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قاعدة ال�ضرر يزال (حجيتها و�ضوابطها)
ملخ�ص البحث
بي الباحثان التايل:
نّ
تعريف ال�ضرر�" :إحلاق مف�سدة بالغري مطلق ًا".�آراء العلم��اء يف التفرق��ة بني م�صطلحي ال�ض��رر وال�ضرار على خم�سة�أقوال ،جميعها مق�صودة يف ال�شرع.
ب�ّيو �أنواع ال�ض��رر يف الفقه
الأ�ص��ل يف ال�ض��رر والإ�ض��رار التحرمي ،ثم نّوبي الأدلة على حجية هذه القاعدة.
الإ�سالمي ،نّ
وبي �أهميتها املتمثلة
�شرح البحث معنى القاعدة ب�صيغتها املركبة ،نّيف �أنها من �ض��من القواعد اخلم���س التي ُببنى عليها الدي��ن ويدور عليها
الفقه الإ�س�لامي� ،إن �إزالة ال�ض��رر �أمر مقرر يف ال�ش��ريعة الإ�سالمية غري �أنه
ال بد �أن يزال بالطرق وال�ض��وابط التي و�ضعتها ال�شريعة الإ�سالمية ومرجع
وبي كيف تعاملت ال�ش��ريعة
هذه ال�ش��روط جل��ب املنفعة ودفع ال�ض��رر ،نّ
الإ�سالمية مع ال�ضرر بثالث مراحل كالتايل:
-1النهي عن ال�ضرر قبل وقوعه.
�-2إزالة ال�ضرر بعد وقوعه.
-3بيان كيفية �إزالة ال�ضرر بعد وقوعه قدر امل�ستطاع.
ب�ّي� عالقة قاعدة (ال�ض��رر ي��زال) بعدد من القواع��د الفقهية الأخرىنّ
مثل :ال�ش��ريعة جاءت جللب امل�صالح وتكثريها ،ودفع املفا�سد وتقليلها،
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مع �شرح مف�صّ ل لكل قاعدة.
بي عالقة القاعدة مبقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،و�أنها من �أكرث القواعدنّ
الفقهية ت�أثريا يف هذه املقا�صد ،ومن �أ�شدها ارتباطا بها ،وتدعيما وت�أكيدا
على معانيها.
بي �ضوابط القاعدة يف جز�أيها" ،ال�ضرر" و "�إزالة ال�ضرر".نّ
ذكر البحث عدد ًا من الأمثلة تطبيقية على القاعدة عند علماء الفقهالإ�سالمي.
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املقدمة
�إن احلمد هلل ،نحمده ون�س���تعينه ون�ستغفره ونعوذ باهلل من �رشور �أنف�سنا ومن
�سيئات �أعمالنا من يهده اهلل فهو املهتد ومن ي�ضلل فال هادي له و�أ�شهد �أن ال �إله
�إال اهلل و�أ�شهد �أن حممداً عبده ور�سوله ،وبعد:
يعد عل���م الفقه من �أ�رشف العل���وم لتعلقه ببيان احلالل واحل���رام ،فهو �أكرث
العل���وم فائدة و�أعظمها نفعاً للعلماء والع���وام على حد �سواء ولعل من �أ�رشف
فروع علم الفق���ه هو علم القواعد الفقهية ،ولذا من �أتق���ن القواعد �سهل عليه
ح�رص الفروع وال�شوارد ،و�أتقن تخريجها ومعرفة �أحكامها.
ومن املعلوم �أن ال�رشيعة الإ�سالمية قد بنيت على �أ�سا�س رعاية م�صالح العباد
يف العاج���ل والآج���ل ،و�إن �أحكامها كلها �إمنا �رشعت جلل���ب املنافع للعباد ودر
املفا�سد عنهم.
ولعل قاعدة "ال�رضر يزال" من �أهم القواعد الفقهية لتناولها �أمراً مهماً اعتنت
ال�رشيع���ة الإ�سالمية به �أال وهو منع ال�رضر و�إزالته ،فال�رشيعة متنع �إيقاع ال�رضر
بالغري ،و�إن وقع عملت على �إزالته ،ولعل يف ذلك – �أي يف منع ال�رضر ،ويف
�إزالته �إن وقع – م�صلحة للعباد.
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و�سنق���وم يف هذا البحث – �إن �شاء اهلل – بتناول هذه القاعدة الفقهية املهمة
مو�ضحني �أهميتها وحجيتها و�ضوابطها.

�أهمية املو�ضوع:
مو�ض���وع ال��ض�رر ومعاجلته قبل وبع���د وقوعه مو�ض���وع ذو �أهمية كبرية يف
ال�رشيعة الإ�سالمية ،وقد احت���ل يف الفقه الإ�سالمي منزلة عالية ،وات�سم ب�أهمية
بالغة ،وقد اهتم به فقها�ؤن���ا وعلما�ؤنا القدامى واملعا�رصون اهتماماً بالغاً ،ولعل
�أهمية هذا املو�ضوع ترجع �إلى �أ�سباب كثرية منها.
� – 1إنه مو�ضوع يت�سم بال�شمول والعموم ،فهو ذو �أحكام كثرية ويدخل يف
مباحث و�سائل �رشعية عديدة ،وله تعلق ب�أغلب �أبواب الفقه ال�رشعي.
� – 2إنه مو�ضوع حي مي�س الواق���ع م�سا�ساً �شديداً فهو موجود ومطروح يف
كل زمان ومكان ،وله تعلق بكثري من ق�ضايا النا�س ومعامالتهم اليومية.
� – 3إن���ه مو�ضوع له مكانة مهمة �إذ �إنه متعلق بدفع الأذى والفا�سد عن العباد
حياتهم.
يف �شتى جماالت
ِ
� – 4إن���ه مو�ضوع تدور عليه �سعادة الإن�سان وفالحه يف الدنيا والآخرة �إذ �إن
دفع ال�رضر و�إزالته ي�ستلزم جل���ب امل�صالح واخلري وال�سعادة ،و�سعادة الإن�سان
�إمنا تتحق���ق ب�أمرين اثنني ،الأول :بجلب م�صلحة وخ�ي�ر لنف�سه ،والثاين :بدفع
مف�سدة و�رضر و�رش عنها.

�أ�سباب اختيار املو�ضوع:
كان �سبب اختيارنا لهذا املو�ضوع ما يلي:
 – 1العمل قدر امل�ستطاع عل���ى تبيني و�إبراز �أهمية القواعد الفقهية و�رضورة
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الرجوع �إليها يف الفتاوى.
 – 2بي���ان �أهمية قاع���دة (ال�رضر يزال) والعمل ق���در امل�ستطاع على �رشحها
وبيان �أهميتها و�ضوابطها.

منهج البحث:
يقوم منهج البحث على الآتي:
 – 1يق���وم منه���ج البحث على اجلمع بني اال�ستق���راء والتحليل ،فقمنا بتتبع
كالم �أه���ل العلم حول هذه القاعدة ،وعر�ض �أقوالهم يف حجيتها وبيان �أدلتهم
ومناق�شتها وترجيح القول الذي نراه قريباً لل�صواب.
 – 2عزو الآيات �إلى مكانها يف امل�صحف ال�رشيف.
 – 3تخريج الأحاديث على النحو التايل:
�إن كان احلدي���ث يف ال�صحيحني �أو �أحدهما نكتفي بعزوه لهما ،و�إن كان يف
غريهما نقوم بتخريج احلديث واحلكم عليه م�ستعينني بكالم علماء احلديث يف
ذلك.
 – 4التعقيب على بع�ض امل�سائل والأحكام بقولنا (نرى)� ،أو (قلنا).

املبحث الأول
تعريف ال�ضرر لغة وا�صطالحا ،والألفاظ ذات ال�صلة
الفرع الأول :تعريف ال�ضرر لغة
و�ضده ،وكل ما كان من �سوء حال ،وفقر� ،أَو
ال��ض�رر يف اللغة خالف النفع ُ
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�شدة يف ب���دن ،فهو �ضرُ
ّ

ّ  ،كما قال تعال���ى :ﮁﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ

ﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘ

ﯙﯚﯛﮀ يون�س.١٢ :

ومن معاين ال�ضرر �أي�ض ًا:

القح���ط ،وال�شدة ،والب�أ����س ،والنق�صان ،واله���زال ،وال�ضيق ،ويقال :رجل
ذو �ض���ارورة و�رضورة� ،أي :ذو حاجة ،وقد ا�ضط���ر �إلى ال�شيء� ،أي �أجلئ �إليه،
ال�ضا َر ِة بالفتح� ،أي :ذاهب الب�رص(.)1
ير نِّبي رَّ
ورجل �ضرَ ِ ٌ
واخلال�صة� :أن ال�رضر يف اللغة ا�سم جامع لكل ما هو خالف النفع والإح�سان،
وكل ما يدل على �سوء و�شدة حال.

الفرع الثاين :تعريف ال�ضرر يف اال�صطالح
ال�رضر يف ا�صطالح العلماء هو� :إحلاق مف�سدة بالغري مطلقا(.)2
وقيل :ال�رضر ما ق�صد الإن�سان به منفعة نف�سه ،وكان فيه �رضر على غريه(.)3

التعريف املختار:

ونرى  -بعد تدبرنا يف هذين التعريفني � -أن التعريف الأول �أدق ،لأنه �أ�شمل
و�أع���م ،وهو �أكرث منا�سبة مل���راد ال�شارع احلكيم من حت���رمي ال�رضر ،ووجه كونه

((( انظر :معجم مقايي�س اللغة البن فار�س ( ،)360/3ل�س ��ان العرب البن منظور ( ،)482/4خمتار ال�ص ��حاح للرازي �ص
.403
((( انظ ��ر :الفت ��ح املب�ي�ن �ش ��رح الأربع�ي�ن ،البن حجر �أحم ��د بن حمم ��د الهيثمي�� � ،ص  ،516وفي�ض القدير �ش ��رح اجلامع
ال�صغري ،للمناوي ( ، ،)559/6و�شرح املوط�أ ،للزرقاين حممد بن عبد الباقي (.)40/4
((( املنتقى �شرح املوط�أ ،للباجي �سليمان بن خلف املالكي ( ،)40/6وم�شارق الأنوار على �صحاح الآثار ،للقا�ضي عيا�ض بن
مو�سى املالكي ( ،)57/2و�سبل ال�سالم �شرح بلوغ املرام ،لل�صنعاين حممد بن �إ�سماعيل اليمني (.)84/3
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�أ�شمل� ،أنه م�شتمل عل���ى جميع حاالت ال�رضر� ،سواء كان فيه منفعة لل�شخ�ص
ال�ض���ار تعود عليه� ،أم ال ،بخالف التعريف الثاين ،ف�إنه خم�صو�ص يف حالة ما
�إذا ق�صد ال�شخ�ص ال�ضار منفعة نف�سه ،ونالحظ يف التعريف �أن لفظة "الغري"،
معنى عاماً �شام ً
ال
جتع���ل معنى وم�سمى ال��ض�رر املحرم ،والذي ينبغي �إزالت���هً ،
للإن�سان ولغريه ،من حيوانات ،ونبات ،وبيئة.
وعلي���ه تكون ال�رشيعة الإ�سالمية ،م�رضب مث���ل يف رعاية احلقوق ،واحلفاظ
عل���ى عمارة الأر�ض و�سع���ادة الإن�سان� ،إذ جاءت بتح���رمي ومنع ال�رضر مطلقا،
مب���ا يف ذلك ،الإ�رضار باحليوان والنب���ات والبيئة ،وكل ما ي�ضاد النفع ،ويجلب
ال�رضر والأذى.
وه���ذا معنى كبري ،و�أ�صل عظيم ،جاءت ب���ه ال�رشيعة الإ�سالمية ،فقررت يف
�أحكامها منع ال�رضر مطلقا.

الفرق بني ال�ضرر وال�ضرار:

و�أما الفرق بني ال�رضر وال�رضار الواردين يف قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
"ال �رضر وال �رضار(:")4
فقد اختلف فيه على خم�سة �أقوال:
الأول� :أنه ال فرق بينهما ،ويكون اجلمع بينهما يف احلديث من باب التوكيد(.)5
((( �أخرج ��ه اب ��ن ماج ��ه ( ,)784/2كت ��اب الأح ��كام :ب ��اب م ��ن بن ��ى يف حق ��ه م ��ا ي�ض ��ر بج ��اره ،ح( ,)2340و�أحمد يف امل�س ��ند
( ،)438/37ح( ،)22778من حديث عبادة بن ال�ص ��امت ر�ض ��ي اهلل عنه ،وقد احتج بهذا احلديث الإمام �أحمد ،كما ذكر
ذلك ابن مفلح يف الفروع ( ،)449/6وقال العالئي :للحديث �ش ��واهد ينتهي جمموعها �إلى درجة ال�ص ��حة �أو احل�س ��ن
املحتج به ،كما نقله املُناوي عنه يف في�ض القدير ( ،)559/6وانظر :خال�صة البدر املنري البن امللقن (.)438/2
((( انظ ��ر :التمهي ��د �ش ��رح املوط�أ ،البن عبد الرب يو�س ��ف بن عب ��د اهلل القرطبي ( ،)158/20واملنتقى �ش ��رح املوط�أ ،للباجي
( ،)40/6وجامع العلوم واحلكم يف �شرح خم�سني حديثا من جوامع الكلم ،البن رجب احلنبلي �ص.304 :
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الثاين� :أن ال�رضر ه���و� :إحلاق مف�سدة بالغري مطلقا ،والإ�رضار� :إحلاق مف�سدة
بالغري على جهة املقابلة� ،أي كل منهما يق�صد االعتداء و�إ�رضار �صاحبه ،ال على
�سبي���ل االنت�صار باحل���ق� ،أو املجازاة باملثل ،فال�رضر فع���ل واحد ،وال�رضار فعل
اثنني(.)6
الثال���ث� :أن ال��ض�رر يف اللغة هو اال�سم ،وال�رضار ه���و الفعل ،وعليه يكون
املعنى� :أن ال�رضر نف�سه منتف يف ال�رشع ،و�إدخال ال�رضر بغري حق كذلك(.)7
الراب���ع� :أن ال�رضر هو� :أن يدخل عل���ى غريه �رضرا مبا ينتفع هو به ،وال�رضار
�أن يدخل على غريه �رضرا بال منفعة له به(.)8
اخلام����س� :أن معنى الأول وهو "ال�رضر" �أي :ال ��ض�رر على �أحد ،مبعنى �أنه
ال يلزم���ه ال�صرب عليه ،ومعنى الثاين وه���و "الإ�رضار" �أي :ال يجوز له �إ�رضاره
بغريه(.)9
وكل هذه املعاين مق�صودة لل�شارع� ،إذ كان ال�رضر يف ال�رشيعة منفي ب�إطالق
�إال ما خ�صه الدليل كما �سي�أتي.

حكم ال�ضرر يف ال�شريعة الإ�سالمية ،وبيان �أنواعه
الأ�صل يف ال�رضر وامل�ضار التحرمي واملن���ع ،وحترمي ال�رضر وامل�ضا ّرة ،معلوم
�رشعا وعقال ،وقد دل على ذلك الكتاب وال�سنة والإجماع ،والعقل.
((( انظ ��ر :غري ��ب احلدي ��ث ،الب ��ن اجلوزي عبد الرحمن ب ��ن علي ( ،)8/2والفتح املبني �ش ��رح الأربعني ،لأحمد بن حجر
الهيتمي �ص  ،516وفي�ض القدير �شرح اجلامع ال�صغري ،للمناوي ( ،)559/6و�شرح الزرقاين على املوط�أ (.)40/4
((( انظر :جامع العلوم واحلكم يف �شرح خم�سني حديثا من جوامع الكلم ،البن رجب احلنبلي �ص.304 :
((( انظ ��ر :انظ ��ر :التمهيد �ش ��رح املوط�أ ،البن عبد الرب يو�س ��ف بن عب ��د اهلل القرطبي ( ،)158/20واملنتقى �ش ��رح املوط�أ،
للباجي (.)40/6
((( انظر :املنتقى �شرح املوط�أ ،للباجي (.)40/6
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وجل:
 -1الأدلة من كتاب اهلل ع ّز ّ
ق���ال اهلل تعال���ى:

ﮁﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﮀالبق���رة ،٢٣١ :وق���ال
تعال���ى :ﮁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﮀ التوب���ة ،١٠٧ :وق���ال تعال���ى :ﮁﯤﯥﯦﯧﮀ
البقرة ،٢٣٣ :وقال تعال���ى :ﮁﯬﯭﯮﯯﯰﮀ البقرة ،٢٨٢ :وقال تعالى:
ﮁﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﮀ الطالق ،٦ :وقال تعالى:
ﮁﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜﮀ الأحزاب.٥٨ :
وق���ال تعال���ى :ﮁﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮀ احلج ،٧٨ :وق���ال تعالى :ﮁﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﮀ البقرة ١٩٠ :وغري ذلك من الآيات.
عز وجلّ ق���د حرم يف هذه الآيات ال��ض�رر ،والأذى،
وج���ه الدالل���ة� :أن اهلل ّ
واالعتداء ،ونفى �أن يكون يف �رشيعته حرج ،ونفي احلرج ي�ستلزم نفي ال�رضر،
�إذ �إحلاق ال�رضر بالعباد ،من �إحلاق احلرج بهم(.)10

 -2الأدلة من ال�سنة:

حترمي ال�رضر ثابت بال�سنة النبوية �أي�ضاً:
�أ -فقد قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم" :ال �رضر وال �رضار"(.)11
ووجه الداللة� :أن حرف الالم يف احلديث للنفي ،واملنفي �إما �أن يكون وقوع

( ((1انظ ��ر :تف�س�ي�ر ال ��رازي ،امل�س ��مى (مفاتي ��ح الغيب) للإمام فخر الدي ��ن حممد بن عمر التميمي ال ��رازي ()140/11
و( ،)160/20واللباب يف علوم الكتاب ،البن عادل احلنبلي ( ،)238/7واملوافقات لل�شاطبي (.)185/3
( ((1تقدم تخريجه �ص.6
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ال�رضر �أو �إمكان وقوعه �أو ج���واز �إيقاعه ،والأول والثاين -وهما وقوع ال�رضر
و�إم���كان وقوعهـ -ال ي�صح �أن يكونا هم���ا مراد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،لأن
ال�رضر واق���ع ،كما ن�شاهده يف حياتنا ومعامالتنا ،وهو ممكن الوقوع� ،أي لي�س
م�ستحيل الوقوع ،ف�إذا مل ي�صح تقدير �أن يكون املنفي يف احلديث املعنى الأول
والث���اين ،لزم �أن يكون املنفي يف احلديث ه���و املعنى الثالث ،وهو نفي جواز
ال�رضر ،و�إذا كان ال�رضر غري جائز ،ثبت �أنه حمرم ،وهو املطلوب(.)12
ق���ال املُناوي" :وفيه � -أي احلديث  -حت���رمي �سائر �أنواع ال�رضر �إال بدليل لأن
النكرة يف �سياق النفي تعم"(.)13
ب -وقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أي�ضاً " :امل�سلم �أخو امل�سلم ،ال يظلمه،
وال يخذله ،وال يحقره ،التقوى ههنا ،وي�شري �إلى �صدره ثالث مرات ،بح�سب
ام���رئ من ال��ش�ر �أن يحقر �أخاه امل�سل���م ،كل امل�سلم على امل�سل���م حرام ،دمه،
وماله ،وعر�ضه"(.)14
ووج���ه الداللة� :أن النبي �صلى اهلل علي���ه و�سلم حرم يف احلديث� ،أنواعا من
ال��ض�رر كالظلم واخل���ذل وغريهما ،ثم قال" :كل امل�سلم عل���ى امل�سلم حرام"،
�أي كل ��ض�رر يلحق امل�سلم فهو حمرم ،بل �إن كلمة الظلم ،ت�شمل جميع �أنواع
ال��ض�رر ،لأن الظلم و�ضع ال�شيء يف غري مو�ضعه ،و�أخذه من غري وجهه ،ومن
�أ�رض ب�أخيه امل�سلم� ،أو مبن له ذمة ،فقد ظلمه(.)15
( ((1انظر� :شرح الزرقاين على املوط�أ ( ،)40/4والإبهاج يف �شرح املنهاج لل�سبكي.)166/3( ،
( ((1في�ض القدير �شرح اجلامع ال�صغري ،للمناوي (.)559/6
(� ((1أخرج ��ه م�س ��لم ( )1986/4ح ( ،)2564كت ��اب ال�ب�ر وال�ص ��لة والآداب ،ب ��اب :باب حترمي ظلم امل�س ��لم وخذله واحتقاره
ودمه وعر�ضه وماله ،من حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه.
( ((1انظر :التمهيد ملا يف املوط�أ من املعاين والأ�سانيد ،البن عبد الرب القرطبي (.)157 /20
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و�سي�أتي معنا عند اال�ستدالل على حجية قاعدة "ال�رضر يزال" ،مزيد �أحاديث
من ال�سنة يف حترمي ال�رضر �إن �شاء اهلل تعالى.

 -3دليل الإجماع:

لق���د �أجمع العلماء على حترمي ال�رضر يف اجلمل���ة ،و�أن ال�رشيعة جاءت بنفيه
وحترميه ومنع���ه ب�شتى الو�سائل والط���رق ،بل حترمي ال��ض�رر عندهم من �أ�صول
وقواع���د ال�رشيعة العظيم���ة ،وهذا الإجماع مفهوم وثابت م���ن خالل �أقوالهم
ومذاهبهم التي قال���وا فيها بتحرمي ال�رضر ،وال�رضار بامل�سلمني� ،أو �إحلاق الأذى
به���م ،ويف كالم ال�شاطبي الآت���ي ما يدل على �إجماع علم���اء الأمة على حترمي
ال�رضر.

و�أي �إباح���ة لنوع من �أنواع ال�رضر يف كالم علم���اء ال�رشيعة ،ف�إمنا هو لدفع
��ض�رر �آخر �أولى منه ،كما �سي�أتي تف�صيل ه���ذه الق�ضية عند بيان �أنواع ال�رضر،
وعند �رشح قاعدة "ال�رضر يزال" ،وبيان قيودها وجماالتها� ،إن �شاء اهلل تعالى.

 -4دليل العقل:

ال �شك يف �أن حترمي ال��ض�رر وقبحه ثابت بالعقل ،ومقرر يف العقول والفطر
ال�سليم���ة ،قال �أبو احل�سني الب�رصي" :معلوم بالعقل وجوب التحرز من امل�ضار
وح�سن اجتالب املناف���ع"( ،)16وقال الفخر الرازي �إن" :دفع ال�رضر م�ستح�سن
يف العقول ،فوجب �أن يكون الأمر كذلك يف ال�رشع.)17("..
وباجلمل���ة :ف�إن حترمي ال�رضر وامل�ضار ،من �أ�ص���ول ال�رشيعة الكبرية ،ومعلوم
( ((1املعتمد يف �أ�صول الفقه ،ملحمد بن علي بن الطيب الب�صري �أبو احل�سني املعتزيل (.)106 /2
( ((1تف�سري الرازي (.)140/11
212
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من الدين قال الإمام ال���رازي متكلما على قوله تعالى :ﮁﮪﮫﮬﮭﮮﮯ

ﮰﮀ احلج:٧٨ :
"اعلم �أن ه���ذه الآية �أ�صل كبري معترب يف ال�رشع ،وهو �أن الأ�صل يف امل�ضار
�أن ال تكون م�رشوعة.)18("..
وق���ال الإمام ال�شاطبي مقررا لهذا املعنى" :ف�إن ال�رضر وال�رضار مبثوث منعه
يف ال�رشيع���ة كلها ،يف وقائ���ع جزئيات ،وقواعد كليات ،كقول���ه تعالى :ﮁﭜ
ﭝﭞﭟﮀ البق���رة ،٢٣١ :ﮁﭗﭘﭙﭚﮀ الط�ل�اق ،٦ :ﮁ
ﯤﯥﯦﯧﮀ البق���رة ،)19( ٢٣٣ :ومنه النهي ع���ن التعدي على النفو�س
والأم���وال والأعرا�ض ،وعن الغ�صب والظلم ،وكل ما هو يف املعنى �إ�رضار �أو
��ض�رار ،ويدخل حتته اجلناية على النف�س �أو العقل �أو الن�سل �أو املال؛ فهو معنى
()20
يف غاية العموم يف ال�رشيعة ال مراء فيه وال �شك ،و�إذا اعتربت �أخبار الآحاد
وجدتها كذلك"(.)21

�أنواع ال�ضرر يف الفقه الإ�سالمي.
ميكن تق�سيم وتنويع ال�رضر �إلى نوعني(:)22
( ((1تف�سري الرازي (.)140/11
( ((1البقرة.233:
(� ((2أخب ��ار الآح ��اد ه ��ي :الأحاديث والآثار التي مل تنته �إلى درجة التواتر �س ��واء رواه واحد� ،أو اثنان� ،أو جماعة ،واملتواتر
هو اخلرب الذي رواه عدد من الرواة ال يح�صون ،عن مثلهم ،ي�ستحيل تواط�ؤهم على الكذب .انظر� :شرح نخبة الفكر،
لعلي م ّال القاري �ص.209 ،163 :
( ((2املوافقات ،لل�شاطبي (.)185/3
( ((2انظ ��ر :املنتق ��ى �ش ��رح املوط� ��أ ،للباجي ( ،)41/4و�ش ��رح املوط�أ للزرق ��اين ( ،)40/4وجامع العل ��وم واحلكم ،البن رجب
احلنبلي �ص ،304:و�سبل ال�سالم ،لل�صنعاين (.)84/3
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النوع الأول :الإ�ضرار بحق.

وذل���ك كاالقت�صا�ص من القات���ل ،و�إجبار الظامل عل���ى رد احلقوق املغت�صبة
�إل���ى �أ�صحابها ،و�إقامة احل���دود ،وجهاد العدو ،وقتال البغ���اة ،وقطاع الطريق،
ودفع ال�صائل ،واحلجر عل���ى ال�سفيه ،وذبح احليوان ،وغري ذلك مما ن�صت عليه
ال�رشيعة ،وا�ستوجبته العقول ال�صحيحة.
وحكم ه���ذا النوع م���ن الإ�رضار ،م��ش�روع بالإجماع ،وجائ���ز يف العقول
ال�صحيحة ،وهو غري مراد من نفي ال�رضر الوارد يف الن�صو�ص.
لأن ه���ذا النوع من الإ�رضار ،فيه م�صلح���ة عظيمة ،ومنفعة كبرية ،ويف تركه
مف�س���دة عظيمة ،وم�رضة كبرية ،فلو مل يكن م�رشوع���ا لتعطلت م�صالح العباد،
والنت�رش ال�رضر والف�ساد.
ون���رى �أن هذا النوع من الإ�رضار ،ال يدخل يف م�سمى ال�رضر ،بل هو �أقرب
للنفع من ال�رض ،لأن اعتبار الأمور يكون مب�آالتها ،وما ي�ؤول �إليه هذا النوع من
الإ��ض�رار خري ومنفعة ،ولذلك قال النبي �صل���ى اهلل عليه و�سلم" :ان�رص �أخاك
ظاملا �أو مظلوما" ،فقال رجل :يا ر�سول اهلل �أن�رصه �إذا كان مظلوماً� ،أفر�أيت �إذا
كان ظاملا كيف �أن�رصه؟ ،قال" :حتجزه �أو متنعه من الظلم ف�إن ذلك ن�رصه"(.)23
فجعل النبي �صل���ى اهلل عليه و�سلم الأخذ على يد الظامل ،ومنعه وحجزه عن
الظلم ،ن�رصا له ،وال �شك �أن الن�رص ال ي�سمى �رضرا ،لأن النبي �صلى اهلل عليه
و�سل���م �أمر به ،وهو ال ي�أمر بال�رضر وال�رش ،فوج���ب �أن يكون هذا الن�رص نفعا
وخريا ،كما ال �شك �أن منع الظامل ي�ستوجب �أذيته و�إحلاق ال�رضر به يف الغالب.
(� ((2أخرج ��ه البخ ��اري ( )2550/6ح( ،)6552كت ��اب الإك ��راه ،باب ميني الرجل ل�ص ��احبه �إنه �أخوه �إذا خ ��اف عليه القتل �أو
نحوه ،من حديث �أن�س بن مالك الأن�صاري ر�ضي اهلل عنه.
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والنوع الثاين :الإ�ضرار بغري حق.

وذلك مثل قتل النف�س التي حرم اهلل ،والظلم ،والغ�صب ،وال�رسقة ،وال�شتم
والغيبة ،و�أكل �أموال النا�س بالباطل ،و�أمثال هذه الأمور.
وه���ذا النوع من الإ�رضار حم���رم ،يف كتاب اهلل ،و�سنة نبي���ه عليه ال�سالم،
و�إجماع العلماء ،ويف العقول ال�صحيحة ،كما تقدم قبل قليل.
يقول ابن رجب احلنبلي" :وبكل حال فالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم � ،إمنا نفي
ال��ض�رر وال�رضار بغري حق ،ف�أم���ا �إدخال ال�رضر على �أح���د ي�ستحقه� ،إما لكونه
تع���دى حدود اهلل فيعاق���ب بقدر جرميت���ه� ،أو كونه ظلم نف�س���ه وغريه ،فيطلب
املظل���وم مقابلت���ه بالعدل ،فهذا غري م���راد قطعا ،و�إمنا املراد �إحل���اق ال�رضر بغري
حق.)24("..
وق�سم بع�ض العلماء ال�رضر من جهة �أخرى �إلى نوعني(:)25
النوع الأول :ال�رضر الذي ال يكون منه غر�ض �إال الإ�رضار بالغري.
النوع الثاين :ال�رضر الذي ال يكون الغر�ض منه �إال م�صلحة املرء نف�سه ،ولكنه
يتعدى �إلى ال�رضر بالغري.
فالن���وع الأول ،ال ريب يف قبح���ه وحترميه ،وقد دل���ت الن�صو�ص ال�رشعية،
والعقل ال�صحيح على ذلك ،كما تقدم.
�أم���ا النوع الثاين  -وه���و الذي يكون له فيه غر�ض �آخ���ر �صحيح غري غر�ض
الإ�رضار بالغري -فهو على ق�سمني:
الأول� :أن يت�رصف يف ملكه مبا فيه م�صلحة له ،فيتعدى ذلك �إلى �رضر غريه.
( ((2جامع العلوم واحلكم ،البن رجب احلنبلي �ص.،304:
( ((2انظر :امل�صدر ال�سابق نف�س ال�صفحة.
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الث���اين� :أن مين���ع غريه �أو جاره م���ن االنتفاع مبلكه توف�ي�را ،فيت�رضر املمنوع
بذلك.
ف�أم���ا الأول :ف�إن كان على غري الوجه املعتاد ،مثل �أن ي�ؤجج يف �أر�ضه نارا يف
ي���وم عا�صف ،فيحرتق ما يليه ،ف�إن هذا الن���وع حمرم ،و�صاحبه متعد بذلك،
وعليه ال�ضمان.
و�إن كان على الوجه املعتاد ،فاختلف العلماء فيه على قولني(:)26
�أحدهما :ال مينع من ذلك ،وهو قول الإمامني �أبي حنيفة وال�شافعي(.)27
وثانيهما :مينع من ذلك وهو قول الإمام �أحمد ،ووافقه الإمام مالك يف بع�ض
ال�صور(.)28
فم���ن �صور ذل���ك �أن يفتح ك َُّوة يف بنائه العايل ،م�رشف���ة على جاره� ،أو يبني
بن���اء عاليا ي�رشف على جاره وال ي�س�ت�ره ،ف�إنه يلزم ب�سرته ،ومنها �أن يحفر بئرا
طمها.
بالقرب من بئر جاره ،فيذهب ما�ؤها ،ف�إنه يجب ُّ
و�أما الث���اين :وهو منع الغري �أو اجلار من االنتفاع مبلك���ه ،ف�إن كان ذلك ي�رض
مبلك���ه ،فله منعه ويجوز ل���ه ذلك ،كمن له ج���دار ٍ
واه ،ال يحمل �أن يطرح عليه
خ�ش���ب� ،أو �أن ُيدق فيه �شيء ،و�أم���ا �إن مل ي�رض به فهل يجب عليه متكني جاره
م���ن االنتفاع مبلكه �أو جداره ،ويح���رم عليه االمتناع �أم ال ،اختلف العلماء يف
( ((2انظر :جامع العلوم واحلكم ،البن رجب احلنبلي �ص.306 ،304:
( ((2انظ ��ر :البح ��ر الرائ ��ق ،البن جنيم احلنفي ( ،)33/7وحا�ش ��ية ال ��در املختار البن عابدين احلنف ��ي ( ،)448/5ونهاية
املحتاج �شرح املنهاج ،للرملي حممد بن �أحمد ال�شافعي (.)337/5
( ((2انظر :املدونة عن الإمام مالك ،ل�سحنون املالكي ( ،)408/3و�شرح خمت�صر خليل ،للخر�شي ( ،)59/6وجامع العلوم
واحلكم ،البن رجب احلنبلي �ص.306 ،304:
216
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ذلك على قولني(:)29
الأول� :أن له منع جاره من الت�رصف يف ملكه �أو جداره� ،إال �أن ي�أذن ،و�إن �أذن
فه���و �أف�ضل ،لكن ال يجب ذلك عليه ،وهذا ق���ول �أبي حنيفة ومالك وال�شافعي
يف اجلديد.
الثاين� :أنه ال يجوز له منع جاره ،ويجب عليه �أن ي�أذن له ،وهو مذهب الإمام
ال�شافعي يف القدمي والإمام �أحمد و�إ�سحاق بن را ُهويه و�أبي ثور وغريهم.
وا�ست���دل �أ�صحاب القول الأول ،ب�أن النبي �صل���ى اهلل عليه و�سلم قال" :ال
يحل مال امرئ م�سلم� ،إال بطيب نف�س منه"(.)30
وج���ه الداللة� :أن ت��ص�رف املرء يف جدار جاره بغري �إذن���ه ،ا�ستحالل له بغري
طيب نف����س منه ،واجلدار مال �رشعا ،فيكون ه���ذا الت�رصف منهي عنه يف هذا
احلديث(.)31
وا�ست���دل �أ�صح���اب القول الث���اين ،مبا رواه �أب���و هريرة ر�ض���ي اهلل عنه عن
النب���ي �صلى اهلل علي���ه و�سلم �أنه قال" :ال مينعن �أحدكم ج���اره �أن يغرز خ�شبه
( ((2انظ ��ر� :ش ��رح م�ش ��كل الآث ��ار ،للطح ��اوي احلنف ��ي ( ،)206/6والتمهيد ملا يف املوط�أ م ��ن املعاين والأ�س ��انيد ،البن عبد
الرب ( ،)222،225،232/10وبداية املجتهد ،البن ر�ش ��د احلفيد حممد بن �أحمد ( ،)315/2و�ش ��رح الزرقاين على املوط�أ
( ،)44/4و�شرح �صحيح م�سلم ،للنووي ( ،)47/11ونهاية املحتاج �شرح املنهاج ،للرملي ( ، )405/4واملغني �شرح خمت�صر
اخلرق ��ي ،الب ��ن قدامة املقد�س ��ي ( ،)37/5وجامع العلوم واحلكم ،البن رجب احلنبلي � ��ص ،308:وتهذيب الآثار ،البن
جرير الطربي (.)789/2
(� ((3أخرج ��ه �أحم ��د يف م�س ��نده ( )299/34ح( ،)20695و�أب ��و يعل ��ى يف م�س ��نده ( )140/3ح( ،)1570والدارقطن ��ي يف �س ��ننه
( ،)26/3كتاب البيوع ،والبيهقي يف الكربى ( )100/6كتاب الغ�ص ��ب ،باب من غ�ص ��ب لوحا ف�أدخله فى �س ��فينة �أو بنى
عليه جدارا ،وغريهم من حديث �أبي حرة القر�شي عن عمه حنيفة ر�ضي اهلل عنه.
قلنا :و�إ�سناده �ضعيف لكنه يتقوى بغريه من ال�شواهد وي�صل �إلى درجة القبول واحل�سن ،وانظر �شواهده يف :البدر املنري
البن امللقن ( ،)693 /6والتلخي�ص احلبري البن حجر ( ،)112/3و�إرواء الغليل للألباين (.)279/5
( ((3انظ ��ر :التمهي ��د ،الب ��ن عبد الرب ( ،)231/10ونيل الأوطار ،لل�ش ��وكاين ( ،)310/5وحتفة الأحوذي �ش ��رح الرتمذي،
للمباركفوري (.)489/4
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عل���ى جداره" ،قال �أبو هريرة :مايل �أراكم عنه���ا معر�ضني واهلل لأرمني بها بني
�أكتافكم(.)32
ووج���ه الدالل���ة� :أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم نهي امل���رء �أن مينع جاره من
الت�رصف يف جداره ،والنهي للتحرمي ،ما مل ت�أت قرينة معتربة �صارفة من التحرمي
�إلى الكراهة ،وال قرينة معتربة ،في�ؤخذ بظاهر احلديث ،وهو التحرمي(.)33
ف�ل�ا يجوز للجار �أن مينع جاره من الت�رصف يف جداره� ،إال �أن يعود بال�رضر
عليه ،ف�إذا عاد بال�رضر عليه ،جاز منعه ،حلديث" :ال �رضر وال �رضار"(.)34
و�أج���اب �أ�صحاب القول الأول عن اال�ست���دالل بهذا احلديث ،ب�أن النهي فيه
للكراهة ،و�أن �سماح املرء جلاره بالت�رصف يف جداره ،هو ف�ضيلة وندب ،ومن
الو�صاية باجلار ،ولي�س واجبا ،وقالوا� :إن حديث" :ال يحل مال امريء م�سلم،
�إال بطي���ب نف�س من���ه"( ،)35وما تقرر يف �أ�صول ال�رشيعة م���ن �أن املرء �أحق مباله
وملكه من �أخيه ،هو �صارف للحديث عن ظاهره ،وحامل للنهي الذي فيه على
�أن يكون للكراهة ال للتحرمي.
و�أج���اب �أ�صحاب القول الثاين عن دليل �أ�صحاب القول الأول ،ب�أن حديث
�أب���ي هريرة ر�ضي اهلل عنه يف غرز اخل�شب ،خم�ص����ص حلديث حترمي �أخذ مال
(� ((3أخرجه البخاري ( )869/2ح( ،)2331كتاب املظامل ،باب ال مينع جاره �أن يغرز خ�ش ��به يف جداره ،وم�س ��لم ()1230/3
ح( ،)1609كتاب امل�ساقاة باب غرز اخل�شب يف جدار اجلار.
( ((3انظر :التمهيد ،البن عبد الرب ( ،)225/10وفتح الباري ،البن حجر (.)110،111/5
( ((3تقدم تخريجه �ص.6 :
(� ((3أخرج ��ه �أحم ��د يف م�س ��نده ( )299/34ح( ،)20695و�أب ��و يعل ��ى يف م�س ��نده ( )140/3ح( ،)1570والدارقطن ��ي يف �س ��ننه
( ،)26/3كتاب البيوع ،والبيهقي يف الكربى ( )100/6كتاب الغ�ص ��ب ،باب من غ�ص ��ب لوحا ف�أدخله فى �س ��فينة �أو بنى
عليه جدارا ،وغريهم من حديث �أبي حرة القر�شي عن عمه حنيفة ر�ضي اهلل عنه.
قلنا :و�إ�سناده �ضعيف لكنه يتقوى بغريه من ال�شواهد وي�صل �إلى درجة القبول واحل�سن ،وانظر �شواهده يف :البدر املنري
البن امللقن ( ،)693 /6والتلخي�ص احلبري البن حجر ( ،)112/3و�إرواء الغليل للألباين (.)279/5
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امل�سلم �إال بطيب نف�س منه ،واخلا�ص يق�ضي على العام(.)36

الرتجيح:

والق���ول الأول هو الذي يرتجح لنا ،لأن فيه جمعا بني الأحاديث ،وا�ستعمال
جلميعه���ا ،من غ�ي�ر رد لواحد منها ،وال تعطيل جلزء منه���ا ،وال ي�صار �إلى حمل
العام عل���ى اخلا�ص �إال عند التعار�ض وتعذر اجلم���ع ،ولي�س كذلك هاهنا ،ف�إن
اجلمع ممكن بحمل النهي على الكراهة ال التحرمي.

املبحث الثاين
�شرح قاعدة (ال�ضرر يزال) ،وبيان �أهميتها وف�ضلها
الفرع الأول� :شرح القاعدة:
ه���ذه القاعدة العظيمة ،مكونة من جز�أي���ن ،الأول هو :ال�رضر ،والثاين هو:
�إزال���ة ال�رضر ،وقد تكلمنا يف املبحث الأول ،عن اجلزء الأول �أال وهو ال�رضر،
فعرفنا به لغة وا�صطالحا ،وذكرنا حكمه و�أنواعه.
و�سنتكلم يف هذا املبحث على اجلزء الثاين ،وهو �إزالة ال�رضر ،ثم نتكلم على
معن���ى القاعدة بوجه عام ،نتحدث عنه���ا كم�صطلح مركب مكون من جز�أين،
وكل ذل���ك على جهة االخت�صار والإيجاز ،لأن هذا املبحث برمته ،يعترب �رشحا
للقاعدة ،ومو�ضحا ملعناها.
�أم���ا اجلزء الثاين من القاعدة ،وهو �إزالة ال�رضر ،املتمثل يف لفظة ( ُيزال) من
( ((3انظر :الأ�ش ��باه والنظائر ،البن ال�س ��بكي ( ،)196/2والبحر املحيط يف �أ�ص ��ول الفقه ،للزرك�ش ��ي ( ،)458/4والتحبري
�شرح التحرير ،للمرداوي (.)2643/6
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�صيغ���ة القاعدة ،فاملراد ب���ه رفع ال�رضر ونفيه بعد وقوع���ه ،وذلك �أن الإزالة يف
اللغة م�أخوذة من الزوال ،والزوال يف لغة العرب ،تعني الذهاب واال�ضمحالل
واال�ستحالة والرفع ،ويقال زال النهار مبعنى ارتفع(.)37
واملق�صود� :أن ال�رضر �إذا وقع وجب يف ال�رشع �إزالته� ،أي الذهاب به ورفعه،
�أو حتويله ع���ن مكانه( ،)38واملراد ب�إزالة ال�رضر الواق���ع� ،إزالته بالطرق ال�رشعية
ال ب�أي طريقة ،ف�إزالته م�رشوطة ب��ش�روط ،ومقيدة يقيود( ،)39وحمكومة بقانون
ال��ش�رع ال بقانون اله���وى ،ومرجع هذه ال��ش�روط والقيود �إل���ى �أ�سا�س واحد
ومق�ص���د عظيم ،وهو جلب امل�صلحة ودف���ع املف�سدة عن العباد وممتلكاتهم قدر
الإمكان( ،)40ف�إزالة ال�رضر يف ال�رشيعة ال يكون ب�رضر �آخر مثله �أو فوقه ،وال�رضر
اخلا����ص الأقل ،ال يزال بال�رضر العام الأك�ث�ر ،و�إذا �ضاق الأمر ،اح ُتمل ال�رضر
الأخف لأجل دفع ال�رضر الأ�شد ،و�سي�أتي مزيد بيان لهذه ال�رشوط والقيود يف
�إزالة ال�رضر يف مو�ضعها املنا�سب �إن �شاء اهلل تعالى.
�أما معنى القاعدة بوجه عام ،ومراد الفقهاء منها كم�صطلح مركب من جز�أين:
ف�إن قول الفقهاء" :ال�رضر يزال"� ،أ�سلوب خربي ،واملراد منه ،وجوب �إزالة
ال��ض�رر ،فك�أنهم قالوا" :ال�رضر جت���ب �إزالته" ،لأن الأخب���ار يف كالم الفقهاء
للوج���وب( ،)41وجاءت ه���ذه القاعدة العظيم���ة على ه���ذا الأ�سلوب  -وهو
الأ�سلوب اخلربي املرا ُد ب���ه الأمر والوجوب  ،-حتى تكون �أبلغ يف الإبانة عن
( ((3انظر :املحكم واملحيط الأعظم ،البن ِ�سيدَه ( ،)104 /9ول�سان العرب ،البن منظور (.)313 /11
( ((3انظر :التحبري �شرح التحرير ،للمرداوي ( ،)3846 /8و�شرح القواعد الفقهية ،للزرقا �ص.179
( ((3انظر :الأ�شباه والنظائر ،البن جنيم �ص .87
( ((4انظر :التحبري �شرح التحرير ،للمرداوي ( ،)3846/8والقواعد للح�صني (.)346/1
( ((4انظر :حا�شية ابن عابدين ( ،)677/6و�شرح القواعد الفقهية للزرقا �ص .179
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املراد ،كق���ول اهلل تعالى :ﮁﮪﮫﮬﮀ البق���رة ،٢٣٣ :ف�إن �أ�سلوب
الآية خ�ب�ري ،واملراد منه الأمر امل�ؤك���د( ،)42فيكون املعنى :عل���ى الوالدات �أن
ير�ضع���ن �أوالدهن ،ف�إن ذلك الزم عليه���ن ،ك�أن الأمر �سورع باالمتثال به حتى
�أ�صبح خربا ُيخرب به ،وهنا تظهر البالغة والف�صاحة ،ومثل ذلك �أي�ضا قوله تعالى:
ﮁﭸﭹﭺﭻﭼﮀ البقرة ،٢٢٨ :فهو �أ�سلوب خربي ،يراد
به الأمر ،فيكون املعنى :ليرتب�صن( )43ب�أنف�سهن ،ف�إن ذلك واجب عليهن(.)44
فكذلك قول الفقهاء" :ال�رضر يزال" ،هو �أ�سلوب يف �أعلى درجات البالغة،
ك�أن الأمر ب�إزالة ال�رضر� ،سورع باالمتثال به ،فبات خربا ُيخرب به ،وحقيقة م�ؤكدة
يف ال�رشيعة الإ�سالمية ،وعن���د فقهائها ،حتى �إن بع�ض الفقهاء عرب عن القاعدة
بـ" :ال�رضر مزال"( ،)45بدال من "يزال" ،ت�أكيدا و�إمعانا يف الإخبار والتقرير ،مما
ي�ؤيد املعنى الذي ذكرت.
وم���ن احلقائق ال�رشيف���ة� ،أن ال�رشيعة الإ�سالمية الغ���راء ،تعاملت مع ال�رضر
بثالث �صور كلية عظيمة ،وعاجلته بثالث مراحل جليلة متينة.
املرحل���ة الأول���ى :النهي ع���ن ال�رضر قب���ل وقوعه -وهو ال��ض�رر املتوقع،-
والتغلي���ظ يف �ش�أنه ،وحترمي الإ�رضار بغري ح���ق ،وهذه املرحلة متثلها قاعدة" :ال
�رضر وال �رضار" ،وهي ن�ص حديث �رشيف كما تقدم.
املرحل���ة الثانية� :إزالة ال�رضر بعد وقوع���ه ،ب�شتى الطرق ال�رشعية التي توافق
( ((4انظر :معاين القر�آن ،للنحا�س �أحمد بن حممد ( ،)214/1والك�شاف للزخم�شري حممود بن عمر (.)307/1
( ((4الرتب�ص معناه االنتظار ،انظر امل�صدر التايل.
( ((4انظر :تف�سري القرطبي ،امل�سمى "اجلامع لأحكام القر�آن" ،للقرطبي عبد اهلل بن حممد الأن�صاري (.)112/3
للح�صني (.)333/1
( ((4انظر :القواعدِ ،
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العقل ال�سليم ،والتفكري ال�صحيح ،وهذه املرحلة متثلها قاعدتنا ،قاعدة" :ال�رضر
يزال".
املرحلة الثالث���ة :بيان كيفية �إزالة ال�رضر بعد وقوع���ه ،وذلك ب�أن تكون �إزالته
بقدر الإمكان وامل�ستط���اع� ،إذا مل ميكن �إزالته على جهة الكمال والتمام ،وهذه
املرحلة متثلها قاعدة" :ال�رضر يدفع بقدر الإمكان"(.)46
ث���م �إن الفقهاء �أطلق���وا لفظ القاعدة ،وو�ضعوه على جه���ة العموم ،و�صيغة
ال�شم���ول ،فجاءت القاعدة ،عامة �شاملة يف �ألفاظه���ا و�أحكامها ،فاللفظ الأول
منه���ا وه���و" :ال�رضر" ،ج���اء معرفا بالألف وال�ل�ام ،لي�شمل ويع���م كل �أنواع
ال��ض�رر ،واللفظ الثاين منها وه���و" :يزال" ،جاء مطلقا غري مقي���د ،ف�أ�شعر �أن
الإزالة تكون ب�أي طريقة ،و�أي و�سيلة.
فيتح�صل� :أن املعنى الظاهر للقاعدة ،يفيد �أن كل �رضر واقع �أو متوقع ،كائنا ما
كان ،جتب �إزالته ،ب�أي طريقة و�أي و�سيلة ممكنة� ،إال �أن الفقهاء ملا يرتكوا القاعدة
عل���ى عمومه���ا و�شمولها ،بل و�ضعوا له���ا �رشوطا ،وقيدوها بقي���ود و�ضوابط،
لتحقيق املعنى املطلوب ،واملق�صد الكلي الذي ترمي �إليه القاعدة.
فقيدوا لفظ" :ال�رضر" ،بال�رضر الواقع بحق ،فقالوا �إنه �-أي ال�رضر بحق،-
ال يدخل يف م�ضم���ون القاعدة وال يف معناها ،وذلك مث���ل الق�صا�ص واحلدود
ونحوها ،ف�إن هذا ال�رضر� -إذا ُ�س ِّل َم ت�سميته بال�رضر  ،-ال بد منه ،وال غنى عنه،
لأنه �إ�رضار بحق ،فلو مل ت�رشع احلدود ،ومل يقت�ص من القاتل ،ومل يجرب الظامل
عل���ى رد ما غ�ص���ب من �أموال النا����س ،الزداد �رضر هذا ال�صن���ف من النا�س،
( ((4انظر� :شرح القواعد الفقهية ،للزرقا �ص.166
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ولتفاقم ال�رضر النا�شئ عن القتل وموجبات احلدود ،من �رشب خمر وزنا ونحو
ه���ذه الأمور ،فكان من احلكم���ة ت�رشيع هذا النوع من ال��ض�رر ،وهو وجوب
الق�صا�ص واحلدود والأخذ على يد الظامل(.)47
ثم قيد الفقهاء الإزالة ،امل�ستفادة من اللفظ" :يزال" من القاعدة ،مبا ذكرنا قبل
قليل ،من حيث �أن ال�رضر ال يزال ب�رضر �آخر مثله �أو فوقه ،و�أن ال�رضر اخلا�ص
الأق���ل ،ال يزال بال�رضر العام الأك�ث�ر ،و�إذا �ضاق الأمر ،اح ُتمل ال�رضر الأخف
لأجل دفع ال�رضر الأ�ش���د ،وغري ذلك مما �سي�أتي يف املبحث الرابع واخلام�س �إن
�شاء اهلل تعالى.

الفرع الثاين� :أهمية وف�ضل القاعدة:

ال �شك عند �أهل العل���م� ،أن قاعدة "ال�رضر يزال" ،قاعدة جليلة يف معناها،
ف�صيحة يف مبناها ،عظيمة يف �أحكامها ،معربة عن حما�سن ال�رشيعة الإ�سالمية،
وكا�شف���ة عن �أ�رساره���ا ومقا�صدها ،و�شاملة لكث�ي�ر من الأب���واب الفقهية ،بَ ْل َه
الفروع واجلزئيات واحلوادث الكثرية املتكاثرة ،فحق لأهل العلم �أن يعدوا هذه
القاعدة� ،ضمن القواع���د اخلم�س التي يبنى عليها الدي���ن ،ويرجع �إليها جميع
الفقه الإ�سالمي.
فق���د ذكر القا�ضي ح�سني امل َ ْر َوزِ ي ال�شافعي� ،أن الفقه يبنى ويرجع �إلى �أربعة
قواعد:
القاعدة الأولى :اليقني ال يزال بال�شك.
القاعدة الثانية :ال�رضر يزال.
( ((4انظر ما تقدم �ص.10:
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القاعدة الثالثة :العادة محُ َ َّك َمة.
القاعدة الرابعة :امل�شقة جتلب التي�سري.
وزاد بع�ض العلماء قاعدة خام�سة وهي :الأمور مبقا�صدها(.)48
وقال �أبو داود ِ
ال�سج�ستاين �صاحب ال�سنن" :الفقه يدور على خم�سة �أحاديث،
فذكر منه���ا :حديث" :ال �رضر وال �رضار"( ،)49وه���ذا احلديث هو �أ�صل قاعدة
"ال�رضر يزال".
وقال امل���رداوي احلنبلي" :وهذه القاعدة فيها من الفقه ما ال ح�رص له ،ولعلها
تت�ضم���ن ن�صف���ه ،ف�إن الأحكام �إما جلل���ب املنافع �أو لدفع امل�ض���ار ،فيدخل فيها
دف���ع ال�رضوريات اخلم�س التي هي :حفظ الدي���ن ،والنف�س ،والن�سب ،واملال،
والعر�ض ،كما �سبق ذلك و�رشحه ،وغري ذلك ،وهذه القاعدة ترجع �إلى حت�صيل
املقا�صد ،وتقريرها بدفع املفا�سد �أو تخفيفها"(.)50
ووجه كالم امل���رداوي رحمه اهلل� ،أن ال�رشيعة الإ�سالمية جاءت باحلفاظ على
خم����س �أمور كلية ،تنتظم فيها م�صالح العباد دي ًنا ودنيا ،وهي :الدين ،والنف�س،
واملال ،والن�سب ،والعر�ض( ،)51واحلفاظ عليها يكون بدفع ال�رضر عنها ،وقاعدة
"ال�رضر يزال" جاءت لدفع ال�رضر.
وميكن �إجمال �أهمية القاعدة وف�ضلها يف النقاط التالية:
( ((4انظر :الأ�شباه والنظائر ،لل�سبكى ( ،)12/1والقواعد ،للح�صني ( ،)203/1والأ�شباه والنظائر ،لل�سيوطي �ص.8-7:
( ((4انظ ��ر :اجلامع يف �أخالق الراوي وال�س ��امع ،للخطيب البغ ��دادي �أحمد بن ثابت ( ،)290/2واحلديث تقدم تخريجه
�ص.6:
( ((5التحبري �شرح التحرير ،للمرداوي ( ،)3846/8وقال يف مو�ضع �آخر من كتابه (" :)3379/7وهي :الدين ،فالنف�س،
فالعقل ،فاملال ،فالن�سل ،وعند كثري :فالن�سب ،واملعنى واحد".
( ((5انظر :املوافقات ،لل�شاطبي ( )31/1و( ،)17/2وقد جعل بدل "العر�ض" "العقل".
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�-1أنه���ا �إحدى القواع���د اخلم�س الكلية ،التي يدور عليه���ا الفقه الإ�سالمي،
ويرجع �إليها.
�-2أن فيها من الفقه الكثري ،وما ال ح�رص له.
�-3أنها تت�ضمن حفظ ال�رضوري���ات اخلم�س ،التي جاءت ال�رشيعة الإ�سالمية
بحفظها.
�-4أنه���ا تعالج مو�ضوعا غاية يف الأهمية ،وه���و مو�ضوع ال�رضر ،من حيث
حترميه وطرق �إزالته.
�-5أنها تعترب ن�صف ال�رشيعة الإ�سالمية ،ف�إن ال�رشيعة ق�سمان :جلب م�صالح،
إرجاع جميع ال�رشيعة
ودرء مفا�سد ،وهذه القاعدة متثل الق�سم الثاين ،بل ميكن � ُ
وعد هذه القاعدة كل الفقه ال ن�صفه فقط ،وتقرير ذلك:
الإ�سالمية �إليهاُّ ،
�أن ال�رشيع���ة جاءت جللب وتقرير امل�صالح ودفع ونفي املفا�سد ،ونفي املفا�سد ودفعها
ي�ست���زم �إثبات امل�صالح وجلبه���ا� ،إذ هما � -أي امل�صالح واملفا�س���د -نقي�ضان ال وا�سطة
بينهم���ا( ،)52وقاعدة ال�رضر يزال و�ضعت لنفي املفا�س���د ودفعها ،وهي م�ستلزمة لإثبات
امل�صالح واملنافع وجلبها ،فتقرر �أنه ميكن �إرجاع جميع الفقه وال�رشيعة �إليها.

املبحث الثالث
حجية و�أدلة قاعدة (ال�ضرر يزال) يف الفقه الإ�سالمي
�إن الدالئل من الكتاب وال�سنة على حجية هذه القاعدة العظيمة ،كثرية جدا،
وه���ي متنوعة ومبثوثة يف ال�رشيع���ة كلها ،وقد �أجمع العلم���اء على اعتبارها،
( ((5انظر :الفتح املبني ب�ش ��رح الأربعني ،البن حجر الهيتمي �ص ،517:ور�س ��الة يف رعاية امل�ص ��لحة ،للطويف �س ��ليمان بن
عبد القوي احلنبلي �ص.23
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ّ
ودل العقل على �صحتها ،قال الإمام ال�شاطبي رحمه اهلل" :ف�إن ال�رضر وال�رضار
مبث���وث منعه يف ال�رشيعة كله���ا ،يف وقائع جزئيات ،وقواع���د كليات ،كقوله
تعال���ى :ﮁﭜﭝﭞﭟﮀ البق���رة ، ٢٣١ :ﮁﭗﭘﭙﭚﮀ
الط�ل�اق ،٦ :ومنه النهي عن التعدي على النفو�س والأموال والأعرا�ض ،وعن
الغ�ص���ب والظلم ،وكل ما هو يف املعن���ى �إ�رضار �أو �رضار ،ويدخل حتته اجلناية
على النف�س �أو العقل �أو الن�سل �أو املال؛ فهو معنى يف غاية العموم يف ال�رشيعة
ال مراء فيه وال �شك ،و�إذا اعتربت �أخبار الآحاد وجدتها كذلك"(.)53
و�سنذكر هنا �أ�شهر الأدلة ،وجممل الن�صو�ص الدالة على اعتبار هذه القاعدة:

وجل:
�أوال :من كتاب اهلل ع ّز ّ

 -1قول اهلل تبارك وتعالى :ﮁﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﮀ البقرة،٢٣١ :
ومنه���ا قوله تعالى :ﮁﯤﯥﯦﯧﮀ البقرة ،٢٣٣ :وقوله تعالى :ﮁﯬﯭ
ﯮ ﯯﯰﮀ البقرة ،٢٨٢ :وقوله تعال���ى :ﮁﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭙﭚﮀ الطالق.٦ :
وج���ه الداللة� :أن كل هذه الآيات الكرمية ،جاءت بالنهي عن ال�رضر ،و�إحلاقه
بالغري( ،)54وه���ي مت�ضمنة للأمر ب�إزالة ال�رضر بعد وقوع���ه ،لأن ال�شارع حكيم
يف �أوام���ره ونواهيه ،فلي�س من احلكمة واملعقول� ،أن ينهي عن ال�رضر ،و�إحلاقه
بالغ�ي�ر ابت���دا ًء ،وي�سكت عنه �إذا وق���ع ،وال ي�أمر ب�إزالته بع���د وقوعه ،فاقت�ضت
احلكم���ة �أن النهي عن ال�رضر تت�ضمن الأمر ب�إزالته ورفعه بعد وقوعه ،لأن العلة
( ((5املوافقات ،لل�شاطبي (.)185/3
( ((5راجع �ص.6 :
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واحدة ،وهي دفع ال�رضر عن النا�س والعباد ،وجلب امل�صالح لهم.
 -2ومنه���ا قول���ه تعال���ى :ﮁﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﮀ التوبة.١٠٧ :
عز وجلّ �ساق
ووج���ه الداللة من الآية على حترمي الإ��ض�رار وال�رضر� ،أن اهلل ّ
ّ
ف���دل على �أن ال��ض�رر وال�رضار
حادث���ة بناء ه���ذا امل�سجد يف معر����ض الذم،
مذموم(.)55
 -3ومنه���ا قول���ه تعال���ى ( :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
عز وجلّ �أحل للم�ضطر� ،أن يرفع عن
ﮦ)( ،)56وجه الداللة من الآية� ،أن اهلل ّ
نف�سه ال�رضر احلا�صل من اجلوع والعط�ش املو�صلني �إلى املوت� ،أو ما يقاربه يف
�شدة احلال ،ب�أن ي�أكل من امليتة والدم وحلم اخلنزير �إذا مل يجد غري ذلك ،ولذلك
تقرر يف ال�رشيعة الإ�سالمي���ة جواز �أكل امليتة للم�ضطر �إزالة ل�رضره و�رضورته،
و�إن كان �أكل امليتة والدم وحلم اخلنزير يف الأ�صل حرام(.)57

ثانيا :من ال�سنة النبوية:

 -1قول���ه عليه ال�صالة وال�س�ل�ام" :ال �رضر وال ��ض�رار"( ،)58وهذا احلديث
ال�رشي���ف ن�ص يف نفي ال�رضر وحترميه( ،)59وهو مت�ضمن م�ستلزم لرفع ال�رضر،
و�إزالته بعد وقوع���ه ،لأن املق�صد واحد ،والغاية متحدة ،كما ذكرت قبل قليل،
( ((5انظ ��ر� :أح ��كام الق ��ر�آن ،للج�ص ��ا�ص ( ،)367/4و�أح ��كام الق ��ر�آن ،الب ��ن العرب ��ي ( ،)377/4وتف�س�ي�ر ال ��رازي (،)94/6
وتف�سري القرطبي (.)254/8
( ((5البقرة.173:
( ((5انظر :تف�سري الطربي ( ،)321/3وتف�سري ابن �أبى حامت الرازي ( ،)283،285/1وتف�سري البغوي (.)184/1
( ((5تقدم تخريجه �ص.6:
( ((5راجع �ص.8 :
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قال املناوي" :وفيه � -أي احلديث � -أن ال�رضر يزال وهي �إحدى القواعد الأربع
الت���ي رد القا�ضي ُح�سني جميع مذهب ال�شافعي �إليه���ا"( ،)60وقد جعل كل من
املرداوي وال�سيوطي وابن جنيم هذا احلديث دليال و�أ�صال لهذه القاعدة(.)61
 -2ومنه���ا ما رواه �أبو جعفر الباقر رحمه اهلل ،عن َ�س ُم َر َة بن ُج ْن ُدب ر�ضي اهلل
عن���ه�" :أنه كانت له َع ُ�ضد( )62من نخل فى حائط رج���ل من الأن�صار ،قال :ومع
الرج���ل �أهله ،قال :فكان �سمرة يدخل �إلى نخله فيت����أذى به وي�شق عليه ،فطلب
�إليه �أن يبيعه ف�أبى ،فطلب �إليه �أن يناقله ف�أبى ،ف�أتى النبى �صلى اهلل عليه و�سلم،
فذك���ر ذلك له فطلب �إليه النب���ى �صلى اهلل عليه و�سل���م �أن يبيعه ف�أبى ،فطلب
�إلي���ه �أن يناقله ف�أبى ،قال" :فهب���ه له ولك كذا وكذا"� ،أمرا رغَّ َب ُه فيه ،ف�أبى فقال:
"�أنت م�ضار" ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم للأن�صارى" :اذهب فاقلع
نخله"(.)63
 -3ومنها ما رواه جابر بن عبد اهلل ر�ضي اهلل عنه�" :أن رجال �أتى النبى �صلى

( ((6التي�سري ب�شرح اجلامع ال�صغري ،للمناوى (.)966 /2
( ((6انظ ��ر :التحب�ي�ر �ش ��رح التحرير ،للمرداوي ( ،)3846 /8والأ�ش ��باه والنظائر لل�س ��يوطي �ص ،83:والأ�ش ��باه والنظائر
البن جنيم �ص.85 :
(� ((6أي :طريقة من النخل وقيل� :إمنا هو :ع�ضيد من نخل ،و�إذا �صار للنخلة جِ ذع يتناول منه فهو ع�ضيد.
انظر :النهاية يف غريب احلديث والأثر ،البن الأثري املبارك بن حممد (.)252/3
(� ((6أخرجه �أبو داود ( )352 /3ح( ،)3638كتاب الأق�ض ��ية ،باب فى الق�ض ��اء ،والبيهقي يف ال�س�ن�ن الكربى ( ،)157/6كتاب
�إحياء املوات ،باب من ق�ضى فيما بني النا�س مبا فيه �صالحهم ودفع ال�ضرر عنهم على االجتهاد.
قلنا :و�إ�س ��ناده فيه �ض ��عف ،النقطاع فيه بني الباقر و�س ��مرة ر�ضي اهلل عنه ،ف�إنه مل ي�سمع منه ،لأن �أبا جعفر ولد �سنة �ست
وخم�س�ي�ن (56ه� �ـ) ومات �س ��مرة �س ��نة ثمان �أو ت�س ��ع وخم�س�ي�ن59( ,هـ) ،كما قال اب ��ن مفلح يف الف ��روع ( ،)451/6ولكن
احلديث يتقوى بالأحاديث التي بعده ،وهي حديث جابر و�أن�س و�أبي لبابة ر�ضي اهلل عنهم ،وببع�ض املرا�سيل ،كمر�سل
وا�سع بن حبان ،وجماهد بن جرب.
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اهلل عليه و�سلم فقال� :إن لفالن فى حائطى َعذْ قا( )64وقد �آذانى و�شق على مكان
عذق���ه ف�أر�س���ل �إليه نبى اهلل �صل���ى اهلل عليه و�سلم وق���ال" :بعنى عذقك الذى
ف���ى حائ���ط فالن" ،قال :ال ،قال" :فهبه لى" ،ق���ال :ال ،قال" :فبعنيه بعذق فى
اجلن���ة" ،قال :ال ،ق���ال ر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم" :م���ا ر�أيت �أبخل منك �إال
الذى يبخل بال�سالم"(.)65
 -4ومنه���ا ما رواه �أن�س بن مالك ر�ض���ي اهلل عنه قال� :أتى رجل النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم فقال :يا ر�سول اهلل� ،إن لفالن نخلة ،و�أنا �أقيم حائطي بها ،فمره
يعطين���ي� ،أقيم بها حائطي ،فقال ر�س���ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�" :أعطه �إياها
الد ْحداح ر�ضي اهلل عنه فقال :بعني نخلتك
بنخل���ة يف اجلن���ة" ،ف�أبى ،ف�أتاه �أبو َّ
بحائطي ،ففعل ،ف�أتى �أبو الدحداح النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فقال :يا ر�سول
اهلل� ،إين ق���د ابتعت النخل���ة بحائطي ،وقد �أعطيتكها فاجعله���ا له ،فقال ر�سول
�صل���ى اهلل عليه و�سل���م" :كم من ع���ذق د ّواح( )66لأبي الدح���داح يف اجلنة"،
مرارا ،ف�أتى �أبو الدحداح امر�أته فقال :يا �أم الدحداح اخرجي من احلائط ،فقد
( ((6ال َع ْذق ،بالفتح  :ال َّن ْخلة ،وبالك�سر :العُرجُ ون مبا فيه من َّ
ال�شمارِيخ ،ويُجْ مع على ِع َذاقٍ .
انظر :النهاية يف غريب احلديث والأثر ،البن الأثري (.)199/3
(� ((6أخرج ��ه �أحم ��د يف امل�س ��ند ( )393 /22ح( ،)14517واحلاك ��م يف امل�س ��تدرك ( ،)20/2كت ��اب البيوع ،والبيهقي يف ال�س�ن�ن
الك�ب�رى ( ،)157 /6كت ��اب �إحي ��اء امل ��وات ،باب من ق�ض ��ى فيما ب�ي�ن النا�س مبا فيه �ص�ل�احهم ودفع ال�ض ��رر عنهم على
االجتهاد.
ُ
قلنا :وهو حديث ح�س ��ن ،وال ي�ض ��ر وجود زهري بن حممد التميمي يف �إ�س ��ناده ،لأنه �إمنا �ض ��عف من رواية ال�ش ��اميني عنه،
وهذا احلديث من رواية الب�ص ��ريني عنه ،وروايتهم عنه م�س ��تقيمة ،ومل نحكم على احلديث بال�ص ��حة لإن يف �إ�س ��ناده
عبد اهلل بن حممد بن عقيل ،وهو راو خمتلف فيه كثريا ،و�أو�س ��ط الأقوال فيه �أنه ح�س ��ن احلديث ،وانظر :ال�سل�س ��لة
ال�صحيحة للألباين ( )1145/7ح(.)3383
( ((6الدواح هو :العظيم ال�شديد العلو ،وكل �شجرة عظيمة َدوْحة.
انظر :النهاية يف غريب احلديث والأثر (.)138 /2
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ال�سعر(.)67
بعته بنخلة يف اجلنة ،فقالت :ربح ِّ
 -5ومنه���ا م���ا رواه وا�سع بن حبان ق���ال :كانت لأبي لباب���ة َعذق يف حائط
رج���ل ،فكلمه فقال� :إنك تط�أ حائطي �إلى عذقك ،ف�أنا �أعطيك مثله يف حائطك،
ف�أخرجه عني ،ف�أبى عليه ،فكلم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فيه فقال" :يا �أبا لبابة
خذ مثل عذقك ف�ضمها �إلى مالك ،واكفف عن �صاحبك ما يكره" ،فقال :ما �أنا
بفاع���ل ،قال" :فاذهب ف�أخرج له عذقا مثل عذق���ه �إلى حائطه ،ثم ا�رضب فوق
ذلك بجدار ،ف�إنه ال �رضر يف الإ�سالم وال �رضار"(.)68
وه���ذه الأحاديث الأربع���ة يحتمل �أن تك���ون حديثا واح���دا حلادثة واحدة،
واالخت�ل�اف الوارد فيها من قبل الرواة ،ويحتمل �أن تكون عدة �أحاديث لوقائع
متع���ددة ح�صلت يف عهد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،وهذا ما يرتجح لنا ،و�أي ًّا
كان ذل���ك هو ال�صحيح ،ف�إنها �أحاديث يق���وي بع�ضها بع�ضا ،وكرثة طرقها تدل
على �أن لها �أ�صال.
ووج���ه الدالل���ة منها على املطل���وب� :أن النبي �صلى اهلل علي���ه و�سلم حاول
(� ((6أخرج ��ه �أحم ��د يف م�س ��نده ( )464/19ح( ،)12482وعب ��د ب ��ن حُ مي ��د يف م�س ��نده � ��ص ،396ح( )1334م ��ن املنتخ ��ب من
م�س ��نده ،وابن حبان يف �ص ��حيحه ( )113 /16ح( ،)7159كتاب �إخباره ر�ض ��ي اهلل عنه عن مناقب ال�ص ��حابة ،باب :ذكر
ال�سبب الذي من �أجله قال �صلى اهلل عليه و �سلم هذا القول ،واحلاكم يف امل�ستدرك ( ،)20/2كتاب البيوع ،وغريهم.
وق ��ال احلاك ��م" :ه ��ذا حديث �ص ��حيح على �ش ��رط م�س ��لم ،وله �ش ��اهد من حدي ��ث جابر بن عب ��د اهلل الأن�ص ��اري" ،ورمز له
الذهب ��ي يف تلخي� ��ص امل�س ��تدرك ( ،)20/2بعالم ��ة م�س ��لم ،والذي يف �ص ��حيح م�س ��لم ( )664 /2ح(� )965أ�ص ��ل احلديث
خمت�ص ��را بدون الق�ص ��ة من حديث جابر بن �سمرة ر�ض ��ي اهلل عنه ،وقال الهيثمي يف جممع الزوائد (" :)538/9رواه
�أحمد والطرباين ورجالهما رجال ال�صحيح" ،و�صححه الألباين يف ال�صحيحة ( )1131/6ح(.)2964
(� ((6أخرجه �أبو داود يف املرا�س ��يل �ص ،294وهو مر�س ��ل يتقوى بالأحاديث التي قبله ،و�أ�ص ��ل الق�صة دون قول النبي �صلى
اهلل عليه و�س ��لم" :ال �ض ��رر وال �ض ��رار يف الإ�س�ل�ام" ،يف امل�ص ��نف لعبد الرزاق ( )406 /5ح( )9746من حديث كعب بن
مالك ر�ض ��ي اهلل عنه ،ويف �س�ن�ن البيهقي ( )64/6من حديث جابر بن عبد اهلل ر�ض ��ي اهلل عنه ،ومن مر�س ��ل الزهري،
وال�ص ��واب �أن ذكر كعب بن مالك وجابر يف الإ�س ��ناد ال ي�ص ��ح ،و�أن ال�ص ��واب يف احلديث �أنه من مرا�س ��يل الزهري ،كما
�أ�شار �إلى ذلك البيهقي يف �سننه من املو�ضع ال�سابق.
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جاهدا ،رف���ع ال�رضر عن �صاح���ب احلائ���ط ،و�إزالته ب�شتى الط���رق ،فلما �أبي
�صاح���ب ال�رضر �أن يرفع �رضره ،حكم النبي �صل���ى اهلل عليه و�سلم ل�صاحب
احلائط �أن يقلع نخلة الرجل امل�ضار.
ق���ال الإمام �أحمد بن حنبل -رحم���ه اللهـ -بعد �أن ُذكر له احلديث الأول من
هذه الأحاديث الأربعة:
"كل م���ا كان عل���ى هذه اجلهة ،وفيه ��ض�رر ،يمُ نع من ذلك ،ف����إن �أجاب و�إال
�أجربه ال�سلطان ،وال ي�رض ب�أخيه يف ذلك ،وفيه مرفق له"(.)69
وق���ال اخلطابي معلقا عليه" :وفيه من العلم �أنه �أم���ر ب�إزالة ال�رضر عنه ،ولي�س
يف ه���ذا اخلرب �أن���ه قلع نخله ،وي�شب���ه �أن يكون �أنه �إمنا قال ذل���ك لريدعه به عن
الإ�رضار"(.)70
 -7ومنه���ا ما رواه �أبو هريرة ر�ضي اهلل عن���ه عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
�أنه ق���ال" :ال مينعن �أحدكم جاره �أن يغرز خ�شبه على جداره" ،قال �أبو هريرة:
مايل �أراكم عنها معر�ضني واهلل لأرمني بها بني �أكتافكم(.)71
ووج���ه الداللة من احلديث� :أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أراد يف احلديث
�أن يرف���ع ال�رضر الواقع على اجلار ،لأنه حمتاج �إلى غرز هذه اخل�شبة يف جدار
جاره ،ولو مل ي�سمح له جاره بذلك لت�رضر(.)72

( ((6انظر :الفروع ،البن مفلح ( ،)451/6وجامع العلوم واحلكم ،البن رجب احلنبلي� ،ص.307 :
( ((7معامل ال�سنن ،للخطابي (.)180/4
( ((7تقدم تخريجه �ص.13:
( ((7انظر :التمهيد ،البن عبد الرب (.)233 /10
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ثالث ًا :من الأثر:

ما رواه يحيى املازين �أن ال�ضحاك بن خليفة� ،ساق خليجا له من ال ُع َر ْي�ض(،)73
ف����أراد �أن مير به يف �أر�ض حممد بن م�سلمة ر�ض���ي اهلل عنه ،ف�أبى حممد ،فقال
ل���ه ال�ضحاك :مل متنعني وهو ل���ك منفعة ،ت�رشب به �أو ًال و�آخ���راً ،وال ي�رضك،
ف�أب���ى حممد ،فكلم فيه ال�ضحاك عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ،فدعا عمر بن
اخلطاب ر�ضي اهلل عنه حممد بن م�سلمة ر�ضي اهلل عنه  ،ف�أمره �أن يخلي �سبيله،
فقال حممد :ال ،فقال عمر :مل متنع �أخاك ما ينفعه ،وهو لك نافع ،ت�سقي به �أوال
و�آخرا ،وهو ال ي�رضك ،فقال حممد :ال واهلل ،فقال عمر :واهلل ليمرن به ولو على
بطنك ،ف�أمره عمر �أن مير به ،ففعل ال�ضحاك(.)74
ووج���ه الداللة م���ن الأثر� :أن عم���ر ر�ضي اهلل عن���ه �سعى جاهدا لإزال���ة ال�رضر عن
ال�ضحاك ،وذلك بال�سماح له ب�أن مير بخليجه يف �أر�ض حممد بن م�سلمة ر�ضي اهلل عنه،
ال �سيم���ا وال �رضر يف هذا الأمر على حممد بن م�سلمة ر�ضي اهلل عنه ،فلما �أبي حممد
ر�ضي اهلل عنه ال�سماح له بذلك� ،أجربه عمر ر�ضي اهلل عنه عليه(.)75

رابع ًا :دليل الإجماع:

ق���د �أجم���ع العلماء عل���ى �صحة القاع���دة ،يدل عل���ى ذل���ك ا�ستعمالهم لها

( ((7اخلليج كالنهر �أو هو املاء يختلج من �ش ��ق النهر ،والعري�ض ا�س ��م واد يف املدينة .انظر :املنتقى �ش ��رح املوط�أ ،للباجي
( ،)46/6و�شرح املوط�أ ،للزرقاين ( ،)43/4وتاج العرو�س ،للزبيدي (.)421/18
(� ((7أخرج ��ه الإم ��ام مال ��ك يف املوط� ��أ ( )746/2ح( ،)1431كتاب الأق�ض ��ية ،باب الق�ض ��اء يف املرفق ،وال�ش ��افعي يف م�س ��نده
برتتيب ال�سندي ( )134/2ح( ،)443والبيهقي يف الكربى ( ،)157/6كتاب �إحياء املوات ،باب من ق�ضى فيما بني النا�س
مبا فيه �صالحهم ودفع ال�ضرر عنهم على االجتهاد.
قلنا :و�إ�سناده �صحيح كما قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري (.)111/5
( ((7انظر :التمهيد ،البن عبد الرب ( ،)226،230 /10واملنتقى �شرح املوط�أ ،للباجي (.)46/6
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واحتجاجهم بها ،وعدها �أحد القواعد اخلم�س التي تدور عليها ال�رشيعة ،ويدل
عليه ما تقدم من الإجماع على حترمي ال�رضر(.)76

خام�س ًا :دليل العقل:

ق���د دل العقل ال�سلي���م على �صحة القاعدة �أي�ضا ،ق���ال �أبو احل�سني الب�رصي:
"معلوم بالعقل وج���وب التحرز من امل�ضار وح�سن اجتالب املنافع"( ،)77وقال
الفخ���ر الرازي �إن" :دفع ال�رضر م�ستح�سن يف العقول ،فوجب �أن يكون الأمر
كذلك يف ال�رشع.)78("..
فهذه جملة وافرة من الآيات والأحاديث والآثار ،ودالئل من الإجماع والعقل
ال�سلي���م ،كافية يف التدليل على القاع���دة وحجيتها ،و�أن م�ضمون القاعدة وهو
حت���رمي ال�رضر ووجوب �إزالته ،وحتمية رفعه ،مبثوث يف ال�رشيعة كلها ،ومقرر
يف كليات ال�رشيعة وجزئياتها.

املبحث الرابع
عالقة قاعدة "ال�ضرر يزال" بقواعد الفقه الإ�سالمي
الأخرى ،ومبقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية
�إن ال�رشيع���ة الإ�سالمية� ،رشيعة حمكمة غراء ،وقانون رباين متكامل يف ذاته
ويف �أحكام���ه ،ومن �أبرز �سمات احلكم���ة والإتقان يف هذه ال�رشيعة� ،أنها وحدة
واحدة ،وجملة مرتابطة الأجزاء ،وبناء متما�سك الأع�ضاء والأنحاء ،فال�رشيعة
( ((7راجع �ص.9:
( ((7املعتمد يف �أ�صول الفقه ،لأبي احل�سني الب�صري (.)106 /2
( ((7تف�سري الرازي (.)140/11
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كلها ،والفقه الإ�سالمي كله ،متداخل ومت�شاكل ،ي�شكل منظومة واحدة متكاملة،
ولذل���ك متكن بع�ض العلماء الأفذاذ -ممن �أح���اط ب�أغلب �أحكام ال�رشيعة� ،-أن
ُيرجع ال�رشيعة كلها ،بكلياتها وجزئياتها ،وب�صغريها وكبريها� ،إلى ق�ضية واحدة
علي���ة ،ذلك هو الإمام عز الدين ابن عبد ال�سالم،
جلية ّ
كلية ،وقاعدة حمكمة ّ
حيث �أرج���ع ال�رشيعة الإ�سالمية �إلى قاعدة واحدة ه���ي قاعدة :جلب امل�صالح
وتكثريها ،ودفع املفا�سد وتقليلها( ،)79و�صنف كتابا يف ذلك وعنون له بـ "قواعد
الأحكام يف م�صال���ح الأنام"( ،)80فجاء م�ضمون كتاب���ه وفحواه ،داال وم�ؤكدا
على هذه احلقيقة ،و�أرجعها كثري من العلماء �إلى خم�س قواعد كلية( ،)81و ميكن
�إرجاع الفقه كله ،وال�رشيعة كلها� ،إلى قاعدتنا ،قاعدة "ال�رضر يزال"(.)82
ويف ه���ذا املبحث �سنبني عالق���ة قاعدتنا بقواعد الفق���ه الإ�سالمي الأخرى،
وم���دى الرتابط بينها ،و�أي�ض���ا عالقتها مبقا�صد ال�رشيع���ة الإ�سالمية ،بحول اهلل
وقوته.

الفرع الأول :عالقة قاعدة "ال�ضرر يزال" ،بقواعد الفقه
الإ�سالمي:
من املالح���ظ �أن مو�ضوع قاعدتنا اجلليلة ،قاعدة "ال�رضر يزال" ،هو ال�رضر
ب�أنواعه ،وحتمية �إزالته بع���د وقوعه ،وكيفية هذه الإزالة وطرقها ،لذلك ن�ش�أت
( ((7انظر :الأ�شباه والنظائر ،لل�سبكي (.)12/1
( ((8طب ��ع ع ��دة طبع ��ات منها طبع ��ة دار املعارف ب�ي�روت – لبنان ،بتحقيق حمم ��ود بن التالميد ال�ش ��نقيطي ،وطبعة دار
القلم _دم�شق ،بتحقيق نزيه حماد وعثمان �ضمريية.
( ((8راجع �ص.17:
( ((8راجع �ص.18 :
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عالق���ة ،وق���ام ترابط وتداخ���ل ،بينها وب�ي�ن قواعد مو�ضوع ال��ض�رر يف الفقه
الإ�سالمي ،وقد الحظ الفقهاء ذلك ،فلما تكلموا على هذه القاعدة و�رشحوها،
ذك���روا �أن هذه القاعدة تتعلق بها جملة م���ن القواعد ،ثم �أخذوا ي�رسدون ذلك
ويبينونه ،من ه�ؤالء الفقه���اء ،ابن ال�سبكي( ،)83واملرداوي( ،)84وال�سيوطي(،)85
وابن حج���ر الهيتمي( ،)86واب���ن جنيم( ،)87وم���ن املعا�رصين �أحم���د الزرقا(،)88
وحممد �صدقي البورنو( ،)89وبع���د النظر والبحث يف كالم العلماء والفقهاء،
وجدن���ا �أن عدد القواعد التي ترتب���ط بقاعدتنا من قواعد الفقه الإ�سالمي بلغت
�ستة ع��ش�ر قاعدة ،و�سنقوم ب�رسده���ا ،ونبني وجه العالق���ة والرتابط بينها وبني
قاعدتنا ،معتمدين يف معظم ذلك على كالم فقهائنا وعلمائنا الأجالء ،رحمهم
اهلل تعالى.

القاع��دة الأولى :ال�ش��ريعة جاءت جللب امل�ص��الح وتكثريها ،ودفع
املفا�سد وتقليلها.

و�ضعت ه���ذه القاعدة ،لتبني �أن الأ�صل الذي بنيت علي���ه ال�رشيعة ،والغاية
التي �رشع���ت من �أجلها ،هي جل���ب امل�صالح واملنافع للعب���اد يف �أمور دنياهم
و�آخرتهم ،ودفع املفا�سد ونفي امل�ضار عن العباد يف �أمور دنياهم و�آخرتهم ،فكل
( ((8انظر :الأ�شباه والنظائر ،البن ال�سبكي (.)45/1
( ((8انظر :التحبري �شرح التحرير ،للمرداوي (.)3846 /8
( ((8انظر :الأ�شباه والنظائر ،لل�سيوطي �ص.86 :
( ((8انظر :الفتح املبني ب�شرح الأربعني ،البن حجر الهيتمي �ص.524 :
( ((8انظر :الأ�شباه والنظائر ،البن جنيم �ص.85 :
( ((8انظر� :شرح القواعد الفقهية ،للزرقا� ،ص 185،195:وما بعدها.
( ((8انظر :الوجيز يف �إي�ضاح قواعد الفقه الكلية ،للبورنو �ص.256 :
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حكم يف ال�رشيعة دق �أم جلّ  ،ف�إنه م�رشع لتحقيق هذه الغاية(.)90
ووجه العالقة بني ه���ذه القاعدة وقاعدة "ال�رضر يزال"� ،أن قاعدتنا مندرجة
حتته���ا ،ف�إزالة ال�رضر مندرج حت���ت دفع املفا�سد وتقليله���ا ،وهو مندرج بداللة
االلت���زام يف جل���ب امل�صال���ح وتكثريها ،لأن جل���ب امل�صال���ح م�ستلزم لدفع
املفا�سد ،وكذا دفع املفا�سد م�ستلزم جللب امل�صالح ،وعلى �أي جهة كان الأمر،
ف�إن قاعدتنا مندرجة حتت هذه القاعدة الكبرية.
ومن جهة �أخرى ،ميكن اعتبار قاعدتنا مدعمة وم�ؤكدة وم�ساوية لهذه القاعدة،
م���ن حيث �إن دفع املفا�س���د وتقليلها ،هو مبعنى �إزالة ال��ض�رر ،ال يتفا�ضالن يف
املعنى� ،إذ كل مف�سدة �رضر ،و�إذا تقرر �أن دفع املفا�سد م�ستلزم جللب امل�صالح،
ظهر لنا �أن قاعدتنا مكملة ومدعمة للقاعدة بكليتها ،وم�ساوية لها.
ف����إن قيل� :إن ه���ذه القاعدة تت�ضمن دف���ع ال�رضر قبل وبع���د وقوعه ،وقاعدة
"ال��ض�رر ي���زال" ،تت�ضمن دفع ال�رضر بعد وقوعه فق���ط ،فكيف تكون م�ساوية
لها؟
قي���ل� :صحيح �أن قاع���دة "ال�رضر ي���زال" ،جاءت لرفع ال��ض�رر بعد وقوعه
�رصاح���ة� ،إال �أنها ج���اءت لدفع ال�رضر قبل وقوعه بطري���ق اال�ستلزام� ،إذ لي�س
م���ن احلكمة �أن يعتن���ي ال�شارع احلكيم ،ب�إزالة ال�رضر بع���د وقوعه ،ويهمل دفع
ال�رضر قبل وقوعه ،كالطبيب �إذا عالج املري�ض ،و�صف له عالجا ملر�ضه الواقع،
و�أر�شده �إلى طرق الوقاية من هذا املر�ض ،حتى ال يقع فيه مرة �أخرى.
( ((9انظ ��ر :الأ�ش ��باه والنظائ ��ر ،لل�س ��بكي ( ،)12/1وجام ��ع الر�س ��ائل ،البن تيمية ( ،)141/2ور�س ��الة يف رعاية امل�ص ��لحة،
للطويف �سليمان بن عبد القوي احلنبلي �ص ،23والتحبري �شرح التحرير ،للمرداوي (.)3846/8
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القاعدة الثانية :ال �ضرر وال �ضرار.

وهذه القاعدة ن�ص حديث �رشيف كم���ا تقدم( ،)91وهي تت�ضمن دفع ال�رضر
قبل وقوعه وبع���د وقوعه ،لأن النكرة يف �سياق النفي تع���م( ،)92فلما قال النبي
�صل���ى اهلل عليه و�سلم" :ال ��ض�رر وال �رضار" ،ت�سلط ح���رف النفي "ال" على
كلمت�ي�ن نكرتني ،الأولى هي�" :رضر" ،والثاني���ة هي�" :رضار" ،ف�أفاد العموم،
ودل عل���ى �أن جميع �أنواع ال�رضر ال جتوز( ،)93و�أن كل �إحلاق لل�رضر بالغري غري
م�رشوع ،وهذا املعنى العام ال�شامل ال���ذي جاء به احلديث ،و�أتت به القاعدة،
يت�ضمن دفع ال�رضر قبل وقوعه ،ورفعه بعد وقوعه �إذا �أحلق بالغري� ،إذا علم ذلك
ف����إن هذه القاعدة ترتبط بقاعدتنا ،من جهة كونها �أ�شمل منها ،واندراج قاعدتنا
حتته���ا� ،إذ كانت قاعدتنا م�سوقة �أ�صالة لدفع ال�رضر بعد وقوعه� ،أما دفع ال�رضر
قبل وقوعه ،ف�إنه يفهم منها بطريق االلتزام ،كما تقدم قبل قليل.
وممك���ن من وجهة نظر �أخرى �أن يق���ال :قاعدة" :ال �رضر وال �رضار" ،جاءت
لدف���ع ال��ض�رر قبل وقوعه �رصاح���ة ون�صا ،ولدف���ع ال�رضر بع���د وقوعه بداللة
االلت���زام ،وقاع���دة" :ال�رضر ي���زال" ،عك�سها ،ف�إنها ج���اءت لدفع ال�رضر بعد
وقوع���ه �رصاحة ون�صا ،ولدفع ال�رضر قبل وقوعه بداللة االلتزام ،فكان كل من
القاعدتني مكمل للآخر ،ومدعم له.

( ((9راجع �ص.18 :
( ((9انظر :الإحكام يف �أ�ص ��ول الأحكام ،للآمدي ( ،)5/3والإبهاج يف �ش ��رح املنهاج ،لل�س ��بكي ( ،)103/2والبحر املحيط يف
�أ�صول الفقه ،للزرك�شي (.)270/2
( ((9انظر :الفتح املبني ب�شرح الأربعني ،البن حجر الهيتمي �ص.516:
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القاعدة الثالثة :درء املفا�سد �أولى من جلب امل�صالح.

ومعنى هذه القاعدة� ،أن���ه �إذا تعار�ضت م�صلحة ومف�سدة ،ومل ميكن حت�صيل
امل�صلحة من غري ارتكاب للمف�سدة ،بل تعني ارتكاب املف�سدة لتح�صيل امل�صلحة،
تعني درء املف�سدة -واحلالة هذه -ولو كان يف درئها تفويت للم�صلحة ،وت�ضييع
له���ا ،لأن درء املفا�سد وامل�ضار� ،أولى من جلب امل�صالح واملنافع ،ولأن ال�رشيعة
عظمت �أمر املنهيات �أكرث من امل�أمورات(.)94
قال القا�ضي عبد الوهاب املالكي�" :إن من العلماء من فرق بني الأمر والنهي،
فحم���ل الأمر على الن���دب ،والنهي عل���ى التحرمي ،لأن معتم���د الأمر حت�صيل
امل�صلحة ،ومعتمد النهي نف���ي املف�سدة ،وعناية احلكماء بنفي املفا�سد� ،أ�شد من
عنايتهم بتح�صيل امل�صالح(.")95
وق���ال الطويف" :كل واحد بطبع���ه وعقله ي�ؤثر دفع ال�رضر ع���ن نف�سه ،على
حت�صيل النف���ع لها� ،إذا مل يجد بدا من �أحدهما ،لأن دف���ع ال�رضر كر�أ�س املال،
وحت�صيل النفع كالربح ،والأول �أهم من الثاين"(.)96
و�أ�ص���ل هذه القاعدة ،ما روت���ه �أم امل�ؤمنني عائ�شة ر�ض���ي اهلل عنها� ،أن النبي
�صل���ى اهلل عليه و�سلم قال لها" :يا عائ�شة لوال �أن قومك حديث عهد بجاهلية،
لأم���رت بالبيت فهدم ،ف�أدخلت فيه ما �أخرج منه ،و�ألزقته بالأر�ض ،وجعلت له
بابني ،بابا �رشقيا وبابا غربيا ،فبلغت به �أ�سا�س �إبراهيم"(.)97
وي�ستثن���ى من القاعدة ما لو عظم ق���در امل�صلحة وت�ضائل قدر املف�سدة ،ووقع
( ((9انظر :الأ�شباه والنظائر ،لل�سيوطي �ص ،87 :والأ�شباه والنظائر ،البن جنيم �ص.90:
( ((9انظر� :شرح خمت�صر الرو�ضة ،للطويف ( ،)444/2وانظر يف هذا املعنى :الفروق ،للقرايف ( ،)369/4و�إحكام الأحكام،
للآمدي (.)259/4
( ((9انظر� :شرح خمت�صر الرو�ضة ،للطويف (.)444/2
(� ((9أخرجه البخاري ( )574/2ح( ،)1509كتاب احلج ،باب ف�ض ��ل مكة وبنيانها ،وم�س ��لم ( )968/2ح( ،)1333كتاب احلج،
باب نق�ض الكعبة وبنائها ،كالهما من حديث عائ�شة ر�ضي اهلل تعالى عنها.
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بينهم���ا تعار�ض ،وجب واحلالة هذه تقدمي امل�صلحة على املف�سدة ،وال يقال هنا:
درء املفا�سد �أولى من جلب امل�صالح ،ل�ض�آلة قدر املف�سدة بالن�سبة للم�صلحة(.)98
ووج���ه العالقة والرتابط بني هذه القاعدة وقاعدتن���ا ،قاعدة "ال�رضر يزال"،
�أن ه���ذه القاعدة ،تعالج مو�ضوع ال��ض�رر ،وتعظم خطره يف ال�رشيعة �أكرث من
غ�ي�ره ،فتفيدنا �أن ال�رضر �إذا تعار�ض م���ع النفع ،ومل ميكن ارتكاب �أحدهما �إال
بارت���كاب الآخر ،وجب دفع ال�رضر ،وذلك �أول���ى من جلب النفع ،وقاعدتنا،
م�سوقة ومو�ضوعة �أ�صالة ،لدفع ال�رضر ،وتعظيم �أمره ،وبيان خطره.

القاعدة الرابعة :ال�ضرر ال يزال بال�ضرر� ،أو ال�ضرر ال يزال مبثله.

ي�ستعمل الفقهاء ه���ذه القاعدة بهذين اللفظني ،ومعنى هذه القاعدة� ،أننا �إذا
حاولن���ا �إزالة ال�رضر الواق���ع ،فعلينا �أال نزيله ب�رضر �آخر مثل���ه� ،أو �أكرب و�أعظم
منه ،بل يجب �أن نزيله من غري �رضر �إطالقا� ،أو ب�رضر �أقل منه �إن ا�ضطررنا �إلى
ذلك(.)99
ووج���ه العالقة والرتابط ب�ي�ن هذه القاع���دة وقاعدتنا� ،أنها تعت�ب�ر قيدا مهما
لقاعدتنا املطلقة ،ف�إن قاعدتنا �أفادت �إزالة ال�رضر مطلقا ،من غري قيود ،فجاءت
هذه القاع���دة ،تقيد كيفية �إزالة ال�رضر ،ب�أن يك���ون م�ضبوطا ومقيدا بهذا القيد
وهذا ال�ضابط ،فال جتوز �إزالة ال�رضر عن املحل املت�رضر ،ب�إدخال �رضر �آخر مثله
عليه� ،أو �أكرب منه من باب �أولى.
( ((9انظر :الأ�ش ��باه والنظائر ،البن جنيم �ص ،90:والإبهاج يف �ش ��رح املنهاج ،لل�س ��بكي ( ،)65/3والأ�ش ��باه والنظائر ،البن
ال�سبكي (.)105/1
( ((9انظ ��ر :الأ�ش ��باه والنظائ ��ر ،الب ��ن جنيم �ص ،87:واملنثور يف القواعد ،للزرك�ش ��ي ( ،)321/2والتحبري �ش ��رح التحرير،
للمرداوي ( ،)3846 /8والوجيز يف �إي�ضاح قواعد الفقه الكلية ،للبورنو �ص.259 :
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وعليه ن�ستطيع �أن نقول� :إن هذه القاعدة متفرعة عن قاعدتنا "ال�رضر يزال"،
�أو خم�ص�صة ومقيدة لها.

القاعدة اخلام�سة :ال�ضرر يدفع بقدر الإمكان.

معنى هذه القاعدة عند الفقهاء� ،أن ال�رضر يدفع بالكلية ،قبل وقوعه� ،أو بعد
وقوعه ،ف�إن �أمكن دفعه بالكلي���ة فهو املطلوب ،و�إال دفع بقدر الإمكان ،فيجب
دفع ال�رضر يف ال�رشيعة بكل الو�سائل املمكنة بقدر اال�ستطاعة ،ولو وقع ال�رضر
ومل ن�ستط���ع �إزالته �إال ب�رضر مثله �أو �أعظم منه ،ف�إنه ال يزال وال يرفع ،بل يجرب
بق���در الإمكان� ،أما �إذا مل ميكن دفع ال�رضر بالكلي���ة ،وال جربه ،ف�إنه يرتك على
حال���ه( ،)100لأن اهلل ال يكلف نف�ساً �إال و�سعه���ا ،ومعلوم �أن وجوب دفع ال�رضر
ع���ن النف�س بقدر الإمكان ،م�ستح�س���ن يف بدائه العقول ،كما يقول الرازي يف
تف�سريه(.)101
وق���د قال ابن القيم يف هذا املجال " :ف�إن حكمة ال�شارع اقت�ضت رفع ال�رضر
ع���ن املكلفني ما �أمكن ،ف�إن مل ميكن رفع���ه �إال ب�رضر �أعظم منه �أبقاه على حاله،
و�إن �أمكن رفعه بالتزام �رضر دونه رفعه به"(.)102
ووج���ه العالقة والرتابط بني هذه القاعدة وقاعدتنا� ،أن هذه القاعدة و�ضعت
لبيان طريقة �إزالة ال�رضر ،وتر�شيد طرق �إزالته ،فهي مقيدة ومو�ضحة لقاعدتنا.
وعليه ن�ستطيع �أن نقول� :إن هذه القاعدة متفرعة عن قاعدتنا "ال�رضر يزال".
( ((10انظر� :شرح القواعد الفقهية ،للزرقا �ص ،207 :والوجيز يف �إي�ضاح قواعد الفقه الكلية ،للبورنو (.)256/1
( ((10مفاتيح الغيب ،للرازي (.)73/19
(� ((10إعالم املوقعني عن رب العاملني ،البن القيم اجلوزية حممد بن �أبي بكر (.)139 /2
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القاعدة ال�ساد�سة :ال�ضرر الأ�شد يزال بال�ضرر الأخف.

أكرب" ،و " ُيختار
ولها �صيغ �أخرى وهي�" :إذا اجتمع �رضران �أ�سقط ال ُ
أ�صغر ال َ
�أه���ون ال�رشين و�أخف ال�رضرين" ،و"اتباع خ�ي�ر اخلريين مطلوب ،واجتناب
�رش ال�رشين فيه مرغوب" ،و"ارتكاب خري ال�رشين �أولى من ارتكاب �رشهما"،
و"يقدم خري اخلريي���ن ح�صوال ،و�رش ال�رشين دفع���ا" ،و"يدفع �أعظم ال�رشين
باحتمال �أدناهما ،ويجتلب �أعظم اخلريين بفوات �أدناهما" ،وغري ذلك(.)103
ومعنى هذه القاعدة� ،أن���ه �إذا مل ميكن �إزالة ال�رضر بالكلية� ،أو اجتمع �رضران� ،أحدها
�أخ���ف من الآخر ،ف�إن ال�رضر الأ�شد يف هذه احلاالت ،ي���زال بال�رضر الأخف ،من ذلك
حب�س الأب �إذا امتنع من الإنفاق على ولده( ،)104ف�إن ال�رضر الواقع على الولد من حجز
النفق���ة عنه� ،أ�شد من ال�رضر الذي �سيقع على الوالد من جراء حب�سه ،فجاز حب�س الأب
�أو �إجباره على �أن ينفق على ولده �إذا امتنع ،لأن ال�رضر الأ�شد �إذا مل ميكن دفعه من غري
�رضر ،وجب دفعه بال�رضر الأخف ،وتقدم �أنه ال ي�صح دفعه ب�رضر مثله �أو �أكرب منه.
ووج���ه العالقة والرتابط بني هذه القاعدة وقاعدتنا� ،أنها تعترب قيدا لها ،ومبينة لكيفية
�إزالة ال�رضر بالطرق ال�رشعية ،وهي �أي�ضا مفهومة بداللة االلتزام من القاعدة الرابعة.
وعليه ن�ستطيع �أن نقول� :إن هذه القاعدة متفرعة عن قاعدتنا "ال�رضر يزال".

القاعدة ال�سابعة� :إذا تعار�ضت مف�سدتان روعي �أعظمهما �ضررا بارتكاب �أخفهما.
ومعن���ى هذه القاعدة ،قريب م���ن �سابقتها ،وهو �أن املح���ل �إذا اجتمعت فيه

( ((10انظ ��ر :فت ��ح القدي ��ر ،الب ��ن الهم ��ام ( ،)338/9ودرر احلكام �ش ��رح جملة الأح ��كام ،لعلي حي ��در ( ،)37/1واملوافقات،
لل�شاطبي ( ،)266/5و�شرح املنهج املنتخب ،للمنجور �أحمد بن علي �ص ،502،507:واال�ستقامة ،البن تيمية (،)168/2
وجامع الر�سائل ،البن تيمية ( ،)305/2واملنثور يف القواعد ،للزرك�شي ( ،)395/3و�شرح القواعد الفقهية ،للزرقا �ص:
.203
( ((10انظر :الأ�شباه والنظائر ،البن جنيم �ص.88:
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مف�سدتان� ،إحداهما �أخف من الأخرى ،ومل ن�ستطع دفعهما ونفيهما معا ،ومل تكن
طريقة لدفع �إحداهما �إال بفع���ل الأخرى ،روعيت العظمى بارتكاب ال�صغرى،
ونعنى مبراعاة املف�سدة العظم���ى� ،إزالتها ودفعها بارتكاب وفعل ال�صغرى ،لأن
املفا�سد تراعى نفيا ،وامل�صالح تراعى �إثباتا� ،أي �أن ال�رشيعة جاءت بنفي املفا�سد
ودفعها قدر الإم���كان ،وب�إثبات امل�صالح وجلبها ق���در الإمكان ،من ذلك جواز
ال�سك���وت على منك���ر� ،إذا كان يف �إنكاره ��ض�رر �أكرب منه ،فف���ي هذه احلالة،
ي�سك���ت على املنكر و�إن كان ال�سكوت فيه مف�سدة� ،إال �أنها هنا تنقلب م�صلحة،
لأن ارتكابه���ا كان �سببا يف دفع مف�سدة �أعظم ،ومن ذلك �أي�ضا ،جواز �شق بطن
امليت���ة لإخراج الولد �إذا كانت ترجى حيات���ه ،ففي هذه احلالة يجوز �شق بطنها،
و�إن كان فيه مف�سدة ،من حيث �إن الآدمي مكرم حياً وميتاً ،فال يجوز �شق بطنه،
�أو الت��ص�رف يف جثته� ،إال �أن هذه املف�س���دة� ،أ�صغر من مف�سدة ترك اجلنني يف
بطنه���ا حيا ،وقد غل���ب الظن على �أنه لو �أخرج لعا����ش ،فجاز ارتكاب املف�سدة
ال�صغرى لدفع الكربى واحلالة هذه(.)105
�أم���ا �إذا كانتا مت�ساويتني فريتكب �أحدهما ال على التعيني ،كما لو ركب رجل
يف �سفينة فاحرتقت تلك ال�سفينة ،فهو خمري بني �أن يبقى يف ال�سفينة ،وبني �أن
يلق���ي بنف�سه �إلى البحر ،لت�س���اوي املحظورين ،على �أنه ال يعد يف كال احلالتني
منتحرا وال يكون �آثما(.)106
ووجه العالقة والرتابط بني هذه القاعدة وقاعدتنا ،هو �أن هذه القاعدة كالقيد
له���ا� ،إذ كانت �إزالة ال�رضر يف قاعدتنا مطلق���ة ،فجاءت هذه القاعدة لتقييدها،
( ((10انظر� :شرح القواعد الفقهية ،للزرقا �ص ،202 ،201:والوجيز يف �إي�ضاح قواعد الفقه الكلية ،للبورنو �ص.260:
( ((10درر احلكام �شرح جملة الأحكام ،لعلي حيدر (.)37/1
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وتر�شي���د طرق �إزالة ال�رضر ،بحيث ال تدفع امل�رضة ال�صغرى بارتكاب الكربى،
بل العك�س هو ال�صحيح �رشع ًا وعق ً
ال.

وق���د قيل �إن هذه القاعدة والتي قبله���ا متحدتان يف املعنى ،وال�صواب �أنهما
متقاربت���ان يف املعن���ى ال متحدتان ،ق���ال �أحمد الزرقا" :ق���ال بع�ضهم� :إن هذه
القاعدة عني ال�سابقة ،ولكن ميكن �أن يدعى تخ�صي�ص الأولى مبا �إذا كان ال�رضر
الأ�ش���د واقعاً ،و�أمكن �إزالته بالأخف ،كما يف الأمثلة امل�سوقة فيها ،وتخ�صي�ص
ه���ذه مبا �إذا تعار����ض ال�رضران ومل يقع �أحدهما بعد ،وه���ذا �أح�سن من دعوى
التكرار �إذ الت�أ�سي�س� ،أولى من الت�أكيد �إذا �أمكن (.)107

القاعدة الثامنة :يتحمل ال�ضرر اخلا�ص لدفع �ضرر العام.

وذلك لأن ال�رضر اخلا�ص ال يكون مثل ال�رضر العام ،بل هو دونه يف ال�رضر،
فوج���ب �إذا تعار�ضا� ،أن يرتك���ب ال�رضر اخلا�ص لدفع �أو �إزال���ة ال�رضر العام،
()110
وذلك مثل احلج���ر( )108على الطبيب اجلاهل ،واملفتي املاجن( ،)109واملكاري
املفل�س ،فالأول يحجر عليه ،لأنه ي�رض بالأبدان ،والثاين يحجر عليه ،لأنه ي�رض
بالأديان ،والثالث لأنه ي�رض بالأموال.
فه�ؤالء الثالثة املحجور عليهم ،و�إن كان يف احلجر عليهم �رضر� ،إال �أنه �رضر
( ((10انظر� :شرح القواعد الفقهية ،للزرقا �ص.201:
( ((10احلجر هو :املنع من الت�صرفات املالية ،انظر :تبيني احلقائق ،للزيلعي ( ،)190/5ومواهب اجلليل ل�شرح خمت�صر
اخلليل ،للحطاب ( ،)632/6ومغني املحتاج ،لل�شربيني ( ،)165/2واملغني ،البن قدامة (.)550/4
( ((10ه ��و ال ��ذي يعل ��م النا� ��س احلي ��ل� ،أو هو املفت ��ى اجلاهل كم ��ا يف التقرير والتحبري �ش ��رح التحرير ،الب ��ن �أمري احلاج
(.)269/2
( ((11يعني امل�ؤجر ،واملراد به هنا امل�ؤجر الذي يتقبل الكراء� -أي الإجارة -وي�ؤجر الدواب ولي�س له ظهر يحمل عليه ،وال
مال ي�شرتي به الدواب .كما يف امل�صدر ال�سابق.
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خا�ص بهم ،جاز يف ال�رشيعة ارتكابه ،لدفع ال�رضر العام ،الذي يقع منهم على
النا�س(.)111
ومثل ذل���ك �أي�ضاً :وجوب نق�ض حائط مملوك ل�شخ����ص� ،إذا مال �إلى طريق
عام���ة النا�س ،دفعا لل�رضر العام ،باحتمال ال�رضر اخلا�ص ،لأن النق�ض و�إن كان
�سببا يف الإ��ض�رار ب�صاحب احلائط� ،إال �أنه خا�ص و�أقل �رضرا ،من ترك احلائط
مائال �إلى طريقة العامة(.)112
ووجه العالق���ة بني هذه القاعدة وب�ي�ن قاعدتنا� ،أن هذه القاع���دة تعترب قيداً
لقاعدتن���ا ،ف�إنها مقي���دة لإزالة ال�رضر ،حيث ق���ررت �أن �إزال���ة ال�رضر اخلا�ص
بارتكاب العام ال يجوز �رشعاً وعق ً
ال ،بل العك�س هو ال�صواب.
وعليه ن�ستطيع �أن نقول� :إن هذه القاعدة متفرعة عن قاعدتنا "ال�رضر يزال".

القاعدة التا�سعة :ال�ضرر ال يكون قـديـم ًا.

هذه القاعدة متعلقة بقاعدة �أخ���رى ،وهي" :القدمي يرتك على قدمه" ،مثال:
ل���و �أن ميزاب دار �شخ�ص ،يجري من الق���دمي على دار �شخ�ص �آخر ،فال يحق
ل�صاحب ال���دار الثانية منعه ،لأنه ما دام ذلك قدميا ،ف�ل�ا بد و�أن يكون م�ستنداً
على حق �رشعي ،ك�أن كانت ال���داران م�شرتكتني ،فجرى تق�سيمهما ،وكان من
�رشوط التق�سيم مرور ماء �إحداهما من الأخرى(.)113
لكن ه���ذه القاعدة لي�ست عل���ى �إطالقها ،بل هي مقي���دة بقاعدة" :ال�رضر ال
يكون قدميا" ،لأن القدمي �إذا كان خمالفا لل�رشع ،فال يرتك على قدمه ،وال�رضر

( ((11انظر :التقرير والتحبري �شرح التحرير ،البن �أمري احلاج ( ،)269/2والأ�شباه والنظائر ،البن جنيم �ص.87:
( ((11انظر :الأ�شباه والنظائر البن جنيم �ص.87 :
( ((11انظر :درر احلكام �شرح جملة الأحكام ،لعلي حيدر ( ،)22 /1و�شرح القواعد الفقهية ،للزرقا �ص.101:
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خمال���ف لل�رشع ،كما لو �أن بالوعة دار جتري من القدمي يف الطريق العام ،ف�إنه
ال ينظر �إلى قدمها ،ويجب �أن تزال ،لأنه غري ممكن احتمال م�رشوعية ذلك(.)114
وعالق���ة هذه القاعدة بقاعدتنا� ،أنها مف�صلة للجزء الأول منها ،وهو ال�رضر،
ومزيلة لال�شتب���اه واللب�س ،الذي ميكن �أن يفهم ،من قاعدة" :القدمي يرتك على
قدم���ه" ،ف�أبان���ت هذه القاعدة� ،أن ال�رضر الق���دمي ،ينبغي دفعه ،وال ينفعه كونه
قدمياً.

القاعدة العا�شرة :ال�ضرورات تبيح املحظورات.

ومعنى هذه القاعدة� ،أن وقوع املكلف يف حالة ال�رضورة ،يبيح له ما ال يباح
لغريه من املحظورات واملحرمات ،لأنه م�ضطر الرتكاب هذه املحظورات ،ولو
مل يرتكبه���ا حلقه ��ض�رر عظيم ،ولذلك �أبيح �أكل امليتة عن���د املخم�صة� ،أي �شدة
احل���ال من اجلوع ،واال�ضطرار �إلى الطعام ،و�أبي���ح �رشب اخلمر لإ�ساغة اللقمة
العالق���ة ،و�أبيح �أخذ الدائن مال املدي���ون املماطل املمتنع عن �سداد الدين �إذا مل
يك���ن مع�رسا �أو معذورا ،متى ظفر ب���ه ولو قهرا ،ونحو ذلك ،و�رشط ذلك كله:
�أن ال يوجد بديل حالل لهذا احلرام ،ف�إن وجد فال ي�سوغ تناول احلرام واحلالل
موجود متي�رس.
والأ�صل يف هذه القاعدة قول اهلل تبارك وتعالى :ﮁﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮀ البقرة.١٧٣ :
وله���ذه القاعدة ��ش�روط وقيود مهم���ة ذكرها الفقه���اء ،ينبغ���ي التفطن لها،

( ((11انظر :درر احلكام �شرح جملة الأحكام ،لعلي حيدر (.)22 /1
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والرجوع �إليها ،حال درا�سة القاعدة و�إعمالها(.)115
وعالق���ة هذه القاعدة بقاعدتنا� ،أنها متفرع���ة عنها ،وم�ؤكدة ومدعمة ملعناها،
فم���ا �أبيحت هذه املحظ���ورات� ،إال لدفع ال�رضر عن ه���ذا امل�ضطر ،وما �أبيحت
املحظورات لل��ض�رورة� ،إال لأن ال�رضر الواقع عل���ى امل�ضطر� ،أ�شد و�أعظم من
ال�رضر املرتتب على ارتكاب املحظ���ورات ،فوجب دفع ال�رضر الأ�شد ،و�إزالة
ال�رضر الأكرب ،بارتكاب الأخف والأ�صغر.
ومما يتفرع عن هذه القاعدة.

القاعدة احلادية ع�شر :ال�ضرورات تقدر بقدرها.

�أي �أن م���ا تدعو �إليه ال�رضورة من املحظورات� ،إمنا يباح ويرخ�ص منه بالقدر
ال���ذي تندفع به ال�رضورة فح�سب ،وال يزاد عليه ،لأنه �إمنا �أبيح لدفع ال�رضورة،
ف����إذا اندفعت رجع الأم���ر �إلى ما كان عليه من احلظر ،وعلي���ه فال ي�أكل امل�ضطر
م���ن امليتة �إال بقدر ما يدفع عنه من ال�رضورة واملخم�صة ،وال ي�أكل �إال مبقدار �سد
الرمق فقط(.)116
وقريب من هذه القاعدة قاعدة.

القاعدة الثانية ع�شر :ما جاز لعذر بطل بزواله.

�أي �أن �إباح���ة املحظ���ور لل��ض�رورة ،مقيدة مبدة قي���ام ال�رضورة ،ف����إذا زالت
ال�رضورة ،زال���ت الإباحة ،فيبطل التيمم �إذا قدر عل���ى ا�ستعمال املاء ،ف�إن كان
( ((11انظر :الأ�شباه والنظائر ،البن ال�سبكي ( ،)45/1واملنثور يف القواعد ،للزرك�شي ( ،)317/2والأ�شباه والنظائر ،البن
جنيم �ص ،85 :ودرر احلكام �شرح جملة الأحكام ،لعلي حيدر ( ،)33/1و�شرح القواعد الفقهية ،للزرقا �ص،187،185 :
وحقيقة ال�ضرورة ال�شرعية وتطبيقاتها املعا�صرة ،للجيزاين حممد ح�سني �ص.65
( ((11انظر امل�صادر ال�سابقة.
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ج���واز التيمم لفقد املاء بطل بالقدرة علي���ه ،و�إن كان ملر�ض بطل بربئه ،و�إن كان
لربد بطل بزواله(.)117
وعالق���ة هذه القاعدة والتي قبلها بقاعدتنا ،من جهة �أن ارتكاب املحظورات
��ض�رر ،لأن ال�ش���ارع احلكي���م ال ينه���ى ع���ن النفع واخل�ي�ر ،ومل���ا �أبيحت هذه
املحظورات عن���د ال�رضورة لدفع �رضر �أكرب من ال��ض�رر املرتتب على ارتكاب
ه���ذه املحظورات ،مل يج���ز امل�ضي يف ارتكاب املحظ���ور� ،إذا زالت ال�رضورة
واندفع���ت ،لأنه �رضر ،وال�رضر منفي يف ال�رشيعة ،وجتب �إزالته ،فيرُ جع بالأمر
بع���د اندفاع ال��ض�رورة �إلى �أ�صل���ه ،وهو �أن ارتكاب ه���ذه املحظورات �رضر،
يحرم ارتكابه.

القاعدة الثالثة ع�شر :احلاجة العامة �أو اخلا�صة تنزل منزلة
ال�ضرورة.

املراد باحلاجة هنا م���ا كان دون ال�رضورة ،والفرق بني ال�رضورة واحلاجة ،هو
�أن ال�رضورة هي بلوغ الإن�س���ان حداً �إذا مل يتناول املمنوع عنه هلك �أو قارب،
واحلاجة هي بلوغ الإن�سان حداً لو مل يجد ما ي�أكله مل يهلك ،غري �أنه ي�صيبه جهد
وم�شقة( ،)118ف�إذا كانت احلاجة عامة ،ال تتعلق ب�شخ�ص واحد ،بل تتعلق بالنا�س
عام���ة ،ف�إنها تنزل منزلة ال��ض�رورة يف �إباحة ما تبيح���ه ،وترخي�ص ما ترخ�صه،

( ((11انظ ��ر :الأ�ش ��باه والنظائ ��ر ،لل�س ��يوطي � ��ص ،85 :والأ�ش ��باه والنظائر ،البن جنيم �ص ،86و�ش ��رح القواع ��د الفقهية،
للزرقا �ص.189
( ((11انظر :الوجيز يف �إي�ضاح قواعد الفقة الكلية ،للبورنو حممد �صدقي� ،ص.242:
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مثال ذلك :جواز الإجارة( )119وال�سلم( ،)120ف�إنهما يف احلقيقة بيع معدوم ،وبيع
املعدوم باطل وحرام �رشعا� ،إال �أن ال�رشيعة جاءت بجواز الإجارة وبيع ال�سلم،
لأن النا�س يحتاجون �إليهما حاجة عامة ،ومن ذلك �أي�ضا� :إباحة النظر للمر�أة عند
املعاملة ،ف�إن احلاجة العامة تدعو �إليه.
وكذل���ك الأمر �إذا كانت احلاجة خا�صة ،كت�ضبي���ب( )121الإناء بالف�ضة ،يجوز
للحاجة و�إن كانت خا�صة(.)122
وعالق���ة هذه القاعدة بقاعدتنا ،كعالقة قواعد ال��ض�رورة ال�سابقة ،من حيث
�أن ه���ذه القاعدة جاءت لرفع امل�شقة واحلرج وال�رضر عن النا�س عامة وخا�صة،
ف�أبيح لهم بع�ض ما يحظر ويحرم ،ويف هذا �إزالة لل�رضر ودفع له ،وهو ما تفيده
قاعدة "ال�رضر يزال".

القاعدة الرابعة ع�شر :اال�ضطرار ال ُيبطل حق الغري.

ه���ذه القاعدة تعت�ب�ر قي���دا للقاعدة العا��ش�رة ،قاع���دة" :ال��ض�رورات تبيح
املحظ���ورات" ،ومعنى هذه القاع���دة� ،أن امل�ضطر لو دف���ع �رضورته با�ستعمال

( ((11الإج ��ارة ه ��ي :عق ��د على املناف ��ع بعو�ض� ،أو بذل عو�ض معل ��وم يف منفعة معلومة .انظر :فت ��ح القدير ،البن الهمام
( ،)58/9ومواهب اجلليل ،للحطاب ( ،)493/7ومغني املحتاج ،لل�شربيني ( ،)332/2والإن�صاف ،للمرداوي (.)5/6
( ((12ال�سلم هو� :شراء �آجل بعاجل� ،أو هو� :أن ي�سلم �إليه ماال يف عني مو�صوفة يف الذمة.
انظر :حا�ش ��ية ابن عابدين ( ،)209/5ومواهب اجلليل ،للحطاب ( ،)476/6ونهاية املحتاج ،للرملي ( ،)182/4والإن�ص ��اف،
للمرداوي (.)66/5
( ((12ت�ض ��بيب الإناء � :أي �إ�ص�ل�اح ولأم ك�س ��ر و�ص ��دع فيه بالف�ض ��ة .انظر :الزاهر يف غريب �ألفاظ ال�ش ��افعي ،للأزهري
�ص ،39:وتاج العرو�س ،للزبيدي (.)232 /3
( ((12انظ ��ر :الأ�ش ��باه والنظائ ��ر ،لل�س ��يوطي �ص ،88 :و�ش ��رح الأربعني النووي ��ة ،البن حجر الهيثمي �ص ،527:والأ�ش ��باه
والنظائ ��ر ،الب ��ن جني ��م � ��ص ،91:و�ش ��رح القواعد الفقهي ��ة ،للزرقا � ��ص ،209والوجيز يف �إي�ض ��اح قواعد الفق ��ة الكلية،
للبورنو حممد �ص ��دقي� ،ص ،242 :والقواعد وال�ض ��وابط الفقهية املت�ض ��منة للتي�س�ي�ر ،لعبد الرحمن العبد اللطيف
(.)241/1
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م���ال الغري بغري �إذن���ه ،ف�إن ذل���ك و�إن كان جائزا مباح���ا ،لأن ال�رضورات تبيح
املحظ���ورات� ،إال �أن���ه يجب علي���ه �ضمان هذا امل���ال ل�صحابه بع���د ذلك ،لأن
اال�ضط���رار ال يبطل ح���ق الغري ،ولو مل ي�ضمنه لكان م���ن �إزالة ال�رضر بال�رضر،
وهو ممن���وع �رشعا وعقال ،وهذا من �أكرب الأدل���ة والنماذج ،يف احرتام حقوق
الغ�ي�ر يف ال�رشيعة الإ�سالمية� ،إذ �ضمنت ل���ه حقه حتى ولو كان �آخذه يف حالة
اال�ضطرار والقرب من الهالك.
ومث���ال ذلك :ل���و �أكل امل�ضطر طع���ام الغ�ي�ر ،ك�أن كان يف خمم�صة وجوع
�شديد ،فذبح �ش���اة رجل و�أكلها ،ف�إنه ي�ضمن له هذه ال�شاة ،ويجب عليه �أن يرد
عليه مثلها.
وكذل���ك �إذا ا�ست�أج���ر �شخ�ص قارب���ا ل�ساعة من الزمن ،وبع���د �أن و�صل �إلى
عر�ض البحر ،انق�ضت مدة الإجارة ،ففي هذه احلالة �سي�ضطر م�ست�أجر القارب،
�أن ي�ست�أجره م���دة �أطول ،حتى يخرج �إلى الرب ،وهذا مباح له و�إن مل ي�سمح له
امل�ؤج���ر بذلك ،لأن ال�رضورات تبيح املحظورات ،ولكن هذا اال�ضطرار ال مينع
امل�ؤج���ر من �أن يطالب امل�ست�أجر بدفع �أج���رة زائدة ،يف مقابل املدة الزائدة ،لأن
اال�ضطرار ال يبطل حق الغري كما ن�صت هذه القاعدة(.)123
وعالق���ة هذه القاعدة بقاعدتنا� ،أنها متفرع���ة عنها ،لأن مقت�ضى هذه القاعدة
�أن ال يزال ال�رضر املوروث من حالة ال�رضورة ،ب�رضر �آخر يقع على الغري ،وهو
الذي ا�س ُتهلك ماله يف دفع ال�رضورة.
( ((12انظ ��ر :درر احل ��كام �ش ��رح جمل ��ة الأح ��كام ،لعلي حي ��در ( ،)39/1والوجي ��ز يف �إي�ض ��اح قواعد الفقه الكلي ��ة ،للبورنو
(.)244/1
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القاعدة اخلام�سة ع�شر :امل�شقة جتلب التي�سري.

تفيدنا ه���ذه القاعدة� ،أنه متى كان يف الأم���ر �أو التكليف م�شقة وحرج ،طر أ�
التي�سري والتخفي���ف على هذا الأمر وذاك التكلي���ف ،ف�أخرجه عن حالة امل�شقة
والع��س�ر واحلرج� ،إل���ى �ضد ذلك ،وهذه القاعدة من كب���ار قواعد الفقه ،وهي
�إح���دى القواعد الكلية اخلم�س ،التي يرجع �إليه���ا الفقه الإ�سالمي كله ،وينبني
عليه���ا ما ال ح�رص له من الأبواب والفروع الفقهي���ة ،و�أمثلتها �أكرث من �أن تعد،
فم���ن ذلك �أن من �شق عليه �أن ي�صلي قائما �صلى قاعدا ،ومن �شق عليه ال�صوم
يف ال�سفر �أفطر ،ومن �شق عليه ا�ستعمال املاء تيمم ،ومن ذلك �أي�ضا جواز اجلمع
ب�ي�ن ال�صالتني مل�شقة املطر �أو ال�ب�رد ال�شديد ،ويدخل حتت ه���ذه القاعدة �سائر
الرخ�ص ال�رشعية وغريها كثري جداً.
والأ�صل يف هذه القاع���دة ،قوله تعالى :ﮁﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮀ احلج:
 ،٧٨وقول���ه :ﮁﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﮀالبقرة ،١٨٥ :وغري ذلك
من الن�صو�ص والأدلة ال�رشعية.
وله���ذه القاعدة �رشوط و�ضوابط ،ذكرها الفقهاء ،ينبغي الرجوع �إليها ،حال
درا�سة القاعدة وتطبيقها على احلوادث(.)124
ومما يتعلق بهذه القاعدة ،ويتداخل معها يف املعنى:

القاعدة ال�ساد�سة ع�شر� :إذا �ضاق الأمر ات�سع.

تفيدن���ا هذه القاعدة� ،أنه ال��ض�رورة وامل�شقة �إذا وق���ت �أدت �إلى ات�ساع الأمر،

( ((12انظ ��ر :الف ��روق ،للق ��رايف ( ،)215/1واملوافق ��ات لل�ش ��اطبي ( ،)260/2وقواع ��د الأح ��كام ،البن عبد ال�س�ل�ام (،)7/2
والقواعد ،للح�صني ( ،)308/1والأ�شباه والنظائر ،لل�سيوطي �ص ،76:والتحبري �شرح التحرير ،للمرداوي (،)3847/8
والقواعد الفقهية الكربى وما يتفرع عنها ،لل�سدالن �صالح بن غامن �ص.215:
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ودعت �إلى نف���ي ال�ضيق واحلرج بتو�سيعه ،ولكن ه���ذا التي�سري واالت�ساع يكون
�إلى غاية اندفاع ال�رضورة وامل�شقة ،ف����إذا اندفعت وزالت ال�رضورة الداعية ،عاد
الأم���ر �إلى ما كان ،ولذلك وجب �إنظار املع�رس يف الدين �إلى مي�رسة ،وجاز قبول
�شه���ادة الأمثل فالأمث���ل من الف�ساق ،عند فقد العدال���ة �أو ندرتها ،وغري ذلك من
الأمثلة (.)125
وعالق���ة هاتني القاعدت�ي�ن بقاعدتنا� ،أنهما متحدت���ان �أو متداخلتان فيها ،كما
يقول ال�سيوطي( ،)126وابن جنيم(.)127
ووجه ذلك� :أن امل�شقة ��ض�رر ،فمتى وجدت جلبت التي�سري لرتتفع به ،وهذا
املعنى متداخل يف معنى قاعدتنا "ال�رضر يزال".
وجعل ابن حجر الهيتمي قاعدة�" :إذا �ضاق الأمر ات�سع" ،مندرجة يف �سلك
قاعدتنا(.)128

الفرع الثاين :عالقة القاعدة مبقا�صد ال�شريعة:
وامل���راد مبقا�ص���د ال�رشيع���ة :الغايات التي و�ضع���ت ال�رشيعة لأج���ل حتقيقها
مل�صلحة العباد(� ،)129أو هي :املعاين واحلكم امللحوظة لل�شارع يف جميع �أحوال
الت�رشي���ع �أو معظمها( ،)130ف�أهداف ال�رشيعة ه���ي امل�صالح التي تعود �إلى العباد
يف دنياهم و�أخراهم� ،سواء �أكان حت�صيلها عن طريق جلب املنافع� ،أو عن طريق
( ((12انظر :املنثور يف القواعد ،للزرك�شي ( ،)120/1و�شرح القواعد الفقهية ،للزرقا �ص.163 :
( ((12انظر :الأ�شباه والنظائر ،لل�سيوطي �ص.84 :
( ((12انظر :الأ�شباه والنظائر ،البن جنيم �ص.85 :
( ((12انظر� :شرح الأربعني النووية ،البن حجر �ص.524:
( ((12الفكر املقا�صدي ،للري�سوين �ص.13:
( ((13مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،للطاهر ابن عا�شور �ص.251:
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دفع امل�ضار(.)131
ولقاع���دة "ال�رضر يزال"� ،أهمية كبرية ،و�أث���ر عظيم ،وارتباط وثيق ،مبقا�صد
ال�رشيع���ة الإ�سالمية ،وذل���ك �أن ال�رشيع���ة الإ�سالمية ،جاءت جلل���ب امل�صالح
وتكثريها ،ودفع املفا�سد وتقليلها ،فه���ذا هو مق�صودها الأعظم ،وقطب رحاها
الأك�ب�ر ،و�إذا ا�ستقرينا �أح���كام ال�رشيع���ة ،ا�ستبان لنا من كلي���ات دالئلها ومن
جزئياته���ا امل�ستقراة� ،أن املق�صد العام م���ن الت�رشيع فيها ،هو حفظ نظام الأمة،
وا�ستدامة �صالحه( ،)132فر�سالة ال�رشيعة الإ�سالمية يف هذه الدنيا هي الإ�صالح
واال�ست�صالح.
كم���ا نالحظ �أنها بنيت على حت�صيل خري اخلريين ،ودفع �رش ال�رشين ،و�أ�س�ست على
دف���ع �أعظم ال�رشين باحتمال �أدناهما ،وجلب �أعظم اخلريين بفوات �أدناهما ،واعتربت
�أن درء املفا�س���د �أولى من جلب امل�صالح ،وق�صدت �إل���ى حفظ خم�س �أمور كلية ،يف
حفظها ٌ
حفظ جلميع �ش����ؤون العباد الدنيوية والأخروية� ،صغ���رت �أم كربت ،دقت �أم
جل���ت ،وهي امل�سماة عند العلماء بال�رضوريات اخلم�س ،الدين والنف�س والعقل واملال
والن�سل( ،)133ويق���رر علما�ؤنا �أن من �أكرب مقا�صد ال�رشيعة ،ال�سماحة والي�رس ،و�سهولة
املعامل���ة يف اعت���دال وتو�سط ،من غري �إف���راط وال تفريط ،ومن غ�ي�ر �إف�ضاء �إلى �رض
وف�س���اد( ،)134قال تعال���ى :ﮁﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮀ احل���ج ،٧٨ :وقال :ﮁﯗﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﮀ البق���رة ،١٨٥ :كما �أن من مقا�ص���د ال�رشيعة ،موافقة
الفط���رة الب�رشية ال�سليمة ،والنظام الذي �أوج���ده اهلل يف كل خملوق( ،)135قال تعالى:
( ((13انظر :املقا�صد العامة لل�شريعة الإ�سالمية ،ليو�سف العامل� ،ص.79 :
( ((13انظر :مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،للطاهر ابن عا�شور �ص.273:
( ((13انظر :املوافقات ،لل�شاطبي (.)53/1
( ((13انظر :مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،للطاهر ابن عا�شور �ص.268:
( ((13انظر :مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،للطاهر ابن عا�شور �ص.259:
252

العدد | |67حمرم 1436هـ

د .مازن م�صباح �صباح
ﮁﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﮀ الروم. ٣٠ :
ف���كل هذه املقا�ص���د ال�رشعية اجلليلة ،مرتبطة ارتباط���ا وثيقا مبو�ضوع ال�رضر
ونظريات���ه ال�رشعية ،وبقاعدة "ال��ض�رر يزال" على وج���ه اخل�صو�ص ،فجلب
امل�صال���ح واملنافع وتكثريه���ا ،ال يكتمل �إال بدفع املفا�س���د وامل�ضار وتقليلها ،فال
يتحق���ق ه���ذا املق�صد الأعظ���م �إال بدفع ال��ض�رر ،الذي تقرره قاع���دة "ال�رضر
ي���زال" ،وحت�صي���ل خري اخلريين ،ودفع ��ش�ر ال�رشين ،واختي���ار �أهون ال�رشين
باحتم���ال �أدناهما ،واعتبار درء املفا�سد �أولى من جل���ب امل�صالح ،كلها مقا�صد
مرتبط���ة بقواعد فقهية متفرعة عن قاعدة "ال�رضر يزال" ومكملة لها ،كما تقدم
بيان ذلك يف الفرع ال�سابق.
ومق�ص���د حفظ نظام الأم���ة وا�ست�صالح �أمور الدنيا ،كذل���ك مرتبط بقاعدة
"ال�رضر يزال" ارتباطا وثيقا ،من حيث كون �إزالة ال�رضر ودفعه ونفيه و�إعدامه،
من �أكرب الو�سائل و�أو�سعها و�أعظمها ،املو�صلة �إلى حفظ النظام العام للأمة.
ومق�صد احلفاظ على ال�رضوريات اخلم�س الكلية ،كذلك مرتبط ارتباطا وثيقا
بقاع���دة "ال�رضر يزال" ،من جهة كون �إزالة ال��ض�رر ودفعه ونفيه ،هو الو�سيلة
العظمى يف احلفاظ على هذه ال�رضوريات من �أن يلحقها �رضر وف�ساد.
ومق�صد ال�سماح���ة وال�سهولة يف املعاملة ،كذلك مرتبط ارتباطا وثيقا بقاعدة
"ال�رضر يزال" ،من جهة �أن دفع ال�رضر و�إزالة ،وتو�سيع الأمر �إذا �ضاق ،وجلب
امل�شقة للتي�سري ،من �أعظم من يجلب ال�سماحة يف الأحكام ،وال�سهولة والليونة
يف املعاملة ،وق���د دللت من قبل على �أن قول اهلل تعالى :ﮁﮪﮫﮬﮭﮮ
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ﮯﮰﮀ احل���ج ،٧٨ :وق���ال :ﮁﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﮀ البقرة:
 ١٨٥م���ن �أدلة قاعدة "ال�رضر ي���زال"( ،)136كما �أنها من �أدل���ة مق�صد ال�سماحة،
وبينت كذل���ك وجه االرتباط بني قواعد ال�سماحة  -وه���ي قاعدة امل�شقة جتلب
التي�س�ي�ر ،وقاعدة �إذا �ضاق الأمر ات�س���ع -وقاعدة "ال�رضر يزال" ،مما �أغنى عن
�إعادته هنا(.)137
وباجلمل���ة :ف����إن قاعدة "ال�رضر ي���زال" ،من �أكرث القواع���د الفقهية ت�أثريا يف
مقا�ص���د ال�رشيعة الإ�سالمية ،وم���ن �أ�شدها ارتباطا بها ،وتدعيم���ا وت�أكيدا على
معانيها(.)138

املبحث اخلام�س
�ضوابط القاعدة وجماالتها
من املالحظ �أن قاعدة "ال�رضر يزال" ،مكونة من جز�أين:
الأول هو :ال�رضر الذي يجب �إزالته.
والثاين هو� :إزالة ال�رضر.
و�س���وف نتكلم عن �ضوابط وجمال كل م���ن اجلز�أين على حِ دة ،لينتظم من
ذلك الكالم على �ضوابط وجماالت القاعدة ككل.
( ((13راجع �ص.62:
( ((13راجع �ص.98 :
( ((13انظر لال�ستزادة :املوافقات ،لل�شاطبي ( )53/3و ( ،)260/2و�شرح الأربعني ،البن حجر الهيتمي �ص ،517:ور�سالة
يف رعاي ��ة امل�ص ��لحة ،للط ��ويف � ��ص ،23:والتحبري �ش ��رح التحرير ،للم ��رداوي ( ،)3846/8و�أ�ص ��ول الفق ��ه ،لعبد الوهاب
خالف �ص.197،201 :
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الفرع الأول� :ضوابط وجمال اجلزء الأول من القاعدة وهو
"ال�ضرر":
حت�ص���ل لنا من كالم الفقه���اء� ،أن جمال �إعمال ه���ذه القاعدة هو يف ال�رضر
والإ��ض�رار بغري حق ،ف�إذا �صدق على ال�رضر والإ�رضار ،ا�سم ال�رضر بغري حق،
وجبت �إزالته� ،أما ال�رضر والإ�رضار بحق ،فال يدخل يف جمال القاعدة ،وال جتب
�إزالت���ه ،وعليه في�صح �أن نقول� :إن �ضابط ال�رضر الذي جتب �إزالته هو �أن يكون
بغري حق� ،أما �إذا كان بحق فال جتب �إزالته ،وهذا متفق عليه بني العلماء(� ،)139إال
�أنه���م قد يختلفون يف بع�ض ال�صور ،ويك���ون �سبب اختالفهم من هذه اجلهة،
وه���ل ال�رضر املق�صود بحث حكمه ،من قبيل ال�رضر بحق �أم بغري حق ،و�سي�أتي
بحث بع�ض هذه ال�صور �إن �شاء اهلل تعالى.
ف�إذا تقرر هذا الأ�صل� ،أمكن �أن نقول(:)140
 -1ي�ستثنى من م�سمى "ال�رضر" املذكور يف القاعدة:
ال��ض�ر ُر احلا�ص���لُ من تطبيق الق�صا����ص على القاتل ،واحل���دود على من �أتى

( ((13انظ ��ر :املنتق ��ى �ش ��رح املوط�أ ،للباجي ( ،)41/4و�ش ��رح املوط� ��أ للزرقاين ( ،)40/4والفتح املبني �ش ��رح الأربعني ،البن
حجر الهيتمي �ص ،517:وجامع العلوم واحلكم ،البن رجب احلنبلي �ص ،304:و�سبل ال�سالم ،لل�صنعاين (.)84/3
( ((14انظر :الأ�شباه والنظائر ،البن ال�سبكى (.)45/1
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مبوجبها ،وقتال البغاة( ،)141وقتال قطاع الطرق ،ودفع ال�صائل( ،)142ف�إن هذا كله
و�إن كان في���ه �إ�رضار على الغري� ،إال �أنه �إ�رضار بحق ،ال بد منه ،لإ�صالح �أحوال
النا�س ،ودفع الف�ساد عنهم ،وعن ممتلكاتهم و�أموالهم و�أعرا�ضهم.
وعليه ممكن �أن نقول :تعلق بهذه الت�رشيعات �رضران:
الأول� :رضر واقع على اجلاين.
الثاين� :رضر واقع على املجنى عليه.
فج���اءت ال�رشيعة ب�إثبات الأول ،ونفي الثاين ،و�إمنا �أثبتت الأول -و�إن كانت
مبنية عل���ى نفي ال�رضر �أ�صالة -لنف���ي الثاين ،فال ميكن نفي الث���اين �إال ب�إثبات
الأول ،وه���ذا من حكمة ال�رشيعة الغ���راء وحما�سنها ،لأن اجلاين يف الق�صا�ص
وقط���ع الطريق مثال ،ل���و ترك على حال���ه ،من غري ردع وعق���اب ،لتمادى يف
جنايت���ه ،ولتجر�أ النا����س على ارتكاب هذه اجلرائم ،فلم يك���ن بد من عقابهم،
و�إن���زال ال�رضر بهم ،لتح�صيل م�صالح �أكرب ،ولدف���ع مفا�سد �أعظم ،وقد تقدم
( ((14البغاة عند احلنفية :هم اخلارجون على الإمام احلق.
وعند املالكية :االمتناع من طاعة من ثبتت �إمامته يف غري مع�صية مبغالبة ولو ت�أوال.
وعن ��د ال�ش ��افعية :ه ��م خمالف ��و الإم ��ام بخروج عليه وت ��رك الإنقي ��اد� ،أو منع حق توجه عليهم ،ب�ش ��رط �ش ��وكة لهم وت�أويل
ومط ��اع فيه ��م .وعن ��د احلنابلة :ق ��وم من �أهل احلق يخرجون عن قب�ض ��ة االمام ويرومون خلعه لت�أويل �س ��ائغ وفيهم
منعة يحتاج يف كفهم �إلى جمع اجلي�ش.
انظ ��ر :حا�ش ��ية ابن عابدي ��ن ( ،)261/4ومواهب اجلليل ،للحطاب ( ،)366/8ومغني املحتاج ،لل�ش ��ربيني ( ،)123/4واملغني
البن قدامة (.)46/10
( ((14ال�ص ��ائل ه ��و الواث ��ب الظ ��امل املتعدي ،الذي ي�س ��طو على النا� ��س بغري حق ،ومعنى ال�ص ��يال :اال�س ��تطالة والوثوب
واال�ستعالء على الغري.
انظر :ل�سان العرب ،البن منظور ( ،)387/11وخمتار ال�صحاح ،للرازي �ص ،375 :وقد تكلم الفقهاء عن ال�صائل و�أحكامه،
ومل جند لهم تعريفا ا�صطالحيا �صريحا له� ،إال �أن كالمهم يدل على �أن تعريف ال�صائل كما ذكرت.
انظر :حا�شية ابن عابدين ( ،)571/2والذخرية ،للقرايف ( ،)262/12و�أ�سنى املطالب ،لزكريا الأن�صاري ( ،)166/4واملغني
البن قدامة ( ،)345/10واملطلع على �أبواب املقنع ،للبعلي �ص.175 :
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معنا(� )143أن ت�سمية هذا النوع من ال�رضر �رضرا فيه منازعة� ،إذ ملا كان هذا ال�رضر
يف ظاه���ره �رش ،ويف باطنه وما ي�ؤول �إلي���ه خري ومنفعة� ،أمكن رفع ا�سم ال�رضر
عنه ،اعتبارا مبا ي�ؤول �إليه.
واحلا�ص���ل� :أن هذا النوع من الإ�رضار حق ،فال جتب �إزالته ،وال يكون داخال
يف جم���ال القاع���دة� ،أما النوع الثاين م���ن ال�رضر -وهو الواق���ع على املجني
عليهـ -فتجب �إزالته ،لأنه بغري حق ،وهو داخل يف جمال القاعدة.
 -2وي�ستثنى �أي�ضا من م�سمى "ال�رضر" املذكور يف القاعدة:
ال��ض�رر احلا�صل من �أخذ مال من له عليه م���ال� ،إذا ظفر بجن�سه ،كالدائن مع
املدي���ن مثال ،ولو �أدى �إلى ك�رس باب� ،أو نقب جدار ،ف�إن هذا و�إن كان �رضرا،
�إال �أنه جائز وم�رشوع ،ب�رشط �أن �أال يكون املدين مع�رسا �أو معذورا ،لأن الدائن
مت��ض�رر بعدم ا�سرتجاع ماله ،واملدين مهدر حلقه بجحوده ومماطلته ،وقد قالت
هند بنت عتبة للنب���ي �صلى اهلل عليه و�سلم � :إن �أبا �سفيان رجل �شحيح ،ولي�س
يعطين���ي ما يكفيني وول���دي� ،إال ما �أخذت منه وهو ال يعل���م ،فقال" :خذي ما
يكفيك وولدك باملع���روف"( ،)144فهذا �إ�رضار بحق ،فال جتب �إزالته ،وال يدخل
يف جمال القاعدة(.)145
ويلح���ق بذلك �أي�ضا :الإجب���ار على ق�ضاء الديون والنفق���ة ،ف�إن الإجبار من
الوايل للمدين على ق�ضاء دينه �إن مل يكن مع�رسا ،و�إجباره ال َأب بالإنفاق على
والزوج بالإنفاق على زوجته ،فيه نوع �رضر و�أمل على املجبرَ ين� ،إال �أنه
ولده،
َ
( ((14راجع� :ص.10:
(� ((14أخرج ��ه البخ ��اري ( )2052/5ح( ،)5049كت ��اب النفق ��ات ،ب ��اب �إذا مل ينف ��ق الرج ��ل فللم ��ر�أة �أن ت�أخ ��ذ بغري علمه ما
يكفيها وولدها من معروف ،وم�سلم ( )1338/3ح( ،)1714كتاب الأق�ضية باب ق�ضية هند.
( ((14انظر� :شرح الأربعني النووية ،البن حجر الهيتمي �ص.521 :
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�رضر بحق ،ال يدخل يف جمال القاعدة ،كالذي قبله.
ومث���ل ذلك �أي�ضا :ال�رضر احلا�صل من ف�سخ البي���ع� ،إذا ظهر يف املبيع عيب،
ف�إن���ه و�إن كان فيه �رضر و�أمل على البائع ،من تفوي���ت بع�ض الربح عليه� ،إال �أنه
�إ�رضار بح���ق ،لأن امل�شرتي قد وقع عليه �رضر بغري ح���ق ،فخ�رس ماله وال�سلعة
مع���ا ،وهذا �رضر فاح�ش ،جتب �إزالته ،وال عربة بال�رضر الواقع على البائع ،لأنه
ال يق���ارن بالواقع على امل�شرتي ،فال يدخل هذا ال�رضر يف جمال القاعدة ،لأنه
�إ�رضار بحق.
ومن ذلك �أي�ضا :يجوز للم�ضطر �أن ي�أخذ طعام غري امل�ضطر ،و�أن يقاتله عليه،
فهذا ال�رضر الواقع على غري امل�ضطر ،ال عربة به ،وال يدخل يف جمال القاعدة،
وال جت���ب �إزالته ،لأنه �إ�رضار بحق� ،إذ لو مل يكن م�رشوعا ،لأدى �إلى �رضر �أكرب
منه ،ومف�سدة عظمى ،وهي �إزهاق روح امل�ضطر.
ومن ذلك :وجوب بذل املاء ل�رشب الآدمي املحرتم ،و�إن �أ�رض مبا�شية الباذل
وزرع���ه ،لأن حقوق الآدميني مقدم���ة على حقوق احليوان���ات والنبات ،فهذا
الإ��ض�رار الواقع على ما�شية وزرع الب���اذل� ،إ�رضار بحق ،فال يدخل يف جمال
القاعدة ،وال جتب �إزالته ودفعه.
ومن ذلك :يج���وز للرجل قطع �شجرة الغري �أو قط���ع �أغ�صانها� ،إذا ح�صلت
يف ه���واء داره ،و�أبى �صاحب ال�شجرة �سحبها �إل���ى الداخل ،وال عربة بت�رضر
�صاحب ال�شجرة ،لأنه �رضر بحق ،ال يدخل يف جمال القاعدة.
وم���ن ذلك� :إذا ابتل���ع امليت ماال لغريه ومل يكن هذا امل���ال حقريا ،جاز �شق
بطن���ه ال�ستخراج املال ،وكذلك املر�أة �إذا مات���ت ويف بطنها ولد ،جاز �شق بطنها
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ال�ستخ���راج الول���د� ،إذا كانت ترجى حيات���ه ،لأن �رضر ترك امل���ال والولد يف
الداخ���ل� ،أ�شد من �رضر �شق البطن ،وعليه فال�رضر احلا�صل من �شق بطن امليت
يف هذه احلالة� ،رضر بحق ،ال يدخل يف جمال القاعدة ،فال يجب دفعه(.)146
ومن ذلك� :إذا ترت�س الكفار بن�ساء و�صبيان امل�سلمني� ،أو ببع�ض الأ�رسى ،ومل
ميكن متييزهم عن الكفار ،ف�إن���ه يجوز رميهم بالنار �أو ال�سهام �أو احلجارة ونحو
ذل���ك� ،إذا دع���ت ال�رضورة �إلى ذلك ،ومل يكن ب ٌد م���ن الرمي ،بحيث لو كففنا
عنهم الرمي ،ظفروا بامل�سلمني وكرثت نكايتهم فيهم ،لأن يف الرمي دفع ال�رضر
العام ،بالذب عن بي�ضة الإ�سالم ،وقتل بع�ض الن�ساء وال�صبيان والأ�رسى �رضر
خا����ص ،ولأن مف�سدة الإعرا�ض �أكرث من مف�سدة الإقدام ،وال يبعد احتمال قتل
طائفة من امل�سلمني ،للدفع عن بي�ضة الإ�س�ل�ام ومراعاة الأمور الكليات ،ولأن
تركه يف�ضي �إلى تعطيل اجلهاد(.)147
ومن ذلك :خي���ار ف�سخ النكاح بالإع�سار ،ومنه الإع�س���ار بالنفقة ،ك�أن ُيع�رس
الزوج ،فال ي�ستطيع الإنفاق على زوجته ،فلها اخليار ،بف�سخ النكاح� ،أو ال�صرب
وع���دم الف�سخ ،لأنه لو �أجربت على البقاء معه ،وقع عليها �رضر ،ال موجب له
يف ال�رشع ،ف�رشع لها اخليار ،لإزالة ال�رضر عنها.
وقد اختلف العلماء يف ف�سخ النكاح بالإع�سار بالنفقة على قولني:
( ((14انظر :الأ�شباه والنظائر ،البن ال�سبكى (.)45/1
( ((14انظر :املب�س ��وط ،لل�سرخ�س ��ي ( ،)53/10والهداية �شرح البداية ،للمرغيناين احلنفي ( ،)137/2وفتح القدير ،البن
الهمام ( ،)447/5وحا�ش ��ية الد�س ��وقي على ال�ش ��رح الكبري ( ،)178/2و�ش ��رح اخلر�ش ��ي على خمت�ص ��ر خليل (،)114/3
والأم ،لل�شافعي ( ،)287/4و�أ�سنى املطالب يف �شرح رو�ض الطالب ،لزكريا الأن�صاري ( ،)191/4ونهاية املحتاج ،للرملي
( ،)65/8واملغني ،البن قدامة ( ،)495/10وامل�ست�صفى للغزايل �ص.175 :
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الأول :املنع ،وهو مذهب احلنفية ،وال�شافعي يف �أحد قوليه واملزين(.)148
الثاين :اجلواز ،وهو مذهب اجلمهور من املالكية وال�شافعية واحلنابلة(.)149
وا�ستدل �أ�صحاب املذهب الأول مبا يلي:
�أ -بقول اهلل تعالى :ﮁﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﮀ البقرة.٢٨٠ :
ووج���ه الداللة� :أن الآية �أف���ادت �إنظار املع�رس يف الدين �إل���ى زمن تزول فيه
ع�رست���ه ،فكذل���ك الزوج املع��س�ر بالنفقة ينظ���ر كاملدين ،وال يف���رق بينه وبني
زوجته(.)150
ب -وبقوله تعالى :ﮁﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮀ الطالق. ٧ :
ووجه الداللة� :أنه �إذا �أع�رس ،ومل يجد �سببا ميكنه به حت�صيل النفقة ،فال تكليف
عليه ،بداللة الآية(.)151
ج -ولأن حق���ه يبطل وحقه���ا يت�أخر ،ب�أن يقال له���ا :ا�ستديني عليه ،وال�رضر
الأول �أق���وى من الثاين ،وهذا لأن النفقة ت�صري دين���ا بفر�ض القا�ضي فت�ستوفى
فيم���ا بعد ،ولأن فوت املال -وهو تاب���ع ال مق�صود يف النكاح -ال يغلب ما هو
املق�صود من النكاح ،وهو التنا�سل.
وا�ستدل �أ�صحاب املذهب الثاين مبا يلي:
( ((14انظ ��ر :الهداي ��ة �ش ��رح البداي ��ة ،للمرغيناين ( ،)41/2وحا�ش ��ية ابن عابدي ��ن ( ،)590/3ومغني املحتاج ،لل�ش ��ربيني
(.)442/3
( ((14انظ ��ر :بداي ��ة املجته ��د ،البن ر�ش ��د ( ،)52/2ومغن ��ي املحتاج ،لل�ش ��ربيني ( ،)442/3واملغني ،الب ��ن قدامة (،)244/9
والإن�صاف ،للمرداوي ( ،)282/9ونيل الأوطار ،لل�شوكاين (.)82/7
( ((15انظر :تف�سري القرطبي ( 155/3و  ،)372وتف�سري ابن كثري (.)717/1
( ((15انظر� :أحكام القر�آن ،للهرا�س ��ي الكيا علي بن حممد ( ،)423/4وتف�س�ي�ر القرطبي ( ،)171/18وتف�س�ي�ر ابن كثري
(.)153/8
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�أ -بقول اهلل تعالى :ﮁﮩﮪﮫﮬﮭﮀ البقرة.٢٢٩ :
ووج���ه الدالل���ة� :أن الآية خريت ب�ي�ن �أحد �أمري���ن� ،إما �إم�س���اك مبعروف �أو
ت�رسي���ح ب�إح�سان ،والإم�ساك مع ت���رك الإنفاق لي�س �إم�س���اكا مبعروف ،فيتعني
الت�رسيح(.)152
ب -ومب���ا رواه �أب���و هريرة ر�ضي اهلل عن���ه ،قال ،قال النب���ي �صلى اهلل عليه
و�سلم�" :أف�ض���ل ال�صدقة ما ترك غنى ،واليد العليا خري من اليد ال�سفلى ،وابد�أ
مب���ن تعول" ،تقول املر�أة �إما �أن تطعمني و�إما �أن تطلقني ،ويقول العبد �أطعمني
وا�ستعملني ،ويقول االبن �أطعمني �إلى من تدعني ،فقالوا :يا �أبا هريرة �سمعت
هذا من ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  ،قال ال هذا من كي�س �أبي هريرة(.)153
ووج���ه الداللة ،يف قول �أبي هريرة�" :إم���ا �أن تطعمني و�إما �أن تطلقني" ،ف�إنه
ذكر هذا املعن���ى م�ستنبطا له من احلديث ،وهو يفيد �أن الزوج �إذا �أع�رس بالنفقة
ومنها الإطعام� -صح للزوجة طلب الفراق(.)154ج -ومل���ا ثبت عن �سعيد ب���ن امل�سيب رحمه اهلل� ،أنه �سئل عن رجل ال يجد ما
ينفق على �أهله ،فقال :يفرق بينهما ،فقيل له �سنة؟ فقال نعم �سنة(.)155
قال الإمام ال�شافعي رحمه اهلل تعالى" :والذي ي�شبه قول �سعيد �سنة �أن يكون
�سنة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم "( ،)156ووجه الداللة� :أن �سعيد بن امل�سيب
( ((15انظ ��ر :تف�س�ي�ر الط�ب�ري ( ،)443/23و�أح ��كام الق ��ر�آن ،للج�ص ��ا�ص ( ،)98/2و�أح ��كام الق ��ر�آن ،للهرا�س ��ي (،)172/1
والك�شاف ،للزخم�شري (.)301/1
(� ((15أخرجه البخاري ( )2048/5ح( ،)5040كتاب النفقات ،باب وجوب النفقة على الأهل والعيال.
( ((15انظر� :شرح �صحيح البخاري ،البن بطال ( ،)532/7وفتح الباري ،البن حجر (.)501/9
(� ((15أخرجه ال�شافعي يف م�سنده �ص ،266 :وابن �أبي �شيبة يف امل�صنف ( ،)169/4قلت :و�إ�سناده �صحيح.
( ((15م�سند ال�شافعي �ص.266 :
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ق���د حكم بالفرق���ة وف�سخ النكاح ،على م���ن مل يجد النفق���ة ،ومل يقدر عليها،
ون�سب ذلك �إلى �سنة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم (.)157
د -ولأنه �إذا ثبت الف�سخ بالعجز عن الوطء ،وال�رضر فيه �أقل من العجز عن
النفقة ،لأنه �إمنا ه���و فقد لذة و�شهوة يقوم البدن بدونه ،فلأن يثبت بالعجز عن
النفقة التي ال يقوم البدن �إال بها �أولى(.)158
ه���ـ -ولأن يف التفري���ق بينهما دف���ع لل�رضر عن الزوج���ة ،لت�رسح وتكت�سب
بنف�سها� ،أو تتزوج رجال مو�رسا(.)159

الرتجيح:

وال���ذي يظهر يل رجحان القول الث���اين ،لقوة �أدلته بالن�سب���ة لأدلة �أ�صحاب
القول الأول ،ولأن �أدلة �أ�صحاب القول الثاين �أخ�ص و�أدل على املطلوب ،من
�أدلة �أ�صحاب القول الأول ،ف�إنها عامة.
ويظه���ر لنا من �رسد اخلالف والأدلة يف هذه ال�صورة� ،أن �أهل العلم اختلفوا
يف ك���ون ال�رضر الواقع على الزوج والزوجة داخ���ل يف جمال القاعدة �أم ال،
ف�أ�صح���اب القول الأول ،ي���رون �أن ال�رضر الواقع على ال���زوج بالفرقة يجب
دفعه ،وال�رضر الواقع على الزوج���ة ب�إع�سار الزوج ،ال جتب �إزالته ،لأنه �أخف
من �رضر الزوج ،وللأدلة الأخرى ،وقال بعك�س هذا الفريق الثاين من العلماء.
واملق�ص���ود� :أن �أنظ���ار العلم���اء قد تختل���ف يف ت�شخي�ص بع����ض الأ�رضار،
عد بع�ض الأ�رضار �رضرا بحق �أم ال ،و�إال ف�إن
وترجيح بع�ضها على بع�ض ،ويف ّ

( ((15انظر� :سبل ال�سالم ،لل�صنعاين ( ،)224/3ونيل الأوطار ،لل�شوكاين (.)384/6
( ((15انظر :املغني ،البن قدامة (.)244/4
( ((15انظر :نيل الأوطار ،لل�شوكاين (.)82/7
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اجلمي���ع متفق يف اجلملة على �أن ال�رضر بح���ق ال يدخل يف جمال القاعدة ،وال
جتب �إزالته ،و�أن ال�رضر بغري حق ،داخل يف جمال القاعدة ،وجتب �إزالته ،و�إمنا
قد يختلفون يف بع�ض الأفراد وال�ص���ور ،لتجاذب الأدلة ،والختالف وجهات
النظر يف ت�شخي�ص نوع ال�رضر� ،أو ترجيح بع�ض الأ�رضار على بع�ض.
الفرع الثاين� :ضوابط وجمال اجلزء الثاين من القاعدة وهو "�إزالة ال�رضر":
تق���دم �أن �إزالة ال�رضر املذكور يف القاعدة ،ج���اء مطلقا غري مقيد بقيد ،لكن
الفقهاء ذكروا قي���ودا و�ضوابط ال بد منها ،تقيد �أم���ر الإزالة وت�ضبطها ،وتر�شد
طرقها ،لتكون موافقة لل�رشع والعقل ال�سليم ،وهذه ال�ضوابط هي يف احلقيقة
م�ستف���ادة من القواعد الفقهي���ة املرتبطة بهذه القاعدة ،والت���ي تقدمت معنا يف
املبحث ال�سابق( ،)160ولذلك ف�إننا �سنكتفي ب�رسد هذه القيود وال�ضوابط ،ونحيل
يف �رشحه���ا والتمثيل لها ،على املبحث ال�سابق ،وقد نزيد املقام بيانا �إذا اقت�ضى
ذلك ،ب�إذن اهلل تعالى.
فمن هذه القيود وال�ضوابط:
القيد الأول :ال يزال ال�رضر ب�رضر مثله �أو �أكرب منه:
بن���اء على القاعدة الرابعة ،والتي تن�ص على �أن" :ال�رضر ال يزال مبثله" ،وقد
تكلمت عليها هناك ،مبا �أغنى عن �إعادته هنا(.)161
القيد الثاين :يزال ال�رضر الأكرب بال�رضر الأخف عند التزاحم:
بناء على القاعدة ال�ساد�سة ،والتي تن�ص على �أن" :ال�رضر الأ�شد يزال بال�رضر
الأخف".
( ((16راجع �ص.25:
( ((16راجع �ص.28 :
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القيد الثالث :يزال ال�رضر العام بال�رضر اخلا�ص عند التزاحم:
بناء على القاعدة الثامنة ،والتي تن�ص على �أنه" :يتحمل ال�رضر اخلا�ص لدفع
ال�رضر العام".
القيد الرابع� :إزالة ال�رضر تكون بقدر الإمكان:
بن���اء عل���ى القاع���دة اخلام�سة ،والت���ي تن�ص عل���ى �أن" :ال��ض�رر يدفع بقدر
الإمكان".
القيد اخلام�س :يزال ال�رضر حتى و�إن مل متكن �إزالته �إال بتفويت م�صلحة:
بناء عل���ى القاعدة الثالثة ،والتي تن�ص عل���ى �أن درء املفا�سد �أولى من جلب
امل�صال���ح ،وقد تكلمنا عليها هناك ،مبا �أغن���ى عن �إعادته هنا( ،)162ونزيد يف هذا
املقام تنبيها ،وهو �أن هذا ال�ضابط ال يعمل به �إال ب�إعمال ال�ضوابط ال�سابقة معه،
م���ن �رضورة املوازنة بني �أنواع ال�رضر ،فال ي���زال الأعم من �أجل الأخ�ص ،وال
يزال الأ�شد من �أجل الأخف� ،أو فيما �إذا كانت امل�صلحة عظيمة ،وال�رضر ي�سري،
ف�إنه ال يزال ال�رضر واحلالة هذه بتفويت هذه امل�صلحة العظيمة.
القي���د ال�ساد�س :متى م���ا اندفع ال�رضر الأكرب ،وجب���ت �إزالة ال�رضر الأ�صغر
الذي رفع الأكرب:
بناء على القاعدة احلادية ع�رش ،والتي تن�ص على �أن ال�رضورات تقدر بقدرها،
وق���د تكلمت عليه���ا هناك ،مبا �أغنى ع���ن �إعادته هنا( ،)163و�أزي���د يف هذا املقام
تو�ضيح���ا ،ف�أقول� :إننا لو �أزلنا ال�رضر الأكرب ،بال�رضر الأ�صغر� ،أو ال�رضر الأعم
بال�رضر الأخ�ص ،ثم اندفع ال�رضر الأكرب �أو الأعم ،وقدرنا بعد ذلك �أننا لو �أزلنا
( ((16راجع �ص.29 :
( ((16راجع �ص.33:
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ال�رضر الأخف �أو الأخ�ص الذي ارتكبناه لدفع ال�رضر الأكرب �أو الأعم ،مل يعد
كل من ال�رضر الأكرب �أو الأعم ،وجب ال�سعي يف �إزالة الأخف �أو الأخ�ص ،لأن
ارتكابهم���ا �إمنا كان ل�رضورة وهي دفع الأكرب والأعم ،فلما زالت ال�رضورة رجع
بالأمر �إلى �أ�صله ،وعلى ما كان عليه ،وميكن �أن ن�رضب مثاال على ذلك ،باملدين
الذي كرثت ديونه على �أمواله ف�أفل�س و�أدى النزاع بينه وبني غرمائه �إلى حب�سه،
فل���و اندفعت بعد ذلك �رضورة الغرماء ،ب�أن عو�ضهم الوايل ورد �إليهم ما تبقى
من �أموالهم ،من بيت مال امل�سلم�ي�ن ،وجب �إطالق �رساح املدين ،لأن مكوثه
يف ال�سجن ال نفع منه ،وهو �رضر حم�ض ،فوجبت �إزالته.
القي���د ال�سابع :كلم���ا زاد ال�رضر الأكرب ،ومل ميكن دفع���ه �إال بارتكاب ال�رضر
الأ�صغر ،زدنا يف ال�رضر الأ�صغر حتى يندفع الأكرب:
وذل���ك بناء على القاعدة ال�ساد�سة ع�رش ،والتي تن�ص على �أن الأمر �إذا �ضاق
ات�س���ع ،وقد تكلم���ت عليها هناك ،مبا �أغنى عن �إعادته هن���ا( ،)164ونزيد يف هذا
املق���ام �رضب مثال للتو�ضيح ،وهو �أنه لو امتنع الزوج من الإنفاق على زوجته
وه���و مو�رس ،ف�إنه يحب�س �أو يعزر ،ف�إن مل ينف���ق ،يزاد يف تعزيره ،ك�أن ت�صادر
بع����ض �أمواله� ،أو يه���دد بالتفريق بينه وبني زوجه ،وهك���ذا حتى يندفع ال�رضر
الأ�شد.
القيد الثامن :يزال ال�رضر قدميا كان �أم حديثاً:
وه���ذا لي�س قيداً للجزء الثاين م���ن القاعدة حقيقة ،بل هو قيد جمازاً ،وذلك
�أنه تو�ضيح ورفع للب�س حمتمل الوقوع ،وذلك �أنه ملا كان متقرراً يف ال�رشيعة،
�أن القدمي يرتك على حالة ،كم���ا تقدم يف القاعدة التا�سعة ،لزم التنبيه على �أن
( ((16راجع �ص.36:
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ال��ض�رر القدمي م�ستثنى من ذلك ،و�أن ال�رضر ينبغ���ي رفعه مطلقا ،قدميا كان �أم
حديثا ،بناء على القاعدة التي تن�ص على �أن" :ال�رضر ال يكون قدمياً"(.)165

املبحث ال�ساد�س
�أمثلة تطبيقية على القاعدة عند علماء الفقه الإ�سالمي
مل يعد خافيا ،بعد املباحث ال�سابقة� ،أن قاعدتنا -كما قرر العلماء -من كربى
قواع���د الفقه الإ�سالمي ،و�أنها �إحدى القواعد اخلم�س التي ترجع �إليها ال�رشيعة
الإ�سالمي���ة ،وبن���اء على ذلك ،فقد �أ�س����س على هذه القاع���دة كثري من الكتب
والأب���واب الفقهية ،وفُرع عليها وبني ،عدد ال يح�صى من الفروع واجلزئيات،
و�سنكتفي يف هذا املبحث ،بذكر عدد قليل من الأمثلة ،التي جت ّلي هذه احلقيقة،
وتبني هذا الأم���ر ،باخت�صار و�إيجاز� ،إذ كان الغر�ض التمثيل ،وبيان �أثر القاعدة
يف �أغلب �أبواب الفقه الإ�سالمي ،ال �سيما والأمثلة التطبيقية على هذه القاعدة
كث�ي�رة جدا ،وه���ي متفرقة يف �أغلب كت���ب الفقه الإ�سالمي ،وق���د م�ضى معنا
بع�ضها ،ال �سيما �أثناء الكالم على القواعد الفقهية املرتبطة بقاعدتنا.
هذا و بعد النظر يف كالم الفقهاء حول القاعدة ،تبني لنا �أن املجال التطبيقي
الأك�ب�ر والأكرث للقاعدة ،هو يف ق�سم املعامالت ،ال �سيما يف جمال املعاو�ضات
املالي���ة ،وهذه ظاهرة منطقية ،لأن جم���ال املعاو�ضات املالية ،يكرث فيها الإ�رضار
بالغ�ي�ر ،من ظلم ،وخ���داع ،ون�صب ،واحتيال ،ونحو ذل���ك ،فال غ َْرو �أن كان
لقاع���دة "ال��ض�رر يزال" ،جمال رح���ب ،و�أثر كبري ،يف هذا املي���دان ،لرت�شيد
( ((16راجع �ص.32 :
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معام�ل�ات العباد ،ورفع ال��ض�رر عنهم يف هذا املجال ،ال���ذي يكرث فيه ال�رضر
والإ��ض�رار ،وقد قال ابن عبد ال�ب�ر املالكي " :ويدخل ال��ض�رر يف الأموال من
وجوه كثرية لها �أحكام خمتلفة"(.)166
وقد ذكر �أهل العلم جملة من الكتب والأبواب املبنية على القاعدة ،واملخرجة
عليه���ا ،وهذه الكتب والأبواب مت�ضمنة وم�شتمل���ة على عدد كبري من الفروع
واجلزئي���ات الفقهية ،وهي تعت�ب�ر �أمثلة تطبيقي���ة على القاع���دة ،وكيفية تطبيق
وتنزي���ل الأحكام الفقهي���ة عليها ،وقد ر�أينا �أن ن�رسده���ا هنا جمموعة ثم نتكلم
على بع�ضها ،مبينني وجه ارتباطها بالقاعدة.
فمن جملة تل���ك الكتب والأبواب ( )167الفقهية املخرج���ة واملبنية على قاعدة
"ال��ض�رر ي���زال"( :)168كتاب الزكاة ،و�أب���واب اخليارات يف البي���وع والنكاح
ب�أنواعها ،وباب ال�شفعة ،وباب الغ�صب ،وباب الق�سمة ،وباب احلجر ب�أنواعه،
وباب التفلي�س ،وباب ال�ضمان���ات ب�أنواعها ،وباب الكفارات ،وباب الدعاوى
والبين���ات ،وكتاب احل���دود و�أبوابه املتنوعة ،ومنها ب���اب الق�صا�ص يف النف�س
والأط���راف وتفاريع هذا الباب ،وباب دف���ع ال�صائل ،وباب قتال البغاة ،وباب
ن�صب الأئمة والق�ضاة ،وباب قتال امل�رشكني.
( ((16التمهيد ملا يف املوط�أ من املعاين والأ�سانيد ،البن عبد الرب القرطبي (.)160/20
( ((16املراد بالأبواب هنا ما يطلق على الباب والكتاب يف ا�صطالح بع�ض �أهل العلم ،لأن ا�صطالح �أهل العلم يف الت�صانيف
الفقهي ��ة ق ��د يختل ��ف يف �إط�ل�اق كل منهما على الآخر ،فبع�ض الفقه ��اء يعنون لباب احلج ��ر والتفلي�س مثال بـ"كتاب
احلج ��ر والتفلي� ��س" ،وال م�ش ��احة يف اال�ص ��طالح هن ��ا ،وال يرتتب عليه �أث ��ر ،وقد جرى على هذا اال�ص ��طالح العلماء
حل�صني وال�سيوطي وابن جنيم وغريهم.
الذين تكلموا حول القاعدة ،كال�سبكي وا ِ
للح�صني ( ،)335/1والأ�شباه والنظائر ،لل�سيوطي �ص:
( ((16انظر :الأ�شباه والنظائر ،البن ال�سبكي ( ،)41/1والقواعدِ ،
 ،84والأ�ش ��باه والنظائ ��ر ،الب ��ن جنيم �ص ،85:ودرر احلكام �ش ��رح جملة الأحكام ،حليدر ( ،)33 /1والوجيز يف �إي�ض ��اح
قواعد الفقه الكلية ،للبورنو �ص.254:
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فه���ذه خم�سة ع�رش كتاب���اً �أو باباً ،قد بنيت و�أ�س�ست عل���ى هذه القاعدة ،وها
وخرجت
نحن �سنتكلم على بع�ضها بالتف�صيل ،ونبني كيف بنيت على القاعدةّ ،
و�أ�س�ست عليها.

�أو ًال :مما يبنى على القاعدة ،باب اخليارات يف البيوع والنكاح
بجميع �أنواعها ،ومن ذلك:

�أ -خي���ار الرد بالعي���ب يف البيوع ،ك�أن يطلع امل�ش�ت�ري على عيب يف املبيع
ال���ذي هو ال�سلع���ة -بعد �رشائه ،فل���ه رده على البائ���ع �إذا كان �سبب العيبم���ن عند غري امل�شرتي( ،)169لأنه لو �أُلزم امل�ش�ت�ري باملبيع ،ومل يكن له حق الرد
والإرجاع ،للحقه ال�رضر ،ب�ضياع ماله ،وعدم انتفاعه باملبيع معا ،ف�رشع له الرد
بالعيب ،لإزالة ال�رضر عنه.
وقد ق���ال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم" :من ابتاع �شاة م�رصاة فهو فيها باخليار
ثالثة �أيام� ،إن �شاء �أم�سكها ،و�إن �شاء ردها ،ورد معها �صاعا من متر"(.)170
ب -وخي����ار ف�سخ الن����كاح بالعيوب ،فيما لو اطل����ع كل من الزوجني على
عي����ب يف �صاحبه ،من جن����ون �أو بر�ص ونح����و ذلك ،ف�إن ل����كل واحد منهما
ف�س����خ النكاح بالعيب� ،إزالة لل�رضر عنهم����ا ،لأن يف املقام على ذلك العيب،
وا�ستمرار الزواج عليه��� ،ض�رر الزم ،وم�شقة كبرية ،ال�سيما يف حق الزوجة،
( ((16وال خالف بني �أهل العلم يف خيار الرد بالعيب ،قال ابن قدامة ":ال نعلم بني �أهل العلم يف هذا خالفا".
انظر :املغني ،البن قدامة (.)257 /4
(� ((17أخرج ��ه البخ ��اري ( )756/2ح( ،)2044كت ��اب البي ��وع ،ب ��اب� :إن �ش ��اء رد املُ�صَ � � َّراة ويف حَ ْل َب ِتها �ص ��اع من متر ،وم�س ��لم
( )1158/3ح( ،)1524كت ��اب البي ��وع ،ب ��اب حك ��م بي ��ع امل�ص ��راة ،كالهما من حدي ��ث �أبي هريرة ر�ض ��ي اهلل عنه ،ولفظه:
"باخليار ثالثا" ،معلقة عند البخاري ( )755/2ح( ،)2041كتاب البيوع ،باب :النهي للبائع �أن ال يُحَ ِّفل الإبل والبقر
والغنم وكل محُ َ َّفلَة.

268

العدد | |67حمرم 1436هـ

د .مازن م�صباح �صباح
لأنها ال متلك الطالق(.)171
ج -وخي���ار ف�سخ النكاح بالتغرير ،ك�أن يقول العاقد :زوجتك هذه امل�سلمة،
ف����إذا هي كتابي���ة� ،أو هذه احلرة ف�إذا ه���ي �أمة ،ونحو ذلك ،ف����إن النكاح ينعقد
وللزوج اخلي���ار بعد ذلك(� ،)172إن �شاء �أم�س���ك ،و�إن �شاء رد ،ولو مل ي�رشع له
اخليار ،للحقه ال�رضر والعنت ،ف�رشع له اخليار لإزالة ال�رضر عنه.
د -وخي���ار ف�سخ النكاح بالإع�سار ،ومنه الإع�سار بالنفقة ،ك�أن ُيع�رس الزوج،
فال ي�ستطيع الإنفاق عل���ى زوجته ،فلها اخليار ،بف�سخ النكاح� ،أو ال�صرب وعدم
الف�س���خ ،لأنه لو �أجربت عل���ى البقاء معه ،وقع عليها ��ض�رر ،ال موجب له يف
ال�رشع ،ف�رشع لها اخليار ،لإزالة ال�رضر عنها(.)173
ه���ـ -وخيار املجل�س يف البيع ،كما قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم" :البيعان
باخليار ما مل يتفرقا� ،أو قال حتى يتفرقا ،ف�إن �صدقا وبينا ،بورك لهما يف بيعهما،
و�إن كتما وكذبا ،حمقت بركة بيعهما"( ،)174فللبائع �أن ي�سرتد �سلعته ،وللم�شرتي
�أن ي�س�ت�رد ماله ،ما دام �أنهما يف جمل����س العقد مل يفرتقا ،و�إمنا �رشع لهما خيار
ال���رد يف املجل�س ،لدفع �رضر متوقع ،ف�إنه قد يتحق���ق �أحدهما يف املجل�س �أنه
( ((17انظ ��ر :فت ��ح القدي ��ر ،البن الهُمام احلنفي ( ،)304/4وحا�ش ��ية اب ��ن عابدين ( ،)501/3ومواه ��ب اجلليل ،للحطاب
( ،)144/5ومغني املحتاج ،لل�شربيني ( ،)203/3واملغني ،البن ُقدامة (.)579 /7
( ((17انظ ��ر :تبي�ي�ن احلقائ ��ق ،للزيلع ��ي ( ،)25/3والقوانني الفقهية ،البن جُ َزي �ص ،143 :و�أ�س ��نى املطالب ،للأن�ص ��اري
( ،)178/3واملغني ،البن قدامة (.)413/7
( ((17انظ ��ر :حا�ش ��ية اب ��ن عابدي ��ن ( ،)590/3وبداية املجتهد ،البن ر�ش ��د ( ،)52/2والتاج والإكلي ��ل ،للعبدري (،)194/4
ومغني املحتاج ،لل�شربيني ( ،)442/3واملغني ،البن قدامة ( ،)244/9ونيل الأوطار ،لل�شوكاين (.)385/6
(� ((17أخرج ��ه البخ ��اري ( )732/2ح( ،)1973كت ��اب البي ��وع ،ب ��اب� :إذا بني البيعان ومل يكتما ون�ص ��حا ،وم�س ��لم()1164/3
ح( ،)1532كتاب البيوع ،باب :ال�صدق يف البيع والبيان ،كالهما من حديث حكيم بن حزام ر�ضي اهلل عنه.
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مغبون وخمدوع ،ف�رشع له الرتاجع عن البيع� ،إزالة لهذا الغنب وال�رضر(.)175
و -وخي���ار ال�رشط يف البيع ،ك�أن يقول �أحدهما بع���د البيع :يل اخليار ثالثة
�أي���ام( ،)176و�أ�صل ذلك قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لأحد �أ�صحابه ممن كان
يخدع ويغنب يف البيع�" :إذا �أنت بعت فقل ال خِ البة ،ثم �أنت يف كل بيع تبتاعه
باخليار ثالث ليال� ،إن ر�ضيت ف�أم�سك و�إن �سخطت فرد"(.)177
و�إمنا �رشع هذا اخليار ،لأن املرء قد ال يتحقق �أنه غنب وخدع �إال بعد �أن ينف�ض
جمل�س البيع ،ف�رشع له اخليار ثالثة �أيام زيادة على خيار املجل�س ،ليدفع ال�رضر
عن نف�سه �إن كان قد غنب وخدع يف البيع.
يق���ول العز ابن عبد ال�سالم" :لكن دخل يف البيع خيار املجل�س على خالف
قاعدت���ه ،لأن احلاجة مت����س �إليه فجاز مع ق�رص مدته ،وق���د ال يتحقق العاقد يف
مدة املجل�س �أنه غاب���ن �أو مغبون ،ف�رشع خيار ال�رشط مقدرا بثالثة �أيام تكميال
للغر�ض من �رشعية اخليار(.)178
وهن���اك �أنواع �أخرى من اخليارات تبنى على القاع���دة ،تركت ذكرها خ�شية
الإطالة ،لأن الغر�ض هو التمثيل فقط.
( ((17انظر :املب�سوط ،لل�سرخ�سي احلنفي ( ،)131/13وفتح القدير ،البن الهمام ( ،)257/6والذخرية ،للقرايف (،)20/5
واملجموع ،للنووي ( ،)184/9واملغني ،البن قدامة (.)7/4
( ((17انظر :فتح القدير ،البن الهمام ( ،)299/6والذخرية ،للقرايف ( ،)23/5واملجموع ،للنووي ( ،)190/9واملغني ،البن
قدامة (.)97/4
(� ((17أخرجه ابن ماجه ( )789/2ح( ،)2355كتاب الأحكام ،باب احلجر على من يف�سد ماله ،من حديث حممد بن يحيى
بن حَ بَان ،واحلاكم يف امل�ستدرك ( ،)22/2كتاب البيوع ،والبيهقي يف ال�سنن الكربى ( ،)273/5كتاب البيوع ،باب الدليل
على �أن ال يجوز �شرط اخليار فى البيع �أكرث من ثالثة �أيام ،من حديث ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما.
قلنا :و�إ�سناده ح�سن ،وله �شواهد يرتقي بها �إلى درجة ال�صحة ،وانظر :ن�صب الراية ،للزيلعي ( ،)6/4والبدر املنري ،البن
امللقن ( ،)537/6والتلخي�ص احلبري ،البن حجر ( ،)52/3وال�سل�سلة ال�صحيحة ،للألباين ( )881/6ح(.)2875
( ((17قواعد الأحكام يف م�صالح الأنام ،البن عبد ال�سالم (.)125/2
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وقد قال الزرك�شي مبيناً الغر�ض واحلكمة من ت�رشيع اخليارات" :اخليار يتعلق
ب���ه مباحث ،الأول� :رشع لدفع الغنب ،وهو �إما لدف���ع �رضر متوقع ،وهو خيار
املجل����س وال�رشط ،ف�إنهما �إمنا ثبتا ل�رضر يتوق���ع العاقد ح�صوله ،في�ستدركه يف
جمل����س العق���د �أو مدة اخليار ،ويتخل����ص منه ،و�إما لدفع ��ض�رر واقع ،كخيار
العيب وال�شفعة وخلف ال�رشط وخيار عيوب النكاح ونحوه"(.)179

ثاني ًا :مما يبنى على القاعدة �أي�ض ًا ،باب احلجر ب�أنواعه:

كاحلج���ر على ال�سفي���ه وال�صغري واملجن���ون ،لدفع �رضر ت�ضيي���ع الأموال،
واحلجر على الطبيب اجلاهل ،واملفتي املاجن ،واملكاري املفل�س ،فالأول يحجر
علي���ه ،لأنه ي�رض بالأبدان ،والثاين يحجر عليه ،لأنه ي�رض بالأديان ،والثالث لأنه
ي�رض بالأموال(.)180
ومما جتدر الإ�شارة له� ،أن احلجر مل ي�رشع فقط لدفع ال�رضر عن غري املحجور
عليه ،ب���ل يف م�رشوعية احلجر ،دفع لل�رضر عن املحجور علي���ه �أي�ضا ،لأنه فيه
حف���ظ لأمواله ،و�إجبار له على �إ�صالح حاله ،و�إبع���ادا له عن �إ�رضار الآخرين،
و�ضمان ما قد يف�سده من ممتلكاتهم(.)181

ثالث ًا :مما يبنى على القاعدة �أي�ض ًا ،باب التفلي�س:

وامل���راد به جعل احلاكم املديون مفل�سا مبنعه م���ن الت�رصف يف ماله ،واملفل�س

( ((17املنثور يف القواعد ،للزرك�شي (.)146/2
( ((18انظر :التقرير والتحبري �شرح التحرير ،البن �أمري احلاج ( ،)269/2والأ�شباه والنظائر ،البن جنيم �ص.87:
( ((18انظ ��ر لال�س ��تزادة :فت ��ح القدي ��ر ،البن الهمام ( ،)253 /9وال�ش ��رح الكبري على خمت�ص ��ر خلي ��ل ،للدردير (،)292/3
والعزيز �شرح الوجيز ،للرافعي ( ،)275/10والإن�صاف يف الراجح من اخلالف ،للمرداوي (.)203/5
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يف الع���رف :من ال مال له ،ويف ال�رشع :م���ن ال يفي ماله بدينه( ،)182فمن كانت
ه���ذه حاله ،حجر عليه القا�ض���ي ،لأن يف احلجر عليه ،دفع لل�رضر الواقع على
غرمائ���ه ،وكذلك يج���وز لأي �أحد من الغرماء �أن ي�أخذ مال���ه �إن وجده ،ليدفع
ال�رضر عن نف�سه(.)183

رابع ًا :مما يبنى على القاعدة �أي�ض ًا ،باب ال�شفعة:

عرف الفقهاء ال�شفعة بتعاريف متعددة ،م�ؤداها واحد وهي �أن ال�شفعة" :حق
متلك قهري يثبت لل�رشيك القدمي على احلادث فيما ملك بعو�ض"(.)184
ومعن���ى ذل���ك �إثبات احلق لل�رشي���ك يف ح�صة �رشيكه �إذا ت��ص�رف فيها بغري
�إذنه ،ومثال ذلك� ،أن يبيع �أحد ال�رشكاء ح�صة من العقار �أو الدار ونحو ذلك،
لآخ���ر من غري �إذن �رشيكه �أو �رشكائه ،فال��ش�رع يف هذه احلالة ،يجيز لل�رشيك
�أو ال��ش�ركاء� ،أن ينتزعوا ح�صتهم التي بيعت ممن ا�شرتاها ،لأن النبي �صلى اهلل
علي���ه و�سلم ق�ض���ى بال�شفعة يف كل ما مل يق�سم ،ف����إذا وقعت احلدود و�رصفت
الط���رق ،فال �شفع���ة( ،)185واحلكمة م���ن م�رشوعيتها ،دفع ال��ض�رر عن اجلريان
وال�رشكاء وم�ؤنة الق�سمة(.)186
( ((18انظ ��ر :حا�ش ��ية الطحط ��اوي عل ��ى مراق ��ي الفالح �ش ��رح ن ��ور الإي�ض ��اح ،للطحط ��اوي ( ،)327/1ومواه ��ب اجلليل،
للحطاب ( ،)588/6ومغني املحتاج ( ،)146/2للخطيب ال�شربيني ،والفروع ،البن مفلح (.)452/6
( ((18انظر لال�ستزادة :بداية املجتهد ،البن ر�شد ( ،)284/2والقواعد ،للح�صني (.)335/1
( ((18هذا تعريف ال�شافعية ،انظر :مغني املحتاج ،للخطيب ال�شربيني ( ،)296/2وانظر تعاريف باقي املذاهب يف البحر
الرائق ،البن جنيم ( ، )143/8ومواهب اجلليل ،للحطاب ( ، )366/7واملغني ،البن قدامة (.)459/5
(� ((18أخرج ��ه البخ ��اري ( )787/2ح( ،)2138كت ��اب ال�ش ��فعة ،باب ال�ش ��فعة يف ما مل يق�س ��م ف�إذا وقعت احلدود فال �ش ��فعة،
وم�سلم ( )1229 /3ح( ،)1608كتاب البيوع ،باب ال�شفعة.
( ((18انظ ��ر لال�س ��تزادة :بدائ ��ع ال�ص ��نائع يف ترتي ��ب ال�ش ��رائع ،للكا�س ��اين ( ،)4/5وفت ��ح القدير ،البن الهم ��ام (،)368/9
ومواهب اجلليل ،للحطاب ( ،)366/7وفتح الوهاب ب�ش ��رح منهج الطالب ،لزكريا الأن�ص ��اري ( ،)406/1واملغني ،البن
قدامة (.)459/5
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خام�س ًا :مما يبنى على القاعدة �أي�ض ًا ،باب الق�سمة:

ع���رف الفقهاء الق�سمة بعدة تعاريف ،م�ؤداها واحد ،وهي �أن الق�سمة" :متييز
احل�ص�ص بع�ضها من بع�ض"(.)187
ومعنى ذلك جعل وت�صيري ً
وخا�صا ،بعد �أن كان م�شا ًعا م�شرت ًكا
ملكا ما ،معي ًنا
ً
الثنني ف�صاعدا من ال�رشكاء ،فينفرد كل واحد من ال�رشكاء يف ح�صته.
والق�سمة نوعان:
الأول :ق�سم���ة ترا�ض وهي :الأمالك الت���ي ال تنق�سم �إال ب�رضر� ،أو برد عو�ض
من �أحد ال��ش�ركاء على الآخر ،وهذه ال جتوز �إال بر�ضى ال�رشكاء كلهم ،وذلك
كال���دور ال�صغار واحلمام والطاحون ال�صغريين� ،أو كالبئر ونحو ذلك ،لأن يف
ق�سمتها �رضر و�إ�رضار ،وال�رضر منفي وحمرم يف ال�رشع.
والث���اين :ق�سمة �إجبار ،وتك���ون فيما ما ال �رضر يف ق�سمت���ه ،وال رد عو�ض،
كالقرية ،والب�ستان ،والدار الكبرية ،والأر�ض الوا�سعة ،ونحو ذلك ،ف�إذا طلب
ال�رشي���ك ق�سمتها �أُجرب �رشيكه الآخر عليها� ،إن امتن���ع من الق�سمة مع �رشيكه،
وذل���ك لأن بالنا����س حاجة �إل���ى الق�سم���ة ،ليتمكن كل واحد م���ن ال�رشكاء من
الت�رصف على �إيثاره ،ويتخل�ص من �س���وء امل�شاركة ،وكرثة ال�رشكاء والأيدي
املالكة(.)188
( ((18هذا تعريف ال�ش ��افعية ،انظر� :أ�س ��نى املطالب يف �ش ��رح رو�ض الطالب ،لزكريا الأن�ص ��اري ( ،)329/4وانظر تعاريف
باق ��ي املذاه ��ب يف :البح ��ر الرائ ��ق ،البن جني ��م ( ، )167/8ومواهب اجلليل ،للحط ��اب ( ، )405/7واملبدع �ش ��رح املقنع،
البن مفلح (.)91/10
( ((18انظ ��ر :البح ��ر الرائ ��ق ،الب ��ن جني ��م ( ،)167/8ومواه ��ب اجللي ��ل ،للحط ��اب ( ،)405/7ومغن ��ي املحتاج ،لل�ش ��ربيني
( ،)297/2واملغني ،البن قدامة ( ،)489/11والرو�ض املربع �شرح زاد امل�ستنقع ،للبهوتي �ص.469:
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�ساد�س ًا :مما يبنى على القاعدة �أي�ض ًا� ،أبواب احلدود:

ف��ش�رع حد الزنى لدفع �رضر اختالط الأن�س���اب ،و�رشع حد ال�سارق لدفع
�رضر �أخذ �أم���وال النا�س بالباطل ،و�رشع حد املحارب ،لدفع �رضر �أخذ �أموال
النا����س غ�صبا ،و�رشع ح���د القاذف لدفع �رضر انته���اك الأعرا�ض ،و�رشع حد
�رشب اخلمر ،حلفظ العقول من الف�ساد ،ولدفع ال�رضر املرتتب على زوال العقل
من قتل وزنى و�رسقة وغ�صب ونحو ذلك ،و�رشع حد املرتد وقتله ،لدفع �رضر
عدوان���ه على الدين وامللة ،و�رشع ح���د الق�صا�ص يف النف�س والأطراف ،لدفع
��ض�رر القتل و�إزه���اق الأنف�س بغري حق ،و�رشع الق�صا����ص يف الأطراف لدفع
�رضر التعدي على �أع�ضاء الإن�سان.
وبذلك تكون ال�رشيع���ة الإ�سالمية الغراء ،قد حفظت احلقوق وال�رضوريات
اخلم����س ،التي بحفظها ودف���ع ال�رضر عنها ،يق���وم �أمر الدني���ا والدين ،وهذه
احلقوق هي :الدين ،والنف�س ،والعقل ،واملال ،والن�سل �أو العر�ض(.)189

�سابع ًا :ومن جملة الفروع املخرجة على القاعدة غري ما تقدم:

�أ -ج���واز الإقدام عل���ى التلفظ بكلمة الكف���ر مع طم�أنينة القل���ب� ،إذا �أكره
الإن�س���ان عليها ،دفع���ا لل�رضر عن النف����س( ،)190كما ق���ال تعالى :ﮁﭽﭾ

ﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮀ النح���ل ، ١٠٦ :وه���ذا احلك���م،
( ((18انظ ��ر :املوافق ��ات ،لل�ش ��اطبي ( )19،32/2و()336/3و( ،)347/4وامل�ست�ص ��فى يف �أ�ص ��ول الفق ��ه ،للغ ��زايل � ��ص،174:
والبحر املحيط يف �أ�ص ��ول الفقه ،للزرك�ش ��ي ( ،)188/4والقواعد ،للح�صني ( ،)335/1وحا�شية العطار على �شرح جمع
اجلوامع ( ،)322/2ورو�ضة الناظر ،البن قدامة �ص ،170:والتحبري �شرح التحرير ،للمرداوي (.)3380/7
( ((19انظر� :شرح خمت�صر الرو�ضة ،للطويف (.)196/1
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م���ن حما�سن ال�رشيعة ،ومبني مدى اهتمام ال�رشيعة ،بحفظ احلقوق ،وم�صالح
العباد ،حي���ث �أجازت للإن�سان �أن يتلفظ بكلمة الكفر �إبقاء على حياته ،وحفظا
لنف�سه من التلف.
ب -وج���وب قطع �أغ�صان �شجرة ،كربت وتدل���ت �أغ�صانها على دار اجلار،
حتى ت�رضر منها� ،أو �سحبها �إلى الداخل� ،إزالة لل�رضر عن اجلار(.)191
ج -م�رشوعية الطالق للزوج ،ف�إن من حِ كم م�رشوعية الطالق� ،إزالة ال�رضر
احلا�صل عندما يتعذر املُ�ضي يف احلياة الزوجية ،وذلك عندما تت�أزم العالقة بني
الزوجني� ،إلى حد ال ميكن معه موا�صلة احلياة الزوجية.
د -حترمي االحتكار ،لأن املحتكر خمطيء يف احتكار ال�سلعة عن عامة النا�س،
ليبيعها بعد ذلك ب�سعر غايل ،لأن هذا فيه �إ�رضار بعامة النا�س ،وعلى احلاكم �أن
ي�أمره ببيع ما عنده� ،إزالة للظلم(.)192
هـ -ومن الأمثلة املختلف فيها :الت�سعري:
نوابه �أو كل من ويل من �أمور امل�سلمني �أمرا� ،أهلَ
وهو�" :أن ي�أمر ال�سلطان �أو َ

ال�سوق �أن ال يبيع���وا �أمتعتهم �إال ب�سعر يحدده ال�سلط���ان ،فيمنعوا من الزيادة
عليه� ،أو النق�صان ،مل�صلحة يراها"(.)193
وقد اختلف �أهل العلم فيه على ثالثة �أقوال:
( ((19انظر :درر احلكام �شرح جملة الأحكام ،حليدر (.)33/1
( ((19انظر :بدائع ال�صنائع ،للكا�ساين (.)129/5
( ((19انظر :البحر الرائق ،البن جنيم ( ،)230/8الكايف يف فقه �أهل املدينة ،البن عبد الرب ( ،)730/2واحلاوي ،للماوردي
( ،)408/5ومطالب �أويل النهى ،للرحيباين ( ،)62/3ونيل الأوطار ،لل�شوكاين (.)260/5
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القول الأول:

�أنه حمرم ،و�إلى هذا ذهب جمهور العلماء من حنفية و�شافعية وحنابلة(.)194
�إال �أن احلنفي���ة �أجازوه يف حالة ما �إذا تعدى �أرباب الطعام يف بيعه ،حتى بلغ
مبلغ الغنب الفاح�ش.
وعند ال�شافعية وجه يف جوازه يف حالة الغالء فقط.
وا�ستدل �أ�صحاب هذا القول مبا يلي:
 -1مبا رواه �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال:
غ�ل�ا ال�سعر باملدينة على عهد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  ،فقال النا�س:
يا ر�س���ول اهلل غال ال�سعر� ،سعر لنا ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�" :إن
اهلل هو امل�سعر القاب�ض البا�سط الرزاق� ،إين لأرجو �أن �ألقى اهلل عز وجل ،ولي�س
�أحد منكم يطلبني مبظلمة ،يف دم وال مال"(.)195
وج���ه الداللة� :أن ال�صحابة ر�ضي اهلل عنه���م ،طلبوا من النبي �صلى اهلل عليه
و�سل���م �أن ي�سعر لهم ،ف�أبي ،وقال �إن اهلل هو امل�سعر ،وخ�شي �أن يقع يف الظلم
( ((19انظ ��ر :بدائ ��ع ال�ص ��نائع ،للكا�س ��اين ( ،)129 /5وحا�ش ��ية اب ��ن عابدي ��ن ( ،)399،401 /6واحل ��اوي ،للم ��اوردي (/5
 ،)408،409والعزي ��ز �ش ��رح الوجي ��ز ،للرافع ��ي ( ،)217/8و�أ�س ��نى املطال ��ب يف �ش ��رح رو� ��ض الطال ��ب ،لزكريا الأن�ص ��اري
( ،)38/2ونهاية املحتاج ،للرملي ( ،)473/3والإن�صاف ،للمرداوي(.)244/4
(� ((19أخرجه �أبو داود ( )286/3ح( ،)3453كتاب الإجارة ،باب فى الت�سعري ،والرتمذي ( )596/2ح ( ،)1314كتاب البيوع،
باب ما جاء يف الت�س ��عري ،وقال":هذا حديث ح�س ��ن �ص ��حيح" ،وابن ماجه ( )741/2ح ( ،)2200كتاب التجارات باب من
كره �أن ي�سعر ،و�أحمد يف م�سنده ( )444/21ح ( ،)14057وغريهم من حديث �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه.
قال ابن دقيق العيد واحلافظ ابن حجر�":إ�سناده على �شرط م�سلم".
و�صححه ابن امللقن ،واحلافظ ابن حجر ،والألباين يف حتقيقه مل�شكاة امل�صابيح ،للتربيزي (.)153/2
وانظ ��ر :الب ��در املن�ي�ر ،الب ��ن امللقن ( ،)508/6والتلخي�ص احلبري ،البن حجر ( ،)36/3والقول امل�س ��دد يف الذب عن م�س ��ند
�أحمد ،البن حجر �ص.85:
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من وراء الت�سعري ،فدل على �أن الت�سعري ظلم حمرم(.)196
 -2قال���وا� :إن الت�سعري مظلمة ،لأن النا�س م�سلطون على �أموالهم ،والت�سعري
حج���ر عليهم ومنع لهم من حرية الت�رصف فيها ،والإمام م�أمور برعاية م�صلحة
امل�سلم�ي�ن ،ولي�س نظ���ره يف م�صلحة امل�شرتي برخ�ص الثم���ن� ،أولى من نظره
يف م�صلحة البائع بتوفري الثم���ن ،و�إذا تقابل الأمران وجب متكني الفريقني من
االجته���اد لأنف�سهم ،و�إلزام �صاحب ال�سلعة �أن يبيع مبا ال ير�ضى به مناف لقوله
تعال���ى :ﮁﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﮀ
الن�ساء. ٢٩ :

القول الثاين:

وه���و للمالكية ووجه عند ال�شافعية� -أنه جائز ،وال يكون �إال �إذا كان الإمامع���ادال ،ور�آه م�صلحة بعد جمع وجوه �أهل ال�س���وق ،وذلك عندما يتبني �رض ٌر
داخ���ل على العام���ة ،و�صاحبه يف غنى عنه� ،أو عند غ�ل�اء الأ�سعار ،فعند ذلك
يجتهد ال�سلطان يف الت�سعري ،وال يحل له ظلم �أحد(.)197
ونالحظ �أن �أ�صحاب هذا القول مل يجيزوا الت�سعري ب�إطالق.
وا�ستدل �أ�صحاب هذا القول مبا يلي:
 -1مبا روى عن عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه� ،أنه مر بحاطب بن �أبي بلتعة،
وه���و يبيع زبيبا له بال�سوق ،فقال له عمر بن اخلط���اب� :إما �أن تزيد يف ال�سعر،
( ((19انظر :في�ض القدير ،للمناوي ( ،)337/2وحتفة الأحوذي ،للمباركفوري (.)452/4
( ((19انظر :الكايف يف فقه �أهل املدينة ،البن عبد الرب ( ،)730/2واملنتقى �شرح املوط�أ ،للباجي ( ،)424/3والتاج والإكليل
�ش ��رح خمت�ص ��ر خليل ،للعبدري ( ،)380/4والعزيز �ش ��رح الوجيز ،للرافعي ( ،)217/8و�أ�س ��نى املطالب يف �ش ��رح رو�ض
الطالب ،لزكريا الأن�صاري ( ،)38/2ونهاية املحتاج ،للرملي (.)473/3
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واما �أن ترفع من �سوقنا(.)198
 -2ولأن الإم���ام مندوب �إلى فعل امل�صالح ،ف����إذا ر�أى يف الت�سعري م�صلحة
عند تزايد الأ�سعار ،جاز �أن يفعله.
 -3واحتج���وا بالقواع���د العامة ،كقاع���دة" :ال �رضر وال ��ض�رار" و"ال�رضر
يزال" و"يتحمل ال�رضر اخلا�ص ملنع ال�رضر العام".

القول الثالث :التف�صيل  -وهو البن تيمية� -إذ قال ما
حا�صله(:)199

�إن الت�سعري نوعان:
الأول :م���ا هو ظلم ال يجوز ،وذلك �إذا ت�ضمن ظل���م النا�س ،و�إكراههم بغري
حق على البيع بثمن ال ير�ضونه� ،أو منعهم مما �أباحه اهلل لهم.
الثاين :م���ا هو عدل جائز ،وذلك �إذا ت�ضمن العدل بني النا�س ،ب�إجبار �أرباب
ال�سلع واملنافع التي ي�ضطر �إليها النا�س ،على بيعها بثمن عادل�-أي ثمن املثل،-
�إذا امتنعوا من بيعها للنا�س بثمن فاح�ش.
و�أجاب اجلمهور على حديث عمر ب�أن���ه مروي على جهة االخت�صار ،و�أن له
تكمل���ة متنع من االحتجاج به ،والتكملة هي" :فلما رجع عمر حا�سب نف�سه ،ثم
�أت���ى حاطبا يف داره فقال ل���ه� :إن الذي قلت لي�س ب َع ْز َمة منى وال ق�ضاء� ،إمنا هو
�شيء �أردت به اخلري لأهل البلد ،فحيث �شئت فبع وكيف �شئت فبع(.")200
(� ((19أخرجه مالك يف املوط�أ ( ،)651/2كتاب البيوع ،باب احلكرة والرتب�ص ،وعبد الرزاق يف امل�صنف ( ،)207/8والبيهقي
يف الكربى ( ،)29/6كتاب البيوع ،باب الت�سعري ،قلنا :و�إ�سناده �صحيح.
( ((19انظر :جمموع الفتاوى ،البن تيمية (.)76/28
(� ((20أخرجه البيهقي يف الكربى ( ،)29/6قلنا :و�إ�سناده ح�سن.
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فكيف ي�صح االحتجاج بفعل لعمر ر�ضي اهلل عنه قد ندم عليه.
و�أجاب���وا عن وجه جعل الت�سع�ي�ر من باب امل�صلح���ة� ،أن امل�صلحة يف عدم
الت�سعري ،ولي�س نظر احلاكم يف م�صلحة امل�شرتي برخ�ص الثمن� ،أولى من نظره
يف م�صلحة البائع بتوفري الثم���ن ،و�إذا تقابل الأمران وجب متكني الفريقني من
االجتهاد لأنف�سهم.
و�أجاب���وا عن االحتج���اج بالقواعد� ،أنه���ا م�شرتكة فيما بينن���ا وبينكم ،فنحن
كذلك ن�ستدل بها على حرم���ة الت�سعري ،لأن فيه �رضر على البائع ،وحجر على
حريته.

الرتجيح:

ال���ذي يظهر لنا �أن الراج���ح يف امل�س�ألة ،هو ما ذكره اب���ن تيمية من التف�صيل
ال�ساب���ق ،ويف ه���ذا التف�صيل جمع ب�ي�ن املذاه���ب والأدلة ،و�إعم���ال لقواعد
ال�رشيعة ،ومنها قواعد ال�رضر ،واهلل �أعلم(.)201
ويظه���ر من عر�ض اخلالف ومذاهب العلم���اء يف امل�س�ألة ،اختالف �أنظارهم
يف تنزيل هذه امل�س�ألة على قاعدة ال�رضر يزال.

( ((20وانظر :الطرق احلكمية ،البن القيم �ص.368 :
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اخلامتة
بع���د �أن م���ن اهلل -عز وجل -علينا ب�إمتام هذا البحث فق���د خل�صنا �إلى نتائج
منها:
-1ال�رضر هــو (�إحلاق املف�سدة بالغري مطلقا) وهذا هو التعريف الأدق لل�رضر
وذلك لأن���ه م�شتمل على كل ح���االت ال�رضر �سواء �أكان في���ه منفعة لل�شخ�ص
ال�ضار تعود عليه �أم ال.
-2مع اختالف العلماء على خم�س���ة �أقوال يف التفريق بني ال�رضر وال�رضار
غ�ي�ر �أن هذه الأقوال اخلم�سة كلها مق�صودة لل�ش���ارع وذلك لأنها تتفق مع منع
ال�رشيعة لل�رضر.
-3ال�رشيع���ة الإ�سالمية تعد م�رضب املثل يف رعاي���ة احلقوق ,واحلفاظ على
عم���ارة الأر�ض و�سع���ادة الإن�سان� ,إذ جاءت بتحرمي ومن���ع ال�رضر مطلقا مبا يف
ذلك الإ��ض�رار باحليوان والنبات ,فحرمت ال�رشيعة كل ما ي�ضاد النفع ويجلب
ال�رضر والأذى.
-4قام���ت �أدلة من النق���ل والعقل وا�ضحة جلية بينة دال���ة على حترمي ال�رضر
وامل�ضار.
-5ال��ض�رر نوعان  :ال�رضر بحق وهذا النوع فيه م�صلحة فيه م�صلحة عظيمة
ومنفع���ة كبرية ويف ترك���ه مف�سدة عظيمة وم��ض�رة كبرية فلو مل يك���ن م�رشوعاً
لتعطل���ت م�صالح العباد والنت�رش ال�رضر والف�ساد ومثاله كاالقت�صا�ص من القاتل
و�إجب���ار الظامل على رد احلقوق �إلى �أ�صحابها وغري ذلك غري �أن هذا النوع و�إن
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كان ي�سم���ى �إ�رضاراً بحق �إال �أننا نرى �أن���ه ال يدخل �ضمن م�سمى ال�رضر بل هو
�أقرب للنف���ع من ال�رضر لأن اعتبار الأمور مب�آالتها وما ي�ؤول �إليه هذا النوع من
الإ��ض�رار هو منفعة وم�صلحة عظيمة� .أما الن���وع الثاين فهو الإ�رضار بغري حق
وهو ما وحرمته ال�رشيعة الإ�سالمية كالظلم وال�رسقة وغري ذلك.
�-6إن �إزال���ة ال�رضر �أمر مق���رر يف ال�رشيعة الإ�سالمية غري �أن���ه ال بد �أن يزال
بالط���رق ال�رشعية وبال�ضوابط والقيود الت���ي و�ضعتها ال�رشيعة الإ�سالمية فالأمر
لي����س عل���ى �إطالقه بل حمك���وم بقانون ال��ش�رع ولي�س باله���وى ومرجع هذه
ال��ش�روط والقيود �إلى �أ�سا�س واح���د ومق�صد عظيم �أال وهو جلب املنفعة ودفع
ال��ض�رر واملف�سدة فمث ً
ال �إزالة ال�رضر ال يكون ب�رضر مثله ،و�أي�ضاً ال�رضر اخلا�ص
ال يزال ب�رضر عم وغري ذلك.
�-7إن ال�رشيع���ة الإ�سالمية قد تعاملت مع ال�رضر و�إزالته على مراحل ثالث:
الأولى النهي عن ل�رضر قبل وقوع���ه ،والثانية �إزالة ال�رضر بعد وقوعه ،والثالثة
بيان كيفية �إزالة ال�رضر بعد وقوعه.
-8قاع���دة ال�رضر لها �أهمي���ة كبرية فهي �إحدى القواع���د اخلم�س الكلية التي
يدور عليها الفقه.
�-9إن قاعدة "ال�رضر يزال" تت�ضمن حف���ظ ال�رضوريات اخلم�س ،ولذا فهي
تعــد ن�صف ال�رشيعة الإ�سالمية ،فال�رشيعة ق�سمان :جلب م�صالح ودرء مفا�سد،
وقاعدتنا متثل الق�سم الثاين ،بل �إنه ميكن �إرجاع جميع ال�رشيعة الإ�سالمية �إليها،
ف����إن درء املفا�س���د م�صلحة يف ح���د ذاته وبعد ما جاءت به ه���ذه القاعدة حيث
ج���اءت لنفي املفا�سد ودفعه���ا وهي م�ستلزمة لإثبات امل�صال���ح واملنافع وجلبها
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فتقرر �أنه ميكن �إرجاعها ال�رشيعة �إليها.
-10هناك عالقة ترابط قوية بني قاعدة "ال�رضر يزال" وقواعد فقهية عديدة،
كما �أنه يوجد ترابط قوي وعالقة متينة بني قاعدتنا ومقا�صد ال�رشيعة الإ�سالمية.
-11هناك �أمثلة فقهية تطبيقية كث�ي�رة على قاعدة ال�رضر يزال وهذا فيه داللة
عل���ى �أن هذه القاعدة يخ���رج عليها �أحكام فقهية كث�ي�رة يف �شتى �أبواب الفقه
الإ�سالمي.
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