
  

 

 

  :متهيد
والتحسيين أو ما  الضروري واحلاجي: باالستقراء أن مقاصد الشارع مما شرعه من األحكام، ال تعدو حفظ واحد من الثالثة  ثبت

يكمله، وأن هذه املقاصد مرتبة يف مراعاا حسب أمهيتها، وعلى ترتيبها رتبت األحكام اليت شرعت لتحقيقها، واستنادا إىل ذلك، وضعت 
تنبطت املبادئ الشرعية اخلاصة بدفع الضرر، واملبادئ الشرعية اخلاصة برفع احلرج، وعن كل مبدأ من هذه املبادئ تفرعت عدة فروع واس

  .مجلة أحكام
  :مفهوم القاعدة الشرعية

القاعدة الشرعية عند األصوليني هي حكم أغليب ينطبق على معظم جزئياته، وعند الفقهاء القاعدة الفقهية هي أصول فقهية كلية يف 
  .نصوص موجزة تتضمن أحكاما تشريعية عامة يف احلوادث اليت تدخل حتت موضوعها

  :مميزات القاعدة الشرعية
جياز يف صياغتها على عموم معناها وسعة استيعابه للفروع اجلزئية، فتصاغ القاعدة يف كلمتني أو بضع كلمات حمكمة من ألفاظ اإل

قواعد : هذه القواعد منوترتيب أحكامها، و تصور الفكرة الفقهية املبدئية اليت تعرب عن املنهاج القياسي العام يف حلول القضايا،، والعموم
  :قاعدة منها  القواعد اخلاصة بدفع الضرر، وأمثلة مما تفرع عن كل بيان، واألمور مبقاصدهاحلرج ورفع الضرر وا

  :من فروعها ،»الَ ضرر والَ ضرار«: ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصلقاعدة قوله أصل او: الضر يزال شرعا .1
  .على مذهب أيب حنيفة ثبوت حق الشفعة للشريك أو اجلار �
  .بالعيب وسائر أنواع اخليارات بيعثبوت اخليار للمشتري يف رد امل �
  .رب على القسمة إذا امتنع الشريكاجل �
  .األمراض، وقتل الضار من احليوان وجوب الوقاية والتداوي من �
 .تشريع العقوبات على اجلرائم من حدود وتعازير وكفارات �
  :من فروعها  :الضرر ال يزال بالضرر .2
  .غريه، وال أن حيفظ ماله بإتالف مال غريهال جيوز لإلنسان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض  �
  .ال جيوز للمضطر أن يتناول طعام مضطر آخر �
  :من فروعها :يتحمل الضرر اخلاص لدفع الضرر العام .3
  .يقتل القاتل لتأمني الناس على نفوسهم �
  .تقطع يد السارق لتأمني الناس على أمواهلم �
  .يهدم اجلدار اآليل للسقوط يف الطريق العام �
  .املفيت املاجن، والطبيب اجلاهلحيجر على  �
  .يباع مال املدين جرباً عنه إذا امتنع عن بيعه وأداء دينه �
  .تسعري أمثان احلاجيات إذا غال أرباا يف أمثاا مشروعية �
  .يباع الطعام جرباً على مالكه إذا احتكر واحتاج الناس إليه وامتنع عن بيعه �
  .مينع اختاذ حانوت حداد بني جتار األقمشة �
  :من فروعها  :يرتكب أخف الضررين اتقاء ألشدمها .4
   .طل يف القيام بنفقة زوجتهحيبس الزوج إذا ما �
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  .تطلق الزوجة للضرر ولإلعسار �
  .الشخص إىل تناول امليتة أو مال الغري تناوله إذا اضطر �
 .عجز مريد الصالة عن التطهري أو استقبال القبلة صلى كما قدر، ألن ترك هذه الشروط أخف من ترك الصالة إذا �
ما نهيتكُم عنه فَاجتنِبوه وما أَمرتكُم بِه فَافْعلُوا منه ما استطَعتم «: ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص حديثولذا جاء يف  دفع املضار مقدم على جلب املنافع، .5

  :ومن فروعها ،»...
  .يف ملكه إذا كان تصرفه يضر بغريهمينع أن يتصرف املالك  �
  .يكره للصائم أن يبالغ يف املضمضة أو االستنشاق �
  .حترمي الربا واالجتار يف كل مسكر �
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