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 احملاضرة الثانية: 
 أقسام التعّسف:  

حّتّدث فقهاء الشريعة يف ثنااي فروعهم الفقهية؛ وحىت عند دراسة قواعد           
  هلذه  واملتأمل.  الشرع  يف  حالة  كل  وحكم التعسف، حاالتاملقاصد واملآل عن  

  و  ، ذات  معيار: نياثن  معياريني على  فيها النظر وا بنى قد  م جيده  ها و ذكر  الت  احلاالت 
  على  ترتتب الت الضرر حاالت فصل أساسهما وعلى مادي، أو موضوعي معيار

 .   احلقوق استعمال
  التعسف  عن النامجة  الضرر حاالت وافصل قد هذا متقسيمه يف  الفقهاء أن  والواقع   
 حتكم  أصولية  قواعد بذلك ليقرروا منها، حالة  كل  حكم بيان مع احلق استعمال يف

 .بينها  التعارض وجوه وتضبط . احلقوق استعمال
  بيان  مع احلاالت من قسم  كل  حواه وما  فقهاء ال عند  التعسف أقسام اآلن  ولنذكر
  عليها  نص كما  التعسف حاالت  ببيان ذلك  نردف ث .الشرع يف  حالة  كل  حكم
 هبذه النظرية. املتعلقة  النتائج  أهم ذلك بعد لنستخلص اجلزائري، املشرع 

 وعدمه  القصد ابعتبار التعسف: األول القسم
 أي  وعدمه، القصد  توفر يف يتمثل شخصي، ذات معياره التعسف من القسم وهذا  

  القسم  هذا وحاصل. والعدم الوجود حيث من  املشروع غري الباعث أو اإلضرار قصد 
  غري  أو الشخص من  مقصودا يكون أن  إما احلق  استعمال عن الناتج  الضرر  أن

  من  إذا  فتحصل . عام أو خاص ضرر عنه  ينتج  أن  إما:مقصود غري  وكونه مقصود،
 : يلي فيما تفصيلها حاالت ثالث  القسم  هذا 
 اإلضرار  بقصد احلق استعمال: 1

  وصحبها  شخصية  مصلحة  به قصد إذا احلق استعمال: احلالة  هذه يف والفرض   
  اإلضرار  قصد  وصحبه معاشه طلب قصد سلعته صكاملرخّ   ابلغري، اإلضرار قصد 
  املصلحة  على للحصول واإلابحات احلقوق  ممارسة  تتضمن احلالة  فهذه. ابلغري

 : تفصيل  املسألة  هذه  ويف . ابلغري اإلضرار  قصد مصاحبة  مع الشخصية 



2 
 

 هبا حيقق أخرى  وجهة  – حلقه املستعمل وهو  – الدافع أو للجالب كان  فإذا   
  أو  املصلحة  جللب آخر وجه إىل انتقل لو أنه أي  ابلغري، ضرر إحلاق دون مصلحته

  على  حقه استعمال من  مينع -هذه واحلالة - فإنه أراد، ما له حصل  املفسدة  دفع
  اإلضرار  ألجل إال  الوجه ذلك  يقصد مل ألنه. اإلضرار قصد قرينة  لقيام األوىل  الوجهة 
 حقه ابستعمال يقصد  مل إذا الفعل ذلك من مينع كما.  عليه ضرر وال عنه فلينتقل
  يف  ضرار وال ضرر ال  أنه على الدليل لثبوت وذلك . أوىل ابب  من اإلضرار سوى 

 .  اإلسالم
 اإلضرار دون مصلحته هبا حيقق أخرى  وجهة  الدافع أو للجالب يكن مل إذا أما   

 .  اإلضرار  قصد من ممنوع أنه إال مقدم، الدافع   أو اجلالب   فحق ابلغري
 عاما  الالزم اإلضرار وكان اإلضرار  فيه  يقصد  ال ما:  2

  ذاك  فعله من يقصد  مل-حلقه املستعمل- الدافع  أو اجلالب أن الصورة هذه يف  والفرض
  منع  وإذا. عام ضرر عنه يلزم أنه إال منتف، هنا  اإلضرار قصد أن أي  ابلغري، اإلضرار

  احلكم  وجه مبينا الشاطب  يقول احلالة  هذه  ويف . أيضا هو استضر حقه استعمال من
 حقه قدم لزم فإن أوال، ينجرب ال حبيث به اإلضرار منعه يف يلزم أن خيلو ال:" فيها
  ،وإن  األصوليون فرضها الت   الرتس مسألة  يف مدركه يضعف تنازع  على  اإلطالق على

 .  "أوىل العام  الضرر فاعتبار مجلة  ورفعه اإلضرار اجنبار أمكن
 مالية  أمور يف يكون  أبن  ينجرب احلق بصاحب  الالحق  الضرر كان  إذا يعين أنّه      
  هذه  واحلالة - فهنا العام، الطريق لتوسيع أو املسجد لتوسيع داره ملكية  كانتزاع  وذلك

  حىت  أبحد؛ اإلضرار إىل قصد منه يكن ولومل حقه استعمال من احلق صاحب مينع –
  ألن  املضرة جرب قاعدة  وهذه. عادال تعويضا  مبنحه ينجرب  ضرره ألن  هو، استضر وإن

  على  يعرتض أن الدار لصاحب جيوز اخلاصة،وال املصلحة  على مقدمة  العامة  املصلحة 
 . داره ملكية  نزع
  منافعهم  بذل عن امتنعوا إذا الصناعات أهل احلالة  هذه حتت  يدخل وكذلك  

  أجر  ويعطون منافعهم  بذل على جتربهم أن هنا فللدولة  هبم، الناس حاجة  وتعلقت
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  توفيقا اخلاصة  املصلحة  رعاية  مع العامة  املصلحة  تقدم الشريعة  أن  يؤكد وهذا املثل
 .التوفيق  أمكن ما بينهما

 خاصا  الالزم اإلضرار وكان اإلضرار  فيه  يقصد  ال ما:  3
  قصد  أن ،أي  أبحد اإلضرار يقصد مل  حلقه املستعمل  أن الصورة هذه  يف  والفرض    

  للضرر  ومماثل األفراد من ابلغري ضرر احلق استعمال من يلزم أنه إال منتف، اإلضرار
  مل  الضرر يلحقه الذي  الغري أن يالحظ  ولكن  منه، منع إذا احلق  بصاحب الالحق 

 . الضرر  حمل يف  حق له يتقرر
  وسيلة  له يوجد وال حقه استعمال إىل حمتاج حلقه املستعمل يكون  احلالة  هذه ففي  

  خاصا  ضررا يلحق  حقه استعمل  إذا أيضا ولكنه اخلاصة، مصلحته هبا حيقق أخرى 
  مؤكدة  احلق هلذا اجلالب فحاجة  الضرر، حيث  من متساواين طرفان إذا فهناك. ابلغري

 ...أيضا مؤكد  ابلغري الضرر وإحلاق 
  دار  أو أرض استئجار إىل أو طعام شراء إىل  إنسان يسبق أن احلالة  هذه أمثلة  ومن   
  استضر  يفعل مل  ،وإن األشياء هذه إىل حلاجته غريه استضر ذلك فعل إذا أنه يعلم هو
  ظلما  يدفع أن أو واحلطب كالصيد  مباح حيازة إىل يسبق أن أيضا أمثلتها ومن...هو
 .. بغريه  وقوعه ذلك من يلزم  أنه يعلم وهو  نفسه عن

 املآل  ابعتبار التعسف :  الثاين القسم
  عن  الناجتة  املادية  لآلاثر إىل  ابلنظر  حاالت  أربع  الفقهاء  ذكر القسم هذا  ويف     

  سد  قاعدة على مبنيا ، صرفا موضوعيا ماداي فيها النظر جعل أي  احلق، استعمال
 النظر  أما ونتائجها، األفعال مآالت يف  النظر أصل على تقوم أهنا تقرر الت الذرائع

  األصل  يف فيه املأذون  الفعل تكييف جيعل النظر  وهذا. اثنوي  فأمر وعدمه القصد إىل
 مثرة  من يتخذ املوضوعي  املعيار أن أي  املفسدة، أو املصلحة  على  التعرف مبآل رهنا

 .  عدمها  أو املشروعية   ببقاء الفعل على  للحكم أساسا الفعل
 درجة  إىل ابلنظر حاالت أربع يف احلق استعمال الفقهاءحصر  هذا على وأتسيسا   

 :  وهي املفسدة  إىل اإلفضاء
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  قطعيا املفسدة  إىل أداؤه  كان   ما:  1
  يفضي  لكن ضرر، منعه من  يلحقه ال حلقه املستعمل  أن احلالة  هذه  يف  واملفروض    

 أن أي  العادة، جري  يف  قطعي اإلفضاء وهذا ابلغري، أضرار إىل احلق هذا استعمال
 . ضرر منعه من الدافع  أو  احلالب  يلحق وال قطعا، فعله عن  ينتج  الضرر
 :   أصالن  فيها يتعارض املسألة  هذه   أنواحلّق      
  شرعا  يقصد  أن جيوز ما قصد  إمنا حلقه املستعمل  فإن  القصد، عدم انحية  من :  األول
 ابلغري، اإلضرار يقصد يكن ،ومل الشارع لقصد موافقا كان  قصده أن ،أي  املنفعة  وهو
 . مطلقا حقه يستعمل أن له وجاز اإلذن،  أصل على ابقي اجلهة  هذه  من فهفتصرّ 

  تفيد  والقطعية  قطعا، الضرر لزوم هنا وهو احلق استعمال  مآل انحية  من: والثان  
  الغري  مضرة بلزوم علمه مع الفعل على إقدامه إىل  متجه األصل هذا يف فالنظر ، العلم
 . عادة  القطعي الوجه على

 : اندرا املفسدة  إىل أداؤه  كان  ما: 2
  قاصد  غري -حلقه املستعمل أي  – الدافع  أو اجلالب أن احلالة  هذه يف واملفروض   

 .اندرة مفسدة إىل  حقه استعمال يفضي لكن  أبحد اإلضرار
  ألن  املشروعية، من أصله على  ابق  فالفعل ،  اإلذن جانبالفقهاء  يرجح  وهنا        
  مصلحة  العادة يف توجد ال إذ .املفسدة بندرة اعتبار فال غالبة  كانت   إذا املصلحة 

  املفسدة  على  املصلحة  غلبة  الشرع  جماري  يف  يعترب  إمنا والشارع  املفسدة، عن  خالية 
 .مصلحة  منها ختلو ال  الت  املفسدة ندرة ،ال
 

  ذلك  يف املضرة بندور معرفته مع  احلالة  هذه يف  حلقه املستعمل يعد فال: هذا وعلى   
 .  املشروعية  أصل على ابق إذن فالفعل الضرر، وقوع  إىل قاصدا وال النظر،  يف مقصرا

 ظنيا  املفسدة  إىل  أداؤه  يكون ما:  3    
  اإلضرار  يقصد مل -حلقه املستعمل أي - الدافع أو اجلالب  أن احلالة  هذه يف والفرض

 . ظنية  مفسدة فعله  عن لزم ولكن  أبحد
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 :  اثنني  وجهني من النظر  حتتمل املسألة وهذه      
  اإلضرار؛  يقصد  مل حلقه املستعمل إن حيث  ،من القصد عدم جهة  فمن : األول اأمّ    
  على  بقي اجلهة  هذه من فعله إىل نظران فإذا ، الشارع لقصد موافقا قصده كان  أي 

 . اإلابحة  من أصله
  أن  وميكن تقع، أن ميكن املضرة  أن أي  الضرر، وقوع  ظنية  جهة  فمن:  الثان  وأما   
  من  فيمنع  العلم جمرى  الظن  جيري :  فهنا . عدمه من أرجح وقوعها  أن  ،إال تقع ال

  النظر  يف التقصري جهة  من واإلذن،إما اإلابحة  أصل إىل  يلتفت وال حقه استعمال
  اندرا  التخلف  كان  وإن ختلفها جواز مع اإلضرار، نفي قصد  جهة  من ،وإما به املأمور

. 
 : غالبا ال كثريا  املفسدة   إىل أداؤه  يكون  ما: 4
  استعمال  آل لكن  أبحد، املضرة  يقصد مل حلقه املستعمل  أن احلالة  هذه  يف والفرض   

 يقطع  ال ،أي  الغالب األمر درجة  يبلغ ال ولكن,  وقوعها يكثر مفسدة إىل هنا حقه
  وقوع  احتمال ،فدرجة  ذلك يف الظن على يغلب وال حقه استعمال على الضرر ترتب

 .واحدة املفسدة وقوع واحتمال ,  املصلحة 
  األصل  على  محال حقه استعمال من مينع  ال احلق  صاحب أنّ والصحيح هنا         

 : ذلك ووجه ، اإلذن  وهو
  فال  ذلك، ظنه على يغلب وال ، فعله يف الضرر ترتب يعلم ال احلق  صاحب أنّ    

 اعتبار ميكن ال  ألنه  متوقع، لضرر تصرفه  يبطل  وال ،  الواقع الضرر تبعة  يتحمل 
  هو  كما  الضرر قاصدا وال  ، الظن يف كما  االحتياط يف  مقصرا هنا الدافع  أو اجلالب

  ليس  إذ ، أساسها الدفع  أو  الرفع  حكم تقيم  القصد هلذا مظنه من ،وليس  العلم يف
  كذلك   كان  وإذا  منها، لواحد القصد  عدم على محله من أوىل إليها القصد  على محله

 .   اإلذن جانب  يرجح  ذلك وعلى  جدا  قوي  فيه املأذون  فالسبب
  على  بناء" الذرائع، سد يف فاعتربه ذلك يف خالف -هللا رمحه- مالك اإلمام أن إال  

 العلم  مقام الكثرة إقامة  أن  إىل فذهب ، الوقوع  كثرة  مظنة  ،أي "  وقوعا القصد كثرة
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  املفسدة  وقوع وكثرة ، اجملتمع عن الفساد دفع  يف االحتياط  يستوجب الظن غلبة  أو
  أو  ضبطه ميكن ال الباطنة  األمور يف املشروع  غري الباعث ألن وذلك ، املنع  يف كافية 

 كثرة   وهي عليه هبا يستدل أن خالهلا  من  ميكن قرينة  هناك أن إال وجوده، من التثبيت 
  االحتياط  على تقوم  الشريعة  أن  ذلك إىل ضف ، ذلك مظنة  أو الوجود يف الوقوع

 .ابحلزم  واألخذ   الفساد  دفع يف
 خاصة  الضرر، أي   املفسدة إىل  غالبا  آداؤه  يكثر فيما استعمال من  فإن هذا  وعلى   
  الزواج  عقود تسجيل   بعدم له ميثل قد و ، فيه حرج وال الدرء يف طأحو  عاما كان  إذا
  من  ليس ،ألنه تركه مباح وكالمها املنقولة  غري األموال وسائر العقارات بيع وعقد ،

 فيه وقلّ  ، الفساد فيه عم عصر يف حيدث ما بني من ولكن ، وأركانه العقد شروط
  من  هترب أن بعد  منه طالقها  أو  األول زوجها موت قبل   املرأة تتزوج أن والدين احلياء 
  أصحاب  يلجا أن و ...  فيه تعرف ال  آخر  مكان إىل  معارفها وموضع بلدهتا

 ليستفيدوا  ، اثنيا واحد من وألكثر ، أوال متامها قبل الواحدة  الشقة  بيع إىل العمارات
 ث مشاريعهم، إمتام يف ومرات مرات مضاعفا احلالة  هذه يف أيخذونه الذي  الثمن من
 وغريها ، مفرقة  جنوما حق بغري أخذوه ما يدفعون التالعب وانكشاف  االنتهاء بعد
  استعمال  من أصحاهبا منع جيب والت زمننا يف  البلوى  هبا عمت الت األمثلة  من

 . املتوقع  العام للضرر رفعا و املفسدة رد يف  احتياطا حقوقهم


