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 المحاضرة الثانية في مقياس القواعد الفقهية المالكية 

 السنة األولى ماستر فقو مالكي وأصولو

 السداسي الثاني 

 

 ال ضرر وال ضرار  : القواعد المبنية على قاعدة

 الضرر ال يشرع دفعو بالضرر : القاعدة األولى

   يقصد القرايف وغَته  هبذه القاعدة أن الضرر ال يدفع مبثلو؛  أما إذا مل تفض إزالتو إىل 
إحلاق مثلو أو أكثر منو بالغَت، وإدنا أدى إىل أخف منو، أو مل يفض إىل أي ضرر، فهو 

 .ضرر  معترب يشرع إزالتو

 : ومن فروع ىذه القاعدة

 لدفع شرع الرد ألن ،القدمي بالعيب رده شننع عند املشًتي يف املبيع العيب حدوث-1   
 أخذه يتعُت بل ،بالضرر دفعو يشرع ال ،البائع على ضرر والرد ،املشًتى عن والضرر الظالمة
 . القدمي العيب يف األرش

وال شننع من رفع البنيان، وان منع عنك اهلواء أو الشمس، ألنو تصرف يتوقع فيو -2   
غرض صحيح يف ملكو، وألن الضرر ال يدفع عنك بضرره، بل أنت بالضرر أوىل لعدم 

.  وال نفع لو فيمنع لتعُت الفساد،إال أن يكون رفعو يضر جباره، امللك

 ألنو ال يدفع ضرر بضرر ،إذا أرغم على قتل غَته ليخلص نفسو، فال زنق لو ذلك-3   
مثلو  

 إذا كان ال يسد إال مهجة مالكو دون فضلة ،ال ينبغي ألحد أن يتناول طعام غَته-4   
. فيو، إذ ال يدفع ضرر بضرر



2 

 

إذا تقابل ضرران ولم يمكن الخروج عنهما، وجب ارتكاب : القاعدة الثانية
  أخفهما ارتكب ضرران التقى اإذ: أخفهما، وبعبارة مختصرة

 وبعضهم أثرا، يذكره وبعضهم حديثا، الضررين أخف ارتكابقوهلم  يذكر الفقهاء بعض   
 يستطاع ال حاصلة يف اجملتمع واألشياء ىذه ال خالف فيو، ومهما كان األمر، حكما يذكره

 .منها االحًتاز

 : ومن فروع القاعدة

العراة يف الضوء عند الصالة، قيل رنلسون ويومئون، وقيل يقومون ويغضون، ارتكابا -1   
 .ألخف الضررين 

بقر امليت رجاء املال و ،ترك إن موتو يتحقق الذي ولدىا إلحياء امليتة بقر  يباح-2   
 .بئر يف صيب وقوع خوف الصالة وقطعالنفيس، 

 . جواز أكل املضطر ميتة اآلدمي-3   

 زروعها يف بالناس أضرت حيث اختاذه من الدجاج أو احلمام أو النحل أرباب شننع -4   
 أرباب وعلىال شننعون : وقال ابن القاسم وابن كنانة ،مالك عن مطرف رواية وىو وبساتينها،

 منع ألن ،مطرف بقول فيها زنكم أن الصواب» : يقول ابن عرفة .حفظها والشجر الزرع
 وال ،حفظها هلم يتأتى ال كوهنم  ،والثمار الزرع أرباب ضرر من ضررا أخف احليوان أرباب

 .«أشجارىم وال زرعهم نقل شنكنهم

 ،أحدذنا حنري اآلخر، بنحر إال أحدذنا جناة شنكن ال مضيق يف مجلُتلو اجتمعا -5    
 . لنجاهتا السفينة من كاملطروح ،الباقي يف ويشًتكان

ولو أن كبشا أو ثورا أدخل رأسو يف قدر طباخ، مث مل شنكن إخراج رأسو منها، فإنو -6    
إن كان لصاحبو سبب يف دتكينو من إدخال رأسو يف القدر، مثل أن يكون ىو سائقو أو 
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قائده، فإنو إذا كسرت قدر الطباخ يتخلص الثور يضمن صاحب الثور قيمة القدر، ألنو 
إلفسادىا صان مالو، وىو السبب يف تعرض مالو للتلف، ولو كان الطباخ  ىو السبب، بأن 
وضعها وضعا ال تسلم معو، فما جرى فيها من تشبت الثور وصاحب الثور ال سبب لو فإنو 
ال يضمن صاحب الثور قيمة القدر، وكذلك لو كانا غَت مفرطُت مجيعا مل يضمن صاحب 

 . الثور قيمة القدر، ألن جرح العجماء جبار

و لو دخل فصيل ناقة دارا، وأقام فيها حىت عظم جرمو، فلم يقدر أن سنرج من -7    
الباب، فإنا إذا كسرنا الباب لنتمكن  من إخراجو كان على صاحب الفصيل غرامة ما أفسد 

  .من الباب، ألنا صنا مالو بإفساد غَته

إذا التقطت دجاجة دراىم أو لؤلؤة، أنو ما كان من ذلك أكثر من قيمة الدجاجة -8    
فعلى صاحبها أن يذحبها بعد أن يدفع إليو صاحب الدراىم، أو الؤلؤة قيمتها لرهبا؛ إال أن 

يشاء صاحبها أن يأخذىا مذبوحة فلو ذلك، وما كان أقل من قيمتها فال شيء لو على 
  .صاحبها

وإذا أدخل الثور قرنيو يف فرع شجرة وال يطيق أحد نزعو، أنو ينظر إىل قيمة الثور -9    
وقيمة الغصن فإن كان الغصن يساوي أكثر من الثور ذبح الثور مكانو، ومل يقطع من الشجرة 

شيء، ومصيبتو من صاحبو، وإن كانت قيمة الثور أكثر من قيمة الذي يقطع من الشجرة 
وأما إذا  . ليتخرج الثور، قطع منها ما يتمكن بو إخراج الثور عنها، وقيمتو على صاحب الثور

دخل ثور حائط رجل فاحتك إىل شجرة فدخل رأسو بُت غصنُت فيها، ومل يقدر على 
إخراجو، فإن  دخل احلائط ليال قرضت قرونو وخلصت الشجرة، وإن دخلو هنارا قطعت 

الشجرة وخلص الثور، ألن على أصحاب املواشي حفظها بالليل، وعلى أصحاب احلوائط 
حفظها بالنهار، وقيل  ينظر إىل األقل منهما قيمة، فإن كان الثور أقل من قيمة األغصان 

  .ذبح الثور، وإال قطعت األغصان وأعطي صاحبها القيمة
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 أصل الشريعة قضاء العامة على الخاصة: القاعدة الثالثة

 : من فروعها

 .جرب احملتكر  للسلعة على البيع، إذا اضطر الناس إىل ذلك -1   

 . على البيع لتوسعة املسجد- إذا ضاق  عن أن يسع املصلُت-جرب جار املسجد -2   

رنرب من عنده ماء  على بيعو  ملن هبم عطش، أو خافوا  على زرعوىم  ومعهم الثمن، -3   
 .أو من دونو إذا اقتضى األمر، ألن حفظ النفس مقدم على حفظ املال

 .السفينة إذا خيف غرقها فإنو يرمى منها ما ثقل من املتاع، جربا على أصحاهبا-4   

: نفي الساحر بعد تأديبو حبسب اجتهاد القضاة إىل بالد املشرق، وقال العلماء أيضا -5   
ينبغي أن يتجنب من عرف بإصابة العُت وزنًتز منو، وينبغي لإلمام أن شننعو من مداخلة 

الناس، وإن يلزم بيتو، وإن كان فقَتا أجري عليو رزقو، ويكف أذاه عن الناس، وضرره أشد 
 دخول املسجد، لئال يضر بالناس، ومن ضرر اجملذوم من ضرر آكل الثوم الذي منعو 

 .الذي هناه عمر عن خمالطة الناس، ومن ضرر املواشي العادية اليت أمر بتغريبها

إذا كان لشخص مسيل أقذار على الطريق العمومي يضر باجلماعة، فإنو يزال مهما -6   
تقادم ألنو غَت مشروع يف األصل، والشرع ال يقر أحدا على أن يضر بالعامة، ولو كان يف 

 .ذلك حقو، وألن الضرر عارض فاألصل فيو العدم

 من اضطر إلى مخالفة أصل أو قاعدة فعليو تقليل المخالفة : القاعدة الرابعة

 .    إذا وجب خمالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل املخالفة ما أمكن

 : ومن فروع القاعدة
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إجبار اجلار على إرسال فضل مائو على جاره الذي اهندمت بئره، ولو زرع سناف -1   
عليو، فإن املالكية اختلفوا ىل  ذلك بالثمن أو بدونو؟ والثمن أقرب إىل األصل، ألنو مال 

 .الغَت فعلى آخذه تقليل  ىذه املخالفة، وذلك بالتعويض

املضطر إىل طعام الغَت يضمنو صيانة لألموال، ألن األصل عدم تناولو؛ فإذا احتاج -2   
 .إليو جاز أكلو وضمن مقابلو

  الضرر لدفع طريقا تعين إذا الواجب بترك الضرر دفع: القاعدة الخامسة

 : ومن فروع ىذه القاعدة 

 .  عند الضرورة كاملرض رمضان يف الفطر  جواز-1   

 .التلف ضرر لدفع طعام الغَت كلإباحة أ-2   

 .ترك القيام يف الصالة إذا مل يقدر على ذلك-3   

 .جواز أداء الصالة بال طهور إذا فقده أو عجز عنو -4   

: الضرر يحاز بما تحاز بو األمالك، ومنهم من عكس فقال: القاعدة السادسة
 .الضرر ال يحاز بما تحاز بو األمالك

   معٌت أن الضرر زناز مبا حتاز بو األمالك، أنو ال جتب إزالتو إذا ثبت قدمو مدة احليازة 
عشر سنُت فأكثر، وقيل عشرين سنة واملتضرر حاضر ساكت، واألحكام نافذة، ألنو 

رنب إزالتو إن اختلف يف قدمو أو : عند ابن القاسم وأشهب وابن نافع. بسكوتو أسقط حقو
 .حدوثو، ألن األصل العدم
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ورنب رفعو وإزالتو مطلقا؛ سواء ثبت  ،وىو قول ابن حبيب، ال زناز الضرر أصال: وقيل   
 ولو ،وإزالتو رفعو رنب بل ،حادثا أو قدشنا كونو يف النظر إىل زنتاج فال قدمو أو مل يثبت،

 .«ال ضرر وال ضرار»: ألن الضرر يزال، ولقول الٍت ، حيازتو طالت

 : تطبيقات القاعدة

 أو اسطوانو أو جاره دار يف ما على منها يشرف غرفة يف بابا أو كوة شخص فتح إذا -1   
 ،التكشف ذلك يقر فال األوقات بعض يف ولو باألىل إليو بالًتداد العادة جرت الذي بستانو

 : ويقول الزمان، طال إذا هبا زنتج لئال ،عتبتهما وتقلع ،بالبناء والباب الكوة وتغلق يزال بل
 .ألعيدىا أغلقتها إدنا

ه منع اجلار  فأراد ،من لو غرفة يطلع منها أو من كواىا على جاره وىي قدشنة قبل دار-2   
 ه وقال مطرف لو منع، ألهنا منفعة سبقو إليها، ليس لو ذلك قبل البناء وال بعده،لتوقع ضرره

 ىكون اشًتي إال أن ؛ فلو سكت قبل البناء لو املقال بعده،قبل البناء وبعده لنفي الضرر عنو
  . يف إحداثهاه وإدنا لو منع،الغرفة على ذلك

 إذا باع داره وقد أحدث عليو جاره الكوة أو جمرى ماء أو غَته فلم :قال عبد امللك-3   
 ألنو إدنا اشًتى معيبا فحقو ساقط يف العيب ، ليس للمشًتي القيام،سناصم حىت باع

 . ومل يتم لو احلكم حىت باع فللمشًتي القيام ألنو تنزل منزلتو، فلو خاصم؛والضرر

  الزوجة من باب األقوات أو من باب التفكهات: القاعدة السابعة

اختلف املالكية يف كون الزوجة من باب األقوات أو من باب التفكهات، أي ىل ذلك     
من األمور احلاجية أو من التكمالت، وما أرادوا بكون النكاح قوتا حقيقة اللفظ، حىت 

يكون من الضروريات كالطعام والشراب، وإدنا أرادوا أنو يقرب من القوت فيكون من 
 باب من النكاح ىل مذىبنا أىل واختلف»: البنود نشر يف الشنقيطي لقا. احلاجيات
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 كونو ووجو ؟األقوات باب من أنو على بناء الضروري من أو ؟تفكو أنو على بناء احلاجيات
. «النفوس لتحصُت شرع أنو الضروري من

 يكون وقد ،شديدا احتياجا حملتاجو الضروري مرتبة يف يكون قد النكاح أن خنتاره فالذي   
. ، وقد يكون من املندوباتالعنت سناف ال الذي للمحتاج احلاجي مرتبة يف

   ويبٌت على ذلك وجوب تزويج الوالد على ولده إن احتاج، وإال فال؛  وكذلك إعفاف األم 
فعلى القول بأنو قوت واجب على ولدىا إعفافها إن رغبت، وإن قلنا تفكو، فال يلزمو ذلك؛ 
وقد فرق الشنقيطي بينها وبُت األب، فقال الفرق بينها وبُت األب العار الذي يلحق ولدىا 

ىل يسقط عنو إعفافها »: يف عرضها على الرجال، وطلبو منها أن يتزوجوىا، ولذلك قال
 وهلذا تردد الكتاب فيمن تزوجت أمو ىل يعزى أم يهنأ ؟ وقد رأى احلذاق أن التعزية «أوال؟

 .جفاء، والتهنئة استهزاء

 بل فطرة اهلل اليت فطر الناس عليها،  فلها أن تشبع ،فال ىي جفاء وال استهزاء: قلت   
فطرهتا وعلى الولد حتقيق ذلك هلا، وال فرق بينها وبُت األب إذ ال حرج فيو وال استغراب، 

؛  (83اآلية : سورة البقرة) َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا: بل ىو طاعة ألمو وإحسان هلا قال تعاىل
، وقبل منو رسول اهلل ذلك ومل يتعجب الصحابة وقد زوج ولد أم سلمة أمو لرسول اهلل 

. من ذلك وال غَتىم

 
  

 


