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 : والشرع يف اللغةتعريف الظلم
 :منع الظلم: األصل الثاين"

 :تعريف الظلم: املطلب األول
ِّوضع الشيء يف غري موضعه تعد: ةُّالظلم يف اللغ ُ ً. 

دة؛ وإـمـا (( ":عـمـدة احلـفـاظ"وـقـال يف  ٍوضــع الشــيء يف ـغـري موضــعه املخــتص ـبـه؛ إـمـا بنقصــان أو ز ِّ ُ
 )).ٍبعدول عن وقته، أو مكانه

فهو فعل احملظـور، وتـرك املـأمور، فكـل جمـاوزة للشـرع، ظلـم حمـرم، سـواء كانـت : الظلم يف الشرعأما 
دة أو نقصان  ".بز

ِّوضــع الشــيء يف غــري موضــعه تـعـد": هــذا تعرـيـف الظـلـم، ـقـال ضــع ُ، ليخــرج مــا إذا و"ًتـعـد" :، وقوـلـه"ًُ
جبــاره علــى  كــاإلكراه علــى إخــراج مــال اإلنســان مــن يــد؛الشــيء يف غــري موضــعه حبــق ه ملعــىن صــحيح، 

ــا املصــاحل منياالتـثــغـري ذـلـك مــن األســباب، كل لوـفـاء دـيـن ثـبـت يف ذمـتـه أو ،البـيـع  يف املواضــع اـلـيت تتعـلـق 
 .العامة وحنو ذلك، فإنه نزع للملك من غري رضا صاحبه، لكنه مبسوغ

ري موضـعه املعتـاد غـلشيء يف  ليخرج مجيع الصور اليت يكون فيها وضع ل"ًتعد" :د الظلم بقولهَّولذلك قي
ر علـى مـن ْ إمـا لـدفع مظلمـة أو لتحصـيل مصـلحة، دفـع مظلمـة مثـل احلجـ؛ألجل معىن آخر غري التعـدي

 يف العقـارات الـيت تقتضـي املصـلحة العامـة نـزع تثـامنيه، ومثـل حتصـيل مصـلحة الئـعليه دين، ماطـل يف وفا
ا، لتحقيق مصلحة عامة  .ملكيتها من أصحا

 ."ًوضع الشيء يف غري موضعه تعد": هذا مثال ملا ذكره املؤلف رمحه هللا من احرتاز يف قوله
 :الظلمماهية  يف ٌّضابط عام

 احملرمــات، فكــل هــذا يشــمل كــل مــا يكــون مــن ارتكــاب، "هــو فعــل احملظــور": وأمــا يف الشــرع فعرفــه بقوـلـه
 .ارتكاب حملرم ظلم

وهـذه  بـه علـى وجـه الوجـوب واللـزوم، فكـل تـرك لواجـب فهـو ظلـم، تـرك املـأمور: أي" وترك املأمور": قال
دة علـى مـا "ظلـم حمـرم" ًيعين خروجا عنه" فكل جماوزة للشرع": دائرة واسعة، ولذلك قال  سـواء كانـت بـز

 .شرع هللا عز وجل أو بنقصان
 الظلم يف املعامالت  هذا ليس املقصود بهَّوبه يتبني أن الظلم دائرة واسعة تشمل كل خمالفة للشريعة، لكن

ــت عـنـه الشــريعة شــامل ؛عـلـى وجــه اخلصــوص، إمنــا هــو الظـلـم عـلـى وجــه العمــوم كــل ل ـفـإن الظـلـم اـلـذي 
 .هذا، وهو خمالفة الشريعة

ملعامالت الظلم فيها هو اخلروج عن أمر هللا فيما  لبياعات واملعاوضاتوفيما يتعلق   .يتعلق 
 


