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أخص بالذكر
األستاذ المحترم مشرفي عبد الق ادر
بن نقعوش ف اطمة الزهراء

بسم اهلل الرحمن الرحيم
{ق ل إعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون}
صدق اهلل العظيم
إلهي اليطيب الليل إال بشكرك واليطيب النهار إلى بطاعتك ..
والتطيب اللحظات إال بذكرك  ..وال تطيب اآلخرة إال بعفوك  ..وال
تطيب الجنة إال برؤيتك

شكر و تقدير
الحمد هلل الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة وأعاننا علىأداء هذا الواجب ووفقنا الى انجاز
هذا العمل ،أود في مستهل هذا البحث أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر و العرف ان الى استاذي
المشرفمشرفي عبد الق ادر على تواضعه معي  ،وعلى التوجيهات القيمة و المالحظات السديدة
التي قدمها لنا منذ بداية هذا العمل  ،و التي كان لها بالغ األثر في انجاز هذه المذكرة .
كما نتقدم بالشكر الجزيل لكل من أسهم في تقديم يد العون إلنجاز هذا البحث ،و نخص
بالذكر أستاذتنا الكرام الذين أشرفوا على تكوين دفعة ق انون الخاص و األستاذة الق ائمين
على عمادة و إدارة كلية الحقوق بجامعة عبد الحميد ابن باديس (جامعة مستغانم ).
إلى الذين كانوا عونا لنا في بحثنا هذا ونورا يضيء الظلمة التي كانت تقف أحيانا في
طريقناإلى من زرعوا التف اؤل في دربنا وقدموا لنا المساعدات والتسهيالت والمعلومات  ،ف لهم منا
كل الشكر.

بن نقعوش ف اطمة الزهراء

بسم اهلل الرحمن الرحيم
" وما أتيتم من العلم إال ق ليال "

ق ائمة المختصرات
 -1ق أج  :قانون االسرة الجزائري
 -2ق م ج  :قانون المدني الجزائري
 -3ق م ف  :القانون المدني الفرنسي
 -4س  :سنة

 -5ص  :الصفحة
 -6ع  :عدد
 -7ط  :الطبعة

 -8م  :المادة

مقدمة
إ ن نظرية التعسف في استعمال الحق ليست حديثة بل هي فكرة قديمة ظهرت في
القانون الروماني وانتقلت منه الى القانون الفرنسي القديم لكنها لم تظهر كنظرية عامة
وانما اختصرت في بعض التطبيقات الى ان ظهرت كنظرية عامة في القانون الفرنسي ،
وامتدت الى القوانين باقي الدول .
كما ظهرت أيضا في الفقه اإلسمامي و قد كانت الشريعة سياقة في األخذ بنظرية
ألن الشريعة تقيم أحكامها على
التعسف في استعمال الحق عند القوانين الوضعية ذلك ّ

أساس العدالة و تستهدف تحقيق المصالح و درء المقايس و نظرية التعسف في

استعمال الحق ترتبط ارتباطا وطيديا بالحقوق  ،فالحق عند فقهاء المسلمين هو مكان
مصلحة لها اختصاص بصاحبها شرعا

1

فجعلت الشريعة الحق منحة من اهلل و أرسلت

اآليات القرآنية الكريمة و األحاديث النبوية الشريفة أسس تقييد الحق و منع ممارسة على نحو
يضر بالغير.
إن الشريعة اإلسمامية غنية بنظامها وقواعدها فقد تناول فقهاؤها الحق بكثير من
ّ

البحث و التعليق فوصلت في رقيتها درجة التدانيها فيها أي شريعة أخرى  ،فلقد أرست

دعائم فكرة التعسف في استعمال الحق و أعطتها أوسع تصوير ممكن أن تصل إليه
الشرائع و المذاهب االخرى.
القت فكرة التعسف في استعمال الحق في بادئ األمر رفضا من قبل الفقهاء
المسلمين فالكل ال يمكن أن يكون غير مشروع إذا نتج عن ممارسة الحق و من
هؤالء :االمام الشافعي الذي قرره صاحب الحق لها أن يستعمل حقه كما يشاء
وبالقرينة التي يراها

2

ثم ما لبث الحال أن تطورت و توسعت فكرة التعسف وأعطاها

الفقهاء المسلمون منه القرن الثاني الهجري أوسع تصوير و من هؤالء الفقهاء االمام
مالك و ابن القيم الجوزية و اإلمام الغزالي الذين
1

انتهوا الى وجوب تقيد الحقوق

احمدفراجحسيننعبدالودودالسرني،النظريةالعامةفيالفقهاالسالميوتاريخه،دارالنهضةالعربيةللطباعةوالنشر،مصر(ب.س.ت)،ص.31
2
 محمدصبريالسعدينالتصريحةالعامةلاللتزامات،القسماالول،مصادرااللتزام،الكتابالثاني،المسؤوليةالتفسيرية،العملالنافعوالقانوني)ندراسةمقارنةفيالقوانينالعربيةدارالكتابوالحديثوالجزائر،3001،ص.75

أ

مقدمة
استعمالها وفقا لغرضها اإلجتماعي و اإلقتصادي 1إن الحق في القانون أخذ نصيبه منذ
القدم فقد ظهرت عدة إتجاهات في تعريف الحق فاإلتجاه الشخصي الذي يتزعمه كيان
الفقهاء امثال "سافيني". Savigny2
و "وينشد" يعرفون الحق من خمال النظر الى صاحبه فالحق في نظريتهم

هو تلك القدرة

أو السلطة اإلدارية التي يخولها القانون لشخص ما في نطاق معلوم .
ويتصل هذا االتجاه اتصاال وثيقا بالمذهب الفردي و ما يتفرع عنه من مبدأ سلطان
اإلرادة تلك االرادة التي تملك خلق الحقوق أو إنشائها كما تملك تغييرها وانهائها.
إال أن هذا اإلتجاه تعرض الى تحديد من اإلنتقادات في القول بأن الحق قدرة إدارية
يتنافى مع ما هو مستقر في الشرائع من أن لعديم األهلية حقوق  ،كما أن هذا التعريف
يتنافى مع وجود أشخاص أو إعتبارية تثبت لها الحقوق .
ونظ ار لإلنتقادات التي وجهت لهذا اإلتجاه ظهرت إتجاه آخر وهو اإلتجاه الموضوعي
التي يتزعمه الفقيه األلماني "اهرنج"  iheringفهو ينظر إلى الحق من خمال موضوعه
ويعرف الحق بأنه مصلحة يحميها القانون في الحق حسب "إهرنج " يثبت لذوي اإلرادة
كما يثبت لعديمها على حد سواء إال أن هذا اإلتجاه هو اآلخر لم يسلم من اإلنتقادات ألنه
يعتبر المصلحة هي معيار وجود الحق بينما في الحقيقة ليست كذلك دائما في إذا كان
الحق يشكل المصلحة فالعكس غير صحيح  ،فقد توجد مصلحة دون وجود حق و من
خمال اإل نتقادات الموجهة لكل المذهبين ظهر اتجاه مختلف يجمع بين التعريفين السالف
الذكر ويعرف الحق بأنه تلك الرابطة القانونية التي بمقتضاها يخول القانون لشخص من
األشخاص على سبيل اإلنفراد و االستئثثار و التسلط على شيء إقتضاء أداء معين من
شخص آخر .

1

بالحاجالعربيلنظريةالعامةفيالقانونالمدنيالجزائري،الواقعةالقانونية،ج،3ط،7ديوانالمطبوعاتالجامعية،الجزائر،3002ص.331
2
سافني :Savignyفريدبريككارل،فونسافينيفقيهومؤرخقانونيالمانيولدفي33فبراير3551برلين،يعتبرمؤسسالمدرسةالتاريخيةفيالقانونو،ومناهمالقاوانينفيالمانيافيالقرن31أشهرمؤلفاته:تاريخالقانونيالرومانفيالعصورالوسطى:توفي
.3283/30/37

ب

مقدمة
فهذه الميزة تمنح صاحبها سلطة االستفادة من مضمون الحق عن طريق ممارسة
المكنات و السلطات التي يخولها هذا الحق .و القانون كما ذكرت الشريعة في تنظيمها للحقوق
وتحديد مضمونها أو السلطات التي تخولها ألصحابها يوقفان بين كافة المصالح سواء كانت
مصلحة عامة أو مصلحة خاصة و كذلك فإن الشخص له أن يستعمل حقه في
الحدود التي أجاز لها القانون و الشريعة دون أن يتجاوزها و إذا ما خرج صاحب الحق
عن هذا و استعمل حقه بقصد عرض آخر يعد متعسفا في استعمال حقه و تقوم
مسؤوليته.
و تعرف نظرية التعسف في استعمال الحق عدة تطبيقات في عدة مجاالت من بينها
فك الرابطة الزوجية و الخلع خاصة .
فالخلع شرع للزوجة لتمسكها من الخماص من العماقة الزوجية إذا أصبحت ال توجد فيها
راحتها و استقرار و أصبحت تبغض زوجها إلى حد تخشى فيه أن ال يقيما حدود اهلل معه
فالخلع حق مقرر شرعا و قانونا و استعمال بهذا المعنى يعتبر عمما مشروعا يعصم
الزوجة من المسؤولية لكن قد يؤدي استعمال الحق في الخلع الى أضرار بالزوج و حتى
األوالد و هذا األ ضرار ناتجة عن تعسف الزوجة في استعمال حق الخلع فإذا كان الخلع
حق ثابت للزوجة فإنه يمكننا طرح اشكالية الموضوع كالتالي :
 متى تعتبر الزوجة متعسفة في استعمال حق الخلع ؟ و ماصور تعسفها ؟ويتفرع عن اإلشكالية الرئيسية عدة اشكاليات فرعية :
 ما مدى اإلختماف في طرح نظرية التعسف في استعمال الحق في كل من الفقهاإلسمامي و الفقه القانوني ؟ وما مدى ارتباطهما بحق الخلع ؟
 هل الخلع طماق أم فسخ ؟ و إلى أي مدى يثبت كحق للزوجة ؟ ما طبيعة األضرار الناتجة عن استعمال حق الخلع ؟ و هل بدل الخلع كافيلتعويض األضرار الماحقة بالزوج ؟ وهل من تعويض لجبر تلك األضرار؟

ج

مقدمة
أهمية الموضوع و أهدافه :
عقد الزواج من أجل العقود و أعظمها و تدخل الزوجة في انحمال هذه العقد
بواسطة الخلع البد أن يكون وفق شروط تمنع تعسفها فيه و من هنا يستمد البحث
أهميته .
و لقد اخترنا دراسة موضوع التعسف في استعمال حق الخلع و مقارنته بين
الفقه االسمامي و الفقه القانوني ألن الفقه االسمامي هو موطن الدراسة التفصيلية و
نظرية التعسف وليدة الفقه االسمامي في المقابل فإن القانون الوضعي قد تصدى لهذه
النظرية و اعتمدتها الكثير من التشريعات و هناك نقاط ثماثي و افتراق النظرية بين
الفقهين .
اضافة الى تطبيق نظرية التعسف في استعمال الحق ظاهرة الخلع و ذلك لمحاولة
الحد من هذه الظاهرة أو جبر الضرر الماحق بالزواج من خمال ترتيب المسؤولية على
الزوجة المسبقة في الضرر.
أسباب اختيار الموضوع :
تكمن أسباب البحث في التعسف في المخالعة في :
 ارتباط مشكلة الخلع باألسرة التي هي كيان مقدس ألنها الخلية األولى للمجتمعاتالبشرية و تنجر عن هذه المشكلة عدة نتائج سلبية تهدد سمامة و استقرار المجتمع
و تشتت األسرة .
 انتشار ظاهرة الخلع في مجتمعنا بسبب و بدون سبب أو حتى ألسباب غير مشروعة ترتيب القضاء و التشريع الجزائري تعوض عن الضرر الناتج عن التعسف فيالطماق باإلرادة المنفردة للزوج و عدم ترتيبه لجزاء عن تعسف الزوجة في المخالعة .

د

مقدمة
الدراسات السابقة :
هذا الموضوع لم يسبق دراسته على حد علمي من قبل و إن كان هناك دراسات في
موضوع التعسف في استعمال الحق في مواضيع أخرى كالطماق وباإلرادة المنفردة للزوج
أو في حق الملكية أو في الخطبة و غيرها من المواضيع .
الصعوبات  :على الرغم من األهمية التي يكتسبها موضوع تعسف الزوجة في استعمال
الحق الخلع إال أننا لم نجد فيما اطلعنا عليه من مراجع جزائرية متخصصة شامل هذا
الموضوع بجميع جوانبه مما دفعنا الى البحث على الكتب تتناول نظرية التعسف في
مواضيع اخرى و إسقاطها على موضوع الخلع.
واجهتنا صعوبات كبيرة في سير إج ارءات الدراسة الميدانية خاصة أن الموضوع فيه
نوع من الحساسية و السرية بالنسبة للمحاكم و المجتمع بصفة عامة و السيما ممن هم
عينة في الدراسة ( الزوجين المتخالعين و أبنائهم ) حيث رفضوا التجاوب معنا ألن
الموضوع يمس أمورهم الشخصية إال فئة قليلة منهم ومن المسؤولية الذين تعاونوا معنا
و بتحفظ كبير.
المنهج المتبع  :لإلجابة على التساؤالت و للوصول إلى نتائج مقبولة ينبغي اتباع
منهج

من شأنه

تحقيق هذا الغرض

وعلى

ذلك

اخترنا

كل من المنهج

التحليلي

واإلستقرائي من خمال مختلف النصوص القانونية .
واستقراء نتائج بعض اإلحصائيات المتعلقة بالدراسة والمنهج المقارن وذلك من
خمال المقارنة بين الفقه القانوني والفقه اإلسمامي للخروج بدراسة شاملة للموضوع .

ه

6

الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
لقد خلق اهلل تعالى البشر وشرع لهم حقوق و ألزمهم بواجبات وسوى بينهم ،فالحقوق
شرعت للبشر بصفة مزدوجة فردية وجماعية وهي وسائل للتحقيق المصلحة الفردية والمصلحة
العامة وان كانت هاتان المصلحتان هما غاية العقد والقانون فقد شرعت وسائل لتحقيق تلك
الغاية فما يجوز استعمال الحق بما يضر الفرد أو المجتمع ولذلك البد من استعمال الحقوق في
المصلحة التي شرعت من أجلها ،و إال كان هذا االستعمال تعسفيا ،ونظ ار لألهمية البالغة
االستعمال الحقوق وتأثيرها على الغير فقد شغل هذا الموضوع الفكر اإلنساني منذ القدم فنجد
الشريعة اإلسمامية أولت للموضوع أهمية بالغة فمنعت التعسف في استعمال الحق لقوله :
.

"ال ضرر وال ضرار في اإلسمام "

السباقة في منع التعسف ،لكن هذه النظرية انتشرت وعرفت عند الغربيين ومنهم
وكانت ّ

انتقلت إلى التشريعات العربية الحديثة من بينهم التشريع الجزائري وهذه النظرية تنطبق على ج ّل
الحقوق بأنواعها.

وفي هذا الصدد نجد الشريعة اإلسمامية والقانون قد جعما العصمة بيد الرجل بفك
الرابطة الزوجية وبالمقابل أعطوا للمرأة حقي االقتداء بمقابل مالي فلم يظلم أحد منهما ،ونظ ار
للعماقة الوطيدة بين الحق والتعسف فيه وارتباطهما ببعضهما نجد الطماق باإلرادة المنفردة
للزوج حق خالص له لكن غالبا ما يكون متعسفا فيه ،في حين نجد أن الخلع هو حق للزوجة
مقابل حق الزوج في الطماق باإلرادة المنفردة ،وبما أن الزوج قد يتعسف في استعماله لحقه
فهل يمكن أن تتعسف الزوجة في استعمال حق الخلع؟
ولإلجابة على هذا السؤال ارتأينا تقسيم الفصل إلى مبحثين ،نتناول في :
 المبحث األول نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه اإلسمامي والفقه القانوني ،أماالمبحث الثاني سنتناول فيه صور تعسف الزوجة في استعمال  -حق الخلع.
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
المبحث الول :نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه اإلسالمي و الفقه القانون.
إن موضوع الحق واستعماله والتعسف فيه قد شغل الفكر اإلنساني عموما وفكر القانونين
خصوصا ولكن الشريعة اإلسمامية كانت سباقة في التطرق إلى مضمون نظرية التعسف في
استعمال الحق وقد عرضت له عدة مسميات مختلفة منها المضارة " و"التعنت" لكن لم تتعرض
لها كنظرية متحدة ذات أركان وأسس و تطبيقات.
ونظرية التعسف في استعمال الحق  -بهذه التسمية  -منقولة عن رجال الحقوق في
الغرب الذين أكموا بالموضوع من الناحية القانونية ومنهم انتقلت إلى القانونين العرب لذا ارتأينا
أن نتطرق في ( المطلب األول) إلى النظرية في الفقه اإلسمامي ،ومن ثم التطرق لها في الفقه
القانوني في (المطلب الثاني ) لإللمام بالموضوع.
المطلب الول :نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه اإلسالمي.
إن الشريعة اإلسمامية كانت سباقة إلى األخذ بنظرية التعسف في استعمال الحق ،ألنها
تبني أحكامها على أساس العدالة والرفق بالناس ،هذا ما يستوجب التطرق إلى مفهوم التعسف
ونطاق تطبيقه (فرع أول) ونظرية التعسف في استعمال الحق لم توجد من العدم بل لهما أسس
تقوم عليها ومعايير تحكمها (فرع ثاني).
الفرع الول :المفهوم الشرعي للتعسف ونطاق تطبيقه.
لقد تطرق الفقه اإلسمامي إلى مضمون هذه النظرية من خمال تعريف التعسف
( أوال) ،وتسند فكرة التعسف في الشريعة اإلسمامية إلى الكثير من األلية الشرعية (ثانيا ).
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
أوال  :تعريف التعسف و نقاط تطبيقه :
التعسف لغة  :العين والسين و الفاء ( ع ) كلمات تقارب ليست تدل على خير إنما شي
كالحيرة وقلة البصيرة ،قال الخليل :التعسف ركوب األمر من غير تدبر ورکوب مفاده بغير
قصد ،ومنه التعسف".1
وكذلك ( :عسف عسفا  :أخذه بقوة ( ) 2وعسف عن الطريق يعسف  :مال وعدل ) 3وتعسف،
فمان فمانا( :إذا ركبه بالظلم ولم ينصفه( )4ورجل عسوف :إذا كان ظلوما .ولذا سمي األجير
المستهان به  :عسيقا )5وفي الحديث الشريف  {:إن ابني كان عينها على هذا فزنى بامرأته}6
 :أي أجبرا ،وفي الحديث ال تبلغ شفاعتي إماما عسوقا :أي جائ ار ظلوما 7فالتعسف مأخوذ من
عسف يعسف عسفا والعسف :السير بغير هدى .
واألخذ على غير الطريق وعسف في األمر فعله بما روية وال تدبر ،فالعسف هو الظلم
وعدم اإلنصاف 8ويقال عنف المرأة غضبها نفسها واعتدى عليها ،عسف فمان :أي استخدمه

 -1عبد العزيز بنن عبند اهلل عبند العزينز الصنعب ،التعسنف فني اسنتعمال الحنق فني مجنال اإلجنراءات المدنينة ( ،د ارسنة تأصنيلية
مقارنة تطبيقية) أطروحة دكتوراه الفلسنفة فني العلنوم األمنينة ،قسنم العدالنة الجنائينة  ،كلينة الد ارسنات العلينا ،جامعنة ننايف العربينة
للعلوم األمنية ،الرياض 0202ص. 66.

 -2المقري القيومي ،المصباح المنير ،ج 0ط  ، 4المطبعة األميرية ،القاهرة  ،ب س ن ،ص .062 .

 -3الفيروز أبادي  ،القاموس المحيط ،ج  ،3المؤسسة العربية للطباعة و النشر ،بيروت  ،ب س ن ،ص.080 .
 -ابن منظور ،لسان العرب  ،ج ،9دار صادر لبنان  ،نسخة إلكترونية ، 0220 ،ص.040.

-4ابن منظور ،لسان العرب  ،ج ،9دار صادر لبنان  ،نسخة إلكترونية ، 0220 ،ص.040.
 -5ابن منظور ،المرجع نفسه  ،ص .046

 -6البخنناري  .صننحيح البخنناري بشننرح فننتح البنناري  ،دار الف ننر  ،تحقيننق محمنند ف نؤاد عبنند البنناقي  ،ج  ،03ص 080.حننديث
 ،3093مسلم بن الحجاج النيسنابوري  ،صنحيح مسنلم بشنرح الننووي  ،ط ،0دار الف ربينروت  ، 0938ج  ، 3حنديث | 0698

ص.0304 .
-7عمر فخري الحديثي  ،تحريم التعسف في استعمال الحق بوصفه سببا من أسباب اإلباحة ،ط 0دار الثقافة للنشر  ،عمان
 ،0200ص.36 .
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 ابن منظور ،المرجع نفسه  ،ص .0489

الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
فهو عاسف وعسوف 1عسف فمان فمان عسف ظلمه وجار عليه ولم ينصفه فهو عاسف
وتخف والعسيف األجير المستعان به 2والتعسف  :السير على غير علم وال أثر

3

التعسف شرعا :
إن المسلمين األوائل لم يتعرضوا الموضوع التعسف كنظرية مثمرة ذات أركان وأسس و
تطبيقات  ،كما أنهم لم يعرضوا هذا المصطلح لحداثته وجديته وان كانوا قد عرضوا له تسميات
مختلفة تحت باب الضمانات ، 4ومن بينها كلمة "التعنت" في المغني البن قدامی وبدائع
الضائع للكساني ويتفق معنى التعنت والتعسف في إقادة معنى الظلم الناشئ عن إساءة
استعمال الحق والتصرف فيه تصرفا مخالفا لمقصود الشارع من تشريعه ،5وكذلك وردت عبارة
(المضارة في الحقوق) في كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية البن القيم الجوزية، 6
وأيضا لقد تناول اإلمام الشاطبي التعسف تحت مسمى "االستعمال المذموم"
( وهو تناول المباح على غير الجهة المشروعة ،واستعمال النعمة على غير الوجهة منها)7
فالشاطبي يرى أن التعسف في استعمال الحق من باب التعدي بطريق التسبب ،8فالنعمة أو
الحق ليس هو المذموم ،بل استعماله على غير ما قصد الشارع هو الممنوع ألنه مخالف ألصل
التشريع الحقي والغاية منه ،وقد فضل الشيخ "أبو زهرة لفظة "الحضارة تعبي ار عن التعسف و
1

 -شوقي ضيف ،المعجم الوسيط  ،ط ،4مكتبة الشروق الدولية  ،مصر  ،0223 ،ص .622.

 -2صننالح العلنني صننالح ،أمينننة الشننيخ سننليمان األحمنند ،المعجننم الصننافي فنني اللغننة العربيننة  ،ب ،د،ن الرينناض ،ب س ن ،ص
. 406

 -3ابن منظور  ،المرجع نفسه ص .046

 -4عبير ربحي شاكر القدومي ،التعسف في استعمال الحق في األحوال الشخصية ،ط ،0دار الفكر ،عمان 0223 ،ص .03
 -5محمنند أحمنند س نراج  ،نظريننة التعسننف فنني اسننتعمال الحننق مننن وجهننة الفقننه اإلسننمامي ( ،ب ط  ،دار المطبوعننات الجامعيننة
اإلسكندرية ،0998 ،ص 04 .و الهوامش المذكورة .

 -6ابن القيم الجوزية  ،الطرق الحكمية في السياسة الشرعية  ،دار الكتاب العلمية لبنان (د.س .ن)  ،ص .302 .
 -7الشاطبي ،الموافقات في أصول الشريعة ،ج ،3ط ،0دار الكتب العلمية ،بيروت ، 0990 ،ص.063.

 -8فتحي الدريني  ،التعسف في استعمال الحق في الفقه اإلسمامي ،ط ،4مؤسسة الرسالة ،بيروت ، 0988 ،ص.09 .
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
أخذ هذا التعبير من القرآن الكريم عند تنفيذ الوصية  ،إذا لم يكن فيها مضارة تطبيقا لقوله
تعالى " :من بعد وصية يوصى بها أو دين غير ما وصية من اهلل واهلل عليم حليم" .1
قد ربط بعض الفقهاء تعريف التعسف في استعمال الحق فعرفه أبو نمينة بقوله
"استعمال الحق المشروع على وجه غير مشروع" 2وعرفه أيضا "بأنه استعمال غير المصلحة أو
الهدف الذي شرع من أجله شرعا أو قانونا عما يضر بالغير".3
وقد وردت عدة تطبيقات للتعسف  -بمعناه الحالي  -لدى فقهاء المسلمين مثل"
العضل "4فمصطلح التعسف حديث لم يعمد السابقون إلى تعريفه وقد عرفه فقهاء الشريعة
المعاصرون تعريفات عديدة منها تعريف محمد أبو الزهراء بقوله  " :التعسف هو المضارة في
استعمال الحق ،"5يتضح من التعريف أن استعمال الحق على وجه ينشأ عن ضرر يكون الدافع
الستعماالته الضارة باألخرين بأن يكون مال االستعمال المضارة والنتيجة واحدة وهي ترتيب
المضار على استعمال الحق ويعرف أيضا بأنه " :تصرف اإلنسان في حقه تصرف غير معتاد
شرعا "6كذلك عرفه جانب من من الفقه على أنه " :استعمال الشخص للسلطات التي يخولها له
الحق استعماال يضر بالغير" أو " هو أن يستعمل صاحب الحق لحقه بغرض اإلضرار بالغير

 -1سورة النساء  ،اآلية .00
 -2أحمند فهمني أبنو سننة  ،التعسنف فني اسنتعمال الحنق فني الفقنه اإلسنمامي http / / www . alukah .ntتناريخ اإلطنماع
على الموقع  ، 06 /23 / 0209على ساعة .00:30

 -3ليندا حامد ملكاوي ،التعسف في استعمال حق الوالية على المرأة بمنعها من العمل وفق التشريعات األردنينة  ،د ارسنات علنوم
الشريعة و القانون ،المجلد  ، 42العدد  ، 0203 ، 20ص.040 .
-4الدهش  ،عبد اهلل بن عبد الرحمان بن عثمان  ،الفصل في الخلع "أسبابه و أثاره " ،مجلة العدل تصدر عن و ازرة العدل
بالمملكة العربية السعودية العدد األول  ،محرم 0402ه،

 -5محمد أحمد سراج  ،المرجع نفسه  ،ص.082 .

ص.066.

 -6فتحي الدريني  ،المرجع نفسه  ،ص  .ص .90 - 92 .
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
أو من أجل الحصول على فائدة غير مشروعة ،"1وعرفه البعض على أنه" :تخلف غاية الحق
أو مناقضتها" 2
والتعاريف في مجملها توضح المدلول العام للتعسف ،إال أنها عجزت عن إعطاء مفهوم
محدد للفعل التعسفي ولعل أدق وأقرب تعريف إلى البحث الشرعي هو تعريف الدكتور الدريني
له بأنه "مناقضة قصد " الشارع في تصرف مأذون فيه شرعا بحسب األصل "3ويماحظ من
تعريفه للتعسف أنه وضح جوهر التعسف كما بين األصل العام الذي الذي يحكم على الفعل
بكونه أم ال وهو مصادر التشريع اإلسمامي (الكتاب ،السنة االجتهاد).
وبناءا على ما ذكر سأسير في بحثي مهتدية بتعريف الدكتور الدريني وجعله األساس
الذي اعتمده في تطبيق النظرية على الخلع ،و لذا سوف أعطي تحليما بسيطا لهذا التعريف
للتمكن أكثر منه و لتسهيل العمل به الحقا .
تحليل التعريف :
مناقضة قصد الشارع  :إن الحقوق في الشريعة اإلسمامية وسائل لتحقيق غايات في
المصالح واستعمال هذه الحقوق مقيد بتحقيق تلك المصالح حتى إذا استعملت في غير ما
شرعت له ،كان ذلك االستعمال تعسفا ،ومناقضة القصد الشارع فيما شرعه من تلك الحقوق

4

وهذه المناقضة إما أن تكون مقصودة أي استعمال الحق لمجرد قصد اإلضرار كبيع العينة
لتوصل إلى الربا المحرم أو أن يتذرع بما ظاهره الجواز إلى تحليل ما حرم اهلل أو إسقاط ما
أوجبه عليه کهبة المال قرب نهاية الحول إلسقاط الزكاة ،فأصل الهبة الجواز لكن صار مالها
المنع ألن القصد منها كان منع الزكاة فالعبرة ليست بصورة الفعل بل بالقصد منه ،5وهذا ما
 -1عمر فخري الحديثي  ،المرجع نفسه  ،ص .36 .

 -2ابتسام القمام  ،المصطلحات القانونية ( ،ب ط)  ،قصر الكتاب  ،الجزائر  ،ب س ن ،ص .3 .

 -3حسن كيرة  ،المدخل إلى القانون ،ط ، 4المنشأة العامة للمعارف  ،مصر  ، 0930 ،ص .863.

 -4فتحي الدريني  ،الحق و مدى سلطات الدولة في تقييده  ،ط ، 0مطبعة جامعة دمشق  ،سوريا  ،0963 ،ص.03.
 -5الدريني  ،التعسف في استعمال الحق في الفقه اإلسمامي  ،مرجع سابق ،ص .ص88 -83 .
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
أوضحه اإلمام الشاطبي بقوله " :كل من ابتغي في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له ،فقد
ناقض الشريعة وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع
له فعمله باطل."1
وعلى هذا فإن المناقضة  :إما أن تكون مقصودة أي استعمال الحق لمجرد قصد
اإلصرار أو تحقيق مصلحة غير مشروعة أو دون نفع أي لمجرد العبث أو لنفع تافه في سنين
أنه يلحق بغيره بينا ،واما أن تكون المناقصة غير مقصودة وتشمل األفعال التي مآالتها مضادة
لألصل العام في الشرع ألن الحقوق إما شرعت لجلب مصلحة أو درء مفسدة

2

في التصرف  :التصرف نوعان إما قولي کالعقود أو فعلي كاستعمال نقل الملكية و كل منهما
قد يكون إيجابيا أو سلبيا فمثال التصرف القولي اإليجابي :بيع السماح أيام الفتنة  ،أما
التصرف القولي السلبي كامتناع التاجر عن البيع احتكا ار لسلعة  ،ومثال التصرف الفعلي
اإليجابي  :استعمال المالك العقاره على وجه يضر بغيره وأما التصرف الفعلي السلبي  :كامتناع
مالك الحائط المائل إلى الطريق العام عن هدمه

3

مأذون فيه شرعا بحسب الصل :خرج به التصرفات غير المشروعة في ذاتها ألن إتيانها بعد
اعتداء ال تعسفا ،فالتعسف منحصر في التصرفات داخل حدود الحق.
نطاق تطبيق نظرية التعسف في استعمال الحق: 4
إن الفقه اإلسمامي ال يفرق  -فيما يتعلق بمجال تطبيق نظرية التعسف  -بين جميع
الحقوق فاألدلة التي تمنع المضارة واالنحراف في االستعمال وردت عامة في كل شأن من
شؤون الحياة حتى األكل و الشرب.

 -1الشاطبي  ،مرجع سابق ،ص.408 .

 -2فتحي الدريني  ،التعسف في استعمال الحق في الفقه اإلسمامي  ،مرجع سابق،
 -3المرجع نفسه  ،ص  .ص .90 - 92 .
 -4المرجع نفسه  ،ص.90
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
والجلوس في الطرقات ويكون ذلك في استعمال الحقوق العامة التي اصطلح على
تسميتها الرخص العامة كما يرد في استعمال الحق بمعناه الخاص ،وهو ما كان صاحبه
مختصا به ،يرد كذلك على الحريات والرخص العامة كحرية التعاقد وحرية التقاضي و حرية
التجارة واالجتماع والمنافسة والتنقل وما إلى ذلك من الحريات العامة1فاإلباحة أو الحريات
العامة هي إذن من الشارع مع العلم أن مصدر الحق والرخصة إنما هو حكم الشارع فكماهما
يمنحان صاحبها مكنة االنتفاع لتحقيق غرض معين وينطبق التعسف عليها ألنه ينطوي على
استعمال الفعل المأذون فيه شرعا في غير ما شرع له ،فالتعسف منصور في اإلباحة كما هو
متصور في الحق.
وقد أورد فقهاء أصول الدين في باب تحريم التعسف أمثلة من الحق واإلباحة دون وضع
التفرقة بينهما ومن ذلك أن اإلمام الشاطبي 2في تفصيله لمراتب الضرر المترتبة على الفعل
المأذون فيه شرعا ،يجمع في الحكم بين استعمال حق الملكية على وجه سلبي بامتناع المالك
عن بيع ما يحتاج إليه المسجد من أرضه وبين تلقي السلع للمصلحة العامة وهذا من حرية
التجارة وذلك تصرف في حق الملكية ، 3وهناك كثير من األمثلة في كتب الفقه منها :في
المعاممات  :كما في منع االحتكار ومنع الحاضر للبادي ،وفي المناکحات :كما في تزوج الفتاة
من الكفء بغير إذن الولي إن عضلها ،وفي السياسات كما في منع عمر التزوج من
الكتابيات" ،4وكذلك حق الطماق وحق اإليصاء فيمنع التعسف فيهما وكذا استعمال حق الملكية
على وجه سلبي كهبة المال قرب نهاية الحلول أو استعمال حق التقاضي المكيدة الخصم وهو
تصرف في المباحات ، 5وغيرها الكثير من التطبيقات.
-1فتحي الدريني  ،الحق و مدى سلطان الدولة في تقييده  ،مرجع سابق  .ص  .ص 002 - 028 .

.

-2الشاطبي  ،الموافقات في أصول الشريعة  ،ج  ، 0دار المعرفة  ،لبنان ( ،د س ن ص ). 69 .
-3الشاطي  ،الموافقات في أصول الشريعة  ،ج ،0دار المعرفة  ،لبنان ( ،د س ن ص ). 348 .
-4عبير ربحي شاكر القدومي  ،مرجع نفسه  ،ص .03 .

-5فتحي الدريني  ،التعسف في استعمال الحق في الفقه اإلسمامي  ،مرجع سابق  ،ص ص . 086 - 080.
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
ونستنتج من كل ما سبق أن نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه اإلسمامي
تسري على الحقوق وكذا  -الرخص والحريات العامة دون استثناء و ذلك نتيجة لخصائص
الشريعة اإلسمامية التي تتميز بالعمومية والشمولية .
ثانيا :الدلة على نظرية التعسف في استعمال الحق:
التعسف في استعمال الحق ال يجوز في الشريعة اإلسمامية وقد ثبت منع التعسف في
استعمال الحق لمناقضته قصد الشارع و قد قامت على ذلك براهين متعددة بأدلة شرعية من
القرآن الكريم والسنة النبوية واآلثار و القواعد ومبادئ الشريعة اإلسمامية:
أ -القرآن الكريم :
َّ ِ َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يم
وصى ِب َها أ َْو َد ْين َغ ْي َر ُم َ
 -1قال تعالى :من َب ْعد َوصيَّة ُي َ
ض ٍّار َوصيَّة ِّم َن الله َوالل ُه َعل ٌ
ِ
يم" 1فاآلية الكريمة تدل على أن الوصية حق للمورث و له استعماله على وجه مشروع بأن
َحل ٌ
يكون فيه بريا لورثة ال إض ار ار بهم كأن يوصي بأكثر من الثلث لحرمان الورثة من حقهم أو يزيد
بغض الورثة عن باقيهم أو يقر بدين غير حقيقي حتى يضار الورثة فمثل هذه الوصايا ممنوع
منها وهي إساءة الستعماله لحقه في الوصية.
ِ
ص َّدقُوا َخ ْيٌر لَّ ُك ْم ۚ إِن ُكنتُ ْم
-0قال تعالىَ " :وِان َك َ
ان ُذو ُع ْ
س َرة ۚ َوأَن تَ َ
س َرة فَ َنظ َرةٌ إِلَى َم ْي َ

ون" 2وفي اآلية يدعى الدائن إلى الرفق بالمدين بتأجيل مطالبته بالوفاء حتى يتيسر حاله
تَ ْعلَ ُم َ

ففي اآلية أمران أولهما :وجوب انتظار الحديث إذا ظهر إعساره وثانيهما الندب إلى التنازل عن
الحق وغبراء المدين أو التصدق عليه بالدبن وهو األكثر ثوابا من االنتظار .

ض ِّيقُوا َعلَ ْي ِه َّن" 3اآلية
وه َّن ِم ْن َح ْي ُ
ض ُّار ُ
َس ِك ُن ُ
وه َّن لِتُ َ
س َكنتُم ِّمن ُو ْج ِد ُك ْم َوَال تُ َ
 -3قال تعالى " :أ ْ
ث َ
تدل أن المطلق بتضييقه على امرأته واسكانه معها من أجل اإلضرار بما ودفعها للخروج من

-1سورة النساء  ،اآلية
-2سورة البقرة  ،اآلية

00

082

-3سورة الطماق  ،اآلية

.6
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القانوني
مسكنه قد ناقض قصد الشارع من إباحته لهما السكني مع بعضهما في أثناء العدة لغرض
تقريبيهما.
ِ
يد " 1فاهلل سبحانه وتعالى نهى الكاتب والشاهد من النضارة
ب َوَال َ
ش ِه ٌ
قال تعالى " َوَال ُي َ
ض َّار َكات ٌ

وفي المدين  .عن اإلضرار ب بأن يدعوا الشاهد إلى إثبات الشهادة واقامتها في حال عذر ،أو
يضيق على الكاتب فيدعوه إلى الكتابة في وقت ال يتفرغ فيه.2
ب  -السنة النبوية:

عن ابن عباس قال :قال عليه الصماة و السمام "ال ضرر وال ضرار في اإلسالم" 3فالحديث يدل
على أن النبي نهى عن إلحاق الضرر بالغير ابتداء ،أو مقابلة الضرر بالضرر ،فالحديث
بمثابة أصل األمثلة المثبوتة في القرآن الكريم في النهي عن الضرر في صور متفرقة فهذا
الحديث جمع للمتفرقات واجمال للتفصيمات.
 -0حديث سمرة بن جندب أنه كان له عذق 4من نخل في حائط رجل من األنصار ومع الرجل
أهله ،وكان مستمرة يدخل إلى نخلة فيتأذى به األنصاري وشق عليه ذلك فطلب أن يناقله فأبي
فأتى الرجل النبي  :فذكر ذلك له  :فكذا وكذا أم ار من سمرة أن يبيعه فأبى ،فطلب إليه أن
يناقلة  :فأبي ،فقال :فهبه له ولك رغبه فيه فأبى فقال  :إنما أنت مضار ،وقال لألنصاري
اذهب فقلع نخله 5ويدل الحديث على أن النبي قد رأى في تصرف سمرة إض ار ار باألنصاري
واساءة في استعمال حقه في الوصول إلى عذقه فتخير عليه الصماة والسمام وسائل مختلفة
منها لإلضرار بأي منهما من المناقلة أو البيع ثم التنازل ،وان امتناع سمرة داللة على قصده
اإلضرار مما حدا بالنبي باالنتقال إلى اإلجبار بقلع نخله ألنه ال ضرر وال ضرار في اإلسمام.
 -1سورة البقرة  ،اآلية

.080

-2أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي  ،مجمع البيان في تفسير القرآن  ،ج  ، 0دار المعرفة  ،بيروت  ،ص

6

-3سبق تخريجه .684

-4العذق  :النخلة بحملها  ،الفيروز أبادي  ،القاموس المحيط  ،مرجع نفسه  ،ص . 060 .



-5سليمان بن األشعب السجستاني األزدي  ،السنن أبي داود  ،الدار المصرية اللبنانية  ،القاهرة  ، 0988ص .
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القانوني
 -3بما رواه أبو هريرة قال :قال الرسول  :ال يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره "

1

فالحديث الشريف دليل على ما ينبغي أن تكون عليه العمائق بين الجيران من التسامح
واإلحسان خصوصا إذا لم يكن ثمة ضرر على الجبار ،فالنبي يؤكد على أهمية التعاون بين
بين المماك ( فما يمنع الملك جاره من االرتفاق بملكه عند حاجته إليه على أن ال يوهن بناءه،
درءا للتعسف من الجانبين.2
ِ ِ
ِِ
استَ َه ُموا
يها َك َمثَ ِل قَوم ْ
-4عن النعمان بن بشير قال :قال " َمثَ ُل القَائم في ُحدوِد اللَّه ،وا ْل َواق ِع ف َ
الذين في أ ِ
استَقَ ْوا ِم َن
وكان
وبعضهم أسفلَها،
أعالها،
بعضهم
َعلَى سفينة،
َ
َ
َ
ُ
فصار ُ
َس َفل َها إِ َذا ْ
ْ
َ
ِ
الماء َم ُّروا َعلَى َم ْن فَ ْوقَ ُه ْم ،فَقَالُوا :لَ ْو أ ََّنا َخ َرْق َنا في َنصي ِبنا َخ ْرقا َولَ ْم نُ ْؤِذ َم ْن فَ ْوقَ َنا .فَِإ ْن
ِ
ِ
ِ
تََرُك ُ
وه ْم َو َما أَر ُ
ادوا َهل ُكوا َجميعا ،وِا ْن أَ َخ ُذوا َعلَى أ َْيدي ِهم َن َج ْوا وَن َج ْوا َجميعا رواهُ
البخاري.3".عرض النبي في الحديث سورة الستعمال الحق بغض النظر عن األضرار المترتبة
عليه والماحقة بالغير واإلسمام حرص على عدم المساس بحقوق األفراد إال أنه راعی حق
الجماعة فالفرد مقيد بتصرفه في حقه بعد اإلضرار بالجماعة.
ج -فقه الصحابة:
 -0ما روي عن مالك بن أنس أنه قال :أخبرنا عمر بن يحي المازني عن أبيه أنه كان في
حائط كي ربيع".4
 -0لعبد الرحمن بن عوف ،فأراد عبد الرحمن بن عوف ( أن يحوله إلى ناحية من الحائط
هي أقرب إلى أرضه ،فتنه صاحب الحائط ،فكلم عبد الرحمن عمر بن الخطاب  ،فقضى عبد
الرحمن بن عوف بتحويله".5
-1البخاري  ،مرجع نفسه  ،حديث  ، 0463ص.

.002

-2فتحي الدريني  ،نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه اإلسمامي  ،ص .
-3البخاري مرجع نفسه  ،ص  ، 030 .حديث

.0493

062

-4الربيع  :النهر الصغير  ،فتحي الدريني  ،التعسف في استعمال الحق  ،المرجع نفسه  ،ص 063
-5األمام مالك  ،الموطأ  ،ج ، 0المرجع نفسه  ،ص 468 .

.
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القانوني
وجه الداللة :إن امتناع صاحب األرض عن تغيير مجرى النهر بشكل يخدم جاره من عدم
اإلضرار به إساءة في استعمال حقه في ملكية األرض ،مما حدا بالخليفة العادل عمر بن
الخطاب السماح لعبد الرحمان بن عوف بإجراء نفره جبران .
 -2روي اإلمام الطبري في تاريخه  ":أنه بعد أن انتصر المسلمون في موقعة القادسية ،لم
يجد رجالهم نساء مسلمات كافيات للزواج منهن في تلك البماد فأرغمتهم الضرورة على الزواج
من كتابيات وبعد حين كثرت النساء المسلمات وزالت الضرورة فبعث عمر بن الخطاب إلى
حذيفة بن اليمان الذي كان واليا على المدائن في بماد العجم رسالة يقول فيها " :بلغني أنك
تزوجت امرأة من أهل المدائن من أهل الكتاب وذلك ما ال أرضاه لك ،فطلقها ،وال تبقها في
عصمتك" فسأله حذيفة :أحمال هذا الزواج أم حرام؟ فكتب إليه عمر بن الخطاب " هذا الزواج
حماال ولكن في نساء األعاجم خمابة و خداعا و إني ألخشى عليكم منه ".1
 في تنم ي عمر بن الخطاب عن التزوج بالكتاب فيه درء المفسدة خداعهم من األجنبياتوابعاد وقوع الفتنة بين المسلمات اللواتي يكثر عددهن وينصرف رجال المسلمين عنهن،
وكماهما ضار للمصلحة العامة. 2
د -المبادئ الشرعية العامة و القواعد الفقهية:
-1مبدأ النظر في مأالت الفعال :فاألصل في األحكام أنهما شرعت لتحقيق غايات معينة
قصدها الشارع الحكيم واعتبرها في تشريعه وأن األصل في التصرفات أن تحقق غايتها وتؤدي
غلى مآالتها ،حتى إذا تباينت الغاية من وسيلتها وقعت المناقضة ،فيمنع بناء على مبدأ النظر
في مال الفعل ونتيجة تطبيقه صاحب الحق من استعماله إن أدى إلى هذا المصير الممنوع.

-1فتحي الدريني  ،نظرية التعسف في استعمال الحق  ،مرجع نفسه  ،ص . 066 .
 --2فتحي الدريني  ،المرجع و الموضع نفسه .
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القانوني
جاء في قوله تعالى" ُك ِت َب َعلَ ْي ُك ُم ا ْل ِقتَا ُل َو ُه َو ُك ْرهٌ لَّ ُك ْم ۚ"
ِ
اص َح َياةٌ َيا أُولِي ْالَ ْل َب ِ
ص ِ
ون"2فالقتال فيه مشقة وضيق لما يلحق من جرح وقتل
اب لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّقُ َ
ا ْلق َ
1

وقوله تعالىَ :ولَ ُك ْم ِفي

ل كن لكن له مال مشروعا وغاية عظيمة هي إعماء كلمة اهلل في األرض ونشر دينه ،والقصاص
وان كان فيه جرح وأذى إال أنه يحقق االستقرار في المجتمع و نظ ار لهذا المال شرع.
 -2ويتفرع على هذا الصل قاعدة سد الذرائع:

3

والذريعة لغة( :الوسيلة ،و الجمع ذرائع ) .4
شرعا :الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلى فعل المحرم ،وتعد هذه القاعدة أصما عاما
في تأييد الحق من حيث الباعث و المال.5
والذرائع أنواع إال أن الذي يعنينا في باب التعسف .
• المباح الذي قصد به التذرع إلى المفسدة.
• المباح الذي يقضي إلى المفسدة غالبا ومفسدتها أرجح من مصلحتها.
 -3قاعدة الحيل:
وحقيقة الحيلة ( :تقديم عمل ظاهره الجواز إلبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى
حكم آخر )6فبهذا التصرف أجمل ما قصده الشارع ،وأعتبر ما أحمله لحكمة" أرتاشا" فهو
مناقض والمناقضة باطلة وما يؤدي إليها باطل ألن مال العمل فيه خرق لقواعد الشريعة في
الواقع و يتفرع عن هذه القواعد العامة قواعد جزئية :

-1سورة البقرة  ،اآلية 006

.

-2سورة البقرة  ،اآلية 039

.

-3فتحي الدريني  ،نظرية التعسف  ،مرجع نفسه  ،ص082 .

.

 -4المقري القيومي  ،المصباح المنير  ،مرجع نفسه  ،ص . 080 .
 -5فتحي الدريني  ،المرجع نفسه  ،ص .
 -6الشاطبي  ،الموافقات  .ص .

.034

.040
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
 -4قاعدة الضرر يزال :
فالتعسف في استعمال الحق بما هو إضرار بالغير ممنوع فيرفع بمنع صاحب الحق في
التصرف بحقه إبتداءا إذا أدى إلى مال ممنوع و بإزالة عين الضرر أو بقطع أسبابه إن لم يكن
باإلمكان إزالة عين الضرر منها من استفحاله.1
-5قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المنافع:
الحق مشروع إذا اشتمل على مصلحة لصاحبه ،إال أنه قد تترتب عليه مفاسد أعظم
باآلخرين ،فردا أو جماعة ،فتعمد إلى القاعدة الشرعية ،ويستعان لتطبق هذه القاعدة عند
الموازنة بقاعدتين فرعيتين:
الضرر الخاص يتحمل لدفع ضرر عام 2وقاعدة إذا تعارضت مفسدتان دوعي أعظمهما
ضر ار بارتكاب أخفهما 3وبذلك يقدم الحق العام على الحق الخاص ومنع الضرر األكبر.
الفرع الثاني  :أسس و معايير نظرية التعسف في استعمال الحق.
عرفت نظرية التعسف في استعمال الحق مكانة بارزة في الشريعة حيث أقرتها كنظرية
عامة وصاغها الفقه اإلسمامي بدقة في أحكامها وهذه النظرية تقوم على قواعد تبنى عليها
معطياتها ونرى ذلك من خمال األساس الذي تقوم عليه نظرية التعسف في استعمال الحق
( أوال ) وقد وضعت الشريعة اإلسمامية ضوابط تسري على جميع الحقوق وتقييد استعمالها
حتى يكون هذا االستعمال منطبقا مع المقصد الشرعي وتتمثل هذه الضوابط في المعايير التي
تعتمد عليها نظرية التعسف في استعمال الحق ( ثانيا ).

 -1القدومي  ،مرجع نفسه  ،ص .

.33

 -2ابن نجيم  ،األشباه و النظائر ،ص  .83نقل عن القدومي  ،مرجع نفسه  ،ص .
 -3المرجع نفسه  ،ص .

.89
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القانوني
أوال  :أساس نظرية التعسف في استعمال الحق.
إن القاعدة العامة في الحق هي تفييده دون إطماقه وأساس الحق في الشريعة اإلسمامية
وما دام أن نظرية التعسف في استعمال الحق هي من النظريات الراسخة في الفقه اإلسمامي،
فقد أسسها فقهاء الشريعة على عدة أسس و تتمثل في:
أ -أن تكون المصالح معتبرة في أحكام :فالحق شرع لتحقيق مصلحة قصدها الشارع من
المكلف وهو أن يتبع اإلنسان هذا القصد والذي يكون موافقا لما يبتغية اهلل عز وجل من التشريع
وهو تعالى يبتغي مصالح العباد في الدنيا واآلخرة ،ويقول اإلمام الشاطبي في هذا المجال ":إن
وضع الشرائع هو لصالح العباد في العاجل واآلجل معا" 1وعليه فإن استعمال الحق بما يناقض
قصد اهلل تعالى يؤدي إلى إبطاله باإلجماع.
ب  -التكافل االجتماعي:
وهو التضامن بين األفراد وهو ثمرة طبيعية ألصول مستقرة في الشريعة تنبع من أصل
ين ) 2وطبقا لقوله:
س ْل َن َ
اك إِال َر ْح َمة ِل ْل َعالَ ِم َ
العقيدة الرحمة واألخوة طبقا لقوله تعالى َ ( :و َما أ َْر َ
ون 3،والوالية والتناصر
َصلِ ُحوا َب ْي َن أَ َخ َوْي ُك ْم ۚ َواتَّقُوا اللَّ َه لَ َعلَّ ُك ْم تُْر َح ُم َ
إِ َّن َما ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
ون إِ ْخ َوةٌ فَأ ْ
اء َب ْعض ،4التعاون على البر والتقوى ،لقوله
ون َوا ْل ُم ْؤ ِم َن ُ
لقوله تعالى َ :وا ْل ُم ْؤ ِمنُ َ
ات َب ْع ُ
ض ُه ْم أ َْولِ َي ُ
تعالىَ " :وتَ َع َاوُنوا َعلَى ا ْل ِبِّر َوالتَّ ْق َوىۚ َوَال تَ َع َاوُنوا َعلَى ِْ
اإل ثِْم َوا ْل ُع ْد َو ِ
ان ۚ َواتَّقُوا اللَّ َه ۚ إِ َّن اللَّ َه
يد ا ْل ِعقَ ِ
اب ".5
َ
ش ِد ُ

-1الشاطبي  ،الموافقات  ،ج  ، 0مرجع نفسه  ،ص 28 .
 -2سورة األنبياء  ،اآلية 023

.

 -3سورة الحجرات  ،اآلية 02

.

 -4سورة التوبة  ،اآلية

 -5سورة المائدة  ،اآلية

.30

.

.20
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
و فهذه الدوافع التي تخلق التكافل بين المؤمنين وتقييد استعمال الحق على نحو يضر بالغير.1
ج -مبدأ الخالفة اإلنسانية في الرض :فهو أصل االلتزامات اإليجابية والسلبية في استعمال
الحقوق ألنها مقيدة بما شرع اهلل تعالى من أحكام لتتحقق هذه الخمافة على الوجه األكمل، 2
فالخمافة تقتضي التقيد بهذه االلتزامات فاإلنسان خليفة على نفسه أوال ثم على أهله طبقا لقوله
ِِ
سؤول َع ْن َرِعي َِّت ِه ".3
سؤول َع ْن َرِعيَّته واإلمام راع َم ْ
ُكلُّ ُك ْم َراع َو ُكلُّ ُك ْم َم ْ

د -الوظيفة اإلجتماعية للمال :إن المال وسيلة أمن وخير وال يكون كذلك إال إذا أذى وظيفته
نحو الجماعة من اإلنفاق واالستثمار في الوجوه المشروعة.
ج -التوسط واالعتدال :وقد جاءت النصوص بتقرير هذا األصل ،وذلك مما ينفي عن استعمال
الحق صفة الغلو للتطرف أو اإلهمال والتفريط فاإلنسان هذا يؤدي به إلى القضاء على الثورة
وفي هذا يرشد الرسول إلى الصدقة التي ال يضار معها المتصدق ماده وروحا.4
ويتبين لنا من هذا أن التشريع اإلسمامي يهدف إلى غايتين في تنظيم شؤون الحياة في
المجتمع وهما مصلحة الفرد والجماعة معا وأن نظرية التعسف تؤسس على طبيعة الحق
المستمد من الشريعة اإلسمامية السمحاء والذي يعتبر وسيلة لتحقيق غايات الشرع ،فالحق في
الشريعة اإلسمامية يبني على أساس ديني وأخماقي يتماشى مع الفطرة البشرية .

-1بلحورابي سعاد  ،نظرية التعسف في استعمال الحق و تطبيقاتها في الفقه اإلسمامي و القانون الوضعي  ،مذكرة لنيل شهادة
الماجيستير  ،مدرسة الدكتوراه للقانون األساسي و العلوم السياسية  ،كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري  .تيزي وزو 0204

ص09

.

-2فتحي الدريني  ،نظرية التعسف  ،مرجع نفسه  ،ص 003

.

-3مسلم  ،صحيح مسلم  ،ط ، 0دار السمام  ،الرياض 0409ه  ،كتاب اإلمارة  ،باب فضيلة اإلمام العادل  ،حديث ، 0809
ص.

.0206

-4فتحيالدرينی  ،المرجع نفسه  ،ص .

.63
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
ثانيا :معايير التعسف في استعمال الحق.
بالرجوع إلى معايير التعسف التفصيلية في الفقه اإلسمامي نجدها قد جمعت بين
المعايير الذاتية والمعايير الموضوعية وهو ما سنتناوله على التوالي.1
أ -المعيار الذاتي (المعنوي) :هذا المعيار يستدعي النظر في العوامل النفسية التي حركت
إرادة ذي الحق إلى التصرف بحقه و هو بدوره ينقسم إلى شقين هما:2
-0معيار محض قصد اإلضرار :يعتبر هذا المعيار من أقدم المعايير ظهو ار بدليل وجوده في
الشرائع القديمة ،وهذا لمخالفته لمبادئ األخماق والعدالة ،ويقصد بهذا المعيار توجه اإلرادة توجه
اإلرادة نحو غاية اإلضرار باآلخرين ،حتى ال تتوافر نية أخرى سوى اإلضرار ،والشريعة
اإلسمامية تمنع القصد إلى اإلضرار ومنع الفعل المؤدي إلى ذلك بالتبعية ألنه يتنافى وأغراض
الشارع من تشريعه .3
وهذا إثبات في القرآن والسنة النبوية الشريفة 4نذكر منها قوله " ال ضرر وال ِ
ضرار " وقوله
ض ِّيقُوا َع َل ْي ِه َّن ۚ "5ولهذا المعيار
وه َّن ِم ْن َح ْي ُ
ض ُّار ُ
َس ِك ُن ُ
وه َّن لِتُ َ
س َك ْنتُ ْم ِم ْن ُو ْج ِد ُك ْم َوَال تُ َ
تعالى "أ ْ
ث َ
شرطين أساسيين:

6

 أن يقصد صاحب الحق بفعله إلحاق الضرر بالغير عمدا. وأن يتمحض قصده لذلك ،أي أن يكون اإلضرار هو القصد الوحيد.فالعبرة من تحقيق هذا المعيار هو التمحض في ذلك الضرر دون قصد آخر وان تحققت له

-1عبد الرحمان مجوبي ،التعسف في استعمال الحق  ،و عماقته بالمسؤولية المدنية  ،مذكرة لنيل شهادة الماجيستير  ،قسم
العقود و المسؤولية كلية الحقوق جامعة الجزائر  ،0226/0220 ،ص.

.30

-2فتحي الدريني  ،نظرية التعسف في استعمال الحق  ،مرجع نفسه  ،ص .

.040

 -3أنظر إلى األدلة في فتحي الدريني  ،المرجع نفسه  ،ص. 060 - 93 .



 -4فتحي الدريني  ،المرجع نفسه  ،ص .
-5سورة الطماق  ،اآلية

.26

.040

 -6عبير ربحي شاكر القدومي  ،مرجع نفسه  ،ص 38 .

.
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
المنفعة بطريق عرضي  ،ومن عرضي  ،1ومن تطبيقات هذا المعيار ما ورد في تبصرة
األحكام البن فرحون في المذهب المالكي" :لو ادعی صعاليك على أهل الفضل دعاوی باطلة،
وليس لهم من قصد إال لتشهير بهم ،وايقافهم أمام القضاء إيماما وامتهانا ال تسمع الدعوى ،و
يؤدي بالمدعي".2
غير أنه لصعوبة الكشف عن نية اإلضرار باعتبارها من األمور الخفية كان البد من
البحث عن قرائن للكشف عنها وهي متعددة نذكر منها :انتفاء المصلحة المشروعة أي أن ال
يكون للشخص منفعة من استعمال حقه وكذلك قرينة تفاهة المصلحة بحيث تكون مصلحة
صاحب الحق ضئيلة جدا مقارنة بالضرر الماحق بالغير وكذلك قرينة :تخير صاحب الحق
وسيلة أضر من غيرها إزاء استعماله لحقه ،أي استعمال صاحب الحق الطريقة األكثر ضر ار .
الغير مع إمكانية تفادي ذلك".3
 -2معيار المصلحة غير المشروعة :
سبق لنا أن عفنا التعسف بأنه مناقضة قصد الشارع في تصرف مأذون فيه شرعا بحسب
األصل وهذا المعنى يتحقق في استعمال الحق في غير الغرض أو المصلحة التي من أجلها
شرع الحق ،ألن معاندة قصد الشارع باطلة عينا فيكون باطما بالضرورة كل ما أدى إلى ذلك ،
فيتعسف الفرد في استع مال حقه وفق هذا المعيار بالتحايل على قواعد الشرع عن طريق أمر
ظاهر الجواز لتحليل أمر محرم وال خماف بين العلماء في أن هذا المعيار يعتبر تعسفا و هو
باطل وحرام .4

 -1المرجع و الموضع نفسه

.

 -2فتحي الدريني  ،المرجع نفسه  ،ص . 022 .
 -3القدومي  ،المرجع نفسه  ،ص - 38 .



.39

-4فتحي الدريني  ،المرجع نفسه  ،ص . 000 .
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
ب ( -المعيار الموضوعي (المادي):
لم تقتصر الشريعة اإلسمامية على المعيار الذاتي بل أقرت إلى جانبه المعيار المادي
الذي ينظر من خماله إلى نتائج األفعال الكتشاف التعسف ،وهو مشتق من أصل ثابت في
أصول الفقه اإلسمامي وهو النظر في مأالت األفعال ،1وهذا المعيار ينقسم إلى معيارين رئيسين
و هما:
 -1معيار التوازن بين المصالح المتعارضة:

2

ويقصد به مراعاة التوازن و التناسب بين المصالح المختلفة بحيث ال يطغى جانب على
آخر ذلك أن المصالح قد تشوبها مفاسد تلحق باآلخرين ،ذلك أن الفرد في تصرفه ليس مطلقا
على القيود ،بل تبقى مصلحة اجماعة التي يحيا من خمالها مماحظة في تصرفه في حقه

3

وينطبق هذا المعيار على ضابطين.4
* و اختال ل التوازن بين مصلحتين فرديتين :وهو أن تتعارض مصلحة فرد مع مصلحة فرد
آخر ،5أي أن صاحب الحق اليتمحض قصد اإلضرار بل له من استعمال حقه مصلحة
مشروعة ال تتوازن من الضرر الناتج عنها إذا أن االختمال البنين الذي ترجح فيه المفسدة
يتناقض وضابط المشروعات في الفقه اإلسمامي.6
*اختالل التوازن بين مصلحة عامة و مصلحة خاصة :لقد تميز التشريع اإلسمامي بمراعاة
حقوق الجماعة في تصرفات األفراد ،وبناءا على ذلك فإن تصرف الفرد الذي يؤدي إلى مفسدة
-1فتحي الدريني  ،المرجع نفسه  ،ص 006 .

.

-2عبير ربحي شاكر القدومي ،المرجع نفسه  ،ص ،40 .ونص عليه الدريني تحت عنوان الموازنة بين النفع و الضرر ،
ص020.

-3شرقي سعادية  ،التعسف في استعمال حتى الملكية  ،مذكرة لنيل شهادة الماستر  ،قسم القانون الخاص  ،كلية الحقوق ،
جامعة أكلي جامعة أكلي محند أولحاج  ،البويرة  ، 0203 ،ص00 .
 -4فتحي الدريني  ،المرجع نفسه  ،ص .
-5القدومي  ،المرجع نفسه  ،ص .

.40

.060

-6فتحي الدريني  ،المرجع نفسه  ،ص 066 .

.
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
بالجماعة سواء كانت أكبر من مصلحة الفرد أو مساوية لها يعتبر تعسفا ويعتبر مناقضة لقصد
ا لشارع ،و بالتالي يمنع الفرد من هذا التصرف استنادا إلى القاعدة الشرعية " بدفع الضرر العام
بالضرر الخاص  ،واألشد باألخف .1
-2معيار الضرر الفاحش:
قرر الفقهاء المسلمون هذا المعيار التنسيق المصالح الفردية المتعارضة السيما في
العماقات الجوارية) 2ويقصاء بالضرر الفاحش (ما جاوز الحد الذي تتحصل به المصلحة
المقصودة من استعمال الحق) 3وان المذاهب الفقهية كلها تقر أن حق المالك مقيد في التصرف
في ملكه بعدم اإلضرار بيجاره أضرار فاحشة.4
والضرر الفاحش قد يكون ماديا كالدخان الكثيف أو األصوات المزعجة وتلويث مياه
البئر وقد يكون معنويا كاإلشراف على مقر النساء في الدار المجاورة . 5وتقدير الضرر الفاحش
الفاحش متروك للعرف وطبيعة المنطقة كونها منطقة صناعية أو منطقة زراعية ،فما يعتبر
ضر ار في المناطق الزراعية ال يعد كذلك في المناطق الصناعية كالدخان الكثيف وأصوات
اآلالت الصناعية المزعجة.6
المطلب الثاني  :نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه القانوني.
إن القانون في تنظيمه للحقوق يوفق بين المصالح سواء كانت عامة أو خاصة ولذلك،
على الشخص ممارسة حقوقه في حدود ما أجازه القانون دون أن يتجاوزها و قد يحدث أن
يستعمل الشخص حقه في حدود ما رسمه القانون ومع ذلك يترتب على هذا االستعمال :ضرر
-1عبير ربحي شاكر القدومي  ،المرجع نفسه  ،ص 43 .
-2فتحي الدريني  ،المرجع نفسه  ،ص 069 .

.

-3بلحورابي سعاد  ،المرجع نفسه  ،ص 08 .

.

-4عبد الرحمان مجوبي  ،المرجع نفسه  ،ص 30 .
-5فتحي الدريني  ،المرجع نفسه  ،ص 030 .

.

أكلي محند أولحاج  ،البويرة  ، 0203 ،ص.

.08

.

.

-6بريكي حجيلة  ،التعسف في العدول عن الخطبة  ،مذكرة لنيل شهادة الماستر  ،قسم القانون الخاص  ،كلية الحقوق جامعة
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
للغير لذا وجب أن ندرس التعسف في استعمال الحق من ناحية تعريفه ونطاق تطبيقه (فرع
أول) و من ناحية أخرى تأصيله و المعايير التي تضبطه (فرع ثاني).
الفرع الول :تعريف التعسف و نطاق تطبيقه.
نتطرق في هذا الصدد إلى معنى التعسف في استعمال الحق في القانون (أوال) و تمييزه
عما يشبهه (ثانيا) ونطاق تطبيقه (ثالثة).
أوال :معنى التعسف في استعمال الحق في القانون.
لم يرد تعريف التعسف في استعمال الحق في التشريعات سواء العربية أو الغربية بل تم التطرق
إلى حاالته وطبيعته القانونية فقط .ففي القانون الفرنسي لم يتعرض بتاتا لنظرية التعسف في
استعمال الحق ،لكن المشرع الفرنسي تأثر بهذه النظرية وجسدها في بعض القوانين الخاصة
ومنها:
 -0القانون الصادر في 0892 /00/03الذي عدل المادة  0382وجعل إنتهاء عقد العمل
غير محدد في المدة بإرادة منفردة م ن قبيل التعسف الموجب للتعويض ،وقد جدد هذا الحكم في
(ق .ع) بالمادة  03من الكتاب األول في.0902/00/06
 -2القانون الصادر في0940 /20/03المؤيد بمرسوم0908 /00/00المعدل للمادة  30من
قانون اإلجراءات المدنية و الذي يقضي بغرامة ضد المتقاضي الذي يستأنف الحكم بقصد
عرقلة تنفيذه.
 -3القانون الصادر بتاريخ0960 /24/03الذي يقضي بالتعسف ترفض تشغيل عامل أو
إلنهاء عقده بسبب انتمائه أو عدم انتمائه إلى نقابة.1
كما نص المشروع الفرنسي اإليطالي الذي وضع في سنة  0940على التعسف في
المادة  034و كل هذه القوانين لم تتطرق إلى التعسف بل تناولت حاالته فقط.

-1علي علي سليمان  ،النظرية العامة لمالتزام  ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  ،0220 ،ص000 .
27
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
أما القوانين العربية فقد تناولت التعسف منفصما عن النصوص الخاصة بالمسؤولية التقصيرية
ووضعت أحكامه في الباب التمهيدي  ،فقد ورد في القانون المصري و الليبي النص على
التعسف بالمادتين الرابعة والخامسة و (ق.م .ع ) في المادتين الخامسة و السابعة و فيما
يخص (ق.أ .ج ) فقد ورد التعسف في استعمال الحق في المادة  40ملغاة ثم بعدها نص عليه
في التعديل الجديد في المادة  004مكرر. 1
كل هذه المواد نصت على أن من يستعمل حقه استعمال مشروعا وال يكون مسؤوال عما
يحدثه من ضرر للغير ،إال أن الفقه القانوني اهتم بمسألة تعريف التعسف في استعمال الحق
حيث اختلف فقهاء القانون في تعريفهم للتعسف بناءا على اختمافهم في نظرتهم إليه ومع ذلك
يمكن إعطائه تعريفا قريبا من مضمون:
يقصد بالتعسف في استعمال الحق استعمال صاحب الحق لسلطاته المخولة له قانونا
بكيفية تلحق الضرر بالغير بمعنى أن االستعمال في ذاته مشروع و لكن نتائجه وأغراضه غير
مقبولة ،كالذي يبني جدا ار في ملكه لكن يرفعه قصد منع مرور الضوء و الهواء على جاره .2
ويبقى هذا التعريف قاص ار للمفهوم الشامل للتعسف في استعمال الحق ألن كل فقيه
يرى التعسف من زاوية خاصة  ،وال زال الفقه القانوني لم يحسم التعارض حول كون التعسف
صورة من صور الخطأ و الخروج عن الحق أو هو مستقل عن الخطأ ومرتبط بغاية الحق على
عكس الفقه اإلسمامي الذي حسم تعريفه بفضل الدكتور فتحي الدريني .

-1المرجع و الموضع نفسه

.

-2عبد المجيد زعماني  ،المدخل لدراسة القانون  ،النظرية العامة للحق  ،دار هومه للطباعة و النشر التوزيع  ،الجزائر .0223
ص  .ص.

.80-79
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
ثانيا  :تمييز التعسف في استعمال الحق عما يشابه من مصطلحات.
أ-تمييز التعسف عن الخطأ:
يعرف الخطأ على أنه :االنحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي معإدراكه لهذا
االنحراف 1وهذا االنحراف قد يقع عند مباشرة رخصة أو عنداستعمال حق ،وسابقا كان
رجااللقانون يفرقون بين الرخصة والحق فيمايتعلق بالمسؤولية التقصيرية فيقرون أن الخطأ
يتحقق إذا انحرف الشخصعن مباشرة الرخصة وال يتحقق عند استعمال الحق إال إذا جاوز
صاحبه حدوده المرسومة له.2
ب  -تمييز التعسف عن التجاوز:
يعرف التجاوز بالخروج عن حدود الحق التي رسمها القانون لذلك الحق3فهو عمل غير
مشروع أصما بينما التعسف مشروعا في ذاته وعيبه هو االنحراف عن الغاية والغرض المطلوب
قانونا4ويمكن التفرقة بينهما فيما يلي:
- 0أن التعسف يعتمد في األصل على وجود حق المشروعومع ذلك يترتب عن االستعمال
ضرر للغير أما التجاوز فهو عمل غيرمشروع أصما أي تجاوز الحدود الشرعية للحق مما
يخرجه عن كونه حقا.
- 0التجاوز يكون في حالة تعدي الشخص حدود غيره ،أما التعسف فليس هناك تعدي على
حق الغير لكن استعمال الشخص لحقه على وجه الغير مشروع.5
- 3التجاوز ذو نطاق موضوعي مادي أما التعسف فهوذو نطاق شخصي غرضي.
-1لمالتزام (مصادر االلتزام ) ،دار المطبوعات الجامعية  ،اإلسكندرية ،0998 ،ص.003.
-2أنور سلطان  ،المرجع نفسه  ،ص . 330 .

-3بلحاج العربي  ،النظرية العامة لمالتزام في القانون المدني الجزائري ،الواقعة القانونية ( :الفعل غير المشروع  -اإلثراء بما
سبب ،القانون الجزء الثاني  ،ط ،0ديوان المطبوعات الجامعية  ،الجزائر  ، 0228ص .002 .
-4عمر فخري الحديثي  ،المرجع نفسه  ،ص .44 .

 -5ليندا حامد ملكاوي  ،التعسف في استعمال حق الوالية على المرأة يمنعها عن العمل وفق التشريعات األردنية دراسات  ،علوم
الشريعة و القانون  ،المجلد  ، 42العدد  ، 0203 ،0ص. 4
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
 -4التجاوز يشكل خطأ تقصيري ويخضع للمسؤولية التقصيرية بينما التعسفي أحكامه غير
خاضعة للمسؤولية التقصيرية.1
- 0ال يمنع استعمال الحق ّإال قصد اإلضرار بالغير أو قصد تحقيق مصالح غيرمشروعة أما
التجاوز لحدود الحق فإنه يمنع ولو قصد إحداث نفع کمن زرع أرض غيره.
 -6وكذلك استعمال الحق يصبح غير مشروع إذا ترتب عليه ضرر فاحش بالغير ولو كان
دون قصد ،أما مجاوزة حدود الحق فإنها تمنع مهما كان نوع الضرر أو قدره .2
ج -تمييز التعسف عن اإلساءة:
يختلف التعسف في اس تعمال الحق عن اإلساءة في استعمال الثقة ،إذ أن األخيرة تعتبر
من ضروب "سوء النية " ويدخلها المشرع الوضعي في نطاق الغش والتدليس وال دخل لحسن
النية في مسائ لة من تتوافر به أركان المسؤولية المدنية ،إذ يلزم المسؤول بتعويض الضرر عما
صدر عنه من فعل ضار بخطئه حتى ولو حسنت نيته .3
وعلى أية حال فإن حسن النية يعني حسن القصد وال يغني توافره لدى صاحبه إال من
المسؤولية الجنائية وال يعني ذلك عن المسؤولية التقصيرية.
ثانيا :نطاق تطبيق نظرية التعسف في استعمال الحق .
لقد اختلف فقهاء القانون في تحديد نطاق نظرية التعسف في استعمال الحق ومجال
تطبيقها ونتج عن ذلك اتجاهين :األول يرى أن التعسف يرد على الحقوق دون الرخص والثاني
يبسط محل التعسف على الحقوق والرخص العامة.

-1عمر فخري الحديثي  ،المرجع و الموضع نفسه .
-2ليندا حامد ملكاوي  ،المرجع و الموضع نفسه

.

 -3عبد العزيز الصعب  ،المرجع نفسه  ،ص .ص84 – 83 .

.
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
أ-سريان نظرية التعسف على استعمال الحقوق فقط:
يذهب جانب من الفقه ومنهم السنهوري إلى أن التعسف مقصور على الحقوق بالمعنى
الدقيق دون  .الرخص ،ومثالها حرية التعاقد وحرية التملك فعندما تباشر هذه الرخص يترتب
بذلك ضرر للغير فما تكون المسؤولية على أساس فكرة التعسف في استعمال الحق بل على
أساس أحكام المسؤولية المدنية.1
إنه وطبقا ألحكام المسؤولية المدنية ،فإن االنحراف في استعمال الرخصة يعتبر مستوجبا
للتعويض.2
ب -سريان نظرية التعسف في استعمال الحق على الحقوق والرخص بصفة عامة:
ذهب جانب من الفقه و منهم جوسران ( ،)JOSSERANDوأنور سلطان إلى أن مجال
تطبيق نظرية التعسف في استعمال الحق هو الحقوق كلها والحريات أو الرخص العامة،
فباشتراط المشرع المشروعية الحق أي أن المشروعة ،سواء كانت تتمثل في الحق بالمعنى
الدقيق أم كانت من الحقوق العامة الممنوحة للجميع.
أي أن التعسف في استعمال الحق يرد على الحق بمعناه القانوني الدقيق كما يرد كذلك
على الحريات والرخص العامة فالقانون يحكمها في حالة االستعمال المشروع وكذلك حالة
االستعمال غير المشروع ،وذلك بالحد من التعسف في استعمالها 3وبهذا نرى أنه لم يجمع رجال
فقهاء القانون على أن يستثنوا الحريات العامة من نظرية التعسف في استعمال الحق.
الفرع الثاني  :أساس ومعايير نظرية التعسف في استعمال الحق.
وفي هذا الصدد سوف نتناول اساس نظرية التعسف في استعمال الحق (أوال) ومن ثمة
نتناول معايير النظرية (ثانيا).
 -1بلحاج العربي  ،المرجع نفسه  ،ص  .029 .بلحورابي سعاد  ،المرجع نفسه  ،ص 06 .

.

-2جوسران ( :)OSSER ANDمحامي فرنسي  ،ولد عام  ، 0968تقلد منصب عميد كلية الحقوق بمدينة ليون ،توفي عام .

1941

-3بلحورابي سعاد ،المرجع نفسه  ،ص .ص. 08-03 .
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
أوال :أساس نظرية التعسف في استعمال الحق:
تعددت آراء شرح القانون حول أساس نظرية التعسف في استعمال الحق ،فقيل بأساسين
هما:
أ -ذهب اتجاه األول إلى أن األساس القانوني للتعسف في استعمال الحق هو المسؤولية
التقصيرية إذ يعد التعسف في استعمال الحق خطأ يوجب التعويض ،أو إلى أن التعسف في
استع مال الحق ال يخرج عن كونه نوا متمي از من أنواع الخطأ وله طبيعة خاصة إذ أنه يرتبط
بروح الحق وغايته االجتماعية ،وهو ما يخرج به عن مدلول الخطأ العادي ويثير مشكلة ضمير
جماعي ال مشكلة ضمير فرد کالخطأ التقليدي.1
ب -خالف هذا التأصيل فريق آخر من الفقه الحديث والذي جعل هذه النظرية ذات كيان
مستقل ال يرتبط بالخطأ التقصيري بل يرتبط بفكرة الحق ذاتها ،فالحق ليس غاية في ذاته بل
هو وسيلة لغاية يستهدفها القانون من تقريره وهو ما يقتضي إخضاعها لرقابة القضاء بما
يضمن من التعسف فيه الخروج به عن غايته ولذلك فإن التعسف يتوافر .إذا انحرف صاحب
الحق في استعماله عن غايته حتى ولو لم يكن قد أخل بواجب الحيطة واليقظة العادية ذلك
اإلخمال الذي ينتج عنه الخطأ بالمعنى الفني الدقيق وهو ما يفصم بين التعسف و الخطأ
ويخرجه بالتالي من دائرة المسؤولية التقصيرية ليستوي مبدأ عاما ونظرية أساسية ممازمة في
النظرية العامة للحق.2
ويخلص الدكتور حسن کيرة إلى القول بأن  " :فكرة التعسف فكرة ممازمة ومكملة لفكرة
الحق وأنها تثير مشكلة أولية سابقة على مشكلة المسؤولية ،و تجاوز في دورها وجزائها الدور
والجزاء التعويضي البحث الذي تقتصر عليه فكرة المسؤولية ،وأنها لكل أولئك يجب أن تتوافر

-1عبد العزيز الصعب  ،مرجع نفسه  ،ص .

.84

-2عمر فخري الحديثي  ،المرجع نفسه  ،ص  .ص 39 - 38 .
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
على كيان ذاتي خارج دائرة المسؤولية التقصيرية ،تصبح نظرية مستقلة بحد مكانها الطبيعي في
نطاق النظرية العامة للحق".1
موقف المشرع الفرنسي:
لم ينص المشرع الفرنسي على نظرية التعسف في استعمال الحق في القانون المدني
وبالتالي فما أساس لهما في هذا القانون إنما كان القضاء الفرنسي يطبق المادة ( 0380ق .م
.ف) و المتعلقة بالنص العام للخطأ لتوقيع المسؤولية على المتعسف.2
موقف المشرع المصري:
جعل المشرع المصري نظرية التعسف في استعمال الحق في الباب التمهيدي من (ق.
م .م) الجديد  ،0948حيث نصت المادة  4منه على أن " من استعمل حقه استعماال مشروعا
ال يكون مسؤوال عما ينشأ عن ذلك من ضرر".3
ثم نص في المادة  0منه على أنه " يكون استعمال الحق غير مشروع في الحاالت
التالية:
 إذا لم يقصد به سوى اإلضرار بالغير . إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة األهمية ،بحيث ال تتناسب البتة مع مايصير الغير من ضرر بسبها.
 إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة .و هذا يعني انها نظرية عامة تسري على كل نواحي القانون وأنا بعيدة عن نطاق
المسؤولية التقصيرية بغض النظر عن آراء الفقهاء.
-1عبد العزيز الصعب  ،المرجع نفسه  ،ص .

.80

 -2عبد الرحمان مجوبي  ،المرجع نفسه  ،ص  .43 .و ص.

.08

 -3محمد أحمد المعداوي ،المدخل للعلوم القانونية نظرية الحق" ،كلية الحقوق جامعة بنها

WWWPDFFACTORY.COMص  004 .و أحمد محمد الرفاعي  ،برنامج الدراسات القانونية  ،المدخل العلوم القانونية
(نظرية القانون ) كلية الحقوق جامعة بنها  ،ص.
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
موقف المشرع الجزائري:
الدراسة أساس نظرية التعسف في استعمال الحق في القانون الجزائري يجب التطرق إلى
مرحلتين:
 مرحلة ما قبل تعديل ( ق.م ) بموجب القانون رقم .102-20 والمرحلة الحالية.-1وضع نظرية التعسف في استعمال الحق قبل التعديل :
نص المشرع بعد صدور ( ق.أ .ج ) على نظرية التعسف في استعمال الحق في المادة
 40منه على النحو التالي  :يعتبر استعمال الحق تعسفيا في األحوال التالية:
 إذا وقع بقصد اإلضرار بالغير. إذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير. إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة .أدت هذه الصياغة إلى انتقاد شديد للمشرع الجزائري و ذلك في الجانب الشكلي وكذا
الموضوعي .
االنتقاد من الناحية الشكلية:
نظم المشرع النظرية في الباب الثاني من الكتاب األول من (ق.م) تحت عنوان
(األشخاص الطبيعية واالعتبارية) وتناول النظرية في المادة  40من الفصل األول المعنون
باألشخاص الطبيعية ومنه يستنتج أن هذه النظرية ال تسري على األشخاص االعتبارية التي
خصص لها الفصل الثاني ومن جهة أخرى قد وضع المشرع الجزائري المادة المتضمنة النص
على التعسف بين المادة  42وما يليها وهي مواد تتعلق بأحكام األهلية ومن المؤكد أنه ال

 -1قانون رقم  02-20المؤرخ في ،0220 /26/02يعدل و يتمم باألمر  ، 08 - 30مؤرخ في0930 /29/06يتضمن القانون
المديني جر عدد  ، 44الصادرة في/26/06

0220
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
عماقة بين هاتين المادتين و نظرية التعسف . 1كما تجدر اإلشارة أن المشرع خالف التشريعات
العربية األخرى من حيث موضع النص أين وضعته القوانين العربية ضمن الباب التمهيدي
للقانون المدني.2
االنتقاد من الناحية الموضوعية:
خالف المشرع الجزائري نظيره المصري في هذه النظرية رغم أنه المصدر الذي استمد
منه أحكامها  ،إذ أنه لم يتناول القاعدة العامة التي تقضي أنه من استعمل حقه استعماال
مشروعا ال يكون مسؤوال عتا ينشأ عن ذلك من ضرر يصيب الغير  ،فنظرية التعسف استثناء
من القاعدة العامة على أن األصل في األفعال هو اإلباحة  .كما أنه لم ينص على الجزاء
القانوني المترتب عن التعسف في استعمال الحق و هو أمر غريب جعل نص المادة ناقصة و
مبتو ار .3
جعل المشرع ح االت التعسف على سبيل الحصر باستعمال عبارة "يعتبر استعمال الحق
تعسفية في األحوال التالية  :فعبارة (األحوال التالية ) تفيد أن هذه المعايير وارة على سبيل
الحصر و بذلك لم يترك الفرصة للقاضي اإلمكانية استنباط معايير أخرى للتعسف  ،و بذلك
يكون قيد حرية القاضي في االجتهاد .4
المزايا التي توخاها المشرع الجزائري في تنظيمة لنظرية:
رغم االنتقادات الموجهة إلى المشرع الجزائري إال أن تنظيم المشرع لهذه النظرية له
بعض المزايا التي جاوز با مضمون النظرية في القانون المصري وهي كالتالي:
-1بوبكر مصطفى ،الطبيعة القانونية لنظرية التعسف في استعمال الحق على ضوء تعديل القانون المدني بالقانون رقم 02-20
الموافق ل  02يونيو  ، 0220المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية  ،كلية الحقوق  ،جامعة تيزي وزو  ،العدد  0سنة

، 0200

ص.275

-2بلحاج العربي به مفهوم التعسف في استعمال الحق في القانون المدني الجزائري  ،مجلة العلوم القانونية واالقتصادية  ,والبداية
العماد  4كلية الحقوق بن عكنون  ،جامعة الجزائر  ، 0999 ،ص

-3علي عليسليمان  ،المرجع نفسه  ،ص .000 .
-4بوبكر مصطفى  ،المرجع نفسه  ،ص .
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
 استعمل المشرع الجزائري عبارة التعسف متفادية بذلك عبارة " العمل الغير المشروع "علىعكس كل التشريعات العربية األخرى.
صاغ المشرع الجزائري النظرية صياغة أعطت لها مدلوال أوسع من المدلول الذي أعطته
لها جل التشريعات العربية وخاصة القانون المصري الذي يعد المصدر التاريخي استمد منه هذه
النظرية .فالمشرع الوطني لم يستعمل كلمة "يؤى" من المعيار األول مما أعطى للنظرية مجاال
أوسع ،وكذلك بالنسبة للمعيار الثاني حيث أسقط كلمة" البتة " فالمشرع المصري قد ضيق في
مجال النظرية في هذا المعيار حيث صاغه كاآلتي " :إذا كانت المصالح التي يرمي إلى
تحقيقها قليلة األهمية بحيث ال تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسبها" وفي المقابل
المشرع الجزائري صاغها كالتالي " :إذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة
للضرر الناشئ للغير  " ...فاشترط فقط اختمال التوازن بينما المشرع المصري اشترط انهيار أو
انعدام التوازن.1
وبالتالي يتضح لنا بأن موقف المشرع الجزائري حول أساس نظرية التعسف أنداك قد
كان مبهما فلم ينص عليه ضمن األحكام المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية ولم ينص عليه كذلك
ضمن الباب التمهيدي حتى نقول بأنه أعتبر النظرية مستقلة عن فكرة المسؤولية التقصيرية.
وضع النظرية بعد تعديل القانون المدني :2
بعد تعديل القانون المديني غير المشرع موضع النظرية من المادة  40و التي أصبحت
ملغاة إلى المادة  004مكرر من ( ق.م ) و أعاد صياغتها لتصبح  " :يشكل االستعمال
التعسفي للحق خطأ ال سيما في الحاالت التالية :
 إذا وقع بقصد اإلضرار . إذا كان يرمي للحصول على قائد قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير .-1بوبكر مصطفی  ،المرجع نفسه  ،ص  .ص 039 - 038 .
-2المرجع نفسه  ،ص 083 .

.
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
 إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة " .تقييم موقف المشرع الجانبالشكلي :
لقد تجاوز المشرع الجزائري االنتقادات السابقة و يتجلى ذلك فيما يلي :
 الوقع المختار للنظرية هو المادة  004مكرر التي تنطبق على األشخاص الطبيعية والمعنوية حيث أعاد المشرع صياغة المادة  004و أدخل فيها عبارة الشخص بدال من عبارة
المرء لتنطبق على كل من األشخاص الطبيعية والمعنوية .
 نجح المشرع الجزائري في اختيار المكان المناسب للنظرية وهو الفصل الثالث من الباباألول من الكتاب الثاني من القانون المدني تحت عنوان الفعل المستحق للتعويض ،ألن
التعسف في استعمال الحق يولد التزام بالتعويض.1
تقييم موقف المشرع الجزائري من الجانب الموضوعي:
لقد أعاد المشرع صياغة النظرية من جديد لتفيد بأن المعايير الواردة فيها ليست على
سبيل الحصر وانما على سبيل المثال ،ليسمح للقاضي أن يمارس رقابة واسعة على االستعمال
التعسفي للحقوق وتمنح له حرية في استنباط حاالت أخرى للتعسف عن طريق القياس
واالجتهاد.2
نقل المشرع النظرية إلى المادة  004مكرر لم يتجاوز به االنتقادات الشكلية
والموضوعية فقط بل حسم االختماف الفقهي في أساس النظرية بصفة ضمنية لما نقل النظرية
من الباب التمهيدي المعنون " باألحكام العامة " إلى الفصل الثالث من الكتاب الثاني تحت
عنوان" الفعل المستحق للتعويض".

-1بوبكر مصطفى  ،المرجع نفسه  ،ص .
-2المرجع نفسه  ،ص 083 .
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
غير أن المشرع في معالجته لألخطاء الشكلية المتعلقة بالنظرية وقع في أخطاء من حيث
الصياغة ،1ولذلك كان المشرع أن يتناول أحكام التعسف دون تحديد طبيعته وذلك باقتراح أن
يكون النص على النحو التالي "يعتبر استعمال الحق تعسفية ال سيما في الحمات التالية
 "...ويذكر المعايير ،أما طبيعته القانونية فما داعي لذكرها ألنها تفهم من موقع المادة في
الترتيب  004مكرر على أنها صورة من صور الخطأ.2
ثانيا :معايير التعسف في استعمال الحق:
لقد تباينت المعايير القانونية لتحديد حاالت التعسف بين المعايير الشخصية التي تقوم
على البحث عن النوايا وبين المعايير الموضوعية التي يعتمد فيها على نتائج األفعال.3
أ -المعيار الشخصي أو الذاتي . subjectif:
معيار قصد اإلضرار :يعتبر هذا المعيار من أقدم المعايير حيث أن تطبيقاته تعود جذورها إلى
القانون الروماني.4
وانتقل إلى فقهاء القانون الفرنسي القديم ومن أبرز القائلين به من الفقهاء المعاصرين
الفقيه الفرنسي 5جورج ريبير ( ،6 )Ripert Georgeو مقتضى هذا المعيار البحث عن نية
اإلضرار لدى صاحب الحق عند استعماله.7

 -1بوبكر مصطفى  ،المرجع نفسه  ،ص 080 .
-2المرجع نفسه  ،ص .

.

.086

-3عبد العزيز الصعب  ،المرجع السابق  ،ص  .ص 83-86 .
 -4فتحي الدريني  ،نظرية التعسف  ،مرجع نفسه  ،ص 303 .

.
.

 -5شوقي بناسي ،نظرية الحق في القانون الوضعي الجزائري  ،دراسة مقارنة بأحكام الفقه اإلسمامي و التشريع المصري  ،دار
الخلدونية للنشر  ،ط ، 0الجزائر  ،0202 ،ص .

.309

 -6جورج ريبر ( :)Ripert Georgeأستاذ قانون وسياسي فرنسي  ،و فقيه بارز  ،صاحب العديد من األطروحات  ،ولد
في ،0882/24/00تولى منصب عميد كلية الحقوق بباريس.تقلد وزير الدولة للتعليم و الشباب وتوفي عام 0908/23/24

بباريس.

 -7فتحي الدريني  ،نظرية التعسف  ،مرجع نفسه  ،ص .
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
بحيث يجب توافر هذه األخيرة حتى يعتبر الفعل تعسفية  ،وال عبرة باألضرار الماحقة
بالغير جراء استعمال الحق إن لم تكن مقصودة  ،ولقد كانت محكمة كولمار ()Colnar
االستئنافية أول من قال في القضاء الفرنسي بوجوب المساءلة عند توافر نية اإلضرار  ،وذلك
في حكم لها صادر بتاريخ0800/20/20حيث قضت بإدانة المالك الذي أقام مدخنته فوق
سطح منزله في مواجهة نافذة جاره بقصد إيذائه ،1و قد أخذ القانون الفرنسي هذه الفكرة حيث
ذهب الفقيه دومات (2 )Donnatإلى أن الشخص يكون متعفا إذا قصد اإلضرار بالغير ،3وبما
أن إثبات النية أم ار عسي ار تم االستعانة بقرائن تدل على وجود نية اإلضرار كانتفاء المنفعة أو
تفاهتها  ،فمعيار قصد اإلضرار يقوم على نية اإلضرار الثابتة أو المفترضة  ،ومن أبرز من
نادي بهذا المعيار الفقيه "مازو" و الفقيه "بودان". 4
 -2معيار انعدام الدافع المشروع :هو المعيار الشخصي الذي جاء به حامل لواء نظرية
التعسف في استعمال الحق 5في العصر الحديث الفقيه " جوسران " " "jossrantعند تحققه من
عدم فعالية معيار الهدف االجتماعي والذي سوف نتناوله بالدراسة ضمن المعايير الموضوعية
 ،و يقول الفقيه "جوسران " في هذا الصدد أن التصرف يكون عادي أو مشوب بالتعسف إذا
كان يحمل في طياته باعث أو هدف غير مشروع .
وان هذا الهدف المشروع هو الذي بدوره سيشكل الحجر األساسي لنظرية التعسف في استعمال
الحتي فهذا المعيار يقترب بشكل كبير من المعيار التقليدي لنظرية التعسف في استعمال الحق
و هو معيار قصد  -اإلضرار  ،بحيث أن معيار الباعث المشروع يجر معه علنية البحث عن
النوايا لجعله أداة لتطبيق معيار الهدف االجتماعي  ،لكن هذا المعيار أنتقد بشدة و بقي معيار
 -1عبد الرحمان مجوبي  ،المرجع نفسه  .ص  .32 .وبلحورابي سعاد  ،مرجع سابق  ،ص

.69.

-2دومات ( :)Domatهو قانوني و فيلسوف سياسي فرنسي  ،من مواليد  ، 0032عضو برلماني في باريس و أستاذ القانون
في تولوز  ،اشتهر بنظريته عن السيادة توفي سنة
 -3بريكي حجيلة  ،مرجع نفسه  ،ص .

.0906

.03

 -4عبد الرحمان مجوبي  ،المرجع نفسه  ،ص  .ص  .30 - 32.و بريكي حجيلة  ،المرجع و الموضع نفسه
 -5فتحي الدريني  ،نظرية التعسف في استعمال الحق  ،المرجع نفسه  ،ص  .ص .
39

306

.

الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
قصد اإلضرار هو المعيار الوحيد الثابت كمعيار شخصي للتعسف في استعمال الحق في الفقه
األوربي .1
ب-المعيار الموضوعي أو المادي:
ويقوم على النظر في مال التصرف و الموازنة بين المصالح و المفاسد المترتبة على
التصرف بالحق و ذلك من خمال :
 -1معيار الهدف االجتماعي :بعد االنتقادات التي وجهت إلى المعيار الشخصي من تضييقه
لنظرية التعسف  ،وما يؤدي إليه من تحكم القضاة  ،فقد ذهب الفقيه "سالي" ()salielles

2

إلى أن القاعدة األساسية للتعسف في استعمال الحق  ،تتمثل في اإلستعمال الغير طبيعي له،3
و الذي يتحدد بالظروف البيئية بما فيها العرف و هو نفس نفس ما ذهب إليه الفقيه
" ، "OssCrandحيث أنه يتفق مع الفتية " سالي" في اعتبار التعسف تو استعمال الحق على
وجه ينافي الغرض االقتصادي و االجتماعي الذي شرع من أجله غير أنه يعتبر الحق في ذاته
و وظيفة اجتماعية و ليس وسيلة لتحقيق غرض أو غاية ، 4ومن ثم فإنه يجب أن تبقى الحقوق
في إطار الوظيفة التي ترتبط بها و إال يكون صاحب الحق متعسفا ،5غير أن هذا المعيار لم
يسلم من النقد  ،نظ ار لصعوبة تحديد الهدف االجتماعي لكل حق من الحقوق.
 -2معيار انعدام المصلحة المشروعة :فأمام صعوبة اثبات نية اإلضرار التي يقوم عليها
المعيار الذاتي و نظ ار التضييقه من نطاق نظرية التعسف في استعمال الحق  ،فقد ذهب جمع
-1فتحي الدريني  ،نظرية التعسف في استعمال الحق  ،مرجع نفسه ،ص.

.303

-2سالي ( :)saliellesأحد فقهاء القانون الفرنسي  ،ولد عام  ، 0800قام بدراسة عن الجريمة االجتماعية باريس عام ، 0898
ساهم في دراسة العمل القانوني في (ق .م ، 0920 ).توني في/23/23

-3عبد الرحمان مجوبي  ،المرجع نفسه  ،ص .

.30
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-4فتحي الدريني  ،نظرية التعسف في استعمال الحق  ،المرجع نفسه  ،ص  .ص .303 - 300 .



-5شوقي بناسي  ،مرجع نفسه  ،ص .330 .
جيني ( :)jenyالفقيه جيني واشتهر هذا الفقيه الفرنسي بمذهب " العلم والصياغة ولقد نشأ هذا العلم في القرن العشرين على يد
جيني وهو عبارة عن جملة من اآلراء الصحيحة من النظريات السابقة ،ويرى جيني أن علم القانون علم معقد ،و أن فكرة تحليل

هذا العلم يكون على أوجه رئيسية هي عنصر العلم من جهة ،وعنصر الصياغة من جهة أخرى
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
من الفقهاء من أبرزهم "سالي "( )saliellesو "جيني" (1 )jenyإلى القول بأن الحقوق ليست
غايات في حد ذاتها بل هي وسائل ممنوحة ألصحابها لتحقيق مصالح و هذه المصالح ال تكون
محم ية بالقانون إال إذا كانت مشروعة و على ذلك يكون صاحب الحق متعسفة في استعمال
حقه إذا كان يهدف إلى تحقيق مصلحة غير مشروعة" .2وتكون كذلك إذا كانت تخالف حكما
من أحكام القانون و تتعارض مع النظام العام و اآلداب العامة.
ج معايير النظرية في التشريعات الحديثة:
معايير التعسف في استعمال الحق في التشريع الجزائري :لقد تبنى المشرع الجزائري
نظرية التعسف في استعمال الحق في المادة  004مكرر من (ق.م .ج) ، 3و التي يتضح من
خمال نصها أن المشرع اخذ بثماثة معايير وقد وردت على سبيل المثال ال الحصر باإلضافة
إلى معيار رابع نص عليه في المادة  690من (ق.م .ج) و هذه المعايير كالتالي :
 معيار قصد اإلضرار بالغير :نص المشرع الجزائري على هذا المعيار في الفقرة األولى منالمادة  04مكرر و هو من اظهر صور التعسف في استعمال الحق  ،تكون نية اإلضرار
الباعث الوحيد لدى صاحب الحق عند استعماله لحقه ولما قصد اإلضرار صعب اإلثبات فإن
القضاء يعتبر انعدام المصلحة قرينة على قصد اإلضرار 4لكن هذه القرينة قابلة اإلثبات
العكس.
 معيار ترجيح الضرر على الفائدة :هذا المعيار مادي يختلف عن سابقه في أنه ال يستند إلىالناحية الشخصية لدى صاحب الحق إنما هو معيار موضوعي ينظر من خماله إلى نتائج
-1جيني ( :)jenyالفقيه جيني واشتهر هذا الفقيه الفرنسي بمذهب "العلم والصياغة ولقد نشأ هذا العلم في القرن العشرين على يد
جيني وهو عبارة عن جملة من اآلراء الصحيحة من النظريات السابقة ،ويرى جيني أن علم القانون علم معقد ،و أن فكرة تحليل

هذا العلم يكون على أوجه رئيسية هي عنصر العلم من جهة ،وعنصر الصياغة من جهة أخرى

.

-2فتحي الدريني  ،نظرية التعسف  ،مرجع نفسه  ،ص  .ص . 300 - 302 .و شوقي بناسي  ،المرجع نفسه  ،ص
.ص- 732.

.733

-3انظر ص  00من هذا البحث .



-4بلحاج العربي  ،النظرية العامة لمالتزام  ،مرجع نفسه  ،ص 006 .
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
استعمال الحق  ،و قد نص عليه المشرع في الفقرة الثانية من المادة  004مكرر بقوله " :إذا
كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير " .
فهذا المعيار يعتبر الشخص متعسفة حتى ولو كانت له مصلحة من استعمال حقه و
ذلك بالنظر إلى أن هذه المصلحة ال تتناسب مع الضرر الذي يصيب الغير  ،فترجح مصلحة
الغير على استعمال حق الفرد ويصبح بذلك  .استعمال الحق تعسفيا.1
 معيار عدم مشروعية المصلحة التي يرمي صاحب الحق إلى تحقيقها :نص عليه المشرعالجزائري من خمال الفقرة الثالثة من المادة  004مكرر  ،وهو معيار موضوعي في أساسه وان
كان يستدل عليه بناحية شخصية هي القصد أو النية  ،وتكون المصلحة غير مشروعة إذا
كانت تخالف حكما من أحكام القانون أو كانت تتعارض مع النظام العام و اآلداب العامة. 2
 معيار الضرر الفاحش :نص عليه المشرع الجزائري في المادة  690من (ق.أ .ج) على مايلي":يجب على المالك أال يتعسف في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار  ،و ليس للجار
أن يرجع في مضار الجوار المألوفة غير أنه يجوز له إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد
المألوف و على القاضي أن يراعي في هذا العرض و طبيعة العقارات و موقع كل منها بالنسبة
لآلخرين و الغرض الذي خصصت له " ،وهذا المعيار خاص بتنظيم العماقات الجوارية أعتبره
المشرع الجزائري كمعيار رابع للتعسف في استعمال الحق و مقتضاه أن الشخص يكون متعسفة
إذا تجاوز في استعماله لحقه ما تعارف عليه الناس في استعمال حقوقهم.3
-2معايير في استعمال الحق في التشريع المقارن :
كما سبق الذكر فإن نظرية التعسف في استعمال الحق قد تم النص عليها في أغلب
تشريعات العالم الغربية و العربية منها  ،إال أنها قد اختلفت في تحديد معاييرها  :فنجد معظم

-1علي فيمالي  ،االلتزامات  ،العمل المستحق للتعويض  ،موقع للنشر  ،الجزائر  ،0220 ،ص 08 .
-2شوقي بناسي  ،المرجع نفسه  ،ص

.346

-3شرقي سعدية  ،المرجع نفسه  ،ص  .09.و مجوبي عبد الرحمان  ،المرجع نفسه  ،ص  .ص .
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
التشريعات الغربية اعتمدت على معيار نية اإلضرار العتبار الشخص متعسف في استعمال
حقه و ذلك التأثير المذهب الفردي عليها نذكر منها القانون األلماني الذي قصر النظرية على
المعيار الذاتي و هو قصد اإلضرار ،في حين نجد القانون السويسري أكثر توسعا في نصه في
المادة الثانية من القانون المدني ،1كما أن بعض التشريعات األخرى أخذت بالمعيار المادي
وحده وهو ما ذهب إليه القانون السوفياتي و القانون البولوني وذلك راجع للمذهب المتبع لديهما.
 أما بالنسبة للتشريعات العربية فنجدها تنص على المبدأ العام بأن من يستعمل حقه استعماالمشروعا ال يكون مسؤوال عما يحدثه من ضرر للغير و هو ما ذهب إليه المشرع المصري في
المادة  24من قانون المدني ثم نص على المعايير کاستثناءات على المبدأ العام في المادة
الخامسة و هي:
أ -إذا لم يقصد به سوی اإلضرار بالغير.
ب  -إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة بحيث ال تتناسب مع ما يصيب الغير
من ضرر.
ج -إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة  ،وتقابل هذه المادة في القانون
السوري المادة 2 26أما بالنسبة للقانون األردني و اإلماراتي فقد نص على النظرية تحت عنوان
إساءة استعمال الحق و ذلك بالمادتين  66من (ق.م.أ) و المادة  026من قانون المعاممات
اإلماراتي و المعايير المعتمدة لديهما نفسها في القانون الجزائري و القانون المصري أضاف
عليها معيار رابع وهو " تجاوز ما جرى عليه العرف و العادة ".3
من مجمل ما سبق يمكن القول أن نظرية التعسف في استعمال الحق من أعرق
النظريات استوت أصولها في الشريعة اإلسمامية وتطورت وانتشرت في القوانين الغربية لها

-1راجع  :النص الكامل للمادة في شرقي سعدية  ،المرجع نفسه  ،ص .
-2علي علي سليمان  ،المرجع نفسه  ،ص ص - 000 .

.003

.09

-3أنظر شامش رقم  3في بلحورابي سعاد  ،مرجع نفسه ،ص  .30.و ليندا حامد ملكاوي  ،مرجع نفسه  ،ص.043
43

الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
أسس تقوم عليها و معايير تضبطها والتي يمكن الحكم على الفعل إذا ما كان تعسفيا من
خمالها  ،وهذا ما يساعدنا على معرفة صور تعسف الزوجة في استعمال حق اخلع الذي يكون
محل دراستنا في المبحث الثاني .
المبحث الثاني :صور تعسف الزوجة في استعمال حق الخلع:
إن الشريعة اإلسمامية جعلت الطماق بيد الرجل يوقعه عند وجود ما يقتضيه أو إذا
ساءت العشرة و أصبح بغض زوجته و لكن الشارع الحكيم لم يمهل جانب المرأة و شرع لهما
طريقة لحل الرابطة الزوجية إذا أصبحت ال تحل فيها استقرارها  ،فجعل لها أن تفتدي نفسها
بمال تدفعه لزوجها تعويضا له لما دفعه لها و هذا االعتداء ما يسمى بالخلع  ،ويكون باإلرادة
المنفردة للزوجة وبذلك ال يكون الزوج دائما في موضع المسؤولية عند فك الرابطة الزوجية على
العكس قد تكون هذه المسؤولية على عاتق الزوجة .فهل يمكن أن تتعسف الزوجة في استعمال
حق الخلع ؟ بالمعنى الذي عرفناه في المبحث األول .
و لإلجابة على هذا السؤال سوف نتطرق في هذا المبحث إلى  :مفهوم الخلع و أحكامه
(مطلب أول) وكذا موقف المشرع الجزائري (مطلب ثاني) وفي ( مطلب ثالث) نماذج المسألة
في دراسة ميدانية و العينة مأخوذة من محكمة مستغانم بوالية مستغانم .
المطلب الول :مفهوم الخلع و أحكامه.
إن المشرع الجزائري لم يتعرض الموضوع الخلع من جميع جوانبه واكتفى بالنص الوحيد
فيه و هو نص المادة  04منه

1

المعدل و المتمم باألمر  20 / 20المتعلق ب (ق.أ .ج)،2

لذلك وطبقا لنص المادة  000من نفس القانون التي تنص على أن ":كل ما لم يرد النص عليه
في هذا القانون يرجع فيه إلحكام الشريعة االسمامية  ،ومن ثم كان الزم الرجوع إلى الشريعة

-1قانون  00/84المؤرخ في  29جوان  0984المتضمن قانون

األسرة

-2األمر  20/ 20المؤرخ في  03فيفري  0220المتضمن تعديل قانون األسرة الجزائري الجريدة الرسمية  ،00المؤرخة في 03
فيفري.0220
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
االسمامية لمعرفة تعريف الخلع (الفرع األول) وبيان أحكامه وأدلته (الفرع الثاني ) و تكييف
الخلع الفقهي حول اذا ما كان طماق ام فسخا ؟ ( الفرع الثالث).
الفرع الول :تعريف الخلع.
نحاول من خمال هذا الفرع بيان تعريف الخلع لغة (أوال) وتعريفه االصطماحي والشرعي
(ثانيا).
أوال  :الخلع لغة  :الخاء و المام و العين أصل وأحد  .وهو مزايلة الشيء الذي كان يشتمل به
أو عليه 1واخلع النزع و التجريد و اإلزالة  ،فخلع الرجل ثوبه أي  :أزاله . 2وفي حديث كعب
بن مالك " إن من توبتي أني أنخلع من مالي صدقة " أي أتجرد منه 3وجاء في شرح الحديث
أيضا أنه يعني  :أخرج من جميعه و أتصدق به و أعرى منه كما يعرى اإلنسان إذا أخلع ثوبه
 .4ونجد  :تخالع القوم  :نقضوا الحلف و العهد بينهم.
وفي الحديث ":من خلع يدا من طاعة لقي اهلل يوم القيامة ال حجة له "  :5أي من خرج عن
طاعة سلطانه وعدا عليه لقي بالشر ،و الخلع في أصل اللغة يعني الفضائل و األخماق
الحميدة  ،فيقال رجل خليع كما يعني النزع و العزل كأن يقال خلع الشعب الملك  :أي أنزله من
على عرشه .6

-1عامر سعيد الزيباري  ،أحكام الخلع في الشريعة اإلسمامية  ،ط ، 0دار ابن حزم  ،بيروت  ،بيروت ،لبنان  ، 0993 ،ص.
43

-2ابن منظور ،لسان العرب  ،ج ، 8ط ، 0دار صادر  ،بيروت ،لبنان (ب .س .ن)  ،ص
-3البخاري  ،مرجع نفسه  ،ص  ،0204 .حديث 0623

.

86.

-4أحمد عبد العال الطهطاوي  ،تنبيه األبرار بأحكام الخلع و الطماق و الظهار  ،ط ، 0دار الكتب العلمية  ،بيروت ،0223 ،
ص.

.3

-5مسلم  ،صحيحه  ،ج  ، 3ص 0433.

.

 -6منال محمود المشني  ،الخلع في قانون األحوال الشخصية (أحكامه  ،أثاره )  ،ط ، 0دار الثقافة للنشر و التوزيع ،عمان ،
 ،0228ص.

.30
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
ويعني أيضا الفزع و الخوف كأن نقول  :رجل مخلوع الفؤاد .1وفي  :خلع الشجرة  :سقط
ورقه  ،وخلع ابنه  :تب أر منه -2وللخلع معاني شئ ال تعد وال تحصى.3
وعموما أن الشائع في الخلع بفتح الحاء مصدر قياسي " خلع" و يستعمل في األمور
وسى * إِِّني
الجنسية فيقال خلعت خلعا أي نزعته مصداقا لقوله تعالى َ :فلَ َّما أَتَ َ
ي َيا ُم َ
اها ُنوِد َ
اخلَ ْع َن ْعلَ ْي َك ۚ إِ َّن َك ِبا ْل َو ِاد ا ْل ُمقَد ِ
َّس طُوى "  4و الخلع في هذه اآلية بمعنى النزع  ،و
أََنا َرُّب َك فَ ْ
في األمور المعنوية كخلع الرجل امرأته خلعة إذا أزال زوجيتها وخلعت المرأة زوجها مخالعة إذا

افتدت منه.
واخلع بالضم مصدر سماعي يستعمل في األمرين لكن الخماف في أنه حقيقي في إزالة
ِ
اس لَّ ُك ْم َوأَنتُ ْم
الزوجية أو ما جاز اعتبار أن المرأة للرجل والعكس صحيح ،لقوله تعالى ُ :ه َّن ل َب ٌ
ِ
اس لَّ ُه َّن ۚ 5فأستعير لفظ لفظ الخلع فحل ما بينهما من الرابطة التي جعلت أحدهما لباسا
ل َب ٌ

لماخر 6وهذا وقد قال الفقهاء  :إن العرف خص استعمال الخلع بفتح الخاء في إزالة غير
الزوجية 7و الخلع بالضم في إزالة الزوجية ومن خمال هذا التعريف يتضح أن مصطلح الخلع

-1أحمد عبد العال الطهطاوي  ،المرجع نفسه  ،ص .

.8

-2أيت شاوش دليلة  ،إنماء الرابطة الزوجية بطلب الزوجة (دراسة بين الفقه اإلسمامي و (ق.أ .ج) و بعض تشريعات األحوال
الشخصية العربية ) ،رسالة دكتوراه في القانون  ،كلية الحقوق  ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ، 0204 ،ص

-3أحمد عبد العال الطهطاوي  ،المرجع نفسه  ،م  .م -3 .
-4سورة طه  ،اآلية 00

.098

.00

.00-

-5سورة طه  ،اآلية 00- 00

.

 --6مصطفى عبد الغني شيبة  ،أحكام األسرة في الشريعة اإلسمامية ( الطماق و أثاره )  ،ط( ، 0ب .د .ن) ليبيا ، 0226 ،
ح .80.



-7نورة منصوري  ،التطليق والخلع وفق القانون و الشريعة اإلسمامية دار الهدى عين مليلة  ،الجزائر  ، 0220 ،ص، 020.
جمال جمال عبد الوهاب عبد الغفار  ،الخلع في الشريعة اإلسمامية (دراسة فقهية مقارنة )  ،ب ط  ،دار الجامعة الجديدة ،

اإلسكندرية  0224 ،ص  ، 06 .باديس ذيابي  ،صور فك الرابطة الزوجية على ضوء القانون و القضاء في الجزائر  ،دار
الحمادي  ،عين مليلة الجزائر ،ص

..؟
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
ينطوي على عدة معاني إال أن المتداول بين رجال القانون هو استعماله للداللة على فك الرابطة
الزوجية من قبل الزوجة

1

بمال تدفعه لزوجها تعويضا له لما دفعه لها 2وبالتالي نقول  :خالعت المرأة بعلها إرادته
على طماقها ببدل منها فهي اختلعت منه فهي مختلعة .3
ثانيا :الخلع اصطالحا.
أ-اصطالحا :الخلع هو إزالة ملك النكاح الصحيح بلفظ الخلع أو بما في معناه في مقابل بدل
مع قبول الزوجة

4

ويقول اإلمام أبو زهرة في تعريفه له "الخلع يجيء على ألسنة فقهاء الشريعة

فيراد به أحيانا معنی عام و هو الطماق على مال تفتدي به الزوجة نفسها  ،وتقدمه لزوجها
سواء كان بلفظ الخلع أو كالمبارأة أو كان بلفظ الطماق  ،و هذا هو الشائع عند الكثيرين اآلن ،
وأحيانا يط لق و يراد به معنی خاص و هو الطماق على مال بلفظ الخلع أو ما في معناه
كالمبارأة و هذا كان شائعا على ألسنة المتقدمين من الفقهاء  ...ونحن نختار إرادة المعنى
العام".5
و يعرف أيضا على أنه  :إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبول المرأة بلفظ الخلع أو ما في
معناه كالمبارأة و المباينة و المفارقة 6وعرفه الدكتور بلحاج العربي بقوله  " :هو أن يتفق الرجل
-1شكال وردة  ،حق الزوجة في إنهاء الرابطة الزوجية  ،مذكرة ماستر ( ،ق.أ .ج) ،كلية الحقوق جامعة محمد خيضر بسكرة ،
 ،0200ص.

.46

 -2نسيمة عبدي  ،الخلع على ضوء الشريعة و قانون األسرة الجزائري  ،مذكرة ماستر  ،قانون األسرة كلية الحقوق  ،جامعة
محمد خيضر بسكرة  . 0200 ،ص .

.0

 -3أحمد حسام النجار  ،الخلع و مش ماته العلمية و المنازعات المتعلقة به و إجراءاته العملية و أحكامه ( ،ب ط)  ،دار
الكتب القانونية  ،مصر  ،024ص

.04.

-4عبد العزيز عامر  ،األحوال الشخصية في الشريعة اإلسمامية (فقه و قضاء الزواج) ط  ، 0دار الفكر العربي للطباعة
والنشر ( ،ب  .م  .ن)  ،0984ص 323 .

.

-5محمد أبو زهرة  ،األحوال الشخصية  ،ط ،3دار الفكر العربي للطباعة والنشر ( ،ب .م .ن)،0903 ،

ص.309.

-6أحمد ف ارج حسين  ،أحكام األسرة في اإلسمام ( الطماق و حقوق األوالد و نفقات األقارب ) ( ،ب ط)  ،الدار الجامعية
للطباعة و النشر بيروت  ،0998 ،ص034 .

.
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
و المرأة على الطماق مقابل مال تدفعه الزوجة تزوجها و ذلك كأن تقول الزوجة لزوجها
(خالعني على صداقي أو على  0222دينار فيقول قبلت  ،تحقق الخلع ) وال فرق في إيجاب
اخلع أن يكون من قبل الزوج او من قبل الزوجة  ،غير أن الفرقة ال تقع إال بعد القبول ألن
الخلع عقد على الطماق بعوض ال يستحق العوض بدون القبول " .1وقد افادت هذه التعاريف
أمو ار:
 -0أن تكون الزوجية قائمة حقيقية أو حكمة  :فما يصح الخلع في الزواج الفاسد كخلع المرتدة
او خلع المطلقة طماق بائنا.
 -0قبول المرأة للخلع ألنه يعتبر من جانبها معاوضة و المعاوضات يلزم فيها قبول من يلتزم
بدفع العوض.
 -3أن يشتمل على بدل من جانب الزوجة ألنه ركن لصحة الخلع.
 -4أن يذكر رفض من األلفاظ الصريحة في معنى الخلع أو الكنايات عنه كاإلبراء و االقتداء
حتى يختلف عن الطماق على مال ألن لكل منهما أحكامه . 2والخلع الذي أباحه اإلسمام
مأخوذ من خلع الثوب إذا أزاله ألن المرأة لباس للرجل و الرجل لباس لها لكن تعريفات الفقهاء
المسلمين للخلع متباينة تبعا الختمافهم في تكييفه ،سنعرض ک؟ بالتفصيل الموجز:3
 -1عند المالكية :هو طماق بعوض بكل ما يشمل الطماق من ألفاظ إذ كان بينة الطماق
فيقع بائنا و تلزم الزوجة بالتعويض 4و يكون التعويض من الزوجة أو من غيرها من ولي أو
غيره أو هو بلفظ الخلع وهذا يدل على أن الخلع عند المالكية نوعان بعوض أو بغير عوض إذا
-1بلحاج العربي  ،الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائري  ،ج  ، 0الزواج و الطماق  ،ط .3ديوان المطبوعات الجامعية ببن

عكنون  ،الجزائر  ،0224 ،ص  . 060 ،وكان الخلع بهذا التعريف قبل تعديل (ق.أ .ج) باألمر  ،20/20لكن بعد التعديل
لم يعد اتفاقي بإرادة الزوجة المنفردة

.

-2بدران أبو العينين بدران  ،أحكام الزواج و الطماق في اإلسمام  ،ط ،0مطبعة دار التأليف  ،مصر  ، 0960 ،ص .
ص069.

-3منال محمود المشني  ،المرجع نفسه  ،ص .
-4منصوري نورة  ،المرجع نفسه  ،ص

.39

.024
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
اقترن بلفظ الخلع كأن يقول لهما خالعتك فتقبل و النوع الثاني أن تبذل المرأة أو غيرها للرجل ما
على أن يطلقها فتقع به طلقة بائنة و لو لم يقترن بلفظ الخلع 1فاخلع عند المالكية يشمل الفرقة
بعوض أو بدون عوض فعرفه أحد تمامذة اإلمام ابن عرفة المالكي بقوله" :هو عقد معاوضة
على البضع تملك به المرأة نفسها ويملك به الزوج العوض". 2
-2عند الشافعية :هو فرقة بين الزوجين بعوض بلفظ طماق أو خلع كقول الرجل للمرأة
طلقتك أو خالعتك على كذا فتقبل ، 3وعفوه أيضا على أنه " فرقة بين الزوجين و لو بلفظ مفاداة
بعوض مقصود راجع لجهة الزوج " .ويعبرون عنه بلفظ المفاداة في أغلب كتبهم دون تحديد
نوع الفرقة فيه و لعل ذلك راجع إلى اختمافهم في اعتباره  ،فيراه البعض فسخ  ،كما ذهب إليه
الشافعي في القديم في حين يرجح البعض اآلخر أنه طماق على ما قاله الشافعي في مذهبه
الجديد بشرط أن يكون بلفظ الطماق أو نيته واال فهو فسخ عندهم باالتفاق.4
-3عند الحنفية :إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها بلفظ الخلع أو ما في معناه  ،5و القبول
هنا يدل على أن الخلع يكون بدل لذلك لزم قبولها.
-4عند الحنابلة :فراق امرأته بعوض يأخذه الزوج بألفاظ مخصوصة

6

و مقتضى التعريف أن

الخلع عندهم ال يكون إال بعوض  ،و هو رواية عن أحمد و يفرقون بين الخلع والطماق على
-1وهبة الزحيلي  ،الفقه اإلسمامي و أدلته (الشامل لألدلة الشرعية و اآلراء المذهبية و أهم النظريات الفقهية ) ،ج ،3األحوال
الشخصية ط ،0دار الفكر  ،دمشق  ،0980ص.ص482.

.480

 --2لحسين بن الشيخ أث ملويا  ،رسالة في طماق الخلع (دراسة قانونية فقهية وقضائية مقارنة ) ،دار هومة لطباعة والنشر ،
الجزائر  ،0203ص.

.00

-3آيت شاوش دليلة  ،المرجع نفسه  ،ص

.098

 -4إسماعيل موسى مصطفى عبد اهلل  ،أحكام الخلع في الشريعة اإلسمامية  ،رسالة ماجيستير  ،كلية الدراسات العليا  ،جامعة
النجاح الوطنية في نابلس  ،فلسطين  ،0228 ،ص  .ص .

.04-03

 -5عبد القادر بن حرز اهلل  ،الخماصة في أحكام الزواج و الطماق في الفقه اإلسمامي  ،ق أج حسب آخر تعديل له رقم
 2029المؤرخ في  24ماي  )0220ط  ، 0دار الخلدونية  ،القبة  ،الجزائر  ،0223ص .

.066

-6رواط رزيقة  ،ز اررقة فاطمة الزهراء  ،أحكام الخلع في قانون األسرة الجزائري  ،مذكرة ماستر في األحوال الشخصية  ،كلية
الحقوق جامعة الجيمالي بونعامة  ،خميس مليانة  ، 0200 ،ص
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
مال  1و الراجح عند الحنابلة أن العوض ركن في الخلع ال يصح بدونه إال إذا كان بلفظ الطماق
أو نيته فيقع طماق رجعية .2
-5عند الجعفرية" :طماق بعوض مقصود الزم لجهة الزوج " ومن جملة هذه التعريفات نخلص
إلى أن الخلع هو  :بذل المرأة العوض على فراقها بألفاظ مخصوصة  ،وهو يندرج تحت
األصل العام من كراهية مفارقة الزوجين أحدهما لآلخر دون مبرر شرعي معقول و إال كان
الخلع تعسفية .3
الفرع الثاني :حكم الخلع و أدلة مشروعيته:
سنتطرق في هذا الفرع إلى حكم الخلع (أوال) ودليل مشروعيته من الكتاب و السنة
واإلجماع (ثانية).
أوال  :حكم الخلع:
طلب الخلع فعل من أفعال المكلفين تعتريه األحكام الخمسة من الوجوب أو الندب أو
التحريم أو الكراهة  .أو اإلباحة  .4فاختلف الفقهاء في حكم الخلع حسب وضع المرأة و حالتها
الزوجية وقت طلب الخلع فذهب الجمهور إلى أن األصل في الخلع أنه مكروه فقال ابن الهمام
و األصح حضره إال لحاجة " ويكون حراما إذا طلبته الزوجة من غير سبب لقوله  " :كل امرأة
سألت زوجها الطماق من غير ما سبب فحرام عليها رائحة الجنة 5و الخلع نوع من أنواع

 -1عامر الزيباري  ،المرجع نفسه ،

ص.00.

-2وهبة الزحيلي  ،المرجع نفسه  ،ص480 .

.

-3عمر فخري الحديثي  ،المرجع نفسه  ،ص . 003 .



 -4رفيق محمد عبد الحكيم الصافي  ،نقاط االفتراق في فقه الطماق (دراسة مقارنة بين المذاهب الخمسة ) ( ،ب ط )،
منشورات الحلبي الحقوقية بيروت  ،0200 ،ص 64

.

-5أبي داوود سليمان بن األشعث السجستاني األزدي  ،سنن أبي داوود  ،کتاب الطماق  ،باب الخلع  ،طبع دار الحديث ،
القاهرة ( ،ب.م.ن ،ص. 006 .د بم عيسی بن سورة الترمذي  ،كتاب الطماق و اللعان  ،باب ماجاء في المختلعات ،

حديث ، 0090طبع دار الف ربيروت( ،ب.م.ن) و ص  . 420.أبي عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني  ،المرجع نفسه  ،كتاب
الطماق  ،باب كراهية الخلع للمرأة  ،حديث  ، 0200ص  . 660.عبد اهلل بن عبد الرحمان الدرامي السمرقندي  ،سنن الدرامي
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
الطماق و يكون مباچا  :إذا كرهت المرأة زوجها و خافت أال تؤدي الحقوق الزوجية .1ويكون
مستحب إذا كان الزوج مقطأ في حقوق اهلل فقد جاء في فقه الحنابلة " وهي کهو في أن تختلع
إن ترك حق اهلل تعالى " 2ويكون واجبة في حالة كراهة الزوجة الشديدة لزوجها وتخشى أن ال
تقيم حدود اهلل و الراجح أن عامة أهل العلم أخذو بكراهيته  -والكراهة ال تنافي الجواز  -إال ما
ذكر عن بكر بن عبد اهلل المزني. 3
ثانيا  :أدلة مشروعيته :
قبل الحديث عن أدلة مشروعيته في الشريعة اإلسمامية ينبغي اإلشارة إلى أن الخلع وقع
في الجاهلية وقد روي عن عامر بن ضرب أنه زوج ابنته من ابن أخيه عامر ابن الحارث فلما
دخلت عليه نفرت منه فش ی إلى أبيها فقال  :ال أجمع عليك فراق أهلك و مالك و قد خلعتها
منك بما أعطيتها  .4أما في اإلسمام فقد ورد عليه النص في القرآن الكريم والسنة النبوية
الشريفة واجماع الصحابة .5
أ -في القرآن الكريم :
َّ ِ
ِ ِ
لقوله سبحانه و تعالى  " :إَِّال أَن ي َخافَا أََّال ي ِقيما ح ُد َ َّ ِ
ود اللَّ ِه
يما ُح ُد َ
ُ َ ُ
َ
ود الله ۚ فَإ ْن خ ْفتُ ْم أَال ُيق َ
ِ
ود اللَّ ِه فَأُولَ ِئ َك
ود اللَّ ِه فَ َال تَ ْعتَ ُد َ
وها ۚ َو َمن َيتَ َع َّد ُح ُد َ
يما افْتَ َد ْت ِب ِه ۚ ِت ْل َك ُح ُد ُ
فَ َال ُج َن َ
اح َعلَ ْي ِه َما ف َ
ون  .6فهذه اآلية صريحة في جواز الخلع و هو االقتداء بالمال في حالة الخوف من
ُه ُم الظَّ ِال ُم َ
 ،كتاب الطماق  ،باب النهي عن أن تسأل المرأة زوجها طماقها  ،حديث  ، 0032نشر دار الرياض للتراث  ،دار الكتاب
العربي اللبناني  ،لبنان  ،ب  .س .ن) ،

ص.006.

-1عامر سعيد الزيباري  ،المرجع نفسه  ،ص  .ص .

.68-66

-2رفيق محمد عبد الحكيم الصافي  ،المرجع نفسه  ،ص66 .
-3جمال عبد الوهاب عبد الغفار  ،المرجع نفسه  ،ص 33.

.

.

-4منال محمود المشني  ،المرجع نفسه  ،ص  ، 44تقي الدين الهمالي  ،أحكام الخلع في اإلسمام  ،ط ،0المكتب اإلسمامي
بيروت  ،0390 ،ص ، 46 .وهذا هو أول خلع في دنيا

العرب

-5مصطفى عبد الغني شيبة  ،المرجع نفسه  ،ص  ، 82 .وهبة الزحيلي  ،المرجع نفسه  ،ص  ، 480 .مبروك المصري ،
الطماق و آثاره في قانون األسرة الجزائري (دراسة فقهية مقارنة  ،دار هومة للطباعة و النشر ( ،ب  .س.ن ) ،ص 066 .

-6سورة البقرة  ،اآلية 009

.
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
عصيان اهلل بعدم إقامة حدوده  .لقوله تعالى َ :وآتُوا ِّ
ص ُدقَ ِات ِه َّن ِن ْحلَة ۚ فَِإن ِط ْب َن لَ ُك ْم
اء َ
س َ
الن َ
ش ْيء ِّم ْن ُه َن ْفسا فَ ُكلُوهُ َه ِنيئا َّم ِريئا" .1وجه الداللة من اآليتين أنه يجوز للمرأة أن تفتدي
َعن َ
نفسها بالمال مقابل أن يطلقها في حالة بغضها الشديد له و الذي قد يدفعها إلى عدم إقامة
حدود اهلل و اآلية الثانية تحيز للزوج أخذ البدل عوضا عن الفراق. 2
ب-السنة النبوية
ما روي عن ابن عباس الي قال  ":عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي
صلى اهلل عليه وسلم فقالت  :يا رسول اهلل  ،ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق وال دين
 ،ولكني أكره الكفر في اإلسالم  ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :أتردين عليه حديقته
؟ قالت  :نعم  ،قال  :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ".3
وجاء في رواية أخرى  :عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته
عن حبيبة بنت سهل النصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال لها
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من هذه فقالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول اهلل قال ما
شأنك قالت ال أنا وال ثابت بن قيس لزوجها فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء اهلل أن تذكر فقالت حبيبة يا
رسول اهلل كل ما أعطاني عندي فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لثابت بن قيس خذ

 -1سورة النساء  ،اآلية

.4

-2محمد سمارة  ،أحكام وأثار الزوجية ( شرح مقارن لقانون األحوال الشخصية ) ط ،0دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،عمان ،
 ، 0228ص.

.0.320

-3البخاري  ،ج  ، 3المرجع نفسه ،کتاب الطماق  ،حديث رقم  ، 0033ص 426 .
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
منها فأخذ منها وجلست في بيت أهلها" 1فكان هذا أول خلع في اإلسمام  ،و روي أنه سبب
نزول آية الغداء المذكرة سالفة .2
ج -اإلجماع :

ز الخلع و يستدل
على ذلك من عمل الصحابة  ،فما روي عن عبد اهلل بن محمد بن عقيل أن الربيع بنت معوذ
بن عفراء حدثته قالت ":كان لي زوج يقل على الخير إذا حضر و يحرمني إذا غاب  ،قالت
وكانت مني ذلة يوما  ،فقالت  :أخلع منه بكل شيء أملكه  ،قال  :نعم  ،قالت ،ففعلت .
فخاصم عي معاذ بن عفراء إلى عثمان لي فأجاز الخلع و أمره أن يأخذ ما  -دون عقاص
الرأس" .3
من المعقول:
في حالة تشاقق الزوجين و خوفهما أال يقيما حدود اهلل و في حالة البغض الشديد للزوج من
طرف زوجته أجاز لها الشرع أن تفتدي منه بما أعطاها و ال حرج على الزوج في أن يأخذ ذلك
سأَلَ ْت َز ْو َج َها
ام َأرَة َ
ُّما ْ
ليطلقها أما إذا لم يكن لها عذر و سألت االفتداء فقد قال رسول اهلل  " :أَي َ
طَالقا ِفي َغ ْي ِر َما َبأ ٍ
هن
المختلعات َّ
ْس فَ َح َرٌام َعلَ ْيهَا َرائِ َحةُ ا ْل َجَّنة " وفي حديث آخر قال":
ُ

ِ
المنافقات ". 4

ق ِفي َغ ْي ِر ُك ْن ِه ِه  ،فَتَ ِج َد
سأَ ُل ا ْل َم ْأرَةُ َز ْو َج َها الطَّ َال َ
وعن ابن عباس أن النبي قال َ ":ال تَ ْ
ِ
ِ
ِ
يرِة أربعين عاما" ،5ويكره الخلع ألنه طماق بالنظر إلى
يح َها َل ُي َ
يح ا ْل َج َّنة َوِا َّن ِر َ
ِر َ
وج ُد م ْن َمس َ
 -1مالك بن أنس  ،الموطأ  ،باب ما جاء في الع  ،ط ، 0دار اإلمام مالك للطباعة و النشر باب الوادي  ،الجزائر 0203 ،م
 0434 -ه ،حديث رقم  ، 0084ص 306 .

.

-2تقي الدين الهمالي  ،المرجع نفسه  ،ص 46.

.

-3جمال عبد الوهاب عبد الغفار  ،المرجع نفسه  ،ص .39 .و عقاص الرأس خيوط تفتل من الصوف و تصبغ و تصل به
المرأة شعرها  ،نفس المرجع و الموضع

.

-4سنن الترمذي  ،المرجع نفسه  ،حديث  ، 0086ص 490 .

.

-5سنن ابن ماجة  ،المرجع نفسه  ،حديث  ،0204ص 660.

.
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
أصله لقولهﷺ ":أبغض الحالل إلى اهلل الطالق" .1فلقد ذم رسول اهلل و المرأة التي تطلب
الخلع من غير ضرورة تدعو إليه  ،ألن الخلع بدون سبب فيه مضرة على الزوجين و قد قال
النبيﷺ ":ال ضرر وال ضرار " و المرأة التي تريد أن تختلع من دون مبرر تكون من
الذواقات قال رسول اهلل ﷺ  ":ال تطلقوا النساء إال من ريبة ،إن اهلل تبارك وتعالى ال يحب
الذواقين وال الذواقات ".2
عات ُه َّن الم ِ
ات والمنتز ِ
وفي حديث آخر قال  " :الم ْختَلِع ِ
ات
نافقَ ُ
ُ َ
ُ

3

"  .وكذلك يكره أو يحرم

على الرجل أن يعضل زوجته و يضر بها لتفتدي نفسها منه .

ين بِ َف ِ
وه َّن لِتَ ْذ َه ُبوا ِب َب ْع ِ
اح َش ٍة ُّم َب ِّي َنة ۚ.4)..
ض َما آتَ ْيتُ ُم ُ
ضلُ ُ
وه َّن إَِّال أَن َيأ ِْت َ
لقوله تعالىَ ( :وَال تَ ْع ُ

و الخماصة أنه ال يجوز للزوج أن يضيق على زوجته ليدفعها إلى االقتداء منه كما ال يجوز

للزوجة أن تخالع زوجها من دون سبب فاهلل سبحانه و تعالى جعل حسن العشرة من حدوده و
ود ِ
ود ِ
اهلل
اهلل فَ َال تَ ْعتَ ُد َ
وها َو َم ْن َيتَ َع َّد ُح ُد َ
أن من تعداها فهو من الظالمين لقوله تعالى " :ت ْل َك ُح ُد ُ
َّ ِ
ِ
ون". 5
فَأُولَئ َك ُه ُم الظال ُم َ

الفرع الثالث :مذاهب الفقهاء في تكييف الخلع (هل هو طالق أم فسخ ) .

اختلفت آراء الفقهاء في تكييف الخلع فهناك من اعتبره طماق و هناك من اعتبره فسخ و
لذلك انقسمت اآلراء الفقهية إلى فريقين في هذه المسألة :
الفريق األول :يرى أصحاب هذا الرأي أن الخلع طماق ال فسخ و ذهب إلى ذلك عثمان بن
عفان  ،وابن مسعود و علي  ،و روي ذلك عن سعيد بن المسيب و الحسن البصري و غيرهم

-1المرجع نفسه  ،حديث رقم  ، 0208ص602 .
-2سعيد الزيباري  ،المرجع نفسه  ،ص

.

.80

-3مسند اإلمام أحمد ،ص  ،404.حديث رقم 9294
-4سورة النساء  ،اآلية
-5سورة البقرة  ،اآلية

.09

.

.009

54

الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
و إليه ذهب الحنفية و المالكية و هو القول الجديد عند الشافعية و رواية عن أحمد و هو قول
الظاهرية و ما استقر عليه جمهور العلماء. 1
ق َم َّرتَ ِ
سان" ووجه
واستدلوا بقوله تعالى  " :الطَّ َال ُ
س ِر ٌ
سا ٌك ِب َم ْع ُروف أ َْو تَ ْ
يح ِبِإ ْح َ
ان ۚ فَِإ ْم َ

الداللة أن اهلل عز وجل ذكر الخلع بين طماقين فعلم أنه ملحق بهما. 2

واستدلوا كذلك من السنة بما رواه البخاري في صحيحه  ،عن عكرمة ابن عباس رضي اهلل
عنهما أن الرسول في قصة ثابت بن قيس قال " :اقبل الحديقة وطلقها تطليقة"  "3فقد جعله
ﷺ الخلع طماق .4
وفي حديث أبي سعيد التي قال  :قال رسول اهلل ﷺ " :تردين عليه حديقته ويطلقك ؟
" قالت نعم و أزيده قال  " :ردي عليه حديقته و زيديه "  .و جاء في موطأ اإلمام مالك عن
الربيع أنه قال  :أخبرنا الشافعي فقال  ... :عن أم بكرة األسلمية أنما اختلعت من زوجها عبد
اهلل بن أسيد ثم أتيا عثمان بن عفان في ذلك فقال  :هي تطليقة إال أن تكون قد مميت شيئا
فهو ما مميت  ،قال محمد  :و كذا نأخذ الخلع تطليقة بائنة إال أن يكون سمي ثماثا أو نواها
فتكون ثماث. 5
و بما أنه يجوز أن يكون الصداق و غيره بدال للخلع  ،فلو كان فسخا لما جاز على
غير الصداق ألن الفسخ يوجب استرجاع البدل. 6
الفريق الثاني  :ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الخلع فسخ العقد و ليس طماق  ،إال إن
سمي تطليقة ف هي كذلك و بالتالي ال ينقص من عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته و
هو رواية عن ابن عمر وهو مذهب الشافعي القديم و ما ذهب إليه أحمد بن حنبل في الرواية
-1عمار سعيد الزيباري  ،المرجع نفسه  ،ص . 000 .
-2جمال عبد أوهاب عبد الغفار  ،المرجع نفسه  ،ص – 000 .
-3البخاري  ،المرجع نفسه  ،حديث رقم  ، 4930ص 0200

.

 -4جمال عبد الوهاب عبد الغفار  ،المرجع نفسه  ،ص000 .

-5آيت شاوش دليلة  ،المرجع نفسه  ،ص . 309 .
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 -6المرجع و الموضع نفسه .
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
الثانية عنه و طاووس و ابن عباس و عكرمة 1وأبو ثور و إسحاق و اإلمام أحمد في إحدى
الروايتين عنه  2و استدلوا بالكتاب و السنة .
ق َم َّرتَ ِ
سان" ووجه
فمن الكتاب قوله تعالى  " :الطَّ َال ُ
س ِر ٌ
سا ٌك ِب َم ْع ُروف أ َْو تَ ْ
يح ِبِإ ْح َ
ان ۚ فَِإ ْم َ

الداللة أن اهلل عندما ذكر الطماق ذكره مبين " الطماق مرتان " ثم ذكر بعده االفتداء " فما جناح
عليهما فيما افتدت به " ثم ذكر الطلقة الثالثة " فإن طلقها فما تحل له من بعد " فلو كان الخلع
طماقا لكان عدد الطلقات هنا أربعة وهذا غير صحيح أن الطماق مرتان تحل بعدهما المرأة
لزوجها أما الطلقة الثالثة فما تحل له حتى تن ح زوجا غيره .3
ومن السنة النبوية الشريفة  :فاستدلوا أنه فسخ عندما أمر النبي و ثابت بن قيس أن يطلق
امرأته و أمرها أن تعتد بحيضة واحدة وهذا دليل آخر على أنه فسخ االطماق فلو كان كذلك
ص َن ِبأَنفُ ِس ِه َّن ثََال ثَ َة قُُروء "4ويرى
ألمرها أن تعتد ثماث حيضات لقوله تعالى َ ":وا ْل ُمطَلَّقَ ُ
ات َيتََرَّب ْ
ابن القيم أن الذي يدل على أن الخلع ليس طماق أن اهلل تعالى ترتب على الطماق بعد الدخول

ثماثة أحكام محلها منتفية عن الخلع:
 أن الزوج أحق بالرجعة فيه . أن العدة ثماث قروء و قد ثبت بالنص واإلجماع أنه ال رجعة في الخلع . الفرقة عن طريق الخلع من صريح الطماق و نيته فكانت فسخا .5الرأي الراجح :يظهر من جهة ترجيح الرأي القائل أن الخلع فسخ ألنه جعل حقأ للزوجة لتملك
حريتها وتتخلص من قيد الزوجية  ،وهذا يتعارض مع كونه طماق  ،ألن الطماق بيد الرجل و
إذا استعمله ينقص من عدد الطلقات  ،فمن غير المنطقي أن تستعمل الزوجة حقأ لها و يفقد
-1آيت شاوش دليلة  ،المرجع نفسه  ،ص . 309 .



 -2عبد الوهاب عبد الغفار  ،المرجع نفسه  ،ص 024 .

.

 -3منال محمود المشني  ،المرجع نفسه  ،ص .64 .
 -4سورة البقرة  ،اآلية 008

.

-5آيت شاوش دليلة  ،المرجع نفسه  ،ص .
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
الزوج طلقة من الطلقات التي يملكها  .و من جهة أخرى يظهر ترجيح الرأي القائل أن الخلع
طماق لسبب يعود لحقيقة الفسخ الذي يكون في العقد بسبب وجود عيب يشوبه  ،أما الخلع فيرد
على عماقة زوجية صحيحة وانما يثور الخلع لظروف خارجة عن أركان و شروط العقد و التي
ال يمكن حلها إال بالطماق .
ثمرة الخالف :وتظهر ثمرة الخماف رجل طلق امرأته مرتين ثم خالعها  .هل تحرم عليه
باعتبار الخلع طلقة ثالثة أم ال تحرم عليه باعتبار الخلع فسخ ؟
حسب تقديرنا  :و رأينا صحي ح يحتمل الخطأ أنما تحرم عليه وال يمكنه مراجعتها إال بعد زواجها
من رجل آخر  ،أي أن الخلع طماق و ليس فسخ
ومن خمال كل هذا و ما توصلنا له من مفهوم للخلع و أحكام في هذا المطلب سنتعرض إلى
موقف المشرع الجزائري في المطلب الثاني .
المطلب الثاني  :موقف المشرع الجزائري من الخلع .
في شد المطلب سنتي إطمالة موجزة للتطور التشريعي للخلع في الجزائر بتمهيد له في
مرحلة ما قبل صدور القانون  00/84ثم في ظل قانون ( 00/84الفرع األول ) و بعدها في
ظل قانون ( 20/20الفرع الثاني) ومن ثم على ضوء االجتهادات القضائية للمحكمة العليا
(الفرع الثالث) .بعد استقمال الجزائر في 0960/23/20بقي العمل بالتشريعات األجنبية إلى
حين 0930/23/20حيث تمت جزأرت التشريع الجزائري ولم تكن النصوص القانونية تأخذ
بأحكام الخلع حتى صدور القانون المديني بموجب األمر  08/30المؤرخ في 0930/29/06
المعدل مؤخرة باألمر1 02 /20و التي نصت المادة األولى منه على "  ...و إذا لم يوجد نص
تشريعي حكم القاضي بمقتضى أحكام الشريعة اإلسمامية " .2كما نشير إلى أن في هذه المرحلة
-1القانون رقم  02-20مؤرخ في  03جمادى األول عام  0406الموافق ل  02يونيو سنة  – 0220يعدل ويتمم األمر  3008المؤرخ في

 02رمضان عام  0390الموافق ل  06سبتمبر سنة  0930و المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم المنشور في (ج ر) رقم 44
لسنة  0220م.

2

-باديس ذيابي  ،المرجع نفسه  ،ص .30 .
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
كان رضا الزوج شرطا ضروريا لوقوع الخلع حيث يتجلى ذلك من خمال قرار المجلس األعلى
في ملف رقم  003 20بتاريخ 0982 /20/00جاء فيه " و بناء على ذلك فإن الخلع ال يتم إال
برضا الطرفين و اتفاقهما على مقدار العوض الذي تدفعه المرأة إلى زوجها مقابل طماقها منه ،
و هذا يتوقف على اإليجاب و القبول من كليهما ".1
الفرع الول  :الخلع في ظل قانون.11/44
في بداية الثمانينات و مع تضارب النصوص القانونية مع ق اررات المجلس األعلى و أراء
فقهاء الشريعة صدر (ق أج) رقم  00/84المؤرخ في رمضان  0424ه الموافق لن  29يونيو
سنة  0984م * و برجوعنا إلى القانون  ، 00/84نجده قد نص في المادة  04منه على
 ":يجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال يتم االتفاق عليه  ،فإن لم يتفقا على شيء
يحكم القاضي بما ال يتجاوز قيمة صداق المثل وقت الحكم  .2فهذه المادة جاءت غامضة و لم
يتعرض المشرع فيها إلى تكييف الخلع في كونه يمين من جانب الزوج و معاوضة من جانب
الزوجة أو إلى أنه حق خالص للزوجة و اكتفى بالقول أنه في حال النزاع على بدل الخلع ح م
القاضي بما ال يتجاوز صداق المثل وقت الحكم .فاتحه بعض الفقهاء إلى أن الخلع نوع من
ا لطماق الرضائي مقابل مال تدفعه الزوجة إلى زوجها لقاء طماقها  ،و ال يصبح الخلع ألزمة
إال إذا تم فيه اإليجاب والقبول و يمكن لكما من الطرفين الرجوع عن اإليجاب في المخالعة قبل
أن يقبل الطرف اآلخر.

1

-باديس ذيابي  ،المرجع نفسه  ،ص  .ص .33-30.

-2يوسفات على هاشم  ،الخلع و الطماق بالتراضي في التشريع الجزائري  ،مذكرة ماجيستير في القانون الخاص  ،كلية الحقوق  ،جامعة
أبي بكر بلقايد  ،تلمسان  ،0229 ،ص  .ص . 09 – 08 .
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
ومن مسايري هذا االتجاه األستاذ عبد العزيز سعد الذي يرى أن الخلع شرع أساسا
لمصلحة الزوجة في صورة رخصة وليس حق من حقوق الزوجية مقابل حق الزوج في الطماق
باإلرادة المنفردة .1
ويقول الدكتور بلحاج العربي " إذا اتفق الزوج مع زوجته أن تدفع له مبلغ من المال لقاء
طماقها فقبلت وتم ذلك بإيجاب و قبول سمي هذا (مخالعة)  ،ومن هنا فإن التكييف القانوني
للخلع أنه كالطماق على مال  ،2 "...ومن خمال كل ما سبق نجد أن المشرع الجزائري في ظل
ق  00/84اعتبر الخلع عقد رضائيا و هذا ما ذهب إليه قضاة المحكمة العليا خاصة في
السنوات األولى من صدور قانون األسرة فجاء في إحدى ق اررات المحكمة العليا ما يلي :من
المقرر فقها وقضاء أن قبول الزوج للخلع أمر وجوبي و أن ليس للقاضي سلطة مخالعة
الزوجين دون رضى الزوج و من ثم ة فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة ألحكام
الفقه و لما كان من الثابت في قضية الحال  -أن المطعون ضدها طلبت التطليق لميا لم يكن
لها سبب فيه أظهرت استعدادا لمخالعة زوجها دون أن يجد ذلك قبول؟ من هذا األخير  ،فإن
القضاء بتطليق المطعون ضدها على سبيل الخلع يعد مخالفة للقواعد الفقهية الخاصة بالخلع.3
نفس الحكم جاء في قرار آخر  ... " :و من المقرر شرعا و قانونا أنه يشترط لصحة
الخلع قبوله من طرف الزوج وال يجوز فرضه عليه من طرف القاضي و من ثم فإن القضاء بما
يخالف هذا المبدأ يعد خرقا ألحكام الخلع وخطأ في تطبيق القانون  ،ولما كان من الثابت  -في
قضية الحال  -أن قاضي الموضوع فرض على الزوج ( الطاعن ) الخلع و قضی به بالرغم

-1مسعودة نعيمة إلياس  ،التعويض عن الضرر في بعض مسائل الزواج و الطماق ( دراسة مقارنة ) رسالة دكتوراه في القانون
الخاص كلية الحقوق  ،جامعة أبي بكر بلقايد  ،تلمسان  . 0202 ،ص
 -2بلحاج العربي  ،الوجيز في شرح (ق.أ .ج)  ،المرجع نفسه  ،ص .
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 -3قرار المحكمة العليا ،ملف رقم  00308بتاريخ ،0988 /00/00المجلة القضائية لسنة  ، 0992العدد  3ص  ،30 .نقما
عن  :آيت شاوش دليلة المرجع نفسه  ،ص  .ص - 349 .
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الفصل االول  :التعسف في ايقاع حق الخلع في الفقه االسالمي و الفقه
القانوني
من أنه ال يتدخل إال في حالة عدم االتفاق على مبلغ الخلع يكون بقضائه كما فعل أخطأ في
تطبيق القانون ".1
إال أن المحكمة العليا غيرت من اجتهادها قبل تعديل  0220و هذا في سنوات
التسعينات حيث اصبحت ق ارراتها تذهب عكس ما ذهبت إليه في الثمانينات و هذا يدل على أن
المشرع أراد إقرار حق الزوجة في الخلع باإلرادة المنفردة لها في المادة  04و لذلك أستدرك
القضاة الخطأ و غيروا اجتهادهم  ،و من بين ق اررات المحكمة العليا في هذا الشأن ما يلي :
" ...من المقرر قانون و شرعا ان اخلع حق خولته الشريعة اإلسمامية للزوجة لفك الرابطة
الزوجية عند االقتضاء و ليس عقد رضائيا " .2
و قررت كذلك "  ...إن الخلع أجازته الشريعة اإلسمامية و كرسه قانون األسرة و سواء
رضي به الزوج أو لم يرضی فإنه يكفي أن تعرض الزوجة بدال لفك الرابطة الزوجية دون
الحاجة غلى موافقة الزوج" .3
الفرع الثاني  :الخلع في ظل قانون السرة بعد تعديل : 2005
تعدى هذه المرحلة التي أراد المشرع من خمالها تحديد اإلطار الحقيقي للخلع  ،بحيث
اعتبره حقا للمرأة تتمتع به بصفة مطلقة  ،توازي حق الرجل في الطماق باإلرادة المنفردة حيث
نص المشرع في المادة  04المعدلة باألمر " 20/20يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع
نفسها بم قابل مالي  ،و إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع حكم القاضي بما ال
يتجاوز قيمة صداق المثل و قت صدور الحكم " و إذا كان المشرع الجزائري صريح في اعتبار
الخلع حقا للزوجة تستعمله دون موافقة الزوج مقابل دفع عوض مالي قدره القاضي وال يتجاوز
 -1قرار المحكمة العليا  ،ملف رقم  33880بتاريخ ،0990/24/03نقما عن آيت شاوش دليلة  ،المرجع نفسه  ،ص ، 302 .
منصوري نورة المرجع نفسه  ،ص . 033
-2قرار رقم  040060بتاريخ ،0996 /23/32نقما عن آيت شاوش دليلة المرجع نفسه  ،ص  ، 300 .منصوري نورة ،
المرجع نفسه  ،ص

.034

-3قرار المحكمة العليا  ،ملف  023393بتاريخ ،0994 /24/09نشره القضاة  ،العدد  ،00نقما عن المرجع نفسه  ،ص
.353
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القانوني
قيمة صداق الم ثل و كذا أصبح الزوج ال أثر له في إيقاع حق الخلع و ال في تقدير البدل الذي
أصبح ال يتجاوز صداق المثل و هذا إجحاف في حق الزوج.1
وجاء مؤكدا لهذا قرار المحكمة العليا رقم  606009بتاريخ 0200 /29/00قضية ب.
ع ضد (ط.ي)  .2أما فيما يتعلق بالخلع من حيث أنه فسخ أم طماق فإن المشرع الجزائري
منذ الوهلة األولى بتبيينه لماتجاه القائل يعد طماق ال فسخ و ذلك واضح من خمال الترتيب
الذي جاء به قانون األسرة من حيث وضعه للمادة  04من خانة الفصل الخاص بالطماق ألن
الخلع يلحق عقد زواج صحيح بينما يكون بطمانا أو فسخ يلحق عقد يشوبه عيب يتمثل أساسيا
في إخمال أحد أركان العقد واشتماله على مانع أو شرط يتنافى و مقتضياته بينما األمر يختلف
في  -الخلع إذ يرد على عماقة صحيحة ال يشوبها أي عارض بعيب العقد  ،و قد أكد هذا
اجتهاد المحكمة العليا في قرار شهير مؤرخ في 0969 /20/20حينما نؤه على أنه ال يلحق
الطماق إال التي عقد عليها بنكاح صحيح) .3
وفي األخير نستنتج أن المشرع الجزائري بتعديله لقانون األسرة الجزائري بموجب األمر
 20/20جعل الخلع حقا أصيما للزوجة إال أنه اكتفى بنص وحيد و هو المادة  04في األمر
المتعلق بحق المرأة اإلرادي و المنفردة في إيقاع الطماق مقابل مال تدفعه .4
ولإلشارة فإن المحكمة العليا لها ق اررات عدة في هذا الشأن سنعرضها في الفرع الثالث
إضافة إلى ق اررات أخرى صدرت في ظل القانون  00/84و غيرها و في كل ما تعلق بالخلع .

-1مسعودة نعيمة إلياس  ،المرجع نفسه  ،ص .

.080

 -2قرار المحكمة العليا  ،ملف  60009بتاريخ ،0200 /29/00مجلة المحكمة العليا  ، 0200العدد  0ص
-3باديس ذيابي  ،المرجع نفسه  ،ص
-4المرجع نفسه  ،ص .

.30.

.80
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الفرع الثالث  :الخلع على ضوء االجتهادات القضائية .
لم تستقر المحكمة العليا سابقا على اجتهاد مجتمع عليه  ،فمن يقول على الزوجين أن
يتراضيا على إنشاء عقد الزواج بالخلع  ،و هناك من يقول الخلع هو حق للزوجة منحته لها
الشريعة السمحاء من أجل فك الرابطة الزوجية .1
ولهذا تناقضت ق اررات المحكمة العليا الصادرة سابقا و اختلفت فجاء في بعضها أن
الخلع عقد رضائي و في البعض األخر جاء حق خالص للزوجة دون حاجة لموافقة الزوج و
فيما يلي بعض هذه الق اررات على اتجاهين :
أ -االتجاه الذي يشترط رضا الزوج لصحة الخلع :
لقد وجد تطبيقه في عدة ق اررات للمحكمة العليا أهمها - :القرار الصادر بتاريخ
 ،0980/20/28ملف رقم  06329والذي قضى ب" :من المقرر شرعا أن الطماق على مال
ال يفرضن على الزوجة كما ال يفرض على الزوج  ،إذا الخلع شرع لمعالجة حاالت  ،ترى
الزوجة فيها أنها غير قادرة على البقاء مع زوجها فتعرض عليه ما لمفارقتها  ،إن قبل تم اخلع
و طلقت منه ".2
 القرار الصادر بتاريخ ،0980 /24/00ملف رقم  " 36329الخلع " الحكم بالتطليق بينالزوجين خلع على مبلغ مالي قدره  3222دج طعن بالنقض لعدم رضی الزوج بالخلع  -قبول
الطعن  -إن المادة  04من قانون األسرة تشترط لصحة الخلع قبوله من طرف الزوج و ال
يمكن للقاضي فرضه عليه .3

 -1باديس زيابي  ،المرجع نفسه  ،ص .30 .
-2ملف رقم  ، 06329قرار بتاريخ ،0980/20/28نشرة القضاة  ،عدد خاص  ،ص  . 008 .نقما عن مسعودة نعيمة إلياس،
المرجع نفسه ص . 080 .
-3ملف رقم  ،36329قرار بتاريخ0980 /24/00المجلة القضائية  0لسنة  0989نقما عن دالندة يوسف  ،قانون األسرة مدعم
بأحدث اجتهادات المحكمة العليا  ،دار هومة للنشر و التوزيع  ،الجزائر  ،0220 ،ص  03 .أحمد لعور ،نبيل صقر  ،الدليل

القانوني لألسرة موسوعة الفكر القانوني القانوني  ،دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع  ،طبعة  ،0223ص32 .
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ب -االتجاه الذي ال يشترط رضا الزوج لصحة الخلع:
 قرار المحكمة العليا بتاريخ  32يوليو  0996و الذي جاء فيه ما يلي :لكن و حيث أن الخلعهو حق خولته الشريعة اإلسمامية السمحاء للزوجة لفك الرابطة الزوجية عند االقتضاء و ليس
عقدة رضائيا كما يزعم الطاعن في عريضة طعنه  ،و أن قاضي الحكم المطعون فيه عندما
استجاب لطلب الزوجة المطعون ضدها في الطماق خلع و قضی ها به  ،إنما طبق في ذلك
مبادئ الشريعة اإلسمامية و ما تنص عليه المادة  04من (ق  . ).ج )  .1قرار المحكمة العليا
في ،0999 /23/06ملف رقم  006039جاء فيه  :من المقرر فقها و قضاء أن قبول الزوج
للخلع أمر وجوبي وليست للقاضي سلطة مخالفة رأي الزوجين  ،فالزوج الطاعن لم يوافق على
الخلع والحكم المطعون ضدها في الطماق خلع و قضی ها به  ،إنما طبق في ذلك مبادئ
الشريعة اإلسمامية و ما تنص عليه المادة  04من (ق .أ .ج ) .2
قرار المحكمة العليا في ،0999 /23/06ملف رقم  006039جاء فيه  :من المقرر فقها و
قضاءا أن قبول الزوج للخلع أمر وجوبي وليست للقاضي سلطة مخالفة رأي الزوجين  ،فالزوج
الطاعن لم يوافق على الخلع والحكم المطعون فيه قضى بما يخالف رضا الزوج مما يعرضه
للنقض  ،فقررت المحكمة العليا  ،غرفة األحوال الشخصية والمواريث قبول الطعن شكما و
رفضه موضوع.3
قرار المحكمة العليا رقم  000994الصادرة بتاريخ ،0222/00/00قضية (في) ضد (ر) "
خلع -عدم عرض مبلغ الخلع  -رفض الدعوى لمخالفة القانون  ،إن قبول الزوج أو المبلغ الذي
يطلبه غير مشروط قانونا وذلك منعا لمابتزاز و االستغمال بين الزوجين  ،فعن الوجه الوحيد
-1ملف رقم  040060قرار بتاريخ0996 /23/32نقما عن الحسين بن شيخآث ملويا  ،المنتقى في القضاء األحوال الشخصية
 ،ج ، 0ط ،0دار هومة للنشر و التوزيع  ،الجزائر  . 0226 ،ص 400 .

.

 -2ملف رقم  040060قرار بتاريخ0996/23/32نقما عن الحسين بن شيخآث ملويا  ،المنتقى في القضاء األحوال الشخصية
 ،ج ،0ط ،0دار هومة للنشر و التوزيع  ،الجزائر  . 0226 ،ص .400 .

-3الحسين بن شيخآث ملويا  ،المنتقى في قضاء األحوال الشخصية  ،المرجع نفسه  ،ص  .ص .404 -400 .
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المأخوذ من مخالفة المادة  04من قانون األسرة قررت المحكمة العليا  :غرفة األحوال
الشخصية قبول الطعن ش ما و موضوعا " 1ألن رفض طلب الزوجة للخلع من طرف القضاة
فيه خطأ في تطبيق المادة  04قانون األسرة فرغم أنها لم تعرض بدل الخلع إال أنه تبقى
السلطة للقاضي في تقديره أما قبول الزوج للخلع فليس مشروط.
قرار المحكمة العليا رقم  ، 83623الصادر بتاريخ ،0990 /23/00قضية (ع.م ) ضد (ب.
د.ن) "خلع – تطليق الزوجة خلعا دون موفقة الزوج  -تطليق صحيح للقانون  ،من المقرر
قانونا أنه يجوز ل لزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال يتم االتفاق عليه فإن لم يتفقا على
شيء يحكم القاضي بما ال يتجاوز صداق المثل وقت  -الحكم  .و عليه فإن قضاة الموضوع
 في قضية الحال  -لما قضوا بتطليق الزوجة خلع دون موافقة الزوج طبقوا صحيح القانون ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن" .2هذه االجتهادات حسمت موقف المشرع الجزائري من
الخلع الذي فضلنا فيه في هذا المطلب  ،وستكون لنا دراسة ميدانية تطبيقية للتعسف في
المخالعة في المطلب الموالي.
المطلب الثالث :تطبيق التعسف في المخالعة (دراسة ميدانية) .
في هذا المطلب سوف نقوم بإسقاط معايير التعسف على المخالعة إلظهار مدى إمكانية
التعسف فيها كونها باإلرادة المنفردة للزوجة ( الفرع األول ) و من ثم نقدم بعض النماذج
لدعاوى الخلع (الفرع الثاني ) .

-1قرار المحكمة العليا  ،ملف رقم  ،000094الصادر بتاريخ ،0222 /00/00مجلة قضائية  0220العدد  ،0ص 093 .
نقما عن جمال سايس  ،االجتهاد الجزائري في مادة األحوال الشخصية  ،ج ، 0ط ، 0منشورات كليك  ،المحمدية  ،الجزائر ،
 ، 0203ص .ص .992-989.

-2قرار المحكمة العليا  ،ملف رقم  ، 83623الصادر بتاريخ ،0990 /23/00نشره القضاة  0220عدد خاص  ،ص ،034 .
نقما عن  :جمال سايس  ،المرجع نفسه  ،ص  .ص 0204 - 0203 .
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الفرع الول :معايير التعسف في المخالعة.
و بما أن الخلع حق شرعي للزوجة و نظ ار لما قد يترتب على سوء استعماله من أضرار
ألن محور دراستنا يرتكز على التعسف في الخلع فارتأينا أن نقوم بتطبيق معايير التعسف على
الخلع بنوعيها :المعايير الذاتية و الموضوعية
أوال :المعايير الذاتية أو الشخصية:
كما سبق لنا الذكر أن المعايير الموضوعية تتمثل في  :قصد اإلضرار وتحقيق مصلحة
غير مشروعة .
أ-معيار قصد اإلضرار :يتعلق هذا المعيار بالقصد و نية اإلضرار التي تكون الباعث الوحيد
لصاحب الحق في استعماله  ،و ألنها مسألة نفسية يتعذر التدليل عليها يمكن للقاضي
استخماصها من انعدام الفائدة الكلية للزوجة في إيقاع الخلع و األصل أن الخلع شع عند
الضرورة و بذلك فإن انعدام المبرر يجعل الخلع تعسفيا و يظهر ذلك من خمال تمحص الزوجة
ال إضرار و تمسكها بالخلع في جلسات الصلح الثماث من الرغم أن الزوج قد ال يرضى بالفراق
و من أمثلة هذا المعيا ر أن توقع الزوجة الخلع قصدا لإلضرار بزوجها أو بأهله انتقاما منهم
أو توقعه في مرض الموت قصد حرمانه من الميراث و قد يكون السبب تافه ال يتناسب مع ما
يترتب عليه من أضرار هذا الذي يعتبر قرينة على قصد اإلضرار بالزوج و الضرر ممنوع نقوله
(ال ضرر وال ضرار) و مثال ذلك أن تختلع الزوجة لمجرد أن زوجها يمنعها من الخروج من
البيت بدون سبب إال بإذنه .
ب-معيار تحقيق مصلحة غير مشروعة  :إذا كانت الزوجة تبتغي تحقيق مصلحة غير
مشروعة تخالف حكما أو مقصدأ شرعية فإنها تكون متعسفة فيه ذلك ألن الشرع إن جعل أمر
الخلع بإرادة الزوجة المنفردة كان ذلك عند استحالة الحياة الزوجية  ،1أما أن تستعمله دون سبب
-1بن زيطة الهادي  ،تعويض الضرر المعنوي في ق أج  ،دراسة مقارنة بالفقه اإلسمامي  ،دار الخلدونية للنشر  ،الجزائر
 ، 0223ص ( 032إسقاط الخلع على الطماق

).
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فقد يؤدي إلى اختمال في نقص المصلحة التي من المفروض الحفاظ عليها فأدى ذلك إلى
انعدام أسرة و من أمثلة هذه الحالة أن تستعمل الزوجة الخلع في مرض الموت بغرض حرمان
زوجها من الميراث ألنها لم تستعمل الخلع فيما شرع له إنما تقصد منه مصلحة مادية تتمثل في
حرمان زوجها من اإلرث و هي مصلحة غير مشروعة اتخذت حق الخلع وسيلة لتحقيقها فكان
الخلع تعسفية .
ثانيا  :المعايير الموضوعية أو المادية  :تتمثل في اختمال التوازن بين المصالح المتعارضة
وكذلك في الضرر الفاحش .
أ-معيار اختالل التوازن بين المصالح المتعارضة  :قد تقوم الزوجة بإيقاع الخلع بناء على
أسباب تعتبرها مبررات و ذلك لدفع الضرر عن نفسها و بالموازنة بين ما ينتج عن إيقاع حق
الخلع من مصالح و ما ينتج عنه من مفاسد و أضرار تلحق كل من الزوج و األوالد نجد أن
المفاس د و األضرار الناتجة أكبر من المصلحة المراد تحقيقها و بذلك تكون الزوجة متعسفة في
حقها و إسقاط للخلع على الطماق باإلرادة المنفردة للزوج نجد زياد صبحي يقول  " :إذا كان
للزوج مصلحة في إيقاع الطماق و ألحق بالمرأة ضر ار و كان الضرر كبي ار بجانب مصلحة
الزوج في إيقاع الطماق فإن الزوج في هذه الحالة يكون متعسفة".1
ومنه نستنتج أن الزوجة الموقعة للخلع بسبب فائدة قليلة مقارنة بالضرر الماحق بالزوج
تكون متعسفة .
ب -معيار الضرر الفاحش  :إن قيام الزوجة بخلع زوجها قد يضر به ضررة فاحشة خاصة إذا
مضت فترة طويلة من عيشهما معا وكان يبذل كل جهده في اإلنفاق عليها و بعد أن تقدم به
العمر قامت الزوجة بمخالعته و هو في أمس الحاجة إلى من يقف إلى جانبه و يخف عنه ألم
الوحدة و الفراق و مشاق الحياة الزوجة بذلك تكون حتما قد أضرت به ضرر فاحشا  .و خاصة
 --1جميل فخري محمد جانم  ،التدابير الشرعية للحد من الطماق التعسفي الفقه و القانون  ،دار حامد  ،األردن ،0229 ،
ص. 1981
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إذا كان قد أثنى شبابه في تلبية حاجاتها وبعد أن ترم اختلعت منه وتركته  ،وأصبحت فرصته
في الزواج مرة أخرى ضئيلة و بالتالي سيعاني من آالم الوحدة باإلضافة إلى النظرة المجحفة
في حقه من طرف أفراد المجتمع.
و كانت هذه معايير التعسف في المخالعة ذكرناها بإيجاز ملم في هذا الفرع أما في الفرع
الموالي فسنعرض نماذج الدعاوي الخلع.
الفرع الثاني  :إجراءات رفع دعوى الخلع.
في البداية يجب اإلشارة إلى أن دعاوى اخلع حسب نص المادة  04من قانون
اإلجراءات المدنية واإلدارية ترفع أمام المحكمة بعريضة مكتوبة و موقعة و مؤرخة تسمى
بعريضة افتتاح الدعوى تودع مرفقة بوثائق في قسم شؤون األسرة (حسب المادة  . 403ق .إ.
م .و ) .بالمحكمة الواقعة في حيز وجود مسكن الزوجية (حسب نص المادة  .406ق  ..م .و.
!) و الوثائق المرفقة هي :
 نسخة من عقد الزواج  .شهادة ميماد الزوجة . شهادة ميماد الزوج . بطاقة عائلية .شهادات ميماد األبناء .و تكون دعوى الخلع خاضعة إلجراءات الصلح إلزامية ( حسب نص المادة  .49ق.
أ.ج) و تكون سوية ( حسب المادة  . 439ق .إ.م  .و ، ) ! .و تكون جلسات الصلح قبل
الحكم بالخلع الذي يكون حكم ابتدائي مائي على مستوى الدرجة األولى ( حسب المادة 03
ق.أ.ج) إال جوانبه المادية فإنها تقبل االستئناف .
ولقد وضعنا بين أيديكم نموذج عريضة افتتاحية لطلب الخلع ، 1و التي بواسطتها تباشر دعوى
الخلع وكذلك ح م صادر بشأن قضية خلع عن محكمة مستغانم.
 -1أنظر المماحق المرفقة المعنونة والمرقمة ب.)I.II ( :
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أثار التعسف في إستعمال الحق

الفصل الثاني
المبحث الول في تعريف الضرر
المطلب االول  :تعريف الضرر و أنواعه .
أوال :تعريف الضرر لغة:

جاء في لسان العرب : 1الضر ضد النفع ،والضر بالضم الهزال وسوء الحال ،ويضيف صاحب
لسان العرب قوله :والمضرة خماف المنفعة ،والضار وراء:
القحط والشدة ،والضر سوء الحال وجمعه أضر ومن ذلك قولهم:
يعفي کلو مهن البواقي

وخمال األضر جم من العيش

وكذلك الضرر والتضرة ،والتضرة األخيرة مثل بها سيبويه 2وفسرها السيرافي ،3وقوله
أنشده ثعلب:
محلى بأطواق عتاق يبينها

على الضر راعي الضأن لو يتوقف

إنما كني به عن سوء حاله في الجهل وقلة التمييز يقول :کرمه وجوده يبين لمن ال يفهم
الخير فكيف بمن يفهم؟ ..وقيل :الضراء النقص في األموال واألنفس وكذلك الضرة والض اررة
والضرر في مالي ،وسئل أبو الهيثم 4عن قول األعشی :5ثم وصلت ضرة بربيع ،فقال :الضرة
شدة الحال فعلة من الضر .وأضاف صاحب لسان العرب

6

 -أيضا :-والضر أيضا هو حال

 -1لسان العرب ()۳۱ - 6 /۳۰۱
  -2هوعمروبنعثمانبنقشيرالحارثيبالوالءأبوبشرالملقبسيبوبه،إمامالنحاة،وأولمنبسطعلمالنحو،ولدفي
إحاديفريشيرازوقدمالبصرةفلزمالخليلبنأحمدفقاقه،وألفكتابهالمسمى"كتابسيبويهفيالنحولميصنعفيلهوالبعده
مثله،ولدسنة342هوتوفيسنة۰۸۱ه -األعالمللزركلي(د.)۲۱۲وانظرأيضابغيةالوعاة.۲۳۱، ۲/۲۲۲طالبابي
الحلبي
 -3هو يوسف بن الحسن بن عبدهللا بن المرزبان أبو محمد السيرائي ،أديب لغوي من أهل بغداد ،نسبته إلى سيراف و أصله
منها ،ولد سنة ۱۱۰هـ وتوفي سنة  ۱۸۱هـ .انظر األعالم للزر كلي ( .) ۹۲۸/۲وانظر أيضا بغية الوعاة . ۱ ۹/۱۱
 -4هو أبو الهيثم الرازي كان إماما لغويا أدرك العلماء وأخذ عنهم وتصدر بالري لإلفادة ،ومات سنة  ۹۷۲ه .انظر  :بغية
الوعاة في طبقات اللغويين والتحاة للسيوطي  ۹ /۹۹۲ط أولى البابي الحلبي.
 -5هو ميمون بن قيس  ،ولد في قرية منفوحة من اليمامة في قومه بن قيس بن ثعلبة  ،وهم بطن من بطون بكر بن وائل بن
ربيعة ،وكان أعشى العينين ،وهو من مشاهير شعراء الجاهلية ،مات على جاهليته عام۷ه .انظر ترجمته في مقدمة ديوانه،

مطبعة دار صادر ،بيروت.
-6المرجع السابق.
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الضرير وهو الزمن ،والضراء الزمانة ،قال ابن األعرابي :1الضرة األذاة ،وقوله عز وجلَ :غ ْي ُر
ِ
َّر ِر(النساء .)00 :أي :غير أولي الزمانة ،وقال ابن عرفة :2أي :غير من به علة
أُولي الض َ

تضره وتقطعه عن الجهاد ،وهي الض اررة أيضا ،يقال :ذلك في البصر وغيره.
وجاء في محيط المحيط ما يلي:

ضره وضر به ض ار وضره ضد نفعه ،أي :جلب إليه الضرر ،والضر بالفتح مصدر
وبالضم اسم ،ويقال :أضرني فمان إذا دنا من دنوا شديدا ،وأضر الرجل :راحت عليه ضرة في
المال ،ومن ذلك قولهم:
أنك فيهم غني مضر

بحسبك في القوم أن يعلموا

وأضاف صاحب محيط المحيط :الضرر سوء الحال والضيق والنقصان يدخل في
الشيء.
وجاء في موسوعة العلوم اإلسمامية ،أن الضرر هو سيمان الدم في الجراحة وكذا في
حدود األمراض.
ومن ا لنهاية في غريب الحديث ألبي السعادات نقتطف ما يلي" :يقال ضرني فمان إذا
دنا مني دنوأ شديدا".
وبعد عرض هذه النصوص ،يمكننا أن نستخلص المعاني اللغوية لكلمة الضرر ،وهي
كثيرة كما رأينا ،ومن ذلك أن الضرر ورد في اللغة بمعنى ما كان ضد النفع ،وهو أشهر
معانيه ،وقيل :هو النقص في األموال واألنفس ،وخصه بعضهم بالنقص في المال ،وقيل :هو
النقص يدخل في الشيء ،وقيل :معناه الهزال وشدة الحال ،وقريب من هذا المعنى قولهم :هو
 -1هو محمد بن زياد أبو عبداهلل بن األعرابي ،من موالي بني هاشم ،کان عالمة باللغة والشعر ،کشي السماع ،راوية لألشعار،
حسن الحفظ لها ،كان موطه بالكوفة ،ولد سنة  ،هاه ،وتوفي على الراجح سنة  ۹۹۲ه .بغية الوعاة للسيوطي (/0د ،۲۰۲
 ) ۲۰ط أولى البابي الحلبي.
 -2هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي المالكي ،أبو عبداهلل ،إمام عمامة برع في األصول والفروع والعربية و
المعاني والبيان والقراءات و الفرائض والحساب ،لم يكن في المغرب من يجري بحراه في التحقيق ،وال احتمع لهم ما أجتمع له
في العلم ،ولد بتونس سنة ۷۲۲ه ،وتوفي ليلة  04من جمادی اآلخر سنة ۷۸۹ه .بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (

 ) ۲ /۹۹۲البابي الحلبي،
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القحط والسنة والشدة ،وذكروا من معاني هذا اللفظ أيضا األذاة و الزمانة ،واستعمل كذلك
للداللة على عمي البصر ،كما استعمل بمعنى الدنو الشديد ،وجاء بمعنيسيمان الدم.
واآلن يجدر بنا أن نحدد المعنى اللغوي لكلمة الضرر بما يتفق وموضوع کتابنا.
من عرض المعاني السابقة ،للفظ الضرر بصيغة المختلفة ،وجدنا أن المعنى الذي يتفق
وموضوع البحث الذي هو (التعويض عن الضرر) تعريف الضرر بأنه:
ما كان ضد النفع ،وأقرب من هذا مطابقة لموضوع البحث ،قولهم :إن الضرر يعني النقص
في الشيء كما ذكره صاحب محيط المحبط . 1أو هو النقص في األموال واألنفس كما جاء في
لسان العرب.
المعنى الثاني أدق في شموله للمعنى الذي نقصده ،والمعنى األول أوسع داللة ،وأخص
المعنيين الثالث؛ ألن النقص في المال والنفس داخل في تعريف الضرر بأنه النقص في
الشيء؛ ألن الشيء شامل للمال والنفس وزيادة ،والنقص في الشيء يندرج تحت عبارة ضد
النفع قطعا ،ومضادة النفع تأتي من النقص وغيره.
كما أننا نجد أن المعنى السابق هو اإلطماق الشائع لكلمة الضرر ،وأكثرها استعماال في
المعنى الذي حددناه ،فإذا أطلقت كلمة الضرر يفهم منها ما كان ضد النفع ،وناد ار ما تستعمل
في المعاني األخرى التي ذكرتها كتب اللغة.
وقد استعملت النصوص الشرعية كلمة الضرر في عدة مواضع من الكتاب والسنة ،وفيما يلي
نذكر أمثلة لذلك:
س ِ
ُّر َد َعا َنا لِ َج ْن ِبه ِِ (يونس .)۲۹ :وقال جل شأنه أيضا:
 قوله تعالىَ ( :وِا َذا َم َّان الض ُّ
س َ
اإل ْن َ
سهُ (يونس .)۲۹ :فما كان من سوء حال وفقر أو شدة في بدن فهو
ضٍّر مَ َّ
َكأ ْ
َن لَ ْم َي ْد ُع َنا إِلَى ُ
ضر ،وما كان ضد النفع فهو ضر ،يؤكد ذلك أن اهلل عز وجل قد قابل الضر للنفع في

ض ًّار أ َْو أ ََر َاد ِب ُك ْم نَفْعا (الفتح)۲۲ :
قوله:قُ ْل فَ َمن َي ْملِ ُك لَ ُكم ِّم َن اللَّ ِه َ
ش ْيئا إِ ْن أ ََر َ
اد ِب ُك ْم َ
-1ج  ،۹ص.۲۹۲۹
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ب َوَال شَ ِهيدٌ (البقرة ،)۹۸۹ :وفي تفسيره وجهان:
ومنها أيضا قوله تعالىَ :وَال يُ َ
ض َّار كَاِت ٌ

أحدهما ال يضار فيدعى إلى أن يكتب وهو مشغول ،واآلخر :أن معناه ال يضار الكاتب أي:
ال يكتب إال الحق ،وال يشهد الشاهد إال بالحق ،فالمعنى األول :فيه إلحاق األذى بالكاتب ،بينما

ض َّار َواِلدَةٌ ِب َولَِدهَا
المعنى الثاني :يدل على نهي الكاتب أن يؤذي غيره،ومنها قوله تعالى :ال تُ َ
ود لَّ ُه ِب َولَِد ِه (البقرة .)۲۹۹ :والمعنى:
َوَال َم ْولُ ٌ

يجوز أن يكون المعنى ال تضارر على وزن تفاعل ،وهو أن ينزع الزوج ولدها منها فيدفعه

إلى مرضعة أخرى ،وهذا من قبيل الضرر المعنوي الذي يصيب العاطفة ،ويجوز أن قوله
تعالى :وال تضاه معناه :ال تضار األم األب فما ترضعه ،أي :توقعه في ضيق ومشقة وحرج،
وهذا من قبيل اإلضرار باالمتناع عن الفعل النافع.
َّرِر  ..أي:
ومن معاني الضرر التي وردت في القرآن الكريم قوله تعالىَ ... :غيْ ُر أُوِلي الض َ

غير أولي الزمانة ،وهي العلة ا لتي تضر صاحبها وتقطعه عن الجهاد ،وهذا من قبيل الضرر
الجسمي
ومن أمثلة استعماالت الضرر في السنة الشريفة ما يلي:
قوله صلى اهلل عليه وسلم« :ال ضر وال ضرار»  .1ومعنى الضرر هنا :ما كان ضد النفع،
ومنه الحديث « :إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة اهلل ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضارران
في الوصية فتجب لهما النار» . 2والمضارة أال تمضي الوصية ،أي :ينقص بعضها أو يوصي
لغير أهلها ،ونحو ذلك مما يخالف السنة.
ثانيا :تعريف الضرر اصطالحا:
تناول كثير من الفقهاء وبعض األصوليين لفظ الضرر بالتعريف ،أثناء شرحهم للحديث الذي
رواه الجماعة إال النسائي .عن ابن عباس رضي اهلل عنهما -قال :قال رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم" :ال ضرر وال ضرار".
 -1حديث حسن وسيأتي ذكر مصادره بالتفصيل ()۹
-2سنن الترمذي ( ) ۲ / ۹۲۹رقم



۹۲۲۸
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والتعاريف التي ذكروها للفظ الضرر ،هي:

- 0الضرر :هو النقص الذي يلحقه الرجل في شيء أخيه
 - 0الضرر :هو الفعل الضار من واحد فقط.
- 3الضرر :هو الفعل الضار أبتداء
 -4الضرر :ما تضر به صاحبك وتنتفع به أنت.
 -0الضرر :هو إلحاق مفسدة باآلخرين مطلقا.
 -6قال بعض المالكية :إن الضرر هو الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة.
 -3الضرر :هو النقص في النفس أو الطرف أو العرض أو المال) .1
مناقشة هذه التعاريف:
يظهر على التعريف األول والثاني والثالث قصور بين؛ ولعل ذلك ناتج عن مقابلة
الشراح للضرر بالضرار ،واعتمادهم في تعريفه على السياق في الحديث؛ وبخاصة التعريف
الثاني والثالث ،أما األول :فقد اكتفى صاحبه بالمعنى اللغوي اللفظ الضرر ،لذلك نجد هذه
التعاريف للضرر غير وافية ،وال تكاد تلمح فيها المعنى الذي نقصده .أما التعريف الرابع :ففيه
معنى إلحاق مفسدة باآلخرين ،لكنه قيده بقوله« :و تنتفع به أنت» ،والصواب :أنه ليس هناك
لزوم لهذا القيد ،فإلحاق الضرر بالغير ال يستلزم دائما أن تكون فيه منفعة للضار؛ ولعل
صاحب هذا التعريف يقصد الضرر الذي ينتج عن فعل مقصود ،ولم يضع في اعتباره أن
الضرر كما يكون مقصودة يمكن أن يكون كذلك من غير قصد ،فالعمد والخطأ في أموال
الناس سواء ،وحتى لو كان يقصد بهذا التعريف الضرر الذي ينتج بسبب انتفاع المرء بملكه،
فما نسلم له کون حصول المنفعة للضار ممازما للفعل الضار الذي يصدر عنه.

 -1انظر هذه التعاريف في أحكام األحكام شرح أصول األحكام مجلد  ۹ص  ،86نصب الراية ج ،4ص ،۹۸ 4شرح الزرقانی ج  ،4ص

 ،۹۹النهاية ج ،6ص  ، 40 ،42نيل األوطار للشوكاني جد ،ص  ،۹۸۹جامع العلوم والحكم ص  ،۹۲۷غاية األصول ص  ،۹۲۲بدائع
المنن ج  ،۹ص  ،۲۲۹غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائر ج  ،۲ص .۲۲۸
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أما التعريف الخامس الذي ذكره بعض فقهاء المالكية ،فهو وان كان قريبا من التعريف الرابع؛
إال أنه أضاف إليه قيدا أخر زيادة على القيد الذي أورده التعريف السابق؛ فكان بذلك أكثر
التعاريف بعدا عن الصواب؛ ألنه قيد تعريفه للضرر بقيدين ،فحصره بذلك في صورة ضيقة
جدا ،وهذان القبدان هما :فيده أوال :بأن يكون النفع ممازما للفعل الضار ،بالنسبة لمن صدر
عنه ،وهو عين القيد الذي جاء في التعريف السابق .وثانيا :كون الضرر خاص بالجار ،وهذا
لم يقل به أحد ،والجمهور على خمافه ،بل هو محض تحكم ،وال دليل يسنده؛ ولذلك وجدنا أن
العمامة الشوكاني -رحمه اهلل  -يقول :إن الضرر على أي صورة كان فهو محرم من غير فرق
بين الجار وغيره ،فما يجوز في صورة من الصور إال بدليل يخص به هذا العموم ،فعليك
.مطالبة من جوز المضارة في بعض الصور بالدليل ،فإن جاء به قبلته واال ضربت بهذا
الحديث وجهه).1
ولعل التعريف السادس أقرب التعاريف السابقة إلى المراد؛ وان كان ينقصه التفصيل من
جهة ،ومن جهة أخرى فقد أطلق المعنى دون قيد؛ مما جعل التعريف غير مانع لدخول ما ليس
مراد ا في التعريف؛ ألن التعازير الشرعية ضرر ،ولكن إجراءها جائز ،وكذلك الدخان الذي
ينتشر من مطبخ دار شخص إلى دار جاره يعد ضررة؛ ألنه قد يضر بالجيران مباشرة ،ويسبب
اشتهاء األطعمة للفقراء منهم ،فينشأ عن ذلك ضرر لهم ،فهذه األضرار وما شابهها المؤاخذة
فيها ،فيجب أال تدخل في تعريف الضرر).
ومن غير شك فإن التعريف األخير أكثر التعاريف السابقة جميعا تفصی؛ ألنه ذكر محل
الضرر؛ وهو العرض والنفس والمال .ثم إنه أكثر مطابقة للمعنی المقصود من الضرر باعتباره
أحد أسباب الضمان؛ ألن دراستنا للضرر هنا تأتي معنی :يشمل عدة مسائل ذکرتها كتب الفقه
متفرقة في أبواب مختلفة؛ وألننا ال نذكر الضرر هنا إال مقرونة بالتعويض؛ وعليه فذكر محل
 -1هو محمد بن علي بن محمد عبداهلل الشوكاني ،فقيه بحتها من كبار علماء اليمن من أهل صنعاء ،ولد بهحرة شوكان من بماد غوالن
باليمن ،ونشأ بصنعاء ،وولي قضاءها سنة ۹۹۲ام ،ومات حاكمة بها ،كان يرى تحريم التقليد .له من المؤلفات  004مؤلفا ،منها :نيل

األوطار ،وفتح القدير في التفسير ،كان مولده سنة  ۲۲۷۹ه وتوفي -رحمه اهلل -سنة ۲۹۰.ه.


74

أثار التعسف في إستعمال الحق

الفصل الثاني

الضرر هنا في غاية األهمية ،وهذا ماجعل هذا التعريف يكاد يطابق ما ذهب إليه الفقهاء
المحدثون ،الذين يتجهون في دراستهم للفقه ،إلى جمع شتات المسائل المتشابهة تحت نظرية
واحدة ،ويؤخذ على هذا التعريف إطماقه لمعنى الضرر ،حتى شمل المشروع منه والمأذون فيه
شرعا.
و سنورد فيما يلي ما جاء في تعريف الضرر عند الفقهاء المحدثين ،من ذلك قولهم« :المراد
بالضرر كل أذى يصيب اإلنسان فيسبب له خسارة مالية في أمواله سواء كانت ناتجة عن
نقصها أم عن نقص منافعها أو من زوال بعض أوصافها ونحو ذلك؛ مما يترتب عليه نقص
في قيمتها عما كانت عليه قبل حدوث ذلك الضرر كالضرر الجسمي والضرر المعنوي ،فقد
خص هذا التعريف بالضرر المالي؛ ولعله قد قصر التعريف على الضرر المالي؛ ألنه النوع
الوحيد الذي يستلزم التعويض في نظره ،أما الضرر المعنوي  -كما يظهر فهو غير قابل
للتعويض ،وأما الضرر الجسمي ،فهو وان كان يوجب بدال مالية في حالة امتناع القصاص
لسبب ما ،فهو في نظر الكاتب عقوية وليس تعويضا عن ضرر ،وال فرق في ذلك عنده بين ما
يستوجب الدية أو األرش أو حكومة العدل .وال شك أن الضرر المالي هو أهم أنواع الضرر،
بل هو المقصود األول عند التحدث عن الضرر ،ورغم أن موضوع البحث ،يدور في أغلب
فصوله حول الضرر المالي والتعويض عنه؛ وذلك لكثرة مسائله ،وتنوع موضوعاته وفروعه،
وكثرة حوادثه ،إال أنه ال ينبغي أن نسقط بقية األنواع من التعريف؛ ألن اللفظ شامل لجميع
أنواع الضرر .فما بد من تعميم التعريف حتى يشمل بقية أنواع الضرر ،وال يضيرنا بعد ذلك،
أن تخص الضرر المالي بدراسة مستفيضة ،ونشير إشارة موجزة لبقية األنواع األخرى .فمابد إذا
من إضافة الضرر المعنوي ،والضرر الجسمي إلى التعريف السابق.
وعرفه آخر بقوله« :هو عبارة عما يصيب المعتدى عليه من األذى ،فينلف له نفس ،أو
عضوا ،أو ماال متقوما محترما».1

-1المسئولية التقصيرية عن فعل الغير السيد أمين ص
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يفهم من هذا التعريف أنه قد قصر الضرر على ما حصل بطريق التعدي ،والمعروف أن
الضرر كما يحدث بالتعدي على نفس الغير أو ماله ،يحدث من غير تعد ،فقد يحدث الضرر
نتيجة القيام بفعل مباح ،فحصر الضرر فيما كان بالتعدي تقييد ال لزوم له ،ثم هو قد أسقط
كذلك الضرر المعنوي من التعريف ،رغم أن اللفظ يشمله.
من مزايا هذا التعريف؛ أنه قيد المال الذي يكون محما للضرر بكونه محترم منفوما ،وهذه
لفتة طيبة في التعريف؛ ألن الضرر المراد في التعريف هو ما يعتبره الشرع ضررة ،وأما ما
اليعتبره الشرع ضررا ،فهو وان سمي ضر ار في اللغةفإنه ال يترتب عليه شيء .خمافا للضرر
المعتبر شرعا فإن فيه التعويض وغيره.
و لعل أقرب التعاريف الحديثة إلى مطابقة المعنى المراد هو اآلتي:
«الضرر هو إلحاف مفسدة باآلخرين ،أو هو كل أذى يلحق الشخص ،سواء أكان في ماله أو
جسمه أو عرضه أو عاطفته».1
قد شمل هذا التعريف جميع أنواع الضرر؛ ولكنه ترك المحززات ،وهذا ما يجعله غير
مانع؛ ألنه بهذا اإلطماق ،يمكن اعتبار إتماف المال غير المنقوم ضررا ،واتماف النفس غير
المعصوبة كذلك.
وعد مناقشة هذه التعاريف يمكننا أن نضع للضرر تعريف جامعا ،متجنبين فيه المآخذ التي
رأيناها في التعاريف السابقة ،فيكون بحمد اهلل التعريف الذي نرتضيه وهو اآلتي:
« الضرر هو كل أذى يلحق الشخص سواء أكان في مال متفوم محترم ،أو جسم معصوم ،أو
عرض مصون».

 -1نظرية الضمان لوهبة الزحيلي ص
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المطلب الثاني  :شروط الضرر و إثباته .

نتناول في هذا المطلب شروط الضرر الموجب للتعويض (الفرع األول ) و كيفية إثبات هذا
الضرر الفرع الثاني ) .
الفرع الول  :شروط الضرر الموجب للتعويض .
لكي يكون الضرر موجب للتعويض يشترط عدة شروط :
أوال  :أن يمس الضرر بحق أو مصلحة مشروعة :
سوآءا كان هذا الحق مادية أو معنوية فيجب لمساءلة المعتدي أن يمس هذا االعتداء
بمصلحة أو حق يحميه القانون  ،1أي أن تكون المصلحة التي أخل بها الضرر مصلحة
مشرعة غير مخالفة لدين و النظام  ،أما إذا كانت المصلحة غير مشروعة فإنها ال تستوجب
التعويض  ،2فكل ضرر يلحق بالزوج من جراء تعسف الزوجة بخلعها له التحقيق مصلحة مالية
أو نفسية وجب مساءلة الزوجة .
ثانيا  :أن يكون الضور محقق الوقوع certain :
ال يكفي اإلخمال بمصلحة مشروعة للمضرور للمطالبة بالتعويض بل البد أن يكون هذا
اإلخمال محققا ،بمعنى أن يكون الضرر قد وقع فعما donnage réaliséأو سيقع حتما الن
الضرر الغير محقق قد يقع وقلم ال يقع ، 3و لقد أجمع الفقه و القضاء على أنه إذا لم يكن
الضرر قد تحقق فيكفي أن يكون وقوعه مؤكدا ولو تراخي إلى المستقبل  ،4فيعتد إذن بالضرر
المستقبل دون الضرر المحتمل حيث ال صعوبة في التعويض عن الضرر الذي تحقق فعما بأن
اتضحت معالم حدوده بصورة نهائية مما يسهل تحديده و الحكم بالتعويض الذي يجبره ،5ويكون
-1بلحاج العربي  ،النظرية العامة لمالتزام في (ق.أ .ج)  ،المرجع نفسه  ،ص  .ص 008 - 003.

 -2عبد الرزاق أحمد السنهوري  ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  ،ج ، 0المرجع نفسه  ،ص

.

.934.

-3أحمد حسن قدادة  ،الوجيز في شرح (ق.أ .ج )  ،ج ، 0مصادر اإللتزام ( ،ب .د.ن) الجزائر  ، 0994 ،ص 049 .

.

-4مقدم ستيد  ،نظرية التعويض عن الضرر المعنوي ( ،ب .ط ) ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر  ،ص ، 090.ص-93
.42

 -5أحمد شوقي محمد عبد الرحمان  ،البحوث القانونية في مصادر االلتزام اإلدارية والغير إدارية  ،دراسة فقهية وقضائية ،
(ب.د.ن)( ،ب.م.ن ) ،0220 ،ص ص
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الضرر في الخلع محققا إذا وقع فعما و مثال ذلك أن يصاب الزوج المختلع تعسفا بصدمة
نفسية من جراء طماقه الذي هو بدون أ سباب  ،أمام الضرر المستقبلي فيتمثل في األثر الناجم
عن الصدمة النفسية الناجمة عن االنفصال و ما سينجز عن ذلك من تبعات أما الضرر
االحتمالي فهو ضرر لم يتحقق بعد فقد يقع في المستقبل وقد ال يقع و طالما أن وقوعه في
المستقبل أمر غير أكيد فما يمكن المطالبة بالتعويض عنه عكس الضرر الناتج عن تفويت
الفرصة فهو يوجب التعويض ،1ومثال ذلك تقليل الفرصة على الزوج المختلع بسببكبر سنه من
إيجاد من تقبل به كزوج بعد هرمه ،كأن تختلعة بعد  00سنة من الزواج فضما عن ذلك من
نكران للعشرة الزوجية الطويلة و على كل فإن في تقدير الضرر المعنوي في مثل هذه الحاالت
و الحكم باستحقاق التعويض وعدمه أمر نسبي و ينبغي أن تعالج كل حالة على حدى إال أن
هذا ال يمنع من وضع ضوابط لذلك لتكون مرجعا وأساسا يبنى عليها و يحتج بها.
ثالثا  :أن يكون الضرر مباشرة .
الضرر إما أن يكون مباشرة أو غير مباش ار  ،فالضرر المباشر هو الذي ينشأ عن الفعل
الضار بحيث أن وقوع هذا الفعل يؤدي حتما إلى ترتيب هذا الضرر و يكون كافية لحدوثه ،أما
الضرر الغير مباشر فهو الذي يحدث نتيجة للفعل الضار األصلي دون أن يتصل مباشرة
فيكون الفعل األصلي عاما الزم خصول الضرر ولكن ال يكون وحده كافية إلحداثه و إنما
تدخل أسباب أخرى ،2فلكي يقال عن الضرر أنه مباشر يجب أن تكون بينه و بين الفعل
الضار عماقة سببية كافية )e lien de causalité0( 3وقد جاء في نص المادة  080ق.م.
ج) الوارد بشأن آثار االلتزام بصفة عامة ":إذا لم يكن التعويض مقدارة في العقد أو في القانون
ف القاضي هو الذي يقدره ،ويشمل التعويض ما لحقه من خسارة أو ما فاته من کسب ،بشرط أن
يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالتزام أو للتأخير في الوفاء به ،ويعتبر الضرر نتيجة
-1حياة خطاب  ،الطماق التعسفي وآثاره في التشريع الجزائري  ،مذكرة ماستر في الحقوق  ،تخصص أحوال شخصية  ،كلية
الحقوق  ،جامعة محمد خيضر بسكرة  .0200/0204 ،ص.49 .

-2مسعودة نعيمة إلياس  ،المرجع نفسه  ،ص .
-3علي علي سليمان  ،المرجع نفسه  ،ص.
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طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول  .غير أنه إذا كان االلتزام
مص دره العقد فمايلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيمة إال بتعويض الضرر الذي
كان يمكن توقعه عادة وقت العقد " ومقتضى هذا النص الضرر الذي يوجب التعويض عن
ذلك األذى الذي ينجم مباشرة عن الخطأ أو الفعل الضار ،أي الضرر المباشر دون غيره و
الضرر المباشر هو الذي يستطيع المضرور أن يتوقاه ببذل عناية الرجل العادي 1ورغم أنها
تحدثت عن الخطأ العقدي إال أنه يمكن تعميم الحكم ،والحكم بالتعويض عن أي ضرر مباشر
أيا كان سببه.2
والضرر المباشر في الحلم هو الذي ينجز عن التعسف في استعمال حق الخلع كأن تمارس
الزوجة بعد وقت قصير من الزواج دون سبب أو دون سابق إنذار فيسبب للزوج ضر ار ماديا
ومعنويا من جراء اإلنفصال فهذا يعد ضر ار مباش ار .
رابعا :أن يكون الضرر شخصية.
الضرر کا سبق تعريفه هو األذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه
أو مصلحة مشروعة متعلقة به شخصية و هذا ما يبرز الطابع الشخصي للضرر سواءا كان
ماديا أو معنويا فيجب أن يكون الضرر الذي يصيب الشخص المطالب بالتعويض شخصية
عن الفعل الضار فتتوفر فيه المصلحة الشخصية حتى تكون دعواه مقبولة وينصرف القصد في
الضرر الشخصي إذا كان طالب التعويض هو المضرور أصما فيجب عليه أن يثبت ما أصابه
من أضرار.3
ومسألة الضرر الشخصي تثير حالة أخرى في الضرر المرتد و هو األذى الذي يصيب
الغير كاألضرار التي يصيب الخلف نتيجة وفاة السلف ،و عليه في هذه الحالة فإن ورثة
المتوفي يحق لهم المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي خق بمورثهم ال من الجروح التي أحدثها
 -1علي فيمالي  ،المرجع نفسه  ،ص 096
-2حياة خطاب  ،المرجع نفسه  ،ص .

.
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-3مسعودة نعيمة إلياس  ،المرجع نفسه  ،ص / . 009 .حياة خطاب  ،المرجع نفسه  ،ص . 02.
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فحسب ،وانما من جراء الموت التي أدت إليه هذه الجروح باعتباره من مضاعفاتها  ،فمتى ثبت
للمضرور الحق في التعويض عن الضرر الذي لحقه من الفعل الضار قبل وفاته  ،فإن ورثته
يتلقونه عنه في تركته و يحق لهم مطالبة المسؤول عنه بالتعويض عن الضرر الذي سببه
لمورثهم .1
والمشرع المصري في هذا الصدد نص في المادة  0/008من القانون المدني على أن الحق
في التعويض عن الضرر األدبي ال ينتقل في القانون إال في حالتين:
الحالة األولى :أن يكون المضرور قد رفع المطالبة بالتعويض فينتقل الحق إلى الورثة بعد وفاته
 .الحالة الثانية :أن يكون التعويض قد تحقق باتفاق بين المضرور و المسؤول.
أما بالنسبة للمشرع الجزائري فإنه لم يرد نص في قانونه في هذا الشأن ومع ذلك يمكن
القول يأخذ بالحالة التي نص عليها القانون المصري.2
بالنسبة للخلع فإننا ال نرى مانعة من جواز مطالبة ورثة الزوج المختلع بالتعويض عن
الضرر الماحق بمورثهم شخصية أثناء حياته  ،بحيث إذا توفي هذا األخير قبل حصوله على
التعويض الناتج عن التعسف في إيقاع حق الخلع و بعد مطالبته به  ،ينتقل حق المطالبة
بالتعويض إلى الورثة .ألن التعويض أو ما يسمى ببدل اخلع يدخل في الذمة المالية للورثة بعد
وفاة مورثهم ولذلك لهم الحق في المطالبة به.
خامسا :أن ال يكون قد سبق تعويض الضرر.
وهذا الشرط يعتبر من الشروط المعروفة بداهة ،وذلك أننا نتحدث عن الشروط التي
بمقتضاها يكون الضرر حريا بالتعويض عنه ،فإذا كان الضرر قد سبق التعويض عنه  ،فما
محل للنظر فيه.3

 -1بلحاج العربي  ،النظرية العامة لمالتزام (ق.م .ج) ،المرجع نفسه  ،ص 063

.

-2بلحاج العربي  ،النظرية العامة لمالتزام في (ق.م .ج)  ،المرجع نفسه  ،ص  ، 068أخذ عن علي علي سليمان  ،دعوی
الخلف للمطالبة بالتعويض عن الضرر الموروث و عن الضرر المرتد (ق.م .ج) ،0988 ،ص .

-3محمد بن عبد العزيز أبو عباة  ،المرجع نفسه  ،ص

.009.
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فما يجوز أن يحصل المضرور على أكثر من تعويض اإلصماح بعينه ،فإذا قام محدث الضرر
بإصماح الضرر بمحض إرادته  ،فيعتبر أنه قد و بالتزامه و ال يحق للمضرور المطالبة
بالتعويض عن ذلك الضرر  ،إال أنه يمكن للمضرور الرجوع عليه بالتعويض عن الضرر الذي
لم يشمله التعويض. 1
الفرع الثاني :إثبات الضرر الموجب للتعويض.
وعليه يبني إثبات التعسف :
أوال :عبء اإلثبات:
وفقا للقاعدة العامة فإن "البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر " 2وأصل هذه
القاعدة الحديث النبوي الشريف "البيته على المدعي واليومي على المدعى عليه "3فيقع عبء
إثبات الضرر على المضرور  .و ألصل هو أن صاحب الحق ال يتحمل عبء اثبات
مشروعية استعمال حقه ،ذلك أن االستعمال المشروع للحق هو الواجب افتراضه ابتداءا إلى أن
يقوم الدليل على العكس.4
فبالرجوع إلى القواعد العامة يتضح أن عبئ إثبات الضرر في المسؤولية عن التعسف في
استعمال الحق يقع على عاتق المضرور  ،طالب التعويض الذي ال يستطيع السير في
المسؤولية خطرة قبل إثبات وذلك وفقا لما تقتضيه القاعدة الماء المذكورة آنفا .
ثانيا :وسائل اإلثبات.
ب الرجوع إلى القواعد العامة التي تحكم اإلثبات في دعوى المسؤولية عن األفعال الشخصية
فإننا نجد اإلثبات فيها يتم بكافة طرق اإلثبات األغا وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق

-1بريكي حجيلة  ،المرجع نفسه  ،ص  .ص .04 -03 .
-2إدريس فاضلي  ،الوجيز في النظرية العامة لمالتزام  ،ديوان المطبوعات الجامعية  ،الجزائر  ،0229 ،ص 030.
-3البخاري  ،صحيحه  ،المرجع نفسه  ،حديث  ،0004ص 040
-4حس کيرة  ،المرجع نفسه  ،ص
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وخاصة البينة 1والقرائن  ،لكن غالبا ما يثبت الضرر الناتج عن الخلع سواء ضرر مادي أو
ضرر م عنوي بالمعاينة المادية أو شهادة طبية أو وصل دفع مبالغ تجهيز حفل الزفاف وغيرها
 ،أو تقدير الخبراء واثبات حصول الضرر ونفيه من األمور الواقعية التي تقرها محكمة
الموضوع كما أن تقدير مبالغ التعويض يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع و
اليخضعونفي ذلك لرقابة المحكمة العليا).2
فالضرر الموجب للتعويض بسببه يطلب الطرف المتضرر التعويض و يمكن إثباته باعتباره
واقعة مادية بجميع وسائل اإلثبات المعتمدة قانونا و بالنسبة للضرر الناتج عن إنهاء الرابطة
الزوجية باإلرادة المنفردة للزوجة فإنه مفترض ولذلك فإن المطلوب من الزوج الذي يدعي أن
زوجته خالعته تعسف أن يثبت وجود التعسف في إيقاع زوجته للخلع و يمكنه إثباته كما سبق
الذكر بكافة طرق اإلثبات.3
فحق الزوج المضرور يعتبر في حكم العدم و يتجرد من كل قيمة إذا لم يقم الدليل على
الحادث المنشئ له وهو الخلع .ألن األصل افتراض أن الزوجة استعملت حقها استعماال عاديا
بحسب الغرض منه وبحسن النية  .وعليه يمكن للزوج إثبات تعسف الزوجة في إيقاع حق اخلع
بكافة طرق اإلثبات وعلى هذا فإنه يكفي وجود دافع مسيء في استعمال الحق العتباره تعسف،
وان مجرد استعمال الحق بغير مصلحة يعتبر إساءة تستوجب رفع األضرار وقيام المسؤولية
التي تستوجب تعويض الضرر ويستطيع القاضي األخذ بالقرائن القضائية االستنباط نية
اإلضرار بالخير لدى من يشرع باستعمال الحق استعماال غير مشروعة ،ومن أهم هذه القرائن

-1محمد صبري السعدي  ،الواضح في شرح القانون المدني  ،النظرية العامة لمالتزامات  ،دار المدى  ،الجزائر  ،0200 ،ص.
.040

-2بلحاج العربي ،النظرية العامة لمالتزام في (ق.م .ج) ،المرجع نفسه  ،ص . 089إقرار المحكمة العليا الصادر في 08
نوفمبر  ،0986ملف رقم ( 46093غير منشور )  .كما أن تقدير مبالغ التعويض ترجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع
الغير خاضعين لرقابة المحكمة العليا  26مارس  0980ملف رقم ( 34234غير منشور) .أخذ عن بلحاج العربي  ،المرجع

نفسه  ،ص 169

.

-3حياةخطاب  ،المرجع نفسه  ،ص ،

.00
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الفصل الثاني

انعدام کلي للمصلحة أو تحقيق منفعة ضئيلة أو االستعمال الكبدي للحق .1كما أن تحقيق
انتفاء نية اإلضرار في حالة حدوث ضرر للغير ال يتناسب مع المصلحة المراد تحقيقها من
استعمال الحق.
كان هذا مجمل ما جاء في المبحث األول الذي كان بعنوان الضرر الناتج عن التعسف في
استعمال حق الخلع والذي يندرج تحته مطلبين ،المطلب األول تناولنا فيه تعريف الضرر لغة
واصطماحا وكذلك أنواع الضرر و فصلنافي كل من نوعية المادي و غير المادي أو ما يعرف
بالضرر المعنوي أو األدبي و ختمناه باآلثار السلبية على الزوج و األوالد نتيجة تعسف الزوجة
في إيقاع حق اخلع أما المطلب الثاني فخصصناه إلى دراسة شروط الضرر الموجب للتعويض
وكيفية إثباته سواء من ناحية من يقع عليه عبئ اإلثبات أو من ناحية الوسائل المستعملة في
اإلثبات و بكذا نكون قد خلصنا من تبيان كل ما يرتبط مع الضرر الناتج عن التنسن في إيقاع
حق اخلع لننتقل إلى بيان ما ينجم عن وقوع هذا الضرر و إثباته لنتناول في المبحث الثاني
جزاء التعسف في استعمال حق الخلع.
المبحث الثاني  :جزاء التعسف في استعمال حق الخلع.
ثبت مما سبق ذكره أن التعسف أم ار ممنوعا شرعا و قانونا باعتبار أنه يخالف يناقض
القصد الذي من أجله شرعت الحقوق ،و يزيل عن الحق صفة المشروعية ،حيث يصبح
صاحب الحق بتعسفه في مركز غير محمي قانونا لذا فإن إذا ثبت على صاحب الحق تعسفه
في استعمال حقه مما سيؤدي إلى ترتيب ضرر يلحق بالغير فردا كان أو جماعة فإنه سيترتب
عليه جزاء سواء ي الشرع أو في القانون ،ومن ذلك فإن تعسف الزوجة في إيقاع حق الخلع
سيرتب عليها جزاء شرعي وآخر قانوني أي أنها تتحمل مسؤولية تصرفها و تؤخذ عليه انطماقا
من قاعدة (ال يجوز التعسف في استعمال الحق) فنقول و رأينا صواب يحتمل الخطأ أن الشرع
والتشريع أ جمعين على أحقية الخلع بالنسبة لزوجة فما يحق لها استعماله في غير مجاله
 -1بلحاج العربي  ،النظرية العامة لمالتزام في (ق.أ .ج) ،المرجع نفسه  ،صص .042 - 038 .
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الفصل الثاني

الشرعي و التشريعي ،وبما أن الخلف حق ثابت في القانون والشرع فإن التعسف فيه واإلخمال
بشروطه يقابله جزاء حدده القانون لرفع الضرر المترتب جراء هذا التعسف ،فضما عن اإلثم و
المؤاخذة الشرعية با عتبار ارتكابه محضور شرعا ،ولذلك ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين
نتناول في األول جزاء التعسف في إستعمال التي في الفقه اإلسمامي أما المطلب الثاني غبين
في جزاء التعسف في استعمال حق الخلع في الفقه القانوني.
المطلب الول :جزاء التعسف في استعمال حق الخلع في الفقه اإلسالمي.
جاءت الشريعة اإلسمامية بداية الناس لصالح األعمال تارة بالترغيب بنيل رضا اهلل تعالى
والفوز بالجنة وتارة أخرى بالترحيب وذلك عند القيام بما يخالف اهلل تعالى و من ذلك التعسف
في استعمال الحق عامة وا لتعسف في المخالعة خاصة ،وترتب الشريعة على هذا األخير
دنياوية (الفرع األول و جزاء أخراوية (الفرع الثاني).
الفرع الول :الجزاء الدنيوي.
قد يكون الجزاء ماليا ،وقد يكون عينيا و قد يكون عقوبة تعزيرية.1
أوال  :الجزاء العيني (:)Réparation en nature
ويقصد به مطالبة المتضرر إصماح العين المتضررة في كل األحوال لتعود إلى الحالة التي
كانت عليها قبل الضرر .2
ولقد اختلف آراء الفقهاء حول جزاء التعسف ،فهناك من يرى أنه يكون نقدي فقط ألنه ال
يمكن التعويض العيني وحجتهم أن هذا األخير يكون عند مجاوزة حدود الحق ،ولكن هذا الرأي
لم يؤيده الفقه والقضاء .أي أن ليس هناك ما يمنع التعويض العيني إن دعت األحوال إلى
ذاك.3
 -1فتحي الدريني ،نظرية التعسف في استعمال الحق ،المرجع نفسه ،ص

.088

-2وهبة الزحيلي ،الفقه اإلسمامي و أدلته ،المرجع نفسه ،ص  /09الدريني ،نظرية التعسف في استعمال الحق ،المرجع نفسه
ص  )088جميل فخري محمد جانم ،التدابير الشرعية للحد من الطماق التعسفي دار حامد للنشر ط ،0عمان  0229ص
 028محمد شبري السعدي ،شرح (ق.م.ج ) دار عودة للنشر و التوزيع ،الجزائر  0224ص

-3حسن کيرة ،المدخل إلى القانون ،المرجع نفسه ص.990 .
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الفصل الثاني

وهذا ما أكدته المادة  064من ق.أ .ج) والتي تنص على ما يلي" :يجبر المدين بعد إعذاره
للمادتين  082و 080على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا ،متى كان ذلك ممكنا و بالتالي يمكن
للمضرور أن يطلب هذا التعويض العيني طبقا لنص المادة السابقة ،فإذا بني شخص حائط في
ملكه وسد ه ذا الحائط النور والهواء عن الجار فإن هذا الجار يعد متعسف في استعمال حقه
والتعويض في هذه الحالة عن الضرر يكون عينيا بعدم الحائط على حساب من قام ببنائه .1
وقد ذكر الدريني ثماثة أنواع للجزاء العيني في التصرفات القولية ،هي إبطال التصرف،
واإلجبار على إيقاع التصرف وسلب الحق في التصرف .2
ولكن للتعويض العيني أنواع و صور أخرى تختلف باختماف حاالت التعسف يمكن ذكرها
في قسمين:
أ) النوع الول :في التصرفات القولية:
ويقصد بها العقود التعسفية مثل :نكاح التحليل ،وصية الضرار ،المحبة الصورية قرب نهاية
الحلول إلسقاط الزكاة وغيرها ،وقد رتبت الشريعة اإلسمامية عليها جزاء يتمثل ي إحدى الصور
التالية:

3

 -0إبطال ذات المصرف لمنع ترتيب آثار عليه :كما في نكاح النحليل عند جمهور الفقهاء،
ووصية الضرار  ،والطارق البائن في مرض الموت ومنه الخلع ،والهبة الصورية قرب نهاية
الحول إلسقاط الزكاة.4
 -0إجبار الممتنع عن استعمال حقه باستعماله  :كما في إجبار الولي على تزويج المولى
عليها إذا عضلها عن الزواج ،وفي إجبار المحتكر على استعمال حقه في بيع السلعة بسعر
-1عبد الرزاق أحمد السنهوري ،المرجع نفسه ،ص 966

.

 -2أيمن مصطفى الدباغ ،التعسف في الطماق  ،مجلة جامعة األقصى ،سلسلة العلوم اإلنسانية  ،المجلد الثامن عشر ،العدد
األول يناير  ،0200ص

.80

-3فتحي الدريني ،نظرية التعسف في استعمال الحق ،المرجع نفسه ص  088جميل فخري ،محمد جانم ،التدابير الشرعية للحد
من الطماق التعسفي ،المرجع نفسه ص . 028 .جميل فخري محمد جانم ،متعة الطماق و عماقتها بالتعويض عن الطماق
التعسفي المرجع نفسه ،ص.

.088

-4جميل فخري ،محمد باشم ،التدابير الشرعية للحد من الطماق التعسفي ،المربع نفس ،ش.
85

.029
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الفصل الثاني

المثل ،وذلك لإلزالة الضرر الواقع على الناس من االحتكار ،واجبار العمال على العمل بأجر
المثل وكما هو مماحظ من األمثلة يمكننا أن نسمي هذا الجزاء إزالة الضرر عمما بقاعدة "
الضرر يزال" .1
وتفيد هذه القاعدة وجوب إزالة الضرر بعد وقوعه ألن الضرر ظلم وغدر والواجب عدم إيقاعه،
ولذا فإن هذه القاعدة تعد من قواعد اإلسمام العظيمة ،وتشريعاته الحكيمة السمحة إذ أن من
مقاصد الشريعة المحافظة علي الضروريات الخمس و حمايتها ،والتي هي الدين ،النفس ،العقل
والنسل والمال و دفع الضرر عنها.2
 -3سلب الحق من صاحبه  :كما في سلب الوالية من الوالي الممتنع من تزويج المولى عليها
من الكفن وقيام القاضي بتزويجها ،وكذلك حرمان السفيه من التصرف في أمواله .3
ب -النوع الثاني  :في التصرفات الفعلية :رتبت الشريعة اإلسمامية على إساءة استعمال الحق
في التصرفات الفعلية جزاء يتمثل في إحدى األمور التالية :

4

المنع من مباشرة سبب الضرر قبل الوقوع :إذا كان في استعمال الحق ضرر بالغير فقد بين
الشارع الحكيم أنه يجب منع اإلنسان من استعمال حقه قبل وقوع الضرر ،إذا كان في استعماله
لحقه مباشرة للضرر ،فيمنع المالك من التصرف يملكه إذا ترتب عليه ضرر فاحش بجاره.5
 -1إزالة سبب الضرر :أو قطع سببه بعد الوقوع منعا الستم ارره في المستقبل فإذا حجب الجار
الهواء والشمس عن جاره بناء حائط ،فإن الحائط يهدم إلى القدر الذي يزاول به الضرر
الفاحش ،وكذلك هدم جدار يخشی سقوطه ،و ردم بئر تسبب في توهين جدار جاره ،و إغماق
نافذة بيت ينكشف بها لجار .
-1علي حيدر ،دور الحكام شرح مجلة األحكام ،دار الكتب العلمية ،بيروت( ،ب.س .ن) المادة  02ص

.33.

-2إسماعيل بن حسن بن محمد علوان ،القواعد الفقهية الخمس الكبرى ،و القواعد المتدرجة تحتها ،ط ،0دار ابن الجوزي
السعودية 0402م0222-م  ،ص.

.340

-3جميلفخري ،محمد جاثم ،التدابير الشرعية للحد من الطماق التعسفي ،المرجع نفسه ص .029
فتحي الدريني ،نظرية التعسف في استعمال المتقي ،المرجع نفسه ،م.

088

-4فتحي الدريني ،نظرية التعسف في استعمال المتقي ،المرجع نفسه ،م.

.088

-5جميل فخري ،محمد جانم  ،متعة الطماق و عماقتها بالتعويض عن الطماق التعسفي ،المرجع نفسه  ،ص
86
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الفصل الثاني

 -2منع صاحب الحق من االستعمال حقه فعليا :كمنع الغاصب من هدم البناء الذي بناه على
األرض المعصوبة ،إذا لم يعد عليه فائدة ،و لو كان الغاصب مالكا لما بناه في هذه األرض .1
 -3اإلجبار على استعمال الحق :إذا كان التعسف سلبيا بعدم استعمال الحق ،مثل الجبار
على عمارة ملت مشترك .2
وبهذا فإن الجزاء الميني في التصرفات النيلية يمنع قبل وقوعه إن أمكن من باب االحتياط و
التحرر منه با أمكن ذلك منعا لتفاديه أما إذا وقع فعما فيجب إزالته و يتحمل الضرر صاحب
الحق المتعسف فيه وفق مبدأ الموازنةبين المضار و عمما بقاعدة " الضرر األشد يزال باألخف"
و قاعدة يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. 3
ثانيا :الجزء التعويضي( :الضمان) ()reparation par équivalon
إذا تعذر التعويض العيني يلجأ التعويض المالي فهو جزاء من الجزاءات التي تلحق
بصاحب الحق المتعسف في استعماله  ،سواء كان ضر ار مادي أو أدبي ،فحتى هذا األخير
يمكن تعويضه بالنقد ،و هذا ما نصت عليه المادة  030من ق.أ .ج) و التي جاء فيها مايلي:
يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح أن يكون التعويض مقسطا ،كما يصح أن
يكون إيرادا مرتبا ،و يجوز فيه هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا  ،و يقدر التعويض
بالنقد على أنه يجوز للقاضي ،تبعا للظروف و بناءا على طلب المضرور  ،أن يأمر بإعادة
الحالة إلى ما كانت عليه ،أو أن يحكم و ذلك على سبيل التعويض  ،بأداء بعض اإلعانات
بالفعل غير المشروع".
فهو تعويض مالي محض كما لحق المضرور من إساءة استعمال الحق من ضرر سواء
كان ماديا أو معنويا فهو العقوبة التي تصيب مال الشخص كالغرامة و المصادرة ".

-1جميل فخري ،محمد جانم  ،متعة الطماق و عماقتها بالتعويض عن الطماق التعسفي ،المرجع نفسه ،ص.029 .
 -2المرجع نفسه ،ص

.002.



-3العربي مجيد ،نظرية التعسف في استعمال الحق و أثرها في أحكام فقه األسرة ،دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون ،مذكرة
ماجستير  ،كلية أصول الدين ،الخروبة جامعة الجزائر  ،.0220/022ص.033 .
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الفصل الثاني

واألصل وجوب إزالة الضرر إذا وقع عمما بالقاعدة الفقهية "الضرر يزال" ،1والقاعدة
الفقهية" الضرر يدفع بقدر اإلمكان ،2فإذا لم تكن إزالة الضرر الواقع ممكنة ،فيجب تدارك.
للتعويض عن الضرر الواقع بسبب سوء استعمال الحق ،فيعوض المتضرر بالمثل أو القيمة إن
عجز عن المثل ،والقاضي هو الذي يتولى تحديد التعويض ،ويستعينبالخبراء في تقرير القيمة.3
وينقسم الضرر الواقع بالغير نتيجة سواء استعمال الحق إلى قسمين ،الضرر المادي و الضرر
المعنوي.4
أ -القسم الول :الضرر المادي  :إذا كان الضرر الواقع بسبب سوء استعمال الحق ،أو
التعسف في استعماله فيجب إزالته ،فإذا لم تكن إزالته عينا ممكنة ،ألن الواقع ال يرتفع  ،وجب
تداركه بالضمان عن طريق التعويض المالي العادل ،فيعوض المتضرر بالمثل ،أو بالقيمة إن
عجز عن المثل ومن أمثلة ذلك:
 -0من حفر بئر في ملكه بقرب الطريق فوقع فيها أحد.
 -0من عمل على هدم جدار بيته ،فتأثر جدار اجار .
-3من أوقد نا ار  ،أو سقي مزرعته فوق المعتاد في السقي نتج عنه ضرر على الجار .
بالقسم الثاني  :الضرر المعنوي "الدبي"  :و هو الضرر الذي يصيب مصلحة غير مالية ،
فإذا كان الضرر الذي يصيب مصلحة غير مالية  ،فإذا كان الضرر الواقع معنويا أو أدبيا فإنه
ال يمكن إزالة عينا ،و لذلك فإن قواعد الشريعة ال ترفض تقرير التعويض عنه .5
وقد يقال إن الضرر المعنوي غير متقؤم ،ألن التقوم يعتمد اإلحراز ،و اإلجراء يعتمد البقاء،
وال بقاء لألعراض والضرر األدبي عرض ،فهو غير متقوم و ال يمكن تعويضه بمال.6
 -1علي حيدر  ،المرجع نفسه  ،ص

.33

-2علي حيدر المرجع نفسه  ،ص/33 .و أسامة العليم الشيخ  ،المرجع نفسه ،
-3دار الينابيع للنشر و التوزيع ( ،ب.م .ن)  ،0990 ،ص.

ص.330.

.020

-4جميل فخري محمد حاتم ،متعة الطماق و عماقتها بالتعويض عن الطماق التعسفي  ،المرجع نفسه  ،ص
 -5فتحي الذريني  ،نظرية التعسف في استعمال الحق  ،المرجع نفسه ،
-6فتحي الدريني  ،نظرية التعسف في استعمال الحق  ،المرجع نفسه ،
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الفصل الثاني

ويجاب عليه  :بأن المنافع المعنوية متقومة على األرجح  ،و تقاس عليها المضار المعنوية
بالتقويم بجامع أن كما منهما عرض و ال بقاء له ،صيانة ألعراض الناس  ،يؤيد هذا أن
الشريعة قد حرمت اإلضرار و اإليذاء بشتى صوره.1
كما أن الشريعة قد شرعت الحد لجريمة القذف ،وهو ضرر معنوي أدبي ،كما شرعت تعويض
ما ليس بمال کالدية ،ومهر المثل ،وبدل الخلع فما مانع من تعويض األضرار المعنوية بالمال
إزالة للضرر قدر اإلمكان 2وليس للمدين أن يتمسك أو يفرض على الدائن التعويض بمقابل
بدال من التنفيذ العيني متى كان هذا التنفيذ ممكنا  ،ألنه األصل.3
ثالثا :الجزاء التعزيري:
يجوز للحاكم أن يعزر كل من يرتكب معصية ليس لها حد مقدر في الشرع ،سواء كانت تلك
المعصية تتعلق بحقوق اهلل عز وجل ،كترك الصماة أم تتعلق بحقوق العباد  ،كمن يؤذي
جاره .4فهذا الجزاء إذا يقصد به  :العقوبات المقررة على جرائم الم تضع الشريعة أليها عقوبة
مقدرة.5
قد ترك الشارع حق تقدير هذه العقوبات الرأي الحاكم المسلم نوعا ومقدا ار ،يوقعهما على كل
معصية ،وفعل محضور لم يرد في الشرع لهما عقوبة محددة وهذا األمر يصبح موكل إلى
القاضي بحسب ما يراه وفق سلطته التقديرية ألن التعزير  :تأديب على ذنب  -معصية أو
جناية  -ال حد فيها وال كفارة 6وال شي من جنس ماله حد مقدر ،كفعل ،كفعل المنكرات،
-1فتحي الدريني  ،نظرية التعسف في استعمال الحق  ،المرجع نفسه ،

.092

-2جميل فخري محمد جانم  ،التدابير الشرعية للحد من الطماق التعسفي  ،المرجع نفسه ،ص /000 .جميل فخري محمد حاتم
متعة الطماق و عماقتها بالتعويض عن الطماق التعسفي  ،المرجع نفسه  ،ص /090 .فتحي الدريني  ،نظرية التعسف في
استعمال الحق المرجع نفسه ،

092

-3مقدم سعيد ،المرجع نفسه ،ص.

.083

 -4أحمد الصويعي شليبك  ،التعسف في استعمال الحق بقصد اإلضرار بالغير أو لتحقيق مصلحة غير مشروعة في الشريعة و
الق انون  ،مجلة الشريعة و القانون ،كلية الشريعة والدراسات اإلسمامية ،جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة ،العدد الثامن
و ثماثون  ،اإلمارات العربية المتحدة

.0229/24/20،

-5جميل فخري څمدجانم  ،متعة الطماق وعماقتها بالتعويض عن الطماق التعسفي ،المرجع نفسه ،ص.
-6وهبة الزحيلي ،العقوبات الشرعية و األقضية والشهادات ،طرابلس ،منشورات كلية الدعوة اإلسمامية،
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الفصل الثاني

واألفعال التعسفية تندرج تحت المنكرات واألفعال المحظورة  ،ويختلف تقدير العقوبة في التعزير
بحسب األشخاص و الظروف المحيطة بكم .كتعزيز من يدعي على أهل الفضل دعاوى باطلة
إليقاظهم أمام القضاء و إيماما و امتهانا .1
ولقد أوجبت الشريعة اإلسمامية التعزير على من استعمل حقه استعماال تعسفيا ،من أجل
ردع الجاني ،ومنع كل من تسول له نفسه في استعمال حقه بقصد اإلضرار باآلخرين و نجد
ذلك في أقوال الفقهاء و أفعال الصحابة :
أ -أما رواه أنس أن عمر بن الخطاب  ،كان إذا أتی برجل طلق امرأته ثماثا ،أوجع ظهره
ضربة ،وكأنه أخذ تحريكه من قول رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم "أيلعب بكتاب اهلل" .2
ب -ما جاء في االختيار لتعليل المختار في تعزير المحتكر قوله "إذا رفع إليه أول مرة نهاه
عن االحتكار أي القاضي فإن رفع إليه ثانية حبسه و عزره بما يرى و دفعا للضرر عن
الناس".3
ج -نقل الذرعان عن تبصرة الحكام "قال اصبغ  :إن كان المدعي عليه من أهل الصماح و
البراءة أدب المدعي ،قصد أذيته أو لم يقصدها".4
ويعاقب من تزوج امرأة بنية تحليلها لزوجها األول فإن قام النكاح على شرط التحليل مع علم
الشهود عوقب الزوج و الولي و الشهود تعزي ار.5
-1بلحواريي سعاد ،المرجع نفسه ،ص /30أحمد الصويعي شليبك ،المرجع نفسه  ،ص.

.60

-2النسائي ،سنن بشرح الحافظ جمال الدين السيوطي  ،مطبوع مع حاشية اإلمام أحمد بن شعيب السندي  ،اعتنى به و رقمه
ووضع فهارسه  :عبد الفتاح أبو غدة  ،ط ،3دار البشائر اإلسمامية 0426،ه0986/م ،حديث  ،3420ص- .040.
رويمخزمة عن أبيه  ،قال  :سمعت محمود بن لبيد قال" :أخبر رسول اهلل ( ) عن رجل طلق امرأته ثماث تطليقات جميعا ،
فقام غضبان ثم قال  :أيلعب بكتاب اهلل وأنا بين أظهرهم؟" حتى قام رجل وقال يا رسول اهلل ( :أال فأقتله) .انظر سنن النسائي،

حديث ،0423

ص.040.

-3عبد اهلل بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي  ،االختيار لتعليل المختار  ،ط ،3دار المعرفة  ،بيروت ،لبنان  ،ص.

.060

 -4إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون المالكي المديني  ،تبصرة الحكام في أصول األقضية و مناهج األخكام ،
مطبعة مصطفى البابي الحلبي  ،القاهرة  ،مصر  0338،ه 0908/م ،ص.

.003

-5جميل فخري محمد جانم  ،التدابير الشرعية للحد من الطماق التعسفي  ،المرجع نفسه  ،ص.
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الفصل الثاني

أضاف زياد صبحي " :والحقيقة أن العقوبة التعزيرية موكلة لولي األمر ،فله أن يجمع بينهما
وبين عقوبة التعويض ،أو إزالة الضرر ،وذلك ألن صدق العقوبة هو جزر صاحب الحق من
التعسف في استعمال حقه  ،وزجر غيره من الناس من تسول أنفسهم فعل مثل ذلك  ،أما
التعويض فهو زجر للضرر الذي وقع".1
الفرع الثاني  :الجزاء الخروي:
المقصود بالجزاء األخروي  :ترتب اإلثم و العقاب في اآلخرة على المتعسف و ذلك إذا ثبت
قصد اإلضرار أو التحايل على أحكام الشريعة ،وهو جزاء اختصت و امتازت به الشريعة

2

اإلسمامية يعرف بالجزاء األخروي على البواعث أو النيات غير المشروعة و ذلك للبعد الديني
الذي تنصبغ به جميع أحكامها ،ألننا كما رأينا فإن الحق في اإلسمام مصدره هو الحكم الشرعي
النابع من خطاب اهلل عز وجل ، 3و التعسف في استعمال الحق فعل غير مشروع ،وحكمه
شرعا التحريم والمنع  ،ألنه إما أن يكون عمما ناقض به قصد الشارع ،أو عمل نشأ عنه
أضرار بالغير وكماهما ممنوع شرعا ،فإن تعسف صاحب الحق في استعمال حقه ،يكون قد
ارتكب محضورة أو منهيا عنه  ،ترتب عليه إثم كبير وعقوبة شديدة في اآلخرة ،وهو جزاء مهم
الستقرار المجتمع ألنه في بعض األحيان ال يمكن إثبات التعسف أمام القضاء ،فيبقى الجزاء
األخروي يردع صاحب الدين المؤمن من التعسف ،ألن المؤمن ال يرتدع عن ارتكاب
المحاضير خوفا من السلطة الحاكمة و العقوبة الدنيوية ،وانما يرتدع خوفا و خشية من اهلل عز
وجل 4وذلك ألن الشريعة اإلسمامية باعتبارها ترتكز على عقيدة دينية تجعل لفكرة الحمال
والحرام المنزلة األولى في أحكامها ثم تضع إلى ذلك القواعد التشريعية الملزمة ،أي التي يجب

-1زياد صبحي علي ذياب ،متعة الطماق و عماقتها بالتعويض عن الطماق التعسفي  ،المرجع نفسه  ،ص.ص-020 .
-2أيمن مصطفى الدباغ  ،المرجع نفسه  ،ص
-3العربي مجيدي  ،المرجع نفسه  ،ص

.39

.034

-4جميل فخري محمد جانم  ،التدابير الشرعية للحد من الطماق التعسفي  ،المرجع نفسه  ،ص-0 .003 .
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الفصل الثاني

تنفيذ ما قضاء فكانا بذلك نظاما روحيا ومدنيا معا ،1والجزاء األخروي أبقى وأعظم من الجزاء
الدنيوي لماله من أثر بالغ في توجيه النفوس إلى ضرورة العمل بأحكام الشريعة اإلسمامية
واتباع أوامر اهلل تعالى واجتناب نواهيه ،2فاهلل ال تخفى عليه خافية في األرض أو في السماء
ولن يستطيع اإلنسان أن يفلت من العقاب وسيلقى جزاءه من جنس عمله طبقا لقوله تعالى:
ش ًّار َي َرهُ " 3ولذلك فالمؤمن صاحب
فَ َم ْن َي ْع َم ْل ِمثْقَا َل َذ َّرة َخ ْي ار َي َرهُ )َ (7و َم ْن َي ْع َم ْل ِمثْقَ َ
ال َذ َّرة َ
الدين والخلق يترك التعسف الذي تهی اهلل عز و جل عنه لمقصدين: 4

األول :إرضاء اهلل عز و جل بطاعته فيما أمر و اجتناب ما نخفي عنه و زجر .
الثاني :الخوف من العقوبة في اآلخرة.
وهذان المقصدان ،يرتبط كل منهما باآلخر ليقوم عليهما مجتمعين مقتضى اإليمان باهلل عز
وجل ،فإن لم يردعه دينه وايمانه من التعسف ،كان في الجزاء األخروي ما يهدأ نفس المتضرر،
و يبعث فيه الطمأنينة بأن المتعسف لن ينجو من عذاب اهلل يوم القيامة.5
مثال ذلك :خلع المريضة مرض الموت بقصد اإلضرار بزوجها وحرمانه من الميراث تعسف في
استعمال حقها في الخلع ،يترتب عليه اإلثم والجزاء األخروي ،فضما عن الجزاء الدنيوي الذي
هو هنا توريثه منها" ،وذلك ألن الشريعة اإلسمامية ترتكز على عقيدة دينية تجعل لفكرة الحمال
والحرام المنزلة األولى في أحكامها ومن ثم تضع القواعد التشريعية الملزمة.6
والقرآن الكريم لم يول عناية لبيان حكم وتفصيله ومنع التعسف فيه والظلم واإلضرار ،كما
فعل في موضوعات األحوال الشخصية.
وفي الطماق على وجه الخصوص واخلع نوع من أنواع الطماق – ترغيبا وترهيبا حتى إنه
-1فتحي الدريني  ،نظرية التعسف في استعمال الحق  ،مرجع نفسه ،ص.

.090

-2أحمد الصويعي شليبك  ،المرجع نفسه  ،ص  / 66و بلحورابي سعاد  ،المرجع نفسه  ،ص.
-3سورة الزلزلة  ،اآليتان

.30

.8-3

-4جميل فخري محمد جانم  ،متعة الطماق و عماقتهما بالتعويض عن الطماق التعسفي ،المرجع نفسه  ،ص

093

-5زياد صبحي علي ذياب  ،المرجع نفسه  ،ص 026.فتحي الدريني ،نظرية التعسف في استعمال الحق ،المرجع نفسه ص.
/090جميل فخري محمد جانم  ،متعة الطماق و عماقتها بالتعويض عن الطماق التعسفي ،المرجع نفسه  ،ص

-6فتحي الدريني  ،نظرية التعسف في استعمال الحق  ،المرجع نفسه  ،ص.
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أثار التعسف في إستعمال الحق

الفصل الثاني

ليبين الحكم من أحكام الطماق بكلمات معدودات ثم يتبعها بكمام طويل مرغبا في التزام ذلك
الحكم ومحذ ار من تنكبه والتعسف فيه .1
أما الترغيب فلم تتكرر آيات مناداة المؤمنين ومناداتهم باسم اإليمان و حثهم على العمل
بمقتضاه وبمقتضی تقوى اهلل واإلحسان وبمقتضى نعمة اهلل على المؤمنين  ،كما تكررت في
ين آم ُنوا إِ َذا َن َك ْحتُم ا ْلم ْؤ ِم َن ِ
مواضع بيان أحكام الطماق وأمثلة هذا كثيرة منها " :يا أَي َّ ِ
ات ثَُّم
َ َ
ُ ُ
ُّها الذ َ َ
2
ق
َّص َن ِبأَ ْنفُ ِس ِه َّن ثََال ثَ َة قُُروء ۚ َوَال َي ِح ُّل لَ ُه َّن أ ْ
طَلَّ ْقتُ ُم ُ
َن َي ْكتُ ْم َن َما َخلَ َ
وه َّن َ ،وا ْل ُمطَلَّقَ ُ
ات َيتََرب ْ

اللَّ ُه ِفي أَرح ِ
ام ِه َّن إِ ْن ُك َّن ُي ْؤ ِم َّن ِباللَّ ِه َوا ْل َي ْوِم ْاْل ِخ ِرَ 3وا ْذ ُك ُروا ِن ْع َم َت اللَّ ِه َعلَ ْي ُك ْم َو َما أ ْن َز َل َعلَ ْي ُك ْم
َْ
ِ 4
ِم َن ا ْل ِكتَ ِ
اعلَ ُموا أ َّ
يم ِ "،ب َي ِد ِه ُع ْق َدةُ
َن اللَّ َه ِب ُك ِّل َ
اب َوا ْل ِح ْك َم ِة َي ِعظُ ُك ْم ِب ِه ۚ َواتَّقُوا اللَّ َه َو ْ
ش ْيء َعل ٌ
ض َل ب ْي َن ُكم ۚ إِ َّن اللَّ َه ِبما تَعملُ َ ِ
اح وأَن تَعفُوا أَ ْقر ِ
ِّ
ير""،5
َُ
ْ
ب للتَّ ْق َوىۚ َوَال تَ َ
الن َك ِ َ
ون َبص ٌ
نس ُوا ا ْلفَ ْ َ ْ
َ َْ
ِ
ان ُي ْؤ ِم ُن ِباللَّ ِه َوا ْل َي ْوِم ْاْل ِخ ِر ۚ َو َمن َيتَّ ِ
ق اللَّ َه َي ْج َعل لَّ ُه َم ْخ َرجا ()2
وعظُ ِب ِه َمن َك َ
" َذل ُك ْم ُي َ
ِ
ِ
س ُب ُه" ،6ومن المماحظاته الجديرة
َوَي ْرُزْق ُه ِم ْن َح ْي ُ
ث َال َي ْحتَس ُ
ب ۚ َو َمن َيتََو َّك ْل َعلَى اللَّه فَ ُه َو َح ْ

ناح
بالتأمل :مجيء آيتين عن الصماة في ضمن آيات الطماق على نحو ملفت لمانتباه " :ال ُج َ
يضة"" ،ح ِ
طلَّ ْقتُ ُم ِّ
افظُوا َع َلى
ساء ما لَ ْم تَ َم ُّ
َعلَ ْي ُك ْم إِ ْن َ
س ُ
ضوا لَ ُه َّن فَ ِر َ
وه َّن أ َْو تَ ْف ِر ُ
َ
الن َ
ين "" ،فَِإ ْن ِخ ْفتُم فَ ِرجاال أَو رْكبانا ۚ فَِإ َذا أ ِ
ات و َّ ِ
َّ ِ
َمنتُ ْم
وموا لِلَّ ِه قَ ِان ِت َ
َ ْ ُ َ
الص َالة ا ْل ُو ْ
الصلَ َو َ
ْ
سطَى َوقُ ُ
ون أ َْزواجا و ِ
َّ ِ
صيَّة
ون"َ ،والَّ ِذ َ
فَا ْذ ُك ُروا اللَّ َه َك َما َعلَّ َم ُكم َّما لَ ْم تَ ُكونُوا تَ ْعلَ ُم َ
َ
ين ُيتََوف ْو َن من ُك ْم َوَي َذ ُر َ َ
ِّل َْزَوا ِج ِهم َّمتَاعا إِلَى ا ْل َح ْو ِل َغ ْي َر إِ ْخ َراج " ،7وكأن المعنى في ذلك أن من لم يراع أحكام
الطماق ،فلن يح افظ على عماد الدين وهي الصماة ،ومن حافظ على عماد الدين حقا  ،فحري
به أن يلتزم أحكام الطماق وأحكام الخلع كونه نوع من أنواع الطماق وال يتعسف وال يضار.
-1أيمن مصطفى الدباغ  ،المرجع نفسه  ،ص.
-2سورة األحزاب  ،اآلية.
-3سورة البقرة  ،اآلية.
 -4سورة البقرة  ،اآلية.
-5سورة البقرة  ،اآلية.
-6الطماق  ،اآليتان
-7سورة البقرة ،
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وكذلك الترهيب ،لم يتكرر هذه القوة والتتابع والشدة كما تكرر في آيات الطماق نحو :فإن
خفتم أال يقيما محدود اهلل فما جناح عليهما فيما آفتدت به تلك حدود ال فما تعتدوها ومن يتعد
حدود آل فأولتي هم اللون ، 1وتلك حدود الليبها لقوم يعلمون جيد 2،وال ميوه ض ار ار تعتدوا ومن
يفعل ذلك فقد ظلم نفسه وال تتخدواايست آل هو =مة ،3على حدود اهلل ومن يتعد حدود اللي قد
ظلم نفسه

4

ومن المماحظات الجديرة بالتأمل أيضا في سورة الطماق :أنه عقب بيان أحكام

الطماق بالحديث عن قرى ع عن أمر ربما ورسله فعذبت عذابا شديدا في سورة الطماق اآلية
( ،)8وأعقب بيان أحكام الطماق في سورة البقرة بقوله :و ألم تر إلى الذين خرجوا من ديرهم
وهم ألوف حد الموت قال له اهلل تموتوا بن أخيهم  ،5وكأن المعنى في ذلك  :تحذير الناس إن
خالفوا أوامر اهلل تعالى في الطماق ،أن يصيبهم مثل ما أصاب من قبلهم.
السبب في هذه العناية الشديدة ترغيب وترهيب  :أن المضارة في الطماق عامة و في الخلع
خاصة أمر خفي بين الزوجين ،يتعذر إثباته أمام القضاء لينتصف للمظلوم من الظالم ،وغالبا
ما تستغل المرأة حق الخلع لغير ما شرع له ،ومن العسير أن يثبت تعسفها فيه أما القضاء،
ألنها قد تدعي ما تشاء ،وحتى لو ثبت تعسفها ،فإن طماقها بمقابل المال أو ما يسمى بالخلع
ينفذ في الغالب وتترتب عليه آثاره ومضاره ،وا ن كان الشارع الحكيم قد خفف من هذه المضار
بفرض الجزاء الدنيوي أو بدل اخلع ،إال أن المضار سيبقى منها آثار ال تزول مدى الدهر
ولذلك جاء الجزاء األخروي والتشديد فيه ليردع من تسول لهما نفسها إساءة استعمال حق اخلع،
وذلك باإلضافة إلى أهمية األسرة وضمان استمرارها وتضييق سبل هدمها وأسباب انتهائها،

6

وفي ذلك قال رسول اهلل  " :أنا امرأتي سألت زوجها الطماق في غير ما يأس فتراه عليها رائحة
 --1سورة البقرة  ،اآلية
-2سورة البقرة  ،اآلية

009.

.032.

-3سورة البقرة  ،اآلية 030 .
-4سورة الطماق  ،اآلية

.0.

-5سورة البقرة  ،اآلية 043.

.

.

-6أيمن مصطفى الدباغ  ،المرجع نفسه  ،ص.ص.82 .
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الجنة " 1فلقد حرم رسول اهلل على المرأة طلب الطماق من غير بأس وجزاءها الحرمان من
الجنة وبالتالي فمصيرها نار جهنم خالدة فيها وهذا الجزاء األخروي للمرأة المتعسفة في استعمال
حق
ومما سبق يظهر لنا أن الشريعة اإلسمامية إعتنت باألسرة ومنعت التعسف في استعمال حق
إنماء الرابطة الزوجية وتقديم هذا الكيان المقدس ورتبت على ذلك جزءا دنيويا يختلف باختماف
صور وقوع التعسف ،ويكون عينيا أو ضمانا أو تعزيرية ،وكذلك في حالة عدم إمكانية إثبات
الضرر في الدنيا فإن اهلل عز وجل ال يخفى عليه أمر في األرض وال في السماء وهو يعلم ما
القلوب لذلك فإنه سيوقع الجزاء األخروي على المتعسف في استعمال حقه عامة وعلى المرأة
المتعسفة في إيقاع الخلع.
وللقانون نصيبه في توقيع الجزاء على المرأة المتعسفة في استعمال حق الخلع ألنه نص
وشرع الحق ورتب الجزاء على التجاوز فيه ،ولذلك فإن دراستنا في المطلب الموالي ستنصب
على جزاء التعسف في استعمال الحق في الفقه القانوني.
المطلب الثاني  :جزاء التعسف في استعمال حق الخلع في الفقه القانوني.
إذا استعمل الشخص حقه في استعمال غير مشروع ،يكون بذلك قد ابتعد عن الهدف الذي
منح من أجله هذا الحق في القانون منح الشخص المتضرر أن يطلب التعويض من صاحب
الحق فهذا التعويض يمثل الجزاء على التعسف في استعمال الحق عن األضرار المترتبة
عليه .2وقد ذهب بعض الفقهاء في بادئ األمر إلى اقتصار هذا التعويض على التعويض
النقدي وحده دون التعويض العيني استنادا إلى كون النقود مقياس القيم ومن ثم كافية لجبر
األضرار المادية و شافية لألضرار المعنوية .3وبدعوى أن التعويض العيني يفترض عمما
مجاوزة حدود الحق بينما التعسف يفترض عمما داخل حدود الحق ومضمونه ولكن هذا الرأي لم
-1سبق

تخريجه.

-2مهند وليد الحداد ،خالد وليد الحداد ،المدخل لدراسة علم القانون ،نظرية الدولة نظرية القانون نظرية الحق ،ط ،0مؤسسة
الوراق للنشر و التوزيع  ،األردن،0228 ،ص

-3مقدم سعيد  ،المرجع نفسه ،ص.
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يلق تأييدا من الفقه أو القضاء فاستقر الرأي على هجره وعلى القول بالجزاء التعويضي (الفرع
األول من جهة أخرى فإنه في نظرية التعسف في استعمال الحق فقد يوقع الجزاء قبل وقوع
الضرر وهو ما يسمى بالجزاء الوقائي (الفرع الثاني).
الفرع الول :الجزاء التعويضي:
هو الصورة العماجية للتعسف عامة ولتعسف حق الخلع خاصة بعد وقوعه ،ويتمثل في
إزالة الضرر بعد وقوعه عن طريق التعويض ،واألصل في جزاء التعسف عن الضرر الذي
لحق به  1والذي تم تسميته ببدل الخلع في استعمال حق الخلع في (ق.أ .ج).
غي ر أنه يجوز للمحكمة الحكم بالتعويض العيني مع التعويض بمقابل ويكون الغرض من
ذلك التعويض عن الضرر السابق ولتجنب الضرر السابق ولتجنب الضرر الماحق ،ومثال ذلك
الحكم بعدم المدخنة التي أقامها المالك لإلضرار بجاره وبتعويضه عما لحقه من خسارة ،ويمكن
للقاضي الحكم بالجزاء العيني فقط أو االكتفاء بالتعويض النقدي وفقا لحالة التعسف.2
فقد اتفق رأي المشرع الجزائري برأي التشريعات الحديثة على أن التعويض يكون ممائمة
الطبيعة الضرر وهذا ما نصت عليه المادة  030ق .أج)" يعين القاضي طريقة التعويض تبعا
للظروف  ...ويقدر التعويض بالنقد على أنيجوز للقاضي تبعا للظروف وبناء على طلب
الضرورة ،أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه "...وقد نصت القوانين العربية على صورة
من صورة جزاء التعسف في استعمال الحق حيث جاء في (الفقرة  0من المادة  )66من القانون
المدني األردني (3الفقرة  0من المادة  )026من قانون المعاممات المدنية اإلماراتي

4

(الفقرة 0

من المادة  )09من قانون المعاممات المدنية السوداني 5على أنه  ":يجب الضمان على من
استعمل حقه استعماال غير مشروع".
et tunc , traité théorique et pratique de la responsabilité cirile,op,cit,p582.
-2محمد صبري السعدي ،المرجع نفسه ،ص .ص.

-Mazeaud

1

.33-30

-3أبو رحمة  ،مذكرات اإليضاحية للقانون المدني األردني ،ط ،0مطبعة التوفيق ،عمان ،األردن ،0980 ،ص.80.



-4قانون المعاممات المدنية لدولة اإلمارات ،قانون اتحادي رقم  0لسنة  0980المعدل بالقانون اتحادي رقم  0لسنة 0983م
-5قانون المعاممات المدنية لدولة السودان ،رقم  6لسنة ،0984

ص.06.
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يتضح لنا من هذه القوانين أن الجزاء على التعسف في استعمال الحق اتخذ صورة عماجية
للتعسف بعد وقوعه وهو التعويض-الضمان -عن األضرار المترتبة عليه سواء أكان هذا
التعويض عينية أو مادية أي نقدية.

1

ويتضح لنا من المادة  030من ق.أ .ج) أن التعويض ،هو جزاء المسؤولية التقصيرية و
غالبا ما يكون تعويضة نقدية ،وان كان يجوز أن يتخذ شكل التعويض العيني أو التعويض
غير النقدي.2
والمقصود بالتعويض النقدي :أنه األصل في األنواع الثماثة للتعويض والتعويض النقدي في
األصل عبارة عن مبلغ من النقود معين يعطى دفعة واحدة ،ولكن إذا اقتضت الظروف غير
ذلك فللقاضي أن يحكم القاضي بتعويض نقدي مقسط ،أو يكون على شكل مبلغ من المال يدفع
إلى شركة التأمين لتحويله إلى إيراد مرتب يعطى للمتضرر ويكون هذا بمثابة التأمين للدائن.3
وهذا النوع من التأمين يصلح ليكون تعويضا عن الخلع وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري في
تقديره لبدل الخلع المادة 04ق.أ .ج) بما ال يتجاوز صداق المثل وبما أن الصداق يصلح أن
يكون تعويضا نقديا فإن بدل الخلع يمكن أن يكون نقدا.
أما التعويض العيني :فهو الوفاء بااللتزام عينا وهو يكثر في نطاق االلتزامات العقدية أما في
المسؤولية التقصيرية فهو نادر الوقوع.4وهذا النوع من التعويض ال يصلح أن يكون تعويضا عن
الخلع .أما التعويض غير النقدي :فيكون من دون عوض ملموس ،كأن يحكم القاضي في
جرائم السب والقذف ،بنشر حكم إدانة المدعى عليه في الصحف ،ويعتبر هذا النشر تعويضا
غير نقدي عن الضرر األدبي الذي أصاب المدعي وهذا ما قصده المشرع في قوله بالمادة
 030من (ق.أ .ج) ( أو أن يحكم وذلك على سبيل التعويض بأداء بعض اإلعانات تتصل

-1جميل فخري محمد جانم  ،التدابير الشرعية للحد من الطماق التعسفي  ،المرجع نفسه ،
-2أحمد حسن قدادة  ،المرجع نفسه ،ص.
-3أحمد حسن قدادة  ،المرجع نفسه،
-4المرجع نفسه.
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بالعمل غير المشروع).1

وهذا النوع من التعويض يمكن أن يكون كتعويض عن التعسف في المخالعة لكن
المشرع الجزائري لم يأخذ به واكتفى بقوله بما ال يتجاوز صداق المثل أي أن كل ما يصلح أن
يكون صداقا يصلح أن يكون تعويضا عن الخلع وأن هذا التعويض واجب على الزوجة
المخالعة سواء تعسفت أم لم تتعسف .وطرق تقديره تكون باتفاق األطراف وفي حالة عدم
االتفاق تكون عن طريق القضاء بما ال يتجاوز قيمة صداق المثل ومن المماحظ أن هذا
التعويض أو ما يسمى ببدل الخلع ال يعتبر تعويضا عن التعسف ألنه وكما سبقت اإلشارة أنه
يحكم به في جميع حاالت الخلع دون استثناء ولم يراع فيه طرق التعويض عن الضرر الناتج
عن التعسف .فطرق تقدير التعويض عن الضرر في القانون الروماني ،يتم بثماث طرق:
أ -إما أن يكون بنص القانون .
ب -أو أن يكون بقدير القاضي.
ج -واما أن يكون بتقدير المعتدى عليه أو من أصابه األذى ثم يحكم له بذلك القاضي أو
بأقل من ذلك حسب األعدل و األولى.2
أما في القانون المدني :فيراعى في تقدير التعويض عن الضرر والذي يكون عن طريق
القضاء ما يلي :
أ -الظروف الممابسة للمضرور والتي تدخل في تحديد قدر الضرر الذي أصابه وليس
الظروف التي تمابس المسؤول عنالضرر.
ب -فضما عن ذلك فإنه يجب أن تراعي أيضا الظروف الشخصية والعائلية للمضرور .....
الخ و شي ما تشبه ظروف زيادة التعويض بمقدار زيادة األلم في الفقه اإلسمامي.3
أما طرق تعويض الضرر في الفقه اإلسمامي ،فهي كما يلي:
-1المرجع و الموضع نفسه

.

 -2أسامة السيد عبد السميع ،التعويض عن الضرر األدبي ،دراسة تطبيقية في الفقه اإلسمامي و القانون ،دار الجامعة الجديدة
القاهرة ،مصر  ،0223ص.

-3المرجع و الموضع نفسه

.333
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أ -إما طرق التعويض بنص الشارع.

ب -أو من خمال حكومة العدل ،وهو ما يسمى بالوسائل غير اإلرادية مع مراعاة ظروف زيادة
التعويض بمقدار األلم الذي لحق بالمضرور كما سبق ،واذا ازداد الضرر فما بد من زيادة
التعويض.
ج-واما أن يكون التعويض إرادية أي إلرادة اإلنسان في تقدير التعويض دو ار كبيرة ،وذلك كما
في المخالعة والطماق قبل الدخول.1
لكن في حالة عدم االتفاق أخذ المشرع الجزائري بما ال يتجاوز صداق المثل وهذا إجحاف في
حق الزوج ألنه لم تراعى فيه ظروف الحالة والتي قد تكون الزوجة متعسفة في إيقاع هذا الحق
وهو الخلع ،لذلك وجب إلزام الزوجة بأداء تعويض عن تعسفها في استعمال حقها في الخلع،
ويبني هذا التعويض على األساس التالي:
الساس القانوني الستحقاق التعويض عند الحكم بالخلع:
إن الزوجة في طلبها للخلع تستعمل حقا خا لصا لهما بمقابل حق الزوج في إيقاع الطماق إذ
ال تملك المحكمة رفض طلبها وينحصر دور القاضي في تقدير بدل الخلع فقط وهو ما
يستخلص صراحة من نص المادة  04من (ق.أ .ج).
وطالما أن الخلع حق المرأة وأن هذا الحق يخضع لمشيئتها و مرده دائما إلرادتها ،ينبغي إذن
التعرض لبحث ضوابط استعمال هذا الحق ،إذ المقرر أن الحق دائما محدود بما ليس فيه
مساس بالغير بإساءة استعماله أو التعسف فيه  ،وهي ضوابط أخماقية في المقام األول ،وان
كفل لهما القانون الحماية الواجبة ،وبناء عليه فإنه يتعين البحث حول كيفية استخدام الزوجة
لحقها في طلب الخلع ،ومدى اتفاقه وسلوك الزوجة السوية في مثل هذه الحالة.2
-1المرجع نفسه  ،ص ص

.334-333.

 -2أحمد حسام النجار  ،الخلع و مش ماته العملية و المنازعات المتعلقة به و إجراءاته العملية و أحكامه  ،دار الكتب القانونية،
القاهرة ،0224 ،ص .
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و من خمال موقف المشرع المصري والجزائري من الطبيعة القانونية للخلع نماحظ أن كماهما قد
جعل الخلع من قبيل الحقوق المقررة للمرأة فإذا ما نفرت من زوجها وجدت استحالة في مواصلة
الحياة الزوجية استعملت حقها فيه ،وليس للقاضي الخيار في قبول طلبها إذا ما استوفت
دعواها شروطها اإلجرائية.
وفي هذه الحالة من المتصور أن تتعسف الزوجة في استعمال حقها واذا توافرت عناصر هذا
التعسف أال يرتب ذلك مسؤوليتها في مواجهة الزوج بتعويضه عن األضرار المعنوية و المادية
التي أصابته؟ وهل يعتبر إلزام الزوجة بدفع بدل الخلع المساوي لقيمة المهر المثل وقت الحكم
تعويضا حقيقية لما أصاب الزوج من ضرر؟
فمن خمال أحكام الطماق نرى أن الرجل يوقع الطماق بإرادته المنفردة وال يعتبر حكم القاضي
منشأ للطماق بل مثبتا فقط إلرادة الزوج وأنه يحق للزوج أن ال يفصح للقاضي عن األسباب
التي دفعته للطماق بما أن المشرع جعل العصمة بيد الزوج بقوله" ويتم بإرادة الزوج" فالزوج
يفصح عن إرادته في الطماق أي فك الرابطة الزوجية إذا لم يقيده بأي شرط أو التزام ،فما على
القاضي إال االستجابة لذلك ويصدر حكمه بالطماق ،1على أن الطماق الذي يوقعه الزوج بدون
مبرر شرعي يسمح للزوجة بطلب التعويض عن الضرر الماحق بها ،فالزوج استعمل حقا
خالصا له ،ولكنه تعسف فيه ،فهذا التعويض يكون على أساس نظرية التعسف في استعمال
الحق .وقد أعطت المادة  004مكرر من (ق.أ .ج) وصف التعسف في استعمال الحق ال
سيما إذا اتخذت ثماث حاالت وهي:
 -0إذا وقع بقصد اإلضرار بالغير.
 -0إذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنظر إلى الضرر الماحق بالغير.
 -3إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة.
وحتى إذا أقدم الزوج على طلب الطماق ولم يتمكن من تبريره فهو طماق تعسفي ،وقد استقر
-1لحسين بن شيخآث ملوي  ،المنتقى في قضاء األحوال الشخصية ،المرجع نفسه ،ص.
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االجتهاد القضائي على أن الطماق غير المبرر هو طماق تعسفي ،وقياسا على ذلك فإنه على
الزوجة المخالعة كذلك أن تبرر أسباب لجوئها إلى طلب الخلع ،وأن استعمالها لحقها في الخلع
يجب أن يكون موافقا لنص المادة  004من (ق.أ .ج) .السالفة الذكر. 1
ف من الطبيعي و المنطقي أن المرأة شأنها شأن غيرها يمكن أن تتعسف في استعمال حق
الخلع كما لو كان الزوج رجما ناجحا صالحا قائمة بواجباته الزوجية واألسرية على الوجه
األكمل ثم تعمد الزوجة إلى استعمال حقها في الخلع فتوقعه رغم تمسكه بما وحبه لها وامتثاال
للصلح معها رغم تعنتها ألسباب ودوافع ذاتية ال ترجع إليه أال تعتبر في هذه الحالة الزوجة قد
أساءت استعمال حقها المقرر وانحرفت عن غايته ومرماه ،ومن ثم أال يرتب ذلك مسؤوليتها قبل
زوجها لتوفر العلة الشرعية والمنطقية التي تلزمها بتعويض زوجها من جراء هذا التعسف؟
أليس في ذلك الرأي ما يشكل ضابطا موضوعيا و قانونيا و أخماقيا و شرعيا الستعمال
هذا الحق؟ ولعل في ترتيب مسؤولية المختلعة قبل زوجها ما ال يتعارض مع الشرع والمنطق أو
ال عقل ،وذلك لتوافر العلة المبتغاة وهي ضبط استعمال هذا الحق تفاعما مع معطيات الواقع
غير المتناهية ببسط هذه القاعدة فيما يتضمنه من رقابة أخماقية واجتماعية وقانونية لضبط
إيقاع هذا الحق إذا ما أسيء استعماله وال شك أن في هذا المسلك ما يقبله العقل و يقره
المنطق ،ذ لك أنه على هذا النحو إنما نعتبره من قبيل المصالح المرسلة التي عرضت بصدور
هذا التشريع.2
إ ن هذه المسؤولية تحد أساسها في القواعد القانونية المقررة الستحقاق الزوجة للتعويض عند
الطماق التعسفي ،و كما أن إساءة استعمال الطماق يقابله تعويض ،فإنهمن المنطقي أن إساءة
استعمال الخلع يقابله كذلك التزام بتعويض الزوج بما لحقه من ضرر وقد أعطى المشرع
الجزائري للقاضي سلطة تقدير بدل الخلع في حالة عدم االتفاق بما ال يتجاوز صداق المثل
وقت الحكم ،فهل يعتبر صداق المثل كافيا لجبر الضرر الماحق بالزوج عند الحكم بالخلع؟
-1مسعودة نعيمة الياس ،نفس المرجع  ،ص .086
-2أحمد حسام النجار  ،المرجع نفسه ،ص .ص.
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وهل يحق له المطالبة بتعويض يتجاوز هذه القيمة؟

ما نماحظه على نص المادة  04من (ق.أ .ج) أنها قد أجحفت بحق الزوج في
التعويض ،إذ أن صداق المثل قد ال يكون كافيا لجبر الضرر الماحق بالزوج في حالة تعسف
الزوجة في استعمالها لحق الخلع ،فإن ادعى الزوج أنه قد تضرر من استعمال الزوجة لحقها
في الخلع يقع عليه عبء إثبات هذا الضرر ،ويلتزم بإثبات عناصر .هذا التعسف ،وكما سبق
القول يرخص له ذلك باستعمال كافة طرق اإلثبات القانونية المقررة ،فعليه مثما أن يثبت أن
الزوجة انحرفت عن المسار المألوف للزوجة العادية ،إذ أنه لم يدفعها إلى طلب الخلع بإساءة
عشرتها ،أو التقتير عليها ،أو أنها إنما لجأت إلتباع هذا السلوك أنانية منها ولدوافع ذاتية فقط،
وأن هناك أضرار جمة قد لحقت به وباستقرار أسرته.
وللزوجة في مقابل ذلك نفي ما تقدم به الزوج واثبات دوافعها الحقيقية وراء طلب الخلع،
وللقاضي النظر في الدعوى بم ا له من سلطة تقديرية أن يقضي بأن الزوجة متعسفة في طلب
الخلع ،وبالتالي تلتزم بتعويض الزوج عما لحقه من ضرر ،واما أن الزوجة قد استعملت حقها
في حدود ما وضع له ،وأنها قد حققت منه فائدة مشروعة ،وأن الزوج المم يلحقه ضرر وبالتالي
ال يلزمها بالتعويض.1
ولكننا نرى بأن المشرع الجزائري ال يعتبر بدل الخلع تعويضا وذلك لسببين:
أولهما :أنه قد جعل التعويض عن كل خلع يقضي به القاضي سواء كان للزوجة أسباب
ودوافع كافية ،وان كان طلبها للخلع بغير مبرر قانوني ،وهذا ما يتنافى مع القواعد العامة في
المسؤولية عن تعويض الضرر.
ثانيهما :أنه قد حدد هذا التعويض بما ال يتجاوز صداق المثل ،إال أنه يمكن أن يلحق بالزوج
ضرر معنوي ال يتناسب مع هذه القيمة المحددة سلفا في (ق.أ .ج) بنص المادة .04
ومن جانب القضاء فقد قضت المحكمة العليا في قرار لها بتاريخ 0990 /23/00بأنه من
المقرر فقها وقانونا "أن ه يسمح للزوجة بمخالعة نفسها من زوجها على مال دون تحديد نوعه،
-1مسعودة نعيمة الياس ،المرجع نفسه ،
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كما يتفق الطرفان على نوع المال وقدره ،وفي حالة عدم اتفاقهما يتدخل القاضي لتحديده على
أن ال يتجاوز ذلك قيمة صداق المثل وقت الحكم دون االلتفاف إلى عدم قبول الزوج بالخلع
الذي تطلبه الزوجة ألن ذلك يفتح الباب لمابتزاز و التعسف الممنوعين شرعة وعليه فإن قضاة
الموضوع في قضية الحال لما قضوا بتطليق الزوجة خلعة دون موافقة الزوج طبقوا صحيح
القانون ومتی كان ذلك استوجب رفض الطعن.
فإن كان هذا القرار قد ذهب إلى أن تحديد قيمة صداق المثل كتعويض للزوج عند استعمال
الزوجة حقها في الخلع منعا لمابتزاز والتعسف فهو من جهة أخرى ال يتناسب وحجم الضرر
الماحق بالزوج بل أن القاضي إذا لم يكن له سلطة في أن يقضي بتعويض أكثر من ذلك فإنه
ال يدخل في تفاصيل طلب الزوجة للخلع ،وال يبحث في األسباب والدوافع التي جعلتها تقيم هذه
الدعوى أن استحقاق الزوج لهذا المبلغ هو في كل حالة خلع سواء كان للزوجة أسباب ودوافع
أو لم يكن لها ،ويقضي به القاضي سواء كان مناسبا للضرر الماحق بالزوج أوال يتناسب معه
وقد يكون في ذلك إجحاف بحق الزوج في جبر الضرر الماحق به.1
ومن جانب الفقه أن معيار اختمال التوازن بين المصالح المتعارضة يظهر تعسف الرجل
في مطالبته بزيادة على المهر كبدل الخلع ،وذلك أن المرأة في تكليفها رد المهر وزيادة مع ألم
الفشل في حياتها الزوجية يفوق الضرر الماحق بالرجل إن ترد إليه مهره دون زيادة حيث لم له
ماله  ،و من هذا المعيار يدفع أعظم الضررين وهو الضرر الماحق بالمرأة المخالعة بتحمل
أيسرهما ،وان كان الضرر معنويا بالنسبة إلى الرجل فما يقال بالزيادة .2
واذا كان المشرع الجزائري قد نص على أن يكون بدل الخلع صداق المثل ،فإن المشرع
المصري في المادة  02من القانون  0لسنة  0222جعل بدل الخلع تنازل الزوجة عن جميع
حقوقها المالية والشرعية وأن ترد له الصداق الذي أعطاه لها.
فإذا استمرت الحياة الزوجية سنين طويلة ثم جاءت الزوجة بعد عشرين سنة إذا صار الزوج
-1مسعودة نعيمة الياس ،المرجع نفسه  ،ص  .ص.
-2عبير ربحي شاكر القدومي ،المرجع نفسه ،
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شيخا ومقعدة وبعد أن كان شابا قاد ار على تلبية طلباتها و طلبت من المحكمة أن تخلع نفسها
مقابل أن ترد عليه صداقه الذي أصبح اليوم مبلغا زهيدا ،فإن القاضي ال يملك إال أن يقضي
بالخلع و رد الصداق للزوج ،وفي ذلك إجحاف بحق الزوج وعدم اعترافه بالضرر الذي لحق به
من استعمال الزوجة لحق الخلع.
وأتساءل كيف أن المشرع يعترف بالضرر الذي يلحق الزوجة في حالة الطماق ويعطي
للقاضي سلطة واسعة في تقدير تعويضه دون أن يحدد أدناه وأقصاه ،ثم ال يعترف للزوج
بالضرر الذي يلحقه في حالة الخلع ويحدد سلطة القاضي في تقدير بدل الخلع ،بما ال يتجاوز
صداق المثل وكأنما يرى المشرع أن الخسارة الوحيدة للزوج في زواج لم يحقق غايته و يستمر
فيما قدمه لها من صداق وليس استقرار أسرة بأكملها وسنوات من الحياة الزوجية أفناها الزوج
في خدمة أسرته وتلبية متطلباتها.
الفرع الثاني  :الجزاء الوقائي:
إن الجزاء على التعسف ال يقتصر على الجزاء العماجي فقط ،بل يتمثل في الجزاء
الوقائي أيضا ،وهو جزاء يمنع ابتداء االستعمال التعسفي للحق و يحول دون وقوع الضرر
أصما ،لذلك فإن وجوب التعويض ال ينفي بقية اإلجراءات التي يستطيع المتضرر بمقتضاها أن
يمنع حصول الضرر قبل وقوعه ،أو يوقف هذا الضرر الذي سببه صاحب الحق ،أو يطلب
إعادة الحال إلى ما كان عليه

1

فهذا الجزاء يميز نظرية التعسف في استعمال الحق ويهدف

إلى منع صاحب الحق من استعمال حقه استعماال تعسفيا قبل أن يترتب على هذا االستعمال
ضر ار ما ،فيلتجأ صاحب الحق إلى القضاء مطالبا باالعتراف بحقه و حمايته و تمكينه من
استعماله ،هنا يتأكد القاضي قبل إجابة طلب المدعي من وجود الحق من جهة ومن أن
االستعمال المرجو منه ال يحمل معنى التعسف من جهة أخرى.
ويرفض القاضي طلب صاحب الحق إذا كان يتسم بالعنف ويترتب على ذلك منع
االستعمال التعسفي أصما .مثال ذلك أن المؤلف ال يستطيع سحب مصنفه ،إذا كان قد تصرف
-1حسن كيرة ،المدخل إلى القانون ،المرجع نفسه ،ص .ص .390-.390
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في حق استغماله ماليا إال بعد الحصول على إذن المحكمة إذا طرأت أسباب خطيرة تبرر
ذلك .1وأمثلة ذلك أيضا ما ذهبت إليه المادة  0040من القانون المدني األردني حيث نصت
على أنه" :إذا أحدث شخص بناء أو غرسا ،أو منشآت أخرى بمواد من عنده على أرض يعلم
أنها مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي ،فإن كانت قيمة المحدثات قائمة أكثر من قيمة األرض
كان للمحدث أن يمتلك األرض بثمن مثلها ،واذا كانت قيمة األرض ال تقل عن قيمة المحدثات
كان لصاحب األرض أن يمتلكها بقيمتها قائمة".2
والمادة  908من (ق .م .م) ،من أنه" :إذا كان مالك األرض و هو يقيم عليها بناء قد
جار بحسن نية على جزء من األرض المماصقة  ،جاز للمحكمة إذا رأت محما لذلك أن تجبر
صاحب هذه األرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء وذلك في نظير
تعويض عادل".3
وما نصت عليه المادة  0209من القانون المدني المصري من أنه ":لمالك العقار المرتفق
به أن يتحرر من االرتفاق كله أو بعضه إذا فقد االرتفاق كل منفعة للعقار المرتفق ،أو لم تبق
غير فائدة محدودة ال تتناسب البتة مع األعباء الواقعة على العقار المرتفق به.4
وبهذا نكون قد أخينا هذا الفصل من الدراسة الذي كان تحت عنوان آثار التعسف في
استعمال حق الخلع والذي أدرجنا تحته مبحثين  ،تناولنا في (المبحث الول) الضرر الناتج عن
التعسف في استعمال حق الخلع الذي شمل كل من تعريف الضرر في اللغة و االصطماح،
وكذلك أنواع الضرر الناتج عن هذا التعسف من ضرر مادي وغير مادي أو ما يعرف بالضرر
األدبي أو المعنوي وماذهب إليه كل من القانون والشريعة في تعريفهما إضافة إلى تبيان شروط
الضرر الموجب للتعويض و كيفية إثباته للوصول إلى التعويض.
-1مسعودة نعيمة الياس ،المرجع نفسه ،
 --2أبو رحمة ،المرجع نفسه،

ص.34.

ص686.

-3رمضان أبو سعود ،الوجيز في شرح مقدمة القانون المدني ،المدخل إلى القانون و بخاصة المصري و اللبناني ،النظرية
العامة للحق ،الدار الجامعية بيروت  ،لبنان ،0990

-4المرجع و الموضوع

ص.663.

نفسه.
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أما (المبحث الثاني) الذي كان بعنوان جزاء التعسف في استعمال حق الخلع فقد أدرجنا فيه كل
من جزاء التعسف في استعمال الحق في الفقه اإلسالمي و الذي شمل الجزاء الدنياوي و
الجزاء الخراوي وذهبنا إلى هذا الجزاء أيضا في الفقه القانوني الذي شمل الجزاء التعويضي
واألساس الذي يبنى عليه والجزاء الوقائي لمنع حصواللضرر.

106
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خاتمة
من خمال الدراسة التي قمنا بما يتضح أن الخلع حق مقرر شرعا وقانون للزوجة ،وهذا
الحق شرع حتى ال يكون هناك إرغام لها على العيش مع زوج أصبحت تبغضه و تخاف
معصية اهلل في البقاء معه  ،إال أنه إذا استعملت هذا الحق بطريقة تعسفية بأن يكون الهدف
من الخلع هو اإلضرار با لزوج أو يكون الخلع ألسباب غير مشروعة أو يكون الضرر الحاصل
من جراء الخلع للزوج أشد و أكبر من الفائدة التي حصلت عليها الزوجة ،تقوم المسؤولية
التقصيرية للحد من ظاهرة التعسف في استعمال حق الخلع ،و لجبر األضرار التي أصيب بها
الزوج سواء كانت أضرار مادية أو معنوية.
وانطماقا من هذا فإن النتيجة المتوصل إليها من خمال بحثنا هي أن نظرية التعسف في
استعمال الحق وعن طريق تطبيقها على حق الخلع لم تأتي للحد من الحق في الخلع أو لتقييد
الزوجة في استعمال حقها وجبرها على العيش إلى جانب زوج تخشى معصية اهلل في البقاء
معه ،وانما جاءت هذه النظرية للموازنة بين المصالح المتضاربة  ،مصلحة الزوجة في ممارسة
حق الخلع ومصلحة الزوج في عدم اإلضرار به والمصلحة العامة في استقرار المجتمع .
ومن هنا تظهر القيمة االجتماعية لنظرية التعسف في استعمال حق الخلع و الهدف
الذي تسعى إلى تحقيقه هذه النظرية .
فحق الخلع لم يشرع ليكون وسيلة جور و طغيان بيد الزوجة تستعمله كيفما شاءت،
ووقت ما شاءت ،بسبب أو بدون سبب ،بطريقة تؤذي اآلخرين وخاصة الزوج ،تحت غطاء
استعمال الحق ،بل شرع لتستعمله الزوجة دون اإلخمال بواجبها اتجاه زوجها وأوالدها خاصة
والمجتمع عامة.
فالخلع مثله مثل بقية الحقوق مقيد بعدم التعسف في استعماله .وهذا ما جاءت به
الشريعة اإلسمامية والقوانين الوضعية  ،فهناك توافق بينهما على منع التعسف في استعمال
الحق وتوقيع أجزاء الدنيوي على المتعسف أو بمفهوم قانوني ما يسمى بالجزاء التعويضي.
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هذا رغم أن هناك اختمافات شتى بين الشريعة اإلسمامية و القانون فيما يتعلق نظرية
التعسف في استعمال الحقي ،نجملها في النقاط التي ذكرها:
 نظرية التعسف في استعمال الحق مصدرها في الشريعة اإلسمامية هو تشريع إالهي غيرقابل للنقاش وال للتأويل وهو القرآن ،بينما مصدرها في القانون هو عمل البشر ،فالنظرية جاءت
نتيجة لزخم فكري ،فهي عرضة للنقص ،و خاضعة لتعديمات قانونية تبعا لهذا النقص و تبعا
للتطورات االجتماعية و االقتصادية و السياسية.
 الفقه اإلسمامي أعطى مفهوم دقيق للتعسف ال على سبيل الحصر ،بحيث أن كل واقعةتنطبق معه تعتبر تعسفا عن طريق القياس .في حين أن القانون ترك هذا العمل الختماف
المذاهب الفقهية القانونية في وضع األساس القانوني للتعسف في استعمال الحق والذي بناءا
عليه يتحدد التعريف وتتحدد المعايير.
 الشريعة اإلسمامية جعلت مجال تطبيق نظرية التعسف شامل ينطوي على جل الحقوقوالحريات ،بينما القانون لم يتطرق إلى نطاق تطبيق النظرية وترك الخماف الفقهي حول هذا
المجال ،بحيث هناك جانب من الفقه يجعل الحقوق وحدها مناطا هذه النظرية بينما جعلها
آخرون تسري على الحقوق والحريات العامة بصفة شاملة .
 مع الفقه اإلسمامي في تقريره معايير التعسف على عكس القانون الذي حد منها واختلففيها.
وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع الجزائري خالف بقية التشريعات العربية ،إذ أنه لم يتناول
القاعدة العامة و التي تضمن أن استعمال الحق بصفة مشروعة ال يولد المسؤولية ،كالمشرع
المصري  ،رغم أنه المصدر الذي استمد منه أحكامه  ،وكنظيره األردني الذي نص على:
الجواز ينافي الضمان ثم تطرق إلى المعايير فنظرية التعسف في استعمال الحق هي إستثناء
من القاعدة العامة التي تقضي بأن األصل في األفعال اإلباحة .ولهذا فإن كان الخلع حق فإن
ممارسته على الوجه المشروع ال يؤيد أي مسؤولية في مواجهة الزوجة المخالعة ،بينما المسؤولية
تترتب على استعماله بطريقة غير مشروعة و ترتيبه الضرر بالنسبة للزوج ومن كل هذا نلمس
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وضوح هذه النظرية ودقتها وشموليتها في الفقه اإلسمامي ،من خمال نظرته إلى الحق كما أنه
ال يتم التناقض بين مصلحة الفرد والجماعة ،بل بالعكس وفق بينهما ،كما أنه يعرف بمرونة نم
يعرفها أي تشريع آخر .هذا ألن قواعده من وضع الشارع الحكيم .فكان أجدر بالتشريعات
العربية أن تصوغ نظرية التعسف في إستعمال الحق كما جاءت بها الشريعة اإلسمامية حتى
تتفادى النقص في التناقض و تفادي الصراعات الفقهية
االقتراحات:
على المشرع الجزائري أن ينص صراحة على وجوب التعويض عن التعسف في الخلع نظيرما جاء به في المادة(00ق.أ .ج) في التعويض عن الطماق التعسفي ،وكذلك عليه أن يبين
كيفية تقدير التعويض ،و المعايير واألسس المعتمدة في ذلك ،وهذا حفاظا على حقوق الزوجين
المتخاصمين من جهة و لفت ح باب واسع لرقابة المحكمة العليا في تقدير التعويض من جهة
أخرى.
 إن المشرع الجزائري لم يفصل بين بدل الخلع الذي هو ركن في الخلع و التعويض عنالضرر الناتج عن التعسف في استعمال حق الخلع ،لذلك فاألولى أن يتدارك هذا األمر.
 تكوين قضاة لهم الدراية الواسعة و الك افية بشؤون األسرة بوجه خاص ،ألن الخطأ في مسألةأو قضية ال يمس أطرافها فحسب ،بل يتعداه إلى أبعد من ذلك فيجب على القضاة أن يكونوا
ملمين بأحكام الشريعة اإلسمامية نظرة االرتباط القانون بما ارتباطا وثيقا طبقا للمادة
000ق.أ.ج) .
 إيجاد أخصائيين نفسانيين واجتماعيين ،يوضعون تحت تصرف القاضي المختص بشؤوناألسرة .من شأنهم أن يبينوا له اإلتجاه الصحيح الذي يسلكه ،وذلك باعتماده على تقارير في
المسائل الفنية التي يصعب عليه معرفتها بنفسه  ،خصوصا في مسائل فك الرابطة الزوجية ،
ففي الخلع قد تدعي الزوجة بغض زوجها فترد له صداق المثل وتتشتت األسرة من أجل أن
تتزوج هذه المرأة برجل آخر و لربما غرر بها هذا األخير ؟ !.
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 يتوجب على المشرع الجزائري استكمال المادة ( 04ق.أ.ج) بمواد أخرى لتوضيح األحكامالمتعلقة بمخالعة الزوجة الرشيدة ،و التي دون سن الرشد ،كذلك بأن ال يتعلق الخلع بحق من
حقوق األطفال ،و أن ال يكون مقابل الخلع حضانة األطفال ...إلى غير ذلك من األمور التي
يجب على المشرع أن يوضحها في مواد قانونية واضحة ،تفادية التضارب األحكام القضائية في
المسألة الواحدة.
 تخصيص قانون إجرائي خاص بشؤون األسرة حتى ال يصعب على المتقاضين معرفةاإلج ارءات الواجب اتخاذها .
 على المشرع أن يسن قوانين أكثر صرامة لعماج مشكلة الخلع لعله بسن هذه القوانين يحد منتفشي هذه الظاهرة .كأن يلزم الزوجة المتعسفة في استعمال حق الخلع بدفع تعويض عن
الضرر الماحق بالزوج مع خسارتها لكل حقوقها و الرفع من بدل الخلع الذي كان قد حدده
المشرع في (ق.أ .ج) بما ال يتجاوز صداق المثل.
على المشرع الجزائري وضع مواد تنص صراحة عن نوع الفرقة في الخلع و يبين أنها طماقو ليست فسخ وكذلك عليه أن يبين نوع المال الذي يجوز أن يكون بدال للخلع ،و قدره ،ومتى
يستحق؟.
على المشرع تحديد معايير التعسف في المخالعة لضرورتها الملحة لمعرفة إذا ما كان الخلعتعسفية أم ال ،وهذا الجبر الضرر و إلزام الزوجة بدفع التعويض عن األضرار الناجمة عن هذا
التعسف .
ويبقى لنا أن نتساءل أخي ار إلى متى يفك المشرع الجزائري اإلمامات الواردة في نصوصه
و المتعلقة بفك الرابطة الزوجية عموما و الخلع بوجه خاص؟ ومتى يسد المشرع الجزائري
الثغرات القانونية التي من خلها تنفك و تحل الرابطة الزوجية و التي هي في األصل المعيار
األساسي لبناء مجتمع متماسك و متين ؟.
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قائمة المصادر والمراجع
أوال  :المصادر .
أ  -القرآن الكريم برواية حفص عن عاصي.
ب - .كتب التفسير:
 أبو علي الفضل ابن الحسن الطبرسی ،مجمع البيان في تفسير القرآن ،ج ،0دارالمعرفة بيروت(ب.م.ن).
ج .كتب الحديث وشرحه:
 ابن رجب ،القاعدة الذهبية في المعاممات اإلسمامية الضرر وال ضرار ،تحقيق إيهابحمدي غيث  ،دار الكتاب العربي للنشر( ،ب.م.ن)( ،ب .س .ن).
 أبو عبد اهلل بن يزيد القزويني ،سنن ابن ماجة ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباتي ،ج،0دار إحياء الكتب العربية  ،القاهرة( ،ب.س .ن).
 أبي داوود سليمان بن األشعث السجستاني ،األردن ،سنن أبي داوود ،طبع دار الحديثالقاهرة(ب.م.ن).
 أحمد بن شعيب النسائي ،سنن النسائي بشرح الحافظ ،جمال الدين السيوطي ،مطبوعمع حاشية اإلمام السندي ،أعتني به و رقمه ووضع فهارسه عبد الفتاح أبو غدة ،ط،3
دار البشائر
اإلسمامية0426 ،ه0986/م .
 البخاري ،صحيح البخاري بشرح فتح الباري ،دار الفكر ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،ج03
(ب.م.ن)( ،ب.س .ن).
 بن أبي القاسم بن محمد فرحون المالكي المديني ،تبصرة الحكام في أصول األقضيةومناشج األحكام مطبعة مصطفى البايدي الحلبي ،القاهرة ،مصر0908 /0338،م.
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 بن مودود الموصلي الحنفي ،االختبار لتعليل المختار ،ط،3دار المعرفة ،بيروت،لبنان( ،ب.س .ن).
 عبد اهلل بن عب د الرحمان الدرامي السمرقندي ،سنن الدرامي ،نشر دار الرياض للتراث،دار الكتاب العربي اللبناني ،لبنان ( ،ب.س .ن).
 مالك بن أنس ،الموطأ ،ط  ، 0دار اإلمام مالك للطباعة والنشر ،باب الواد ،الجزائر 0203 /0434ه .
مالك بن انس ،الموطأ ،برواية مصعب الزهري المديني  ،مؤسسة الرسالة بيروت،.0993
مالك بن أنس ،الموطأ ،منشورات دار اآلفاق الجديدة( ،ب.م.ن)( ،ب.س.ن). محمد بن عيسى الترمذي ،طبع دار الف ر ،بيروت( ،ب.س .ن). مسلم بن الحجاج النيسابوري ،صحيح مسلم ،بشرح النووي ط ،0دار الفكر ،بيروت، - .0939مسلم ،صحيح مسلم ،ط ،0دار السمام  ،الرياض 0409 ،ه.
د -المعاجم و القواميس :
 المقري القيومي ،المصباح المنير ،ج ،0ط ،4المطبعة األميرية ،القاهرة ( ،ب.س .ن). الفيروز أبادي ،القاموس المحيط ،ج ،3المؤسسة العربية لطباعة والنشر ،بيروت( ،ب..ن).
 ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،9دار صادر  ،لبنان.0220 ، ابن منظور لسان العرب ،ج ، 6ط ،0دار صادر  ،بيروت ،لبنان( ،ب.س .ن). شوقي ضيف ،المعجم الوسيط ،ط ،4مكتبة الشروق الدولية ،مصر.0223 ، صالح العلي صالح ،أمينة الشيخ سليمان األحمد ،المتتم الصافي في اللغةالعربية(ب.د..ن)
الرياض( ،ب  .س  .ن).
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ثانية المراجع باللغة العربية
أ-الكتب :
 ابن القيم الجوزية ،الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ،دار الكتب العلمية،لبنان(ب.س.ن).
 شفيق شحاته ،النظرية العامة لمالتزامات في الشريعة اإلسمامية( ،ب .ط ) ،مطبعةاالعتماد القاهرة و(ب.س .ن).
 إبتسام القمام ،المصطلحات القانونية ،ط ،4المنشأة العامة للمعارف ،مصر.0930 ، ابن حجر الهيثمي ،فتح المبين لشرح األربعين( ،ب  .ط ) ،دار إحياء الكتب العربية(ب .د.ن) 0300ه.
 أبو رحمة ،المذكرات اإليضاحية( ،ق.م.أ)  ،ط ،0مطبعة التوفيق ،عمان ،األردن ،.0980
 أحمد حسام التجارة الخلع ومشكمات العلمية والمنازعات المتعلقة به واجراءات العمليةوأحكامها ب .ط) ،دار الكتب القانونية ،مصر .0224 ،
أحمد حسن قدادة ،الوجيز في شرح ق  .م  .ج) ،ج  ،0مصادر االلتزام (ب .د.ن)،الجزائر. 0994 ،
 أحمد شوقي محمد عبد الرحمان ،البحوث القانونية في مصادر االلتزام اإلدارية والغيرإدارية دراسة فقهية وقضائية ( ،ب.د.ن)( ،ب.م.ن ).0220 ،
 أحمد عبد العال الطهطاوي ،تنبيه األبرار بأحكام الخلع والطماق والظهار ،ط ،0دارالكتب العلمية ،بيروت.0223 ،
 أحمد فراج حسين ،أحكام األسرة في اإلسمام (الطماق وحقوق األوالد ونفقاتاألقارب)(ب.ط)  ،الدار الجامعية للطباعة والنشر بيروت.0998 ،
 أحمد فراج حسين عبد الودود السريني ،النظرية العامة في الفقه اإلسمامي وتاريخه،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ( ،ب.س.ن).
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 أحمد لعور ،نبيلصقر ،الدليل القانوني لألسرة موسوعة الفكر القانوني القانوني ،دارالمدى للطباعةوالنشر و التوزيع ،طبعة .0223
 ادريسفاضلي ،الوجيز في النظرية العامة لمالتزام ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،.0229
 أسامة السيد عبد السميع ،التعويض عن الضرر األدبي ،دراسة تطبيقية في الفقهاإلسمامي
والقانون  ،دار الجامعة الجديدة القاهرة ،مصر.0223 ،
 أسامة عبد العليم الشيخ ،قاعدة (ال ضرر وال ضرار) في نطاق المعاممات الماليةواألعمال الطبية المعاصرة في الفقه اإلسمامي والقانون الوضعي(ب.ط) ،دار الجامعة
الجديدة اإلسكندرية . 0223
 إسماعيل بن حسن ابن علوان ،القواعد الفقهية الخمسة الكبرى ،والقواعد المندرجة تحتهاط 0دار ابن الجوزي ،السعودية0402 ،ه.0222/
 أنور سلطان ،الموجز في النظرية العامة لمالتزام (مصادر االلتزام) ،دار المطبوعاتالجامعية اإلسكندرية.0998 ،
 أنور سلطان ،الموجز في مصادر االلتزام( ،ب.ط) ،منشأة المعارف( ،ب .د.ن)،(ب.م.ن).
 الشاطبي ،الموافقات في أصول الشريعة ،ج ،3ط ،0دار ال تب العلمية ،بيروت،.0990
 باديس ذيابي ،صور فك الرابطة الزوجية على ضوء القانون والقضاء في الجزائر  ،دارالهدى عين مليلة ،الجزائر ( ،ب.س .ن).
 بلحاج العربي ،النظرية العامة في االلتزام (ق.م .ج) ،التصرف القانوني ،العقد ،اإلرادةالمنفردة ديران المطبوعات الجامعية  ،ط ،4الجزائر . 0220 ،
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 بلحاج العربي ،النظرية العامة في االلتزام في (ق.م .ج) ،الواقعة القانونية (الفعل الغيرمشروع اإلثراء بما سبب ،القانون) ج ،0ط ،0ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،
.0228
 بلحاح العربي ،الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائري ،ج ،0الزواج والطماق ،ط،3ديوان المطبوعات الجامعية  ،بن عكنون ،الجزائر .0224 ،
 بدران أبو العينين بدران ،أحكام الزواج والطماق في اإلسمام ،ط ،0مطبعة دار التأليفمصر.0960 ،
 بن زيطة الهادي ،تعويض الضرر المعنوي في (ق .أ.ج ) ،دراسة مقارنة بالفقهاإلسمامي دار الخلدونية للنشر ،الجزائر.0223 ،
 تقي الدين الهمالي ،أحكام الخلع في اإلسمام ،ط ،0المكتب اإلسمامي بيروت.0390 ،جمال سايس ،االجتهاد الجزائري في مادة األحوال الشخصية ،ج ،0ط ،0منشورات كليك
المحمدية  ،الجزائر.0203 ،
 عبد المجيد زعماني ،المدخل لدراسة القانون والنظرية العامة للحق ،دار هومة للطباعةوالنشروالتوزيع ،الجزائر.0223 ،
 عبير ربحي شاكر القدومي ،التعسف في استعمال الحق في األحوال الشخصية ،ط،0دارالفكر  ،عمان.0223 ،
 عماء الدين أبي بكر مسعود الكساني (بدائع الضائع في ترتيب الشرائع)  ،ط  ،0دارالكتب العلمية ،بيروت( ،ب.س.ن).
 علي حيدر ،درر الحكام ،شرح مجملة األحكام ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،(ب.س.ن).
 علي علي سليمان ،النظرية العامة لمالتزام ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر - . 0220،علي فبمايلي ،االلتزامات ،العمل المستحق للتعويض ،موفم للنشر ،الجزائر
. 0220 ،
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 علي فيمالي ،االلتزامات ،العمل المستحق للتعويض ،موفم للنشر ،الجزائر.0202 ، عمر فخري الحديثي ،تحريم التعسف في استعمال الحق بوصفه سببا من أسباباإلباحة ،ط 0دار الثقافة للنشر ،عمان.0200 ،
 فتحي الدريني ،التعسف في استعمال الحق في الفقه اإلسمامي ،ط ،4مؤسسة الرسالةبيروت.1988
 فتحي الدريني ،الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ،ط،0مطبعة جامعة دمشق سوريا،. 0963
 الحسين بن الشيخ آث ملويا ،رسالة في عطماق الخلع (دراسة قانونية فقهية و قضائيةمقارنة) دار هومه لطباعة والنشر ،الجزائر.0203 ،
لحسين بن الشيخ آث ملويا ،المنتقى في القضاء في األحوال الشخصية ،ج ،3ط ،0دارهومه للنشر والتوزيع  ،الجزائر.0226 ،
 مبروك المصري ،الطماق وآثاره في قانون األسرة الجزائري (دراسة فقهية مقارنة) ،دارهومة للطباعة والنشر ( ،ب.م.ن )( ،ب.م.ن).
 محمد أبو زهرة ،األحوال الشخصية،ط  ،3دار الفكر العربي للطباعة والنشر (ب .م.ن).0903
 محمد أحمد سراج ،نظرية التعسف في استعمال الحق من وجهة الفقه اإلسمامي( ،ب.ط) دار المطبوعات الجامعية  ،اإلسكندرية.0998 ،
 محمد سمارة ،أحكام وأثار الزوجية ( شرح مقارن لقانون األحوال الشخصية) ط ،0دارالثقافة للنشر والتوزيع ،عمان.0228 ،
 محمد صبري السعدي ،الواضح في شرح قان المدني ،النظرية العامة لمالتزامات ،دارالمدى الجزائر.2011
 -محمد صبري السعدي ،شرح (ق.م .ج) ،دار هومة للنشر والتوزيع ،الجزائر .0224 ،
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 محمد صبري السعدي ،النظرية العامة لمالتزامات القسم األول ومصادر االلتزام،الكتابالثاني  ،المسؤولية التقصيرية ،العمل النافع والقانون ) دراسة مقارنة في القوانين
العربية ،دار الكتاب الحديث ،الجزائر .0223 ،
 محمد مدني ،التعويض عن الضرر في الفقه اإلسمامي  ،راب  .تلہ ) ،دار إشبيلياالرياض .0224
 مصطفى الجمال النظرية العامة للقانون( ،القاعدة القانونية ،الحق) منشورات الحلبيالحقوقية لبنان. 2002
 مصطفى عبد الغني شيبة ،أحكام األسرة في الشريعة اإلسمامية (الطماق وآثاره) ط0ب .د.ن)ليبيا.0222 ،
 معن الخليل ،علم اجتماع األسرة( ،ب.ط ) ،دار الشروق للطباعة والنشر (ب.م.ن) - 0994مقدمسعيد ،نظرية التعويض عن الضرر المعنوي( ،ب .ط) ،المؤسسة الوطنية
للكتاب ،الجزائر ص.1992.
 منال محمود المشني ،الخلع في القانون ،أحوال شخصية( ،أحكامه وآثاره) ط ،0دارالثقافة للنشروالتوزيع ،عمان .0228،
 منصوري نورة ،التطليق وفق القانون والشريعة اإلسمامية ،دار المدى ،عين مليلةالجزائر .0220،
 مهند وليد الحداد ،خالد وليد الحداد ،المدخل لدراسة علم القانون ،نظرية الدولة ،نظريةالقانون ،نظرية الحق ،ط ،0مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع ،األردن.0228 ،
 موسی عبد الرحمان وتوق محي الدين ،المدخل إلى علم النفس ،ط ،3مركز الكتاباألردني األردن.1993
 وهبة الزحيلي ،الفقه اإلسمامي وأدلته (الشامل لألدلة الشرعية واآلراء المذهبية وأهمالنظريات الفقهية ) ،ج 3األحوال الشخصية ط ،0دار الفكر ،دمشق.
 وهبة الزحيلي ،نظرية الضمان( ،ب.ط) ،دار الفكر المعاصر ،بيروت .0998،119
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ب -الوسائل و المذكرات :
رسائل الدكتوراه :
 عبد العزيز بن عبد اهلل عبد العزيز الصعب  ،التعسف في استعمال الحق في مجالاإلجراءات المدنية( ،دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية) أطروحة دكتوراه الفلسفة في العلوم
األمنية ،قسم العدالة الجنائية ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،
الرياض .0202
 آيت شاوش دليلة ،إنماء الرابطة الزوجية بطلب الزوجة (دراسة بين الفقه اإلسماميو(ق.أ.ج) وبعض تشريعات األحوال الشخصية العربية) ،رسالة دكتوراه في القانون ،كلية
الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو.0204 ،
 مسعود نعيمة إلياس ،التعويض عن الضرر في بعض مسائل الزواج و الطماق فيدراسة مقارنة) رسالة دكتوراه في القانون الخاص كلية الحقوق جامعة أبي بكر بلقايد،
تلمسان.0202 ،
 رسائل الماجستير : بلحورابي سعاد ،نظرية التعسف في استعمال الحق وتطبيقاتها في الفقه اإلسماميوالقانون الوضعي ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،مدرسة الدكتوراه للقانون األساسي
والعلوم السياسية كلية الحقوق جامعة مولود معمري ،تيزي وزو .0204
 عبد الرحمان مجوبي ،التعسف في استعمال الحق ،وعماقته بالمسؤولية المدنية ،مذكرةلنيل شهادته الماجستير ،قسم العقود و المسؤولية كلية الحقوق جامعة الجزائر ،
. 0226/0223
 إسماعيل موسى مصطفى عبد اهلل ،أحكام الخلع في الشريعة اإلسمامية ،رسالةماجستير كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية في نابلس ،فلسطين. 0228 ،
 يوسفات على هاشم ،الخلع والطماق بالتراضي في التشريع الجزائري ،مذكرة ماجستيرفي القانون الخاص ،كلية الحقوق جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان.0229 ،
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 فريحاوي كمال ،التفريق للضرر في (ق.أ .ج) ،دراسة مقارنة ،مذكرة لنيل شهادةالماجستير في القانون الخاص ،فرع عقود ومسؤولية ،كلية الحقوق جامعة الجزائر ،
.0220
 محمد بن عبد العزيز أبو عباة ،التعويض عن الضرر في الفقه اإلسمامي وعماقتهبتعويض الكوارث الطبيعية في النظام السعودي ،مذكرة ماجستير في العدالة الجنائية،
كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية الرياض.0200 ،
 العربي مجيد ،نظرية التعسف في استعمال الحق وأثرها في أحكام فقه األسرة ،دراسةمقارنة بين الشريعة والقانون،مذكرةماجستير،كلية أصول الدين،الخروبة جامعة
الجزائر.0220/0220
 مذكرات الماستر : شرقي سعدية ،التعسف في استعمال حق الملكية ،مذكرة لنيل شهادة الماستر ،قسمالقانون الخاص ،كلية الحقوق جامعة أكلي محند أولحاج ،البويرة.0203 ،
 بريكي حجيلة ،التعسف في العدول عن الخطبة ،مذكرة لنيل شهادة الماستر ،قسمالقانون الناس ،كلية التوق ،باسية أكلي مسند أولحاج ،البويرة. 0203 ،
 ش ال وردة ،حق الزوجة في إنهاء الرابطة الزوجية ،مذكرة ماستر( ،ق.أ .ج) ،كليةالحقوق جامعة محمد خيضر بسكرة .0200
 نسيمة عبدي ،الخلع على ضوء الشريعة وقانون األسرة الجزائري ،مذكرة ماستر  ،قانوناألسرة كلية الحقوق جامعة محمد خيضر بسكرة.0200 ،
 إسماعيل موسى مصطفى عبد اهلل ،أحكام الخلع في الشريعة اإلسمامية ،رسالةماجستير كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية في نابلس ،فلسطين.0228 ،
 رواط رزيقة ،زرارفة فاطمة الزهراء ،أحكام الخلع في قانون األسرة الجزائري ،مذكرةماستر في األحوال الشخصية ،كلية الحقوق جامعة الجيمالي بونعامة ،خميس مليانة،
.0200
121

قائمة المراجع
 نذير ستان ،التطليق في (ق.أ .ج) ،مذكرة ماستر ،قانون خاص ،أكلي مند ،البويرة،.0203
حياة خطاب ،الطماق التعسفي و آثاره في التشريع الجزائري ،مذكرة ماستر في الحقوق ،تخصص أحوال شخصية ،كلية الحقوق جامعة محمد خيضر بسكرة.0200/0204 ،
ج -المقاالت :
 أحمد فهمي أبو سنة ،التعسف في استعمال الحق في الفقه اإلسمامي http// www .alukah.ntتاريخ اإلضافة ،0209 /20/06زيارة .44483
 ليندا حامد ملكاوي ،التعسف في استعمال حق الوالية على المرأة بمنعها من العملوفق التشريعات األردنية ،دراسات  ،علوم الشريعة و القانون ،المجلد  ، 42العدد ،20
.0203
 الدهش ،عبد اهلل بن عبد الرحمان بن عثمان ،الفصل في الخلع "أسبابه و أثاره "،مجلة العدل تصدر عن و ازرة العدل بالمملكة العربية السعودية العدد األول ،محرم .0402
 محمد أحمد المعداوي ،المدخل للعلوم القانونية " نظرية الحق " ،كلية الحقوق جامعةبنها.WWWPDFFACTORY.COM
 أحمد محمد الرفاعي ،برنامج الدراسات القانونية ،المدخل العلوم القانونية (نظريةالقانون كلية الحقوق جامعة بنهاWWW.PDFFACTORY.com
 بلحاج العربي ،مفهوم التعسف في استعمال الحق (ق.م .ج) مجلة العلوم القانونيةواإلقتصادية والسياسية ،العدد  ،4كلية الحقوق ،بن عكنون ،جامعة الجزائر.0999 ،
 بوبكر مصطفی ،الطبيعة القانونية لنظرية التعسف في استعمال الحق على ضوءتعديل القانونالمدني بالقانون رقم  02-20الموافق ل  02يونيو  ، 0220المجلة النقدية
للقانون والعلوم السياسية ،كلية الحقوق جامعة تيزي وزو ،العدد  ،0سنة .0200
 محمد سنان الجمال ،التعويض المادي عن الضرر األدبي أو المادي غير المباشرالناتج عن الجناية أو الشكوى الكيدية الدورة الثانية والعشرون للمجمع الفقهي اإلسمامي،
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المنعقدة في مكة المكرمة عبد اهلل بن محمد بن سعد آل خنين ،ضمان األضرار المعنوية
بالمال ،الدورة الثانية والعشرون المجتمع الفقهي اإلسمامي المنعقدة بمكة المكرمة.
 عبد اهلل بن محمد بن سعد آل خنين ،ضمان األضرار المعنوية بالمال ،الدورة الثانيةوالعشرون للمجمع الفقهي اإلسمامي المنعقدة بمكة المكرمة .
 فواز صالح ،التعويض عن الضرر األدبي الناجم عن جرم ،دراسة مقارنة ،مجلةجامعة دمشق للعلوم القانونية واالقتصادية ،المجلد الثاني والعشرون العدد  ،0سوريا
. 0226
 أيمن مصطفى الدباغ ،التعسف في الطماق ،مجلة جامعة األقصى ،سلسلة العلوماإلنسانية المجلد الثامن عشر ،العدد األول يناير .0200
 أحمد الصويعي شليبك ،التعسف في استعمال الحق بقصد اإلضرار بالغير أو لتحقيقمصلحة غير مشروعة في الشريعة والقانون ،مجلة الشريعة والقانون ،كلية الشريعة
والدراسات اإلسمامية ،جامعة الشارقة اإلمارات العربية المتحدة ،العدد الثامن والثماثون،
اإلمارات العربية المتحدة .2009/04/05
د -النصوص القانونية:
القوانين :
 قانون رقم  02-20المؤرخ في ،0220/26/02يعدل ويتمم باألمر  ، 08 - 30مؤرخفي0930/29/06يتضمن القانون المدني (ج،ر) عدد ، 44الصادرة في.0220/26/06
 قانون  00/84المؤرخ في  29جوان  0984المتضمن قانون األسرة المعدل والمتمم ،(ج.ر) العدد  04المؤرخة في  00جوان .0984
 قانون المعاممات المدنية لدولة اإلمارات ،قانون اتحادي رقم  0لسنة  0980المعدلبالقانون اتحادي رقم  0لسنة 0983م .
 -قانون المعاممات المدنية لدولة السودان ،رقم  6لسنة .0984
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 قانون  29/28المؤرخ في  00فيفري  0228والمتضمن (ق .إ .م .و.إ ،).ج.ر) العدد 00المؤرخة في . 2008/04/23
الوامر :
 األمر  20/20المؤرخ في 0220/20/03المتضمن تعديلرق.أ .ج) (ج.ر) ،العدد 00المؤرخ في  03فيفري .0220
الق اررات:
-

المحكمة

العليا

غرفة

األحوال

الشخصية،

ملف

رقم

،06329

قرار

بتاريخ 0980/20/28نشره القضاة ،عدد خاص.
-

المحكمة

العليا

غرفة

األحوال

الشخصية،

ملف

رقم

،34234

قرار

بتاريخ 0980/23/26غير منشور  ،نقما عن بلحاج العربي.
-

المحكمة

العليا

غرفة

األحوال

الشخصية،

ملف

رقم

،36329

قرار

بتاريخ.0980/24/00
المجلة القضائية  0لسنة .0989
-

المحكمة

العليا

غرفة

األحوال

الشخصية،

ملف

رقم

،46093

قرار

بتاريخ. 0986/00/08
غير منشور (نقما عن بلحاج العربي).
-

المحكمة

العليا

غرفة

األحوال

الشخصية،

ملف

رقم

،00308

قرار

بتاريخ.0988/00/00
 المجلة القضائية العدد  ،23لسنة . 0992-

المحكمة

العليا

غرفة

األحوال

الشخصية،

ملف

رقم

،33890

قرار

بتاريخ0990/24/03نقما عن آيت شاوش دليلة مرجع نفسه.
-

المحكمة

العليا

غرفة

األحوال

الشخصية،

بتاريخ.0990/23/00
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رقم

،83623

قرار
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 نشره القضاة عدد خاص .0220-

المحكمة العليا غرفة األحوال الشخصية ،ملف رقم  ،040060قرار

بتاريخ 0996/23/32نقما عن آيت شاوش دليلة مرجع نفسه.
-

المحكمة العليا غرفة األحوال الشخصية ،ملف رقم  ،000094قرار

بتاريخ 0222/00/00المجلة القضائية  0لسنة . 0220
 المحكمة العليا غرفة األحوال الشخصية  ،ملف رقم  ، 60009قرار بتاريخ 0200/29/00مجلة المحكمة العليا  ، 0200عدد .0
الوثائق : الموقع اإللكتروني https://www.wikipedia.org/wiki:بتاريخ 0209/20/23على الساعة .02:08
ثالثا :المراجع باللغة الجنبية :
1-mazeaud .H.et L .et tunc .andré traité théorique et pratique de
la responsabilité civile droit francais .tom 5. ed 1966 et edition
1957.
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مــلخص المذكرة
جعل الشارع الحكيم العصمة بيد الزوج و أعطاه الحق في إنهاء الرابطة الزوجية
وفقا إلرادته المنفردة  ،ولكن في مقابل ذلك لم يهمل المرأة و جعل لها طريقتين
للخالص من فك الرابطة الزوجية و هما التطليق و الخلع ،و هذا األخير كان
موضوع دراستنا  ،بحيث تطرقنا لدراسته في فصلين فاألول التعسف في إيقاع حق
الخلع في الفقه اإلسالمي و الفقه القانوني فهنا درسنا نظرية التعسف في استعمال
الحق لكال منهما و كذا صور تعسف الزوجة في استعمال حق الخلع أما الفصل
الثاني درسنا آثار التعسف في استعمال الحق و عرضنا فيه تعريف الضرر
و شروطه و إثباته  ،كما تناولنا جزاء التعسف في استعمال حق الخلع في الفقه
اإلسالمي و الفقه القانوني  ،و هذا ما إال ملخص بسيط عن موضوع بحثي .
وفي األخير أتمنى أني كنت عند حسن ظنكم و تقبلوا مني فائق اإلحترام و التقدير.
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