
 

 



ص
َّ
 ُم�خ

ِ �� فقھ املوازنات: 
ّ

رر�ن الضَّ  أسباب اختالف الفقهاء �� تن�يل قاعدة ارت�اب أخف

 ع�� الوقائع 

 

بيان أسباب اختالف الفقهاء �� تن�يل قاعدة ارت�اب أخف هدفت هذه الدراسة إ�� 

الضرر�ن ع�� الوقائع، وتطبيقها ع�� املسائل، وقد خلص الباحث إ�� استقراء خمسة أسباب 

لهذا االختالف قام �شرحها والتمثيل لها بمسائل فقهية قديمة ومعاصرة، وهذه األسباب ��: 

1 
َّ

) ا�خالف �� اعتبار القاعدة عند وجود نّصٍ خاص يمنع من ارت�اب ما قد يبدو �ونھ أخف

) ا�خالف �� تقدير درجة احتمالية وقوع 3) ا�خالف �� تقدير أّيِ الضرر�ن أعظم. 2الضرر�ن.

هما. أعظم ا كب أخفُّ
ُ
ف �� ارت�اب أحد 4لضرر�ن إذا ارت

ّ
) ا�خالف �� انحصار اختيار امل�ل

ف �� 5الضرر�ن وأنھ ال خيار ثالثا. 
َّ
) ا�خالف �� مدى اعتبار مشروعية السبب الذي أوقع امل�ل

 .�� تجو�ز ال��خيص لھ بفعل أخّفهما رر�نحالة االضطرار إ�� ارت�اب أخف الضَّ 

 

Abstract 

About the Fiqh of Balancing: The Reasons of Islamic Scholars' Disagreements about Applying the Fiqhi 

Maxim (Doing the Less Harming Wrong Act When Two of Which Contradict) on the Cases 

Dr. Ayman Saleh 

 

This study aimed at deducing the reasons of Islamic scholars' disagreements about applying the fiqhi maxim 

(doing the less harming wrong act when two of which contradict) on the cases. The researcher deduced five 

general causes for such a matter. 1) The disagreement of considering the maxim when there are a holy text 

preventing from commeting what appeares to be the less harming act. 2) The disagreement of determining which 

of the two wrong acts is less harming. 3) The disagreement of deciding the possibility of the occurance of what is 

considered the graeter harming act. 4) The disagreement of whether is it necessary to do one of the two wrong 

acts to avoid the other. 5) The disagreement of considering the legetmacy of the cuase that led to the situation of 

being obliged to do one of the two wrong acts. 
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مة  مقّدِ

والصالة والسالم ع�� سيدنا محمد وآلھ و�حبھ  ،ا�حمد � رب العامل�ن

 و�عد: ،أجمع�ن

حال و عة واالختيار، النصوص الشرعية حال�ن: حال السَّ  للم�لف إزاءَ  فإنَّ 

 واالضطرار.  يقالضّ 

 
َّ
  بعففي ا�حال األو�� عليھ أن يت

َّ
هللا  ألّن  من أمر ون�ي؛نصوص الت عليھ ما دل

 ع�� املطلوب  بنّصِھ  ،�عا��
ً
  فعال

ً
ؤونة املوازنة ب�ن مصا�ح األفعال واألقوال َم كفاه  ،وتر�ا

ا مص�حة غالبة، وما ن�ى عنھ ا مص�حة محضة وإّم إّم  :صومفاسدهما. فما أمر بھ النّ 

كما قال �عا�� �� شأن ا�خمر وامليسر:  ا مفسدة غالبة.ا مفسدة محضة وإّم إّم  :كذلك

بِ 
َ
ٌم ك

ْ
ْفِعِهَما}(البقرة: {ِف�ِ�َما ِإث

َ
َ�ُ� ِمْن ن

ْ
ك

َ
ُمُهَما أ

ْ
اِس َوِإث  مأمورٍ  وكذلك �ّل ). 219�ٌ� َوَمَناِفُع ِللنَّ

الشارع بذلك كما  ِح هو �جلب مص�حة أو دفع مفسدة، وإن لم يصّرِ ، بھ أو من�ّيٍ عنھ

 أحيانا. لنا وجھ املص�حة أو املفسدة بُد لم يَ �� ا�خمر وامليسر، وح�ى لو  صّرح

ي��احم ع�� و�� ال�ي  –االضطرار االنحصار و و  يقالّضِ حال  -�حال األخرى و�� ا

 ، فإن اتَّ واحد ، �� ظرٍف ون�يٌ  أمران أو ��يان، أو أمرٌ  ف��ا العبد
ً
م��ما ترك األمر  بع أمرا

 ال محالة اآلخر 
ً
 وإن �ان ا خر.اآل �ي وقع �� النّ  ، وإن اجتنب ��يا

ً
  ملتعارضان أمرا

ً
، و��يا

ھ ا
ُ
 ُم  �يَ النّ  ھلھ �� الن�ي، واجتنابُ  وقٌع ُم  مرَ أل فامتثال

َ
 مثل هذهفي فبھ إ�� ترك األمر.  ّدٍ ؤ

  ا�حال
ّ

  ،ارعقد يرشد الش
ً
 أو  صراحة

ً
وا�� واملصا�ح إ�� وجھ املوازنة ب�ن األوامر والنّ  ،داللة

 :نا�� أو�� باالجتنابامل األوامر أو�� بالتقديم عند ال��احم، وأّيِ  واملفاسد ببيان أّيِ 
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: ما أرشد الشارع إ�� وجھ املوازنة فيھن أمثلة فمِ 
ً
 �� احتيج إليھالكذب إذا  فعُل  صراحة

  ،وأمر ن�يٌ فههنا �عارض  .اسصالح ب�ن النّ اإل 
ٌ
�ي واملفسدة هو الكذب، ومص�حة. النّ  ومفسدة

 هو اإلصالح ب�ن النّ  ص�حةوامل مرواأل 
ّ

 ا�حكيم ارع اس، فأرشد الش
ً
إ�� تقديم األمر ع��  صراحة

 «ص�� هللا عليھ وسلم:  ،قالف ،واملص�حة ع�� املفسدة ،�يالنّ 
َّ
ص�ح ب�ن اب الذي يُ ليس الكذ

 النّ 
ً
 نْ و�َ  اس، و�قول خ��ا

ً
 .)1(»�ي خ��ا

  وكذا
ّ

 �� ص�ح ا�حديبة أرشد الش
َ
 عقد الهدنة، رغم ما فيھ من شروطبول ارع إ�� ق

 يُ 
َ
 من تجنيب املسلم�ن العقدا هذ�� إمضاء  وذلك ملا ،عةالسَّ  بولها حاَل ن�ى املسلم عن ق

ال��م ��  َم فإن قيل: لِ «رحمھ هللا:  ،بن عبد السالم أك��. قال العزّ  مفاسَد و أعظم  مناهٍ  ارت�اَب 

 يَّ نِ م ع�� املسلم�ن وإعطاء الَد يْ الضَّ  ص�ح ا�حديبية إدخاَل 
ً
 ة �� الدين؟ قلنا: ال��م ذلك دفعا

 و�� قتل املؤمن�ن واملؤمنات الذي ،ملفاسد عظيمة
ّ
و��  ،ا�حديبية ة ال �عرفهم أهُل ن �انوا بمك

 قتلهم َم 
ٌ
ة إ�� الكفار من  دَّ �ح ع�� أن ُيرَ الصُّ  عظيمة ع�� املؤمن�ن، فاقتضت املص�حة إيقاعَ  عرَّ

 علم أنَّ  ،وجّل  عزّ  ،هللا وذلك أهون من قتل املؤمن�ن ا�خامل�ن، مع أّن  ،جاء م��م إ�� املؤمن�ن

 
ً
ُھ  وكذلك قال: ،و�� إسالم جماعة من ال�افر�ن ،عظيمة �� تأخ�� القتال مص�حة

َّ
{ِلُيْدِخَل الل

اُء}(الفتح: 
َ

 أي �� مِ  )،25ِ�� َرْحَمِتِھ َمْن َ�ش
َّ
وا وكذلك قال:  ،تھ ال�ي �� أفضل رحمتھل

ُ
ل َز�َّ

َ
ْو ت

َ
{ل

ِليًما}(الفتح: 
َ
اًبا أ

َ
ُروا ِمْ�ُ�ْم َعذ

َ
ف

َ
ِذيَن ك

َّ
ْبَنا ال

َّ
َعذ

َ
�  ،ملؤمن�ن وال�افر�نق ب�ن اأي لو تفرَّ  )،25ل وتم�َّ

  ،�عضهم من �عض
َّ
 بنا الذين كفروا بالقتل والّس لعذ

ً
  �ي م��م عذابا

ً
 . )2(»أليما

)، 2605أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حترمي الكذب وما يُباح منه، رقم: ( )1(
)4/2011.( 

 .)95/ 1( للعز بن عبد السالم:قواعد األحكام  )2(
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  ومن أمثلة ما
ّ

 ارع إ�� وجھ املوازنة فيھأرشد الش
ً
الغيبة إذا  جوازُ  ال صراحة، ، داللة

 صيحة، وذلك �انت ملص�حة، �املشورة والنّ 
ً
وسلم،  قول الن�ي، ص�� هللا عليھ من أخذا

 
َ
  ، ر��ي هللا ع��ا،قيس بنِت  لفاطمة

َ
ا أبو أمَّ : «لها ٍم جهْ  وأ�ي عندما استشارتھ �� ِخطبة معاو�ة

 قھ، وأمَّ ، فال يضع عصاه عن عاتِ جهٍم 
ُ
. )1(»ز�د ال مال لھ، انك�� أسامة بَن  فُصعلوٌك  ا معاو�ة

  فهاهنا لم يذكرِ 
ّ

 الش
ً
بط نستھ مما �ُ ة، ولكنَّ صيحة واملشاور جواز الغيبة �� حال النّ  ارع صراحة

ممن فعلھ
ّ
 .، ص�� هللا عليھ وسل

اتال سيَّ  ،كث��ة و�� أحياٍن   ال نجد نصَّ من الوقائع،  ما �� املسَتِجدَّ
ً
  ا

ّ
، ارع يدّل للش

 
ً
  صراحة

ً
واملفاسد عند �عارضها  ، ع�� وجھ املوازنة ب�ن األوامر والنوا�� واملصا�حأو داللة

 هذا  �انفوازدحامها؛ 
ً
  بابا

ً
  واسعا

ً
الختالف اآلراء واألنظار،  من أبواب االج��اد، ومجاال فسيحا

ما ��  باٌب  [ب�ن املصا�ح واملفاسد] باب التعارض«ة، رحمھ هللا: قال ابن تيميّ  ا، ال سيَّ واسع جّدِ

 ة وخالفة النبوّ األزمنة واألمكنة ال�ي نقصت ف��ا آثار النبوّ 
ُ
ما ة، فإنَّ هذه املسائل تك�� ف��ا، و�
َّ
ل

قص ازدادت هذه املسائل ازداد   ووجودُ  .النَّ
ُ
ھ إذا ذلك من أسباب الِفتنة ب�ن األ ة، فإنَّ مَّ

الزم، فأقواٌم قد ينظرون إ�� ا�حسنات يئات وقع االشتباه والتّ اختلطت ا�حسنات بالسَّ 

حون هذا ا�جانب، وإْن  ن سيئاٍت عظيمة، وأقوامٌ  ف��ّجِ يئات  تضمَّ قد ينظرون إ�� السَّ

حون ا�جا طون الذين ينظرون األمر�ن قد ال  نب اآلخر، وإْن ف��ّجِ َرك حسناٍت عظيمة، واملتوّسِ
َ
ت

ن لهم فال يجدون من ُ�عي��م [ع��] املنفعة واملضرّ  مقدارُ  ،أو ألك��هم ،ن لهميتب�َّ  ة، أو يتب�َّ

  العمل با�حسنات وترك السيئات؛ ل�ون األهواء قارنِت 

 .)1114/ 2)، (1480أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الطالق، باب املطلقة ثالثا ال نفقة هلا، رقم ( )1(
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 اآلراء، ولهذا جاء �� ا�حديث: "إنَّ هللا
ُّ

�ات، و�حبُّ �ُ  يحبُّ البصر النافذ عند ورود الش

 
َّ

 .)2(»)1(وات"هَ العقل ال�امل عند حلول الش

 هذا الباب �م �� ا�توجيھ اج��اد�� الفقهاء عليھ اعتمد ما  ومن أعظم
ٌ
 قاعدة

 
َّ
 ة استقرؤوها من أدل

ّ
ِ  تقر�ر�� �ا �ِ نَ وَس  ريعةالش

ّ
رر�ن الضَّ  األح�ام، و�� قاعدة ارت�اب أخف

ها بقولهم: صارُ أع�� املص�حت�ن بتفو�ت أدناهما. وال�ي يمكن اختِ  وفعِل  ،هماأشّدِ  بدفع

» 
ُّ

 « :قولهمأو  »رر�نالضَّ  ُيرتكب أخف
َّ

  .»ر�نُيختار أهون الش

 - و�ختلفون  ه القاعدة لن�ى كيف اختلف الفقهاء،راسة سوف نطرق هذهذه الّد و�� 

ق لنا ما من شأنھ أن يحّقِ وهو ع�� املسائل. وتطبيقها �� تن�يلها ع�� الوقائع،  -وسيختلفون 

 غرض�ن:

ھ كما قال التدرُّ  أحدهما: ظر وطرق الفقھ وأساليب االج��اد، فإنَّ ب ع�� مسالك النَّ

 .)3(»من لم �عرِف االختالف لم �شمَّ أنُفھ الفقھ«قتادة: 

  ،"رفع املالم عن األئمة األعالم" واآلخر:
ّ
ع ��ة، هب�ن املتفّقِ سامح و�شر ثقافة الت  والتوسُّ

ص إذا ر�حة للنّ ن ارت�اب املخالفة الصَّ ما ما �ان م��ا يتضمَّ �� قضايا االج��اد، ال سيَّ اإلعذار 

 ذلك �ان 
ً
  ،ملا هو أحرم دفعا

ً
 َيِقلُّ  ملا هو أوجب، وهو باٌب  أو جلبا

). قال احلافظ العراقي (املغين 6/199)، وأبو نعيم (حلية األولياء 2/152أخرجه القضاعي (مسند الشهاب  )1(
حفص بن  وفيه ،أخرجه أبو نعيم يف احللية من حديث عمران بن حصني«): 1774عن محل األسفار: ص

 فاحلديث ضعيف. ،. وعليه»فه اجلمهورعمر العدين ضعَّ 
 .)58/ 20(بن تيمية: الجمموع الفتاوى  )2(
 ).815/ 2جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب: ( )3(
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ا كم�ان، لذلك  قاش؛فيھ ا�خالف والنِّ  و�حتدُّ  ،ملة ب�ن أهل العلمفيھ اإلعذار �� ا�ُج 

 
ً
ة: «قال ابن تيمية، رحمھ هللا، فيما نقلناه عنھ آنفا مَّ

ُ
 .)1(»من أسباب الِفتنة ب�ن األ

 راسة �� مبحث�ن وخاتمة:هذه الّد  وقد جعلُت 

فت فيھ، ع�� نحوٍ  ،املبحث األول: وهو تمهيديٌّ  ِ  عرَّ
ّ

 وج��، بقاعدة ارت�اب أخف

 
ّ
 ��ا و الضرر�ن وأدل

َ
 ما يندرج تح��ا من قواعد. كرُت ذ

ِ نت فيھ أسباب اختالف الفقهاء �� تن�يل القاعدة ع�� الوقائع ُم بحث الثا�ي: بيَّ وامل
ّ
ال مث

ِ لذلك بأمثلة من فقھ القدماء واملعاصر�ن، ُم 
ّ
 توخ

ً
بب �� �شوء ا�خالف ال تأث�� الّس  بياَن  يا

 ُيرى  قدما قد ي�ون من رأي  و�ياَن  ،�� عرض املسائل َع التوسُّ 
ً
ف��ا، فهذا ليس من  راجحا

 ض هذه الدراسة.غر 

 .)58/ 20(البن تيمية: جمموع الفتاوى  )1(
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 املبحث األول 

ِ الضّ �عر�ف 
ّ

  رر�نبقاعدة ارت�اب أخف
ّ
 ��اوأدل

 :ثالثة مطالبوهو �� 

 
ّ

 .رر�نالضّ  املطلب األول: التعر�ف بقاعدة ارت�اب أخف

 املطلب الثا�ي: 
ّ

 رر�ن.الضّ  القواعد ال�ي تندرج تحت قاعدة أخف

 املطلب الثالث: 
ّ
 أدل

ّ
 .رر�نالضّ  ة قاعدة ارت�اب أخف

ِ ب األول: الاملطل
ّ

 رر�ن:الضَّ  تعر�ف بقاعدة ارت�اب أخف

 :، م��ا)1(مختلفة بألفاٍظ �� كالم الفقهاء وردت هذه القاعدة 

 زال بالضّ رر األشد يُ الضّ  .1
ّ

 .رر األخف

 خيُ  .2
ّ

 تار أهون الش
ُّ

 رر�ن.الضّ  ر�ن، أو أخف

 بارت�اب أخّف إذا �عارض مفسدتان رو�� أعظُم  .3
ً
 هما.هما ضررا

 األصغر األك��. إذا اجتمع ضرران أسقط .4

5.  
َّ
 إذا تقل

َّ
 .هماف ب�ن محذور�ن ارتكب أخفَّ ب امل�ل

 رر األع��.رر األد�ى لدفع الضّ ل الضّ حمَّ تَ يُ  .6

 .عدل إ�� أصع��افع بأسهل الوجوه لم �ُ م�ى أمكن الّد  .7

8.  
ّ

 هما.ر�ن أو�� من ارت�اب شرِّ ارت�اب خ�� الش

 هذه العبارات.ونحو 

  .260صآلل بورنو: الوجيز يف إيضاح قواعد الفقة الكلية يُنظر:  )1(
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 ألفاظهامن خالل  ومع�ى القاعدة وا�ٌح 
ّ
 ، وحاصلھ أن

َّ
 ف �� حال ال بدَّ ھ إذا صار امل�ل

  ،لھ ف��ا من فعل أحد محذور�ن
َّ
 فعليھ أن يفعل أقل

ً
. مثال ذلك واجد امليتة �� هما ضررا

عليھ « ا أن ي��ك األ�ل م��ا فيموت. والواجُب ا أن يأ�ل من امليتة فيحيا، وإّم صة: إّم املخَم 

ها، ألنَّ 
ُ
 .)1(»من مفسدة أ�ل النجاسات أعظُم فس واألعضاء مفسدة فوات النّ  أ�ل

 وارت�اب الضَّ 
ّ

 رر األخف
ّ

رر األد�ى، كما تقتضيھ ل الضّ ر�ن، أو تحمُّ ، أو اختيار أهون الش

  لقاعدة:يغ اللفظية املختلفة لالّصِ 

  ،قد ي�ون ع�� سبيل الوجوب -
ّ
 صة، رار �� املخَم كما �� االضط

  طق ب�لمة الكفر،سبيل ا�جواز، كما �� حالة اإلكراه ع�� النّ  أو ع�� -

عٌ  هناكقد ي�ون  وأ - فيجب أو ، مختلفة ظروٍف ��  واحٍد  فعٍل  ع���� ا�حكم  تنوُّ

 يجوز ارت�ابھ ألنَّ 
ُّ

ھ »ناالرمي بالزِّ «رر�ن، كـ الضّ  ھ أخف  «؛ فإنَّ
ٌ
ملا فيھ من  مفسدة

ل العار، لكنَّ  نھ �� �عضها؛ ملا يتضمَّ  ور، و�جُب باح �� �عض الصّ ھ يُ اإليالم بتحمُّ

 ق زناها؛ شفاءً ھ إذا تحقَّ جل زوجتَ : قذف الرّ أحدهااملصا�ح. ولھ أمثلة: من 

: وجوب الثا�يفراشھ وإرغام غ��تھ.  ملا أدخلتھ عليھ من ضرر إفساِد  ؛لصدره

ھ ليس منھ، فيلزمھ أن ي�حقھ �� ظاهر ا�حكم، وهو �علم أنَّ  قذفها إذا أتت بولٍد 

 
ّ
 يقذفها لنفيھ؛ ألن

َ
 رِ َو محارمھ، وَ  ھ وجميَع ھ وأخواتِ اتِ ھ �خالط بنرك نفيَ ھ لو ت

َ
ھ، ث

 
َ
 متھ نفقتُ زِ ول

َّ
 .)2(»إ�� غ�� ذلك ،� أنكحة بناتھھ، ولتو�

 .)94/ 1( قواعد األحكام للعز بن عبد السالم: )1(
 .)115/ 1( م:قواعد األحكام للعز بن عبد السال )2(
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كب ،وتأسيسا ع�� هذا
َ
 ب�ونھ شرّ �� القاعدة  فوصف الِفعل املرت

ً
  ا

ً
ما  وضررا

ّ
هو من إن

 واإلطالق حيث األصل 
ّ
� �ل إتحوّ ي فهذا الشرّ  األحوال االستثنائيةا �� أّم  ،روف العادية�� الظ

 ل إ�� نفع، رر يتحوّ وهذا الضّ  ،خ��
ُ

  لكن ال من حيث
ُ
  ،ھذات

ّ
 ما من حيث ما اندفع بھ من شرٍّ وإن

 ومن هنأك��.  وضررٍ أعظم، 
ّ
روف ا جاز لنا وصفھ بالوجوب و�ا�جواز، فأ�ل امليتة �� الظ

  لكْن  ،ُ�عاقب فاعلھ وُ�ثاب تاركھ العادية شرٌّ 
ّ
إ�� واجب  رار ينقلب هذا الشرّ �� ظرف االضط

 ة، رحمھ هللا:ميّ ابن تيّ عاقب تاركھ. قال ثاب فاعلھ ويُ يُ 

 حم واجبان ال يمكن جمعُ إذا ازدَ «
َ
لم يكن اآلخر �� هذه ا�حال م أوكدهماّدِ ُق هما ف

 
ً
مان ال واجبا ، ولم يكن تاركھ ألجل فعل األوكد تارَك واجٍب �� ا�حقيقة. وكذلك إذا اجتمع محرَّ

 هما إال بأعظمِ  يمكن ترُك 
ً
ما  .�� ا�حقيقة فعل أدناهما، لم يكن فعل األد�ى �� هذه ا�حال محرَّ

ي ذلك ترَك  ي هذا فعَل محرّ  وإن ُسّ�ِ . وُ�قال �� مثل لم يضّر  ،باعتبار اإلطالق ،مواجب، وُسّ�ِ

م للمص�حة الراجحة أو للضَّ  هذا ترُك الواجب لعذر، وفعُل  رورة؛ أو لدفع ما هو املحرَّ

 .)1(»أحرم

 

 .)57/ 20( البن تيمية: جمموع الفتاوى )1(
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�� ِصَيغها آنفة الذكر ، وهو كذلك، فالقاعدة تفو�ت املص�حة مفسدة �نا أنَّ وإذا اعت�

ن  ال��جيح ب�ن املفسدت�ن باختيار أدناهما ودفع أعالهما، هما صر�ح، وهوأحُد  �ن:قَّ ِش  تتضمَّ

ذلك هو ما  لعلَّ تيار أعالهما وتفو�ت أدناهما. و ال��جيح ب�ن املص�حت�ن باخهو و م�ي، واآلخر ِض 

حة باملوازنة ب�ن املفاسد بذكر هذه القاعدة املصرِّ  يج��ئون ال�اتب�ن �� القواعد أك��  جعل

ومن  .، و�ح��ااملوازنة ب�ن املصا�ح املتعارضةأخرى �� قاعدة  صياغة عنو�ح��ا،  ،املتعارضة

مجلة  ، وكذا)5(والو�شري��ي، )4(وابن نجيم، )3(يوطيوالّس  ،)2(وابن رجب ،)1(ب�يالّس هؤالء 

ما ينطبق ع�� جانب  نَّ أل  ،البحث وأ�سر �� ،ظر�� النَّ  أجدى. وهو ما نراه )6(لعدليةاألح�ام ا

الفقهية األمثلة ح�ى و  ،املفاسداملوازنة ب�ن املصا�ح هو نفسھ ينطبق ع�� جانب املوازنة ب�ن 

ل ��ا ل�ّلِ ال�ي يُ 
َّ
 . من األحيان كث��ٍ األمثلة نفسها �� �� �� كتب الفقھ والقواعد  جانب مث

ِ ارت�اب ندرج تحت قاعدة القواعد ال�ي تاملطلب الثا�ي: 
ّ

 الضرر�ن: أخف

 قال الشيخ الّس 
َ
 عدي �عد أن ذ
َ
وع�� هذا األصل الكب�� ينب�ي مسائل «ر القاعدة: ك

 )7(»كث��ة
ُ
 �شمل  �ابل قواعد كث��ة، ف�ي أشبھ باملبدأ م��ا بالقاعدة، وذلك أل�ّ  :لت. ق

 .)45/ 1( األشباه والنظائر للسبكي: )1(
 ).246/ 1القواعد البن رجب: ( )2(
 .)87/ 1( األشباه والنظائر للسيوطي: )3(
 .)76/ 1األشباه والنظائر البن جنيم: ( )4(
 .370ص للونشريسي: إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك )5(
 .19جملة االحكام العدلية، ص )6(
 .103ص: : ة للسعديعة يف أصول الفقه املهمَّ رسالة لطيفة جام )7(
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 ِ
ّ
إذا أو املصا�ح ال��جيح ب�ن املفاسد أو األضرار م عملية جميع القواعد ال�ي تنظ

 
َّ
 :تلك القواعدما. ومن  ف �� حالٍة تزاحمت أو �عارضت ع�� امل�ل

ارت�ابھ ��  رغم ما فيھ من ضرر إال أّن  املحظور  رورات تبيح املحظورات، ألنَّ الضّ  .1

 حالة الضرورة ي�ون 
ّ

  أخف
ً
 . من تركھ ضررا

  ألّن  ة تجلب التيس��؛املشّق  .2
َّ
�ي ال��ام األمر أو النّ أحدهما: ف هنا ب�ن خيار�ن: امل�ل

ن وكال ا�خيار�ن يتضّم  �ي.مر أو النّ الثا�ي: ترك األ ة، و مع ما يلزم معھ من مشّق 

 من  مفسدة أو �ستلزمها.
ً
والقاعدة تبيح لھ فعل ا�خيار الثا�ي باعتباره أخف ضررا

 األول.

 ما  .3
ُ
 ن

ُ
عن قاعدة  جحة. و�� فرعٌ لمص�حة الرابيح ل�حاجة أو ل�ي عنھ للذريعة أ

 ة تجلب التيس��.املشّق 

 .أهون من العامّ  ا�خاّص  ألّن  .رر العامّ لدفع الضّ  رر ا�خاّص ل الضّ تحمَّ يُ  .4

 سّد  قاعدة الذرائع .5
ً
  ا

ً
هو منع ما ظاهره ا�جواز إذا  الذرائع سّد مقت��ى  . ألّن وفتحا

 
ً
هو منع الفعل  رر�ن �� هذه ا�حالة. وأهون الضّ أف��ى إ�� املفسدة غالبا أو كث��ا

 ا�جواز وتفو�ت مص�حة هذا الفعل ألجل املفسدة ال�ي قد تلزم عنھ. ظاهرِ 

ق من مص�حة رمة �سبب ما يحّقِ ا�ُح  أصلھومقت��ى فتح الذرائع هو تجو�ز ما 

رر�ن �� هذه ا�حالة هو تجو�ز ما أصلھ ا�حرمة ملا ي��تب ع�� وأهون الضّ راجحة. 

 أك��.  حٍة ملص� استبقاء حكم ا�حرمة من تفو�ٍت 
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�وت الّس وجود املنكر و منھ. ف أك��َ  ي إ�� منكرٍ ال يجوز إن�ار املنكر إذا �ان إن�اره يؤدّ  .6

 أك��. من مفسدةٍ  احُتمال �سبب ما قد يلزم عن اإلن�ار  ما�لك�ّ  ،مفسدة إن�ارهعن 

ال  أموٌر  األمور الضرور�ة أو غ��ها من ا�حاجية أو التكميلية إذا اكتنف��ا من خارٍج   .7

 
ُ
ظ بحسب ع�� شرط التحفُّ  اإلقدام ع�� جلب املصا�ح �حيٌح  فإنَّ  ،ر��ى شرًعات

، و�� تلتقي مع )1(وقد ذكر هذه القاعدة الشاط�ي االستطاعة من غ�� حرج.

 ال�ي ذكرناها آنفا. ،باح ل�حاجة واملص�حة الراجحةم للذريعة فإنھ يُ رِّ ما ُح  :قاعدة

 ارت�اب  قاعدةاملطلب الثالث: االستدالل ل
َ
ِ أ

ّ
 :رر�نالضَّ  خف

 فقد ذكر اإلجماعَ ظري ليست موضع خالف ب�ن أهل العلم. هذه القاعدة �� جان��ا النّ 

  )2(بن عبد السالم عل��ا العزُّ 
ّ

من  )4(ة، وابن عرفةمن ا�حنفيّ  )3(افعية، وابن الهماممن الش

  )5(ة، واملرداوي املالكيّ 
ّ

ِ  )6(و�ا�يمن ا�حنابلة، والش
ّ
  ثم إنَّ  �ن.من املستقل

َّ
سليم ��ا من بدهيات الت

 ليس «قولھ:  ، ر��ي هللا عنھ،ح�ى ُروي عن عمرو بن العاصالعقل، 

 .)199/ 5( املوافقات للشاطيب: )1(
 ).1/348املنثور يف القواعد الفقهّية للزركشي: ( )2(
 .)421/ 2( :فتح القدير للكمال ابن اهلمام )3(
 .)319/ 8(لموَّاق: للتاج واإلكليل ملختصر خليل ا )4(
 .)3851/ 8(للمرداوي: التحبري شرح التحرير  )5(
 .985ص للشوكاين: السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار )6(
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 العاقل من �عرف ا�خ�� من الشّر 
َّ

. وقال )1(»ر�ن، ولكن هو الذي �عرف خ�� الش

 الشاعر:

 جميِعھ  ضيُت رَ 
َ

ّل خوف
ّ
 كذلك �عُض الشّر أهوُن من �عض ... ببعض الذ

عند  للقاعدة�� االستدالل  اقتضاٍب  ظھ الباحث منهذا هو سبب ما ي�ح ولعلَّ 

. وليس من بحيث ال يحتاج إ�� استدالل رورةبالضّ عندهم �ا من املعلوم ، فكأ�ّ الفقهاء

  مقصودي
ّ
  ،ة هذه القاعدةهنا اإلطناب �� ذكر أدل

َ
�ا ال تخرج عن ثالثة أن أش�� إ�� أ�ّ  ودُّ ولك�ي أ

 
َّ
 أدل

ُ
ِ ة �
ّ
 ية:ل

ْعُتْم}(التغابن: ية، : عمومات نّصِ أحدها
َ
َھ َما اْسَتط

َّ
ُقوا الل اتَّ

َ
ووجھ )، 16كقولھ �عا��: {ف

اآلية أمرت بالتقوى قدر االستطاعة فإذا �عارض فعالن محرمان �اإلكراه ع�� الداللة أن 

شرب ا�خمر والقتل مثال، ولم يمكن تجنب أحدهما إال بارت�اب األخر �ان املستطاع والتقوى 

ْم ِمْن كذا قولھ �عا��:و  ، ال أك��هماهو ارت�اب أخفهما ضررا
ُ
ْيك

َ
ِزَل ِإل

ْ
ن
ُ
ْحَسَن َما أ

َ
ِبُعوا أ {اتَّ

ْم}(الزمر: 
ُ
ك ووجھ الداللة أن املصا�ح إذا اجتمعت فإنھ يفعل أعالهما وأحس��ما ولو  ).55َرّ�ِ

 أدى ذلك إ�� تفو�ت ادناهما، فهذا من باب فعل األحسن املأمور بھ �� اآلية.

 : استقراء والثا�ي
َّ
 أدل

ّ
 رع ال�ي �ش�� إ�� استعماة الش

ّ
 ل الش

ّ
 ارع مبدأ ارت�اب أخف

  وأع�� املص�حت�ن ،نرر�الضّ 
ٌ
 جّد  �� �شريع األح�ام، و�� كث��ة

ً
 و  ،)2(ا

ّ
رورة ة الضّ �دخل ف��ا أدل

  وفتحها. الذرائع وا�حرج وسّد 

 وقد أشرنا إ�� من ذكروه آنفا. ،اإلجماع :والثالث

 .)74/ 3( للذهيب:سري أعالم النبالء  )1(
 ).7/509يُنظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية: ( )2(
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 املبحث الثا�ي

ِ أسباب اختالف ا
ّ

 رر�نالضّ  لفقهاء �� تطبيق قاعدة ارت�اب أخف

تلفون �� تحقيق �م يخإجماع ب�ن الفقهاء �� ا�جملة إال أ�ّ  رغم �ون القاعدة محلَّ 

 �عد ِذ  ، رحمھ هللا،بن عبد السالم مناطها �� الفروع. قال العزّ 
ْ
 ك

ً
نافت أكث��ة للقاعدة  ره أمثلة

ل بھ �� هذا  �لُّ « :�نتّ الّسِ ع�� 
َّ
الكتاب من أمثلة املصا�ح واملفاسد، فمنھ ما هو ��يء ُيمث

  ،عليھ مجمٌع 
ٌ

 .)1(»فيھ وهو األك��، ومنھ ما هو مختلف

 و�النّ 
ّ
لوجود ا�خالف  أسباٍب  خمسِة  ھ أمكن�ي استقراءُ ظر �� الفروع املختلف ف��ا فإن

:�� 

يمنع من ارت�اب ما قد يبدو  خاّصٍ  ا�خالف �� اعتبار القاعدة عند وجود نّصٍ  .1

 
ُ
  ھ�ون

َّ
 .رر�نالضّ  أخف

  .أعظم رر�نالضّ  ا�خالف �� تقدير أّيِ  .2

هما. ا�خالف �� تقدير درجة احتمالية وقوع أعظم الضّ  .3 كب أخفُّ
ُ
 رر�ن إذا ارت

 ا�خالف ��  .4
ّ
  رر�نالضّ ف �� ارت�اب أحد انحصار اختيار امل�ل

ّ
 وأن

ً
 .ھ ال خيار ثالثا

 ا�خالف �� مدى اعتبار مشروعية الّس  .5
ّ
 ف بب الذي أوقع امل�ل

ّ
رار إ�� �� حالة االضط

 ارت�اب 
ّ

 . �� تجو�ز ال��خيص لھ بفعل أخّفهما رر�نالضّ  أخف

  سبٍب  ل�ّل  أعقدسوف ولشرح هذه األسباب والتمثيل لها 
ً
 .مطلبا

 .)123/ 1( :للعز بن عبد السالمقواعد األحكام  )1(
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يمنع من ارت�اب  خاّصٍ  املطلب األول: ا�خالف �� اعتبار القاعدة عند وجود نّصٍ 

 
ُ
 ما قد يبدو كون

َّ
 .رر�نالضّ  ھ أخف

 
ُّ

هما �نرر الضّ  أخف �ان من املطلوب  ولذلك ب.واج م أو ترُك محرّ  فعُل  إّما :وأشدُّ

 
ً
  إذاولكن  عة واالختيار.السَّ  ظرف��  ت�اب أّيٍ م��ماب ار تجنّ  شرعا

ٌ
م حتِّ يُ استثنائي  حدث ظرف

 لعدم فعل اآلخر أحدهما فعَل 
ً
اقت��ى الشرع والعقل كالهما أن ُيفعل م��ما ما هو فقد  سبيال

 
ُّ

 شرَّ  أخف
ً
ى �� ح�ّ  ،�عينھ الشارع ع�� عدم جواز فعٍل  قد ينصُّ فمفسدة. ومع هذا  قلُّ وأ ا

 
ُّ
 شرّ  أقلَّ  قد يظهر بادَي الرأي هذا الفعل مع أّن  ،روف االستثنائيةالظ

ً
  ا

َّ
مفسدة من  وأخف

  ،ِضّده
َ
 إباحتھ  نَّ وأ

ّ
و��  .من حظره هاأجرى مع قياس الشريعة وقواعِد رف االستثنائي �� الظ

ص النّ  ھَ وجَّ ما  وأن �عتقد بأنَّ ال القياس، ص � املج��د أن يحكم بمقت��ى النّ هذه ا�حالة ع�

  إ�� فعلھ
ُّ

، بخالف ذلك وإن بدا األمرُ البحث  �� ا�حالة االستثنائية محّل الشر�ن  هو أخف

 ِ
ّ
نة ب�ن األساس �� املواز  �ماوأ�ّ  ،فاق الفقهاء ع�� مرجعية الكتاب والسنة �� التشريعوذلك الت

 واملصا�حاملفاسد 
َّ

 عدل عنھ إ�� غ��ه. لم �ُ  ع�� ��يٍء  ، فإذا دال

إذا �عارضـــت املصـــا�ح واملفاســـد وا�حســـنات والســـيئات أو «: ، رحمـــھ هللاةقـــال ابـــن تيمّيـــ

تزاحمـــــت، فإنـــــھ يجــــــب تـــــرجيح الــــــراجح م��ـــــا فيمــــــا إذا ازدحمـــــت املصــــــا�ح واملفاســـــد، و�عارضــــــت 

نظــر ودفــع مفســدة فيُ  نا لتحصــيل مصــ�حٍة ضــّمِ �ــي وإن �ــان متاألمــر والنّ  املصــا�ح واملفاســد. فــإنَّ 

  ل مــن املفاســد أك�ــ�َ وت مــن املصــا�ح أو يحُصــُفــ�ــ� املعــارض لــھ؛ فــإن �ــان الــذي يَ 
ً
 لــم يكــن مــأمورا

 بـــــھ، بـــــل ي�ـــــون محرَّ 
ً
  مـــــا

ُ
اعتبـــــار مقـــــادير املصـــــا�ح مصـــــ�حتھ؛ لكـــــن  ھ أك�ـــــ� مـــــنإذا �انـــــت مفســـــدت

 
َ
 واملفاسد هو بم��ان الشريعة، فم�ى ق

َ
ِ اإل�سان ع� رَ د

ّ
 باع � ات
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ّ
 أن �عوَز  األشباه والنظائر، وقلَّ  ، وإال اج��د برأيھ ملعرفِة دل ع��اعْ صوص لم �َ الن

  صوُص النّ 
ً
 .)1(»��ا و�دالل��ا ع�� األح�ام من ي�ون خب��ا

 
َّ
 بھ م وعليھ �ان من املسل

ّ
عارض بحاالت التّ  ٌد إعمالها مقيَّ  رر�ن أنَّ الضّ  �� قاعدة أخف

ا وأمَّ « :، رحمھ هللالشارع ع�� ال��جيح ف��ا. قال ابن حجر ل�ي لم ينصَّ ب�ن املصا�ح واملفاسد ا

عل��ما السالم] ع�� جواز دفع أغلظ  با�خضر، مو��ىالتقاء حديث أي: بھ [ من استدّل 

  ،همارر�ن بأخّفِ الضّ 
َ
  واإلغضاء ع�� �عض املنكرات مخافة

َّ
 وإفساِد  ،د منھ ما هو أشّد أن يتول

  :�عض املال إلصالح معظمھ
َ
 هذا ُم  ْن ومِ  ،�وقطع أذ��ا لتتم�َّ  ،نَم صاء ال��يمة للّسِ ِخ ك

ُ
 صا�حة

  لطاَن اليتيم الّس  و��ِّ 
َ
ال فيما  لكْن  ،ف�حيٌح  ،ذهابھ بجميعھ ع�� �عض مال اليتيم خشية

  عارض منصوَص �ُ 
ّ

 ن يُ فس مّم فال �سوغ اإلقدام ع�� قتل النّ  ،رعالش
ّ
 توق

ً
 ع منھ أن يقتل أنفسا

 
ً
 قبل أن يتعاط كث��ة

ً
  ،من ذلك ى شيئا

ّ
 وإن

َ
 .)2(»طالع هللا �عا�� عليھا�خضر ذلك إل  َل عَ ما ف

 �� �عض من استدل بالقاعدةع��  ا�خائض�ن �� الرّدِ  ا رأيتھ يخطئ فيھ �عُض ومّم 

 هو  ا�خالفيةاملسائل 
ّ
  �وُن عمال القاعدة �� إ ش��طھ �ُ دعواهم بأن

ّ
ال  رر�نالضّ  اختيار أخف

 �عارض نصّ 
ً
 النّ  بحشد ، ثم يبدؤونا

ّ
�� املسألة  ه ا�خصُم ة ع�� تحر�م ما اعت�� صوص الدال

 ا�خالفية 
َّ

 . وهذا خطأ ظاهر، ألنَّ رر�نالضّ  أخف
َّ
أخف الضرر�ن  أنَّ �� القاعدة م بھ ھ من املسل

 م �� األصل محرَّ 
ٌ

استثنائية  ھ هو وجود حالٍة ارت�ابَ أو أوجب ز وَّ ما َج  صوص، ولكْن للنّ  مخالف

 ھ ف��ا يدفع �ان ارت�ابُ 
ً
 أك��.  ضررا

 .13ص: باملعروف والنهي عن املنكر البن تيمية األمر )1(
 .)422/ 8( :فتح الباري البن حجر )2(
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َ
 ف
َ
 القاعدة ليس هو �� إعمال �� املش��ط ص عدم مخالفة النَّ  ُد يْ ق

ّ
 ارت�اب أخف

 
ّ

  ر�نالش
ً
 فإذا دّل  .ا�حالة االستثنائية ال�ي تزدحم ف��ا املصا�ح واملفاسد ، بل �� خصوصمطلقا

 
ّ

 ما تزاحم ف��ا شرَّ  رع �� واقعٍة الش
ّ
 ذا منھ بيانم��ما �عينھ، �ان ه شرٍّ  ھ ال يجوز فعُل ان أن

ً
 أنَّ  ا

  املن�يَّ  هذا الشرّ 
ّ

  وإْن  ،ر�ن �� الواقعةعنھ هو أعظم الش
ً
ھ أنَّ لبعض الناس  �ان يبدو أحيانا

 
ُّ

 لھ. املضادّ  من الشرِّ  أخف

 داوي با�خمرمثال ذلك التّ 
ٌ

  . فاملرض ظرف
ُ

م��ا ال�ي خص رعت لھ أنواع الرّ استثنائي ش

 هو فعُل  وم��ا ما والوضوء، ،الةلقيام �� الصّ وا ،كصوم رمضان :�� األصل هو ترك واجٍب  ما

بتحر�م التداوي  صورد النّ فقد . ومع هذا لغرض التداوي  ككشف العورة ،�� األصل ٍم محرَّ 

 ،ص�� هللا عليھ وسلم ،طارق بن سو�د ا�جعفي، سأل الن�ي أنَّ «ا�حضرمي  فعن وائٍل  ،با�خمر

 عن ا�خمر، ف��اه، أو كره، 
ّ
  ماأن يصنعها، فقال: إن

ّ
ھ ليس بدواء، أصنعها للدواء، فقال: إن

  ،�� ع�� معاناة املرضالصّ  فظهر أنَّ  .)1(»ھ داءولكنَّ 
ً
  ،كب��ة وإن بدا مفسدة

ُّ
من مداواة  أخف

 .هذا املرض با�خمر

  ومع
ّ
 �ممن حيث املبدأ، إال أ�ّ  األح�امتقر�ر صوص �� ق الفقهاء ع�� مرجعية النّ افات

  اعتبار نّص �� قد يختلفون املسائل  آحاد�� 
َ
 ما، وقد ي�ون هذا �سبب عدم  يٍّ ّ�ِ ظ

ّ
 الع �عضهماط

أو  آخَر  آخر أقوى منھ، من نّصٍ  ص، أو �سبب عدم ثبوتھ عنده، أو معارضتھ لدليٍل ع�� النّ 

وأ�ي  مالٍك اإلمام�ن كما �ش�� إليھ �عض اج��ادات  ع،لف أو قواعد الشرّ أو عمل السَّ  إجماٍع 

 .، رحمهما هللا �عا��حنيفة

 .)422/ 8( )،1984( صحيح مسلم: كتاب األشربة، باب حترمي التداوي باخلمر، رقم )1(

127 
 

                                                 



 في خصوص مسألة التداوي با�خمر، ف
ً
الفقهاء اختلفوا �� ذلك،  نجد أنَّ ، مثال

 فاملحرِّ 
ً
  ،مون مطلقا

ّ
واعتمدوا  الوارد �� املسألة صَّ اعت��وا النَّ  ،ةافعية واملالكيّ �ا�حنابلة والش

 وقاسوا ذلك ع�� ما لو ، رورة ومسيس ا�حاجةر للضَّ داوي با�خمة فأجازوا التّ ا ا�حنفيّ أمَّ  .عليھ

 
َ
 سيغهاا�خمر ليُ  ولم يجد غ��َ  بلقمٍة  صَّ غ

ّ
 ، فإن

ّ
 ھ يجوز ات

ً
 رورات فالضّ ، فاقا

ُ
بيح املحظورات، ت

 . )1(ا�خمر شفاءً  علم ف��ا �وُن وحملوا ا�حديث ع�� ا�حاالت ال�ي ال �ُ 

 أنَّ اختالف الفقهاء �� تطبيق قاعدة الضّ  ن�حظو��ذا 
ّ

رر�ن الضّ  رورة وارت�اب أخف

ص لوجدناهم ولوال النّ  الوارد �� املسألة �عي��ا. ا�خاّص  ّص عتبار النّ نجم عن اختالفهم �� ا

 ص بذلك للعالج.طبق�ن ع�� ا�جواز وما تقتضيھ القواعد واألصول من جواز ال��خُّ ُم 

بب �� مسألة التداوي با�خمر نجد املعاصر�ن اختلفوا �� التداوي ببعض ولنفس الّس 

من الكحول، وكذلك استعمال �عض أجزاء ا�خن�ير ��  قليلٍة  ياٍت األدو�ة ال�ي تحتوي ع�� كّمِ 

 
ّ
  ،ون �عض أنواع العالج. فاملبيحون �ستدل

ّ
رورة وارت�اب بقاعدة الضّ  ،ون بھ�� جملة ما �ستدل

 
ّ

 واملحرِّ  ،رر�نالضّ  أخف
ّ
ة ال�ي وردت بمنع التداوي با�خمر صوص ا�خاصّ ون بالنّ مون �ستدل

 مات عُ و�املحرَّ 
ً
 .موما

 ا�حر�ر ملن بھ ِح  آخر: لبس ثوب مثاٌل 
َّ
ة ، وا�خالف فيھ ب�ن املالكيّ (بكسر ا�حاء) ةك

 ،الوارد �� املسألة من ترخيص الن�يّ  ص ا�خاّص ا�خالف إ�� مدى اعتبار النّ  وا�جمهور، ومردُّ 

 لبعض ال�حابة بلبس ا�حر�ر �سبب ا�ِح  ،ص�� هللا عليھ وسلم
َّ
 ة. ك

 ).11/118ينظر: املوسوعة الفقهية الكويتية: مادة تداوي، ( )1(
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ً
  ومن األمثلة أيضا

ُ
ئل فقد ُس  ،الةة والعقرب �� الصَّ هم �� جواز قتل ا�حيَّ اختالف

 إبراهيم النَّ 
َ
 ، )1(»الة لشغال�� الصَّ  إنَّ «عن ذلك فقال:  ، رحمھ هللا،��خ

ّ
رأى مفسدة  ھفكأن

ات، وتا�عھ ع�� ذلك أبو العقارب وا�حيّ  تخلية�� الصالة أعظم من مفسدة  تضييع ا�خشوع

 ص �� خصوص املسألة. لنَّ ص ا�جمهور بذلك �سبب ما ورد من اورخَّ  رحمھ هللا.حنيفة، 

 
َ
 أعظم: رر�نالضَّ ّيِ املطلب الثا�ي: ا�خالف �� تقدير أ

 ألنَّ  يق مناط القاعدة �� آحاد املسائل؛ل�خالف ب�ن العلماء �� تحق خصٌب  مجاٌل وهو 

 معاي��هم �� تقدير عِ 
َ
رها م املفاسد واملصا�حظ

َ
بن  قال العزّ  تختلف �� كث�� من األحيان. وِصغ

رُ  َد َج ولو وَ « :رحمھ هللا ،عبد السالم
َّ
  املحِرمُ  املضط

ً
 وميتة

ً
�؟ أو أجن�ي، فهل يتخ�َّ  وطعامَ  صيدا

ُن   يد أو مال الغ��؟ فيھ اختالف، امليتة أو الصّ  أ�ُل  يتع�َّ
ُ
 مأخذ

ّ
�ا  ه أيُّ هذه املفاسد أخف وأ�ُّ

 .)2(»أعظم

رر املعنوي الباطن، للضّ اعتباره  ي الظاهر و�قلُّ رر املاّدِ �شتد اعتباره للضّ  من من العلماءف

 .وغ��ه يخالف �� ذلك

  ام�فأ�ُّ  ،هات التحر�م �� كال املفسدت�ند جوم��م من ينظر إ�� �عدُّ 
َ
هات أر�ت �� ت �� ا�ِج �َ رْ أ

  التحر�م.

 فيجعل ما ال ينج�� أعظَم  ،أو ال ببدٍل  نج��ةُم هل �� املفسدة وم��م من ينظر إ�� 

  .رر�نالضّ 

 .)449/ 1( مصنف عبد الرزاق: )1(
 .)103/ 1( للعز بن عبد السالم:قواعد األحكام  )2(
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 و�ة املقدَّ وم��م من ينظر إ�� العق
ً
  ا �ان أعظَم �مفأ�ُّ  ،ع�� املفسدت�ن رة شرعا

ً
�ان  عقو�ة

  مفسدة. أعظَم 

  فما �ان أك��َ ة دوام املفسدة ّد وم��م من ينظر إ�� ُم 
ً
 �ان أك��  دواما

ً
  .ضررا

 
َّ
رض أو املال ين أو البدن أو العقل أو العِ املفسدة هل هو الّد  ِق وم��م من ينظر إ�� متعل

 ِ
ّ
 �� العِ ��ا ف��ت

َ
  �ج.ع�� هذا النّ م ظ

 وم��م من ينظر إ�� �ون املفسدة متعّد 
ً
  ية

ً
  ية أعظم.ع�� صاح��ا فيجعل املتعّد  أو قاصرة

  طالاملفسدة وخصوصها فما  عموموم��م من ينظر إ�� 
ً
 أك�� من األفراد �ان أعظم.  عددا

هل هو ص أو االج��اد، أو من ينظر إ�� دليل تحر�م إحدى املفسدت�ن هل هو النّ وم��م 

 متّ 
ٌ

فق ع�� حرمتھ النص ع�� حرمتھ أو ما اتُّ  فيھ، فيجعل ما دلَّ  فق عليھ أو مختلف

 مفسدة.  أعظَم 
ً
  �ما نصَّ عل��ما فينظر إ�� أ�ِّ  وإذا �ان دليال املفسدت�ن متفقا

ّ
ارع ع�� الش

  ،ا الم�رورة أو ا�حاجة وأ�ِّ ص منھ �� حال الضّ ال��خُّ 
َّ

 فما دخل عليھ االستثناء �ان أخف

 مفسدة. 

 
ً
املسألة  دا �عّقِ مّم  ،�� آحاد املسائلها، غ��ُ و هذه املعاي��، وتتقابل  ما تتعارض وكث��ا

  النظر  محلَّ 
ً
  و�جعلها أك�� تحي��ا

ً
  وإر�ا�ا

َ
 ظر.هات النّ ُج وُ تباين لالختالف و  د��وأ

ح فرجَّ رورة، اختالفهم �� جواز األ�ل من ميتة اآلدمي عند الضّ  :ذلكأمثلة ومن 

 واذلك، بل أجاز  لھ واأجاز نع من األ�ل في املتمثل �� هالك ال�� إذا ُم رر املادّ الضّ  ةالشافعي

 . )1(لأل�ل منھ عند الضرورة ،والزا�ي املحصن �ا�حر�ي واملرتّد قتل مهدور الدم، لھ 

 .456). واملهذَّب للشريازي: ص18/221يُنظر: �اية املطلب للجويين: ( )1(
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  ، رحمھ هللا،ا أبو حنيفةأّم 
َّ
 فلم يجز ذلك �ل

ً
  لكرامة اآلدمي ھ اعتبارا

ً
  حيا

ً
، وهو وميتا

الة ة والعقرب �� الصّ وكذا �� عدم إجازتھ قتل ا�حيَّ  ھ �جانب املفسدة املعنو�ة.من ترجيٌح 

 ا�حجرَ  ألنَّ « فيھ؛جر ع�� السَّ ھ من ا�َح عُ نْ من ذلك َم  ي. وأعظُم رر املعنوي ع�� املادّ للضّ  ترجيٌح 

ال، ه بذلك أعظم من ضرره بالتبذير وإضاعة امللھ بال��ائم، وضرُر  آلدميتھ وإ�حاٌق  عليھ إهدارٌ 

رر رر األع�� لدفع الضّ ل الضّ ة، وال يجوز تحمُّ فوس األبيَّ وهذا مما �عرفھ ذوو العقول والنّ 

 .)1(»األد�ى

 من أمثلة ترجيحا��م ملو  
ُ
 ا ثبت �ون

ً
  ھ ضررا

ً
أو ع�� ما ثبت ضرره  ،صبالنّ  أو مص�حة

 
ّ
  ،يةمص�حتھ باالج��اد أو االندراج �� العمومات البعيدة واملقاصد ال�ل

ُ
 هاختالف

َّ
ر م �� املضط

 
ً
 « :غائب، فقالوا وطعامَ  يجد ميتة

ّ
 األ�حُّ أن

ّ
إباحة امليتة  عام؛ ألنَّ ھ يأ�ل امليتة و�دع الط

  .)2(»وطعام الغ�� باالج��اد ،صبالنّ 

  نتومن خ��ي العَ 
َ
  :لھ َل وْ وال ط

َ
أو  ،الولد ّقِ مع ما فيھ من مفسدة رِ  ،ةَم هل ينكح األ

واآلخر  ،بنّص  ھ مباٌح ألنَّ ن�اح اإلماء...؛ م قدَّ يُ «ل ابن رجب: ؟ قابذلك ھُ تُ نَ إذا اندفع عَ  �ستم�ي

  .)3(»فيھ دٌ م��دَّ 

و�� خالف املعاصر�ن �� مسألة جواز نقل األعضاء من األموات إ�� األحياء، وجانٌب من 

 
ّ
، حيث ورد نصٌّ عيارتحكيم هذا املِ لغرض التعليم، ينب�ي ع��  املسلمة مسألة جواز �شر�ح جث

 « أنَّ خاصٌّ ب
ً
 كسره حيّ  مثُل  كسر عظم املؤمن ميتا

ً
 بينما  ،)4(»ا

 .)96/ 2( البن مودود املوصلي: االختيار لتعليل املختار )1(
 .)350/ 1( ملنثور يف القواعد الفقهية للزركشي:ا )2(
 ).246/ 1( القواعد البن رجب: )3(
رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه، وللبيهقي عن عائشة مرفوًعا «): 130/ 2قال العجلوين يف كشف اخلفاء ( )4(

نه ابن القطان، وقال ابن دقيق العيد: على شرط مسلم، ورواه الدارقطين عنها، وزاد "يف اإلمث"، وذكره وحسَّ 
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  ،التشر�حجواز �� جواز نقل األعضاء إ�� األحياء أو  خاصٌّ لم يرد نصٌّ 
ّ
 �� ماوإن

 
ٌ
  مص�حة

ّ
رع ومقاصده ال�لية �� حفظ األبدان ودفع الهالك مرسلة تندرج �� عمومات الش

  وا�حرج ع��ا.

 ھ متّ تُ ا �انت حرممن أمثلة ترجيحا��م ملو   
ً
 عل��ا  فقا

ً
ف��ا،  ع�� ما �انت حرمتھ مختلفا

 
ُ
�� وال يحلُّ ما لو أ تل، فيجب عليھ الصَّ

ُ
م درء القتل «لھ القتل  كره ع�� القتل وإال ق ّدِ

ُ
وإنما ق

��؛ الجتماع العلماء ع�� تحر�م القتل واختالفهم �� االستسالم للقتل، فوجب تقديم  ،بالصَّ

، وكذلك لو در��ا ع�� درء املفسدة املختلف �� وجوب در��ا ع ع�� وجوبدرء املفسدة املجَم 

 
ُ
  �ىكره ع�� الزِّ أ

ّ
 الصّ  واط فإنَّ والل

ٌ
  �� جوازه وال خالف �� تحر�م الز�ى �� مختلف

ّ
  .)1(»واطوالل

ولم يندفع عنھ إال بوطء زوجھ ا�حائض أو  �ىما لو خ��ي الوقوع �� الزّ  كذلكو 

 
ُ
 الوطء �� ا�حيض متّ  ألنَّ « ؛م االستمناءّدِ االستمناء، ق

ّ
، )2(»ھ كب��ة بخالف االستمناءفق ع�� أن

 
ّ
حر�م فيھ التّ  و�وِن بل إ�� أصل الفعل، هنا فاق واالختالف و�عضهم لم ينظر إ�� معيار االت

 
ً
  عارضا

ً
باح لھ من جنس ما يُ « ، ألّن الوطءا�حائض ع�� االستمناء م وطءَ فقدَّ  أو طارئا

موكذا من  .)3(»فعلھ دَّ
َ
 م ع�� األ�ل من صيد املحرِ من األ�ل  ق

ّ
 :رار، يقول امليتة عند االضط

 يد ترتفع حرمة الصّ  حرمة امليتة أغلظ؛ أال ترى أنَّ «

. وصحَّحه األلباين كما يف »ةسلم ه ابن ماجه من حديث أمّ مالك يف "املوطأ" بالًغا عن عائشة موقوفًا، وروا
 ).3/213إرواء الغليل: (

 .)93/ 1قواعد األحكام للعز بن عبد السالم: ( )1(
 .)389/ 1( :حتفة احملتاج يف شرح املنهاجحاشية الشرواين على  )2(
 املرجع السابق. )3(
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 إلحرام ف�ي مؤ با�خروج من ا
ّ
  ،تة، بخالف حرمة امليتةق

َّ
 فعليھ أن يقصد أخف

 وإن �ان محظور  ،يدهما. والصّ ا�حرمت�ن دون أغلِظ 
ً
فع ا�حظر رورة يرتلكن عند الضّ  ،اإلحرامب ا

 .)1(»ي ا�جزاءو�ؤّدِ  ،و�أ�ل منھ ،لھفيقتُ 

 نصَّ  هلو  ،م��ما تحر�م �ّلٍ إ�� دليل  ظرُ النّ رر�ن ومن أنفع معاي�� املوازنة ب�ن الضَّ 

 
ّ

 ع�� ال��خيص منھ ارع الش
َ
  �حا�

ّ
 ما وقع منھ ال��خيص أقلَّ  واعتبارُ  ال، أو  أو ا�حرج راراالضط

 
ً
  حرمة

ً
ما جاء عن  :تطبيق هذا املعيارومن أمثلة  �خيص منھ.ع�� ال� نّص ا لم يُ مّم  وضررا

  ، رحمھ هللا،مالكاإلمام 
ّ
 «ھ ُسئل: أن

َّ
يد ر إ�� أ�ل امليتة وهو محرم. أيصيد الصّ عن الرجل يضط

ص للمحرم  فيأ�لھ؟ أم يأ�ل امليتة؟ فقال: بل يأ�ل امليتة. وذلك أنَّ  ِ
ّ
هللا، تبارك و�عا��، لم يرخ

  .)2(»رورةمن األحوال. وقد أرخص �� امليتة ع�� حال الضّ  ه ع�� حاٍل �� أ�ل الصيد، وال �� أخذ

 «وم��ا: 
ُ
 من أ

ّ
َبِقھ فلم يمكنھ االستمناء واضط

َ
ر إ�� ا�جماع �� الفرج بيح لھ الفطر لش

 
ً
 صائمة

ً
فة

َّ
 م�ل

ً
ھ. فإْن َوَجَد زوجة

ُ
  فلھ فعل

ً
أحدهما: وطء  ..:.ففيھ احتماالن، وأخرى حائضة

ا ، وأّم لفطرها ألجل الولد وذلك جائزٌ �ا تفطر لضرر غ��ها، أك�� ما فيھ أ�ّ  ائمة أو��؛ ألنَّ الصّ 

 وطء ا�حائض 
ّ

  رع جوازه؛فلم ُ�عهد �� الش
ّ
 . )3(»ھ ُحّرِم لألذى وال يزول األذى با�حاجة إليھفإن

 .)67/ 3( :فتح القدير للكمال ابن اهلمام )1(
 .)516/ 3( :مالك موطأ )2(
 فيه نظر. ن "الّشبق" مرّخصاً للفطركو قلت: و  ).246/ 1القواعد البن رجب: ( )3(
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 ضَ ما لو َح وم��ا: 
ّ
الة أن مھ ع�� الصّ يخ��ى إن قدَّ  لكْن  ،ھ تتوق إليھونفُس  عامُ ر الط

  :الة، فقد قال �عض الشافعيةلصّ ا يخرج وقُت 
ّ
ى لو خرج الوقت. قال ابن عام ح�ّ يأ�ل من الط

 «حجر: 
ّ
املفسدت�ن إذا  ألّن  ؛فيھ نظر ما ي��ء ع�� قول من يوجب ا�خشوع، ثمَّ وهذا إن

هما�عارضتا اقتُ  الوقت أشدُّ من ترك ا�خشوع بدليل صالة ا�خوف  وخروُج  ،صر ع�� أخّفِ

ِ  ،الة �� وق��االشارع أوجب ع�� ا�خائف والغر�ق الصّ  أنَّ . أي )1(»والغر�ق وغ�� ذلك
ّ
ص ولم يرخ

  ،إخراجها عن وق��ا �� لهما
ً
هذا ع�� �ون  �� تلك األحوال، فدلَّ  رغم انتفاء ا�خشوع عادة

 .مفسدة ترك ا�خشوعمن  مفسدة خروج الوقت أعظَم 

 مع أ�ّ  طول، ولم نقصد إ�� استقرا��اوأمثل��ا يمعاي�� ال��جيح والكالم �� 
ٌ
 �ا حقيقة

 ظر �� ترجيحات الفقهاء �� ثنايا املسائل، بذلك من خالل النّ 
ّ
هذه  إنَّ  :هنا نا القول غرضُ ما وإن

�� أعظم أسباب ا�خالف �� تحقيق مناط  ،املسائلح�ى �� آحاد  ،هاعِ املعاي�� ع�� تباي��ا وتنوُّ 

 ِ
ّ

 .رر�نالضّ  قاعدة ارت�اب أخف

ما �� أجواء ال سيّ هذه األيام، جدل ب�ن املعاصر��ن ف��ا ا� ومن املسائل ال�ي �شتّد 

الذي عمَّ املسلم من البلدان العر�ية، مسألة ا�خروج ع�� ا�حاكم ال�افر أو  الثورات �� عدٍد 

 ومسألة املظاهرات الّسِ ه، جوُر 
ْ
ياسية �� االنتخابات ال��ملانية ة، ومسألة املشاركة الّس ميّ ل

  دستورٍ  لطة التنفيذية، والتصو�ت ع��والّس 
ً
، والتحالف مع القوى فيھ ما ال ُير��ى شرعا

قوم ع�� هذه املسائل، إن لم تكن جميعها، ي وأك�ُ�  .مش��كة لمانية ع�� أهداٍف امل�حدة والعَ 

 
ّ

 املفسدت�ن وأع�� املص�حت�ن. ومع �سليم كث��ين  املوازنة ب�ن أخف

 .)161/ 2( :فتح الباري البن حجر )1(
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عاي�� ال��جيح ب�ن تختلف م ، رغم ذلك،�اانبناء ا�خالف ف��ا ع�� هذا األصل فإ�ّ 

  مسألٍة  املتجادل�ن �� �ّل 
ّ
 من املسائل ع�� نحو ما مث

ً
 من معاي��. لنا بھ آنفا

إذا  رر�نالضَّ  أعظماحتمالية وقوع درجة املطلب الثالث: ا�خالف �� تقدير 

ك
ُ
 ارت

ُّ
 :هماب أخف

 
ّ

 اآلخر:  رر الضّ قد يف��ي إ�� منع وقوع  رر�نالضّ  ارت�اب أخف
ً
 أو ظنّ  قطعا

ً
  ا

ّ
 أو ش�
ً
أو  ا

 
ً
 إعمالى إ�� اختالف الفقهاء �� أدَّ  الوقوع ودرجة احتماليتھة التفاوت �� حتميّ وهذا  .وهما

 : جهت�نالقاعدة من 

  ،�عض العلماء إحداهما: أنَّ 
ً
منھ، لتسويغ  يقرباش��ط القطع، أو ما  ل�جمهور، خالفا

 ِ
ّ

رمي الكفار فيما لو مسألة ��  ، رحمھ هللا،ما يبدو من كالم الغزا��. وهو رر�نالضّ  ارت�اب أخف

 فبِ  ،رمي ال��س؛ إذ ال ضرورة ال يحّل «: ، قالبمسلم�ن �� قلعٍة  واست��ّ 
ُ
 نْ نا غ

ٌ
عن القلعة،  ية

مسألة أ�ل �� . وكذا قال )1(»�ا ليست قطعية بل ظنيةإذ لم نقطع بظفرنا ��ا؛ أل�ّ  ؛فنعدل ع��ا

 
َ
 خِذ اإل�سان من ف

ّ
 «رار: ه عند االضط

ّ
فال ت�ون  ،ا�خالص فيھ يق�ُن  ھ ليسُيمنع منھ؛ ألن

  .)2(»املص�حة قطعية

  هما، هو بأخّف  رر�نالضّ  أشّد ، �� اندفاع أو ما يقرب منھ ،واش��اط القطع
ً
 ،أيضا

  من دُّ َس فيما �ُ  ، رحمھ هللا،الشاف��اإلمام مذهب  حاصُل 
ّ
قال تقي الدين فقد . رائعالذ

 «: ، رحمھ هللاب�يالّس 
ّ
 لھ إ�� ا�حرام؛ فهو يا ُيقطع بتوصّ : مأحدها ريعة ثالثة أقسام:الذ

 .176املستصفى للغزايل: ص )1(
 املرجع السابق. )2(
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 قطع بأ�ّ : ما يُ والثا�ي عندنا وعند املالكية. حرامٌ 
ُ
ولكن اختلطت بما  ،وصل�ا ال ت

 وإ�حاق الصّ  ،الباب ف�ان من االحتياط سّد  ،يوصل
ُ
توصل إ��  ال�ا طع بأ�ّ ورة النادرة ال�ي ق

ل : ما يحتمِ الثالث الذرائع. سّد �� القول � وهذا غلوٌّ  ا املوصل إليھ...فالغالب م�� ،ا�حرام

و�ختلف ال��جيح عند املالكية �سبب تفاو��ا،  ،عفة والضّ تتفاوت بالقوّ  ل، وفيھ مراتُب و�حتمِ 

 . )1(»ليل عليھوقال: ونحن نخالفهم �� جميعها إال �� القسم األول، النضباطھ وقيام الّد 

ا أن يلزم منھ إّم  :�� املحظور ما يف��ي إ�� الوقوع  اعلم أنَّ «: ، رحمھ هللاقال القرط�يو 

 
ً
أو ال، واألول ليس من هذا الباب [باب الذرائع]، بل من باب ما ال خالص من  الوقوع قطعا

 
ُ
 :الواجب إال بھ فهو واجب. والذي ال يلزم من باب ما ال يتّم  ،ھ حراما�حرام إال باجتنابھ ففعل

 إّم 
ً
  أو ينفكَّ  ،ا أن يف��ي إ�� املحظور غالبا

ً
 أو يتساوى األمران، وهو املس�َّ  ،عنھ غالبا

ّ
رائع ى بالذ

من مراعاتھ، والثا�ي والثالث اختلف األ�حاب فيھ، فم��م من يراعيھ،  عندنا: فاألول ال بدَّ 

يھ "ال�ّ وم��م من ال يراعيھ، ور�ّ    ،�مة البعيدة"ما �سّمِ
ّ
 .)2(»رائع الضعيفة"و"الذ

باألصغر، األك��  رر الضّ ة ارتفاع يّ عدم اش��اط قطع ، وهللا أعلم،الباب�� هذا  واأل�ّح 

  مسلك هو االكتفاء بالظّن  ؛ ألّن بذلك بل تكفي غلبة الظّن 
ّ

ارع �� الذرائع املنصوص ع�� الش

ها،   �ا�خلوة باألجنبية، وشرب قليل املسكر ونحو ذلك، سّدِ
َ
 ف�ي �� أك��ها ال �ستلزم املفسدة

 
ً
  قطعا

ً
 ينب�� أن ت�ون ، فكذا بل غالبا

ّ
 وت املس� رائعالذ

 .)120/ 1( :األشباه والنظائرنقله عنه ابنه تاج الدين يف  )1(
 وكتاب القرطيب يف األصول مل يُطبع على حد علمي.، )90/ 8( :البحر احمليطنقله عنه الزركشي يف  )2(
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 ا ُم �أل�ّ  ؛ع��ا
ٌ
 املنصوصةب �حقة

ُ
عليھ �� األح�ام  َل . ثم إنَّ املعوَّ عت�� ��ا، فوجب أن �

 فروع ال القطع �� أك��  الظّن 
ّ

 ريعة.الش

تحقيق مناط احتمالية حصول أك�� : سبيب ا�خالفمن جهات � وا�جهة األخرى 

 �� الواقع، فح�ّ  رر�نالضّ 
ّ
جد العلماء يختلفون �� تقدير ، نلظّن اب فاءاالكتِ فاق ع�� ى مع االت

  رر الضّ هم يرى ة الوقوع، فبعضُ احتماليّ 
ً
دفع إال أن يُ  أو �� غالب الظّن حالة ال َم  األك�� واقعا

  ِھ نفِس  رر الضّ ذلك األصغر، و�عضهم يرى وقوع  رر الضّ بارت�اب 
ً
 فيھ أو ح�ّ  مش�و�ا

ً
 .ى موهوما

ت�ى بھ العطش إ�� الهالك ا�خمر ملن ان �عض العلماء شرَب  ترخيُص ومن أمثلة ذلك، 

ا�خمر ال تدفع ضرر العطش،  �م رأوا أنَّ أ�ّ املنع  سبُب و  ،ن ذلكآخرو  نَع ولم يجد غ��ها، وَم 

  وعليھ �ان دفُع 
ً
  شر��ا للهالك موهوما

ً
لف اختُ « اص:ا�جصَّ أبو بكر . قال �� نظرهم ال مظنونا

 
َّ
  ،ر إ�� شرب ا�خمر�� املضط

ّ
ر إ�� شرب ا�خمر �شر��ا. وهو فقال سعيد بن جب��: املطيع املضط

 
ً
 قول أ�حابنا جميعا

ّ
 َم ما �شرب م��ا مقدار ما يمسك بھ رَ ، وإن

َ
 ق

َ
ھ. وقال ھ؛ إذ �ان يردُّ عطش

 ا�حارث العُ 
ْ
 أل�ّ  ؛� ومكحول: ال �شربِ� ك

ً
 �ا ال تز�ده إال عطشا

ّ
 ؛ال �شرب :اف��. وقال مالك والش

 أل�ّ 
ً
  �ا ال تز�ده إال عطشا

ً
�ا ال تز�ل ضرورة العطش قول من قال: إ�ّ  ...قال أبو بكر ��وجوعا

  ؛وا�جوع: ال مع�ى لھ
ّ
مق عند �ا تمسك الرَّ من حالها أ�ّ  ھ معلومٌ من وجه�ن: أحدهما: أن

ِ  ْن رورة، وتز�ل العطش. ومِ الضّ 
ّ
  ،فيما بلغنا ،ةمَّ أهل الذ

ً
�شرب  اكتفاءً  من ال �شرب املاء دهرا

 ر عنھ. فقولهم �� ذلك ا�خْم 
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أن  ھ إن �ان كذلك �ان الواجُب من حال شار��ا. والوجھ اآلخر: أنَّ  ملعلوِم ا املعقوِل  غ��ُ 

 
َ
 .)1(»روره ال تقع إ�� شرب ا�خمرالضّ  إنَّ  :ائل ع��ا ونقول الّس  نحيل مسألة

لف �� جواز شرب ا�خمر للتداوي وللعطش. قال مالك: ال وقد اختُ «وقال ابن حجر: 

 �شر��ا؛ أل�ّ 
ً
  و األ�ّح . وهذا ه�ا ال تز�ده إال عطشا

ّ
التعليل يقت��ي قصر  افعية، لكِن عند الش

 
َ
خ  ي�ون بطبعھ حارّ  ذ من ��يٍء املنع ع�� املتَّ

ً
 ا املتَّ �يب. أمَّ نب والزَّ �العِ  ا

َ
  ذ من ��يٍء خ

َّ
ع�� بارد �الش

قال ا�جو��ي:  اص.ا�جصَّ هو ما قالھ  ، كما ال يخفى،واب املعقول �� هذه املسألة. والصَّ )2(»فال

ى ا�خمَر؛ فإ�ّ عطش إ�� الضّ من انت�ى بھ ال«
َ
 رورة، �عاط

ُ
ن العطش، وال ي�ون استعمال ِ

ّ
سك

ُ
ها �ا �

ن العطش، فليس ع�� بص��ة، وال �ُ  ِ
ّ
سك

ُ
هذا  مثُل  عدُّ �� حكم العالج. ومن قال: ا�خمر ال �

، بل هو غلط وَ 
ً
 .)3(»��ا عن املاء عاقر ا�خمر يج��ىءُ ، وُم آيٌل إ�� ا�حّس  ٌم وْه مذهبا

 ومن األمثلة أيض
ً
  ا

ُ
  مسألة

َ
  ّق ش

ُ
 بطن امليتة إلخراج جني��ا إذا �انت ت

ُ
ھ، فقد ر�� حيات

 ھ سالمتَ  ألنَّ « ؛عن ذلك فمنع منھ ، رحمھ هللا،ئل مالكُس 
ٌ
  مشكوكة

ُ
 .)4(»ن��ك حرم��ا لھفال ت

 «ألنَّ  ، رحمھ هللا؛وكذا منع منھ أحمد
ً
 ، وال يتحقَّ هذا الولد ال �عيش عادة

ّ
ھ يحيا، فال يجوز ق أن

 . وكذا منع منھ إ�حاق، )5(»موهوم ألمرٍ  نٍة ة متيقَّ هتك حرم

 .)159/ 1( :أحكام القرآن للجصاص )1(
 .)80/ 10( :فتح الباري البن حجر )2(
 .)221/ 18( للجويين: �اية املطلب )3(
 .)531/ 1( لعليش: منح اجلليل شرح خمتصر خليل )4(
 .)411/ 2( :املغين البن قدامة )5(
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 وأمر �شّق  .)1(»ھ ولٌد ��؟!بأنَّ  ن�ستيقِ كيف يجوز ذلك، وليس أحٌد «رحمھ هللا، وقال: 

من  أوكُد  حرمة ال��ّ  ألنَّ «، )3(وهو مذهب الشافعية ،)2(أبو حنيفةجيت حياة الولد إذا رُ البطن 

 .)4(»تحرمة امليِّ 

 ومن األمثلة أيض
ً
رت « ، قالوا:ورد عن ا�حنفية �� قتل ا�جن�ن ملص�حة األمّ  ام ا لو �عسَّ

  والدة املرأة، والولد ��ٌّ 
ّ
 يف ع�� األمّ رب �� بط��ا، وِخ يضط

ّ
من تقطيع الولد  نُع متَ ھ يُ ، فإن

 )5(»موهوم أمرٌ بھ  موت األمّ  إلخراجھ؛ ألنَّ 
ُ
ا �� زما��م، وأمَّ  ظر إ�� حال الطّبِ هذا بالنَّ  :لت. ق

 ن�ن إذا �ان �� بقائھ حيّ أف�ى معظم املعاصر�ن بجواز قتل ا�جلذلك و  ؛يوم فاألمر مختلفال
ً
 ا

ق ع�� األم   ،خطٌر محقَّ
ّ

رر�ن من باب ارت�اب أخف  .)6(الضَّ

  -املث��ة ل�جدل  -ومن األمثلة 
ً
  أيضا

ُ
 رَ  مسألة

ْ
ملن زنت، فقد ذهب غشاء الب�ارة  قت

بل إ�� ندبھ ��  ،ع �علمھ، إ�� جواز ذلكتَّ  وَم شيخنا الدكتور محمد �عيم ياس�ن، حفظھ هللا

دينت بھأو  من لم �ش��ر بالّز�ى حّقِ 
ُ
 ، من باب طلب السَّ أ

ْ
��،  

ً
تق ماح بالرّ أنَّ مفاسد السَّ  زاعما

 ال�ي يذكرها املحرِّ 
ٌ
�عد أن أفاض ��  ا قالبخالف املصا�ح امل��تبة ع�� ا�جواز. ومّم  مون موهومة

 
ّ

  ب�ن أنَّ ظر يت�ذا النّ �«: رحالش
ٌ
 ،موهومة مفسدة التغر�ر �� فعل الطبيب برتق الب�ارة مفسدة

 وأما املفسدة ..حر�م.بالتّ  ب�ى عل��ا حكٌم وال تص�ح أن يُ 

 .)3743/ 7( للمروزي: مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه )1(
 ).142/ 2فتح القدير للكمال بن اهلمام: ( )2(
 ).301/ 5اجملموع للنووي: ( )3(
 .)62/ 3(للماوردي: احلاوي الكبري  )4(
 ).238/ 2. وتُنظر: حاشية ابن عابدين: (196شرح القواعد الفقهية للزرقا: ص )5(
 .37البار: ص بية فقهية حملمد عليكلة اإلجهاض: دراسة طيُنظر: مش )6(
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تق، ف�ي مفسدة و�� احتمال ��جيع الفاحشة، بقيام األطباء �عمليات الرّ  األخرى،

 
ٌ
  موهومة

ً
 . )1(»أيضا

ف �� ارت�اب أحد  املطلب الرا�ع: ا�خالف �� انحصار اخِتيار   
ّ
�ل

ُ
ھ  رر�نالضَّ امل

َّ
وأن

 
ً
 :ال خيار ثالثا

 ِ
ّ

  رر�نالضَّ ال يجوز عند الفقهاء ارت�اب أخف
ُ
ن فعل  إال إذا �ع�َّ

ً
لعدم فعل  ھ سبيال

 اآلخر الذي هو أعظم منھ.  رر الضّ 
ّ

ا تتا�ع مّم  - رر�نالضّ أحد  ن فعِل أع�ي �ع�ُّ  -رط وهذا الش

 عند االستدالع�� ذكره أهل العلم 
ً
  ل بالقاعدة صراحة

ً
ر�حة �� ومن عبارا��م الصّ  .وضمنا

إذا «و، )2(»من قطع أحدهما دٌّ إذا لم يكن بُ قصدوا إ�� قطع أعظم الضرر�ن  �مإ�ّ «ذلك: 

مان    ،)3(»أعظمهما إال بفعل أدناهما ال يمكن ترُك اجتمع محرَّ

"عملية الرتق العذري يف ميزان الشريعة اإلسالمية" حملمد نعيم ياسني. (جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية،  )1(
 وجود الغشاء عالمة غري معتربة شرعاً  م). وحاصل قوله هو: إنّ 1988 ،10: العدد 5جمللد:جامعة الكويت، ا

 اعتربه الشارع مفيداً  لطبيب عندما يعيد غشاء البكارة إىل ما كان عليه ال يطمس دليالً ، فاالداللة على الزىنيف 
أن يردَّ املرأة هلذا  وليس للزوج شرعاً ، املرأة بإمجاع الفقهاءزىن  يثبت هبتكهغشاء البكارة ال  لوقوع الزىن؛ ألنّ 

اس . مث إنَّ ردود فعل النّ رعرفية مل يعرتف هبا الشّ قرينة عُ  على انبىن ظنٍّ  ذلك سوءُ  بب أو يطلِّقها؛ ألنّ السّ 
والعقوبة عليه،  ا اعتمده الشارع يف إثبات الزىنا زيادة عمَّ قابية على هذه العالمة هي ردود غري شرعية؛ أل�ّ العِ 

من  : ويف القلب شيءٌ  -أمين  -. قلت كر عن الزىنما أدَّى إليه من تثبيط البِ  فكان باطالً  وهذا ال جيوز شرعاً 
ه اعرتف هبذه املفاسد ومل ينفها، لكن رجَّح عليها شيخنا ليس هذا موطن بسطه. ولو أنّ  هذا التعليل الذي ذكره

 رت وغريها يف تسويغ اجلواز لكان قوله أقرب، واهللا أعلم.مصلحة السَّ 
 .)161/ 20( البن عبد الرب:التمهيد  )2(
 .)57/ 20( البن تيمية: جمموع الفتاوى )3(
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ِ «و
ّ

من  ّد م يكن بُ فإذا ل«و ،)1(»ّد إذا لم يكن من أحدهما بُ رر�ن الضَّ  ارت�اب أخف

 «و ،)2(»ح أهون الضرر�ناإلضرار بأحدهما ترجَّ 
َ
وجب ارت�اب  م أحد الضرر�نزِ إذا ل

 الضّ  أن العقل والشرع ين�ى عن ارت�اب أشّد  معلومٌ «و ،)3(»هماأخّف 
ّ

 رر�ن، و�أمر بارت�اب أخف

ا من ف�� ناَص ال مَ �� ا�حاالت ال�ي «و ،)4(»من ارت�اب أحدهما دَّ بُ  إذا �ان الرر�ن الضّ 

  ،املفسدة
ّ
  رر�ن وأشّد صار إ�� دفع أعظم الضَّ ھ يُ فإن

ّ
 .)5(»واألد�ى املفسدت�ن بارت�اب األخف

 
ّ
تحقيق مناطھ �� الفروع أثار  فاق الفقهاء ع�� هذا الشرط �� ا�جملة إال أّن ورغم ات

�� ألد�ى ا فعل الشرّ  أنَّ  همعضُ ينما يرى �بي��م �� تطبيق القاعدة ع�� الوقائع، فب خالفاٍت 

  آخر جائزٌ  بل ثمة فعٌل  ،األع�� ن لدفع الشرّ ال يتع�َّ  ما واقعٍة 
ً
  أو أقلُّ  شرعا

ً
كن أن ي�ون يم ،شرا

 
ً
 عن ارت�اب ما ادُّ  بديال

ّ
 �� أن

ّ
أو ال  ،هم اآلخر إ�� هذا البديلھ �عضُ ال يتنبَّ  __ ر�نھ أهون الش

 
ً
  يقتنع ب�ونھ بديال

ً
 األعظم. لدفع الشرّ  �افيا

 
ُ
�� جواز الكذب إذا ترتبت عليھ مص�حة كما �� اإلصالح ب�ن هم ومن أمثلة ذلك خالف

ص قومٌ النّ    اس، وا�حرب، ونحو ذلك، فرخَّ
ّ

ھ أهون الش
ّ
ر�ن، ومنع آخرون منھ؛ ألنَّ �� بھ؛ ألن

 
ً
 و�ديال

ً
��ي:  املعار�ض مندوحة

َّ
 اختلف «عن الكذب. قال الط

 .)525/ 10( البن حجر: فتح الباري )1(
 .)142/ 11( :املبسوط للسرخسي )2(
 .)19/ 8شرح خمتصر خليل للخرشي ( )3(
 .)642/ 3(البن عثيمني: شرح رياض الصاحلني  )4(
): قرار رقم: 305(ص:  174 - 1قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي  )5(

 .بشأن الضوابط الشرعية للبحوث الطبية البيولوجية على اإلنسان ،)10/17( 161
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يھ رسول هللا، ص�� هللا ص فرخَّ  فقالت طائفة: الكذب الذي العلماء �� هذا الباب:

 عليھ وسلم، �� هذه الثالث هو جميع معا�ي الكذب...

 
ً
�� َجّدٍ وال لعب. روى سفيان عن األعمش قال:  وقالت طائفة: ال يص�ح الكذب �عر�ضا

ِ رُ  الذيذكرُت إلبراهيم ا�حديث 
ّ
اس، فقال إبراهيم: �انوا ص فيھ الكذب �� اإلصالح ب�ن النّ خ

صون �� الكذب ِ
ّ
 �� جّدٍ وال هزل... ال يرخ

ِ رُ  وقال آخرون: بل الذي
ّ
حبُّ بأنَّ �� عبّ  ص فيھ هو املعار�ض. وقد قال ابُن خ

ُ
اس: ما أ

 .)1(»بمعار�ض الكذب كذا وكذا. وهو قول سفيان وجمهور العلماء

 
ُ
 من املال، ما إذا خال بيت املال فيهم وم��ا اختالف

َّ َ
هم ات، فرأى �عضُ ولة امللمَّ ت بالّد وأمل

 ع�� األغنياء  أمواٍل  توظيف
ُ
  ذلك ألنَّ  ؛ولةالّد  ح�ى تندفع حاجة

ّ
 أهون الش

ّ
اط�ي: ر�ن. قال الش

» 
ّ
 ا إذا قرّ إن

ً
 ُم  رنا إماما

ً
  را إ�� تكث�� ا�جنود لسّدِ مفتقِ  طاعا

ّ
 الث

ُ ْ
 غور وحماية امل

َّ
سع األقطار، لك املت

 ْد �ان عَ وارتفعت حاجات ا�جند إ�� ما ال يكف��م، فلإلمام، إذا  ،املال وخال بيُت 
ً
ِ ال

ّ
ف ، أن يوظ

 
ً
 ب لهم �� ا�حال، إ�� أن يظهر ماٌل  ع�� األغنياء ما يراه �افيا

ّ
 ھ لو لم يفعل اإلمامُ بيت املال...فإن

 ذلك النِّ 
ُ
 نا عُ اإلمام، وصارت ديارُ  ظام بطلت شوكة

ً
 الستيالء الكفَّ  رضة

ّ
ِ ار. وإن

ّ
ھ ما نظام ذلك �ل

 
ُ
رون من ال شوكة

َ
وا��اإلمام �عدلھ، فالذين َيْحذ لو انقطع ع��م  [أي فرض الضرائب] دَّ

 
ّ

 الش
َّ
 وكة، �ستحقرون باإلضافة إل��ا أموالهم �ل

ً
ورض هذا عن اليس�� م��ا. فإذا عُ  ها، فضال

 رر العظيم الضّ 

 .)82/ 8( نقله عن الطربي ابن بطال يف شرح صحيح البخاري: )1(
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 بالضّ 
ّ

 حق لهم بأخذ البعض من أموالهم، فال يُ رر الال
ّ
ا�ي عن تمارى �� ترجيح الث

 .)1(»األول 

 
ّ
�اض ع�� التوظيف بل يمكن أن تندفع ا�حاجة باالق�ِ  نھ ال يتع�َّ لكن رأى آخرون أن

 .)2(يفعلھ عند مسيس ا�حاجات ،ص�� هللا عليھ وسلم ،بيت املال، كما �ان الن�ي

مسألة �جز الزوج عن عن الوفاء بحاجات الدولة ناظر مسألة �جز بيت املال ا يُ ومّم 

  التفر�ق فقة ع�� زوجھ، فأجاز لها ا�جمهور طلَب النَّ 
ً
  اختيارا

ّ
ا�حنفية  ر�ن، ولم يرَ ألهون الش

  ألنَّ  ؛ذلك
ً
  أقلَّ  لد��ا خيارا

ً
قال ال�اسا�ي:  .وجع�� الزّ  االستدانةوهو  ،من التفر�ق ضررا

رر، فوق ضرر املرأة ��جز �اح ع�� الزوج من غ�� رضاه، وهذا �� الضّ التفر�ق إبطال ملك النِّ «

زوج إذا طلبت املرأة الفرض، و�أمرها فقة ع�� الالقا��ي يفرض النّ  فقة؛ ألنَّ الزوج عن النّ 

سار، فتص�� دانة إن لم يكن إ�� وقت اليَ باإلنفاق من مال نفسها إن �ان لها مال، و�االستِ 

 
ُ
  النفقة

ً
 مَّ �� ِذ  دينا

ّ
ر تھ بقضاء القا��ي، ف��جع املرأة عليھ بما أنفقت إذا أ�سر الزوج، فيتأخ

 .)3(»فوق ضرر التأخ��اإلبطال  ها إ�� �سار الزوج وال يبطل، وضرُر حقُّ 

  -املعاصرة  -األمثلة ومن 
ُ
هم جواز رأى �عضُ  فبينماهم �� اتخاذ بنوك ا�حليب، خالف

 
ً
  ذلك دفعا

ُ
 حاج��م إ�� ال الوزن ونحوهم ممن �شتدُّ ج وناق��ي دَّ لألضرار عن األطفال ا�خ

ّ
�ن ل

مِ الختالط  ؛ر آخرون التحر�مالطبي��، قرّ   تندفع حاجة ا� ألنَّ ؛ و ضاعة�ن بالرَّ املحرَّ

 .)619/ 2( :االعتصام للشاطيب )1(
 ، وما بعدها.247ذكر هذا الرأي عنهم اجلويين يف غياث األمم وفنَّده: ص )2(
 .)330/ 2( للكاساين: يب الشرائعبدائع الصنائع يف ترت )3(
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 إنَّ «بوجود املرضعات، وقد أشار إ�� ذلك قرار مجمع الفقھ اإلسالمي حيث جاء فيھ: 

 ِ
ّ
 العالقات االجتماعية �� العالم اإلسالمي توف

َ
داج أو ناقص الوزن أو املحتاج إ�� ر للمولود ا�خ

 
ّ
الذي �غ�ي عن ، األمر يحتاج إليھ من االس��ضاع الطبي��ة ما �ن البشري �� ا�حاالت ا�خاصّ الل

 .)1(»بنوك ا�حليب

 وم��ا خالفهم �� جواز 
َّ
ضرورة  رأى املج��ون أنَّ ، فقد لتعليم الطّب  ة املسلم�شر�ح جث

 
ً
رأت هيئة كبار العلماء �� اململكة ألهون الشر�ن، لكن  التعليم تبيح مثل هذا الفعل ارت�ابا

ا جاء �� قرار ومّم  .عصوم�نرورة تندفع بإجازة �شر�ح جثث غ�� املهذه الضّ  أنَّ السعودية 

 م العل�ي �� مجاالت الطّب �� التشر�ح مصا�ح كث��ة ظهرت �� التقّد  حيث إّن «: 47الهيئة رقم 

 املجلس يرى  املختلفة، فإّن 
ّ
 ة اآلدمي �� ا�جملةجواز �شر�ح جث

ّ
 ، إال أن

ً
  ھ نظرا

ّ
ريعة إ�� عناية الش

 
ً
 كعناي��ا بكرامتھ حيّ  اإلسالمية بكرامة املسلم ميتا

ً
 ا

ً
 التشر�ح فيھ ام��اٌن  إ�� أنَّ  ... ونظرا

 الضّ  لكرامتھ، وحيث إّن 
ٌ
ر ا�حصول ع�� جثث أمواٍت  رورة إ�� ذلك منتفية غ�� معصومة،  بتيسُّ

 ض �جثث أمواٍت وعدم التعرّ  ،املجلس يرى االكتفاء بتشر�ح مثل هذه ا�جثث فإنَّ 

 .)2(»معصوم�ن

) قرار رقم: 7(ص:  174 - 1قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي  )1(
 .) بشأن بنوك احلليب6/2(6

حصر اإلباحة يف غري املعصومني من يف القرار اهر . الظّ )238/ 2( هليئة كبار العلماء: البحوث العلمية )2(
ه من اليسري هذه األيام احلصول ون من املسلمني، والقاتل من الذميني. وال أظنّ ر، وهم احملاربون واملرتدّ االكفّ 

إنَّ عدم العصمة يبيح القتل يف حال احلياة، وال عالقة له حبرمة اجلسد اإلنساين بعد  على جثث هؤالء، مثّ 
لوا بقتلى املسلمني. لو أجاز القراُر تشريح جثث لو مثّ  احملاربني وحّىت   يف حقّ املوت، ولذلك ُ�ينا عن املثلة حّىت 

، لتوافر هذه اجلثث، وألنَّ للمسلم من معقوالً  للتعليم دون خصٍّ هلا باملعصومني، لكان بديالً  الكافرين عموماً 
 رين.الشّ  ، ما ليس للكافر فُريتكب أخفّ وميتاً  احلرمة والكرامة، حياً 
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 كقفزةٍ  ،طبي�� انفتق غشاؤها لسبٍب تق غشاء الب�ارة ملن وكذا خالفهم �� جواز رَ 

ر املفسدة تندفع بأن  ، فقد رأى �عضهم أنَّ ونحوها   ُيحّرِ
ً
طبية �سبب  لها الطبيب شهادة

ال يكفي �� «محمد �عيم ياس�ن: د. تق ��ذا البديل. قال شيخنا ق، ولم يقتنع املج��ون للرَّ التمزُّ 

  ر لهنَّ أن ُيحرَّ  �� ودفع األذى ع��ّن السَّ 
ٌ
ق دون إصالح الغشاء؛ لعدم ية �سبب التمزُّ بِّ ط شهادة

فاعلية هذا اإلجراء �� الواقع، وعدم كفايتھ �� إقناع زوج املستقبل ب��اءة زوجتھ، وعدم 

دفع رض أقوى من أن يُ �� قضايا العِ  شيطان الشّك  اس، فإنَّ إقناع املتسامع�ن بذلك من النّ 

 .)1(»بمثل هذا

 ة السَّ بار مشروعيّ املطلب ا�خامس: ا�خالف �� مدى اعت
َّ
ف �� بب الذي أوقع امل�ل

 
ّ
ِ رار إ�� ارت�اب حالة االضط

ّ
�� تجو�ز ال��خيص لھ بفعل أخف  رر�نالضّ  أخف

 :الضرر�ن

 
َّ
 إما أن يتسبَّ  :�نى إ�� حصر االختيار �� فعل أحد شرّ رف الذي أدَّ الظ

َّ
ف ب فيھ امل�ل

 ا ال. وإمَّ 

ب فيھ امل�لف: إما أن ي�ون في  ھ آثما أو ال. والذي يتسبَّ

ى إ�� الظرف وتختلف أنظار الفقهاء �� مدى اعتبار مشروعية فعل امل�لف الذي أدَّ 

 
ّ

 االستثنائي �� ال��خيص لھ بفعل أهون الش
ً
  ر�ن. فم��م من ينظر نظرا

ً
  موضوعيا

لشريعة اإلسالمية" حملمد نعيم ياسني. (جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية، عملية الرتق العذري يف ميزان ا")1(
 م).1988 ،10: العدد 5جمللد:جامعة الكويت، ا
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مذهب  �غلب ع��ت إل��ا، وذا �شبھ أن مات ال�ي أدَّ للمقّدِ  إ�� الواقعة دون اعتبارٍ 

  مات ويعتدُّ باملقّدِ  ��م من �عتدُّ ة، وما�حنفيّ 
ّ

ر�ن أو باملعيار ال�خ��ي �� تجو�ز فعل أحد الش

  ،، وذا �شبھ أن �غلب ع�� مذهب الشافعيةتحر�مھ
ً
 .بل ا�جمهور عموما

ِ  ولعّل 
ّ
ظر الفق�ي مسألة ل ع�� هات�ن املن�جيت�ن �� النّ من أبرز األمثلة ال�ي تدل

 لفإ�� اختالف السَّ  - إليھفيما �عود  - ف��ا ف، وال�ي �عود ا�خال ال��خيص للعا��ي �سفره

َم  الكرام
ْ
ال ِإث

َ
ْ�َ� َباٍغ َوال َعاٍد ف

َ
رَّ غ

ُ
َمِن اْضط

َ
�� تفس�� املقصود بالب�� والعدوان �� قولھ �عا�� {ف

ْيِھ}(البقرة:
َ
أهل التأو�ل �� تأو�لھ  ّن ا قولھ:"غ�َ� َباغ وال َعاد"، فإوأّم « قال ابن جر�ر:). 174َعل

 ة �سيفھ باغيغ�َ� خارج ع�� األئّم فقال �عضهم: �ع�ي بقولھ:"غ�� باغ"،  ون:مختلف
ً
عل��م �غ��  ا

 َجور، وال عادي
ً
  .)1(»فسٌد عل��م السبيَل وعدوان، فُم  رٍب عل��م بح ا

َ
 ون
َ
ال «عن مجاهد قولھ:  َل ق

 قاطع
ً
 وال مفارقللسبيل،  ا

ً
 ة، وال خارجلألئّم  ا

ً
 باغي صية هللا، فلھ الرخصة. ومن خرج�� مع ا

ً
أو  ا

 عادي
ً
 ��  ا

ُّ
إذا خرج �� « ب قولھ:عن ابن املسيِّ و . )2(»رَّ إليھمعصية هللا، فال رخصة لھ وإن اضط

 
ّ
 سبيل من ُسُبل هللا فاضط

ّ
ر إ�� امليتة أ�ل. وإذا خرج يقطع ر إ�� شرب ا�خمر شرب، وإن اضط

 
ّ
 .)3(»ر�ق، فال رخصة لھالط

ا�حراَم �� أ�لھ،  غ�َ� باغ وال عاد": غ�َ� باٍغ وقال آخرون: �� تأو�ل قولھ:"«: ابن جر�رقال 

 
ُ
 غ�� باغ �� أ�لھ، وال «ونقل عن قتادة قولھ:  .)4(»بيَح لھ منھوال معتٍد الذي أ

 .)322/ 3(: تفسري الطربي )1(
 املرجع السابق. )2(
 املرجع السابق. )3(
 املرجع السابق. )4(
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 عاٍد: أن يتعّد 
ً
غ�� «. وعن ا�حسن قولھ: )1(»إ�� حرام، وهو يجد عنھ َمندوحة ى حالال

 أن يأ�ل ذلك َ�غي«وعن ابن ز�د قال:  .)2(»ف��ا وال معتٍد ف��ا بأ�لها، وهو غ�يٌّ ع��ا باٍغ 
ً
 يو�عّدِ  ا

ً
 ا

ي، ينكر ى بأ�ل هذا ا�حرام هذا التعّد ه، و�تعدَّ عن ا�حالل إ�� ا�حرام، و���ك ا�حالل وهو عنَد 

 .)3(»أن ي�ونا مختلف�ن، و�قول: هذا وهذا واحد

 من ق وأو�� هذه األقوال بتأو�ل اآلية قوُل «: قال ابن جر�ر
ّ
 ر غ�� باٍغ ال: فمن اضط

 وجود غ��ه ممَّ ب�� أ�لھ، ولھ عن ترك أ�لھ،  م عليھ من أ�لھ، وال عاٍد رُ بأ�لھ ما َح 
َّ
 ھ هللا لھ،ا أحل

 
ٌ
 �عا�� ِذ  ،هللا وذلك أنَّ  �ى.وغِ  مندوحة

ْ
ْص ألحٍد  ،هرُ ك

ّ
فإذ �ان ذلك  ..�� قتل نفسھ بحال. لم يرخ

 
َّ
ط

ُ
 كذلك، فالواجُب ع�� ق

ّ
 إ�� طاعة هللا، والرجوُع  غاة ع�� األئمة العادلة،ر�ق والبُ اع الط

ُ
األو�ة

 من معا��ي هللا،إ�� ما ألزمهما هللا الرجو 
ُ
هما باملجاعة، ف��دادان أنفِس  ال قتَل  ع إليھ، والتو�ة

 ثمإ�� إثمهما إ
ً
 الفهما أمَر هللا ِخ ، وإ�� خالفِ ا

ً
 .)4(»ا

 فة للعا��ي ا��حب إ��لف �� ال��خيص باألح�ام املخفَّ وهذا ا�خالف الذي ب�ن السَّ 

ى الشاف�� وا�جمهور ى أبو حنيفة رأي ا�حسن وقتادة، (أهل العراق)، وتب�َّ أئمة الفقھ، فتب�َّ 

 رحم هللا ا�جميع.رأي مجاهد وابن املسيب، (أهل ا�حجاز). 

 ِ
ّ

مسائل  من جانٌب هذا األصل تأث�� ال�ي يظهر ف��ا  رر�نالضّ  ومن مسائل ارت�اب أخف

 ذكر أن ، �عد قال ابن عرفةالغصب. 
ً
  عددا

ّ
  رر�نالضّ  من مسائل ارت�اب أخف

 املرجع السابق. )1(
 املرجع السابق. )2(
 املرجع السابق. )3(
 املرجع السابق. )4(
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 ،رر رر�ن باعتبار ذات الضّ الضّ  ا�خالف �� هذا اعتبار أشّدِ  سبُب «: �� باب الغصب

 وَم 
ُ
 ن ي�حُقھ من حيث �ون

ً
ال يرى  -من املسائل  �� عدٍد  - فأبو حنيفة .)1(»وغ�� غاصب ھ غاصبا

 لواقعة الغصْ 
ً
  ب أثرا

ّ
، وا�جمهور ال يرون تطبيق رر�نالضّ  �� ا�حيد عن قاعدة ارت�اب أخف

 الغاصب متعّدٍ  ألنَّ  ؛القاعدة
ٌ

لھ، وهو  عليھ وترخيٌص  ، وتطبيق القاعدة �� صا�حھ تخفيف

 
ً
��  ، رحمهما هللا،د بن ا�حسن والشاف��في املناظرة ال�ي جرت ب�ن محّم ف لذلك. ليس أهال

 ة الذي غصَ مسأل
ً
  وردُّ فينة ّس ال نقُض  يجبقال الشاف�� سفينة، بناء وجعلھ ��  ب لوحا

ّ
وح الل

ص�� هللا  ،أليس قد قال الن�ي«د بن ا�حسن: فقال لھ محّم  ،بقيمتھ إ�� مالكھ إذا لم يقبل

بھ  بنفسھ، لم يضرَّ  : هو أضرَّ قلُت «قال الشاف��:  »!ھ وسلم: "ال ضرر، وال إضرار"؟علي

ھ ألنَّ ؛ لسفينةنقض ا اءَ جرّ ع�� الغاصب  سيقعرر الذي فالشاف�� لم يلتفت إ�� الضّ  .)2(»أحد

 ع�� وجھ العدوان. ابتداءً  فيھ�سببَّ هو الذي 

 «قال ال�اسا�ي: 
َ
 بِ إذا غصب ل

ً
 رّ و آُج أ نا

ً
  ا

ً
ال يملك االس��داد فأدخلها �� بنائھ... أو ساجة

 ل�ا للغاصب بالقيمة خال عندنا، وتص�� مِ 
ً
  فا

ّ
فهو ع�� أصلھ املعهود ��  اف��، رحمھ هللا،للش

 ل الغاصب محظوٌر فع أنَّ  جنس هذه املسائل
ً
  ، فال يص�ح سببا

ً
 لثبوت امللك، ل�ون امللك �عمة

 
ً
  وكرامة

ُ
 ھ بالعدم شرعفالتحق فعل

ً
املغصوب  أنَّ  :ولنا كما �ان. غصوب منھملك امل َي قِ فبَ  ،ا

 
ً
ر الغاصب يتضرَّ  وألنَّ  ول الختالف املنفعة...آخر غ�� األ  باإلدخال �� البناء وال��كيب صار شيئا

 ر بزوال وإن �ان يتضرّ  ،املالكو  بنقض البناء.

 ).7/103منح اجلليل لعليش: ( )1(
 .122صالبن أيب حامت: آداب الشافعي ومناقبه  )2(
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ً
  لكنَّ  ،ملكھ أيضا

ّ
الغاصب  وض، ف�ان ضرُر ھ يقابلھ عِ ضرره دون ضرر الغاصب؛ ألن

 .)1(»فعأع��، ف�ان أو�� بالّد 

الغصب يأ�ي ا�خالف �� عقود الفساد ب�ن ا�حنفية باب ا�خالف ��  ِغرار وع�� 

بإزالة وجواز ت�حيحها  ،للعقود الفاسدةإثبات �عض اآلثار  ة أنَّ وا�جمهور فبينما يرى ا�حنفيّ 

  هو ارت�اٌب  سبب الفساد دون ا�حاجة إ�� الف�خ وال��اّدِ 
ّ

، يرى ا�جمهور وجوب رر�نالضّ  ألخف

هذا الف�خ، وذلك  اءَ أحدهما جرَّ ع�� رر الواقع ع�� املتعاقدين أو إ�� الضّ  الف�خ دون نظرٍ 

َر�ن ن ل�و��ما آثم�  ان التخفيف.قَّ ِح العقد الفاسد فال �ستَ ب �� هذا �� التسبُّ أو ُمقّصِ

 
ُ
 ع �� ا�حاجة إ�� املوقِ بب مشروعية السَّ  ومالحظة

ّ
وعدم  ،رر�نالضّ  األخذ بأخف

ع��  ،ال بأس بھ من املسائل الفقهية املعاصرة، م��ا هو مأخذ ا�خالف �� عدٍد  ،ذلكمالحظة 

  ،سبيل املثال
ُ
  مسألة

َ
ط املوقع �� ا�حاجة إ�� األخذ ب فالذين اعت��وا السبّ  :فجواز إجهاض النُّ

 
ّ

عذر فيھ املرأة قوا �� ا�حكم ب�ن أن ي�ون ا�حمل حصل �سبٍب فرَّ  رر�نالضّ  بأخف
ُ
 ٍب كغصْ  ،�

فلم يج��وه، والذين لم �عت��وا  ي�ون حصل �سبب الّز�ى فأجازوا اإلجهاض، و��ن أن ،وإكراه

 . قوا ب�ن ا�حال�نبب لم يفرِّ الّس 

 قوا ب�ن من انفتق غشاء ب�ار��ا لعذرٍ فرَّ  فالذين :ء الب�ارةتق غشاذلك مسألة رَ  ومثُل 

 ع بب املوقِ التفتوا إ�� الّس  ،ومن انفتق غشاؤها �سبب الّز�ى
ّ

 �� ا�حاجة إ�� األخذ بأخف

  قوا لم يلتفتوا إ�� ذلك.، والذين لم يفرّ رر�نالضّ 

 .)149/ 7( للكاساين:بدائع الصنائع  )1(
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 موقف املعاصر�ن من كث�� من الرُّ  اختالفأيضا ومن ذلك 
َ
ع��  ص ال�ي ت��تبخ

 اإلقامة �� بال 
َ
اإلقامة ��  ع �� ال��خيص من أنَّ �� عدم التوسُّ  رب، حيث ينطلق �عضهمد الغ

ال تجوز،  ،أو حبٍس  ،أو �عذيٍب  ،كخوف قتٍل  ،�جئةلغ�� ضرورة ُم  ،ار ع�� وجھ الدوامبالد الكّف 

وال  .ضرورةال ال تبلغ حدَّ ملسلم�ن �� ديار الكفار، هذه األعصار، املقيم�ن من ا أك��ِ  وحاُل 

عون �� ال��خيص إ�� هذا األمر يلتفِت   .املتوّسِ
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 ا�خاتمة

 و�عد:  ،وآلھ ومن وااله، ا�حمد � والصالة والسالم ع�� رسول هللا

 :الدراسةهذه رات قرَّ ُم  فهذه أهمُّ 

1.  ِ
ّ

�� فقھ املوازنة ب�ن املصا�ح الّضرر�ن أصٌل شر��ٌّ كب��  قاعدة ارت�اب أخف

من  ٌع ع عنھ جممن املسائل، وتفرَّ  عليھ كث��ٌ  وقد ُب�ي عند �عارضها.واملفاسد 

ِ واملعاي�� القواعد 
ّ
 واملوازنة ب�ن املفاسد واملصا�ح م عملية ال��جيحال�ي تنظ

 امل��احمة.

  إجماٍع  هذا األصل محلُّ  .2
ٌ
  ب�ن الفقهاء وتقوم عليھ أدلة

ٌ
 دَّ كث��ة ِج  استقرائية

ً
من  ا

 .نصوص الشارع

3.   
ّ
 فاق الفقهاء ع�� رغم ات

ً
  هذا األصل نظر�ا

ّ
ھ يظهر ا�خالف بي��م �� تن�يلھ ع�� إال أن

 أعيان املسائل.

�� تحقيق مناط هذا األصل �� الوقائع، بحسب  �عود ا�خالف ب�ن الفقهاء .4

 استقراء الباحث، إ�� خمسة أسباب:

يمنع من ارت�اب ما قد  ا�خالف �� اعتبار القاعدة عند وجود نّصٍ خاّص  )أ 

 
ُ
 الضّ يبدو �ون

َّ
 رر�ن.ھ أخف

 رر�ن أعظم. ا�خالف �� تقدير أّيِ الضّ  )ب 

كب ا�خالف �� تقدير درجة احتمالية وقوع أعظم الضّ  )ج 
ُ
رر�ن إذا ارت

هما.   أخفُّ

ف �� ارت�اب أحد الضّ  )د 
ّ
ھ ال خيار رر�ن وأنَّ ا�خالف �� انحصار اختيار امل�ل

 
ً
 .ثالثا

 ا�خالف �� مدى اعتبار مشروعية الّس  )ه 
ّ
 بب الذي أوقع امل�ل

َ
�� حالة  ف

 ا
ّ
ِ الضط

ّ
 . �� تجو�ز ال��خيص لھ بفعل أخّفهما رر�نالضّ  رار إ�� ارت�اب أخف

 

 وآخر دعوانا أن ا�حمد � رب العامل�ن
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 م، مكتبة الرشد، الر�اض.2000هـ/ 1421، 1ط

 ي (جامع البيان �� تأو�ل القرآن)، محمد بن جر�ر بن يز�د الط��ي، تفس�� الط��

 م، مؤسسة الرسالة، ب��وت.2000هـ/ 1420، 1تحقيق: أحمد شاكر، ط
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  التمهيد ملا �� املوطأ من املعا�ي واألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد

د العلوي بن عبد ال�� بن عاصم النمري القرط�ي، تحقيق: مصطفى بن أحم

هـ، وزارة عموم األوقاف والشؤون 1387ومحمد عبد الكب�� البكري(د.ط)، 

 اإلسالمية، املغرب.

  حاشية الشروا�ي ع�� تحفة املحتاج �� شرح امل��اج، عبد ا�حميد امل�ي

 م، املكتبة التجار�ة الك��ى بمصر، مصر.1983هـ/  1357الشروا�ي، (د.ط)، 

 الدر املختار، ابن عابدين محمد أم�ن بن عمر حاشية ابن عابدين: رد املحتار ع ��

م، دار الفكر، 1992هـ/ 1412، 2بن عبد العز�ز عابدين الدمشقي ا�حنفي، ط

 ب��وت.

  ا�حاوي الكب�� �� فقھ مذهب اإلمام الشاف��، أبو ا�حسن ع�� بن محمد بن

محمد بن حبيب البصري البغدادي الشه�� باملاوردي، تحقيق ع�� معوض وعادل 

 م، دار الكتب العلمية، ب��وت. 1999ه/ 1419، 1د املوجود، طعب

  ،حلية األولياء وطبقات األصفياء، أحمد بن عبد هللا بن أحمد أبو �عيم األص��ا�ي

 م، دار السعادة، مصر.1974هـ/ 1394

  ،جامع بيان العلم وفضلھ، يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد ال�� النمري

م، دار ابن ا�جوزي، اململكة 1994هـ/ 1414، 1��ي، طتحقيق: أبو األشبال الزه

 العر�ية السعودية.

  رسالة لطيفة جامعة �� أصول الفقھ املهمة، أبو عبد هللا، عبد الرحمن بن ناصر

بن عبد هللا بن ناصر بن حمد آل سعدي، تحقيق أبو ا�حارث نادر بن سعيد آل 

لطباعة والنشر والتوزيع، م، دار ابن حزم ل1997هـ/  1418، 1مبارك التعمري، ط

 ب��وت.
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  اْيماز الذه�ي، تحقيق: شعيب
َ
س�� أعالم النبالء، محمد بن أحمد بن عثمان بن ق

 م، مؤسسة الرسالة، ب��وت.1985هـ/ 1405، 3األرناؤوط، ط

  السيل ا�جرار املتدفق ع�� حدائق األزهار، محمد بن ع�� بن محمد بن عبد هللا

 دار ابن حزم، ب��وت. ، (د.ت)،1الشو�ا�ي اليم�ي، ط

  ،(د.ط) ،هـ دار 1426شرح ر�اض الصا�ح�ن، محمد بن صا�ح بن محمد العثيم�ن

 الوطن للنشر، الر�اض.

  ،شرح �حيح البخارى، ابن بطال أبو ا�حسن ع�� بن خلف بن عبد امللك

م، مكتبة الرشد، 2003هـ/ 1423، 2تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، ط

 الر�اض.

 الفقهية، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، �ححھ وعلق عليھ:  شرح القواعد

 م، دار القلم، دمشق.1989هـ/ 1409، 2مصطفى أحمد الزرقا، ط

  ،(د.ط) ،شرح مختصر خليل، محمد بن عبد هللا ا�خر�ىي املال�ي أبو عبد هللا

 (د.ت)، دار الفكر للطباعة، ب��وت.

 العدل إ�� رسول هللا  �حيح مسلم (املسند ال�حيح املختصر بنقل العدل عن

ص�� هللا عليھ وسلم)، مسلم بن ا�حجاج القش��ي النيسابوري، تحقيق: محمد 

 فؤاد عبد البا��، (د.ت)، دار إحياء ال��اث العر�ي، ب��وت.

  عملية الرتق العذري �� م��ان الشريعة اإلسالمية"، محمد �عيم ياس�ن. (مجلة"

 م).1988، 10العدد:  5�ت، املجلد:الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الكو 

  الغيا�ي غياث األمم �� التياث الظلم، عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن محمد

ا�جو��ي، أبو املعا��، ركن الدين، امللقب بإمام ا�حرم�ن، املحقق: عبد العظيم 

 هـ، مكتبة إمام ا�حرم�ن.1401، 2الديب، ط
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 ،ع�� بن حجر العسقال�ي، تحقيق:  أحمد بن فتح الباري شرح �حيح البخاري

 هـ، دار املعرفة، ب��وت.1379محمد فؤاد عبد البا��، (د.ط)، 

  ،(د.ط) ،فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيوا�ىي بن الهمام

 (د.ت)، دار الفكر، ب��وت.

  القواعد، ز�ن الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن ا�حسن الَسالمي

 الدمشقي ا�حنب��، دار الكتب العلمية، ب��وت.البغدادي ثم 

  قواعد األح�ام �� مصا�ح األنام، أبو محمد عز الدين عبد العز�ز بن عبد السالم

بن أ�ي القاسم بن ا�حسن السلمي الدمشقي، تحقيق: طھ عبد الرؤوف سعد، 

  ، القاهرة.مكتبة ال�ليات األزهر�ةم، 1991هـ/  1414(د.ط)، 

  اإللباس عما اش��ر من ا�حديث ع�� ألسنة الناس، كشف ا�خفاء ومز�ل

إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي ا�جرا�� ال�جلو�ي الدمشقي أبو الفداء، 

م، 2000هـ/ 1420، 1تحقيق: عبد ا�حميد بن أحمد بن يوسف بن هنداوي، ط

 املكتبة العصر�ة، ب��وت.

  �� ا�خالفة العثمانية، مجلة األح�ام العدلية، �جنة مكونة من عدة علماء وفقهاء

تحقيق: نجيب هواو��ي، (د.ط)، (د.ت)، نور محمد �ارخانھ تجارِت كتب آرام باغ، 

 كرا��ىي.

  ،(د.ط) ،املبسوط، محمد بن أحمد بن أ�ي سهل شمس األئمة السرخ�ىي

 م، دار املعرفة، ب��وت.1993ه/ 1414

  الدين يحيى ، أبو زكر�ا محيي »مع تكملة السب�ي واملطي��«املجموع شرح املهذب

 بن شرف النووي، (د.ط)، (د.ت)، دار الفكر، ب��وت.
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  مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد ا�حليم بن تيمية، تحقيق: عبد الرحمن بن

م، مجمع امللك فهد لطباعة امل�حف 1995هـ/ 1416محمد بن قاسم، 

 الشر�ف، املدينة النبو�ة.

 بن منصور بن ��رام،  مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإ�حاق بن راهو�ھ، إ�حاق

م، عمادة البحث 2002هـ/ 1425، 1أبو �عقوب املروزي املعروف بالكو�ج، ط

 العلمي، ا�جامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، اململكة العر�ية السعودية.

  ،م، دار 1993هـ/ 1413، 1محمد بن محمد بن محمد الغزا��، طاملستصفى

 الكتب العلمية، ب��وت.

  بن حنبل، تحقيق: شعيب  د بن حنبل، أحمد بن محمدمام أحممسند اإل

 م، مؤسسة الرسالة، ب��وت.2001هـ/ 1421، 1ناؤوط، طاألر 

  مسند الشهاب، أبو عبد هللا محمد بن سالمة بن جعفر بن ع�� بن حكمون

هـ/ 1407 ،2القضا�� املصري، تحقيق: حمدي بن عبد املجيد السلفي، ط

 .مؤسسة الرسالة، ب��وت م،1986

 م، 1985ه/ 1405، 1ة اإلجهاض: دراسة طبية فقهية ملحمد ع�� البار، طمش�ل

 الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة.

 ،تحقيق: حبيب  مصنف عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعا�ي

 هـ، املجلس العلمي، باكستان.1403، 2الرحمن األعظمي، ط

 ر�ج ما �� اإلحياء من األخبار، أبو املغ�ي عن حمل األسفار �� األسفار، �� تخ

الفضل ز�ن الدين عبد الرحيم بن ا�حس�ن بن عبد الرحمن بن أ�ي بكر بن 

 م، دار ابن حزم، ب��وت.2005هـ/  1،1426إبراهيم العرا��، ط
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  املغ�ي �� فقھ اإلمام أحمد بن حنبل الشيبا�ي، أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن

جماعي�� املقد�ىي ثم الدمشقي ا�حنب�� الشه�� بابن أحمد بن محمد بن قدامة ا�

 هـ، دار الفكر، ب��وت.1405، 1قدامة املقد�ىي، ط

  املنثور �� القواعد الفقهية، أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن ��ادر

 م، وزارة األوقاف الكو�تية، الكو�ت.1985هـ/ 1405 ،2، طالزرك�ىي

  ،محمد بن أحمد بن محمد عليش أبو عبد هللا منح ا�جليل شرح مختصر خليل

 م، دار الفكر، ب��وت.1989هـ/ 1409املال�ي، (د.ط)، 

  املهذب �� فقھ اإلمام الشاف��، إبراهيم بن ع�� بن يوسف الش��ازي، (د.ت)، دار

 الكتب العلمية، ب��وت.

  املوافقات، إبراهيم بن مو�ىى بن محمد الشاط�ي، تحقيق: مشهور حسن آل

 م، دار ابن عفان، اململكة العر�ية السعودية.1997هـ/ 1417، 1سلمان، ط

  (د.ت)، دار 2، ط�تيةاملوسوعة الفقهية الكو�تية، وزارة األوقاف الكو ،

 السالسل، الكو�ت.

 تحقيق: محمد بن أ�س بن مالك بن عامر األصب�� موطأ اإلمام مالك، مالك ،

 العر�ي، ب��وت. م، دار إحياء ال��اث1985هـ/ 1406فؤاد عبد البا��، 

  ،اية املطلب �� دراية املذهب، عبد امللك بن عبد هللا ا�جو��ي إمام ا�حرم�ن��

 م، دار امل��اج، جدة.2007هـ/ 1428، 1تحقيق: عبد العظيم محمود الديب، ط

  الوج�� �� إيضاح قواعد الفقة ال�لية، محمد صد�� بن أحمد بن محمد آل

 لرسالة، ب��وت.م، مؤسسة ا1996هـ/ 1416، 4بورنو، ط
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