
 

 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 التحرٌر حزب أمٌر الرشتة أبو خلٌل بن عطاء الجلٌل العالم أجوبة سلسلة

 "فقهً" الفٌسبوك على صفحته رواد أسئلة على

 سؤال جواب

ٌن "أهون قاعدة  الضررٌن" أخف أو الشرَّ

 Walid Elmi إلى

 :السؤال

 من العدٌد بها ٌتذرع التً الشرٌن" "أهون أو "الضررٌن "أخف بقاعدتً ٌتعلق سؤال لً ،شٌخنا علٌكم السالم

 قال وهل الشرعٌة؟ القواعد من هما هل. والرئاسٌة التشرٌعٌة االنتخابات فً للمشاركة اإلسالمٌة والحركات الدعاة

 .الرد علٌها؟ بارك هللا بك هو وما أدلتهم هً وما الفقهاء؟ بعض بها

 
 :الجواب

 وبركاته، هللا ورحمة السالم وعلٌكم

 :إلٌه المشار جوابنا فً جاء ما لك وأنقل ،ٕٓٔٓ/2/8ٕ فً علٌها أجبنا فقد القاعدة لهذه بالنسبة

ٌن "أهون القاعدة]  .الضررٌن" أخف أو الشرَّ

 وهو واحد، معنى إلى ترجع بها، ٌأخذون الذٌن العلماء عند وهً الفقهاء، من عدد عند شرعٌة قاعدة هذه

 بأحد القٌام إال ٌسعه ال المكلَّف كان إذا منهما حرمة األقل الفعل وهو محّرمٌن،ال الفعلٌن أحد على اإلقدام جواز

 .وجه كل من الوسع عن خارج أي متعذر ذلك ألن ؛معا   االثنٌن ٌترك أن ٌمكنه وال الحرامٌن،

ُ  ٌَُكلِّفُ  اَل ﴿: تعالى قال قُوا﴿: سبحانه وقال ،﴾ُوْسَعَها إاِلَّ ا  َنْفس ّللاَّ َ  َفاتَّ  .﴾اْسَتَطْعُتمْ  امَ  ّللاَّ
 عن االنتهاء ٌمكن ال بحٌث الحرامٌن، عن الكف تعذر إذا إال تطبق ال بها قالوا الذٌن عند القاعدة هذه أن أي

 أخف تعٌٌن ٌجعلون ال العلماء هؤالء أن كما. الضررٌن بأخف ٌؤخذ فعندها أكبر، حرام بحدوث إال معا   الحرامٌن

 وهكذا، أولى والثالثة واحدة نفس   حفظ من أولى نفسٌن فحفظ الشرعٌة، األحكام وفق بل الهوى وفق الضررٌن

 والمال، النفس حفظ من أَْولى وهو الدٌن حفظ فً داخل اإلسالم دار وحفظ المال، حفظ على مقدم النفس وحفظ

ل من الدٌن حفظ فً داخالن فهما العظمى واإلمامة الجهاد وكذلك  فً شاطبًال العالم قال. الضرورات وأَْولى أوَّ

 علٌها، المال وإتالف إحٌائها بٌن األمر دار إذا بحٌث اإلحٌاء ومطلوبة محفوظة محترمة النفوس إن": الموافقات

 ."...أَْولى إحٌاؤها كان المال، وإحٌاء إتالفها أو

 :للقاعدة تطبٌقا   العلماء هؤالء ذكرها التً األمثلة ومن

رت إذا -ٔ  إنقاذ إما: سرٌع قرار إلى األمر واحتاج معا ، والجنٌن األم نقاذإ عن العجز ووقع األم والدة تعسَّ

 موت على ٌُعمل ولم األمر ُترك وإذا. األم موت ٌقتضً وهذا الجنٌن إنقاذ وإما الجنٌن، موت ٌقتضً وهذا األم

 بأهون ٌُقال الحالة هذه مثل ففً. االثنٌن موت إلى ٌؤدي فقد اآلخر، بموت أحدهما إحٌاء أو اآلخر، إلنقاذ أحدهما

 ولو األم، وهو إنقاذه المطلوب ٌنقذ الذي الفعل على ٌقدم أن وهو المفسدتٌن، أخف أو الحرامٌن، أقل أو الشرٌن،

 .لآلخر قتال   نفسه الفعل هذا كان

 وأعضائه، بدنه فً بلٌغ   بأذى   لإلصابة أو آخر، شخص قَِبلِ  من قتال   أو غرقا   للهالك شخص ٌتعرض أن -ٕ

 وقتها، ٌفوت قد مفروضة صالة وعلٌه المنكرات هذه منع ٌستطٌع مكلَّف بحضور بالزنا، امرأة على دىٌُعت أن أو

 ٌتسع ال والوقت الحرام، ذلك فٌقع وقته فً الواجب ٌؤدي أن وإما الواجب، أداء فٌفوته الحرام ذلك ٌمنع أن فإما

 المحرمات تلك رفع جعل الذي الشرع قَِبلِ  من ضا  أٌ الموازنة وتكون القاعدة، تطبٌق ٌأتً فهنا. معا   األمرٌن لفعل

 .لوجبا معا   الواجبٌن فعل أمكن ولو المذكور، الواجب أداء من آكد المذكورة
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 كٌفٌة فٌها ٌظهر هللا، رحمهما السالم، عبد بن الدٌن وعز الغزالً اإلمامان ذكرها أخرى أمثلة وهذه -ٖ

 فً األحكام قواعد كتابه فً العز قال. األحكام بٌن موازنات أٌضا   فٌها وٌظهر عندهما، الشرٌن أهون قاعدة إعمال

 فاألفسد، األفسد درأنا الجمٌع درء تعذر وإن درأنا، درؤها أمكن فإن المحضة المفاسد اجتمعت إذا": األنام مصالح

 مفسدة ٌدرأ أن فٌلزمه قُتَِل، منه امتنع لو بحٌث مسلم قتل على ٌُكَرهَ  أن": فقال أمثلة ذكر ثم "...فاألرذل واألرذل

 اختٌار أنه فً واضح مثال فهذا ،"...علٌه إقدامه من مفسدة أقل القتل على صبره ألن القتل؛ على بالصبر القتل

 .ذلك علٌه لوجب المفسدتٌن منع أمكنه ولو أحدهما، من له فكاك ال ألنه الحرامٌن أو المفسدتٌن ألخف

 على المكره كان فإن بباطل، حكم على أو زور شهادة على بالقتل أكره لو وكذلك" :آخر مثال فً وقال

 االستسالم ألن الحكم؛ وال الشهادة تجز لم محرم، بضع إحالل أو عضو، قطع أو قتال ، به الحكم أو به الشهادة

م   بضع إتٌان أو جرم، بغٌر عضو قطع أو ذنب، بغٌر مسلم قتل إلى التسبب من أولى للقتل  كان إذا أي ،"...محرَّ

 ٌجوز فال عرضه، على االعتداء أو منه، عضو   قطع أو قتله إلى تؤدي آخر على زور شهادة ٌشهد أو ٌقتل أن ماإ

 ...آخر مسلم قتل من أولى لقتله ماالستسال ألن القتل، على ٌصبر بل ٌشهد أن له

 حرامٌنال بتجن عن العجز وضع هو المفسدتٌن أو الحرامٌن بأخف العمل إلى فٌه ٌُلجأ الذي الوضع أن أي

 .جمٌعا   منعهما أو جمٌعا  

 ما أمثلتها من لٌس ولكن بها، ٌأخذون الذي العلماء ذكره ما وفق الضررٌن أخف قاعدة تطبٌق على أمثلة هذه

قه  .واألباطٌل بالتضلٌل الشرعٌة كاماألح عن ٌمٌلوا أن للمسلمٌن ٌرٌدون الذٌن أو السالطٌن، مشاٌخ ٌسوِّ

 أو ٌسجنوا أن خافوا بأنهم فعلتهم مبررٌن الحرام ذلك دون الحرام هذا لفعل ةالقاعد ٌستعملون الذٌن إن

 .القاعدة هذه من لٌس فهذا ظٌفتهمو من ٌطردوا

 ألن للفسقة، كلها الحكم مناصب نترك ال حتى حرام، أنه مع الكفر حكم فً نشترك ٌقولون الذٌن فإن وكذلك

 بدل منها مادٌا   ونكسب خمارة نفتح ٌقول كمن هو بل القاعدة، تتطبٌقا من لٌس فهذا... أكبر حرام لهم الحكم ترك

 ...المال هو وٌكسب الكافر تحهاٌف أن

 عن االمتناع عن قادر وهو أخفَّهما فٌأتً محرمان أمران الشخص على ٌعرض أن القاعدة تطبٌقات من ولٌس

 األول ألن اآلخر؛ تؤٌدوا وال فالنا   أٌدوا أو ،فاسقا   أو كافرا   علمانٌا   كان وإن فالنا   انتخبوا ٌقول من كقول كلٌهما

مان، أمامنا المعروضٌن األمرٌن إن: هنا ٌقال الذي وإنما ذلك، شاكل ما أو ٌساعدنا، ال والثانً ٌساعدنا  فال محرَّ

 ومٌق وألنه باإلسالم، ٌلتزم ال ألنه الرأي، فً المسلم لتمثٌل إنابته أو توكٌله ٌجوز وال العلمانً انتخاب ٌجوز

مة بأعمال ل ٌجوز ال محرَّ مة، مشارٌع على والمصادقة كالتشرٌع بها ٌقوم أن للموكِّ  بالمحرمات وكالمطالبة محرَّ

 ألن منهما؛ أي انتخاب ٌجوز فال ولذلك بالمنكر؛ وٌأمر المعروف عن ٌنهى فهو وبالجملة فٌها، والسٌر بها والقبول

 .الوسع فً داخل ذاك نتخابا أو هذا انتخاب وترك. حرام ذاك أو هذا انتخاب

مٌن فعلٌن المسلم ٌواجه أن الضررٌن" "أخف تطبٌقات من ولٌس  فٌعمد كلٌهما عن االمتناع مقدوره وفً ُمحرَّ

 جمٌع عن االنتهاء ٌجب بل...! صعوبة الحرامٌن عن االنتهاء فً أن زاعما   فٌفعله هواه وفق أخفهما الختٌار

 .الشرعٌة األحكام فقو علٌه مقدورا   ذلك دام ما المحرمات

 .[ انتهىالشرٌن" "أهون أو الضررٌن" "أخف عن موجزة صورة هذه

 الرشتة أبو خلٌل بن عطاء أخوكم

 ـهٕٗٗٔربٌع األول  ٓٔ

 مٕٕٓٓ/ٓٔ/2ٕ الموافق

 :الفٌسبوك على)حفظه هللا(  األمٌر صفحة من الجواب رابط

https://web.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/photos/a.1705088409737176/27

76472869265386/ 
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