوجة ومحال على الطاعة وإصالح نشوزها ،فإذا ابتغى غري ذلك 

  .املالكية أصبح فعله تعسفيا غري مشروع ...ومثاله نكاح التحليل عند احلنابلة و 

  وهو نوعان :معيار موضوعي المعيار الثاني :

يعتمد املوازنة بني ما يعود على صاحب احلق : وهو معيار التوازن أو التناسب بين المصالح المتعارضة-1
خمتلط يف صورة حتقيق مصلحة تافهة أو ر كون مثة معيا، وقد يمن مصلحة وما يلزم عن عمله من مفسدة 

ن به كقرينة اموضوعي ، يستع همطلقا مع ما يلزم عن االستعمال من ضرر ، فهذا معيار ضئيلة ، ال تتناسب 
على كشف الباعث او نية قصد اإلضرار وال خالف أنه إذا ظهرت املناقضة فالفعل باطل ،ألن املناقضة هي 

  وينطوي هذا املعيار على الضوابط اآلتية :.علة احلكم بالتعسف 
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  .االختالل البين بين مصلحتين فرديتين بحيث ال يكون ثمة تناسب بينهما إطالقا -1

  الضر ر العام الالحق بالمجتمع اإلسالمي أو بقطر من أقطاره ...من جراء استعمال الحق الفردي .-2

 ا ، أو تزيد عليهاأن تكون األضرار التي يلحقها صاحب الحق بغيره مساوية للمصلحة التي يتوخاه-3
  ولو لم يكن هناك اختالل بين بينهما .

  وهو معيار موضوعي مادي ينظر إلى ثمرة األفعال ونتائجها في حد ذاتها ...

  :الضرر الفاحش المعيار الثاني الموضوعي  -2

هذا املعيار قرره الفقه اإلسالمي لتنسيق املصاحل الفردية املتعارضة ال سيما يف العالقات اجلوارية ، وال 
تنظيمها وتنسيقها رعاية للصاحل العام ،وقد رأى الفقهاء املالكية واحلنابلة واملتأخرين من احلنفية أن شكأن يف 

حق املالكمقيد يف التصرف مبلكه قضاء مبا مينع األضرار الفاحشة عن جاره ، وهي املضار غري املألوفة والضرر 
ويا  نع اهلواء والشمس والنور و....أو معنالفاحش أعم أنيكون ماديا كالدخان الكثيف واألصوات املقلقة وم

  كاإلشراف على مقر النساء يف الدار ااورة ...

ويبدوهذا االختالل بصورة أوضح إذا تعرضت املصلحة اخلاصة مع املصلحة العامة فيمنع التسبب من 
  ....ر عام باب أوىل كما ف يتلقي السلع وبيع احلاضر للبادي والتزوج بالكتابيات يف ظرف يؤدي إىل ضر 

  .والمعيار العام للتعسف هو استعمال الحق في غير ماشرع له 

  :سادسا، مجال النظرية 

إن الفقه اإلسالمي ال يفرق فيما يتعلق مبجال تطبيق نظرية التعسف بني أنواع احلقوق فهي شامله هلا  
مكنة االنتفاع ال على وجه أيضا باعتبارها إذن من الشارع يقر به أو احلريات العامة كلها ، وهوشامل لإلباحة 

االختصاص ومعىن التعسف متحقق فيهما معا ودليل ذلك عدم تفريق الصحابة يف فتاويهم بني بني تقييد احلق 
والرخصة إذا أفضى استعمال أي منهما إىل اإلضرار بالغري من الفرد أو اجلماعة كما ثبت يف قضاء عمر على 

،فهي تدخل يف مجيع احلقوق مد بن مسلمة ، ويف أمره باملنع من التزوج من الكتابيات األجنبيات ....حم
وحقوق الوالية  ،واحلقوق األدبية،واحلقوق الدينية  ،بأنواعها سواء كانت مالية أو معنوية ، ويف احلقوق املدنية

  العامة وغريها ...
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  اآلثار المترتبة على التعسف : سابعا ،

بأن تقول من حقي السفر بالولد فتسافر اإلمث ويسمى اجلزاء األخروي مثال تعسف الوالدة يف حق احلضانة -1
  أو متتنع من السفر من أجل املضارة بالزوج .

  .يشرع إزالة الضرر املرتتب على التعسف يف استعمال احلق -2

 .التعويضيإجياب الضمان ويسمى اجلزاء -3

وهذا يسمى  ،استعملت على جهة املضارة وعلى جهة التعسف يف استعمال احلقإبطال التصرفات اليت -4
 اجلزاء العيين كمن باع من أجل إحلاق الضرر .

حديث مسرة بن جندب حيث أمر النيب  وهذا يسمى اجلزاء العقايب (مثاله تقرير عقوبة التعزير على املتعسف-5
   صلى اهللا عليه وسلم األنصاري أن يقلع خنلة مسرة ).

  مالحظات :

الفرق بني املسؤولية التقصريية (الفعل الضار) والتعسف : املسؤولية التقصريية (الفعل الضار) ينطلق من *
  تصرفات غري مشروعة خبالف التعسف ينطلق من تصرفات مشروعة .

  الفرق بني التعسف والتحايل : التحايل صورة من صور التعسف يف استعمال احلق .*

استعمال احلق أمام القضاء جبميع الطرق املثبتة للحق غري أن تكييفه يتوقف على حد كبري  * يثبت التعسف يف
على الظروف احمليطة بالقضية وعلى عرف اجلماعات ...وملا كان سوء النية والتحايل لتحصيل املفاسد 

وفقه نافذ  واألضرار مها أكثر أسباب التعسف وجب على القاضي أن تكون له خربة واسعة بقرائن األحوال
  بأحوال الّناس االجتماعية .

 تقويم : ما رأيكم في مقولة من استعمل حقه فماظلم ؟ 


