
 القاعدة الكلية الكبرى

 ال ضرر وال ضرار

 )أو الضرر يزال(                    
 . 1ال"ز  ي    ر  ر  "الض   :يف القواعد عن هذه القاعدة بقوهلم صنفنيعرب أكثر امل

  :معىن القاعدة

 ، إحلاق مفسدة ابلغري مطلقا :ر  ر  الض  

 ، على وجه اجلزاء واملقابلةإحلاق مفسدة ابلغري  :الضرارو 

عال ف :والضرار، ال ضرر أي ال يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه« :قال ابن األثري
 . 2» أي ال جيازيه على إضراره إبدخال الضرر عليه :من الضر

ردا و  قابلةمو  ال جزاءو  أنه ال يضر أحد غريه ابتداء)ال ضرر وال ضرار( لقاعدة لعام فاملعىن ا
 . على الضرر الذي وقع عليه ابتداء

جنس اليت تفيد النافية للاحلديث نص يف حترمي كل أنواع الضرر فيشملها مجيعا النفي بال و 
 . دوداحلو  التعازير الشرعيةو  ه الدليل كالعقوابتإال ما خص  االستغراق 

 : الشرح اإلمجايل للقاعدة

اية منه االحتياط للوقو  احليلولة دون حدوثهو  هذه القاعدة نص يف منع إيقاع الضرر مطلقا
و أ فال جيوز إحلاق الضرر ابلغري ابتداء، جزاءأو  يكون هذا املنع ابتداءو ، مل يقعأو  سواء وقع

فعه بعد ف معني ضرر فإنه جيب ر تصر أو  إذا ترتب على فعلو ، فيدفع الضرر قبل وقوعهإنشاء 
لحق فردا سواء كان الضرر خاصا يو ، متنع تكرارهو  ليت تزيل آاثرهوجوده ابلطرق الشرعية املمكنة ا
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 ال ضَرَر وال ضرار 
  

 



إمنا تقوم  ةالشريعو  ألنه مفسدة ،فالضرر يف كل صوره ممنوع، ا كثريينعاما يشمل أفرادأو  معينا
در ألن الضرر هو ظلم وغ ب إزالتهحصل وجأو  فمىت وقع، دفع املفسدةو  على جلب املصلحة

 . والواجب عدم إيقاعه وإقرار الظامل على ظلمه حرام وممنوع أيضا

 : نفي الضرار

 در الضرراالنتقام الذي يزيد يف قو  املقصود من نفي الضرار )ال ضرار( نفي فكرة الثأر اجملرد
وز أن رف املقابل ال جيكان على وجه مقابلة ضرر آخر من الطلو  و  فعلهو  فإنشاء الضرر، يوسعهو 

ال يلجأ إىل مثل ذلك إال و  ال ينبغي أن يكون مقصوداو  يكون هدف الفاعل إحلاق الضرر
تالفه إب –ضرر ىو هو  – اإلتالفال جيوز أن يقابل هذا  –عمدا لو و  –فمن أتلف ماله . اضطرارا

مني ان أي تضلذلك جعل الشارع مقابل ذلك الضمو ، ألنه إضرار مقابل ضرر. لو مال املتلف األ
أجلب و  هذا أعدل الطرفنيو  ضمانة(أهلكه فعليه أو  املتلف قيمة ما أتلف )فمن أفسد شيئا

، ل واحدتالف اثنني بدال من مان يف اإلضرار توسيعا لدائرة الضرر إبأل، اخلاصةللمصلحة العامة و 
 . بني طريف النزاع الثأرو  حلسم مبدأ االنتقامو 

 أصل أو دليل القاعدة: 

ال ضرر  وال ِضرار :قاعدة ودليلها هو حديثالأصل 
1 . 

                              
أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ مرسال، كتاب األقضية، ابب القضاء يف املرفق  وال ِضرار ال ضرر   حديث 1 

، كتاب الصلح، ابب ال ضرر وال ضرار، 70 -6/69)الزرقاين(، والبيهقي من رواية أيب سعيد اخلدري  4/36
بزايدة:  2/58املستدرك من كتاب البيوع، وأخرجه أيضا احلاكم يف  3/88والدارقطين من رواية أيب سعيد اخلدري 

"من ضار ضاره هللا، ومن شاق  شاق هللا عليه". وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم ومل خيرجاه، 
 4/125(، واألوسط 11706) 11/302( و1387) 2/83ووافقه الذهيب، والطرباين يف املعجم الكبري 

 (. 2/365 ، وكشف اخلفا، للعجلوين4/445(، )انظر: نصب الراية 3777)



وعض د املعىن آايت كثرية وأحاديث أخرى متنع إحلاق الضرر ابلغري يف املال أو البدن أو 
ٌة ِبو ل ِده ا :املعاملة كقوله  و ال  ي ض ار  ك اِتٌب و ال  ش ِهيٌد (، 233)البقرة:  ال  ت ض ار  و اِلد 

 :(. 282)البقرة  مت سِسك وه ن  ِضر اراا ل ِت  عست د وا و ال   :(. 231)البقرة 

 .1كل املسلم حرام: دم ه ومال ه وِعرض ه : وقول النيب 

الرد ابلعيب واحلجر والشفعة والقصاص واحلدود والكفارات، وضمان املتلف ومنه تشريع  -
 .2واحلجر أبنواعهوالبغاة  والقسمة ونصب األئمة، والقضاة ودفع الصائل وقتال املشركني

 : تطبيقاهتاو  الفروع املندرجة ضمن القاعدة

 الشجر قبل جين أو  إذا انتهت مدة إجارة األرض الزراعية قبل استحصاد الزرع
الثمار فإهنا تبقى بيد املستأجر أبجر املثل منعا للضرر املرتتب على املستأجر بنزع يده عن 

 . لضرر عن املالك املؤجرشرع أجر املثل دفعا لو ، األرض قبل االستحصاد
 صالحها ملا قد يلحق املشرتي من ضرر إذا أصيبت  ومنع بيع الثمار قبل بد

  .ابلتايل خسارة املشرتي مالهو  فعدم صالح الثمرة مظنة هالكها. جائحةأو  الثمار بداء
 أو  غريهاو  املخدراتو  رين ابلفساد األخالقي كالدعارةو هجواز حبس املش

 يثبت عليهم مللو ر صالحهم و يظهو  املمتلكات حىت تظهر توبتهمو  اصابالعتداء على األشخ
 . جرم معني بطريق قضائي دفعا لضررهم على اجملتمع

 كل من ميارس حرفة عامة ال حيسنها كبيع و . معاقبتهو  منع اجلاهل من التطبيب
 . غريهو  التعليمو  الدور بناءو  الدواء

 الناسو  منع االفتاء بغري علم دفعا للضرر على الدين . 

                              
رقم  ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض : رواه البخاري يف الفنت، ابب قول النيب  1 

(7087).  
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 زالي   رر  الض  و  ه ضررٌ عضل املرأة من الزواج ألن   ال جيوز للويل الشرعي . 
 منعها و  ال يريد إمساكها بل ألجل تطويل عدهتا وهو  ال جيوز للزوج مراجعة املرأة

 . من الزواج
 منعه من أتديبه ملا يفو رة تعليمهمباشو  لقائهو  حملضون برؤية ابنهالسماح ألب ا 

 . الد معاالو و  ضرر ابلولد
  ال حيق ألب الطفل احملضون تكليف احلاضنة محله إليها كل يوم إىل بيته ليطعم

 . الطفلو  ضرر ابملرأةو  عنده بل يكلف بدفع نفقته إىل احلاضنة ملا يف ذلك من مشقة
 رتي غاب املشو  –اخلضروات و  كالفواكه  –شيئا مما يسرع إليه الفساد  من ابع

 . ا للضرريبيع السلعة من غريه دفعو  لبائع فسخ البيعقبض املبيع فلو  قبل نقد الثمن
 م عند تفشي اجلرائم وعمو  دفع أذاهم عن اجملتمعو  املنحرفنيو  حبس اجملرمني

  أذاهم.
 الشراء يف األسواق لدفع الضرر عنهمو  منع السفهاء من تويل أمور البيع.  

 ملنع لنفي ت، إال أن اوميتنع إخراج الروشن يف اهلواء الذي ميتنع فيه االختصاص كالطرقا
 (. 1010)املقري، قاعدة  الضرر
 رمي يف يتأكد التحو غالئها لرفع سعرها )و  انتظار ندرهتاو  حترمي احتكار السلع

 . 1ما له عالقة بعموم اجملتمع(و  الطعام
 لتجار اخلداع من قبل او  املوازين ملنع الغشو  تفحص السلعو  وجوب مراقبة السوق

 . لدفع الضرر عن الناس
 ع تلقي السلع القادمة إىل سوق البلد قبل وصوهلا البلد لدفع ضرر املضاربني من

  .عن عموم املسلمني بغالء السعرو  عن الباعة الذين ال يعرفون السعر احلقيقي للسلع

                              
لد ويضر لي سعر البقال املازري: كل ما أضر ابملسلمني وجب أن ينفى عنهم، فإذا كان شراء الشيء ابلبلد يغ 1

ابملسلمني منع احملتكر من شرائه نظرا للمسلمني عليه، كما قال العلماء: إنه إذا احتيج إىل طعام رجل واضطر الناس 
 . 2/212إليه ألزم بيعه منهم، فمراعاة الضرر هي األصل يف هذا. املعلم 



 اجلريان وجب أو  إذا امتدت أغصان شجرة شخص ما حىت أصبحت تؤذي املارة
 . قطع ما ضر  
 إعادة و ناس من أذى انقضاضه وجب هدمه خيف على الو  إذا مال جدار دار

  .بنائه دفعا لضرره على الناس
  ومنه مشروعية خيار التغرير القويل يف البيع إذا كان معه غنب فاحش، سواء كان

التغرير من البائع للمشرتي أو من املشرتي للبائع، أو كان من الدالل ألحدمها، فإن 
القواعد  شرح)داد ماله من مبيع أو نمن. املغرور خيري بني إمضاء البيع أو فسخه واسرت 

 .(180الفقهية ص 
 هومنه مشروعية ضمان التغرير، فإن الغار يضمن للمغرور ما تضرر بسبب تغريره ل .

 .(180شرح القواعد الفقهية ص )

 ارر  ال ض  و  ر  ال ضر   :من القواعد املندرجة حتت قاعدة

 : الضرر يزال1قاعدة 

 

ال ِضرار"، والصواب أن هذه أخص من األوىل ألهنا تتعلق وقد جعلت مبعىن "ال ض رر و 
ابلضرر الواقع أو بعد حصوله، فهي تفيد وجوب إزالة الضرر ورفعه بعد وقوعه، واألوىل تشمل 

مجيع أنواع الضرر الواقع منها واملتوقع أي رفعا ودفعا، وهذه متعلقة فقط ابلرفع، رفع الواقع 
 املوجود. 

 أمهية القاعدة: 

اعلم أن هذه القاعدة ينبين عليها كثري من أبواب الفقه، من   «: 1مام السيوطيقال اإل
ذلك: الرد ابلعيب، ومجيع أنواع اخليارات من اختالف الوصف املشروط، والتعازير، وإفالس 
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  يزال الضرر
 



املشرتي وغري ذلك، واحلجر أبنواعه، والشفعة ألهنا شرعت لدفع ضرر القسمة، والقصاص واحلدود 
ن املتلف، والقسمة ونصب األئمة والقضاة، دفع الصائل، وقتال املشركني والبغاة والكفارات وضما

 . »غري ذلكوفسخ النكاح ابلعيوب أو اإلعسار أو 

فقد جعل السيوطي رمحه هللا هذه القاعدة مبعىن القاعدة )ال ضر ر  وال ِضر ار( وإن كان صرح 
 ته. ساقها عامة تشمل دفع الضرر وإزال أبن هذا احلديث يعترب أصلها، ولذلك كانت األمثلة اليت

 تطبيقات القاعدة: 

  من سلط ميزابه على الطريق العام فأضر ابلناس فإنه يزال، وكذلك من أحدث
 حفرة أو بىن جدارا أو رمى أوساخا يف الطريق أو الساحات. 

  .قتل الكالب واحليواانت املؤذية للناس يف الطرقات واملساكن 
 عيقة أو املؤذية للمارة أو املساكن. قطع أغصان األشجار امل 
  منع السفهاء واملراهقني والطائشني من قيادة السيارات وغريها من املراكب ملا

 يلحقونه من أضرار ابملارة والسائقني. 

 

 : الضرر يدفع بقدر اإلمكان2قاعدة 

 

 : معىن القاعدة

ن ذلك إال إن مل ميكو ، عنياملت وهضرر أصال فيدفع شرعا فإن أمكن دفعه بدون  ر  الضر   إن  
 . بضرر فإنه يتوسل لدفعه ابلقدر املمكن

هذه القاعدة تفيد وجوب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل املمكنة وفقا لقاعدة املصاحل 
عة ألن ذلك بقدر االستطاو  –الوقاية خري من العالج  –فهي من ابب ، السياسة الشرعيةو  املرسلة

 . قدرة على التنفيذالتكليف الشرعي مقرتن ابل

 الضرر يدفع بقدر اإلمكان

 



قل منه ضرر أ صاحب الدفعلو و  وجب دفعه قبل حصوله بقدر اإلمكانفكل ضرر متوقع 
 : اخلاصةو  حفظا للمصاحل العامة

 : املصاحل العامة جانب ففي

 حبس اجملرمنيو ، حفظ األمن العامو  التعازير ملنع اإلجرامو  ب العقوابتو وج . 
 أنواعهو  سد ذرائع الفساد . 
  قلوسائل النو  لتفادي وقوع حوادث السياراتوالشوارع  الطرقاتوجوب صيانة . 
 ال حيرتمون  معاقبة الذينووضع اإلشارات واألضواء مع  وجوب تنظيم املرور

 . قواعده
 املرافق العامة دفعا لضرر املرض واجلهلو  املدارسو  وجوب بناء املستشفيات.  
 حل املواطنتسهيل قضاء مصاو  املوظفني ملنع الظلمو  تنصيب القضاة.  
 سباب من أة الطفولة محايو  تطعيم األطفال ضد األمراض دفعا لضرر املرض عنهم
 . الوهنو  الضعف
 .العناية ابلشيوخ والعجزة وكبار السن ومحايتهم الصحية واملالية 

  يف جانب املصاحل اخلاصة )احلقوق اخلاصة(و . 

 على السفيه لدفع ضرر سوء تصرفاته املاليةجر شرع احل . 
 احلجر على املفلس لدفع ضرره على الدائنني شرع . 
 شرعت الشفعة لدفع الضرر عن الشريك . 
 الزوجة دفعا لضرر اهلالك عليهمو  الد القصرو إجياب النفقة على األ . 
 ى هلمأو الذين ال مو  العجزةو  املعوزينو  كفالة األيتام . 
 اإلنفاق عليه من والده و  تسليم الولد لألحق حلضانته  ٌة ِبو ل ِده ا و ال   ال  ت ض ار و اِلد 

 . (233 :)البقرة م وسل وٌد ل ه  ِبو ل ِدهِ 

 



 : الضرر ال يزال بمثله3القاعدة 

 

 الضرر ال يزال ابلضررأو                                

وز أن تكون ال جي إزالة الضرر نأل (،الضرر يزال)للقاعدة السابقة  كالقيدهذه القاعدة تعترب  
أو ، أصالبدون ضرر : فالضرر إذن يزال إما، من الضرر املزال وأعظم أكثرأو  ضرر مثله إبحداث

كعائد   وهو ، "ررِ ال يزال ابلض   ر  ر  الض  «  :قال ابن السبكي. أخف من املزالضرر يزال مع إحلاق 
فشأهنما شأن األخص مع األعم يف ، يعود علي قوهلم "الضرر يزال "أي يزال ولكن ال بضرر

 .1»أزيل ابلضرر ملا صدق "الضرر يزاللو ألنه ، بل مها سواء، احلقيقة

 .2(درء املفسدة مشروط أبن ال يؤدي إىل مثلها أو أعظموقال املقري: )

 من أدلة القاعدة: مما يدل على أن الضرر ال يزال إذا كان يرتتب على إزالته ضرر ما يلي:

م ريش رغم تغيريها بناءها خشية عدبناء الكعبة على ما وجدها عليه من ق ترك النيب  -1 
 رسول هللا قالت: قال يل عائشة رضي هللا عنهاتقبل قريش ذلك وهم حديثو عهد ابإلسالم حلديث 

 :إن البيت، مث لبنيته على أساس إبراهيم عليه السالم، ف لوال حداثة قومك ابلكفر لنقضت
قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا

 .يعين اباب« خلفا»ثنا هشام قال أبو معاوية: حد 3

لئال ينفر الناس من اإلسالم ويقولوا إن حممدا يقتل قتل املنافقني   ترك الرسول -2
 أصحابه. 
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 .514( ص 1144القاعدة ) - 2
ابب نقض الكعبة ( ومسلم  يف احلج، 1585رواه البخاري يف  احلج، ابب فضل مكة وبنياهنا )- 3

 (.3304)وبنائها

الضَّـــرر ال يزال 
 بـــــمثــله

 



  :القاعدة من تطبيقات

  من احتاج إىل دفع هالك اجلوع عن نفسه ال جيوز له أن أيخذ مال حمتاج مثله ألن
 . الضرر ال يزال مبثله

  ال يزال  ره عليه ألن الضررعلى قتل غريه اإلقدام على ما أكال جيوز ملن أكره ابلقتل
 . مبثله

  تعمد يال جيوز له أن  املوت  بغريه أو  إذا خشي من االصطدام جبدارسائق السيارة
 . فيهلكه ألن الضرر ال يزال مبثلهيف الطريق  صدم مار   
  خر مثله آإذا كان بني يدي الطبيب مريض يعاجله يف حالة خطر املوت وجيء مبريض

رر ال يزال الضألن ، لو وإذا اشتغل أبحدمها مات اآلخر فليس له االنتقال إىل الثاين فيموت األ
 . مبثله

 رر أعظم منه مل جيز التغيري ألن الضأو  إذا كان تغري املنكر يؤدي إىل منكر آخر مثله
 ...عدم قتل املنافقني، كما يف حديث تغيري الكعبة،  ال يزال مبثله

 :1احلنفيةومن فروع 

 جواز الرمي إىل كفار ترتسوا بصبيان املسلمني. 
 ،وجوب نقض حائط مملوك مال إىل طريق العامة على مالكها؛ دفعا للضرر العام 
  ،جواز احلجر على البالغ العاقل احلر عند أيب حنيفة رمحه هللا يف ثالث: املفيت املاجن

 .والطبيب اجلاهل، واملكاري املفلس؛ دفعا للضرر العام
 وعليه الفتوى، دفعا للضرر العامالصاحبني  على السفيه عنداحلجر  جواز. 
 بيع مال املديون احملبوس عندمها لقضاء دينه، دفعا للضرر عن الغرماء وهو املعتمد 
 التسعري عند تعدي أرابب الطعام يف بيعه بغنب فاحش. 
  رر العامللضبيع طعام احملتكر جربا عليه عند احلاجة وامتناعه من البيع، دفعا 

                              
 .1/280عيون البصائر للحموي  ، غمز75األشباه والنظائر البن جنيم ص  - 1



 .منع اختاذ حانوت للطبخ بني البزازين، وكذا كل ضرر عام، كذا يف الكايف وغريه 

 :1ومن فروع الشافعية

 لو كان له على شخص دين، ومعه قدره فقط فإنه يؤخذ، وإن تضرر املديون. 
  ولو ابعه شيئا وسلمه إىل املشرتي فرهنه مث أفلس فليس للبائع الرجوع يف عني ماله؛

 .ذلك إضرارا ابملرهتن والضرر ال يزال ابلضرر ألن يف
  ولو اشرتى أرضا )فغرس( فيها أو بىن، مث أفلس فليس للبائع الرجوع فيها، ويبقى

الغراس والبناء للمفلس يف األظهر؛ ألنه ينقص قيمتها، ويضر ابملفلس والغرماء )، والضرر ال يزال 
 ابلضرر(
 يص واحدة إال إبتالف األخرى، مل يفت ولو التقت دابتان على شاهق، ومل ميكن ختل

 واحد منهما، بل من ألقى دابة صاحبه وخلص دابته ضمن
  لو سقط على جريح، فإن استمر قتله، وإن انتقل قتل غريه، فقيل: يستمر ألن الضرر ال

 .يزال ابلضرر، وقيل: يتخري لالستواء
 

 الضرر األشدُّ يزال بالضَّرر األخـــف :4القاعدة 

  2أهون الشرين أو الضررين( أو )خيتار

 . (3تعارض مفسداتن روعي أعظمهما ضررا ابرتكاب أخفهماإذا )أو
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اة يف الضوء هل يصلون جلوسا ويومئون أم قياما ويغضون؟ وبقر امليت ارتكاب األخف. وقد خيتلف يف بعضها كالعر 
 . 234ص  )ت اخلطايب( . إيضاح املسالك(رجاء الولد أو املال النفيس وأكل املضطر ميتة اآلدمي

يزال  الضرر األشدُّ
 فـــرر األخبالضَّ 



عارض تتعلق ابملوازنة بني األضرار والرتجيح بينها عند الت هذه القواعد الثالث متحدة املعىن
ه يرتكب إذا دار األمر بني ارتكاب أحد ضررين وأحدمها أشد من اآلخر فإن  وتعذر اجلمع، ف

 . األعظمو  ال يرتكب األشدو  نو هاألو  خفاأل

 معنى القاعدة:

اء على ال مناص له من فعل واحدة فإنه أيخذ أبيتهما شو  من ابتلي ببليتني متساويتنيفكل 
 أن يبقى يف السفينة بني اخمري إنه يكون يف سفينة فاحرتقت تلك السفينة ف كمن ركب  وجه التخيري

األقل و ، ن شراا و هأما إن اختلفتا فإنه خيتار األ، ي احملظورين وبني أن يلقي بنفسه إىل البحر لتساو 
 سندرء أفسد املفاسد فأفسدها حممود حوقدتقرر أن )وجيتنب األكثر فسادا واألكثر شراًّ،  ،ضرراا 

عل الضرر فال جيوز ف، حق الزايدةال ضرورة يف و  ألن مباشرة احلرام ال جتوز إال على وجه الضرورة1(
 وهاالضطرار الذي و  على فعل األخف ملا فيه من خروج عن طريق الرتخص األشد مع القدرة

 . 2حمرم يف األصل وهسبب اإلقدام على ما 

 :من أدلة القاعدة

د الذي شرع فيه يف املسج . فإن مفسدة استمراره يف البول3حديث بول األعرايب يف املسجد
 البسه.أقل من مفسدة هنره عنه وانتشار البول يف املسجد وتنجيسه م

                              
 .(5/ 1قواعد األحكام يف مصاحل األانم ) - 1
 ، 1/37درر احلكام  - 2
و من : "ال تزرموه. مث دعا بدلملسو هيلع هللا ىلصجد فقاموا إليه فقال رسول هللا عن أنس بن مالك أن أعرابيا ابل يف املس - 3 

، وعند مسلم: أنس بن مالك قال: بينما حنن يف املسجد مع رسول 5/2242( 5679ماء فصب عليه". البخاري )
ه : "ال تزرمو ملسو هيلع هللا ىلص: مه مه قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصإذ جاء أعرايب فقام يبول يف املسجد فقال أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هللا 

دعاه فقال له:" إن هذه املساجد ال تصلح لشيء من هذا البول وال القذر  ملسو هيلع هللا ىلصدعوه"، فرتكوه حىت ابل مث إن  رسول هللا 
، قال: فأمر رجال من القوم فجاء بدلو من ملسو هيلع هللا ىلصإمنا هي لذكر هللا عز وجل والصالة وقراءة القرآن" أو كما قال رسول هللا 

 . 1/236( 285ماء فشنه عليه. صحيح مسلم )



 : 1من تطبيقات القاعدة

o  مل يندفعوا إال إبعطائهم املال لزم ذلك ألنو  أحاط الكفار احملاربون ابملسلمنيلو 
 . طلبوا املال مقابل األسرىلو كذا و ، ن من قتل األنفسو همفسدة دفع املال أ

o قتلهما  أو إخراجه إذا كان بقاؤه يؤدي إىل قتل أمهو  ميتالو و  جيوز إخراج اجلنني
 . امع

o  هم ألن قتل دفعو  ترتس الكفار ببعض املسلمني جاز قتلهم بنية قتل الكفارإذا
 على يدالعدو. ن من قتلهم مجيعاو هأبغري قصد  بعض املسلمني 

o   ترك  يكتفي ابإلمياء ألنو  كان ابملصلي جرح يدمي بسجوده جاز ترك السجودلو
 . ترك الصالة أصالأو  البقعةأو  ن من تنجيس الثيابو هالسجود أ
o  خطر  ما فيهأو  حفرةأو  طفال متجها إىل انرأو  أعمىرجال إذا رأى املصلي

 . جرح آدميأو  ن من مفسدة موتو هألن مفسدة قطع الصالة أ، أنقذمهاقطع الصالة و 
o  حبس من وجبت عليه النفقة إذا امتنع عن أدائها ولو نفقة ابنه وجواز ضربه يف

 .احلبس إذا امتنع عن اإلنفاق
o   نفذ الزواج الثايناألول  دخل هبا الثاين دون علم بعقدو  انولي   جهامن زو.  
o كمن زوجت   وقع خلل بشرط من شروطهأو  تصحيح النكاح الذي فسد صداقة

 . بعض صور الشغار إذا حصل الدخولأو  ابلوالية العامة

o إذا اجتمع ضرران أسقط األصغر لألكرب « :710ق  :من قواعد الونشريسي« 
2 . 
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o  اقية جار الطريق والسو  جار املسجد إذا ضاقو  رب احملتكر على البيعمن فروعه جو
قط ..ومنه الدينار يقع يف حمربة رجل والدجاجة تل.بيع املاء ملن به عطشو  إذا أفسدمها السيل

  فيجرب صاحب القليل على البيع لصاحب الكثري.فصا أو جوهرة 

o  وز ه ضرر أعظم، كما جتجتويز السكوت على املنكر إذا كان يرتتب على إنكار ومنه
 .طاعة األمري اجلائر إذا كان يرتتب على اخلروج عليه شر أعظم

o  لى نفي الضارب عو  أتديبو، من مداخلة الناس وإلزامه مبالزمة بيته 1منع املعيانو
 . سائر املشعوذينو  اخلطوط

o 2لمضطر أن أيخذ طعام غري املضطر وأن يقاتله عليه وإن أتى على نفسهل  

o اء لشرب اآلدمي احملرتم وإن أضر مباشية الباذل وزرعهجيب بذل امل.  

o جرة الغري إذا حصلت يف هواء دارهوله قطع ش.  

o  سوا إذا ترت و إذا ابتلع امليت ماال لغريه، واملرأة إذا ماتت ويف بطنها ولد، ومنها
  )يصار إىل ارتكاب أدىن املفسدتني(. ابلنساء والصبيان

 

 .3عامــــرر الخاص لدفع الضَّ ل الضرر التحمَّ ي  : 5القاعدة 

 

 الضرر اخلاص: هو ما تعلق آبحاد الناس أو فرد من األفراد.

 الضرر العام: ما عاد على جمموع الناس أو أكثرهم.

                              
 .  -وهو املعيون  –وهو من عرف عنه التأثري ابلعني وإحلاق الضرر ابلغري - 1 
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 . 197القواعد الفقهية للزرقا ص 

 ل الضرر الخاص تحمَّ ُي
 معاــــرر اللدفع الضَّ 

 



ن ألاملتعلقة بدفع الضرر األشد وارتكاب األخف، مبعىن القواعد السابقة القاعدة هذه و 
لذلك و  ،الضرر األعم ابرتكاب األخص فيدفع، 1أعظم من الضرر اخلاصو  الضرر العام أشد

لكن و  ،قعت عليهأو  إن كان فيها ضرر خاص مبنو  العقوابت دفعا للضرر العامو  شرعت احلدود
ع برتك الضرر العام الذي يلحق اجملتمو  ال يلتفت إىل هذا الضرر مقارنة مع املصلحة العامة احملققة

 . ذلك

 ملصلحة اخلاصة ببعض األفراد إذا كانتالقاعدة أصل يف تقدمي املصلحة العامة على او 
ليها عند عذلك ألن املصلحة العامة أعظم من اخلاصة فتقدم و ، ال تتحقق إال بتفويت الثانيةاألوىل 

ألن املصلحة اخلاصة نفسها تتأثر بفوات املصلحة العامة فال يكون يف احملافظة على و  ،التعارض
 . اصةاخلاصة بتفويت العامة حمافظة حقيقية على اخل

 ،تعارض ضرران ومل ميكن دفعهما مجيعا وكان أحدمها خاصا بفرد أو مجاعة قليلةفمىت 
 دفع الضرر األشد وهو الضرر العاموجب واآلخر متعلقا جبماعة الناس أو طائفة كبرية منهم  

 .2ابرتكاب الضرر األخف وهو الضرر اخلاص

رر األمة احل عامة ال بد منها تتضتطبيق القاعدة يظهر يف مسألة نزع امللكية اخلاصة ملصو 
  .شق طريق مع التعويض العادل لصاحب العقارأو  مسجدأو  مدرسةأو  بعدمها كبناء مستشفى

 : 3من فروع القاعدة

o وجوب نقض حائط مملوك مال إىل طريق العامة على مالكها . 
o جواز التسعري عند تعدي أرابب الطعام يف بيعه بغنب فاحش . 
o  على بيع الطعام احملتكر عند احلاجة إليهإجبار احملتكرين . 
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املفسدة الدنيا واملفسدة العليا فإان ندفع العليا ابلتزام الدنيا كما نقطع اليد املتآكلة لبقاء النفس ألن مفسدهتا أعظم 
 .1/365. الفروق للقرايف وأمشل
 .197شرح القواعد الفقهية للزرقا ص . 372، إيضاح املسالك ص 1/256انظر: احلموي  3 



o يعوضون بعد و  أخذها منهم إذا احتاجت األمة إليهاو  جواز توظيف أموال األغنياء
 . وجود األموالو  دفع الضرر العام

o يزعج وسط السكانو  غريها مما يؤذيأو  حدادةأو  ة جنارةشور أو  مينع إقامة مصنع 
 .ضررو  تلحقه من إزعاجاملدارس ملا و  قريبا من املستشفياتأو 

o  ومنه احلائط املتوهن إذا كان يف الطريق، فإنه جيب نقضه على مالكه دفعا للضرر
 العام.
o وجوب قتل قاطع الطريق إذا قتل أبي كيفية كانت بدون قبول عفو عنه من  ومنه

 ويل القتيل، دفعا للضرر العام.
o منه  ل اخلناق إذا تكررومنه: حبس العائن، وقتل الساحر إذا أخذا قبل التوبة، وقت

  .ذلك، ووجوب قتل كل مؤذ ال يندفع أذاه إال ابلقتل
o ا.زال وإن كان قدميا يإذا كان يف طريق العامة  املسيل املضر 

 

  م  دَّ ـــقم   المفاسد   درء   :6القاعدة 

 ح  ــالمصال على جلب  

 

اختلفوا  حنوها و و  دافعوا يف اخلصومةت وم  الق تدارأ  و  دفعه ه  أ  ر  د  و  ه درءاا ؤ  در  ي   ه  أ  ر  الدرء الدفع د  

ت م ون    : كما يف قول هللا   :البقرة { و ِإذس ق  ت  لست مس ن  فسساا ف اد ار أسُت س ِفيه ا و اَّلل   خم سرٌِج م ا ك نت مس ت كس
72{ . 

 . 1كل من دفعته عنك فقد درأتهو  ت ابهلمز دافعتدارأس و 
 . رفعهاأو  إزالتها :درء املفاسد

                              
 . 218، خمتار الصحاح ص 1/71لسان العرب  1

على  ٌمدَّ ـــقمُ  المفاسد   درُء
 ح  ــالالمص جلب  



 . أي حتصيلها :صاحلجلب امل

 : 1معىن القاعدة

كانتا متساويتني فإن دفع و  مصلحة يف آن واحدو  إنه إذا تعارض لدى املكلف مفسدة
و أ املصلحة غالبةا كانت املفسدة مغلوبة )مرجوحة و املفسدة مقدم على جلب املصلحة إال إذ
ه نهيات أشد من اعتنائابملذلك ألن اعتناء الشارع و . راجحة فإن االعتبار يكون للراجح منهما

، يضرر ينايف حكمة الشارع يف النهو  بفعل املأمورات ملا يرتتب على فعل املنهي من مفسدة
مل يسامح و  ةالطهار و  الفطرو  لذلك سومح يف ترك بعض الواجبات ألدىن مشقة كالقيام يف الصالةو 

 . خصوصا الكبائر منهاو  يف اإلقدام على املنهيات

، املفاسد رجحان أو سد مقدم على جلب املصاحل عند تكافئهاااملف ءدر  فمعىن القاعدة إذن أن
صيال ابرتكاب املفسدة املرجوحة حتلو و  األخذ هباو  فإذا كانت املصاحل هي الراجحة تعني تقدميها

 . إلغاء للمرجوح الذي قابلهو  للراجح

 : دليل القاعدة

إذا هنيتكم عن شيء و ، إذا أمرتكم ابلشيء فخذوا ما استطعتم: قوله  :من السنة
فاجتنبوه

2 . 

                              
، 1/264احلموي ، 87وابن جنيم ص ، 87السيوطي ص  ،177ص  من قواعد املقري، 002القاعدة  -1 

  . 2/726رح املنهجاملنتخب ش .219من قواعد الونشريسي ص  34، القاعدة 307إعداد املهج ص
. احلديث األول بلفظ: "ما أمرتكم به فخذوه" 1/1رواه ابن ماجه يف املقدمة، ابب إتباع سنة رسول هللا  -2 

قبلكم  دعوين ما تركتم، فإمنا أهلك من كان: قال عن النيب وهو يف معىن احلديث الصحيح عن أيب هريرة 
، البخاري  ا هنيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتمسؤهلم واختالفهم على أنبيائهم، فإذ

ابب وجوب امتثال ما قاله يف الفضائل، ، ومسلم (7288) ابب االقتداء بسنن رسول هللا  يف االعتصام ابلسنة،
 (.. 2362) لرأيمن معايش الدنيا، على سبيل اشرعا، دون ما ذكره 



د ممتثال خبالف بعضه مل يعال يتصور امتثال اجتناب املنهي حىت يرتك مجيعه فلو اجتنب و 
 (نه ما استطعتمأتوا م):مر قالألويف ا ،ن من أتى أبقل ما يصدق عليه االسم كان ممتثالإاملطلق فاألمر 

 .1أي افعلوا قدر استطاعتكم

فعلق فعل املأمور به على االستطاعة خبالف النهي فقد ورد اخلطاب فيه مطلقا ليدل على 
زايدة اهتمام الشارع ابملنهيات اليت تقوم على املفاسد أكثر من اهتمامه ابملأمورات اليت تقوم على 

 املصاحل.

سري تف وهو ، رجحاهناو  زايدة املفسدةأو  تساوي املصلحة مع املفسدة وه شرط القاعدةو 
 بةأما إذا كانت املفسدة مغلو . قاعدة ارتكاب أخف الضررينأو ، آخر لقاعدة الضرر ال يزال مبثله

 . عز بن عبد السالم(ال، كما قرر العلماء )الشاطيب،  مرجوحة فيجب تقدمي املصلحة عليهاو 

 : المفسدةو أنواع المصلحة

غالب جهة فإذا كان ال، ا إمنا تفهم على مقتضى ما غلبنيجعة إىل الداملفاسد الراو  املصاحل"
هذا ...مة عرفاو هإذا غلبت اجلهة األخرى فهي املفسدة املفو ، مة عرفاو هاملصلحة فهي املصلحة املف

  .املفسدة الدنيوية من حيث مواقع الوجود يف األعمال العاديةو  وجه النظر يف املصلحة الدنيوية

فاملصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرهتا مع  :لق اخلطاب الشرعي هباأما من حيث تعو 
فإن تبعها ...الطلب على العباد لتحصيلها وقعو ، املفسدة يف حكم االعتياد فهي املقصودة شرعا

 . طلبهالفعل و ة ذلك يمشقة فليست مبقصودة يف شرعأو  مفسدة

 وهفعها فر ، صلحة يف حكم االعتيادالغالبة ابلنظر إىل امل املفسدة إذا كانت هي كذلكو 
فإن ...ألجله وقع النهي ليكون رفعها على أُت وجوه اإلمكان العادي يف مثلهاو  املقصود شرعا
لب يف بل املقصود ما غ، لذة فليست هي املقصودة ابلنهي عن ذلك الفعلأو  تبعتها مصلحة

 . 2احملل"

                              
 .262/ 13ابن حجر ) -فتح الباري  - 1
 . 27 -2/26املوافقات  2 



 ملصاحلهللا تقريبا يف مبحث املوازنة بني اهذا ما قاله أيضا اإلمام العز بن عبد السالم رمحه و 
 . 1املفاسد من كتابة النفيس قواعد األحكامو 

 الة الغالبة على املفسدة النادرة و تقدم املصلح « :71القاعدة ، من قواعد اإلمام املقريو 
 . 2 »ترتك هلا

يظهر  فإن مل، عناية الشرع بدرء املفاسد أشد من عنايته جبلب املصاحل « :200القاعدة و 
 نفقته من القرابة ال تلزم فيرتجح املكروه على املندوب كإعطاء فقري. رجحان اجللب قدم الدرء

ليد إىل احلرام على الواجب كاإللقاء ابو ، هي للمالكينيو  اثلثها ال يباحو  ليس يف عياله من الزكاةو 
الوالدين يف الشبهة  أكثر العلماء على وجوب طاعة :3قال الغزايل، التهلكة يف احلج خبالف الشبهة

 . 4»....دون احلرام

 : القاعدة من تطبيقات

  عرفة ترك صومهأو  يوم عيد وهإذا شك هل . 
 االستنشاق للصائمو  تكره املبالغة يف املضمضة . 
  إذا غلب على طريق احلق القتلة واللصوص فال يقدم عليه إبلقاء نفسه يف
 التهلكة.

                              
 . 1/51قواعد األحكام، للعز بن عبد السالم  -1 
 2 - 1/294 . 
أكثر العلماء على أن طاعة األبوين واجبة يف الشبهات وإن مل جتب يف احلرام احملض،  «جاء يف كتاب اإلحياء: 3 

 ل معهما، ألن ترك الشبهة ورع ورضا الوالدين حتم،حىت إذا كاان يتنغصان ابنفرادك ابلطعام عنهما فعليك أن أتك
 . . . 2/238. إحياء علوم الدين »وكذلك ليس لك أن تسافر يف مباح أو انفلة إال إبذهنما

 . 2/443القواعد  - 4 



  ا تشو  على املأموم مث كرهها للمنفرد مالك قراءة السجدة يف الفريضة ألهنكره
 . 1حسما للباب

 2يكره إفراد يوم اجلمعة ابلصوم لئال يعظم تعظيم أهل الكتاب للسبت . 
 3يكره ختصيص ليلة اجلمعة بقيام من دون سائر الليايل للسبب نفسه . 
 تغليبا للنهي على األمر 4قات النهيأو  كراهة صالة النافلة يف . 
 مع  –مام مالك عند اإل –بست من شوال بعد يوم الفطر  كراهة إتباع رمضان

 . 5صحة ورود اخلرب
 كد من عن الصالة ألن النهي عن الصالة آ يف وقت النهي 6تكره حتية املسجد
 . األمر هبا

                              
: واحلق اجلواز للحديث كالشافعي. أي انتفاء الكراهة لثبوت فعلها من قبل (34يف ) ق  قال الونشريسي - 1 
 .النيب 

أصمت دخلت عليه يوم اجلمعة وهي صائمة فقال:  عن جويرية بنت احلارث رضي هللا عنها: أن النيب  -2 
. وعن أيب هريرة 2/701. صحيح البخاري أمس؟ قالت: ال قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قال: ال قال: فأفطري

البخاري  ة إال يوما قبله أو بعدهال يص ومن  أحدكم يوم اجلمع  يقول: رضي هللا عنه قال: مسعت النيب 
(1884 )2/700 . 

ال ختتصوا ليلة اجلمعة بقيام من بني الليايل وال ختصوا يوم اجلمعة قال:  عن النيب   عن أيب هريرة  -3 
 (. 2/801/ 1144صحيح مسلم ) بصيام من بني األايم إال أن يكون يف صوم يصومه أحدكم

ينهاان أن نصلي فيهن أو أن نقرب  ثالث ساعات كان رسول هللا   ال: ق عن عقبة بن عامر اجلهين  4 
فيهن مواتان حيت تطلع الشمس ابزغة حىت ترتفع وحني يقوم قائم الظهرية حىت متيل الشمس وحني تضيف الشمس 

( 1030، الرتمذي )2/225(، 3192، أبو داود )1/568( 831. صحيح مسلم ) للغروب حىت تغرب
3/348 . 

من صام رمضان مث أتبعه ستا من شوال كان   قال:  أنه حدثه أن رسول هللا  أيب أيوب األنصاري  عن 5 
   .2/822( 1164. صحيح مسلم )كصيام الدهر

إمنا يراد به  إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يركع ركعتني : : مثل قوله 215قال املقري ث  6 
لوس خارج على الغالب فال مفهوم له، فله أن يصلي التحية جالسا وأن جيلس إذا مل افتتاح املسجد ابلصالة، وذكر اجل



 .يكره صيامعرفة إذا شك فيه أنه يوم عيد 
 .يكره االنفراد يف قيام رمضان إذا كان يفضي إىل تعطيل إظهاره 
 الثالثة يف الوضوء إذا شك فيها )ألن الرابعة مكروهة والثالثة مستحبة  تكره الغسلة

 ودرء مفسدة الكراهة مقدم على جلب مصلحة االستحباب(.

 : التعارض بين المصالح

و أ غلبة املفاسد ترجح املصلحة الراجحةأو  كما ترجح املفاسد على املصاحل عند تساويهما
 . الغالبة على املرجوحة

قد ترجح املصلحة على املصلحة فيسقط اعتبارها تقدميا ألقوى ) :398ق  :1قال املقري
  ..(.املصلحتني عند تعذر اجلمع بينهما

إذا اجتمعت املصاحل األخروية اخلالصة فإن أمكن « :قال اإلمام العز بن عبد السالمو 
استوت فإذا  .األفضل فاألفضلو  األصلح فاألصلحإن تعذر حتصيلها حصلنا و  حتصيلها حصلناها

ذلك بني املصاحل  ال فرق يفو ، التفاوتقد خيتلف يف التساوي و و ، د يقرعقو  مع تعذر اجلمع ختريان
 . 2»املندوابتو  الواجبات

تعذر لو فسادا على ما كان أكثر ضررا كما و  من هذا الباب أيضا تقدمي األقل ضرراو 
 حق األئمة رتب الفسوق يف تتفاوت فإذا. سوقاهم ف  ينا أقل  اخلاصة ول  و  يف الوالية العامة العدول

 األبضاع ةِ ماآلخر ابنتهاك حر  فسق  و  النفوسِ  بقتلِ  همأحدِ  كان فسق  لو  هم فسوقا كما منا أقل  قد  
فإن تعذر  ،األبضاعو  فسق اآلخر ابلتضرع لألموال قدمنا املتضرع لألموال على املتضرع للدماءو 

                              
 ايل إذا دخل املسجد بعد الغروب وقبل اإلقامة يثبت  يتمكن من الصالة، وقد رأيت أاب موسى عمران بن موسى املشذ  

إمنا هو ، وما وقع يف املذهب يف ذلك فوال أرى ذلك بل يركع النتهاء وقت املنع ابلغروب ،الصالة   م  اقت   ا إىل أنس قائما 
أال ترى أن من  ،الركوع حسما للذريعة فال فرق بني أن يقوم أو جيلسترك للمبادرة إىل الصالة ومل يفعل. فإن كان إمنا 

دخل املسجد ، وأخذ يتحدث قائما إىل أن ينصرف، أو بدأ يف املسجد بغري صالة ومل جيلس، مل ميتثل ذلك األمر على 
  .185. ص القواعد ما مر  
  .251ص القواعد  1 
 . 1/53قواعد األحكام يف مصاحل األانم  2 



اعل فوكذلك يقدم فاعل الصغائر على . دماءتقدميه قدمنا املتضرع لألبضاع على من يتعرض لل
منه  رتبةا  األقل ِ  الفاسدِ  ارتكابِ و  األفسدِ  يف دفعِ و  ،ففي كل ذلك دفع لألفسد فاألفسد ،الكبائر
 . 1ملصلحة   حتصيلٌ 

 ألفسد  ااجلميع درأان  ر درء  إن تعذ  و  ،ها درأانهاإذا اجتمعت املفاسد احملضة فإن أمكن درؤ  و 
ال و ، فاوتقد خيتلف يف التساوي والتو  ،قد يتخريو  فإن تساوت فقد يتوقف، األرذل  و  فاألفسد  

أو  لذلك أمثلة كثرية كمسائل اإلكراه على القتلو  ،املكروهاتو  فرق يف ذلك بني مفاسد احملرمات
ند أكلها عأو  التداوي ابلنجاساتو  االضطرار ألكل مال الغريو  ،شرب اخلمرأو  على فعل الزان

 . إساغة الغصة ابحملرم كاخلمرأو  فساالضطرار حلفظ الن

 األكثر  و  مهاضر  دفع أا فإنه ي  مها مجيعا صد  تعذ ر و  من هذا الباب إذا ابتلي املسلمون بعدوينو 
ئة القوية من القوية ميكن دفعها قبل وصول الف األقربا إال أن تكون الفئة الضعيفة هي أبسا و نكايةا 

عذر اجلمع تعني تو  فإن تكافأ العدوان من كل وجه، دأ هباميكن دفعها قبل وصول الفئة القوية فيب
 ...2التخري

  

                              
 . 1/74نفسه  1 
 . 1/79قواعد األحكام  2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جتلب التيسرياملشقة   



 القاعدة الكلية الرابعة

 اب التيسيرالمشقة تج

 : معىن القاعدة

وله منه قو ، أتعبك إذاشق علي الشيء يشق شقا : تقول، مبعىن التعب: املشقة لغة
: ِلِِغيِه ِإال  ِبِشقِ  األس نف س  . بتعبها إالأي ، }7: لنحلا {  و حت سِمل  أ ث سق ال ك مس ِإىل  ب  ل د  مل س ت ك ون وا اب 

 . 1االسم من املشقة الشق، والكبد العناءو  هداجل  و  أتيت املشقة مبعىن االنكسارو

 سهل إذا األمر   ر  سِ ي   :تقول، الليونةو  لةو همبعىن السهو التسهيل، من اليسر   لغة :التيسري
الدين يسر : منه قوله و ، نالو 

 . ال مشقةو  مسح ال عنت فيه: أي، 2

 . تصبح سببا للتسهيل العناءو  التعبو  واملعىن أن الصعوبة

 :قاعدةلمعىن ا

 يقدر مشقة الأو  حرج على املكلف ترتب على تطبيق احلكم الشرعي )األصلي( إذانه إ 
 قدرته دون عسر مبا يقع حتت ن الشريعة ختففه)احلكم(غريمها فإأو  مالهأو  على حتملها يف نفسه

لعسر او  املشقة لتيسري سببها هذاأن و ، تسهيالو  تنتقل به من العسر إىل اليسر ختفيفاو  حرجأو 
 . ترتب على تطبيق احلكم األصليأو  الذي اقرتن

 : أدلتهاو أصل القاعدة

لى قواعد الشرع الدالة عو ، السنةو  نمن القرآأدلتها نصوص كثرية و  األصل يف هذه القاعدة
 . ما يف معناهاو  رفع احلرجو  التيسري

 : نمن القرآ -1

ر  و ال  ي رِي: قوله  ر  ي رِيد  اَّلل   ِبك م  السي سس  . }185 :البقرة {  د  ِبك م  السع سس

                              
 .3/133، 2/61لسان العرب  - 1
البخاري، كتاب الغيمان، ابب الدين يسر وقول النيب صلى هللا عليه وسلم: "أحب الدين إىل هللا احلنيفية  2 

 (. 7235( و)6463( و)5673( وأو رده برقم )39احلديث رقم ) 1/6السمحة" 

 املشقة جتلب التيسري



ع ه ا : قوله  ي رِيد  اَّلل   أ نس :  قولهو  }286 :البقرة{ ال  ي ك لِ ف  اَّلل   ن  فسساا ِإال  و سس
ع ل  ع ل يسك م مِ نس ح ر ج  ( 28 :النساء{ "خي  فِ ف  ع نسك مس   قوله و }6: املائدة{ م ا ي رِيد  اَّلل   لِي جس

:  يِن ِمنس ح ر ج  ه ت  ب اك مس و م ا ج ع ل  ع ل يسك مس يف الدِ   . }78 :احلج{ و  اجس

 : من السنة -2

 : اآلتيةعلى مشروعية التيسري األحاديث النبوية  دل  

، غلبه إالالدين أحد  لن يشاد  و  الدين يسر إن    :قال عن النيب  عن أيب هريرة  -
شيء من الدجلةو  الروحةو  ابلغدوة 1استعينواو ، أبشرواو  اقاربو و  دوافسد  

2 . 

ألن هللا  ،األداين قبله إىلمسى الدين يسرا مبالغة ابلنسبة أو ، يسر وذ اإلسالمدين إن  أي
ضح األمثلة له أن توبتهم كانت أو  ومن، الذي كان على من قبلهم اإلصررفع عن هذه األمة 

 . 3الندم"و  العزمو  ابإلقالعتوبة هذه األمة و  بقتل أنفسهم

مل تبعثوا معسرينو  بعثتم ميسرين إمنا :  قوله -
4 . 

                              
. 1/116مداومة العبادة إبيقاعها يف األوقات املنشطة فتح الباري  قوله: واستعينوا ابلغدوة أي: استعينوا على 1 

ويف احلديث االستعانة ابألوقات الثالثة يف إقامة الطاعات وأفضل الطاعات البدنية اليت تقام يف هذه األوقات الصلوات 
ظهر وقت صالة الفوقت صالة الصبح يف الغدوة و  ،اخلمس واألوقات الثالثة هي الغدوة والروحة وشيء من الدجلة

والعصر يف الروحة ووقت العشاء يف جزء الدجلة على قول من يقول من أهل اللغة إن الدجلة سري الليل كله. عمدة 
 . 1/239القاري 

رقم  1/116: "أحب الدين إىل هللا احلنيفية السمحة" كتاب اإلميان، ابب الدين يسر، وقول النيب ،البخاري 2 
(. الغدوة: سري أول النهار، أو ما بني صالة الغداة وطلوع الشمس 7235(، )6463(، )6573(، )36)

=)اجلوهري(، الروحة: السري بعد الزوال. الدجلة والدجلة والدجلة: سري آخر الليل أو سري الليل كله. فتح الباري 
 . 218، وانظر: خمتار الصحاح ص 1/237، عمدة القاري 1/116

 . 1/116فتح الباري  3 
 . 213بخاري يف كتاب الوضوء، ابب صب املاء على البول يف املسجد رقم رواه ال 4 



اختار أيسرمها  إال بني شيئني  رسول هللا ريِ  ما خ   :عن عائشة رضي هللا عنها قالتو  - 
إنماما مل يكن 

1 . 

يسروا وال تعسروا، وبشروا، وال تنفروا : عن أنس بن مالك، عن النيب 
2. 

ا عليهو هما استكر و  النسيانو  أميت اخلطأ ن هللا وضع عنإ : وقوله  -
3 . 

األحاديث يف هذا املعىن كثرية كلها تدل على مساحة هذه الشريعة ويسرها يف و  اآلايتو 
رفع و  ،قوةو  من وسع اتهمآبقدر ما  إالهللا تعاىل مل يكلف عباده  أن  و  ،خمتلف أنواع أحكامها
ليف يف شرطا للتك ةالسعأو  كانت القدرة  ذلكلو ، املشقةأو  الشدةو  الضيقو  عنهم كل أنواع احلرج

 : قال صاحب املراقي، مجيع األحكام الشرعية

 شرط يعم كل ذي تكليف     الوسع على املعروفو  العلمو 

 : ما ثبت من مشروعية الرخص -3

صعوبة  ما غري من :هيو املقطوع هبا يف هذه الشريعة مشروعية الرخص ) الثابتةمن األمور 
حىت عادت من املعلوم ابلضرورة من دين األمة   (األصلياحلكم  ىمع بقاء عل لة لعذرو هس إىل

                              
 . 6288رواه البخاري يف كتاب احلدود ابب إقامة احلدود واالنتقام حلرمات هللا رقم  1 
(، 69) ما كان النيب صلى هللا عليه وسلم يتخوهلم ابملوعظة والعلم كي ال ينفروارواه البخاري يف كتاب العلم،  - 2
 (.1734) ابب يف األمر ابلتيسري، وترك التنفريلم يف اجلهادوالسري، ومس
. قال 1/659حديث إن هللا وضع عن أميت. . . أخرجه ابن ماجة يف الطالق ابب طالق املكره والناسي  3 

تاب والبيهقي يف الكربى، ك 5/161احلافظ: وإسناده جيد، ورجاله ثقات، إال أنه أعل بعلة غري قادحة. . . الفتح 
، وابن حزم يف احمللى 11/133، والطرباين يف الكبري 357 -7/356اخللع والطالق، ابب ما جاء يف طالق املكره، 

. وقد وري هذا احلديث بصيغ شىت عن ابن عباس وابن عمر وعقبة بن عامر. لكن قال عنه أبوحاُت 11/529
، وحتفة الطالب، البن كثري ص 1/431زي الرازي: هذه أحاديث منكرة كأهنا موضوعة. انظر علل احلديث للرا
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واء يف ليون على السو غريها مما بسطه الفقهاء واألصو  اإلكراهو  املخمصةو  املرضو  كرخص السفر
 . مصنفاهتم

 : على عدم التكليف ابلشاق اإلمجاع -4

ف عليه فما ال قدرة للمكل، شرط التكليف القدرة على املكلف به نكما ثبت يف األصول أ
رة ال يدخل حتت قدأو  فال تكليف مبا ال يطاق، جاز عقال إنو  يف به شرعالال يصح التك

 . تفصيل سيأيت لكنه شاق عليه ففيهو  أما ما يدخل حتت قدرته، املكلف

 : )مراتبها( أنواع املشقة

 : 1طالحيةجه اصأو  ةإذا أخذ معىن املشقة مطلقا من غري نظر إىل الوضع العريب اقتضى أربع

قة ن التكليف مبا ال يطاق يسمى مشإعليه فو ، غريهو  أن يكون عاما يف املقدور عليه -1
تعب و  ءموقعا يف عنا هذا من حيث كان تطلب اإلنسان نفسه حبمله )ما ال يطيق(و  لشموله إايه

 . اإلنسان إذا تكلف الطريانأو  ال جيدي كاملقعد إذا تكلف القيام

أن املشقة تكون خارجة عن املعتاد يف األعمال إال اصا ابملقدور عليه أن يكون خ -2
هذا النوع من و ، املشقة مبا فيه تلك يقلقها يف القيامو  على النفوس يف تصرفها    العادية حبيث يشو  

 : املشقة ضرابن

احدة وقعت مرة و لو أن تكون املشقة خمتصة أبعيان األفعال املكلف هبا حبيث األول: 
الح رة يف اصطو هت له الرخص املشع  ضِ و   الذياملوضع  وهفهذا ، فيها تلك املشقةلوجدت 

 . أشبههما و  عدم اجلمع يف السفرو  اإلمتامو ، السفرو  الفقهاء كالصوم يف املرض

لدوام اإىل كليات األعمال و نظر  إذالكن و ، تكون املشقة خمتصة أبعيان األفعال الأ :الثاين
 . شقة العامل هباحلقت املو ، عليها صارت شاقة
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ملداومة اما قاربه بل حتصل بتكرر الفعل و  قة ال تتحقق مبجرد فعل واحد أوأي أن املش
أنه إذا  إال ،فوق ما يتحمله على وجه ما اإلنسانحتمل منها  إذاهذا غالبا يوجد يف النوافل و ، عليه

 ة واحدة يف الضربر للنفس بسببه ما حيصل هلا ابلعمل مشق عليه حىت حيصل و  عبهداوم عليه أت
ال حيصل ملال كما جاء و  ما يسر األعمالاألخذ من و  ع له الرفقِر ش   الذياملوضع  وههذا و األول 

 :من هذه؟ قالت  :قال، عندها امرأةو  دخل عليها  يف حديث عائشة رضي هللا عنها أن النيب
كان أحب و ، لواهللا حىت مت هللا ال ميل  وف، عليكم مبا تطيقون، مه :قال، -تذكر من صالهتا -فالنة

ما دام عليه صاحبه إليهالدين 
القصد  :التنطع فقالعن التشدد و  ألجل ذلك هنى النيب و ، 1

تبلغواالقصد 
 . انشئة عن جزئياألول  يفو ، فهذه املشقة انشئة من أمر كلي. 2

عتاد يف امل يف تعب النفس خروج التأثريليس فيه من و  ما كان خاصا ابملقدور عليه :الثالث
جرت العادات قبل  لكن نفس التكليف به زايدة على ماو ، العادية )مشقة معتادة( األعمال

اللغة يعين  ن التكليف يفأل ،عليه لفظ التكليف أطلقذلك  ألجلو  ،التكليف شاق على النفس
  :قال يف املراقي، طلب ما فيه مشقة() كذلك يف الشرعو  املشقة

 ل خلق             اه بك    ب ف    طلأو     الذي يشق   زام     إل و            هو              

ادت دخول يف أعمال ز و  إلقاء ابملقاليد وهفمثل هذا أيضا يسمى مشقة هبذا االعتبار إذا 
رخيصا بل لذلك مل تستوجب تو  ،فهذه املشقة ال تنفك عن أي عمل، على ما اقتضته احلياة الدنيا

لو فيها خي عملأو  بل هي من مقتضيات احلياة حيث ال يكاد تصرفهي من مقتضيات التكليف 
 . من مثل تلك املشقة

ى و ن اهلللمكلف ع إخراجن التكليف إف، مبا يلزم عما قبله )الثالث(كان خاصا   ما :الرابع
لك معلوم يف عناء وذو  بسببها تعب اإلنسانى يلحق و ى شاقة على صاحب اهلو خمالفة اهلو ، نفسه

 . رية يف اخللقالعادات اجلا
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 : غير المعتادةو ضابط المشقة المعتادة

أنه إن كان  تستوجب الرتخيص(اليت تعد مشقة )و  تعد مشقة عادة الفرق بني املشقة اليت ال
أو  نفسه :ىل وقوع خلل يف صاحبهإأو  عن بعضهأو  العمل يؤدي الدوام عليه إىل االنقطاع عنه

إن مل يكن فيها شيء من ذلك يف و ، خارجة عن املعتادفاملشقة عندئذ  ،حال من أحوالهو ماله أ
  .ن أحوال اإلنسان كلها كلفة يف هذه الدارإن مسيت كلفة ألو . عادة مشقةالغالب فال يعد يف ال

غير المسقطة للعبادةو المشقة المسقطة
1

 : 

 : حترير الفرق بينهما أن املشاق قسمانو  «: 14قال اإلمام القرايف رمحه هللا الفرق

املخاطرة و  الصوم يف النهار الطويلو  الغسل يف الربدو  ال تنفك عنه العبادة كالضوء :مهاأحد
  .فهذا القسم ال يوجب ختفيفا يف العبادة ألنه قرر معها. ذلك وحنو  ابلنفس يف اجلهاد

 : أنواعو  هي ثالثة أقسامو ، املشاق ال تنفك العبادة عنها :الثاين

 ...املنافعو  واألعضاءعلى النفوس كاخلوف   :نوع يف الرتبة العليا -أ

حصلنا  لوف اآلخرةو  سبب مصاحل الدنيا وه األمورن حفظ هذه فهذا يوجب التخفيف أل
 . هذه العبادة لثواهبا لذهب أمثاهلا

من درء  وىلأ فتحصيل هذه العبادة، كأدىن وجع يف أصبع مثال  :)الدنيا( املرتبة الثالثة -ب
 . ملشقةخفة او  هذه املشقة لشرف العبادة

ما و  ،لتخفيفجب اأو  ما قرب من العلياف، ما كان بني هاتني املرتبتني :املرتبة الوسطى -ج
جاذب ما توسط خيتلف فيه لتو ، ما قرب من الدنيا مل يوجبهو  جب التخفيفأو  يالقرب من الع

 . الطرفني له

                              
، ابن جنيم 2/7عبد السالم  ، قواعد األحكام، للعز بن81 -80. السيوطي، األشباه: ص 1/118الفروق  1 
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وف التلف كخن كان يف املرتبة العليا  إإال فو ، املنفك إن كان غالبا فكذلك على املختارو 
 . إن كان يف الدنيا كبيع املاء بغري غنب فاحش مل يسقطهو ، ابلغسل أسقطه

ن فرض االستواء سلم األصل إف، اختالفاو  قرب إليه اتفاقاأ وهما بينهما ملحق مبا و 
 . 1»فانتهض

 :2قال املقري

 . »عهم راحلرج الالزم للفعل ال يسقطه كالتعرض إىل القتل يف اجلهاد ألنه قد  « :(100)ق

يها ابلدليل  ف املسؤولِ  طة للعبادةِ املشاق املسقِ  أدىن يبحث عن نأعلى الفقيه « :(101)ق
 انضبط   به إن ط  سقأ أشق  أو  همثل   كان    نس فإعنه  مث يعترب به املسؤول  ، قِ لس القمل للح   أذى كإابحة

 على العاداتِ  ل  و  ر فاملعيت يف الكبائخبالف ما أي، ال يصح ها هنا وهو  هذا ضابط القرايف، فال وإال  
  .»األحوالو 

 هإسقاطِ يف  ط  اشرت ِ  أهم   فما كان يف الشرعِ  ،العباداتِ  ابختالفِ  ختتلف املشاق  «:(102ق)
 . »الوسط عترب  فني ي  ابلطر و ، اخلفيفة  ر فيه املشاق   نه تؤث ِ ه فإمرتبت   ما مل تعظمس و  ،األعم   األشق  

 : أسباب التخفيف الشرعية
 املرضالسفر و  :هيو  :3بعض الفقهاء أسباب التخفيف يف الشرع يف سبعة لقد حصر

 . النقصو  عموم البلوىو  العسرو  اجلهلو  النسيانو  اإلكراهو 

املسح على اخلفني ثالاث عند من و ، اجلمع للصالةو  سبب لرخصة القصر :السفر -1
 . الفطر يف رمضانو ، الدابةأو  ل على الراحلةقالتن، ترك اجلمعةو ، حدده

                              
 . 1/326الفروق  1 
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ترك و  ءأتخر بر أو  زايدتهأو  سبب لرخص كثرية كالتيمم خلوف حصول مرض :املرض -2
ورة إابحة النظر إىل الع، الفطر يف رمضان، التخلف عن اجلماعة، القعود يف الصالةأو  القيام

 ...لبس احلرير للرجل املريض، فعل بعض حمظورات اإلحرام، للتداوي

لذا كان انقص األهلية تسقط عنه كثري من األحكام و  املكروه فاقد لالختيار :اإلكراه -3
لذلك أبيح له و  ،سائر العقود اليت ينشئها حتت طائلة اإلكراهو  ال بيعهو  ال طالقةو  فال يقع نكاحه

م ن ك ف ر  اِبَّلل ِ  :مل يؤاخذ على قوهلا حتت التهديد على ما ورد يف قوله و  النطق بكلمة الكفر
مي انِ ِمن ب  عسِد ِإمي انِِه إِ  رِه  و ق  لسب ه  م طسم ِئنٌّ اِبإلسِ  . }106 :النحل{ ال  م نس أ كس

نسيان ك،  فعل احملرم من غري قصدأو  من رخصة رفع اإلمث عن ترك الواجب :النسيان -4
ال كفارة هلا إال ذلك، نسيها فليصلها مىت ذكرهاأو  من انم عن صالة : يف قوله الصالة 

1 . 

، دمهاختلفوا يف وجوب القضاء من عو  اتفقوا على أنه غري آمث، سياالفطر يف رمضان انأو 
هذا مبين على ثبوت الزايدة و  قال آخرون ال قضاء عليهو ، فقال اإلمام مالك بوجوب القضاء

ال قضاء عليهالواردة يف حديث أيب هريرة 
2 . 

جهل  :نوعان وهو . عليه وهاعتقاد الشيء على خالف ما  وهو  ضد العلم :اجلهل -5
عبارة عن اعتقاد جازم غري  وهجهل مركب و ، عدم العلم عما من شأنه أن يكون عاملا وهو بسيط 

 : 4من حيث العذر به أنواع وهو . 3مطابق للواقع

                              
 . 562رواه البخاري يف مواقيت الصالة، ابب من نسي صالة فليصل إذا ذكر وال يعيد إال تلك الصالة رقم  1 
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(، مسلم، الصيام، ابب ما أكل الناسي وشربه ومجاعه ال يفطر 982الصائم إذا أكل أو شرب انسيا حديث )
 (. 721، رقم )3/100، الرتمذي، الصوم، ابب ما جاء يف الصائم أيكل أو يشرب انسيا 1155، رقم 2/809
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. دينأصول الو  جهل ابطل ال يصلح أن يكون عذرا كجهل الكافر بصفات هللا تعاىل. 1
 . سالمم ابملعلوم من الدين ابلضرورة يف دار اإلمثله جهل املسلو ، اإلميانأو  آمث برتك االعتقاد وهف

كمن   ،يصلح عذرا فهذا :يف موضع الشبهةأو  اجلهل يف موضع االجتهاد الصحيح. 2
 . مال الغري حيسبه ماله فبان أنه لغريه فال أيمث مع الضمانأو  تصرف يف ملك

ما مسع  ولى حنقضى عو  عياملد   كذبِ أو   كذهبمأو   دو هالش فسقِ أو  رحِ جهل القاضي جب  و 
 . ناتالبي  و  من احلجج

شخصا حيسبه عدوا أيخذ أحكام اخلطأ ال العمد كمن قتل و اجلهل جيعل الفعل خطأف
 . تثبت الديةو  فبان غري ذلك فيسقط القصاص...جاسوساأو  صائال

و أ جهل املسلم املقيم بني الكفار ببعض األحكام الشرعية كتحرمي بعض احملرمات. 3
 . كليفانتفاء شرط التو  جبات فال يؤاخذ على ما فعل أثناء جهله لعدم القصدإجياب بعض الوا

إن كل ما يتعلق حبق الغري ال يعذر اجلاهل  :الذي ذكره القاضي ابن رشد يف هذا األصلو 
وض العني فال يعذر مه كفر ال يسعه ترك تعل   فإن كان مما :أمام ما ال يتعلق به حق الغري، فيه جبهله

 . إن كان مما يسعه ترك تعلمه عذر فيه ابجلهلو ، يضافيه ابجلهل أ

ا إن كان مم  و  ،إن كان مما يعلمه أبناء جنسه غالبا فال يعذر فيه ابجلهل :قال بعض الفقهاءو 
بل عى جهل ما جيهله أبناء جنسه قفمن اد  ، ال يعلم عندهم يف الغالب عذر فيه اجلاهل جبهله

 . 1احلصر ال ابلضوابط والتقعيدو  ل ابلعدبعضهم قيد ما ال يعذر فيه ابجلهو ، قوله

ف عليه اخلالو ، ض عذرا أم ال؟ اختلفوا فيهاجلهل هل ينته :35ق  :من قواعد الونشريسي
ه فعلى هار جاهال مبر أايم األضحى يف أثنائمن ابتدأ صيام الظو ، يف إحلاقه ابلناسي يف العبادات
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مل  ادحةا ف مل يشق مشقةا و  إن وجب العلم   ق  حلاو ، على أن ال فالو  قضاها متتابعةو  العذر أفطرها
 . 1من ال يعلم أبن يسألو  هللا أمر من يعلم أبن ال يكتم ألن   ،إال فيعذرو  عذرس ي  

هذا السبب أعم أسباب التخفيف فمىت تعذر على املكلف و  :العسرو  عموم البلوى. 6
ة من ال كصال،  صةانتقل للرخو  عمل مبا يسر عليهو  عسر عليه سقط عنه ذلكو  التزام األصل

، (...ظافةعامل الن، من يعسر عليه االحرتاز من النجاسة )كاجلزارأو  يتحكم يف التبول )السلس(
 . 2احلرامو  منه جواز التعامل مع من يف ماهلم احلاللو 

 مل يوجد إال املال احلرام فإنه اللو اإلقدام على بعض احملرمات للضرورة كما  من ذلك جوازو 
 . رب على تركهيؤمر الناس ابلص

اهلرة لصعوبة االحرتاز منها مع أهنا أتكل النجاسات اليت منه حكم الشارع بطهارة سؤر و 
 . 3افات"الطو  و  افني عليكما من الطو  يبقى أثرها يف فمها "إهن  

                              
 . 223إيضاح املسالك ص  1 
اخلالص  ث يندريقول اإلمام العز بن عبد السالم يف حكم معاملة من يف ماله حرام: إن غلب احلرام عليه حبي 2 

منه مل جتز معاملته مثل أن يقر أن يف يده ألف دينار كلها حرام إال دينارا واحدا فهذا ال جتوز معاملته بدينار لندرة 
الوقوع يف احلالل كما ال جيوز االصطياد إذا اختلطت محامة برية أبلف محامة بلدية، وإن عوامل أبكثر من الدينار أو 

 شك يف حترمي ذلك، وإن غلب احلالل أبن اختلط درهم حرام أبلف درهم حالل جازت اصطياد أكثر من محامة فال
املعاملة. . . وبني هاتني الرتبتني من قلة احلرام وختف بكثرة مراتب حمرمة ومكروهة ومباحة، وضابطها أن الكراهة تشتد 

 . 1/72بكثرة احلرام وختف بكثرة احلالل. قواعد األحكام 
، والرتمذي يف الطهارة، ابب ما جاء يف 1/67( 75يف الطهارة ابب ما جاء يف سؤر اهلرة )رواه أبو داود  -3 

، وابن ماجه يف الطهارة وسننها، 1/55( 68، والنسائي يف الطهارة ابب يف سؤر اهلرة )1/135( 95سؤر اهلرة )
، الدارمي 5/296(، 22581، وأمحد يف املسند )1/131( 367ابب= =الوضوء بسؤر اهلرة والرخصة فيه )

 . 1/54(، 104، صحيح ابن خزمية )1/203( 736)



انت كلو  و  طهارة مياه اآلابرو ، السباعو  أسآر الضواريو  كذلك احلكم بطهارة ماء احلياضو 
 . 1حال بئر بضاعةتلقى فيها النجاسات ك

 ترك احلائض الصالة مع سقوط القضاء . 
 يسريالغرر ال، اجلعل، اإلجارة، العقود املشروعية خالفا لألصل كالسلمو  البيوع . 
 جواز العقد عليها من دون نظر رفعا للحرجو ، إابحة النظر للمخطوبة . 
 االكتفاء ابلظنو  إسقاط اإلمث على اجملتهدين يف اخلطأ.  
  وت لتدارك ما فات من أعمال اخلريصية عند املمشروعية الو . 

فناسب ، ن النفوس جمبولة على حب الكمالالنوع من املشقة أل وهو  :النقص -7
 : ومن ذلك، التخفيف يف التكليفات

 ملرأةاالواجبة على الرجال عن  األعمالسقوط بعض و ، اجملنونو  م تكليف الصيبعد  
اقلة يف من دفع الدية الواجبة يف الع إعفاؤهاو ، يف الصلوات املسنونة كاجلماعةأو ، اجلمعةو  كاجلهاد

 . الذهب للنساء دون الرجالو  لبس احلرير إابحةومن ذلك ، من النفقة يف البيتو  اخلطأقتل 

كاب ابلعزائم كمضاعفة اإلمث يف ارت ذاألخو  التشديدو  ن الكمال يناسب احلزمابملقابل فإو 
احلال  وهلوزر ملن اجتمعت له أسباب الصالح والطاعة كما او  مضاعفة األجرو ، احملظور يف احلرم

ِمنك ن  ِبف اِحش ة   أي ستِ  اي ِنس اء الن يبِ  م ن : يف شأهنن حيث قال هللا ابلنسبة ألزواج الرسول 
ِ و ك ان  ذ ِلك  ع ل ى اَّلل ِ ي ِسرياا  ِمنك ن  َّللِ ِ  تس ي  قسن   و م ن م ب  يِ ن ة  ي ض اع فس هل  ا السع ذ اب  ِضعسف نيس

ان  هل  ا رِزسقاا ك رمياا  و ت  عسم لس  و ر س ولِهِ  ِ و أ عست دس ر ه ا م ر ت نيس اء  الن يبِ  ل سسنت   ك أ ح د  مِ ن  ، اي  ِنس  ص احِلاا ن  ؤسهِت ا أ جس

                              
أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها احليض وحلكم  عن أيب سعيد اخلدري أنه قيل لرسول هللا  -1 

سنن أيب داود ابب ما جاء يف بئر بضاعة  .املاء طهور ال ينجسه شيء  :الكالب والننت؟ فقال رسول هللا 
، والنسائي ابب ما جاء يف بئر بضاعة 1/95( 66، الرتمذي، ابب ما جاء املاء ال ينجسه شيء )1/64( 68)
 . 3/15( 11134، أمحد يف املسند )1/174( 326)



 :ألحزابا{  م ر ٌض و ق  لسن  ق  وسالا م عسر وفاا لسِبهِ النِ س اِء ِإِن ات  ق يسنت   ف ال  خت سض عسن  اِبلسق وسِل ف  ي طسم ع  ال ِذي يف ق   
30- 32{ . 

 : 1أنواع التخفيفات الشرعية
)قيام املانع( كسقوط احلج  جود العذرو  كإسقاط بعض العبادات عند:  رخصة اإلسقاط -1

 . اجلهاد على العاجزو ، املريضأو  اجلمعة على املسافرو ، عند عدم االستطاعة

 . ثنينتإىل قصر الرابعية ك:  رخصة تنقيص -2

 ،الوضوء ابلتيمم كإبدال  خرآبض ر فأو ، أخرىعبادة بعبادة  إبدال :إبدالرخصة  -3
جود السأو  الركوع، االضطجاعأو  القيام ابلقعود، (اخلف، العمامة، اجلبرية) الغسل ابملسحو 

ي ال يقدر على الذو ، يتكلفه مبشقة كالشيخ اهلرمو  على الذي يطيقه ابإلطعامالصيام و ، ابإلمياء
 . القضاء كالزمنو  الصوم

 بسبب مطرو أ الوقوف بعرفةأو  املرضأو  رخصة تقدمي كجمع تقدمي يف الصالة للسفر -4
 ...خوفأو 

 . يف التقدمي السالفة لألسباب (أتخريمجع ) كاجلمع  :أتخريرخصة  -5

 نفس إبنقاذ شتغالالصالة عن وقتها ملانع كاال أتخرياملسافر احلائض و  صيام املريض أتخري
 . 2براد ابلظهر عند احلراإل، ...اجهة عدومو أو 

                              
وهو التغيري. أشباه السيوطي  . وذكر ستة أنواع وزاد العالئي السابع2/6قواعد األحكام للعز بن عبد السالم  -1

  .83وأشباه ابن جنيم ص ،82ص
إذا اشتد  احلر  فأبرِدوا ابلصالة، فإن شدة احلر  : رسول هللا  قالعن ابن عمر وأيب هريرة رضي هللا عنهما 2  

 (.502رواه البخاري، مواقيت الصالة، ابب اإلبراد يف ابلظهر يف شدة احلر) من ف يح جهن م



ك م  يس ِإمن  ا ح ر م  ع ل  "عليه  اإلقدامفعل حمرم جاز له  إىلكل من اضطر   :رخصة اضطرار -6
ِنزِيِر و م ا أ ِهل  بِِه لِغ ريسِ اَّلل ِ ف م ِن اضسط ر  غ ريس  اب   ي ست ة  و الد م  و حل سم  اخلس غ  و ال  ع اد  ف ال  ِإمثس  ع ل يسِه ِإن  اَّلل   السم 

 ...استعمال احملرمأو  مال الغريأو  النجسأو  كأكل امليتة  (173: البقرة" )غ ف وٌر ر ِحيمٌ 

 . كتغيري نظم الصالة يف اخلوف  :خصة تغيرير  -7

 : أسباب رفع الحرج

 . 1احلرج مرفوع من الشارع عن املكلف لوجهني

كراهة بغض العبادة و و  ستمرار يف العملعدم االو  نقطاع من الطريقخوف االاألول: 
أو  مالهأو  عقلهأو  ومن ذلك كراهة إدخال املكلف الفساد على نفسه يف جسمه، التكليف

 . حاله

على  الوظائف املختلفة املتعلقة ابلعبد كقيامهو  خوف التقصري عند تزاحم األعمال :الثاين
رمبا أراد و ، فرمبا كان التوغل يف بعض األعمال شاغال عن األخرى ،...غريه وأهله وواجباته حن

 . انقطع عن اجلميعو  عمل اجلميع فأعنت نفسه

، هنيه عن الوصالو  ،حد إال غلبه الدين أ لن يشاد  و ، الدين متني إن     : هذا معىن قولهو 
 . واإلنكار على معاذ بن جبل حني أطال الصالة

 

 ح المحظورات: الضرورات تبي1القاعدة 

 

                              
 .136/ 2املوافقات للشاطيب  -1 

ورات تبيح رُ الضَّ 
 المحظورات

 



أي جيوز فعل احملرم أو احملظور للضرورة إذا كان ضرر فعل احملظور أقل من الضرر املرتتب 
على تلك الضرورة. فالقاعدة تفسري للقواعد السابقة املتعلقة مبراعاة أخف الضررين. ومن فروع 

 : 1ذلك

o  جواز أكل امليتة وغريها من احملرمات للمضطر كاملخمصة، وإساغة اللقمة
 ابملشروب احملرم. 

o  .جواز التلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب عند اإلكراه 
o  .جواز دفع الصائل ولو أدى إىل قتله 
o  .جواز إتالف البضاعة على السفينة خوف غرقها لكثرة محلها 
o  .أخذ مال املمتنع من أداء دينه بدون إذنه 
o ال وز استعمال ما حيتاج إليه و إذا عم احلرام بلدا وال يوجد احلالل إال اندرا فإنه جي

 يقتصر على الضرورة. 
o  .جواز كشف العورة للتطبيب 
 

 

 

إذا كانت الضرورة سببا جلواز اإلقدام على احملظور فينبغي االقتصار يف اإلابحة على حالة 
الضرورة وال يتوسع فيها ألن األصل يف احملظور عدم جواز اإلقدام عليه فإابحته خالف األصل 

جبته حالة الضرورة فال يباح من احملظور إال ما انسب الضرورة. وعليه لزم تقييد أو الذي استو 
 حتديد الرتخص أبن يكون مبقدار الضرورة فال يزيد عليها قدرا وال حاال. 

                              
، وصاغها ابن السبكي بقوله: )الضرورات تبيح احملظورات بشرط 84ص ، السيوطي 1/251انظر: احلموي  1 

 . 195، وإعداد املهج ص 1/45نقصاهنا عنها(، األشباه والنظائر 



 

 : ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها2القاعدة 

 

 : 1من فروع القاعدة

 رحه أو قطع عضو منه أوإذا أمكن دفع الصائل أو اجملرم ابلضرب فقط مل جيز ج .1
 قتله. 

ال أيكل من امليتة إال بقدر سد الرمق وحفظ احلياة، فإذا وجد غريها ارتفعت  .2
 اإلابحة. 

من مل جيد إال ثواب جنسا صلى فيه، فإن وجد بعد ذلك ماء غسله وارتفعت  .3
 اإلابحة. 

  من اضطر إىل أكل مال الغري بدون إذنه اكتفى ابلقليل وضمن وليس له التوسع. .4
من استشري يف خاطب جاز ذكره مساوئه وال يزيد على ما يفي ابلغرض ألن الغيبة  .5

 حمرمة يف األصل، فإذا كان التعريض كافيا مل يعده إىل التصريح. 
اجلبرية جيب أال تسرت من العضو الصحيح إال ما ال بد منه لالستمساك ليصح  .6

 املسح عليها. 
ه، فإن مل يوار ففي لزوم الطالق خالف، من أكره على الطالق وأمكنه التورية لزمت .7

 ومن مل يلزمه راعى مظن ة االندها . 
 ميتة الشاة ألهنا حالل قبل املوت أكل   م  قد   ،شاةميتة إذا وجد املضطر ميتة كلب و  .8

 خبالف الكلب. 

 : 108قال املقري: ق 

                              
 . 84، السيوطي ص 1/252احلموي  1 

ما أبيح للضرورة يقدر 
 بقدرها



ال بدليل، فال ح إ"األصل أال تكون اإلابحة يف اثبت املنع عند احلاجة إليه إال على قدر املبي
يتيمم قبل الوقت، وال جيمع بني فريضتني، هذا مذهب مالك وحممد خالفا للنعمان، وال أيكل من 
امليتة إال مبقدار ما ميسك الرمق، وإن كان ظاهر اآلية إابحة الشبع والتزود كمالك إال أن أصحابه 

 . 1خالفوه يف ذلك واختار احلفيد موافقته"

 فضول.  –زينة  –منفعة  –حاجة  –ضرورة  : املراتب مخسة:2فائدة

 الضرورة: بلوغ حد وإن مل يتناول املمنوع هلك أو قارب اهلالك، وهذا يبيح تناول احلرام. 

احلاجة: كاجلائع الذي لو مل جيد ما أيكله مل يهلك غري أنه يكون يف جهد ومشقة، وهذا ال يبيح 
 احلرام، ويبيح الفطر يف الصوم. 

 يشتهي خبز الرب وحلم الغنم والطعام الدسم. املنفعة: كالذي 

 الزينة: كاملشتهي احللوى والسكر والثوب املنسوج من حرير وكتان...

 الفضول: التوسع أبكل احلرام والشبهة. 

 

 : ما جاز لعذربطل بزواله3قاعدة 

 

القاعدة قريبة من سابقتها وتشرتك معها يف بعض األحكام وختتلف يف أخرى، وهي  هذه
  د االرتباط الوثيق بني الرخصة والعذر ارتباط السبب ابملسبب.تفي

هو سبب الرتخيص، أو الوصف الوصف الذي طرأ على املكلف وجعل احلكم العذر: 
 األصلي يف غري متناوله وقدرته فانتقل به إىل األخف.

                              
 11/331- 332 . 
 . 1/252. وغمز عيون البصائر للحموي 85األشباه والنظائر للسيوطي ص  2 

 بطل بزواله ما جاز لعذر



 بعدم ترتيب احلكم عليه. بطل: البطالن هواالمتناع الشرعي،

 :1معىن القاعدة

إن ف –على وجه الرتخص  –كان أصله املنع واحلظر ولكن أبيح ألجل العذر   أي أن ما
ب ابملسبب، فاجلواز مرتبط ببقاء العذر ومتعلق به تعلق السب. هأو زوال العذر اإلابحة ترتفع ابرتفاع

فال ميكن أن يرتفع ويبقى املسبب.فعند وجود العذر وجد احلكم معه وعند ارتفاعه امتنع الرتخص 
ي تلبس وأن الفعل الذ ،رئة بسبب العذر تزول بزوال سببهااإلابحة الطاألن  كم ألصله.وعاد احل

 ،كم لهفلو استمر فيه فهو ابطل ال ح ،به املكلف بسبب ذلك جيب عليه تركه واالنسالخ منه
 .فقط وال تتعداها ايم الضرورةأ إابحة احملظور للضرورة مقيدة مبدةف

 من تطبيقات القاعدة: 

 م بوجود املاء أو ابلقدرة على استعمالهيبطل التيم.  

  الشهادة على الشهادة إذا قبلت لعذر كمرض األصيل أو غيبته فإهنا تبطل بصحته
 أو قدومه من السفر. 

  ن إذا ولك العني املؤجرة،حيق للمستأجر فسخ اإلجيار إذا حصل عيب حادث يف
 لزوال سبب الفسخ. اإلجياريفسخ العيب قبل فسخ اإلجيار فال ذلك ر أزال املؤج  

  لو أن شخصا استأجر دارا من آخر واملؤجر أبقى أمتعته يف إحدى الغرف ومل
أخلى املؤجر  فإذا ،يسلم تلك الغرفة فاملستأجر هنا خمري يف فسخ اإلجارة أو الدوام عليها

تلك الغرفة قبل أن يفسخ املستأجر اإلجارة فال حيق له حينئذ فسخها ألن العذر الذي  
 .للمستأجر أن يفسخ اإلجارة استنادا عليه قد زالكان حيق 

                              
، درر احلكام لعلي حيدر 110، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 19، ص 23ية، املادة جملة األحكام العدل - 1

 . 85، والسيوطي ص 74، األشباه والنظائر البن جنيم ص 1/35



  بعذر الرد  اإلجارة فآجره مث اطلع على عيب قدمي فيه فله فسخ شيئا اشرتالو
 .امتنع حق الفسخ فإذا زال العيب ،ابلعيب

   فلو  نده،إذا ضاعت ع أجنيب مل يضمن ع فدفعها إىللو وقع احلريق يف دار املود
إخراجها  بزوال سبب األمانة اسرتداد إذ جيب عليه ،يضمن فإنهفرغ من ذلك ومل يسرتدها 

 من يده.

 

 : الحاجة تنزل منزلة الضرورة4القاعدة 

 

ن احلاجة تنزل منزلة الضرورة فتباح هبا بعض احملظورات رفعا للحرج واملشقة وألن يف الصرب إ
حة اإلجارة إبابعليها ضررا شديدا والضرر يزال، فيباح ألجلها احملظور ولذلك شرع التخفيف 

 واجلعل والسلم واحلوالة...

وغريها من العقود اليت األصل فيها عدم اإلابحة )على خالف األصل أو القياس(. فلم 
يشرتط الشارع للرتخص الوصول إىل درجة الضرورة بل اكتفى مبرتبة احلاجة للمشقة واحلرج الذي 

علق األمر بعموم األمة أو اجملتمع أو يلحق املكلف إبلزامه ابألخذ ابلعزمية مع احلاجة سواء ت
 خصوص األفراد. 

 املصاحل احلاجية والضرورية: 

أ. املصاحل احلاجية: ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل 
احلرج واملشقة الالحق بفوت املطلوب، فإذا مل تراع دخل على املكلفني على اجلملة احلرج واملشقة 

  يبلغ مبلغ الفساد العادي املتوقع يف املصاحل العامة )الضرورية(. ولكن ال

احلاجة تنزل منزلة الضرورة 

 خاصةعامة كانت أو 

 



ب. املصاحل الضرورية: ما ال بد منه يف قيام مصاحل الدين والدنيا حبيث إذا فقدت مل جتر 
مصاحل الدنيا على استقامة بل على فساد وهتارج وفوت حياة ويف األخرى فوت النجاة والنعيم 

 . 1والرجوع ابخلسران املبني

 من تطبيقات القاعدة: 

o  .جواز ترك كتابة العقود يف املداينات وغريها مىت حصل االئتمان 
o  .جواز النظر لألجنبية وكشفها للتطبيب 
o  .جواز النظر لألجنبية للخطبة والتعليم والشهادة 
o  .جواز االستصناع للحاجة 
o .جواز دخول احلمام مع جهالة مكثه فيه وما يستعمله أو يشربه من ماء  
o  اإلفتاء بصحة بيع الوفاء حيث كثر الدين على أهل خبارى وهكذا مبصر وهو

 . 2املسمى بيع األمانة أو الرهن املعاد
o من ذلك: أنه جيوز للمحتاج االستقراض ابلربح.  3وذكر بعض احلنفية 

 : إذا ضاق األمر اتسع5و 4القاعدة 

 وإذا اتسع ضاق   

 

                              
 . 2/8املوافقات  1 
 . 1/267ابن جنيم مع احلموي  2 
يوم  ئا معلوما يف كل. قال احلموي: وذلك حنو أن يقرتض عشرة داننري مثال وجيعل لرهبا شي267نفسه ص  3 
 رحبا. 

إذا ضاق األمر 

 سعاّت

 

سع األمر إذا اّتو

 ضاق



 :1شرح ألفاظ القاعدة

ى مبعىن القاعدة الكرب )إذا ضاق األمر اتسع( منهما  وىلاألو  ن متقابلتانهااتن القاعدات
 . هي من أقوال اإلمام الشافعيو ، 2كما ذكر ابن السبكي  "املشقة جتلب التيسري"

ن زالت شقة فإاملو  يوسع رفعا للحرجو  نه يرخص فيهإنه إذا ظهرت مشقة يف أمر فأ :املعىنو 
 . عاد األمر إىل األصل الذي كان عليه قبلو  ارتفع احلرج ارتفع الرتخيصو  املشقة

عه م أصبحظرف استثنائي خاص  أطر أو  اجلماعةأو  حصلت ضرورة عارضة للفرد فإذا
يق ضمرهقا هلم حبيث يوقعهم يف حرج و و  للحاالت العادية حمرجا للمكلفني األصلياحلكم 
حتت قدرهتم و  متناوهلم يصري يفو  عليهم بسبب ذلك حىت يسهليوسع و  نه خيفف عنهمفإ، بتطبيقه

أو   احلالتغريأو  فإذا انفرجت تلك الضرورة، العادية بال مشقة زائدة ما دامت تلك الضرورة قائمة
إذا اتسع هذا معىن "و  ألصل الذي كان عليهوجب التخفيف عاد احلكم إىل اأالظرف الذي 

 ،ورة واملشقةالضر  اندفاع إذا دعت الضرورة واملشقة إىل اتساع األمر فإنه يتسع إىل غايةف. 3ضاق"
 .عليه قبل نزوله إذا اندفعت الضرورة الداعية وزالت عاد األمر إىل ما كانو 

 : من أدلة القاعدتني :أدلة القاعدتني

 : من الكتاب -1
ِة ِإنس خِ   :قوله  فست مس أ نس و ِإذ ا ض ر ب ست مس يف األس رسِض ف  ل يسس  ع ل يسك مس ج ن اٌح أ نس ت  قسص ر وا ِمن  الص ال 

ِتن ك م  ال ِذين  ك ف ر وا ِإن  السك اِفرِين  ك ان وا ل ك مس ع د وًّا م ِبيناا  ف  لست  ق مس ة  و ِإذ ا ك نت  ِفيِهمس ف أ ق مست  هل  م  ٱلص ل و  ي  فس
ِلح ت  ه مس ف ِإذ ا س ج  مِ ن سه م م ع ك  و لسي أسخ ذ و  ئِف ةٌ ط ا ر ىر  د واس ف  لسي ك ون واس ِمن و  اس أ سس مل س  اِئك مس و لست أسِت ط ائِف ٌة أ خس

ِلح ت  ه مس و د  ٱل ِذين  ك ف ر واس ل وس ت  غسف ل ون  ع نس  ر ه مس و أ سس ِلح ِتك مس ي ص ل واس ف  لسي ص ل واس م ع ك  و لسي أسخ ذ واس ِحذس  أ سس

                              
، درراحلكام 18، ص 18، جملة األحكام، املادة 83، والسيوطي ص1/84األشباه والنظائر البن السبكي  - 1

1/32. 
 . 1/84األشباه والنظائر  2 
 . 599املدخل فقرة  3 



ِتع ِتك مس ف  ي   ذاى مِ ن م ط ر  أ وس ك نت م م رسض ى ح  ع ل يسك مس ِإن ك ان  ِبك مس أ  ِحد ةا و ال  ج ن ا ِميل ون  ع ل يسك م م ي سل ةا و او أ مس
ر ك   ِلح ت ك مس و خ ذ واس ِحذس اابا م ِهيمس ِإن  ٱَّلل   أ ع د  لِلسك اأ ن ت ض ع واس أ سس ت م  الص الة  ف اذسك ر واس  نااِفرِين  ع ذ  ف ِإذ ا ق ض ي س

أسن نت مس ف أ ِقيم واس الص الة  ِإن  الص الة  ك ان  اَّلل   ِقي اماا و ق  ع وداا و ع ل ى ج   تس ع ل ى السم ؤسِمِنني  ِكت اابا ن وِبك مس ف ِإذ ا اطسم 
  .}103 -101النساء { م وسق واتا 

كيفية   هيأهتا و تغيريو  ف فأابح هلم قصر الصالةف هللا تعاىل عن املؤمنني حال اخلو فقد خف  
 ضيق حلقهم منما  يناسبهذا توسيع عليهم و  )مواجهة العدو( أدائها على ما يقتضيه املوقف

ف ِإذ ا   وحصول الطمأنينة والوسع الضيقو  مث أعادهم إىل األصل عند زوال اخلوف، شدةو 
أسن نت مس ف أ ِقيم واس الص الة    .هذا تضييق بعد توسعو  اطسم 

 : من السنة -2
قال عبد ، ثالث الضحااي بعدحلوم عن أكل  هنى الرسول: قال عن عبد هللا بن واقد

ية حضرة دف أهل الباد :مسعت عائشة تقول، صدق: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: بكر أيبهللا بن 
فلما كان بعد ذلك ، مبا بقي ادخروا ثالاث مث تصدقوا  : فقال زمن رسول هللا  األضحى

ال فق. ودك )دسم اللحم(حيملون منها الو  من ضحاايهم يتخذونالناس  إنقالوا اي رسول هللا 
من  إمنا هنيتكم :فقال، تؤكل حلوم الضحااي بعد ثالث نهنيت أ :قالوا ما ذاك؟و :  رسول هللا

تصدقواو  خروااد  و فكلوا ، ة اليت دفتجل الداف  أ
1 . 

 ىلإخار حلوم األضاحي بسبب الدافة اليت دفت ابملدينة ليسارع الناس د ِ ا فقد منع النيب 
أابح و  ليهمسع عو  فلما زال السبب، ضررهو  كيال يقعوا يف شدة اجلوععليهم ل التصدقو  اإلنفاق

                              
، 2/485وم األضاحيحديث "إمنا هنيتكم من أجل الدافة" رواه مالك يف املوطأ، كتاب الضحااي ابب إدخال حل 1

مسلم يف األضاحي ابب ما كان من النهي عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث يف أول اإلسالم ونسخه 
داود يف الضحااي ابب حبس حلوم األضاحي  أبو، 1/162،الشافعي يف املسند ترتيب مسند الشافعي 3/1560
 . 1/165. أمحد يف املسند7/235. النسائي، الضحااي 3/99



ي الدافة فلما العلة هو  ،فلما زالت زال التحرمية فقد كان التحرمي لعل  ، ق ثالثة أايمخار فو هلم االد  
 . 1خروايد  و  زالت العلة املوجبة لذلك أمرهم أن أيكلوا

 : القاعدة تطبيقات من

 اتسع ضاق إذاألن األمر ، ت أمرها رجال أجنبيا جازسفر فول   ليها يفو  فقدت املرأة إذا . 
 منه االحرتازما يعسر و  عن قليل النجاسة والعف . 
 احملظورات هي من قبيل اتساع ما ضاق كل الضرورايت الشرعية اليت تستباح هبا.  
 عن قليل العمل اخلارج عن الصالة فيها للحاجة إليه خبالف الكثري والعف.  
 ريض يصلي قاعدا أومستلقيا ويسقط عنه القيام لعجزه، فإذا شفي وقدرعلى القيام امل

 وجب عليه وال جيزئه الصالة قاعدا.
  يرخص للمضطر أكل ما وجده من طعام ولو كان حمرما، فإذا وجد طعاما حالال مل جيزله

 استعمال احلرام.
 إذا وجد  غري القبلة، فمن مل جيد من يوجهه إىل القبلة وهو عاجز عنها لوحده صلى إىل

 بعد ذلك من يعينه على االستقبال وجب عليه ألن استقبال القبلة واجب مع القدرة وقد وجدت. 
 جواز طعن املزكي يف الشهود وطعن احملدث يف الرواة 
 ا.وجواز قبول شهادة األمثل فاألمثل عند فقد العدالة أو ندرهت 
 ومنه وجوب إنظار املعسر إىل امليسرة. 
  صد الباغي ودفعه ولو ابلقتل، فإذا فر مل يتبع وإذا جرح مل جيهز عليه ألن القصد جواز

 بفراره وال جيوز الزايدة عليه.قد حتقق من قتاله 

حده  كل ما جتاوز عن" :قد مجع اإلمام الغزايل بني هاتني القاعدتني يف اإلحياء بقولهو 
 . "ضده انعكس إىل

                              
 .10/57القاري عمدة  -1 



 . 1تالءيغتفر يف الدوام ما ال يغتفر يف االب: هلمنظري هاتني القاعدتني يف التعاكس قو و 

صأقسام أحكام الرخ
2

 : 

فهي قد  ،املفاسد املرتبة على األخذ ابلعزميةأو  ختتلف أحكام الرخص ابختالف املصاحل
 . وىلخالف األأو  مباحةأو  مندوبةأو  تكون واجبة
 بة اجلوعك بغلترك الصوم ملن خاف اهلالو  كأكل امليتة للمشرف على اهلالك  :واجبة 

 ... يص نفس مسلمةلخلت ودفع املال للعد، إساغة الغصة ابحملرمو ، املرضأو 
 اإلبراد ابلظهر  ،فطر ملن يشق عليه الصوم يف السفرالو ، كالقصر يف السفر:  مندوبة

 . النظر إىل املخطوبة، وقت احلر
 العرااب، ارةاإلجو  كالسلم  :مباحة،... 
 جد مم ملن و التيو ، املرضأو  تضرر ابلصوم يف السفري كالفطر ملن ال  :أوىل ما تركه

 . املسح على اخلفو ، املاء يباع أبكثر من نمن مثله
 مم ملن وجد التيو ، املرضأو  ملن ال يتضرر ابلصوم يف السفركالفطر   :أوىل ما تركه

 . املسح على اخلفو ، املاء يباع أبكثر من نمن مثله
 (د  ر  ب    3 ل )من ثالث مراح كالقصر يف أقل  :ما يكره . 

كما   ،ال يكره األخذ ابلرخص الشرعية كالتعجيل يف اليومني« :404القاعدة  :قال املقري
 . العزائمرك ت إىللكن يكره تتبعها له لئال يؤدي ، ال تكون أفضل من غريها من حيث هي رخص

 ب فعلهاجيو  ،ا ابلتحرمي خشية الرعي حول احلمىيستحب تركها حيث قيل يف حماهل ِ و 
 . 3» يندب إليه حيث دل الدليل عليهو 

                              
من قواعد اخلالف عند املالكية اليت ذكرها الزقاق قاعدة هل الدوام كاالبتالء؟ وقد بنيت عليها فروع فقهية   - 1 

كثرية كمن حلف ال يدخل دارا وهو فيها أو ال يلبس ثواب وهو البسه أو قال لزوجته إن محلت فأنت طالق فكانت 
  .1/215شرح املنهج املنتخب ن بثمنه يوم الغصب أم أبرفع قيمة له؟ أثناء قوله حامال وضمان املغصوب هل يكو 

 . 82السيوطي، ص 2 
 . 2/613قواعد املقري  -3 



األصل يف التخفيف يف العبادة إذا علق ابملشقة أن يكون رخصة « :216قال يف القاعدة و 
على النعمان ومن قال عزمية و . 1القصر رخصة :حممدو  فمن مث قال مالك، اجلمعة وخبالف حن

    .» الدليل
ال  هبا على موضع ورودها حبيثهل الرخص تتعدى حملها إىل حمل آخر أم يقتصر  :مسألة

النجس  3رئس ؟ خالف يف مذهب املالكية يبىن عليه ثوب الظ   2ال يتوسع فيهاو  يقاس عليها غريها
، غريهاو  طرةضملهناك من فرق بني او  الذي يرخص هلا الصالة فيه هل يقاس عليه ثوب األم أم ال؟

ي ا من جناسة للمشقة كما أعفمالكناف هل يعفى عن ما البستهو  كذلك األمر ابلنسبة للجزارو 
 عن الظئر للمشقة أم ال؟

سل غأو  يصلي دون إعادة الوضوءو  الذي يعفى عما خرج منه من جناسة س  مثلها السلِ و 
 هل لغريه أن يصلي بثوبه أم ال؟و ، البول هل يصلي بغريه أم ال

 

 : إذا تعذراألصل يصار إلى البدل.6القاعدة 

 اديالشرعي والعتعذر: االمتناع ال

 .األصل: هو احلكم األصلي الواجب ابتداءا 

 البدل: ما جعله الشارع بديال عن األصل املمتنع.

                              
وعليه جيوز للمسافر أن يقصر أو يتم الصالة وخيري يف ذلك. ألن الرخصة ختفيف على املكلف له أال أيخذ به  -1 

ت يف نفية أن القصر عزمية ألن الصالة فرضت ركعتني ركعتني مث أمتإذا رأى من نفسه القدرة على العزمية. بينما يرى احل
 . 1/91، بدائع الصنائع 1/108، املهذب للشريازي 1/358احلضر. انظر: الدسوقي على الشرح الكبري 

 . 51إعداد املهج ص  2 
أظؤر  سواء، واجلمعالعاطفة على غري ولدها املرضعة له من الناس واإلبل الذكر واألنثى يف ذلك هي الظئر - 3 
ألن فعال  ،األخرية من اجلمع العزيز وظؤرة وهو عند سيبويه اسم للجمال كفرهة ،ر وظؤور وظؤار على فعال ابلضمآوأض

 ،و البو  وانقة ظؤور الزمة للفصيل أ ،وقيل مجع الظئر من اإلبل ظؤار ومن النساء ظؤورة ،ليس مما يكسر على فعلة عنده
 . 3/341، النهاية يف غريب احلديث 4/614لسان العرب  ،ها واجلمع ظؤاروقيل معطوفة على غري ولد

 األصل يصار إىل البدل إذا تعذر



 معنى القاعدة:

ذه القاعدة حتدد شروط العدول عن األصل )املبدل منه( إىل البدل الذي وضعه الشارع ه
 واملتمثل يف تعذر وجود األصل أو بطالنه أو صعوبة احلكم به للحرج واملشقة.

يغ كما عرب عن ذلك يف بعض صجيوز استعمال البدل إال عند تعذر األصل أو بطالنه  فال 
، سواء تعلق ) إذا بطل األصل يصار إىل البدل (: 53القاعدة على غرار ما ورد يف اجمللةيف املادة 

األمر حبقوق هللا كالعبادات حيث ال يلجأ للرخص إال عند تعذر فعل العزائم، أو حقوق العباد كرد 
 ملعيب واملغصوب وحنوها.ا

 من تطبيقات القاعدة:

 .إذا كان املغصوب قائما بيد الغاصب مل يتغري فالواجب رد عينه وليس مثله اوقيمته 
 .إذا فسخ البيع وجب رد عني املبيع إىل البائع ما مل يفت 
 .جتب الزكاة يف عني الثمار اليت جناها الغين وال يعطي قيمتها 
 يميا كاحليوان وتقايال فإنه يرد عني احليوان الذي قبض.إذا كان رأس مال السلم ق 
 .من عجزعن استعمال املاء جلأ للتيمم ألنه بدل، وإذا تعذر األصل يصار للبدل 
  إذا مل جيد احملرم نعلني أو تعذر عليه استعماهلما فله ابس اخلفني ويقطعهما ملا دون

 .1الكعبني

 

 

 

 

                              
ال يلبس القميص، وال العمامة، وال   أن رجال سأله: ما يلبس احملرم؟ فقال: :عن النيب  عن ابن عمر  -1

عهما حىت يكوان حتت طالسراويل، وال الربنس، وال ثواب مسه الورس أو الزعفران، فإن مل جيد النعلني فليلبس اخلفني، وليق
 (.134) ابب من أجاب السائل أبكثر مما سأله. رواه البخاري يف كتاب العلم، الكعبني



 : االضطرار ال يبطل حق الغير7القاعدة 

 

و مال أ االضطرار: افتعال من الضرورة وهي الوصول حلالة خيشى معها تلف نفس أو عضو
أو تفويت مصلحة عظيمة أوحصول مفسدة كبرية يصعب احتماهلا سواء كان بسبب مساوي  

 ، أو بسبب بشري كاإلكراه واإلغراق واإلحراق....أو مطر   كشدة اجلوع أو املرض أو برد أو حر   

   

هذه القاعدة تعد قيدا لقاعدة "املشقة جتلب التيسري" والقواعد املندرجة حتتها كقاعدة 
ضرورات تبيح احملظورات، إذا ضاق األمر اتسع. كما ت قي د هذه القاعدة قاعدة أن )اجلواز ال

 . 1الشرعي ينايف الضمان(

رفع و أ تغيري احلكم يف بعض املواضع كتغيري احملرم إىل مباحإن كان يقتضي و  فاالضطرار
ضرر ر بن ابب إزالة ضر إال كان مو  فإن هذا ال يعين إبطال حق الغري...،املشقة ابلرتخيصو  احلرج
 –ون الوضعي د –فاالضطرار سبب لتغيري احلكم الشرعي التكليفي فقط ، هذا ال جيوزو ، مثله

ضمن قيمة ما لكن يو  مث بفعله بسبب االضطرارإتالف مال غريه مل أيأو   استهالكفمن اضطر إىل
حكم  وهو  الضماناإلتالف سبب و ، ألن االضطرار ال يبطل حق الغري. أتلف بعد زوال االضطرار

 . 2وضعي

 .اخلطأ يف ضمان املتلفات سواء إذا كان املتلف مميزا ابلفعلو  العمد « :392ق :قال املقري
 . قال بعض املالكية ابلقوة خبالف البهيمة إال أن تنصب سبباو 

                              
، وشرح القواعد 602، املدخل الفقهي العام، فقرة 76، شرح األاتسي 33، اجمللة، املادة 331اخلادمي  1

 . 16لسليمان الغرق آغاجي ص 
ضع وال يشرتط فيه التكليف العمد واخلطأ واإلكراه يف أموال الناس سواء جيب ضماهنا، وهو من خطاب الو  2 

 . 5/278والعلم فال فرق يف اإلتالف بني الصغري والكبري واجلاهل والعامد. انظر: مواهب اجلليل 

 االضطرار ال يبطل حق الغري 

 



 . مبؤخرهاأو  حنوه بني ما أصابت مبقدمهاو  ق مالك يف الراكبمن مث فر  و 

لتنبيه على امحل اآلية و ، املخطئ للقاعدةو  لصيد على الناسير مذهبه وجوب جزاء او هشمو 
 . 1»...الغموسو  ابألعلى لئال يظن اكتفاء املتعمد ابإلمث كالقتل

 بني "قاعدة اإلذن العام من قبل صاحب الشرع يف التصرفات :32"الفرق  :قال القرايفو 
سر الفرق و  الثاين يسقطه"و  نال يسقط الضمااألول  بني إذن املالك اآلدمي يف التصرفات يف أن  و 
فضله ال ينقل امللك تو ، متلكهو  حق هلم بتسويغه وهل على عباده فجعل ما هللا تعاىل تفض   أن   وه

م يف لذلك ال يسقط الضمان إبتالفه إال إبذهنو  ال يصح اإلبراء منه إال إبسقاطهمو  فيه إال برضاهم
تمكن حق هلل تعاىل صرف ال ي وها أن ما كم،  ابإلذن يف مباشرته على سبيل األمانةأو  إتالفهم

 فكل واحد من احلقني موكول، اإلبراء منه بل ذلك يرجع إىل صاحب الشرعو  العباد من إسقاطه
 : يتضح الفرق مبسائلو . إسقاطاو  منسوب له ثبوات وهملن 

هلا ملصلحة حفظها فسقطت من يده فانكسرت ال حو  و  ا املودعالوديعة إذا شاهل   :وىلاأل
سقط عليها شيء من يده لو و ، عليه ألنه مأذون له يف ذلك الفعل الذي به انكسرت ضمان

 ...2فانكسرت ضمن ألن املودع مل أيذن له يف محل ذلك الشيء الذي سقط من يده

هل يضمن القيمة؟ قوالن و ، إذا اضطر إىل طعام غريه فأكله يف املخمصة جاز :الثانية
 جيب الثاينو ، الواجب ال يؤخذ عليه عوضو  لكعلى املا أحدمها ال يضمن ألن الدفع كان واجبا

                              
 . 2/603القواعد  1 
عق ب ابن الشاط رمحه هللا على املثال الذي ضربه اإلمام القرايف أبن اإلذنني هنا مل يتواردا على الشيء الواحد بل  2 

لعام على التصرف يف غري الشيء اململوك لآلدمي وترتب الضمان إمنا هو على سبب الفعل= =املأذون وكان ورد اإلذن ا
من حق هذا الفرق أن يرتتب على توارد اإلذنني على شيء واحد. إدرار الشروق على أنواء الفروق البن الشاط 

1/195 . 



ال جيوب سقوط  وهو  إذن املالك مل يوجد إمنا وجد إذن صاحب الشرع األشهر ألن  و  األظهر وهو 
 . 1 »...الضمان إمنا ينفي اإلمث

 من تطبيقات القاعدة:

o من اضطر إىل استعمال مال الغري فهلك ضمن . 
o  هلكت فإنه يضمن ابهلالكو  األمانةيف  –مضطرا  –إذا تصرف األمني . 
o ضطرا إىل كان ملو  و  فإنه يضمنويل مال اليتيم يف ماله فهلك أو  إذا اجتر الوصي
 . استعماله
o  رِم إذا اضطر لذبح الصيد وأكله، جاز له ذحبه، ولكن يضمنه ابلفدية  حس

 امل
o  لو أشرفت سفينة على الغرق، فألقى أحد الركاب متاع غريه ليخفف محولتها

 جاز، لكن يضمن قيمته؛ ألن االضطرار ال يبطل حق الغري
o  فله إتالف اجلمل ختليصا حلياته من يد اهلالكمجل أو ثور من صال عليه 

بسقوط  مهوراجل قالو  ،ألن االضطرار ال يبطل حق الغري ،يضمن قيمته لصاحبه عند احلنفيةو 
أذاه عن  جائز له شرعاا أن يدفعضمانه ومل يفرقوا بني كون الصائل عاقالا أو غري عاقل؛ ألنه 

 2.نفسه وجواز الشرع ال جيتمع معه الضمان
o بعد فإنه يبقى إىل أن لو انتهت مدة اإلجارة أو العارية والزرع بقل مل حيصد 

ك فتلزم واملستعري إلبقائه ال يبطل حق املال يستحصد ولكن أبجر املثل ألن اضطرار املستأجر
 األجرة

o  ه فهدمه فإن عليه ضمان قيمته بعد ذلكمن اضطر إىل هدم حائط غري . 
o 3من قواعد ابن رجب : 

                              
 . 1/195الفروق  1 
الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي عليه ، 1/39درر احلكام ، 122شرح القواعد الفقهية للزرقا ص  - 2

 . 36قواعد ابن رجب ص  ،12/530؛ املغين البن قدامة 6/245؛ األم للشافعي 4/287
 . 26، القاعدة 36قواعد ابن رجب، ص  3 



 ،إن أتلفه لدفع أذاه به ضمنهو ، من أتلف شيئا لدفع أذاه له مل يضمنه :26ق 
 : يتخرج عن ذلك مسائل منهاو 

قتل لو و  ،هبيمة فدفعه عن نفسه ابلقتل مل يضمنهأو  صال عليه حيوان آدميلو  -1
 . يي به نفسه ضمنهحيواان لغريه يف خممصة ليح

 ،صال عليه صيد يف إحرامه فقتله دفعا عن نفسه مل يضمنه على أصح الوجهنيلو  -2
 . من اضطر فقتله يف املخمصة ليحيي به نفسه ضمنهو 

سقط عليه لو و ، ليخففها ضمنهغريه أشرفت السفينة على الغرق فألقى متاع لو  -3
 . 1يضمنه من غريه فخشي أن يهلكه فدفعه فوقع يف املاء مل

 

 

 

  2 يسقط بالمعسورالميسور ال: 8القاعدة 

 

 امليسور: مفعول من اليسر، أي املتيسر فعله أو حصوله بال حرج ومشقة.

 املعسور: مفعول من العسر، وهو الصعب املتعسر حصوله أو فعله، ملا فيه من مشقة.

 معنى القاعدة:

ي حمل ، وههذه القاعدة من األصول الشائعة اليت ال تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة 
واجٌب لزمه  إذااملكلف   وذلك أن ق بني كافة املذاهب من حيث تطبيقها والقول مبقتضاها،اتفا

                              
 . 4/8من فروق القرايف  205انظر يف مسألة ما يضمن مما طرح من السفينة وما ال يضمن الفرق  1 
فتح الباري البن  .1/220األحكام  قواعد. 159، والسيوطي ص1/155األشباه والنظائر للسبكي  -2
 ، 13/262حجر

 امليسور ال يسقط باملعسور



فإنه  قيه،وعجز عن ابولكنه ال يقدر على أدائه كامالا بل قدر على فعل بعض   منه  من الواجبات
 ققة يفوهي متح مبناها على القدرة واالستطاعة جيب عليه أداء ما قدر عليه منه؛ ألن املأمورات

ألن  ،هعضبدعوى عدم القدرة على بمجيعه ال جيوز ترك ف ولو كان بعض الفعل، املقدور على فعله
وط ، واملقدور عليه ال يسقط بسقيتعدى حكمه إىل املقدور على فعلهسقوط املعجوز عنه ال 

 ال يدرك كله ال يرتك كله.ا املعجوز عنه، وم

 دليل القاعدة: 

قبلكم سؤهلم  دعوين ما تركتم، فإمنا أهلك من كان: قال عن النيب أيب هريرة عن 
 واختالفهم على أنبيائهم، فإذا هنيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم


1 

هذا من قواعد االسالم املهمة ومن جوامع الكلم اليت اعطيها صلى هللا عليه و قال النووي: 
حكام كالصالة أبنواعها فإذا عجز عن بعض أركاهنا أو سلم ويدخل فيها ما ال حيصى من اال

بعض شروطها أتى ابلباقي وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل املمكن وإذا وجد 
بعض ما يكفيه من املاء لطهارته أو لغسل النجاسة فعل املمكن وإذا وجبت إزالة منكرات أو فطرة 

نه البعض فعل املمكن وإذا وجد ما يسرت بعض عورته أو مجاعة من تلزمه نفقتهم أو حنو ذلك وأمك
حفظ بعض الفاحتة أتى ابملمكن وأشباه هذا غري منحصرة وهي مشهورة يف كتب الفقه واملقصود 

وذكر ابن  ،التنبيه على أصل ذلك وهذا احلديث موافق لقول هللا تعاىل فاتقوا هللا ما استطعتم
  .2د املستنبطة من هذا احلديثالسبكي أن هذه القاعدة من أشهر القواع

                              
ابب يف الفضائل، ، ومسلم  (7288)ابب االقتداء بسنن رسول هللا  البخاري يف االعتصام ابلسنة، -1 

 (. 2362) من معايش الدنيا، على سبيل الرأي متثال ما قاله شرعا، دون ما ذكره وجوب ا

 1/155األشباه والنظائر  .13/262، وانظر فتح الباري البن حجر (102/ 9شرح النووي على مسلم ) - 2



 :1من تطبيقات القاعدة

  .إذا قدر املصلي على بعض الفاحتة لزمه قراءته -

 إذا عجز املريض عن القيام وقدر على الركوع والسجود لزماه وسقطعنه القيام فقط.  -

 إذا قطعت بعض أصابعه لزمه غسل بقيتها يف الوضوء والغسل -

 ه دون بعض وجب إخراج املقدور عليه.من قدر على صدقة فطر بعض رؤوس عيال -

 لو وجد املضطر من الطعام ما يسد به بعض رمقه لزمه تناوله ومل يعدل إىل امليتة -

جاسة مها غسل النلو كان عليه جناسة وطيب وهو حمرم ومل جيد إال ما يغسل به أحد   -
 لغلظها.

 ى بعض السرتة فقط لزمه سرت القدر املمكن.لع من قدر -

ز عن الصوم املتتابع ويقدر على صيام بعض األايم لزمته ألن املريض الذي يعج -
 امليسور ال يسقط ابملعسور.

 

                              
قبل تالقاعدة هلا تطبيقات يف خمتلف اجملاالت، سواء يف العبادات أو املعامالت، على أن تكون العبادة   -1

التبعيض يف أجزائها شروطا كانت أو أركاان بوقوعها صحيحة بدون املعسور مع حتقق ماهيتها كالصالة بال قيام أو 
ات مقدور بضع ساع ري اإلمياء(، أما ما ال يقبل التبعيض كالصوم فال يقال بصوم نصف يوم أوالسجود املعروف )غ

 .عليها ألن حقيقتها منتفية إذ ال يتصور صوم شرعي إال وفق ما أقته الشرع من الفجر إىل الغروب


