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 الملخص باللغة العربية
قضيةُمستجدةُمفُالقضاياُالمعاصرة؛ُكالتيُتتعمؽُبالتعسؼُفيُالعدكؿُعفُتتناكؿُىذهُالرسالةُ

الخطبة،ُخاصةُمعُتطكرُالحياةُاالجتماعيةُكتأثرىاُبالحضارةُالغربية،ُكفسادُاألخبلؽُكغيابُ
ُينتجُعفُذلؾُاإلضرارُ ُالخداعُكالمراكغةُفيُالمعامبلتُبيفُالناس،ُمما الكازعُالديني،ُككثرة

ُالمخطكبة ُالتعسؼُفيُُبالخاطبُأك ُلمناقشة ُالرسالة ُىذه ُجاءتُفكرة ُكمفُىنا ُالعدكؿ، عند
ُتناكلتُ ُكقد ُالتعسؼُكجزاؤه؛ ُىذا ُعمى ُالمترتبة ُكاألضرار ُاآلثار ُكبياف ُالخطبة، ُعف العدكؿ

ُجزئياتُىذاُالمكضكعُفيُثبلثةُفصكؿ،ُكذلؾُعمىُالنحكُالتالي:ُ

ُُالفصل األول, ُالخطتناكلتُفيو ُعف ُالعدكؿ ُالتعسؼُفي ُمفُمفيكـ ُكضكابطو، ُكحكمو، بة،
ُخبلؿُثبلثةُمباحث:ُ

حكـُالتعسؼُفيُالعدكؿُعفُالخطبة،ُُوالثاني,مفيكـُالتعسؼُفيُالعدكؿُعفُالخطبة،ُُاألول,
ُضكابطُالعدكؿُعفُالخطبة.ُُوالثالث,

ُمعاييرُالتعسؼُفيُالعدكؿُعفُالخطبة،ُمفُخبلؿُمبحثيف:ُُالفصل الثاني,

ُمعيارُالضرر.ُُوالثاني,معيارُالمصمحة،ُُاألول,

ُاآلثارُالمترتبةُعمىُالتعسؼُفيُالعدكؿُعفُالخطبة،ُمفُخبلؿُمبحثيف:ُُالفصل الثالث,

ُُاألول, ُالخطبة، ُعف ُالعدكؿ ُالتعسؼُفي ُعمى ُالمترتبة ُالمترتبُعمىُُوالثاني,اآلثار الجزاء
ُُثـ،ُكجزاءُدنيكمُيككفُبالتعكيض.ُالتعسؼُفيُالعدكؿُعفُالخطبة،ُجزاءُأخركمُيككفُباإل

ُالفيارس.ُُكلتتضمفُالنتائج،ُكالتكصيات،ُُالخاتمةثـُجاءتُ

ُفبتكفيؽُمفُهللاُُوفي الختام: ُالعمؿُخالصانُلكجيوُالكريـ،ُفإفُأصبتي هللاُأسأؿُأفُيككفُىذا
فُأخطأتُأكُقصرتُفمفُنفسي ُاليادمُإلىُسكاءُالسبيؿ.،ُكهللاُالمكفؽُُككحده،ُكا 
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Abstract 
This study tackles the emerging issue of abuse in engagement break 

down. This issue is discussed considering the recent development of 

social life, the impact of the western culture in this regard, and the spread 

corruption of ethics and religious deterrence. This resulted in the spread 

of deception and evasion in transactions between people, which causes 

damage to the engaged partners. Thus, the idea of this study is to discuss 

the issue of abuse in engagement break down, and to clarify the effects, 

damages, and implications resulting from this practice. The study 

investigated this issue in three chapters, as follows: 

Chapter one, which presented the concept of abuse in engagement break 

down, the Islamic ruling upon it, and its controls. This has been 

investigated through three sections: 

The first one presented the concept of abuse in engagement break down. 

The second one discussed the Islamic ruling upon it, and the third one 

discussed the controls of engagement break down. 

Chapter two, which discussed the criteria of abuse in engagement break 

down. This has been investigated through two sections: 

The first one discussed the criterion of interest, and the second one 

discussed the criterion of harm. 

Chapter three, which investigated the effects of abuse in engagement 

break down. This has been investigated through three sections: 

The first one is presented the consequences of abuse in engagement 

break down, and secondly, the second one presented the penalty for this 

practice in both lives, which is sin in the Hereafter, and compensation in 

this life. 

These three chapters were followed by the conclusion which includes 

the study findings, the recommendations, and the indexes. 

I ask Allah to make this work purely dedicated for Him. My success is 

only attributed to Almighty Allah, and my faults are only attributed to 

myself. Indeed, Allah says the truth, and He guides to the right way. 
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 اقتباس
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 يث ىث مث جث يت ىت مت]  :قاؿُهللاُتعالى

ُُ.(1)[ حخ جخ مح جح مج حج
ُ

كؿُيُقىاؿُىكُى َمىُاّللًَُُرىسي مىٍيوًُُاّلَلُيُصى ُـىُعى َم سى ُ:ُكى

رُىُ"الُى رى ُ.(2)"ًضرىارُىُكىالُىُضى

 
 

 

 

                                                           

ُ.ُ[46فصمت:ُُ]ُ(1)
قال ؛ُ[2341:ُرقـُالحديث2/784ابفُماجو:ُسنفُابفُماجة،ُاألحكاـ/مفُبنىُفيُحقوُماُيضرُجاره،ُُ]ُ(2)

ُ((.3/408ُ)األلباني،ُإركاءُالغميؿ،ُ)جاأللباني: حديث صحيح 
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 داء ــــــاإلى
إلىُمفُتحٌفُإلييـُالقمكب،ُكتيفكُإلييـُالعقكؿ،ُإلىُحبيبناُرسكؿُهللاُصمىُهللاُعميوُكسمـُ

ُ.ُاألبراروُيعًُوُاألخيارُكتابكصحابتًُ

اًىدىٍيفُفيُحسفُتربيتيُكتأديبي رٍتييمىاُعينامُجى إلىُ،ُإلىُمفُدفعانيُبرفؽوُكمحبةوُإلىُمفُأبصى
يماُضارعةُهللُمكاصمةُطريؽُالعمـُكالمعرفة،ُإلىُكالدَمُالكريميفُالغالييفُالمذٍيفُماُزالٍتُألسنتُي

ُكالركاح،ُحفظيماُهللاُكأداـُعمييماُالصحةُكالعافية.ُُتعالىُبالدعاءُليُفيُالغدكةًُ

ُُ.ُكأقاربيُإلىُإخكانيُكأخكاتيُنا،حياتًُُيـ،ُرياحيفًُمفُيسكفُفيُالقمبُحبُ ُإلى

ُُإلىُمفُأحببناىـُفيُهللا..ُأصدقائيُكأحبابيُكزمبلئي،ُكمفُسيركاُمعناُفيُمسيرتناُالعممية.

ُإلىُالغائبيفُعفُعيكننا،ُالحاضريفُفيُقمكبنا.ُ

الشيخ:ُمشرؼُنعمافُالقدكة،ُعميوُُالقمكبُكحبيبُالصدكؽًُُإلىُركحُزميؿُالدراسةُالصديؽًُ
ُهللاُالكاسعات.ُُرحماتُي

كالذيفُُ-الشيداءُى-مناُجميعانُُئيـُثرلُفمسطيفُالحبيبة،ُإلىُمفُىـُأفضؿُيإلىُالذيفُرٌككاُبدما
ُ.ُىـُفيُسبيؿُهللاتناثرتُأٌشبلؤُي

ُناُككرامتنا.ُ،ُالمدافعيفُعفُحريتًُإلىُأسراناُالبكاسؿُالصابريفُالمحتسبيفُخمؼُالقضباف

ُإلىُكؿُالمجاىديفُفيُسبيؿُهللاُفكرةنُكماالنُكنفسان.ُ

ُالمستضعفيفُكالمظمكميفُفيُكؿُبقاعُاألرض.إلىُإخكانناُ

ناُ،ُإلىُعممائًُعميناُبعدُهللاُتعالىُبإرشادناُإلىُطريؽُالعمـُكالمعرفةُالفضؿُيإلىُمفُليـُ
عميوُفضيمةُالدكتكر:ُعميُالشريؼ،ُأبكُعبلء،ُناُشيخُىنا،ُكأخصُبالذكر:ًُتُذُىتاناُكأسكمشايخًُ

ُُ.الكاسعاتُهللاُرحماتُي

ًُشيبانُكشبابانُكأشباالن.ُإلىُأبناءُمسجدُالسبلـ..ُ

ُُ.القبكؿُتعالىُهللاُمفُراجياُنُالمتكاضعُالعمؿُىذاُثكابُأىدمإليكـُجميعانُ
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 والتقدير الشكر
ُ.ُ(1)"الَناسىُُيىٍشكيرُيُالُىُمىفٍُُاّللَُُيىٍشكيرُيُالُى"ُ:وسلم عليو هللا صلى قول رسول هللا من انطالقاً 

نائبُعميدُ–ُمؤمن أحمد شويدح: الدكتور فضيلةُأستاذم؛ُإلىُكالعرفافُالشكرُبجزيؿُأتكجو
ُبغزة ُكالقانكف ُالشريعة ُبُ-كمية ُمنحني ُجيكدهُكعمىُالرسالة،ُىذهُعمىُاإلشراؼُقبكلوالذم

رشاداتوُكتكجيياتو فاهللُُالعمؿ،ُىذاُإنجازُفيُالكاضحُاألثرُلياُكافُالتيُالسديدةُالمباركة،ُكا 
ُلوُفيُعمموُكعممو.أسأؿُأفُيحفظوُكيبارؾُ

ُعضكمُُالكريميفُاألستاذيفُإلىُكالعرفافُالتقديرُكخالصُكاالمتنافُالشكرُبجزيؿُأتقدـُكما
ُ.المناقشةُلجنة

 سالم عبدهللا أبو مخدة. : الدكتور فضيلة

 بسام حسن العف. : الدكتور فضيلة

ُمماُسديدةُتكجيياتُمفُلمرسالةُسيقدمانوُماُعمىُكأشكرىـُالرسالة،ُىذهُمناقشةُبقبكؿُلتفضميـ
،ُفجزاىـُهللاُعناُخيرُالجزاء،ُكجعؿُذلؾُفيُميزافُأىميةُكيزيدىاُالدراسةُىذهُإثراءُفيُيسيـ

ُحسناتيـ.ُ

ُكافُالذيفُ،كالقانكفُالشريعةُكميةُفيُالتدريسيةُالييئةُأعضاءُجميعُإلىُأيضاُنُمكصكؿُكالشكر
ُ.ُالعمميُتحصيمناُفيُالبالغُاألثرُليـ

ُلدكرىاُ،اإلسبلميةُالجامعةُالعمماءُكراعيةُالعمـُكاحةُإلىُبالشكرُأتكجوُأفُيفكتنيُالُكما
ُكافةُفيُكرفعتوُالفمسطينيُبالمجتمعُالنيكضُعمىُكالعمؿُالعمميُالبحثُمجاؿُفيُالمميز
ُ،ُفجزلُهللاُالجميعُخيرُالجزاء.ُالمياديف

ُساندنيُبالنصحُُوفي الختام ُأك ُالعكفُكالمساعدة، ُيد ُبالشكرُكالعرفافُإلىُكؿُمفُمٌد أتقدـ
ياكـُلماُيحبوُهللاُكيرضاه،ُكآخرُدعكاناُأفُ كالدعاء،ُإلتماـُىذهُالرسالة،ُكهللاُأسأؿُأفُيكفقناُكا 

ُالحمدُهللُربُالعالميف.ُ

                                                           

؛ُ[1954:ُرقـُالحديث4/339الترمذم:ُسنفُالترمذم،ُالبرُكالصمة/ماُجاءُفيُالشكرُلمفُأحسفُإليؾ،ُُ]ُ(1)
ُ.ُ((4/454األلباني،ُصحيحُكضعيؼُسنفُالترمذمُ)ج)ُ،قال األلباني: حديث صحيح
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 المقدمة
ُأفُلكالُلنؤمفُكناُكما،ُلئليمافُككفقناُهللاُىداناُأفُلكالُلنيتدمُكناُكماُليذاُىداناُالذمُهللُالحمد
ُلوُصدكرناُهللاُشرح ُالعظيـُبالقرآفُقمكبناُكأحيا، ُكصراطوُالمتيفُكحبموُالمبيفُهللاُنكر،

ُاألكليفُكسيدُالمتقيفُإماـُكسمـُعميوُهللاُصمىُمحمدُنبيناُعمىُكالسبلـُكالصبلةُ،المستقيـ
ُكالمرسميفُاألنبياءُكخاتـُكاآلخريف ُكنذيراُنُبشيراُنُلميفالمعُرحمةُربوُأرسموُالذم، ُالرسالةُغفبمَُ،

ُاألمةُكنصحُاألمانةُلكأدٌُ ُأمتوُعفُنبياُنُجزلُماُأفضؿُعناُهللاُفجزاه، ُآلوُعفُهللاُكرضي،
ُ.ُالديفُيكـُإلىُطريقيـُكاتبعُأثرىـُكاقتفىُنيجيـُنيجُكمفُكأصحابو

ُُ:بعدُأما

،ُلماُيترتبُعميوُكصفتوُبالميثاؽُالغميظُكاىتمتُالشريعةُاإلسبلميةُبعقدُالزكاجُاىتمامانُكبيران،ُ
مفُمخاطرُكبيرةُسكاءُعمىُالمجتمعُأكُاألسرةُأكُالفرد،ُكلماُلعقدُالزكاجُمفُمصالحُدعاُإليياُ

ُفيُالشارعُالح ُكاستقرارُالركابطُالزكجية ُالمجتمعُكاألسرة ُمفُحفظُالنسؿُكصيانةُكتقكية كيـ
اإلسبلـُالخطبةُبيدؼُالتعارؼُكالتكافؽُُعمىُعقدُالزكاجُكتماسكو،ُفقدُشرعُالمجتمع،ُكلمحفاظ

كحتىُالُتقعُالخبلفاتُكالمشاكؿُبعدُأفُيتـُالعقد،ُفإذاُاتفقاُكتكافقاُعمىُذلؾُُ،بيفُالخاطبيف
ذاُلـُيتفقاُفيحؽُلكمييماُالعدكؿُعفُالخطبة؛ُديتـُعق نماُُالزكاج،ُكا  ألفُالخطبةُالُتعدُعقدانُكا 

ُىيُكعدُبالزكاجُكىيُمفُمقدماتُالزكاج.

ُالعدكؿُعف ُفإف ُلكميُكعميو ُفيحؽ ُالشرع، ُأقره ُحؽ ُكجكدُالخطبة ُعدـ ُعند ُعنيا ُالعدكؿ يما
ماؿُىذاُالحؽُالذمُقررهُالشرع،ُالتكافؽُكالتعارؼُكالترابط،ُكلكفُقدُيحصؿُالتعسؼُفيُاستع
ُشرعي ُأحكامان ُالشريعة ُقررت ُفقد ُالحؽ ُىذا ُاستعماؿ ُىذاُكلسكء ُاستعماؿ ُيتعسؼُفي ُلمف ة

ُبسببُالحؽ ُكالتعكيضُعميو ُالمخطكبة ُعمىُالخاطبُأك ُالكاقع ُالضرر ُتحمؿ ُفترتبُعميو ،
ُالتعسؼُفيُاستعماؿُحؽُالعدكؿُعفُالخطبة.ُ

ُجعمتوُبعنكاف:اءتُفكرةُالبحثُكقدُكمفُىناُجُُ

 طبتالخ   عه العذول في التعسف

 مقاروت" فقهيت "دراست
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 : أىمية البحث
 ُإبرازُدكرُالشريعةُفيُاالىتماـُبعقدُالزكاج. 
 ُكبيافُأحكامياُالمتعمقةُعدـُتنظيـُكدراسةُقانكفُاألحكاؿُالشخصيةُلمثؿُىكذاُمسألة،

 بيا.ُ
 ُ.يسٌمطُالضكءُعمىُمبدأُمفُمبادئُالشريعةُكىكُمبدأُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽ 
 ُتعريؼُالناسُبمعاييرُالتعسؼُفيُالعدكؿُعفُالخطبة.ُ 
 ُُكحكمو ُالخطبة ُعف ُالعدكؿ ُفي ُالتعسؼ ُعمى ُالمترتبة ُاآلثار ُلمعرفة ُالناس حاجة

 .الشرعي
 ُزاجرانُلمفُيريدُاإلضرارُبيافُالجزاءُاألخركمُكالدنيكمُالمترتبُعمىُالتعسؼ،ُليككف

 باآلخريف،ُكحفاظانُعمىُحقكؽُاإلنسافُكعدـُضياعيا.ُ
 

 مشكلة البحث: 
فُالخطبةُشرعتُلمتعارؼُكالتكافؽُبيفُطرفيُالعقدُالخاطبُكالمخطكبة،ُكجعؿُالعدكؿُعفُإ

ُكالمشكمةُ ُبالخطبة، ُأكُكبلىما ُيتفؽُأحدىما ُلـ ُالشرعُإذا ُمفُكبلُالطرفيفُحؽُقرره الخطبة
ُ ُلذلؾُقدُتمكف ُكبتعسؼ، ُخاطئة ُالبعضُبطريقة ُيستعممو ُقد ُالشرع ُالحؽُالذمُقرره أفُىذا

يتعارضُالحؽُالذمُأقرهُالشرعُمعُتعسؼُأحدُالطرفيفُفيُاستعماؿُىذاُالحؽ،ُفكافُالُبٌدُمفُ
ُاألحكاـُ ُترتيب ُحيث ُمف ُشرعان، ُبو ُالمقرر ُالحؽ ُىذه ُاستعماؿ ُبضبط ُاإلشكالية ُىذه حؿ

لضررُكالتعكيضُعمىُالمتسببُفيُالتعسؼُككقكعُالضرر،ُلمحٌدُمفُالشرعيةُعميوُكتحميؿُا
ُالتعسؼُفيُاستعماؿُىذاُالحؽ.

ُ
ُُأسئلة البحث: 

 ُالخطبةُكمشركعيتيا  ؟ُكحكمياُكتكييفياُالفقييُماُمفيـك
 ماُحكـُالعدكؿُعفُالخطبةُكضكابطو؟ 
 ُُالتعسؼُفيُالعدكؿُعفُالخطبةُكحكموُكمعاييره؟  ماُمفيـك
 ُماُىيُاآلثارُالمترتبةُعمىُالتعسؼُفيُالعدكؿُعفُالخطبةُكالجزاءُالمترتبُعميو؟ 
 ُُالخطبة ُعف ُالعادؿ ُمفُحيثُمصمحة ُالمتضاربة ُالمصالح ُبيف ُالمكازنة كيؼُيمكف

 كالمعدكؿُعنو؟ُ
 ُكيؼُتنظرُالشريعةُاالسبلميةُلبعضُاألعراؼُالتيُقدُتخالفياُفيُاستعماؿُىذاُالحؽ؟ 
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 فرضية البحث: 
ُُ:كىيُلمبحثُفرضيةُضعأُأفُستطيعأ

 ُُكالتعارؼ ُالتكافؽ ُمف ُالطرفيف ُكبل ُيتمكف ُحتى ُالخطبة ُشرع ُقد ُالحكيـ ُالشارع أف
 كالتقارب،ُألفُالزكاجُالُيتـُإالُبتراضيُالطرفيف.

 ُُأقره ُقد ُالحؽ ُىذا ُكأف ُيتفقا، ُلـ ُإذا ُالخطبة ُعف ُالعدكؿ ُفي ُالطرفيف ُلكبل ُيحؽ أنو
 الشرع.

 ُُانطبقتُعميوُىذه أفُلمتعسؼُمعاييرُشرعية،ُفبلُييحكـُعمىُالفعؿُبالتعسؼُإالُإذا
 المعايير.ُ

 ُُالتيُيتحمميا ُالشرعية ُالحؽُاألحكاـ ُىذا ُالتعسؼُفيُاستعماؿ ُالشرعُرتبُعمى أف
ُكيككفُذلؾ أكُُبالتعكيضُكيككفُالدنيكمُالجزاءبُالمتعسؼُفيُالعدكؿُعفُالخطبة،

 ـ.ُُالجزاءُاألخركمُكىكُاإلث
ُ

 أىداف البحث: 
 بالزكاجُكليستُعقدان.ُبيافُمشركعيةُالخطبةُكأنياُكعدُه 
 .ُالتعسؼُفيُحؽُالعدكؿُعفُالخطبةُكحكمو  بيافُمفيـك
 ُشرعيةُبضكابطُمنضبطُالحؽُىذاُكأف،ُالخطبةُعفُالعدكؿُحؽُجكازُبياف. 
 .بيافُمعاييرُالتعسؼُفيُالعدكؿُعفُالخطبة 
 الخطبة،ُكمفُالذمُيتحمؿُىذهُاألضرارُُعفُالعدكؿُفيُالتعسؼُآثارُكأضرارُتكضيح

 كتعكيضيا.
 ُ.تكضيحُالمصالحُالمتضاربةُبيفُمصمحةُالعادؿُكالمعدكؿُعنو 
 ُُكينصُعمييا ُبعينيا ُالمسألة ُىذه ُحدكد ُيبيف ُقانكف ُصياغة ُإلى ُالحاجة ُمدل بياف

 صراحة.ُ
 

 نطاق وحدود البحث: 
 :ُمعاصرة.ُدراسةُفقييةُُالنطاق الزماني 
  ُكماُيترتبُعميوُمفُأحكاـ.ُيشمؿُكؿُمفُيتعمؽُبوُىذاُالمكضكعُالمكاني:النطاق، 
 :مقدماتُ"ُكىكُالشخصيةُاألحكاؿُفقوُأبكابُمفُكاحداُنُباباُنُيتناكؿُالنطاق الموضوعي

 ُ."الزكاج
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ُمنيج البحث: 
،ُالفقييةُالمسائؿُعرضُفيُالتحميميُالكصؼُعمىُقائماُنُعممياُنُمنيجاُنُبحثيُفيُأعتمدُسكؼ
ُأسبابُكذكر،ُكمناقشتياُعميياُكالكقكؼ،ُكأدلتيـُالعمماءُأقكاؿُكاستقراء،ُاألحكاـُاستنباطُككيفية
 .ُالترجيحُمسكغاتُكذكرُاألقكاؿُبيفُكالترجيح،ُذلؾُأمكفُإفُالخبلؼ

ُُ:التاليُالنحكُعمىُكىيُالبحثُفيُالباحثُمنيجيةُ
 ُكأرقامياُسكرىاُإلىُالقرآنيةُاآلياتُعزك. 
 ُُالصحيحيف.ُُغيرُمفُكانتُإفُعميياُكالحكـُ،مظانياُمفُاألحاديثُتخريج
 ُاألصميةُمصادرىاُمفُالمصطمحاتُتعريؼ.ُ
 ُكاألبحاثُالحديثةُبالمراجعُاالستعانةُمع،ُاستطعتُماُاألصميةُالمصادرُإلىُالرجكع

ُ.المكضكعُىذاُتتناكؿُالتيُالعممية
 ُبوُاشتيرُالذمُالمؤلؼُاسـُبذكر،ُالعمميُالبحثُفيُعميوُالمعيكدُكفؽُالمراجعُتكثيؽ

ُ.ُكالصفحةُالجزءُرقـُكثـُالكتابُاسـُكثـ
 ُأمكفُإفُالخبلؼُسببُبيافُمع،ُكأدلتيـُالعمماءُأقكاؿُبذكر،ُالفقييةُالمسائؿُمناقشة

ُ.ُكالمختارُالراجحُالرأمُكذكر،ُذلؾ
 كالمراجعُكالمصادرُكاألحاديثُلآلياتُفيرسُعمؿ.ُ 

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُ
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 ىيكلية البحث:

ُ:كفؽُالخطةُالتالية،ُكخاتمة،ُكثبلثةُفصكؿ،ُمقدمةُمفُالبحثُيتككف

 :األولالفصل 

 مفيوم التعسف في العدول عن الخطبة, وحكمو, وضوابطو.

ُ.الخطبةُعفُالعدكؿُفيُالتعسؼُمفيكـالمبحثُاألكؿ:ُ

ُالمبحثُالثاني:ُحكـُالتعسؼُفيُالعدكؿُعفُالخطبة.

ُالخطبة.المبحثُالثالث:ُضكابطُالعدكؿُعفُ

 الثاني:الفصل 

 .معايير التعسف في العدول عن الخطبة

ُالمبحثُاألكؿ:ُمعيارُالمصمحة.

ُالمبحثُالثاني:ُمعيارُالضرر.

 :الثالثالفصل 

ُ.وجزاؤهُاآلثار المترتبة على التعسف في العدول عن الخطبة

ُالمبحثُاألكؿ:ُاآلثارُالمترتبةُعمىُالتعسؼُفيُالعدكؿُعفُالخطبة.

ُالثاني:ُالجزاءُالمترتبُعمىُالتعسؼُفيُالعدكؿُعفُالخطبة.المبحثُ

ُ:الخاتمة

ُ،ُكالفيارس.ُكالتكصياتُ،ُالنتائجُعمىُأىـُكتشتمؿ

ُ

ُ

ُ
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 سابقة: الدراسات ال

التعسؼُفيُالعدكؿُعفُمكضكعُُيتناكؿُعمميُفقييُبحثُعمىُأقؼُلـُكاالستقراءُالبحثُبعد
ُمقارنة ُفقيية ُدراسة نماُ،الخطبة ُجيةُُعفُتكمـُمفُىناؾُكا  ُكمف ُعاـ ُبشكؿ ُالمكضكع ىذا

ُالبحثُكبناءُذلؾ،ُمفُاالستفادةُكيمكفأكُتكمـُفيُجزءُمفُجزئياتُىذاُالبحث؛ُُقانكنيةُفقطُ،
 :ُحاثُالتيُكتبتُفيُذلؾُبحثُبعنكافكمفُاألبُكالتكجيو،ُاالستنباطُخبلؿُمفُعميو

نيؿُدرجةُالماجستيرُـُلقدٌُُ:ُبريكيُحجيمة،ُالبحثلمباحثُ""التعسف في العدول عن الخطبة. 1
 ـ.2013ُالبكيرة،ُالجزائر.ُسنةُفيُالقانكف.ُجامعةُ

ُالضررُ ُمف ُعميو ُيترتب ُكما ُذلؾ ُكآثار ُالخطبة ُعف ُالعدكؿ ُالتعسؼُفي ُعف ُيتكمـ البحث
،ُأماُلفقييكيقارفُفيوُبالقانكفُالجزائرمُكُيعرجُعمىُالرأمُاُ،كالتعكيضُمفُالناحيةُالقانكنية

ُُكدراستوُدراسةُفقييةُمقارنة.ُ،بشكؿُكاسعُكمستفيضُمفُالناحيةُالفقييةبحثيُسأتكمـُفيوُ

لؤلستاذ:ُعبدهللاُ. "التعويض عن فسخ الخطبة أسسو ومدى مشروعيتو في الفقو والقانون" 2
ُمبركؾُالنجار.ُ

ُفيُ ُالخطبة ُفسخ ُعمى ُالمترتبة ُكالمعنكية ُالمادية ُاألضرار ُالتعكيضُعف ُعف ُيتكمـ البحث
التعكيضُُيفيذاُالكتابُيشترؾُمعُبحثيُفيُجزءُمفُجزئياتو،ُكىُالقانكف؛ميةُُكالشريعةُاإلسبل

ُعفُاألضرارُالمترتبةُعمىُالتعسؼُفيُفسخُالخطبة.ُ

لمباحثة:ُمسعكدةُ"ُدراسة مقارنة . "التعويض عن الضرر في بعض مسائل الزواج والطالق3
ُبمقايد،ُ ُبكر ُأبي ُجامعة ُالخاص. ُالقانكف ُفي ُالدكتكراه ُشيادة ُلنيؿ ُالبحثُقٌدـ ُإلياس، نعيمة

ُـ.2010ُالجزائر.ُسنةُ

البحثُيتكمـُعفُتعكيضُالضررُفيُبعضُمسائؿُالزكاجُكالطبلؽُدراسةُمقارنة،ُكذكرُمفُ
ُفيُبحثيُمعُيشترؾُالبحثُفيذاُالتعكيضُعفُضررُالعدكؿُعفُالخطبة؛ىذهُالمسائؿُمسألة:ُ

ُبة.ُالخطُالعدكؿُعفُفيُالتعسؼُعمىُالمترتبةُاألضرارُعفُالتعكيضُكىيُجزئياتو،ُمفُجزء

ُ



 

 
 

ُ

 

 

 

 

 الفصل األول
مفيوم التعسف في العدول عن 

 وحكمو وضوابطو  طبةالخِ 
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  األول المبحث
 طبةالخِ  عن العدول في التعسف مفيوم

ُالمركبة ُالمصطمحات ُتعريؼ ُفي ُكالفقياء ُاألصكلييف ُعادة ُباعتباريف:ُ،جرت ُيعرفكىا ُبأف
ُمركب ُالخطبةُاُنإضافيُاُنباعتباره ُعف ُالعدكؿ ُالتعسؼُفي ُبتعرؼ ُكنبدأ ُكلقبان، ُعممان ُكباعتباره ،
ُان.إضافيُاُنباعتبارهُمركب

 .واصطالحاً  لغةً  التعسف حقيقة: األول المطلب
ُُ:لغةً  التعسف: أولً 

ؼُىُالفعؿُمفُمشتؽُالتعسؼُلفظ ُ:منياُأذكر،ُمعانيُعدةُعمىُيأتي،ُكالعىٍسؼُي،ُعىسى

ُ:الر َمةًُُذيكُقاؿ:ُالحؽُقصدُكعدـ،ُتدبرُغيرُكمفُىدلُنُغيرُعمىُالسيرُأ.

،ًُظؿًًٌُُفي...ُُمىٍعًسفيوُالمىٍجييكؿُىُالَناًزحُىُأىٍعًسؼُيُقىدٍُ" ؼى ُ.ُ(1)"البيكُـيُىامىوُيىٍدعيكُأىٍغضى

كؼُكرجؿُه،ُظمـُأم،ُالسمطافُكعسؼ،ُظمموُأم،ُفبلناُنُفبلفُهُتعسؼ:ُفتقكؿ:ُالظمـُب. ُأمُعىسي
 .ُ(2)ظمكـ

ُ.ُُ(3)شديدُبعمؿُأخذهُأم،ُغبلموُالرجؿُأعسؼ:ُفيقاؿ:ُكالتكمؼُالشدةُد.

،ُكالظمـ.ُُفكالمعنىُاألكؿُكالثانيُىكُالمراد،ُالذمُيدال  عمىُالسيرُعمىُغيرُىدلن

 ثانيًا: التعسف اصطالحًا: 

ُ ُيتمصطمح ُاألصكليكفالتعسؼُلـ ُحديث،ُُناكلو ُغربي ُمصطمح ُىك نما ُكا  ُالقدامى، كالفقياء
ُكلكفُالفقياءُالقدامىُذكركاُمصطمحُالتعسؼُفيُكتبيـُاألصكليةُكالفقييةُبإطبلقاتُأخرل:ُ

ُ

                                                           

ُ)جُ،الفراىيدمُ(1) 1/339ُالعيف ُفارس(؛ ُ)جُ،ابف ُالمغة ُ(4/311مقاييس ُالعربُلسافُمنظكر،ُابف؛
 .ُ(9/245ج)

 (.2/64ُتيذيبُالمغةُ)جُ،(؛ُاليركم2/840األزدم،ُجميرةُالمغةُ)جُ(2)
ُ.ُ(64)صالسابؽ،ُُمرجعالُ(3)
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ُالمذمكـ ُتعبُ(2)المضارةُكُ،(1)كاالستعماؿ ُالحؽ، ُاستعماؿ ُالتعسؼُفي ُعف ُعفُُفيـيران تكممكا
ُعمىُ ُالمضارة ُلفظ ُأطمؽ ُمف ُالمعاصريف ُالفقياء ُكمف ُتسميتيا، ُدكف ُالتعسؼ مضمكف

ُ.ُ(3)التعسؼ

ُكمفُالعمماءُالمعاصريفُالذيفُعرفكاُالتعسؼ:

ُ.ُ(4)"يربالغُضررُإلىُيؤدمُبحيثُالحؽُاستعماؿُإساءة"ُ:الزحيلي وىبة أ.

ُ.ُ(5)"بحسبُشرعاُنُفيوُمأذكفُتصرؼُفيُالشارعُقصدُمناقضة"فتحي الدريني:  ب.

ُ:كىك،ُالدرينيُفتحي.ُدُتعريؼُالباحثُلدلُيترجح،ُالسابقيفُالتعريفيفُإلىُبالنظر

 "األصل بحسب شرعاً  فيو مأذون تصرف في الشارع قصد مناقضة"

 ثالثًا: سبب الختيار:

ُتعريؼُُتعريؼُجامع؛ُأ. ُغرار ُعمى ُمعيف، ُعمىُضرر ُتعريفو ُفي ُيقتصر ُلـ ُالدريني ألف
ُكاُ  ُنفسو، ُعمى ُاإلنساف ُضرر ُعمى ُيشتمؿ ُلـ ُالذم ُبالغير،الزحيمي ُالضرر ُإلحاؽ ُذكر ُنما

 فاإلنسافُليسُلوُالحؽُاإلضرارُبنفسو.

إالُُالتعسؼ،ُبككنوُمناقضةُقصدُالشارع،ُأمُأفُالفعؿُالُييحكـُعميوُبالتعسؼقٌيدُالفعؿُبُب.
 إذاُقيصدُبوُمناقضةُالشرع.

ُ.(6)التعريف شرح: رابعاً 

ُفيُالمكمؼُيقصدُبأفُمقصكدة،ُتككفُأفُإما:ُتخمكاُالُفالمناقضةُ":الشارع قصد مناقضة"أ. 
ُأكُاإلضرارُقصدُلمجردُالحؽُاستعماؿُيشمؿُكىذاُعينان،ُالشارعُقصدُىدـُفيوُالمأذكفُالعمؿ
ُ.ُمشركعةُغيرُمصمحةُتحقيؽ

                                                           

 (.3/507ُالشاطبي،ُالمكافقاتُ)جُ(1)
 (.1/222ُالقيـ،ُالطرؽُالحكميةُ)جابفُُ(2)
 (.46_45)صانظر:ُالدريني،ُنظريةُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُُ(3)
 (.9/7064ُ،ُالفقوُاإلسبلميُكأدلتوُ)ج:ُكىبةالزحيميُ(4)
 (.87ُالدريني،ُنظريةُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُفيُالفقوُاإلسبلميُ)صُ(5)
ُُ(.18_17عياد،ُالتعسؼُفيُاستعماؿُحؽُالحضانةُ)ص(؛91ُ_89ص)المرجعُالسابؽ،ُُ(6)
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ماُ،بيناُنُضرراُنُبغيرهُييمحؽُأنوُمع،ُتافوُلنفعُأكُالعبثُلمجردُأمُنفعُدكفُاستعمالوُأك ُأفُكا 
ُفيُالعاـُلؤلصؿُمضادةُمآالتياُتككفُالتيُاألفعاؿُتشمؿُكىذهُمقصكدة،ُغيرُالمناقضةُتككف
ُىذاُيناقضُماُإلىُاستعمالوُآؿُفإذا،ُمفسدةُدرءُأكُمصمحةُلجمبُشرعتُالحقكؽُألف،ُالشرع
ُقدُبؿ،ُالتعسؼُيتحقؽُحتىُالمعتادُالكجوُغيرُعمىُالفعؿُيككفُأفُيمـزُكال،ُتشرعُلـ،ُاألصؿ
ُالمعتادُالفعؿُفيُالتعسؼُيتحقؽ ُباطبلُنُالفعؿُيككفُكعميو، ُفيُالمتمثؿُالفسادُلذريعةُقطعاُن،
ُ.المعتادُاالستعماؿُىذاُمآؿ

ُكالعقكدُالقكليُالتصرؼُيشمؿُ":تصرف في"ب.  ،ُكالتزاماتُحقكؽُمفُعنياُينشأُكما،
ُالفعميُكالتصرؼ ُكالمبانيُكاألراضيُالعقاراتُفيُالممكيةُكاستعماؿ، ُالتصرؼُأفُعمى،
ُُ.سمبياُنُيككفُكقدُإيجابياُنُيككفُقد،ُكالفعميُمنوُالقكليُالشرعي

ُألفُ؛لذاتياُالمشركعةُغيرُاألفعاؿُبوُخرجُدقيُىذاُ":األصل بحسب شرعاً  فيو مأذون"ج. 
ُُ.تعسفاُنُكليسُاعتداءُنُيعتبرُبياُاإلتياف

أفُالتعسؼُىكُمناقضةُقصدُالشارع،ُكأفُىذهُالمناقضةُإماُأفُتككفُُمن خالل ما سبق يتبين
ُكمآلوُ ُالفعؿ ُثمرة ُتككف ُأك ُمشركعة، ُغير ُمصمحة ُكتحقيؽ ُاإلضرار ُكقصد ُلذاتيا مقصكدة

ُ ُبالغير، ُالضرر ُميمحقان ُجائز ُالتصرؼ ُىذا ُكأف ُكالفعمي، ُالقكلي ُالتصرؼ ُيشمؿ شرعانُكأنو
ُبحسبُاألصؿ.ُ

 :للتعسف الصطالحي والمعني اللغوي المعني بين خامسًا: العالقة

،ُكالتكمؼُكالظمـ،ُىدلُغيرُعمىُكالسير،ُالحؽُقصدُعدـُإلىُيرجعُالمغكمُأصموُفيُالتعسؼ
ُالمغكمُالمعنيُمعُيتقاطعُبذلؾُكىك،ُاالصطبلحيُالمعنىُحكلياُتدكرُالتيُىيُالمعانيُىذه
ُُ.جكانبوُجميعُمف

ُُ:ُ(1)"التعدي" الحق ومجاوزة التعسف بين سادسًا: الفرق

 ُ.شرعاُنُمحظكرُفعؿُككنيماُفيُيجتمعافُافثناالُأ.
                                                           

ُ)صُ(1) ُاإلسبلمي ُالفقو ُفي ُالحؽ ُاستعماؿ ُالتعسؼُفي ُنظرية ُالدريني، ُمكافي،51ُ_46انظر: ُانظر: (؛
(؛ُأبك43ُ(؛ُجانـ،ُالتدابيرُالشرعيةُلمحدُمفُالطبلؽُالتعسفيُ)ص847_826صالضررُفيُالفقوُاإلسبلميُ)

ُحؽُ ُاستعماؿ ُفي ُالتعسؼ ُعزاـ، ُإلكتركني(؛ ُ)مكقع ُاإلسبلمي ُالفقو ُفي ُالحؽ ُاستعماؿ ُفي ُالتعسؼ سنة،
ُ(.27ُ_26الحضانةُكمستجداتُالعصرُ)ص
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ُلصاحبُيثبتُشرعيُحؽُبمقتضى،ُاألصؿيُفُمشركعُفيوُالفعؿ،ُالتعسؼُأفُفيُيختمفافُب.
ُ.ابتداءُنُاستعمالوُالبلـزُالفعؿُمشركعيةُفيستمـز،ُشرعاُنُفيياُمأذكفُباإلباحةُأك،ُالحؽ

ُكؿُعمىُمحظكرُفيك،ُالحؽُإلىُاستنادهُلعدـ،ُأصموُفيُمشركعُغيرُفيكُالحؽُمجاكزةُأما
 ُ.آخرُشرعيُبسببُإباحتوُحاؿُفيُأكُالضركرةُحالةُفيُإالُحاؿ

ُتحقيؽُأكُبغيرهُاإلضرارُقصدُإذاُإالُحقوُاستعماؿُمفُييمنعُالُالحؽُصاحبفيُالتعسؼُُُج.
ُالحؽُاستعماؿُمفُصاحبوُييمنع_ُالتعدمُأم_ُالحؽُمجاكزةفيُُأما،ُمشركعةُغيرُمصمحة

 ُ.إذنوُبدكفُفيياُبنىُأكُغيرهُأرضيُزرعُكمف،ُكمصمحةُنفعُإحداثُقصدُكلك

 التفرقةُبينيماُمفُحيثُالجزاء:د.ُ

ُالدنيويدنيكمُكأخركمُإذاُقصدُإيقاعُالضرر،ُفالجزاءُُمجاوزة الحق يترتب عليو جزاءان: د.أ
ُإفُأمكفُ ُالتعدمُعينان ُآثار ُُكأيككفُبإزالة ُالتعكيض، ُالتعدمُكالتعكيضُأك ُحسبُإزالة معان

ُ،ُكقطعُسببُالضررُحتىُالُيستمرُكقكعوُمستقببلن.األحكاؿ

ُثـُكالعقابُجزاءُقصدُالضرر.اإلُخروي,األ الجزاءُك

ُُالتعسف: د.ب ُتصرفان ُكاف ُمشركعةُقولياً إذا ُغير ُمصمحة ُجزاءاف:ُلتحقيؽ ُعميو ُفيترتب
كاستعماؿُاإلنسافُُثـُكالعقاب،ىكُباإلُخروياأل الجزاءُكإبطاؿُالتصرؼ،ُيككفُبُدنيويال فالجزاء

ُكىيُإسقاطُ ُمشركعة، ُغير ُلتحقيؽُمصمحة ُاستعممو ُكلكنو ُالحكؿ، ُفيُنياية ُاليبة ُفي حقو
ُفرضُالزكاةُعنو.

ذاُكافُتصرفانُ الدنيوي فالجزاءُلقصدُاإلضرار،ُكتـُإيقاعُالضرر،ُفيترتبُعميوُجزاءاف:ُُفعلياً كا 
ثـُ،ُىكُاإلخروياأل الجزاءُكإزالةُالضررُبالتعكيض،ُكقطعُسببوُمنعانُالستمرارُكقكعو،ُبُيكون

ُُكالعقاب،ُأماُإذاُقصدُالضررُكلـُيقعُالضرُفعبلن،ُفيترتبُعميوُعقابُآخركمُفقط.

ُزادُعمىُالثمث،ُ"ُ:(1)ة الحق "التعدي"التعسف ومجاوز مثال على التفرقة بين  مفُأكصىُبما
ُ ُالتصرؼُفيُحدكد ُكىك ُالشرع، ُإياه ُالذمُمنحو ُحقو ُحدكد ُغيرُيعتبرُمجاكزان ُففعمو الثمث،

ُكليسُمشركعُفيُاألصؿ؛ أماُإذاُأكصىُبالثمثُُمتعسفان؛ُألنوُالُيستندُإلىُحؽ،ُفيذاُإذفُمتعدٌو
عُإلستنادهُأكُبماُدكنو،ُكقصدُبذلؾُمضاٌرةُالكرثة،ُيعتبرُذلؾُتعسفان،ُألفُأصؿُالفعؿُمشرُك

ُ.ُإلىُحؽُثابتُفيُالشرع"
                                                           

 (.47)صالدريني،ُنظريةُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُُ(1)
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ُ:ُسابعًا: صور للتعسف في استعمال الحق

 بقصد حرمان الزوجة من الميراث:  (1)الطالق في مرض الموت  أ.

ُمفُالميراث،ُكذلؾُمفُخبلؿُقياـُالزكجُىكُقصدُاإلضرارُ وجو التعسف: بالزكجةُلحرمانيا
ُالذمُشارؼُعمىُالمكتُبطبلؽُزكجتوُبقصدُاإلضرارُلمنعياُمفُالميراث.

الكصيةُمفُالحقكؽُالمشركعةُلممكرث،ُكلكفُإذاُاستعمؿُىذاُالحؽُ المضارة في الوصية: ب.
 قصدُاإلضرارُأكُلغرضُغيرُمشركع،ُيعتبرُذلؾُتعسفان.ب

قصدُاإلضرارُبالكرثة،ُكذلؾُمفُخبلؿُكصيةُالمكرثُبالثمثُأكُماُ يككفُفيوجو التعسف: 
ُ.،ُأكُلتحقيؽُمصمحةُغيرُمشركعةدكفُالثمثُبقصدُاإلضرار

رضاعُاألـُالبنياُ اإلمتناع عن الرضاع: ج. كاليةُالكالدُعمىُابنوُحؽُمفُحقكقوُالمشركعة،ُكا 
ُ ًُقبؿ ُمف ُالحؽ ُىذا ُاستعماؿ ُكلكف ُليا، ُيعتبرُحؽ ُاآلخر، ُمنيما ُكؿ ُإضرار ُبقصد الكالديف

 تعسفان.

أكُلتحقيؽُمصمحةُُيتبيفُفيُإمتناعُاألـُمفُإرضاعُابنياُبقصدُاإلضرارُبأبيوُوجو التعسف:
ُ،ُأكُرفضُالكالدُإرضاعُاألـُالبنوُبقصدُاإلضرارُبأمو.غيرُمشركعة

التجارة،ُكلكفُاستعماؿُىذاُالحؽُمفُحؽُالرجؿُالبيعُكىذاُمفُالمباحاتُفيُ:ُ(2)الحتكار د.
ُبقصدُاإلضرارُأكُلتحقيؽُمصمحةُغيرُمشركعةُيجعموُتعسفان.

ُالسمعُُوجو التعسف: ُادخار ُخبلؿ ُمف ُكذلؾ ُبالناس، ُاإلضرار ُبقصد ُاالتجار ُفي يككف
ُالناسُ ُبأسعارُغالية،ُكاالحتكارُالُيضرُباألشخاصُفقطُبؿُالضركريةُالتيُيحتاجيا كبيعيا

ُ.ُيةيرهُعمىُاقتصادُالدكلةُاإلسبلماـُلمدكلة،ُمفُخبلؿُتأثيضرُبالصالحُالع

                                                           

،ُالفقوُ:ُكىبةالزحيميفعبلن.ُُالمكتُبوُاتصؿُإذاُعادةُاليبلؾُفيوُغمبيىُُالذمُىكُالمرضُ:الموت مرضُ(1)
 (.4/187جمكسكعةُالفقوُاإلسبلميُ)ُ،(؛ُالتكيجرم4/2978جاإلسبلميُكأدلتوُ)

ُُالناسُكحاجةُاالسعارُالغبلءُكقتُلبيعوُكادخارهُالناسُيحتاجوُماُشراءُىكُ:الحتكارُ(2) :ُالزحيميإليو.
ُ)ُكىبة، ُاإلسبلميُكأدلتو 4/2868ُجالفقو ُأفُُمن علماء الشافعية أما تعريف الحتكار عند السلف(؛ ىك:

ُكعميرةُ ُقميكبي ُحاشيتا ُكعميرة، ُقميكبي ُاشتراه، ُمما ُبأزيد ُيبيعو ُأف ُبقصد ُالغبلء ُزمف ُفي ُالقكت يشترم
ُ(.4/100ج،ُالنجـُالكىاجُ)الٌدميرم(؛2/231ُج)
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 ني: حقيقة العدول لغًة واصطالحًا.المطلب الثا1
ُعدالنُكعدكالن،ُأمُماؿ،ُكييقاؿُعدؿُإلى:ُأمُرجأوًل: العدول لغًة:  عُإلى،ُمشتؽُمفُالفعؿُعىدىؿى

ُ.ُ(1)ومىُعف،ُكأقمعُعنأكُعدؿُعف:ُأمُرجعُعف،ُكتخ

ُكحصكؿُتماموُبعدُكفسخو،ُالفعؿُعفُكمييماُأكُالطرفيفُأحدُرجكعُ:اصطالحاً  العدول: ثانياً 
ُ.ُ(2)الرضا

 ثالثًا: شرح التعريف:  

ُالخاطبيف،ُ ُلمتعارؼُبيف ُكىيُكسيمة ُكليستُعقدان، ُبالزكاج ُىيُكعد ُالخطبة ُأف ُالفقياء بٌيف
كمعرفةُكؿُمنيماُاآلخر،ُبيدؼُحصكؿُالرضاُكالتكافؽُبينيما،ُفإذاُلـُيحصؿُذلؾ،ُكافُمفُ

حؽُأقرهُالشرعُليماُعندُعدـُكجكدُالرضاُكالتكافؽُبيفُحؽُالطرفيفُالعدكؿُعفُالخطبة،ُكىذاُ
ُكالمخطكبة.الخاطبُ

ُالعدُك"رجوع أحد الطرفين أو كلييما عن الخطبة": أ.  ُأف ُذلؾ ُمف ُأحدُييفيـ ُمف ُيككف ؿ
حتىُيقعُالعدكؿُصحيحان،ُُ،ُأكُبسببُخارجي،ثنيفُمعانُكليسُمفُغيرىماالخاطبيفُأكُمفُاال

ُشرعي،ُليككفُالعدكؿُصحيح كافُالعدكؿُبقصدُشرعان،ُأماُإذاُُاُنكيجبُأفُيككفُالعدكؿُلسببو
ُ،ُكافُذلؾُتعسفان،ُكقدُجاءُالنييُعفُالتعسؼُفيُالشرعُالحكيـ.ضراراإل

ُالخطبةُ: "وفسخيا بعد إتماميا وحصول الرضا منيما"ب.  ُإتماـ فالعدكؿُالشرعيُيككفُبعد
رضاُبيفُالخاطبُكالمخطكبةُألنوُإذاُلـُتكفُىناؾُمكافقةُُكُئيما؛كالرضاُبيفُالخاطبيفُكأكليا

ُكأرادُأحدُالخاطكأكليائ ُالمكافقةُيما بيفُالعدكؿُعفُالخطبة،ُفبلُيعتبرُذلؾُعدكالن،ُلعدـُكجكد
ُكالرضاُعمىُالخطبة.

 :للعدول والصطالحي اللغوي المعنى بين رابعًا: العالقة

ُاإلقبلعُأكُالتخميُأكُالرجكعُيعنيُالمغكمُأصموُفيُالعدكؿ ُيدكرُالتيُىيُالمعانيُكىذه،
ُُ.كاالصطبلحيُالمغكمُالمعنىُبيفُكتقاربُتقاطعُفيناؾ،ُاالصطبلحيُالمعنىُحكليا

                                                           

 (.7/157ُديكزم،ُتكممةُالمعاجـُالعربيةُ)جُ(1)
(.234جانـ،ُمقدماتُعقدُالزكاج)الخطبة(ُفيُالفقوُكالقانكفُ)صُ(2)
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 طبة لغًة واصطالحًا. المطلب الثالث: حقيقة الخِ 
طىبُىُالفعؿُمفُمشتؽُالخطبةُلفظأوًل: الخطبة لغًة:  ُأذكر،ُمعانيُعدةُعمىُتأتيُطبةكالخًُ،ُخى

  :منيا

ُ.ُ(1)كمموُأم،ُخطاباُنُخطابوُيقاؿ:ُاثنيفُبيفُالكبلـُأ.

[ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ] :تعالىُقكلوُكمنو:ُالزكاجُطمبُب.
كىذاُُ.(3)ُ(2)

ُالمعنىُالمرادُمفُالخطبة.ُ

 .(4)خطبةُبُىطُىخُىُيقاؿ:ُالكبلـُاسـُج.

ُُ:منياُأذكر،ُتعريفاتُبعدةُالخطبةُالفقياءُعرؼ طبة: اصطالحًا:ثانيًا: الخِ 

ُ.(5)"التزكجُطمب"ُ:عابدين ابنُ.أ

ُالنكاح"ُالدردير:ب.ُ ُ.ُ(6)"التماسي

ُالخاطبُالنكاحُمفُالمخطكبة"ُالشربيني:ج.ُ ُ.ُ(7)"التماسي

ُُ(8)"ًليىنكحيىاُالرجؿُالمرأةُخطبة"ُ:قدامةابن د.ُ

،ُحالوُببياف،ُذكيياُإلىُأكُإليياُكبالتقدـُبياُلمتزكجُمعينةُامرأةُيدُالرجؿُطمبُ:زىرة أبوُ.ق
ُ.(9)بشأنوُكمطالبيـُكمطالبو،ُالعقدُأمرُفيُكمفاكضتيـ

                                                           

 (.1/361ُ(؛ُابفُمنظكر،ُلسافُالعربُ)ج2/198ابفُفارس،ُمقاييسُالمغةُ)جُ(1)
 [.235ُ]ُالبقرة:ُُ(2)
ُ(.1/361ُ(؛ُابفُمنظكر،ُلسافُالعربُ)ج2/198ابفُفارس،ُمقاييسُالمغةُ)جُ(3)
 (.2/45ُ(؛ُابفُاألثير،ُالنيايةُفيُغريبُالحديثُكاألثرُ)ج5/122المرسي،ُالمحكـُكالمحيطُاألعظـُ)جُ(4)
 (.3/8ُابفُعابديف،ُالدرُالمختارُ)جُ(5)
 (.2/338ُالدردير،ُالشرحُالصغيرُ)جُ(6)
 (.4/219ُالمحتاجُ)جُالشربيني،ُمغنيُ(7)
 ُ(.7/143ُابفُقدامة،ُالمغنيُ)جُ(8)

ُ(.27ُأبكُزىرة،ُاألحكاؿُالشخصيةُ)ص(9) 
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ُمدارُإفُحيث،ُكجكىرىاُالخطيةُحقيقةُفيُبينياُفيماُتتفؽُأنياُالسابقةُالتعريفاتُعمى يالحظ
ُجميعُعميوُاشتممتُماُكىذا،ُلمزكاجُالمرأةُيدُالرجؿُطمبُىيُالخطبةُأفُعمىُالتعريفاتُىذه

ُكمنيا،ُالخطبةُفيياُتقعُالتيُالحالةُكصؼُفيُاستفاضُماُمنياُالتعريفاتُىذهُلكفُ،التعريفات
ُالشربينيُاإلماـُتعريؼ،ُالتعريفاتُىذهُمفُيرجحُالباحثُفإفُكعميو،ُالجكىرُعمىُاقتصرُما

ُ:كىك

 . "المخطوبة جية من النكاح الخاطب التماس"

 ثالثًا: سبب الختيار:

ُالتيُتقعُفييا،ُبخبلؼُالتعريفاتُاألخرلُ ُالخطبةُدكفُالتعرضُلمحالة ألنوُيقؼُعمىُحقيقة
الخطبةُكاإلطالةُفيُشرحُذلؾ،ُدكفُاالقتصارُالتيُاستفاضتُفيُكصؼُالحالةُالتيُتقعُفيياُ

ُُعمىُجكىرُالخطبة.

 رابعًا: شرح التعريف:

ُطمبُالرجؿُالزكاجُمفُامرأةُمعينة،ُخاليةُمفُالمكانعُالشرعية،"التماس الخاطب النكاح": أ. 
أمُليستُمخطكبةُلمغير،ُكأفُتككفُممفُتحؿُلو،ُكىذاُقيدُخرجُبوُطمبُالزكاجُممفُالُتحؿُ

رماتُحرمةُمؤبدةُكاألختُكاألـُكالعمة،ُككالمحرماتُحرمةُمؤقتةُكأختُالزكجةُأكُلو،ُكالمح
ُمفُكانتُفيُعصمةُرجؿُآخر.

أفُطمبُالمرأةُيشمؿُالمرأةُنفسياُأكُمفُلوُكاليةُعمييا،ُكىذاُقيدُ "من جية المخطوبة":ب. 
ُخرجُبوُإذاُطمبياُمماُليستُلوُكاليةُعمىُالمرأةُالمخطكبة.ُ

 :طبةللخِ  الصطالحي والمعني اللغوي المعنى بين خامسًا: العالقة

ُالمغكمُالمعنىُعفُاالصطبلحيُالمعنىُيخرجُال :ُكىكُالمعنيُأصؿُفيُيتطابقافُككنيما،
ُأكُالتزكج.ُُالزكاجُطمب

ُاُنإضافيُاُنمركبُباعتبارهُالخطبةُعفُالعدكؿُفيُالتعسؼُمفيكـُتعريؼُبعد ُأعرؼُأفُيمكف،
ُ:بأنوُكلقباُنُعمماُنُباعتباره"ُالخطبةُعفُالعدكؿُفيُالتعسؼ"

 . "الخطبة عن الرجوع في األصل بحسب المشروع الحق استعمال في الشارع قصد مناقضة"
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 :التعريف شرح

ُفيُالمكمؼُيقصدُبأفُمقصكدة،ُتككفُأفُإما:ُتخمكاُالُفالمناقضةُ":الشارع قصد مناقضة. "1
ُأكُاإلضرارُقصدُلمجردُالحؽُاستعماؿُيشمؿُكىذاُعينان،ُالشارعُقصدُىدـُفيوُالمأذكفُالعمؿ
ُحيفُفي،ُتافوُلنفعُأكُالعبثُلمجردُأمُنفعُدكفُاستعمالوُأك،ُمشركعةُغيرُمصمحةُتحقيؽ
ُبيناُنُضرراُنُبغيرهُييمحؽُأنو ما، ُالتيُاألفعاؿُتشمؿُكىذهُمقصكدة،ُغيرُالمناقضةُتككفُأفُكا 

ُالشرعُفيُالعاـُلؤلصؿُمضادةُمآالتياُتككف ُدرءُأكُمصمحةُلجمبُشرعتُالحقكؽُألف،
ُعمىُالفعؿُيككفُأفُيمـزُكال،ُتشرعُلـ،ُاألصؿُىذاُيناقضُماُإلىُاستعمالوُآؿُفإذا،ُمفسدة
ُيككفُكعميو،ُالمعتادُالفعؿُفيُالتعسؼُيتحقؽُقدُبؿ،ُالتعسؼُيتحقؽُحتىُالمعتادُالكجوُغير
ُ.ُ(1)المعتادُاالستعماؿُىذاُمآؿُفيُالمتمثؿُالفسادُلذريعةُقطعاُن،ُباطبلُنُالفعؿ

،ُاألصؿُفيُحقاُنُليسُماُاستعماؿُبوُخرجُقيدُ":األصل بحسب المشروع الحق استعمال. "2
نماُتعسفاُنُيسمىُفبل ُاستنادهُلعدـ،ُذاتوُفيُمشركعُغيرُفاالعتداء"،ُالتعدم"ُالحؽُمجاكزةُىكُكا 
ُ.ُاالستثناءُحاؿُفيُإالُحاؿُكؿُفيُمحظكرُفيك،ُالحؽُإلى

ُحصكؿُعدـُعندُالخاطبيفُمفُلكؿُالشرعُأقرهُحؽُىكُالعدكؿُ":الخطبة عن الرجوع في. "3
ُبينيماُكالرضاُالتكافؽ ُالحؽُىذاُاستعماؿُفيُالتعسؼُيحصؿُقدُكلكف، ُأحدُيرجعُكأف،

ُبالطرؼُاإلضرارُبقصدُبينيماُكالتكافؽُالرضاُحصكؿُبعدُالخطبةُعفُكمييماُأكُالخاطبيف
،ُمشركعةُالغيرُاألسبابُمفُكغيرىاُتافوُوُلسببُأكُمشركعةُغيرُمصمحةُلتحقيؽُأكُاآلخر
ُاستعمؿُفإذا،ُمعتبرُشرعيُلسببُوُالخطبةُعفُالعدكؿُحؽُاستيعمؿُإذاُفيماُبوُخرجُقيدُكىك
ُُ.تعسفاُنُييعتبرُفبلُشرعيُلسببُو

ُ:ُ(2)والعقد طبةالخِ  بين سادسًا: الفرق

ُىذاُلياُيشترطُالُالخطبةُبينما،ُبتكافرىاُإالُالزكاجُعقدُيتـُالُكشركطُأركافُلوُالنكاحُعقدُأ.ُ
ُالعقدُأركافُكفي،ُالعقدُلصحةُالشيادةُاشتراط:ُمثؿ،ُاألركافُتمؾُتكفرُلياُيطمبُكال،ُالشركط
ُ.الخطبةُفيُتكفرهُيشترطُالُكىذا،ُكالقبكؿُاإليجابُيشترط

                                                           

 (.89ُالدريني،ُنظريةُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُفيُالفقوُاإلسبلميُ)صُ(1)
ُ(.57ُ_56؛ُنكاىضةُكالمكمني،ُاألحكاؿُالشخصيةُ)ص(59_57عتر،ُخطبةُالنكاحُ)صُ(2)
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ُ.الزكاجُعقدُبإبراـُكالمخطكبةُالخاطبُتمـزُالُالخطبةُبينما،ُلمطرفيفُممـزُ(1)النكاحُعقدُب.

ُعفُأجنبيةُالمخطكبةُتظؿُالخطبةُفيُبينما،ُالعقدُطرفيُبيفُاالستمتاعُييحؿُالنكاحُعقدُج.
؛ُكيعتبرُالدخكؿُبالمخطكبةُأثناءُالخطبةُبياُيخمكُأفُكال،ُبياُيستمتعُأفُلوُيحؿُال،ُخاطبيا

ُزنان،ُأماُفيُحاؿُالعقدُفيجكزُلمخاطبُالدخكؿُبالمخطكبة،ُكالُييعتبرُذلؾُزنان.

ُذلؾ،ُبينماُالخطبةُالعقدُعميياُمفُرجؿُآخر،ُكيبطؿُُالزكجةُفيُالنكاحُُيحـرُد. ـَ العقدُلكُت
ُ.عمىُرأمُجميكرُالعمماءُييكرهُفيُبعضُالحاالتُكالُيبطؿُالعقدُعمييا

اإلفتراؽُبطبلؽُالمعقكدُعمييا،ُيكجبُالميرُكامبلنُإفُكافُبعدُالدخكؿُكيكجبُالنصؼُإفُُق.
ُبينما ُالدخكؿ، ُقبؿ ُالتعكيضُلمجُرُكاف ُالمخطكبة ُأك ُالخاطب ُعمى ُيجب ُال ُالخطبة ُدفي

ُالفسخ،ُإالُإذاُترتبُعمىُُالفسخُضرر.

ُُك. ُبيففيُعقد ُالتيُتككف ُاليدايا ُمكانعُُالزكاج ُمف ُمانع ُفالزكجية ُفييا، الزكجيفُالُرجكع
ُفيُالخطبةُيحؿُلكؿُمفُالخاطبيفُأفُالعمماءُكاألحناؼ،ُبعضُالرجكعُفيُاليبةُعندُ بينما

ُيعكدُبيبتوُإذاُلـُتتـُالخطبةُعندُجميكرُالعمماء.

ُفيستحبُفيُالعقدُُم. ُتيستحبُفيُالخطبة، ُكال ُالتيُتيستحبُفيُالعقد ىناؾُبعضُاألمكر
شيارهُبيفُالناس،ُبينماُفيُالخطبةُالُيستحبُإشيارُالخطبة،ُبؿُيرلُبعضُالعمماءُ إعبلنوُكا 

ُاستحبابُإخفائياُخشيةُكبلـُالمفسديف.

ُكتككفُلمتنُـ. ُالزكاج، ُفيُعقد ُتككفُلمتحريـ ُكذلؾُمثؿُمانعُبعضُالمكانع ُفيُالخطبة، زيو
ُعمىُالرجؿُالعقدُعمىُالمرأةُحاؿُاإلحراـ،ُبينماُييكرهُتنزيياُفيُحالةُالخطبة.اإل ُُحراـ،ُفييحـر

ُتقكيةُكذلؾُالمير؛ُمفُجزءُدفع،ُالفاتحةُقراءة،ُكقبكلياُاليدايةُإرساؿُ:الِخطبة صور بعض
ُ.ُالزكاجُعمىُكتأكيداُنُلمصبلت

ُُ.كأكليائيماُكالمخطكبةُالخاطبًُقبؿُمفُكالتكافؽُالمكافقةُبكجكدُالخطبةُوتنعقد
                                                           

ُعمىُتمم ؾُاٍلميتعةُقٍصدنا.ُالزيمعي،ُنبييفُالنكاح عند المذاىب األربعة؛ الحنفيةتعريف عقد ُ(1) ُيىًردي :ُىكُعقده
:ُعقدُعمىُمجٌردُميتعةُالتمذٌذُبآدمٌيةُغيرُمكجبُقيمتياُببينةُقبموُغيرُعالـُعاقديهُالمالكية(؛2/94ُالحقائؽُ)ج

ُ)ج ُمكاىبُالجميؿ ُالحطاب، 3/403ُحيرمتيا. ُيتالشافعية(. ُقد ُأكُ: ُتزكيجو ُأك ُإنكاحو ُبمفظ ُكطءو ُإباحةى ضمفي
ُأكُترجمًتو.ُالبيكتي،ُكشاؼُالقناعُ)جالحنابلةترجمًتو.ُ ُأكُتزكيجو ُفيوُلفظيُنكاحو ُ(.5/5ُ:ُعقدُيعتبري
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 طبة:سادسًا: مشروعية الخِ 

ُييستدؿُعمىُمشركعيةُالخطبةُمفُالكتابُكالسنةُكاإلجماعُكالعرؼ:

[ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ]ُتعالى:هللا قال ُأ.
(1).ُُُ

،ُفإذاُ(2)أفُالشرعُأجازُالتعريضُبالخطبةُلممتكفىُعنياُزكجياُكىيُفيُعدتياُالدللة:وجو 
جازُالتعريضُبخطبةُالمعتدةُمفُكفاة،ُفمفُبابُأكلىُجكازُذلؾُفيُحؽُالخالية،ُالتيُليسُ

ُ.(3)لياُزكج

اًبرًُُعىفٍُُب. ٍبدًٍُُبفًُُجى طىبُىًُإذىا»ُ:َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َعنِ ُاّللًَ،ُعى ُـيُخى ديكي ُفىًإفًُُاٍمرىأىةُنُأىحى
اُبىٍعضًًُُإلىىًُمٍنيىاُيىٍنظيرُىُأىفٍُُاٍستىطىاعُى  .(4)«فىٍميىٍفعىؿًٍُُنكىاًحيىاًُإلىىُيىٍدعيكهُيُمى

صرحُبمشركعيةُالخطبة،ُكبٌيفُأفُالخطبةُمقدمةُُصمىُهللاُعميوُكسمـُأفُالنبيُوجو الدللة:
،ُكجعؿُمفُمقدماتوُنظرُكؿُمنيماُلآلخر،ُكذلؾُسببُلتعرؼُكؿُمفُالخاطبيفُعمىُاآلخر
ُلكجكدُالرضاُكالمكدةُكالتكافؽُبينيما.

مىمىةى،ُأيًـٌُُعىفٍُُفعل النبي صلى هللا عليو وسلم:ُج. ًمٍعتُي:ُقىالىتٍُُأىَنيىاُسى كؿُىُسى َمىُهللاًُُرىسي مىٍيوًُُهللاُيُصى ُعى
، ـى َم سى ا:ُ"ُيىقيكؿُيُكى اُفىيىقيكؿُيُميًصيبىةه،ُتيًصيبيوُيُميٍسًمُـوًُمفٍُُمى [  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ]ُ:هللاُيُأىمىرىهُيُمى

ُالمييـَُُ,(5)
ٍرًني ٍيرناًُليُكىأىٍخًمؼٍُُميًصيبىًتي،ًُفيٍُأجي ٍيرناُلىوُيُهللاُيُأىٍخمىؼُىًُإالًَُُمٍنيىا،ُخى ُأىبيكُمىاتُىُفىمىَما:ُقىالىتٍُُ،"ًُمٍنيىاُخى
مىمىةى، ٍيرُهُاٍلميٍسًمًميفُىُأىمُ :ُقيٍمتُيُسى مىمىةى؟ُأىًبيًُمفٍُُخى رُىُبىٍيتُوُأىَكؿُيُسى كؿًًُُإلىىُىىاجى َمىُهللاًُُرىسي مىٍيوًُُهللاُيُصى ُعى
، ـى َم سى كؿُىًُليُهللاُيُفىأىٍخمىؼُىُقيٍمتييىا،ًُإنًٌيُثيـَُُكى َمىُهللاًُُرىسي مىٍيوًُُهللاُيُصى ،ُعى ـى َم سى ؿُى:ُقىالىتٍُُكى كؿُيًُإلىيَُُأىٍرسى ُهللاًُُرىسي
َمى مىٍيوًُُهللاُيُصى ُـىُعى َم سى اًطبُىُكى ،ُكىأىنىاًُبٍنتناًُليًُإفَُ:ُفىقيٍمتُيُلىوي،ُيىٍخطيبيًنيُبىٍمتىعىةُىُأىًبيٍُبفُىُحى ُأىَما:ُ»فىقىاؿُىُغىييكره
ٍنيىا،ُييٍغًنيىيىاُأىفٍُُهللاُىُفىنىٍدعيكُاٍبنىتييىا ُ.ُ(6)«ًباٍلغىٍيرىةًُُيىٍذىىبُىُأىفٍُُهللاُىُكىأىٍدعيكُعى

                                                           

 .[235البقرة:ُ]ُُ(1)

 (.3/188ُ(؛ُالقرطبي،ُتفسيرُالقرطبيُ)ج5/95الطبرم،ُتفسيرُالطبرمُ)جُ(2)
 (.1/28ُجمحمدُقنديؿ،ُفقوُالنكاحُكالفرائضُ)ُ(3)
ُقال األلباني: حديث حسن.[.2696ُ:ُرقـُالحديث2/179ف،ُالنكاح،ُيالحاكـ:ُالمستدرؾُعمىُالصحيح]ُُ(4)

ُ((.6/200ُ)األلباني،ُإركاءُالغميؿُ)ج
ُ.ُ[156البقرة:ُُ]ُ(5)
ُ.ُ[918الحديثُ:ُرقـ2/631مسمـ:ُصحيحُمسمـ،ُالجنائز/ماُييقاؿُعندُالمصيبة،ُ]ُُ(6)
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دليؿُعمىُجكازُُلمسيدةُأـُسممةُرضيُهللاُعنيا،ُخطبةُالنبيُصمىُهللاُعميوُكسمـُوجو الدللة:
ُ.ُ(1)عمىُفعمياُلنبيُصمىُهللاُعميـُكسمـالُجكازىاُلماُأقدـُاُكالخطبةُكبيافُمشركعيتيا،ُكل

 .ُ(2)أجمعُعمماءُالمسمميفُعمىُجكازُالخطبةُكمشركعيتياُاإلجماع:ُد.

ُالُتعارضُُالعرف:ُق. ُكىيُعادةُصحيحة، ُقبؿُالزكاج، ُالمسمميفُعمىُالخطبة جرتُعادة
 .(3)نصانُفيُالكتابُأكُالسنة

 طبة: الخِ  مشروعية سابعًا: الحكمة من

ُالطرفيفُأخبلؽُدراسةُإلىُالسبيؿُأنياُإذُاآلخر،ُعمىُالخاطبيفُمفُكؿُلتعر ؼُطريؽىيُُأ.
ُالتبلقيُكجدُفإذاُجدان،ُكاؼُكىكُشرعان،ُبوُالمسمكحُبالقدرُكلكفُكميكليما،ُكطبائعيما
ُأنوُإلىُالطرفافُكاطمأفُالحياة،ُفيُدائمةُرابطةُىكُالذمُالزكاجُعمىُاإلقداـُأمكفُكالتجاكب

ُعميياُيحرصُغاياتُكىيُكحب،ُكطمأنينةُككئاـ،ُكسعادةُكأماف،ُبسبلـُبينيماُالتعايشُيمكف
ُ.(4)كرائيـُمفُكاألىؿُكالشاباتُالشبافُكؿ

ُُالخطبةُب. ُكؿكسيمة ُتساعد ُفالخطبة ُالمكدة، ُالتكيؼُُلتنمية ُعمى ُالخاطبُكالمخطكبة مف
ُ.(5)التدريجيُعمىُالعشرة

ٌكفُطريؽُلبلستقرارُالنفسي،ُفييُتربطُبيفُالخاطبُكالمخطكبةُبرباطُتمييدم،ُيمُالخطبةُج.
ُُ.(6)زكاجوُمستقببلنُمفُالطرؼُاآلخرُدكفُأفُيسبقوُغيرهُإليومنيماُمفُاالطمئنافُعمىُُكؿُه

 طبة:ثامنًا: حكم الخِ 

أنياُكعدُبالزكاجُكليستُُكُأفُالخطبةُمفُمقدماتُالزكاجُاتفؽُالعمماءُعمىُتحرير محل النزاع:
ـىُعقدُالزكاجُبدكنياُ ُ:عمىُثبلثةُأقكاؿُاختمفكاُفيُحكمياُكافُالعقدُصحيحان،ُكلكفعقدان،ُفمكُت

                                                           

 ُ.(مكقعُإلكتركني)ُأثرُالعدكؿُعفُالخطبةُأبكُعرقكب،ُ(1)
ُ)جُ(2) ُالمختار ُرد ُعابديف، ُ)ج3/8ابف ُالصغير ُالشرح ُالدردير، ُالمحتاج2/338ُ(؛ ُمغني ُالشربيني، (؛
 (.14)صُالنساءُخطبةالعطار،ُ(؛7/143ُ(؛ُابفُقدامة،ُالمغنيُ)ج4/219)ج
 (.14ُ)صُالنساءُخطبةُ،العطارُ(3)
 (.9/6492ُج،ُالفقوُاإلسبلميُكأدلتوُ):ُكىبةالزحيميُ(4)

 (.10ُالعطار،ُخطبةُالنساءُ)ص(5) 
ُ(.11المرجعُالسابؽ،ُ)ص(6) 
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ُذىبُإلىُأَفُالخطبةُجائزة.ُُماء:جميور العلُالقول األول:

ًمَيةُوكؿُتحؿُخطبةُ"ُالنووي جاءُفيُالمنياجُلئلماـ ُ.ُ(1)عفُنكاحُكعدةُإالُتصريحُلمعتدة"ُخى

ُمستحبةتعبيُقال الشربيني: ُغير ُأنيا ُييفيـ ُبالحؿ ره
(2)ُ كانتُُإذاُجائزةُالخطبةُأفُأم،

ُ.زكجُلياُليسُالمخطكبة

ُ.(3)ذىبُإلىُأنياُمستحبةُالقول الثاني: المعتمد عند الشافعية:

نقضائياُة،ُبؿُبعدُايُالُفيُحاؿُعدةُالمرُأ"كأماُآدابو،ُفتقديـُالخطبةُمعُالكلُقال اإلمام الغزالي
لممحتاجُمعُكجدافُبشرحُكبلـُاإلماـُالغزالي"ُأمُيستحبُُالزبيدي قاـُاإلماـُ،إفُكانتُمعتدة"

ًمَيةاألىبة،ُأفُيقدـُإلىُالكليُخطبةُامرأةُ عفُالنكاحُكعدةُالغيرُتصريحانُكتعريضان،ُكالحجةُُخى
ُ.ُ(4)فيُاالستحبابُالتمسؾُبفعموُصمىُهللاُعميوُكسمـُكأصحابو"

ُكالمقاصدُالقول الثالث: بعض العلماء: ُالكسائؿ ُأف ُأم ُكالنكاح، ُالخطبة ُأف ،ُ(5)ذىبُإلى
ُتأخذُحكـُالنكاحُإباحةُكحرمةُككجكبانُككراىةن.ُفالخطبة

ُُ:ُلؤلسبابُالتاليةُطبةستحباب الخِ باالقائؿُُالشافعيةُفيُالمعتمدُقكؿُالرأي الراجح:

ُالنظرُلبعضيما،ُكاختبارُاألخبلؽُُأ. أفُالخطبةُىيُفترةُتعرؼُبيفُالخاطبيفُيسيؿُعمييما
ُالعشرةُ ُ.(6)كاأللفةُبينيماُفيماُبعدكالسمكؾُلدلُالطرفيف،ُكؿُىذاُلتدـك

فيُالخطبةُزيادةُتعريؼُغالبانُماُتككفُمانعةُمفُانييارُعقدُالزكاج،ُفبلُأقٌؿُمفُأفُتككفُُب.
ُكالسبلمةُمفُأىكاؿ ُالشارعُفيُحفظُالنسؿُعفُطريؽُحفظُاألسرة، ُلتحقيؽُمقصد ُمستحبة،

ُعظيـُمقدماتوُالتيُتميدُلوُكيُ،ُالطبلؽُكالفراؽ يستعدُلو،ُكالخطبةُإنماُىيُثـُإٌفُلكؿُأمرو
 .ُ(7)تمييدُإلجراءُعقدُخطير،ُأالُكىكُعقدُالزكاج

                                                           

 (.1/205ُالنككم،ُمنياجُالطالبيفُ)جُ(1)
 ىذاُماُأفادُبوُاإلماـُالشربينيُبأفُالجكازُىكُرأمُجميكرُالعمماء.(.4/219ُجالشربيني،ُمغنيُالمحتاجُ)(2) 
 (.7/30؛ُالنككم،ُركضةُالطالبيفُ)ج(219)صالسابؽ،ُُرجعالم(3) 
ُالديفُالزبيدم،ُإتحاؼُالسادةُالمتقيف(4)   (.5/328ج)ُبشرحُإحياءُعمـك
 ىذاُماُأفادُبوُالشربينيُبأفُالخطبةُكالنكاحُىكُرأمُبعضُالعمماء.ُ(.4/219جالشربيني،ُمغنيُالمحتاجُ)ُ(5)
ُ(.60عتر،ُخطبةُالنكاحُ)صُ(6)
.(مكقعُإلكتركنيأثرُالعدكؿُعفُالخطبةُ)أبكُعرقكب،ُُ(7)
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 طبة:تاسعًا: طبيعة الخِ 

 تحرير محل النزاع: أ. 

ُعقدُالزكاجُبدكنيا،ُ اتفؽُجماىيرُالعمماءُعمىُأفُالخطبةُكعدُبالزكاجُكليستُعقدان،ُكلكُتـٌ
ُالكعد،ُعمىُقكليف:كافُالعقدُصحيحان،ُكلكنيـُاختمفكاُفيُمدلُلزكـُىذاُ

ُ.(1)ذىبكاُإلىُأفُالخطبةُكعدُبالزكاجُليسُممزماُنُجميور العلماء:ُالقول األول:

ُكعدُالخطبةُأفُإلىُذىبكاُ:الشاط كابن المالكية وبعض أقوالو بعض في مالكُالقول الثاني:
ُ.ُ(2)ممـزُبالزكاج

ُ

ُ
                                                           

ُالقناعُُ؛(7/146ج)ُالمغنيُقدامة،ُابف؛(1/219ج)ُلمفتاكمُالحاكمُالسيكطي،(1) ُكشاؼ البيكتي،
(؛ُالسرطاكم،ُفقو2/462ُجالدريني،ُبحكثُمقارنةُ)ُ؛(34أبكُزىرة،ُاألحكاؿُالشخصيةُ)صُ؛(20_5/19)ج

 (.45ُاألحكاؿُالشخصيةُ)ص
ُ(.4/25ُ؛ُالقرافي،ُالفركؽُ)ج(4/20ج)ُإدرارُالشركؽابفُالشاط،ُُ(2)

ُميحٌرـُالُيجكزُالكفاءُبو،ُكاتفقكاُعمىُأفُالكعدُبيان مسألة لزوم الوعد,  ُالعمماءُعمىُإفُالكعدُبشيءو اتفقكا
ُمباحُفيستحبُالكفاءُبو،ُكاختمفكاُفيُكجكبُالكفاءُبا ُكاجبُيجبُالكفاءُبو،ُكأماُالكعدُبأمرو لكعدُعمىُبشيءو

ُديانةُكقضاء؟ ُمباح،ُفيؿُيمـز ُأمرو
:ُوعند المالكية إذا كان الوعد مجرداً ُالقول األول: جميور العلماءاختمؼُالعمماءُفيوُعمىُقكليف:ُُديانة:ُ.1ُ

ُ)ج ُالقرآف ُأحكاـ ُالجصاص، ُديانة. ُمستحبُكليسُبكاجبو ُبالكعد ُالكفاء ُإف ُالفركؽ5/334ُقالكا ُالقرافي، (؛
،11/152ُ(؛ُالمرداكم،ُاإلنصاؼُ)ج1/182،ُالزكاجرُعفُاقتراؼُالكبائرُ)ج(؛ُالييتمي4/44)ج (؛ُابفُحـز

8/128ُالمحمىُ)ج ُالقول الثاني: قول للحنابلة وبو قال ابن تيمية: (. ُديانةن. ُبالكعد ُاإلنصاؼيجبُالكفاء
ُ.ُ(11/152ج)
ُ. قضاًء: 2 ُالكفاءُبالكعدُمطمقانُُالقول األول: جميور العلماء:اختمؼُالعمماءُفيوُعمىُقكليف: ُالُيمـز قالكا

ُ)ج ُاألذكار ُالنككم، ُ)ج1/317قضاءن. ُاإلنصاؼ ُالمرداكم، 11/152ُ(؛ ُرجبُابف(؛ ُكالحكـُالعمـكُجامع،
،ُالمحمىُ)ج(2/482ج) ُ(.8/128ُ؛ُابفُحـز

ُُليـُفيُالمسألةُأربعةُأقكاؿ:ُُالقول الثاني: المالكية:
ُُاألول: ُكالجميكر، ُفيو ُإلزاـ ُال ُُالثاني:أنو ، ُممـز ُالكعد ُىذاُُالثالث:أف ُلسببُكحصؿ ُكاف ُإذا ُالكفاء يمـز

ُ ُالحطاب،ُتحريرُالكبلـُُالرابع:السبب، ُكافُلسببُسكاءُحصؿُالسببُأكُلـُيحصؿُالسبب. ُالكفاءُإذا يمـز
 (.45ُ_4/44(؛ُالقرافي،ُالفركؽُ)ج155_1/154)ج
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ُ.ممزماُنُليسُبالزكاجُكعدُالخطبةالقائؿُأفُُأدلة القول األول:ُب.

ُالنبيُصمىُهللاُعميوُكسمـُأن عليًا خطب بنت أبي جيل,ُ.1 ُأنكرُعميو أعرضُعفُُُفمما
ُقىاؿُىُمىٍخرىمىةى،ٍُبفُىُالًمٍسكىرُىالخطبة،ُعفُ ًميًّاًُإفَُ: طىبُىُعى ٍيؿُوُأىًبيًُبٍنتُىُخى ًمعىتٍُُجى ،ُفىسى ُفىاًطمىةُيًُبذىًلؾى

كؿُىُفىأىتىتٍُ َمىُاّللًَُُرىسي مىٍيوًُُهللاُيُصى ،ُعى ـى َم سى ُفىقىالىتٍُُكى ُـي: بُيُالُىُأىَنؾُىُقىٍكميؾُىُيىٍزعي ،ُتىٍغضى ًميُ ُكىىىذىاًُلبىنىاًتؾى ُعى
،ُأىًبيًُبٍنتُىُنىاًكحُه ٍيؿو ُـىُجى كؿُيُفىقىا َمىُاّللًَُُرىسي مىٍيوًُُهللاُيُصى ،ُعى ـى َم سى ًمٍعتيوُيُكى َيدى،ًُحيفُىُفىسى ُبىٍعدُيُأىَما:ُ»يىقيكؿُيُتىشى

َدثىًنيُالَرًبيًع،ٍُبفُىُالعىاصًُُأىبىاُأىٍنكىٍحتُي دىقىًني،ُفىحى فَُُكىصى نًٌيًُمنًٌيُبىٍضعىةُهُفىاًطمىةُىُكىاً  كءىىىا،ُأىفٍُُأىٍكرىهُيُكىاً  ُيىسي
كؿًًُُبٍنتُيُتىٍجتىًمعُيُالُىُكىاّللًَُ َمىُاّللًَُُرىسي مىٍيوًُُهللاُيُصى ُـىُعى َم سى ًبٍنتُيُكى ؿُوًُعٍندُىُاّللًَ،ُعىديكًٌُُكى ًميُ ُفىتىرىؾُىُ«كىاًحدُوُرىجي ُعى
ٍطبىةُىالخًُ

(1)ُ.ُ

عفُخطبةُبنتُأبيُُلماُأعرضُعمي ُرضيُهللاُعنوُاُنزمالكعدُبالزكاجُمملكُكافُُوجو الدللة:
ظيارُحبُالنبيُلبنتوُُصمىُهللاُعميوُكسمـجيؿُبعدُأنكرُالنبيُ بسببُأنياُبنتُأبيُجيؿ،ُكا 

رضىُهللاُ،ُىذاُالسببُالُيعنيناُفيُىذاُالمكضع،ُكلكفُالذمُيعنيناُىكُإعراضُعمٌيُ(2)فاطمة
ُعفُالخطبة،ُفدؿُذلؾُعمىُأفُالخطبةُليستُكعدانُممزمان.عنوُ

ٌيؿُككنياُعقدان،ُُقال السيوطي:ُمن المعقول:ُ.2 فُتيخي "الظاىرُأفُالخطبةُليسُبعقدُشرعي،ُكا 
،ُبؿُجائزُمفُالجانبيفُقطعان" ُ.ُ(3)فيكُعقدُليسُببلـز

ُتكجبُأفُيككفُكبلُطرفيُعقدُ.3 ُعقدُُالمصمحة ُألنو ُقبؿُإبرامو، ُالتامة ُالحرية الزكاجُلو
ُ ُكافُذلؾُبرضا ـَ ُت ُالتركمُفيُاألمر،ُحتىُإذا ُتشبوُالحياة،ُكمفُالمصمحة صحيحُكامؿُلـ

ُ.ُ(4)شائبة

ُ.ممـزُبالزكاجُكعدُالخطبةُأفالقائؿُُأدلة القول الثاني:ُج.

[ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ]: تعالىهللا قال ُ.1
(5).ُُ

                                                           

(1)ُ ُ [ُ ُأصحابُالنبي/أصيار ُفضائؿ ُالبخارم، ُصحيح ُالبخارم: ُكسمـ، ُرقـ5/22ُالنبيُصمىُهللاُعميو :
 .ُ[3729الحديثُ

 (.7/472ُالسبتي،ُكماؿُالمعمـُبفكائدُمسمـُ)جُ:انظرُ(2)
 ُ(.1/219ج)ُلمفتاكمالسيكطي،ُالحاكمُُ(3)
 (.35ُأبكُزىرة،ُاألحكاؿُالشخصيةُ)صُ(4)
ُ.ُ[54مريـ:ُ]ُُ(5)
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ُالسبلـُوجو الدللة: ُإسماعيؿُعميو ُكعدانُُأفُهللاُامتدحُنبٌيو ُكعد ُأمُإذا بأنوُصادؽُالكعد،
ُبو ُككٌفى ُأنجزه ،ُ ُسيدنا ُهللا ُمفُكخٌص ُغيره ُفي ُمكجكدان ُكاف ف ُكا  ُالكعد، ُبصدؽ إسماعيؿ

كىذاُيدؿُعمىُأىميةُالكفاءُبالكعد،ُكعميوُفإفُالخاطبُكالمخطكبةُ،ُ(1)األنبياء،ُتشريفانُإكرامانُلو
ُليماُالكفاءُبو. ُإذاُحصؿُبينماُالكعدُبالزكاج،ُفيذاُالكعدُممـز

[  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ]: تعالىهللا قال ُ.2
(2).ُُ

ُنفسوُعبادةهُأكُقيربةه،ُكأكجبُعمىُنفسوُعقدان،ُلزموُالكفاءُبو،ُإذُ الدللة:وجو  أٌفُكؿُمفُألـز
ُهللاُفاعؿُذلؾ،ُىذاُفيماُإذاُلـُ ُالكفاءُبوُييكجبُأفُيككفُصاحبوُقائبلنُماُالُيفعؿ،ُكقدُذـَ تىٍرؾي

،ُكييحتجُبوُعندُبعضُالعمماءُعمىُكجكبُالكفاءُبالكعدُمطمقاُن(3)يكفُمعصية
(4)ُ.ُ

معُُفكيؼُحممكهُعمىُالكراىةُالتنزيييةكالداللةُلمكجكبُفيُالكفاءُبالكعدُقكية،ُ"ُقال ابن حجر:
ُالشديد ُبالزكاجُ(5)"الكعد ُالكعد ُفإف ُكعميو ُعميو، ُالشديد ُالكعيد ُلترتب ُكاجب ُبالكعد ُفالكفاء ،

ُممزـه.

ٍيرىةُىُأىًبيُعىفٍُُ.3 ٍنوُيُاّلَلُيُرىًضيُىُىيرى :ُثىبلىثُهُالمينىاًفؽًُُآيىةُي"ُ:َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  هللاُ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولَ  َأنَّ :ُعى
َدثُىًُإذىا ،ُحى ذىاُكىذىبى ،ُاٍؤتيًمفُىُكىاً  افى ذىاُخى ُ.ُ(6)"أىٍخمىؼُىُكىعىدُىُكىاً 

مفُصفاتُالمنافقيف،ُكيجبُاالبتعادُعفُاإلتصاؼُبيذهُصفةُأفُإخبلؼُالكعدُُوجو الدللة:
ُيترتبُعميي ُلما ُذلؾُاإلنسافُإذاُ،مفُاإلثـُاالصفة، ُ(7)تعمًّد ُذميمةُ، ُصفة فاإلخبلؼُبالكعد

ُُُ.ممزُـهُبالزكاجُالكعدُفإفُكعميوذَمياُالشرع،ُ

ُ

                                                           

ُتفسيرُالرازمُ)جُ(1) ُتفسيرُالطبرمُ)ج21/549الرازم، ُالطبرم، ُتفسيرُابفُكثير18/211ُ(؛ ُابفُكثير، (؛
 (.11/114ُ(؛ُالقرطبي،ُالجامعُألحكاـُالقرآفُ)ج5/239)ج
ُ.ُ[3الصؼ:ُ]ُ ُ(2)
 (.5/334ُالجصاص،ُأحكاـُالقرآفُ)جُ(3)
 (.8/105ُ(؛ُابفُكثير،ُتفسيرُابفُكثيرُ)ج18/81القرطبي،ُالجامعُألحكاـُالقرآفُ)جُ(4)
ُ(.5/290ُابفُحجر،ُفتحُالبارمُشرحُصحيحُالبخارمُ)جُ(5)
 ُ.[2682:ُرقـُالحديث3/180البخارم:ُصحيحُالبخارم،ُالشيادات/مفُأمرُبإنجازُالكعد،ُ]ُ ُ(6)
.(2/662الصنعاني،ُسبؿُالسبلـُ)ج؛ُ(2/482ج)ُكالحكـُالعمـكُجامع،ُرجبُابفُ(7)
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 د. مناقشة األدلة: 

،ُلؤلدلةُالعامةُديانةُنسٌمـُلكـُأنوُيجبُعمىُاإلنسافُالكفاءُبالكعدمناقشة أدلة القول الثاني: 
الكاردةُفيُالكتابُكالسنة،ُكلكفُالُنسٌمـُلكـُذلؾُ_قضاءن_ُفيُإتماـُعقدُالزكاج،ُألفُالقكؿُ
ُالزكاجُعمىُشخصُغيرُ ُعقد ُعمىُإتماـ ُاإلكراه ُفيُذلؾُيترتبُعميو ُبالكعد بكجكبُالكفاء

ُفيوُمخالفةُلمقصدُ ُبو،ُكىذا ُالتاـالزكاج،ُمفُكجكدُالحُرمشركعيةُراضو فيُإتماـُُيةُكالرضا
ُىناؾُسببُشرعيُلمعدكؿُعفُالخطبة.ُأماُديانةنُفإنوُيجبُالكفاءُبالكعدُإذاُلـُيكفُالعقد؛ُ

ُأدلتيفق وأما مناقشة أدلة القول األول: ُلقكة ُالمناقشة، ُسٌممتُمف ُكمكافقتوُـتيكاستدالالُـد ،
ُعقدُالزكاج.لمغايةُكالمصمحةُالمرجكةُمفُالزكاج،ُكىيُكجكدُالحريةُكالرضاُالتاـُفيُإتماـُ

 ديانةً  ملزم طبة وعدٌ القائل بأن الخِ يترجحُلدلُالباحثُقكؿُجميكرُالعمماء،ُُالرأي الراجح:ُ.و
ُكاستدالالُ,ل قضاءً  ُأدلتيـ ُمفُالزكاج،لقكة ُالمرجكة ُكالمصمحة ُلمغاية ُرأييـ ُكمكافقة كلكفُُتيـ

ُ:كاإللزاـُديانةُنُقضاءُنيجبُأفُنفرؽُبيفُاإللزاـُ

الُيمكفُلزكـُالكعدُفيُالخطبةُقضائيان،ُألفُىذاُالعقدُخطير،ُفيكُعقدُُاإللزام القضائي:ُ.1
ُأمُإلزاـُبوُمفُغيرُرضا،ُيعتبرُتدخبلنُفيُحريةُاالختيارُكليسُلمقضاءُ يدكـُطكيبلن،ُكلذاُفإفًّ
سمطةُاإلكراهُعؿُىذاُالعقدُالخطير،ُكألفُلزكـُالكعدُيفضيُإلىُأفُيمضيُعقدُالزكاجُعمىُ

ُبو ُ.ُ(1)شخصُغيرُراضو

الزكاجُديانةُكأخبلقيانُإذاُلـُيكفُىناؾُسببُشرعيُلعدـُبيجبُالكفاءُبالكعدُُاإللزام ديانة:ُ.2
ُالسببُالشرعيُ ُكجد ُإذا ُأما ُالسببُالشرعي، ُبالكفاءُأثـُعندُعدـُكجكد ُيمتـز ُلـ ُفإذا الكفاء،

ُ.ُ(2)كترؾُالكفاءُبالكعدُفبلُإثـُعميوُديانة

ؾُفيُمدلُإلزاـُالكعد،ُإالُأفُكبلـُاإلماـُمالؾُالُيتعدلُكرغـُاختبلؼُالفقياءُمعُاإلماـُمال
يقتضيُُفيُالكعدُبالزكاجُلزاـاإلنطاؽُالعقكدُالمالية،ُكالُيردُعمىُعقدُالنكاحُكمقدماتو،ُألفُ

ُبو ُ.ُ(3)إرغاـُالشخصُعمىُعقدُالزكاجُكىكُغيرُراضو

                                                           

 (.69ُ،ُأحكاـُالزكاجُ)ص:ُعمر(؛ُاألشقر35أبكُزىرة،ُاألحكاؿُالشخصيةُ)صُ(1)
 (.359ُانظر:ُعتر،ُخطبةُالنكاحُ)صُ(2)
ُُ(.35)صُأبكُزىرة،ُاألحكاؿُالشخصيةُ:انظرُ(3)
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 طبة:الحادي عشر: ضوابط الخِ 

ُالمحرمةُتحريمانُمؤبدانُكاألختُُأن تكون ممن يجوز نكاحيا شرعًا:ُأ. فبلُيجكزُنكاحُالمحاـر
نحكىما،ُككذاُالُيجكزُنكاحُالمحرماتُتحريمانُمؤقتانُكأختُالزكجةُكالمعتدةُأكُمفُفيُكالعمةُُك

ُ.ُ(1)عصمةُرجؿُآخرُألفُفيُخطبتياُكىيُفيُعصمةُرجؿُآخرُاعتداءُعمىُالزكج

ُُ:ُ(2)أحوال النساء في الخطبة

ُيجكزُخطبتياُبالتصريحُكالتعريض.ُمن ل زوج ليا: .1

ُألنياُُمن ليا زوجًا:ُ.2 ُالتعريض، ُأك ُبالتصريح ُسكاء ُاألحكاؿ ُمف ُبحاؿ ُخطبتيا ُيجكز ال
ُمحرمةُعميوُماُدامتُفيُعصمةُرجؿُآخر.

ُُالمعتدة:ُ.3

1.3ُ ُألفُُالمعتدة من طالق رجعي:. ُالعمماء، ُالتعريضُباتفاؽ ُأك ُبالتصريح ُخطبتيا ييحـر
جُعميياُثابتةُماُدامتُقائمة،ُكحقكؽُالزُكُاالمطمقةُطبلقانُرجعيانُرابطةُالزكجيةُبينياُكبيفُزكجي

ُككجكبُالنفقةُككقعُالطبلؽُكالظيارُمنياُكالتكارثُإفُماتُأحدىما.فيُالعدة،ُ

 ڦ ڦ ڦ ڤ]لقولو تعالى: ضانُالُتصريحان،ُيجكزُخطبتياُتعريُالمعتدة من وفاة:ُ.2.3

[ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
(3)ُ.ُ

ُجاءتُعقبُ ُزكجيا،ُألنيا ُلممتكفىُعنيا ُأنيا  ٻ ٻ ٱ]قولو تعالى: كظاىرُاآلية

[ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
كخطبتياُبالتصريحُيبقىُعمىُأصؿُالمنعُ, (4)

الميتُفبلُيسكغ،ُكعميوُ_أمُالحرمة_ُألفُخطبتياُبالتصريحُفيُعدتياُقدُييكغرُصدكرُأكلياءُ
ُفبلُيشرعُالتصريحُبخطبةُالمتكفىُعنياُزكجياُفيُعدتيا.

                                                           

ُالتكيجرم،ُمكسكعةُالفقوُاإلسبلميُ)29_28أبكُزىرة،ُاألحكاؿُالشخصيةُ)صُ(1) ُفقوُ(؛ُقن4/46ج(؛ ديؿ،
 (.106؛ُبمحاج،ُأحكاـُالزكاجُ)ص(33النكاحُكالفرائضُ)ص

(.30_28(؛ُأبكُزىرة،ُاألحكاؿُالشخصيةُ)ص248_9/247جالماكردم،ُالحاكمُالكبيرُ)ُ(2)
 .ُ[235البقرة:ُ]ُُ(3)
ُ.ُ[234البقرة:ُ]ُُ(4)
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الُتجكزُخطبتياُقبؿُانتياءُالعدة،ُالُتصريحانُكالُتعريضان،ُألفُُالمعتدة من طالق بائن:ُ.3.3
جكازُالتعريضُجاءُفيُالمتكفىُعنياُزكجياُدكفُسكاىا،ُفيككفُالمنعُعمىُاألصؿ،ُلئبلُتكذبُ

اإلخبارُبانتياءُعدتيا،ُكىذاُماُذىبُإليوُاألحناؼُبخبلؼُالجميكرُالقائميفُبجكازُالمرآةُفيُ
ماُإفُكانتُمطمقةُبائنانُبغيرُالثبلثالتصريح،ُُالتعريضُدكف يةُ،ُجازُالتعريضُعندُالشافعكا 

ُك ُالإذا ُ_أم ُالسابؽ ُالزكج ُىك ُالخاطب ُكاف ف ُكا  ُالمطمؽ، ُغير ُالخاطب ُيجكزُاـ مطمؽ_
ُُ.(1)أفُيتزكجياُفيُعدتياُلوُتفاؽ،ُألنوُيىحؿُ الالتعريضُكالتصريحُبا

ُآخر: أل تكون المرأة مخطوبة لرجلٍ ُب.

،ُاٍبفًُُعىفًُ ؿُيُيىًبعًُُالُى»ُ:َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َعنِ ُعيمىرى مىىُالَرجي ُيىٍخطيبٍُُكىالُىُأىًخيًو،ُبىٍيعًُُعى
مىى .ُإفُالنييُفيُالحديثُصريحُفيُتحريـُالخطبةُالثانيةُ(2)«لىوُيُيىٍأذىفُىُأىفًٍُُإالَُُأىًخيًو،ًُخٍطبىةًُُعى

بعدُتماـُالمكافقةُعمىُالخطبةُاألكلىُلخطيبُآخر،ُلماُفيياُمفُإيذاءُالخاطبُاألكؿ،ُكتكريثُ
ُ.ُ(3)العداكةُكالبغضاء

عمىُرأمُجميكرُُكلكفُإذاُخطبُعمىُخطبةُغيرهُكتمتُخطبتوُكعقدُالعقدُكافُالعقدُصحيحاُن
إذاُخطبُالرجؿُعمىُخطبةُأخيوُكتـُالعقد،ُبخبلؼُالظاىريةُالذيفُقالكاُُكىكُالراجح،ُالعمماء

كىناؾُمفُقاؿُأفُالفسخُيككفُقبؿُالدخكؿُكالُيجكزُبعدهُصحيحُكيتـُفسخو،ُُكافُالعقدُغير
نما(4)ألفُبالدخكؿُقدُتأكدُالعقدُفبلُيسكغُالفسخُكاإلثـُفيُعنؽُصاحبو أثـُبخطبتوُعمىُُ،ُكا 

خطبةُأخيو،ُكلكفُىذاُاإلثـُالُأثرُلوُفيُصحةُالعقد،ُألنوُلـُيصاحبُالعقد،ُبؿُكافُألمرُ
ُ.ُ(5)سبقوُكلـُيتصؿُبشركطُصحتوُكالُأركانو

                                                           

ُ)جُ(1) ُالصنائع ُبدائع ُمكاىبُالجميؿُ)ج3/204الكاساني، ُالحطاب، ُمغنيُالمحتاج3/417ُ(؛ ُالشربيني، (؛
 (.23_5/22(؛ُعبده،ُمطالبُأكلىُالنيىُ)ج2/40(؛ُفتحُالكىاب،ُالنككمُ)ج221_4/219)ج
ُ.ُ[1412:ُرقـُالحديث2/1032مسمـ:ُصحيحُمسمـ،ُالنكاح/تحريـُالخطبةُعمىُخطبةُأخيو،ُ]ُُ(2)
 ُ(.9/6493ج،ُالفقوُاإلسبلميُكأدلتوُ):ُكىبةالزحيميُ(3)
،ُفقيؿ:ُاختلف المالكية في خطبة الرجل على أخيو في الموضع الذي ل يجوز لو فأفسد عليو وتزوج ىوُ(4)

النكاحُفاسدُلمطابقةُالنييُلوُيفسخُقبؿُالدخكؿُكبعدهُكيككفُفيوُالصداؽُالمسمى،ُكقيؿ:ُيفسخُقبؿُالدخكؿُ
كيثبتُبعده،ُكقيؿ:ُيمضيُالنكاحُكالُيفسخ،ُكقدُحرجُكأثـُكظمـُالذمُأفسدُعمىُالخاطبُاألكؿ.ُابفُرشد،ُ

 (.18/150ُالبيافُكالتحصيؿُ)ج
(5)ُُ ُالمجتيد ُبداية ُرشد، 3/31ُ)جابف ُالمغنيُقدامة،ُابفُ؛(9/253ج)ُالكبيرُالحاكمُالماكردم،(؛
ُانظرُ،(6/128ج)ُاألكطارُنيؿُالشككاني،ُ؛(7/146ج) ،ُابف: ُ(167_9/165ج)ُالمحمىُحـز ُزىرة،ُأ؛ بك

 (.108؛ُانظر:ُبمحاج،ُأحكاـُالزكاجُ)ص(32األحكاؿُالشخصيةُ)ص
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جابتو إلى أربعة أقسامأحوال الخاطب تختلف من حي ُُ:ُ(1)ث ردُّه وا 

أنوُالُيجكزُلخاطبُآخرُأفُيتقدـُأفُتتمقىُخطبتوُبالقبكؿ،ُكفيُىذهُالحالةُقدُاتفؽُعمىُُ.1
ُ ُحؽ ُعمى ُصريح ُاعتداء ُذلؾ ُألف ُلمخطبة، ُالفسادُمفُكمنعناُلؤللفةُكحفظناالخاطبُاألكؿ،

ا ُُ.لمتقاطعُكحسمن

ُآخرُُ.2 ُيتقدـ ُأف ُجكاز ُعمى ُاتفؽ ُقد ُالحالة ُىذه ُكفي ُاألكؿ، ُالخاطب ُخطبة ُريفضت إذا
ُطبتيا،ُألفُاألكؿُلـُيثبتُلوُشيء.ُلخ

ُفبعضُالفقياءُيقكؿُبعدـُجكازُأفُ.3 ُخبلؼُبيفُالفقياء، ُبيفُالرفضُكالقبكؿ،ُكىذا ُالتردد
عتداءُعمىُحؽُالخاطبُاألكؿ،ُكذىبُالبعضُبجكازُأفُيتقدـُرجؿُآخرُبالخطبةُلكجكدُاال

ألفُالسككتُفيُمعنىُالرفضُالضمني،ُفكافُالحاؿُكالرفض،ُكألنوُُيتقدـُرجؿُآخرُلمخطبة،
ُلوُحؽُحتىُيككفُثمةُاعتداءُعميو.ُمعُالترددُلـُيثبت

أفُيككفُثمةُميؿُإلىُجانبُالخاطبُاألكؿُأكُالميؿُإلىُالترؾ،ُففيُالميؿُإلىُالترؾ،ُُ.4
أجازُبعضُالفقياءُخطبتيا،ُكفيُحاؿُالميؿُإلىُالخاطبُاألكؿ،ُمنعُأكثرُالعمماءُطمبُيدُ

ُالمخطكبة.

كمكافقةُلمخاطبُُإذاُكافُىناؾُقبكؿحرمةُأفُيتقدـُالمسمـُعمىُخطبةُأخيو،ُُيتبين مما سبق
ذاُقاـُُاألكؿ كافُالعقدُصحيحانُ،ُبيذاُالفعؿُكتـُالعقدالخاطبُالثانيُمفُالمخطكبةُككلييا،ُكا 
ُالفعؿُييكرثُالعداكةُكلكفُمعُاإلثـُرأمُجميكرُالعمماءعمىُ البغضاءُبيفُأطراؼُُك،ُألفُىذا
ُالعقد.

 طبة:الثاني عشر: حكم العدول عن الخِ 

ُمحل النزاع:تحرير ُأ.

ُعمىُأنوُيجبُالكفاءُ ُكاتقفكا ُبالزكاجُكليستُعقدان، بالكعدُاتفؽُالعمماءُعمىُأفُالخطبةُكعد
الزكاجُديانةُإذاُلـُيكفُىناؾُسببُشرعيُلمعدكؿُعفُالخطبة،ُكاختمفكاُفيُمدلُلزكـُالكعدُب

ُقكليف:ُعمىبالزكاج،ُكبناءُعميوُاختمفكاُفيُحكـُالعدكؿُعفُالخطبةُ
                                                           

(؛ُالركياني،ُبحرُالمذىب3/411ُمكاىبُالجميؿُ)جُ(؛ُالحطاب،4/164انظر:ُابفُنجيـ،ُالبحرُالرائؽُ)جُ(1)
(؛ُأبكُزىرة،144ُ_7/143(؛ُابفُقدامة،ُالمغنيُ)ج12/277(؛ُالجكيني،ُنيايةُالمطمبُ)ج247_246_9)ج

(.32ُ_31)صُاألحكاؿُالشخصية
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ذىبكاُإلىُجكازُالعدكؿُعفُالخطبة،ُكلكفُالحنابمةُقالكاُبكراىةُُاألول: جميور العلماء:القول 
ُ.ُ(1)عالعدكؿُلغيرُسببُمشرُك

ُ.ُ(2)ذىبكاُإلىُكراىيةُالعدكؿُعفُالخطبةُالقول الثاني: المالكية:

ُالقائؿُبجكازُالعدكؿ،ُكاستدلكاُباألدلةُالتالية:ُدلة القول األول: جميور العلماء:أُب.

ا،ُاّلَلُيُرىًضيُىُُعَمرَ  اْبنَ  َأنَّ ُ.1 ُ»يىقيكؿُيُكىافُىُعىٍنييمى َمىُالَنًبيُ ُنىيىى: مىٍيوًُُهللاُيُصى ُـىُعى َم سى ُيىًبيعُىُأىفٍُُكى
كيـٍُ مىىُبىٍعضي ،ُبىٍيعًُُعى ؿُيُيىٍخطيبُىُكىالُىُبىٍعضو مىىُالَرجي َتىُأىًخيًو،ًُخٍطبىةًُُعى اًطبُيُيىٍتريؾُىُحى ُيىٍأذىفُىُأىكٍُُقىٍبمىوُيُالخى

اًطبُيُلىوُي ُ.(3)«الخى

ُكسمـُوجو الدللة: ُالنبيُصمىُهللاُعميو ُالتنازؿُُجعؿ ُلو ُكأجاز ُالترؾ ُحؽ لمخاطبُاألكؿ
ُأكُ ُالترؾ، ُالعدكؿُبصكرتيف: ُىذا ُكيصكر ُالخطبة ُالعدكؿُعف ُفالنبيُييٌجكز لمخاطبُالثاني،
ُعفُ ُالعدكؿ ُمف ُالنابع ُبإسقاطُحقو ُإشعار ُكفيو ُالفتاة، ُلخطبة ُكيُيتقدـ ُلمغير ُاإلذف إعطاء

ُ.ُ(4)الخطبة

ُجيل أبي بنت خطب علياً  أنُ.2 ُعفُأعرضُكسمـُعميوُهللاُصمىُالنبيُعميوُأنكرُفمما،
ُالخطبة ُقىاؿُىُمىٍخرىمىةى،ٍُبفُىُالًمٍسكىرُىُعف، ًميًّاًُإفَُ: طىبُىُعى ٍيؿُوُأىًبيًُبٍنتُىُخى ًمعىتٍُُجى ،ُفىسى ُفىاًطمىةُيًُبذىًلؾى
كؿُىُفىأىتىتٍُ َمىُاّللًَُُرىسي مىٍيوًُُهللاُيُصى ،ُعى ـى َم سى ُفىقىالىتٍُُكى ُـي: بُيُالُىُأىَنؾُىُقىٍكميؾُىُيىٍزعي ،ُتىٍغضى ًميُ ُكىىىذىاًُلبىنىاًتؾى ُعى
،ُأىًبيًُبٍنتُىُنىاًكحُه ٍيؿو ُـىُجى كؿُيُفىقىا َمىُاّللًَُُرىسي مىٍيوًُُهللاُيُصى ،ُعى ـى َم سى ًمٍعتيوُيُكى َيدى،ًُحيفُىُفىسى ُبىٍعدُيُأىَما:ُ»يىقيكؿُيُتىشى

َدثىًنيُالَرًبيًع،ٍُبفُىُالعىاصًُُأىبىاُأىٍنكىٍحتُي دىقىًني،ُفىحى فَُُكىصى نًٌيًُمنًٌيُبىٍضعىةُهُاًطمىةُىفىُُكىاً  كءىىىا،ُأىفٍُُأىٍكرىهُيُكىاً  ُيىسي
كؿًًُُبٍنتُيُتىٍجتىًمعُيُالُىُكىاّللًَُ َمىُاّللًَُُرىسي مىٍيوًُُهللاُيُصى ُـىُعى َم سى ًبٍنتُيُكى ؿُوًُعٍندُىُاّللًَ،ُعىديكًٌُُكى ًميُ ُفىتىرىؾُىُ«كىاًحدُوُرىجي ُعى

ُ.ُ(5)"الًخٍطبىةُى
                                                           

ُكشاؼُالقناعُ)جُ(1) 20ُ_5/19البيكتي، ُالمغنيُ)(؛ ُقدامة، ُالشخصيةُ(7/146جابف ُاألحكاؿ ُزىرة، ُأبك ؛
ُ)ج35)ص ُبحكثُمقارنة ُالدريني، ُ)ج474_2/473(؛ ُاإلسبلميُكأدلتو ُالفقو ُكىبة، ُالزحيمي: (؛9/6509ُ(؛

 (.46ُالسرطاكم،ُفقوُاألحكاؿُالشخصيةُ)ص
 (.2/11ُج(؛ُالنفراكم،ُالفكاكوُالدكانيُ)3/411جالحطاب،ُمكاىبُالجميؿُ)ُ(2)
(3)ُ[ُُ ُيدع، ُأك ُينكح ُحتى ُأخيو ُخطبة ُعمى ُيخطب ُالنكاح/ال ُالبخارم، ُصحيح ُرقـ7/19ُالبخارم: :

ُ.ُ[و5142الحديث
 .(مكقعُإلكتركنيأثرُالعدكؿُعفُالخطبةُ)أبكُعرقكب،ُُ(4)
ُ(.22ُسبؽُتخريجو،ُ)صُ(5)
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اإلعراضُمكركىانُلماُأنكرُالنبيُصمىُهللاُعميوُكسمـُعمىُسيدناُعمٌيُلكُكافُُوجو الدللة:
ُ ُبؿُألفُالعدكؿُجائزُكىكُحؽُلمخاطبُرضىُهللاُعنو، ُلمكقكعُفيُالمكركه، كيُالُيضطره
ُُ.(1)ىذهُالخطبةُكانتُلسببُمعيفُكراىةُالنبيُصمىُهللاُعميوُكسمـكالمخطكبة،ُُك

ُألفُذلؾ؛ُفيُلياُالمصمحةُرألُإذاُاإلجابة،ُعفُالرجكعُلمكليُكرهييُُكال"ُ:قال ابن قدامةُ.3
ُلكُكماُفيو،ُالمصمحةُرألُالذمُالرجكعُلوُكرهييُُفمـُليا،ُالنظرُفيُعنياُنائبُهُكىكُليا،ُالحؽ
ُتركياُفيُالمصمحةُلوُتبيفُثـُىا،دارُىُبيعُفيُساكُـى ُكرىتُإذاُالرجكعُأيضاُلياُكرهييُُكال.

فُ،ايُىحظًٌُُفيُكالنظرُلنفسيا،ُاالحتياطُلياُفكافُفيو،ُالضررُكـدُييىُُرُىمُىعُيُعقدُيُألنوُالخاطب؛ ُكا 
ُألفُـ؛رَُحُىييُُكلـُالقكؿ،ُعفُكالرجكعُالكعد،ُإخبلؼُمفُفيوُلماُ؛هىًُرُكُيُغرض،ُلغيرُذلؾُعفُرجعا
ُُ.ُ(2)"يايبيعُىُالُأفُلوُادُىبىُُثـُبسمعتو،ُساكـُكمفُما،يُيمزمٍُييُُلـُبعدُالحؽ

ُببعضُاألدلةُُأدلة القول الثاني: المالكية:ُج. ُكاستدلكا ُالخطبة، ُعف ُالعدكؿ ُبكراىة القائؿ
ُالكعدُبالزكاجُ ُكعدـُاإلخبلؼُبالكعد.استدلكاُبياُعمىُلزـك

[   ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ]تعالى: هللا ل قا .1
(3). 

أفُالعيدُييطمبُالكفاءُبو،ُكىيُمفُاألمكرُالتيُييسأؿُعنياُالعبدُيكـُالقيامةُوجو الدللة:
(4)ُ،

ُالكفاءُالكعدُالذمُيأخذهُاإلنسافُعمىُنفسو،ُكيشمؿُذلؾُالكعدُبالزكاج.ُفدؿُذلؾُعمى

ٍيرىةُىُأىًبيُعىفٍُُ.2 ٍنوُيُاّلَلُيُرىًضيُىُىيرى ُعى ُُ:َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  هللاُ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولَ  َأنَّ : ُالمينىاًفؽًُُآيىةُي"
َدثُىًُإذىا:ُثىبلىثُه ،ُحى ذىاُكىذىبى ،ُاٍؤتيًمفُىُكىاً  افى ذىاُخى ُ.ُ(5)"ُأىٍخمىؼُىُكىعىدُىُكىاً 

ُوجو الدللة ُالمنافقيفُصفاتُمفُالكعدُإخبلؼُأف: ُبيذهُاإلتصاؼُعفُاالبتعادُكيجب،
كراىةُالعدكؿُعفُُعمىُذلؾُفدؿ،ُ(6)ذلؾُاإلنسافُتعمًّدُإذاُاإلثـُمفُعميياُيترتبُلما،ُالصفة

ُالكعدُبالزكاج.الخطبة،ُلماُفيُالعدكؿُعفُالخطبةُمفُأحدُالخاطبيفُمفُإخبلؼُ
                                                           

 .(مكقعُإلكتركني)ُأثرُالعدكؿُعفُالخطبةُأبكُعرقكب،ُ(1)
 (.7/146ُجابفُقدامة،ُالمغنيُ)ُ(2)
ُ.[34اإلسراء:ُُ]ُ(3)
ُالتنزيؿُ)ُ(4)  (.1/446جابفُجزم،ُالتسييؿُلعمـك
 ُ(.23سبؽُتخريجو،ُ)صُ(5)
ُ(ُمفُىذاُالبحث.23ُانظر،ُ)صُ(6)
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 د. مناقشة األدلة: 

ُفي ُذكرت ُكما ُىي ُالمسألة ُىذه ُفي ُاألدلة ُمناقشة ُفيُأما ُاألدلة ُطبيعةُُمناقشة مسألة
 .ُ(1)الخطبة

 سبب الختالف: ُو.

،ُقاؿُالخطبةُُفمفُرألُبأفُاختالفيم في التكييف الفقيي للخطبة:ُ.1 كعدُبالزكاجُغيرُممـز
ُكمفُرألُ ُالعدكؿُعفُبجكازُالعدكؿُعفُالخطبة، ُقاؿُبكراىة ، ُبالزكاجُممـز أفُالخطبةُكعد

ُالخطبة.

:ُفمفُرألُبأفُالعدكؿُعفُالخطبةُعندُكجكدُالسببُالشرعيُفيوُالختالف في المصلحةُ.2
قاؿُبجكازُالعدكؿُعفُالخطبة،ُكمفُرألُبأفُُأكثرُمفُالمفسدةُالمترتبةُعمىُالعدكؿُمصمحة

ُالمصمحةُفيوُأقؿُالمفسدةُالمترتبةُعميوُقاؿُبكراىةُالعدكؿُعفُالخطبة.ُالعدكؿُعفُالخطبة

  الرأي الراجح: ه.

بجواز العدول القائؿُُالحنابمةُالقكؿُالباحثُ،ُيترجحُلدلكبيانياُأقكاؿُالعمماءُكأدلتيـُذكربعدُ
 عن الخطبة عند وجود السبب الشرعي والمعتبر للعدول عن الخطبة, وأما العدول لغير سبب

ُلؤلسبابُالتالية:ُشرعي فمكروه

القكؿُبجكازُالعدكؿُعفُالخطبةُيحكؿُدكفُإتماـُزكاجُفاشؿ،ُقدُيصعبُالتخمصُمنو،ُُ.1
كبغيرهُقدُيعيشُالزكجافُكأكالدىماُفيُتعاسةُكشقاء،ُفالعدكؿُكقايةُمفُىذاُالمستقبؿُالمظمـ،ُ

ُ.ُ(2)كالكقايةُخيرُمفُالعبلج

ُ

ُ

ُ

                                                           

 (ُمفُىذاُالبحث.24انظر،ُ)صُ(1)
ُ.ُ(142ميةُكالتشريعاتُالغربيةُ)صخطبةُالنكاحُفيُالشريعةُاإلسبلُ،العطار(2) 
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ُعفُ.2 ُالعدكؿ ُجكاز ُتكجب ُكدائـُالمصمحة ُخطير ُعقد ُالزكاج ُعقد ُألف كأبدم،ُُالخطبة،
ُاإلكراه ُعف ُينزه ُالزكاجفينبغيُأف ُعمى ُالخاطبيف ُأحد ُإكراه ـَ ُت ُفإذا ُالرضاُُ، ُكجكد ُعدـ عند

ُبو،ُكىذاُيؤدمُعمىُإتماـُعقدُالزكاجُعمىُشخصُغيُكالتكافؽُبينيما،ُفإفُىذاُإكراه رُراضو
زالتوُتككفُُإلى اإلضرارُبالخاطبيف،ُكاإلضرارُممنكعُفيُالشرعُكيجبُإزالتوُبقدرُاإلمكاف،ُكا 

كدُالرضاُكاالختيارُبيفُبإجازةُالعدكؿُعفُالخطبة،ُكلماُفيوُمفُمخالفةُمقصدُالزكاجُمفُكج
ُالخاطبيف.

لشرعُ،ُالذمُجاءُا.ُأماُالقكؿُبأفُالعدكؿُبدكفُسببُشرعيُمكركه،ُألنوُمفُقبيؿُخمؼُالكعد3
ُبالنييُعنو.ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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   المبحث الثاني
 طبةحكم التعسف في العدول عن الخِ 

فُكافُىذاُالحؽُ اتفؽُفقياءُكعمماءُالمسمميفُعمىُحرمةُتعسؼُاإلنسافُفيُاستعمالوُحقوُكا 
ُالكتابُكالسنةُكفقوُالصحابةُكالقكاعدُاألصكليةُكالفقييةُمففيُأصموُمشركعان،ُكجاءتُاألدلةُ

ُ.ُالتعسؼُحرمةُعمى

 المطلب األول: األدلة على حرمة التعسف.
ُ:: األدلة من الكتابأولً 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]قال هللا تعالى:  أ.

[ ٺ ٺ
(1) . 

أفُاإلمساؾُحؽُالزكجُكقدُندبُهللاُإلىُاستعمالوُعمىُنحكُمشركع،ُُ:من اآلية وجو الدللة
كىكُاإلمساؾُمعُالمعاشرةُالحسنة،ُكنيىُعفُاستعماؿُحؽُالمراجعةُبقصدُاإلضرار،ُكماُكافُ

ؽُالرجؿُزكجتو،ُثـُإذاُقاربتُعدتياُعمىُاالنتياءُراجعياُبقصدُالجاىمية،ُحيثُيطمٌُُييفعؿُفي
ُ.ُ(2)و،ُكالنييُيفيدُالتحريـ،ُكعميوُفيككفُالتعسؼُحراماُناإلضرارُبيا،ُفنيىُالشرعُعن

ُبالزكجةُاإلضرارُقصدُمف،ُاإلسبلـُبدءُفيُسائدةُكانتُالتيُاألكضاعُتمؾُعفُتكشؼُاآلية
ُالمراجعةُحؽُستارُتحت ُفيُعددىفًُّ، ُليَف ُاألزكاج ُمراجعة ُخبلؿ ُ،ليفَُُمضارةُ،كذلؾُمف

ُمنكـ،ُالخمعُبطمبيفَُُآتيتمكىفًُُّماُبعضُمنيفَُُأخذكالتُأكُ،عددىفَُُانقضاءُمدةُعمييفَُُلتطكلكا
كاعتداءُنُضراراُنُكمراجعتكمكىفَُُ،إياىفَُُبإمساككـُ،إياىفًُُّلمضارتكـ

(3).ُ

ُ

                                                           

ُ.ُ[231البقرة:ُُ]ُ(1)
ُابفُكثير،ُتفسيرُابفُكثيرُ)جُ(2) ُالفقوُ:ُكىبةالزحيمي(.2/315ُ(؛ُرضا،ُتفسيرُالمنارُ)ج1/629انظر: ،

(ُ ُكأدلتو ُ)مكقع4/2865ُجاإلسبلمي ُاإلسبلمي ُالفقو ُفي ُالحؽ ُاستعماؿ ُفي ُالتعسؼ ُنظرية ُسنة، ُأبك (؛
 إلكتركني(.

ُ(.103ُالحؽُ)صُؿاستعما(؛ُالدريني،ُنظريةُالتعسؼُفي5/8ُجالطبرم،ُتفسيرُالطبرمُ)ُ(3)
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[ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ]تعالى: هللا ال ق ب.
(1)  . 

كرُُوجو الدللة من اآلية: ُالُعمىُاإلضرارُكالجى ُعمىُالعدؿ، ُقائمة يجبُأفُتككفُالكصية
ُُك(2)بالكرثة ُفيُالكصيةُ، ُاستعماؿُحقو ُفمو ُمشركعةُكىيُمفُحؽُالمكرث، ُفيُذاتيا الكصية

ُبالكرثة،ُكلكفُىذاُالحؽُمقيدُبعدـُاإلضرارُبالكرثة،ُفجاءُ عمىُكجوُمشركع،ُبأفُيككفُفيياُبر 
ُتعسفُ؛النييُعفُالكصيةُبقصدُاإلضرارُبالكرثة،ُكالنييُلمتحريـ فيُاستعماؿُىذاُُاُنألفُفييا

ُ.ُ(3)الحؽ،ُكعميوُفيككفُالتعسؼُحراماُن

ُكافُالذمُالميتُديفُقضاءُبعدُإالُيككفُالُالكرثةُعمىُالميراثُتكزيعُأف"ُ:جعفر أبو قال
ُحياتوُفيُبياُيكصيُالتيُالجائزةُكصاياهُإنفاذُكبعدُتركتو،ُمفُالمكتُحدثُبوُحدثُيكـُعميو
ُالضرارُكرهُ،لممكرثُحؽُالكصيةُجعؿُهللاُأفُمعُ:قتادة وقال،ُ(4)كفاتوُبعدُبياُلوُأكصىُلمف
ُابفُكقاؿ،ُمكتُكالُحياةُفيُمضارةُتصمحُفبلُفيو،ُكقَدـُعنو،ُكنيىُالمكت،ُكعندُالحياةُفي

ُ.ُ(5)"الكبائرُمفُالكصيةُفيُالضرار:ُعباس

  .اإلضرار وجوه بجميع ُمحرم بالوصية واإلضرار

 :ُكجكهُعمىُيقعُالكصيةُفيُالضرارُأفُكاعمـ"ُُ:تفسيره في الرازي قال

 .ُالثمثُمفُبأكثرُيكصيُأفُ:أحدىا

 .ألجنبيُببعضوُأكُمالوُبكؿُيقرُأفُ:ثانييا

 .ُالكرثةُعفُلمميراثُدفعاُلوُحقيقةُالُبديفُنفسوُعمىُيقرُأفُ:ثالثيا

                                                           

 .ُ[12النساء:ُُ]ُ(1)
 (.2/231ُ(؛ُابفُكثير،ُتفسيرُابفُكثيرُ)ج2/64البيضاكم،ُتفسيرُالبيضاكمُ)جُ(2)
ُكىبةالزحيميُ(3) :(ُ ُكأدلتو ُاإلسبلمي ُالفقو 5/2864ُج، ُنظرية ُالدريني، ُالحؽُ(؛ ُاستعماؿ ُفي التعسؼ
 )مكقعُإلكتركني(.أبكُسنة،ُنظريةُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُ(؛106ُ)ص
 (.8/64ُجالطبرم،ُتفسيرُالطبرمُ)ُ(4)
(5)ُ(ُ ُالطبرم ُتفسير ُ)8/65جالطبرم، ُالبغكم ُتفسير ُالبغكم، ُالزمخشرم1/582ُج(؛ ُتفسير ُالزمخشرم، (؛
ُ(.1/486ُج)
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 .ُإليوُككصؿُاستكفاهُقدُغيرهُعمىُلوُكافُالذمُالديفُبأفُيقرُأفُ:رابعيا

ُيصؿُالُأفُلغرضُذلؾُكؿُ،غاؿُوُبثمفُشيئاُنُيشترمُأكُسُوبخُبثمفُشيئاُنُيبيعُأفُ:خامسيا
 .الكرثةُإلىُالماؿ

ُكجوُىكُفيذاُالكرثة،ُحقكؽُتنقيصُلغرضُلكفُهللاُلكجوُالُبالثمثُيكصيُأفُ:سادسيا
ُ.ُ(1)"الكصيةُفيُاإلضرار

 ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ]تعالى: هللا قال  ج.

              ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺

[
(2) . 

ُكبلُنُتعالىُحٌذرُثـأفُالرضاعُحؽُلؤلـ،ُفييُأحؽُفيُرضاعةُكلدىاُمفُغيرىا،ُُوجو الدللة:
ُالكلدُإرضاعُعفُتمتنعُأفُلؤلـُيحؿُفبلُالكلد،ُبسببُاآلخرُأحدىماُيضارٌُُأفُالكالديفُمف

ُصاحبوُأحدىماُليغيظُإرضاعو،ُفيُرغبتياُمعُمنياُالكلدُينزعُأفُلؤلبُيحؿُكالُبأبيو،ُإضراراُن
ُألفُاستعماؿُحؽُالرضاعُبقصدُ(3)الكلدُبسبب ُفيُالرضاع، ُالنييُعفُالمضارة ُجاء ُكقد ،

ُُحرامان.ةُغيرُمشركعةُتعسؼ،ُفيككفُاإلضرارُأكُلتحقيؽُمصمح

ُمفُغيرىفَُُيعطىُبماُفَُرضاعيًُُفُىٍمًُبُقىُُماُىفَُأكالدًُُبرضاعُأحؽُكالكالدات"ُِشَيابٍ  اْبنُ  َقالَ 
ُغيرىاُيعطىُماُعميوُتعطىُكىيُ،ضارةُنمُيُرضاعوُفتأبىُبكلدىاُضارَُتيُُأفُلمكالدةُكليسُاألجر،

ُاهُيعطُىييُُماُاألجرُمفُتقبؿُكىيُلياُاُنضارٌُمُيُوتُىكالدُىُمفُهكلدُىُينزعُأفُلوُلممكلكدُكليسُاألجر،ُمف
ُُ.ُ(4)"غيرىا

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ]تعالى: هللا قال  د.

[ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ
(5) . 

                                                           

ُ(.9/524ُجالرازم،ُتفسيرُالرازمُ)ُ(1)
ُُ[.233ُالبقرة:ُُ]ُ(2)
 (.1/348ُجالصابكني،ُركائعُالبيافُ)ُ(3)
 (.4/217جالطبرم،ُتفسيرُالطبرمُ)ُ(4)
ُ.ُ[19النساء:ُُ]ُ(5)
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ُياتًُحبُىلصُيُكىكُبيا،ُكاإلضرارُعميياُالتضييؽُعفُالمرأةُزكجُثناؤهُجؿُهللاُنيىُوجو الدللة:

ُقصدبؿُالزكجُحقوُااستعمُكُ،(1)الصداؽُمفُآتاىاُماُببعضُمنوُلتفتدمُحب،مُيُكلفراقياُ،كارهُه
استعماؿُالحؽ،ُكتعسؼُغيرُفيذاُيعتبرُإساءةُفيُ،ُعميياُالتضييؽُأكُبزكجتوُكالنكايةُاإلضرار
كالتعسؼُميحَرـهُشرعاُن،ُمشركع

(2)ُ.ُ

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې]تعالى:  هللا قال  ه.

[ېئ
(3) . 

براءُالمديفُُوجو الدللة: كجكبُإنظارُالمديفُإذاُظيرُإعساره،ُكالندبُإلىُالتنازؿُعفُالحؽُكا 
أكُالتصدؽُعميوُبالديف،ُكقدُكردُعفُالنبيُ_صمىُهللاُعميوُكسمـ_ُأفُمفُحؽُالدائفُمعاقبةُ

ُ ُالديف، ُالكفاءُكىكُقادرُعمىُسداد ُلوُبعدـ ُالظالـ  هللاُ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  َقالَ المديفُبالحبس،
ُ»َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  وُيُييًحؿُ ُاٍلكىاًجدًُُلىيُ : ُكىيُ(4)«كىعيقيكبىتىوُيًُعٍرضى ُلمعقكبة، ُمستحؽ ُالُمحالة ُكالظالـ ،

ُكاف ُبالعسرُالُيحبسُبحاؿُمفُمعُالمديفُالحبس،ُغيرُأنوُإذا األمر،ُألنوُليسُظالمانُركفان
فُكافُحقانُلمدائفُعمىُمدينو،ُإالُأفُىذاُالحؽُشرعُكسيمةُلئلكراهُ بعدـُالكفاء،ُفطمبُالحبسُكا 
عمىُقضاءُالديف،ُأمُشرعُكسيمةُلغاية،ُأماُفيُحالةُالعسرُفاستعماؿُىذاُالحؽُحينئذُتعسؼُ

ُ ُغير ُاستعممتُفي ُكسيمة ُألنيا ُمشركع، ُغير ُتعسؼ،كُيما ُكىذا ُلو، كالتعسؼُمحرـهُُضعت
ُُ.ُ(5)شرعاُن

                                                           

 (.6/531ُجالطبرم،ُتفسيرُالطبرمُ)ُ(1)
 (.1/52ُالشكيعر،ُأثرُعمؿُالمرأةُفيُالنفقةُالزكجيةُ)جُ(2)
ُ.ُ[280البقرة:ُُ]ُ(3)
ُالبيكع/مطؿُالغني،ُُ]ُ(4) ُحسنقال األلباني: حديث [.4689ُ:ُرقـُالحديث7/316النسائي:ُسنفُالنسائي،

ُ.ُ((5/259ُؿ،ُ)ج)األلباني،ُإركاءُالغمي
: ث:يمفردات الحد ُُليُّ ، ُُالواجد:المىٍطؿي ُُعرضو:الغني، ُبالقكؿ، ُعميو ُكالتغميظ ُبأمرُُعقوبتو:شكايتو حبسو

ُ(.5/1961،ُمرقاةُالمفاتيحُ)جالقارمُ.الحاكـ
(؛ُابفُكثير،ُتفسيرُابفُكثير7/87ُ(؛ُالرازم،ُتفسيرُالرازمُ)ج3/372انظر:ُالقرطبي،ُتفسيرُالقرطبيُ)جُ(5)
ُ(.98ُ_97الدريني،ُنظريةُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُ)ص(؛1/717ُ)ج
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ف"ُ:في تفسيره يقول البيضاوي ُفميكفُأكُنظرة،ُفعميكـُأكُنظرة،ُفالحكـ،ُعسرةُغريـُذكُكقعُكا 
َدقيكاُكىأىفٍُُ..،اإلنظارُكىيُنظرة ٍيرُهُباإلبراءُتىصى ـٍُُخى ُمماُخيرُأكُاإًلنظار،ُمفُثكاباُنُأكثرُ،ُأملىكي

ُ.ُ(1)"كدكاموُثكابوُلمضاعفةُتأخذكف

 األدلة من السنة: ثانيًا:

, َعنْ ُأ. كؿُيُلىعىفُى"ُ:َقالَ  َعِليٍّ َمىُاّللًَُُرىسي مىٍيوًُُاّلَلُيُصى ُـىُعى َم سى مًٌؿُىُكى َمؿُىُاٍلميحى ُ.ُ(2)"لىوُيُكىاٍلميحى

ُميحَرـ،ُككؿُفعؿُميحَرـُمنييهُُوجو الدللة: حيرمةُالتحميؿُألفُالمعفُالُيككفُإالُعمىُفعؿُو
مفُاألمكرُالمشركعة،ُفيجكزُلمرجؿُفيكُالزكاجُُماأُكُ،(3)العقدُكالمعف،ُكالنييُيقتضيُفسادُعنو

ُأ ُأمُكقتُكمف ُفي ُيتزكج ُأف ُبأركاف ُممتزمان ُداـ ُما ُامرأة، ُكافُم ُفإف ُكشركطو، ُالعقد ىذا
المقصكدُباألمرُالمشركعُ_ىكُالزكاج_ُأمرانُغيرُمشركعُ_كىكُالتحميؿ_ُالمنييُعنو،ُفإفُذلؾُ

فُاستعماؿُالحؽُبتعسؼُكبكجوُغيرُمشركعُبو،ُفدؿُذلؾُعمىُحرمةُمُ،ُلماُفيو(4)يككفُحراماُن
ُالتعسؼ.

،ُاٍبفًُُعىفٍُُب. رُىُالُى:ُ"َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  َقالَ :ُقىاؿُىُعىَباسو رى ُُ.(5)"ًضرىارُىُكىالُىُضى

                                                           

ُ(.1/163ُالبيضاكم،ُتفسيرُالبيضاكمُ)جُ(1)
(2)ُ[ُُ ُلو، ُكالمحمؿ ُالنكاح/المحمؿ ُماجو، ُابف ُسنف ُالحديثُ:1/622ابفُماجو: قال األلباني:  ؛[1935رقـ

ُ.ُ((6/307ج)األلباني،ُإركاءُالغميؿُ)ُُحديث صحيح
ًُلٍمميطىمًًٌؽُنىكُيُاْلُمَحلُِّل:تعريؼُ ًُليىًحَؿ ٍطًء ُاٍلكى ُبىٍعدى ُييطىمًٌقىيىا ُأىٍف مىىُقىٍصًد ُعى ثنا ُثىبلى ُاٍلغىٍيًر ُميطىَمقىةى َكجى كىأىَنويُاَلًذمُتىزى يىا،ُكى كحي

ٍطًء،ُ مىىُالَزٍكًجُاأٍلىَكًؿًُبالنًٌكىاًحُكىاٍلكى مًٌمييىاُعى َنمُىَُواْلُمَحلَُّل َلوُ ييحى ،ُكىاً  ُالَزٍكجي ًقَمًةُىيكى كءىًةُكى ًُمٍفُىىٍتًؾُاٍلميري اًُفيُذىًلؾى اًُلمى اُلىعىنىييمى
قيكًطيىا.ُ سي مىىًُخَسًةُكى لىًةُعى ًمَيًةُكىالَدالى  (.5/2149ج،ُمرقاةُالمفاتيحُ)القارماٍلحى

 (.2/186ُالصنعاني،ُسبؿُالسبلـُ)ُ(3)
ُ(.6ُعثماف،ُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحقكؽُفيُالشريعةُاإلسبلميةُكالقانكفُ)صُ(4)
قال ُ؛[2341:ُرقـُالحديث2/784ابفُماجو:ُسنفُابفُماجة،ُاألحكاـ/مفُبنىُفيُحقوُماُيضرُجاره،ُُ]ُ(5)

ُ.ُ((3/408ج)ُ)األلباني،ُإركاءُالغميؿُاأللباني: حديث صحيح
:ًُإَفُُُالضرر والضرار:ُمعنى َررَ ًقيؿى ُااًلٍسـي،ُُالضَّ َراَر ىيكى ًُفيُالَشٍرًع،َُوالضِّ ويُميٍنتىؼو ُنىٍفسى رى ٍعنىىُأىَفُالَضرى ،ُفىاٍلمى اٍلًفٍعؿي

ُ: ًقيؿى ،ُكى ؽٌو ًرًُبغىٍيًرُحى ُالَضرى اؿي ٍدخى َرُر:كىاً  ًُبًو،ُُالضَّ اُيىٍنتىًفعيُىيكى رناًُبمى رى ٍيًرًهُضى مىىُغى ُعى َراُر:أىٍفُييٍدًخؿى مىىُأىٍفُييدٍَُُوالضِّ ُعى ًخؿى
ُ : ًقيؿى ُكى ٍمنيكعي، ُاٍلمى ًُبًو َرري يىتىضى ُكى ر هي ُيىضي ُالى ُمىا ُمىنىعى ٍف ُكىمى ًُبًو، ُلىوي ٍنفىعىةو ُمى ًُببلى رنا رى ُضى ٍيًرًه َرُر:غى ُُالضَّ ُالى ًُبمىٍف َر ُيىضي أىٍف

ر هي،ُ َراُر:يىضي اًئزُوَُوالضِّ ٍيًرُجى مىىُكىٍجووُغى َرًُبًوُعى ٍفُقىٍدُأىضى َرًُبمى ُكالحكـُ)ُ.أىٍفُيىضي ُ(.2/212جابفُرجب،ُجامعُالعمـك
ُ
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ُالنييُعفُالضررالدللة وجو ُتحريموُ: ،ُ(1)عقبلنُكشرعاُن،ُكالنييُلمتحريـ،ُكأفُالضررُمعمكـه
كافُالضررُناتجانُعفُطريؽُالمباشرة،ُأكُالتسببُسكاءُُكىذاُالتحريـُيشمؿُكؿُأنكاعُالضرر،

كيشمؿُالضررُالذمُيترتبُعمىُفعؿُُمعُالتعدم،ُبارتكابُاألفعاؿُغيرُالمشركعةُفيُذاتيا،
ُفإفُالضررُالمترتبُعمىُاستعماؿُالفعؿُالمشركعُفيُ(2)مشركعُفيُذاتو ُكعميو ُمنييُ، ذاتو

ُعنو،ُفدؿُعمىُحرمةُالتعسؼ.

كؿُيُنىيىى»ُ:َقالَ  َعْنُيَما, اّللَُّ  َرِضيَ  ُعَمرَ  ْبنِ  اّللَِّ  َعْبدِ  َعنْ ُج. َمىُاّللًَُُرىسي مىٍيوًُُهللاُيُصى ُـىُعى َم سى ُأىفٍُُكى
اًضرُهُيىًبيعُى ُ.ُ(3)«ًلبىادُوُحى

أسعارُاألسكاؽ،ُفيستقيُعمىُأفُالحاضرُنيييُأفُيبيعُلمبادم،ُألفُالحاضرُيعمـُُوجو الدللة:
ذاُباعيـُأعرابيُعمىُغرتوُكجيموُبأسعارُالسكؽ،ُ ،ُكا  الحاضريف،ُفبلُيككفُليـُفيُذلؾُربحه
ربحُعميوُالحاضركف،ُفأمرُالنبيُصمىُهللاُعميوُكسمـُأفُييخٌمىُبيفُاألعرابُكالحاضريفُفيُ

كممارسةُىذاُالبيعُمفُالمباحات،ُكلكفُىذهُاإلباحةُمقيدةُبعدـُاإلضرارُباآلخريف،ُُ،ُ(4)البيكع
،ُفيذاُيعتبرُبالغيركترتبُعميوُضررُُلوُفيُالبيعُكالمشركعُفإذاُاستعمؿُاإلنسافُحقوُالخاص

تعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُفيُغيرُماُكيضعُلو،ُفدؿُذلؾُعمىُحرمةُالتعسؼ
(5).ُ

ا،ُاّلَلُيُرىًضيُىُبىًشيرُوٍُبفُىُالن ٍعمىافُىعفُُد. ٍنييمى ثىؿُي:ُ"َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َعنِ ُعى ُالقىاًئـًُُمى
مىى ديكدًُُعى ثىؿًًُُفييىا،ُكىالكىاًقعًُُاّللًَُُحي مىىُاٍستىيىميكاُقىٍكُـوُكىمى ًفينىةو،ُعى ابُىُسى ييـٍُُفىأىصى ييـٍُُأىٍعبلىىىاُبىٍعضي بىٍعضي ُكى

كاُالمىاءًًُُمفُىُاٍستىقىٍكاًُإذىاُأىٍسفىًميىاًُفيُاَلًذيفُىُافُىفىكُىُأىٍسفىمىيىا، مىىُمىر  ،ُمىفٍُُعى ـٍ ُُفىٍكقىيي

ُ

                                                           

 (.2/122ُالصنعاني،ُسبؿُالسبلـُ)جُ(1)
 (.123ُ_122الدريني،ُنظريةُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُ)صُ(2)
(3)ُ[ُُ ُبأجر، ُلباد ُأفُيبيعُحاضر ُالبيكع/كره ُالحديث3/72البخارم:ُصحيحُالبخارم، ُرقـ ُمعنىُ[2159: ؛

ُ(.5/195جالشككاني،ُنيؿُاألكطارُ)ُ.ساكفُالباديةُوباد:ساكفُالحضر،ُُحاضر:
 (.6/285ُابفُبطاؿ،ُشرحُصحيحُالبخارمُ)جُ(4)
ُ(.147_146الدريني،ُنظريةُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُ)صانظر:ُُ(5)
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ٍقنىاُأىَناُلىكٍُ:ُفىقىاليكا رى ٍرقناُنىًصيًبنىاًُفيُخى لىـٍُُخى مىاُيىٍتريكيكىيـٍُُفىًإفٍُُفىٍكقىنىا،ُمىفٍُُنيٍؤذًُُكى ًميعنا،ُىىمىكيكاُأىرىاديكاُكى فٍُُجى ُكىاً 
ذيكا مىىُأىخى ٍكا،ُأىٍيًديًيـٍُُعى ٍكاُنىجى نىجى ًميعناُكى ُُ(1)"جى

أفُتعذيبُالعامةُيككفُبذنبُالخاصة،ُكاستحقاؽُالعقكبةُبترؾُاألمرُبالمعركؼُُوجو الدللة:
أفُالذيفُفيُأسفؿُالسفينةُيستعممكفُُك،ُ(2)كالنييُعفُالمنكر،ُألفُفيُتركيماُإضرارُباآلخريف

يستعممكهُعمىُكجوُغيرُمشركع،ُالمترتبُعميوُالضررُحقيـُفيُالشرب،ُكلكفُلماُأرادكاُأفُ
ُيجبُأفُ ُالشارعُمنكران ُفاعتبره ُمعُمصمحةُشربيـ، العظيـُكىكُىبلؾُالجميعُالذمُالُيتكافأ

ُ.ُ(3)يمنعكاُعنو،ُفمكُفعمكهُيككفُفعميـُتعسفانُحراماُن

ٍيرىةُىُأىًبيُعىفٍُُق. ٍنوُيُاّلَلُيُرىًضيُىُىيرى كؿُىُأىفَُ:ُعى َمىُاّللًَُُرىسي مىٍيوًُُهللاُيُصى ُـىُعى َم سى ارُهُيىٍمنىعٍُُالُى:ُ»قىاؿُىُكى ارىهُيُجى ُجى
بىوُيُيىٍغًرزُىُأىفٍُ شى ٍيرىةُىُأىبيكُيىقيكؿُيُثيـَُُ،«ًجدىاًرهًًُُفيُخى ـًٍُُليُمىا:ُ»ىيرى ٍنيىاُأىرىاكي ،ُعى ىٍرًميىفَُُكىاّللًَُُميٍعًرًضيفى ًُبيىاُألى
ُ.ُ(4)«أىٍكتىاًفكيـٍُُبىٍيفُى

ُُوجو الدللة: ُعميو،ُجازُلوُذلؾ،ُأٌف ُأفُيضعًُجٍذعىوي ُفأراد ُكلوُجار، ُكافُلكاحدو الجدارُإذا
ُأيجبرُعمىُذلؾ ُامتنع ُفإف ُال، ُالمالؾُأـ ُأذف ُ(5)سكاء ،ُ ُالمالؾُيككفُمسيئان ُألف فيُكمتعسفان

ُكألفُمنعُالمالؾُفيُىذهُالحالةُيعتبرُقصدانُلئلضرارُبالجار،ُاستعماؿُحقو،ُ

                                                           

 ُ[.2493:ُرقـُالحديث3/139البخارم:ُصحيحُالبخارم،ُالشركة/ىؿُيقرعُفيُالقسمة..،ُُ]ُ(1)
كًؼُكالناىيُعىفُاٍلمينكر،ُُاْلَقاِئم على ُحُدود هللا َتَعاَلى:مثل ُمفردات الحديث: التارؾَُُواْلَواِقع ِفيَيا:اآٍلًمرًُباٍلمىٍعري

ُ ًة،ُُاستيموا:لممعركؼُالمرتكبُلٍممينكر، ًُباٍلقيٍرعى ُمفُالَسًفينىة ُنىًصيبا ُأىم: ٍيما، ًُمٍنييـُسى ن أخُذوا اتخذُكؿُكىاًحد َواِ 
ُ(.13/57ُج،ُعمدةُالقارمُ)العينيُ.خرؽُالسفينةمنعكىـُمفُالٍُُعلى َأْيدييم:

 (.7/13ُابفُبطاؿ،ُشرحُصحيحُالبخارمُ)جُ(2)
(3)ُ(ُ ُكأدلتو ُاإلسبلمي ُالفقو ُ)مكقع4/2865ُجالزحيمي، ُالحؽ ُاستعماؿ ُفي ُالتعسؼ ُنظرية ُسنة، ُأبك (؛

 إلكتركني(.ُ
ُ[.2463ُ:ُرقـُالحديث3/132البخارم:ُصحيحُالبخارم،ُالمظالـُكالغصب/الُيمنعُجارُجاره...،ُُ]ُ(4)
ُلـُيضر ه،ُُفي جداره:يضع،ُُيغرز:ُمفردات الحديث,ُ ُأىًكُُأعرضتم:جدارُدارهُإذا ٍصمىًة ُاٍلخى ُأىًك َنًة ُالس  عىٍفُىىًذًه

َُُبْيَن َأْكَتاِفُكْم:أَلَْرِمَينَّ ِبَيا اٍلمىٍكًعظىًةُأىًكُاٍلكىًممىاًت،ُ افي ٍنسى ُاإٍلً اُييٍضرىبي ًُبالَتٍقًريًعًُبيىا،ُكىمى ـٍ يىاُكىأيكًجعيكي رًٌحي أىٍقًضيًُبيىاُكىأيصى
ُكىًتفىٍيوًُ ُ(.5/1982)جُاةُالمفاتيح،ُمرقالقارم.ًُبالَشٍيًءُبىٍيفى

ُ(.5/110ابفُحجر،ُفتحُالبارمُ)جُ(5)
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الحؽُماُداـُغرزُالخشبةُفيُجدارهُالُيترتبُعميوُأمُضررُأكُأفُفبلُيجكزُلوُالتمسؾُبيذاُ
فضيُاالرتفاؽُبالجدارُأماُإذاُكافُالضررُبٌينناُفاحشانُيُيإصبلحوُكتبلفيو،ُُالضررُتافوُيمكف

ُف ُالسقكط ُأصبلنُإلى ُشرع ُالذم ُالممكية، ُتقرير ُفي ُالشارع ُقصد ُمع ُيتنافى ُألنو ُيجكز، بل
ُ.ُ(1)ةُألضرارُفاحشةُتعكدُعميو،ُكمناقضةُالشارعُباطمةبجملمصمحةُالمالؾُكلـُيشرعُليككفُم

 ثالثًا: األدلة من فقو الصحابة: 

اك ومحمد بن مسلمة عمر رضى هللا عنو قضاءُأ. حَّ ُ.في قصة الضَّ

ًميفىةُىٍُبفُىُالَضَحاؾُىُأىفَُ" اؽُىُخى ًميجاُنُسى ُاٍلعيرىٍيضًًُُمفُىُلىوُيُخى َمدًُُأىٍرضًًُُفيًُبوًُُيىميرَُُأىفٍُُفىأىرىادُى، ٍُبفًُُميحى
ُمىٍسمىمىةُى َمدُهُفىأىبىى. ُميحى ُالَضَحاؾُيُلىوُيُفىقىاؿُى، ُـى: ٍنفىعىةُهُلىؾُىُكىىيكُىُتىٍمنىعيًني؟ًُل ُكىالُىُكىآًخراُنُأىكالُنًُبوًُُتىٍشرىبُيُ،مى
ر ؾُى َمدُهُفىأىبىى،ُيىضي ،ًُفيوًُُفىكىَمـًُُ،ميحى َطابًٍُُبفُىُعيمىرُىُالَضَحاؾي ا،ُاٍلخى َطاًب،ٍُبفُيُعيمىرُيُفىدىعى َمدُىُاٍلخى ٍُبفُىُميحى
مًٌيُىُأىفٍُُفىأىمىرىهُي.ُمىٍسمىمىةُى ًبيمىوُيُييخى َمدُهُفىقىاؿُى،ُسى ُـى:ُعيمىرُيُفىقىاؿُى،ُالُى:ُميحى اؾُىُتىٍمنىعُيًُل اُأىخى ُلىؾُىُكىىيكُىُيىٍنفىعيوي؟ُمى
ر ؾُىُالُىُكىىيكُىُكىآًخراُنُأىكالُنًُبوًُُتىٍسًقيُنىاًفعُه ُيىضي َمدُهُقىاؿُى، ُميحى ُالُى: ُعيمىرُيُفىقىاؿُى، هللًا،: مىىًُُبوًُُلىيىميَرفَُُكى ُعى

ُ.ُ(2)"الَضَحاؾُيُفىفىعىؿُىُ،ًبوًُُيىميرَُُأىفٍُُعيمىرُيُفىأىمىرىهُيُبىٍطًنًو،

ُعنوُوجو الدللة: ُهللا ُرضي ُعمر ُفيُُقضاء ُحقو ُاستعماؿ ُفي ُالتعسؼ ُمف ُالمالؾ بمنع
فُ االمتناعُعفُتمكيفُجارهُمفُاالرتفاؽُبأرضوُإذاُقضتُالحاجو،ُفحريةُالتصرؼُفيُالممؾُكا 

محؽُالمالؾُمفُذلؾُضرُكانتُىيُاألصؿُإالُأنياُيجبُأفُتمارسُعمىُكجوُمشركطُأالُيُي
،ُدؿُذلؾُعمىُأفُالتعسؼُفيُ(3)ؼماُإفُلحقوُنفعُكامتنع،ُفيذاُمفُأعمىُمراتبُالتعسبٌيف،ُكأ

ُاستعماؿُالحؽُالُيجكزُشرعان.

ُ

                                                           

 (.156_155)صُالدريني،ُنظريةُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽ(1) 

قال الداودي: الحديث ُ؛[2760:ُرقـُالحديث4/1079مالؾ:ُمكطأُمالؾ،ُاألقضية/القضاءُفيُالمرفؽ،ُُ]ُ(2)
ُالشيخيفُُكا)الدُإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم, ُشرط ُعمى ُكاف ُفيما ُالصحيح ُجامع دم،

ُ.ُ(209_2/208ج)
ُبالمدينة،ُُالعريض:النير،ُُمفردات الحديث: خليجًا: الزرقاني،ُشرحُ.ُييجريوُفيُأرضوُيمر بو:امتنع،ُُفأبى:كادو

ُ(.4/70ُج)ُ،مكطأُمالؾ
ُ(.165ُ_164الدريني،ُنظريةُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُ)صُ(3)
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ُُ:بتوريث المطلقة في مرض الموتفتوى عثمان رضى هللا عنو ُب.

أىؿُىُأىَنوُيُُمَلْيَكَة, عن َأِبيجاء في الحديث " بىٍيرًُُاٍبفُىُسى ؿًُُعىفًُُالز  ٍرأىةُىُييطىمًٌؽُيُاَلًذمُالَرجي ُثيـَُُفىيىبيت يىاُاٍلمى

َبْيرِ  ْبنُ  هللاِ  َعْبدُ  َفَقالَ ،ًُعَدًتيىاًُفيُكىًىيُىُيىميكتُي ٍبدُيُطىَمؽُىُ:الزُّ ٍنوُيُهللاُيُرىًضيُىُعىٍكؼُوٍُبفُيُالَرٍحمىفًُُعى ُعى

َرثىيىاًُعَدًتيىاًُفيُكىًىيُىُمىاتُىُثيـَُُفىبىَتيىاُاٍلكىٍمًبَيةُىُاأٍلىٍصبىغًًُُبٍنتُىُتيمىاًضرُى ٍنوُيُهللاُيُرىًضيُىُعيٍثمىافُيُفىكى  الَ قَ ،ُعى
َبْيرِ  اْبنُ  ٍبتيكتىةُهُتىًرثُىُأىفٍُُأىرىلُفىبلىُُأىنىاُكىأىَما:ُ"الزُّ ُ.ُ(1)""مى

ُلـُالطبلؽُكُ؛الزكجةُتكريثُمفُالفرارُمظنةكسيمةُُكُالحالةُىذهُفيُالطبلؽأفُُوجو الدللة:
حرمافُزكجتوُمفُُالزكج،ُطبلؽفإذاُكافُالباعثُعمىُُ،بزكجتوُاإلضرارُإلىُكسيمةُلمزكجُيشرع

مىُحقوُميراثيا،ُعكمؿُبنقيضُقصده،ُكدرءانُلتعسفوُفيُاستعماؿُحقوُفيُالطبلؽ،ُكمحافظةُع
ُُ.(2)كمرضُالمكتُمظنةُىذاُالقصدُلظمـُعنيا؛الزكجةُفيُالميراث،ُكدفعُا

 رابعًا: األدلة من األصول الشرعية والقواعد الفقيية:

ُُالنظر في المآلت:أصل ُأ.

ُأكُمكافقةُاألفعاؿُكانتُشرعاُنُمقصكدُمعتبرُاألفعاؿُمآالتُفيُالنظر"ُيقول الشاطبي:
ُأكُباإلقداـُالمكمفيفُعفُالصادرةُاألفعاؿُمفُفعؿُعمىُيحكـُالُالمجتيدُأفُكذلؾُمخالفة،
ُلمفسدةُأكُتستجمب،ُفيوُلمصمحةُمشركعاُنُالفعؿ،ُذلؾُإليوُيؤكؿُماُإلىُنظرهُبعدُإالُباإلحجاـ

ُأكُعنوُتنشأُلمفسدةُمشركعُغيرُيككفُكقدُفيو،ُقصدُماُخبلؼُعمىُمآؿُلوُكلكفُتدرأ،
ُفربماُبالمشركعية،ُاألكؿُفيُالقكؿُأطمؽُفإذاُذلؾ،ُخبلؼُعمىُمآؿُلوُكلكفُبو،ُتندفعُمصمحة

ُمفُمانعاُنُىذاُفيككفُعمييا،ُتزيدُأكُالمصمحةُتساكمُمفسدةُإلىُفيوُالمصمحةُاستجبلبُأدل
ُاستدفاعُأدلُربماُمشركعيةُبعدـُالثانيُفيُالقكؿُأطمؽُإذاُككذلؾُ،بالمشركعيةُالقكؿُإطبلؽ
ُالشرعيةُاألدلةُكُ،المشركعيةُبعدـُالقكؿُإطبلؽُيصحُفبلُتزيد،ُأكُتساكمُمفسدةُإلىُالمفسدة

ُ.ُ(3)"المشركعيةُأصؿُفيُمعتبرةُالمآالتُأفُالتاـُكاالستقراء

                                                           

ُُ؛[15124:ُرقـُالحديث7/593تكتة..،ُ]ُسنفُالدارقطني:ُالخمعُكالطبلؽ/ماُجاءُفيُتكريثُالمبُ(1)
 .ُ((6/159األلباني،ُإركاءُالغميؿُ)ج)،ُقال األلباني: حديث صحيح

ُ)جُ(2) ُمالؾ ُمكطأ ُشرح ُفي ُالمسالؾ ُاالشبيمي، ُ)ج5/610انظر: ُالمجتيد ُبداية ُرشد، ُابف (؛3/102ُ(؛
 .(172_170)صُالدريني،ُنظريةُالتعسؼ

 (.179ُ_5/177جالشاطبي،ُالمكافقاتُ)ُ(3)
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اُإلىُمآؿُممنكع،ُمنعت،ُبذاتي:ُأفُالتصرفاتُالمأذكفُفيياُإذاُأفضتُصلة القاعدة بالتعسف
ُتشرع؛ ُالتناقضُالبٌيفُُكلـ ُيقع ُفينا ُمفاسد، ُال ُمصالح ُلتحقيؽ ُكسائؿ ُالتصرفات ُىذه ألف

كالظاىر،ُكالمناقضةُتعسؼ،ُككذلؾُإذاُكافُالباعثُعمىُالتصرؼُالذمُظاىرهُالجكازُلتحقيؽُ
ُالذمُظاى ُالفعؿ ُيصمح ُفبل ُالباعث، ُإلى ُبالنظر ُيشرع، ُلـ ُمشركع، ُغير ُمعُُهُرأمر الجكاز

،ُكىذاُتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُالمشركعُالذمُيؤدمُإلىُمآؿُ(1)الباعثُأكُالمآؿُغيرُالمشركع
ُ.التعسؼُحرمةعمىُذلؾُدؿُفغيرُمشركع،ُ

ُ:ُ(2)قاعدة سد الذرائعُب.

ُىذهُجزءُمفُقاعدةُالنظرُإلىُالمآالت.

ُسدُالذرائعُقائـُعؿُدفعُضررُمتكقع،ُبتحريـُالتسببُفيو،ُُصلة القاعدة بالتعسف: إفُمبدأ
كالمنعُمفُممارستو،ُإذُتيحًرـُعمىُصاحبُالحؽُمفُممارستوُبشكؿُتعسفيُكترتبُعميوُحاؿُ

ُكقكعُالضررُفعبلن،ُالمسئكليةُكالجزاء،ُكىذاُيدؿُعمىُحرمةُالتعسؼ.ُ

ُ:ُ(3)الممنوعة قاعدة الحيلُج.

ُغيرُُصلة القاعدة بالتعسف: ُمصمحة ُلتحقيؽ ُالجكاز، ُظاىره ُأمران ُيعتمد ُالذم ُاالحتياؿ أف
ُأكُإسقاطُكاجب،ُىكُعيفُالتعسؼ،ُلماُفيوُمفُمناقضةُقصدُالمحتاؿُ مشركعةُبتحميؿُميحـر
ُالشرعيُكتعطيؿُلممصالحُكتحقيؽُلممفاسد،ُألفُالقصدُغيرُالشرعيُفيُالحيمةُىادـُ لمقصد

ذاُكافُقصدُالمتحايؿُلمقصدُالشرعي مناقضةُلقصدُالشارع،ُفميعامؿُبنقيضُقصده،ُكلييبطؿُ،ُكا 
ُشرعان.(4)عمموُكالُينفذ ُُ،ُكعميوُفإفُالتحايؿُفيُاستعماؿُالحؽُتعسؼُكميحـر

ُ

                                                           

 (.180ُ_179الدريني،ُنظريةُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُ)صُ(1)
 (.5/183ُجالشاطبي،ُالمكافقاتُ)ُ.حقيقتياُالتكسؿُبماُىكُمصمحةُإلىُمفسدةُسد الذرائع:ُ(2)

حقيقتياُالمشيكرةُتقديـُعمؿُظاىرُالجكازُإلبطاؿُحكـُشرعيُكتحكيموُفيُالظاىرُإلىُُ:الممنوعة الحيل(3) 
ُرأسُال ُعند ُكالكاىبُمالو ُفيُالكاقع، ُالشريعة ُقكاعد ُخـر ُفييا ُالعمؿ ُفمآؿ ُآخر، ُالزكاةحكـ ُمف ُ.حكؿُفرارا

ُكابطاؿُالحقكؽُكاسقاطُالكاجبات؛ُ(5/187ج)المكافقاتُ،ُالشاطبي ،ُأكُالتيُييتكصؿُبياُإلىُاستحبلؿُالميحـر
 ىيُالتيُييتكصؿُبياُإلىُفعؿُمشركع،ُكتخميصُالحؽ.ُُالحيل المشروعة:إماُ
ُ(.205ُ_202الدريني،ُنظريةُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُ)صُ(4)
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ُُ:(1)جلب المصالحأولى من قاعدة درء المفاسد ُد.

ة،ُكجمبُمٍفسدىةُدىٍرءُيفبُمراألُدىارًُإذا"ُقال المرداوي: ُجمبُمفُأكلىُاٍلمٍفسدىةُدىٍرءُكافُمصمحى
ة، ذاُعمماء،الُالىوقُاٍلمصمحى ُأىكثرًُإٍحدىاىمىاُتككانُالمفسدتيف،ُدىلًإحُدىٍرءُيفبٍُيضاأُاأٍلىمرُدىارُكىاً 

ُاتفؽُىُكُعىاقؿ،ُكؿُيقبموُاضحُكُاكىذُيرىىا،غُدىٍرءُمفُأكلىُاميُيمنُعمياالُفدرءٍُخرىل،األُيُمفُادنافس
ُ.ُ(2)"عمـالُأكلكُيومع

ةُهكمصمُةُهفسدمُضاُرتىعُافإذ"ُقال السيوطي: ُُحى ُـى؛ ُعًُالَشاُرُاعًتنىاءُفَُألُىُبنا،غالُدىةًُالمفسُعُيفدُقيدًٌ
كرىاتًُبالمأمُنىاًئوًُاعتُفٍُمُدُ أشَُياتًُبالمىني

ـٍُُإذىا»َُوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اّللَُّ  َصلَّى َقالَ ُكلذلؾُ،(3) ٍرتيكي ًُبأىٍمرُوُأىمى
اًُمٍنوُيُفىٍأتيكا ،ُمى ذىاُاٍستىطىٍعتيـٍ ٍيءُوُعىفٍُُنىيىٍيتيكيـٍُُكىاً  ُ.ُ(4)"«فىاٍجتىًنبيكهُيُشى

ُكتُصلة القاعدة بالتعسف: ُمشركع ُبفعؿ ُقاـ ُإذا ُاإلنساف ُكدرءُأف ُجمبُمصمحة رتبُعميو
ُ ُفقاـمفسدة، ُالمصمحة، ُجمب ُمف ُأكلى ُالمفسدة ُدرء ُتقديـ ُاإلنسافُكاف ُجمبُُىذا بتقديـ
ُفيُاستعماؿُحقوُكمناقضةُلقصدُالشارع.ُعمىُدرءُالمفسدة،ُفإفُىذاُيعتبرُتعسفاُنمحةُالمص

رُىُالُى"ُ:صلى هللا عليو وسلم قول النبيأصؿُىذهُالقاعدةُُ:(5)قاعدة الضرر يزالُه. رى ُكىالُىُضى

ُ.(6)"ًضرىارُى

ُتخفيفيا ُأك ُالمفاسد ُكدفع ُإلىُتحصيؿُالمقاصد ُترجع ُالقاعدة ُالكثيرُمفُُ،كىذه كينبنيُعمييا
ُكالتعزيرُ ُالمشركط ُالكصؼ ُاختبلؼ ُمف ُالخيار، ُأنكاع ُكجميع ُبالعيب ُالرد ُالفقيية: الفركع
فبلسُالمشترم،ُكالحجرُكالشفعةُكالقصاصُكالحدكدُكالكفاراتُكضمافُالمتمؼُكفسخُالنكاحُ كا 

ُ.ُ(7)بالعيكبُأكُاإلعسار

                                                           

 (.78ُ(؛ُابفُنجيـ،ُاألشباهُكالنظائرُ)ص105السبكي،ُاألشباهُكالنظائرُ)صُ(1)
 (.8/3851جالمرداكم،ُالتحبيرُشرحُالتحريرُ)ُ(2)
 (.87ُالسيكطي،ُاألشباهُكالنظائرُ)صُ(3)
(4)ُ[ُُ ُمناسؾُالحج/بابُكجكبُالحج، ُالحديث5/110النسائي:ُسنفُالنسائي، ُرقـ :2619]ُ قال األلباني: ؛

ُ((.1/54ُصحيحُكضعيؼُسنفُالنسائيُ)ج)األلباني،ُُُحديث صحيح
 (.83ُالسيكطي،ُاألشباهُكالنظائرُ)صُ(5)
 (.36سبؽُتخريجو،ُ)صُ(6)
ُ(.1/41ُج(؛ُالسبكي،ُاألشباهُكالنظائرُ)1/84جالسيكطي،ُاألشباهُكالنظائرُ)ُ(7)
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ُالفعؿُالضررُإذاُقاـُاإلنسافُبالفعؿُاُصلة القاعدة بالتعسف: لمشركع،ُكلكفُترتبُعمىُىذا
ُيجبُإزاؿُالضررُالناتجُعفُفعؿُاإلنساف،ُحتىُالُيككفُ بالغير،ُفإفُذلؾُيعتبرُتعسفان،ُلذا

ُىناؾُتعسؼ.

ُدفعوُأمكفُفإفُشرعان،ُيدفعُالضررُإف:ُتفيدُالقاعدةُ:(1)الضرر ُيدفع بقدر اإلمكانقاعدة و. 
الُأصبلُنُضررُبدكف ُ.ُ(2)الممكفُبالقدرُلدفعوُفيتكسؿُكا 

رُىُالُى"كأماُحديثُ رى ؿُالكقكعُكبعده،ُسكاءُأكافُناشئانُفيكُينفيُالضررُمطمقانُقبُ(3)"ًضرىارُىُكىالُىُضى
ُكيضعتُلدفعُضررُعفُ ُالقاعدة ُىذه ُأما فعؿُغيرُمشركعُأـُعفُفعؿُمشركعُفيُاألصؿ،

ضيةُإليوُكالكسائؿُالمفُجبُحسـُمادةُالفسادمتكقع،ُكمبدأُسدُالذرائعُقائـُعمىُىذهُالقاعدة،ُفي
ألفُالتكميؼُالشرعيُمقترفُبالقدرةُعمىُالتنفيذ،ُإذفُكؿُفعؿُكافُمفضيانُإلىُُبقدرُاإلمكاف؛

ُ.ُ(4)ضررُراجحُيقينانُأكُظنان،ُيجبُمنعوُدفعانُلمضرر

ُالضررُليسُمطمقاُن ُاإلمكاف؛ُ،كلكفُدفع ُالضررُُبؿُىكُمشركعُبحسبُالقدرة حيثُإفُدفع
كدفعوُبضررُأعمىُمنوُأكلىُبعدـُالجكاز،ُألفُدفعُالضررُلماُفيوُمفُبضررُمثموُالُيجكز،ُ

ُ.ُ(5)المفسدة،ُفدفعوُبضررُأعمىُمنوُأكُبمثموُالُيزيؿُالمفسدةُبؿُيزيدىا

ُالكصيةُُصلة القاعدة بالتعسف: ُكحؽ ُبالغير، ُاإلضرار ُبقصد ُحقو ُاإلنساف ُاستعماؿ إف
ُالدالئؿُعمىُأفُالشخصُ اإلضرارُبالغيرُُفُاستعماؿُحقوميقصدُكالرجعة،ُكلكفُيمكفُأفُتقـك

الدالئؿُأفُالضررُالمتكقعُمقصكدانُمفُالشخص،ُفيجبُمنعُىذاُالشخصُأكُيتبيفُعفُطرمُ
ُُ.(6)مفُاستعماؿُحقوُدفعانُلضررُمتكقعُبقدرُاإلمكاف

ُ

                                                           

 (.156ُبكرنك،ُالكجيزُفيُإيضاحُقكاعدُالفقوُالكميةُ)صُ(1)
 (.156ُالمرجعُالسابؽ،ُ)صُ(2)
 (.36ُسبؽُتخريجو،ُ)صُ(3)
ُ)صُ(4) ُالحؽ ُاستعماؿ ُالتعسؼُفي ُنظرية ُالكمية231ُالدريني، ُالفقو ُقكاعد ُإيضاح ُفي ُالكجيز ُبكرنك، (؛
 (.1/256ُج)

 (.4/334ُجبكرنك،ُمكسكعةُالقكاعدُالفقييةُ)ُ(5)
(.232صالدريني،ُنظريةُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُ)ُ:انظرُ(6)
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ُالشرعيةُة: ـــــالصـــخـــال ُكاألصكؿ ُالصحابة ُكفقو ُكالسنة ُالكتاب ُمف ُاألدلة ُبسرد ُالقياـ بعد
كالقكاعدُالفقيية،ُالتيُدلتُبمجمكعياُعمىُحرمةُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُبشكؿُعاـ،ُبسببُ
األضرارُالناتجةُعفُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽ،ُمفُحيثُإلحاؽُالضررُباآلخريفُأكُتحقيؽُ

ُكجكد ُأك ُمشركعة ُغير ُأكُُمصمحة ُكىدميا ُالشرع ُقكاعد ُعمى ُاالحتياؿ ُالفاحشُأك الضرر
ُالحؽُمعُالمصمحةُالعامةتعارضُ ُالسابقةُمشركعُفيُىذا ُاألدلة ُأفُالحؽُفيُىذه ،ُكمعمكـ

 كلكفُالتعسؼُفيُاستعمالوُجعموُممنكعانُشرعان.ُ،أصمو

،ُلخطبةتنطبق على حكم التعسف في العدول عن ا والمتأمل في ىذه األدلة وغيرىا يجد أنيا
استعماؿُالحؽُبشكؿُعاـُمكجكدةُبكميتياُأكُبجزءُمنياُفيُألفُاألضرارُالناتجةُعفُالتعسؼُ

ُالخاطبيفُ ُأحد بالطرؼُُاإلضرارفيُصكرُالتعسؼُفيُالعدكؿُعفُالخطبة،ُمفُحيثُقصد
ُمصم ُتحقيؽ ُأك ُفيُاآلخر ُالحؽ ُصاحب ُمصمحة ُبيف ُالتناسب ُعدـ ُأك ُمشركعة، ُغير حة
ُ ُالخطبة ُعف ُالعدكؿُضررُالعدكؿ ُترتبُعمىُىذا ُأك ُالذمُيصيبُالطرؼُاآلخر، كالضرر
ُفاحشُبأحدُالخاطبيف.

ةُأحدُالخاطبيفُاستعماؿُحقوُفيُالعدكؿُعفُيُالعدكؿُعفُالخطبةُيكميفُفيُإساءكالتعسؼُف
ُبالطرؼُاآلخرُأكُلمكصكؿُإلىُمصمحةُغيرُاإلضرارالخطبةُبدكفُسببُشرعيُكلكفُبقصدُ

ُمشركعة.الغيرُسببُتافو،ُكغيرىاُمفُاألسبابُلمشركعةُأكُكافُالعدكؿُ

وبناء على ناقضةُقصدُالشارعُالحكيـ،ُةُقٌيدهُالشرعُبعدـُمإذفُفالحؽُفيُالعدكؿُعفُالخطب
  شرعًا. تعسف في العدول عن الخطبة ُمحرمما سبق فإن ال
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 طبة.المطلب الثاني: صور للتعسف في العدول عن الخِ 
 طبة:الخِ  الصورة األولى: تأخير فسخ

أغراىاُباالستقالةُمفُكظيفتياُأكُحثياُعمىُشراءُجيازُلمبيت،ُقدُكىيُأفُيخطبُالرجؿُفتاةنُُك
ُ ُذلؾ، ُليا ُكزٌيف ُبيا ُالزكاج ُعمى ُمقدـ ُأنو ُليا ُأكد ُأف ُلغرضبعد ُالخطكبة ُفي غيرُُكأطاؿ

ُمشركع ُكغيرىا ُمالية ُألسباب ُكاف ُإنما ُالعقد، ُإبراـ ُعف ُتأخره ُبأف ُيعتذر ُقاـ ُكبعدىا مفُ،
ُبعكاطؼُ ُإيبلمان ُيعتبر ُىذا ُفإف ُالخطبة، ُعف ُبالعدكؿ ُقاـ ُالخطكبة ُفترة ُطكؿ ُكبعد األعذار،

فتصرفوُيكجبُالمسئكليةُُالمخطكبةُكمساسانُبسمعتيا،ُمماُيتسببُفيُعزكؼُالخاطبيفُعنيا،
إذفُفالضررُىناُحصؿُنتيجةُالزمةُلمتأخرُُألنوُأساءُاستعماؿُحقوُفيُالعدكؿُعفُالخطبة،

ُ.ُ(1)لخطبةفيُفسخُا

 : أو معتبرٍ  استعمال حق العدول بدون سبٍب معقولٍ الصورة الثانية: 

ُبالمخطكبةُدكفُسببُحؽُإفُمنحُ.1ُ ري العدكؿُمفُالمشرعُالُيبررُاستعمالوُعمىُكجوُيض 
سافرُالخاطبُي،ُكأفُمعقكؿ،ُفالعدكؿُعفُالخطبةُمفُأحدُالطرفيفُدكفُسببُحقيقيُتعسؼُه

ُكمكثُ ُأجنبيُلطمبُالعمـ ُإلىُبمدو ُكفسخُفييا ُكتزكجُبيا، ُبأجنبية ُالتقىُخبلليا ُسنكات، عٌدة
ُمعقكؿ،ُكنتجُعنوُتفكيتُفرصةُالزكاجُالتيُكانتُبخطبةُاألكلى،ُفالعدكؿُىناُكقعُ دكفُسببو

كيوُسمعتياُأنياُقدُتككفُتقدمتُفيُالسٌف،ُأكُأثيرُحكلياُالشككؾُكتشُمتكفرةُلممخطكبة،ُلسببُو
ُ.ُ(2)جراءُىذاُالعدكؿ

ؿُالمخطكبةُ.2ُ أفُيستعمؿُالخاطبُحقوُفيُالعدكؿُعفُالخطبة،ُمفُأجؿُالزكاجُممفُيفضي
ُالعدكؿُ ُمعتبر،ُكقدُيترتبُعمىُىذا ُقدُكقعُبدكفُسببو ُفالعدكؿُىنا األكلىُبالماؿُأكُالجاه،

مصمحتياُفيُالزكاجُتفكيتُمصمحةُالمخطكبةُفيُالعمؿ،ُأكُمصمحتياُفيُالسفر،ُأكُتفكيتُ
ُآخر. ُُمفُشخصو

 الصورة الثالثة: إذا ُقصد بالعدول عن الخطبة محض اإلضرار: 

مثؿُأفُيككفُالعدكؿُعفُالخطبةُبعدُأفُيقكـُالخاطبُباستئجارُمنزؿُأكُشراءُاألثاثُكتجييزُ
ُ،ُكقصدُالعادؿُعفُالخطبةُمحضُاإلضرارُبالطرؼُاآلخر.ُأكُتجييزُمراسـُالزكاجُالبيت

                                                           

 (.470ُ_2/469جالدريني،ُبحكثُمقارنةُفيُالفقوُاإلسبلميُكأصكلوُ)ُ:انظرُ(1)
ُ(.471)صُالمرجعُالسابؽ،ُ:انظرُ(2)
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إماُبالتصريحُأكُمفُخبلؿُُ؛محضُاإلضرارُبالطرؼُاآلخرىكُُأٌفُالمقصكدكيتـُالتثبتُمفُ
ُكالظركؼُكالمبلبساتُالمتشابية.ُقرائفُالحاؿُ

 الصورة الرابعة: انتفاع المصلحة المشروعة من العدول عن الخطبة: 

رعُالتيُالمصمحةُغيرُفيُحقوُفيُالعدكؿُعفُالخطبةُباستعماؿُالخاطبُـكىيُأفُيقُك ُمفُشي
ُُ.المشركعةُغيرُاألسبابُمفُكغيرىاُكاالبتزازُبيا،ُلتشييراُأك،ُالمخطكبةمفُُوكانتقام،ُأجميا

طبة استعملت حقيا في العدول عن الخِ  إذا وىذه الصور تنطبق على المخطوبة فيما
  .فٍ ـسـعـتـب
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  المبحث الثالث
 طبةضوابط العدول عن الخِ 

 .لغًة واصطالحاً  الضابطالمطلب األول: حقيقة 
بىطى،ُُأوًل: الضابط لغًة: كُـي:ُالَضٍبطُياسـُفاعؿُمفُضى و،ُالَشٍيءًُُليزي ٍبسي ٍيءُوُلزكُـيُالٌضٍبطُيُكحى ُالُىُشى

،ُكيؿًًٌُُفيُييفىاًرقيوُي ٍيءو ٍبطُيُشى ،ًُحٍفظيوُالَشٍيءًُُكضى ٍزـً ؿُيًُباٍلحى ًديدُيُحاًزُـهُأىمُضاًبطُهُكىالَرجي ُكالقيَكةًُُاٍلبىٍطشًُُشى
ؿُه.ُكىاٍلًجٍسـًُ ًميعناًُبيىدىٍيوًُُيىٍعمىؿُي:ُأىٍضبىطُيُكىرىجي جى

(1)ُ.ُ

ُ.ُ(2)"ىكُقضيةُكميةُفقييةُجزئياتياُقضاياُكميةُمفُبابُكاحد"ثانيًا: الضابط اصطالحًا: 

ُالضابطُالفقييُيحصرُكيحبسُالفركعُُالصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الصطالحي: أف
ُ.ُ(3)التيُتدخؿُفيُإطاره

  طبة.المطلب الثاني: ضوابط العدول عن الخِ 
ُمشركعاُنُيككفُلكيُالخطبةُعفُالعدكؿُحؽُاستعماؿُإف ُتمنعُُضبطييُُأفُيجب، بضكابط

ُُصاحبوُمفُاستعمالوُبتعسؼُكاإلضرارُبالطرؼُاآلخر.ُ
 : اإلضرارطبة بقصد الضابط األول: عدم العدول عن الخِ 

ىذاُالضررُبقدرُُةاإلضرارُبالغير،ُككجبُإزالجاءُالنييُمفُالشرعُعفُاستعماؿُالحؽُبقصدُ
ُلو.ُدةُأعظـُأكُمساكُوطاعةُحتىُالُيترتبُعمىُإزالتوُمفساإلمكافُكاالست

ُ،التشريعُفيُلقصدهُمكافقاُنُالعمؿُفيُقصدهُيككفُأفُالمكمؼُمفُالشارعُقصد"ُقال الشاطبي:
ناقضُُماُكؿُكُالشريعة،ُناقضُفقدُلو؛ُشرعتُماُغيرُالشريعةُتكاليؼُفيُابتغىُمفُكؿُك

ُأما،ُباطؿُفعمموُلو؛ُتشرعُلـُماُالتكاليؼُفيُابتغىُفمفُباطؿ،ُالمناقضةُفيُفعمموالشريعة،ُ
ُكدرءُالمصالحُلتحصيؿُكضعتُإنماُالمشركعاتُفإفُفظاىر،ُباطؿ؛ُالمناقضُالعمؿُأف

ُ.ُ(4)"مفسدةُدرءُكالُمصمحةُجمبُبياُخكلؼُالتيُاألفعاؿُتمؾُفيُيكفُلـُخكلفتُفإذاُالمفاسد،

                                                           

ُالفراىيدمُ(1) ُ(7/23ج)ُالعيف، ُ)؛ ُالمغة ُتاج ُالصحاح ُ(3/1139جالفارابي، ُمنظكرُابف؛ ُالعربُلساف،
 .ُ(7/340ج)

 (.22ُقييةُمفُشرحُالزركشيُعمىُمختصرُالخرقيُ)صفالضكابطُالُ،الناصرُ(2)
 (.58ُالباحسيف،ُالقكاعدُالفقييةُ)صُ(3)
 (.28ُ_3/23جالشاطبي،ُالمكافقاتُ)ُ(4)
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،ُككؿُتصرؼُصدُاإلضرار،ُمناقضةُلقصدُالشريعةالشاطبيُيبيفُأفُاستعماؿُالحؽُبقفاإلماـُ
ُمناقضُلقصدُالشريعةُباطؿ.

فالشارعُالحكيـُأباحُاستعماؿُالحؽُلمفُيقصدُاإلصبلحُدكفُاإلضرار،ُفالفعؿُ"ُقال الدريني:
ُ.ُ(1)"المشركعُالُتحؿُمباشرتوُإذاُقيصدُبوُقصدانُفاسداُن

إذفُإذاُقاـُأحدُالخاطبيفُمفُاستعماؿُحقوُفيُالعدكؿُعفُالخطبةُالذمُأقرهُالشرعُليماُبقصدُ
اإلضرارُبالطرؼُاآلخرُالُلمصمحةُمشركعةُأكُلسببُشرعي،ُكافُاستعماؿُىذاُالحؽُتعسفانُ

ُ.ُ(2)حرمانُككجبُمنعومُيُك

ضبطُبعدـُفإفُاستعماؿُالحؽُفيُالعدكؿُعفُالخطبةُحتىُيككفُمشركعان،ُيجبُأفُيُيُوعليو
ُقصدُاإلضرارُمفُكبلُالخاطبيف.

 طبة لغرض غير مشروع: عدم استعمال حق العدول عن الخِ الضابط الثاني: 

ُالمقصكدةُالمصمحةُمعُيتفؽُالُمشركعُغيرُغرضُتحقيؽُحقوُاستعماؿُمفُالشخصُقصدُإذا
نماُالحؽ،ُمف  سد)ُمبدأُمفُالقاعدةُىذهُأخذتُكقدُالمشركع،ُالحؽُاستعماؿُكراءُيستترُكا 

ُالحبلؿُتحريـُأكُالحراـُإباحةُبياُيقصدُالتيُالمحرمةُالحيؿُبطبلفُمفُعنوُيتفرعُكماُ(الذرائع
ُ.ُ(3)الكاجبُإسقاطُأك

استعمالياُفيُكنصُالفقياءُعمىُأفُالحؽُكسيمةُشرعتُلغايةُمعينة،ُفبلُيجكزُ"ُقال الدريني:
غيرُغايتيا،ُأمُلتحقيؽُمصمحةُغيرُمشركعة،ُألفُذلؾُيناقضُقصدُالشارعُفيُتشريعوُىذاُ

ُ.ُ(4)"الحؽ،ُكمناقضةُقصدُالشارعُباطمة،ُكماُيؤدمُإلىُمناقضةُقصدُالشارعُباطؿ

ُ

ُ

ُ
                                                           

ُ(.102ُالدريني،ُنظريةُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُ)صُ(1)
 ُ(.4/2866ج،ُالفقوُاإلسبلميُكأدلتوُ):ُكىبةالزحيميُ:انظرُ(2)
 (.4/2867ُجاإلسبلميُكأدلتوُ)قوُف،ُال:ُكىبةالزحيميُ(3)
ُ(.256ُالدريني،ُنظريةُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُ)صُ(4)
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ُألفُبذلؾ؛ُمعتبرةُاألعماؿُكانتُ،العبادُلمصالحُشرعتُاألحكاـُأفُثبتلما"ُقال الشاطبي:
ُفبلُالمشركعية؛ُأصؿُعمىُكباطنوُظاىرهُفيُاألمرُكافُفإذاُتبيف،ُكماُفيياُالشارعُمقصكد
فُإشكاؿ، ُألفُمشركع؛ُكغيرُصحيحُغيرُفالفعؿُمخالفة؛ُكالمصمحةُمكافقاُنُالظاىرُكافُكا 
نما،ُألنفسياُمقصكدةُليستُالشرعيةُاألعماؿ ُالمصالحُكىيُمعانييا،ُىيُخرأيُُأمكرُبياُقصدُكا 

ُعمىُفميسُ؛الكضعُأمُمصالحُالعبادُىذاُغيرُعمىُذلؾُمفُعمؿُفالذمُألجميا؛ُشرعتُالتي
ُ.ُ(1)"المشركعاتُكضع

ىيُعدـُكجكدُالرضاُكالتكافؽُبيفُالخاطبيف،ُفالعدكؿُكسيمةُُعفُالخطبةُغايةُالعدكؿفُوعليو
أقرىاُالشرعُلمخاطبيفُعندُعدـُكجكدُالرضاُكالتكافؽُبينيما،ُكاستعماؿُىذهُالكسيمةُ_أمُحؽُ
رُالعدكؿُعفُالخطبة_ُلتحقيؽُمصمحةُغيرُمشركعة،ُكانتقاـُأحدُالطرفيفُباآلخرُأكُالتشيي

ُفيُاستعماؿُالحؽُعفُالغايةُاُنمشركعة،ُفيذاُيعتبرُانحرافالغيرُكاالبتزازُكغيرىاُمفُاألسبابُ
ُال ُقصد ُمناقضة ُكفيو ُأجميا، ُمف ُشرع ُالشريعة؛التي ُمقاصد ُعمى ُكالتحايؿ ُفإفُُشارع لذا

ُالحؽُبقصدُغرضُغيرُمشركعُباطؿُكتعسؼ،ُككجبُضبطُحؽُالعدكؿ عفُُاستعماؿُىذا
ُبعدـُاستعمالوُلغرضُغيرُمشركع.ُُالخطبة

 طبة: دم ترتب ضرر أعظم من المصلحة عند العدول عن الخِ عالضابط الثالث: 

ُضررُفعموُعمىُترتبُكلكفُمنو،ُالمشركعةُالمصمحةُتحقيؽُبقصدُحقوُاإلنسافُاستعمؿُإذا
ُسكاءُلمذرائع،ُسداُنُذلؾُمفُمنعُيساكييا،ُأكُمنو،ُالمقصكدةُالمصمحةُمفُأعظـُغيرهُيصيب
ُ.ُ(2)أشخاصُأكُبشخصُخاصاُنُأكُالجماعة،ُيصيبُعاماُنُالكاقعُالضررُأكاف

استعماؿُالحؽُعمىُكجوُيجعؿُالتفاكتُبيفُالمصمحةُالتيُيبتغيياُصاحبُالحؽُ"ُقال الدريني:
ُأكانتُالمفسدةُ ُسكاء ُالحؽُغيرُمشركع، ُيصبحُىذا ُالتيُتترتبُعمىُذلؾُشاسعان، كالمفسدة

ُ.ُ(3)"الحقةُبالفردُأكُالجماعة

ُ

                                                           

ُ(.121ُ_3/120جالشاطبي،ُالمكافقاتُ)ُ(1)
 (.4/2868ُج،ُالفقوُاإلسبلميُكأدلتوُ):ُكىبةالزحيميُ(2)
ُ(.264ُالدريني،ُنظريةُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُ)صُ(3)
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إذاُاستعمؿُأحدُالخاطبيفُحقوُفيُالعدكؿُعفُالخطبةُلتحقيؽُمصمحةُمشركعة،ُكلكفُُوعليو
ُضررُ ُكيترتبُعمىُفعمو ُالطرؼُاألخر ُتيعارضُمصمحة ُقد ُالحؽ ُفيُىذا ُأحدىما مصمحة

فيصيحُالحؽُبالغير،ُكىذاُالضررُقدُيككفُأعظـُمفُمصمحةُأحدىماُالتيُيريدىاُأكُيساكييا،ُ
ُغيرُمشركع.

يستعمؿُالخاطبُحقوُفيُالعدكؿُبسببُعدـُقدرتوُعمىُدفعُالميرُأكُيريدُالسفرُُكأفُمثالو:
ُفيُنظرُ ُكلكف ُلو، ُمصمحة ُفيو ُىذا ُالخاطبُأف ُففيُنظر ُاألسبابُالمشركعة، ُمف كغيرىا

ُفيوُضررُكبيرُتفُي ُفيُالزكاجُمفُالمخطكبة ُكتفكيتُحقيا ُتساكييا، ُالخاطبُأك كؽُمصمحة
ُماؿُالعمؿ.رجؿُآخرُأكُتفكيتُمصمحتياُفيُإك

ترتبُعميياُلكفُعميوُفإفُاستعماؿُحؽُالعدكؿُعفُالخطبةُلتحقيؽُمصمحةُمشركعة،ُُكبناءُُك
يرُمشركع،ُككجبُضبطُحؽُالعدكؿُعفُضررُأكبرُلمطرؼُاآلخر،ُيصبحُاستعماؿُالحؽُغ

ُعندُاستعمالو.ُالمصمحةُمفُأعظـُضررُترتبُعدـالخطبةُب

وغير المعتاد في العدول عن  الستعمال المعتادالضابط الرابع: عدم ترتب الضرر على 
 طبة:الخِ 

ُلمغير،ُضررُعميوُترتبُثـُالناس،ُعرؼُفيُمعتادُغيرُنحكُعمىُحقوُاإلنسافُاستعمؿُإذا
ُ.ُضررُمفُأصابوُعماُالمتضررُكيعكضُمتعسفان،ُكاف

ُضررُعميوُيترتبُكلـُمعتاد،ُغيرُاستعماالُنُحقوُاستعمؿُإذاُحقو،ُاستعماؿُمفُيمنعُكذلؾ
ُمفُيمنعُالُالضررُظيكرُكعدـُضرر،ُمفُيخمكُالُالنحكُىذاُعمىُاالستعماؿُألفُظاىر؛
فُالكاقع،ُفيُكجكده ُُ.(1)الضررُكضكحُلعدـُبالتعكيضُعميوُالحكـُمفُيمنعُكافُكا 

ككذلؾُيمنعُاإلنسافُمفُاستعماؿُحقو،ُإذاُاستعمؿُحقوُعمىُكجوُمعتاد،ُبشرطُأفُيترتبُعمىُ
ُ.بالغيرُىذاُاالستعماؿُضرر

ُإذاُالمعتادُيشمؿُبؿُالمعتادُغيرُالتصرؼُعمىُيقتصرُالُالحؽُاستعماؿُفمنع"ُقال الدريني:
ُ.ُ(2)"كنتائجوُلمآلوُبالنظرُضررُعميوُترتب

                                                           

 (.4/2870ُجكأدلتوُ)ُ،ُالفقوُاإلسبلمي:ُكىبةالزحيميُ(1)
(.86ُالدريني،ُنظريةُالتعسؼُ)ص(2)
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ُقاـُمثالو: ،ُكأفُالمعتادعمىُالكجوُأحدُالخاطبيفُباستعماؿُحقوُفيُالعدكؿُعفُالخطبةُُإذا
أحدىماُعاداتُكتقاليدُقبيمتوُأكُقبيمتيا،ُكترتبُعمىُيعدؿُأحدىماُعفُالخطبةُبسببُعدـُاتباعُ

ألنوُاستعماؿُغيرُمشركعُلمحؽُكفيوُتعسؼ،ُُفُاستعماؿُحقو؛ىذاُالعدكؿُضررُالغير،ُمنعُم
معتادُتعمالوُسكاءُبكجوُاسعفُالخطبةُبعدـُترتبُالضررُعمىُكجبُضبطُحؽُالعدكؿُعميوُُك
ُبغيرُمعتادُ.ُُكأ



 

 
 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 

  الفصل الثاني
معايير التعسف في العدول عن 
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 تــوطــئـة
ُىناؾُتقاطعانُ ُأٌف ُمفُمعايير،ُسيجد ُيندرجُتحتيما ُكما إفُالمتتبعُلمعيارُالمصمحةُكالضرر،

بينيما،ُفمعيارُالمصمحةُيندرجُتحتوُمعيارُعدـُالتناسبُبينيما،ُكسيبلحظُبعضُالتداخبلتُ
بيفُالمصمحةُكالضرر،ُكتحقيؽُمصمحةُغيرُمشركعة،ُكترتبُالضررُاالستعماؿُالمعتادُكغيرُ

ُ،ُأماُمعيارُالضررُفيندرجُتحتوُمعيارُتمحضُقصدُاإلضرار،ُكالضررُالفاحش.المعتاد

ُفيي ُيتقاطع ُالمعايير ُفيذه ُكالضرر، ُالمصمحة ُمعيار ُإا ُحيث ُعميوُمف ُيترتب ُمعيار ُكؿ ٌف
مصمحةُكضررُغالبان،ُلذلؾُقمتُبتقسيـُىذهُالمعاييرُبيفُمعيارُالمصمحةُكالضرر،ُكبينتُماُ
ُىكُكجوُالضررُلكؿُ ىكُكجوُالمصمحةُلكؿُمعيارُيندرجُتحتُمعيارُالمصمحة،ُككذلؾُما

ُال ُبيف ُكالتداخؿ ُالتقاطع ُبياف ـٌ ُيت ُحتى ُالضرر؛ ُمعيار ُتحت ُيندرج ُقدرمعيار ُمعياريف
ُل ُالقارئ ُعمى ُكالتسييؿ ُالمستطاع، ُبينيما، ُمفمتمييز ُبدؿُُكالتمٌكف ُالشرعية ُاأللفاظ استخداـ

ُ.ُ(2)ُ(1)األلفاظُالقانكنية

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

                                                           

ُُنظرية التعسف تجمع بين معيارين رئيسين: الوضعي: في القانونُ(1)
1ُ ُغيرُُالمعيار الذاتي أو الشخصي:. ُمصمحة ُتحقيؽ ُكمعيار ُاإلضرار، ُتمحضُقصد ُمعيار ُتحتو يندرج

ُمشركع.ُ
ؽُبالغير،ُيندرجُتحتوُمعيارُعدـُالتناسبُبيفُمصمحةُصاحبُالحؽُكالضررُالذمُلحُالمعيار المادي:.2ُ

 كمعيارُالضررُالفاحش.ُ
ُكتكجيووُمفُميشرفوكىذاُالتقسيـُالذمُقاـُبوُالباحثُ(2)  ُقابؿُلمتعديؿُكالتغيير.ُُكىكُاجتيادمُ ُ،كافُبإرشادو
ُ
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  المبحث األول
 معيار المصلحة

ُ نما ُكا  ُليسُعمىُإطبلقو ُاإلسبلمية ُالشريعة ُالحؽُفي ُاستعماؿ ُإف ُالشريعةُُمقيدُهىك بمقاصد
الذمُُكالكجوُالشرعيُالصحيحُكالمعتبر،ُعمىُكضكابطُشرعية،ُتضبطُاستعماؿُالحؽُُكقكاعد

ُكمناقضةُقصدُالشارعُالحكيـُكىدـُقكاعدهُكمقاصده.ُييدؼُإلىُعدـُمخالفة

كضعُىذهُالمعاييرُلمفعؿُالتعسفي،ُتساعدُعمىُضبطُكتحديدُماىيةُىذاُالفعؿ،ُكتساعدُفيُُكُ
ذلؾُألفُصاحبُُأكُاإلجبارُأكُالتضميفُكالتعكيض؛ُترتيبُالجزاءُالمناسب:ُمفُحيثُالمنع

الحؽُفيُتصرفوُقدُتنتابوُأكثرُمفُغاية:ُمنياُماُىكُمشركع،ُكمنياُماُىكُغيرُمشركع،ُكمفُ
بالقرائفُكالمبلبساتُكظركؼُالحاؿ،ُكتحديدُمعاييرُالفعؿ،ُُلعسرُالكشؼُعفُقصدهُكنيتو،ُإالا

ُ.ُ(1)كؿُذلؾُيخدـُالقاضيُأكُكليُاألمرُعندُالحكـُفيُمسائؿُالنزاع

ؿُعميياُفيُإثباتُالحكـُفيُكىذهُالمعاييرُلياُأىميةُكبرلُكحاجةُماسةُفيُالقضاء،ُحيثُييعكٌُ
ُ.ُ(2)ىُاستقرارُالقضاءالكقائعُذاتُالظركؼُكالمبلبساتُالمتشابية،ُمماُيؤدمُإل

 .وأقسامياالمطلب األول: حقيقة المصلحة 
 :واصطالحاً  لغةً  المصلحة حقيقةأوًل: 

ُمصالحُ أ. المصلحة لغًة: ُكجمعيا: ُالفساد، ُضد ُكىك ُالصبلح ُمف ُمشتؽ ُالمصمحة لفظ
كمىٍصمحات،ُكاالستصبلح:ُنقيضُاالستفساد،ُكأصمحُالشيءُبعدُفساده،ُأمُأقامو
(3)ُ.ُ

ُُ:ُ(4)تأتيُعمىُعدةُمعاني،ُمنيالفظُالمصمحةُُك

ُشركائوُأكُيعمؿُلمصمحةُصديقو.ُحُبأسماءييقاؿُمفُمصمحةُالمتيـُأفُييصرَُُالصالح: .1

ُماُيتعاطاهُاإلنسافُمفُاألعماؿُالعائدةُعميوُبالنفع،ُكالمصمحةُالشخصية.ُالمنفعة: .2

                                                           

 (.35ُالقدكمي،ُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُفيُاألحكاؿُالشخصيةُ)صُ(1)
 (.73جانـ،ُالتدابيرُالشرعيةُلمحٌدُمفُالطبلؽُالتعسفيُ)صُ(2)
ُ)جُ(3) ُالصحاح ُمختار 1/178ُالرازم، ُمنظكرُابف(؛ ُالعركسُُ؛(2/517ج)ُالعربُلساف، ُتاج الَزبيدم،
 (.550ُ_6/549)ج
(.2/1314(؛ُعمر:ُأحمد،ُمعجـُالمغةُالمعاصرةُ)ج1/520مؤلفيف،ُالمعجـُالكسيطُ)جمفُالمجمكعةُُ(4)
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ــة أو وزارة .3 ــة أو فرعي ــة إداري البريػػد،ُمصػػمحةُالضػػرائبُأكُالمسػػاحةُأكُ:ُييقػػاؿ:ُمصػػمحةُىيئ
ُالصحة.

،ُفييُعمىُىذاُاإلطبلؽ،ُإماُفالمصمحةُتطمؽُعمىُالمنفعةُلفظانُكمعنى": حسين حسان قال
ُاسـُ ُكالمنفعة ُمفُالمصالح، ُلمكاحدة ُاسـ ما ُكا  ُبمعنىُالنفع، مصدرُبمعنىُالصبلحُكالمنفعة

ُالذمُفيوُصبلحُب ُكتطمؽُعمىُالفعؿ ُالمنافع، ُمف ُمفُبابُإطبلؽُاسـُلمكاحدة معنىُالنفع،
المسببُعمىُالسبب،ُفييقاؿُإفُالتجارةُمصمحة،ُكطمبُالعمـُمصمحة،ُكذلؾُألفُالتجارةُكطمبُ
ُنقيضافُالُ ُفيما ُالمفسدة، ُالمعنىُضد ُبيذا ُكالمصمحة ُكالمعنكية، ُالمادية ُسببُالمنافع العمـ

ُ.ُ(1)يجتمعاف،ُكماُأفُالنفعُضدُالضرر"

ُعرؼُالفقياءُالمصمحةُبعدةُتعريفات،ُمنيا:ُ المصلحة اصطالحًا: ب.

ُيحفظُأفُكىك:ُخمسةُالخمؽُمفُالشرعُكمقصكدُالشرعُمقصكدُعمىُالمحافظة"الغزالي:  .1
ُفيكُالخمسةُاألصكؿُىذهُحفظُيتضمفُماُفكؿُكماليـ،ُكنسميـُكعقميـُكنفسيـُدينيـُعمييـ

ُ.ُ(2)"مصمحةُكدفعياُمفسدةُفيكُاألصكؿُىذهُيفكتُماُككؿُمصمحة،

ُ.ُ(3)"المحافظةُعمىُمقصكدُالشرع،ُبدفعُالمفاسدُعفُالخمؽ"الخوارزمي:  .2

ُالُكجوُعمىُالمفاسدُكدرءُالمصالحُجمبُمفُالخمؽُحؽُفيُرعايتوُيـفيُُما"الشاطبي:  .3
ُكافُبرده،ُشيدُبؿُالمعنى،ُذلؾُباعتبارُالشرعُيشيدُلـُفإذاُحاؿ،ُعمىُبدركوُالعقؿُيستقؿ
ُ.ُ(4)"المسمميفُباتفاؽُمردكداُن

ُكعقكليـُ"البوطي:  .4 ُكنفكسيـ ُدينيـ ُحفظ ُمف ُلعباده، ُالحكيـ ُالشارع ُقصدىا ُالتي المنفعة
ُ.ُ(5)"كنسميـُكأمكاليـ،ُطبؽُترتيبُمعيفُفيماُبينيا

ُ

                                                           

 (.4ُحساف:ُحسيف،ُنظريةُالمصمحةُفيُالفقوُاإلسبلميُ)صُ(1)
 (.1/174ُالغزالي،ُالمستصفىُ)جُ(2)
 (.ُىذاُالتعريؼُنقموُالزركشيُعفُالخكارزمي.8/83الزركشي،ُالبحرُالمحيطُ)جُ(3)
 (.2/609ُالشاطبي،ُاالعتصاـُ)جُ(4)
 (.23ُالبكطي،ُضكابطُالمصمحةُ)صُ(5)
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ُتتفؽ ُالتعريفاتُأنيا ُُيبلحظُعمىُىذه ُبينيا، ُعمىُمقصكدُبفيما ُالمحافظة ُتفيد ُالمصمحة أف
الشرع،ُكلكفُبعضيـُحصرُالمحافظةُعمىُمقصكدُالشرعُبالضركرياتُالخمسُكالبعضُاآلخرُ
أطمؽُذلؾ،ُأمُأنياُتشمؿُالضركرياتُكالحاجَياتُكالتحسينيات،ُكبناءُعميوُيترجحُلدمُالباحثُ

ُكىك:ُاإلمام الشاطبيتعريؼُ

 العقل يستقل ل وجو على المفاسد ودرء المصالح لبج من الخلق حق في رعايتو ُفيم "ما
 باتفاق مردوداً  كان برده, شيد بل المعنى, ذلك باعتبار الشرع يشيد لم فإذا حال, على بدركو

  .المسلمين"

ُسبب الختيار:  ج.

ُجامع؛ُوأنُ.1 ُالضركرياتُُتعريؼ ُكرعايتو ُالشرع ُمقصكد ُعمى ُالمحافظة ُفي ُشمؿ ألنو
كالحاجَياتُكالتحسينيات،ُكىذاُيتفؽُمعُمقاصدُالشارعُالحكيـ،ُبخبلؼُبعضُالتعريفاتُاألخرلُ
ُأنوُلـُيقيدُ التيُاقتصرتُعمىُحصرُالمحافظةُعمىُمقصكدُالشرعُبالضركرياتُفقط،ُككما

ُدفعُالمفاسدُكجمبُالمصالح.يؼُالخكارزمي،ُبؿُشمؿُالمحافظةُبدفعُالمفاسدُفقطُكماُفيُتعُر

قَيدُاعتبارُالمصمحةُباعتبارُالشرعُليا،ُفكؿُمصمحةُغيرُمعتبرةُفيُالشرعُفييُمردكده،ُُ.2
ُكأفُالعقؿُالُيستقؿُبذاتوُفيُإدراؾُالمصمحة.

 شرح التعريف:  د.

أفُمقصكدُالشارعُأمُ": المفاسد ودرء المصالح جلب من الخلق حق في رعايتو ُفيم ما" .1
جمبُالمصمحةُكدرءُالمفسدة،ُفإذاُاستعمؿُىيُُ،مفُىذهُالمصمحةُكالذمُيجبُالمحافظةُعميو

ُيشمؿُ ُالمقصكد ُكىذا ُالمصمحة، ُىذه ُتيعتبر ُفبل ُالشرع ُمقصكد ُلغير ُالمصمحة ُىذه اإلنساف
َُيةُكالتحسينية،ُكيشمؿُمقاصدُالخمؽُكمقاصدُالشارع.ُالمقاصدُالضركريةُكالحاج

أفُمجردُحكـُالعقؿُبرجكعُالمصمحةُإلىُحال":  على بدركو العقل يستقل ل وجو "على .2
،ُأمُأفُ(1)المقاصدُالشرعيةُفيُالجممةُليستُضابطانُكافيانُفيُالتعرؼُعمىُالمصالحُالشرعية

ُالعقؿُالُيمكفُأفُيستقؿُبذاتوُفيُإدراؾُالمصمحة.

                                                           

ُُ(.6ُحساف:ُحسيف،ُفقوُالمصمحةُ)صُ(1)
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 :"المسلمين باتفاق مردوداً  كان برده, شيد بل المعنى, ذلك باعتبار الشرع يشيد لم "فإذا .3 
ُالدليؿُمفُالشرعُعمىُ ُقاـ ُفإذا ُفيُالشرع، ُأفُتككفُمعتبرة ُأفُشرطُاعتبارُالمصمحة ييقصد
اعتبارُىذهُالمصمحةُفبلُبَدُمفُقبكليا،ُأماُإذاُقاـُالدليؿُعمىُعدـُاعتبارىاُفبلُتككفُمقصكدانُ

ُليا ُيشيد ُال ُكقد ُقبكليا، ُإلى ُسبيؿ ُكال ُمبلئمةُُلمشرع ُتككف ُالرفضُكلكف ُأك ُبالقبكؿ الشرع
ُُ.بالمصالح المرسلةىُمٌُسلمقاصدُالشريعةُالعامةُفتيعتبر،ُكتُي

 ه. العالقة بين المعنى اللغوي والمعنى الصطالحي للمصلحة: 

ُالتيُىيُالمعانيُكىذه،ُالصبلحُأكُالمنفعةُأكُىيئةُفرعيةُعنيتُالمغكمُاأصميُفيُالمصمحة
ُغالباُنُاالصطبلحيُالمعنىُحكلياُيدكر ُالمغكمُالمعنىُبيفُكتقاربُتقاطعُفيناؾ،

ُُ.كاالصطبلحي

 ثانيًا: أقسام المصلحة: 

ُ:ُ(1)ام المصلحة من حيث اعتبار الشارعأ. أقس

ُكىيُحجةه.ُ)المصلحة الُمعتبرة(؛ُمصلحة شيد الشرع باعتبارىا وقبوليا.1ُ

اقتباسُالحكـُمفُمعقكؿُالنصُُيرجعُحاصؿُىذهُالمصمحةُإلىُالقياس،ُكىكُك"ُقال الغزالي:
ُ.ُ(2)كاإلجماع"

يككفُذلؾُبشيادةُالشرعُُ:ُملغاة()المصلحة الُ. مصلحة شيد الشرع ببطالنيا وعدم قبوليا2
ُتمميوُ ُالذم ُالحكـ ُيناقض ُالكاقعة ُفي ُحكـ ُعمى ُيدؿ ُنص ُبكجكد ُبالبطبلف، لممصمحة

ُ.ُ(3)المصمحة

ُخاصُفبلُيكجدُنص :)المصلحة الُمرسلة( . مصلحة لم يشيد الشرع ببطالنيا ول باعتبارىا3
ُلمقاصدُمبلئمةُتككفُكلكفيدؿُعمىُبطبلنيا،ُكماُأنوُالُيكجدُنصُيدؿُعمىُعدـُاعتبارىا،ُ

ُُ.المرسمةُبالمصالحُىمٌُسكتُي،ُفتيعتبرُالعامةُالشريعة

                                                           

ُ)جُ(1) ُالمستصفى ُ)ج174_1/173الغزالي، ُالمحصكؿ ُالرازم، ُالناظر5/163ُ(؛ ُركضة ُقدامة، ُابف (؛
 (.611_2/609(؛ُالشاطبي،ُاالعتصاـُ)ج479_1/478)ج
 (.1/173الغزالي،ُالمستصفىُ)جُ(2)
ُ(.16ُاف:ُحسيف،ُنظريةُالمصمحةُ)صحسُ(3)
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ُ:ُ(1)المصلحة من حيث قوتيا في ذاتيا ب. أقسام

ُتجرُلـُفقدتُإذاُبحيثُكالدنيا،ُالديفُمصالحُقياـُفيُمنياُبدُالُأنيا. مصلحة ضرورية: 1
ُاألخرلُكفيُحياة،ُكفكتُ_أمُفتفُكقتاؿ_ُُكتيارجُفسادُعمىُبؿُاستقامة،ُعمىُالدنياُمصالح
ُحفظُ(2)المبيفُبالخسرافُكالرجكعُكالنعيـ،ُالنجاةُفكت ُخمسة: ُالضركرية ُالمصالح ُكمجمكع .

ُ.ُ(3)الديف،ُكالنفس،ُكالنسؿ،ُكالماؿ،ُكالعقؿ

ُ.(4)كالتكافؿُكالعدؿُكالحرياتُاألمف:ُمثؿ،ُالضركرياتُىذهُعمىُالقرضاويُاإلماـُكزاد

ُ اجيَّة:. مصلحة ح2 ُافيتقر ُإلىُالغالبُفيُالمؤدمُالضيؽُكرفعُالتكسعةُحيثُمفُإليياما
ُالحرجُ-الجممةُعمىُ-المكمفيفُىعمُدخؿُراعتيُُلـُفإذاُالمطمكب،ُبفكتُالبلحقةُكالمشقةُالحرج

ُ.ُ(5)العامةُالمصالحُفيُالمتكقعُالعادمُالفسادُمبمغُيبمغُالُكلكنوُكالمشقة،

ُتأنفياُالتيُالمدنساتُكتجنبُالعادات،ُمحاسفُمفُيميؽُبماُاألخذ. مصلحة تحسينية: 3
ُ.ُ(6)األخبلؽُمكاـرُقسـُذلؾُكيجمعُالراجحات،ُالعقكؿ

 ج. أقسام المصلحة من حيث ثبوتيا: 

ُ.ُ(7)ىيُالتيُدلتُعميياُاألدلة،ُمفُقبيؿُالنصُالذمُالُيحتمؿُالتأكيؿُة:. مصلحة قطعيّ 1

ُالحضرُفيُالدكرُفيُالحراسةُكبلبُاتخاذُمثؿُو،ظنٌُُالعقؿُاقتضىُماىيُُة:. مصلحة ظنيّ 2
ُ.ُ(8)الخكؼُزمفُفي

ُ.ُ(9)رضُرُالتأمؿُعندُكىكُكخيرُهُصبلحُهُفيياُتخيؿييُُالتيُىيُ. مصلحة وىمّية:3

                                                           

 (.22ُ_2/17(؛ُالشاطبي،ُالمكافقاتُ)ج1/174الغزالي،ُالمستصفىُ)جُ(1)
 (.18ُ_2/17الشاطبي،ُالمكافقاتُ)جُ(2)
 (.20ُ)صُ،المرجعُالسابؽُ(3)
 (.91ُالقرضاكم،ُالسياسةُالشرعيةُ)صُ(4)
 (.21ُ)صُالشاطبي،ُالمكافقاتُ(5)
 (.22ُ)صُالسابؽ،المرجعُُ(6)
 (.46ُعبدالحميدُمحمكد،ُالمصمحةُالمرسمةُكتطبيقاتياُفيُالحكـُكالسياسةُ)صُ(7)
 (.229ُابفُعاشكر،ُمقاصدُالشريعةُ)صُ(8)
 (.230المرجعُالسابؽ،ُ)صُ(9)
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ُ :ُ(1)من حيث الشمولج. أقسام المصلحة 

ُ ُالتقسيـ ُإلىُُاإلمام الغزاليلقدُذكرُىذا ُباإلضافة ُالمصمحةُقسمةُأخرل، ُ"كتنقسـ حيثُقاؿ:
ُمراتبياُفيُالكضكحُكالخفاء:ُفمنيا:ُ

ُ.ُماُيتعمؽُبمصمحةُعامةُفيُحؽُالخمؽُكافة.1

ُ.ُماُيتعمؽُبمصمحةُاألغمب.2

ُنادرة".اقعةُ.ُماُيتعمؽُبمصمحةُخاصةُلشخصُمعيفُفيُُك3

 المطلب الثاني: عدم التناسب بين مصلحة صاحب الحق والضرر الذي يصيب الغير: 
ُفيُ ُنظير ُلو ُييعرؼ ُلـ ُحد ُإلى ُالتعسؼ، ُمعايير ُنطاؽ ُمف ُاإلسبلمية ُالشريعة ُكَسعت لقد

ُفالشريعةُلـُتقتصرُعمىُمعيارُتم قصدُاإلضرارُأكُُحضالتشريعاتُاألخرل،ُقديمانُكحديثان،
ُالمصالحُ ُبيف ُكالتناسب ُالتكازف ُمعيار ُأقرت ُالشريعة ُإف ُبؿ ُمشركعة، ُغير ُمصمحة تحقيؽ

ُيقتض ُالذم ُالضررُالمتعارضة ُإلحاؽ ُجكاز ُاإلسبلميُكعدـ ُالفقو ُفي ُالمطمؽ ُالعدؿ ُمبدأ يو
ُ.ُ(2)بالغير

ُُلحة والضَّرر:بمعيار عدم التناسب بين المص أوًل: المقصود

ُ ُذلؾُأفُمراعاة ُيطغىُجانبُعمىُآخر، ُبحيثُال ُالمختمفة، ُالمصالح ُكالتناسبُبيف التكازف
ُ.ُ(3)المصالحُقدُتشكبياُمفاسدُتمحؽُباآلخريف

ُكالمفسدةُالمصمحةُبيفُبالتكازفُيخؿُكجوُعمىُالحؽُفاستعماؿ ُبيفُالتفاكتُيجعؿُبأف،
ُالحؽُصاحبُيبتغيياُالتيُالمصمحة ُشاسعاُنُعميوُتترتبُالتيُكالمفسدة، ُغيرُالفعؿُييصبح،
ُ.ُ(4)الجماعةُأكُبالفردُالحقةُذلؾُمفُالبلزمةُالمفسدةُكانتُسكاء،ُمشركع

ُ
                                                           

كقدُذكرُحسيفُحسافُأمثمةُعمىُىذاُالتقسيـ،ُنظريةُالمصمحةُ(.1/210ُالغزالي،ُشفاءُالغميؿُ)جُ(1)
 (.33ُُ)ص
 (.264ُ)صُفيُاستعماؿُالحؽُالدريني،ُنظريةُالتعسؼُ(2)
 (.42ُالقدكمي،ُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُفيُاألحكاؿُالشخصيةُ)صُ(3)
ُ(.256ُُالدريني،ُنظريةُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُ)صُ(4)
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ُالمصمحةُغمبةُالمشركعاتُضابطُكجعؿ،ُإقامتوُعمىُاإلسبلميُعالمشرٌُُحرصُقدُالتكازفُكىذا
ُالضابطُىذاُمعُيتناقضُكبيراُنُرجحاناُنُالمفسدةُفيوُتيرَجحُالذمُالبيًٌفُفاالختبلؿ،ُالمفسدةُعمى

ُاستعماؿُفيُالتعسؼُتحقيؽُفيُعمةُىكُكالمفسدةُالمصمحةُبيفُكاالختبلؿ،ُالشرعُفيُالمعيكد
ُ.ُ(1)الشارعُقصدُكمناقضة،ُالحؽُىذا

رر معيارأصل ثانيًا:  ُالتيُىيُجزءُمفُ :عدم التناسب بين المصلحة والضَّ ُالشرعية القكاعد
ُاألصؿُالعاـُكىك:ُالنظرُفيُمآالتُاألفعاؿ،ُمنيا:ُ

ُ.ُ(2)أ.ُالضررُاألشدُييزاؿُباألخؼ

ُ.ُ(3)ب.ُدرءُالمفاسدُأكلىُمفُجمبُالمنافع

ررعدم التناسب بين المص ثالثًا: أمثلة على معيار  : لحة والضَّ

 حديث سُمرة بن ُجندب: أ. 

دُهُلىوُيُكىانىتٍُُأىَنوُي اًئطًًُُفيُنىٍخؿُوًُمفٍُُعىضي ؿُوُحى اًر،ًُمفُىُرىجي مىعُى:ُقىاؿُىُاأٍلىٍنصى ؿًُُكى ُفىكىافُى:ُقىاؿُىُأىٍىميوي،ُالَرجي
ميرىةُي ؿُيُسى ؽُ ًُبوًُُفىيىتىأىَذلُنىٍخًموًًُُإلىىُيىٍدخي يىشي مىٍيًو،ُكى ُيينىاًقمىوُيُأىفًٍُُإلىٍيوًُُفىطىمىبُىُفىأىبىى،ُيىًبيعىوُيُأىفًٍُُإلىٍيوًُُفىطىمىبُىُعى
َمىُالَنًبيَُُفىأىتىىُفىأىبىى، مىٍيوًُُهللاُيُصى ،ُعى ـى َم سى َمىُالَنًبيُ ًُإلىٍيوًُُفىطىمىبُىُلىوُيُذىًلؾُىُفىذىكىرُىُكى مىٍيوًُُهللاُيُصى ،ُعى ـى َم سى ُأىفٍُُكى
لىؾُىُلىوُيُفىًيٍبوُي:ُ»قىاؿُىُفىأىبىى،ُيينىاًقمىوُيُأىفًٍُُإلىٍيوًُُفىطىمىبُىُفىأىبىىُيىًبيعىوُي كىذىاُكىذىاُكى :ُفىقىاؿُىُفىأىبىى،ًُفيوًُُرىَغبىوُيُأىٍمرناُ«كى
ارُ ُأىٍنتُى» كؿُيُفىقىاؿُىُ«ميضى َمىُاّللًَُُرىسي مىٍيوًُُهللاُيُصى ُـىُعى َم سى اًرمًٌُُكى ُ.ُ(4)«نىٍخمىوُيُفىاٍقمىعٍُُاٍذىىبٍُ:ُ»ًلؤٍلىٍنصى

ُالحديث:ُ"ُابن القيميقكؿُاإلماـُ فتعقيبانُعمىُىذا ُفيُ_عمىُصاحبُالشجرة_ُُعميوُكافُكا 
ُيدفعُالحكيـُالشارعُفإفُأعظـ،ُبستانوُفيُببقائياُاألرضُصاحبُفضررُيسير،ُضررُذلؾ
فُكالمصمحة،ُكالقياسُالفقوُىكُفيذاُبأيسرىما،ُالضرريفُأعظـ ُ.ُ(5)"أباهُمفُأباهُكا 

                                                           

 (.266الدريني،ُنظريةُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُ)صُ(1)
 (.1/87ُ(؛ُالسيكطي،ُاألشباهُكالنظائرُ)ج1/75ابفُنجيـ،ُاألشباهُالنظائرُ)جُ(2)
ُ)جُ(3) ُكالنظائر ُاألشباه ُنجيـ، ُ)ج1/87ابف ُكالنظائر ُاألشباه ُالسبكي، ُاألشباه1/105ُ(؛ ُالسيكطي، (؛

 (.1/87ُكالنظائر)ج
(4)ُُ ُاألقضية/مفُالقضاء، ُسنفُأبيُداككد، ُأبكُداكد: ُالحديث3/315] ُرقـ :3636ُ قال األلباني: حديث [؛

ُ((.1/3)األلباني،ُصحيحُكضعيؼُسنفُأبيُداكدُ)جُضعيف
ُ(.1/222ُابفُالقيـ،ُالطرؽُالحكميةُ)جُ(5)
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 ب. ِقسمة الِملك: 

ُعمىُجابييُُالكثيرُصاحبُفإفَُُيتضرر؛ُكشريكوُالقسمة،ُاألكثرُصاحبُبُيمىُطُىقال ابن نجيم :"
ُ.ُ(1)"بياُشريكوُضررُمفُأعظـُالقسمةُعدـُفيُهضررُىُألفُاألقكاؿ؛ُأحد

المرادُمفُذلؾُأنوُييعتبرُصاحبُاألقؿُنصيبُفيُالبيتُمتعسفانُفيُاستعماؿُحقوُعندُامتناعوُ
ُالًقسمة،ُفصاحبُاألكثرُنصيب ُنتيجةُعدـ فيُُاُنعفُإجابةُصاحبُاألكثرُنصيبُفيُالبيت،

ُ ُمفُشريكو ُفيُطمبُاآلالبيتُأكثرُضرران ُصاحبُاألكثر ُفينبغيُإجابة خرُصاحبُاألقؿ،
ُُ.(2)الًقسمة،ُدفعانُلمضرُاألشدُبالضررُاألخؼ

ُ طبة:العدول عن الخِ  في والضَّررعدم التناسب بين المصلحة  معياررابعًا: تطبيق 

ُكلكفُ ُلتحقيؽُمصمحةُمشركعة، ُفيُالعدكؿُعفُالخطبة ُالخاطبيفُحقو ىكُأفُيستعمؿُأحد
ُ ُىذه ُمفُتحقيؽ ُأعظـ ُيككف ُقد ُالضرر ُكىذا ُبالطرؼُاآلخر، ُضرر ُيترتبُعمييا المصمحة

ييساكييا،ُفيصبحُىناؾُعدـُتناسبُبيفُمصمحةُصاحبُصمحةُالطرؼُاآلخرُالذمُيريدىاُأُكم
ُخر.الحؽُكالضررُالذمُييصيبُالطرؼُاآل

ُالمصمحةُ ُلمتفاكتُبيف ُالخطبة ُعف ُالعدكؿ ُفي ُحقو ُاستعماؿ ُييمنعُصاحبُالحؽُمف كعميو
ُكعمبلنُُكالمفسدة ُبالغير، ُالضرر لحاؽ ُالتعسؼُكا  ُمف ُفيو ُلما ُاالستعماؿ، ُىذا ُعمى المترتبة

ُبالقاعدةُالشرعيةُدرءُالمفاسدُأكلىُمفُجمبُالمصالح.

ُدفعُ ُفي ُالمالية ُقدرتو ُبسببُعدـ ُالخطبة ُعف ُالعدكؿ ُفي ُالخاطبُحقو ُيستعمؿ ُكأف كذلؾ
ُالسفر ُيريد ُأنو ُأك ُالزكاج ُكتكاليؼ ُلالمير ُسكاء ُالتجارة،، ُأك ُاألسبابُُمعمـ ُمف كغيرىا

عمىُُأكبرالمشركعة،ُفيُنظرُالخاطبُأفُىذاُفيوُمصمحةُلو،ُكلكفُترتبُعمىُذلؾُضررُ
المخطكبةُمفُالمصمحةُالتيُيريدىاُالخاطب،ُكتفكيتُمصمحتياُفيُالزكاجُمفُرجؿُآخر،ُأكُ

ُُ.تفكيتُمصمحتياُفيُالعمؿُأكُإكماؿُتعميمياتشكيوُسمعتياُأكُ

ُيريدُُالمصلحة في ذلك:وجو  ُأنو ُكتكاليؼُالزكاجُأك ُالمير ُالخاطبُفيُدفع ُقدرة ُعدـ ىك
ُالسفر.

                                                           

 (.1/76ُابفُنجيـ،ُاألشباهُكالنظائرُ)جُ(1)
ُسامحُمحمد،ُمعاييرُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُ)مكقعُإلكتركني(.ُُ(2)
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ُالخطبة،ُُالخالصة: ُالعدكؿُعف ُفي ُالخاطبيف ُألحد ُالمرجكة ُالمصمحة ُالتناسبُبيف ُعدـ أف
كالضررُالذمُيصيبُالطرؼُاآلخر،ُفيوُتعسؼ،ُيجبُمنعو،ُألفُدرءُالمفاسدُأكلىُمفُجمبُ

ُُألشدُييزاؿُباألخؼ.المصالح،ُكالضررُا

  ي غير المصلحة التي شرع من أجليا.المطلب الثالث: استعمال الحق ف
  مشروعة:الغير لحة بمعيار المصأوًل: المقصود 

استعماؿُاإلنسافُحقوُالمشركعُُلتحقيؽُمصمحةُغيرُمشركعة،ُكأفُىذهُالمصمحةُالُتتفؽُمعُ
أجميا،ُلماُفيوُمفُمناقضةُقصدُالشارعُالمصمحةُالمرجكةُكالمقصكدةُمفُالحؽُالذمُشرعُمفُ

ُكاإلساءةُفيُاستعماؿُالحؽُلتحقيؽُمصمحةُغيرُمشركعة.

فيُتعريؼُالتعسؼ،ُأنوُمناقضةُقصدُالشارعُفيُتصرؼُمأذكفُفيوُشرعانُحسبُ الدرينيقاؿُ
كىذاُالمعنىُمتحقؽُفيُاستعماؿُالحؽُفيُغيرُالغرضُأكُالمصمحةُالتيُمفُأجمياُُ،صؿاأل

كرةُكؿُماُمعاندةُلقصدُالشارع،ُكمعاندةُقصدُالشارعُباطمة،ُفيككفُباطبلنُبالضُرُشرع،ُألفُفيو
ُلقكاعدىا،ُكالُخبلؼُأدلُإلىُذلؾ،ُألنوُتحا ُعمىُالمصالحُالتيُبينيتُعميياُالشريعةُكىدـه يؿه

ُ.ُ(1)بيفُالعمماءُفيُتقريرُىذاُالمعيار

ُككؿُالشريعة،ُناقضُفقدُلو؛ُشرعتُماُغيرُالشريعةُتكاليؼُفيُابتغىُمفُكؿ"ُقال الشاطبي:
ُفعمموُلو؛ُتشرعُلـُماُالتكاليؼُفيُابتغىُفمفُباطؿ،ُالمناقضةُفيُفعممو،ُالشريعةُناقضُما

ُ.ُ(2)"باطؿ

ُالعبادُلمصالحُشرعتُاألحكاـُأفُثبتُلما"ُوقال في موضٍع آخر: ُمعتبرةُاألعماؿُكانت،
ُأصؿُعمىُكباطنوُظاىرهُفيُاألمرُكافُفإذاُتبيف،ُكماُفيياُالشارعُمقصكدُألنوُبذلؾ؛

فُإشكاؿ،ُفبلُالمشركعية؛ ُكغيرُصحيحُغيرُفالفعؿُمخالفة؛ُكالمصمحةُمكافقاُنُالظاىرُكافُكا 
نما،ُألنفسياُمقصكدةُليستُالشرعيةُاألعماؿُألفُمشركع؛ ُمعانييا،ُىيُأيخرُأمكرُبياُقصدُكا 
ُمصالحُأمُالكضعُىذاُغيرُعمىُذلؾُمفُعمؿُفالذمُألجميا؛ُشرعتُالتيُالمصالحُكىي

ُُ.(3)"المشركعاتُكضعُعمىُفميسُالعباد؛

                                                           

 (.252ُالدريني،ُنظريةُالتعسؼُ)صُ(1)
 (.28ُ_3/27الشاطبي،ُالمكافقاتُ)جُ(2)
ُ(.121ُُ_120المرجعُالسابؽ،ُ)صُ(3)
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،ُكىذهُالقاعدةُجزءُمفُ(1)أصموُقاعدةُسد ُالذرائعُ:مشروعةالغير لحة المص معيارثانيًا: أصل 
ُاألصؿُالعاـُكىكُالنظرُفيُمآالتُاألفعاؿ.ُ

  مشروعة:الغير لحة معيار المصثالثًا: أمثلة على 

ُأ. ولية األب على الصغيرة: 

ُالصغيرةإذاُأرأيت"ُالمدونةجاءُفيُ َكجى ُقكؿُفيُعميياُذلؾُأيجكزُمثمياُميرُمفُبأقؿُأبكىاُزى
ُقاؿُمالؾ؟ ُمفُبأقؿُاألبُزكجياُإفُأنوُفأرلُاألب،ُإنكاحُعميياُيجكزُيقكؿُمالكاُسمعت:
ُ:القاسم ابنُقاؿُليا،ُالنظرُكجوُعمىُزكجياُإنماُكافُإذاُجائزُذلؾُفإفُبأكثرُأكُمثمياُمير
ُ.ُُ(2)"ذلؾُمفُفيمنعُضررُذلؾُمفُيأتيُأفُإالُعميياُجائزُإياىاُاألبُإنكاحُأفُفأرل

الكاليةُعمىُالنفس،ُكلكفُيجبُأفُييمارسُىذاُالحؽُعمىُُاألبُأفُمفُحؽُمن المثال ُيستفاد
ُ ُانعدـُكجوُالمصمحةُكاستعمؿُالحؽُعمىُكجوُالُيحقؽُىذهُكجوُالنظرُكالمصمحةُليا، فإذا

ُ.ُ(3)إياهُعماؿُحؽُالكاليةُالذمُمنحوُالشارعيككفُمتعسفانُكمسيئانُفيُاستفإفُاألبُالمصمحة،ُ

 ب. السلطة الزوجية: 

ُ ُتأديبية، ُزكجتو ُعمى ُالزكج ُُككالية ُثابت ُالحؽ  ڤ ٹ ٹ]بقولو تعالى: ىذا

[ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
(4).ُُ

صبلحُنشكزىا،ُفكاليةُ ييفيدُالنصُأفُغايةُالتأديبُىكُتيذيبُالزكجة،ُكحممياُعمىُالطاعة،ُكا 
التأديبُكضعياُالشارعُحقانُفيُيدُالزكج،ُليستيدؼُباستعمالوُحؽُالتأديبُىذهُالغاية،ُفإذاُقاـُ
ُالحؽُتعسفانُغيرُمشركع،ُ ُأصبحُاستعماؿُىذا الزكجُباستعماؿُحقوُلمصمحةُغيرُمشركعة،

رافوُبيذاُالحؽُعفُالغايةُالتيُمفُأجميا،ُكأفُيردُاالنتقاـُمنيا،ُأكُيريدُبوُالحمؿُعمىُالنح
ُ.ُ(5)ياُفيُكجوُالُتريدهُالزكجةحالالمعصيةُأكُإكراهُالزكجةُعمىُ

                                                           

ُ(.3/564ُالشاطبي،ُالمكافقاتُ)جُ(1)
ُ(.2/100ُمالؾ،ُالمدكنةُ)جُ(2)
 (.253ُسامحُمحمد،ُمعاييرُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُ)مكقعُإلكتركني(؛ُالدريني،ُنظريةُالتعسؼ)صُ(3)
(4)[ُُ ُ[34النساء: ُالمغنيُمُومعنى النشوز:؛ ُقدامة، ُابف ُطاعتو. ُمف ُفرضُهللاُعمييا ُفيما ُالزكج عصية
(.7/318)ج
 (.255ُالدريني،ُنظريةُالتعسؼُ)صُ(5)
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 طبة: العدول عن الخِ  على مشروعةالغير تحقيق المصلحة  معياررابعًا: تطبيق 

غايةُالعدكؿُعػفُالخطبػةُىػكُعػدـُكجػكدُالرضػاُكالتكافػؽُبػيفُالخػاطبيف،ُكحتػىُالُيػتـُالعقػدُُفٌُإ
ُبػػػو،ُفالعػػػدكؿُكسػػػيمةُأقرىػػػاُالشػػػرعُلمخػػػاطبيفُعنػػػدُ ُغيػػػرُراضو عػػػدـُكجػػػكدُالرضػػػاُعمػػػىُشػػػخصو

ُكالتكافؽُبينيما.

،ُافإذاُقاـُأحدُالخاطبيفُباستعماؿُىذهُالكسيمةُفيُغيرُالمصمحةُالتيُشرعتُمفُأجميكعميوُ
ُمشركعة.الغيرُرُكاالبتزازُكغيرىاُمفُاألسبابُكانتقاـُأحدُالخاطبيفُباآلخر،ُأكُلمتشيي

ساءةُفيُاستعماؿُالحؽ،ُلماُفيوُالغيرُفاستعماؿُالحؽُليذاُالغرضُإذفُ مشركع،ُفيوُتعسؼُكا 
ُالتيُشرعُمفُأجميا،ُكفيوُمناقضةُلقصدُ مفُاالنحراؼُفيُاستعماؿُحؽُالعدكؿُعفُالغاية

ُلتحايؿُعمىُمقاصدُكقكاعدُالشريعة،ُكمناقضةُقصدُالشارعُباطمة.الشارعُكا

ُغيرُُوجو المصلحة في ذلك: ُمصمحة ُلتحقيؽ ُالحؽ ُىذا ُباستعماؿ ُالخاطبيف ُأحد ُقياـ ىك
كعة،ُمقابؿُإلحاؽُالضررُترتبُعمىُذلؾُتحقيؽُمصمحةُألحدىماُكلكَنياُغيرُمشُرُكمشركعة،ُ

ُبالطرؼُاألخر.

ُُالخالصة: ُعف ُالعدكؿ ُحؽ ُالرضاُأف ُكجكد ُعدـ ُكىي ُمعينة، ُلغاية ُشرعت ُكسيمة الخطبة
كالتكافؽُبيفُالخاطبيف،ُكاستعماؿُىذهُالكسيمةُلتحقيؽُمصمحةُغيرُمشركعة،ُفيوُانحراؼُعفُ

ساءةُفيُاستعماؿُىذاُالحؽ،ُيجبُُاُنالغايةُالتيُشرعتُالكسيمةُمفُأجميا،ُكىذاُيعتبرُتعسف كا 
ُمنعو،ُمنعانُلمضرر.

 معتاد.المعتاد وغير ال الضرر على الستعمال ترتبالمطلب الرابع: 
ُغيرُميعتاد،ُكغيرُميتعارؼُعميوُأوًل: المقصود من المعيار:  أفُيستعمؿُاإلنسافُحقوُبأسمكبو

ُ.ُ(1)بيفُالناس،ُأكُدكفُمراعاةُلماُيقتضيوُكاجبُاالستعماؿُالعادمُمفُالحيطةُكالحذر

ُ ُالحؽ ُالتعسؼُفيُاستعماؿ ُيتحقؽ ُحقو ُاإلنساف ُاستعمؿ ُمعتادإذا ُغير ُكترتبُعميوُبكجو ،
ُ ُإذا ُالتعسؼ، ُيتحقؽ ُككذلؾ ُبالغير، ُإلحاؽُاضرر ُبشرط ُميعتاد، ُبكجو ُحقو ُاإلنساف ستعمؿ

ُالضررُبالغير.

                                                           

ُسامحُمحمد،ُمعاييرُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُ)مكقعُإلكتركني(.ُُ(1)
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كىناؾُخبلؼُبيفُالعمماءُفيُمنعُاستعماؿُالحؽُبكجوُغيرُمعتادُإذاُترتبُعميوُضرر،ُكقدُ
،ُعندماُتكمـُعفُالتصرفاتُالتيُيككفُفيياُلئلنسافُحنبليابن رجب الذكرُىذاُالخبلؼُاإلماـُ

ييمنعُمفُىذاُالتصرؼ،ُحيثُيقكؿُغرضُصحيحُكالُيقصدُفيياُاإلضرارُكمعُذلؾ
(1)ُ:ُ

ُلو،ُمصمحةُفيوُبماُممكوُفيُيتصرؼُأفُمثؿُصحيح،ُآخرُغرضُلوُيككفُأفُ:الثاني والنوع
ُ.بذلؾُالممنكعُفيتضررُلو،ُتكفيراُبممكوُاالنتفاعُمفُغيرهُيمنعُأكُغيره،ُضررُإلىُذلؾُفيتعدل

 الوجو غيرُعمىُكافُفإفُغيرهُإلىُضررهُيتعدلُبماُممكوُفيُالتصرؼُكىكُاألول فأما
ُكعميوُبذلؾ،ُمتعدُفإنوُيميو،ُماُفيحترؽُعاصؼ،ُيكـُفيُناراُنُأرضوُفيُيؤججُأفُمثؿُ،المعتاد

فُالضماف، ُُ:مشيكرافُقكالفُلمعمماءُففيوُالمعتاد, الوجوُعمىُكافُكا 

ُالُييمنعُمفُذلؾ.ُ)قكؿُلمشافعيُكأبيُحنيفةُكغيرىما(.ُُأ. القول األول:

ُالمنع.ُ)قكؿُأحمدُككافقوُمالؾُفيُبعضُالصكر(.ُب. القول الثاني:

 ومن ىذه الصور: 

ُعمىُشرؼييُُعالياُنُبناءُيبنيُأكُجاره،ُعمىُمشرفةُالعاليُبنائوُفيُ_شباكان_ُُكيَكةُنُيفتحُأف.1ُ
ُ.الشافعيُأصحابُمفُطائفةُككافقوُأحمد،ُعميوُنَصُُه،رًُبستٍُُيمـزُفإنوُ،هيُرُييستُيُكالُجاره

ُ.كأحمدُمالؾُمذىبُظاىرُفيُُـ طُىتيُُفإنياُا،ىُىماؤُيُفيذىبُجارهُبئرُمفُبالقربُبئراُنُحفريىُُأف.2ُ

ُظاىرُفيُمنوُيمنعُفإنوُكنحكىما،ُؽٌُودُىُأكُزٌُوىُىُمفُجارهُبممؾُرُ يضُيُماُممكوُفيُثُىدًُحٍُييُُأف.3ُ
ُُ.لمشافعيةُالكجكهُأحدُكىكُكأحمدُمالؾُمذىب

ُجبرييُُفإنوُأرضو،ُإلىُبدخكلوُاألرضُصاحبُرركيتضَُُغيره،ُأرضُفيُممؾُلوُيككفُأف.4ُ
ُ.الدخكؿُضررُيُبوُليندفعُإزالتوُعمى

ُمينعُ ُضرر، ُمف ُعميو ُيترتب ُلما ُبالنظر ُكلكف ُشرعان، ُمعتاد ُفييا ُاالستعماؿ ُالصكر فيذه
ُ.(2)استعماؿُىذاُالحؽ

                                                           

ُكالحكـُ)جُ(1)  (.218ُ_2/217ابفُرجب،ُجامعُالعمـك
ُ(.86ُالدريني،ُنظريةُالتعسؼُ)صُ(2)
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ُبؿُقدُ ُحتىُيتحقؽُالتعسؼُ، ُالمعتاد ُأفُيككفُاستعماؿُالفعؿُعمىُغيرُالكجو إذفُالُيمـز
يتحقؽُالتعسؼُفيُالفعؿُالمعتاد،ُكبالتاليُيككفُالفعؿُباطبلن،ُقطعانُلذريعةُالفسادُالمتمثؿُفيُ
ُمآؿُكنتيجةُىذاُاالستعماؿُالمعتاد،ُفاستعماؿُالحؽُبباعثُمشركعُكلتحقيؽُمصمحةُمشركعة،

ُفاحشة،ُككجكدُمصنعُفيُحيُعامرُبالسكاف، حُُقدُيترتبُعميوُأضراره ُالتعسؼأفُكىذاُييكضًٌ
عتاد،ُبؿُيتعمؽُبالمآؿُالمعتادُكغيرُالُيتعمؽُباالستعماؿُالمعتادُأكُغيرُالمُفيُبعضُصكره

ُ.ُ(1)المعتاد

قطعانُلذريعةُالفسادُالمترتبةُعمىُىذاُالفعؿ،ُكحتىُالُيتذرعُأحدُبأنوُ،ُوىذا الرأي ىو الصواب
ُيستعمؿُحقانُمفُحقكقوُكأنوُغيرُمسؤكؿُعفُالضررُالمترتبُعمىُىذاُاالستعماؿ.ُ

ُمآالتُ: الستعمال المعتاد وغير المتعاد معيارثانيًا: أصل  ُفي ُالنظر ُالعاـ، ُاألصؿ ىك
ُ.ُالمتفرعةُمفُاألصؿُالعاـُ(3)الذرائع،ُككذلؾُقاعدةُسد ُ(2)األفعاؿ

 ثالثًا: أمثلة على الستعمال غير المعتاد: 

دىىا،ُجارهُأرضُإلىُلفتعدٌُُنفسوُأرضُسقىُإذا"جاء في مجمع الضمانات: أ.  ُكافُإفُفأفسى
ًمف،ُميعتادُغيرُالسقي فُضى ُ.ُ(4)"يىضمفُالُميعتادناُكافُكا 

ُسقىُأكُفأحرقتياُالجارُدارُإلىُشرارةُفطارتُنارناُسطًحوُعمىُأَججُإذا": جاء في الُميذبب. 
ُألنوُيىضمف؛ُلـُالعادةُبوُجرتُماُفعموُالذمُكافُفإفُفغرقيا،ُجارهُأرضُإلىُالماءُفنزؿُأرضو
،ُغير فُميتعدٌو ُسقىُأكُدارهُحدًٌُُعمىُيقؼُالُماُالنارُمفُأَججُبأفُالعادةُبوُتىجرًُُلـُماُفعؿُكا 
ًمف؛ُتىحتًمميوُالُماُالماءُمفُأرضو ُ.ُ(5)"ميتعدٌُوُألنوُضى

ُ

ُ

ُ
                                                           

 (.90ُ_89الدريني،ُنظريةُالتعسؼُ)صُ(1)
 (.5/177ُالشاطبي،ُالمكافقاتُ)جُ(2)
 (.3/564ُالمرجعُالسابؽ،ُ)جُ(3)
 (.163ُالبغدادم،ُمجمعُالضماناتُ)صُ(4)

ُُ(.14/287ج)ُالميذبُشرحُالمجمكع،ُالنككم(،2/210ُج)ُالميذب،ُالشيرازم(5) 
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ُ:ُىذين المثالين ويستفاد من

أفُاإلنسافُإذاُاستعمؿُحقوُعمىُكجوُغيرُمعتادُكغيرُمتعارؼُبيفُالناس،ُكترتبُعميوُضررُ
ُكترتبُعميوُضررُ ُمعتاد، ُعمىُكجو ُاستعممو ُإذا ُإما ، ُمتعدٌو ُألنو ُيعتبرُمتعسفان ُفيذا بالغير،

.ُُ،متعسفاُنبالغير،ُفبلُيعتبرُ ُألنوُغيرُمتعدٌو

 طبة:العدول عن الخِ  على معيار الستعمال المعتاد وغير المعتادرابعًا: تطبيق 

ُأحدىماُيعدؿُكأففُيستعمؿُأحدُالخاطبيفُحقوُفيُالعدكؿُعفُالخطبةُعمىُكجوُغيرُمعتاد،أ
ُالخطبةُعف ؿُممفُالزكاجُأجؿُمف، كترتبُعمىُىذاُُ،الجاهُأكُبالماؿُاآلخرُالطرؼُيفضي

ساءةُفيُاستعماؿُالحؽ،ُالعدكؿ ُيجبُمنعو،ُمنعانُلمضرر.ُضررُبالغير،ُفإفُىذاُتعسؼُكا 

ُأحدىماُيعدؿُكأفُكأماُأفُيستعمؿُأحدُالخاطبيفُحقوُفيُالعدكؿُعفُالخطبةُعمىُكجوُمعتاد،
ُىذاُُ،قبيمتياُأكُقبيمتوُكتقاليدُعاداتُأحدىماُاتباعُعدـُبسببُالخطبةُعف ُعمى كترتب

ساءةُفيُاستعماؿُالحؽ،ُ سدانُُيجبُمنعو،االستعماؿُضررُبالطرؼُاآلخر،ُفإفُىذاُتعسؼُكا 
ُمنعانُلمضرر.ُكُلمذريعة

ىكُماُيترتبُعمىُاستعماؿُأحدُالخاطبيفُحقوُفيُالعدكؿُبكجوُمعتادُُلحة في ذلك:وجو المص
فُترتبُعمىُذلؾُضررُبالطرؼُاآلخر. ُُأكُغيرُمعتاد،ُمفُمصمحةُألحدىما،ُكا 

ُحقوالخالصة:  ُالخاطبيف ُأحد ُاستعماؿ ُفي ُيتحقؽ ُالخطبة ُعف ُالعدكؿ ُالتعسؼُفي فيُُأف
ُاالستعماؿُالعدكؿ ُىذا ُترتبُعمى ُإذا ُمعتاد، ُغير ُيتحقؽُبكجو ُكقد ُبالطرؼُاآلخر، ُضرر
عمىُكجوُمعتاد،ُبشرطُأفُيترتبُعميوُضررُبالطرؼُُأحدُالخاطبيفُحقوُإذاُاستعمؿُالتعسؼ

ساءةُفيُاستعماؿُالحؽ،ُ اآلخر،ُكأفُاالستعماؿُبغيرُكجوُمعتادُكبكجوُمعتادُيعتبرُتعسفانُكا 
ُلمذيجبُمنعو،ُ ُالدليؿُعمىُحرمتوُك،ُريعةسدان ُلمضررُالذمُقاـ ُمنعان كأفُالتعسؼُالُيتعمؽُ،

ُؿُيتعمؽُبمآالتُكنتائجُىذاُالفعؿ.بالفعؿُالمعتادُكغيرُالمعتادُب

ُ

ُ

ُ
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  المبحث الثاني
رر   معيار الضِّ
  .المطلب األول: حقيقة الضَّرر وأنواعو

 أوًل: حقيقة الضَّرر لغًة واصطالحًا: 

رر لغًة:  رُ ُالَضرُ أ. الضَّ ،ُكالَضرُ .ُالَنٍفعًًُُضدُ :ُليغىتىافًُُكالض  رٌُُاٍلمىٍصدىري ُـيُكالض  كيأتيُعمىُُ؛ااًلٍس
ُعدةُمعاني؛ُأذكرُمنيا:

كءُيُاليزاؿُي.1ُ سي اؿًُُكى  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں] :تعالى هللا قال،ُكالمرضُاٍلحى

[﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ
(1)ُ(2)ُ.ُ

ؿُيُالن قصاف.2ُ ؿُى:ُتقكؿُالشيء،ُفيُيدخي رُهُعميوُدىخى رى ُ.ُ(3)مالوُفيُضى

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]تعالى:  هللا قالالضيؽُكالعمةُتيقعدُعفُالجيادُكنحكه:ُُ.3

[ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
(4).(5)ُ.ُ

رر اصطالحًا:  ُعرؼُالفقياءُالَضررُبعدةُتعريفات،ُمنيا:ُب. الضَّ

الَضرر:ُأفُييدخؿُعمىُغيرهُضررانُبماُينتفعُ": في كتابو جامع العلوم ابن رجبما ذكره . 1
ُُ.(6)كالضرار:ُأفُييدخؿُعمىُغيرهُضررانُببلُمنفعةُلوُبو"ىكُبو،ُ

ُ

                                                           

ُ.ُ[12يكنس:ُُ]ُ(1)
ُالعػػػػركسُتػػػػاج،ُالَزبيػػػػدم؛ُ(4/482ج)ُالعػػػػربُلسػػػػاف،ُمنظػػػػكرُابػػػػف؛ُ(11/314ج)ُالمغػػػػةُتيػػػػذيب،ُاليػػػػركمُ(2)
 .ُ(12/385ج)

 (.7/7ُالفراىيدم،ُالعيفُ)جُ(3)
ُ.ُ[95النساء:ُُ]ُ(4)

،ُمعجػػػػػـُالمغػػػػػةُالعربيػػػػػةُالمعاصػػػػػرةُ:ُأحمػػػػػد(؛ُعمػػػػػر1/538مػػػػػؤلفيف،ُالمعجػػػػػـُالكسػػػػػيطُ)جمػػػػػفُالمجمكعػػػػػةُ(5) 
 (.2/1357ُ)ج
ُكالحكـُ)جُ(6) ُ(.2/212ُابفُرجب،ُجامعُالعمـك
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"ىكُاأللـُالذمُالُنفعُفيوُييكازيوُأكُيربىُعميو،ُكىكُنقيضُالنفع"ُ. ابن العربي:2
(1)ُ.ُ

ُ.ُ(2)"إلحاؽُمفسدةُبالغير"ُ. المناوي:3

ُ.ُ(3)"اإلخبلؿُبمصمحةُمشركعةُلمنفسُأكُلمغير،ُتعديانُأكُتعسفانُأكُإىماالن". َموافي: 4

المبلحظُعمىُىذهُالتعريفاتُأنياُتتفؽُبتقييدُالَضررُبقطعُالمنفعةُأكُبعدـُاالنتفاع،ُكلكفُىذهُ
لحاؽُالتعريفاتُبخبلؼُالتعريؼُاألخير،ُقَيدتُالَضررُبإلحاؽُالضررُبالغير،ُكىذاُالقيدُأخرجُإ

ككذاُأخرجُىذاُالقيدُاألذلُ،ُ(4)اإلنسافُالَضررُبنفسو،ُمعُأفُإضرارُاإلنسافُبنفسوُييعد ُضرراُن
المشركعُالذمُيصيبُاإلنسافُكالعقكباتُكالتعازيرُالشرعية،ُفييُإضرارُبالغيرُإالُأفُإجراءىاُ

ُشرعاُن ُ.ُ(5)جائزه

ُ،ُكىك:ُد. أحمد َموافيكبناءُعميوُيترجحُلدلُالباحثُتعريؼُ

 . إىماًل" أو تعسفاً  أو تعدياً , للغير أو للنفس مشروعة بمصلحة اإلخالل"

 ج. سبب الختيار: 

ُتعريؼُجامع؛1 ُالتعريفاتُُ. ُبخبلؼ ُبالغير، ُأك ُبالنفس ُالضرر ُاإلنساف ُإلحاؽ ُيشمؿ فيك
المشركعُالذمُيصيبُُلوُعمىُالضرراألخرلُالتيُاقتصرتُعمىُإلحاؽُالضررُبالغير،ُكالشتما

ُحؽُكالعقكباتُكالتعازيرُالشرعية.ُاإلنسافُبكجوُو

بمصمحةُمشركعة،ُمعنىُذلؾُأفُالفعؿُالُييحكـُعميوُخبلؿُ.ُتقييدُالفعؿُبككنوُضرران،ُىكُاإل2
ُبالضررُإالُإذاُأخؿُبمصمحةُمشركعة.ُ

ُ

ُ

                                                           

 (.1/81ُابفُالعربي،ُأحكاـُالقرآفُ)جُ(1)
 (.6/431ُالمناكم،ُفيضُالقديرُ)جُ(2)
 (.97ُمكافي،ُالضررُفيُالفقوُاإلسبلميُ)صُ(3)
 (.92_91المرجعُالسابؽ،ُ)صُ(4)
ُ(.44ُأبكُعباة،ُالتعكيضُعفُالضررُفيُالفقوُاإلسبلميُ)صُ(5)
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 د. شرح التعريف: 

:ُالتيُييقرُالمشركعةُالمقصكدُبالمصمحة": للغير أو للنفس مشروعة بمصلحة اإلخالل" . 1
كيأذفُفيُتحصيميا،ُكفائدةُىذهُالمصمحةُإثباتُالحمايةُلتمؾُالمصمحةُمفُأفُيقعُُبياُالشرع

ُلممسئكليةُفيُالنظرُ ُمكجبان ُاإلخبلؿُضرران ُفيعتبرُىذا ُأخؿُبيا، ُأمُإخبلؿ،ُبحيثُإذا عمييا
الشرعي،ُفيشترطُالعتبارُاإلخبلؿُضرران،ُأفُتككفُالمصمحةُالتيُكقعُعميياُاإلخبلؿُمشركعةُ

ُالخمرُكاُ كليستُممنكعة ُالتصرؼُالُيعتبرُضرران،ُألفُ،ُمثؿُإراقة حراؽُالمخدرات،ُفإفُىذا
ُفيُاألصؿ ُالخمرُكالمخدراتُليستُمشركعة ُيشمؿُإلحاؽ(1)مصمحة ُكالضررُىنا اإلنسافُُ،

ُُالضررُبنفسوُكبغيره.

أمُأفُاإلخبلؿُبالمصمحةُالُيعتبرُضررانُإالُإذاُاستعمؿُ: " إىمالً  أو تعسفاً  أو . " تعدياً 2
ُوالتعسف:كىكُمجاكزةُالحؽُفيُاستعماؿُفعؿُغيرُمشركعُفيُذاتو،ُُكالتعدي:بكجوُغيرُحؽ،ُ

ُ ُفيُاستعماؿُالحؽُالمشركعُفيُاألصؿ، ُالشارعُكاإلساءة ُقصد ُمناقضة كىكُُواإلىمال:كىك
ُتثبتُكاحتراس.استعماؿُالفعؿُالمشركعُبكجوُليسُفيوُاحتياطُُك

بكجوُحؽ،ُكإقامةُالحدكدُعمىُأىمياُكالتعازير،ُفمثؿُىذاُاإلخبلؿُالُخرجُبوُاإلخبلؿُُكىكُقيدُه
ُ.ُ(2)يعتبرُضررانُمفُالكجيةُالشرعية،ُألنياُجائزةهُبمقتضىُحؽوُشرعي،ُكىذاُمشركعُباإلجماع

رر: ُاالصطبلحيُالمعنىُيخرجُال ه. العالقة بين المعنى اللغوي والمعنى الصطالحي للضَّ
 االنتفاع.ُالمنفعةُأكُعدـ:ُكىكُالمعنيُأصؿُفيُيتطابقافُككنيما،ُالمغكمُالمعنىُعف

رر ُ: (3)ثانيًا: أنواع الضَّ

رر المادي:  ىكُاألذلُالذمُيصيبُاإلنسافُفيُمالو،ُفيسببُلوُخسارةُمالية،ُأكُيصيبوُأ. الضَّ
ُ.ُ(4)ضعفانُفيُكسبوعجزانُعفُالعمؿُأكُفيُجسمو،ُفيسببُلوُتشكييانُأكُ

ُ.ُ(5)مطمقان،ُسكاءُفيُاألمكاؿُأكُالحقكؽُأكُاألشخاصأكُالنفسُُأكُإلحاؽُاألذلُبالغيرُ

                                                           

 (.859ُمكافي،ُالضررُفيُالفقوُاإلسبلميُ)صُ(1)
 (ُمفُىذاُالبحث.72ُ(؛ُتكثيؽُتعريؼُالتعٌدمُكالتعسؼُكاإلىماؿُ)ص778المرجعُالسابؽ،ُ)صُ(2)
 (ُمفُىذاُالبحث.82ُالعدكؿُعفُالخطبةُ)صالتعسؼُفُمثمةُعمىُأنكاعُالضررُالمترتبةُعمىأسيتـُذكرُُ(3)
 (.38ُالخفيؼ،ُالضمافُفيُالفقوُاإلسبلميُ)صُ(4)
 (.219ُحماد:ُنزيو،ُمعجـُالمصطمحاتُاالقتصاديةُ)صُ(5)



 

69 
 

 وينقسم الضَّرر المادي إلى نوعين: جسمي, ومالي: 

ُكغيره،ُىكُماُيصيبُاإلنسافُفيُجسمو. ضَّرر جسدي: 1 يترتبُعميياُتشكيوُفيو،ُُمفُجراحو
ُ.ُ(1)عفُالعمؿ،ُأكُضعؼُفيُكسبوُكنحكُذلؾُأكُعجزُه

رر مالي: 2 كؿُأذلُيصيبُاإلنساف،ُفيسببُلوُخسارةُماليةُفيُأمكالو،ُسكاءُكانتُناتجةُ. ضَّ
عفُنقصيا،ُأكُعفُنقصُمنافعيا،ُأكُعفُزكاؿُبعضُأكصافيا،ُكنحكُذلؾُعفُكؿُماُيترتبُ

ُفيُقيمتياُكماُكانتُعميوُقبؿُحدكثُذلؾُالضررُعميو ُ.ُ(2)نقصو

رر المعنوي )األدبي(:  ،ُييعد ُب. الضَّ ُأكُفعؿو ىكُماُيصيبُاإلنسافُفيُشرفوُكًعرًضوُمفُقكؿو
ب،ُكماُيصيبوُمفُألـُفيُجسموُأكُفيُعاطفتوُمفُضربُالُييحدثُميانةُلو ،ُكالقذؼُكالسًّ

ُ.ُ(3)أثران،ُأكُمفُتحقيرُفيُمخاطبتوُأكُامتيافُفيُمعاممتو

ُ.ُ(4)أكُسمعتوُعكرهًعرًضوُأكُعاطفتوُأكُشأكُىكُكؿُأذلُيصيبُاإلنسافُفيُ

  طلب الثاني: شروط اعتبار الضَّرر. الم
رر محققًا ل موىومًا:  ُأوًل: أن يكون الضَّ

ُييقصدُرر المحقق: المقصود من الضَّ أ.  ُفبل ُحتمان، ُسيقع ُأنو ُأك ُبالفعؿ، ُكقع ُقد ُيككف ما
فُتراختُبالضررُالمحقؽ،ُالضررُالحاؿُفحسب،ُبؿُيقصدُبوُكذلؾُ الضررُالذمُقاـُسببوُكا 

ُ.ُ(5)آثارهُكمياُأكُبعضياُإلىُالمستقبؿ

ُماُفيوُلمجارُضُى"ُتحفة الحكام:جاءُفيُ ٍرُميحقؽه،ُييمنعيُمفُغيرُنظرميحًدثه ُ.ُ(6)"رى

ُ.ُ(7)"الحاؿ،ُيجبُالمنعُمنوُفيُابتدائوكماُيفضيُإلىُالضررُفيُثانيُ:ُ"ابن قدامةكقاؿُ

                                                           

 (.38ُالخفيؼ،ُالضمافُفيُالفقوُاإلسبلميُ)صُ(1)
 (.38ُالمرجعُالسابؽ،ُ)صُ(2)
 (.44ُالمرجعُنفسو،ُ)صُ(3)
 (.9ُالمعنكيةُ)ص(ُنقبلنُعف:ُآؿُخنيف،ُضمافُاألضرار29ُبكساؽ،ُالتعكيضُعفُالضررُ)صُ(4)
 (.721ُمكافي،ُالضررُفيُالفقوُاإلسبلميُ)صُ(5)
 (.1/103ُالقيسي،ُتحفةُالحكاـُ)جُ(6)
ُ(.4/374ُابفُقدامة،ُالمغنيُ)جُ(7)
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ُ ُبو:ُالتوىمأما ُأكُاالحتماؿُالعقميُإدراؾُالطرؼُالمرجكعُُفيقصد ُفيو، مفُطرفيُأمرُميترٌدد
ُ.ُ(1)النادرُالحصكؿ

الُينبيُعميوُحكـُشرعي،ُكالُيمنعُالقضاء،ُكالُييؤخرُالحكـ،ُألفُالضررُُوالضرر الموىوم
ُالكقكع، ُنادر ُيككف ،ُالمكىكـ ُحسيًٌ ُأك ُعقمي ُمستند ُلو ُُكليس ُتأخيرُلذلؾ ُفي ُبو ُييعمؿ ال

ُمكىكـ.ُألفُالثابتُقطعانُكيقينانُ،ُصاحبُالحؽ ُأكُظاىرانُالُييؤخرُألمرو

ُ.(2)فالقاعدةُالشرعيةُتقكؿُ)الُعبرةُلمتكىـ(

رر الموىوم:ب. مثال على  ارهُلدارُمبلصؽًُجدارُلزيدُكافُكل الضَّ ُنافذةُفيوُيفتحُأىفُفأىرىادُجى
اًئوًُُمقرٌُُعمىُيطؿٌُُأىنوُحَجةبُفتحيىاُفعُمىنعوُلجارهُكليسُلؾ،ذُموُيفُالرجؿُقامةُكؽف ًُإذاًُنسى

ُ.ُ(3)مكىكـَُنوُيألُيء،شُعمىُاستعمى

ُألنوُضررُُوجو الدللة: ُفيُالحكـ، ُكالُيؤثر ُالشرعي، ُفيُالنظر ُالضررُالُيعتبر أفُىذا
ُمكىكـُفبلُييعتديُبو.ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
                                                           

(؛ُاألكقاؼ،ُالمكسكعة170ُ(؛ُالزحيمي:ُمحمد،ُالقكاعدُالفقييةُ)ص363الزرقا،ُشرحُالقكاعدُالفقييةُ)صُ(1)
 (.14/204ُالككيتيةُ)ج

ُالمراجعُالسابقة.ُُ(2)
ىكُإدراؾُالشيءُكؿُماُىكُعميوُُالعلم:،ُأماُالظن والوىم والشكلعلماء الفرق بين العلم والجيل و وقد ذكر ا

،ُأكُإدراؾُالشيءُعمىُكجوُيخالؼُالجيل البسيطىكُعدـُاإلدراؾُبالكمية،ُكيسمىُُالجيل:إدراكانُجازمان،ُأماُ
ُكيسمىُ ُعميو، ُىك ُالجيل المركبما ُأما ُترجيحُجيةُُظن:ال، ُأك ُمرجكع ُاحتماؿُضد ُمع ُإدراؾُالشيء ىك

ُ ُأما ُُالوىم:الصكاب، ُأما ُالخطأ، ُراجحُأكُرجحافُجية ُادراؾُالشيءُمعُاحتماؿُضد ُإدراؾُُالشك:ىك ىك
ُ ُاحتماؿ ُمع ُالمالشيء ُالطرفيف. ُتساكم ُأك ُمساكو ُ)جنيضد ُالكبير ُالشرح ُاب1/143اكم، ُاألشباهُ(؛ ُنجيـ، ف

 (.63كالنظائرُ)ص
ُ(.363ُالزرقا،ُشرحُالقكاعدُالفقييةُ)صُ(3)
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رر المظنونأماُ فقدُاختمؼُالعمماءُفيو،ُىؿُيعتبرُضررانُأـُال؟ُكالراجحُأنوُيعتبرُضرران،ُُالضَّ
ُ.(1)مفُبابُسدُالذرائع

ىكُالذمُيترتبُعميوُضررُيتبيفُأفُالتصرؼُالذمُيعتبرُضررانُفيُالشرع،ُُمن خالل ما سبق
ُُمحقؽُه فيُالحاؿُأكُالمستقبؿ،ُكليسُمكىكمان،ُفالضررُالمكىكـُالُعبرةُبوُكالُيعتبرُأكُمظنكفه

ُضرران،ُكاختمؼُالعمماءُفيُالضررُالمظنكفُكالراجحُأنوُيعتبرُضرران.ُ

رر فاحشًا:   ثانيًا: أن يكون الضَّ

ُييكىفُالبناء،ُأكُيخرجُعفُرر الفاحش: أ. المقصود من الضَّ  ُيككفُسببانُلميدـ،ُأكُما ىكُما
ُبالكميةا ُالضكء ُكسد ُاألصمية، ُالحكائج ُمف ُيمنع ُما ُكىك ُبالكمية، ُالعرؼُالنتفاع ُقضى ُأك ،

ُاألصميةُ ُلممنفعة ُأكُأفُيككفُمفكتان ُكبيرُالُيحتمؿُكالُيمكفُاالحترازُمنو، ُبأفُمثمو كالعادة
ُ.ُ(2)المقصكدةُمفُالشيء

                                                           

ُُقولين: علىماء في الضرر المظنون لاختلف العُ(1)
كمثالو:ُبيعُالسبلحُُالقول األول: الحنفية والشافعية: قالوا ل يعتبر التصرف المظنون ضررًا في بعض الفروع,

ألىؿُالفتنةُكبيعُالحديدُكالنحاسُألىؿُالحرب،ُقالكا:ُأفُىذاُالبيعُيصحُمعُالكراىة،ُلعدـُتحقؽُأفُالمشترمُ
ُ ُمعصية. ُفيُغير ُيستخدمو ُأف ُيمكف ُكألنو ُبالمسمميف، ُاإلضرار ُفي ُاليدايةُالعينيسيستعممو ُشرح ُالبناية ،

(؛ُالشيرازم،ُالميذب3/75ُ(؛ُالشافعي،ُاألـُ)ج8/560(؛ُالجصاص،ُشرحُمختصرُالطحاكمُ)ج12/220)ج
ُ(.9/353ُج(؛ُالنككم،ُالمجمكعُشرحُالميذبُ)2/21)ج

كمثالوُنفسُمثاؿُالقكؿُُشرعًا, اً القول الثاني: المالكية والحنابلة: قالوا يعتبر التصرف المظنون ضررًا ممنوع
ُ ُكباطؿ. ُمحـر ُالبيع ُىذا ُبأف ُالمثاؿ ُعمى ُتعقيبان ُقالكا ُ)جاألكؿ، ُالمدكنة ُمكاىب3/294ُمالؾ، ُالحطاب، (؛

(؛ُأبكُالفرج،ُشرحُالكبير4/168ُ(؛ُابفُقدامة،ُالمغنيُ)ج9/4306(؛ُالمخمي،ُالتبصرةُ)ج4/254الجميؿُ)ج
ُ(.170ُ_6/169)جُاإلنصاؼُفيُمعرفةُالراجحُمفُالخبلؼ(؛ُالمرداكم،4/41ُعمىُمتفُالمقنعُ)ج
يُاعتبارُالضرر،ُكمفُثـُالتكسعُفيُالمنعُمنو،ُكألنوُأكثرُاتساقانُ،ُلماُفيوُمفُالتكسعُفوالراجح القول الثاني

 (.727_726معُمراعاةُالشريعةُلمضرر،ُمنعانُمنوُكقطعانُلو.ُانظر:ُمكافي،ُالضررُفيُالفقوُاإلسبلميُ)ص
النػػككم،ُ(؛1/231ُ،ُمجمػػةُاألحكػػاـُالعدليػػةُ)جمجمػػكعُمػػفُالعممػػاء(،6/272ُابػػفُعابػػديف،ُردُالمحتػػارُ)جُ(2)

مػػػػػكافي،ُالضػػػػػررُفػػػػػيُالفقػػػػػوُاإلسػػػػػبلميُ(؛3/408ُ(؛ُالبيػػػػػكتي،ُكشػػػػػاؼُالقنػػػػػاعُ)ج9/319ركضػػػػػةُالطػػػػػالبيفُ)ج
ُ(.764)ص
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كظاىرانُالُييشكؿُعمىُأىؿُُفالشريعةُتنظرُإلىُمقدراُالضرر،ُفإفُكافُالمقدارُكبيرانُكفاحشاُنإذفُ
ضررانُمعتبران،ُكييقضىُبمنعوُكضمافُماُتكلدُعنو،ُإماُإفُكافُالمقدارُيسيرانُالخبرة،ُفإنوُيككفُ

ُ.ُ(1)ضررانُشرعانُكالُيجبُمنعوُمنوُأكُييحتمؿُعادة،ُفبلُيعتبرُيشؽُاالحتراز

رر الفاحش:ب. مثال على  ُيحصؿُككافُ،طاحكفُأكُحدادُدكافُدارُاتصاؿُفيُاتخذُلك الضَّ
ُالُبحيثُمعصرةُأكُاُنفرنُأحدثُأكُ،الدارُتمؾُلبناءُكىفُالطاحكفُكدكرافُالحديدُطرؽُمف

ُفاحشُضررُكموُفيذاُ،الكرييةُالرائحةُأكُالدخافُمفُلتأذيوُفيياُالسكنىُالدارُصاحبُيستطيع
ُ.ُ(2)كتزاؿُكافُكجوُبأمُاألضرارُىذهُفتدفع

ُالتصرفاتُوجو الدللة:  ُمفُمنعُالحكائجُأفُىذه ُفييا ُلما ُفاحشان،ُيجبُمنعيا، تعتبرُضرران
ُ.ُاألصميةُأكُتفكيتُلممنفعةُاألصمية

ُكافُضررانُُمن خالل ما سبق ُإذا ُإال ُضرران ُالُييعد  ُالشرعي، ُالتصرؼُفيُالنظر ُأف يتبيف
لُإلىُمنعُالحكائجُاألصمية،ُأكُفاحشانُالُيسيران،ُكييحكـُعمىُالتصرؼُبالضررُالفاحش،ُإذاُأدٌُ

ُتفكيتُالمنفعةُاألصمية،ُأكُخالؼُالعرؼُكالعادة،ُكعميوُيجبُمنعُالضررُالفاحش.ُ

رر بغير حق:   ثالثًا: أن يكون الضَّ

ــرر بغيــر حــقأ.  شػػرعان،ُإذاُُاُنبالمصػػمحةُيعتبػػرُضػػررانُممنكعػػُأفُالتصػػرؼُالميًخػػؿ :مقصــود الضَّ
المخػػػؿُبالمصػػػمحةُُإمػػػاُإفُكػػػافُالتصػػػرؼ،ُ(3)اإلىمػػػاؿ(كػػافُبغيػػػرُحػػػؽ،ُ)كالتعػػػدم،ُكالتعسػػػؼ،ُُك

بكجػوُحػؽُفػبلُيعتبػرُضػػررانُممنكعػانُفػيُالنظػرُالشػرعي،ُكإقامػػةُالحػدكدُكالتعػازيرُالشػرعيةُعمػػىُ
ُ.ُ(4)أىميا،ُفالضررُالذمُيككفُبكجووُحؽُميجمعهُعمىُمشركعيتو

ُ

                                                           

 (.741ُمكافي،ُالضررُفيُالفقوُاإلسبلميُ)صُ(1)
 (.1/231ُ،ُمجمةُاألحكاـُالعدليةُ)جمجمكعةُمفُالعمماءُ(2)
(؛ُمػكافي،ُالضػررُفػيُالفقػو50ُىكُالعمؿُالمحظكرُفيُذاتوُشرعان.ُالػدريني،ُنظريػةُالتعسػؼُ)صُالتعدي:ُ(3)

ىكُمناقضةُقصدُالشارعُفيُتصرؼُمأذكفُفيوُشرعانُبحسبُاألصؿ.ُانظر:ُُوالتعسف:(،803ُاإلسبلميُ)ص
،ُالضػررُفػيُىكُالتقصيرُفػيُاالحتيػاطُكالتثبػتُعنػدُاسػتعماؿُالحػؽ.ُمػكافيُواإلىمال:(ُمفُىذاُالبحث،9ُ)ص

 (.804ُالفقوُاإلسبلميُ)ص
ُ(.778ُلضررُفيُالفقوُاإلسبلميُ)صانظر:ُمكافي،ُاُ(4)
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رر بغير حق: ب.  ُ أمثلة على الضَّ

ُإنساف،ُغيرهُممؾُفيُحفرُ"إذا. قال النووي: 1 ُفيكُالمالؾ؛ُبإذفُحفرُإفُ،نظرُكىمؾُبو
فُممكو،ُفيُكحفره ُعمىُالديةُكتككفُ،عدكاناُنُلككنوُالضماف؛ُبوُتعمؽُإذنو،ُبغيرُحفرُكا 
ُ.ُ(1)مالو"ُفيُالضمافُكجبُآخر،ُماؿُأكُدابةُبوُىمؾُكلك.ُالعاقمة

ترتبُعمىُماُيأفُالتصرؼُفيُممؾُالغيرُبغيرُإذفُصاحبو،ُكبغيرُكجوُحؽ،ُُكُوجو الدللة:
ُعمىُممؾُالغيرُبكجوُغيرُحؽ،الذلؾُ يجبُفيوُييمنع،ُُكُضررُبالغيرُيعتبرُضرران،ُألنوُتعدٌو

ُالضماف.ُ

رُفيُالمعالجةُحتىُ": . قال الدردير2 أفُالطبيبُإذاُجيؿُعمـُالطبُفيُالكاقع،ُأكُعمـُكقصًّ
ُ.ُ(2)"فإنوُيضمف،ُكالضمافُعمىُالعاقمةُبسببُذلؾ،ُماتُالمريض

أفُاستعماؿُالحؽُإذاُكافُمشكبانُباإلىماؿُكعدـُاالحتياطُالمناسب،ُيسمبُصفةُ وجو الدللة:
المشركعيةُعفُاستعماؿُىذاُالحؽ،ُكماُيترتبُعمىُذلؾُمفُالضررُبالغيرُيعتبرُضرران،ُيجبُ

ُ.ُ(3)فيوُالضماف

يتبيفُأفُالتصرؼُالُيعتبرُضرران،ُإالُإذاُاستعمؿُبكجوُغيرُحؽ،ُُل ما خالل ما سبقمن خال 
ُإماُإذاُاستعمؿُبكجوُحؽ،ُفبلُيعتبرُضررانُممنكعانُكإقامةُالعقكباتُالشرعيةُكدفعُالصائؿ.ُ

رر مشروعة في األصل: رابعًا: أن تكون المصَّ   لحة التي وقع علييا الضَّ

ُتحصيمياُفيُكيأذفُالشرعُيابُييقرُالتيلحة: أ. المقصود بمشروعية المصَّ  ُىذهُكفائدة،
ُإخبلؿُأمُعميياُيقعُأفُمفُالمصمحةُلتمؾُالحمايةُإثباتُالمصمحة ،ُبياُأخؿُإذاُبحيث،
،ُضرراُنُاإلخبلؿُالعتبارُفيشترط،ُالشرعيُالنظرُفيُلممسئكليةُمكجباُنُضرراُنُاإلخبلؿُىذاُفيعتبر

ُ.ُ(4)ممنكعةُكليستُمشركعةُاإلخبلؿُعميياُكقعُالتيُالمصمحةُتككفُأف

ُ

                                                           

 (.9/317ُالنككم،ُركضةُالطالبيفُ)جُ(1)
 (.4/355ُ،ُالشرحُالكبيرُ)جالدرديرُ(2)
 (.854ُمكافي،ُالضررُفيُالفقوُاإلسبلميُ)صُ(3)
ُ(ُمفُىذاُالبحث.68ُانظر:ُ)صُ(4)
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رر على مصلحة غير مشروعية ب. مثال ُ :وقوع الضَّ

ُمفُالكاجبُفعؿُألنوُعميو؛ُضمافُفبلُفأراقياُخمراُنُمسمُـوُمفُمسمـُغصبُإذا:ُ"المازريُّ قاؿُ
ُ.ُ(1)"يدهُفيُىيُمفُبياُمخاطباُنُكافُالتيُاإلراقة

مصمحةُُألفأفُالتصرؼُفيُإراقةُالخمرُالُيعتبرُضرران،ُكالُيجبُفيوُالضماف،ُُوجو الدللة:
ُكقعُعمىُمصمحةُمشركعةُُألفالخمرُليستُمشركعةُفيُاألصؿ،ُُك الضررُالُيعتبرُإالُإذا

ُكليستُممنكعة.ُ

كعميوُفإفُالضررُالُيككفُمعتبرانُُكممنكعان،ُإالُإذاُأخؿُبمصمحةُمشركعةُفيُاألصؿ،ُأماُإذاُ
ُمصمحةُغيرُمشركعةُ_أمُمحرمةُأكُممنكعُمنيا_ُفبلُيعتبرُضررانُفيُالنظرُالشرعي.ُأخؿُب

رر مستحقة للمضرور:   خامسًا: أن تكون المصلحة التي وقع علييا الضَّ

ُلـُتكفُمستحقةُأ. المقصود بيذا الشرط:  أفُاإلخبلؿُبالمصمحةُالكاقعةُعمىُالمضركر،ُإذا
ُمستحقةُ ُبالمصمحة ُاإلخبلؿ ُكاف ُإذا ُأما ُالشرع، ُفيُنظر ُضرران ُبيا ُاإلخبلؿ ُيعتبر ُفبل لو،

ُقاؿُ ُالضماف. ُكيجبُفيو ُييمنع، ُيعتبرُضرران، ُفإفُىذا "فيبطؿُماُُ:البرّ  ابن عبدلممضركر،
ُ.ُ(2)استحقت،ُكثبتُممكياُلصاحبيا،ُكمنعُمفُذلؾ"ُأحدثوُاإلنسافُعمىُغيره،ُمنفعةُقد

ُضمنيا؛ُغيره،ُشجرةُأغصافُفأيبستُناراُنُأكقدُ"إف مصلحة مستحقة للمضرورب. مثال على 
ُدخكلياُألفُيضمنيا؛ُفبلُىكائو،ُفيُاألغصافُتككفُأفُإالُكثيرة،ُنارُمفُإالُيككفُالُذلؾُألف
ُ.ُ(3)لحرمتيا"ُداره؛ُفيُالتصرؼُمفُيمنعُفبلُمستحؽ،ُغيرُعميو

مصمحةُغيرُمستحقةُلو،ُكالُالغيرُصكؿُأغصافُصاحبُالشجرةُفيُجكارُأفُحوجو الدللة: 
الذمُيجبُفيوُيعتبرُىذاُالتصرؼُالذمُمفُشأنوُاإلخبلؿُبتمؾُالمصمحةُمفُالضررُالممنكعُ

ُ.ُ(4)الضماف

 وعليو فالضرر ل يعتبر شرعًا إل إذا أخل بمصلحة مستحقة للمضرور.

                                                           

 (.7/318ُ،ُالتاجُكاإلكميؿُلمختصرُخميؿُ)جكاؽالمُ(1)
 (.20/161ُالبٌر،ُالتمييدُ)جُعبدابفُُ(2)
 (.5/447ُ(؛ُأبكُالفرج،ُالشرحُالكبيرُعمىُمتفُالمقنعُ)ج5/227ابفُقدامة،ُالمغنيُ)جُ(3)
ُ(.888ُلضررُفيُالفقوُاإلسبلميُ)صمكافي،ُاُ(4)
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  .اإلضرارمطلب الثالث: تمحضُّ قصد ال
ُأق ُىك ُالمعيار ُكجكدهىذا ُبدليؿ ُكأصميا، ُالتعسؼ ُمعايير ُُدـ ُالقديمة، ُالشرائع كمجافاتوُفي

ُ.ُ(1)لمبادئُاألخبلؽُظاىرة

خريف،ُحتىُالُتتكفرُنيةُأخرلُتكجيوُإرادةُنحكُاإلضرارُباآلأوًل: المقصود من قصد اإلضرار: 
قياسانُبنيةُنفعُالنفسُالتافيةُكالتيُالُتصمحُُ،اإلضرارُغايةُراجحةسكلُاإلضرار،ُأكُيككفُ

ُ.ُ(2)ألفُتيقارفُباألكلى

ُ،التشريعُفيُلقصدهُمكافقاُنُالعمؿُفيُقصدهُيككفُأفُالمكمؼُمفُالشارعُقصد"ُ:الشاطبيُقاؿ
ُناقضُماُككؿُالشريعة،ُناقضُفقدُلو؛ُشرعتُماُغيرُالشريعةُتكاليؼُفيُابتغىُمفُككؿ

ُأما،ُباطؿُفعمموُلو؛ُتشرعُلـُماُالتكاليؼُفيُابتغىُفمفُباطؿ،ُالمناقضةُفيُفعممو،ُالشريعة
ُكدرءُالمصالحُلتحصيؿُكضعتُإنماُالمشركعاتُفإفُفظاىر،ُباطؿ؛ُالمناقضُالعمؿُأف

ُ.ُ(3)"مفسدةُدرءُكالُمصمحةُجمبُبياُخكلؼُالتيُاألفعاؿُتمؾُفيُيكفُلـُخكلفتُفإذاُالمفاسد،

ُلثبكتُإضرار؛ُىكُحيثُمفُاإلضرارُإلىُالقصدُمنعُفيُإشكاؿُفبل"ُ:فيُمكضعُآخرقاؿُُك
ُ.(4)"اإلسبلـُفيُضرارُكالُضررُال"ُأفُعمىُالدليؿ

فالقصدُإلىُاإلضرارُبالغيرُممنكعُفيُالشريعة،ُكيمتنعُكذلؾُالفعؿُالذمُاتخذُكسيمةُلمتعبيرُ
ُ.ُ(5)تشريعوُلمحقكؽعنوُأكُلتحقيؽُىذاُاإلضرار،ُألنوُيتنافىُكأغراضُالشارعُالحكيـُمفُ

 : تمحض قصد اإلضرار معيارأصل  ثانيًا:

رُىُالُىُ"ُأ. حديث النبي صلى هللا عليو وسلم: رى ُ.(6)"ًضرىارُىُكىالُىُضى

ُ

                                                           

 (.243ُالدريني،ُنظريةُالتعسؼُ)صُ(1)
 (.37ُالقدكمي،ُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُفيُاألحكاؿُالشخصيةُ)صُ(2)
 .ُ(.28ُ_3/23الشاطبي،ُالمكافقاتُ)جُ(3)
 ُ(.55ُالمرجعُالسابؽ،ُ)صُ(4)
 (.243ُالدريني،ُنظريةُالتعسؼُ)صُ(5)
ُ(.36ُسبؽُتخريجو،ُ)صُ(6)
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دخاؿُالضررُبغيرُحؽوُُابن رجب الحنبلي:قاؿُ ُفيُالشرع،ُكا  "فالمعنىُأفُالضررُنفسوُمينتؼو
ُفيُالشرع" كذلؾ،ُأمُكذلؾُىكُمينتؼو
(1)ُ.ُ

ا"ُالنبي صلى هللا عليو وسلم:ديث ب. ح اًُبالنًٌَياًت،ُاألىٍعمىاؿُيًُإَنمى َنمى اُاٍمًرئُوًُلكيؿًٌُُكىاً  ُ.ُ(2)..."ُنىكىلُمى

فُكانتُفاسدة،ُُالحديث دلّ  أٌفُحَظُالعامؿُمفُعمموُنيتيو،ُفإفُكانتُصالحةُفعمموُصالح،ُكا 
ُ، ُكباطؿه عمموُباطؿ،ُكقصدهُمردكدُُإفاإلضرارُبالغير،ُفُبنيتوُمفُقصدُعمىُأفٌُُكفعمموُفاسده

ُالشارع،ُُعميو؛ ُلقصد ُاإلضرارُمخالفة ُكفيُقصد ُكحرمةن، ُالنياتًُحبلن ألفُاألعماؿُتدكرُمع
ُ.ُ(3)فيبطؿُالعمؿُببطبلفُالنية

ُ:ُ(4)تحقيق ىذا المعيار شرطان أساسيانويشترط ل

ُ.ُأفُيقصدُصاحبُالحؽُإلحاؽُالضررُبالغيرُعمدان.1ُ

قصدُإلىُتحقيؽُمنفعةُكلكُلشيءُآخر،ُكال.ُأفُيتمحَضُقصدهُلذلؾ،ُبحيثُالُيصحبوُقصد2ُ
نماُتندرجُتحتُمعيارُعدـُالتناسبُبيفُمصمحةُكانتُضئي مة،ُفبلُتنطبؽُعمىُىذاُالمعيار،ُكا 

ُصاحبُالحؽُكالضررُالذمُيصيبُالغير.ُ

لكشف ذلك, ومن القرائن التي اإلضرار, فإنو ُيستعان بالقرائن  ولصعوبة الكشف عن قصد
 يعتمد علييا في الكشف عن قصد اإلضرار: 

ُصاحبُالحؽ. تفاىة المصلحة: 1 ُتحقيقيا ُيريد ُالتي ُالمصمحة ُتككف ُبماُُتافيةُأف مقارنة
ُ.ُ(5)ةُمظنةُلقصدُاإلضرارُبالغيرفعموُمفُأضرارُفاحشة،ُفيذهُالتفاىيترتبُعمىُ

لوُمنفعةُفيُاستعماؿُحقو،ُكمعُذلؾُيترتبُعميوُأفُالُيككفُلئلنسافُ. انتفاء المصلحة: 2
ضررُبالغير،ُفييمنع،ُألفُذلؾُقرينةُعمىُتمحضُقصدهُلئلضرار
(6)ُ.ُ

                                                           

ُكالحكـُ)جُ(1)  (.2/212ُابفُرجب،ُجامعُالعمـك
ُُ.ُ[1:ُرقـُالحديث1/6البخارم:ُصحيحُالبخارم،ُبدءُالكحي/كيؼُكافُبدءُالكحي...،ُُ]ُ(2)
 (.37ُالقدكمي،ُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُ)ص؛ُ(1/64ج)ُكالحكـُالعمـكُجامع،ُرجبُابفُ(3)
 (.78ُ_77جانـ،ُالتدابيرُالشرعيةُلمحدُمفُالطبلؽُالتعسفيُ)صُ(4)
 (.31ُي،ُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُ)صب(؛ُمجُك200دريني،ُنظريةُالتعسؼُ)صالُ(5)
 (.246ُالدريني،ُنظريةُالتعسؼُ)صُ(6)
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ىكُأفُيستعمؿُاإلنسافُحقوُبشكؿُسمبي،ُبمنعُغيرهُ. الستعمال الحق على وجٍو سلبي: 3
ُ.ُ(1)كمييمامفُاالنتفاعُبحقو،ُكاالرتفاؽُبأرضوُمثبلن،ُإذاُترتبُعمىُىذاُاالرتفاؽُنفعُل

أفُيككفُلصاحبُالحؽُ. اختيار صاحب الحق وسيلة أضر من غيرىا في استعمال حقو: 4
ُيترتبُعميياُضررُ ُإالُأفُإحداىما ُيستعمؿُحقو، ،ُكاألخرلُأكبرُبالغيرطريقافُيممؾُبأييما

عمىُاستعماؿُ،ُكيقكـُصاحبُالحؽُعمىُاستعماؿُأضرُالكسائؿ،ُفإفُفيُإصرارهُأقؿُضرراُن
الُييجبرُقرينةُكاضحةُعمىُقصدهُاإلضرارألكثرُضرران،ُالكسيمةُا ،ُفيمنعُمفُاستعماؿُحقوُكا 

ُ.ُ(2)عمىُاستخداـُالكسيمةُاألقؿُضرراُن

  رابعًا: أمثلة على معيار قصد اإلضرار:

إفُحبسُالمديفُالمماطؿُالممتنعُعفُاألداء،ُشرعُإلكراىوُعمىُُأ. حق الدائن على المدين:
إظيارُماُخفيُمفُمالو،ُكفاءنُلدينو،ُشريطةُأفُيككفُقدُغمبُعمىُالظفُيساره،ُفيحبسُبناءنُ

طمبو،ُألفُاستعمالوُلحقوُفيُعمىُطمبُالدائف،ُفإذاُثبتُإعسارُالمديف،ُفبلُييجابُالدائفُإلىُ
كد،ُكىكُإظيارُماُخفيُمفُماؿُالمديف،ُكعميوُيمكفُأفُيعتبرُىذاُالحاؿُالُيؤدمُإلىُالمقص

ذلؾُقرينةُقاطعةُعمىُأنوُيقصدُمجردُإحداثُالضررُبالمديف،ُألفُاألصؿُأفُأعماؿُالمكمفيفُ
ُ.ُ(3)يجبُأفُيككفُالقصدُفيياُمكافقانُلقصدُهللاُفيُالتشريع

ُ.ُ(4)ه"ثبتُيسارُيحتىُيُىُو،رُالمديفُفبلُيجكزُحبسُيسٍُثبتُعُيُ"إفٍُُالعز بن عبدالسالم:قاؿُ

ُطرؼُمفُالنارُفأكقدُبأرضو،ُالصقةُجارهُكأرضُأرضو،ُفيُقطفُلوُرجؿ حرق القطن :ب. 
ُإذاُألنوُالنار؛ُأكقدُالذمُعمىُالقطفُضمافُكافُالقطفُذلؾُفأحرقتُالقطفُجانبُإلىُأرضو
ُ.ُ(5)القطفُإحراؽُقاصداُكافُالقطفُإلىُتتعدلُنارهُأفُعمـ

ُ

ُ

                                                           

 (.246ُ)صُالدريني،ُنظريةُالتعسؼُ(1)
 (.39ُالحؽُفيُاألحكاؿُالشخصيةُ)صالقدكمي،ُالتعسؼُفيُاستعماؿُُ(2)
ُ(.249ُالدريني،ُنظريةُالتعسؼُ)صُ(3)
 (.1/120ُبفُعبدالسبلـ،ُقكاعدُاألحكاـُفيُمصالحُاألناـُ)جاُ(4)
ُ(.161ُ،ُمجمعُالضماناتُ)صالبغدادمُ(5)
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ُ طبة:العدول عن الخِ  علىقصد اإلضرار تمحض رابعًا: تطبيق معيار 

ُبالطرؼُاآلخر،ُ ُاإلضرار ُبقصد ُفيُالعدكؿُعفُالخطبة ُالخاطبيفُحقو ُأفُيستعمؿُأحد ىك
،ُ،ُيجبُمنعوفيُاستعماؿُالحؽُاُن،ُفإفُىذاُيعتبرُتعسففعبلُنُكترتبُعمىُذلؾُاإلضرارُبالغير
ُ.كمناقضةُقصدُالشارعُباطمةلماُفيوُمفُمناقضةُقصدُالشارع،ُ

يتبيفُقصدُاإلضرارُفيُالعدكؿُعفُالخطبة،ُإذاُقاـُأحدُالخاطبيفُبالعدكؿُعفُالخطبةُبقصدُُك
ُلتشييرُكتشكيوُسمعةُالطرؼُاآلخر.ُاالنتقاـُأكُا

كيككفُذلؾُمفُخبلؿُكقكعُالضررُبالطرؼُاآلخر،ُكترتبُعمىُىذاُالضررُتفكيتُمصمحة،ُ
أكُالسفر،ُأكُخسارةُأمكاؿُتجييزُالبيتُبالنسبةُلمخاطبُأكُخسارةُالعمؿُأكُالدراسةُكإكماؿُ

ُامرأةُ ُأك ُآخر ُرجؿ ُمف ُالزكاج ُمصمحة ُتفكيت ُككذا ُلممخطكبة، ُبالنسبة ُلمعرس ُجياز شراء
ُأخرل،ُأكُعزكؼُالناسُعفُطمبُالزكاجُبأحدىما.

ُتمحُوجو الضَّرر في ذلك: ُفيىك ُالخاطبيفُفيُاستعماؿُحقو ُاإلضرارُلدلُأحد ُضُقصد
ُ،ُككقكعُالضررُبالطرؼُباآلخر.ُبتعسؼُالعدكؿُعفُالخطبة

أفُاستعماؿُأحدُالخاطبيفُحقوُفيُالعدكؿُعفُالخطبةُبقصدُاإلضرارُبالغير،ُىكُالخالصة: 
عيفُالتعسؼ،ُكيجبُمنعو،ُكذلؾُمنعانُلمضررُالذمُقاـُالدليؿُعمىُحرمتو،ُكلماُفيُذلؾُمفُ

ُال ُالحؽ ُىذا ُاستعماؿ ُفي ُالشارع ُقصد ُالشارعُمناقضة ُقصد ُكمناقضة ُليما، ُالشرع ُأقره ذم
ُباطمة.ُ

رر الفاحش.المطل  ب الرابع: معيار الضَّ
ُلميدـُسبباُنُيككفُماُىكأوًل: المقصود بالضَّرر الفاحش:  ُالبناءُييكىفُماُأك، ُعفُيخرجُأك،

ُبالكميةُاالنتفاع ُاألصميةُالحكائجُمفُيمنعُماُكىك، ُبالكميةُالضكءُكسد، ُالعرؼُقضىُأك،
ُمنوُاالحترازُيمكفُكالُيحتمؿُالُكبيرُمثموُبأفُكالعادة ُاألصميةُلممنفعةُمفكتاُنُيككفُأفُأك،

ُ.ُ(1)الشيءُمفُالمقصكدة

ُ

                                                           

ُ(ُمفُىذاُالبحث.71ُصانظر:ُ)ُ(1)
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كقدُقررُالفقياءُالمسممكفُىذاُالمعيارُلتنسيؽُالمصالحُالفرديةُالمتعارضة،ُالُسيماُالعبلقاتُ
ُ.ُ(1)العاـالجكارية،ُكالُشؾُأفُفيُتنظيمياُكتنسيقياُرعايةُلمصالحُ

ُفإ ُالفرديةُالمصالحُبيفُالتكازفُإخبلؿُفكبناءُعميو ُإلحاؽُإلىُإحداىاُتحصيؿُيؤدمُبحيث،
ُالضررُليذاُدفعاُن،ُبحقوُالتصرؼُاإلنسافُمنعُفيُذاتوُحدُفيُسبباُنُيككف،ُخرلباألُالفاحش
ُ.ُ(2)فيوُكالتعسؼ

 رر الفاحش: ثانيًا: أصل معيار الضَّ 

رُىُالُى"ُوسلم:حديث النبي صلى هللا عليو  رى  .ُ(3)"ًضرىارُىُكىالُىُضى

رر الفاحش:   ثالثًا: أقسام الضَّ

ىكُالذمُيصيبُاإلنساف،ُدكفُأفُيخرجُعفُحدكدُاستعماؿُالحؽُالضرر الفاحش المألوف: أ. 
العادم،ُمثؿ:ُإقامةُالمنازؿُبعضياُإلىُبعضُعمىُارتفاعاتُمتساكية،ُكاألضرارُالتيُتيحدثياُ

شغاؿُحيزُمفُالشارعُأعماؿُالبناء،ُمفُأصكات ُ.ُ(4)ُبمكادُالبناءُالحفرُكا 

ُالضررُالمألكؼ،ُفبلُبدُمفُتحمموُكالتسامحُفيو،ُإذُلكُقيؿُبمنعو،ُألدلُُالدريني:قاؿُ "أما
ذلؾُإلىُتعطيؿُاستعماؿُحقكؽُالممكيةُكافة،ُكذلؾُيخالؼُالنصكصُالكاردةُفيُكاليةُالتصرؼُ

ُإم ُاستقامة ُلعدـ ُكالمعقكؿ، ُمخالؼُلئلجماع ُأنو ُكما ُالممؾ، ُالممكيةُفي ُحؽ ُاستعماؿ كانية
ُ.ُ(5)"بإطبلؽ

ُكالضكءُضرر الفاحش غير المألوف: ب. ال ُكالدخاف ُاآلخريف، ُحقكؽ ُتجاكز ُفيو ُالذم ىك
ُ ُالسكف، ُالذمُيمنع ُكطرؽُالحديد ُإضرارُالمتكاصؿ، ُفكمو ُالجار، ُإحداثُالخرؽُفيُبناء أك

ُ.ُ(6)بالغيرُمفُدكفُحؽ

                                                           

 (.269ُالدريني،ُنظريةُالتعسؼُ)صُ(1)
ُ(.280ُ)صُالمرجعُالسابؽ،ُ(2)
 (.36سبؽُتخريجو،ُ)صُ(3)
 (.94ُجانـ،ُالتدابيرُالشرعيةُلمحدُمفُالطبلؽُالتعسفيُ)صُ(4)
 (.269ُالدريني،ُنظريةُالتعسؼُ)صُ(5)
ُ(.95ُجانـ،ُالتدابيرُالشرعيةُلمحدُمفُالطبلؽُالتعسفيُ)صُ(6)
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بحيثُكمفُذلؾُتعطيؿُمنافعُاألمبلؾُتعطيبلنُماديانُمممكسان،ُ والضرر الفاحش قد يكون ماديًا:
ُ.(1)يصعبُمعوُاالستفادةُمفُالممؾ

 مثال ذلك: 

ُاماُنحمَُُفيوُيبنيُأفُنحكُبجاره،ُرُ يضُيُتصرفاُنُممكوُفيُالتصرؼُلمرجؿُكليس"ُابن قدامة:قاؿُ
ُيحفرُأكُخربيا،كيُيُالحيطافُزُ ييُيُقصارةُافكَُدُيُيجعموُأكُاريف،العطَُُبيفُخبازاُنُيفتحُأكُالدكر،ُبيف
 .ُ(2)"اىُىماءُىُجتذبُييىُُجارهُبئرُجانبُإلىُبئراُن

ُمفُوقد يكون الضرر الفاحش معنويًا:  ُالمألكفة ُالممؾ ُمنافع ُكتعطيؿ ُالجار، ُبإيذاء كذلؾ
ُ.ُ(3)تصرؼُاإلنسافُبحريةُفيُممكو

بيتانُكفتحُفيوُأبكابانُكشبابيؾ،ُييشرؼُمنياُعمىُدارُجارهُكأىموُكعيالوُكماُلكُبنىمثال ذلك: 
(4)ُ.ُ

الفاحشُالذمُقررهُالفقياء،ُيعتبرُضابطانُميمانُفيُتحديدُالفعؿُالتعسفي،ُكعميوُفمعيارُالضررُ
ُتعطيبلنُكذ ُأمبلكيـ ُمنافع ُمعيا ُيعطؿ ُأضراران، ُباآلخريف ُالحؽ ُإلحاؽُصاحب ُخبلؿ ُمف لؾ

ُ.ُ(5)كبيران،ُبحيثُيصعبُاالنتفاعُبيا

ُاالج ُكالمنزلة ُالمكاف ُطبيعة ُمعرفة ُعمى ُيتكقؼ ُالفاحش ُالضرر ُمعيار ُتطبيؽ تماعيةُكلكف
ُلتقريرُ ُكىيُخاضعة ُاالعتبارات، ُمف ُكغيرىا ُال، ُأـ ُلمضرر ُالعرؼُكالعادة ُكاعتبار لمسكاف،
ُفاحشانُ ُيككفُضرران ُال ُقد ُالراقي، ُلمسكف ُميعدو ُحيو ُفي ُفاحشان ُيككفُضرران ُما ُألف القضاء،

ُ.ُ(6)بالنسبةُلحيُصناعي

ُ

ُ

                                                           

 (.49ُالقدكمي،ُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُفيُاألحكاؿُالشخصيةُ)صُ(1)
 (.4/388ُابفُقدامة،ُالمغنيُ)جُ(2)
 (.50ُالقدكمي،ُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُفيُاألحكاؿُالشخصيةُ)صُ(3)
 (.4/474ُانظر:ُمالؾ،ُالمدكنةُ)جُ(4)
ُ(.50ُالقدكمي،ُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُفيُاألحكاؿُالشخصيةُ)صُ(5)
ُ(.279ُالدريني،ُنظريةُالتعسؼُ)صُ(6)
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  طبة:رابعًا: تطبيق معيار الضَّرر الفاحش على العدول عن الخِ 

ُرغبتوُ ُكأىميا، ُالمخطكبة ُالخاطب ُييكىـ ُبأف ُالخطبة، ُعف ُالعدكؿ ُالفاحشُفي ُالضرر يككف
ُرغبتوُ ُكيؤكد ُالمير، ُمف ُجزء ُليا ُأفُيدفع ُبعد ُكيككفُاإليياـ ُينييُدراستو، ُأف بالزكاجُبعد
بالزكاجُبيفُالحيفُكاآلخر،ُفإذاُأتـُالدراسةُبعدُمضيُسنكاتُعديدة،ُعدؿُعفُالخطبة،ُفإنوُ

ُ.ُ(1)بياُضررانُفاحشان،ُكفكتُعميياُالزكاجُمفُشخصُآخرألحؽُؾُقدُيككفُبذل

ُفيُُوجو الضَّرر في ذلك: ُحقو ُالخاطبيف ُأحد ُاستعماؿ ُعمى ُالمترتب ُالفاحش ُالضرر ىك
ُالعدكؿُعفُالخطبةُبتعسؼُكبغيرُكجوُحؽ.ُ

أفُاستعماؿُأحدُالخاطبيفُحقوُفيُالعدكؿُعفُالخطبة،ُكترتبُعمىُُمن خالل ما سبق يتبين
ُاالستعماؿُضررُفاحشُبالطرؼُاآلخر،ُيعتبرُتعسف ُفيُاستعماؿُالحؽ،ُكيجبُُاُنىذا ساءة كا 

ُيختمؼُمفُ ُالضرر ُكىذا ُحرمتو، ُعمى ُالدليؿ ُقاـ ُالذم ُالفاحش، ُلمضرر ُمنعان ُكذلؾ منعو،
ُخاطبُآلخر.ُ

 ة: ــالصــخــال

ُ ُمفُتمحضُأفُاألصؿ ُحاالتُالتعسؼ، ُجميع ُتحتو ُكالذمُينتظـ ُالتعسؼ، ُلمعايير الجامع
ُالغير،ُ ُيصيب ُالذم ُكالضرر ُالحؽ ُصاحب ُمصمحة ُبيف ُالتناسب ُكعدـ ُاإلضرار، قصد
ُكاستعماؿُالحؽُعمىُالمعتادُبشرطُ ُالتيُشرعُمفُأجميا، كاستعماؿُالحؽُفيُغيرُالمصمحة

ُكىك:ُُالمعاييرُفكؿُىذهترتبُالضررُكغيرُالمعتاد،ُكالضررُالفاحش،ُ ُكاحدو تنتظـُتحتُأصؿو
استعمال الحق في غير أكُُقصد الشارع في تصرف مأذون فيو شرعًا بحسب األصل, ةمناقض

ُ.ُ(2)ما شرع لو

،ُمفُحيثُالمشركعيةُأنياُتضبطُالفعؿُالتعسفي،ُكتحديدُماىيةُىذاُالفعؿُوأىمية ىذه المعايير
القضائيةُكالتنفيذيةُفيُإثباتُالحكـُفيُمسائؿُالنزاعُأكُعدـُالمشركعية،ُكذلؾُيخدـُالسمطةُ

ُعمىُأسسُثابتة،ُمماُيؤدمُإلىُاستقرارُالقضاءُكتحقيؽُالعدؿُبيفُالناس.

                                                           

 (.242جانـ،ُمقدماتُعقدُالزكاجُ)ص(1)

ُ(.32ُ_31(؛ُالدريني،ُالحؽُكمدلُسمطةُالدكلةُفيُتقييدهُ)ص281الدريني،ُنظريةُالتعسؼُ)صُ(2)
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ُكذلؾُمفُخبلؿُوىذه المعايير تنطبق على التعسف في استعمال حق العدول عن الخطبة ،
ُا ُبالطرؼ ُاإلضرار ُلقصد ُالعدكؿ ُفي ُحقو ُباستعماؿ ُالخاطبيف ُأحد ُلتحقيؽُقياـ ُأك آلخر،

ُأكُأفُيككفُاالستعماؿُضئيمةُالُتتناسبُمعُاألُمصمحة ضرارُالتيُتصيبُالطرؼُاآلخر،
لحؽُالعدكؿُمفُأحدىماُلتحقيؽُمصمحةُغيرُمشركعة،ُأكُباستعماؿُأحدىماُحقوُفيُالعدكؿُ
عمىُكجوُمعتادُبشرطُترتبُالضررُعميوُأكُغيرُمعتاد،ُأكُترتبُعمىُىذاُاالستعماؿُضررُ

ُألحدُالخاطبيف.فاحشُ

ُفاستعماؿُحؽُ ُاألغراضُكعميو ُليذه ُلقصدُالغيرُالعدكؿُعفُالخطبة ُمناقضة ُفيو مشركعة،
ُفاستعماؿُ ُكعميو ُالشارعُباطمة، ُقصد ُكمناقضة ُشرحُلو، ُلمحؽُفيُغيرُما الشارعُكاستعماؿه

،ُكيجبُمنعو،ُمنعانُلمضررُالذمُقاـُالدليؿُ ُشرعان،ُكفيوُتعسؼه عمىُالحؽُليذهُاألغراضُباطؿه
ُُحرمتو.

 عن العدول في لتعسفلمشروعة الغير استخدام ىذه األغراض  عن الناتجة األضرار ومن
 :الخطبة

 :المخطوبة حق في .أ

ُكىيُكؿُأذمُيصيبُالمخطكبةُفيُجسدىاُأكُماليا.: ماديةال ضراراأل. 1

ُآخرُشخصُوُمفُبالزكاجُالمخطكبةُمصمحةُتفكيت :مثل  ُإكماؿُفيُمصمحتياُتفكيتُأك،
ُالعمؿُأكُالسفرُأكُالدراسة ُاألمكاؿُكأ، ُُخسارة ُلشراء ُقامتُبدفعيا ُخاصالتي ُ،بياُجياز
ُ.األضرارُمفُكغيرىا

ُعاطفتيا.ُكأشرفياُأكُخطكبةُفيُسمعتياُىيُكؿُأذمُيصيبُالمُ:معنويةال ضراراأل. 2

ُإلىُذلؾُيؤدمُكقد،ُسيئةُالنفسيةُحالتياُيجعؿُمما،ُكالتشييرُبياُالمخطكبةُسمعةُتشكيوُمثل:
َطابُليا ُ.الزكاجُعفُعزكفياُأك،ُىجرُالخي

 :الخاطب حق في. ب

ُىيُكؿُأذمُيصيبُالخاطبُفيُجسدهُكمالو.ُ: ماديةال ضراراأل. 1



 

81 
 

ُالتيُاليداياُكأمكاؿُالعرسُكمراسـُالبيتُلتجييزُبدفعياُقاـُالتيُالكبيرةُاألمكاؿُخسارةُمثل:
ُلممخطكبةُقٌدميا ُلُبسببُلمعمؿُأكُلمدراسةُسكاءُسفرهُبإلغاءُأك، ُمفُكغيرىاُمزكاجاستعداده

ُ.األضرار

ُعاطفتو.ُكأشرفوُُكأفيُسمعتوُىيُكؿُأذمُيصيبُالخاطبُُ:معنويةال ضراراأل. 2

ُتؤدمُقد،ُسيئةُنفسيةالُحالتوُيجعؿُمما،ُالناسُبيفُكالتشييرُبوُالخاطبُسمعةُتشكيةُمثل:
ُ.منوُالزكاجُاآلخريفُرفضُأك،ُأخرلُمرةُبالزكاجُرغبتوُعدـُإلى
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 المبحث األول
 الخطبة عن العدول في التعسف على المترتبة اآلثار

الخطبةُفيُالشرعُىيُكعدُبالزكاجُكليستُعقدان،ُكليسُلياُقكةُإلزامية،ُكماُذكرتُسابقان،ُكأفُ
ىذهُالغايةُبيفُُتتـٌُُالُافؽُكالرضاُبيفُالخاطبيف،ُكلكفُقدالغايةُمفُالخطبةُىيُالتعارؼُكالتُك

ُذكرت ُكقد ُالخطبة، ُعف ُالعدكؿ ُعمييا ُفيترتب ُجكازُُالخاطبيف، ُىك ُالراجح ُالرأم ُأف سابقان
ُالخاطبيفُبعدـُ ُأحد العدكؿُعفُالخطبة،ُكىكُحؽُشرعيُلكبلُالطرفيف،ُكليسُلمقاضيُإلزاـ

ُشرعي.ُ ُالعدكؿ،ُكلكفُديانةُيككفُأحدُالخاطبيفُآثمان،ُإفُكافُالعدكؿُلغيرُسببو

ُحكمياُُوبناء عليو ُبياف ُيجب ُالتي ُبعضُاآلثار ُيترتبُعميو ُقد ُالخطبة، ُعف ُالعدكؿ فإف
ُ ُأثر ُمنيا، ُالشرعي، ُالميرالتعسؼُفي ُمف ـى ُقيدًٌ ُما ُعمى ُفترةُُيااكاليدُةكُىبٍُكالشَُُالعدكؿ أثناء

الخطبة،ُكحكـُاختبلؼُالخاطبيفُفيُالمقٌدـ،ُىؿُىكُمفُالميرُأـُمفُاليدايا؟ُكحكـُاألضرارُ
ُنكيةُالمترتبةُعمىُالتعسؼُفيُالعدكؿُعفُالخطبة.ُالماديةُكالمع

 المدفوع سلفاً  طبة في الميرالمطلب األول: أثر التعسف في العدول عن الخِ 
 . (1))الصداق(

جرتُعادةُبعضُالمجتمعاتُالعربيةُكاإلسبلميةُأفُييقٌدـُالخاطبُجزءانُمفُالميرُأكُكمو،ُعندُ
ُ.ُ(2)لجديةُسعيوُكرغبتوُفيُالزكاجاإلعبلفُعفُالخطبةُأكُأثناءىا،ُتأكيدانُ

                                                           

داقُ(1) داق والصِّ ديؽه،ُيقاؿ:ُأصدؽُالمرأةُحيفُتزكجياُأمُجعؿُُ:لغةً  الصَّ ميرُالمرأة،ُكجمعيا:ُأٍصًدقةهُكصي
ُ داقان. ُصى ُالرازمليا ُ)ج(1/174ج)ُالصحاحُمختار، ُالعرب ُلساف ُمنظكر، ُابف ُمف10/197ُ؛ ُمجمكع (؛

اسـُلمماؿُالذمُيجبُفيُعقدُالنكاحُعمىُُأما اصطالحًا عند الحنفية:(.1/511ُالمؤلفيف،ُالمعجـُالكسيطُ)ج
ُالمحتارُ)ج ُدىٍر ُابفُعابديف، ُبالعقد. ُأك ُبالتسمية ُإما ُالبضع 2/229ُالزكجُمقابمة ُييجعؿُُعند المالكية:(. ما

ُأكُُعند الشافعية:(.2/428ُلمزكجةُفيُنظيرُاالستمتاع.ُالصاكم،ُحاشيةُالصاكمُ)ج ماُكجبُبنكاحُأكُكطءو
ُ)ج ُالبيية ُالغرر ُالسنيكي، ُشيكد. ُكرجكع ُكرضاع ُقيران ُبيٍضعو ُالمحتاج4/181ُتفكيت ُمغني ُالشربيني، (؛

4/366ُ)ج ُُعند الحنابلة:(. ُالعقد ُفي ُسمي ُسكاء ُالنكاح ُالحاكـُأكُبتراضييماُبعدهُفرضُكأالعكضُفي
بالماؿُُوعرفو الزحيلي:(.5/128ُ.ُالبيكتي،ُكشاؼُالقناعُ)جمكرىةُأكُالشبيةُككطءُالنكاحُنحك:ُأم(ُكنحكه)

ُ ُحقيقة. ُبالدخكؿُبيا ُأك ُعمييا ُالزكجةُعمىُالزكجُبالعقد صداؽُأكُصدقة،ُُولو عشرة أسماء:الذمُتستحقو
 (.9/6758ُ،ُعبلئؽ،ُطىٍكؿ،ُنكاح.ُالزحيمي:ُكىبة،ُالفقوُاإلسبلميُ)جًنٍحمة،ُأجر،ُفريضة،ًُحبىاء،ُعيٍقر

ُ(.48ُإماـ،ُالزكاجُكالطبلؽُفيُالفقوُاإلسبلميُ)صُ(2)
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فقدُاتفؽُالفقياءُعمىُأفُالميرُيجبُرٌدهُفيُحاؿُُما دفع من المير أثناء الخطبة,أما حكم 
العدكؿُعفُالخطبةُإلىُالزكج،ُسكاءُكافُالعدكؿُمفُطرؼُالخاطبُأكُالمخطكبة،ُألفُالميرُ

بةُعمىُسبيؿُإتماـُالخطبةُأثرُمفُآثارُالزكاجُالصحيح،ُكالخاطبُدفعُالميرُفيُأثناءُالخط
،ُفيجبُرٌدهُإلىُالخاطبُفيُحاؿُالعدكؿُعفُالخطبة،ُكعميوُفإفُكافُبعقدُالزكاج،ُكىذاُلـُيتـٌُ

فُكافُقيمٌيانُاستردُعينوُإفُكافُقائمان،ُكقيمتوُإفُىمؾُأكُاستيمؾ ُ.ُ(1)الميرُمثمٌيانُاستردُمثمو،ُكا 

،ُفقالكاُبالتفريؽُبيفُإذاُكافُ(3)األشقروعمر ،ُ(2)مصطفى السباعي،ُذىبُإليوُوىناك رأي آخر
ُبوُ ُالمخطكبة ُكاشترت ُنقدان ُالمير ُالخاطب ُدفع ُإذا ُفيما ُالمخطكبة، ُأك ُالخاطب ُمف العدكؿ

ُفقالُك ُمعقكؿ، ُالخاطبُلسببُغير ُعدؿ ُثـ ُإجيازان، ُأكُا ُالنقد ُمثؿ ُبيفُإعادة ُالخيار ُلممرأة ف
ُقيمتو،ُكبيفُتسميـُالجياز.

ألفُالعدكؿُإفُكافُمفُجيةُالخاطب،ُكافُُد العدالة واإلنصاف,وىذا الرأي يعتمد على قواع
ُالمرأةُبرٌدُمثؿُالنقدُأكُقيمتو،ُكىيُفيُالغالبُتتصرؼُفيُالميرُبعدُالخطبةُ مفُالظمـُأفُتيمـز

ُأ ُفإف ُذلؾ، ُكغير ُجيازىا ُأكُفتشترمُبو ُالنقد ُمثؿ ُإليو ُترٌد ُالخاطبُبأف ُعدكؿ ُعند لزمناىا
ُتت ُبأف ُألزمناىا ُفقد ُكقيمتو، ُإف ما ُكا  ُكغيره، ُالجياز ُشراء ُمف ُلحقتيا ُالتي ُاألضرار افُحمؿ

ؿُأفُتتحمؿُىذهُالخسائر،ُألنياُىيُالتيُكانتُسببانُفيُذلؾ،ُالعدكؿُمفُالمخطكبة،ُفمفُالعد
ُ.ُ(4)فتككفُراضيةُبالخسارة

ُ

ُ

ُ
                                                           

ُالمرداكم،ُاإلنصاؼ3/260ُ(؛ُالخرشي،ُشرحُمختصرُخميؿُ)ج3/153ابفُعابديف،ُدرُالمحتارُ)جُ(1) (؛
عمر،ُالكاضحُشرحُقانكفُاألحكاؿُالشخصيةُُُ(؛ُاألشقر:1/57ج(؛ُأبكُزىرة،ُاألحكاؿُالشخصيةُ)8/296)ج

ُ)ص ُاإلسبلمي49األردني ُالفقو ُكىبة، ُالزحيمي: ُاألحكاؿ9/6509ُ)جُكأدلتوُ(؛ ُقانكف ُشرح ُالسباعي، (؛
(1/57الشخصيةُ)ج ُفقوُالنساءُ)ص؛ ُالزكاجُ)ص41عثماف، (؛ُالحمكم،ُآثارُالعدكؿ129ُ(؛ُبمحاج،ُأحكاـ

 (.420_419عفُالخطبةُ)ص
 (.1/57ُرحُقانكفُاألحكاؿُالشخصيةُ)جالسباعي،ُشُ(2)
 (.49ُاألشقر:ُعمر،ُالكاضحُشرحُقانكفُاألحكاؿُالشخصيةُاألردنيُ)صُ(3)
ُ(.1/57ُالسباعي،ُشرحُقانكفُاألحكاؿُالشخصيةُ)جُ(4)
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ُكافُالعدكؿُبسببُمفُُولكن يجب أن ُيقّيد الحكم السابق في حال عدول الخاطب, ُإذا بما
الخاطبُالُمفُالمخطكبة،ُككذلؾُيجبُأفُييقٌيدُفيُحاؿُعدكؿُالمخطكبة،ُبماُإذاُكافُالعدكؿُ

لسببُمفُالمخطكبة،ُُوبسببُمفُالمخطكبةُالُمفُالخاطب،ُكذلؾُأفُالخاطبُقدُيككفُعدكل
ُمعذ ُيككف ُكحينئذ ُيعممو، ُيكف ُلـ ُالمخطكبة ُعمىُعيبُفي ُالطبلعو ُيعدؿ ُحالةُفقد ُفي كران

عدكلو،ُكيككفُمفُالعدؿُأفُتقكـُالمخطكبةُبرٌدُمثؿُالميرُأكُقيمتو،ُألنياُالسببُالحقيقيُفيُ
ُ.ُ(1)ىذاُالنككؿ،ُفيجبُعميياُأفُتتحمؿُالضرر

كقدُيككفُالعدكؿُمفُطرؼُالمخطكبةُكلكفُبسببُمفُالخاطب،ُكأفُتطمعُعمىُعيبُفيُُ
ُالخاطبُأكُانحراؼُفيُسمككو،ُفحينئذُتككفُ معذكرةُفيُىذاُالعدكؿ،ُكليسُمفُالعدؿُأفُتيمـز

برٌدُمثؿُالميرُأكُقيمتو،ُبؿُيجبُتيخٌيرُبيفُإعادةُالمثؿُأكُالقيمةُكبيفُتسميـُالجيازُلمخاطبُ
ُأفُ ُفيجبُعميو فُحصؿُمفُالمخطكبة، ُألفُالعدكؿُكافُبسببُمفُالخاطبُكا  عمىُحالو،

ُ.ُ(2)يتحمؿُالضرر

ُالمؤدٌُُإفُالخسارة" بلحاج العربي: يقكؿ ُالجيازُكالمبمغ ُعفُقيمة ُمفُالناتجة ُيتحمميا لُفيو،
ُبيفُالردٌُ ُالخيار ُفمممخطكبة ُفإفُكافُالعدكؿُمفُالخاطب، ُأكُُتسببُفيُالعدكؿ، ُالنقد بمثؿ

كىذاُعادؿ،ُُتسميـُالجياز،ُكأماُإفُكافُالعدكؿُمفُالمخطكبةُفعميياُرٌدُمثؿُالصداؽُأكُقيمتو،
ذلُبالمرأةُبالعدكؿ،ُثـُنضيؼُإلىُذلؾُإلحاؽُخسارةُماليةُبأفُإذُالُييقبؿُأفُييمحؽُالرجؿُاأل

ُ.ُ(3)"زانُكمصاريؼُلـُتىعيدُبحاجةُإليياتتحمؿُجيا

 األعراف بين وتوفيقاً ُ،مبادئ العدالة واإلنصافألنو أقرب إلى  السديد؛راجح و الىذا الرأي 
،ُ(5)"الضررُييزاؿ"،ُكعمبلنُبالقاعدةُالشرعية،ُ(4)"لحديثُ"الُضررُكالُضرارُكُذلك, في المعاصرة

زالتوُتككفُبعدـُإلزاـُالمخطكبةُبتحمؿُاألضرارُالمترتبةُعمىُشراءُالجيازُكغيره،ُُك ذلؾُمفُكا 
خبلؿُإلزامياُبرٌدُالميرُبمثموُنقدانُأكُبقيمتو،ُإفُكافُالسببُمفُالخاطب،ُككذلؾُإزالةُالضررُ

ُالمير ُرٌد ـٌ ُت ُبقيمتو،ُالذمُسيمحؽُبالخاطبُلك ُأك ُليسُنقدان إفُكافُالعدكؿُبسببُمفُُإليو
ُ.ُالمخطكبة

                                                           

 ُ(.1/58ج)ُالشخصيةُاألحكاؿُقانكفُشرح،ُعيالسباُ(1)
 (.59ُالمرجعُالسابؽ،ُ)صُ(2)
 (.130ُبمحاج،ُأحكاـُالزكاجُفيُضكءُقانكفُاألسرةُالجديدُ)صُ(3)
 (.36ُسبؽُتخريجو،ُ)صُ(4)
ُ(.83ُالسيكطي،ُاألشباهُكالنظائرُ)صُ(5)
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 . (1)طبة على اليداياالخِ  عنفي العدول المطلب الثاني: أثر التعسف 
  حكم الرجوع باليدايا:اختالف الفقياء في أوًل: 

،ُكاتفقكاُعمىُ(2)اتفؽُالعمماءُعمىُأفُاليبةُىيُعقدُتمميؾُبغيرُعكضأ. تحرير محل النزاع: 
ُأفُاليديةُتأخذُحكـُاليبة،ُكلكنيـُاختمفكاُفيُحكـُالرجكعُباليداياُعمىُقكليف:ُ

ُ.ُ(3)اليبةُالمعركفةجكازُالرجكعُباليداياُماُلـُيكجدُمانعُمفُمكانعُُالحنفية: القول األول:

ُ.ُ(4)عدـُجكازُالرجكعُباليداياُالقول الثاني: جميور العلماء:

ُ

                                                           

ليو..،ُكالتيادم:ُأمُأفُييدمُبعضيـُإلىُبعض،ُكالجمع:ُُاليدية لغًة:ُ(1) ُبو،ُيقاؿ:ُأىديتُلوُكا  ماُأيٍتحؼى
 .ُ(15/357ج)ُالعربُلساف،ُمنظكرُابف؛ُ(1/325ىداياُكىداكم.ُالرازم،ُمختارُالصحاحُ)ج

ُفعرفوا اليبة: أما اصطالحًا: فالحنفية لم يضعوا تعريفًا خاصًا باليدية ألنيم عّدوا اليبة واليدية شيئًا واحدًا,
ُ)ج ُالمحتار ُرد ُعابديف، ُابف ُعكض. ُببل ُأم ُمجانان، ُالعيف ُالكتاب5/687ُتمميؾ ُشرح ُالمباب ُالغنيمي، (؛

ُشرعانُببلُُفعرفوا اليبة:،ُالمالكية لم يفرقوا بين اليبة واليدية(.ُككذلؾ2/171ُ)ج تمميؾُمفُالتبرعُذاتانُتينقىؿي
تمميؾُببلُُفعرفوا اليدية:ُالشافعية ففرقوا بين اليبة واليدية,(.ُأما2/87ُعكض.ُالكشناكم،ُأسيؿُالمدارؾُ)ج

كرامان.ُالنككم،ُركضةُالطالبيفُ)ج (.ُأما5/364ُعكضُكحمؿُالمكىكبُمفُمكافُإلىُمكافُآخرُإعظامانُلوُكا 
ُالحنابلة لم يفرقوا بين اليبة واليدية ُلغيرهُفعرفوا اليبة:، ُحياتو ُفي ُالمكجكد ُالمعمـك ُمالو ُبتمميؾ .ُالتبرع

 (.1/460ُالبيكتي،ُالركضُالمربعُ)ج
ُ)جُ(2) ُالحقائؽ ُتبييف ُ)ج5/91الزيمعي، ُالجميؿ ُمكاىب ُالحطاب، ُالمحتاج6/49ُ(؛ ُمغني ُالشربيني، (؛
 (.6/41ُ(؛ُابفُقدامة،ُالمغنيُ)ج3/559)ج
ُ)جُ(3) ُالصنائع ُبدائع ُ)ج6/128الكاساني، ُالمحتار ُرد ُعابديف، ُابف ُالحقائؽ5/698ُ(؛ ُتبييف ُالزيمعي، (؛
 (.3/225ُ(؛ُالفرغاني،ُاليدايةُ)ج5/97)ج

ُكاألشجارُُأما موانع الرجوع باليبة: ُمتصمة ُاليبة ُتزيد ُأف ُىديتو، ُعف ُالكاىب ُلو ُالمكىكب ُيعكض أف
ممؾُالمكىكبُلو،ُأفُيككفُالمكىكبُلوُذاُرحـُمفُالكاىبُأكُزكجُكالحيكاناتُإذاُنمتُككبرت،ُأفُتخرجُعفُ

(؛ُابفُعابديف،98ُ_5/97أكُزكجة،ُأفُيمكتُالكاىبُأكُالمكىكبُلو،ُىبلؾُاليبة.ُالزيمعي،ُتبييفُالحقائؽُ)ج
 (.3/51ُ(؛ُالمكصمي،ُاالختيارُلتعميؿُالمختارُ)ج5/699ردُالمحتارُ)ج

ُ)جُ(4) ُالمدكنة 4/414ُمالؾ، ُالمطيعي(؛ ،ُ ُ)جتكممة ُالمطمب15/382ُالمجمكع ُنياية ُالجكيني، (؛
8/407ُ)ج ُ)جالحجاكم(؛ ُأحمد ُاإلماـ ُفقو ُفي ُاإلقناع ُالمقنع2/367ُ، ُشرح ُفي ُالمبدع ُمفمح، ُابف (؛
،ُالمحمىُ)ج5/203)ج ُ(.8/71(،ُابفُحـز
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 القائلين بالجواز: ب. أدلة القول األول: 

ٍنييمىا،ُاّلَلُيُرىًضيُىُعيمىرُىُاٍبفًُُعىفًُ.1ُ ُفىييكُىًُىبىةن،ُكىىىبُىُمىفٍُ:ُ»َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َعنِ ُعى
ؽُ  اًُبيىاُأىحى ُ.ُ(1)«ًمٍنيىاُيىًثبٍُُلىـٍُُمى

الحديثُدليؿُعمىُجكازُالرجكعُفيُاليبةُالتيُلـُييثبُعمييا،ُكعدـُالجكازُالرجكعُُوجو الدللة:
ُ.ُ(2)فيُاليبةُالتيُأثابُعميياُالمكىكبُلوُالكاىب

،ًُلًصمىةًًُُىبىةُنُكىىىبُىُمىفٍُ:ُ»َقالَ  اْلَخطَّابِ  ْبنَ  عن ُعَمرَ .2ُ مىىُأىكٍُُرىًحـو دىقىةو،ُكىٍجوًُُعى ُيىٍرًجعُيُالُىُفىًإَنوُيُصى
مىفًٍُُفييىا، ،ًُبيىاُأىرىادُىًُإَنمىاُأىَنوُيُيىرىلًُىبىةُنُكىىىبُىُكى مىىُفىييكُىُالَثكىابى ُييٍرضىُُلىـًٍُُإذىاًُفييىاُيىٍرًجعُيًُىبىًتوًُُعى
ُ.ُ(3)«ًمٍنيىا

جكازُالرجكعُفيُاليبةُإذاُقصدُصاحبياُالثكابُكالعكضُكلـُييثبُعمييا،ُكعدـُُوجو الدللة:
ُجكازُالرجكعُفيُاليبةُإذاُقصدُصاحبياُالثكابُكالعكضُكأثيبُعمييا.ُ

ُتىيىاديكا».ُأفُالمقصكدُمفُاليبةُالعكض،ُكيتأيدُذلؾُبالشرع،ُقاؿُالنبيُصمىُهللاُعميوُكسمـ:3ُ
اب كا ُيقتضي(4)«تىحى ُكالتفاعؿ ُمقصكده،ُُ، ُيحصؿ ُلـ ُإذا ُالرجكع ُلو ُفكاف ُالجانبيف، ُمف الفعؿ

ُالبيع ُكىكُصفةُسبلمة ُبالثمفُلفكاتُمقصكده، ُيرجع ُكجدُعيبان ُككذلؾُفإفُ(5)كالمشترمُإذا ،
ُ.ُ(6)مقصكدُعقدُاليبةُىكُالتعكيضُلمعادةُفتثبُلوُكاليةُالفسخُعندُفكاتو

ُ

                                                           

.ُحديثُ[2323:ُرقـُالحديث2/60الحاكـ:ُالمستدرؾُعمىُالصحيحيف،ُالبيكع/حديثُمعمرُبفُراشد،ُُ]ُ(1)
قال األلباني: حديث صحيحُعمىُشرطُالشيخيفُكلـُيخرجاهُإالُأفُنكؿُالحمؿُفيوُعمىُشيخنا.ُنفسُالمرجع،ُ

ُ.ُ((1/538ةُالضعيفةُ)جماأللباني،ُالسمس)ُضعيف,
 (.2/136ُالصنعاني،ُسبؿُالسبلـُ)جُ(2)
حديث صحيح, ُقال األلباني:.ُ[42:ُرقـُالحديث2/754مالؾ:ُمكطأُمالؾ،ُاألقضية/ُالقضاءُفيُاليبة،ُُ]ُ(3)
 .ُ((6/55إركاءُالغميؿُ)جُاأللباني,)

ُاليدالبخاُ]ُ(4) ُبابُقبكؿ ُاألدبُالمفرد، ُيرم: ُالحديث1/208ة، ُرقـ :594]ُ قال األلباني: حديث حسن, .
ُ.ُ((221صحيحُاألدبُالمفردُ)صُاأللباني,)

 (.5/98ُالزيمعي،ُتبييفُالحقائؽُ)جُ(5)
ُ(.3/225ُ)جُفيُشرحُبدايةُالمبتدمُاني،ُاليدايةينرغمالُ(6)
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 ج. أدلة القول الثاني: القائلين بعدم الجواز: 

َباسُوُاٍبفًُُعىفًُ.1ُ ا،ُاّلَلُيُرىًضيُىُعى ٍنييمى ًُىبىًتوًًُُفيُالعىاًئدُي»ُ:َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َقالَ :ُقىاؿُىُعى
ُ.ُ(1)«قىٍيًئوًًُُفيُكىالعىاًئدًُ

ُالنبيُصمىُهللاُعميوُكسمـُالكاىبُتحريـُالرجكعُفيُاليبةُبعدُقبضيا،ُكقدُُُوجو الدللة: ذـٌ
ُفيُالحديثُلمنيي،ُكالنييُالذمُيرجعُ فيُىبتو،ُكشبيوُبالكمبُيقيءُثـُيعكدُفيُقيئو،ُكالذـٌ

ُ.ُ(2)يدؿُعمىُالتحريـ

ُعف2ُ ٍبدًُ. ،ٍُبفًُُاّللًَُُعى دُوُيىًحؿُ ُالُى»ُ:َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اّللَُّ  َصلَّى النَِّبيِّ  َعنِ ُعيمىرى ُييٍعًطيُىُأىفٍُُأًلىحى
ًطَيةُن اُالكىاًلدُىًُإالًَُُفييىاُفىيىٍرًجعُىُعى لىدىهُيُييٍعًطيًُفيمى ُ.ُ(3)«كى

ُماُُوجو الدللة: ُيقتضي ُال ُكالعقد ُالتمميؾ، ُيضاٌد ُالرجكع ُألف ُاليبة، ُفي ُالرجكع ُيصح ال
ُالتمميؾُلككنوُجزءانُلو ـٌ ُالنييُ،ُإذاُن(4)يضاٌده،ُبخبلؼُىبةُالكالدُلكلدهُعمىُأصمو،ُألنوُلـُيت

ُكبٌيفُكاضحُالحديثُفيُالعطيةُأكُاليبةُفيُالرجكعُعف ،ُالنييُمفُمستثنىُفإنوُالكالدُإال،
ُُ.لمتحريـُكالنيي

َباسُوُاٍبفًُُعىفًُ.3ُ ا،ُاّلَلُيُرىًضيُىُعى ٍنييمى ُقىاؿُىُعى ثىؿُيُلىنىاُلىٍيسىُ»ُ:َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َقالَ : ُمى
ُ.ُ(5)«قىٍيًئوًًُُفيُيىٍرًجعُيُكىالكىٍمبًًُُىبىًتوًًُُفيُيىعيكدُيُاَلًذمُالَسٍكًء،

ُُوجو الدللة: ُفيُقيئو، ُبالكمبُيعكد ُفيُاليبة ُالعائد بلُفأفُالنبيُصمىُهللاُعميوُكسمـُشٌبو
ُ ُينبغيُلنا ُالمؤمنيف ُييشاًبيينىامعشر ُذميمةو، ُُأفُنَتصؼُبصفة ُالحيكاناتُفيُأخٌسً ُأخس  فييا

ُعمىُالتحريـ ُ.ُ(6)أحكاليا،ُكلعؿُذلؾُأبمغُفيُالزجر،ُكأدؿ 

                                                           

 .ُ[2621:ُرقـُالحديث3/164البخارم:ُصحيحُالبخارم،ُاليبة/ُالُيحؿُألحدُأفُيرجعُفيُىبتو..،ُُ]ُ(1)
القدكمي،ُالتعسؼُفيُ(؛2/130ُ(؛ُالصنعاني،ُسبؿُالسبلـُ)ج5/2008انظر:ُالقارم،ُمرقاةُالمفاتيحُ)جُ(2)

ُُ(.68الحؽُفيُاألحكاؿُالشخصيةُ)صُاستعماؿ
(3)ُ[ُُ ُاليبة، ُفي ُالرجكع ُالبيكع/حكـ ُالترمذم، ُسنف ُالحديث3/585الترمذم: ُرقـ :1299]ُ قال األلباني: .

ُ.ُ((3299األلباني،ُصحيحُكضعيؼُسنفُالترمذمُ)ج)،ُحديث صحيح
ُ(.3/225ُاني،ُاليدايةُ)جينرغم(؛ُال5/98ييفُالحقائؽُ)جالزيمعي،ُتبُ(4)
 [.2622ُ:ُرقـُالحديث3/164البخارم:ُصحيحُالبخارم،ُاليبة/ُالُيحؿُألحدُأفُيرجعُفيُىبتو..،ُُ]ُ(5)
ُُ(.5/235ُابفُحجر،ُفتحُالبارمُ)جُ(6)
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إفُالكاىبُلماُأخرجُالماؿُمفُممكوُلـُييعدُلوُكاليةُعمىُىذاُالماؿُالمكىكب،ُفبلُُالمعقول:.4ُ
ُ(1)يممؾُالرجكعُفيُماؿُلغيرهُبدكفُإذنوُأكُرضاه

 د. مناقشة األدلة: 

  مناقشة أدلة القول األول:

الُحجةُ.ُأفُاألحاديثُالمركٌيةُعفُعمرُكابفُعمرُرضيُهللاُعنيما،ُالُحجةُليـُفييا،ُألنو1ُ
ـُالرجكعُباليبةُكشٌبوُمفُيرجعُبيبتوُكالكمبُألحدُبعدُالنبيُصمىُهللاُعميوُكسمـ،ُالذمُحرٌُ

ُ،ُككذلؾُيرد ىاُأحاديثُأخرلُدلتُعمىُعدـُجكازُالرجكعُفيُاليبة.(2)يعكدُفيُقيئو

ُبعضُالعمماء.ُُدأفُقكؿُالصحابيُحجةُعنُعلييم: ردّ 

ُعميو:ُأفُعقدُ.ُأماُاستدالليـُبالمعقكؿُبأفُعقد2ُ اليبةُالمقصكدُمنوُالتعكيضُلمعادة،ُفيرٌد
ُالتعكيضُيناقض ُكأفُقصد ُبذؿُالعيفُبغيرُعكض، ُفيُحقيقتو الُكانتُُاليبة ُكا  ُاليبة، فكرة

ُمردكدة ُعارٌية ُأك ُالتيادمُكحٌثُ، ُإلى ُدعا ُعندما ُكاإلسبلـ ُلممنافع، ُالتبادؿ ُفيو ُيقع ُبيع عقد
ُ.ُ(3)كالعطاء،ُالُإيجادُركحُاألنانيةُكانتظارُالمقابؿُعميو،ُكافُاليدؼُمفُذلؾُخمؽُركحُالبذؿ

بأفُىناؾُأدلةُدلتُعمىُجكازُالرجكعُفيُاليبةُإذاُلـُيثبُعميياُالكاىب،ُأماُإذاُُرّد علييم:
ُأثيبُعميياُفبلُيجكزُالرجكعُبيا.ُ

 مناقشة أدلة القول الثاني: 

قبيحُقبحُالكمبُالذمُيعكدُفيُ.ُأفُحديثُالعائدُفيُقيئو..،ُفالمقصكدُمفُالرجكعُىناُىك1ُ
نماُيكصؼُكصؼُالحُيقيئو،ُإالُأفُفعموُىذاُالُيُي رمة،ُكعميوُففعؿُالكمبُالُيكصؼُبالحرمةُكا 

ُالحديثُيدؿُعمىُعدـُالتحريـ،ُألفُالكمبُغيرُميتعبٌُُ،(4)بالقبح د،ُفالقيءُليسُحرامانُكأفُىذا
نماُالمرادُالتنزهُعفُفعؿُيشبوُفعؿُالكمب ُ.ُ(5)عميو،ُكا 

                                                           

 (.69ُ)صُالقدكمي،ُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُفيُاألحكاؿُالشخصيةُ(1)
،ُالمحمىُ(2)  (.8/79)جُباآلثارُابفُحـز

 (.70ُالقدكمي،ُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُفيُاألحكاؿُالشخصيةُ)صُ(3)
 (.5/98ُالزيمعي،ُتبييفُالحقائؽُ)جُ(4)
 (.2/131ُالصنعاني،ُسبؿُالسبلـُ)جُ(5)
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رُعفُقبحُالكمب،ُأفُالحديثُينافيُالرجكع،ُألنوُخبُكأماُحديثُالُيحؿُألحد..،ُالُنسٌمـ.2ُ
،ُفيكُيدؿُعمىُالكراىةُالتنزيييةُ(1)فمعناهُأنوُالُيميؽُلوُأفُيرجعُفيو،ُإالُالكالدُفيماُييبُلكلده

ُكليسُالتحريـ.ُ

فُخرجتُمفُيدُمعط3 يياُإالُأنوُماُقدمياُإالُ.ُأماُاستدالليـُبالمعقكؿ،ُيردُعميو:ُفإفُاليبةُكا 
ُمقصكده،ُفكأفُالمكىكبُ لتحقيؽُىدفو،ُكقدُيككفُصريحانُ_كماُفيُىداياُالخطبة_ُفإذاُلـُيتـٌ

ُ.ُ(2)لوُقدُخالؼُالشرطُكأبطؿُالتصرؼُمفُجانبو،ُمماُيعطيُالكاىبُالحؽُفيُالرجكعُفيُىبتو

 و. سبب الخالف: 

فمفُقاؿُبأفُاألحاديثُكاآلثارُدلتُعمىُ: . اختالفيم في ظواىر األحاديث واآلثار وتأويليا1
النيي،ُكالنييُلمتحريـ،ُذىبُإلىُعدـُجكازُالرجكعُفيُاليبة،ُكمفُقاؿُبأنياُتدؿُعمىُالزجرُ

ُ.معُالكراىةُكالمبالغةُكمفُبابُالكراىةُالُالتحريـ،ُذىبُإلىُجكازُالرجكعُفيُاليبة

ُالتعكيض،ُذىبُإلىُجكازُ. اختالفيم في تكييف اليبة: 2 فمفُقاؿُبأفُالمقصكدُمفُاليبة
الرجكعُفيُاليبة،ُكمفُقاؿُبأفُالمقصكدُمفُاليبةُالثكابُكاألجرُفقط،ُذىبُإلىُعدـُجكازُ

ُالرجكعُفيُاليبة.ُ

بعدُعرضُآراءُالفقياءُكأدلتيـُكمناقشتيا،ُيمكفُلمباحثُأفُييكجدُرأيانُكسطانُه. الرأي الراجح: 
التفريق بين اليبة المجردة والتي ُيقصد بيا الثواب من األكؿُكالثاني،ُكىكُيجمعُبيفُالقكؿُ

ُكييعرؼُذلؾُمفُُهللا, وبين أن ٌيقصد بيا أمرًا آخر, فإفُىبتوُتككفُمشركطةُبإتماـُقصده،
ُخبلؿُالقرائفُكظركؼُالحاؿُكاالعتباراتُالعرفية،ُمعُالعمـُبأفُالرجكعُفيُاليبةُتصرؼُمذمكُـه

بعضُاألحياف،ُمثؿُأفُييقصدُمفُاليبةُالزكاج،ُفإذاُتـٌُيُينطبؽُىذاُالحكـُفشرعان،ُكلكفُالُ
ماُإذاُلـ ـٌ،ُفيجكزُالرجكعُباليبة،ُألفُالزكاج،ُفبلُيجكزُالرجكعُباليبة،ُكا  اليبةُىناُمشركطةُُيت

ـٌ،ُفجازُالرجكع، كىذاُالرأمُيدؿُعميياُحديثُعمرُكابفُُبإتماـُقصدهُكىكُالزكاج،ُكىذاُلـُيت
ُهللاُعنيما،ُككذلؾُلؤلسبابُالتالية:ُُعمرُرضي

ُ.ُأفُذلؾُفيوُمكافقةُلقكاعدُالعدالةُكاإلنصاؼُفيُالشريعةُاإلسبلمية.1ُ

ُ.ُجمعانُبيفُاألدلة،ُعمبلنُبقاعدة:ُالجمعُبيفُاألدلةُأكلىُمفُإىماليماُأكُإىماؿُأحدىما.2ُ
                                                           

 (.5/98ُالزيمعي،ُتبييفُالحقائؽُ)جُ(1)
ُ(.71ُالقدكمي،ُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُفيُاألحكاؿُالشخصيةُ)صُ(2)
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ُالحتماؿ3ُ ُكاليبات، ُاالستقرارُفيُالعطايا ُيؤدمُإلىُعدـ ُالرجكعُمطمقان، ُألفُالقكؿُبجكاز .
ُ ُالضغينة ُايجاد ُمف ُذلؾ ُإليو ُيؤكؿ ُقد ُكما ُىبتو، ُفي ُالكاىب ُالنفكس،ُُكرجكع ُفي الكراىية

ُف ُاليبة، ُتشريع ُمف ُكالغاية ُالقصد ُكمناقضة ُقد ُكسمـ: ُعميو ُهللا ُصمى ُالنبي ُتىيىاديكا»قاؿ
اب كا ُ.ُ(2)،ُفأمُمحبةُتبقىُإذاُقمناُبجكازُالرجكعُفيُاليبةُمطمقاُن(1)«تىحى

،ُلثبكتُأدلةُ.ُأفُاألحاديثُالتيُنيتُعفُالرجكعُفيُاليبة،ُفيُمفُبابُالكراىةُالُالتحريـ4
،ُأكُأفُىذاُمفُبابُالزجرُكالمبالغة،ُأكُأنوُ(3)أخرلُتيجيزُالرجكعُفيُاليبةُعندُعدـُاإلثابة

ُُسفُاألخبلؽُكالمركءة.مخالؼُلمحا

 طبة: العدول على ىدايا الخِ أثر  ثانيًا:

ـُالخاطبُبعضُاليداياُلخطيبتو،ُمفُبابُالتكددُكالمحبة،ُكالتأكيدُعمىُرتُالعادةُأفُييقدٌُج 
ـٌُ نيتوُكرغبتوُفيُالزكاج،ُككذلؾُالمخطكبةُقدُتقكـُبتقديـُبعضُاليداياُلخطيبيا،ُكلكفُقدُالُيت

العدكؿُعفُالخطبةُمفُأحدىما،ُفماُحكـُىذهُاليداياُالمقٌدمةُفيُأثناءُفترةُعقدُالزكاجُكيحصؿُ
ُالخطكبة؟

طبة, مة خالل فترة الخطوبة, في حالة العدول عن الخِ اختلف العلماء في حكم اليدايا المقدّ 
ُعلى التفصيل التالي: 

فإذاُكانتُاليبةُُذىبُالحنفيةُإلىُأفُىداياُالخطبةُمفُاليبات،ُكتأخذُحكـُاليبة، ية:الحنفأ. 
ُ.ُ(4)قائمةُكجبُرٌدىاُعينان،ُأماُإفُكانتُتالفة،ُبأفُىمكتُأكُاستيمكتُفبلُتيرد

كًٌجُكلـُأىشياءُاييإلُكبعثُؿُوجُرُبنتُخىطب"ُابن عابدين:قاؿُ ُدُ ييستُرُرًُلمميُبعثُافمُ،كىىاأبُيىاييزى
اقائُنيوُيعي ُ،ادُياالستردُازفجُـَُتتُـكلُةُهميعاكضَُنوُيألُ؛كنالاىُتيوُيقيمُأكُ؛باالستعماؿَُيرتغُفٍُكاُ ُ،فقطُمن
"بىةًُاليُىمعنُيفَُنوُيألُ؛كالمستيمؾُؾالاليُدكفُُـهقائُكىكُدَيةُنىُعثبُامُدُ يستُرُاككذ

(5)ُ.ُ

                                                           

 (.89سبؽُتخريجو،ُ)صُ(1)
 (.70ُالحؽُفيُاألحكاؿُالشخصيةُ)صالقدكمي،ُالتعسؼُفيُاستعماؿُُ(2)
 (.71ُ)صُالمرجعُالسابؽ،ُ(3)
 (.342ُ،ُمجمعُالضماناتُ)صالبغدادم(؛1/362ُدامادُأفندم،ُمجمعُاألنيرُشرحُممتقىُاألبحرُ)جُ(4)
ُ(.3/153ُجابفُعابديف،ُردُالمحتارُ)ُ(5)
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يدلُإليوُبعينياُكلـُيتصرؼُفييا،ُبماُيخرجياُالمُيُئمةُعندكبناءُعمىُذلؾُفإفُكانتُاليديةُقا
فُكانتُقائمةُأكُتغيرتُحاليا،ُبأفُكانتُثيابانُفخيطتُىا،ُمفُممكوُفموُالرجكعُفيياُكيستردٌُ كا 

ُ.ُ(1)أكُتصرفتُفيياُفميسُلوُاستردادىا،ُكالُطمبُمثمياُأكُقيمتيا

فاليداياُالتيُقٌدمياُالخاطبُلخطيبتو،ُإفُكانتُقائمةُكالخاتـُكالساعةُكالجكاؿ،ُفموُالرجكعُُإذن
ماُإفُكانتُىالكةُكإضاعةُالخاتـُأكُالساعة،ُأكُاستيمكتُكالطعاـ،ُ فيُاليداياُكاستردادىا،ُكا 

المخطكبةُؿُىذاُالحكـُلكُقٌدمتُكمثكالُطمبُمثمياُأكُقيمتيا،ُفميسُلوُالرجكعُفيياُكاستردادىا،ُ
ُخطيبيا.ُىداياُل

ُليـُفيُىذهُالمسألةُثبلثةُأقكاؿ:ُب. المالكية: 

ُالخاطبُأكُالقول األول:   ُالخطبةُمطمقان،ُسكاءُكافُالعدكؿُمفُجية ُالرجكعُفيُىدايا عدـ
ُ.ُ(2)أصل المذىبالمخطكبة،ُماُلـُيكجدُشرطُأكُعرؼ،ُكىذاُ

فاليداياُالتيُقٌدمياُالخاطبُلخطيبتو،ُفميسُلوُالرجكعُبيا،ُسكاءُكانتُقائمةُأكُىالكةُُوعليو
ُ ُالحكـ ُىذا ُكمثؿ ُالمخطكبة، ُالخاطبُأك ُمفُجية ُالعدكؿ ُكاف ُكسكاء ُمستيمكة، ُلكُأك فيما

ُُخطيبيا.لُقٌدمتُالمخطكبةُاليدايا

إذاُاشترطتُالمخطكبةُىداياُالرجكعُفيُاليداياُبحسبُالشرطُأكُالعرؼُالسائد،ُفالقول الثاني: 
ُ.ُ(3)حكـُالصداؽُالمقررُبينيمافيُمعينةُفإنياُ

ُفيستردُعينوكفيُحالةُالعدكؿُتعامؿُى ُمعاممةُالمير، ُاليدايا الُبدلوُأكُُذه إفُكافُقائمة،ُكا 
فُأكُكجدُعرؼُسائدُمفُأفُىذهُاليداياُالُرجكعُفيياُمثبلن،ُأكُأنياُتُيمثموُإفُكافُتالفان،ُ ستردُكا 

الزكاج،ُأكُكافُىناؾُعرؼُُتالفةُبدفعُالقيمة،ُأكُاشترطُعدـُاستردادُاليداياُإذاُلـُيتـٌُكانتُ
ُكالمشرطُ ُعرفان ُالمعركؼ ُألف ُتنفيذه، ُيجب ُالشرط ُفإف ُالشرط، ُىذا ُعمى ُيسير ُالناس بيف

ُ.ُ(4)شرطاُن

                                                           

(.38أبكُزىرة،ُاألحكاؿُالشخصيةُ)صُ(1)
 (.220ُ_2/219الدردير،ُالشرحُالكبيرُ)جُ(2)
 (.3/522ُ(؛ُالحطاب،ُمكاىبُالجميؿُ)ج220_2/219الدردير،ُالشرحُالكبيرُ)جُ(3)
 (.73ُ(؛ُالقدكمي،ُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُ)ص44عثماف،ُفقوُالنساءُ)صُ(4)
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ُمنُالقول الثالث:  ُبحسبُالطرؼُالذمُكقع ُالحكـ ُفي ُُوالتفصيؿ عند  وىو الراجحالعدكؿ،
ُ.ُ(1)المالكية

،ُكلكُكانتُقائمة،ُاليداياُالتيُقٌدمياُإفُكافُالعدكؿُمفُجيةُالخاطبُفميسُلوُأفُيستردٌُكعميوُ
ُتحقيؽُىذاُُكالسببُفيُذلؾ؛ ُالمتسببُفيُعدـ ُكىك ُالزكاج، ألفُالخاطبُكىبُبشرطُإتماـ

ُ.مفُىداياهُ،ُفبلُيحؽُلوُالرجكعُبشيءالشرط

كبقيمتياُُ،إفُكانتُقائمةُاليداياُخطكبة،ُفممخاطبُأفُيستردٌُإفُكافُالعدكؿُمفُجيةُالمإماُُ
ُمستيمكة ُأك ُكانتُىالكة ُالسببُفيُعدـُإف ُكىي ُالزكاج، ُإتماـ ُالخاطبُكىبُبشرط ُألف ،

ُ.،ُفبلُلوُاالحتفاظُبيداياهىذاُالشرطُتحقيؽ

ُكىذهُالحكـُينطبؽُعمىُالمخطكبةُفيماُلكُقٌدمتُىداياُلخطيبيا.ُ

ُالُمىا،كغيرىُاًكوكُىكالفُكالخيضرُالعَدةُيفُاءدىاإلُجاز"ُالعبارة التالية: ذا التوجو منوُيفيم ى
ُةُيالَنفق ُرًُغيُةُولمخطكبُؽُىأنفُأكُلدأىىُكلُاككذُ،ءُوبشيُيىاعميُلوُكعُىرجُفبلُبغيًرهُتٍَُكجُزتُكفم،
رطُوُكأُعيرؼُولُإالَُُاجيًتيُمفُالر جكعُكافُكلكُ،عنوُتٍُرجعُـَُثُتىَدةو،ميع ُالر جكعُكافُإف:ُكقيؿُ؛شى
ُ.ُ(2)"ًتـَُيُلـُءُوشيُيرًُنظُيفُألَنوُا،ييمعُالر جكعُفموُاجيًتيُمف

ُليـُفيُىذهُالمسألةُقكالف:ُج. الشافعية: 

ُيككفُالرجكعُفيُاليداياُبحسبُالطرؼُالذمُكقعُمنوُالعدكؿ.القول األول:  

ُأفُيستردٌُ ُالخاطبُفميسُلو ُإفُكافُُفإفُكافُالعدكؿُمفُجية ُإما فُكانتُقائمة، ُكا  اليدايا
ُأكُىالكةُكانتُإفُكبقيمتيا،ُقائمةُكانتُإفُاليداياُالعدكؿُمفُجيةُالمخطكبةُفموُأفُيستردٌُ

ُُ.لخطيبياُىداياُقٌدمتُلكُفيماُالمخطكبةُعمىُينطبؽُالحكـُكىذه،ُمستيمكة

ُبماُعمييـُيرجعُفيؿُيزكجكهُلـُثـُفأنفؽُكأجيبُخطبُعمفُوقد ُسئل ابن حجر الييتمي:
ُأنفؽ؟

                                                           

ُإلكتركني(.ُُ؛ُأبكُعرقكب،ُأثرُالعدكؿُعفُالخطبةُ)مكقع(2/219،ُالشرحُالكبيرُ)جالدرديرُ(1)
ُ(.2/348الدردير،ُالشرحُالصغيرُ)جُ(2)
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ُكافُإفُأنوُالصداؽُفيُالرافعيُكبلـُعميوُدؿُكالذمُ،ذلؾُفيُالمتأخركفُاختمؼُبقكلوُفأجاب"
ُكافُفإفُ،غرضوُيحصؿُكلـُيزكجكهُأفُعمىُبناءُإالُليـُييدُلـُألنوُ،عمييـُرجعُمنيـُالرد
ُ.ُ(1)"ُالمذككرةُالعمةُالنتفاءُلوُرجكعُفبلُمنوُالرد

ُيرجعُباليداياُمطمقان:ُُالقول الثاني: 

اليداياُإفُكانتُقائمة،ُُفإذاُقٌدـُالخاطبُىديةُلممخطكبة،ُكمفُثـُعدؿُالخطبةُفموُأفُيستردٌُ
ُىالكة،ُسكاءُكافُالعدكؿُمفُجيةُالخاطبُأكُالمخطكبة،ُكمثؿُىذاُالحكـُكانتُأكُبقيمتياُإف

ُفيماُلكُقٌدمتُالمخطكبةُىديةُلخطيبيا.ُُييطبؽ

ُالمُيكالسببُفيُذلؾُأفُ ُكانتُقرينةُعمىُإرادة ُلما ُالخطبة ُفيُالزكاجُكالسيرُفيُىدايا يدم،
ُ.ُ(2)حكـُبرٌدُاليديةيدم،ُلذاُيُيإجراءاتُالعقد،ُفإفُالعدكؿُعفُالخطبةُمناقضةُلنيةُالمُي

ئؿُكقد" جاء في حاشية البجيرمي: ُلوُفيؿُابيَُكجُزيتُـلُكُياعميُكأىنفؽُأىةنُُرامُخىطبَُمفٍُعُسي
ُأـُبلنُمأكُكافُكاءُهسُ،لوُفعىودُمفُىعمُوقُىأنفُابمُكعُىالر جُلوُبأفُىُفأجابُ؟الُأـُأىنفقىوُابمُالر جكع

اممبُأكُبنا،شُرم ًميًّا؛ُأىـُسن ُ(3)"ؼتىمُفإُدًلوًُكببًُقيُىبُإفُبوُفيرجعُازك جيتُألجؿُأنفؽُامإنَُُوأًلنُىُحي

ُكلـُأمُ،لعقدُقبؿُماالُنُإليياُلفظُببلُدفعُأكُأرسؿُثـُامرأةُنُطبخُى"ُوجاء في تحفة المحتاج:
ُالبغكمٌُُكبلـُهأفادُىُكماُ،منوُياكصمُىُبماُجعرُىُ،منوُأكُمنياُاإلعراضُكقعُثـُ،عالتبرُىُقصديُى

ُعمىُبناءُوساقُىُألنوُ،إليياُوساقُىُبماُرجع،ُالرافعيُعفُهكغيرُيُكشيالزرٌُُكنقموُاألذرعيٌُُهكاعتمدُى
ُُ.ُ(4)"ذلؾُحصؿيىُُكلـُوًُكاحًُإنٍُ

فُلـُُفيُالمذىبُالحنبميُأفُاليبةُالُييرجعُبيا،ُكأفُاليديةُالُتستردٌُالمعركؼُ. الحنابلة: 4 كا 
ُ.ُ(5)فيماُييديوُالبنو،ُفموُالرجكعُبياُاألبُادثبُعمييا،ُفيماُعيُي

ُ

                                                           

 (.4/94ُ)جُالكبرلُالييتمي،ُالفتاكمُالفقييةُ(1)
 (.74ُالقدكمي،ُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُ)صُ(2)
 (.3/330ُجيرمي،ُحاشيةُالبجيرميُعمىُشرحُالمنيجُ)جالبُ(3)
 (.422ُ_7/421الييتمي،ُتحفةُالمحتاجُ)جُ(4)
ُ(.6/65ُانظرُابفُقدامة،ُالمغنيُ)جُ(5)
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كلكفُىداياُالخطبةُالُتشبوُاليبةُالمطمقة،ُبؿُفيياُمعنىُالعكضية،ُفييُىبةُمشركطةُضمنانُ
اليديةُإالُلتقريرهُأنيـُسيزكجكنوُمخطكبتو،ُفحيثُلـُبالزكاج،ُفإفُالخاطبُالُتطيبُنفسوُبيذهُ

تتحقؽُرغبتو،ُفبلُيحؿُأخذُمالوُبدكفُطيبُنفسو،ُكعميوُفقدُأجازُالحنابمةُالرجكعُفيُىداياُ
الخطبةُإفُكافُالعدكؿُمفُالمخطكبة،ُألنوُإنماُأىدلُليتزكج،ُكلـُيتحقؽُغرضو،ُأماُإفُكافُ

ُ.ُ(1)العدكؿُمنوُفبلُرجكعُلو

ُكلـُ،كجكهيزٌُُبأفُكهكعدُيُإفُ،عقدُوُقبؿُىديةُوُمفُكجالزٌُُاهأىدُىُفما"ُالب أولى النيى:مطجاء في 
ُنظيرُفيُيابذلُىُألنوُالديفُ_أمُابفُتيمية_،ُتقيُالشيخُقالوُبياُرجعُ،غيرهُزكجكاُبأفُكافيُيُى

ُُ.ُ(2)".لوُرجكعُالُىكُامتنعُإفُأنوُمنوُمـكعُيُلو،ُسمـيىُُكلـُالنكاح،

فُكافُفُكافُالعدكؿُمفُالمخطكبةُفيرجعُكعمىُىذاُفإ مفُالخاطبُالعدكؿُالخاطبُباليدية،ُكا 
فُكافُعدـُإتماـُالزكاجُبسببُخارجي،ُالُعبلقةُلمخاطبيفُبوُفبلُيرجعُ فبلُيرجعُباليدية،ُكا 
باليدية،ُتمشيانُمعُالمبدأُالعاـُفيُىذاُالمذىبُكىكُعدـُالرجكعُباليدية،ُفمكُماتُالخاطبُأكُ

ُ.ُ(3)دُاستبلـُاليدية،ُفبلُرجكعُفيُىذهُاليديةالمخطكبةُبع

ُغيرُمفُالنكاحُعمىُياككليًٌُُالمرأةُمعُالخاطب:ُأمُاتفقكاُفمك:ُ"وجاء في مطالب أولى النيى
ُ،بوُيرجعُلـُ،عقدُقبؿُفماتتٍُُ،صداؽُغيرُمفُشيئاُنُذلؾُألجؿُاأباىُىُالخاطبُفأعطىُ،عقد
ُماتُلكُذلؾُقياسُكعمىُيـ،جيتًُُمفُالتماـُعدـُألفُ_أمُابفُتيمية_،ُالديفُتقيُالشيخُقالو

ُ.ُ(4)"لكرثتوُرجكعُالُالخاطب

ُإفُُوعليو ُأكُبقيمتيا ُاليديةُإفُكانتُقائمة، إفُحصؿُالعدكؿُمفُقبؿُالمخطكبة،ُكجبُرٌد
فُكانتُقائمة،ُ كانتُىالكة،ُأماُإفُحصؿُالعدكؿُمفُجيةُالخاطب،ُفميسُلوُالرجكعُباليديةُكا 

ُُ.لخطيبياُىديةُالمخطكبةُقٌدمتُلكُفيماُييطبؽُالحكـُىذاُكمثؿ

                                                           

 (.380ُ_379عتر،ُخطبةُالنكاحُ)صُ(1)
(؛ُكالمستدرؾُعمىُمجمكع5/472ُ؛ُابفُتيمية،ُالفتاكمُالكبرلُ)ج(5/214بده،ُمطالبُأكلىُالنيىُ)جعُ(2)

 (.4/198ُالفتاكمُ)ج

 (.380ُعتر،ُخطبةُالنكاحُ)صُ(3)
ُ)جُ(4) ُالنيى ُأكؿ ُمطالب ُ(5/214عبده، ُت؛ ُ)جابف ُالكبرل ُالفتاكم ُالفتاكمُُكُ(؛3/139يمية، مجمكع
 (.32/198ُ)ج
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بعدُبيافُأقكاؿُالمذاىبُالفقييةُفيُحكـُىداياُالخطبة،ُيترجحُلدلُالباحثُو. الرأي الراجح: 
ُقكؿُبأن الرجوع في اليدية يكون بحسب الطرف الذي وقع منو العدولالقكؿُالقائؿ،ُ ،ُكىذا

ُالية:ُبعضُالمالكيةُكالشافعيةُكالحنابمة،ُكذلؾُلؤلسبابُالت

ُ.ُ(1).ُألنوُأقربُلتحقيؽُالعدالةُبيفُالناس،ُكالرفؽُبيـ،ُكالمحافظةُعمىُمصالحيـ1

.ُحتىُالُيجمعُعمىُالمخطكبةُألـُالعدكؿُ_أمُالفراؽ_ُكألـُاستردادُاليدايا،ُكالُيجمعُعمى2ُ
ُالمالي،ُكالتضررُبتحمموُإفُعدلتُالمخطكبة،ُككذاُدفعانُلمضرر ُ.ُ(2)الخاطبُألـُالعدكؿُكالغـر

ُمف،ُخطيرُأمرُوُفيُالمتبلعبيفُدابرُكيقطع،ُالضررُإزالةُفيُالشارعُمقصكدُيحقؽُألنو.4ُ
ُ.ُ(3)مشركعُمبررُوُغير

جكازُمطمقانُدكفُالنظرُإلىُالطرؼُالذمُكقعُمنوُالعدكؿ،ُفيوُإجحاؼُكمخالفةُال.ُأفُالقكؿُب5
كليسُمفُالعدؿُأفُيتحمؿُلركحُالشريعةُاإلسبلمية،ُالتيُأقرتُمبدأُرفعُالظمـُكتحقيؽُالعدالة،ُ

ُ.ُ(4)الطرؼُالمعدكؿُعنوُالخسارةُالماديةُكالمعنكية،ُفيُحاؿُاستعماؿُاآلخريفُلحقكقيـ

  ؟طبةمن المير أم من ىدايا الخِ  ىل ىيثالثًا: حكم الشبكة 

ىيُماُيقٌدموُالخاطبُإلىُالمخطكبةُعندُالخطبة،ُمفُأشياءُذاتُقيمة،ُغالبانُتككفُالشبكة: 
ُكفي مٌيان، ُباختبلؼُيسارُُحي ُعادةن ُالشبكة ُكتختمؼُقيمة ُمفُالنقكد، بعضُاألحيافُتككفُمبمغان

ُ.ُ(5)االجتماعيةُالخاطبُكاستعداده،ُكمركزُالمخطكبةُكأسرتيا

ُُ(6)يف:لمير،ُكالُتأخذهُحكموُإالُفيُحالتاألصؿُأفُالشبكةُمفُىداياُالخطبة،ُكالُتككفُمفُاُك

ُُ.الميرُمفُاعتبارىاُعمىُالعرؼُيجرمُأكُأفأنياُمفُالمير،ُأكُالتصريحُبيا،ُأفُييتفؽُعميياُ
                                                           

(؛ُمطمكب،ُالكجيزُفي1/59ُ(؛ُالسباعي،ُشرحُقانكفُاألحكاؿُالشخصيةُ)ج382عتر،ُخطبةُالنكاحُ)صُ(1)
 (.75ُ،ُأحكاـُالزكاجُفيُالشريعةُاإلسبلميةُ)صحسيف(؛23ُأحكاـُاألسرةُ)ص

ُاألحكاؿُالشخصيةُ)صُ(2) ُالنكاحُ)ص40أبكُزىرة، ُخطبة ُعتر، ُالفحصُالطبيُقبؿ382ُ(؛ ُأبكُكيمة، (؛
 (.75ُلزكاجُفيُالفقوُاإلسبلميُ)ص،ُأحكاـُاحسيف(؛182ُالزكاجُ)ص

 (.48ُالسرطاكم،ُفقوُاألحكاؿُالشخصيةُ)صُ(3)
 (.75ُالقدكمي،ُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُ)صُ(4)
 (.183ُأبكُكيمة،ُالفحصُالطبيُقبؿُالزكاجُ)صُ(5)
ُالفحصُالطبيُقبؿُالزكاجُ)صُ(6) ُاألسرةُ)ص183أبكُكيمة، ُالكجيزُفيُأحكاـ ،ُحسيف(؛23ُ(؛ُمطمكب،

 )مكقعُإلكتركني(.ُُأثرُالعدكؿُعفُالخطبةُ(؛ُأبكُعرقكب،71أحكاـُالزكاجُفيُالفقوُ)ص
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إذاُاتيفؽُعمىُأفُالشبكةُمفُالمير،ُأكُجرلُالعرؼُعمىُاعتبارىاُمفُالمير،ُفإنياُُوبناء عليو
ُعدؿُالخاطبُعفُالخطبة،ُفموُحؽُاستردادُالشبكة،ُفإفُكانتُقائمةُ تأخذُحكـُالمير،ُفإذا

ُاستردٌُ ُعينان، ُاستيمكتُاستردٌُىا ُأك ُكانتُىالكة ف ُمفُُكا  ُالعدكؿ ُكاف ُسكاء ُمثميا، ُأك قيمتيا
ُدُأكُالدخكؿ.منوُإالُبالعقُييستحؽُشيءُالخاطبُأكُالمخطكبة،ُألفُالميرُال

إماُإذاُلـُيكفُىناؾُاتفاؽُأكُعرؼُعمىُاعتبارىاُمفُالمير،ُفتأخذُحكـُاليدايا،ُكيجرمُعميياُ
ُالخطبة.الخبلؼُالسابؽُفيُحكـُىداياُ

 من المير أم من اليدايا؟  لختالف في اعتبار المقبوض, ىلالمطلب الثالث: حكم ا
ُالتنازعُ ُكحصؿ ُالخطبة، ُعف ُأحدىما ُعدؿ ُثـ ُكمف ُماالن، ُأك ُىدية ُالخاطبُلخطيبتو ُقٌدـ إذا
بينيماُفيُحقيقةُالمقبكض،ُىؿُىكُمفُالميرُأـُمفُاليدايا؟ُفاٌدعىُالخاطبُأٌفُماُقٌدموُميران،ُ

ُعتُالمخطكبةُأنوُىدية.كادٌُ

،ُيثبتُلوُكالسببُفيُىذاُاالختبلؼُبيفُالخاطبُكالمخطكبة،ُىكُألفُالخاطبُباٌدعاهُالمير
ُالمخطكبةُفتٌدعيُ ُكببدلوُىالكان،ُكأما ُفيُجميعُاألمكاؿ،ُأمُيرجعُبوُقائمان حؽُالرجكعُعمييا

مُمانعُمفُمكانعُىديةن،ُحتىُالُيحؽُلمخاطبُالرجكعُإفُكافُالمرسؿُقدُىمؾ،ُأكُأصابوُأ
ُ.ُ(1)الرجكعُفيُاليبة،ُأكُلتضمفُحقياُفيُحالةُعدكؿُالخاطبُعفُالخطبة

 وبناء عليو فإن الحكم في ىذه المسألة التالي: 

يماُأقاـُبينةُعمىُدعكاهُأ.ُكؿُمنيماُيعتبرُمٌدعيانُكمٌدعىُعميو،ُكالحكـُلمفُيأتيُبالبينة،ُفأيٌُ
فُأقاـُكؿُمنيماُبينةُعمىُماُاٌدعى،ُحكـُلو،ُألنوُأثبتُدعكاهُبالحجةُكالبيٌُ نةُبدكفُمعارض،ُكا 

ُ.ُ(3)ـُبينةُالمخطكبةُإذاُلـُيذكراُجيةُالميرُعندُالدفع،ُكعندُالحنفيةُتيقدٌُ(2)نةُالخاطبريجحةُبيٌُ

،ُإالُفيماُيتعارؼُأنوُىدية،ُيعنيُإفُعجزُنة،ُفالقكؿُقكؿُالخاطبُمعُيمينوب.ُإفُلـُيكجدُبيٌُ
نة،ُحكمناُبالعرؼ،ُفيمفُشيدُلوُالعرؼ،ُفالقكؿُقكلوُبيمينو،ُكحكـُلوُفُإقامةُالبيٌُعكؿُمنيماُ

فُ ُُنكؿُعفُاليميف،ُحكـُلآلخرُبدعكاه؛إذاُحمؼُاليميف،ُكا 

                                                           

 (.76ُ(؛ُالقدكمي،ُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُ)ص388عتر،ُخطبةُالنكاحُ)صُ(1)
 (.24ُ(؛ُمطمكب،ُالكجيزُفيُأحكاـُاألسرةُ)ص388عتر،ُخطبةُالنكاحُ)صُ(2)
ُ(.3/151ُابفُعابديف،ُردُالمحتارُ)جُ(3)
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ذاُلـُيكجدُعرؼ،ُفالقكؿُقكؿُالخاطبُبيمينو،ُ،ُألفُالنككؿُعفُاليميفُإقرارُبدعكلُالخصـ كا 
ُ.ُ(1)ء،ُإفُكافُميرانُأكُىديةُنعطي،ُكألنوُأدرلُبماُأعطىُكلماذاُكافُاإلعطالككنوُالمُي

نة،ُكاتفقاُعمىُقبضُالماؿ،ُفقاؿُالخاطبُدفعتوُصداقان،ُكقالتُكقيؿُإفُعجزاُعفُإحضارُالبيٌُ
ُأـُ ُصداقان ُىؿُقاؿُخذمُىذا ُكاختمفا ُتمفظُأمُالخاطب، ُعمىُأنو ُكاتفقا ُبؿُىدية، المخطكبة

كره،ُفأشبوُماُلكُاٌدعتُعميوُىدية؟،ُفالقكؿُقكؿُالخاطب،ُألنياُتٌدعيُعقدانُعمىُممكوُكىكُين
ُ.ُ(2)ببيعُممكوُليا

فُاتفقاُعمىُأنوُلـُيجًرُتمفظ،ُكاختمفاُفيماُنكل،ُفالقكؿُقكؿُالخاطبُبيمينو ،ُكعندُالحنابمةُ(3)كا 
القكؿُقكؿُالخاطبُببلُيميف،ُألنوُأعمـُبماُنكاهُكالُتٌطمعيُالمرأةُعمىُنيتو
(4)ُ.ُ

،ُ(5)يستنكرهُالعرؼُأفُيككفُميران،ُكالطعاـُالمييأُلؤلكؿُإالُإذاُكافُماُقٌدموُالخاطبُإلييا،ُمما
ةُاستحسانان،ُألفُالظاىرُيكذبوُفيُىذهُفبلُيككفُالقكؿُقكؿُالخاطب،ُبؿُالقكؿُقكؿُالمخطكب

ديُمعُمركرُالكقت،ُالُيعتبرُمفُ الحالة،ُأٌفُماُقٌدموُإليياُىديةُكليسُميران،ُألفُماُالُيبقىُكيفسي
فُالمتعارؼُعميوُأفُيرسؿُذلؾُىدية،ُكمعمكـُأفُالقكؿُلمفُيشيدُلوُالميرُعرفانُكعادةن،ُكأل

ُ.ُ(6)الظاىرُمعُيمينوُعندُعدـُكجكدُالبينة

ُ

 
                                                           

ُالنكاحُ)صُ(1) ُخطبة ُ)ص388عتر، ُاألسرة ُالكجيزُفيُأحكاـ ُمطمكب، ُاألسرة24(؛ ُأحكاـ ُشمبي، فيُُ(،
 (.69ُاإلسبلـُ)ص

ُ)جُ(2) ُالرائؽ ُالبحر ُنجيـ، ُ)ج3/197ابف ُالفقيية ُالفتاكم ُالييتمي، ُالمغني4/112ُ(؛ ُقدامة، ُابف (؛
 (.7/236ُ)ج
 (.4/112ُالييتمي،ُالفتاكمُالفقييةُ)جُ(3)
 (.7/236ُابفُقدامة،ُالمغنيُ)جُ(4)
مماُالُيبقىُكيفسدُمعُمركرُالكقتُكالمحـُكالطعاـُالمطبكخ،ُكأماُفيماُيبقىُكالحنطةُُالمراد بالمييأ لألكل:ُ(5)

ألفُالمتعارؼُعميوُأفُُ؛فُالقكؿُقكلياإلحنفية،ُكقيؿُكالدقيؽُكالعسؿ،ُفالقكؿُقكؿُالخاطبُكماُفيُأكثرُكتبُا
كلياُألنوُمتعارؼُعميوُأنوُذلؾُىدية،ُأماُإفُكافُمماُيجبُعمىُالزكجُكالخمارُكالدرعُكمتاعُالبيت،ُفالقكؿُق

 (.1/362ُ(؛ُدامادُأفندم،ُمجمعُاألنيرُ)ج198_3/197ىدية.ُابفُنجيـ،ُالبحرُالرائؽُ)ج
ُ)ج(6)  ُالرائؽ ُالبحر ُنجيـ، ُ)ج3/197ابف ُاألنير ُمجمع ُأفندم، ُداماد ُالنكاح1/362ُ(؛ ُخطبة ُعتر، (؛
ُ(.389_388)ص
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 الثاني المبحث
 طبةالخِ  عن العدول في التعسف على المترتب الجزاء

 المطلب األول: الجزاء األخروي. 
مشركعة،ُفقصدُالغيرُعمىُالبكاعثُأكُالنياتُُتمتازُالشريعةُاإلسبلميةُبترتيبُجزاءُأخركم

ُاإلثـُ ُعمييا ُيترتب ُمشركعة، ُغير ُمصالح ُلتحقيؽ ُالشرع ُقكاعد ُعمى ُالتحايؿ ُأك اإلضرار،
،ُألفُالشريعةُاإلسبلميةُالجزاء األخروي ىو األصل نّ بل إاألخركمُفضبلنُعفُالجزاءُالدنيكم،ُ

ؿُكالحراـُالمنزلةُاألكلىُفيُأحكاميا،ُثـُباعتبارىاُترتكزُعمىُعقيدةُدينية،ُتجعؿُلفكرةُالحبل
،ُأمُالتيُيجبُتنفيذىاُقضاءن،ُفكانتُبذلؾُنظامانُركحيانُذلؾُالقكاعدُالتشريعيةُالممزمةلتضعُ

ُ.ُ(1)كمدنيانُمعاُن

،ُىكُالعامؿُاألكؿُكاألساسيُفيُواألصل أن يكون الرادع النفسي والخوف من الجزاء األخروي
ساءةُلآلخريف،ُلماُيتكلدُعفُذلؾُمفُمراقبةُهللاُفيُالسرُُواستعماؿُالشخصُلحق دكفُتعسؼُكا 

ُ.ُ(2)بو،ُكاجتنابُماُنيىُعنوُهللاُكالعمف،ُكاإللتزاـُبماُأمر

ُ ُطبقان ُحسبُعممو ُإنسافو ُسيحاسبُكؿ ُأنو ُكتعالى ُلقولو تعالىكأخبرُهللاُسبحانو  ڎ]:

[   گ گ گ ک ک ک ک   ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ
كىذاُمماُيجعؿُ, (3)

ُكاإلضرارُفيُ ُحدكده ُكتعدًٌ ُمفُعصيانو ُالكازعُالدينيُكالخكؼُمفُهللا، نفسُاإلنسافُالمسمـ
.ُباآلخريف ُأكُشرو ُالقيامةُعمىُماُقٌدـُمفُخيرو ُ،ُعندماُيعمـُأفُهللاُمٌطمعهُعميو،ُكسيحاسبوُيـك

ُ ُامتدحُهللاُالمؤمنيفُالذيفُيخافكنوُكيخشكنو،  ی ىئ ىئ ىئ]ُتعالى: هللا قاللذلؾُفقد

[ مئ حئ جئ ی ی ی
 ىئ مئ حئ جئ ی ی ی]تعالى:  هللا وقال, (4)

[  جب يئ
(5).ُ 

                                                           

 ُ(.291الدريني،ُنظريةُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُ)صُ(1)
 (.55ُالحؽُفيُاألحكاؿُالشخصيةُ)صالقدكمي،ُالتعسؼُفيُاستعماؿُُ(2)
ُ.ُ[8_7الزلزلة:ُُ]ُ(3)
ُ.ُ[52النكر:ُُ]ُ(4)
[.12ُالممؾ:ُُ]ُ(5)
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ىػػػػذاُمػػػػاُتمتػػػػازُبػػػػوُالشػػػػريعةُاإلسػػػػبلميةُبترتيػػػػبُالجػػػػزاءُاألخػػػػركمُعمػػػػىُالبكاعػػػػثُكالنبػػػػاتُغيػػػػرُ
أمػػاُالتشػػريعاتُغيػػرُاإلسػػبلمية،ُفإٌنيػػاُتفتقػػرُإلػػىُالجػػزاءُاألخػػركم،ُممػػاُيػػؤدمُإلػػىُالمشػػركعة،ُ

ُتمعاتُالتيُتؤمفُبيذهُالتشريعات.ُلدلُالمجغيابُالكازعُالدينيُكالرادعُالنفسيُ

كيترتبُعمىُذلؾُكثرةُالفسادُكالتعدمُعمىُحقكؽُاآلخريف،ُكانعداـُالقيـُكاألخبلؽ،ُألفُىذهُ
ُبؿُ ُالحراـ، ُأك ُلمتصرفاتُبالحبلؿ ُفيُتمييزىا ُليا ُأساسان ُالدينية ُالعقيدة المجتمعاتُالُتجعؿ

ُساسيُلمحكـُعمىُىذهُالتصرفات.تجعؿُاألىكاءُكالمصالحُالشخصيةُىيُالمعيارُاأل

فإفُاستعماؿُحؽُالعدكؿُعفُالخطبةُبقصدُاإلضرارُبالطرؼُاآلخر،ُأكُالتحايؿُعمىُُوعليو
قكاعدُالشرعُلتحقيؽُمصمحةُغيرُمشركعة،ُيترتبُعميوُاإلثـُاألخركم،ُلماُفيُاستعماؿُىذاُ

ُالتعسؼ ُمف ُمشركعة، ُغير ُمصمحة ُلتحقيؽ ُأك ُاإلضرار، ُبقصد ُالضررُُُالحؽ يقاع كا 
ُُيُفيُالشرعُعفُالضررُكاإلضرارُباآلخريف.النيجاءُباآلخريف،ُكقدُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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  نيوي )التعويض(. المطلب الثاني: الجزاء الدّ 
 أوًل: مفيوم التعويض لغًة واصطالحًا: 

ُـيُ،اٍلعىٍكضيًُُمٍنوُيُاٍلًفٍعؿُيأ. التعويض لغًة:  ُ،ُكُاٍلًعكىضيُُكىااًلٍس ،ُالَتٍعًكيضيُُكىاٍلميٍستىٍعمىؿُيُالمىعيكضةي
ٍمعُي ،ُكىاٍلجى وُقىٍكًلؾُىُمىٍصدىرُي:ُكالعىٍكضيُُأىٍعكاضه وُكمىعيكضةُنُكًعياضاُنُعىٍكضاُنُعاضى وُكعىَكضى ُ.كأىعاضى

ُ ُيأتيُبمعنىُالبدؿ، نناُعيٍضتُيكالعكض: ًُمٍنوي،ُذىىىبُىُمىاُبىدىؿُىُأىعطيتوًُإذاُكعىَكٍضتيوُكأىعىٍضتيوُفيبلى
ُكاٍعتاضىًُُمٍنوي،ُكتىعىَكضىُ ،ُأىخذ: وُالًعكىضى وًُمٍنوُيُكاٍعتاضى و،ُكاٍستىعاضى ُتعنيُكم وُكتىعىَكضى ُسأىلىو:
تىقيكؿُي.ُالًعكىضىُ ني:ُكى فُهُاٍعتاضى اءُىًُإذاُفيبلى مة،ًُلٍمًعكىضًُُطىاًلبناُجى ًنيُكالصًٌ ُ.ُ(1)كىذىًلؾُىُكىاٍستىعىاضى

ٍنوي،ُاّلَلُيُرىًضيُىُمىاًلؾُوٍُبفًُُأىنىسًُُعىفٍُكفيُالحديثُالقدسيُ ُقىاؿُىُعى  َعَلْيوِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َسِمْعتُ :
ٍبًدمُاٍبتىمىٍيتُيًُإذىا:ُقىاؿُىُاّلَلُىًُإفَُ"ُ:َيُقولُ  َوَسلَّمَ  ًبيبىتىٍيوًُُعى ،ًُبحى بىرى َنةُىًُمٍنييمىاُعىَكٍضتيوُيُفىصى ُ.ُ(2)"الجى

ُالقدامىُب. التعويض اصطالحًا:  ُالشريعة ُفقياء ُيشتيرُعند ُمصطمحُالتعكيض،ُلـ استخداـ
ُاستخدام ُكلكٌنيـ ُبالغير، ُلحؽ ُالذم ُالضرر ُجبر ُمفُُكابمعنى ُالمراد ُىذا ُيشمؿ ُآخر، لفظان

ُُُ:ُ(3)مفظُعمىُمعنييفطمؽُالفقياءُىذاُالالتعكيضُكىكُ)الضماف(،ُكي

الكفالة،ُكىذاُىكُالغالبُاألعـُفيُاستعماليـ،ُكىكُبعيدُعفُالمعنىُالمرادُمفُالمعنى األول: 
ُالتعكيضم ُ.ُ(4)فيـك

ُمفُالمعنى الثاني:  ُالمراد ُالمعنى ُمف ُقريب ُمعنى ُعمى ُالضماف ُلفظ ُأحيانان ُالفقياء يطمؽ
ُ.ُ(5)التعكيض

                                                           

ُالعيفُ)جُ(1) ُاليركمُ؛(2/193الفراىيدم، ُ؛(4/188ج)ُالمغةُمقاييس،ُفارسُابفُ؛(3/44ج)ُالمغةُتيذيب،
 .(7/192ج)ُالعربُلساف،ُمنظكرُابف
ُ.ُ[5653:ُرقـُالحديث7/116البخارم:ُصحيحُالبخارم،ُالمرضى/فضؿُمفُذىبُبصره،ُُ]ُ(2)
 (.9ُالجبلؿ،ُالتعكيضُالمادمُعفُالضررُاألدبيُ)صُ(3)
ُالمضمكفُعنوُفي1ُُمن إطالقات الفقياء الضمان بمعنى الكفالة:ُ(4) ُالضامفُإلىُذمة ُذمة .ُشغؿُضـٌ

 (.3/329ُخرلُبالحؽ.ُالدردير،ُالشرحُالكبيرُ)جأ.ُشغؿُذمة2ُ(؛4/399ُة،ُالمغنيُ)جإلتزاـُالحؽ.ُابفُقدام
.ُرٌدُمثؿُاليالؾُأكُقيمتو.ُمكي،1ُُمن إطالقات الفقياء الضمان بالمعنى القريب من معنى التعويض:ُ(5)

ُ)ج ُالبصائر ُعيكف 4/6ُغمز ُانظر2ُ(. ُاإلمكاف. ُبقدر ُلمضرر ُنفيان ُقيمتو ُأك ُأمكف ُالتالؼُإف ُمثؿ ُإيجاد .
ُ(.7/168ُئعُالصنائعُ)جالكاساني،ُبدا
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لةُعمىُلفظُالتعكيض،ُمماُسبؽُتبيفُأفُالفقياءُالقدامي،ُيستعممكفُلفظُالضمافُأحيانان،ُلمدالُ
ُالمعاصرُك ُتعريؼُأما ُكىك ُكاحدان، ُتعريفان ُمنيا ُأذكر ُتعريفات، ُالتعكيضُبعدة ُعرفكا ُفقد ف

ُ:ُالزحيليالدكتكرُ

" اللتزام بتعويض الغير عما لحقو من تلف المال, أو ضياع المنافع, أو عن الضرر الجزئي 
ُ.(1)أو الكلي الحادث بالنفس اإلنسانية "

  ثانيًا: عناصر التعويض:

اكىزىةُيي: لغة: أ. التعدّ  ٍيًرهًًُُإلىىُالَشٍيءًُُميجى َداهُيُ:ييقىاؿُيُغى اكىزُىُأىمٍُ:ُفىتىعىَدلُتىٍعًديىةُنُعى ُـيُ:كىاٍلعيٍدكىافُي،ُتىجى ُالظ ٍم
رىاحُي قىدٍُُ،الص  مىٍيوًُُعىدىاُكى مىٍيوًُُاٍعتىدىل،ُعى تىعىَدلُ،عى مىٍيوًُُكى ٍعننىُكيم وُيُعى ًبمى

(2)ُ.ُ

ُ.ُ(3)شرعانُأكُعرفانُأكُعادةُنُتصرُعميومجاكزةُماُينبغيُأفُيقاصطالحًا: 

،ُكمخالفةُماُحٌدهُالشرعُأكُ(4)ىكُانحراؼُعفُالسمكؾُالمألكؼُلمرجؿُالمعتادُوضابط التعدي:
ُالعرؼ.ُ

                                                           

:ُشغؿُالذمةُبماُيجبُالكفاءُالتعويضعلي الخفيف (.ُكقدُعرؼ22ُالزحيمي:ُكىبة،ُنظريةُالضمافُ)صُ(1)
محمد سراج (.ُأما8ُبوُمفُماؿُأكُعمؿ،ُعندُتحقؽُشرطُأدائو.ُالخفيؼ،ُالضمافُفيُالفقوُاإلسبلميُ)ص

ُفعرفو :"ُ ُبحؽُماليُأكجبُالشارعُأداءه ُأكُشعكرهشغؿُالذمة ُلضررُلحؽُبالغيرُفيُمالوُأكُجسده .ُ"جبران،
61ُسراج،ُضمافُالعدكافُفيُالفقوُاإلسبلميُ)ص ُأما ُالموسوعة الفقيية عرفتو(. ُكجبُمفُبدؿُ": دفعُما

 (.13/35ُ.ُاألكقاؼ،ُالمكسكعةُالفقييةُالككيتيةُ)ج"ماليُبسببُإلحاؽُضررُبالغير
 (.1/203ُالرازم،ُمختارُالصحاحُ)جُ(2)
ُ)جُ(3) ُالككيتية ُالفقيية ُالمكسكعة 28/222ُاألكقاؼ، عنصر التعدي في الفقو يقابلو عنصر الخطأ في (.

طىايىا،ُكيطمؽُعمىُُوالخطأ لغًة:ُالقانون, ٍمعيُاٍلخى ًطيئىةي،ُكىاٍلجى ُاٍلخى ـي ًطئىًُباٍلكىٍسًر،ُكىااًلٍس ُخى ُمىٍصدىري ًضد ُالَصكىاًب،ُكىىيكى
المفظُالذمُيرادُبوُالعمد،ُتقكؿ:ُخطئُإذاُتعمد،ُكأخطأُإذاُلـُيتعمد،ُكالخاطئُمفُقصدُماُالُينبغي.ُالرازم،ُ

ُابفُمنظكر،ُلسافُا1/92مختارُالصحاحُ)ج ُليسُلئلنسافُفيوُُواصطالحًا:(.67ُ_1/65لعربُ)ج(؛ ىكُما
قصد،ُكىكُعذرُصالحُلسقكطُحؽُهللاُإذاُحصؿُعفُاجتيادُكيصيرُشبيةُفيُالعقكبةُحتىُالُيؤثـُالخاطئ،ُ
ُفيُحؽُالعباد،ُحتىُيكجبُعميوُضمافُالعدكافُككجكبُالدية.ُ كالُيؤاخذُبحدُأكُقصاص،ُكلـُيجعؿُعذران

اإلخبلؿُبإلتزاـُقانكنيُأكُعقدمُأكُاإلخبلؿُبإلتزاـُسابؽ.ُالسنيكرم،ُُوقانونًا:(.1/99ُالجرجاني،ُالتعريفاتُ)ج
 (.1/778ُالكسيطُ)ج

.(24الزحيمي:ُكىبة،ُنظريةُالضمافُ)صُ(4)
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ُفالمعتدمُبأمُمخالفةُسكاءُكانتُعمىُ كالتعدمُعنصرُأساسيُفيُالتعكيضُعفُاألضرار،
مباشرُكالمتسببُكالتقصير،ُكالسبيؿُالتعٌمدُفيُإلحاؽُالضرر،ُأكُعمىُسيبؿُالخطأُكاإلىماؿُ

إالُأفُالضررُبالتسببُقدُيككفُبالفعؿُأكُبغيره،ُفالتعدمُركفُفييماُلقياـُالتعكيضُعمىُسكاء،ُ
ُ.ُ(1)كالمسئكلية

يجبُأفُيككفُالتعدمُمصاحبانُلمعدكؿ،ُأمُمقترنانُُالخطبةُالعدول عنالتعسف في وفي مجال 
يُيقعُفيوُالعدكؿ،ُأكُبعدهُبفترةُالُتنفيُعنوُكصؼُبو،ُيعنيُكقكعُالتعدمُفيُالفترةُالزمنيةُالت
ُ.ُ(2)االتصاؿُبو،ُأكُالُتنقطعُفيياُالصمةُبينيما

مُأمُالخطأُالتعدٌُعدُكقكعو،ُأكُحاؿُكقكعوُباعثانُالرتكابُكالمرادُبالصمةُىناُأفُيككفُالعدكؿُب
كيكشؼُذلؾُبحؽُالطرؼُاآلخر،ُبحيثُيجنيُذلؾُالتعدمُ)الخطأ(ُلحقدهُعميوُكغيظوُمنو،ُ

ُأفُيككفُباعثانُ ُكذلؾُمفُشأنو ُلو، ُكالكيد ُمنو ُالجكانحُفيُاالنتقاـ ُبيف ُالمستكنة ُالرغبة عف
ُُ.(3)كمذكرانُبوُلمتعدم

ُالعدول عن الخطبة قد يكون لو أكثر من شكل مثل: التعسف في ي في والتعدّ 

ؾُاإلشاعةُمفُ.ُأفُييتخذُالتعدمُعمىُشكؿُإشاعةُيطمقياُالخاطبُعمىُمخطكبتو،ُفيناؿُبتم1
ضاالن،ُيجعؿُمفُيعمـُبوُينفرُمنياُكالُيفكرُفييا،ُأكُأنياُالُسمعتيا،ُكأفُينسبُلياُمرضانُعُي

تحتاطُفيماُيتعمؽُبسمعتياُكشرفيا،ُأكُأنياُالُترٌدُيدُالمس،ُكغيرىاُمفُالنعكتُالمتعمقةُبسمعةُ
ُ.ُ(4)المخطكبةُكخصكصياتُحياتيا

ُاألذل2ُ ُكامتداد ُبو ُلتأثرىا ُقصدان، ُالمخطكبة ُبأىؿ ُالتعدمُمتعمقان ُيككف ُأف حيثُالُُإلييا،.
ُيخفىُصمةُاألىؿُبسمعةُالفتاةُفيُمجاؿُالركابطُاالجتماعية،ُكمفُذلؾُأفُيرلُأىمياُبأنيـُال

بيةُعشيتيـُمفُماؿُحراـيتكرعكفُعفُارتكابُالفكاحش،ُأكُ ،ُأكُينسبُألحدىـُجريمةُأكُفيوُشي
ُ.ُ(5)تخٌؿُبالشرؼُكاالعتبار

                                                           

 (.18ُصالزرقا،ُالفعؿُالضارُكالضمافُفيوُ)ُ(1)
 (.74ُإلياس،ُالتعكيضُعفُالضررُفيُبعضُمسائؿُالزكاجُكالطبلؽُ)صُ(2)
 (.76ُنجار،ُالتعكيضُعفُفسخُالخطبةُ)صالُ(3)
 (.76ُالمرجعُالسابؽ،ُ)صُ(4)
ُ(.77المرجعُنفسو،ُ)صُ(5)
ُ 



 

166 
 

.ُأفُيككفُالتعدمُمفُجانبُالمخطكبة،ُحيثُتنسبُلمفُعدلتُعنو،ُماُيسيءُإلىُسمعتو،3ُ
ُ.ُ(1)فركفُمنون،ُكيجعؿُالناسُيوكاحتقارهُبيفُقكموُكذكيوُكمعارف

ُُ(2)رر:ب. الضَّ 

ىػػكُكػػؿُمػػاُيصػػيبُاإلنسػػافُفػػيُجسػػدهُأكُمالػػوُأكُشػػعكرهُأكُعاطفتػػوُُالضــررذكػػرتُسػػابقانُأفُ
مػػاُيصػػيبُاإلنسػػافُفػػيُجسػػدهُأكُمالػػو،ُُمــادي:كسػػمعتو،ُكأفُالضػػررُينقسػػـُإلػػىُإلػػىُقسػػميف:ُ

ُماُيصيبُاإلنسافُفيُعرضوُكسمعتوُكشعكرهُكعاطفتو.ُُومعنوي:

ُالتيُالعدول عن الخطبة,التعسف في وفي مجال  ُلحقتُبأحدُُفإفُمفُاألضرارُالمادية إذا
الخاطبيفُجراءُالتعسؼُفيُالعدكؿُعفُالخطبة،ُكتككفُسببانُفيُالتعكيض،ُكأفُيقكـُالخاطبُ
باستئجارُالفندؽُإلقامةُحفؿُالزفاؼ،ُأكُتجييزُالبيت،ُثـُتأتيُالمخطكبةُلتعمفُعدكلياُعفُ

ُمحققاُن ُماديان ُالخاطبُضرران ُالنفقاتُالتيُتكٌبدىا ُفتككفُىذه ُلمُالخطبة، ُبسببُقاببلن تعكيض،
أكُيشترطُعميياُُالتعسؼُفيُالعدكؿ،ُأكُأفُتككفُالمخطكبةُأعٌدتُالجيازُكالممبكساتُكاألثاث،

ُمحققان،ُُاالستقالةُمفُعمميا، ُماديان ُالنفقاتُضرران ُفتككفُىذه ُيعدؿُالخاطبُعفُالخطبة، ثـ
ُ.ُ(3)ألنوُكقعُفعبلُنُالتعسؼُفيُالعدكؿ،ُكىكُضررُمحقؽ؛ُلحؽُبياُجراء

ىذاُالضررُالكاقعُُكمُالكاقعُعمىُأحدُالخاطبيف،ُألفالضررُالمعنُيجبُالتعكيضُعفككذلؾُ
ُجراءُ ُمف ُالخاطبيف، ُألحد ُالحياة ُالجانبُالنفسيُكالعاطفيُكالشعكرمُفي ُاختبلؿ ُإلى يؤدم
ُاألمرُ ُالمعانيُفيُكاقع ُكىذه ُفيُاإلنساف، ُالحاصؿُبإتبلؼُمعنىُمفُمعانيُالحياة الضرر

ُ.ُ(4)قيمةُالماؿ،ُكالُتقٌدرُبوُأصبلُنُتمٌثؿُقيمانُتعمكُفكؽ

 رر: ي والضّ ج. العالقة السببية بين التعدّ 

ُُالسببية لغًة: ُبو ُيتكصؿ ُلما ُاسـ ُأك ُكالمسبب، ُالسبب ُبيف ُفسميتُالعبلقة ُالمقصكد، إلى
ُ.ُ(5)كصمؾُإلىُالمقصكدالطريؽُسببان؛ُألنياُتُي

                                                           

 (.78ُ)صالنجار،ُالتعكيضُعفُفسخُالخطبةُ(1) 
 (ُمفُىذاُالبحث.69ُ_66انظر:ُ)صُ(2)
 (.86ُإلياس،ُالتعكيضُعفُالضررُفيُبعضُمسائؿُالزكاجُكالطبلؽُ)صُ(3)
 (.87ُالمرجعُالسابؽ،ُ)صُ(4)
ُ)جالجرجاُ(5) ُالتعريفات ُالفيركُز1/117ني، ُ)ج(؛ ُالمحيط ُالقامكس 1/96ُآبادم، ُالكمياتُالكفكم(؛ ،
 .ُ(1/412ج)ُالكسيطُالمعجـ،ُالمؤلفيفُمفُمجمكعة؛ُ(1/495)ج
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ُأصابُُاصطالحًا: ُالذم ُكالضرر ُالمسؤكؿ ُارتكبو ُالذم ُالتعدم ُبيف ُعبلقة ُتكجد أف
ُ.ُ(1)المضركر

 . (2)وكثيرًا ما يعبر الفقياء عن العالقة السببية باإلفضاء

ُبيفُف ُسببية ُمفُكجكدُعبلقة ُحيثُالُبٌد ُالركفُالرابطُبيفُالضررُكالتعدم، ُمفُتكفر بلُبٌد
لرابطةُبيفُم،ُأماُإذاُانتفتُاالُكجكدُالتعدٌُكجد،ُلُكفُليُيم،ُبمعنىُأفُالضررُلـُيكالضررُكالتعدٌُ

مسؤكليةُمفُكقعُمنوُالضررُالُتنشأ،ُألفُالضررُالُييضاؼُإلىُفعموُالضررُكالتعدم،ُفإفُ
ُفعؿُ ُعف ُال ُفعمو ُعف ُينشأ ُالذم ُالضرر ُضماف ُعف ُالشخصُمسئكؿ ُأف ُفاألصؿ حينئذ،

ُ.ُ(3)غيره

ُكجبُالعدول عن الخطبةالتعسف في وفي مجال  ُالتيُتيشكؿُضرران،ُ، ُاألفعاؿ التفريؽُبيف
ُمغترانُالُمغررانُبو.ُكاألفعاؿُالتيُيككفُصاحبيا

ُكعٌرضتُُمثال ذلك:ُ ُالميك، ُإلىُالمتنزىاتُكالنكادمُكدكر ُمعُخاطبيا لكُخرجتُالمخطكبة
سمعتياُبعدُذلؾُلؤلقاكيؿ،ُثـُجاءتُبعدُالعدكؿُتطالبُبالتعكيضُعفُالضررُالمعنكمُعماُ

كناؿُمفُأسرتيا،ُفإفُدعكاىاُالُتيقبؿ،ُألفُالضررُالبلحؽُبياُكافُبسببُخطئيا،ُمسُكرامتياُ
ألفُالضررُمبنيُعمىُمخالفةُالشرعُكاإلثـُالذمُاقترفتوُكأسيمتُبو،ُُ؛فييُمغترةُالُمغررُبيا
ُ.ُ(4)كألنياُمفُجمبتُالضررُلنفسياُخارجيفُعفُحدكدُاإلسبلـُكتعاليمو؛كالُتعكيضُلآلثميفُال

مفُكجكدُعبلقةُُالضررُناشئانُعفُالتعدم،ُكالُبدٌُفبلُتعكيضُإالُإذاُكافُُما سبقوبناء على 
ُسببيةُبيفُالتعدمُكالضرر.ُ

ُ

                                                           

 (.100ُ،ُالتعكيضُعفُفسخُالخطبة)صالنجارُ(1)
ُكثيرةُكلكفُالمعنىُالذمُيتناسبُىناُىك:ُالكصكؿُإلىُالشيء،ُفتقكؿ:ُأفضيتُُاإلفضاء لغًة:ُ(2) لياُمعافو

ُ)ج ُالمنير ُالمصباح ُالفيكمي، ُإليو. ُكصمت ُأم ُالشيء، 2/476ُإلى ُالمعنيُُ:أما اصطالحاً (. ُيخرج ال
الككيتيةُُاالصطبلحيُعفُالمعنيُالمغكم،ُكىكُأفُيكصؿُالتعدمُإلىُكقكعُالضرر.ُاألكقاؼ،ُالمكسكعةُالفقيية

 (.28/223ُ)ج
 (.204ُسراج،ُضمافُالعدكافُفيُالفقوُاإلسبلميُ)صُ(3)
ُ(.91ُإلياس،ُالتعكيضُعفُالضررُفيُبعضُمسائؿُالزكاجُكالطبلؽُ)صُ(4)
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  طبة:رر المترتب على التعسف في العدول عن الخِ ثالثًا: حكم التعويض عن الضَّ 

ُكليستُعقدان،ُكأفُمفُحؽُالخاطبيفُالع دكؿُذكرتُسابقانُأفُالخطبةُىيُكعدُبالزكاجُغيرُممـز
ُالحؽُقدُأقرٌُ ُعفُالخطبة،ُكأفُىذا ُالحؽُبتعسؼو هُالشرعُلكبلُالخاطبيف،ُإالُأفُاستعماؿُىذا

ُكبغيرُكجوُحؽ،ُقدُيترتبُعميوُأضرارُماديةُكمعنكيةُبالخاطبُأكُالمخطكبة.

مصمحتياُجراءُالتعسؼُفيُاستعماؿُحؽُالعدكؿ،ُتفكيتُُفمن األضرار التي تلحق بالمخطوبة
بالزكاج،ُكماُلكُأغراىاُالخاطبُبالزكاجُكاستمرتُالخطبةُزمنانُطكيبلنُثـُعدؿُعنيا،ُأكُتفكيتُ

ُ ُأكُبمصمحتيا ُالزكجية، ُلمحياة ُلتتفرغ ُالكظيفة ُترؾ ُمنيا ُالخاطب ُطمب ُإذا ُكذلؾ الكظيفة،
ُاألضرارُ ُمف ُيمحقيا ُما ُككذلؾ ُخاصُبيا، ُجياز ُشراء ُطمبُمنيا ُلك ُكما ُالمالية، الخسارة

ُ ُأك ُالشائعات، ُمف ُلكثير ُييعرضيا ُمما ُبيا، ُالتشيير ُأك ُسمعتيا، ُتشكيو ُمف ُىجرالمعنكية،
ُُالخَطابُعفُالزكاجُبيا.

ُالبيت،ُومن األضرار التي تلحق بالخاطب ُلتجييز ُبيا ُقاـ ُالتي ُالباىظة ُاألمكاؿ ُخسارة ،
ُ ُاألمكاؿ ُكدفع ُالزكاج، ُلمراسـ ُُككالتحضير ُالسفر ُترؾ ُأك ُأكاليدايا، ُبسببُُلمتجارة الدراسة

ُأكُ ُسمعتو، ُكتشكيو ُالمعنكية، ُاألضرار ُمف ُيمحقو ُما ُككذلؾ ُالزكاج، ُمراسـ ُلتجييز انشغالو
ُالتشييرُبو،ُمماُيؤدمُبوُإلىُالعزكؼُعفُالزكاج،ُأكُعدـُمكافقةُاآلخريفُالزكاجُمنو.ُ

ؿُفإفُىذهُاألضرارُالتيُتصيبُالخاطبُأكُالمخطكبة،ُفيُحاؿُالتعسؼُفيُالعدُكوبناء عليو 
 عفُالخطبة،ُىؿُيجبُفيياُالتعكيضُأـُال؟

ىذه المسألة لم يتعرض ليا الفقياء القدامى بعينيا, ويعود ذلك في نظر المعاصرين عمومًا 
 لعدة أسباب: 

رىـُفيُىذهُالمسألة،ُألنيـُيعممكفُأفُمجردُ.ُأفُالناسُقديمانُماُكانكاُيتكرطكفُفيماُقدُيضُ 1
ُأحدُالطرفيفُبشيء،ُ كمفُتكرطُفيُتصرؼُقبؿُأفُيستكثؽُمفُأمرهُبإتماـُالعقدُالخطبةُالُييمـز

ُبأمُ ُالمطالبة ُفي ُحؽ ُلو ُيككف ُكال ُجنى، ُما ُتبعة ُفيتحمؿ ُنفسو، ُحؽ ُفي ُمقصران يككف
ُ.ُ(1)تعكيض

ُ

                                                           

ُ(.29ُاجُفيُالشريعةُاإلسبلميةُ)صحسبُهللا،ُالزُكُ(1)
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لـُتكفُمفُشأنياُأفُتترؾُمجاالنُلئلضرارُعندُُ.ُأفُالحياةُاالجتماعيةُفيُالعصكرُالماضية،2
ُعمىُآدابُ ،ُكالُيتصكرُفيُمجتمعُيقـك العدكؿ،ُفاإلسبلـُالُيبيحُالنظرُإالُبحضكرُالمحاـر

،ُأماُ ُكمعُتطكرُاإلسبلـ،ُأفُيمتقيُالخاطبُبمخطكبتوُإالُمرةُأكُمرتيفُبحضكرُالمحاـر اليـك
ُ ُالغربية، ُبالحضارة ُكتأثرىا ُاالجتماعية ُمفُالحياة ُكثير ُفي ُالرجكلة ُكانحبلؿ ُاألخبلؽ كفساد

ُمماُ ُالعدكؿ، ُعند ُالمخطكبة ُبالخاطبُأك ُيؤدمُإلىُاإلضرار ُأف ُشأنو ُذلؾُمف ُكؿ الناس،
ُ ُتطبيقان ُالتعكيض، ُمبدأ ُفي ُالتفكير ُالشريعة ُفقياء لحديث النبي صلى هللا عليو ييكجبُعمى

رُىُالُى"ُوسلم رى ُ.ُ(2)التعسؼُفيُاستعماؿُالحؽ،ُكعمبلنُبنظريةُ(1)"ًضرىارُىُكىالُىُضى

.ُأفُالمعاممةُفيُالماضيُكانتُتبتسـُبالكضكحُكعدـُالمراكغةُأكُالخداع،ُغمبةُخشيةُهللا3ُ
ُيسئُ ُأمر ُالتعكيضُعف ُعمى ُدائمان ُمشرئبة ُنفكسيـ ُتكف ُكلـ ُعاجؿ، ُدنيكم ُأمر ُأم عمى

ُ.ُ(3)إلييا

،ُكاتفقكاُعمىُأفُعقداُنُبالزكاجُكليستاتفؽُالعمماءُعمىُأفُالخطبةُكعدُأ. تحرير محل النزاع: 
يـُاختمفكاُفيُالعدكؿُعفُالعدكؿُعفُالخطبةُإذاُلـُيترتبُعميوُضررُفبلُتعكيضُفيو،ُكلكنٌُ

ُكبكجوُغيرُحؽُكترتبُعميوُضررُعمىُثبلثةُأقكاؿ:ُُالخطبةُإذاُاستعمؿُبتعسؼُو

ُالمطيعيُالقول األول: ُبخيت ُمحمد ُقاؿ ُكبو ُمطمقان، ُالتعكيض ُكال(4)عدـ ُعمرُ، دكتكر
ُ.ُ(5)األشقر

ُ.ُ(6)التعكيضُمطمقان،ُكبوُقاؿُالشيخُمحمكدُشمتكتُالقول الثاني:

ُ

                                                           

 (36ُسبؽُتخريجو،ُ)صُ(1)
 (.1/61ُالسباعي،ُشرحُقانكفُاألحكاؿُالشخصيةُ)جُ(2)
 (.52ُعثماف،ُفقوُالنساءُ)ص(؛77ُالقدكمي،ُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُ)صُ(3)
ُاُ(4) ُالمحاماة ُاألكؿ،ُلشرعية،مجمة ُالثانيةُ)صُالعدد ُمستجداتُ(45_44السنة ُأسامة، ُعفُاألشقر: ُنقبلن ،

 (.58ُفقييةُ)ص
ُقانُ(5) ُشرح ُالكاضح ُعمر، ُ)صاألشقر: ُاألردني ُالشخصية ُاألحكاؿ 53ُكف ُوممن قال بيذا الرأي:(،

ُ)ص ُالشخصية ُاألحكاؿ ُفقو 47ُالسرطاكم، ُعرقكب، ُأبك ُ(؛ ُالعدكؿ ُأسامة،ُأثر ُاألشقر: ُإلكتركني(؛ )مكقع
 (.81ُمستجداتُفقييةُ)ص

ُ(.2/470ُالدريني،ُبحكثُمقارنةُ)جُوممن قال بيذا الرأي:(،1/61ُالسباعي،ُشرحُاألحكاؿُالشخصيةُ)جُ(6)
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ُ.ُ(1)التعكيضُمعُالتفصيؿُفيُماىيةُالضرر،ُكبوُقاؿُالشيخُمحمدُأبكُزىرةُالقول الثالث:

 ب. أدلة القول األول: عدم التعويض مطلقًا: 

دُأكُكالمخطكبةُفيُأمُكقت،ُكبدكفُقيٌُ.ُالعدكؿُعفُالخطبةُحؽُثابتُكمقررُشرعانُلمخاطب1ُ
ُكالُ ُالشارع، ُإياه ُالذمُمنحو ُالشرعي ُحقو ُاستعمؿ ُفقد ُالخطبة ُعف ُأحدىما ُعدؿ ُفإذا شرط،

ُ.ُ(2)ضمافُعمىُمفُاستعمؿُحقوُفقيانُكالُقانكناُن

ُإ2 ُكعمىُذلؾُفالعدكؿُحؽُلمفُ. ُليستُعقدان، ُفالخطبة ُالخطبة، فُالتعكيضُيخالؼُطبيعة
ُيصح،ُفإنوُيقعُفيُُعدؿُعنيا،ُكمفُذىب إلىُإيجابُالتعكيضُكىكُيقررُأفُالعدكؿُعنيا

ُ.ُ(3)التناقض

.ُأفُالمقررُفيُالفقوُاإلسبلميُأفُالجكازُالشرعيُينافيُالضماف،ُأمُأفُمفُيمارسُحقان3ُ
ُألفُالجكازُينافيُالمسئكلية،ُ ُيترتبُعمىُذلؾُمفُضرر، ُعما ُلو،ُالُيككفُمسؤكالن مشركعان

ُالمسئكلي ُتنشأ نما ُفيُكا  ُاستعمؿُحقو ُإذا ُكالخاطبُالُيعتبرُمعتديان ُكاالعتداء، ةُعفُالمجاكزة
ُ.ُ(4)العدكؿ

الزكاج،ُمماُالُيتفؽُمعُحريةُالعاقديفُالمفركضُُىإفُالحكـُبالتعكيضُفيوُإكراهُضمنيُعم.4ُ
ُصحيحاُن ُالعقد ُيككف ُحتى ُلمشكبلتُ(5)تكفرىا، ُاإلكراه، ُعف ُنتج ُالذم ُيتعرضُالزكاج ُكقد ،

ُكىزاتُناتجةُعفُىذاُالقسر،ُكالحياةُالزكجيةُبذلؾُالُتستقـ.ُ

ُ
                                                           

ُ)صُ(1) ُالشخصية ُاألحكاؿ ُزىرة، 37ُأبك ُاإلسبلميُُوممن قال بيذا الرأي:(، ُالفقو ُكىبة، الزحيمي:
ُاألسرة9/6512)ج ُأحكاـ ُشمبي، ُاإلسبلـُ(؛ ُ)ص73_72)صُفي ُالنكاح ُخطبة ُعتر، ُمطمكب408(؛ ،ُ(؛

ُ)ص ُاألسرة ُأحكاـ ُفي ُُ(؛25الكجيز ُكالطبلؽ ُالزكاج ُالفقوإماـ، ُاألحكاؿ53ُ)صُاإلسبلميُفي ُالغندكر، (؛
 (.56ُ(؛ُعثماف،ُفقوُالنساءُ)ص57)صُفيُالتشريعُاإلسبلميُالشخصية

 (.36ُ_35ص(؛ُأبكُزىرة،ُاألحكاؿُالشخصيةُ)395عتر،ُخطبةُالنساءُ)صُ(2)
ُاألردنيُ)صُ(3) ُالكاضحُشرحُقانكفُاألحكاؿُالشخصية ُعمر، 54ُاألشقر: ُعمر،(؛ ُالزكاجُُاألشقر: أحكاـ
 (.78ُ)ص
 (.2/469ُالدريني،ُبحكثُمقارنةُ)ُ(4)
األشقر:ُعمرُ،ُ(؛54ُ(؛ُاألشقر:ُعمر،ُشرحُقانكفُاألحكاؿُالشخصيةُ)ص395عتر،ُخطبةُالنساءُ)صُ(5)

ُ(.78أحكاـُالزكاجُ)ص
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ُإلى5ُ ُدعت ُالتي ُكاألضرار، ُكالخفايا ُكاألسرار ُاألسباب ُبياف ُبالتعكيضُيكجب ُالقكؿ ُإف .
ُكا ُيجبُستره، ُاألضرارُكاألسرارُالتيُأكجبتُالعدكؿُمما ُكتككفُىذه ألمكرُالعائميةُالعدكؿ،

ُفيُ ُالتفاصيؿ ُالبيكتُبعرضُأدؽ ُحرمة ُكىتؾ ُالعائبلت، ُكشؼُألسرار ُذلؾ ُكفي الخاصة،
لماُفيوُمفُآثارُسمبيةُعمىُالمجتمعات،ُُ،المحاكـُعمىُمرآلُالناس،ُكىذاُيفتحُبابانُلمشرُكبير

ُ.ُ(1)تعكيضلذاُفإفُالمكازنةُبيفُالضرريفُتقتضيُسترُىذهُاألضرارُكالخفاياُبعدـُالدعكةُإلىُال

.ُالقكؿُبالتعكيضُسنشاىدُفيوُقاعاتُالمحاكـُقضاياُتفتحُلناُبابُشرُكبير،ُتتعبُالقضاة،6ُ
ُ.ُ(2)كتجعميـُفيُمكاقؼُصعبة،ُكستتراكـُالقضايا

لكبلُالطرفيفُ،ُفكبلُالخاطبيفُيعمـُأفُ(3).ُإفُالقكؿُبالتعكيضُيككفُعندُالتغريرُالُاالغترار7
ُ ُمف ُبٌد ُفبل ُالعدكؿ، ُثـُحؽ ُالخطبة، ُعمى ُبناء ُعمىُفعؿُشيء ُأحدىما ُأقدـ ف ُكا  االحتياط،

ررُبوُأحد،ُكلذلؾُفإفُالشريعةُالُغُىحصؿُالعدكؿ،ُفالضررُالحاصؿُنتيجةُاغترارهُىك،ُكلـُيُي
قيـُتعكيضانُلقضاياُاالستيكاءُالجنسي،ُأكُماُيناؿُالمخطكبةُفيُكرامتياُكأسرتيا،ُألفُالضررُتُي

ُإذاُخرجتُالمخطكبةُمعُخطيبياُإلىُالمتنزىاتُكالنكادم،ُفييُبذلؾىناُمبناهُمخالفةُالشرع،ُف
نفسياُلؤلقاكيؿ،ُكأماُالتسرعُفيُاألمكرُاألخرل،ُكترؾُالكظيفة،ُأكُشراءُجيازُالبيت،ُُكضعت

فإذُىذاُتيكرُكتقصيرُفيُحؽُالنفس،ُكماُيصيبوُمفُضررُإنماُكافُبسببُمنو،ُاغترارانُأكُ
ُ.ُ(4)العدكؿُطيشان،ُكليسُمنشؤهُمحٌضُ

                                                           

ُ)صُ(1) ُالنساء ُخطبة ُ)ص396عتر، ُفقيية ُمستجدات ُأسامة، ُاألشقر: ُف60(؛ ُالتعسؼ ُالقدكمي، يُ(؛
 .ُ(79اؿُالحؽُ)صاستعم
 (.78ُ(؛ُكُأحكاـُالزكاجُ)ص54_53األشقر:ُعمر،ُالكاضحُشرحُقانكفُاألحكاؿُالشخصيةُاألردنيُ)ص(2) 
ُابفُُ:لغةً  التغريرُ(3) ُالتعريضُلميبلؾ. ُكالتغرير: ُالغرر، ُفي ُألقيتو ُإذا ُغررتو، ُمصدر ُكىي ُالتغرة، مف

مفُغَرر،ُأمُُ:لغةً  ترارغوال(.2/1249ُ(؛ُالفاركقي،ُكشاؼُاصطبلحاتُ)ج5/13منظكر،ُلسافُالعربُ)ج
ُ)ج ُالعربية ُالمعاجـ ُتكممة ُديكزم، ُبالشيء. ُغيَش ُأك 7/388ُانخدع ترار ىو أن والفرق بين التغرير والغ(.

ُنكعانُُالتغرير ُيطمب ُأف ُمثؿ: ُكالعدكؿ، ُالخطبة ُمجرد ُغير ُفيو ُدخؿ ُكلمخاطب ُينشأ ُالذم ُالضرر يعني:
يعني:ُالضررُالناشئُعفُمجردُالخطبةُمفُُ. أما الغترارمخصكصانُمفُالجياز،ُثـُيككفُالعدكؿُكالضرر

ُا لمخطكبةُباالستقالةُمفُالكظيفةُدكفُغيرُدخؿُمفُجانبُالذمُعدؿ،ُكىذاُاالغترارُالُيعكض،ُمثؿ:ُأفُتقـك
 )مكقعُإلكتركني(.ُأثرُالعدكؿُأفُيطمبُمنياُالخاطب.ُأبكُعرقكب،ُ

ُ)صُ(4) ُالنساء ُخطبة ُ)ج395عتر، ُبحكثُمقارنة ُالدريني، ُمستجداتُفقيية2/469ُ(؛ ُأسامة، ُاألشقر: (؛
ُ(.60ُص)
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ُأنياُضمتُعفُالحؽ8ُ ُإفُالقكؿُبالتعكيضُمخالؼُإلجماعُاألمةُاإلسبلمية،ُكحكـُعمييا .
ُ.ُ(1)عبرُتاريخياُالطكيؿُفيُىذهُالمسألة

 ج. أدلة القول الثاني: التعويض مطلقًا: 

رُىُالُى"ُحديث.1ُ رى ُ.ُ(2)"ًضرىارُىُكىالُىُضى

أفُالنبيُصمىُهللاُعميوُكسمـُلماُنيىُعفُإيقاعُالضرر،ُقررُمقابؿُذلؾُمعاقبةُُوجو الدللة:
ُبالنيي،ُبأمُصكرةُكانت،ُكأفُالتعكيضُفيُحالةُالعدكؿُلمضررُالكاقع ىكُتطبيؽُُمفُالُيمتـز

ُ.ُ(3)لمحديث

ُ،ُكذلؾُأفُإزالةُالضررُتككفُبالتعكيضُعنو.ُ(4)الضرر ُيزال.ُالعمؿُبالقاعدةُالشرعية2ُ

كيميؿُبعضُالمحدثيفُممفُكتبكاُفيُالفقو،ُإلىُالحكـُبالتعكيضُإفُناؿُأحدُ"ُأبو زىرة:قاؿُ
الفريقيفُبسببُالعدكؿُعفُالزكاجُضرر،ُألنوُمفُالمقررُفيُالشريعةُأفُالُضررُكالُضرار،ُ

ُ.ُ(5)"ييزاؿ،ُكطريؽُإزالتوُىكُالتعكيضُكأفُالضرر

فُكافُحقانُمشركعان3ُ لكبلُالطرفيف،ُإالُأفُىذاُالحؽُمشركطُبعدـُ.ُإفُالعدكؿُعفُالخطبةُكا 
ألفُالحؽُفيُاإلسبلـُمقٌيدُكليسُمطمقان،ُفإذاُأصابُغيرهُضررُبسببُُ؛إلحاؽُالضررُبالغير

ُ.ُ(6)عدكؿ،ُحكـُعميوُبالتعكيضُالعادؿ

4ُ ُالخاطبُكعد ُإف .ُ ُتسببُفي ُتعكيضُكعدان، ُفكجبُعميو ُبالطرؼُاآلخر، ُالضرر إلحاؽ
ُ.ُ(7)الكفاء،ُبماُيتناسبُمعُالضررُالذمُألحؽُكتسببُبوعدـُالطرؼُالمتضررُعندُ

                                                           

 (.78(؛ُكأحكاـُالزكاجُ)ص54األشقر:ُعمر،ُشرحُقانكفُاألحكاؿُالشخصيةُ)صُ(1)

 (.36ُسبؽُتخريجو،ُ)صُ(2)
 (.81_80القدكمي،ُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُ)صُ(3)

 (.83ُصالسيكطي،ُاألشباهُكالنظائرُ)ُ(4)
 (.36ُأبكُزىرة،ُاألحكاؿُالشخصيةُ)صُ(5)
 (.81ُالقدكمي،ُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُ)صُ(6)
ُُ(.398_397عتر،ُخطبةُالنساءُ)صُ(7)
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،ُكىػػكُمبػػدأُعػػادؿُعرفتػػوُمبــدأ التعســف فــي اســتعمال الحــق.ُاالعتمػػادُفػػيُالتعػػكيضُعمػػى5ُ
فُاسػػتعمؿُ الشػػريعةُاإلسػػبلميةُبفركعيػػاُكأصػػكليا،ُكبمقتضػػىُىػػذاُالمبػػدأُالعػػادؿُفػػإفُالخاطػػبُكا 

ُ.ُ(1)عدؿُفيُكقتُتضررُبوُالطرؼُاآلخرحقوُفيُالعدكؿ،ُفإنوُأساءُىذاُاالستعماؿُعندماُ

ُكىذاُتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُكالتعسؼُيكجبُالتعكيض.ُ

ُ ُكظيفتوُ"ُالدريني:قاؿ ُتمثؿ ُالتي ُالغاية ُغير ُفي ُاإلباحة ُأك ُالحؽ ُاستعماؿ ُىك فالتعسؼ
االجتماعية،ُكىكُمنشأُالمسؤكليةُعفُالضررُالناتجُعفُىذاُالتعسؼ،ُقصدانُأكُمآالن،ُكلكُلـُ

األخيرةُتقصيريةُيكفُثمةُتغريرُأكُأفعاؿُضارةُمستقمةُمصاحبةُلذلؾ،ُألفُالمسؤكليةُفيُىذهُ
ما،ُمفًُقبىؿُأفُالفعؿُفيُالمسؤكليةُالتقصيريةُغيرُمشركعُأصبلن،ُبخبلؼُالُتعسفية،ُكفرؽُبيني

الفعؿُفيُالمسؤكليةُالتعسفيةُفيكُمشركعُفيُاألصؿ،ُفبلُينبغيُالتخميطُبينيما،ُفكبلىماُمفُ
ُ.ُ(2)"لتشريعُالتيُتيبنىُعميياُاألحكاـحقائؽُا

ُ د. أدلة القول الثالث: التعويض مع التفصيل في ماىية الضرر:

ُالذيفُ ُكبيف ُمطمقان، ُالضرر ُالتعكيضُعف ُيمنعكف ُالذيف ُبيف ُكسطان، ُمسمكان ُسمؾ ُالقكؿ ىذا
ُمطمقان.ُُلتعكيضُعفُالضرريكجبكفُا

ُالعدكؿُكالُدخؿُلمخاطبُفيُإيقاعُالضرر،ُالُتعكيضُُأفُفقرر: الضررُالناشئُمفُمجرد
ُعنو،ُأماُالضررُالناشئُعفُتدخؿُأحدُالطرفيف،ُغيرُمجردُالعدكؿُفيوُالتعكيض.ُ

ُغيرُمجردُُ:والضرر قسمان"ُأبو زىرة:قاؿُ ُفيو، ُدخؿ ُالمخطكبة ُكلمخاطبُأك ُينشأ، ضرر
فاألول طبةُكالعدكؿ،ُكمفُعمؿُمفُجانبُالعادؿ،ُالعدكؿ،ُكضررُينشأُعفُمجردُالخالخطبةُُك

إذُاألكؿُكافُتغريران،ُكالتغريرُيكجبُالضماف،ُكماُىكُمقررُفيُُيعوض, والثاني ل يعوض,
ُ.ُ(3)"كغيره،ُكفيُقضاياُالعقؿُكالمنطؽُقكاعدُالفقوُالحفني

ُ

ُ
                                                           

 (.398ُ)صُعتر،ُخطبةُالنساءُ(1)
 (.2/472ُالدريني،ُبحكثُمقارنةُ)جُ(2)
ُ(.37ُأبكُزىرة،ُاألحكاؿُالشخصيةُ)صُ(3)
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 أما األدلة التي استدلوا بيا فيي: 

ُكالذمُ.1ُ ُيككفُإفُالضررُالمترتبُعمىُالعدكؿ، ُإيقاعوُالطرؼُاآلخرُأشبوُما تدخؿُفيُ
ُفيُىذاُ ُالسببُالمباشر ُىك ُالطرؼُالعادؿُكتحريضو ُفإفُتدخؿ بالتسببُفيُكقكعُالضرر،

ُ.ُ(1)الفعؿُكماُنتجُعنو

ُ.ُ(2).ُأفُمبادئُالعدالةُكالمنطؽُالسميـُيقتضيُىذاُالرأم2

ُ:ُ(3)شروط ةويشترط البعض للتعويض عن الضرر ثالث

ُأفُالعدكؿُلـُيكفُبسببُالمخطكبة،ُإفُكافُالعادؿُىكُالخاطب.ثبتُ.ُأفُيُى1

ُبياُسكاءُماديانُأكُمعنكيان،ُغيرُاالستيكاءُالجنسي،ُكلمعادؿُدخؿُفي2ُ .ُأفُالعدكؿُقدُأضرن
ُإيقاعو.ُ

،ُبماُييستدؿُبوُعادةنُكعقبلنُعمىُتأكيدُ.ُأفُالخاطبُقدُأكدُرغبتوُفيُالزكاجُمفُالمخطكبة3
ُىُإجراءُعقدُالزكاج.ُخطيبتو،ُكتصميموُعم

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

                                                           

 (.81ُالقدكمي،ُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُ)صُ(1)
 (.400ُعتر،ُخطبةُالنكاحُ)صُ(2)
(.ُكتجدرُاإلشارةُإلىُأفُىذهُالشركطُتسرمُعمى66ُ_1/65السباعي،ُشرحُقانكفُاألحكاؿُالشخصيةُ)جُ(3)

خاطبُأفضؿُبعدُتغريـُاألكؿُُالمخطكبةُعندُمطالبتياُبالتعكيض،ُإفُكافُالعدكؿُمنيا،ُكأفُعدلتُرغبةُفي
ُ(.85ُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُ)صُكتكميفو.ُالقدكمي،
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إلىُالتفريؽُبيفُالتعكيضُفيُالضررُالمادمُكالمعنكم،ُوقد ذىب أبو زىرة في قوٍل آخر لو: 
ُضررُ ُترتبُعميو ُإذا ُإما ُالتعكيض، ُاستكجب ُمادم ُضرر ُترتبُعميو ُإذا ُالعدكؿ ُأف فقاؿ

ُ.ُ(1)فبلُتعكيضُمعنكم

بالخطبةُيترتبُعميو،ُأفُيقتصرُالنظرُإفُالتمسؾُباآلدابُاإلسبلميةُالخاصةُ"ُأبو زىرة:قاؿُ
ُاالستيكاءُكاالستغكاءُ فيُاألضرارُالمادية،ُألفُاألضرارُالمعنكيةُالتيُتمسُالسمعة،ُكسببيا

ُؾ،ُالُمحؿُلوُفيُالفقوُاإلسبلمي".ُكنحكُذ

كيستطردُفيُذلؾُكيعتبرُىذهُاألشكاؿُمفُالضررُالمعنكم،ُمترتبةُعمىُأمكرُقدُنيىُعنياُ
ماُُفيُأكامرهُكنكاىيوُسببانُفيُأفُيشرعُليـُأفُتككفُمخالفةُالشرعيُنظرهُ"حُفالشرعُفبلُيص
ُ ُىذه نمايحمي ُكا  ُالمفرطُكُالمخالفات، ُتبعاتُُفأكلئؾ ُيتحممكا ُأف ُأنفسيـ ُعمى ُأسرفكا الذيف

الحمايةُتشجيعُُمخالفتيـُلمشرع،ُكالُيكجدُقانكفُعادؿُيحميُمخالفةُمفُيخالفكنو،ُإذُإفُىذه
ُ.ُ(2)"ليـُعمىُالمخالفة

                                                           

ُُإقرار أمرين اثنين:ل بّد ىنا من ُ(1)
أفُالخبلؼُفيُالتعكيضُعفُاألضرارُالمعنكيةُفيُحالةُالعدكؿُعفُالخطبة،ُفيُأصموُخبلؼُُاألمر األول:

الُيرلُتحقؽُفيُىذهُحالةُالعدكؿ،ُبينماُُفأبو زىرةمبنيُعمىُمدلُتحقؽُكجكدُضررُأدبيُفيُحالةُالعدكؿ،ُ
ُ(.63ُاألشقر:ُأسامة،ُمستجداتُفقييةُ)صُكالسباعي والدريني.يرلُغيرهُمفُالعمماءُتحققوُفيُىذهُالحالة،ُ

لضررُالمعنكم،ُآخر،ُكىكُالخبلؼُالمبنيُعمىُمبدأُجكازُالتعكيضُالماليُعفُاُاُنأفُىناؾُخبلفُاألمر الثاني:
ُفُفيُىذهُالمسألةُعمىُقكليف:ُُكفقدُاختمؼُالمعاصُر

ُفيـالقول األول: جواز التعويض المالي عن الضرر المعنوي ُفيُُ، ُكالمادم ُالمعنكم ُالضرر ُأف يركف
ُالضمافُ ُنظرية ُكىبة، ُالزحيمي: ُبو: ُقاؿ ُكممف ُفيو، ُالضماف ُتقرير ُيجب ُحؽ ُعمى ُاعتداء ُفيك التعكيض،

(؛ُالدريني،156ُ)صُفيُالفقوُافُالعدكافم(؛ُسراج،ُض415يدةُكشريعةُ)ص(؛ُشمتكت،ُاإلسبلـُعق54ص)
ُ(.1/865ُ(؛ُالسنيكرم،ُالكسيطُ)ج80،ُأحكاـُالزكاجُ)صحسيف(؛290ُنظريةُالتعسؼُ)ص

،ُفيـُيركفُأفُالشريعةُكضعتُالتعزيرُالزاجرُلمقابمةُالقول الثاني: منع التعويض المالي عن الضرر المعنوي
(ُ ُفيو ُكالضماف ُالضار ُالفعؿ ُالزرقا، ُبو: ُقاؿ ُكممف ُكليسُالتعكيضُالمالي، ُالضرر ُالخفيؼ،124ُىذا (؛

ُ ُالفقو ُفي ُ)صالضماف ُ)45اإلسبلمي ُاإلسبلمي ُالفقو ُفي ُالضرر ُمكافي، (. والراجح جواز 1029ص(؛
،ُألفُالتعزيرُبأخذُالماؿُجائزُشرعان،ُكأنوُليسُفيُذلؾُمخالفةُلماُقررهُالتعويض المالي عن الضرر األدبي

خالصًا, ىذه محلو إذا كان الضرر المعنوي (.145ُهللاُكرسكلو.ُأبكُعباة،ُالتعكيضُعفُالضررُفيُالفقوُ)ص
ُالتعكيض.ُوليس لو انعكاسات مالية ُيجبُفيو ُمالي ُكأمُضرر ُأصبح ُانعكاساتُمالية، ُلو ُكاف ُإف ُأما ،

 (.124ُصالزرقا،ُالفعؿُالضارُكالضمافُفيوُ)
 (.67ُكآثارهُ)صُأبكُزىرة،ُمحاضراتُفيُعقدُالزكاجُ(2)
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 ه. مناقشة األدلة: 

ُُالقائلين بعدم التعويض مطلقًا:مناقشة أدلة القول األول: 

،ُكالعادؿُقدُاستعمؿُحقوُالشرعيُفيُالعدكؿ،1ُ .ُإفُالقكؿُبأفُالخطبةُكعدُبالزكاجُغيرُممـز
غيرُمسٌمـُبو،ُألفُىذاُليسُمطمقانُبؿُمقٌيد،ُإذُينبغيُعميوُاستعمالوُبطريقةُالُتمحؽُالضررُ

الُفإنوُيعاقبُبالتعكيضُعفُالضررُالذمُ ُ.ُ(1)سٌببوُلمطرؼُالمعدكؿُعنوبالطرؼُاألخر،ُكا 

إفُالقكؿُبأفُالعدكؿُحؽ،ُكالحؽُالُيترتبُعميوُتعكيض،ُفيذاُمسٌمـُبوُالُتنازعُفيو،ُكنحفُُ.2
الُنقكؿُبالتعكيضُفيُمثؿُىذهُالحاالتُلمجردُالعدكؿ،ُبؿُىكُتعكيضُإلساءةُاستعماؿُالحؽ،ُ

ُ.ُ(2)ثُأدلُإلىُضررُبالغيريبح

لحريةُالزكاج،ُمماُيعكدُعمىُ.ُأماُالقكؿُبأفُالحكـُبالتعكيضُفيوُإكراهُضمني،ُكفيوُتقييد3ُ
ُ:ُ(3)بيذاُمفُكجييفالغايةُمفُمشركعيةُالخطبةُبالنقض،ُالُنسٌمـُ

ُكالغرضُمنو1.3ُ ُالضرر، ُالذمُنجـُعنو ُإلىُالتعسؼ، ُأساسان ُبالتعكيضُيستند ُأفُالحكـ .
ُالعدالة،ُكالُعبلقةُليذاُ ُتقتضيو إزالةُالضررُالبلحؽُبالطرؼُاآلخرُدكفُكجوُحؽ،ُكىكُما

ُ ُاإللزاـُبحرية ُفإف ُعدالن، ُإنساف ُلكؿ ُالشرع ُفي ُمينحت ُقد ُالزكاج ُحرية ُكانت ذا ُكا  الزكاج،
ُلمبالتعكيضُبالنس ُالُألحؽُضرراُنُفبة ُيقتضيو ُمما ُتعسفان، ُكاجبُبغيره ُككبلىما ُأيضان، عدؿ

الُكافُالظمـُالحقانُبالمضركرُدكفُمسكغ،ُكىذاُمبلُيقرهُالشرعُ االنفاذ،ُألفُالعدؿُالُيتجزأ،ُكا 
ُبحاؿ.ُ

ُلمتعسؼُفي2.3ُ .ُأفُالحريةُفيُأصؿُالعدكؿُمكفكلةُأيضان،ُكالُيؤثرُالحكـُبالتعكيضُجزاءن
ُم ُالحرية ُعمىُىذه ُإاستعمالو ُإذ ُفبلُتناقضُكالُتقييد، ُالتعسؼُفيُُفٌُطمقان، التعكيضُمنشؤه

ُفيُ ُالتعسؼ ُكبيف ُالحؽ ُأصؿ ُبيف ُكفرؽ ُالعدكؿ، ُحؽ ُأصؿ ُكليسُمنشؤه ُالحؽ، استعماؿ
ُاألكؿُمكفكالن،ُكالتمييزُبينيماُمفُأبمغُكجكهُالدقةُفيُالتشريع.ُُاستعمالو،ُفيبقى

                                                           

 (.82ُالقدكمي،ُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُ)صُ(1)
 (.1/65ُاألحكاؿُالشخصيةُ)جالسباعي،ُشرحُقانكفُُ(2)
ُ(.476_2/475الدريني،ُبحكثُمقارنةُ)جُ(3)
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ُثُى4 ُيكف ُلـ ُإذا ُبو، ُمسٌمـ ُفيذا ُالشرعيُينافيُالضمافُكالمسؤكلية، ُالجكاز ُأف ُالقكؿ ُإف ةُمٌُ.
ُالمشرعُلمخطبة،ُكالُريبُأفُالضررُدكفُكجوُحؽُ تعسؼُكانحراؼُعفُالغايةُالتيُكضعيا

ُ.ُ(1)كانحراؼُعنيا،ُكالُنقصدُمفُالتعسؼُإالُىذاأمرُخارجُعفُتمؾُالغايةُ

ُالُتغرير،ُفيذاُقكؿُغيرُمسٌمـُبو؛.ُأفُالقكؿُبأفُالضررُىناُنتيجةُاغترارُمفُالمخطكبة5ُ
ُدابُ ُكقد ُمفُالخاطبُالذمُدفعُالميرُأكُبعضو، ُسيككفُمكقؼُالمخطكبةُكأىميا ُماذا ألنو
عمىُإرساؿُاليداياُفيُكؿُمناسبة،ُكقدُاتفقاُعمىُإجراءُالعقدُبعدُإنياءُالخاطبُدراستوُفيُ
بمدهُأكُفيُالخارج،ُأكُاالنتياءُمفُعممو،ُثـُفاجأىـُبعدُاالنتظارُالطكيؿُبالعدكؿُعفُالخطبة،ُ

فالعقؿُكالمنطؽُيقكالفُأنوُالُيكجدُاغترارُمفُُكبةُكأىمياُضحيةُاغترارُأـُتغرير؟ككفُالمخطأت
ُ.ُ(2)قبؿُالمخطكبةُكأىميا،ُحتىُالُيجبُليـُالتعكيض

ُبحثُاألسبابُكالدكافعُالتيُأدتُإلىُالعدكؿ،ُكتقديرُالضرر6ُ .ُإفُالقكؿُبأفُالتعكيضُيستمـز
ُ ُيصحبوُمفُكشؼُاألسرار، ُكانتُلتصمحُمبررانُُ:يرد علييمكما ُالنزاعُكحساسيتوُما إفُدقة

ُاألعراضُ ُمف ُأكثر ُشيئ، شرافو ُكا  ُالقضاء ُكليسُأحؽُبرعاية ُكنظره، ُالقضاء ُاختصار لعدـ
ُ.ُ(3)كالحرمات،ُلمساسياُبذاتُاإلنساف

.ُإفُالقكؿُبأفُالتعكيضُفيُىذاُالمسألةُمخالفةُلئلجماع،ُغيرُمسٌمـُبو،ُألنوُالُدليؿُعميو،7ُ
كألفُىذهُالمسألةُمفُالمسائؿُالمستجدةُكالمستحدثة،ُكافُكجكدىاُفيُالماضيُنادران،ُالختبلؼُ
ُالغُر ،ُمفُفسادُاألخبلؽُكالتأثرُبالحضارة ُنعيشوُاليـك بيةُالحياةُاالجتماعيةُفيُالماضيُعما

ُكغيرىا.ُ

 القائلين بالتعويض مطلقًا: مناقشة أدلة القول الثاني:

ُنفىُالضررُنفىُإيقاعوُالُكقكعو،ُألفُالضررُ. 1 ُفإفُالحديثُلما ُاستدالليـُبالحديث، أما
ُكافُلمعادؿُدخؿُفيُايقاعُالضرر،ُفإنوُيعاقبُ كاقعُفيُحالةُالعدكؿ،ُكالمطمكبُرفعو،ُفإذا

ُصكصُعميوُفيُالحديث.كنتيجةُمفُنتائجُالنييُالمن

                                                           

 (.2/472ُالدريني،ُبحكثُمقارنةُ)جُ(1)
 (.1/65ُالسباعي،ُشرحُقانكفُاألحكاؿُالشخصيةُ)جُ(2)
ُ(.1/829ُالسنيكرم،ُالكسيطُ)جُ(3)
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ُيككفُالضررُ ُكقد ُبالطرؼُالمعدكؿُعنو، ُيترتبُعميوُضرر ُغالبان كألفُالعدكؿُعفُالخطبة
ُييحٌمؿُ ُأف ُالعدؿ ُمف ُكليس ُاآلخر، ُالطرؼ ُكاغترار ُبالزكاج ُالكعد ُبسبب ُأك ُالعادؿ، بسبب

ُمباشرُوُسببُوبالطرؼُالعادؿُخطأُاغترارُغيره،ُكالضررُالذمُلحؽُبوُجراءُالعدكؿ،ُأماُإفُكافُ
ُ.ُ(1)حكـُبالتعكيضُعميوفإنوُيُيمفُالعادؿُ

.ُإفُالقكؿُبأفُالعدكؿُبغيرُمبرر،ُىكُتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُيستكجبُالتعكيض،ُيرد2ُ
عمييـ:ُبأفُالعدكؿُعفُالخطبةُحؽ،ُكالحؽُالُيترتبُعميوُتعكيض،ُكماُأفُالقكؿُبأفُالخطبةُ

ُطرفيوُببذؿُالجيدُإلتماـُالزكاجُقكؿُغي رُصحيح،ُفالخطبةُليستُبعقدُبؿُىيُمقدمةُعقدُيمـز
ُالطرفيفُبإتماـُعقدُالزكاج،ُكلكؿُمفُالطرفيفُالحؽُفيُالعدكؿُ مفُالزكاج،ُكالخطبةُالُتمـز

ُ.ُ(2)عفُالخطبة

ُمناقشة أدلة القول الثالث:

ىذاُالقكؿُقدُسمـُمفُالمناقشة،ُألنيـُاحترزكاُكثيرانُفيُايجابيـُالتعكيضُكتقريره،ُفاشترطكاُأفُ
ُفيُإُككفُلمعادؿُدخؿُمباشري ُثابتة ُلحاؽُالضررُبالطرؼُالمعدكؿُعنو،ُحتىُالُيككفكيد

ُ.ُ(3)التعكيضُمجاالنُخصبانُلمنيؿُمفُاآلخريف

 قول أبو زىرة الثاني, القائل بالتفريق بين الضرر المادي والمعنوي.أما مناقشة 

زىرةُبحقيقةُيتفؽُمعياُعميياُجميعُالقائميفُبالتعكيض،ُكذلؾُأفُالضررُالمعنكمُُنسٌمـُمعُأبي
ُيستحؽُ ُال ُعنو، ُهللا ُنيى ُالذم ُالمحـر ُفي ُكالكقكع ُالشريعة ُأحكاـ ُمخالفة ُعف ُينشأ الذم
ُاألفعاؿُالمخالفةُألكامرىاُكنكاىييا،ُبؿُتكجبُالعقكبةُعمىُذلؾ،ُ تعكيضان،ُألفُالشريعةُالُتحتـر

تفؽُمعُمبادئُاإلسبلـُفيُشيئ،ُأفُنحكـُلمفتاةُبالتعكيضُعفُكقكعياُفيُالحراـ،ُفميسُمماُي
ُنزكاتُنفسيةُطائشةُغيرُم ُكالُمتتبصنتيجة ُالعكاقب، ُالشرعُكمبادئُاألخبلؽ،ُرة ُبحدكد قيدة

بؿُكثيرُمنوُيقعُغيرُأفُالضررُالمعنكمُالُينحصرُفيُحاالتُاإلغكاءُكاالستيكاءُالجنسي،ُ
ُتُمباحة.ُفيُحاال

                                                           

 (.84ُالقدكمي،ُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُ)صُ(1)
 (.263ُجانـ،ُمقدماتُعقدُالزكاجُ)صُ(2)
ُ(.84ُالقدكمي،ُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُ)صُ(3)
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ُالخاطبكفُومن أمثلتيا ُيكثيرُمعيا ُفيُسٌف ُتمتدُُأفُتككفُالفتاة ُثـ ُمنيـ، ُفتختارُكاحدان ليا،
الخطبةُسنتيفُأكُأكثر،ُثـُيعدؿُالخاطبُعفُالخطبةُبعدُأفُفاتياُعددُمفُالخطًّابُاألكفاء،ُ

ُ.ُ(1)أحسفُمستقببلنُكأعظـُمكانةُاجتماعيةُمفُخطيبياُالذمُعدؿُعنياأحدىـُقدُيككفُ

 الخالف:  و. سبب

دان،ُفمفُرأمُأفُحؽُالعدكؿُمطمؽُكليسُمقيٌُ. الختالف في طبيعة حق العدول عن الخطبة: 1
قاؿُبعدـُالتعكيضُمطمقان،ُكمفُرأمُأفُحؽُالعدكؿُمقٌيدُبعدـُاإلضرارُبالطرؼُاآلخر،ُقاؿُ

ُبالتعكيضُمطمقان،ُأكُالتعكيضُبشرطُتدخؿُالعادؿُفيُإيقاعُالضررُفيُالمعدكؿُعنو.ُ

ُعندُ. الختالف في وجود التعويض: 2 ُأثر ُأم ُعميو ُيترتب ُال ُالعدكؿ ُحؽ ُأف ُرأل فمف
ُالتعكيضُمطمقان،ُكمفُرألُأفُحؽُ ُلمحؽ،ُقاؿُبعدـ العدكؿ،ُألفُليسُفيوُاعتداءُأكُمجاكزة

ُ ُاستعمؿ ُإذا ُأثر ُيترتبُعميو رعالعدكؿ ُشي ُالتي ُالغاية ُقاؿُُبتعسؼُكانحراؼُعف ُأجميا، مف
ُكُبشرطُالتدخؿُفيُإيقاعُالضرر.ُمطمقان،ُأُبالتعكيض

فمفُرأمُأفُالتعكيضُفيوُإكراهُضمنيُكتقييدُلحريةُإتماـُعقدُ. الختالف في وجود اإلكراه: 3
الزكاج،ُقاؿُبعدـُالتعكيضُمطمقان،ُكمفُرأمُأفُالتعكيضُليسُفيوُإكراهُضمنيُكتقييدُلحريةُ

،ُألنوُالتعكيضُسببوُالتعسؼُالضررُإيقاعُفيُالتدخؿُبشرطُأك،ُمطمقاُنالزكاج،ُقاؿُبالتعكيضُ
ُفيُاستعماؿُحؽُالعدكؿُكليسُسببوُأصؿُالعدكؿُعفُالخطبة.ُ

بعدُعرضُأقكاؿُالعمماءُالمعاصريفُكأدلتيـُكمناقشتيا،ُيترجحُلدلُالباحثُالقكؿُالرأي الراجح: 
ُ القائل بوجوب التعويض عن الضرر المترتب على التعسف في العدول عن الخطبة الثالث،
ُكذلؾُُتدخل في إيقاع الضرر,أن يكون للعادل بشرط  ُمعنكيان، ُأك ُماديان ُالضرر ُكاف سكاء

ُلؤلسبابُالتالية:ُ

ُتحقيؽ1ُ ُكفيو ُالخاطبيف، ُبيف ُكاإلنصاؼُكالمنطؽُالسميـ ُأقربُلتحقيؽُمبادئُالعدالة ُألنو .
منعُالتعسؼُفيُاستعماؿُحؽُالعدكؿُعفُمبدأُلمقاصدُكقكاعدُالشريعةُاإلسبلمية،ُمفُحيثُ

زالتو.ُ ُالخطبة،ُكرفعُالضررُالمنييُعنوُكا 

ُ.ُجمعانُبيفُاألدلة،ُعمبلنُبقاعدةُإعماؿُالدليميفُأكلىُمفُإىماليماُأكُإىماؿُأحدىما.2ُ

                                                           

ُ(.65ُ_1/64السباعي،ُشرحُقانكفُاألحكاؿُالشخصيةُ)جُ(1)
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3ُ ُالتعكيضُ. ُكضرر ُكالفراؽ، ُالعدكؿ ُضرر ُضرريف، ُعنو ُالمعدكؿ ُعمى ُيجمع ُال حتى
ُكالتغريـ.ُ

.ُألفُالقكؿُبعدـُالتعكيضُمطمقانُفيوُإجحاؼُلمطرؼُالمتضررُمفُالعدكؿ،ُكىذاُماُالُتقره4ُ
ُ ُكتحقيؽ ُالظمـ ُرفع ُمبدأ ُأقرت ُالتي ُاإلسبلمية، ُالشريعة ُالقكؿُالعدؿ ُككذلؾ ُالناس، بيف

ُبالتعكيضُمطمقانُفيوُضررُعمىُأحدُالخاطبيف،ُإذاُلـُيككفُلوُدخؿُفيُإيقاعُالضرر.

ُطبة: في العدول عن الخِ  يض الضرر المترتب عًا: طرق تعو راب

ُكأعمىُمراتبُجبرُ ُالمضركر، ُعف ُالضرر ُجبر ُاإلسبلميُىك ُالفقو ُالتعكيضُفي ُأصؿ إف
الضررُعفُالمضركر،ُإنماُيككفُفيُرٌدُالحؽُبعينو،ُفإذاُتعذرُذلؾُفبمثموُإفُكافُمثمٌيان،ُفإفُ

ُ.(1)كيضلـُيكفُمثمٌياُفبقيمتو،ُفيذهُىيُمراتبُثبلثُألنكاعُالتع

 : (2)النوع األول: التعويض العيني

مىى»ُ:قال َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبيِّ ُحديث سُمرَة عنُ،األصل في التعويض العيني اُاٍليىدًُُعى ُمى
ذىتٍُ َتىُأىخى يىوُيُحى دًٌ ُ.ُ(3)«تيؤى

ُكانتُالعيفُُوجو الدللة: ُالعيفُإلىُصاحبيا،ُكالُيككفُذلؾُإالُإذا قائمةُكيمكفُكجكبُرٌد
ُ.ُ(4)رٌدىا

ُ.ُ(5)"ُنعمىميوُؼُوخبلُيرغبُينا،باقُكافُامُ،د هُرُلزمىوُئناشيُبغىصُفمف"ُُ:قال ابن قدامة

ُ

ُ

                                                           

 (.89ُأبكُعباة،ُالتعكيضُعفُالضررُفيُالفقوُ)صُ(1)
ُاإلسبلميُُالتعويض العيني:ُ(2) ُالفقو ُفي ُالضرر ُمكافي، ُالضرر. ُقبؿ ُعميو ُكاف ُإلىُما ُالحاؿ ُإعادة ىك
 (.1010ُ)ص
(3)ُ[ُُ ُالعارية، ُالصدقات/ ُماجة، ُابف ُسنف ُماجو: ُالحديث2/802ابف ُرقـ :2400]ُ قال األلباني: حديث .

ُ.ُ((5/400األلباني،ُصحيحُكضعيؼُسنفُابفُماجةُ)ج)ُضعيف,
 (.4/152ُ(؛ُالسنيكي،ُأسنىُالمطالبُ)ج5/130الكاساني،ُبدائعُالصنائعُ)جُ(4)
ُُ(.5/177ابفُقدامة،ُالمغنيُ)جُ(5)
ُ 
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إفُكافُالعادؿُقدُاستكلىُُإن كان الضرر ماديًا,ُالعدول عن الخطبة,التعسف في وفي مجال 
الميرُكاليداياُالمقٌدمةُإلىُالمخطكبةُمسبقان،ُُمثل:عمىُماؿُمفُالطرؼُاآلخرُبسببُالخطبة،ُ

ُطرؼُ ُمف ُالعدكؿ ُإف ُكاليدايا ُالخاطب، ُإلى ُالمير ُبإرجاع ُيككف ُالعيني ُالتعكيض فإف
ُالمخطكبة.ُ

ُالمدعىُعميو،ُُالضرر معنويًا,كان إن  أما ُاتخذتُطريؽُالنشرُمف ُكذبة متمثؿُفيُإشاعة
ُأكُقذفيا،ُفيمكفُلمقاضيُُكتشكيوُسمعةُالمخطكبةُمفُطرؼُخاطبيا،ُبنشرُصكرة كاذبةُليا

ُمفُتسببُبالضررُبنشرُتكذيبُلماُقالو،ُكيككفُذلؾُبمثابةُبناءُعمىُطمبُالمضركرُأفُيُي مـز
ُ.ُ(1)تعكيضُعيني

 : (2)النوع الثاني: التعويض المثلي

 گ گ گ ک ک ک ک]ُقولو تعالى:ُالتعكيضُالمثميُمشركعيةُمماُييستدؿُعمىُ

[ ڳ ڳ گ
(3)ُ.ُ

،ُفمفُاستحٌؿُمفُالمؤمنيفُُالدللة:وجو  ُكالُظمـو ٍيؼو أفُالجزاءُيككفُعمىُقٍدًرُاالعتداءُببلُحى
اآليةُتدؿُعمىُكجكبُرٌدُ،ُإذفُف(4)ماُلـُيكفُحراماُنُحيرمةن،ُكافُعمىُالمؤمنيفُأفُيستحمكاُمثمو

ُ.ُ(5)ممكناُنالمثؿُفيُضمافُالعدكاف،ُكالُيعدؿُإلىُغيرهُماُداـُ

بُيرالَدنانُكُكالدىراىـُ،صفاتيوُبُيتتقاُرُكُ،أجزاؤيهُؿُيتتماثُا"مُقال ابن قدامة: ُضًمفُاًف،كاألىدىُكبًُكالحي
ُ.ُ(6)"ؼُوخبلُبغيرُبمثًمو

                                                           

 (.106ُ_105صالنجار،ُالتعكيضُعفُفسخُالخطبةُ)ُ(1)
ُبو،ُكالكيؿُكالمكزكفُكالعددياتُالمتقاربةُُالتعويض المثلي:ُ(2) ىكُماُييكجدُمثموُفيُالسكؽُبدكفُتفاكتُييعتد 

ُ ُالجكزُكالبيض. ُمثؿ ُ)جحيد، ُاألحكاـ ُشرحُمجمة ُالحكاـ 1/121ُدرر ُأف1ُُويشترط للتعويض المثلي:(. .
.ُأالُيتـ4ُالردُبالمثؿ،ُُ.ُأالُيتعذر3.ُأفُيككفُالماؿُالمتمؼُمفُالمثميات،2ُيتعذرُردُالعيفُالحاليةُبذاتيا،ُ

ُابفُعابديف،ُردُالمحتارُ)ج ُبدايةُالمجتيدُ)ج183_6/182االتفاؽُعمىُأخذُالقيمة. ُابفُرشد، (؛4/101ُ(؛
 (.163ُ_5/162الرممي،ُنيايةُالمحتاجُ)ج

ُ.ُ[194البقرة:ُُ]ُ(3)
 (.1/171ُ(؛ُرضا،ُتفسيرُالمنارُ)ج3/581الطبرم،ُتفسيرُالطبرمُ)جُ(4)
ُ(.93ُأبكُعباة،ُالتعكيضُعفُالضررُفيُالفقوُ)صُ(5)
 (.5/178ُابفُقدامة،ُالمغنيُ)جُ(6)
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كأفُيييدمُالخاطبُلخطيبتوُجيازُكمبيكترُأكُُالعدول عن الخطبة,التعسف في وفي مجال 
ُمعينة، ُبمكصفات ُإعادةُُممكفُغيرُالعينيُالتعكيضُأفُالقاضيُرألُإذافجكاؿ ُحيث مف

ُكانتُعميوُقبؿُالضرر ُإلىُما ُلمضررُُيقضيُفإنوكأمكفُتعكيضوُبالمثؿ،ُ،ُاليدايا بو،ُدفعان
ُيمكفُالتعكيضُعنيا؛ُالحاصؿُلممعدكؿُعنو، ُاليدايا ُعمىُمكاصفاتُمعينةُُفيذه ُتقكـ ألنيا

ُكمضبكطة.ُ

 : (1)الثالث: التعويض القيمي )بمقابل(النوع 

ًُمفُىُلىوُيُنىًصيبناُأىٍعتىؽُىُمىفٍُ»ُ:َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  هللاُ  َصلَّى قول النَِّبيُّ ُ,واألصل في التعويض القيمي
اُالمىاؿًًُُمفُىُلىوُيُفىكىافُىُالعىٍبًد، مىٍيوًُُييقىَكُـيًُقيمىتىوي،ُيىٍبميغُيُمى ،ًُقيمىةُىُعى اًلًو،ًُمفٍُُكىأيٍعًتؽُىُعىٍدؿو الَُُمى ُعىتىؽُىُفىقىدٍُُكىاً 
ُ.ُ(2)«ًمٍنوُي

أفُمفُأفسدُشيئانُمفُالعركضُالتيُالُتيكاؿُكالُتنكزف،ُفإنماُعميوُقيمةُماُاستيمؾُُوجو الدللة:
الُمثمو،ُألفُالنبيُصمىُهللاُعميوُكسمـُلـُيكجبُعمىُمفُأعتؽُنصيبوُنصؼُعبدُُمفُذلؾ،

ُ.ُ(3)مثمو

ُ.ُ(4))إذاُتعَذرُاألصؿُييصارُإلىُالبدؿ(ُالقاعدة الشرعية:ككذلؾُ

ُأفُإن كان الضرر مادياً ُالعدول عن الخطبة,التعسف في وفي مجال  ُالقضاء ُرأل ُإذا ،
ُالتعكيضُالذمُيغمبُ ُكىذا ُقضىُبالتعكيضُالقيميُ)بمقابؿ(، ُممكف، التعكيضُالعينيُغير

ُفيُدعاكلُالتعكيض ُبو ُُالحكـ ُقامتُُومثالو:عفُالتعسؼُفيُالعدكؿُعفُالخطبة. ُلك كما
ُالمخطكبةُبإعدادُجيازُمعيف،ُكدفعتُفيُمقابؿُذلؾُماالن،ُ

                                                           

ُبوُفيُالقيمة،ُُالتعويض القيمي:ُ(1) ىكُُماُالُيكجدُلوُمثؿُفيُالسكؽ،ُأكُيكجدُلكفُمعُالتفاكتُالمعتدًٌ
ُأشبوُذلؾُمف ُكما ُأكُذرةو... ُبشعيرو ُالمخمكطة ُكىكُمثؿُالحنطة ُالتيُيكجدُُكالمثميُالمخمكطُبغيره، األشياء

ُ ُبعيدان. ُتفاكتان ُاألثماف ُفي ُتتفاكت ُبحيث ُأفرادىا ُبيف ُتفاكت ُالعدليةُحيدر، ُاألحكاـ ُمجمة ُشرح ُالحكاـ درر
ُ(.1/121ُ)ج
ُ.ُ[2553:ُرقـُالحديث3/150ىُالرقيؽ،ُالبخارم:ُصحيحُالبخارم،ُالعتؽ/ُكراىيةُالتطاكؿُعمُ]ُ(2)
 (.13/53ُالعيني،ُعمدةُالقارئُ)جُ(3)
ُ(.1/21ُمجمكعةُمفُالعمماء،ُمجمةُاألحكاـُالعدليةُ)جُ(4)
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فيُمثؿُىذهُالحالةُيتعذرُفيياُتنفيذُالتعكيضُالعينيُكالمثمي،ُكالُيرلُالقاضيُفيياُسبيبلنُإالُ
ُأكُشراءُمستمزماتُالعرس،ُ(1)التعكيضُالقيميُ)بمقابؿ( ُالخاطبُبتجييزُالبيت، ُقاـ ُأكُإذا ،

 ذلؾُبالقيمة.ُفيككفُالتعكيضُل

ُ ُالمعنكمُإذا كان الضرر معنوياً أما ُالضرر ُإلصبلح ُالتعكيضُالمبلئمة ُطرؽ ُأكثر ُكىك ،
كتشكيوُسمعةُالمخطكبةُبنشرُإشاعةُُمثالو:المترتبُعمىُالتعسؼُفيُالعدكؿُعفُالخطبة،ُ

ُاألخبلؽ، ُسيئة ُأنيا ُأك ُعيضاالن، ُمرضان ُليا ُينسب ُكأف ُإُكاذبة، ُيككفُفالتعكيضُىنا ُأف ما
ُماُأفُيككفُقيميان،ُعندُتعذرُالتعكيضُالعيني.تفنيدُىذهُاإلشاعاتُكاألكاذيب،ُكاُ عينيان،ُب

التيُيجبُأفُيحكـُُعفُالضررُالمعنكم،ُكلذلؾُفإفُالتعكيضُالقيميُىكُأحدُنكعيُالتعكيض
القاضيُبياُلممضركرُمفُالعدكؿ،ُذلؾُألفُالضررُالمعنكمُإذاُلـُييمكفُجبرهُبماُييزيؿُآثارهُ

فُالتعكيضُيككفُبالقيمةُ)بمقابؿ(ُليذاُالضرر،ُةُمفُنفكسُالناسُبالتعكيضُالعيني،ُفإالسيئ
ألفُالتعكيضُالقيميُيمكفُأفُيجبرُكيمسحُمفُنفسُالمعتدلُعميوُأثرُاأللـُالذمُحؿُبو،ُكالُ
رضاءُ ُكا  ُخاطره ُجبر ُمف ُالماؿ، ُلو ُيتقرر ُمف ُنفس ُفي ُالماؿ ُييحدثو ُما ُمدل ُعمينا يخفى

ُ.ُ(2)نفسو

ُكلكفُليسُىناؾُماُُفي التعويض العيني واألصل ُييعطىُدفعةُكاحدة، ُمعينان، أفُيككفُمبمغان
ُ.ُ(3)مدلُالحياةلفترةُمفُالزمفُأُكُيمنعُالقاضيُمفُالحكـُبتعكيضُالمبمغُمقسطانُأكُإيرادانُمرتباُن

 طبة: خامسًا: تقدير تعويض الضرر المترتب على التعسف في العدول عن الخِ 

ُتقديرُالتعكيضُ يككفُعمىُأساسُحجـُالضررُالذمُلحؽُبالمضركر،ُفالتعكيضُفيُأمُإٌف
كُمقسطانُأكُتعكيضانُنقديانُأُ)بمقابؿ(،ُصكرةُكانت،ُسكاءُكافُتعكيضانُعينيىانُأكُمثمٌيانُأكُقيمٌياُن

أكُإيرادانُمدلُالحياة،ُفإنوُييقٌدرُبمقدارُالضررُالمباشرُالذمُأحدثوُالمسؤكؿُعفُالضرر،ُسكاءُ
ديانُأكُمعنكيان،ُأكُكافُمتكقعانُأكُغيرُمتكقع،ُأكُكافُحاالنُأكُمستقببلن،ُماُداـُكافُالضررُما

ُ.ُ(4)متحققاُن

                                                           

 (.217ُضُمسائؿُالزكاجُكالطبلؽُ)ص،ُالتعكيضُعفُالضررُفيُبعإلياسُ(1)
 (.144ُ،ُالتعكيضُعفُفسخُالخطبةُ)صالنجارُ(2)
 (.217ُإلياس،ُالتعكيضُعفُالضررُفيُبعضُمسائؿُالزكاجُكالطبلؽُ)صُ(3)
ُ(.971ُ_1/970السنيكرم،ُالكسيطُ)جُ(4)
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ُحكموُُويجب على القاضي ُيككف ُأف ُلضماف ُلممضركر، ُالتعكيضُالكاجب ُبتقدير االىتماـ
ُفيُ ُالتعكيضُخمؿ ُالنقصُفي ُأك ُفالزيادة ُنقصاف، ُأك ُزيادة ُدكف ُلمضرر، بالتعكيضُجابران

ُ.ُ(1)الحكـ،ُكمحاباةُألحدُالطرفيفُعمىُحسابُاآلخر

،ُففيُىذهُالحالةُفإفُا ُشرعيو ُالذمُيحكـُكلكفُتقديرُالتعكيضُقدُالُيككفُمقررانُبنصو لمبدأ
مقدارُالتعكيضُيتمثؿُفيُأنوُيجبُأفُيككفُالتعكيضُمساكيانُلقيمةُالضررُالمباشرُالذمُلحؽُ

كمو،ٌُُفُالغرضُمفُالتعكيض،ُىكُجبرُالضررفُالمساكاةُىناُتقريبيةُفقط،ُإذُإبالمضركر،ُكلك
ُ.ُ(2)كمفُالمعركؼُأفُاألضرارُتختمؼُفيماُبينياُفيُتقكيميا

ُُاألضرار الماديةفالتعويض في  ُغالبان، ُتقديرىا ُالقاضي ُعمى ُكليسُصعبان ُالتقدير، أما سيؿ
تنطكمُعمىُصعكبةُبالغةُفيُتقديرُالتعكيضُعنيا،ُكىكُماُجعؿُالتعكيضُُاألضرار المعنوية

ُرانُفكؽُطاقةُالقاضي؛المساكمُلمضررُالمعنكم،ُعمىُنحكُكامؿُفيُمجاؿُالتطبيؽُالعمميُأم
ُ ُأف ُلمقاضي ُكيؼُيمكف ُعدكافُإذ ُالتيُحدثتُنتيجة ُالنفسية، ُلآلالـ ُعادؿ ُتقكيـ ُإلى يصؿ

المسؤكؿُعفُضررُالعدكؿُعفُالخطبة،ُمعُُحسابُتأثيرُىذاُالعدكافُكىذهُاآلالـُعمىُنفسيةُ
نعكاساتياُعمىُحياتوُبصفةُعامة ،ُكلذلؾُفالتعكيضُفيُىذهُالحالةُىكُتقريبي،ُ(3)المتضرر،ُكا 

ُ.ُ(4)وُكبيفُالضرركالُيمكفُأفُيصؿُإلىُالمساكاةُبين

أفُيككفُمقدارُالتعكيضُأقؿُمفُقيمةُالضرر،ُككذلؾُالُيجكزُأفُيستفيدُالمضركرُُول يجوز
ُلجبرُالضرر،ُأكُماُيجعموُفيُحاؿُخيرُ مفُالتعسؼُفيُالعدكؿ،ُمفُتعكيضُأكثرُمماُيمـز

ُ.ُ(5)مفُالحاؿُالتيُكافُعميياُقبؿُالضرر

ُبٌيفُوالضرر قد يكون واضح المعالم المقدار،ُسيؿُالتقدير،ُأكُقدُيكتنفوُغمكضُيسيرُأكُ،
ُتقديرُ ُفي ُنفسو ُعمى ُالقاضي ُيعتمد ُأف ُفي ُإشكاؿ ُفبل ُكاضحان، ُالضرر ُكاف ُفإف شديد،
ُالقاضيُبعمموُ ُبحيثُيتغمبُعميو ُكافُالغمكضُيسيران ُككذلؾُإذا التعكيضُالمكافئُلمضرر،

،ُكبالعرؼُالسائدُفيُمجتمعوُكخبرتو،ُكىكُفيُذلؾُغيرُمقٌيدُسكلُبمبادئُالعدؿُمفُجيتو
ُكزمانو،ُلتعمؽُنظرةُالمضركرُإلىُماُيجبرُضررهُفيُالعرؼُكالعادة.

                                                           

 (.166ُأبكُعباة،ُالتعكيضُعفُالضررُفيُالفقوُ)صُ(1)
 (.278ُضُمسائؿُالزكاجُكالطبلؽُ)صإلياس،ُالتعكيضُعفُالضررُفيُبعُ(2)
 (.9ُبفُأحمد،ُالسمطةُالتقديريةُلقاضيُشؤكفُاألسرةُفيُالزكاجُكانحبللوُ)صُ(3)
 (.278ُإلياس،ُالتعكيضُعفُالضررُفيُبعضُمسائؿُالزكاجُكالطبلؽُ)صُ(4)
 (.279ُالمرجعُالسابؽ،ُ)صُ(5)
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ُكتقديرُأما إذا كان الضرر شديد الغموض ُبتقديره ُاالستقبلؿ ُالقاضي ُبحيثُيصعبُعمى ،
ُلجبرُالضرر،ُفيناُفبلُبٌدُلوُمفُاالستعانةُبأىؿُالخبرة،ُ يرجعُُفيقولون مثاًل:التعكيضُالبلـز

لىُإ ُكا  ُكقيمتيا، ُعيكبُالد كر ُالبنيافُفيُمعرفة لىُعرفاء ُكا  ُالعيب، ُتقدير ُلمعرفة لىُاألطباء
ُ.ُ(1)التجارُفيُمعرفةُالمتمفاتُمفُالعركض،ُكغيرُذلؾ

الضررُالذمُأصابُالمضركرُفيُمداه،ُُفإنوُالُإشكاؿُإذاُاستمر أما وقت تقدير التعويض,
دكرُالحكـ،ُغيرُأفُاإلشكاؿُيككفُعندُتغٌيرُأمُعمىُماُىكُعميوُمفُيكـُكقكعوُإلىُيكـُص

ُكقكعُالضررُإلىُيكـُصدكرُالحكـ  . (3).(2)الضررُبالزيادةُأكُالنقصاف،ُمفُيـك

أفُحؽُالتعكيضُينشأُمفُتاريخُكقكعُالضرر،ُأماُتقديرُُ،التعويض تقدير وقت في والراجح
ُأفُيككفُالتعكيضُجابراُن ُبتاريخُصدكرُالحكـ،ُلضركرة ـٌ لمضررُالمباشرُكغيرُُالتعكيضُفيت

،ُكألفُالضررُفيُفترةُماُبيفُكقكعُالضررُكصدكرُالحكـُقدُيتغيرُإلىُالزيادةُأكُ(4)المباشر
مفُعنده،ُفإنوُيرجعُُالنقصاف،ُعمىُأنوُإذاُكافُالمضركرُقدُأصمحُالضررُالذمُلحقوُبماؿ

ُ.ُ(5)بماُدفعوُإليو،ُأمُالمسؤكؿُعفُإيقاعُالضرر

                                                           

 (.167ُ_166أبكُعباة،ُالتعكيضُعفُالضررُفيُالفقوُ)صُ(1)
 (.114ُالنجار،ُالتعكيضُعفُفسخُالخطبةُ)صُ(2)
ُُاختلف الفقياء في وقت تقدير التعويض القيمي للشيء التالف على قولين:ُ(3)

نماُتجبُالقيمةُبالفكتُكىذاُإنماُُوقت التقدير يكون يوم التلف, نّ إالقول األول: قال  ألفُاألصؿُرٌدُالعيف،ُكا 
(؛ُالزيمعي،7/151ُيتحقؽُبالتمؼ.ُكبوُقاؿُالحنفيةُكالمالكيةُكالراجحُعندُالحنابمة.ُالكاساني،ُبدائعُالصنائعُ)ج

ُ(.6/194ُ(؛ُالمرداكم،ُاإلنصاؼُ)ج5/274(؛ُالباجي،ُالمنتقىُ)ج5/223تبييفُالحقائؽُ)ج
ألنوُفكتُعميوُزيادةُالسكؽُمعُتمؼُُل أن وقت التقدير يكون بأعلى قيمة للشيء التالف,القول الثاني: قا

ُ)ج ُالمحتاج ُمغني ُالشربيني، ُكالحنابمة. ُالمالكية ُعف ُكركاية ُاألصح ُفي ُالشافعية ُقاؿ ُكبو (؛3/348ُالعيف.
ُ(.6/194ُ(؛ُالمرداكم،ُاإلنصاؼُ)ج5/274الباجي،ُالمنتقىُ)ج

فقاؿ:ُىكُاألقربُإلىُمقصكدُالضماف،ُكىكُالجبرُُحمد َموافي مذىب الشافعيةوقد رجح الدكتور أُالراجح:
ُألمكنوُ ُيده ُفي ُىذا ُبقي ُكلك ُكجبتُالقيمة، ُالعيف ُرٌد ُتعذر ُفإذا ُبالعيف، ُمتعمؽ ُالمتضرر ُمف ُألف لمضرر،

ضُعفُالكصكؿُإلىُالقيمةُالعالية،ُكلكفُلماُأتمؼُمالو،ُفكتتُعميوُالفرصة،ُفيككفُالعدؿُكاإلنصاؼُأفُيعُك
ذلؾ،ُبأفُيقضىُلوُبأعمىُماُكصمتُإليوُقيمةُالماؿ،ُألفُحقو،ُكىذاُىكُمقصكدُالضماف.ُمىكافي،ُالضررُفيُ

 (.1021ُالفقوُاإلسبلميُ)ص
 (.192ُأبكُعباة،ُالتعكيضُعفُالضررُفيُالفقوُ)صُ(4)
ُ(.1/976ُالسنيكرم،ُالكسيطُ)جُ(5)
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ُالتُوبناء عليو ُتقدير ُصدكرُفإف ُكقت ُيككف ُالخطبة، ُعف ُالعدكؿ ُفي ُالتعسؼ عكيضُفي
ُُ،ُبشرطُعدـُالتعسؼُكالظمـُفيُتقديرُالتعكيض.ُالحكـ،ُكلمقاضيُالسمطةُالتقديريةُفيُذلؾ

صُبيا،ُككافُأفُيعدؿُالخاطبُعفُالخطبةُبعدُأفُطمبُمفُخطيبتوُشراءُجيازُخاُمثالو:
أقؿُمفُقيمتوُكقتُصدكرُالحكـُبالتعكيض،ُفإنوُُالعدكؿ،ُأمُكقكعُالضرر،ُقيمةُالجيازُكقت

أفُبعدُ،ُككذلؾُإذاُعدؿُالخاطبُالعدكؿييحكـُبقيمةُالتعكيضُكقتُصدكرُالحكـُكليسُكقتُ
ُأكُالجكاؿُكقتُالعدكؿُأكثرُمفُقيمتيماُ ُالسيارة ُككانتُقيمة ُأكُجكاؿ، أىدلُلخطيبتوُسيارة

ُضُكقتُصدكرُالحكـ.ُكقتُصدكرُالحكـُبالتعكيض،ُفإنوُييحكـُبقيمةُالتعكي

 سادسًا: التعويض عن الفرصة الفائتة: 

إفُالمتسببُفيُالضررُيجبُعميوُالتعكيضُعفُفكاتُالفرصةُإفُكانتُمتحققة،ُكىذاُالحكـُ
فعُالضررُكتيحرمو،ُكتكجبُعميوُالتعكيض،ُمفُذلؾُىُالقكاعدُالشرعيةُالعامةُالتيُتدبناءُعم

رُىُالُى"ُحديث النبي صلى هللا عليو وسلم: رى ،ُكمبدأُمنعُ(2)،ُكقاعدةُالضررُييزاؿ(1)"ًضرىارُىُكىالُىُضى
ُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽ.ُ

تككفُفيُتفكيتُفرصةُالزكاجُمستقببلنُعمىُُصورة ذلك في التعسف في العدول عن الخطبة,
المخطكبة،ُالتيُأساءُلياُالخاطبُبعدُالعدكؿُعنيا،ُأكُتفكيتُفرصةُالعمؿُبعدُطمبُالخاطبُ

ُالمخطكب ُبالنسبةُمف ُلمتجارة ُالسفر ُفرصة ُتفكيت ُأك ُالزكجية، ُلمحياة ُلتتفرع ُعمميا ُترؾ ة
ُُلمخاطب،ُكأفُيترؾُالسفرُالنشغالوُفيُالتحضيرُلمراسـُالزكاج،ُأكُبناءنُعمىُطمبُالمخطكبة.

التيُثبتتُفيوُرغبةُكجديةُالخاطبُبالزكاجُمفُالمخطكبة،ُكلكنوُُتفويت فرصة الزواج,ففيُ
عدؿُعنيا،ُخاصةُإذاُكانتُفترةُالخطكبةُطكيمة،ُكترتبُعمىُذلؾُضررُمتحقؽُبالمخطكبةُ

ُغالبان،ُفكافُالُبٌدُمفُالتعكيضُعمىُأساسُالحرمافُمفُالزكاج.ُ

                                                           

 (.36ُسبؽُتخريجو،ُ)صُ(1)
ُ(.83ُصالسيكطي،ُاألشباهُكالنظائرُ)ُ(2)
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ُفيُ فُالزمفُفيوُضررُماليُفترؾُالعمؿُمفُأحدُالخاطبيفُمدةُمُتفويت فرصة العمل,كأما
يجبُتعكيضو،ُألفُفيُذلؾُتفكيتُمنفعةُماليةُألحدىماُخبلؿُىذهُالمدة،ُفجازُأخذُالعكضُ

ُ.ُ(1)عفُىذهُالمدة

،ُاستجابةُلمضركرةُكالحاجةُالعمميةُفالتعكيضُعفُتفكيتُالفرصةُمبدأُاستقرُكثبتُعممياُنُإذن
لحقكؽُالناسُمفُالضياعُكالتبلعبُإلىُالتعكيضُبجبرُالضررُالذمُلحؽُبالمضركر،ُحفاظانُ

ُ.ُ(2)بيا،ُكاستجابةُلمقتضياتُالعدالةُكاإلنصاؼ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
                                                           

ُ)جُ(1) ُالمحتاج ُمغني ُ)ج3/354الشربيني، ُالمغني ُقدامة، ُابف ُالقناع5/225ُ(؛ ُكشاؼ ُالبيكتي، (؛
 (.4/78ُ)ج
ُ(.88ُإلياس،ُالتعكيضُعفُالضررُفيُبعضُمسائؿُالزكاجُكالطبلؽُ)صُ(2)
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 الخاتمة
ُالبركات،ُكالصبلةُكالسبلـُعمىُخاتـُالنبٌييفُ ـ  ُالٌصالحات،ُكبفضًموُتعي ـ  الحمدُهللُالذمُبنعمًتوُتىت

ُكالرساالت:ُ

ُمفُالنتائجُ ُالبحث،ُكقدُتكصمتُمفُخبللوُإلىُعددو ُبحمدُهللُكتكفيقوُاإلنتياءُمفُىذا ـَ فقدُت
ُكالتكصيات،ُكىيُعمىُالنحكُالتالي:ُ

 أوًل: أىم النتائج.  
ُبالُز1 كاج،ُ.ُالًخطبةُفيُاإلسبلـُمشركعة،ُكحكمياُاالستحبابُعندُجميكرُالعمماء،ُكىيُكعده

ُعمىُالراجح.ُديانةنُالُقضاءنُُكليستُعقدان،ُكىذاُالكعدُممزُـه

.ُالعدكؿُعفُالًخطبةُحؽُأقٌرهُالشرعُلكبلُالخاطبيف،ُعندُعدـُكجكدُالرضاُكالتكافؽُبينيما،2ُ
ُ ُمنعيماُمفُىذاُالحؽ،ُألٌفُفيُمنعيماُإمضاءهُلعقدُالزكاجُعمىُشخصُغيرُراضو كليسُألحدو

ُبو.ُ

3ُ ُإذا ُجكازُالعدكؿُعفُالًخطبة ُشرعيُكمعتبركافُ. ُالعدكؿُلغيرُسببُشرعيُلسببو ُكأما ،
ُديانةن.ُُو،ُكيأثـُصاحبُيكمعتبرُفمكركه

ُ.ُحتىُيككفُالعدكؿُعفُالًخطبةُمشركعان،ُالُبَدُأفُينضبطُبالضكابطُالشرعية.4ُ

المشركعُُ.ُييقصدُبالتعسؼُفيُالعدكؿُعفُالًخطبة،ُمناقضةُقصدُالشارعُفيُاستعماؿُالحؽ5
ُفيُاألصؿُفيُالرجكعُعفُالخطبة.ُ

ُالصحابة6ُ ُكفقو ُالكتابُكالسنة ُفي ُالكاردة ُلؤلدلة ُالًخطبة، ُعف ُالعدكؿ ُالتعسؼُفي ُحرمة .
ُالحؽُبشكؿُ ُالتعسؼُفيُاستعماؿ ُالتيُدلتُعمىُحرمة ُالفقيية، ُكالقكاعد ُالشرعية كاألصكؿ

ُعاـ.ُ

ُالضرر؛7ُ ُكمعيار ُالمصمحة، ُمعيار ُعمىُمعياريف: ُالًخطبة ُعف ُالعدكؿ ُالتعسؼُفي ُيقكـ .
ىذيفُالمعياريفُمعاييرُأخرلُلمتعسؼ،ُكمعيارُتمحضُقصدُاإلضرار،ُكتحقيؽُُكيندرجُتحت

مصمحةُغيرُمشركعة،ُكعدـُالتناسبُبيفُالمصمحةُكالضرر،ُكترتبُالضررُعمىُاالستعماؿُ
ُالمعتادُكغيرُالمعتاد،ُكالضررُالفاحش.ُ
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ُدُي8 ُأثناءُالًخطبة،ُيجبُرٌدهُفيُحاؿُالعدكؿ،ُبالمثؿُ.ُما ُالميرُإفُكاففعُُمفُالميرُسمفان
ُمثمٌيان،ُكبالقيمةُإفُكافُقيمٌيان،ُسكاءُكافُالعدكؿُمفُطرؼُالخاطبُأكُالمخطكبة.ُ

ُالتيُييقصد9ُ ُالمجردة ُبشرطُالتفريؽُبيفُاليبة ُالثكابُمفُهللا،ُ.ُجكازُالرجكعُفيُاليبة، بيا
ُدُبياُأمرانُآخر.ُكبيفُأفُييقص

ُبحسبُالطرؼ10 ُيككف ُالًخطبة ُفيُىدايا ُالرجكع ُجكاز ُكافُُ. ُفإف ُالعدكؿ، ُمنو الذمُكقع
فُكافُمفُجيةُالمخطكبة،ُفممخاطبُ العدكؿُمفُجيةُالخاطبُفميسُلوُحؽُالرجكعُباليدايا،ُكا 

ُحؽُالرجكعُباليدايا.ُ

اإلثـ،ُكجزاءُب.ُالجزاءُالمترتبُعمىُالتعسؼُفيُالعدكؿُعفُالًخطبة،ُجزاءُأخركمُيككف11ُ
ُدنيكمُيككفُبالتعكيض.ُ

ُالتعكيضُعف12 ُيقكـ ُعمىُثبلثةُُ. ُعمىُالتعسؼُفيُالعدكؿُعفُالخطبة األضرارُالمترتبة
ُعناصر:ُالتعدمُكالضررُكالعبلقةُالسببيةُبينيما.ُ

ُبشرطُأفُ.13ُ يجبُالتعكيضُعفُاألضرارُالمترتبةُعمىُالتعسؼُفيُالعدكؿُعفُالًخطبة،
ُان.ُتدخؿُفيُإيقاعُالضرر،ُسكاءُكافُالضررُماديانُأكُمعنكيُعفُالخطبةُيككفُلمعادؿ

ُأك14ُ ُالمثمي ُأك ُالتعكيضُالعيني ُطرؽ: ُثبلثة ُعمى ُيككف ُاألضرار، ُىذه ُالتعكيضُعف .
ُالقيمي.ُ

.ُيجبُأفُيككفُتقديرُالتعكيضُعمىُأساسُحجـُالضررُالذمُلحؽُبالمضركر،ُدكفُزيادة15ُ
ُبالتعكيض،ُكلمقاضيُالسمطةُ أكُنقصاف،ُكأٌفُكقتُتقديرُالتعكيضُيككفُكقتُصدكرُالحكـ

ُفيُذلؾ،ُمعُاالستعانةُبأىؿُالخبرة.ُالتقديريةُ

ُ

ُ

ُ
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  أىم التوصيات: ثانيًا: 
ُعممية،ُلدراسةُمكضكعُحكـ1ُ ُكمحاضراتو .ُقياـُالمحاكـُالشرعيةُككزارةُاألكقاؼُبعقدُدكراتو

ُالتعسؼُفيُالعدكؿُعفُالًخطبة،ُكاآلثارُالمترتبةُعميو.ُ

ُالمدارس2ُ ُخبلؿ ُمف ُعميو، ُالمترتبة ُكاآلثار ُالًخطبة ُعف ُالعدكؿ ُفي ُالتعسؼ ُحكـ ُبياف .
ُكالجامعاتُكالمساجدُكالمؤسساتُاإلعبلمية.ُ

ُقكانيف3ُ ُالشرعيُصياغة ُيجبُعمىُالقضاء ُألنياُُمختصةُو. ُبكؿُجكانبيا، ُالمسألة فيُىذه
ُالمعاصرُككقكعُذلؾُفيُمجتمعاتنا،ُكإلزالةُاألضُر ارُالمترتبةُعمىُالتعسؼُفيُتبلمسُكاقعنا

ُالعدكؿُعفُالًخطبة.ُ

4ُ ُمتخصصة ُلجاف ُعمؿ ُالشرعي. ُلمقضاء ُلُتابعة ُاألضرار، ُذلؾ،ُحصر ُفي ُالدقة لضماف
ُكحتىُيككفُالحكـُبالتعكيضُجابرانُلمضررُدكفُزيادةُأكُنقصاف.ُ
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.4ُطُالبخارم.ُلئلماـُالمفردُاألدبُصحيحـ(.1997ُ)ُ.األلبانيُالديفُناصرُمحمدُاأللباني،
ُ)د.ـ(:ُدارُالصديؽ.ُ

ُت.د)ُ.األلبانيُالديفُناصرُمحمدُاأللباني، ُماجةُسنفُكضعيؼُصحيح(. ُمصدرُ.ابف
ُالكتاب ُاإلسبلـُنكرُمركزُإنتاجُمفُ-المجاني-ُالحديثيةُالتحقيقاتُمنظكمةُبرنامج:
ُُ.باإلسكندريةُكالسنةُالقرآفُألبحاث

:ُالكتابُمصدرُ.الترمذمُسنفُكضعيؼُصحيح(.ُت.د.ُ)األلبانيُالديفُناصرُمحمدُاأللباني،
ُالقرآفُألبحاثُاإلسبلـُنكرُمركزُإنتاجُمفُ-المجاني-ُالحديثيةُالتحقيقاتُمنظكمةُبرنامج
ُُ.باإلسكندريةُكالسنة

(ُ ُنعيمة. ُمسعكدة 2010ُإلياس، ُالزكاجُُكـ(. ُفيُبعضُمسائؿ الطبلؽُالتعكيضُعفُالضرر
ُ،ُالجزائر.ُ)رسالةُدكتكراةُغيرُمنشكرة(.ُجامعةُأبيُبكرُبمقايد

ُ ُ)إماـ، ُكماؿ. 1996ُمحمد ُاإلسبلمي.ـ(. ُالفقو ُالمؤسسة1ُطُالزكاجُكالطبلؽُفي ُبيركت: .
ُالجامعية.ُ

ُ)الككيتُ–ُاإلسبلميةُكالشئكفُاألكقاؼُكزارةُاألكقاؼ، ُىػ1427ُ-1404ُُمف. ُالمكسكعة(.
ُ-1ُُاألجزاءُ(.ىػ1427ُ-1404ُُمف:ُ)الطبعةُ.جزءا45ُ:ُاألجزاءُعدد.ُالككيتيةُالفقيية
ُمطابعُاألكلى،ُالطبعة:38ُُ-24ُُاألجزاء.ُالككيت-ُالسبلسؿُدارُالثانية،ُالطبعة:23ُ
ُ.الكزارةُطبعُالثانية،ُالطبعة:45ُُ-39ُُاألجزاءُ.مصرُ-ُالصفكةُدار

.1ُطُالمكطأ.ُشرحُالمنتقىق(.1332ُ.ُ)أيكبُبفُسعدُبفُخمؼُبفُسميمافُالكليدُأبكالباجي،ُ
ُمصر:ُمطبعةُالسعادة.ُ

ُ.ُالرياض:ُمكتبةُالرشيد.1ُطُالقكاعدُالفقيية.ـ(.1998ُالباحسيف،ُيعقكبُبفُعبدالكىاب.)

ُ ُ)عمرُبفُمحمدُبفُسميمافالبجيرمي، .1995ُ )د.ط(.ُُالخطيب.ُعمىُالبيجىيٍرىًميٌُُحاشيةـ(.
ُ)د.ـ(:ُدارُالفكر.ُ
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ُ ُ)ُإسماعيؿُبفُمحمدُعبدهللاُأبكالبخارم، ُإبراىيـ. 1422ُبف ُالصحيحُالمسندُالجامعق(.
ُُكأياموُكسننوُكسمـُعميوُهللاُصمىُهللاُرسكؿُأمكرُمفُالمختصر .ُالبخارمُصحيح=
ُ.ُ)د.ـ(:ُدارُطكؽُالنجاة.1ُ.ُطالناصرُناصرُبفُزىيرُمحمدتحقيؽ:ُ

ُ ُ)ُإسماعيؿُبفُمحمدُعبدهللاُأبكالبخارم، ُإبراىيـ. 1998ُبف ُبالتعميقات.ُالمفردُاألدبـ(.
ُ.ُالرياض:ُمكتبةُالمعارؼ.1ُ.ُطالزىيرمُأميفُبفُسميرتحقيؽ:ُ

ُفيُاألنيرُمجمع.ُ)د.ت(.ُزادهُبشيخيُالمدعكُسميمافُبفُمحمدُبفُالرحمفُعبد،ُأفندمُبداماد
ُ)د.ط(.ُ)د.ـ(:ُدارُإحياءُالتراثُالعربي.ُُاألبحر.ُممتقىُشرح

تحقيؽ:ُُالبخارم.ُصحيحُشرحـ(.2003ُ.ُ)الممؾُعبدُبفُخمؼُبفُعميُالحسفُأبكابفُبطاؿ،ُ
ُ.ُالرشدُمكتبة.ُالرياض:2ُ.ُطإبراىيـُبفُياسرُتميـُأبك

ُت.د.)محمدُبفُغانـُمحمدُأبكُالبغدادم، ُ)ط.د)ُ.الضماناتُمجمع(. ُـ.د(. ُالكتابُدار(:
ُ.ُاإلسبلمي

ُتفسيرُفيُالتنزيؿُمعالـق(.1420ُ.ُ)الفراءُبفُمحمدُبفُمسعكدُبفُالحسيفُمحمدُأبكالبغكم،ُ
ُُالقرآف ُُالبغكم.ُتفسير= ُطالميدمُالرزاؽُعبدتحقيؽ: ُالتراث1ُ. ُإحياء ُدار ُبيركت: .

ُالعربي.ُ

.ُعٌماف:1ُطأحكاـُالزكاجُفيُضكءُقانكفُاألسرةُالجديد.ُُـ(.2012بمحاج،ُبمحاجُالعربي.ُ)
ُدارُالثقافة.ُ

ُ ُإدريسُبفُالديفُصبلحُبفُيكنسُبفُمنصكرالبيكتي، ُ)د.ت(. ُمتفُعفُالقناعُكشاؼ.
ُ)د.ط(.ُ)د.ـ(:ُدارُالكتبُالعممية.ُاإلقناع.ُ

ُ ُإدريسُبفُالديفُصبلحُبفُيكنسُبفُمنصكرالبيكتي، ُ)د.ت(. ُزادُشرحُالمربعُالركض.
ُ.ُ)د.ط(.ُ)د.ـ(:ُدارُالمؤيد،ُمؤسسةُالرسالة.ُنذيرُمحمدُالقدكسُعبدتحقيؽ:ُُالمستقنع.

ُ ُسعيد ُمحمد ُالبكطي، ُ)د.ت(. ُاإلسبلمية.رمضاف. ُالشريعة ُفي ُالمصمحة )د.ط(.ُُضكابط
ُ)د.ـ(:ُمؤسسةُالرسالة.ُ

.4ُطالكجيزُفيُإيضاحُالقكاعدُالفقيية.ُـ(.1996ُبكرنك،ُمحمدُصدقيُبفُأحمدُبفُمحمد.ُ)
ُبيركت:ُمؤسسةُالرسالة.ُ
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ُ ُالبيضاكمُق(.1418)ُ.الشيرازمُمحمدُبفُعمرُبفُهللاُعبدُسعيدُبكالبيضاكم، ُ.تفسير
ُ.ُالعربيُالتراثُإحياءُدار.ُبيركت:1ُ.ُطالمرعشميُالرحمفُعبدُمحمدتحقيؽ:ُ

ٍكرةُبفُعيسىُبفُعيسىُمحمدُأبكُالترمذم، ُسنفُ-ُالكبيرُالجامع(.ُـ1998ُ.)ُمكسىُبفُسى
ُُ.اإلسبلميُالغربُدار:ُبيركت(.ُط.د.)معركؼُعكادُبشار:ُتحقيؽ.ُالترمذم

.ُ)د.ـ(:ُبيت1ُطُمكسكعةُالفقوُاإلسبلمي.ـ(.2009ُالتكيجرم،ُمحمدُبفُإبراىيـُبفُعبدهللا.ُ)
ُاألفكارُالدكلية.ُ

ُعبدُبفُالسبلـُعبدُبفُالحميـُعبدُبفُأحمدُالعباسُأبكُتيمية،ُابف ُـ1987)هللا. ُالفتاكل(.
ُُ.العمميةُالكتبُدار(:ُـ.د)ُ.1طُ.الكبرل

ُـ1995)ُ.عبدهللاُبفُالسبلـُعبدُبفُالحميـُعبدُبفُأحمدُالعباسُأبكُتيمية،ُابف ُمجمكع(.
ُفيدُالممؾُمجمع:ُالنبكيةُالمدينة(.ُط.د.)قاسـُبفُمحمدُبفُالرحمفُعبد:ُتحقيؽُ.الفتاكل
ُُ.الشريؼُالمصحؼُلطباعة

المستدرؾُق(.1418ُ)ُ.عبدهللاُبفُالسبلـُعبدُبفُالحميـُعبدُبفُأحمدُالعباسُأبكُتيمية،ُابف
ُ)د.ط(.ُ)د.ـ(:ُ)د.ف(.ُعمىُمجمكعُالفتاكم.ُ

(ُ ُجميؿُفخرمُمحمد. ُكالقانكف.ـ(.2009ُجانـ، ُالزكاجُفيُالفقو ُاألردف:1ُطُمقدماتُعقد .
ُدارُالحامد.ُ

(ُ ُفخرمُمحمد. ُجميؿ 2008ُجانـ، ُالفقوُـ(. ُالتعسفيُفي ُالطبلؽ ُمف ُلمحد ُالشرعية التدابير
ُ)د.ط(.ُاألردف:ُدارُالحامد.ُُكالقانكف.

ُمفُجماعة:ُتحقيؽُ.التعريفاتُ(.ـ1983.)الشريؼُالزيفُعميُبفُمحمدُبفُعميالجرجاني،ُ
ُ.ُالعمميةُالكتبُدار:ُبيركتُ.العمماء

ُالتنزيؿ.ُلعمكـُالتسييؿق(.1416ُ.ُ)هللاُعبدُبفُمحمدُبفُأحمدُبفُمحمدُالقاسـُأبكابفُجزم،ُ
ُ.ُاألرقـُأبيُبفُاألرقـُدارُشركة.ُبيركت:1ُ.ُطالخالدمُهللاُعبدتحقيؽ:ُ

ُ ُ)الرازمُبكرُأبكُعميُبفُأحمدالجصاص، .2010ُ تحقيؽ:ُُالطحاكم.ُمختصرُشرحـ(.
ُ.السراجُكدارُ،ُاإلسبلميةُالبشائرُدار.ُ)د.ـ(:1ُكأخركف.ُطُمحمدُهللاُعنايتُهللاُعصمت
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ُ ُالقرآف.ق(.1405ُ)ُ.الرازمُبكرُأبكُعميُبفُأحمدالجصاص، تحقيؽ:ُمحمدُصادؽُُأحكاـ
ُالقمحاكم.ُ)د.ط(.ُبيركت:ُدارُإحياءُالتراثُالعربي.ُ

ُالمباشرُغيرُالمادمُأكُاألدبيُالضررُعفُالمادمُالتعكيضُ.ُ)د.ت(.ُسنافُمحمدُالجبلؿ،
.ُمكةُاإلسبلميُالفقييُمجمعلمُ)د.ف(.ُبحثُمقدـُ.الكيديةُالشككلُأكُالجنايةُعفُالناتج

ُالمكرمة.ُالدكرةُالثانيةُكالعشركف.ُ

ُالمطمبُنيايةـ(.2007ُ.ُ)محمدُبفُيكسؼُبفُهللاُعبدُبفُالممؾُعبدالجكيني،ُأبكُالمعاليُ
ُ.ُ)د.ـ(:ُدارُالمنياج.1ُ.ُطالٌديبُمحمكدُالعظيـُعبدتحقيؽ:ُُالمذىب.ُدرايةُفي

ُـ1990)ُالنيسابكرمُمحمدُبفُهللاُعبدُبفُمحمدُهللاُعبدُأبكُالحاكـ، ُعمىُالمستدرؾ(.
ُُ.العمميةُالكتبُدار:ُبيركتُ.1طُ.عطاُالقادرُعبدُمصطفى:ُتحقيؽُ.الصحيحيف

ُأحمدُاإلماـُفقوُفيُاإلقناع(.ُت.د).ُسالـُبفُمكسىُبفُأحمدُبفُمكسىأبكُالنجاُُالحجاكم،
ُُ.المعرفةُدار:ُبيركت(.ُط.د.)السبكيُمكسىُمحمدُالمطيؼُعبد:ُتحقيؽُ.حنبؿُبف

ُكتبوُرقـُ.البخارمُصحيحُشرحُالبارمُفتح(.ُق1379.)ُعميُبفُأحمدأبكُالفضؿُُحجر،ُابف
ُدار:ُبيركتالخطيب.ُ)د.ط(.ُُالديفُمحبُتحقيؽُالباقي،ُعبدُفؤادُمحمد:ُكأحاديثوُكأبكابو
ُُ.المعرفة

،ُابف :ُبيركت(.ُط.د)ُ.باآلثارُالمحمى(ُت.د.)الظاىرمُسعيدُبفُأحمدُبفُعميُمحمدُأبكُحـز
ُُ.الفكرُدار

(ُ ُحامد. ُحسيف 1970ُحساف، ُاإلسبلمي.ـ(. ُالفقو ُفي ُالمصمحة ُدارُُنظرية ُ)د.ـ(: )د.ط(.
ُالكتب.

(ُ ُحامد. ُحسيف 1413ُحساف، ُالمعاصرةق(. ُكتطبيقاتيا ُالمصمحة pdfُ}ُ{ُفقو مارس5ُُ.
ُ(ُ.http://www.feqhweb.com/vb/t2992.html:ُ)ـ،ُالمكقع2017

ُ)د.ط(.ُ)د.ـ(:ُدارُالفكرُالعربي.ُالزكاجُفيُالشريعةُاإلسبلمية.عمي.ُ)د.ت(.ُحسبُهللا،ُ

دارُُاالسكندرية:)د.ط(.ُُأحكاـُالزكاجُفيُالشريعةُاإلسبلمية.ـ(.2004ُأحمدُفراج.ُ)حسيف،ُ
ُالجامعةُالجديدة.ُ

http://www.feqhweb.com/vb/t2992.html


 

117 
 

ُ ُالرحمفُعبدُبفُمحمدُبفُمحمدُهللاُعبدُأبكالحطاب، ُشرحُفيُالجميؿُمكاىب(.ُـ1992.)
ُُ.الفكرُدار(:ُـ.د.ُ)3طُ.خميؿُمختصر

ُمسائؿُفيُالكبلـُتحريرـ(.1984ُ)ُ.الرحمفُعبدُبفُمحمدُبفُمحمدُهللاُعبدُأبكالحطاب،ُ
ُ.ُبيركت:ُدارُالغربُاإلسبلمي.1ُ.ُطالشريؼُمحمدُالسبلـُعبدتحقيؽ:ُُاإللتزاـ.

(ُ ُنزيو. 1995ُحماد، ُالفقياء.ـ(. ُفيُلغة ُالمصطمحاتُاالقتصادية ُالدار3ُطُمعجـ ُ)د.ـ(: .
ُالعالميةُلمكتابُاإلسبلمي.ُ

مجمةُـ(.ُآثارُالعدكؿُعفُالخطبةُفيُالفقوُكالقانكف.2011ُالحمكم،ُأسامةُمحمدُمنصكر.ُ)
ُاالقتصاديةُكالقا ُ.436ُ-425(،3ُ)27،ُنكنيةجامعةُدمشؽُلمعمـك

تعريب:ُُاألحكاـ.ُمجمةُشرحُفيُالحكاـُدررـ(.1991ُ.ُ)أفندمُأميفُخكاجوُحيدرُعميحيدر،ُ
ُ.ُ)د.ـ(:ُدارُالجيؿ.1ُطفيميُالحسيني.ُ

:ُبيركت(.ُط.د.)لمخرشيُخميؿُمختصرُشرح(.ُت.د.)هللاُعبدُبفُمحمدأبكُعبدهللاُُالخرشي،
ُُ.لمطباعةُالفكرُدار

ُـ2000.)الخفيؼُعميُالخفيؼ، ُط.د)ُ.اإلسبلميُالفقوُفيُالضماف(. ُالقاىرة(. ُالفكرُدار:
ُُ.العربي

ُُ.سعدُبفُمحمدُبفُهللاُعبدُخنيف،ُآؿ بحثُمقدـُُ.بالماؿُالمعنكيةُاألضرارُضماف)د.ت(.
ُ.ُ)د.ف(.ُاإلسبلميُالفقوُمجمعلم

2004ُ.)مسعكدُبفُميدمُبفُأحمدُبفُعمرُبفُعميُالحسفُأبكُالدارقطني، ُسنفـ(.
ُ.ُلبناف:ُمؤسسةُالرسالة.1ُُاالرنؤكطُكآخركف.ُطُتحقيؽ:ُشعيبالدارقطني.ُ

ُشعىيب:ُتحقيؽُ.داكدُأبيُسنف(.ُـ2009)ُ.بشيرُبفُإسحاؽُبفُاألشعثُبفُسميمافُداكد،ُأبك
َمدُ،األرنؤكط ُ.ُالعالميةُالرسالةُدار(:ُـ.د)ُ.1طُ.بمميُقرهُكاًمؿُمحى

(ُ ُجكدة. ُبف ُيكسؼ 2008ُالداككم، ُأكُالشيخيفُشرطُمىعُافكُيمىافُالصحيحُالجامعـ(.
ُ.ُالقاىرة:ُدارُقباءُلمطباعة.1ُط.ُاهجيخرٌُُكلـُادىمأح

ُُ.الفكرُدار(:ُـ.د(.)ط.د)ُ.الكبيرُالشرحُعمىُالدسكقيُحاشية(.ُت.د.ُ)أحمد،ُالدردير



 

118 
 

ُدُالدريني، ُاإلسبلميُالفقوُفيُالحؽُاستعماؿُفيُالتعسؼُنظرية(.ُـ1988)ُ.فتحي. .4ُط.
ُُ.الرسالةُمؤسسة:ُبيركت

.ُبيركت:ُمؤسسة2ُطُبحكثُمقارنةُفيُالفقوُاإلسبلميُكأصكلو.ـ(.2008ُالدريني،ُفتحي.ُ)
ُالرسالة.ُ

ُ.ُبيركت:ُمؤسسةُالرسالة.2ُط.ُالحؽُكمدلُسمطةُالدكلةُفيُتقييدهـ(.1997ُفتحي.ُ)الدريني،ُ

ُشرحُفيُالكىاجُالنجـ(.ُـ2004)ُ.عميُبفُعيسىُبفُمكسىُبفُمحمدُأبكُالبقاءُالَدًميرم،
ُُ.المنياجُدار:ُجدة.1ُطُ.عمميةُلجنة:ُتحقيؽُ.المنياج

ُ ُ)آفُبيترُرينيارتديكزم، .2000ُ ُطالعربيةُالمعاجـُتكممةـ(. ُالثقافة1ُ. ُكزارة ُالعراؽ: .
ُكاإلعبلـ.ُ

ُطو:ُتحقيؽُ.المحصكؿ(.ُـ1997)ُ.الحسيفُبفُالحسفُبفُعمرُبفُمحمدُهللاُعبدُأبكُالرازم،
ُُ.الرسالةُمؤسسة(:ُـ.د.)3ط.العمكانيُفياضُجابر

ُمفاتيحتفسيرُالرازمُ=ق(.1420ُ.ُ)الحسيفُبفُالحسفُبفُعمرُبفُمحمدُهللاُعبدُأبكالرازم،ُ
ُ.ُالعربيُالتراثُإحياءُدار.ُبيركت:3ُطالكبير.ُُالتفسيرُالغيبُأك

ُمفُحديثاُخمسيفُشرحُفيُكالحكـُالعمـكُجامعـ(.2001ُ.ُ)أحمدُبفُالرحمفُعبدابفُرجب،ُ
ُ.ُبيركت:ُمؤسسةُالرسالة.7ُ.ُطباجسُإبراىيـُ،األرناؤكطُشعيبتحقيؽ:ُُالكمـ.ُجكامع

(.ُـ2004)ُ.الحفيدُرشدُبابفُالشييرُأحمدُبفُمحمدُبفُأحمدُبفُمحمدُالكليدُأبكُ،رشدابفُ
ُُ.الحديثُدار:ُالقاىرة(.ُط.د).المقتصدُكنيايةُالمجتيدُبداية

ُكالتعميؿُكالتكجيوُكالشرحُكالتحصيؿُالبياف(.ُـ1988)ُُ.أحمدُبفُمحمدُالكليدُأبكابفُرشد،ُ
ُ.ُاإلسبلميُالغربُدار:ُبيركت.2ُطُ.كآخركفُحجيُمحمدُد:ُتحقيؽُ.المستخرجةُلمسائؿ

)د.ط(.ُ)د.ـ(:ُُ.(المنارُتفسير)ُالحكيـُالقرآفُتفسيرـ(.1990ُ.ُ)عميُبفُرشيدُمحمدرضا،ُ
ُ.ُلمكتابُالعامةُالمصريةُالييئة

ُط.ُالمنياجُشرحُإلىُالمحتاجُنياية(.ُـ1984)ُ.حمزةُبفُأحمدُالعباسُأبيُبفُمحمدُالرممي،
ُُ.الفكرُدار:ُبيركت.ُأخيرة
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ُالمذىبُفركعُفيُالمذىبُبحرـ(.2009ُ.ُ)إسماعيؿُبفُالكاحدُعبدُالمحاسفُبكأالركياني،ُ
ُ.ُ)د.ـ(:ُدارُالكتبُالعممية.1ُ.ُطالسيدُفتحيُطارؽتحقيؽ:ُُالشافعي.

ُجكاىرُمفُالعركسُتاج)د.ت(.ُ.ُالحسينيُالرٌزاؽُعبدُبفُمحٌمدُبفُمحٌمدأبكُالفيضُُالَزبيدم،
ُُ.اليدايةُدار(:ُـ.د))د.ظ(.ُ.ُحقيقيفالمُمفُمجمكعة:ُتحقيؽُ.القامكس

إتحاؼُالسادةُالمتقيفُـ(.1994ُ.)الحسينيُالرٌزاؽُعبدُبفُمحٌمدُبفُمحٌمدُالفيضُأبكُالَزبيدم،
ُالديف. ُ)د.ط(.ُبيركت:ُمؤسسةُالتاريخُالعربي.ُُبشرحُإحياءُعمـك

ُت.د.)مصطفىُبفُبىةكىُ،يمالزحي ُكاآلراءُرعيىةالشُىُلؤلدلةُامؿالشُىُتيوكأدلُسبلمياإلُوالًفق(.
4ُطُ.كتخريجياُةالنٌبكيُىُاألحاديثُكتحقيؽُالفقييىةُاتالنىظريُىُكأىـٌُُةالمذىبيُى ُدارُ:دمشؽ.
ُُ.الفكر

ُكالجنائيةُالمدنيةُالمسئكليةُأحكاـُأكُ،ُالضمافُنظرية(.ُـ1998.ُ)مصطفىُبفُكىبة،ُالزحيمي
ُُ.الفكرُدار:ُدمشؽ(.ُط.د)ُ.مقارنةُدراسةُاإلسبلميُالفقوُفي

ُـ2006.)مصطفىُمحمدُالزحيمي، .1ُطُ.األربعةُالمذاىبُفيُكتطبيقاتياُالفقييةُالقكاعد(.
ُُ.الفكرُدار:ُدمشؽ

ُ.الزرقاُأحمدُمصطفى:ُتحقيؽُ.الفقييةُالقكاعدُشرحُـ(.1989.ُ)محمدُالشيخُبفُأحمدالزرقا،ُ
ُُ.القمـُدار:ُدمشؽ.2ُط

ُمؤصمةُقانكنيةُكصياغةُدراسةُفيوُكالضمافُالضارُالفعؿ(.ُـ1988.)أحمدُمصطفىُالزرقا،
ُ.األردنيُالمدنيُالقانكفُنصكصُمفُانطبلقاُكفقيياُاإلسبلميةُالشريعةُنصكصُعمى
ُ.ُالقمـُدار:ُدمشؽ(.ُط.د)

ُمالؾ.ُاإلماـُمكطأُعمىُالزرقانيُشرحـ(.2003ُ.ُ)يكسؼُبفُالباقيُعبدُبفُمحمدالزرقاني،ُ
ُ.ُالقاىرة:ُمكتبةُالثقافةُالدينية.1ُ.ُطسعدُالرءكؼُعبدُطوتحقيؽ:ُ

ُ ُ)بيادرُبفُهللاُعبدُبفُمحمدُهللاُعبدُأبكالزركشي، .1994ُ ُأصكؿُفيُالمحيطُلبحراـ(.
ُ.ُ)د.ـ(:ُدارُالكتبي.1ُطُالفقو.

ُالكشاؼتفسيرُالزمخشرمُ=ق(.1407ُ.ُ)أحمدُبفُعمركُبفُمحمكدُالقاسـُأبكالزمخشرم،ُ
ُ.ُبيركت:ُدارُالكتابُالعربي.3ُطالتنزيؿ.ُُغكامضُحقائؽُعف
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ُ)د.ط(.ُالقاىرة:ُدارُالفكرُالعربي.ُُاألحكاؿُالشخصية.أبكُزىرة،ُمحمد.ُ)د.ت(.ُ

ُ)د.ط(.ُالقاىرة:ُدارُالفكرُالعربي.ُُمحاضراتُفيُعقدُالزكاجُكآثاره.أبكُزىرة،ُمحمد.ُ)د.ت(.ُ

ُ 1313ُ)ُ.البارعيُمحجفُبفُعميُبفُعثمافالزيمعي، ُالدقائؽ.ُكنزُشرحُالحقائؽُتبييفق(.
ُ.ُالقاىرة:ُالمطبعةُالكبرلُاألميرية.1ُط

ُ.ُبيركت:ُدارُالكتابُالعربي.3ُطُفقوُالسنة.ـ(.1977ُسابؽ،ُسيد.ُ)

تاريخُُالحؽ.ُاستعماؿُفيُالتعسؼُمعاييرأكتكبر(.2013ُ،2ُُسامحُمحمد،ُعبدالسبلـ.ُ)
،ُالمكقع:2017ُمارس25ُُاالطبلع:ُ

(http://www.alukah.net/culture/0/60939/ُ.ُ)ُ

ُدارُالكٌراؽ.ُبيركت:ُ.9ُطُشرحُقانكفُاألحكاؿُالشخصية.ـ(.2001ُالسباعي،ُمصطفى.ُ)

إكماؿُالمعمـُبفكائدُـ(.1998ُ.ُ)عمركفُبفُعياضُبفُمكسىُبفُعياضالسبتي،ُأبكُالفضؿُ
ُ.ُمصر:ُدارُالكفاء.1ُ.ُطاًعيؿًإسمُى.ُتحقيؽ:ُيحيمسمـ

ُدار(:ُـ.د.ُ)1طُ.كالنظائرُاألشباه(.ُـ1991.)ُالديفُتقيُبفُالكىابُعبدُنصرُأبكُالسبكي،
ُ.ُالعمميةُالكتب

ُالسبكي ُتماـُبفُعميُبفُالكافيُعبدُبفُعميُالحسفُأبك، .ُالكىابُعبدُنصرُأبكُككلده،
ُُ.العمميةالكتبُُدار:ُبيركت(.ُط.د)ُ.المنياجُشرحُفيُاإلبياج(.ُـ1995)

ُبأحكاـُمقارنةُفقييةُدراسةُاإلسبلميُالفقوُفيُالعدكافُضمافُ(.ـ1990)ُ.أحمدُمحمدُسراج،
ُلمنشرُكالتكزيع.ُُالثقافة:ُالقاىرة(.ُط.د)ُ.القانكفُفيُالتقصيريةُالمسئكلية

.ُعٌماف:ُدار1ُطُفقوُاألحكاؿُالشخصيةُالزكاجُكالطبلؽ.ـ(.2008ُالسرطاكم،ُمحمكدُعمي.ُ)
ُالفكر.ُ

.اإلسالمًالفمهفًالحكاستعمالفًالتعسفنظرٌة(.ماٌو3668,3.)فهمًأحمد,سنةأبو
:المولع,3617فبراٌر6:االطالعتارٌخ

(http://www.alukah.net/sharia/0/2551/).

ُ ُالسنيكرم، ُ)د.ت(. ُالمدني.عبدالرزاؽُأحمد. ُالقانكف ُدارُُالكسيطُفيُشرح ُبيركت: )د.ط(.
ُإحياءُالتراثُالعربي.ُ

http://www.alukah.net/culture/0/60939/
http://www.alukah.net/sharia/0/2551/
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ُأبكُيحيىُ ُمنيجُبشرحُالكىابُفتحـ(.1994ُ.ُ)زكرياُبفُأحمدُبفُمحمدُبفُزكرياالسنيكي،
ُ.ُ)د.ط(.ُ)د.ـ(:ُدارُالفكر.ُالطبلب

ُ ُُ.زكرياُبفُأحمدُبفُمحمدُبفُزكرياُيحيىُأبكالسنيكي، ُالبيجةُ)د.ت(. ُشرح ُالبيية الغرر
ُ.ُ)د.ط(.ُ)د.ـ(:ُالمطبعةُالميمنية.ُالكردية

ُ (:ُـ.د)ُ.1طُ.كالنظائرُاألشباه(.ُـ1990)ُ.الديفُجبلؿبكرُُأبيُبفُالرحمفُعبدالسيكطي،
ُُ.العمميةُالكتبُدار

)د.ط(.ُ)د.ـ(:ُُالحاكمُلمفتاكم.ـ(.2004ُ.ُ)الديفُجبلؿُبكرُأبيُبفُالرحمفُعبدالسيكطي،ُ
ُدارُالفكر.ُ

ُالشاطُابف ُ)عبدهللاُقاسـ، ُت.د. ُ)ط.د)ُ.الفركؽُأنكارُعمىُالشركؽُإدرار(. ُـ.د(. ُعالـ(:
ُُ.الكتب

ُحسفُبفُمشيكرتحقيؽ:ُُالمكافقات.ـ(.1997ُ).ُالمخميُمحمدُبفُمكسىُبفُإبراىيـالشاطبي،ُ
ُ.ُالسعكدية:ُُدارُابفُعفاف.1ُ.ُطسممافُآؿ

ُ 1992ُ)ُ.المخميُمحمدُبفُمكسىُبفُإبراىيـالشاطبي، ُبفُُاالعتصاـ.ـ(. ُسميـ تحقيؽ:
ُ.ُالسعكدية:ُدارُابفُعفاف.1ُعبداليبللي.ُط

ُالشافعي ُعثمافُبفُالعباسُبفُإدريسُبفُمحمدُهللاُعبدُأبك، ُـ1990). (.ُط.د)ُ.األـ(.
ُُ.المعرفةُدار:ُبيركت

ُأبكُبكرُ ُمالؾ.ُميكىَطأُشرحُفيُالمساًلؾـ(.2007ُبفُالعربي.ُ)ُهللاُعبدُبفُمحمداالشبيمي،
ُ ميمانيُالحسيفُبفُحمدعٌمؽُعميو: ميمانيُالحسيفُبنتُكعائشةُالس  ُيكسؼُالس  ُلو: ُقٌدـ .
ُ.ُ)د.ُـ(:ُدارُالغربُاإلسبلمي.1ُالقرضاكم.ُط

ُـ1994)ُ.الخطيبُأحمدُبفُمحمدُالشربيني، ُألفاظُمعانيُمعرفةُإلىُالمحتاجُمغني(.
ُُ.العمميةُالكتبُدار(:ُـ.د.ُ)1طُ.المنياج

(ُ ُمصطفى. ُمحمد 1977ُشمبي، ُاإلسبلـ.ـ(. ُفي ُاألسرة ُالنيضة2ُطُأحكاـ ُدار ُبيركت: .
ُالعربية.

ُ.ُالقاىرة:ُدارُالشركؽ.10ُطُاإلسبلـُعقيدةُكشريعة.ـ(.1980ُشمتكت،ُمحمكد.ُ)
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تحقيؽ:ُعصاـُالديفُُنيؿُاألكطار.ـ(.1993ُالشككاني،ُمحمدُبفُعميُبفُمحمدُبفُعبدهللا.ُ)
ُ.ُمصر:ُدارُالحديث.1ُالصبابطي.ُط

(ُ ُمحمد. ُعبدالسبلـ 2011ُالشكيعر، ُالزكجية.ـ(. ُالنفقة ُفي ُالمرأة ُعمؿ ُالسعكدية:1ُطُأثر .
ُجامعةُمحمدُبفُسعكدُاإلسبلمية.ُ

ُ.الشافعيُاإلماـُفقةُفيُالميذبُ)د.ت(.ُُ.يكسؼُبفُعميُبفُإبراىيـُاسحاؽُأبكُلشيرازم،ا
ُُ.العمميةُالكتبُدار(:ُـ.د(.ُ)ط.د)

(ُ ُعمي. ُمحمد 1980ُالصابكني، ُآياتُاألحكاــ(. ُتفسير ُالبياف ُطركائع ُمكتبة3ُ. ُدمشؽ: .
ُالغزالي،ُبيركت:ُمؤسسةُمناىؿُالعرفاف.ُ

ُالمعركؼُالمسالؾُألقربُالسالؾُبمغة(.ُت.د)ُ.الخمكتيُمحمدُبفُأحمدُالعباسُأبكالصاكم،ُ
ُُ.المعارؼُدار(:ُـ.د(.ُ)ط.د)ُ.الصغيرُالشرحُعمىُالصاكمُبحاشية

ُالسبلـُسبؿ(.ُت.د)ُ.الحسنيُمحمدُبفُصبلحُبفُإسماعيؿُبفُمحمدأبكُإبراىيـُُالصنعاني،
ُُ.الحديثُدار(:ُـ.د(.ُ)ط.د.)حجرُالبفُالمراـُبمكغُشرح

ُالبيافُجامعتفسيرُالطبرمُ=ُـ(.2000.ُ)كثيرُبفُيزيدُبفُجريرُبفُمحمدالطبرم،ُأبكُجعفرُ
ُ.ُ)د.ـ(:ُمؤسسةُالرسالة.1ُ.ُطشاكرُمحمدُأحمدتحقيؽ:ُُالقرآف.ُتأكيؿُفي

ُ.المختارُالدرُعمىُالمحتارُرد(.ُـ1992)ُ.العزيزُعبدُبفُعمرُبفُأميفُمحمدابفُعابديف،ُ
ُُ.الفكرُدار:ُبيركت.2ُط

ُكعبلقتوُاإلسبلميُالفقوُفيُالضررُعفُالتعكيضُ(.ـ2011)ُ.العزيزُعبدُبفُمحمدُعباة،ُأبك
(.ُمنشكرةُغيرُماجستيرُرسالة)ُ.السعكدمُالنظاـُفيُالطبيعيةُالككارثُأضرارُبتعكيض
ُالسعكدية.ُُاألمنية،ُلمعمكـُنايؼُجامعة

.ُ)د.ـ(:2ُطُالمنتيى.مطالبُأكلىُالنيىُفيُشرحُغايةُـ(.1994ُعبده،ُمصطفىُبدُسعد.ُ)
ُالمكتبُاإلسبلمي.ُ

ُ.ُاألردف:ُمكتبةُالمنارة.1ُطُخطبةُالنكاح.ـ(.1985ُعتر،ُعبدالرحمف.ُ)
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ُمفُالمكطأُفيُلماُالتمييد(.ُىػ1387)ُ.محمدُبفُهللاُعبدُبفُيكسؼُعمرُأبكُالبر،ُعبدُابف
ُالعمكمُأحمدُبفُمصطفى:ُتحقيؽُ.كاألسانيدُالمعاني (.ُط.د.ُ)البكرمُالكبيرُعبدُمحمد،
ُُ.اإلسبلميةُكالشؤكفُاألكقاؼُعمكـُكزارة:ُالمغرب

.ُاألناـُمصالحُفيُاألحكاـُقكاعد(.ُـ1991)ُ.العزيزُعبدُالديفُعزُمحمدُأبكُالسبلـ،ُعبدُابف
ُُ.األزىريةُالكمياتُمكتبة:ُالقاىرة)د.ط(.ُ.ُسعدُالرؤكؼُعبدُطو:ُعميوُكعمؽُراجعو

ُ)د.ط(.ُالقاىرة:ُدارُاالعتصاـ.ُُالنساءُفيُالخطبةُكالزكاج.فقوُعثماف،ُمحمدُرأفت.ُ)د.ت(.ُ

ُ ُ)د.ت(. ُرأفت. ُمحمد ُكالقانكف.عثماف، ُاإلسبلمية ُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحقكؽُفيُالشريعة
ُ.34ُ-4(،2ُمجمةُالشريعةُكالقانكفُبالقاىرة،ُ)

ُعبدُمحمدُتحقيؽ:ُأحكاـُالقرآف.ـ(.2003ُ).ُبكرُأبكُهللاُعبدُبفُمحمدُالقاضيابفُالعربي،ُ
ُ.ُبيركت:ُدارُالكتبُالعممية.3ُ.ُطعطاُالقادر

ُفبراير14ُ:ُاالطبلعُتاريخُ.أثرُالعدكؿُعفُالخطبة(.ُسبتمبر2009ُ،2ُ)أبكُعرقكب،ُحساف.ُ
ُ:المكقع،2017

(http://aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=2#.WQHGA_krLIVُ.ُ)ُ

التعسؼُفيُاستعماؿُحؽُالحضانةُفيُمستجداتُق(.1436ُإيمافُمحمدُعميُعادؿ.ُ)عزاـ،ُ
ُ)د.ف(.ُبحثُمقدـُإلىُالمجمعُالفقييُاإلسبلمي.ُمكةُالمكرمة:ُجامعةُأـُالقرل.ُُالعصر.

ُ.الغربيةُالتشريعاتُاإلسبلميةُالشريعةُفيُالنساءُخطبة(.ُـ1997.ُ)تكفيؽُعبدالناصر،ُالعطار
ُُ.السعادةُمطبعة:ُمصر(.ُط.د)

(ُ ُمختارُعبدالحميد. ُأحمد ُالمعاصرةـ(.2008ُعمر، ُالعربية ُالمغة ُطمعجـ ُعالـ1ُ. ُ)د.ـ(: .
ُالكتب.ُ

(ُ ُخضر. ُمركة 2015ُعياد، ُالحضانةـ(. ُحؽ ُاستعماؿ ُغيرُُالتعسؼُفي ُماجستير )رسالة
ُغزة،ُفمسطيف.ُ-منشكرة(.ُالجامعةُاإلسبلمية

ُصحيحُشرحُالقارمُعمدة(.ُت.د)ُ.أحمدُبفُمكسىُبفُأحمدُبفُمحمكدُمحمدُأبكُالعينى،
ُُ.العربيُالتراثُإحياءُدار:ُبيركت(.ُط.د)ُ.البخارم

http://aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=2#.WQHGA_krLIV
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.1ُطُ.اليدايةُشرحُالبناية(.ُـ2000ُ)ُ.أحمدُبفُمكسىُبفُأحمدُبفُمحمكدُمحمدُأبكُالعينى،
ُُ.العمميةُالكتبُدار:ُبيركت

ُ ُ)الغزالي، ُأحمد. ُبف ُمحمد ُحامد 1993ُأبك ُعبدالسبلـُُالمستصفى.ـ(. ُمحمد تحقيؽ:
ُ.ُ)د.ـ(:ُدارُالكتبُالعممية.1ُعبدالشافي.ُط

(ُ ُبفُأحمد. ُأبكُحامدُمحمد ُكمسالؾُكالمخيؿُالشبوُبيافُشفاءُالغميؿُفيـ(.1971ُالغزالي،
ُ.ُبغداد:ُمطبعةُاإلرشاد.1ُطُ.الكبيسيُحمد.ُتحقيؽ:ُالتعميؿ

ُالغندكر ُ)أحمد، ُـ2001. 4ُطُ.اإلسبلميُالتشريعُفيُالشخصيةُاألحكاؿ(. ُالككيت. ُمكتبة:
ُُ.الفبلح

تحقيؽ:ُُالمبابُفيُشرحُالكتاب..ُ)د.ت(.ُإبراىيـُبفُحمادةُبفُطالبُبفُالغنيُعبدالغنيمي،ُ
ُالمكتبةُالعممية.)د.ط(.ُبيركت:ُُ.الحميدُعبدُالديفُمحييُمحمد

ُـ1987ُ)ُ.الجكىرمُحمادُبفُإسماعيؿُنصرُأبكُالفارابي،ُ ُكصحاحُالمغةُتاجُالصحاح(.
ُُ.لممبلييفُالعمـُدار:ُبيركت.4ُط.ُعطارُالغفكرُعبدُأحمد:ُتحقيؽُ.العربية

:ُتحقيؽُ.المغةُمقاييسُمعجـ(.ُـ1979)ُُ.زكرياُبفُفارسُبفُأحمدُالحسيفُأبكُفارس،ُابف
ُُ.الفكرُدار(:ُـ.د)ُ.)د.ط(.ُىاركفُمحمدُالسبلـُعبد

ُ ُ)صابرُمحٌمدُبفُحامدُمحمدُالقاضيُابفُعميُبفُمحمدالفاركقي، .1996ُ ُمكسكعةـ(.
.ُالفنكفُاصطبلحاتُكشاؼ ُُكالعمـك ُطدحركجُعميتحقيؽ: ُلبناف1ُ. ُمكتبة ُبيركت: .

ُناشركف.ُ

ُميدمتحقيؽ:ُُالعيف..ُ)د.ت(.ُتميـُبفُعمركُبفُأحمدُبفُالخميؿُالرحمفُعبدُأبكالفراىيدم،ُ
ُ.ُ)د.ط(.ُ)د.ـ(:ُدارُمكتبةُاليبلؿ.ُالسامرائيُإبراىيـُالمخزكمي،

ُالشرحُالكبيرُعمىُمتفُالمقنع.بفُقدامة.ُ)د.ت(.ُُأحمدُبفُمحمدُبفُالرحمفُعبدأبكُالفرج،ُ
ُ)د.ط(.ُ)د.ـ(:ُدارُالكتابُالعربي.ُ

ُـ2005ُ)ُ.يعقكبُبفُمحمدُطاىرُأبكُآبادل،ُالفيركز ُتحقيؽُ.المحيطُالقامكس(. ُمكتب:
كسيُنعيـُمحمد:ُبإشراؼُالرسالةُمؤسسةُفيُالتراثُتحقيؽ ُمؤسسة:ُبيركت.8ُطُ.العرقسي
ُ.الرسالة
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ُالعباسُُالفيكمي، ُالشرحُغريبُفيُالمنيرُالمصباحُ)د.ت(.ُ.عميُبفُمحمدُبفُأحمدأبك
ُُ.العمميةُالمكتبة:ُبيركتُ(.ط.د)ُ.الكبير

ُالقارم ُ)اليركمُالمبلُمحمدُبفُعميُالحسفُأبك، ُـ2002. ُمشكاةُشرحُالمفاتيحُمرقاة(.
ُُ.الفكرُدارُبيركت.1ُطُ.المصابيح

ُمكتبة(:ُـ.د(.)ط.د)ُ.المغني(.ُـ1968)ُُ.محمدُبفُأحمدُبفُهللاُعبدُمحمدُأبكُقدامة،ُابف
ُُ.القاىرة

المناظرُفيُركضةُالناظرُكجنةُـ(.2002ُ.ُ)محمدُبفُأحمدُبفُهللاُعبدُمحمدُأبكُقدامة،ُابف
ُ.ُ)د.ـ(:ُمؤسسةُالرياف.2ُطُأصكؿُالفقو.

.ُالتعسؼُفيُاستعماؿُالحؽُفيُاألحكاؿُالشخصيةـ(.2007ُالقدكمي،ُعبيرُربحيُشاكر.ُ)
ُ.ُعٌماف:ُدارُالفكر.1ُط

ُ ُ)د.ت(.الرحمفُعبدُبفُإدريسُبفُأحمدُالعباسُأبكالقرافي، ُعالـُالفركؽُ. ُ)د.ـ(: ُ)د.ط(. .
ُالكتب.ُ

.4ُطُالسياسةُالشرعيةُفيُضكءُنصكصُالشريعةُكمقاصدىا.ـ(.2011ُيكسؼ.ُ)القرضاكم،ُ
ُالقاىرة:ُمكتبةُكىبة.ُ

=ُُالقرآفُألحكاـُالجامعـ(.1964ُ).ُفرحُبفُبكرُأبيُبفُأحمدُبفُمحمدُهللاُعبدُأبكالقرطبي،ُ
ُُالقرطبي.ُتفسير ُطأطفيشُإبراىيـُ،البردكنيُأحمدتحقيؽ: ُالكتب2ُ. ُدار ُالقاىرة: .

ُالمصرية.ُ

ُ.كعميرةُقميكبيُحاشيتا(.ُـ1995)ُ.عميرةُالبرلسيُكأحمدُالقميكبيُسبلمةُأحمدُكعميرة،ُقميكبي
ُُ.الفكرُدار:ُبيركت(.ُط.د)

ُُ(.ف.د(.ُ)ط.د)ُ.كالفرائضُالنكاحُفقو(.ُت.د.ُ)عبدالمطيؼُمحمد،ُقنديؿ

ُ ُ)عاصـُابفُمحمد،ُبفُمحمدُبفُمحمدُبكرُأبكالقيسي، ُنكتُفيُالحَكاـُتحفةـ(.2011ُ.
ُ.ُالقاىرة:ُدارُاألكقاؼُالعربية.1ُتحقيؽ:ُمحمدُعبدالسبلـُمحمد.ُطُكاألحكاـ.ُالعقكد

ُت.د)ُ.سعدُبفُأيكبُبفُبكرُأبيُبفُمحمدُ،ُقيـالُابف (:ُـ.د)ُ(.ط.د)ُ.الحكميةُالطرؽ(.
ُُ.البيافُدارُمكتبة
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ُ.2طُ.الشرائعُترتيبُفيُالصنائعُبدائع(.ُـ1986)ُ.أحمدُبفُمسعكدُبفُبكرُأبكُالكاساني،
ُُ.العمميةُالكتبُدار(:ُـ.د)

ُبفُساميتحقيؽ:ُُالعظيـ.ُالقرآفُتفسيرـ(.1999ُ.ُ)عمرُبفُإسماعيؿُالفداءُأبكابفُكثير،ُ
ُ.ُ)د.ـ(:ُدارُطيبة.2ُ.ُطسبلمةُمحمد

ُ ُت.د)ُ.هللاُعبدُبفُحسفُبفُبكرُأبكالكشناكم، ُفيُالسالؾُإرشادُشرح)ُالمدارؾُأسيؿ(.
ُُ.الفكرُدار:ُبيركت.2ُط.ُ(مالؾُاألئمةُإماـُمذىب

ُكالفركؽُالمصطمحاتُفيُمعجـُالكمياتُ)د.ت(.ُ.القريميُالحسينيُمكسىُبفُأيكبالكفكم،ُ
ُ.ُ)د.ط(.ُبيركت:ُمؤسسةُالرسالة.ُالمصرمُمحمد،ُدركيشُعدنافتحقيؽ:ُ.ُالمغكية

.ُقبؿُالزكاجُكاألحكاـُالفقييةُالمتعمقةُبوالفحصُالطبيُـ(.2008ُأبكُكيمة،ُعبدالفتاحُأحمد.ُ)
ُ.ُاالسكندرية:ُدارُالفكرُالجامعي.1ُط

ُعبدُأحمد:ُكتحقيؽُدراسةُ.التبصرة(.ُـ2011ُ)ُالربعي.ُمحمدُبفُالحسفُعميُأبكُالمخمي،
ُُ.اإلسبلميةُكالشؤكفُاألكقاؼُكزارة:ُقطر.1ُط.ُنجيبُالكريـ

ُشعيب:ُتحقيؽُ.ماجوُابفُسنف(.ُـ2009ُ)ُ.القزكينيُيزيدُبفُمحمدُهللاُعبدُأبكابفُماجو،ُ
ُُ.العالميةُالرسالةُدار(:ُـ.د.ُ)1ط.ُكآخركفُاألرنؤكط

(ُ ُاألصبحي. ُعامر ُبف ُأنس ُبف ُمالؾ 2004ُمالؾ، ُمصطفىُُالمكطأ.ـ(. ُمحمد تحقيؽ:
ُ.ُأبكُظبي:ُمؤسسةُزايدُبفُسمطافُآؿُنيياف.1ُاألعظمي.ُط

ُ ُـ1994)ُ.األصبحيُعامرُبفُأنسُبفُمالؾمالؾ، ُ)1طُ.المدكنة(. ُـ.د. ُالكتبُدار(:
ُُُ.العممية

ُفقوُفيُالكبيرُالحاكم(.ُـ1999ُ)ُ.حبيبُبفُمحمدُبفُمحمدُبفُعميُالحسفُأبكُالماكردم،
ُتحقيؽُ.المزنيُمختصرُشرحُكىكُالشافعيُاإلماـُمذىب ُ،معكضُمحمدُعميُالشيخ:
ُُ.العمميةُالكتبُدار:ُبيركت.1ُطُ.المكجكدُعبدُأحمدُعادؿُالشيخ

ُعبدالرحمف ُـ2006)ُ.مجكبي، ُالمدنية(. ُبالمسؤكلية ُكعبلقتو ُالحؽ ُاستعماؿ ُفي .ُالتعسؼ
ُجامعةُالجزائر،ُالجزائر.ُ(.ُمنشكرةُغيرُماجستيرُرسالة)
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ُ ُالمؤلفيف، ُمف ُالزياتُأحمدُ،مصطفىُإبراىيـمجمكعة ُالقادرُعبدُحامد، .ُالنجارُمحمد،
ُ)د.ط(.ُ)د.ـ(:ُدارُالدعكة.ُُالمعجـُالكسيط.)د.ت(.ُ

ُمجمة(.ُت.د)ُ.العثمانيةُالخبلفةُفيُكفقياءُعمماءُعدةُمفُمككنةُلجنةُالعمماء،ُمفُمجمكعة
ُ)د.ط(.ُ)د.ـ(.ُ)د.ف(.ُ.ُىكاكينيُنجيب:ُتحقيؽُ.العدليةُاألحكاـ

.2ُطُ.الخبلؼُمفُالراجحُمعرفةُفيُاإلنصاؼ(.ُت.د)ُ.سميمافُبفُعميُالحسفُأبكالمرداكم،ُ
ُُ.العربيُالتراثُإحياءُدار(:ُـ.د)

ُالمرداكم ُ)سميمافُبفُعميُالحسفُأبك، .2000ُ ُالفقو.ـ(. ُفيُأصكؿ ُالتحرير ُشرح ُالتحبير
ُ.ُالرياض:ُمكتبةُالرشيد.1ُكآخركف.ُطُالجبريفُالرحمفُعبدتحقيؽ:ُ

تحقيؽ:ُُاألعظـ.ُكالمحيطُالمحكــ(.2000ُ.ُ)سيدهُبفُإسماعيؿُبفُعميُالحسفُأبكالمرسي،ُ
ُ.ُبيركت:ُدارُالكتبُالعممية.1ُ.ُطىنداكمُالحميدُعبد

ُالمرغيناني ُ)الجميؿُعبدُبفُبكرُأبيُبفُعميُالحسفُأبك، ُت.د. ُبدايةُشرحُفيُاليداية(.
ُُ.العربيُالتراثُاحياءُدار:ُبيركت(.ُط.د.ُ)يكسؼُطبلؿ:ُتحقيؽُ.المبتدم

ُالعدؿُعفُالعدؿُبنقؿُالمختصرُالصحيحُالمسند(.ُت.د)ُ.الحسفُأبكُالحجاجُبفُمسمـُمسمـ،
(.ُط.د)ُ.الباقيُعبدُفؤادُمحمد:ُتحقيؽُ(.مسمـُصحيح)كسمـُعميوُهللاُصمىُهللاُرسكؿُإلى

ُ.ُالعربيُالتراثُإحياءُدار:ُبيركت

(ُ ُمحمكد. ُعبدالمجيد 2004ُمطمكب، ُاإلسبلمية.ـ(. ُاألسرة ُأحكاـ ُفي ُالقاىرة:1ُطُالكجيز .
ُمؤسسةُالمختار.ُ

ُشرحُفيُالمبدع(.ُـ1997ُ)ُ.محمدُبفُهللاُعبدُبفُمحمدُبفُإبراىيـأبكُإسحاؽُُمفمح،ُابف
ُُ.العمميةُالكتبُدار:ُبيركت.1ُطُ.المقنع

ُ)الحسينيُمكيُمحمدُبفُأحمدُالعباسُأبك،ُمكي ُشرحُفيُالبصائرُعيكفُغمز(.ُـ1985.
ُُ.العمميةُالكتبُدار(:ُـ.د.ُ)1طُ.كالنظائرُاألشباه
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 .القرآنيةرس اآليات فيأول: 

 اآليـــــة م
رقـــم 
 اآليــــة

رقـــم 
 الـصـفـحـة

 ســـــورة الـبـقـــــــرة

156ُ18ُ [ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ]ُ.1

194ُ121ُ [ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک]ُ.2

231ُ32ُ [   …پ    پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]ُ.3

233ُ34ُ [.…  ے ے ھ ھ ھ ھ]ُ.4

234ُ25ُ […   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]ُ.5

235ُ  […   ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ]ُ.6
14ُ،18ُ،

25ُ

280ُ35ُ [.…  وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې]ُ.7

ُســـــورة النســـــاء

12ُ33ُ […  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ]ُ.8

19ُ34ُ [ … ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ]ُ.9

34ُ61ُ [ …. ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ]ُ.10

95ُ66ُ [.…پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]ُ.11
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 ســـــورة يونــــــس

12ُ66ُ [.…  ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں]ُ.12

 ســــورة اإلســـــراء

34ُ29ُ [ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ]ُ.13

 ســـــورة مريـــــم

54ُ22ُ [ …  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ]ُ.14

 ـــورة النــــــورـســ

52ُ101ُ [مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ]ُ.15

 ســـــورة فــصـــــلت

ُج46ُ [ حخ جخ مح جح مج حج يث ىث مث جث يت ىت مت]ُ.16

 ســـــورة الصـــــف

3ُ23ُ [ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ]ُ.16

ُــكـســــــورة المـل

12ُ101ُ [جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی]ُ.17

 ســــــورة الــزلــزلــة

18.ُ
 ک ک   ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ]

 [   گ گ گ ک ک
7_8ُ101ُ
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 .فيرس األحاديث واآلثارثانيا: 
 رقــم الصـفــحــة طــرف الــحــديــث م.

ًميفىةُىٍُبفُىُالَضَحاؾُىُأىفَُ"ُ.1 اؽُىُخى ًميجاُنُسى 39ُُ..."ُأىفٍُُفىأىرىادُى،ُُاٍلعيرىٍيضًًُُمفُىُلىوُيُخى

دُهُلىوُيُكىانىتٍُُ"أىَنوُيُ.2 اًئطًًُُفيُنىٍخؿُوًُمفٍُُعىضي ؿُوُحى 58ُُ..."ُرىجي

َدثُىًُإذىا:ُثىبلىثُهُالمينىاًفؽًُُآيىةُي"ُ.3 ،ُحى ذىاُكىذىبى ،ُ..."ُاٍؤتيًمفُىُكىاً  افى 23ُ،29ُُخى

ـٍُُ"إذىاُ.4 ،ُ..."ُمىاًُمٍنوُيُفىٍأتيكاًُبأىٍمرُوُأىمىٍرتيكي 42ُُاٍستىطىٍعتيـٍ

طىبُىُ"ًإذىاُ.5 ُـيُخى ديكي 18ًُُمٍنيىا..."ُيىٍنظيرُىُأىفٍُُاٍستىطىاعُىُفىًإفًُُاٍمرىأىةُنُأىحى

ًميًّاُ"ًإفَُُ.6 طىبُىُعى ٍيؿُوُأىًبيًُبٍنتُىُخى ًمعىتٍُُجى ،ُفىسى 22ُ،28ُُفىاًطمىةي..."ًُبذىًلؾى

ا"ُ.7 اًُبالنًٌَياًت،ُاألىٍعمىاؿُيًُإَنمى َنمى اُاٍمًرئُوًُلكيؿًٌُُكىاً  76ُُنىكىل..."ُمى

ٍبًدمُاٍبتىمىٍيتُيًُإذىا:ُقىاؿُىُاّلَلُىًُإفَُ"ُ.8 ًبيبىتىٍيوًُُعى ،ُ..."ًُبحى بىرى 103ُُفىصى

اب كا"ُتىيىاديكا"ُ.9 89ُ،93ُُتىحى

90ُُقىٍيًئًو..."ًُفيُكىالعىاًئدًًُُىبىًتوًًُُفيُ"العىاًئدُيُ.10

ٍبدُيُطىَمؽُى"ُ.11ُ 40ُُ..."اٍلكىٍمًبَيةُىُاأٍلىٍصبىغًًُُبٍنتُىُتيمىاًضرُىُعىٍكؼُوٍُبفُيُالَرٍحمىفًُُعى

مىىُ.12 اُاٍليىدًُُ"عى ذىتٍُُمى َتىُأىخى يىوي"ُحى 120ُُتيؤىدًٌ

رُىُالُى"ُ.13 رى "ُكىالُىُضى ًُضرىارى

ُ،36ُ،42ث،ُ
43،ُ75ُ،79ُ،

87ُ،109ُ،
112ُ،126ُُ

ؿُيُيىًبعًُُ"الُىُ.14 مىىُالَرجي مىىُيىٍخطيبٍُُكىالُىُأىًخيًو،ُبىٍيعًُُعى 26ًُُخٍطبىًة.."ُعى

دُوُيىًحؿُ ُ"الُىُ.15 90ًُُفييىا..."ُفىيىٍرًجعُىُعىًطَيةُنُييٍعًطيُىُأىفٍُُأًلىحى
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 رقــم الصــفــحــة طـــرف الــحــديــث م

ُحُ"ُالَناسىُُيىٍشكيرُيُالُىُمىفٍُُاّللَُُيىٍشكيرُيُالُى"ُ.16ُ

ارُهُيىٍمنىعٍُُ"الُىُ.17 ارىهُيُجى بىوُيُيىٍغًرزُىُأىفٍُُجى شى 38ًُُجدىاًرًه"ًُفيُخى

كؿُيُلىعىفُى"ُ.18 َمىُاّللًَُُرىسي مىٍيوًُُاّلَلُيُصى ُـىُعى َم سى مًٌؿُىُكى َمؿُىُاٍلميحى 36ُُلىوي"ُكىاٍلميحى

90ًُُىبىًتًو..."ًُفيُيىعيكدُيُاَلًذمُالَسٍكًء،ُمىثىؿُيُلىنىاُ"لىٍيسىُُ.19

وُيُييًحؿُ ُاٍلكىاًجدًُُ"لىيُ ُ.20 35ُُكىعيقيكبىتىوي"ًُعٍرضى

ـًٍُُليُ"مىاُ.21 ٍنيىاُأىرىاكي ،ُعى ىٍرًميىفَُُكىاّللًَُُميٍعًرًضيفى "ُبىٍيفُىًُبيىاُألى ـٍ 38ُُأىٍكتىاًفكي

ثىؿُي"ُ.22 مىىُالقىاًئـًُُمى ديكدًُُعى ثىؿًًُُفييىا،ُكىالكىاًقعًُُاّللًَُُحي ..."ُكىمى 38ُُقىٍكـو

اًؿ..."ًُمفُىُلىوُيُفىكىافُىُالعىٍبًد،ًُمفُىُلىوُيُنىًصيبناُأىٍعتىؽُىُ"مىفٍُُ.23 122ُُالمى

،ًُلًصمىةًًُُىبىةُنُكىىىبُىُ"مىفٍُُ.24 مىىُأىكٍُُرىًحـو دىقىةو،.."ُكىٍجوًُُعى 89ُُصى

ؽُ ُفىييكُىًُىبىةن،ُكىىىبُىُ"مىفٍُُ.25 اًُبيىاُأىحى 89ًُُمٍنيىا"ُيىًثبٍُُلىـٍُُمى

َمىُالَنًبيُ ُ"نىيىىُ.26 مىٍيوًُُهللاُيُصى ُـىُعى َم سى ..."ُيىًبيعُىُأىفٍُُكى ـٍ كي 28ُُبىٍعضي

كؿُيُ"نىيىىُ.27 َمىُاّللًَُُرىسي مىٍيوًُُهللاُيُصى ُـىُعى َم سى اًضرُهُيىًبيعُىُأىفٍُُكى "ُحى 37ًُُلبىادو
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