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دراسة فقهية تطبيقية لقاعدة«:ال ضرر وال ضرار»

د .عبداٜنى أبرك



Legal maxims occupy a distinct position in the Fiqh literature. In fact
these are the exponents of the real nature, purposes and objectives of
the Shari’ah. These maxims which are generally expressed in precise
words are derived by the jurists after the extensive reading of Fiqh
literature. Muslim jurists have classified the legal maxims which are
various in numbers into different classes and have singled out five of
these as major legal maxims. The scope of these five maxims is very
broad and they apply almost to the every chapter of fiqh. The study of
these maxims not only develops the juristic skill in the reader but also
the similar scattered juristic cases may be combined under these
maxims. This study is an attempt at explaining one of these maxims La
Darar wa Lā Dirār (No incipient or retaliatory harm). The study begins
with the source of this maxims and brief explanation followed by its
applications in different chapters of fiqh. Sub-maxims derived from
this maxim are mainly focused, where meaning, sources and their
relation to the main maxims is discussed. The issues came under these
maxims are also referred to.

اٜنمد هلل رب العاٞنٌن ،كالصالة كالسالـ على سيدنا رسوؿ هللا اٞنبعوث ر٘نةن للعاٞنٌن،

كعلى آلو كصحبو كمن تبعهم بإحساف إذل يوـ الدين ،كبعد:
كدكنوا فيو
فإف علماء اٞنذاىب الفقهية ر٘نهم هللا اىتموا بالفقو اإلسالمي اىتمامان بالغان ٌ ،

تنوعت مسالكهم يف خدمة الفقو
اٞنؤلفات الكثًنة نثران كنظمان ،ككاف من نتاج ذلك أف ٌ
اىتموا بربط اٞنسائل الفقهية بقواعدىا كضوابطها  ،فاستقرءكا
اإلسالمي .فمنهم من ٌ
اٞنسائل الفقهية كقارنوا بينها ،كاستخرجوا منها جامعان مشرتكان بٌن تلك اٞنسائل ،فكاف

اٛنامع ىو «القاعدة الفقهية » ،كىو نتيجة جهد متواصل كتتبٌع لفركع الشريعة يف أبواب
الفقو.

التخصص بو نشأ «علم القواعد »،
فمن ضمن التأليف يف علم الفقو  ،كالتحصيل فيو  ،ك ٌ

فن عظيم ،جيمع األحكاـ الفرعية
ٌ
كتوسع التأليف فيو حح صار علمان مستقالن .كىو ٌ

العديدة ،كاٞنسائل اٞنتناثرة يف عبارات كجيزة  ،كٗنل مصقولة ،كتراكيب ١نكمة ،تضبط

كتقربو لألذىاف  ،كْنعلو سهل اٜنفظ ،كتبعده عن
كتنسق بٌن أحكامو كعللو ٌ ،
علم الفقوٌ ،
 األستاذ ادلشارك ،أكادميية الشريعة ،اجلامعة اإلسالمية العادلية إسالم آباد
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النسياف ،كتساعد يف تكوين اٞنلكة الفقهية ،كلذلك ظهر االعتناء بالقواعد الفقهية،
كاحتلٌت ١نلها من اإلجالؿ كاالحرتاـ  ،كصنٌفت فيو اٞنؤلفات العديدة يف كل مذىب.
كطئة
ت

ٔنتلف أنواع القواعد الفقهية  ،بالنظر إذل اٛنهة اليت ينظر منها إليها ،كُنسب
اعتبارات ٢نتلفة.

فمن حيث اتساعها ومشوذلا ،تنقسم إذل قسمٌن:

القسم األول :القواعد اٞنشتملة على مسائل كثًنة ،كمن أبواب متعددة ،كىي نوعاف:
النوع األول :القواعد اٞنشتملة على ٗنيع األبواب تقريبا ،كاليت قالوا :إف الفقو
الست الكربل ،كىي:
مبين عليها ،كىي القواعد اٝنمس ،أك ٌ







األمور ّنقاصدىا (.)1

اليقٌن ال يزكؿ بالشك (.)2
اٞنشقة ْنلب التيسًن (.)3
الضرر يزاؿ (.)4
العادة ١ن ٌكمة (.)5

ٔنتص بباب معٌن كلكنها أقل مشوالن
النوع الثاين :القواعد الشاملة ألبواب كثًنة ،كال ٌ
من القواعد اٝنمس الكربل ،كذلك مثل القواعد اآلتية:
 االجتهاد ال ينقض باالجتهاد (.)6
 إذا اجتمع اٜنالؿ كاٜنراـ غيلٌب اٜنراـ (.)7

 اإليثار يف القربات مكركه ،كيف غًنىا ١نبوب (.)8
 التابع تابع (.)9
 اٜندكد تسقط بالشبهات (.)10

القسم الثاين :القواعد اٞنشتملة على مسائل متعلقة بأبواب ١ندكدة ،أك معينو من أبواب
الفقو ،كىي ّنعىن الضابط ،كفق كجهة من يرل أنو ٢نتص بباب كاحد ،كمن أمثاٟنا:
 األدياف مبنية على العرؼ (.)11

 األصل يف األبضاع التحرمي (.)12
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قاعدة «ال ضرر وال ضرار »

إف الرتكيز يف ىذا البحث على دراسة إحدل القواعد الكربل ،كىي قاعدة «ال
اٞنتفرعة منىا كاٞنندرجة ٓنتها  .كقد عيٌرب عن قذه القاعدة يف
ضرر وال ضرار » ،كالقواعد ٌ
( )13
عربنا بو دليالن
كثًن من كتب القواعد الفقهية بػ «الضرر يزال »  ،كجعل مؤلٌفوىا ما ٌ

نبوم كبًن  ،كىو ييع ٌد من جوامع
عليها كأصالن ٟنا .كلكن ٞنا كاف منطوقها ٌ
نص حديث ٌ
كلمو صلى هللا عليو كسلم سار مسار القواعد الفقهية الكلية ؛ ٟنذا اخرتنا أف يكوف عنواف
ىذه القاعدة «ال ضرر كال ضرار ».

كيرجع اختيارنا ٟنذه القاعدة إذل أف الشريعة مبناىا على ٓنصيل اٞنصاحل
اٞنضرات كاٞنفاسد كتقليلها ،كمن مث فيجب معرفة اٞنصاحل كاٞنفاسد
كتكميلها ،كتعطيل ٌ
اٞنضرات .كالضرر يرجع إذل أحد
كٓنديدىا ّنا حيقق أعلى اٞنصاحل كيدرأ أعظم اٞنفاسد ك ٌ
مضرة  ،كىذه القاعدة تشمل كليهما.
أمرين :إما تفويت مصلحة ،أك حصوؿ ٌ


أصل ىذه القاعدة وأدلتها

احتجوا
نبوم كرمي نقلو ٗناىًن أىل العلم ك ٌ
ىذه القاعدة ػ كما ذكرنا ػ ٌ
نص ح ٌديث ٌ

اٝندرم
كلعل أجود الطرؽ لو ما ركاه اٜناكم كغًنه عن أيب سعيد
ٌ
بوٌ ،
صلى هللا عليو كسلم قاؿ:

 أف رسوؿ هللا

ضاره هللا ومن شا ّق شا ّق هللا عليو »(.)14
ضار ّ
«ال ضرر وال ضرار ،من ّ

كالشطر الثاين من اٜنديث كرد يف صحيح البخارم بلفظ

«ومن شا ّق ش ّق هللا

عليو يوم القيامة » (  .)15كٞنالك مرسالن عن عمرك بن حيٍن اٞنازين عن أبيو أف رسوؿ هللا
صلى هللا عليو كسلم قاؿ« :ال ضرر وال ضرار »(.)16
كالبن ماجة من طريق فضيل بن سليماف  ...عن عبادة بن الصامت

رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم «قضى أن ال ضرر وال ضرار » (.)17

 أف

كللدار قطين عن عائشة – رضي هللا عنها – عن النيب صلى هللا عليو كسلم قاؿ :

«ال ضرر وال ضرار » (.)18
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قاؿ أبو عمرك بن الصالح « :أسند الدار قطين ىذا اٜنديث من كجوه ٠نموعها

احتجوا بو ؛ فعن أيب داكد قاؿ :
كحيسنو ،كقد نقلو ٗناىًن أىل العلم ك ٌ
يقوم اٜنديث ٌ
ٌ
الفقو يدكر على ٙنسة أحاديث ،كع ٌد ىذا اٜنديث منها » (.)19


شرح مفردات القاعدة
الضر بالضم كالفتح :قاؿ األزىرم :كل ما كاف سوء حاؿ كفقر كش ٌده يف بدف
ّ

ضٌر بالضم ،كما كاف ضد النفع فهو بفتحها .كالضرر فعل الواحد ،كالضرار فعل
فهو ي

كفسره
االثنٌن ،فالضرر إٜناؽ مفسدة بالغًن مطلقان ،كالضرار :مقابلة الضرر بالضررٌ .
يضر الرجل أخاه ابتداءن كال جزاءن (.)20
بعضهم :بأف ال ٌ
كقيل :مها لفظاف ّنعىن كاحد تكلم هبما ٗنيعان على كجو التأكيد .كقيل :الضرر
االسم ،كالضرار الفعل .كقيل :الضرر ىو الذم لك فيو منفعة كعلى غًنؾ فيو مضرة .كقيل:
أضر بك من غًن جهة االعتداء باٞنثل
تضر من ٌ
يضرؾ  ،كالضرار أف ٌ
تضر من ال ٌ
الضرر :أف ٌ
كاالنتصار باٜنق (.)21

مضرة بوجو من الوجوه.
والضرر يرجع إىل أحد أمرين :إما تفويت مصلحة ،أك حصوؿ ٌ

ضره أـ ال  ،إال أف ينتصر
يضر بأخيو سواء ٌ
«كالذم يصح يف النظر :أف ليس ألحد أف ٌ

كيعاقب إف قدر ّ ،نا أبيح باٜنق ،كليس ذلك ظلمان كال ضرران إذا كاف على الوجو الذم
أباحتو الشريعة» (.)22


شرح القاعدة إمجاالً
ىذه القاعدة من أركاف الشريعة كتشهد ٟنا نصوص كثًنة من الكتاب كالسنة ،كىي

الضار كترتيب نتائجو يف التعويض اٞنارل كالعقوبة ،كما أهنا سند ٞنبدإ
أساس ٞننع الفعل ٌ
االستصالح يف جلب اٞنصاحل كدرء اٞنفاسد ،كىي قاعدة الفقهاء كعمدهتم كميزاهنم يف
تقرير األحكاـ الشرعية للحوادث.
كنص ىذه القاعدة ينفي الضرر فيوجب منعو مطلقان ،كيشمل ذلك الضرر العاـ
ٌ

كالضرر اٝناص ،كيشمل أيضان دفع الضرر قبل كقوعو بطرؽ الوقاية اٞنمكنة ،كما يشمل
أيضان رفعو بعد كقوعو ّنا ديكن من التدابًن كاليت تزيل آثاره كٕننع تكراره .كمن مثٌ كاف إنزاؿ
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العقوبات اٞنشركعة باجملرمٌن ال ينايف ىذه القاعدة كإف ترتٌب عليها ضرر هبم ألف فيها
أعم كأعظم.
عدالن كدفعان لضرر ٌ

وادلقصود بنفي الضرر :نفي فكرة الثأر جملرد االنتقاـ  ،ألف ىذا يزيد يف الضرر

كيوسع دائرتو ،فمن أتلف ماؿ غًنه مثالن ال جيوز أف يقابىل بإتالؼ مالو ،ألف يف ذلك
ٌ
توسعة للضرر بال منفعة ،كذلك ِنالؼ اٛنناية على النفس أك البدف ٣نا شرع فيو
القصاص ،ألف اٛننايات ال يقمعها إال عقوبة من جنسها (.)23


ما ينبين على ىذه القاعدة من أبواب الفقو

ينبين على ىذه القاعدة كثًن من أبواب الفقو ،كمن ذلك

الرد بالعيب؛ إلزالة الضرر عن اٞنشرتم.
األول ٌ :

()24

:

الثاين ٗ :نيع أنواع اٝنيار؛ من اختالؼ الوصف اٞنشركط كالتغرير كإفالس اٞنشرتم...اخل.
الثالث  :اٜنجر بأنواعو؛ للمحافظة على ماؿ غًن القادر على التصرؼ السليم .
الرابع  :الشفعة؛ شرعت للشريك لدفع ضرر القسمة كللجار لدفع ضرر اٛنار السوء.
اخلامس  :القصاص؛ لدفع الضرر عن أكلياء القتيل .
كعمن ٜنق بو.
السادس  :اٜندكد؛ لدفع الضرر عن اجملتمع ٌ
السابع  :الكفارات؛ إلزالة سبب اٞنعصية.

الثامن  :ضماف اٞنتلف؛ إلزالة الضرر الالحق ّنن أتلف لو.
التاسع  :القسمة؛ لرفع الضرر عن أحد الشريكٌن أك كليهما.
العاشر  :نصب األئمة كالقضاة ؛ ٞننع الضرر عن األمة اإلسالمية  ،حيث بوجودىم تقاـ
اٜندكد كٕننع اٛنرائم كتستأصل شأفة الفساد.

احلادي عشر  :دفع الصائل()25؛ إلبعاد ضرره عن النفس.
الثاين عشر  :قتاؿ اٞنشركٌن؛ إلظهار نور اٜنق كدحر فتنة الباطل كص ٌدىم عن طريق
الدعوة اإلسالمية.

الثالث عشر :فسخ النكاح بالعيوب أك اإلعسار ؛ إلزالة الضرر عن الزكج أك الزكجة.
كينبين عليها من الفقو ما ال حيصر ٣نا يف حكمة مشركعيتو دفع للضرر كاإلضرار عن العباد.


من أحكام ىذه القاعدة وتطبيقاهتا :
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 لو انتهت مدة إجارة األرض الزراعية قبل أف يستحصد الزرع ،تبقى يف يد اٞنستأجر
بأجر اٞنثل حح يستحصد؛ منعان لضرر اٞنستأجر بقلع الزرع قبل أكانو(.)26
 لو باع شيئان ٣نا ييسرع إليو الفساد كالفواكو مثال ،كغاب اٞنشرتم قبل نقد الثمن

كقبض اٞنبيع كخيف فساده ،فللبائع أف يفسخ البيع كيبيع من غًنه ؛ دفعان لضرره (.)27
 جيوز حبس اٞنشهورين بالدعارة كالفساد حح تظهر توبتهم كلو دل يثبت عليهم جرـ
لشرىم (.)28
معٌن بطريق قضائي؛ دفعان ٌ
 أكجب الفقهاء احرتاـ اٜنقوؽ القددية من منافع كمرافق كتصرفات كلو دل يكن يف

أيدم أصحاهبا كثائق مثبتة ،ألف يف إزالتها إضراران هبم ،ما دل يثبت إحداثها بطريق غًن

مشركع أك يكن فيها ضرر ُنقوؽ العامة (.)29
يضر هبم من أخشاب أك أحجار أك
حيل أف جيعل يف طريق اٞنسلمٌن كأسواقهم ما ٌ
 ال ٌ
حفر أك ٥نو ذلك إال ما كاف فيو نفع كمصلحة ٟنم (.)30

الغش يف اٞنعامالت ككتم العيوب فيها كاٞنكر كاٝنداع
 كيدخل يف ذلك التدليس ك ٌ

كالنجش ،كتل ٌقي الركباف كبيع اٞنسلم على بيع أخيو كالشراء من شرائو ،كمثلو اإلجارات
كٗنيع اٞنعامالت كاٝنًطبة على ًخطبة أخيو ،ككل معاملة من ىذا النوع ؛ فإف هللا ال
كتوجو إليو
ترحل عن اٝنًن ٌ
ضاره هللا ٌ
ضاره هللا ،كمن ٌ
ضار مسلمان ٌ
يبارؾ فيها ؛ ألنو من ٌ
الشر ،كذلك ّنا كسبت يداه!
حيل
كيدخل يف ذلك ٌ
مضارة الشريك لشريكو كاٛنار ٛناره بقوؿ أك فعل ،حح إنو ال ٌ

يضر َناره فضالن عن مباشرة اإلضرار بو .
لو أف يحيدث ّنلكو ما ٌ
ً ًو
ً
وصى ًهبىا أ ٍىك ىديػٍ ون
ككذلك الضرار يف الوصايا  ،كما قاؿ تعاذل  :م ٍن بىػ ٍعد ىكصيَّة يي ى
و ()31
خيص أحد كرثتو بأكثر ٣نا لو ،أك ينقص الوارث ،أك يوصي لغًن
ض ٌار 
ىغٍيػىر يم ى
بأف ٌ
كارثو ،بقصد اإلضرار بالورثة .كمن ذلك ،اٜنيف يف األحكاـ كالشهادات كالقسمة كغًنىا
اٞنضارة كفاعلو مستحق للعقوبة،
على أحد الشخصٌن لنفع اآلخر .فكل ىذا داخل يف
ٌ
يضار هللا بو .
كأف ٌ

كأش ٌد من ذلك ،الوقيعة يف الناس عند الوالة كاألمراء ليغريهم بعقوبة أك أخذ مالو أك منعو
باغ ،فليتوقٌع العقوبة العاجلة أك اآلجلة.
من حق ىو لو  ،فإ ٌف من عمل ىذا العمل ،فإنو و
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ادلتفرعة من قاعدة «ال ضرر وال ضرار » وادلندرجة
القواعد ّ

حتتها:

- 1الضرر يزاؿ

- 2الضرر يدفع بقدر اإلمكاف
- 3الضرر ال يزاؿ ّنثلو ،أك بالضرر
األخف
- 4الضرر األش ٌد يزاؿ بالضرر
ٌ
أخف الضررين
الشرين أك ٌ
- 5يخيتار أىوف ٌ

- 6إذا تعارضت مفسدتاف ،ركعي أعظمهما ضرران بارتكاب أخ ٌفهما
يتحمل الضرر اٝناص لدفع ضرر عاـ
ٌ - 7
- 8درء اٞنفاسد أكذل من جلب اٞنصاحل
ويفما يلي شرح ىذه القواعد.
 -1الضرر يزال


() 32

صلتها بقاعدة "ال ضرر وال ضرار"

ىذه القاعدة ّنثابة تتمة لقاعدة "ال ضرار كال ضرار" .فإذا كانت تلك القاعدة تنهى عن
فتنص على أف كل ضرر باآلخرين معاقىب
الضرر كالضرار ،فإف ىذه تعاجل الضرر إذا كقعٌ ،

عليو باإلزالة ،إال أف ذلك مقيد بقدره ،كيف حدكد الضركرة ،كذلك ترميمان آلثاره ،كٔنفيفان من

كطأتو ،كٓنقيقان للعدالة بٌن الناس ،كإالٌ كاف إضراران مبتدئان كدل يكن إزالة للضرر السابق.


أمثلتها وتطبيقاهتا

يبتين على ىذه القاعدة كثًن من أبواب الفقو (: )33

يضر
 ففي ميدان احلقوق العامة ،إذا سلٌط إنساف ميزابو على الطريق العاـ ُنيث ٌ
باٞنارين ،فإنو يزاؿ ،ككذلك إذا تع ٌدل على الطريق ببناء أك حفر بالوعة أك غًن ذلك.
ٌ
ً
عوض ما أتلف ،للضرر الذم أحدثو.
 ويف ميدان احلقوق اخلاصة ،يضمن اٞنتلف ى
فأضرتو ،يكلٌف رفعها أك قطعها.
 كإذا طالت أغصاف شجرة لشخص كتدلٌت على دار جاره ٌ
 كقد يشرع كثًن من اٝنيارات يف العقود إلزالة األضرار الواقعة على أحد اٞنتعاقدين،
كخيار العيب ،كخيار الغنب بالتغرير ،كخيار تفريق الصفقة.
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 -2الضرر يُدفع بقدر اإلمكان


() 34

معىن القاعدة

توسل لدفعو بالقدر اٞنمكن.
إف الضرر يدفع شرعان ،فإف أمكن دفعو بدكف ضرر أصالن فبها ،كإال فيي ٌ
كىذه القاعدة تفيد كجوب دفع الضرر قبل كقوعو بكل الوسائل كاإلمكانيات

اٞنتاحة ،كفقان لقاعدة اٞنصاحل اٞنرسلة كالسياسة الشرعية ،فهي من باب «س ٌد الذرائع» ،كمن
باب «الوقاية خًن من العالج » .كيكوف دفع الضرر بقدر االستطاعة ،ألف التكليف
الشرعي مقرتف بالقدرة على التنفيذ.


التطبيقات الفقهية على القاعدة

ففي جانب ادلصلحة العامة:
شر األعداء ،ككجبت العقوبات لقمع اإلجراـ ،كصيانة األمن
يشرع اٛنهاد لدفع ٌ

كردع الظلمة ،ككجب س ٌد ذرائع الفساد كأبوابو من ٗنيع أنواعو.
ويف جانب احلقوق اخلاصة:

 يشرع حق الشفعة لدفع الضرر اٞنتوقع عن اٛنار.

كشرع اٜنجر على السفيو لدفع ضرر سوء تصرفاتو اٞنالية.
 ي
كشرع اٜنجر على اٞنفلس منعان للضرر عن الدائنٌن.
 ي

كشرع اإلجبار القضائي على قسمة اٞناؿ اٞنشرتؾ – القابل للقسمة – بناء على طلب
 ي
()35
أحد الشركاء دفعان لضرر شركة اٞنلك .
 كلو امتنع األب من اإلنفاؽ على كلده القاصر – أك العاجز – حيبس لدفع ضرر
اٟنالؾ عن الولد(.)36

 كإذا اغتصب شخص ماؿ آخر كاستهلكو ،فألف إرجاع اٞناؿ اٞنغصوب اٞنستهلك بعينو
غًن ٣نكن ،يضمن الغاصب مثل ذلك اٞناؿ إذا كاف من اٞنثليات ،كقيمتو إف كاف من
دفع للضرر بقدر اإلمكاف (.)37
القيميات .ففي الضماف هبذا الوجو ه

مست الضركرة لذلك  ،لقولو
 كمن ىش ىهر على اٞنسلمٌن سيفان فعليهم أف يقتلوه إذا ٌ

صلى هللا عليو كسلم « :من ىش ىهر سيفو مث كضعو فدمو ىدر »( ،)38كاٞنراد – كهللا أعلم
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– «من أخرجو من غًمده للقتاؿ كضرب بو  ...فدمو ىدر أم ال دية كال قصاص
بقتلو» ( ،)39ألنو باغ ،فلضركرة دفع الضرر سقطت عصمتو.

للمضطر أف يأكل ماؿ غًنه – حفاظان على حياتو – لكن عليو الضماف ،ألف
 ككذلك
ٌ
الضرر يدفع بقدر اإلمكاف (.)40

عالقة ىذه القاعدة ببعض اٞنسائل األصولية كاالعتقادية
«ىذه القاعدة مهمة من مواضيع الشريعة ،ترجع إذل الدرجة احملمودة ،كىي التوسط بٌن
درجيت اإلفراط كالتفريط ،يستدؿ هبا على كثًن من األحكاـ األصولية كاالعتقادية ».
فمن األصولية  :ما ذىب إليو اٜننفية من أف النهي عن اٞنشركعات يقتضي القبح
ال لذاتو بل لغًنه ،كالصحة كاٞنشركعية بأصلو ،إالٌ بدليل يدؿ على أف النهي للقبح لعينو.
كعند الشافعية يقتضي القبح لعينو ،إال بدليل يدؿ على أف النهي للقبح لغًنه .فإذا دل يقم
كيصح بأصلو ال بوصفو عند اٜننفية.
دليل على أف القبح لعينو أك لغًنه ،يبطل عندىم ،
ٌ
كإذا قاـ دليل يدؿ على أف القبح لغًنه ،فذلك الغًن إف كاف كصفان لو ،يبطل عند
الشافعية ،كيفسد عند اٜننفية ،أم يصح بأصلو ال بوصفو ،إذ الصحة تتبع األركاف

كالشركط ،فيحسن لعينو كيقبح لغًنه ،ترجيحان لألصل على العارض ،كعند الشافعية :
الباطل كالفاسد سواء (.)41

صح نذره عند
ّ
ويتفرع على ىذا  :لو نذر صوـ يوـ النحر أك أياـ التشريق مثالنٌ ،

يصح نذره،
ٗنهور اٜننفية لكنو يفطر األياـ اٞننهي عنها كيقضيها ،كعند الشافعية ال ٌ
يصح (.)42
لكونو نذران ّنا ىو معصية ،كالنذر باٞنعاصي ال ٌ

حسن شرعان كعقالن ،لكونو سبب
كجو قوؿ اٜننفية :أف الصوـ مشركع بأصلو ،ه
األمارة بالسوء ،كالنهي ال يرد على ما عرؼ حسنون شرعان كعقالن ٞنا فيو
التقول كقهر النفس ٌ
من التناقض ،فيحمل النهي على غًن ٠ناكور لو ،صيانة ٜنجج الشرع عن التناقض ،كعمالن
بالدالئل بقدر اإلمكاف ،كلذلك قالوا بلزكـ اإلفطار كالقضاء ،كىي الدرجة الوسطى بٌن
إبطاؿ النذر أصالن مع أنو نذر بعبادة ،كبٌن إيفائو بذلك اليوـ كىو معصية.
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كأما االعتقادية  :فما ذكره أىل السنة من أف أفعاؿ العباد كلها ٢نلوقة هلل تعاذل ،ليس
مثاب أك معاقب باعتبار أنو ١نل
الختيار العبد فيها تأثًن ،فاٝنالق ىو هللا تعاذل ،كالعبد ه
اٞنسمى كسبان.
لالختيار الذم ىو خلق هللا تعاذل أيضان ،كىو ٌ

فالقوؿ باٛنرب يلزـ منو تعطيل الشرائع ،كالقوؿ بأف العبد خيلق أفعاؿ نفسو ؛ يلزـ
منو أف يكوف هلل  شريك يف أفعالو – تعاذل عن ذلك – فالدرجة الوسط بٌن اإلفراط
كالتفريط ىو ما قالو أىل السنة ،عمالن باٛنمع بٌن التشريع كاٞنؤاخذة (.)43

-3

الضرر ال يزال مبثلو ( ،)44أو بالضرر



صلتها بقاعدة الضرر يزال

ىذه القاعدة تعترب قيدان لسابقتها ،ألف إزالة الضرر ال تكوف بإحداث ضرر مثلو -
األعم يف
ألف ىذا ليس إزالة – ،كال بأكثر منو باألكذل ،فشأهنما شأف
ًٌ
األخص مع ًٌ

اٜنقيقة .بل مها سواء  ،ألنو لو أزيل بالضرر ٞنا صدؽ« :الضرر يزاؿ» ،فالشرط إذان أف يزاؿ
الضرر بال إضرار بالغًن إف أمكن ،كإال فبأخف منو(.)45


أمثلتها وتطبيقاهتا

 ال جيوز إلنساف ١نتاج إذل دفع اٟنالؾ عن نفسو جوعان أف يأخذ ماؿ ١نتاج مثلو ،كما
ال جيوز ٞنن أيكره بالقتل أف يقتل ،إذا كاف اٞنراد قتلو مسلمان بغًن كجو حق (.)46
 كال تفرض النفقة للفقًن على قريبو إذا كاف فقًنان مثلو.

 ككذا ال جيرب الشريك على قسمة اٞناؿ اٞنشرتؾ غًن القابل للقسمة ،ألف يف قسمتو
ضرران أعظم من ضرر الشركة ( كيف القانوف اليوـ يزاؿ ىذا الشيوع بالبيع كتوزيع الثمن ).

حيق
حيق لو ٌ
رد اٞنبيع لوجود عيب قدمي فيو ،إال أنو ٌ
 لو ظهر يف اٞنبيع عيب عند اٞنشرتم ال ٌ
()47
للمشرتم أف يرجع على البائع بنقصاف الثمن ،أم بالفرؽ بٌن قيمة اٞنبيع كقيمتو ساٞنان.
األألخ »،
« -4الضرر األشد يزال بالضرر
ّ
أألخ الضررين »،
الشرين أو ّ
ُُ « -5يتار أىون ّ

« -6إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أأل ّفهما »


وجو اجلمع بٌن ىذه القواعد الثالث

()48
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كمؤداىا
ىذه القواعد الثالث تباينت ألفاظها كصيغها كآندت معانيها .كمغزاىا ٌ
األخف
كاحد ،كىو أف األمر إذا دار بٌن ضررين أحدمها أشد من اآلخر ،فيتحمل الضرر
ٌ
كال يرتكب األش ٌد.


األصل يف ىذه القواعد الثالث وأدلتها

األصل يف ىذه القواعد الثالث قوٟنم :

«إف من ابتيلي ببليتٌن كمها متساكيتاف،

يأخذ بأيتهما شاء ،كإف اختلفتا خيتار أىوهنما ،ألف مباشرة اٜنراـ ال ْنوز إال للضركرة ،كال

ضركرة يف حق الزيادة» (.)49

قاؿ العالئي ( ":)50كأصل ىذه القاعدة قصة اٜنديبية ،كمصاٜنة النيب صلى هللا
عليو كسلم يومئذ اٞنشركٌن على الرجوع عنهم ،كأف من جاء من أىل مكة مسلمان ٌرده إليهم،
يردكنو ،ككاف يف ذلك إدخاؿ ضيم على اٞنسلمٌن كإعطاء
كمن راح من اٞنسلمٌن إليهم ال ٌ

الدنيٌة يف الدين ،كلذلك استشكلو عمر  ، لكنو احتمل لدفع مفاسد أعظم منو ،كىي

قتل اٞنؤمنٌن كاٞنؤمنات ،الذين كانوا خاملٌن ّنكة ،كال يعرفهم أكثر الصحابة ،كيف قتلهم
أخف اٞنفسدتٌن لدفع أقوامها ،كإذل
معرة عظيمة على اٞنؤمنٌن ،فاقتضت اٞنصلحة احتماؿ ٌ
ٌ
ً
ً
ً
ً
وى ٍم
ىذا أشار بقولو تعاذل   :ىكلى ٍوالى ر ىج ه
اؿ يم ٍؤمنيو ىف ىكن ىساءه يم ٍؤمنى ه
وى ٍم أى ٍف تىطىئي ي
ات ىدلٍ تىػ ٍعلى يم ي
فىػت ً
صيبى يك ٍم ًمٍنػ يه ٍم ىم ىعَّرةه بًغى ًًٍن عًلٍ وم  )51( فلما ق ٌدر هللا تعاذل ٕنييز اٞنؤمنٌن اٞنستضعفٌن ّن ٌكة،
ي
كخركجهم من بٌن أظهر اٞنشركٌن سلٌط هللا تعاذل حينئذ رسولو صلى هللا عليو كسلم
تتمة اآلية :
كالصحابة – رضواف هللا عليهم – على أىل مكة فافتتحوىا ،كما قاؿ تعاذل ٌ
ً
َّ ً
ً
يما .)52(
ين ىك ىف يركا مٍنػ يه ٍم ىع ىذابنا أىل ن
 لى ٍو تىػىزيػَّليوا لى ىع َّذبٍػنىا الذ ى
كمثَّ ٗنلة من األحاديث النبوية الشريفة فيها إحياء إذل ىذه القاعدة ،منها:
 ما ركاه مسلم يف صحيحو أف أعرابيٌان قاـ إذل ناحية يف اٞنسجد فباؿ فيها فصاح بو

الناس ،فقاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم« :دعوه » ،فلما فرغ أمر رسوؿ هللا صلى هللا عليو
فصبٌت على بولو (.)53
كسلم بذنوب يػ
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 قاؿ النوكم يف شرح اٜنديث :

« ...كفيو دفع أعظم الضررين باحتماؿ

أخفهما ،لقولو صلى هللا عليو كسلم« :دعوه » ٞنصلحتٌن ،إحدامها :أنو لو قطع عليو بولو
لتنجست ثيابو كبدنو كمواضع كثًنة من اٞنسجد » (.)54
ٌ

العز بن عبد السالـ أمثلة متنوعة كأدلة كثًنة يف استنباط ىذه القاعدة ،يقوؿ يف
كقد ساؽ ٌ
بعض اٞنواضع:
« النميمة مفسدة ١نرمة لكنها جائزة أك مأمور هبا إذا اشتملت على مصلحة للمنموـ

ً
اؿ
صى الٍ ىم ًدينى ًة يى ٍس ىعى قى ى
إليو  ...كي ٌدؿ على ذلك كلو قولو تعاذل   :ىك ىجاءى ىر يج هل م ٍن أىقٍ ى
وؾ  اآلية ( .)55ككذلك ما نقلو أصحاب رسوؿ هللا
وسى إً َّف الٍ ىمأل يىأٍىٕنًيرك ىف بًكى لًيىػ ٍقتيػلي ى
يى يام ى
صلى هللا عليو كسلم عن اٞننافقٌن » (.)56


أمثلة ىذه القواعد وتطبيقاهتا

() 57

غرس ،مث ظهر ٟنا مستحق ،فإذا كانت قيمة البناء
 لو بىن مشرتم األرض فيها أك ى

أكثر ،يح َّق للمشرتم أف يتملٌك األرض بقيمتها جربان على صاحبها اٞنستحق ،كالعكس

بالعكس.

اٞنرجوة حياتو.
 جيوز ٌ
شق بطن اٞنرأة اٞنيتة إلخراج اٛننٌن ٌ

 لو ابتلعت دجاجة شخص لؤلؤة ٖنينة لغًنه ،فلصاحب اللؤلؤة أف يتملٌك الدجاجة

بقيمتها ،كي يذُنها كيستخرج لؤلؤتو.
 جواز السكوت عن إنكار اٞننكرات إذا كاف يرتتب على إنكارىا ضرر أعظم.

 تفرض النفقة للفقراء على األغنياء من األقارب ،ألف ضرر األغنياء بفرضها عليهم
أخف من ضرر الفقراء لو دل تفرض ٟنم.
ٌ
 لو كاف برجل جرح ،لو سجد ساؿ دمو يومئ ؛ كيصلٌي قاعدان ،ألف ترؾ السجود

أىوف من الصالة مع اٜندث – عند من يوجبوف انتقاض الوضوء عند سيالف الدـ – ،مع

أف ترؾ السجود أيضان يف ىذه اٜنالة يدفع عن اٛنريح ضرر خركج الدـ كنزفو.

 لو أف مصلٌيا صلٌى قائمان ينكشف من عورتو ما دينع جواز الصالة ،كلو صلٌى قاعدان ال

ينكشف منو شيء ،فإنو يصلٌى قاعدان ،ألف ترؾ القياـ أىوف.
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ومن ذلل أيضاً (« :)58مشركعية القصاص ،كاٜندكد ،كقتاؿ البغاة كقاطع الطريق،

أخف
كدفع الصائل كلو ٌأدل إذل قتلو .ففي كل ىذه األمور شرع اإلسالـ ارتكاب ٌ
اٞنفسدتٌن.

يتجرأ
ففي القصاص  :مفسدة قتل القاتل ٌ
أخف من ضرر نشر اٛنردية يف اجملتمعٌ ،
يقتص من اٛناين.
الناس عليها عندما ال ٌ
أقل من مفسدة تشجيع الناس على تلك اٛنرائم،
ويف احلدود :مفسدة إقامة اٜند ٌ
إذا دل تطبق تلك اٜندكد.

ويف قتال البغاة  :يكوف ضرر قتاٟنم كقتلهم أىوف من ضرر العبث بالنظاـ كإشاعة

كبث الرعب يف نفوس اآلمنٌن .
الفوضى كالفساد ٌ

أخف من ضرر بقائو كإقدامو
ويف دفع الصائل  :فإف اٞنفسدة اٞنرتتبة على قتلو ٌ

على قتل األبرياء».
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تحمل الضرر اخلاص لدفع ضرر عام
يُ ّ
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وجو تعلقها بالقواعد السابقة
ىذه القاعدة تطبيق للقواعد الثالث السابقة ،كٕنثيل ٟنا ،كتأكيد عليها كتدخل

أخص منها موضوعان .كىي مقيٌدة لقاعدة "الضرر ال يزاؿ
فيها ضمنان ،كإف كانت ٌ

بالضرر" ،إذ أف يف حاؿ تعارض اٞنصلحة العامة مع اٞنصلحة اٝناصة يرتتب عليو اإلضرار،
بأحدمها فيدفع الضرر العاـ بتحمل الضرر اٝناص (.)60


أمهية ىذه القاعدة

ىذه القاعدة قاعدة مهمة مبنيٌة على اٞنقاصد الشرعية يف مصاحل العباد،

استخرجها اجملتهدكف من اإلٗناع كمعقوؿ النصوص.
فإف الشرع – كما قاؿ الغزارل يف اٞنستصفى – إمنا جاء ليحفظ على الناس دينهم
مضرة
كأنفسهم كعقوٟنم كأنساهبم كأمواٟنم  ،فكل ما ٌ
يؤدم إذل اإلخالؿ بواحد منها فهو ٌ
جيب إزالتها ما أمكن ،كيف سبيل تأييد مقاصد الشرع يدفع الضرر األعم بارتكاب الضرر

األخص ،كٟنذه اٜنكمة شرع حد القطع ٘ناية لألمواؿ  ،كحد الزنا كالقذؼ صيانة
ٌ
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لألعراض ،كحد الشرب حفظان للعقوؿ ،كالقصاص كقتل اٞنرتد صيانة لألنفس كاألدياف.
اٞنضل ،ألف أحدمها يفنت الناس كاآلخر
كمن ىذا القبيل شرع قتل الساحر ٌ
اٞنضر كالكافر ٌ
يدعوىم إذل الكفر ،فيتحمل الضرر األخص لدفع األعم (.)61
من فروع القاعدة وأمثلتها التطبيقية
 جواز اٜنجر على اٞنفيت اٞناجن ،حرصان على دين الناس ،كاٜنجر على الطبيب اٛناىل،
تضرر كل من اٞنفيت
حرصان على أركاحهم ،كاٞنكارم اٞنفلس ،حرصان على أمواٟنم ،كإف ٌ
كالطبيب كاٞنكارم بذلك  ،دفعان لضررىم عن اٛنماعة (.)62

كغلوىم فيها ،دفعان لضررىم
 جواز التسعًن  ،أم ٓنديد األسعار على الباعة عند ْناكزىم ٌ
عن العامة (.)63
ٓنٌن الغالء كالبيع بأعلى األسعار كاف ١نتكران
يتضرر الناس ُنبسو بقصد ٌ
 كمن حبس ما ٌ
أضرىم ذلك ،دفعان لضرر
حيرـ عليو ذلك اٜنبس ،كللقاضي أف يبيع أمواؿ احملتكرين كإف ٌ

االحتكار عن العامة (.)64
ترتسوا بأسارل اٞنسلمٌن ،إذ اٞنفسدة اٜناصلة عن قتل عدد معٌن
 جواز الرمي إذل كفار ٌ

١نصورين من اٞنسلمٌن ،أقل من الضرر الذم ينتج عن تقوية الكافرين كانتصارىم كقتلهم
عددان أكثر من اٞنسلمٌن(.)65

 كمن ذلك قطع يد السارؽ كقطع أعضاء اٛنناة كقتلهم كصلبهم ،كالتعزيرات
ترجحت فيو اٞنصلحة
كالعقوبات ،كجرح الشهود عند اٜنكاـ ،إذل غًن ذلك ٣نا ٌ
العامة كدفع الضرر عن اٛنماعة (.)66

 -8درء ادلفاسد أوىل من جلب ادلصاحل


()67

متهيد

يعرب عن اٞنصاحل كاٞنفاسد باٝنًن كالشر ،كالنفع كالضر ،كاٜنسنات كالسيئات ،ألف
ٌ
مضرات سيئات ،كقد غلب
اٞنصاحل كلها خيور نافعات حسنات ،كاٞنفاسد بأسرىا شركر ٌ
 إً َّف
يف القرآف استعماؿ اٜنسنات يف اٞنصاحل كالسيئات يف اٞنفاسد .قاؿ تعاذل :
ات ي ٍذ ًىنب َّ ً ً ً
ك ًذ ٍكرل لً َّ ً
ٍ ً
ين .)68(
اٜنى ىسنى ي ٍى
لذاك ًر ى
السيٌئىات ىذل ى ى
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"كال خيفى على عاقل أف ٓنصيل اٞنصاحل احملضة كدرء اٞنفاسد احملضة عن نفس
اإلنساف كعن غًنه ١نمود حسن ،كأف تقدمي أرجح اٞنصاحل فأرجحها ١نمود حسن ،كأف
درء أفسد اٞنفاسد فأفسدىا ١نمود حسن ،كأف تقدمي اٞنصاحل الراجحة على اٞنرجوحة

١نمود حسن " ( .)69كىذا ىو موضوع ىذه القاعدة اليت ٥نن بصدد اٜنديث عنها.


القاعدة يف حتصيل ادلصاحل ودرء ادلفاسد

تضمن مفسدة ٠نردة درأناىا.
"إف الفعل إذا تضمن مصلحة ٠نردة ٌ
حصلناىا ،كإف ٌ
تضمن مصلحة من كجو كمفسدة من كجو؛ فإف استول يف نظرنا ٓنصيل اٞنصلحة
كإف ٌ
ترجح أحد األمرينٓ :نصيل
اٞنرجح ،كإف دل يستو ذلك بل ٌ
كدفع اٞنفسدة ،توقٌفنا على ٌ

يتخرج كل ما
اٞنصلحة أك دفع اٞنفسدة فعلناه ،ألف العمل بالراجح ٌ
متعٌن شرعان .كعلى ىذا ٌ
ذكركه يف تفصيلهم اٞنصلحة " ( -)70أ م ٗنيع األحكاـ عند تعارض اٞنصاحل كاٞنفاسد فيها
أك عند ْنريدىا.
العز بن عبد السالـ – ر٘نو هللا " :-إذا اجتمعت مصاحل كمفاسد ،فإف
يقوؿ ٌ
أمكن ٓنصيل اٞنصاحل كدرء اٞنفاسد فعلنا ذلك ،امتثاالن ألمر هللا تعاذل فيهما لقولو
استىطى ٍعتي ٍم  )71( كإف تع ٌذر الدرء كالتحصيل ،فإف كانت اٞنفسدة
سبحانو  :فىاتَّػ يقوا َّ
اَّللى ىما ٍ
أعظم من اٞنصلحة درأنا اٞنفسدة كال نبارل بفوات اٞنصلحة" (.)72


معيار إدراك ادلصلحة وادلفسدة يف اإلسالم

اٞنعيار الصحيح الوحيد إلدراؾ اٞنصاحل كدرء اٞنفاسد يف اإلسالـ ىو القرآف الكرمي
صح عن النيب صلى هللا عليو كسلم  ،كإذا كاف من أفضل نعم هللا تعاذل على عباده
كما ٌ
العقل الراجح كالبصًنة النافذةٟ ،نذا فهو يدرؾ اٞنصاحل كيدرؾ حسن الشريعة كقبح ما
خالفها ،كبو تعرؼ األمور على ما ىي عليو كدييٌز اٜنق من الباطل ،فإف قدر اٞنكلف على
اتباع النصوص ال يعدؿ عنها ،كإال اجتهد برأيو ٞنعرفة األشباه كالنظائر.
يقوؿ ابن تيمية – ر٘نو هللا : -
"...معيار مقادير اٞنصاحل كاٞنفاسد ىو ّنيزاف الشريعة  ،فمح قدر اإلنساف على
كقل أف تعوز
اتباع النصوص دل يعدؿ عنها كإال اجتهد برأيو ٞنعرفة األشباه كالنظائرٌ ،
النصوص من يكوف خبًنان هبا كبداللتها على األحكاـ"(.)73
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" فسواء أكاف طريق معرفة اٜنكم ىو النص الصريح اٞنباشر يف القرآف الكرمي أك
السنة أـ اجتهاد اجملتهدين ،فإف هللا سبحانو كتعاذل ىو مصدر الشرائع كاألحكاـ  ،ألف
دكر اجملتهد ينحصر يف إبراز حكم هللا كالكشف عنو بطريق االستنباط العقلي ضمن

مقاصد الشريعة كحسب ركحها العامة ،إال أف ما يكوف متفقان مع اٜنكمة ك١ن ٌققان
ضار خبيث ،كقد تأك ٌدت
حرمو فهو ٌ
للمصلحة ،فما أباحو – الشارع  -فهو نافع كما ٌ
ىذه اٜنكمة باستقراء األحكاـ الشرعية كفهمها ،فإهنا كلها شرعت لتحقيق مصلحة
اإلنساف ،إما ٛنلب النفع لو  ،أك لدفع الضرر عنو ...فما جعلو الشرع مباحان مأذكنان أك

كاجبان مفركضان على اإلنساف فهو إما نافع لو نفعان ١نضان أك أف نفعو أكثر من ضرره أك أنو
شر
١ن ٌقق للمنفعة ألكرب ٠نموعة من الناس ،كما جعلو الشرع حرامان أك مكركىان فهو ألنو ٌ

ضار ّنصلحة أكرب ٠نموعة من الناس " (.)74
١نض أك ألف ضرره أكثر من نفعو  ،أك ألنو ٌ
ٟنذه اٞنعاين كلها كجب أف يكوف مقياس اعتبار اٞنصلحة كاٞنفسدة كمعيار النفع

اٞنشرع اٜنكيم كىو هللا سبحانوٞ ،نا يف ذلك من ثبات كخلود كضماف
كالضرر ىو تقدير ٌ
( )75
 ،أما إف
أكيد ٞنصلحة الفرد كاٛنماعة كهتيئة اإلنساف يف اٜنياة الدنيا للحياة األخرل
ارتبط تقدير النفع كالضرر بإرادة البشرية  ،فإف األنظمة تكوف غالبان عرضة للعبث

كالتالعب كاإلخالؿ باٞنصلحة العامة .ألف ما يتخيٌلو الناس نفعان أك ضرران يتأثر عادة

باألىواء كاألغراض اٝناصة ،أك يكوف ١نصوران يف دائرة ضيٌقة أك منظوران إليو من زاكية معينة،
أك قاصران غًن شامل ٣ ،نا جيعل التشريع مطعونان فيو بالنقص أك عرضة للتغًن كالتبدالت اليت
كيعم الفساد كتضطرب األكضاع ...
ال صلة ٟنا ٌ
بتغًن كجو اٞنصلحة ،كعندئذ تسوء اٜناؿ ٌ
اٜن ُّق أىىواءىم لىىفس ىد ً
ض .)76( 
ت َّ
الس ىم ىاك ي
ات ىكاأل ٍىر ي
 ىكلى ًو اتَّػبى ىع ٍى ٍ ى ى ي ٍ ى
حرمو الشارع أك هنى عنو قبل أف
كٟنذا كاف لزامان على اٞنسلم أف يتجنٌب أكالن ما ٌ
يفعل ما أمر بو  ،ألف درء اٞنفاسد مق ٌدـ على جلب اٞنصاحل .كذلك لتجنيب الناس الوقوع
يف الضرر كاٞنفاسد القبيحة اليت تؤذيهم يف أمواٟنم كأنفسهم كأعراضهم كعقوٟنم ،كمعلوـ
أحل خًنان منو يس ٌد مس ٌده كيغين عنو ٣نا ي ٌدؿ على
أف اإلسالـ دل ٌ
حيرـ شيئان على الناس إال ٌ
ٚناحة ىذا الدين كإرادتو اٝنًن كاٟنداية كالر٘نة للعاٞنٌن.
العز بن عبد السالـ – ر٘نو هللا : -
قاؿ ٌ
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"الضابط – فيما خيفى من اٞنصاحل كاٞنفاسد من غًن تعبد  : -أنو مهما ظهرت
اٞنصلحة اٝنلية عن اٞنصاحل يسعى يف ٓنصيلها  ،كمهما ظهرت اٞنفاسد اٝنلية عن اٞنصاحل
يسعى يف درئها  ،كإف التبس اٜناؿ احتطنا للمصاحل بتقدير كجودىا كفعلناىا  ،كللمفاسد

بتقدير كجودىا كتركناىا " (.)77


شرح مفردات القاعدة

ادلفاسد ٗنع مفسدة ،كىي الضرر ،كما يؤدم إذل الفساد من ٟنو كلعب ك٥نوىا.

كاٞنفسدة :خالؼ اٞنصلحة( .)78كاٞنراد بدرء اٞنفاسد  :رفعها كإزالتها.

وادلصاحل مجع ادلصلحة  ،كاٞننفعة لفظان كمعىن ،فهي مصدر ّنعىن الصالح،

كاٞننفعة ّنعىن النفع ،كقد صرح صاحب لساف العرب بالوجهٌن فقاؿ " :كاٞنصلحة
الصالح  ،كاٞنصلحة كاحدة اٞنصاحل" ،فكل ما كاف فيو نفع سواء كاف باٛنلب كالتحصيل،
اٞنضار كاآلالـ – فهو جدير
كاستحصاؿ الفوائد كاللذائذ ،أك بالدفع كاالتقاء  ،كاستبعاد
ٌ
بأف يسمى مصلحة (.)79
وادلصلحة عند علماء الشريعة ىي  " :احملافظة على مقصود الشرع ،بدفع اٞنفاسد

عن اٝنلق " أك ىي  " :اٞننفعة اليت قصدىا الشارع اٜنكيم لعباده من حفظ دينهم
كنفوسهم كنسلهم كعقوٟنم كأمواٟنم  ،طبق ترتيب معٌن فيما بينها " (.)80

معىن القاعدة  :اٞنفاسد ىنا ارتكاب ما هنى عنو الشارع ،كاٞنصاحل موافقة ما أمر

بو الشارع ،فإذا تعارض أمراف :أحدمها أمر الشارع بو ،كالثاين هنى الشارع عنو  ،ككاف البد
من فعل كاحد منهما ،كاف األكذل ترؾ ما أمر هللا بو لدرء ما هنى هللا عنو  ،ذلك أف ترؾ
اٞننهي عنو مقدكر عليو مطلقان  ،ألنو عمل سليب يستطيعو كل مكلف  ،أما فعل اٞنأمور بو

 ،فهو غًن مقدكر إال للقادر عليو ،فال يعترب القادر عليو قادران عند ٢نالفتو للنهي ،لألمر
برتؾ اٞننهي عنو ،بل يعترب عاجزان عنو حكمان لذلك ،فال يكلٌف بو ،فيبقى اٞننهي عنو،
فيجب تركو.

كمثل ىذه القاعدة قوٟنم " :إذا تعارض ادلانع وادلقتضي يقدَّم ادلانع ،إال إذا كان

ادلقتضي أعظم" ( ،)81كاٞنراد باٞنقتضي ىنا األمر الطالب للفعل ،فوجود اٞنانع دينع من
الفعل غالبان.
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"إذا

كىذا من باب تغليب جانب اٜنرمة على جانب اٜنالؿ ،بناء على قاعدة
واحملرم غُلِّّب احلرام" ( ،)82ألنو يف تغليب جانب اٜنرمة
اجتمع احلالل واحلرام أو ادلبيح ّ
درء مفسدة كتقدمي اٞنانع ،كمن مث إذا تعارض دليل يقتضي التحرمي كآخر يقتضي اإلباحة
ق ًٌدـ اٜنظر يف األصح تغليبان للتحرمي كدرءان للمفسدة (.)83


أدلة القاعدة

أ  -أدلتها من القرآن الكرمي :

اٝنى ٍم ًر
ك ىع ٍن ٍ
يى ٍسأىليونى ى

يستأنس ٟنذه القاعدة من القرآف الكرمي بقولو تعاذل:
ىكالٍ ىمٍي ًس ًر قي ٍل فًي ًه ىما إً ٍمثه ىكبًًنه ىكىمنىافً يع لًلن ً
َّاس ىكإًٍٖنييه ىما أى ٍكبىػ ير ًم ٍن نىػ ٍفعً ًه ىما 

()84

.

االْنار هبا كاالنتفاع بثمنها ،كمنفعة اٞنيسر فيما
كال شك أف منفعة اٝنمر يف ٌ

يأخذه اٞنقامر من اٞنقمور ،كإٖنهما يف إفساد العقل كاإلضرار بالصحة كإحداث الشقاؽ
اٞنؤدم إذل تفريق كلمة اٞنسلمٌن :كال شك أف ىذا اإلمث أكرب من ذلك النفع ،
بٌن الناس ٌ

فوجب درء مفسدة اإلمث على جلب مصلحة النفع (.)85
قاؿ يف تفسًن اٞننار ( )86يف تفسًن قولو تعاذل  :ىكإًٍٖنييه ىما أى ٍكبىػ ير ًم ٍن نىػ ٍفعً ًه ىما " كىذا
القوؿ إرشاد للمؤمنٌن إذل طريق االستدالؿ ،فكاف عليهم أف يهتدكا منو إذل القاعدتٌن
بعد يف اإلسالـ" :قاعدة درء اٞنفاسد مقدَّـ على جلب اٞنصاحل"  ،ك"قاعدة
تقررتا ي
اللتٌن ٌ
ترجيح ارتكاب أخف الضررين إذا كاف البد من أحدمها."...
ب – أدلّتها من السنة النبوية :

يستدؿ ٟنذه القاعدة ّنا ركاه البخارم يف صحيحو عن أيب ىريرة
صلى هللا عليو كسلم قاؿ " :

 عن النيب

دعوين ما تركتكم فإمنا أىلل من كان قبلكم سؤاذلم

واألتالفهم على أنبيائهم  ،فإذا هنيتكم عن شيء فاجتنبوه ،وإذا أمرتكم بأمر فأتوا

منو ما استطعتم " (.)87

قاؿ اٜنافظ ابن حجر ":قاؿ النوكم  :ىذا من جوامع الكلم كقواعد اإلسالـ ،كيدخل فيو
كثًن من األحكاـ  ...كقاؿ غًنه فيو أف من عجز عن بعض األمور ال يسقط عنو
كعرب عنو بعض الفقهاء بأف اٞنيسور ال يسقط باٞنعسور ...كاستيدؿ هبذا اٜنديث
اٞنقدكرٌ ،
على أف اعتناء الشرع باٞننهيات فوؽ اعتنائو باٞنأمورات  ،ألنو أطلق االجتناب يف اٞننهيات
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كلو مع اٞنشقة يف الرتؾ ،كقيٌد يف اٞنأمورات بقدر الطاقة ،كىذا منقوؿ عن اإلماـ
أ٘ند(.)88
"كألف للمفاسد سريانان كتوسعان كالوباء كاٜنريق؛ فمن اٜنكمة كاٜنزـ القضاء عليها
يف مهدىا ،كلو ترتٌب على ذلك حرماف من منافع أك تأخًن ٟنا ،كمن مث كاف حرص
الشارع على منع اٞننهيات أقول من حرصو على ٓنقيق اٞنأمورات" (.)89



أمثلة القاعدة

 جيب شرعان منع التجارة باحملرمات من ٙنر ك٢ن ٌدرات كلو أف فيها أرباحان كمنافع
اقتصادية.

مقر نساء جاره كلو كاف فيها منفعة .
تطل على ٌ
 دينع مالك الدار من فتح نافذة ٌ

يضر َنًنانو ،كأناذ معصرة أك فيرف
تصرفان ٌ
يتصرؼ يف ملكو ٌ
 كدينع أيضان كل جار من أف ٌ
يؤذياف اٛنًناف بالرائحة أك الدخاف (.)90
يضر باٛندار،
 ككذا لو أنذ َنانب دار جاره كنيفان أك بالوعة أك ملقى قمامات ٌ
فلصاحب اٛندار أف يكلفو إزالة الضرر كإف كاف ً
حملدثو منفعة يف إبقائو ،ألف درء
اٞنفاسد أكذل من جلب اٞننافع (.)91



تفرع على القاعدة أيضاً
ومما ّ

 أنو يتسامح يف ترؾ بعض الواجبات دفعان للمشقة ،كالقياـ يف الصالة كالفطر كالطهارة،
كدل يتسامح يف اإلقداـ على اٞننهيات كخصوصان الكبائر.
ط هنر  ،ألف النهي عن كشف
 كمنها  :من دل جيد سرتة ترؾ االستنجاء كلو على ش ٌ
العورة راجح على األمر بإزالة النجاسة.

 كمنها  :اٞنبالغة يف اٞنضمضة كاالستنشاؽ مسنونة كتكره للصائم ،تقدديان لدرء مفسدة
إفساد الصياـ على جلب مصلحة سنيٌة اٞنضمضة كاالستنشاؽ (.)92
حيل الزكاج بإحداىن (.)93
 كلو اشتبهت َّ
١نرمة بأجنبيات ١نصورات دل ٌ
ٔ نليل الشعر سنة يف الطهارة كيكره للمحرـ (.)94

 كما كاف أحد أبويو مأكوؿ اللحم كاآلخر غًن مأكوؿ ،ال حيل أكلو على الصحيح.
 لو كضع اجملوسي يده على يد اٞنسلم الذابح ال حيل أكل اٞنذبوح الجتماع ًٌ
احملرـ
كاٞنبيح(.)95
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ترجحت اٞنفاسد على اٞنصاحل فق ًٌدـ درؤىا ،بناءن على أف
 ففي كل ىذه األمثلة ك٥نوىا ٌ



متعٌن شرعان.
العمل بالراجح ٌ
مىت يقدم جلب ادلصاحل على درء ادلفاسد

إذا كانت اٞنصلحة أعظم من اٞنفسدة؛ ففي ىذه اٜنالة يق ٌدـ ٓنصيل اٞنصلحة مع

ارتكاب اٞنفسدة كال يضًن ذلك (.)96
العز بن عبد السالـ – ر٘نو هللا – يف قواعده
كاألمثلة على ذلك كثًنة ،ع ٌد منها ٌ
()97
ترجح فيها جلب اٞنصاحل على درء اٞنفاسد.
ثالثان كستٌن موضعان ككلها ٌ
كمنها  " :التلفظ بكلمة الكفر مفسدة ١نرمة لكنو جائز باٜنكاية كاإلكراه ،إذا كاف

قلب اٞنكره مطمئنان باإلدياف ،ألف حفظ اٞنهج كاألركاح أكمل مصلحة من مفسدة التلٌفظ
بكلمة ال يعتقدىا اٛنناف" .ىذا ما يتصل بالعقيدة.
أما ما يتصل بالعبادات  ،فمثالو":الصالة مع األ٤ناس مفسدة جيب اتٌقاؤىا يف

الرب أالٌ يناجي إال على أشرؼ
الصالة ،ألف اٞنصلٌي جليس الرب مناج لو ،فمن إجالؿ ٌ

شق االجتناب بعذر غالب – كفضلة االستجمار كدـ الرباغيث كطٌن
األحواؿ ،فإف ٌ
الشوارع كدـ القركح كالبثرات – جازت صالتو رفقان بالعباد".
١نرمة ،فإف تع ٌذرت الطهارة من أحدمها
"كالصالة مع ْن ٌدد اٜندث كاٝنبث مفسدة َّ

كش ٌقت يف اآلخر – كصالة اٞنستحاضة كمن بو ىسلىس البوؿ كاٞنذم كالودم كذرب اٞنعدة
– جازت الصالة معها؛ ألف رعاية مقاصد الصالة أكذل من ٓنصيل مصلحة الطهارتٌن ،أك
من دفع مفسدة اٜندث كاٝنبث".
ومن فروع ذلل أيضاً " :ذبح اٜنيواف اٞنأكوؿ للتغذية مفسدة يف حق اٜنيواف،

لكنو جاز تقدديان ٞنصلحة بقاء اإلنساف على مصلحة بقاء اٜنيواف ،ككذلك ذبح من يباح
اٞنصر على ترؾ
دمو من اٞنسلمٌن كالكفار كالزاين احملصن ،كمن ٓنتٌم قتلو يف قطع الطريق ،ك ٌ
الصالة جائز يف حاؿ االضطرار ،حفظان ٜنياة اإلنساف اٞنعصوـ الواجبة اٜنفظ كاإلبقاء بإزالة
حياة كاجبة اإلزالة كاإلفناء".

ومنها " :اٜنجر على اٞنفلس مفسدة يف حقو ،لكنو ثبت تقدديان ٞنصلحة الغرماء

على مفسدة اٜنجر".
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ومنها " :تصحيح كالية الفاسق ٞ ،نا يغلب عليو من اٝنيانة يف الوالية ،لكننا

صححناىا يف حق اإلماـ الفاسق كاٜناكم الفاسقٞ ،نا يف إبطاؿ كاليتهما من تفويت
ٌ
اٞنصاحل العامة ،ك٥نن ال نن ٌفذ من تصرفاهتم إال ما ينفذ من تصرؼ األئمة اٞنقسطٌن

كاٜنكاـ العادلٌن ،فال نبطل تصرفو يف اٞنصاحل ألجل تصرفو يف اٞنفاسد ،إذ ال يرتؾ اٜنق
اٞنقدكر عليو ألجل الباطل".

ومن ذلل أيضاً  :التقرير على اٞنعاصي كلها مفسدة ،لكن جيوز التقرير عليها
عند العجز عن إنكارىا باليد كاللساف ،كمن قدر على إنكارىا مع اٝنوؼ على نفسو كاف

إنكاره مندكبان إليو ك١نثوثان عليو ،ألف اٞنخاطرة بالنفوس يف إعزاز الدين مأمور هبا كما يعذر
اٞنتأكلٌن ،كقتاؿ مانعي اٜنقوؽ ُنيث ال ديكن ٔنليصها
هبا يف قتل اٞنشركٌن ،كقتاؿ البغاة ٌ

منهم إال بالقتاؿ ،كقد قاؿ

– عليو الصالة كالسالـ –  ":أفضل اجلهاد كلمة حق

[عدل] عند سلطان جائر "( ،)98جعلها أفضل اٛنهاد؛ ألف قائلها قد جاد بنفسو كل
اٛنودِ ،نالؼ من يالقي قرينو من القتاؿ ،فإنو جيوز أف يقهره كيقتلو ،فال يكوف بذلو
نفسو مع ْنويز سالمتها كبذؿ اٞننكر نفسو مع يأسو من السالمة".

التورل يوـ الزحف مفسدة كبًنة ،لكنو كاجب إذا علم أنو يقتل من
ومنها " :أف ٌ

غًن نكاية يف الكفار ،ألف التغرير بالنفوس إمنا جاز ٞنا فيو مصلحة إعزاز الدين بالنكاية يف
اٞنشركٌن ،فإذا دل ٓنصل النكاية كجب االهنزاـ؛ ٞنا يف الثبوت من فوات النفوس مع شفاء
صدكر الكفار كإرغاـ أىل اإلسالـ ،كقد صار الثبوت ىهنا مفسدة ١نضة يف طيٌها
مصلحة"(.)99
فعند تعارض ادلصاحل وادلفاسد

أ -إذا كانت اٞنفسدة أعظم من اٞنصلحة  ،فدرءىا مقدـ على جلب اٞنصلحة  ،مثل عدـ
الصدؽ ٞننع سفك دـ حراـ أك انتهاؾ عرض أك غًن ذلك من الضركريات  ،كمثل النهي

عن سب األصناـ ألف ال يسبوا رب العاٞنٌن.

ب -إذا تساكت اٞنفسدة كاٞنصلحة قدـ درء اٞنفسدة على جلب اٞنصلحة  ،مثل مفسدة
غضب الزكجة كنفرهتا كما يتبع ذلك من شقاؽ  ،دفع ذلك أكذل من جلب مصلحة الصدؽ
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يف ذكر مشاعر عدـ االرتياح كاٜنب ٟنا  ،كاٜنديث جاء بذلك  ،كمثل النهي عن قوؿ راعنا
الستغالؿ اليهود لذلك.

ج -أما إذا كانت اٞنصلحة أعظم من اٞنفسدة فتحتمل اٞنفسدة لتحصل اٞنصلحة  ،مثل
ٓنمل مشاؽ اٛنهاد كما فيو من سفك الدماء كذىاب األمواؿ ٞنصلحة حفظ الدين  ،كمثل

أيب لتحصيل مصلحة نشر اإلسالـ.
ٓنمل مفسدة بقاء اٞننافق ابن ٌ

الھوامش

 - 1األشباه والنظائر  /تاج الدين عبد الوىاب بن علي السبكي  /دار الكتب العلمية  ،بًنكت ،
1991ـ.
 - 2األشباه والنظائر يف النحو  /جالؿ الدين عبد الر٘نن بن أيب بكر السيوطي ٓ /نقيق :
طو عبد الرؤؼ سعد  /شركة الطباعة الفنية  ،القاىرة 1975 ،ـ .
 - 3أعالم ادلوقعٌن عن رب العادلٌن  /مشس الدين ١نمد بن أيب بكر  ،ابن قيم اٛنوزية /
مطبعة السعادة  ،مصر 1955ـ  /دار الكتب العلمية  ،بًنكت 1991 ،ـ .
 - 4بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  /عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساين  /تصوير  :كراتشي.
 - 5هبجة قلوب األبرار وقرة عيون األأليار يف شرح جوامع األألبار  /الشيخ عبد الر٘نن
بن ناصر السعدم  /كزارة الشئوف اإلسالمية  ،السعودية 1419 ،ىػ .
 - 6البيوع كاٞنعامالت اٞنالية اٞنعاصرة  /د ١ .نمد يوسف موسى  /دار الكتاب 1373ىػ .
 - 7درر احلكام شرح رللة األحكام  /علي حيدر  ،تعريب  :احملامي فهمي اٜنسيين  /مكتبة
النهضة  ،بًنكت – بغداد .

رد احملتار على الدر ادلختار (حاشية ابن عابدين) ١ /نمد أمٌن بن عمر بن عابدين /
ّ - 8
مصطفى البايب اٜنليب ،مصر1966 ،ـ .

 - 9رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية  /عدناف ١نمد ٗنعة  /دار اإلماـ البخارم 1979 ،ـ
.
الربعي  ،ابن ماجة القزكيػين  /دار
- 10سنن ابن ماجة  /اٜنافظ أبو عبد هللا ١نمد بن يزيد َّ
السالـ ،الرياض 1999 ،ـ .

القلم  ---جوف  2013ء

دراسة فقهية تطبيقية لقاعدة«:ال ضرر وال ضرار») (414

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 11سنن أيب داود  /اٜنافظ أبو داكد سليماف بن األشعث األزدم السجستاين /دار السالـ،
الرياض 1999 ،ـ .
- 12السنن الكربى  /اٜنافظ أ٘ند بن اٜنسٌن بن علي البيهقي  /حيدر آباد الدكن 1354 ،ىػ.
- 13سنن النسائي  /اٜنافظ أبو عبد الر٘نن أ٘ند بن شعيب النسائي  /دار السالـ  ،الرياض ،
1999ـ .
- 14شرح القواعد الفقهية  /أ٘ند بن ١نمد الزرقا  /دار القلم  ،دمشق 1993 ،ـ .
- 15شرح النووي على صحيح مسلم  /أبو زكريا ١نيي الدين حيٍن بن شرؼ النوكم  /دار
إحياء الرتاث العريب  ،بًنكت .

- 16شرح تنقيح الفصول  /شهاب الدين أ٘ند بن إدريس الصنهاجي ٓ /نقيق  :طو عبد
الرؤكؼ سعد  /دار الطباعة الفنية  ،مصر 1978 ،ـ .
- 17شرح قواعد اخلادمي  /سليماف القرؽ آغا جي  /مطبعة اٜناج ١نرـ البوسنوم  ،إستانبوؿ ،
1299ىػ.
طنوز باز  /دار إحياء الرتاث العريب  ،بًنكت.
- 18شرح رللة األحكام  /سليم بن رستم بن ٌ

- 19شرح رللة األحكام ١ /نمد طاىر – ١نمد خالد األتاسي  /مطبعة ٘نص 1930 ،ـ .
- 20شرح خمتصر الروضة يف أصول الفقو ٤ /نم الدين سليماف بن عبد القوم الطويف /
ٓنقيق :د .إبراىيم اإلبراىيم  /مطابع الشرؽ األكسط1989 ،ـ .
- 21صحيح البخاري  /اإلماـ ١نمد بن إٚناعيل البخارم  /دار السالـ  ،الرياض ،
1999ـ.
- 22صحيح مسلم  /اإلماـ مسلم بن اٜنجاج النيسابورم  /دار السالـ  ،الرياض ،
1998ـ.
- 23ضوابط ادلصلحة يف الشريعة اإلسالمية  /د ١ .نمد سعيد رمضاف البوطي  /مؤسسة
الرسالة  ،بًنكت 1990 ،ـ .
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- 24غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائر  /أ٘ند بن ١نمد اٜنموم  /دار الكتب
العلمية ،بًنكت 1985 ،ـ .

- 25فتح الباري بشرح صحيح البخاري  /اٜنافظ ابن حجر العسقالين  /اٞنطبعة السلفية  ،القاىرة.
- 26الفتح الرباين برتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين  /أ٘ند عبد الر٘نن البنا  /القاىرة.
- 27الفروق  /شهاب الدين أ٘ند بن إدريس القرايف  /دار اٞنعرفة  ،بًنكت .
- 28الفقو اإلسالمي وأدلتو  /د  .كىبة الزحيلي  /دار الفكر  ،دمشق 1982 ،ـ .
اٞنعرؼ ،بًنكت .
- 29فيض القدير شرح اجلامع الصغًن  /عبد الرؤكؼ اٞنناكم  /دار ة
- 30القاموس الفقهي لغة واصطالحاً  /سعدم أبو حبيب  /دار الفكر  ،دمشق ،
1988ـ.
- 31القاموس احمليط ٠ /ند الدين ١نمد بن يعقوب الفًنكز آبادم  /مؤسسة الرسالة  ،بًنكت ،
1987ـ .
- 32قواعد األحكام يف مصاحل األنام  /أبو ١نمد عز الدين بن عبد السالـ  /مطبعة
االستقامة  ،القاىرة  ،كطبعة مؤسسة الرياف 1990 ،ـ .
 - 33القواعد الفقهية الكربى وما تفرع عنها  /د  .صاحل بن غازل السدالف  /دار بلنسية  ،الرياض ،
 1417ىػ .
- 34القواعد يف الفقو اإلسالمي  /أبو الفرج عبد الر٘نن شهاب الدين أ٘ند بن رجب /
تصوير :دار اٞنعرفة  ،بًنكت .
- 35القواعد واألصول اجلامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة  /الشيخ عبد الر٘نن بن
ناصر السعد م  /مكتبة اٞنعارؼ ،الرياض1985 ،ـ .
- 36القواعد والفوائد األصولية وما يتعلق هبا من األحكام الفرعية  /أبو اٜنسن عالء الدين
ابن اللحاـ اٜننبلي ٓ /نقيق ١ :نمد حامد الفقي  /دار الكتب العلمية  ،بًنكت ،
1983ـ .
- 37لسان العرب  /أبو الفضل ٗناؿ الدين ١نمد بن مكرـ  ،ابن منظور اإلفريقي اٞنصرم /
دار صادر  ،بًنكت .
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- 38مالل بن أنس ١ /نمد أبو زىرة  /دار الفكر العريب  ،القاىرة .

- 39ادلبسوط  /أبو بكر ١نمد بن أ٘ند السرخسي  /تصوير  :دار اٞنعرفة  ،بًنكت .
- 40رللة األحكام العدلية ٛ /ننة من فقهاء الدكلة العثمانية  /تصوير  :قدديي كتب خانو  ،كراتشي .
- 41رلموع الفتاوى  /شيخ اإلسالـ تقي الدين أ٘ند بن عبد اٜنليم  ،ابن تيمية اٜنراين ٗ /نع
كترتيب  :عبد الر٘نن بن ١نمد قاسم  /تصوير  :مطابع الرياض 1381 ،ىػ .
- 42اجملموع ادلذىب شرح قواعد ادلذىب  /أبو سعيد خليل بن كيلكلدم العالئي /كزارة
األكقاؼ ،الكويت 1994 ،ـ .
- 43رلموعة رسائل ابن عابدين  /تصوير  :سهيل أكادديي  ،الىور
- 44ادلدألل الفقهي العام  /مصطفى أ٘ند الزرقا  /مطبعة جامعة دمشق 1983 ،ـ  ،كطبعة
دار القلم دمشق 1998 ،ـ .
- 45ادلستدرك على الصحيحٌن  /اٜناكم النيسابورم  /دار الكتاب العريب  ،لبناف .
- 46ادلستصفى من علم األصول  /أبو حامد ١نمد بن ١نمد الغزارل  /تصوير من طبعة بوالؽ
ّنصر  ،يف دار إحياء الرتاث العريب ،بًنكت.

- 47ادلسند لإلمام أمحد بن حنبل  /دار الكتب العلمية  ،بًنكت .
- 48ادلصباح ادلنًن  /أ٘ند بن ١نمد الفيومي  /مكتبة لبناف  ،بًنكت .
- 49ادلعجم الوسيط ٠ /نمع اللغة العربية  /تصوير :اٞنكتبة اإلسالمية  ،تركيا .
- 50معجم مقاييس اللغة  /أبو اٜنسٌن أ٘ند بن فارس بن زكريا الرازم  /تصوير :دار الكتب
العلمية  ،قم  ،إيراف .
يرتدد بٌن اخلصمٌن من األحكام
- 51معٌن احلكام فيما ّ

/عالء الدين أبو اٜنسن علي

الطرابلسي /مطبعة مصطفى البايب اٜنليب ،مصر 1973 ،ـ .

- 52مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج  /الشيخ ١نمد الشربيين اٝنطيب /تصوير:دار
الذخائر،قم،إيراف 1410،ػق.
- 53ادلفردات يف غريب القرآن  /الراغب األصفهاين  /دار اٞنعرفة  ،بًنكت .
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- 54مقاصد الشريعة اإلسالمية

 /الشيخ ١نمد الطاىر بن عاشور  /الشركة التونسية

للتوزيع1978،ـ .
تح:فائق أ٘ند ١نمود  /كزارة
- 55ادلنثور يف القواعد /بدر الدين ١نمد بن هبادر الزركشي /ػ
األكقاؼ ،الكويت1985 ،ـ.
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- 58ادلوسوعة الفقهية  /كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسالمية  ،الكويت  ،بدأت طباعتها سنة
1980ـ .
- 59موطأ اإلمام مالل بن أنس ٗ /نعية إحياء الرتاث اإلسالمي ،الكويت 1998 ،ـ .
- 60نصب الراية ألحاديث اذلداية ٗ /ناؿ الدين أبو ١نمد عبد هللا بن يوسف الزيلعي /
تصوير  :دار اٜنديث  ،القاىرة .
- 61نظرية الضرورة الشرعية  /د  .كىبة الزحيلي  /مؤسسة الرسالة 1979 ،ـ .
- 62نظرية العرف  /د  .عبد العزيز اٝنياط  /عماف  ،األردف .
- 63النهاية يف غريب احلديث ٠ /ند الدين أبو السعادات اٞنبارؾ بن ١نمد بن األثًن اٛنزرم /
دار الكتب العلمية  ،بًنكت 1997 ،ـ .
الوجيز يف إيضاح قواعد الفقو الكلية ١ /نمد صدقي البورنو  /مؤسسة الرسالة  ،بًنكت 1983 ،ـ.
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