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قاعدة (الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ املَحظُـورَاتِ)
دراسة أتصيلية تطبيقية

البحث الفائز جبائزة رئيس اجلمهورية
مسابقة األحباث العلمية جبامع عمر – املكال
1429هـ 2008 -م

حبـث أعده
طالب عمر أمحد بن حـيدرة الكـثريي
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اْلِْن ِزي ِر وما أ ُِه مل بِ ِه لِغَ ِري مِ
ضطُمر غَْيـ َر ََب ٍغ َوََل َعا ٍد
اَّلل فَ َم ِن ا ْ
ْ
قال تعاىل { :إِ مَّنَا َح مرَم َعلَْي ُك ُم ال َْم ْيـتَةَ َوال مد َم َو ََلْ َم ْ َ َ
اَّلل غَ ُف ِ
ِ
يم } ،سورة البقرة.173/
فَ َال إِ ْْثَ َعلَْيه إِ من مَ ٌ
ور َرح ٌ
وقال سبحانه { :وما لَ ُكم أمََل َأتْ ُكلُوا ِِمما ذُكِر اسم مِ
ضطُ ِرْرُُْت
اَّلل َعلَْي ِه َوقَ ْد فَ م
ص َل لَ ُك ْم َما َح مرَم َعلَْي ُك ْم إِمَل َما ا ْ
ََ ْ
َ ُْ
ِ
إِلَْي ِه وإِ من َكثِريا لَي ِ
ين } ،سورة األنعام.119/
ضلُّو َن ِِب َْه َوائِ ِه ْم بِغَ ِْري ِعل ٍْم إِ من َربم َ
ً ُ
َ
ك ُه َو أَ ْعلَ ُم َِبل ُْم ْعتَد َ
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املقــدمــة:
احلمد هلل الذي هدى لإلسالم ،وأمت الدين وأحكم األحكام ،وعلم شرائع احلالل واحلرام ،والصالة والسالم على
ومعلما لإلنسانية ،وعلى آله وأصحابه الكرام ،وبعـد:
املبعوث رمحةً للبشرية ،وهدايةً للربيةً ،
فإن التفقه يف الدين من أعظم القرابت هلل تعاىل ،وأحوج ما حيتاج إليه العبد الفقه يف األحكام الشرعية ،ومع سعة الفقه
وانتشار مسائله جعل هللا يف ضبط قواعده وفهم كلياته ما يعني طالب احلق لسلوك أقوم ٍ
سبيل وأمت منهاج ،قال الناظم:
والتمس القواعد األصول فمن تفته حيرم الوصول.
لذا قوى هللا يف العزم االشتغال بقاعدة عظيمة من قواعد الفقه األصيل ،أال وهي قاعدة :الضرورات تبيح احملظورات،
حرصت على تناول هذه القاعدة لألسباب التالية:
وقد
ُ
ما سبق اإلشارة إليه من أمهية علم القواعد الفقهية لضبط الشوارد ،وحسن تصور املسائل ،والنجاة من محئة
-1
التناقض ووحل التخبط.
ما احتوته هذه القاعدة على وجه اخلصو من أمهية كبةرة ثمللت يف اتسا فروعها ،وتعدد ضوابهها،
-2
خصوصا يف مسائل النوازل العصرية.
وعظم احلاجة إىل جتديد النظر فيها؛
ً
وقبل هذا وذاك ما أرجوه من أن يكون حبلي هذا قربةً هللا تعاىل؛ أبتغي به األجر عنده ،والفقه يف دينه ،مث
-3
ما أرجوه من سلوك مسالك طلبة العلم من البحث والتقميش ،والتحقيق والتفتيش ،طلبًا لالصهباغ ابمللكة الفقهية
والدربة البحلية؛ فما زلت ببحلي هذا أتهلب التتلمذ على أهل العلم والفضل.
أجهدت النفس والعقل والبال ابحلًا عن مسائل القاعدة وفروعها يف األبواب املختلفة ،متأمالً كالم أهل العلم يف
وقد
ُ
ٍ
حلكمة أو استلين منها لعلة ،فتلمستها يف كتب
مفتشا عما خرج منها
توجيهها ،وبيان أمهيتها والقواعد املندرجة حتتهاً ،
القواعد الفقهية واملقاصد الشرعية ،وميمت شهر كتب أهل األصول وتفريعات أهل الفقه من سائر املذاهب؛ فخضت
جلج الفقه احلنفي ،واملالكي ،والشافعي ،واحلنبلي ،والظاهري ،والزيدي ،واإلمامي ،واهلادوي ،وفتشت يف كتب القانون
املعاصر عن أتصيل القاعدة وتفريعاهتا يف موادهم ،مث مجعت من تهبيقات القاعدة يف النوازل املعاصرة املسائل الكلةرة يف
األبواب املختلفة من قرارات اجملامع الفقهية ،وجماميع الفتاوى الشرعية ،وحبوث الندوات العلمية ،فكانت هذه هي أهم
مصادر حبلي هذا.
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وقد يسر هللا تعاىل بفضله أن أجعله يف فصلني بعد التمهيد عن يسر الشريعة اإلسالمية ومرونتها ،وسعيها لرفع احلرج
عن املكلفني:
الفصـل األول :اجلانب التأصيلي لقاعدة الضرورات تبيح احملظورات ،وحتته مخسة مباحث:

املبحث األول :بيان القاعـدة ،وحتته ثالثة مهالب:
املهلب األول :الشرح اإلمجايل للقاعدة.
املهلب اللاين :شرح مفردات القاعدة.
املهلب اللالث :مسائل حول القاعدة.
املبحث اللاين :الفرق بني الضرورة وبني ما يشبهها من املسميات الشرعية ،وحتته أربعة مهالب:
املهلب األول :العالقة بني الضرورة والضرر ،والفرق بينهما.
املهلب اللاين :العالقة بني الضرورة واحلرج ،والفرق بينهما.
املهلب اللالث :العالقة بني الضرورة واحلاجة ،والفرق بينهما.
املهلب الرابع :العالقة بني الضرورة واملشقة ،والفرق بينهما.
املبحث اللالث :أهـمية القـاعدة ،وحتته مهلبان:
املهلب األول :أمهية القواعد الفقهية عمومـًا.
خصوصا.
املهلب اللاين :أمهية قاعدة الضرورات تبيح احملظورات
ً
املبحث الرابع :أدلة القـاعـدة ،وحتته أربعة مهالب:
املهلب األول :أدلة القاعدة من الكتاب.
املهلب اللاين :أدلة القاعدة من السنة النبوية.
املهلب اللالث :إمجا أهل العلم على العمل هبذه القاعدة.
املهلب الرابع :األدلة على القاعدة من تهبيقات الفقهاء.
املبحث اخلامس :القواعد والضوابط التقييدية هلذه القاعـدة ،وحتته مهلبان:
املهلب األول :القواعد التقييدية لقاعدة الضرورات تبيح احملظورات ،وفيه مخس قواعد:
إذا زال املانع عاد املمنو .
أ-
االضهرار ال يبهل حق الغةر.
ب-
من أتلف شيئاً لينتفع به ضمنه ،وإن كان ملضرته فال ضمان.
ج-
الضرورة تقدر بقدرها.
د-
ما جاز لعذ ٍر بهل بزواله.
ه-
املهلب اللاين :الضوابط التقـييدية هلذه القاعدة ،وفيه عشر ضوابط.
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الفصل الثاين :اجلانب التطبيقي لقاعدة الضرورات تبيح احملظورات ،وحتته أربعة مباحث:

املبحث األول :القواعد اجلزئية الفقهية املندرجة حتتها:
 احلاجة تنزل منزلة الضرورة؛ عامة كانت أو خاصة.املبحث اللاين :أمللة تهبيقية للقاعدة يف أبواب الفقه اإلسالمي ،وحتته أربعة مهالب:
املهلب األول :أمللة من أبواب العبادات.
املهلب اللاين :أمللة من أبواب املعامالت.
املهلب اللالث :أمللة من أبواب القضاء والعقوابت.
املهلب الرابع :تهبيقات من النوازل العصرية.
املبحث اللالث :أمللة تهبيقية لقاعدة الضرورات تبيح احملظورات يف قوانني الدول اإلسالمية ،وحتته مهلبان:
املهلب األول :أمللة للقاعدة يف القانون اليمين.
املهلب اللاين :أمللة للقاعدة من قوانني بقية الدول اإلسالمية.
املبحث الرابع :استلناءات من القاعدة ،وحتته مهلبان:
املهلب األول :من القواعد الفرعية املستلناة من هذه القاعدة.
املهلب اللاين :من الفرو الفقهـية املستلناة من قاعدة الضرورات تبيح احملظورات.
وقد مجعت يف هذا البحث مخسة عشر تعري ًفا للضرورة ،وعشرة ضوابط هلذه القاعدة فُرقت يف كتب أهل العلم ،وسبع
شارحا هلا ومملالً عليها ،وفُرعت هلا وللقواعد املندرجة حتتها ما يزيد على مائتني وثالثني
قواعد فرعية اندرجت حتتها؛ ً
ووجدت صعوبة اجلزم يف
ملاالً يف أبواب خمتلفة ومن مذاهب متعددة ،ويف سبيل ذلك واجهتين الكلةر من الصعوابت،
ُ
وآخرا ،مث راجعت كالم أهل العلم املرة بعد املرة
كلت و
ُ
بعض املسائل لرتددها بني بعض القواعد ،فتو ُ
استعنت ابهلل أوالً ً
حىت تقرر عندي ما كتبته ،وترجح لدي ما اخرتته -وهللا ريب وحده املستعان  -وال أجد بعد هذا إال أن أشكر هللا تعاىل
على ما يسر وتفضل ،وأن أتوجه ابلشكر العميم ألستاذي وشيخي الدكتور أمحد املشهداين على تفضله بشرح هذه املادة
لنا يف السنة التمهيدية للماجستةر يف الدراسات اإلسالمية – قسم الفقه وأصوله -مما زادان هبا بصةرة ،وفتح ألبواب حبلها
خةرا على درسه املاتع وفوائده القيمة ،وهللا حسيب ،نعم املوىل ونعم النصةر.
آفاقًا؛ فجزاه هللا ً
وكتب الباحث:
طالب بن عمر بن حيـدرة الكلةري
اجلمعة  27ربيع اآلخر 1429هـ.
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التمهـيد:

ثميزت الشريعة اإلسالمية ابليسر يف فروعها ،واملرونة يف أحكامها مما ميزهـا ابلسـماحة واخللـود ،قـال تعـاىل { :يُِري ُـد
اَّلل علــى مــا هــدا ُك سم ولعله ُكـ سـم ت سش ـ ُكُرون } ةالبق ــرة:
اَّللُ بِ ُكـ ُـم السيُ سســر وال يُِريـ ُـد بِ ُكـ ُـم السعُ سســر ولِتُ سك ِملُ ـوا السعِ ـدهة ولِتُكـ َِـربُوا ه
ه
اَّللُ لِي سجع ــل عل ـ سـي ُك سم ِم ـ سـن ح ــرٍج ول ِك ـ سـن يُِري ـ ُـد لِيُه َِه ــرُك سم ولِيُــتِ هم نِ سعمت ــهُ عل ـ سـي ُك سم لعله ُك ـ سـم
 1،]185وق ــال س ــبحانه{ما يُِري ـ ُـد ه
3
2
اَّللُ أ سن َُ َِفــف عـسن ُكم و ُخلِــق سِ
اإلنسســا ُن ضــعِي ًفا } ةالنســاء،]28 :
أيضــا { :يُِريـ ُـد ه
ت سشـ ُكُرون } ةاملائــدة ،]6 :وقــال ً
س
وروى أمحد عن ابن عباس 4رضي هللا عنه قال :سئل النيب صـلى هللا عليـه وسـلم :أي األدأن أحـب إىل هللاا فقـال:
"احلنيفيــة الســمحة" 5،وعــن ابــن أيب بــردة قــال :بعــث رســول هللا أيب ومعــاذ بــن جبــل إىل الــيمن ،وقــال" :يس ـرا وال
6
تعسرا ،وبشرا وال تنفرا ،وتهاوعا" ،متفق عليه.
ومما يربهن علميًا على هذا املقصد العظيم ما حوتـه فـرو الشـريعة مـن أحكـام ميسـرة مـن أصـلها ،وتـزداد يس ًـرا عنـد
الهوارئ والعوارض ،وما أثبتته قواعد الفقه املمتدة يف األبواب املختلفة على عناية الشريعة برفع احلرج عن املكلفـني،
7
وقصدها دخول سائر املكلفني يف أحكامها.
ومن تلك القواعد اليت أكدت على مقصد التيسةر ورفع احلـرج قاعـدة :الضـرورات تبـيح احملظـورات ،والـيت سـنتناوهلا
يف املباحث اآلتية بشيء من البيان ملعناها وضوابهها ،مث لتحرير مسائلها وجتلية أدلتها ،مث لتقرير فروعهـا وتهبيقاهتـا
يف أبواب الفقه املختلفـة يف املسـائل املقـررة والنـوازل املسـتجدة ،مـع بيـان بعـض مـا ينـدرج فيهـا أو يقيـدها مـن قواعـد
فقهية ،وبعض ما يستلىن منها من مسائل فرعية ،فإىل املقصود ،وعلى هللا التكالن؛ فحسيب هللا ونعم الوكيل.
 ] .1البقرة.[ 185 :
 ] .2املائدة.[ 6 :
 ] .3النساء.[ 28 :
 .4هو الصحايب اجلليل عبد هللا بن عباس بن عبد املهلب ،أبو العباس اهلامشي عامل العصر ،ابن عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعا له
النيب صلى هللا عليه وسلم أن يفقهه هللا يف الدين ويعلمه التأويل ،تويف ابلهائف سنة مثان وستني ،انظر اإلصابة  322/1وتذكرة احلفاظ
 40/1وتقريب التهذيب .425/1
 .5أخرجه أمحد  ،2105/1برقم (.)2107
 .6أخرجه البخاري كتاب ( )60اجلهاد والسةر ،ابب ( )60دواء اجلرح إبحراق احلصةر وغسل املرأة عن أبيها الدم عن وجهه ومحل املاء
يف الرتس  ،1159/3برقم ( ،)2873ومسلم كتاب ( )32اجلهاد والسةر ،ابب ( )3يف األمر ابلتيسةر وترك التنفةر ،1733/3 ،برقم (
.)1733
 .7ينظر :الشاطيب ،إبراهيم بن موسى اللخمي الغرانطي املالكي :املوافقات يف أصول الفقه ،5/2 ،حتقيق عبد هللا دراز ،دار املعرفة،
د.ت.
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الفصـل األول :اجلانب التأصيلي لقاعدة الضرورات تبيح احملظورات:
9

ذكر هذه القاعدة مجع من أهل العلم يف كتب الفرو والقواعـد ،مـنهم :ابـن ـيم790( 8هــ) يف األشـباه والنظـائر،
والزركشي794( 10هـ) يف قواعده 11،والشـاطيب790( 12هــ) يف املوافقـات 13،وعـرب عنهـا بعـض أهـل العلـم بعبـارات
مقاربــة ،مــن ذلــك عبــارة العــز بــن عبــد الســالم660( 14ه ــ)" :وقــد حــوز يف حــال االضــهرار مــاال ح ـوز يف حــال
17
االختيار" 15،وعرب عنها ابن القيم751( 16هـ) بقوله" :ال حرام مع الضرورة".
ومن كتب يف القواعد الفقهية مـن احلنفيـة أدرجهـا حتـت قاعـدة " :املشـقة جتلـب التيسـةر " 18،بينمـا أدرجهـا فقهـاء
الشافعية حتت قاعدة" :الضـرر يزال" 19،وهي تتفر عن القـاعدتني ،وإن كانت يف
نفس الوقت قاعدة كلية ،هلا قواعدها املتفرعة عنها ،وأمللتها املمتدة يف أبواب الفقه املختلفة.
ومل أجد فيما اطلعت عليه من ذكر أول من قعـد هـذه القاعـدة؛ إال إن تهبيقاهتـا عنـد الصـحابة ومـن بعـدهم كلـةر،
ولعــل اإلمــام الشــافعي 20رمحــه هللا (204هــ) مــن أوائــل مــن نـ عليهــا ،فقــد عــرب عنهــا يف كتــاب األم بقولــه " :قــد
21
يباح يف الضرورات ما ال يباح يف غةر الضرورات ".

 .8زين الدين بن إبراهيم بن حممد احلنفي ،له شرح البحر الرائق على كنز الدقائق ،تويف (970هـ).
 .9ابن يم احلنفي ،زين الدين ابن إبراهيم :األشباه والنظائر ،95/1 ،وحباشيته نزهة النواظر على األشباه والنظائر البن عابدين احلنفي،
حتقيق وتقدمي :حممد مهيع احلافظ ،دمشق ،دار الفكر ،ط1403 ،1هـ1983-م.
 .10حممد بن هبادر بن عبد هللا الزركشي املصري الشافعي ،درس على البلقيين واألسنوي ،تويف (974هـ).
 .11الزركشي ،بدر الدين حممد بن هبادر :املنلور يف القواعد ،317/2 ،حققه تيسةر فائق ،الكويت ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية،
ط1420 ،1هـ1982 -م.
 .12إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي املالكي ،تتلمذ يف غرانطة ومل َرج منها ،له كتاب املوافقات واالعتصام ،تويف
(790هـ).
.145/4 .13
خاصا يف
معلما للعلم
كتااب ً
ً
انصحا للملوك ،يعترب أول من كتب ً
 .14أبو حممد العز بن عبد السالم ،لقب بسلهان العلماء ،كان ً
املقاصد ،تويف (660هـ).
 .15قواعد األحكام يف مصاحل األانم ،75/1 ،دار الكتب العلمية ،بةروت ،د.ت.
 .16حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد ،أبو عبد هللا ابن قيم اجلوزية ،العامل الرابين ،صاحب التصانيف الكلةرة ،ولد يف دمشق سنة
691هـ ،وتويف سنة 751هـ ،ترمجته يف :ذيل طبقات احلنابلة ،361/والعرب يف خرب من غرب.311/
 .17إعالم املوقعني ،41/2 ،حققه طه عبد الرؤوف ،بةروت ،دار اجليل ،د.ط1973 ،م.
 .18انظر ملالً :ابن يم احلنفي :األشباه والنظائر.95/1 ،
 .19انظر ملالً :السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر :األشباه والنظائر ،84/1 ،بةروت ،دار الكتب العلمية ،ط1402 ،1هـ.
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وبيان هذه القاعدة يف املباحث التالية:
املبحث األول :بيان القاعـدة:
املطلب األول :الشرح اإلمجايل للقاعدة:

ورفعــا للضــرر ،وحمــال االضــهرار
دفع ـا للمشــقة ً
تبــني هــذه القاعــدة أن العبــد إذا اضــهر إىل حمظــور أبــيح يف حقــه؛ ً
مغتفــرة يف الشــر ؛ أي أن "إقامــة الضــرورة معتــربة ومــا يه ـرأ عليــه مــن عارضــات املفاســد مغتفــر يف جنــب املصــلحة
22
اجملتلبة".
قــال العــز بــن عبــد الســالم ":فالضــرورات مناســبة إلابحــة احملظــورات جلبًــا ملصــاحلها ،واجلنــاأت مناســبة إلحــاب
23
العقوابت درءًا ملفاسدها".
املطلب الثاين :شرح مفردات القاعدة:

ـررا وضـ ًـرا ،وضــرورة ،وضــروراء ،فالضــرورة يف اللغــة عــىن
الضــرورات :الضــرورات مجــع ضــرورة ،يقــال :ضــره يضــره ضـ ً

الضــرر واإلجلــاء إىل الشــيء 24،أمــا الضــر فهــو ســوء احلــال الــذي ال نفــع معــه يســاويه أو يزيــد عليــه ،وعليــه فــإن كــان
25
ضرا.
معه نفع يساويه أو يزيد عليه؛ كتناول األدوية النافعة ال يسمى ً
واالضهرار هو محل اإلنسان على ما فيه ضرر؛ سـواء كـان احلامـل مـن داخلـه؛ كـاجلو  ،أو مـن خارجـه؛ كـاإلكراه،
وأه ــل اللغ ــة ال يش ــرتطون بل ــوغ الض ــرر إىل ح ــد مع ــني -خب ــالف الفقه ــاء -ل ــذا ــد أن اللغ ــويني يس ــمون الض ــرورة
27
ابالحتياج والعكس ،قال ابن فارس" :26احلاء والواو واجليم أصل واحد ،وهو االضهرار إىل الشيء".
ويرد املضهر يف اللغة على معنيني:
 .20حممد بن إدريس بن العباس بن شافع ،كنيته أبو عبد هللا ،حتمع مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف جده عبد مناف ولد بغزه ،وقيل
بعسقالن سنة ( )150وتويف صر سنة ( )204انظر طبقات الشافعية .14/11/1
 .21األم ،142/4 ،بةروت ،دار املعرفة ،ط1393 ،2هـ.
 .22الشاطيب :املوافقات .182/1
 .23قواعد األحكام .3/2
 .24ابن منظور ،حممد مكرم األفريقي :لسان العرب ،483/4 ،بةروت ،دار صادر ،ط ،1د.ت ،والزبيدي ،حممد مرتضى احلسيين :اتج
العروس من جواهر القاموس ،385/12 ،حققه جمموعة من احملققني ،دار اهلداية ،د.ت.
 .25حممد بكر إمساعيل :القواعد الفقهية بني األصالة والتوجيه ،73/مصر ،دار املنار ،ط1997 ،1م.
 .26أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكرأ ،له كتاب عظيم يف اللغة امسه" :مقاييس اللغة" ،تويف (395هـ).
 .27مقاييس اللغة ،114/2 ،حققه عبد السالم حممد هارون ،بةروت ،دار اجليل ،ط1420 ،2هـ1999 -م.
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األول :مكتسب الضرر.
واللاين :مكتسب دفعه.
ٍ
اَّلل غ ُفـ ِ
ِ
ـيم } ةالبقــرة:
وكــال املعنيــني م ـراد يف قولــه تعــاىل { :فم ـ ِن س
اض ـهُهر غسي ــر اب ٍغ وال عــاد فــال إِ سمث علسيــه إِ هن ه م
ـور رحـ م
]173؛ 28فهو مضهر ا أدركه من أمل اجلو  ،مضهر بدفع ذلـك عـن نفسـه بتنـاول امليتـة ،وابملعـىن األول مشـروط،
29
وابملعىن اللاين مأمور.
وأما الضرورة يف اصهالح الفقهاء :فقد ضبهها أهل العلم بضوابط متقاربة ،فمن ذلك:
قول الشافعي رمحه هللا " :واملضهر الرجل يكون ابملوضع ال طعام فيه معه ،وال شيء يسد فـورة جوعـه
-1
من ل ٍ
نب وما أشبهه ،ويبلغه اجلو ما َاف منه املوت أو املرض ،وإن مل َف املوت أو يضعفه ويضره ،أو يعتـل ،أو
يكــون ماشــيًا فيضــعف عــن بلــوغ حيــث يريــد ،أو راكبًــا فيضــعف عــن ركــوب دابتــه ،أو مــا يف هــذا املعــىن مــن الضــرر
30
البني".
وقــال اجلصــا احلنفــي370( 31هــ)" :ومعــىن الضــرورة ههنــا :هــو خــوف الضــرر علــى نفســه أو بعــض
-2
32
أعضائه".
33
يومــا وليلـة ال حــد فيهـا مـا شكــل أو مـا يشــرب؛
-3
وقـال ابـن حــزم (456هــ) ":وحــد الضـرورة أن يبقـى ً
فإن خشي الضعف املؤذي الذي إن ثمادى أدى إىل املوت ،أو قُهع به عن طريقه وشـغله؛ حـل لـه األكـل والشـرب
34
فيما يدفع به عن نفسه املوت ابجلو أو العهش".
وقــال ابــن قدامــة احلنبلــي620( 35هــ) ":الضــرورة املبيحــة :هــي الــيت َــاف التلــف هبــا إن تــرك األكــل،
-4
قال أمحد :إذا كان َشى على نفسه سـواءً كـان مـن جـو  ،أو َـاف إن تـرك األكـل عجـز عـن املشـي وانقهـع عـن
36
الرفقة؛ فهلك أو يعجز عن الركوب؛ فيهلك".
 ] .28البقرة.[ 173 :
 .29ابن العريب ،حممد بن عبد هللا :أحكام القرآن ،82/1 ،حققه حممد عبد القادر عها ،لبنان ،دار الفكر ،د.ت.
 .30األم .252/2
ورعا،
 .31أبو بكر أمحد بن علي الرازي اجلصا احلنفي ،ونسبته للجصا راجعة إىل عمله ابجل  ،ولد سنة 305هـ ،كان ز ً
اهدا ً
وصار إمام احلنفية يف عصره ببغداد ،وتويف هبا سنة 370هـ ،ترمجته يف :اتج الرتاجم يف طبقات احلنفية  ،2/1والهبقات السنية يف تراجم
احلنفية .122/1
 .32أحكام القرآن ،159/1 ،حققه حممد الصادق قمحاوي ،بةروت ،دار إحياء الرتاث العريب1405 ،هـ.
 .33علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري األندلسي ،فقيه وشاعر ومتكلم ،ولد يف مدينة قرطبة سنة 384هـ ،له كتاب احمللى ابآلاثر،
وامللل والنحل وغةرمها ،تويف سنة 456هـ ،ترمجته يف :سةر أعالم النبالء  ،184/18والبداية والنهاية .92-91/12
 .34احمللى ،426/7 ،حتقيق :جلنة إحياء الرتاث العريب ،بةروت ،دار اآلفاق اجلديدة ،د.ت.
10

37

وقال ابن جزي املالكي (741هـ) ":أما الضرورة فهي خوف املوت".
-5
39
وقال السيوطي911( 38هـ)" :بلوغه حداً إن مل يتناول املمنو هلك أو قارب ".
-6
وقــال الشــاطيب " :فأمــا الضــرورية :فمعناهــا أ ــا ال بــد منهــا يف قيــام مصــاحل الــدين والــدنيا؛ حبيــث إذا
-7
فقــدت مل جتــر مصــاحل الــدنيا علــى اســتقامة ،بــل علــى فســاد وهتــارج وفــوت حيــاة ،ويف األخــرى فــوت النجــاة والنعــيم،
40
والرجو ابخلسران املبني".
41
شرعا".
-8
وجاء يف درر احلكام " :الضرورة :هي احلالة امللجئة لتناول املمنو ً
42
ويف معجم لغة الفقهاء " :الضرر النازل إبحدى الضرورأت اخلمس".
-9
وحدها مجع من املعاصرين بتعاريف تقارب ما سبق ذكره:
قال الدكتور عبد الكرمي زيدان" :الضرورة هي العذر الذي حوز بسـببه إجـراء الشـيء املمنـو وارتكـاب
-10
43
احملظور ،فهي ظرف قاهر يلجئ اإلنسان إىل فعل احملرم".
وقــال الــدكتور وهبــة الزحيلــي " :أن ته ـرأ علــى اإلنســان حالــة مــن اخلهــر أو املشــقة الشــديدة؛ حبيــث
-11
َ ــاف ح ــدوث ض ــرر أو أذى ابل ــنفس ،أو ابلعض ــو ،أو الع ــرض ،أو ابلعق ــل ،أو ابمل ــال وتوابعه ــا ،ويتع ــني أو يب ــاح
44
ٍ
دفعا للضرر عنه يف غالب ظنه ضمن قيود الشر ".
عندئذ ارتكاب احلرام أو ترك الواجب ،أو أتخةره عن وقته ً
وقـال الـدكتور حممـد بكــر إمساعيـل" :هـي الـيت يعجــز صـاحبها عـن أتديـة مــا وجـب عليـه ،أو حيتــاج إىل
-12
45
فعل شيء منع منه".
 .35عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد هللا املقدسي ،مث الدمشقي ،الصاحلي الفقيه ،الزاهد ،موفق الدين أبو
حممد ،ولد يف شعبان سنة 541هـ جبماعيل ،وقدم دمشق مع أهله وله عشر سنني ،فقرأ القرآن ،وحفظ خمتصر اخلرقي ،عرف عنه حسن
التأليف ،تويف يوم عيد الفهر سنة  620بدمشق ،ينظر :ذيل طبقات احلنابلة .240/1
 .36املغين ،331/9 ،بةروت ،دار الفكر ،ط1405 ،1هـ.
 .37القوانني الفقهية.116/
 .38عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد األسيوطي الشافعي ،امللقب جبالل الدين ،بلغت مصنفاته  600مصنف ،تويف (911هـ).
 .39األشباه والنظائر  ،85/1وحنوه الزركشي يف املنلور  319/2واملوسوعة الفقهية الكويتية /مادة ضرورة.
 .40املوافقات .8/2
 .41علي حيدر :درر احلكام شرح جملة األحكام ،تعريب احملامي فهمي احلسيين ،بةروت ،دار الكتب العلمية ،د.ت.
 .42قلعجي وقنييب :معجم لغة الفقهاء ،مادة ضرورة.
 .43املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية ،84/بةروت ،مؤسسة الرسالة ،ط1417 ،13هـ1996 -م.
 .44نظرية الضرورة الشرعية ،74/دار الفكر املعاصر ،ط1997 ،1م.
 .45القواعد الفقهية بني األصالة والتوجيه.73/
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وقــال الــدكتور عبــد الــرمحن بــن علمــان اجللعــود ":هــي حالــة ملجئــة َــاف معهــا الضــرر غالب ـاً ،تــدفع
-13
46
شرعا".
الرتكاب املمنو ً
حدا للضرورة ،فقـال" :وإاـا الصـواب أن يقـال يف تفسـةر الضـرورة :مـا حلـق
-14
وقد اختار الدكتور الشرتي ً
املكلهف ضرر بعدم فعله وال يقوم غةره مقامه ،خبالف احلاجة فإن احلاجـة هـي مـا يلحـق املكلهـف ضـرر برتكـه ،لكنـه
47
قد يقوم غةره مقامه".
وعرف الدكتور خالد بن محد اجلابر الضرورة الهبية أب ا" :حاالت صحية استلنائية شـديدة يبـاح فيهـا
-15
48
جدا".
شرعا؛ لدفع ضرر أو مشقة شديدة ً
ارتكاب املمنو ً
ويالحظ من التعاريف ما يلي:
أن مجيعها تنبه على وجود املشقة الشديدة.
أ-
أن هــذه املشــقة ثمــس جانــب مــن جانــب الضــرورأت اخلمــس :الــدين أو الــنفس أو العــرض أو العقــل
ب-
أو املال.
أن بع ـض التعريفــات ذهبــت إىل بلــوغ املشــقة درجــة اهلــالك وحنــوه ،وبعضــها اقتصــرت علــى الضــرر
ج-
الشــديد ،وبعضــها ضــبهت هــذا الضــرر أبن ال ميكــن معــه أداء الواجبــات علــى اســتقامة ،وبعضــها ضــبهته أبن ال
يوجد غةره مما يقوم مقامه.
أن الــذي يظهــر مــن هــذه التعريفــات أن حتديــد قــدر الضــرورة يعــود إىل اإلنســان نفســه ،فهــو الــذي
د-
حيدد مدى املشقة اليت حدها من الفعل ،واليت قد تفقده القدرة.
ومــن هنــا يتأكــد التنبيــه علــى ضــرورة أن حيتــاط املســلم لدينــه عنــد أخــذه ابلــرخ ؛ فهــو ويل أمــر نفســه أعلــم حبالــه
وظرفــه ،وليســتعني بسـؤال أهــل العلــم الراســخني ليحــدد مــدى حتقــق مفهــوم الضــرورة يف حقــه مــن عدمــه ،ومــا كانــت
حماولــة العلمــاء الســابقني لضــبط حــد الضــرورة إال تقريبًــا حبســب أوضــا عصــرهم وزمــا م ،وهللا أعلــم بن ـواأ العبــاد
49
وأغراضهم.

 .46مفهوم مصهلح الضرورة بني الشر والهب ،12/حبث مقدم لندوة تهبيق القواعد الفقهية على املسائل الهبية ،حتت رعاية إدارة
التوعية الدينية ابلشئون الصحية ابلرأض ،الرأض 7-6 ،حمرم 1429هـ 16-15 -يناير 2008م.
 .47شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي ،55/من موقع مسجد شيخ اإلسالم ابن تيمية.
 .48التأصيل الهيب للضرورة الشرعية من وجهة نظر طبية حسب قواعد الشريعة ،9،حبث مقدم لندوة تهبيق القواعد الفقهية على املسائل
الهبية ،حتت رعاية إدارة التوعية الدينية ابلشئون الصحية ابلرأض ،الرأض 7-6 ،حمرم 1429هـ 16-15 -يناير 2008م.
 .49ينظر السدالن ،صاحل بن غامن :القواعد الفقهية الكربى وما تفر منها ،274/الرأض ،دار بلنسية ،ط1417 ،1هـ.
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وقد قسم بعض الباحلني الضرورة إىل أنوا  ،يهمنا مما ذكره يف حبلنا هذا:
 -1الضرورة امللجئة :كاليت من أجلها أبيح احملرم؛ كأكل امليتة ،أو سقط الواجب؛ كالصالة بغةر وضوء.
 -2ضرورة وقائية :كالكشف عن سر مرض وابئي أو معدي عند أحد املرضى؛ طلبًا لوقاية من حوله أو عمـوم
اجملتمع.
 -3ضرورة أمن وسالمة :كالتجسس على الغةر الذي تقوم به بعض اجلهات األمنية؛ لضرورة األمن العام.
 -4ضرورة دفا ومنع أخهار :كالذي يدفع الصائل عليه بقتله.
فائدة :مراتب املهلوب مخسة:

51

املرتبة األوىل :الضرورة ،وهي بلوغ اإلنسان ح ًـدا إذا مل يتنـاول مـن املمنـو هلـك أو قـارب اهلـالك ،وملاهلـا :إذا كـان
مضهرا ومل حد إال أكل امليتة ،حلت له؛ أل ا ضرورة.
اإلنسان
ً
املرتبـة اللانيـة :احلاجـة ،وهـي بلـوغ اإلنسـان ح ًـدا إذا مل يتنـاول مـن املمنـو مل يهلـك ،لكنـه صـار يف حالـة مـن احلـرج
واملشقة املقتضية للتيسةر ،وملاهلا :ما صح أن النيب صلى هللا عليـه وسـلم انكسـر إانؤه فاذـذ مكـان الشـعب سلسـلة
م ــن فض ــة 52،فه ــذه حاج ــة؛ إذ ميك ــن أن يُلص ــق اإلانء بعض ــه ب ــبعض حبدي ــد أو بنح ــاس أو بغةرمه ــا مم ــا حيص ــل ب ــه
االلتحام.
املرتبــة اللاللــة :املنف ــعة ،أو التحســينيات وهــي مــا حيصــل لإلنســان حبصـوله مصــلحة يف جانــب أساســي ،وال حيصــل
طعاما حسنًا يقيم أوده ،وهو حد ما دونه.
بفقده ضرر؛ كمن يشتهي ً
املرتبة الرابعة :الزينة ،وملاهلا :ما حيصل لإلنسان بوجوده نو ترفه ،لكنه ال حيصل بفقده ضرر؛ كمـن يشـتهي أكـل
احللوى بعد الهعام.
املرتبة اخلامسة :الفضول ،وهو ما ال حيصل أبفراده ضرر ،لكن حيصل جموعه ضرر؛ كفضول األكل والنوم.
وهناك اللذة احملرمة أو املكروهة اليت قد تهلبها بعض النفوس.
تبيح :اإلابحة عىن احلل واجلواز ،وأقسام الضرورات من جهة إابحة املرخ
 -1ضرورة تسقط حرمة املرخ

فيه أو إابحة الفعل فقط ثالثة:

53

فيه؛ كأكل املضهر للميتة ،ويرتفع عنه اإلمث وترتفع يف حقه حرمة الفعل.

 .50ينظر :عمر حممود عمر :ضرورة احلسبة للمجتمع اإلسالمي( ،رسالة ماجستةر) ،الرأض ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
 .51ينظر :البوطي ،حممد رمضان :ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية ،118/مؤسسة الرسالة ،ط2001 ،6م ،والسدالن القواعد
الفقـهية الكربى.287-286/
 .52أخرجه البخاري يف كتاب ( )60اجلهاد والسةر ،ابب ( )5ما ذكر من در النيب صلى هللا عليه وسلم ،2938/3 ،برقم (.)2942
 .53ينظر :اجلويين ،عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف :الربهان يف أصول الفقه ،613/2 ،حتقيق :د .عبد العظيم حممود الديب ،مصر،
املنصورة ،دار الوفاء ،ط1418 ،4هـ ،وابن يم :األشباه والنظائر.
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 -2ضرورة ال تسقط حرمة املرخ
من أكرهه.
 -3ضرورة ال تسـقط حرمـة املـرخ
دون نفس املكره ،ويؤمث إن فعل.

فيه مع جواز الفعل؛ كاإلكراه على كلمة الكفـر؛ فيحـل لـه الفعـل واإلمث علـى
فيـه مـع حرمـة الفعـل؛ كـاإلكراه علـى قتـل الغـةر ،ال يبـيح قتلـه اسـتبقاء لنفسـه

احملظــورات :مجــع حمظــور؛ أي ممنــو  ،وهــذا يشــمل مــا إذا كــان ذلــك احملظــور :فعــل حمــرم ،أو تــرك واجــب ،ويشــمل

ك ــذلك احملظ ــورات الراتب ــة ،واحملظ ــورات العارض ــة؛ ف ــاحملظورات الراتب ــة؛ كامليت ــة واخلم ــر وامل ــاء ال ــنجس ،وحن ــو ذل ــك،
عارضا بسبب؛ ملل :حمظورات اإلحـرام؛ كـأن حيتـاج حللـق الـرأس جلـرح؛
واحملظورات العارضة :هي اليت يكون حترميها ً
فله أن حيلق رأسه ويفدي.
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املطلب الثالث :مسائل حول القاعدة:

املســألة األوىل :إذا اضــهر اإلنســان إىل ارتكــاب احملــرم مــن أجــل الضــرورة إلنقــاذ نفســه أو طـ ٍ
ـرف مــن أطرافــه؛ فهــل
54

يؤمث إذا مل يفعلا
قــوالن ألهــل العلــم ،أصــحهما أنــه يــؤمث إذا مل يفعــل ،وإذا مــات فإنــه ميــوت عاصــيًا آثـ ًـما؛ ألن حفــظ نفســه وأطرافــه
اَّلل كــان
واجــب عليــه ،وألن تــرك ذلــك مــن إلقــاء الــنفس إىل التهلكــة ،وقــد قــال تعــاىل{ :ي وال تـ سقتُـلُـوا أنسـ ُفسـ ُك سم إِ هن ه
بِ ُك ـ سـم رِح ًيم ــا} ةالنس ــاء 55،]29 :وعلي ــه يتب ــني أن فع ــل احمل ــرم ح ــال االض ــهرار إلنق ــاذ نفس ــه ل ــيس م ــن ال ــرخ
املستحبة ،وإاا هو من العزائم الواجبة اليت ال حوز تركها.
املسألة الثانية :التيمم وأكل امليتة عند الضرورة هل يهلق عليهما مسمى الرخصة أم الا

56

يف املسألة قوالن:
قــال اب ــن عقيــل وغ ــةره :ال يســميان رخص ــة؛ ألن ك ـالً منهم ــا عزميــة يتع ــني فعلــه يف موض ــعه ،وال ح ــوز
-1
اإلخالل به.
وقــال الغـزايل 57وأبــو حممــد املقدســي :أكــل امليتــة لــه جهتــان؛ فمــن حيــث إن املضــهر مل يُكلــف إبهــالك
-2
جسمه ابجلو  ،بل أبيح له دفعه ضرورة ابحملرم وأسـقط عنـه العتـاب فهـو رخصـة ،ومـن حيـث إنـه حـب عليـه األكـل
ويعاقب على تركه هو عزمية.
املسألة الثالثة :هل تناط الضرورات والرخ

ابملعاصيا

58

يف املســألة خــالف :وقــد ذهــب مالــك والشــافعي أن مــن خــرج عاصــيًا هلل مل حيــل لــه شــيء ممــا حــرم هللا عليــه حبــال؛
ابغ وال ٍ
ٍ
متجانف إلمث.
عاد وال
ألن هللا عز وجل إاا أحل ما حرم للضرورة على شرط أن يكون املضهر غةر ٍ

 .54ينظر :الزركشي :املنلور ،317/2 ،واملغين  ،331/9واملوافقات .134/1
 ] .55النساء.[ 29 :
 .56البعلي ،علي بن عباس احلنبلي :القواعد والفوائد األصولية ،116/1 ،حققه :حممد حامد الفقي ،القاهرة ،دار السنة احملمدية،
1375هـ1956 -م.
 .57حممد بن حممد بن حممد الغزايل ،أبو حامد ،أصويل ،له ثالثة كتب يف األصول :احملصول ،واملنخول ،واملستصفى ،تويف (505هـ).
 .58ينظر :ابن عبد الرب ،يوسف بن عبد هللا النمري القرطيب :االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األنصار ،308/5 ،حققه سامل حممد عها
وحممد علي معوض ،بةروت ،دار الكتب العلمية ،ط2000 ،1م ،والسيوطي :األشباه والنظائر .138/1
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املبحث الثاين :الفرق بني الضرورة وبني ما يشبهها:
املطلب األول :العالقة بني الضرورة والضرر والفرق بينهما:

59

أيضا على نق
الضر لغة :ضد النفع ،ويهلق على سوء احلال ،ويهلق الضر ً

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ 60،ومنه الضرير الذي به ضر بذهاب عينه.

يدخل األعيـان ،قـال تعـاىل :ﮋ ﭟ ﭠ
61

62

ويف االصهالح :النازل مما ال مدفع له.
والفرق بني الضرورة والضرر:
أن الضرورة مشتقة من الضرر ،فال يتصور وجود ضرورة بال ضرر ،فهي مرتتبة على الضرر وانشئة عنه.
املطلب الثاين :العالقة بني الضرورة واَلرج والفرق بينهما:

63
64

احلرج يف اللغة :يهلق على الضيق ،ويهلق على اإلمث واحلرام.
65
معا.
اقعا يف البدن ،أم على النفس ،أم عليهما ً
ويف االصهالح :كل ما يتسبب يف الضيق سواء أكان و ً
والفرق بني الضرورة واحلرج أمران:
األول :كل منهما مما يسبب التخفيف يف الشريعة؛ سواء ذفيف املأمور نفسه ،أو إسقاطه ،أو إسقاط بعضه.
اللــاين :أن احلــرج لــه أكلــر مــن معــىن خبــالف الضــرورة ،فــورد احلــرج عــىن الضــيق؛ كمــا يف قولــه تعــاىل{ :مــا يُِريـ ُـد ه
اَّللُ
لِي سجعــل علـسي ُك سم ِمـ سـن حــرٍج ول ِكـ سـن يُِريـ ُـد لِيُه َِهــرُك سم ولِيُــتِ هم نِ سعمتــهُ علـسـي ُك سم لعله ُكـ سـم ت سشـ ُكُرون } ةاملائــدة 66،]6 :وجــاء عــىن
الشــك؛ كقولــه تعــاىل{ :فــال وربِـَـك ال يـُ سؤِمنُــون حـ هـىت ُحي َِك ُمــوك فِيمــا شــجر بـسي ـنـ ُه سم مثُه ال ِحـ ُـدوا ِيف أنسـ ُف ِس ـ ِه سم حر ًجــا ِممـهـا
 .59عبد الرمحن بن علمان اجللعود :مفهوم مصهلح الضرورة بني الشر والهب.16/
 ] .60األنبياء.[ 83 :
 .61ابن منظور :لسان العرب  ،482/4والرازي ،حممد بن أيب بكر :خمتار الصحاح  ،159/1حققه :حممود خاطر ،بةروت ،لبنان
انشرون1415 ،هـ.1995-
 .62اجلرجاين ،علي بن حممد :التعريفات،180/حتقيق :إبراهيم األيباري ،بةروت ،دار الكتاب العريب ،ط1405 ،1هـ ،وينظر :د.رقية
نصر هللا نياز :مفهوم الضرر بني الشر والهب ،حبث مقدم لندوة تهبيق القواعد الفقهية على املسائل الهبية ،حتت رعاية إدارة التوعية
الدينية ابلشئون الصحية ابلرأض ،الرأض 7-6 ،حمرم 1429هـ 16-15 -يناير 2008م..
 .63عبد الرمحن بن علمان اجللعود :مفهوم مصهلح الضرورة بني الشر والهب.17/
 .64إبراهيم مصهفى وآخرون :املعجم الوسيط  ،164/1حققه :جممع اللغة العربية ،دار الدعوة ،واملهرزي :املغرب يف ترتيب املعرب
.192/1
 .65املوسوعة الفقهية الكويتية /مادة حرج.
 ] .66املائدة.[ 6 :
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ض ــعف ِاء وال عل ــى
قض ـ سـيت ويُس ـلَِ ُموا ت سس ــلِ ًيما} ةالنس ــاء 67 ،]65 :وج ــاء ع ــىن اإلمث؛ كقولــه تع ــاىل { :ل ـ سـيس عل ــى ال ء
السمرضى وال على اله ِذين ال ِح ُدون ما يـسن ِف ُقون حـرج إِذا نصـحوا ِهِ
ـور
َّلل ور ُسـولِِه مـا علـى الس ُم سح ِسـنِني ِم سـن سـبِ ٍيل و ه
م
اَّللُ غ ُف م
ُ
ُ
س
68
رِح ميم } ةالتوبة.]91 :
املطلب الثالث :العالقة بني الضرورة واَلاجة والفرق بينهما:
69

احلاجة يف اللغة من االحتياج إىل الشيء واالضهرار إليه.
70
ويف االصهالح :ما حيتاج إليه وال يصل إىل حد الضرورة.
71
الفرق بني الضرورة واحلاجة عدة فروق ،منها:
األول :أن ك ـالً منهم ــا م ــن مرات ــب املص ــلحة املعت ــربة ،لك ــن مرتب ــة الض ــرورأت أش ــد اعتب ـ ًـارا م ــن مرتب ــة احلاجي ــات؛
فالضرورة إذا ذهبت وقع اهلالك.
اللــاين :أن احلاجــة حمــل خــالف يف األخــذ هبــا ،خبــالف الضــرورة؛ فإنــه ال خــالف يف األخــذ هبــا ،قــال الغـزايل" :أمــا
72
الواقع يف رتبة الضرورات فال بعد يف أن يؤدي إليه اجتهاد؛ وإن مل يشهد له أصل معني".
اللالــث :أن الضــرورة تبــيح احملظــور س ـواء وقعــت لألف ـراد أو اجلماعــات ،أمــا احلاجــة فــال تبــيح احملظــور يف حــق الفــرد
خاصة.
الرابــع :أن حكــم اإلابحــة اللابــت ابلضــرورة إاــا يلبــت بصــورة مؤقتــة إىل وقــت زوال العــذر ،خبــالف حكــم اإلابحــة
اللابت ابحلاجة فإنه يلبت بصورة دائمة؛ الستمرار احلاجة العامة للناس.

 ] .67النساء.[ 65 :
 ] .68التوبة.[ 91 :
 .69ابن فارس :معجم مقاييس اللغة  ،114/2واألزهري ،حممد بن امحد :هتذيب اللغة  ،87/5حققه :حممد عوض مرعب ،بةروت ،دار
إحياء الرتاث العريب ،ط2001 ،1م.
 .70ينظر :الشوكاين ،حممد بن علي :إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول ،367/1 ،حققه :حممد سعيد البدري ،بةروت ،دار الفكر،
ط1412 ،1هـ1992-م.
 .71عبد الرمحن بن علمان اجللعود :مفهوم مصهلح الضرورة بني الشر والهب.20-19/
 .72الغزايل ،حممد بن حممد :املستصفى يف علم األصول ،175/1 ،حققه حممد بن عبد السالم ،بةروت ،دار الكتب العلمية ،ط،1
1413هـ.
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املطلب الرابع :عالقة الضرورة َبملشقة والفرق بينهما:

73
74

املشقة يف اللغة :من شق ش ًقا؛ وهو يدل على انصدا يف الشيء؛ وكأنه لشدة ما نزل به انصد .
ويف االصــهالح :ال تبعــد عــن املعــىن اللغــوي ،وقيــل يف تعريفهــا :شــدة وعنــاء تفــوق املعتــاد تلحــق ابملســلم يف بعــض
أحواله فتخفف عنه التكاليف.
والفرق بني الضرورة واملشقة أمور:
األول :أن كل ضرورة يلزم منها مشقة ،وليس كل مشقة يصبحها ضرورة ،فاملشقة أعم من الضرورة.
اللاين :أن ضابط الضرورة ال َتلف ،وقد سبق ،أما املشقة فيختلف ضابهها ابختالف األبـواب الفقهيـة؛ فاملشـقة
يف ابب التيمم ذتلف عن املشقة يف ابب الصوم ،وهكذا.
اللالث :أن املشقة اليت جتلب التيسةر يف األحكام دون الضرورة اليت يلبت هبا إابحة احملظور.
الرابــع :أن املكلــف لــو حتمــل املشــقة وفعــل العبــادة صــحت منــه ،إذا مل َــش اهلــالك؛ خبــالف الضــرورة فيحــرم عليــه
ارتكاهبا؛ أل ا تؤدي للهالك.

 .73عبد الرمحن بن علمان اجللعود :مفهوم مصهلح الضرورة بني الشر والهب.17/
 .74ابن دريد :مجهرة اللغة  ،138/1حققه :رمزي منةر بعلبكي ،بةروت ،دار العلم للماليني ،ط1987 ،1م ،وابن منظور :لسان العرب
.180/10
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املبحث الثالث :أهـمية القـاعدة:
املطلب األول :أمهية القواعد الفقهـية عمومـًا:

للقواعد الفقهية أمهية كبةرة ،ملها يف النقاط التالية:
أ ــا ت ــنظم منل ــور املس ــائل وشـ ـواردها ،وجتم ــع ش ــتاهتا ،وتغ ــين ع ــن حف ــظ اجلزئي ــات وأحك ــام الف ــرو
-1
واملســائل 75،يقــول ابــن رجــب احلنبلــي759( 76ه ــ) عــن القواعــد" :77تضــبط للفقيــه أصــول املــذهب ،وتهلعــه مــن
مآخذ الفقه على ما كان عنه قـد تغيـب ،وتـنظم لـه منلـور املسـائل يف سـلك واحـد ،وتقيـد لـه الشـوارد ،وتقـرب عليـه
كل متباعد".
أ ـا توضـح الفتـوى وتعـني علـى فهـم دقـائق الفقـه وحقائقـه ،وأسـراره ومداركـه ،قـال السـيوطي – رمحــه
-2
هللا  ":-اعلـم أن فـن األشـباه والنظـائر فـن عظـيم بـه يهلـع علـى حقـائق الفقـه ومداركـه ومأخـذه وأسـراره ،ويتميـز يف
فهمه واستحضاره ،ويقتدر على اإلحلاق والتخريج ومعرفة أحكام املسـائل الـيت ليسـت سـهورة ،واحلـوادث والوقـائع
78
اليت ال تنقضي على مر الزمان ،وهلذا قال بعض أصحابنا :الفقه معرفة النظائر".
أ ــا تــريب امللكــة الفقهيــة ،وتعــني عل ــى معرفــة األحكــام ،وذ ـريج املســائل وإحلاقهــا أبصــوهلا 79،قــال
-3
الزركشــي (794ه ــ)" :وهــذه قواعــد تضــبط للفقيــه أصــول املــذهب ،وتهلعــه مــن مآخــذ الفقــه علــى ايــة املهلــب،
80
وتنظم عقده املنلور يف سلك ،وتستخرج له ما يدخل حتت ملك".
إن دراس ــتها مم ــا يع ــني عل ــى معرف ــة مقاص ــد الشـ ـريعة؛ إذ إ ــا تض ــبط لل ــدارس اجلزئي ــات يف قوال ــب
-4
الكليات؛ مما ييسر الكشـف عـن أسـرار الشـريعة ومقاصـدها 81،وممـا يبلـاب ابملتفقـه درجـة االجتهـاد ،وقـد وصـف ابـن
يم القواعد الفقهية أب ا " :أصول الفقه يف احلقيقة ،وهبا يرتقي الفقيه إىل درجة االجتهاد" .82
 .75حممد الروكي :نظرية التقعيد الفقهي وأثرها يف اختالف الفقهاء ( ،14/رسالة دكتوراه) ،جامعة حممد اخلامس ،كلية اآلداب
والدراسات اإلنسانية ابلرابط ،مهبعة النجاح اجلديدة ،الدار البيضاء ،ط1414 ،1هـ1994-م.
 .76عبد الرمحن بن شهاب بن أمحد امللقب بزين الدين ومجال الدين ،املكىن ابن رجب ،شرح صحيح البخاري وبلاب كتاب اجلنائز ،تويف
(795هـ).
 .77القواعد ،3/1 ،مكة املكرمة ،مكتبة نزار مصهفى الباز ،ط1999 ،2م.
 .78األشباه والنظائر.6/1 ،
 .79الندوي ،علي أمحد :القواعد الفقهية وأثرها يف الفقه اإلسالمي ( ،168/رسالة ما جستةر) ،جامعة أم القرى1403 ،هـ1983 -م.
 .80املنلور.66/1 ،
 .81الباحسني ،يعقوب بن عبد الوهاب :القواعد الفقهية ،117/الرأض ،مكتبة الرشد ،ط1،1418هـ1998-م.
 .82األشباه والنظائر.6 /
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إن يف دراس ــتها إب ـ ـر ًازا مل ــدى اس ــتيعاب الفق ــه اإلس ــالمي لألحك ــام ،ومراعات ــه للحق ــوق والواجب ــات
-5
والظروف والزمان واملكان ،وفيها كذلك إبراز حملاسن الدين اإلسالمي ،وإبهال لـدعاوي املنتقصـني لـه ،يقـول اإلمـام
القـرايف":83فــإن الشـريعة املعظمــة احملمديــة زاد هللا تعــاىل منارهــا شــرفًا وعلـ ًـوا اشــتملت علــى أصــول وفــرو  ،وأصــوهلا
قسمان:
أحدمها املسمى أبصول الفقه ،وهو يف غالب أمره ليس فيه إال قواعد األحكام الناشـئة عـن األلفـاظ العربيـة خاصـة،
ومــا يعــرض لتلــك األلفــاظ مــن النســخ والرتجــيح ،وحنــو األمــر للوجــوب ،والنهــي للتحــرمي ،والصــيغة اخلاصــة للعمــوم،
وحنو ذلك ،وما خرج عن هذا النمط إال كون القياس حجة ،وخرب الواحد ،وصفات اجملتهدين.
والقســم اللــاين :قواعــد كليــة فقهيــة جليلــة ،كلــةرة العــدد ،عظيمــة املــدد ،مشــتملة علــى أس ـرار الشــر وحكمــه ،لكــل
قاعدة من الفـرو يف الشـريعة مـا ال حيصـى ،ومل يـذكر منهـا شـيء يف أصـول الفقـه ،وإن اتفقـت اإلشـارة إليـه هنالـك
على سبيل اإلمجال ،فبقي تفصيله مل يتحصل.
وهــذه القواعــد مهمــة يف الفقــه ،عظيمــة النفــع ،وبقــدر اإلحاطــة هبــا يعظــم قــدر الفقيــه ويشــرف ،ويظهــر رونــق الفقــه
ويعرف ،وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف ،فيها تنافس العلماء ،وتفاضل الفضالء ،وبرز القارح علـى اجلـذ  ،وحـاز
قصب السبق من فيها بـر  ،ومـن جعـل َـرج الفـرو ابملناسـبات اجلزئيـة دون القواعـد الكليـة ،تناقضـت عليـه الفـرو
واختلفــت ،وتزلزلــت خـواطره فيهــا واضــهربت ،وضــاقت نفســه لــذلك وقنهــت ،واحتــاج إىل حفــظ اجلزئيــات الــيت ال
تتناهى ،وانتهى العمر ومل تقض نفسه من طلب مناها ،ومن ضبط الفقه بقواعده استغىن عن حفـظ أكلـر اجلزئيـات
الندراجها يف الكليات ،واحتد عنده ما تناقض عند غةره وتناسب ،وأجـاب الشاسـع البعيـد وتقـارب ،وحصـل طلبتـه
84
يف أقرب األزمان ،وانشرح صدره ملا أشرق فيه من البيان ،فبني املقامني شأو بعيد ،وبني املنزلتني تفاوت شديد".

 .83هو اإلمام أبو العباس أمحد بن أيب العالء إدريس بن عبد الرمحن الصنهاجي املصري ،والقرايف نسبة للمحلة احملاورة لقرب الشافعي،
وصل لرائسة املذهب املالكي ،ألف آتليف مبتكرة ،تويف (684هـ).
 .84الفروق ،6-5/1 ،حتقيق خليل املنصور ،بةروت ،دار الكتب العلمية ،ط1418 ،1هـ1998 -م.
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إن اإلملــام هبــذه القواعــد واســتيعاهبا ممــا يعــني القضــاة واملفتــني فيمــا يعــرض هلــم مــن املســائل والن ـوازل املســتجدة ممــا
يصبغهم بصبغة الرسوخ يف العلـم وعـدم التنـاقض يف الفتـاوى واألحكـام 85،قـال ابـن سـعدي 86رمحـه هللا يف منظومتـه
يف القواعد الفقهية:
" فاحر على فهمك القو ِ
اعد جـامعـة املسـائل الشو ِ
ارد
87
فرتتقي يف العلم خةر مرتقى وتقتفي درب الـذي قد ُوفَِقا".
يســتأنس هبـذه القواعــد الفقهيــة يف اســتنباط األحكــام ،بــل قــد تقــوى هــذه القواعــد لقــوة أدلتهــا وكلــرة
-6
تهبيقاهتا ،وندرة استلناءاهتا؛ مما حعلها دليالً يف حد ذاهتا ،وقد علل هلذا صاحب درر احلكام بقوله" :ألن احملققـني
مــن الفقهــاء قــد أرجع ـوا املســائل الفقهيــة إىل قواعــد كليــة ،كــل منهــا ضــابط وجــامع ملســائل كلــةرة ،وتلــك القواعــد
مسلمة معتربة يف الكتـب الفقهيـة ،تتخـذ أدلـة إلثبـات املسـائل وتفهمهـا يف ابدئ األمـر ،فـذكرها يوجـب االسـتئناس
88
ابملسائل ،ويكون وسيلة لتقررها يف األذهان".
خصوصا:
املطلب الثاين :أمهية قاعدة الضرورات تبيح احملظورات
ً

ومن خالل ما سبق تتضح لنا أمهية دراسة القاعدة اليت بني أيدينا:
إذ إ ــا تضــبط لنــا األحكــام ،وجتمــع شــتاهتا ،وتســلك ابألحكــام املتشــابه يف ســلك واحــد مينعهــا مــن
أ-
التبعلر أو التناقض ،فبجمع مسائلها حتت هذه القاعدة ينضبط لنـا فهمهـا وتتأصـل عنـدان ضـوابهها ،يقـول الـدكتور
الندوي" :هذه القاعدة تعترب من األصول احملكمة األصيلة ،يف بناء الفقه اإلسالمي ،وهي دليل يف ذاهتا على مرونـة
89
الفقه ومدى صالحيته واتساعه حلاجات الناس".
ب -وممــا يوضــح أمهيــة هــذه القاعــدة يف الفقــه اإلســالمي كلــرة املســائل املندرجــة حتتهــا ،والــيت تفرزهــا نـوازل
ـةرا علــى ألســنة املفتــني ،وتقــررت يف أذهــان الع ـوام ،يقــول ابــن
الزمــان ،حــىت تــرددت هــذه القاعــدة كلـ ً
تيميــة رمحــه هللا (728ه ــ) " :ومــن اســتقرأ الش ـريعة يف مواردهــا ومصــادرها وجــدها مبنيــة علــى قولــه
91 90
ٍ
اَّلل غ ُف ِ
ِ
ضـا" :فـإن
تعاىل{ :فم ِن س
ور رح ميم} " ،ويقول أي ً
اضهُهر غسيـر اب ٍغ وال عاد فال إِ سمث علسيه إِ هن ه م
 .85ينظر :السدالن :القواعد الفقهية الكربى.33/
 .86عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا آل سعدي ،ولد بعنيزة ،وله من املؤلفات ما يزيد على ثالثني مؤل ًفا ،تويف (1376هـ).
 .87منت منظومة القواعد الفقهية.
 .88علي حيدر :درر احلكام .15/1
 .89القواعد الفقهية وأثرها يف الفقه اإلسالمي.216/
 ] .90البقرة.[ 173 :
 .91القواعد النورانية ،143/حققه حممد حامد الفقي ،بةروت ،دار املعرفة1399 ،م.
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امسعُوا وأ ِطيعُوا وأنسِف ُقـوا خسيـ ًـرا ِألنسـ ُف ِسـ ُك سم وم سـن
مدار الشريعة على قوله تعاىل{ :فاتهـ ُقوا ه
استه سعتُ سم و س
اَّلل ما س
اَّلل
يـُـوق ُشـ هح نـ سف ِسـ ِـه فأُولئِــك ُهـ ُـم الس ُم سفلِ ُحــون}  92،املفســر لقولــه تعــاىل { :أ أيـءهــا الهـ ِـذين آمنُـوا اتهـ ُقـوا ه
حـ هق تُـقاتـِ ِـه وال ثمـُـوتُ هن إِهال وأنســتُ سم ُم سســلِ ُمون}  93،وعلــى قــول النــيب صــلى هللا عليــه وســلم" :إذا أم ـرتكم
94
أبمر فأتوا منه ما استهعتم".
أثر هذه القاعدة ومـدى حاجـة املكلفـني ملللهـا يف حيـاهتم وأمـورهم املختلفـة ،يقـول عبـد هللا اجلـديع:
ج-
"وفروعها ال تنتهي ،وهي قاعدة عظيمة يستباح هبا احلرام لعسـر احتمـال املكلـف عس ًـرا يـورد عليـه مـن الضـرر مـا ال
95
يقدر عليه".
وتتجلـ ــى بوضـ ــوح روح الش ـ ـريعة اإلسـ ــالمية ومساحتهـ ــا مـ ــن خـ ــالل تهبيقـ ــات هـ ــذه القاعـ ــدة؛ والـ ــيت
د-
وضــحت جبــالء أن األمــر إذا ضــاق اتســع ،يقــول الــدكتور يوســف القرضــاوي مبينً ـا جانبًــا مــن أمهيــة هــذه القاعــدة؛
فيقـ ــول" :مـ ــن العوامـ ــل املهمـ ــة الـ ــيت أدت إىل سـ ــعة الش ـ ـريعة ومرونتهـ ــا؛ يتجلـ ــى يف أن الش ـ ـريعة اإلسـ ــالمية راعـ ــت
الضرورات واحلاجات واألعذار الـيت تنـزل ابلنـاس فقـ َدرهتا حـق قـدرها ،وشـرعت هلـا أحكامـاً اسـتلنائية تناسـبها ،وفقـاً
96
الجتاهها العام يف التيسةر على اخللق ،ورفع اآلصار واألغالل اليت كانت عليهم يف بعض الشرائع السابقة ".
ما ابتلي به أهل هذا الزمان من االستدالل هبـذه القاعـدة يف كـل مـا يعـرض هلـم مـن األمـور متحللـني
ه-
بــذلك عــن ربقــة إتبــا األوامــر أو اجتنــاب الن ـواهي ،أو متســاهلني يف ذلــك ،قــال الشــاطيب رمحــه هللا تعــاىل " :ور ــا
استجاز هذا بعضهم يف مواطن يدعى فيها الضرورة ،وإجلاء احلاجة بناء على أن الضرورات تبيح احملظورات؛ فيأخـذ
عن ــد ذل ــك ــا يواف ــق الغ ــرض ...ف ــإن حاص ــله األخ ــذ ــا يواف ــق اهل ــوى احلاض ــر ،وحم ــال الض ــرورات معلوم ــة م ــن
97
الشريعة".

 ] .92التغابن.[ 16 :
 ] .93آل عمران.[ 102 :
 .94حممد بن عبد هللا التمبكيت :القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية يف األميان والنذور( ،رسالة ماجستةر) ،جامعة أم
القرى ،مكة املكرمة1419 ،هـ 261/عن جممو الفتاوى .184/28
 .95تيسةر علم أصول الفقه ،340/بةروت ،مؤسسة الرأن ،ط1418 ،1هـ1997-م.
 .96مقال "رعاية الضرورات واألعذار يف التشريع اإلسالمي" ،للدكتور يوسف القرضاوي عن موقع املوسوعة اإلسالمية.
 .97املوافقات .145/4
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املبحث الرابع :أدلة القـاعـدة:
املطلب األول :األدلة من الكتاب:

دلت على هذه القاعدة أدلة كلةرة من الكتاب العزيز ،ملها يف العناصر التالية:
أحكاما خاصة من أحكام عامة حلكم الضرورة ،قال الدكتور علي الندوي" :القاعـدة
أ -مجيع اآلأت اليت استلنت
ً
مستفادة من استلناء القرآن الكرمي حاالت االضهرار يف ظروف استلنائية خاصة" 98،فمن ذلك:
 -1ما جاء يف كتاب هللا تعاىل بعد ذكر األطعمة احملرمة؛ حيث استلنيت حـال الضـرورة واملخمصـة ،وذلـك يف
أربعــة مواضــع مــن القــرآن الكــرمي ،موضــعان يف الســور املكيــة :األنعــام والنحــل ،وآخ ـران يف الســور املدنيــة:
البقرة واملائدة؛ كقوله تعاىل{ :وما ل ُكم أهال أتس ُكلُوا ِممها ذُكِر اسم هِ
صل ل ُك سم ما حهرم عل سـي ُك سم إِهال
اَّلل علسي ِه وق سد ف ه
س
سُ
99
اضهُِررُسمت إِلي ِـه وإِ هن كلِـةرا لي ِ
ضـلءون ِأب سهـوائِ ِه سم بِغ سِـةر ِع سلـ ٍم إِ هن ربهـك ُهـو أ سعل ُـم ِابلس ُم سعت ِـدي}  ،وقولـه سـبحانه:
ما س س س
ً ُ
اخلِسن ِزيـ ِر ومــا أ ُِهـ هـل لِغـ ِـةر هِ
اَّلل بِـ ِـه والسمسنخنِقـةُ والسموقُــوذةُ والسمتـرِديـةُ والن ِ
هم وحلسـ ُـم س
ههيحـةُ
ُ َ
{حَِرمـ س
س
ـت علـسـي ُك ُم السمسيـتـةُ والـد ُ
ُ
س
ُ
101
ِ 100
ءصـب} ،قـال ابـن جريـر الهـربي (310هــ) " :يعـين
وما أكل ال هسـبُ ُع إِهال مـا ذ هكسيــتُ سم ومـا ذُبِـح علـى الن ُ
تعــاىل ذكــره فمــن اضــهر :فمــن حلــت بــه ضــرورة جماعــة إىل مــا حرمــت علــيكم مــن امليتــة والــدم وحلــم اخلنزيــر
102
وما أهل به لغةر هللا ،وهو ابلصفة اليت وصفنا فال إمث عليه يف أكله إن أكله".
ِ
ِ
 -2ومنها قوله تعاىل{ :ال يـت ِ ِ
ون السمـؤِمنِني ومـن يـ سفعـل ذلِـك فـلـيس ِمـن هِ
اَّلل
هخذ الس ُم سؤِمنُـون السكـاف ِرين أ سوليـاء ِم سـن ُد ِ ُ س
س
س س
ِ
اَّلل نـ سفس ــه وإِىل هِ
ِ
اَّلل السم ِ
ٍِ
ص ــةرُ} ،103،يق ــول الـ ــدكتور يوسـ ــف
ُ
ِيف ش ـ سـيء إهال أ سن تـتهـ ُق ـ ـوا م ـ ـسنـ ُه سم تُـق ــا ًة وُحي ـ ـ َذ ُرُك ُم هُ
القرضــاوي" :فــرغم هــذا الوعيــد الشــديد يف هــذه اآليــة { :ومــن يـ سفعــل ذلِــك فـلــيس ِمــن هِ
اَّلل ِيف شـ سـي ٍء }،
س
س
س
ض ُـه سم أ سولِيـاءُ بـ سع ٍ
ـض وم سـن يـتــوههلُسم ِمـسن ُك سم فِإنهـهُ ِمـسنـ ُه سم} ةاملائـدة]51 :
ورغم الوعيد يف آأت أخرى ملل { :بـ سع ُ
{ 104،ال ِجت ُد قـوما يـؤِمنون ِاب هِ
اَّلل ور ُسـولهُ ول سـو كـانُوا آابء ُه سـم أ سو أبسـنـاء ُه سم}
َّلل والسيـ سوِم ساآل ِخ ِر يـُوا ءدون م سـن حـا هد ه
س ً ُس ُ
 .98القواعد الفقهية وأثرها يف الفقه اإلسالمي.215/
 .99ة األنعام.] 119 :
 .100ة املائدة.] 3 :
 .101أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن غالب الهربي ،إمام املفسرين ،ولد بهربستان سنة 224هـ ،مث رحل إىل بغداد ،ترك عدة
مؤلفات من أشهرها :تفسةر واتريخ الهربي ،تويف ببغداد سنة 310هـ ،مرتجم له يف اتريخ بغداد  ،169/2وتذكرة احلفاظ .716/2
 .102جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،86/2 ،بةروت ،دار الفكر1405 ،هـ.
 .103ة آل عمران.] 28 :
 .104ة املائدة.] 51 :
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 105،إىل غةر ذلك من اآلأت الكلةرة الوفةرة ،فقد استلىن حالة الضعف اليت يتقي فيها املسلم شر أعدائـه
106
إبظهار املواالة".
ِ
َّلل ِمــن بـعـ ِـد إِميانـِ ِـه إِهال مــن أُ سكـ ِره وقـ سلبــه مهسمــئِ َن ِابسِإلميـ ِ
ـان ول ِكـ سـن مـ سـن شــرح ِابلس ُك سفـ ِر
 -3وقولــه تعــاىل { :مـ سـن كفــر ِاب ه س س
ُُ ُ
س
ص سدرا فـعلي ِهم غضب ِمن هِ
ِ
ـيم }  107،قـال ابـن كلـةر774( 108هــ) " :فهـو اسـتلناء ممـن
اَّلل وهلُ سـم عـذ م
م
اب عظ م
ً س س
مكرهــا؛ ملــا انلــه مــن ضــرب وأذى ،وقلبــه ش مــا يقــول ،وهــو مهمــئن
كفــر بلســانه ،ووافــق املشــركني بلفظــه ً
109
ابإلميان ابهلل ورسوله".
ِ
اَّللُ نـ سف ًســا إِهال ُو سســعها هلــا مــا
ـف ه
ب -مجيــع األدلــة الــيت فيهــا رفــع احلــرج واآلصــار واألغــالل؛ كقولــه تعــاىل{ :ال يُكلَـ ُ
ِ
ِ
ِ
ص ًـرا كمـا مح سلتـهُ علـى اله ِـذين
ت وعلسيـها ما ا سكتسب س
كسب س
ت ربـهنـا ال تُـؤاخـ سذان إِ سن نسـينا أ سو أ سخهـأسان ربـهنـا وال سحتم سـل علسيـنـا إِ س
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ص سـران علـى السق سـوِم السكـافِ ِرين}
م سن قـسبلنا ربـهنـا وال ُحت َم سلنـا مـا ال طاقـة لنـا بِـه و ساع ُ
ـف عنهـا وا سغف سـر لنـا و سارمحسنـا أنسـت م سـوالان فانس ُ
 110،قــال ابــن عهيــة546( 111ه ــ)" :خــرب جــزم ن ـ علــى أنــه ال يكلــف العبــاد مــن وقــت نــزول اآليــة عبــادة مــن
112
أعمال القلوب واجلوارح؛ إال وهي يف وسع املكلف ويف مقتضى إدراكه وبنيته".
ج -األدلــة الــيت فيهــا أن الــنفس ال تكلــف إال وســعها ،وأن هللا ال حيمــل الــنفس إال مــا تهيــق؛ كقولــه تعــاىل { :ال
ِ
اَّللُ نـ سف ًســا إِهال ُو سســعها } 113،ووجــه الداللــة :أنــه لــو مل حــز ارتكــاب احملــرم مــع قيــام الضــرورة لكــان ذلــك مــن
ـف ه
يُكلَـ ُ
114
احلرج ومن تكليف ماال يهاق ،وهو منفي عن الشريعة السمحة.

 .105ة اجملادلة.] 22 :
 .106مقال "رعاية الضرورات واألعذار يف التشريع اإلسالمي" ،للدكتور يوسف القرضاوي عن موقع املوسوعة اإلسالمية.
 .107ة النحل.] 106 :
 .108عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن عمر البصري مث الدمشقي ،مفسر وحمدث ومؤرخ ،ولد ابلبصرة سنة 700هـ ،مث رحل إىل
دمشق ،وتويف بعد أن كف بصره سنة 774هـ ،ودفن بدمشق ،له ترمجة يف معجم املؤلفني  ،283/2واألعالم .175/2
 .109تفسةر القرآن العظيم ،588/2 ،بةروت ،دار الفكر1401 ،هـ.
 .110ة البقرة.] 286 :
 .111أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن عهية احملاريب املالكي ،عامل وفقيه ومفسر وجماهد ،ولد بغرانطة سنة 481هـ ،وتويف
يف لورقة من بالد األندلس سنة 541هـ ،مرتجم له يف :سةر أعالم النبالء  ،586/19وبغية الوعاة .73/2
 .112احملرر الوجيز يف تفسةر الكتاب العزيز ،392/1 ،لبنان ،دار الكتب العلمية ،ط1413 ،1هـ1993-م.
 .113ة البقرة.] 286 :
 .114السعيدان ،وليد بن راشد :تلقيح األفهام العلية بشرح القواعد الفقهية  ،62/1راجعه وعلق عليه :سلمان بن فهد العودة.
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املطلب الثاين :أدلة القاعدة من السنة النبوية:

ومن أدلة السنة النبوية على أن الضرورات تبيح احملظورات:
تعليالت النيب صلى هللا عليه وسلم ا يفيد األخذ سلك القاعدة؛ فمن ذلك:
أ-
قولــه عليــه الصــالة والســالم يف شــأن اهلــرة" :إ ــا مــن اله ـوافني علــيكم" 115،وهــذا بيــان علــة ذفيــف
احلكــم ،وهــي علــة كلــرة الته ـواف" ،فلمــا كانــت اهلــرة مــن اله ـوافني مل ميكــن االح ـرتاز عــن ســؤرها إال حبــرج عظــيم؛
116
دفعا للحرج".
فسقط اعتبار النجاسة ً
ب -ومن أدلة السنة تهبيق النيب صلى هللا عليه وسلم هلذه القاعدة يف فرو كلةرة؛ فمنها:
 -1حديث أيب واقد الليلي قال :قلت أ رسول هللا إان أبرض تصيبنا خممصة؛ فما حيل لنا مـن امليتـةا فقـال" :إذا مل
117
تصـهحبوا  -أي تصـيبوا لبنـاً يف الصـباح -ومل تغتبقـوا -أي تشـربوا يف املسـاء -ومل حتتفـؤا هبـا بقـالً فشـأنكم هبــا"؛
أي كلوا منها ما يدفع الضرر.
أيضـا حـديث جـابر بـن مسـرة أن أهـل بيـت كـانوا ابحلـرة حمتـاجني ،قـال :فماتـت عنـدهم انقـة هلـم أو
 -2ومـن ذلـك ً
لغــةرهم؛ فــرخ هلــم رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم يف أكلهــا ،قــال :فعصــمتهم  -أي أنقــذهتم مــن اهلــالك -بقيــة
118
شتائهم أو سنتهم.

 .115أخرجه أمحد  ،296/5برقم ( ،)22581وأبو داود يف كتاب الههارة ،ابب ( )38سؤر اهلرة ،19/1 ،برقم ( ،)75والرتمذي يف
كتاب أبواب الههارة ،ابب ( )69ما جاء يف سؤر اهلرة ،153/1 ،برقم ( ،)92والنسائي يف كتاب الههارة ،ابب ( )54سؤر اهلرة،
 ،55/1برقم ( ،)68وابن ماجه يف كتاب الههارة وسننها ،ابب ( )32الوضوء بسؤر اهلرة والرخصة يف ذلك ،131/1 ،برقم (.)367
 .116التفتازاين ،سعد الدين مسعود :شرح التلويح على التوضيح ،159/2 ،حتقيق :زكرأ عمةرات ،بةروت ،دار الكتب العلمية،
1416هـ1996 -م.
 .117أخرجه أمحد  ،218/5برقم (.)21948
 .118أخرجه أمحد  ،87/5برقم ( ،)20834قال حمققو املسند :ضعيف ،وقال حمقق الهيالسي :حديث صحيح ،وشريك متابع فيه.
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املطلب الثالث :إمجاع أهل العلم على العمل هبذه القاعدة:

وممن نقل اإلمجا على صحة هذه القاعدة:
اإلمــام القــرطيب 119رمحــه هللا (671ه ــ) ،قــال " :وال خــالف بــني أهــل العلــم متــأخريهم ومتقــدميهم يف
أ-
وج ــوب رد مهج ــة املس ــلم عن ــد خ ــوف ال ــذهاب والتل ــف ابلش ــيء اليس ــةر ال ــذي ال مض ــرة في ــه عل ــى ص ــاحبه ،وفي ــه
120
البلغة".
اإلمام ابن قدامة املقدسي رمحه هللا ،قال " :أمجع العلماء على حترمي امليتة حال االختيار ،وعلـى إابحـة
ب-
121
األكل منها يف االضهرار ،وكذلك سائر احملرمات".
ثواب يقيه الربد ،أو يقيه السـالح ،أو يسـرت بـه
ج-
شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا؛ إذ يقول " :ولو مل حد ً
ـواب مــن حريــر منســوج بـ ٍ
ـذهب أو فضـ ٍـة جــاز لــه لبســه؛ فــإن الضــرورة تبــيح أكــل امليتــة والــدم وحلــم اخلنزيــر
عورتــه إال ثـ ً
122
بن القرآن والسنة وإمجا األمة".
املطلب الرابع :األدلة من تطبيقات الفقهاء:

للفقهــاء رمحهــم هللا تعــاىل تهبيقــات كلــةرة علــى هــذه القاعــدة ،ونكتفــي بــذكر ملــال واحــد مــن كــل طبقــة مــن ســلف
األمة رمحهم هللا:
أ -من طبقة الصحابة رضي هللا عنهم :عـن ابـن عبـاس قـال" :إذا كـان للرجـل متـا كـة فخشـي عليـه الضـيعة
إن ابت ىن فـال أبس أن يبيـت عنـده كـة"] ،قـال ابـن عبـد الـرب[ :وهـذه الروايـة أشـبه ألنـه خـائف مضـهر فـرخ
123
له".
ب -ومن طبقة التابعني :قال مسروق" :من اضهر إىل أكل امليتة والدم وحلم اخلنزير فلم شكل حىت مـات دخـل
124
النار إال أن يعفو هللا عنه".
 .119مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر األنصاري اخلزرجي القرطيب ،فقيه ومفسر وعامل ابللغة ،ولد يف قرطبة سنة
600هـ ،ورحل بعد سقوطها إىل اإلسكندرية ،وتويف صر سنة 671هـ ،ترمجته يف :الوايف ابلوفيات  ،200/1وطبقات املفسرين.15/
 .120اجلامع ألحكام القرآن ،226/2 ،القاهرة ،دار الشعب ،د،ت.
 .121املغين.330/9 ،
 .122كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،82/21 ،مجع عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،مكتبة ابن تيمية ،ط ،2د.ت.
 .123التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،263/17 ،حتقيق :مصهفى أمحد العلوي ،وحممد عبد الكبةر البكري ،املغرب ،وزارة
عموم األوقاف والشئون اإلسالمية.1387 ،
 .124القرطيب :اجلامع ألحكام القرآن.232/2 ،
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ج -ومن طبقة اتبعي التـابعني :عـن مالـك أنـه بلغـه عـن سـامل بـن عبـد هللا وسـليمان بـن يسـار أ مـا كـاان يقـوالن
يف املرأة يتوىف عنها زوجها" :إ ا إذا خشيت على بصـرها مـن رمـد أو شـكوا أصـاهبا أ ـا تكتحـل وتتـداوى بـدواء أو
125
كحل؛ وإن كان فيه طيب ،قال مالك :وإذا كانت الضرورة؛ فإن دين هللا يسر".

 .125ابن عبد الرب :االستذكار.238/6 ،
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املبحث اْلامس :القواعد والضوابط التقييدية هلذه القاعـدة:
املطلب األول :القواعد التقييدية لقاعدة الضرورات تبيح احملظورات:

تقييدا وضبهًا هلذه القاعدة:
من القواعد املتفرعة عن قاعدة الضرورات تبيح احملظورات ،واليت ع َدها أهل العلم ً

أ -إذا زال املانع عاد املمنو :
أوَلً :معناها:

املــانع يف اللغــة :هــو الــذي مينــع سـواه ويكــون حــائالً دونــه ،واملــانع يف االصــهالح :هــو كــل مــا يلــزم وجــوده انتفــاء
126
غةره ،وهو بذاك عكس الشرط.
ويف بيان املعىن اإلمجايل هلذه القاعدة :يقول الـدكتور علـي النـدوي " :مفهـوم القاعـدة أن مـا شـر مـن األحكـام يف
127
األصل وقد امتنعت مشروعيته انع عارض ،فإذا زال ذلك املانع عاد حكم مشروعيته وجوازه".
اثنيًا :وجه كوهنا تقـييد لقاعدة الضرورات تبيح احملظورات:

أن هــذه القاعــدة بينــت أن إابحــة احملظــور تبقــى ببقــاء الضــرورة الــيت إابحتــه ،فــإذا انتفــت الضــرورة عــاد احلكــم إىل
احلظر واملنع.
اثلثًا :من تطبيقات هذه القاعدة:

 -1منها :ما لو عوض املوهوب له الواهب عن هبته امتنع حق الرجو  ،فإذا استحق العوض عاد حق الرجو .
 -2ومنهــا :مــا لــو ا ــدمت الــدار املســتأجرة ســقهت األجــرة ،فــإذا بناهــا املــؤجر يف املــدة قبــل أن يفســخ املســتأجر
اإلجارة عادت يف املستقبل.
 -3ومنها :ما لو اشرتاه فرهنه ،مث اطلع على عيب قدمي عند البائع ميتنع الرد ،فإذا افتكه فله رده.
 -4ومنها :ما لو أقر آلخر بعني يف يد غةره فإن إقراره ال يعمل عمله ،ولكن إذا ملكهـا املقـر يومـاً مـا فـإن املقـر لـه
يهالبه وجب إقراره.
 -5ومنهــا :مــا لــو أذن ال ـراهن للم ـرهتن ابســتعمال الــرهن أو إعارتــه ،فاســتعمله أو أعــاره فإنــه َــرج مــن ضــمانه فلــو
هلك يف أثناء ذلك يهلك أمانة؛ فإذا انتهى العمل عاد رهناً.
 -6ومنهــا :مــا لــو تزوجــت صــاحبة حــق احلضــانة بغــةر حمــرم مــن الصــغةر احملضــون ،مث طلقــت ،فإ ــا يعــود إليهــا حــق
حضانتها لزوال املانع.
 .126احلريري ،إبراهيم حممد :املدخل إىل القواعد الفقهية الكلية ،121/عمان ،دار عمار ،ط1419 ،1هـ1998 -م.
 .127القواعد الفقهية وأثرها يف الفقه اإلسالمي.271/
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 -7وكذلك لو نشزت الزوجة مث عادت إىل بيت زوجها ،فإ ا يعود إليها استحقاق النفقة ،لزوال املانع أيضاً؛ وهـو
128
النشوز.
 -8ومنه ــا :الـ ــدين مين ــع الورثـ ــة مـ ــن اس ــتيفاء حقهـ ــم يف اإلرث؛ فـ ــإذا س ــددوا دي ــن مـ ــورثهم اس ــتفوا حقـ ــوقهم مـ ــن
129
اإلرث.
 -9ومنها كذلك :مـا لـو أوصـى املوصـي لـوارث مث امتنـع إرثـه ـانع – غـةر القتـل -صـحت لـه الوصـية؛ حيـث زال
130
عنه املانع ،وهو كونه وارًاث؛ كما لو أوصى ألخيه ومل يكن له وارث غةره ،مث ولد له ولد صحت الوصية لألخ.
 -10الصيب املميز واألعمى إذا حتمال الشهادة ،مث أداها الصيب بعد بلوغه ،واألعمى إذا أبصر صـحت شـهادهتما
131
لزوال املانع.
 -11وممــا َــرج علــى هــذه القاعــدة :ولــو اطلــع علــى عيــب قــدمي يف الســلعة بعــد أن تعيبــت عنــده مل يصــح لــه الــرد؛
132
فإن زال العيب الهارئ صح له الرد ابلعيب األول.
ب -اَلضطرار َل يبطل حق الغري:
أوَلً :معناها:

إذا كانــت الضــرورة ال تنــدفع إال ابســتعمال ملــك الغــةر؛ فإنــه حــوز لــه اســتعماله إذا مل تتعلــق بــه ضــرورة مالكــه ،وال
حــوز هلــذا املالــك أن مينــع صــاحب الضــرورة مــن القــدر الــذي تنــدفع بــه ضــرورته؛ فــإن منعــه فلصــاحب الضــرورة قهــره
عليه واستعماله ولو بغةر إذنه ،لكن يضمن صاحب الضرورة ما أتلفه بسبب دفـع ضـرورته؛ إذا مل يتـرب هبـا صـاحب
امللك؛ فإن االضهرار يظهر يف حل اإلقدام ال يف رفع الضمان وإبهال حق الغةر.
وهنــا أســوق كــالم الــدكتور الســدالن يف تلخــي معــىن القاعــدة قــال" :ومعناهــا :أن االضــهرار وإن كــان ســببًا مــن
أس ــباب إابح ــة الفع ــل ،كم ــا يف ح ــال أك ــل امليت ــة ،وتن ــاول ال ــدم واخلمــر وحنوه ــا ،أو ك ــان س ــببًا م ــن أس ــباب امتن ــا
حمرمــا؛ كــالتلفظ بكلمــة الكفــر عنــد اإلكـراه؛ فإنــه ال يســقط حــق إنســان آخــر مــن
املســئولية اجلنائيــة مــع بقــاء الفعــل ً

 .128األمللة السابقة من الزرقا ،أمحد حممد :شرح القواعد الفقهية ،194-191/تعليق وحتقيق :مصهفى أمحد الزرقا ،سورأ ،دار القلم،
1409هـ1989 -م.
 .129احلريري ،إبراهيم حممد :املدخل إىل القواعد الفقهية الكلية.121/
.130املرجع السابق.
 .131الندوي :القواعد الفقهية وأثرها يف الفقه اإلسالمي.271/
 .132احلريري ،إبراهيم حممد :املدخل إىل القواعد الفقهية الكلية.121/
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الناحية املادية ،وإن كان يسقط حق هللا تعاىل ويرفع اإلمث واملؤاخـذة عـن املضـهر أو املسـتكره؛ إذ ال ضـرورة إلبهـال
133
حقوق الناس".
وهنا قد يرد اعرتاض وهو :مادامت الضرورات تبيح احملظورات فلماذا ترتب الضمانا
واجل ـواب :أن املقصــود مــن إابحــة احملظــور عنــد االضــهرار هــو جتــويز إتــالف احملظــور دون إذن صــاحبه ،فكــان مــن
134
العدل يف التشريع أن يضمن ما أتلفه حىت ال يرتتب الضرر على أحد.
فالتعدي على الغةر يوجب ثالثة أمور:
أ -اإلمث
ب -عقوبة التعدي على الغةر.
ج -الضمان؛ فيسقط اإلمث والعقوبة ،ويبقى الضمان.
قــال البخــاري 136يف كشــف األسـرار ":ومــا ثبــت ضــرورة ال يظهــر حكمــه يف غــةر موضــع الضــرورة؛ فبقــي اإلحــاب
137
متناوالً له فيما وراء هذه الضرورة".
فــإن كــان االضــهرار أبمــر مســاوي؛ كمجاعــة وحنوهــا كــان الضــمان علــى صــاحب الضــرورة ،أمــا إذا كــان االضــهرار
138
الوارد على مال الغةر بسبب إكراه ملجيء؛ فإن املك ِره هو الذي يتحمل الضمان.
مهمـا؛ فننظـر إن كانـت الضـرورة نشـأت مـن حـق الغـةر ،فإنـه حينئ ٍـذ ال حـق لـذلك
ومن هنا ظهر أن للقاعـدة قي ًـدا ً
دفاعا عن نفسه ،فال يضمنه؛ خبالف ما لـو كـان االضـهرار
الغةر؛ كما لو هاج مجل على إنسان ،فاضهر إىل قتله؛ ً
ل ــيس انش ــئًا عن ــه ،كم ــا ل ــو اض ــهر ج ــائع ألك ــل مج ــل ممل ــوك لغ ــةره ،فذحب ــه وأكل ــه؛ فإن ــه يض ــمنه؛ فتب ــني أن ق ــوهلم:
139
"االضهرار ال يبهل حق الغةر" مرادهم إذا مل يكن انشئًا عنه.
135

 .133القواعد الفقهية الكربى وما تفر منها.300-299/
 .134حممد بكر إمساعيل :القواعد الفقهية بني األصالة والتوجيه.110-109/
 .135السدالن :القواعد الفقهية الكربى وما تفر منها.301/
 .136عالء الدين عبد العزيز بن أمحد البخاري احلنفي ،أصويل ،شرح أصول البزدوي ،تويف (730هـ).
 .137كشف األسرار عن أصول اإلسالم للبزدوي  ،464/1حتقيق :عبد هللا حممود حممد ،بةروت ،دار الكتب العلمية1418 ،هـ-
1997م.
 .138دعاس ،عزت عبيد :القواعد الفقهية مع الشرح املوجز ،44/بةروت ،دار الرتمذي ،ط1409 ،3هـ1989 -م.
 .139الشلري :شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي.58-57/
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وقــال ابــن رجــب يف قواعــده " :فهــو كقــبض املضــهر مــال غــةره إلحيــاء نفســه ال يســقط عنــه الضــمان؛ ألن إذن
140
الشر تعلق إبحياء نفسه ،وجاء اإلذن يف اإلتالف من ابب اللزوم".
وبني وجه ذلك العالمة القرايف يف الفروق ،قال ":املكلف إذا اضهر إىل طعـام غـةره فأكلـه يف املخمصـة جـاز ،وهـل
يضمن له القيمة أو الا قوالن :أما القول بوجوب الضمان؛ وهو األظهر واألشهر؛ فألن إذن املالك مل يوجـد ،وإاـا
141
وجد إذن صاحب الشر  ،وهو ال يوجب سقوط الضمان ،وإاا ينفي اإلمث".
وقد دل على هذه القاعدة:
مــا رواه أمحــد 142بســنده أن النــيب صــلى هللا عليــه وســلم قــال":ال حيــل مــال المــرئ مــن مـال أخيــه إال مــا طابــت بــه
نفســه" ،ومــا رواه مســلم 143عــن أيب هريــرة أن النــيب صــلى هللا عليــه وســلم قال":كــل املســلم علــى املســلم حـرام؛ دمــه
وماله وعرضه".
اثنيًا :وجه كوهنا قيد لقاعدة الضرورات تبيح احملظورات:

ـهرا فإنــه شكــل بشــرط الضــمان ،عنــد مجهــور العلمــاء ،وهــذا مــا نصــت عليــه
قــال الــدكتور الســدالن":وإذا كــان مضـ ً
144
القاعدة اآلتية :االضهرار ال يبهل حق الغةر ،فهي لابة قيد لقاعدة الضرورات تبيح احملظورات".
اثلثًا :ومن مسائل هذه القاعدة:

هــل يســتلىن مــن الضــمان عنــد الضــرورة حالــة اجلــائع الــذي شكــل مــال غــةره لــدفع املخمصــة عنــها يف املســألة ثالثــة
145
أقوال مشهورة:
الق ــول األول :ذه ــب اجلمه ــور؛ م ــن احلنفي ــة ،واملالكي ــة يف األش ــهر ،والش ــافعية ،واحلنابل ــة :إىل وج ــوب الض ــمان؛
فيضمن ما أكل املللي لله ،وما ليس للي بقيمته ،ال فرق بني حال اليسـر والعسـر ،فتتعلـق القيمـة بذمتـه يف حـال
اليسر.
القول اللاين :روايـة للمالكيـة ،وهـو قـول أهـل الظـاهر :ال يلزمـه دفـع القيمـة؛ فيسـتلىن هـذه احلالـة مـن القاعـدة؛ ألن
الناس شركاء يف الكأل وحنوه.
 .140القواعد.65/1 ،
 .141الفروق.341/1 ،
 .142أخرجه أمحد  ،423/3برقم (.)15527
 .143أخرجه مسلم يف كتاب ( )45الرب والصلة واآلداب ،ابب حترمي ظلم املسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله ،1986/4 ،برقم
(.)2564
 .144القواعد الفقهية الكربى وما تفر منها ،298/وانظر :البورنو ،حممد صدقي :موسوعة القواعد الفقهية ،208/1 ،مؤسسة الرسالة.
 .145ينظر :القرايف :الفروق.341/1 ،
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القــول اللالــث :ذهــب إليــه ابــن تيميــة :ابلتفريــق بــني الغــين والفقــةر ،فــالغين يضــمن ،والفقــةر ال ضــمان عليــه ،وهللا
أعلم.
ابعا :من تطبيقات هذه القاعدة:
رً

 -1مــا لــو انتهــت مــدة اإلجــارة أو العاريــة ،والــزر بقــل ومل حيصــد بعــد ،فإنــه يبقــى إىل أن يستحصــد ،ولكــن أبجــر
امللل ،ألن اضهرار املستأجر واملستعةر إلبقائه ال يبهل حق املالك فتلزم األجرة.
 -2لــو انتهــت مــدة إجــارة الظئــر ،وقــد صــار الرضــيع ال شخــذ ثــدي غةرهــا ،ومل يســتغن ابلهعــام ،فإ ــا جتــرب علــى
إرضاعه ولكن أبجر امللل.
 -3لو علق طالق زوجته على فعل نفسه الذي ال بـد منـه ،وكـان التعليـق يف الصـحة والشـرط يف املـرض يكـون فـاراً
146
وترث؛ ألن اضهراره إىل فعل ما ال بد منه ال يبهل حق زوجته يف اإلرث؛ فرتث.
 -4لو تعرض شخ خلهر ،وتعني عليه لنجاتـه إتـالف ملـك للغـةر؛ فإنـه يتلفـه لنجـاة نفسـه ،مث يضـمنه لصـاحبه
147
ابملعروف.
ج -من أتلف شيئاً لينتفع به ضمنه ،وإن كان ملضـرته فـال ضـمان ،أو يقـال " :مـن أتلـف شـيئاً لـدفع أذاه لـه مل

يضمنه ،وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه ".

148

أوَلً :معناها:

مؤذأ عنه فال يضمن ما ترتب على دفع أذاه؛ بشرط أن يدفع ابليت هـي أحسـن؛ األخـف فـاألخف؛ فـإن
من دفع ً
مل يندفع إال ابلقتل ،فإنه ٍ
حينئذ ال مانع من قتله ومن إتالفه؛ فإذا أتلفه مل حب ضـمانه وال ديتـه ،قـال ابـن عليمـني ـ
ُ
رمحه هللا ـ:
149
ٍ
كمتلف فمضمون إذا مل يكن اإلتالف من دفع األذى
وكل
ِ
أذى وإاــا
خبــالف مــن أتلــف مــا يــدفع بــه ضــرورته ،والفــرق بــني احلــالتني :أن احلالــة األوىل مل يصــدر مــن املُتلــف أي ً
حصل االعتداء عليه ،أمـا يف احلالـة اللانيـة مل حيصـل مـن املتلِـف تع ٍـد ،وإاـا األذى حصـل مـن املستـلـف؛ فـدفع املستلِ ِ
ـف
ُ
ُ
ُ
150
أذى املستـل ِ
ف عنه؛ فبان الفرق بينهما.
ُ
وقد دل على القاعدة:
 .146األمللة السابقة من الزرقا :شرح القواعد الفقهية.214-213/
 .147حممد بكر إمساعيل :القواعد الفقهية بني األصالة والتوجيه.110/
 .148ابن رجب :القواعد  ،40/1القاعدة (.)26
 .149منت منظومة القواعد الفقهية البيت (.)57
 .150السعيدان ،وليد بن راشد :تلقيح األفهام العلية بشرح القواعد الفقهية .79/1
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حـديث سـعيد بـن زيـد مرفوعـاً" :مـن قتـل دون مالـه فهـو شـهيد ،ومـن قتـل دون عرضـه فهـو شـهيد ،ومـن قتــل دون
151
دمه فهو شهـيد" ،رواه أمحد وأبو داود والرتمذي.
اثنيًا :ومن مسائل هذه القاعدة:

 مدافعة الصـائل علـى الـنفس أو العـرض واجبـة ،أمـا مدافعـة الصـائل علـى املـال؛ فهـي جـائزة وال جتـب ،ولـو تركهـااإلنســان مل شمث ،وكــذا املدافعــة عــن الــنفس حــال الفتنــة ال جتــب بــل تركهــا أوىل؛ لقــول النــيب صــلى هللا عليــه وســلم:
"فكــن عبــد هللا املقتــول ،وال تكــن عبــد هللا القاتــل" 152،وقولــه صــلى هللا عليــه وســلم" :فــإن خفــت أن يبهــرك شــعا
153
السيف فألق ثوبك على وجهك".

اثلثًا :من تطبيقات القاعدة:

 -1منهــا :مــن صــال عليــه إنســان يريــد عرضــه أو نفســه فإنــه حــب عليــه مدافعتــه ابألســهل فاألســهل ،فــإن انــدفع
ابلتخويف مل حز له ضربه ،وإن اندفع بضربه مل حز جرحه ،وإن اندفع جبرحه مل حز قتله ،وإن مل يندفع إال بقتله فلـه
قتله وال ضمان عليه وال دية وال كفارة؛ ألنه إاا قتله ليدفع ضرره عنه.
دفعا ألذيته؛ حيث سعى يف تشويش صالة املصلي.
 -2ومنها :دفع املار بني يدي املصلي ً
ـض أحــدمها يــد اآلخــر؛ فنــز يــده
 -3ومنهــا :مــا ورد يف احلــديث أن النــيب صــلى هللا عليــه وســلم ترافــع لــه رجــالن عـ َ
154
يعض أحدكم يد أخاه كالفحل ال دية له".
فسقهت ثنيته ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلمُ " :
 -4ومنها :ما دل عليه حديث أيب هريرة رضي هللا عنه يف الصحيحني قال النيب صلى هللا عليه وسلم " :لـو اطلـع
155
أحد عليك من غةر إذنك فحذفته حبصاة ففقأت عينه فما عليك جناح ".
 -5ومنهــا :إذا صــال علــى احملــرم صــيد فلــه دفعــه ابألســهل فالســهل ،فــإن مل ينــدفع إال بقتلــه فلــه ذلــك ،ولــيس عليــه
156
ضمانه؛ ألنه أتلفه ليدفع ضرره عنه ال به.
 .151أخرجه أمحد  ،190/1برقم ( ،)1652وأبو داود يف كتاب ( )36اآلداب ،ابب ( )32يف قتال اللصو  ،246/4 ،برقم
( ،)4772والرتمذي يف كتاب الدأت ،ابب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد ،28/4 ،برقم (.)1421
 .152أخرجه أمحد  ،110/5برقم (.)21101
 .153أخرجه أمحد  ،163/5برقم(  ،)21483وأبو داود يف كتاب الفنت واملالحم ،ابب يف النهي عن السعي يف الفتنة ،101/4 ،برقم
( ،)4261وابن ماجه يف كتاب الفنت ،ابب التلبت يف الفتنة ،1307/2 ،برقم (.)3958
 .154أخرجه البخاري يف كتاب الدأت ،ابب إذا عض رجالً فوقعت ثناأه ،2526/6 ،برقم (.)6497
 .155أخرجه البخاري يف كتاب الدأت ،ابب ( )14من أخذ حقه أو اقت دون السلهان ،114/6 ،برقم ( ،)6493وأخرجه مسلم
يف كتاب اآلداب ،ابب ( )9حترمي النظر يف بيت غةره ،1699/3 ،برقم(.)2158
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 -6ومنها :لو خرجت شعره يف ٍ
مكان مـن جسـد احملـرم فآذتـه؛ كمـا لـو نزلـت علـى عينـه وحنـو ذلـك ،فلـه قلعهـا وال
فدية عليه؛ ألنه أتلفها ليدفع ضررها عنه.
 -7ومنها :لو أشرفت سفينة على الغرق فألقى رجل متا غةره يف البحر فإنه يضمن ذلك املتا ؛ ألنه أتلفـه لينتفـع
هو ابلبقاء ،لكن لو سقط عليه متا غةره من األعلى فأبعـده عـن نفسـه فأتلفـه فـال ضـمان؛ ألنـه أتلفـه ليـدفع ضـرر
املتا عنه.
 -8ومما يفر على هـذه القاعـدة :لـو قلـع شـوك احلـرم ألذاه فـال ضـمان علـى القـالع؛ ألنـه أتلفـه ليـدفع ضـرره عنـه،
لكن لو احتاج إىل إيقاد انر ،فقلع الشوك أو غصن شجرة ضمنه؛ ألنه فعل ذلك لينتفع به.
ابعا :ما يستثىن من هذه القاعدة:
رً

 مــا لــو أتلــف شــيئًا غــةر مــؤذي مــن أجــل دفــع املــؤذي ،فحينئـ ٍـذ ال يســقط الضــمان ،ملــال ذلــك :لــو حتـ َـرق شــعرهحبيــث مل يســتهع أن يبقــى الشــعر حــال اإلحـرام جــاز لــه احللــق ،وال كفــارة عليــه ،وذلــك ألن اإليــذاء انتــج مــن ذات
املؤذي وهو ذات املتلف ،لكن لو وجد القمل يف رأسه ،ومل يستهع التخل مـن هـذا املـؤذي إال حبلـق الـرأس ،فإنـه
حينئـ ٍـذ جتــب عليــه الكفــارة إذا حلــق شـعره؛ ألن اإليــذاء لــيس انجتًــا مــن ذات الشــعر ،وإاــا هــو انتــج مــن أمــر آخــر،
157
لكن ال يندفع إيذاؤه إال حبلق الشعر.
د -الضرورة تقدر بقدرها 158:وعرب عنها بعضهم بقوله" :التوقف فيما تقتضيه الضرورة على قدر احلاجة".

159

أوَلً :معـناها:

أن االضهرار إاا يُبيح من احملظور بقدر ما يُدفع به اخلهر ،وال حوز االسرتسال ،فإذا اندفع اخلهر عاد احملظور كما كان.
اثنيًا :وجه كون هذه القاعدة من املقيدات لقاعدة الضرورات تبيح احملظورات:

أن هــذه القاعــدة نبهــت علــى أن مــا تــدعو إليــه الضــرورة مــن احملظــورات إاــا يــرخ منــه القــدر الــذي تنــدفع بــه الضــرورة
فحسب؛ فإذا اضهر اإلنسان حملظور فليس له أن يتوسع يف احملظور ،بل يقتصر منه على قدر مـا تنـدفع بـه الضـرورة فقـط.

160

 .156السدالن :القواعد الفقهية الكربى وما تفر منها.308/
 .157الشلري :شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي.101-100/
 .158الشاطيب :املوافقات ،59/4 ،وابن يم :األشباه والنظائر ،95/والزركشي :املنلور  ،320/2والعز :قواعد األحكام ،141/2
واآلمدي :اإلحكام ،15/3 ،والز اين :ذريج الفرو على األصول ،190/1 ،والتفتازاين :شرح التلويح على التوضيح .261/1
 .159الشوكاين :إرشاد الفحول .227/1
 .160الزرقا :شرح القواعد الفقهية.178/
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فتكــون هــذه القاعــدة مكملــة للقاعــدة األصــلية؛ أي أن املبــاح مــن احملرمــات للضــرورة ال تكــون اإلابحــة فيــه إال بقــدر مــا
162
يزيلها 161 ،فةرخ منها القدر الذي تندفع به الضرورة ،وتبقى الزأدة على أصل احلظر واحلرمة.
وأصل هذه القاعـدة :مـا جـاء يف كتـاب األم لإلمـام الشـافعي قـال" :كـل مـا أحـل مـن حمـرم يف معـىن ال حيـل إال يف ذلـك

املعىن خاصة ،فإذا زايل ذلك املعىن عاد إىل أصل التحرمي ،ملالً امليتة احملرمة يف األصل احمللة للمضهر ،فإذا زايلـت الضـرورة
163
عادت إىل أصل التحرمي".
اثلـثًا :ومن مسائل هذه القاعدة:

مسألة :إذا ارتكب اإلنسان احملرم للضرورة ،ولكنه زاد عـن حـدها؛ ففعـل زأدةً علـى مـا تنـدفع بـه ضـرورته ،فهـل شمث علـى
164
اجلميع أو ال شمث إال على القدر الزائد فقطا
فيها خالف ،ذهب أبو حنيفة والشافعي أنه شكل بقدر احلاجة ،وذهب مالك إىل إابحة الشبع والتزود منها 165،والقول
املختــار أنــه راجــع إىل نيتــه إن كــان ال ينــوي ابرتكــاب احملــرم إال دفــع الضــرورة مث زاد علــى ذلــك فإنــه ال شمث إال علــى الزائــد
فقـط ،وإن كــان ينــوي بــه التلــذذ أو االســتمتا فإنــه يــؤمث علـى اجلميــع ،ذلــك ألن هللا تعــاىل قــال { :إِهاــا حـهرم علـسـي ُك ُم السمسيـتــة
اضـ ـهُهر غيـ ــر اب ٍغ وال ع ـ ٍ
اخلِسن ِزيـ ـ ِر وم ــا أ ُِه ـ هـل بِـ ِـه لِغ ـ ِـةر هِ
اَّلل غ ُف ـ ِ
ـيم } ةالبق ــرة:
والـ ـدهم وحلســم س
ـاد ف ــال إِ سمث علسي ـ ِـه إِ هن ه
اَّلل فمـ ـ ِن س
س
س
م
ـور رح ـ م
 166]173فقوله{ :غسيـر اب ٍغ} أي غةر مريد الرتكاب احملرم ابتداءً ،وقوله { :وال ع ٍاد فال } أي غةر متع ٍـد حلـد الضـرورة،
ٍ
بوصف يلبت بلبوته وينتفي بزواله ،وعليه فمـن زاد علـى احملـرم
وقوله { :فال إِ سمث علسي ِه } أي هبذين الوصفني ،واحلكم املعلق
إن كان غةر ابغ له؛ فإنه يؤمث على الزأدة فقـط؛ ألنـه تعـدى حـد الضـرورة ،وإن كـان ابغيـاً للمحـرم ومتعـدأً حلـد الضـرورة؛
فإنه يؤمث مرتني؛ مرة على إرادة احلرام تلذ ًذا ،وأخرى على تعدي حد الضرورة.

 .161حممد بكر إمساعيل :القواعد الفقهية بني األصالة والتوجيه ،78/والندوي :القواعد الفقهية وأثرها يف الفقه اإلسالمي.216/
 .162احلريري :املدخل إىل القواعد الفقهية الكلية.105/
 .163األم.262/4 ،
 .164السعيدان :تلقيح األفهام العلية.63/1 ،
 .165ينظر :البغوي :معامل التنزيل ،141/1 ،والشاطيب :االعتصام ،125/2 ،وابن قدامة :املغين.332/9 ،
 ] .166البقرة.[ 173 :
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ابعا :من تطبيقات القاعدة:
رً

 -1مــن مجلــة مــا يتفــر علــى هــذه القاعــدة :أن املشــرتي إذا ادعــى ابملبيــع عيب ـاً ال يهلــع عليــه إال النســاء ،فإنــه يقبــل فيــه
ألجل توجيه اخلصومة فقط بقول الواحدة العدل ،فإن قالت واحدة أن العيب املدعى به قائم حيلف البائع ،وال يلبت حـق
الرد بشهادة النساء وحدهن؛ ألن ثبوت العيب بشهادهتن ضروري ،ومن ضرورته ثبوت توجيه اخلصومة دون الرد ،فيحلف
167
البائع فإن نكل أتيدت شهادهتا بنكوله فيلبت الرد.
 -2جواز أخذ الدائن مال املديون املمتنع عن األداء إذا ظفر ،وإن كان من خالف جنس حقه.
168
 -3اجلائع املضهر ال شكل من املمنو إال ما يسد به الرمق؛ كما هو قول مجهور أهل العلم.
 -4ال يهلع الهبيب على عورة املريضة إال بقدر ما تدعو له حاجة التهبيب ،وال تكشف املرأة على رجل وهـي جتـد مـن
169
يقوم هبذا األمر من النساء؛ لقلة ضرر كشف اجلنس على جنسه.
 -5عن ــد وض ــع اجلب ــةرة عل ــى مواض ــع الوض ــوء ح ــب مراع ــاة أال تس ــرت م ــن ه ــذه املواض ــع إال م ــا ت ــدعو ل ــه حاج ــة ثباهت ــا
170
واستمساكها.
171
 -6يعفى عن قليل النجاسة من البعر الذي يقع يف اآلابر للضرورة ومشقة االحرتاز عنه.
172
 -7للحاطب أخذ علف الدواب من احلرم املكي لعلف دوابه ،وليس له أخذه ليبـيعه على من يعلف دوابه.
 -8للخاطب أن ينظر إىل خمهوبته بقدر احلاجة اليت تـدعو لنكاحهـا؛ ملـا روى جـابر أن النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم قـال:
"إذا خهب أحدكم امرأة؛ فإن استها أن ينظر إىل ما يدعو إىل نكاحها فليفعل".173
 -9ومــن ذلــك :مــن أكــره علــى اليمــني الكاذبــة؛ فإنــه يبــاح لــه اإلقــدام علــى الــتلفظ مــع وجــوب التوريــة والتعـريض فيهــا إن
174
خهرت على ابله التورية؛ فإن يف املعاريض مندوحة.

جربا بواسهة القاضي ،وال يبا منه إال بقدر ما يسدد به ديونه.
 -10يبا مال احملجور عليه ً

 -11حوز لويل اليتيم أن شكل من مـال اليتـيم أبقـل النصـيبني مـن أجرتـه أو شـركته يف املـال ،وال يتعـدى ذلـك ،وهللا يعلـم
املفسد من املصلح.
 .167الزرقا :شرح القواعد الفقهية.187/1
 .168احلريري :املدخل إىل القواعد الفقهية الكلية.105/
 .169حممد بكر إمساعيل :القواعد الفقهية بني األصالة والتوجيه.78 /
 .170البورنو :موسوعة القواعد الفقهية ،544/2 ،وحممد بكر إمساعيل :القواعد الفقهية بني األصالة والتوجيه.78/
 .171السدالن :القواعد الفقهية الكربى وما تفر منها.277/
 .172املرجع السابق.
 .173أخرجه أبو داود يف كتاب ( )6النكاح ،ابب يف الرجل ينظر إىل املرأة وهو يريد تزوحها ،228/2 ،برقم (.)2082
 .174الزرقا :شرح القواعد الفقهية.188/1
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 -12حوز من الغيبة بقدر ما تتحقق به احلاجة من نصيحة أو شكوى أو استشارة أو حتذير.
 -13قــال العــز بــن عبــد الســالم" :ويشــرتط يف النظــر إىل الســوءات لقبحهــا مــن شــدة احلاجــة مــا ال يشــرتط يف النظــر إىل
سائر العورات ،وكذلك يشرتط يف النظـر إىل سـوءة النسـاء مـن الضـرورة واحلاجـة مـا ال يشـرتط يف النظـر إىل سـوءة الرجـال؛
مل ــا يف النظ ــر إىل س ــوءهتن م ــن خ ــوف االفتت ــان ،وك ــذلك ل ــيس النظ ــر إىل م ــا ق ــارب ال ــركبتني م ــن الفخ ــذين ك ــالنظر إىل
176
اإلليتني".
 -14وعلى القـول جبـواز تعـدد اجلمعـة لعسـر االجتمـا يف مك ٍ
ـان واحـد مل حـز إال بقـدر مـا ينـدفع ،فلـو انـدفع جبمعتـني مل
177
حز ابللاللة.
178
 -15من استشةر يف خاطب ذكر مساوئه؛ فإن كفاه التعريض مل حز غةره.
179
 -16يعفى عن حمل االستجمار ،لكن لو محل مستجمًرا يف الصالة بهلت يف األظهر.
180
 -17ال حوز تزويج اجملنون أبكلر من واحدة؛ الندفا احلاجة هبا.
181
 -18ال شكل املضهر من امليتة إال قدر سد الرمق.
182
 -19من جاز له اقتناء الكلب للصيد مل حز له أن يقتين زأدة على القدر الذي يصهاد به.
عامـا ،وإال
ـديرا ً
 -20حتدد حالة املريض نو املخدر الذي يُعهى له؛ فإن كانت حالته تستدعي التخدير الكامـل خـدر ذ ً
183
ذديرا موضعيًا.
خدر ً
184
 -21الهعام يف دار احلرب يؤخذ من الغنيمة قبل القسمة على قدر احلاجة.
 -22العشــر ال حــب فيمــا عــدا األقـوات؛ ألن شــر الزكــاة لــدفع الضــرورات وســد اجلوعــات ،والضــرورات تتعلــق ابألقـوات
185
دون البقول واخلضروات.
 .175األمللة السابقة من السدالن :القواعد الفقهية الكربى وما تفر منها.278/
 .176قواعد األحكام يف مصاحل األانم للعز بن عبد السالم .144/2
 .177السيوطي :األشباه والنظائر .85/1
 .178الزركشي :املنلور.321/2 ،
 .179املرجع السابق.
 .180ابن يم :األشباه والنظائر.95/
 .181الزركشي :املنلور ،320/2 ،والسيوطي :األشباه والنظائر .84/1
 .182السيوطي :األشباه والنظائر .85/1
 .183عبد السالم بن إبراهيم احلصني :تهبيق القواعد الفقهية على مسائل التخدير املعاصرة ،32/حبث مقدم لندوة تهبيق القواعد
الفقهية على املسائل الهبية ،حتت رعاية إدارة التوعية الدينية ابلشئون الصحية ابلرأض ،الرأض 7-6 ،حمرم 1429هـ 16-15 -يناير
2008م ،ود .عبد احلميد بن حسن مسرقندي :القواعد الفقهية لتخص التخدير.
 .184البورنو :موسوعة القواعد الفقهية.75/11 ،
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خامسا :ما يستثىن من هذه القاعدة:
ً

خرج عن هذه القاعدة فرو عديدة ،منها:
186
جواز بيع العراأ؛ حيث جوز ابتداءً للفقراء مث جاز لألغنياء كذلك ،يف قول مجع من أهل العلم.
أ-
بُ -جــوز اللعــان عنــد تعســر القــدرة علــى إقامــة البينــة علــى زان الزوجــة ،مث ُجــوز كــذلك عنــد تيســر ذلــك علــى
187
األصح.
= وينتبه هاهنا أن القاعدة السابقة يعمل هبا مع بقاء حال الضرورة ،أما مع زوال الضرورة؛ فيعمل ابلقاعدة التالية:
هـ -ما جاز لعذ ٍر بطل بزواله:

188

أوَلً :معىن القاعدة:

العذر :ما يتعذر عليه املعىن على موجب الشر إال بتحمل ضـرر زائـد ،وعرفـه ابـن حجـر بقولـه" :الوصـف الهـارئ
189
على املكلف املناسب للتسهيل عليه".
فيتحصل أن معىن القاعدة :أن ما ُشر بناءً على ترتب بعض األعذار والضرورات يزول حكمـه بـزوال مـا بُـين عليـه
رجوعــا لألصــل ،ولــو بقــي احلكــم علــى مــا كــان الجتمــع حكمــان؛ حكــم األصــل
مــن تلــك األعــذار والضــروراتً ،
190
وحكم البدل ،والبدل واملبدل منه ال حتمعان.
وهــي عكــس القاعــدة الســابقة( :إذا زال املــانع عــاد املمنــو ) ،فهــذه القاعــدة تفيــد حكــم مــا جــاز بســبب مث زال،
191
والقاعدة السابقة تفيد حكم ما امتنع لسبب مث زال املانع.

 .185الز اين :ذريج الفرو على األصول .116/1
 .186السدالن :القواعد الفقهية الكربى وما تفر منها.279/
 .187السيوطي :األشباه والنظائر .85/1
 .188السيوطي :األشباه والنظائر  ،85/1وابن يم :األشباه والنظائر.95/
 .189ابن حجر ،أمحد بن علي :فتح الباري ،47/6 ،حتقيق :حمب الدين اخلهيب ،بةروت ،دار املعرفة ،د.ت.
 .190البورنو :موسوعة القواعد الفقهية ،25/11،والسدالن :القواعد الفقهية الكربى وما تفر منها.281/
 .191احلريري :املدخل إىل القواعد الفقهية الكلية ،122/وحممد بكر إمساعيل :القواعد الفقهية بني األصالة والتوجيه.95/
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اثنيًا :وجه كون هذه القاعدة تقييدية لقاعدة الضرورات تبيح احملظورات:

قال الشيخ أمحد الزرقا" :192هي يف قوة التقييد للمادة ( )22أبن إابحة احملظور للضرورة مقيدة دة قيام الضرورة،
193
أو أ ا يف قوة التعليل للمادة قبلها".

اثلثًا :من تطبيقات القاعدة:

 -1لو آىل من زوجته وهـو مـريض؛ فـإن فيئـه إليهـا ابلقـول ،ولكـن إذا مرضـت الزوجـة مث بـرئ وبقيـت مريضـة؛ فـإن
فيئه ابلوطء ال ابللسان؛ ألن تبدل أسباب الرخصة مينع من االحتساب ابلرخصة األوىل.
 -2حوز حتميل الشهادة للغةر بعذر السفر أو املرض ،فإذا زال ذلك العذر قبل أداء الفر للشهادة بهل اجلواز.
 -3لو اشرتاه فآجره مث اطلع على ٍ
عيب قدمي فيه فلـه فسـخ اإلجـارة بعـذر الـرد ابلعيـب ،فـإذا زال العيـب امتنـع حـق
الفسخ.
 -4ومما يتفر على هذه القاعدة :ما لو وقع احلريق يف دار املود فدفعها إىل أجنـيب مل يضـمن ،فلـو فـرغ مـن ذلـك
194
ومل يسرتدها يضمن؛ إذ حب عليه االسرتداد؛ ألن اإليدا عقد غةر الزم فكان لدوامه حكم االبتداء.
 -5مــن تــيمم ملــرض أو لعــدم قدرتــه علــى املــاء ،زالــت يف حقــه مشــروعية التــيمم إذا شــفي مــن مرضــه أو قــدر علــى
195
استعمال املاء.
 -6مـن تــرخ بــرخ السـفر مــن قصــر الصـالة واجلمــع بــني الصـالتني وتــرك اجلمعــة زالـت هــذه الــرخ يف حقــه
إذا بلاب بلده وزال عنه وصف السفر.
 -7من قبلت إشارته يف العقود خلرس ،مل تقبل منه بعد ذلك إذا زال عنه اخلرس.
ـارأ أو
 -8ومن سقهت عنه قراءة الفاحتة يف الصالة لعجمة أو أميـة ،أو صـلى ابإلميـاء لعجـز ومـرض ،أو صـلى ع ً
بلوب متنجس لعدم قدرته على اللوب الهاهر ،زالت عنه هذه الرخ االستلنائية وأمر ابألحكام األصلية مـن أداء
الصالة أبركا ا وشروطها عند زوال األعذار املوجبة للرخ .
 -9تنتهي سلهة الوكيل على مال موكله بعزله عن الوكالة؛ لزوال سببها.
 -10ثمتنع املعتدة عن اخلروج للدار للكسب إذا صار هلا مال تستغين به عن اخلروج.
 -11ال حيق للقاضي قبـول شـهادة الشـاهد علـى الشـاهد مـىت ثمكـن مـن مسـا شـهادة األصـيل؛ لقدومـه مـن سـفر
196
أو شفاؤه من مرض.
 .192أمحد بن حممد الزرقا ،شارح اجمللة العدلية ،تويف (1357هـ).
 .193شرح القواعد الفقهية ،189/والسدالن :القواعد الفقهية الكربى وما تفر منها.281/
 .194األمللة السابقة من الزرقا :شرح القواعد الفقهية.190-189/
 .195السدالن :القواعد الفقهية الكربى وما تفر منها.34/
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 -12جواز احلجر على السفيه لسفهه وطيشه ،فإذا زال السفه وجب فك احلجر عليه.
 -13ومنهــا :التــيمم يبهــل بوجــود املــاء قبــل الــدخول يف الصــالة ،والشــهادة علــى الشــهادة ملــرض وحنــوه يبهــل إذا
198
حضر األصل عند احلاكم قبل احلكم.

 .196األمللة السابقة من السدالن :القواعد الفقهية الكربى وما تفر منها ،285 -284/والبورنو :موسوعة القواعد الفقهية .553/2
 .197احلريري :املدخل إىل القواعد الفقهية الكلية.122/
 .198ابن يم :األشباه والنظائر ،95/1والسيوطي :األشباه والنظائر .85/1
40

املطلب الثاين :الضوابط التقـييدية هلذه القاعدة:

وجدت يف كالم أهل العلم:
ضابط الضرورة املعتربة ما اجتمعت فيها عشـرة شروط – حبسب ما
ُ

الشــرأل األول :أن تكــون الضــرورة ضــرورة ملجئــة ،والضــرورة امللجئــة هــي املشــقة الشــديدة يف إحــدى الضــرورات

اخلمس :ضرورة الدين ،والنفس ،والعقل ،والعرض ،واملال.
 -وقد سبق ذكر ما ضبط به أهل العلم الضرورة امللجئة.

قوأ".
الشرأل الثاين :أن تكون الضرورة قائمة واقعة " ،عىن أن تكون متيقنة ،أو مظنونة ظنًا ً

199

قــال الشــاطيب – رمحــه هللا" :-وســبب هــذا كلــه أن أســباب الــرخ أكلــر مــا تكــون مقــدرة ومتومهــة ال حمققــة ،فر ــا
ـائعا ،وغــةر مبــين علــى
ع ـ َدها شــديدة وهــي خفيفــة يف نفســها؛ فــأدى ذلــك إىل عــدم صــحة التعبــد ،وصــار عملــه ضـ ً
200
كلةرا ما يشاهد اإلنسان ذلك ،فقد يتوهم اإلنسان األمور صعبة وليست كذلك إال حض التوهم".
أصل ،و ً
ومن أمللة الضرورة املتومهة عند بعض الناس ما حكاها القرآن الكرمي يف مواضع ،منها:
ِ
ِ
ِ
ضـع ِفني ِيف ساأل سر ِ
ض قـالُوا
اه ُم السمالئِكةُ ظال ِمي أنسـ ُف ِس ِه سم قـالُوا فـيم ُكسنــتُ سم قـالُوا ُكنهـا ُم سست س
أ -قوله تعاىل{ :إِ هن الهذين تـوفه ُ
201
ِ ِ
ِ
أمل ت ُكن أرض هِ ِ
تمِ
ص ًةرا} .
اَّلل واسعةً فـتُـهاجُروا فيها فأُولئك مأسو ُاه سم جهن ُهم وساء س
س س س ُ
ـول ائســذ سن ِيل وال تـ سفتِـ َِـين أال ِيف الس ِفستـنـ ِـة ســقهُوا وإِ هن جه ـنهم ل ُم ِحيه ـةم ِابلسكــافِ ِرين}
ب -قولــه تعــاىل{ :وِم ـسنـ ُه سم مـ سـن يـ ُقـ ُ
202
ةالتوبة.]49 :
اَّلل وك ِرهـوا أ سن ُح ِ
اه ُـدوا ِأبمـواهلِِم وأنسـ ُف ِسـ ِهم ِيف سـبِ ِيل هِ
ِ ِ
ِ ِِ ِ
اَّلل
ج -وقوله تعاىل{ :فرِح الس ُمخله ُفون سقعده سم خالف ر ُسول ه ُ
س
س س
203
احلَِر قُ سل ان ُر جهنهم أش ءد حًّرا ل سو كانُوا يـ سفق ُهون } ةالتوبة.]81 :
وقالُوا ال تـسن ِفُروا ِيف س
يقــول الــدكتور حممــد بكــر إمساعيــل ":ويف هــذا العصــر صــور كلــةرة مــن الضــرورات الومهيــة الــيت ال مــربر هلــا يف الشــر
احلكــيم مــن قريــب وال مــن بعيــد ،وال يقرهــا مــن لــه عقــل وا ٍ وعقــل ســليم ،مث ذكــر منهــا :حتديــد النســل حبجــة كلــرة
خمرجـا إن فكـر ودبـر ،وقـد شـرط الفقهـاء ملنـع احلمـل
العيال وضيق املسكن ،وحنو ذلـك مـن العلـل الـيت حـد املـرء هلـا ً

 .199حممد بكر إمساعيل :القواعد الفقهية بني األصالة والتوجيه.75/
 .200املوافقات .331/1
 ] .201النساء.[ 97 :
 ] .202التوبة.[ 49 :
 ] .203التوبة.[ 81 :
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شــروطًا يف كتــبهم ،كمــرض األم ومرضــها الشــديد وعــدم قــدرهتا علــى الــوالدة ،وحنــو ذلــك مــن الضــرورات املتيقنــة أو
204
املبنية على الظن القوي".
ومنها كذلك ما ذكره بعض أهل العلم:
كالســماح ببيــع اخلمــور يف بــالد املســلمني ،وفــتح املالهــي ،ودخــول الكفــار إىل املســاجد للفرجــة حبجــة أن
البلد مضهر إىل العملة الصعبة اليت شيت هبا هؤالء السياح.
ومنها :إجهاض اجلنني من املرأة اليت تريد أن حتافظ على رشاقتها 205 ،وغةرها كلةر.
الشــرأل الثالــث :أن يتعــني هــذا احملظــور لــدفعها؛ فــال ســبيل آخــر مبــاح ميكــن دفعهــا بــه ،وملل ـوا لــذلك :أبن جتــد
املريضة طبيب وطبيبة مسلمة؛ فيتعني عليها أن تكشف عند الهبيبة دون الرجل؛ إلمكان دفع ضرورة كشف العـورة
على رجل أجنيب.

الش ــرأل الراب ــع :أن تن ــدفع الض ــرورة بفعل ــه؛ ف ــال يق ــع يف املفس ــدة املقه ــو هب ــا ألج ــل مص ــلحة مظنون ــة ،وملل ـوا ل ــه
ابلظمآن الذي ال حد إال اخلمر ،فال حوز له تناول اخلمر؛ ألن اخلمـرة ال تبعـد الظمـأ ،وإاـا يزيـد اإلنسـان ظمـأً إىل
ظمئه ،فاحملظور هنا يزيد الضرورة وال يدفعها.
وهكــذا مســألة التــداوي ابحملــرم ال حــوز ،قــال ابــن ســعدي (1376ه ــ) " :أوالً :ألنــه ال ضــرورة للــدواء ،فكــم مــن
مـريض شـفاه هللا بـدون دواء ،اثنيًـا :أن الضـرورة إذا سـلمنا أن هنـاك ضـرورة ال تنـدفع ابلـدواء ،كـم مـن إنسـان تنــاول
206
كل ما قيل من دواء هلذا املرض ،ولكنه مل يشف".
وإذا شككنا هل تندفع الضرورة هبذا احملرم أو الا فاألصل عدم احلل؛ ألن ارتكاب احملظور مفسدة متيقنـة وانـدفا
الضرورة مشكوك فيه ،واليقني ُمقدم على الشك.

الشــرأل اْلــامس :أال يكــون احملظــور أشــد حرمــة مــن الضــرورة أو مللهــا ،وملل ـوا لــه :إذا اضــهر إىل قتــل غــةره لبقــاء

نفســه ،فهنــا احملظــور وهــو قتــل الغــةر يكــافئ الضــرورة وهــي بقــاء نفســه؛ فلــيس لــه أن يقتــل غــةره لينجــي نفســه ،قــال
207
السيوطي رمحه هللا":الضرورأت تبيح احملظورات بشرط عدم نقصا ا عنها".
وكذلك لو أكره على القتل أو الزان؛ فال يباح واحد منهما ابإلكراه ملـا فيهمـا مـن املفسـدة الـيت تقابـل حفـظ مهجـة
208
املكره ،أو تزيد عليها.
 .204القواعد الفقهية بني األصالة والتوجيه.77/
 .205خهبة مفرغة بعنوان :التساهل يف االحتجاج ابلضرورة للشيخ حممد املنجد.
 .206القواعد واألصول اجلامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة ،55/تعليق :حممد بن صاحل بن عليمني ،مكتبة السنة ،د.ت.
 .207األشباه والنظائر .84/1
 .208املرجع السابق.
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 وإذا نقصــت الضــرورة عــن احملظــور؛ مل يــبح احملظــور مــن ابب أوىل ،وملل ـوا لــذلك أبن األمــر إذا دار بــني الســنةالبدعــة فرتكــه أوىل ،وإذا دار بــني الواجــب والبدعــة ففعلــه أوىل ،وذكــروا أنــه لــو دفــن امليــت بــال كفــن ال ينــبش ،ألن
209
هتك حرمته أشد من تركه بال كفن.
الشرأل السادس :حب أال يتسبب اإلنسان يف إيقا نفسه يف الضرورة ،قال الشيح حممد املنجد" :فلـو أنـه أتلـف
ماله وطعامه الهيب ،وهو يعلم أنه سيضهر ألكـل طعـام حمـرم كـان آمثـاً عنـد هللا بفعلـه هـذا ...مث ال بـد مـن السـعي
إلزال ــة الض ــرورة ،فعل ــى املض ــهر أن يس ــعى بك ــل قوت ــه أن ي ــتخل م ــن الض ــرورة ،ال أن يستس ــلم هل ــا ،ف ــإذا ج ــاز
للمســلمني يف عصــر مــن العصــور مصــاحلة العــدو لضــرورة مــع تــوفر الشــروط الشــرعية فــال بــد أن يســعى املســلمون
للخروج من هذه الضرورة اليت أجلـأهتم إىل مصـاحلة العـدو" 210،يقـول الشـيخ حممـد صـبحي حـالق" :فاإلنسـان وإن
ـدودا إىل أصــل
خضــع لــداعي الضــرورة ال ينبغــي أن يستســلم هلــا ،ويلقــي إليهــا بزمــام نفســه ،بــل حــب أن يظــل مشـ ً
211
احلالل ،ابحلًا عنه ،حىت ال يستمرئ احلرام أو يستسهله بدافع الضرورة".

الشرأل السابع :أن يقتصر املضهر فيما يُباح للضرورة على القدر الـالزم لـدفع الضـرر ،أي احلـ َد األده فيـه ،لـذلك
212

قُيدت قاعدة الضرورات تبيح احملظورات بقاعدة الضرورة تقدر بقدرها؛ كما سبق.
الشرأل الثامن :أن يكون وقت الرتخي ِ للمضهر مقيدا بزم ِن ِ
بقاء العذر ،فإذا زال العذر زال الرتخـي
ً

واإلابحـة،

جرأ على قاعدة :إذا زال املانع عاد املمنو  ،أو قاعدة :ما جاز لعذر بهل بزواله؛ كما سبق.
ً

الشــرأل التاســع :أن ال يكــون االضــهرار ســببًا يف إســقاط حقــوق اآلدميــني؛ ألن الضــرر ال ي ـزال للــه ،وال يبهــل
االضهرار حقوق اآلخرين ،وقد سبقت.

الشرأل العاشر :أن ال َالف املضهر مبـادئ الشـريعة اإلسـالمية وقواعـدها العامـة مـن احلفـاظ علـى أصـول العقيـدة
وحتقيــق العــدل وأداء األمــاانت ،فكـ ءـل مــا خــالف قواعــد الشــر ال أثــر فيــه للضــرورة؛ ألن املضــهر َــالف بعــض
213
األحكام الشرعية ال قواعد الشريعة العامة.

 .209ابن يم :األشباه والنظائر ،وهبامشه نزهة النواظر البن عابدين ،95/والزرقا :شرح القواعد الفقهية .185/1
 .210خهبة مفرغة بعنوان :التساهل يف االحتجاج ابلضرورة.
 .211حالق ،حممد صبحي :املدخل إىل إرشاد األمة يف فقه الكتاب والسنة ،285/بةروت ،دار الندى ،ط1414 ،1هـ1994-م.
 .212الزركشي ،بدر الدين حممد بن هبادر :البحر احمليط يف أصول الفقه ،188/2 ،حتقيق :د .حممد حممد اتمر ،بةروت ،دار الكتب
العلمية ،ط1421 ،1هـ2000 -م.
 .213عن مقال" :ضوابط قاعدة الضرورات تبيح احملظورات ،منقول من موقع الشيخ الدكتور فركوس اجلزائري.
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الفصل الثاين :اجلانب التطبيقي لقاعدة الضرورات تبيح احملظورات:
املبحث األول :القواعد اجلزئية الفقهية املندرجة حتتها:

من القواعد الفقهية الفرعية املندرجة حتت قاعدة الضرورات تبيح احملظورات:
 -اَلاجة تنزل منزلة الضرورة؛ عامة كانت أو خاصة:

أو يقال :احلاجة العامة تنزل منزلة الضرورة اخلاصة يف حق آحاد األشخا .

214

أوَلً :معناها:

أن احلاجــة تتنــزل فيمــا حيظــره ظــاهر الشــر منزلــة الضــرورة عامــة كانــت أو خاصــة ،وتنزيلهــا منزلــة الضــرورة يف كو ــا
تلبت حكماً.
215
واحلاجة على قسمني:
حاجــة عامــة :وهــي مــا يكــون االحتيــاج فيــه شــامالً جلميــع األمــة فيمــا ميــس مصــاحلهم العامــة؛ مــن صــناعة
أ-
وجتارة وزراعة وسياسة عادلة.
ب -حاجة خاصة :وهي ما حيتاج إليه فئة من الناس؛ كأهل مدينة أو حرفة معينة ،أو أفراد أو فرد من الناس.
يقــول اجلــويين" :حاجــة اجلــنس قــد تبلــاب مبلــاب ضــرورة الشــخ الواحــد؛ مــن حيــث إن الكافــة لــو منع ـوا عمــا تظهــر
216
احلاجة فيه للجنس لنال آحاد اجلنس ضرار ال حمالة تبلاب مبلاب الضرورة يف حق الواحد".
ويلخـ الــدكتور حممــد بكــر إمساعيــل القاعــدة فيقــول" :والقاعــدة تعــين أن التســهيالت الشــرعية الــيت جــاءت علــى
ســبيل االســتنلاء مــن أجــل رعايــة مصــاحل ضــرورية للنــاس ،ال تقتصــر علــى حــاالت الضــرورة امللجئــة ،بــل إن حاجــات
217
أيضا".
اجلماعة توجب احلاالت االستلنائية ً
اثنيًا :شروأل اعتبار اَلاجة يف منزلة الضرورة:

الشرأل األول :أال تعود احلاجة إىل الن

أو إىل الضـروري ابإلبهـال ،يوضـحه :أن البيـع ضـروري ونفـي الغـرر عنـه

ثمامــا النســد ابب البيــع ،ولعــاد احلــاجي علــى الضــروري ابإلبهــال ،ومللــه
حــاجي مكمــل لــه؛ فلــو اشــرتط نفــي الغــرر ً
 .214اجلويين :الربهان يف أصول الفقه  ،606/2وابن يم :األشباه والنظائر  ،100/1والزركشي :املنلور يف القواعد  ،24/2والسيوطي:
األشباه والنظائر .88/1/1
 .215السدالن :القواعد الفقهية الكربى وما تفر منها.288/
 .216الربهان يف أصول الفقه .602/2
 .217القواعد الفقهية بني األصالة التوجيه.107/
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اجلهاد مع والة اجلور؛ فاجلهاد ضروري ،واشرتاط العدالـة يف الـوايل حـاجي مكمـل؛ ولـو منـع اجلهـاد مـع والة اجلـور؛
النسد ابب اجلهاد يف كلةر من املواطن اليت حيتاج إليه فيها.
الشــرأل الثــاين :أن تكــون احلاجــة قائمــة ال منتظــرة؛ فالســفر مــلالً يبــيح القصــر والفهــر للصــائم؛ لكنــه ال حيــق لــه

الرتخ

بذلك حىت يبدأ السفر فعالً وَرج من بيوت قريته.

الش ــرأل الثال ــث :أال يك ــون األخ ـذ قتض ــى احلاج ــة خمال ًفــا لقص ــد الش ــار  ،ق ــال الش ــاطيب " :قص ــد الش ــار م ــن

املكلف أن يكون قصده يف العمل مواف ًقا لقصده يف التشريع ،والدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة إذ قد مـر
أ ــا موضــوعة ملصــاحل العبــاد علــى اإلطــالق والعمــوم ،واملهلــوب مــن املكلــف أن حــري علــى ذلــك يف أفعالـه ،وأن ال
218
يقصد خالف ما قصد الشار ".
وعليــه :فــال حــوز لشــخ أن يســتأجر علــى نياحــة أو غنــاء أو غةرمهــا ممــا منفعتــه حمرمــة؛ مــع كــون اإلجــارة شــرعت
219
للحاجة ،لكن ال حوز جعلها يف خمالفة مقصود الشر .
اثلثًا :الفارق بني اَلاجة والضرورة:

يفرق بني احلاجة والضرورة أبمور:

أوَلً :أن الضرورة أشد ابعلًا من احلاجة؛ حيث أن الضرورة مبناها على فعل ما ال بد منه أو دفـع مـا حـب التحـرز

منه؛ خبالف احلاجة فمبناها على رفع احلرج فيما يسع اإلنسان تركه.

اثنيًا :أن اإلابحة املرتتبة علـى دفـع الضـرورة إابحـة مؤقتـة خاصـة حـىت تنـدفع هـذه الضـرورة ،خبـالف اإلابحـة املرتتبـة

على احلاجة فهي إابحة مستمرة وعامة يستفيد منها احملتاج وغةره.

220

ملخصــا مــا ســبق ومضــي ًفا عليــه" :أن الضــرورة يف احلالــة امللجئــة إىل مــا ال بــد منــه،
اثلثًــا :يقــول الشــيخ أمحــد الزرقــا
ً

واحلاجــة هــي احلالــة الــيت تســتدعي تيس ـةراً أو تســهيالً ألجــل احلصــول عل ـى املقصــود ،فهــي دون الضــرورة مــن هــذه
اجلهة ،وإن كان احلكم اللابت ألجلها مستمراً ،واللابت للضرورة مؤقتاً.
مث إاــا يضــاف جتــويز احلكــم إىل احلاجــة فيمــا يظهــر إذا كــان جتــويزه خمالفـاً للقيــاس ،وإال كانــت إضــافته للقيــاس أوىل
" 221،وسيتضح لنا ذلك من خالل أمللة القاعدة إن شاء هللا.

 .218املوافقات .331/2
 .219السدالن :القواعد الفقهية الكربى وما تفر منها.290/
 .220املرجع السابق .289/
 .221شرح القواعد الفقهية .209/1
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ابعا :احلاجة ال جتيز أن شكل املسلم مال غةره؛ خبالف الضرورة ،فإنه إن اضهر أكل من مال غةره أكله ولـو بغـةر
رً
223
إذنه وضمن 222،قال اإلمام الشافعي" :احلاجة ال ُِحتق ٍ
ألحد أن شكل مال غةره".
خامســا :أن الضــرورة يف الغالــب تكــون إابحــة حملظــور ممنــو بــن
ً

شــرعي ،بينمــا اإلابحــة االســتلنائية اللابتــة ابحلاجــة

غالباً ال ذالف نصاً صرحياً ،لكن ذالف القواعد العامة يف الشر .

224

ابعا :من تطبيقات القاعدة:
رً

طبقت هذه القاعدة على كلةر من أبواب الفقه؛ سواء يف أبواب العبادات أو املعامالت أو العـادات أو العقـوابت،
ومما يتفر عن هذه القاعدة:
 -1مشروعية اإلجارة؛ حيث جـازت عنـد مجهـور العلمـاء للحاجـة مـع خمالفتهـا للقيـاس ،مـن وجهـني :أوهلمـا :أ ـا
225
ثمليك جملهول ،واللاين :أ ا تعليق التمليك إىل زمن مستقبل ،وكالمها ال يصح.
 -2بيــع الوفــاء فــإن مقتضــاه عــدم اجل ـواز؛ ألنــه إمــا مــن قبيــل ال ـراب؛ ألنــه انتفــا ابلعــني قابلــة الــدين ،أو صــفقة
مشــروطة يف صــفقة؛ كأنــه قــال :بعتــه منــك بشــرط أن تبيعــه مــين إذا جئتــك ابلــلمن ،وكالمهــا غــةر جــائز ،ولكــن ملــا
مست احلاجة إليه يف خبارى بسبب كلرة الديون على أهلها ُجوز على وجه أنه رهـن أبـيح االنتفـا بـه ،والـرهن علـى
226
هذه الكيفية جائز.
227
 -3جتويز السلم للحاجة ،مع كونه َالف القياس؛ ألنه بيع معدوم.
 -4جتويز ضمان الدرك ،هو عبارة عن ضمان اللمن للمشرتي عند استحقاق املبيع ،فهو كفالة مضافة ،وقـد سـبق
أن التمليكات ال تقبل اإلضافة؛ فهو خمالف للقياس ،لكنه ُشر ابإلمجا للحاجة إليه ،والبائع إذا اب ملـك نفسـه
لــيس مـا أخــذه مــن الــلمن دينًــا عليــه حــىت يضــمن ،لكــن الحتيــاج النــاس إىل معاملــة مــن ال يعرفونــه وال يــؤمن خــروج
228
املبيع مستح ًقا جاز.

 .222البورنو :موسوعة القواعد الفقهية.67/3 ،
 .223األم .77/2
 .224املشيقح ،خالد بن علي :العقد اللمني بشرح منظومة ابن عليمني ،57/اعتىن به :مفتاح الفهمي ،وإبراهيم احلميضي.
 .225الزركشي :املنلور .24/2
 .226ابن يم :األشباه والنظائر .100/1
 .227الزركشي :املنلور .25/2
 .228السيوطي :األشباه والنظائر .88/1
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 -5ومنــه :جتــويزهم اســتئجار السمســار علــى أنــه لــه يف كــل مائــة كــذا ،فــإن القيــاس مينعــه ،ويوجــب لــه أجــر امللــل،
ولكن جوزوه للتعامل به.
 -6ومنه :جتويز استئجار الظئر لإلرضا على القول أبن العقد يرد على اللنب واخلدمة تلبت تبعاً ،فإنه جوز حلاجـة
التعامل به ،وبقوله تعاىل :ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﮊ 229،وإال فالقياس شابه؛ ألنه وارد على استهالك العني.
 -7ومن أمللتها :جتويز االستصـنا فيمـا فيـه تعامـل؛ فـإن القيـاس شابه؛ ألنـه بيـع املعـدوم ،لكـن جـوزوه استحسـاانً
ابإلمجا ؛ للحاجة بسبب جرأن تعامل الناس به.
 -8ومنــه :جتــويز دخــول احلمــام أبجــر ،فمقتضــى القيــاس عــدم ج ـوازه؛ ألنــه وارد علــى اســتهالك األعيــان وهــو املــاء
وجوز حلاجة الناس للتعامل به.
احلار ،مث إن يف كل ما يستوفيه أحدمها من اآلخر جمهولَ ،
 -9ومنــه :جتــويز الوصــية؛ فــإن القيــاس شابهــا؛ أل ــا ثمليــك مضــاف ملــا بعــد املــوت ،والتمليكــات ال تقبــل اإلضــافة،
وأيضـاً ابملــوت ينتقــل امللــك إىل الـوارث فلــم يبــق ملــك للمــورث بعــد املــوت حــىت ميلــك ثمليكــه للغــةر ،ولكــن جــوزت
230
بن الكتاب العزيز وللحاجة.
 -10ومنه :مشروعية الصلح ،مع ما فيه من إنقا احلق واألخذ من مال الغةر بغةر وجـه حـق؛ لكنـه أجيـز ملـا فيـه
من تسوية النزاعات بني املتخاصمني.
 -11جتويز بيع اللمار إذا ظهر صالح البعض؛ تسهيالً على البائع ،مع كون الباقي يف حكم املعدوم.
 -12مشــروعية اخليــار يف البيــو لــرد النقيصــة أو إعهــاء فرصــة للــرتوي يف عقــد البيــع ،وقــد تقــرر أن عقــد البيــع يف
دفعا للحاجة.
أصله عقد الزم انفذ ،لكن الشريعة شرعت ابب اخليارات ً
231
 -13النظر لوجه األجنبية عند اإلشهاد ،والنظر للعورات عند املداواة ،ويقدر ذلك بقدر احلاجة.
232
 -14جواز ترمجة معاين القرآن الكرمي للغات األجنبية حلاجة غةر العرب لذلك.
أيضــا :مــا ذكــره اجلــويين يف كتابــه غيــاث األمــم" :إن احلـرام إذا طبــق الزمــان وأهلــه ،ومل حــدوا إىل
 -15ومــن أمللتهــا ً
طلــب احلــالل ســبيالً ،فلهــم أن شخــذوا قــدر احلاجــة ،وال تشــرتط الضــرورة الــيت نرعاهــا يف إحــالل امليتــة يف حقــوق
النــاس ،بــل احلاجــة يف حــق النـاس كافــة تنــزل منزلــة الضــرورة يف حــق الواحــد املضــهر" 233،ويؤكــد ذلــك العــز بــن عبــد
الســالم؛ فيقــول " :لــو عــم احل ـرام األرض حبيــث ال يوجــد فيهــا حــالل جــاز أن يســتعمل مــن ذلــك مــا تــدعو إليــه
 ] .229الهالق.[ 6 :
 .230األمللة السابقة من الزرقا :شرح القواعد الفقهية.212-209/
 .231السدالن :القواعد الفقهية الكربى وما تفر منها.295-293/
 .232املرجع السابق.295/
 .233غياث األمم والتياث الظلم ،345-344/حتقيق :فؤاد عبد املنعم ومصهفى حلمي ،االسكندرية ،دار الدعوة ،ط1997 ،1م.
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احلاجة ،وال يقف حتليل ذلك على الضرورات؛ ألنـه لـو وقـف عليهـا ألدى إىل ضـعف العبـاد ،واسـتيالء أهـل الكفـر
234
والعناد على بالد اإلسالم ،وال يقهع الناس عن احلرف والصنائع واألسباب اليت تقوم صاحل األانم".
 -16ن ــز امللكي ــة الفردي ــة للعقــار للمص ــلحة العام ــة الــيت ت ــدعو إليه ــا ض ــرورة عام ــة أو حاجــة عام ــة تن ــزل منزلته ــا
235
تعويضا عادالً.
كاملساجد والهرق ،مع تعويض املالك
ً

ومن أمثلة اَلاجة اْلاصة:

 -1جواز تضبيب اإلانء الذي انكسر ابلفضـة – والتضـبيب هـو إصـالح موضـع الكسـر ابلشـد والـربط -مـع بقـاء
236
حرمة الشرب يف أواين الذهب والفضة.
237
 -2جواز دخول اجلنب واحلائض إىل املسجد عند تعذر الههارة للعذر واحلاجة.
238
 -3جواز لبس احلرير لوجود احلكة ودفع القمل يف اجلسد.
 -4جواز صنع األنف – وحنوه السن -من الذهب إذا مل يقم غةره مقامه.
 -5جواز اخلضاب ابلسواد واملشي بتبخرت يف اجلهاد إغاظة لألعداء؛ 239كما قال النيب صلى هللا عليـه وسـلم أليب
240
دجانة وقد رآه يتبخرت بني الصفوف " :هذه مشية يبغضها هللا إال يف هذا املوطن".
241
 -6جواز نظر الهبيب لعورة املرأة حلاجة العالج.
ومن النوازل العصرية املندرجة حتت هذه القاعدة:

 )1عالج حبوب الشباب أو تساقط الشعر عند النسـاء ،أو تقـومي األسـنان؛ حـوز للحاجـة إليهـا ولـو ترتـب حمظـور
242
كانكشاف عورة أو الكشف عند جنس آخر.
243
 )2جواز تشريح جلة املسلم للتأكد من دعوى جنائية؛ حلاجة اجملتمع أمنيًا لذلك.
 .234العز :قواعد األحكام يف مصاحل األانم ،197/وينظر :الشاطيب :االعتصام ،125/2والزركشي :املنلور.317/2 :
 .235قرار جممع الفقه اإلسالمي املنبلق من منظمة املؤثمر اإلسالمي ،املنعقد جبدة يف دورة مؤثمره الرابع1408 ،هـ ،برقم  ،)4/4( /29جملة
اجملمع .897/2 ،4
 .236الزركشي :املنلور .25/2
 .237السدالن :القواعد الفقهية الكربى وما تفر منها.296/
 .238الزركشي :املنلور .25/2
 .239املرجع السابق .26/2
 .240أخرجه الهرباين يف املعجم الكبةر  ،104/7برقم (.)6508
 .241الزركشي :املنلور .25/2
 .242عبد الرمحن بن علمان اجللعود :مفهوم مصهلح الضرورة بني الشر والهب.68/
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244

 )3جواز التداوي ابألدوية اليت حتتوي على نسبة قليلة من الكحول غةر مسكرة.
245
 )4جواز حتديد النسل عند الضرورة أو احلاجة ،وحرمة وسائل منع احلمل ائيًا.
قياســا علــى رخصــة النــيب صــلى هللا عليــه وســلم للســقاء
 )5جـواز أتخــةر رمــي األطبــاء املنشــغلني ابملرضــى للجمــار؛ ً
246
ابلتأخةر ،وحفظ النفوس أوىل من حفظ البهائم.
ـوها؛ ألن ع ــالج ملــل ه ــذه احلــاالت إم ــا
نقصــا أو تل ًفــا أو تشـ ً
 )6ج ـواز جراح ــات التجميــل للعي ــوب الــيت تك ــون ً
247
ضروري أو حاجي.
248
 )7جواز إزالة ما يشوه اجلسم من وشم وحنوه ابلليزر وما يشاهبه من األساليب اآلمنة.
خامسا :مستثنيات القاعدة:
ً

من مستلنيات القاعدة أن املكروه يباح ،وإن مل يصل إىل حد الضرورة أو احلاجة العامة؛ فاملكروه أخف مـن احملـرم،
وإذا احتاج اإلنسان إىل املكروه أبيح يف حقه.
ومن أمللة ذلك:
أكل البصل واللوم مكروه ،وحوز أكلهما إذا احتاج إليهما ،وإن مل يكن مضهراً.
-1
وسفر اإلنسان وحده مكروه ،لكن قد حيتاج إىل السفر وحده وال يضهر فيباح.
-2
وكــذلك االلتفــات يف الصــالة مكــروه لكــن احلاجــة تبيحــه ،فــإذا احتــاج اإلنســان أن يبصــق فإنــه يلتفــت
-3
249
ويتفل عن يساره.

 .243د .حممد بن عبد العزيز بن سعد اليمين :أثر قاعديت املشقة جتلب التيسةر وال ضرر وال ضرار يف املسائل الهبية املستجدة،10/
حبث مقدم لندوة تهبيق القواعد الفقهية على املسائل الهبية ،حتت رعاية إدارة التوعية الدينية ابلشئون الصحية ابلرأض ،الرأض7-6 ،
حمرم 1429هـ 16-15 -يناير 2008م.
 .244املرجع السابق.20/
 .245د .أمحد بن حممد اجلهين :تهبيقات قاعديت ال ضرر وال ضرار واملشقة جتلب التيسةر على األحكام الهبية ،30/حبث مقدم لندوة
تهبيق القواعد الفقهية على املسائل الهبية ،حتت رعاية إدارة التوعية الدينية ابلشئون الصحية ابلرأض ،الرأض 7-6 ،حمرم 1429هـ-
 16-15يناير 2008م ،د .هاين بن عبد هللا اجلبةر :القواعد والضوابط الفقهية املؤثرة يف أحكام العمل الهيب.13/
 .246املرجع السابق.52/
 .247د .انهدة عها هللا الشمروخ :تهبيقات القواعد الفقهية يف األحكام الهبية قاعدات :ال ضرر وال ضرار واملشقة جتلب التيسةر.35/
 .248د .عايض بن عبد هللا الشهراين :قاعدة ال ضرر وال ضرار وتهبيقاهتا الهبية.15/
 .249املشيقح :العقد اللمني شرح منظومة ابن عليمني.56/
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املبحث الثاين :أمثلة تطبيقية للقاعدة يف أبواب الفقه اإلسالمي:

ولكي تتضح هذه القاعدة نذكر بعض فروعها ،فمما يندرج حتت القاعدة:
املطلب األول :أمثلة من أبواب العبادات:
250

متعمدا من غةر ضرورة لزمه القضاء والكفارة.
 -1من أصبح جنبًا
ً
 -2ذبح صـيد احلـرم أو الصـيد يف اإلحـرام مفسـدة حمرمـة ،لكنـه جـائز يف حـال الضـرورة تقـدميًا حلرمـة اإلنسـان علـى
251
حرمة احليوان.
 -3ترك اجلماعة يف املسجد لوجود جمنون أو مـريض يف البيـت َشـى عليـه ،حيتـاج إىل مـن يقـف جبانبـه ويرعـاه ألن
252
حالته خهرة ،هذه ضرورة ترتك ألجلها صالة اجلماعة.
 -4حــوز نــبش امليــت بعــد دفنــه للضــرورة؛ أبن دفــن بــال غســل ،أو لغــةر القبلــة ،أو يف أرض أو ثــوب مغصــوب ال
253
للتكفني يف األصح.
254
 -5جواز االستئجار على تعليم القرآن واإلمامة واألذان للضرورة.
 -6الضرورة تبيح دخول املسجد للحائض واجلنب؛ فاحلائض لو خافت العدو أو من يستكرهها على الفاحشة أو
255
أخذ ماهلا ،ومل جتد ملجأ إال دخول املسجد جاز هلا دخوله مع احليض.
 -7حرمــت النجاســات حفظًــا للمــروءات ،وإج ـراءً ألهلهــا علــى حماســن العــادات؛ فــإن دعــت الضــرورة إىل إحيــاء
256
املهجة بتناول النجس كان تناوله أوىل.
257
 -8إابحة الصالة مع احلدث للضرورة؛ كفاقد الههورين.
258
منكسرا.
 -9بعر اإلبل والغنم واملعز ال ينجس البئر بوقوعه؛ إال إذا استكلره الناظر ولو
ً
 .250الهوسي ،حممد بن احلسن :اخلالف ،167/4 ،حتقيق :على اخلراساين وآخرون ،مؤسسة النشر افسالمي التابعة جلماعة املدرسني
بقم ،ط1420 ،2هـ.
 .251قواعد األحكام يف مصاحل األانم للعز بن عبد السالم .88/1
 .252خهبة مفرغة بعنوان :التساهل يف االحتجاج ابلضرورة للشيخ حممد املنجد.
 .253الزركشي :املنلور .318/2
 .254ابن عابدين :حاشية رد احملتار على الدر املختار ،562/1.،بةروت ،دار الفكر1421 ،هـ2000-م.
 .255ابن القيم :إعالم املوقعني.20/3 ،
 .256الشاطيب :املوافقات .14/2
 .257ابن رجب :القواعد .11/1
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259

 -10إن تغةر املاء بسقوط ورق الشجر فيه ال يسلبه الههورية وإن تعفن؛ لعسر االحرتاز.
260
 -11العفو عن بول السنور يف اللياب دون األواين؛ ألنه ال ضرورة يف األواين؛ حيث جرت العادة بتخمةرها.
 -12وســئل ابــن القاســم :هــل يوســع مالــك يف تــرك الغســل للرجــل أو املـرأة إذا أرادت اإلحـراما قــال" :ال ،إال مــن
261
ضرورة".
شرعا للضرورة؛ إذ اإلنسـان قـد
 -13إذا استنجى زالت الكراهة؛ ألن االستنجاء ابألحجار أقيم مقام الغسل ابملاء ً
262
مكاان خاليًا للغسل ،وكشف العورة حرام؛ فأقيم االستنجاء مقام الغسل.
ال حد سرتة أو ً
طعاما وهي صائمة؛ ألنه ال يؤمن أن يصـل شـيء منـه إىل جوفهـا ،إال إذا كـان
 -14يكره للمرأة أن ثمضاب لصبيتها ً
263
ال بد هلا من ذلك؛ فال يكره للضرورة.
264
 -15يباح ترك استقبال القبلة للضرورة؛ كحالة اخلوف.
 -16انقها دم االستحاضة مبهل للصالة ،واملبهل إاا هو احلدث اخلـارج ،لكـن عُفـي عنـه للضـرورة؛ فـإن انقهـع
265
الدم زالت الضرورة.
 -17ميسح على اجلبةرة من غةر توقيت بيوم وليلة ،وال ثالثة أأم؛ ألن مسحها للضرورة ،فيقدر بقـدرها ،والضـرورة
266
تدعو يف مسحها إىل حلها فيقدر بذلك دون غةره.
 -18حــوز مكــث اجلنــب يف املســجد للضــرورة؛ أبن انم يف املســجد فــاحتلم ،ومل ميكــن اخلــروج إلغــالق البــاب ،أو
267
خوف العسس ،أو غةره على النفس أو املال ،وحب أن يتيمم إن وجد غةر تراب املسجد ،وال يتيمم برتابه.
 .258احلموي ،أمحد بن حممد :غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائر  ،285/4حتقيق :أمحد احلموي ،بةروت ،دار الكتب العلمية،
ط1405 ،1هـ1995-م.
 .259البكري ،حممد بن أيب بكر :االستغناء يف الفرق واالستلناء -قسم العبادات ،22/حتقيق :سعود بن مسعد اللبييت( ،رسالة دكتوراه)،
جامعة أم القرى 1404 - 1403 ،هـ.
 .260ابن يم :األشباه والنظائر .95/1
 .261سحنون :املدونة الكربى ،بةروت ،دار صادر ،د .ت.
 .262الكاساين ،عالء الدين :بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،18/1 ،بةروت ،دار الكتاب العريب ،ط.1982 ،2
 .263الكاساين :بدائع الصنائع.106/2 ،
 .264ابن قدامة :املغين  ،50/1واملرداوي ،علي بن سليمان :اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد ،13/2
حتقيق :حممد حامد الفقي ،بةروت ،دار إحياء الرتاث العريب ،د.ت.
 .265ابن قدامة :املغين .133/1
 .266املرجع السابق .171/1
 .267النووي :روضة الهالبني وعمدة املفتني  ،86/1بةروت ،املكتب اإلسالمي ،ط1405 ،2هـ.
51

قدرا لـو وزعـه
 -19حب على اإلمام استيعاب اآلحاد من كل صنف لعدم تعذره عليه ،لكن إن قل املال أبن كان ً
268
عليهم مل يسد مل يلزمه االستيعاب؛ للضرورة ،بل يقدم األحوج فاألحوج أخ ًذا من نظةره يف الفيء.
 -20روى سحنون أن احلائض تهـوف؛ للخـالف يف اشـرتاط الههـارة يف الهـواف ،وألنـه يسـتباح للضـرورة؛ كقـراءة
269
القرآن للحائض لضرورة النسيان.
270
 -21تكفني مجاعة يف ثوب واحد جائز عند الضرورة.
271
احدا.
ثواب و ً
 -22حوز التكفني ابحلرير عند العدم للضرورة ،ويكون ً
272
 -23حب استيعاب اجلبةرة ابملسح؛ ألنه مسح أبيح للضرورة؛ كالتيمم.
273
 -24يلف الغاسل للميت خرقة على يده ،ويغض طرفه ما أمكنه؛ فإن اضهر للنظر نظر للضرورة.
 -25حـ ــزئ املسـ ــح عل ـ ـى العصـ ــابة وإن انتشـ ــرت وجـ ــاوزت حمـ ــل األمل؛ ألن انتشـ ــارها مـ ــن ضـ ــرورأت الشـ ــد ومـ ــن
274
لوازمه.
 -26يسـتحب للرجـل التهيـب ليـوم اجلمعـة؛ ولــو مـن طيـب املـرأة ،وهـو املكـروه للرجــال ممـا ظهـر لونـه وخفـي رحيــه،
275
وإابحته للرجل من ابب الضرورة لعدم غةره.
 -27بول اهلرة والفأرة وخرأمها س يف أظهر الـرواأت عنـد األحنـاف؛ يفسـد املـاء واللـوب ،ورجحـوا القـول ابلعفـو
276
للضرورة.

 .268زكرأ األنصاري :أسىن املهالب يف شرح روض الهالب ،402/1حتقيق :حممد حممد اتمر ،بةروت ،دار الكتب العلمية ،ط،1
1422هـ2000-م.
 .269القرايف :الذخةرة  ،272/3حققه :حممد حجي ،بةروت ،دار الغرب1994 ،م.
 .270الصنعاين ،حممد إمساعيل :سبل السالم شرح بلوغ املرام  ،96/2حتقيق :حممد اخلويل ،بةروت ،دار إحياء الرتاث العريب ،ط،4
1379م.
 .271املرداوي :اإلنصاف .508/2
 .272زكرأ األنصاري :أسىن املهالب يف شرح روض الهالب.82/1
 .273النووي :روضة الهالبني وعمدة املفتني .105/2
 .274الدسوقي ،حممد عرفة :حاشية الدسوقي على الشرح الكبةر ،164/1 ،حتقيق :حممد عليش ،بةروت ،دار الفكر ،د.ت.
 .275الشوكاين ،حممد علي :نيل األوطار ،293/1 ،بةروت ،دار اجليل.1973 ،
 .276ابن عابدين :حاشية رد احملتار على الدر املختار.220/1 ،
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املطلب الثاين :أمثلة من أبواب املعامالت:

 -1ومــن أمللتهــا :احلــر الــذي َــاف علــى نفســه مــن العنــت ،وال حــد مــا يــنكح بــه احلــرة ،حــوز لــه يف هــذه احلالــة
277
الزواج من أمة؛ لدفع احلرج عنه.
 -2مــن بلــاب بــه اجلــو حــد اهلــالك ولــيس عنــده مــا يهعمــه إال ميتــة؛ فيجــوز لــه أن شكــل منهــا بقــدر مــا تنــدفع بــه
الضرورة وليس له أن يشبع منها ،بل شكل ما يقيم أوده فقط.
 -3ومنها :من غ وليس عنده ما يـدفع بـه غصـته إال مخـراً؛ فلـه أن يشـرب منـه ابلقـدر الـذي تنـدفع بـه الضـرورة
278
فقط.
 -4ومنها :من اضهر إىل لبس احلرير ٍ
ملرض به كحكة أو حنوها؛ فإنه حوز له ذلـك كمـا يف احلـديث عـن أنـس أن
النــيب صــلى هللا عليــه وســلم رخـ لعبــد الــرمحن بــن عــوف والـزبةر يف قمــي احلريــر يف ســف ٍر مــن حكـ ٍـة كانــت هبمــا،
279
متفق عليه.
 -5ومنها :من احتاجـت أو احتـاج لكشـف عورتـه أو عورهتـا أو كشـف وجههـا لضـرورة العـالج جـاز ذلـك ،لكـن
ابلقدر الذي تدعو إليه الضرورة.
 -6إذا التحم قوم من املسلمني ،وخافوا أن يصهلموا لكلرة العدو وقلتهم وخلة فـيهم؛ فـال أبس أن يعهـوا يف تلـك
280
احلال شيئًا من أمواهلم على أن يتخلصوا من املشركني؛ ألنه من معاين الضرورات.
 -7ومنها :اإلقامة بدار الكفر لغةر القادر على اإلقامة يف بالد اإلسالم؛ للقاعدة.
281
 -8أكل أموال املسلمني بغةر إذن منهم مفسدة ،لكنه جائز عند الضرورات ومسيس احلاجات.
 -9األصــل أن مــن امتنعــت عليــه املباشــرة ثمتنــع عليــه االســتنابة إال عنــد الضــرورة؛ كتوكيــل األعمــى غــةره يف البيــع
282
والشراء.
283
 -10أخذ مال املمتنع من سداد الدين بغةر إذنه إذا كان من جنسه ،ولو كان بكسر اببه.
 .277ابن القيم :إعالم املوقعني .101/2
 .278الزركشي :املنلور .317/2
 .279أخرجه البخاري يف كتاب ( ،)60يف ابب ( )90احلرير يف احلرب ،1069/3 ،برقم ( ،)2762وأخرجه مسلم يف كتاب ()37
اللباس والزينة ،1646/3 ،برقم (.)2076
 .280الشافعي :األم .188/4
 .281قواعد األحكام يف مصاحل األانم للعز بن عبد السالم .88/1
 .282األسنوي ،عبد الرحيم بن حسن :التمهيد يف ذريج الفرو على األصول ،3/1 ،حتقيق :حممد حسن هيتو ،بةروت ،مؤسسة
الرسالة ،ط1400 ،1هـ.
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284

 -11الضرورة داعية لألجنيب إىل النظر إىل األمة ومسها عند البيع والشراء؛ ليعرف حاهلا.
 -12الوقــف إن كــان غــةره أنفــع منــه وأكلــر رد علــى أهــل الوقــف مل حــز بيعــه؛ ألن األصــل حتــرمي البيــع ،وإاــا أبــيح
285
للضرورة؛ صيانةً ملقصود الوقف عن الضيا مع إمكان حتصيله ومع االنتفا  ،وإن قل.
286
 -13املود حيق له السفر ابلوديعة إذا اضهر لذلك.
 -14لو شاهد شخ حادث سيارة يف طريق سفر وامرأة حتتاج إىل إسعاف ينقذها للضرورة وال حرج يف ذلـك.
287

288

 -15حوز شرب أبوال اإلبل؛ للضرورة.
289
 -16حيرم استعمال اخلمر دواءً إال للضرورة.
 -17حوز أخذ اجملاهدين الهعام ،ويقـاس عليـه العلـف للـدواب بغـةر قسـمة ،ولكنـه يقتصـر مـن ذلـك علـى مقـدار
290
الكفاية؛ والعلة يف ذلك أن الهعام يقل يف دار احلرب ،وكذلك العلف؛ فأبيح للضرورة.
 -18الكذب يف احلرب ضرورة مـع الكفـار ،والكـذب ألجـل اإلصـالح بـني املتخاصـمني ضـرورة مـن أجـل التوفيـق
291
بني املتخاصمني من املسلمني ،إذا مل حد حالً إال ذلك.
 -19معتدة املـوت ملـا كانـت يف العـادة حمتاجـة إىل اخلـروج ألجـل أن تكتسـب للنفقـة ،قـالوا :إ ـا ذـرج يف النهـار.
292

 -20املعتـدة الـيت تسـتحق الســكىن عليهـا مالزمـة البيــت ،ولـيس هلـا اخلــروج منهـا لغـةر حاجــة ل يـة؛ فـإن اضــهرت
إىل اخلروج أبن ذاف الغرق أو احلرق أو اهلدم كان هلا اخلـروج ،سـواء كانـت معتـدة عـن طـالق أو عـن وفـاة ،وإن مل

 .283الزركشي :املنلور .317/2
 .284القرايف :الفروق .347/1
 .285ابن قدامة :املغين .369/5
 .286النووي :روضة الهالبني .261/5
 .287خهبة مفرغة بعنوان :التساهل يف االحتجاج ابلضرورة للشيخ حممد املنجد.
 .288املرداوي :اإلنصاف .340/1
 .289الدسوقي :حاشية الدسوقي .353/4
 .290الشوكاين :نيل األوطار .131/8
 .291خهبة مفرغة بعنوان :التساهل يف االحتجاج ابلضرورة للشيخ حممد املنجد.
 .292ابن عابدين :حاشية ابن عابدين .536/3
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يكن ضرورة لكن حاجة ملل شراء قهن أو بيع غزل ،فال حوز هلا اخلـروج لـيالً ل يـة ،أمـا النهـار فيجـوز فيـه اخلـروج
293
للمعتدة عن وفاة.
294
 -21من نذر أن ال يبيع مملوًكا لزمه النذر ،وإن اضهر إىل بيعه جاز مع الضرورة.
295
 -22حوز لبس احلرير ألجل ضرورة؛ إما حلكة فيه أو لعدم غةره.
296
 -23جواز التسول – وهو سؤال املال -للضرورة.
 -24اللع ــان مس ــتلىن للض ــرورة ،فجعل ــت األمي ــان مق ــام الش ــهادة؛ لتع ــذرها وض ــرورة األزواج لنف ــي الع ــار وحف ــظ
297
النسب.
 -25سفر املرأة بغةر حمرم يكون ضرورة يف حاالت؛ كمن مات حمرمها يف الهريق ،أو أجربت على اخلـروج مـن بلـد
298
ابلقوة وليس عندها حمرم ،أو مضهرة للهجرة من بالد الكفر إىل بالد اإلسالم وليس عندها حمرم.
299
 -26النظر إىل العورة ألجل اخلتان ،فليس فيه ترك الواجب لفعل السنة؛ ألن النظر مأذون فيه للضرورة.

 .293الهوسي :املبسوط يف فقه اإلمامية ،262/5 ،علق عليه :حممد الباقر ،املكتبة املرتضوية إلحياء اآلاثر اجلعفرية.
 .294احللي :شرائع اإلسالم يف معرفة احلالل واحلرام  ،728/3علق عليه :صادق الشةرازي ،قم ،دار اإلميان ،ط1409 ،2هـ.
 .295أمحد املرتضى :املنتز املختار من الغيث املدرار شرح األزهار.111/4 ،
 .296خهبة مفرغة بعنوان :التساهل يف االحتجاج ابلضرورة للشيخ حممد املنجد.
 .297القرايف :الذخةرة .55/11
 .298خهبة مفرغة بعنوان :التساهل يف االحتجاج ابلضرورة للشيخ حممد املنجد.
 .299ابن عابدين :حاشية ابن عابدين .494/2
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املطلب الثالث :أمثلة من أبواب القضاء والعقوَبت:

 -1عدم إقامة حد السرقة يف زمان اجملاعة؛ لوجود الضرورة اليت تدعو لإلقدام على السرقة إبقاءً للنفس.
 -2عــدم انقهــا تتــابع صــيام الشــهرين املتتــابعني يف كفــارة القتــل؛ لعــذر شــرعي كإفهــار يــوم العيــدين ،أو لعــذر
حسي؛ كاملرض.
300
 -3لو وىل اإلمام غةر أهل نفذ قضاؤه؛ للضرورة.
301
 -4الفتوى ابلرأي ال حوز إال عند الضرورة.
 -5اشرتاط العدالة يف الشهادة والرواية يف حمل الضرورات؛ ألن الضرورة تدعو إىل حفظ الشريعة يف نقلها وصـو ا
أيضــا لصــون األحكــام وحلفــظ دمــاء النــاس وأم ـواهلم وأبضــاعهم وأعراضــهم عــن
عــن الكــذب ،وكــذلك يف الفتــوى ً
302
الضيا .
 -6البكــارة ابب ال يهلــع عليــه الرجــال ،وشــهادة النســاء ابنف ـرادهن يف هــذا الب ـاب مقبولــة للضــرورة ،وتقبــل فيــه
303
شهادة الواحدة؛ كشهادة القابلة على الوالدة ،وألن األصل حرمة النظر إىل العورة.
 -7الشهادة على الصفة إاا جتوز للضرورة ،والشاهد على حكم القاضي قادر على شـهادة علـى عـني العبـد؛ فـإن
304
كان العبد غائبًا قبلت الشهادة للضرورة.
 -8شــهادة النســاء فيمــا يقــع بيــنهن يف املــآمت واحلمــام مــن اجلـراح والقتــل ،فيهــا خــالف ،واألصــل اجلـواز للضــرورة؛
305
كشهادة الصبيان فيما يقع بينهم على ذلك.
306
 -9شهادة الكفار على املسلمني عند الوصية جائزة للضرورة.
307
 -10جواز كتب القضاة عرفة اخلط للضرورة.

 .300الزركشي :املنلور .318/2
 .301ابن القيم :إعالم املوقعني .157/4
 .302السيوطي :األشباه والنظائر .387/1
 .303الكاساين :بدائع الصنائع .323/2
 .304القرايف :الذخةرة .125/9
 .305ابن فرحون ،إبراهيم بن حممد :تبصرة األحكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام  ،252/1حتقيق :مجال املرعشلي ،بةروت ،دار
الكتب العلمية1422 ،هـ2001-م.
 .306ابن فرحون :تبصرة األحكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام .24/2
 .307املرجع السابق .41/2
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د -ومن الضرورات اليت راعاها الشارع:

308

 ضرورات اجلماعة وسالمة كيا ا ،ومن تهبيقات ذلك:أ -ضرورة احلرب واليت تفرض على األمة ،فيجوز هلا ما ال حـوز يف الظـروف العاديـة ،كمـا فعـل النـيب صـلى هللا
عليه وسلم وأصحابه يف حصار يهود بين النضةر من قهع خنيلهم وحتريقها ،حـىت حـربهم علـى التسـليم أبقـل اخلسـائر
املمكنة.
ب -مــا ذكــره الفقهــاء يف حالــة تــرتس األعــداء بــبعض املســلمني ،وكــان يف تــرك هــؤالء الكفــار خهــر يهــدد كيــان
اجلماعة املسلمة ،جاز للمسلمني أن يرموا هؤالء الغزاة وإن قتلوا املسلمني الذين معهم.
ج -وملــل ذلــك إذا اقتضــت ظــروف احلــرب فــرض ضـرائب علــى القــادرين وأهــل اليســار لتمويــل اجلهــاد ،وإمــداد
اجليوش ،وإعداد احلصون ،وحنو ذلك من احتياجات احلرب ،فإن الشر يؤيد ذلك ويوجبه.
د -وملل ذلك فك أسرى املسلمني ،وذليصهم من ذل أسر الكفار ،مهما كلف ذلك من األموال.
املطلب الرابع :من النوازل املعاصرة:

فت ــوى جمم ــع الفق ــه اإلس ــالمي لرابه ــة الع ـ ـامل اإلس ــالمي يف ج ـ ـواز ش ـ ـراء ال ــدم عن ــد ع ــدم وج ــود املت ــرب

-1
309
للضرورة.
ما أفىت به بعض العلماء احملققني من جواز طوائف احلـائض إذا خشـيت ذهـاب رفقتهـا لضـرورهتا لـذلك،
-2
وحنوه يف هذا الزمان التز ًاما واعيد تفويج احلجاج أو انتهاء مدة التأشةرات.
م ــا يغس ــل اآلن يف الغس ــاالت احلديل ــة حي ــث توض ــع اللي ــاب داخ ــل الغس ــالة ،مث يص ــب امل ــاء وتتح ــرك
-3
الغسالة ،مث تريق املـاء مث حـري علـى الليـاب مـاء آخـر مـرتني أو ثالثـة ،فتعتـرب الليـاب طـاهرة ،مـع كـون بهـن الغسـالة
310
دفعا للحرج.
قد تنجس من أول غسلة ،مث جرى املاء اللاين على اسة؛ لكن حكم بههارهتا ً
311
األنسولني اخلنزيري املنشأ يباح ملرضى السكري التداوي به للضرورة وبضوابهها الشرعية.
-4
312
استخدام أبر املورفني عند اآلالم الشديدة إذا مل يوجد غةرها.
-5
 .308يوسف القرضاوي :رعاية الضرورات واألعذار يف التشريع اإلسالمي ،مقال موجود على شبكة االنرتنت ،موقع املوسوعة اإلسالمية.
 .309قرارات جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابهة العامل اإلسالمي.254-253/
 .310البورنو :موسوعة القواعد الفقهية.289/2 ،
 .311من توصيات الندوة الهبية الفقهية اللامنة للمنظمة اإلسالمية للعلوم الهبية ابلكويت 1995/5/24-22م عن د .انهدة:
تهبيقات القواعد الفقهية يف األحكام الهبية .22/
 .312الدويش ،أمحد بن عبد الرزاق :فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،الرأض ،الرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء
.77/25
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313

جواز احلجر الصحي ملصلحة الغةر.
-6
314
وجود الضرورة يف العالج اجلراحي ملا يرتتب على اجلراحة من اعتداء على نفس.
-7
315
الوالد يقهع من ولده اليد املتآكلة حفظًا ملهجته.
-8
316
الفهر يف رمضان ألجل إجراء العملية.
-9
 -10ومنهــا :أن الضــرورة يف هــذه األزمنــة املتــأخرة تــدعو إىل إابحــة تصــوير مــا يضــهر إليــه مــن بهاقــة وشــهادة
ورخصة قيادة وحنوها ،فهذه الصور ملا دعت إليها الضرورة جازت ،لكن ابلقدر الذي تندفع به.
 -11يف احلــاالت الــيت يتعــذر فيهــا أخــذ إذن املـريض أو وليــه حــوز إعهــاء املخــدر إلجـراء عمليــة ضــرورية ،مــع
317
أخذ توقيع اثنني من االستشاريني املتخصصني.
ـوها
ـب ً ا أن ــه س ــيولد مش ـ ً
 -12ح ــوز إس ــقاط اجلن ــني قب ــل م ــرور مائ ــة وعش ـرين ً
يوم ــا عل ــى احلم ــل إذا تق ــرر ط ـ ً
بش ـ ــويهات خه ـ ــةرة ال ميك ـ ــن عالجه ـ ــا ،ستس ـ ــبب للمول ـ ــود آالم ـ ـاً نفس ـ ــية ال ميكن ـ ــه حتمله ـ ــا ،وذل ـ ــك بهل ـ ــب م ـ ــن
318
الوالدين.
319
 -13السفر إىل بالد الكفار لعالج ال يوجد إال يف بالد الكفار جائز للضرورة.
320
 -14جواز شق بهن األم إلخراج الولد إذا كانت ترجى حياته.
321
 -15ذهاب مجهور العلماء املعاصرين إىل جواز زر ونقل األعضاء للضرورة.
 -16أن يقرر األطباء حاجة املريض للعملية التجميلية إلصالح خلل وظيفـي يف العضـو يـؤدي إىل عـدم قيامـه
322
بوظيفته.
 .313د .عبد الرمحن بن رابح الردادي :قاعدة درء املفاسد مقدمة على جلب املصاحل وتهبيقاهتا يف اجملال الهيب.90/
 .314د .عبد الرمحن بن علمان اجللعود :مفهوم مصهلح الضرورة بني الشر والهب.44/
 .315العز :قواعد األحكام .32/1
 .316د .عبد الرمحن بن رابح الردادي :قاعدة درء املفاسد مقدمة على جلب املصاحل وتهبيقاهتا يف اجملال الهيب.101/
 .317د .عبد السالم بن إبراهيم احلصني :تهبيق القواعد الفقهية على مسائل التخذير املعاصرة.39/
 .318د .أمحد بن عبد هللا الضوحيي :القواعد الفقهية احلاكمة إلجهاض األجنة املشوهة 109/عن قرار اجملمع الفقهي اإلسالمية كة
املكرمة ،277 ،وينظر :د .عبد الوهاب بن سليمان اجلباري :إجهاض األجنة املشوهة.
 .319خهبة مفرغة بعنوان :التساهل يف االحتجاج ابلضرورة للشيخ حممد املنجد.
 .320د .انهدة عها هللا الشمروخ :تهبيقات القواعد الفقهية يف األحكام الهبية قاعدات :ال ضرر وال ضرار واملشقة جتلب التيسةر.13/
 .321قرار جممع الفقه اإلسالمي املنبلق من منظمة املؤثمر اإلسالمي ،املنعقد جبدة يف دورة مؤثمره الرابع1408 ،هـ ،برقم ،)4/1( /26
جملة اجملمع .89/1 ،4
 .322د .عياض بن انمي السلمي :أثر القواعد الفقهية يف بيان أحكام اجلراحات التجميلية.40/
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323

جواز شق بهن األم عند تعسر الوالدة الهبيعية.
324
قبول شهادة النساء منفردات فيما ال يهلع عليه غةرهن.
رفع األجهزة الهبية عن املريض امليئوس مـن شـفائه عنـد األطبـاء؛ إلنقـاذ مـريض آخـر يغلـب الظـن إنقـاذه

-17
-18
-19
325
هبا.
326
 -20إجراء العملية اجلراحية عند تعذر املعاجلات األخرى.
 -21ما ذكره العلم – وهي – حالة عصـرية -مـن اضـهرار كلـةر مـن النـاس إىل عقـد التـأمني احملـرم يف بلـد ثمنـع
327
قيادة السيارة إال بعقد التأمني.

 .323د .علي بن عبد العزيز املهرودي :تهبيق القواعد الفقهية على املسائل الهبية.34/
 .324د .انهدة عها هللا الشمروخ :تهبيقات القواعد الفقهية يف األحكام الهبية قاعدات :ال ضرر وال ضرار واملشقة جتلب التيسةر.34/
 .325د .حممد بن عبد العزيز املبارك :قاعدة درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل وتهبيقاهتا الهبية.72/
 .326د .عبد اجلواد حممد الصاوي :التهور الهيب حول قاعديت ال ضرر وال ضرار واملشقة جتلب التيسةر.36/
 .327خهبة مفرغة بعنوان :التساهل يف االحتجاج ابلضرورة للشيخ حممد املنجد.
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املبحث الثالث :أمثلة تطبيقية لقاعدة الضرورات تبيح احملظورات يف قوانني الدول اإلسالمية:
املطلب األول :أمثلة للقاعدة يف القانون اليمين:

احتشدت مواد القانون اليمين على ما يؤكد أن القانون مل يغفل تهبيقـات هـذه القاعـدة ،بـل أكلـر مـن ذكرهـا ومـن
التفريع عليها يف تنظيماته املختلفة ،ولعلنا نكتفي بذكر أمللة من أبوا ٍ
ب خمتلفة:
 -1من القانون املدين:
نصت املادة ( )5على اآليت" :ما حرم لذاته ولسد الذريعـة مبـاح عنـد الضـرورة ،والضـرورات تبـيح احملظـورات الـيت ال
تندفع إال هبا".
 -2من قانون األحوال الشخصية:

نصــت املــادة (" :)163لــألب املعســر أن يســتنفق مــن مــال ولــده الصــغةر ،واجملنــون بقــدر حاجتــه ،ولــو ابلبيــع دون
إذن القاضــي إال يف العقــار وحنــوه ،فــال بــد مــن إذن القاضــي ،ولــيس لــألب أن شخــذ مــن مــال ابنــه البــالاب حاضـراً أو
غائباً إن مل يتمرد عن إنفاقه إال إبذن القاضي إن دعت الضرورة".
 -3من قانون العمل:

نصــت املــادة (" :)77يكــون يــوم اجلمعــة هــو يــوم الراحــة األســبوعية ،وحــوز إبــدال هــذا اليــوم بيــوم آخــر مــن أأم
األسبو ابلنسبة جلميع العمال أو بعضهم إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك".
 -4من قانون املرور:

نصت املادة ( -1 ":)49ال حوز استعمال جهاز التنبيه يف املركبات امليكانيكيـة يف أي منهقـة آهلـة ابلسـكان إال
عنــد الضــرورة؛ ملنــع اخلهــر عــن الغــةر مــن مســتعملي الهــرق ،وحينمــا تكــون املركبــة امليكانيكيــة واقفــة فيجــب أن ال
يستعمل جهاز التنبيه إال لغاية منع احلوادث".
 -5من قانون املرافعات والتنفيذ املدين:

نصــت املــادة ( ":)370حــب احملافظــة مــا أمكــن علــى أم ـوال املنفــذ ضــده عنــد اســتعمال القــوة إاله إذا كــان تلفهــا
لضرورة إجراءات التنفيذ؛ فتكون تبعته على املنفذ ضده".
 -6القانون الدستوري:
نصت املادة ( )7فقرة "ج"" :محاية واحرتام امللكية اخلاصة فال ثمس إال للضرورة وملصـلحة عامـة ،وبتعـويض عـادل
وفقاً للقانون".

60

 -7القانون التجاري:

نصـت املــادة ( )175علــى اآليت" :علــى الناقـل أن يســلك الهريــق الــذي مت االتفــاق عليـه ،فــإذا مل يتفــق علــى طريــق
معــني وجــب علــى الناقــل أن يســلك أقصــر الهــرق ،ومــع ذلــك حــوز للناقــل أن يغــةر الهريــق املتفــق عليــه ،أو ال يلتــزم
أقصر الهرق إذا قامت ضرورة تقتضي ذلك".
املطلب الثاين :أمثلة من قوانني بقية الدول اإلسالمية:

أ -من مواد القانون املصري اليت ارتكزت على قاعدة الضرورات تبيح احملظورات:
 "وال يعتــرب ســبباً لســقوط نفقــة الزوجــة خروجهــا مــن مســكن الزوجيــة دون إذن زوجهــا يف األحـوال الــيت يبــاح فيهــاذلك حبكم الشر مما ورد به ن أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة".
ب -ومن مواد القانون العراقي:
 "من أتلف مال غةره اضـهر ًارا ال ينـايف إبهـال حـق غـةره ،ولغـةره املهالبـة ابلتعـويض؛ كـإلزام هـادم البيـت مـن تلقـاءنفسه ملنع وقو احلريق".328
 "جـواز بيــع الشــيء احملبــوس للضــمان يف الــرهن احليــازي بعــد إذن احملكمــة؛ إذا صــار احلفــاظ عليــه معسـراً ومشــقة329
كاهلالك ،وكل ذلك بعد موافقة احملكمة و شروط معينة".
املطلب الثالث :استخدام هذه القاعدة كأصل قانوين عام:

وق ــف القض ــاء يف العدي ــد م ــن بل ــدان الع ــامل موق ــف القب ــول لنظري ــة الض ــرورة ،فه ــو يعم ــل عل ــى تقري ــر الس ــلهات
االستلنائية يف حالة الضرورة عند غياب النصو القانونية والدستورية املنظمة هلا ،ومن تلك الدول:
أوَلً :القانون الكوييت:

حيث تن املادة ( )71من الدستور الكوييت اليت أقرت نظرية الضرورة علـى أنـه " إذا وجـد فيمـا بـني أدوار انعقـاد
جملـس األمـة أو فـرتة حلـه ،مـا يوجـب اإلسـرا يف اذـاذ تـدابةر ال حتتمـل التـأخةر ،جـاز لألمـةر أن يصــدر يف شـأ ا
مراسيم هلا قوة القانون ،على أال تكون خمالفة للدستور أو التقديرات املالية الواردة يف قانون امليزانية" .
اثنيًا :القانون املصري:

وهــذا مــا ســار عليــه جملــس الدولــة املصــري يف التهبيقــات العمليــة علــى قضــائه هبــذا اخلصــو  ،فقــد صــدر حكــم
حمكمــة القضــاء اإلداري الصــادر يف  23ديســمرب 1954م والــذي جــاء فيــه " إن قيــام الضــرورة امللحــة إلصــدار

 .3املادة ( )214الفقرة ( )1من القانون املدين العراقي.
 .2املادة ( )283الفقرة ( )3من القانون املدين العراقي.
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املراســيم بقـوانني لـوائح الضــرورة ...أمــر مــرتوك للســلهة التنفيذيــة تقــدره حتــت رقابــة الربملــان حبســب الظــروف ،ولــيس
هناك مقاييس منضبهة لقيام تلك الضرورة".
اثلثًا :القانون اللييب:

ومــن تلــك التهبيقــات حكــم احملكمــة الليبيــة العليــا الــذي أصــدرته يف جلســة  11فربايــر 1961م ،والــذي جــاء فيــه:
"إن تق ــدير قي ــام أح ـ ـوال االس ــتلناء وموجبه ــا م ــن اإلج ـ ـراءات املس ــتعجلة م ــردة إىل الس ــلهة التنفيذي ــة حت ــت رقاب ــة
330
الربملان".
املبحث الرابع :استثناءات من القاعدة:

مما استلين من هذه القاعدة قواعد فرعية وأمللة فرعية:
املهلب األول :من القواعد الفرعية املستلناة من هذه القاعدة:
 -قاعدة :ما حرم سداً للذريعة فإنه يباح عند اَلاجة أو املصلحة الراجحة ،وإن مل تكن ضرورة.

أوَلً :معناها:

ودفعـا للمفاسـد املرتتبـة علـى
قهعا للعلل الومهية واألعذار الواهيـةً ،
يقول الدكتور حممد إمساعيل ":ما حرمه اإلسالم ً
331
العمل هبا واألخذ قتضاها يبيحه ملصلحة راجحة تفوق الضر املتوقع من حتصيلها".
اثنيًا :من مسائل القاعدة:

واملصلحة يف الشريعة على ثالثة أقسام:
أ -مصلحة معتربة؛ يهلب األخذ هبا.
ب -مصلحة ملغاة؛ فينهى عن اعتبارها.
ج -مصــلحة مرســلة؛ مل تعتربهــا األدلــة اخلاصــة ومل تنــه عنهــا؛ فهــذه يف اعتبارهــا عنــد أهــل العلــم خــالف ،ويــذهب
332
الباحث إىل اعتبارها بشروط:
أن يتحقق كو ا مصلحة؛ أبن يكون يف حتصيلها حفظ ضروري أو دفع حرج الزم.
-1
أال تصادم نصو الشريعة وقواعدها العامة.
-2
 .330ينظر :حبث بعنوان "نظرية الضرورة يف القانون واملراسيم بقوانني؛ كتهبيق هلا يف الدستور الكوييت" ،منشور على شبكة االنرتنت-
موقع شبكة جملس األمة الكوييت.
 .331القواعد الفقهية بني األصالة والتوجيه.116/
 .332ينظر :البوطي ،حممد رمضان :ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية ،272-115/واجلديع :تيسةر علم أصول الفقه.201/
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-3

أال ترتتب عليها مفسدة مساوية هلا أو أكرب منها يف العاجل أو اآلجل.

اثلثًا :من تطبيقات القاعدة:

 إابحــة بيــع العـراأ ،مــع كونــه داخـالً يف علــة املــال الربــوي؛ حيــث أنــه بيــع التمــر ابلرطــب مــع عــدم العلــم ابلتماثــل؛سدا لذريعة راب الفضل.
لكنه جوز للحاجة؛ ألن حترميه كان ً

املهلب اللاين :من الفرو الفقهـية لقاعدة الضرورات تبيح احملظورات:
يصل بنا القول – بعد ما سردانه من أمللة كلةرة هلذه القاعدة -أن نقول :إن هنـاك عـدد مـن املسـتلنيات مـن هـذه
القاعــدة ،فــبعض احملظــورات ال تبــاح حبــال ،لكــن عنــد الضــرورة ــد أن الشــار يكتفــي بتخفيــف اإلمث فقــط ،فمــن
ذلك:
أ -الكفــر :فهــو ال يبــاح حبــال مهمــا كانــت الضــرورة؛ حــىت مــع التهديــد ابلقتــل ،لكــن يبــاح للمضــهر التظــاهر
ابلكفر وقلبه مهمئن ابإلميان ،وإن صرب على القتل كان أفضل.
ب -القتــل :إن الضــرورة يف أشــد صــورها؛ كــاخلوف مــن القتــل ال يبــيح للمســلم أن يقتــل غــةره؛ وإن كانــت قــد
333
تسقط عقوبة القصا عنه عند بعض أهل العلم.
334
ج -الزان :فاإلكراه على الزان ال يبيحه ،وإن كان يسقط احلد لوجود الشبهة.

 .333القرايف :الفروق .357/1
 .334احلريري :املدخل إىل القواعد الفقهية الكلية.104/
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ملخص البحث:

وهــا قــد وصــل بنــا اإلحبــار يف رحــاب قاعــدة الضــرورات تبــيح احملظــورات إىل شــاطئ رحلتنــا العلميــة ،وبعــد أن تفيئنــا
ظالهلا ،وسران حتت أفنا ا ،ها حنن اآلن نقهف من حلو ما جنيناه من مثـار أنعـة ،وأزهـار عـاطرة ،لنصـوغ بـه عقـد
اخلاثمة – نسأل هللا حسنها ،-وقد توصلنا إىل النتائج التالية:
قاعدة الضرورات تبيح احملظـورات وردت بصـياب عديـدة ،ولعـل أقـدم مـن صـاغها يف صـياغة تقـرب مـن
-1
صياغتها احلالية هو اإلمام الشافعي – رمحه هللا.-
تباينت وجهة نظر اجلامعني للقواعد الفقهية يف إدراج هـذه القاعـدة حتـت القواعـد الكليـة؛ فمـنهم مـن
-2
أدرجهــا حتــت قاعــدة( :املشــقة جتلــب التيســةر) ،وإن كنــا رأينــا أن األحنــاف ممــن تبــىن هــذا االجتــاه ،فقــد رأينــا أن
الشافعية اجتهوا إىل إدراجها حتت قاعدة (الضرر يزال) ،و ٍ
لكل وجه كما سبق.
ذكران مخسة عشر تعري ًفا للضرورة من كالم املتقدمني واملعاصرين ،بيهـنا اشـرتاكها يف تفسـةر الضـرورة ـا
-3
يعــود ابهلــالك علــى إحــدى الضــرورأت اخلمــس ،واختالفهــا فيمــا بعــد ذلــك؛ وحتديـ ًـدا يف املشــقة الــيت توجــب العســر
دون اهلالك ،ووضحنا أن ضبط هذا راجع للمكلف ،وإاا يفيت املفيت حبسب القرائن الظاهرة له.
قسمنا املهلوب إىل مخسة أقسام :ضرورة ،وحاجة ،ومنفعة ،وزينة ،وفضول ،وبينا الفرق بينها.
-4
تبني لنا أن الضرورة تنقسم إىل ثالثة أقسام :ضرورة تسقط حرمة املـرخ فيـه وحرمـة الفعـل ،وضـرورة
-5
تسقط حرمة الفعل فقط ،وضرورة ال تسقط معها حرمة املرخ فيه وال حرمة الفعل ،مث فرعنا األمللة على ذلك.
وضــحنا بعــض املســائل الــيت اُختلــف فيهــا حــول القاعــدة ،واخــرتان القــول أبن الضــرورة إذا خشــي معهــا
-6
اهلالك أصبح تعاطي احملظور عزمية ال رخصة ،يؤمث ابالمتنا منه.
مث شرحنا العالقة بني الضرورة وبني بعـض املسـميات الـيت تشـاهبها؛ كالضـرر واحلـرج واحلاجـة واملشـقة،
-7
منبهني على نقاط االلتقاء واالفرتاق بينها.
عمومـا يف حفـظ املسـائل
-8
مث انتقلنا لبيان أمهية هـذه القاعـدة مـن خـالل توضـيح أمهيـة القواعـد الفقهيـة ً
املتشــاهبة ،وضــبط الشـوارد املتنــاثرة ،ومــن خــالل توضــيح أمهيــة هــذه القاعــدة علــى جهــة اخلصــو ؛ لكلــرة مســائلها،
وعظم احلاجة إليها ،وما أملـحت إليه من يسر هذه الشريعة ،ورفعها احلرج عن املكلفني.
مث شــرعنا يف بيــان أدلــة هــذه القاعــدة؛ مــن أدلــة الكتــاب الكــرمي ،والســنة النبويــة ،وإمجــا أهــل العلــم،
-9
وتهبيقــات الفقهــاء – رمحهــم هللا تعــاىل – مــن ســلف هــذه األمــة؛ مــن طبقــة الصــحابة ،مث طبقــة التــابعني ،مث طبقــة
أتبا التابعني.
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حصـران مخــس قواعــد فقهيــة تقييديــة لقاعــدة الضــرورات تبــيح احملظــورات ،وهــي قاعــدة( :إذا زال املــانع
-10
عــاد املمنــو ) ،وقاعــدة (االضــهرار ال يبهــل حقــوق الغــةر) ،وقاعــدة (مــن أتلــف شــيئاً لينتفــع بــه ضــمنه ،وإن كــان
ـرحا وافيًـا؛
ملضرته فال ضمان) ،وقاعدة (الضرورة تقدر بقدرها) ،وقاعدة (مـا جـاز لعـذر بهـل بزوالـه) ،وشـرحناها ش ً
منبهني على معىن كل قاعدة ،وأدلتها ،ووجه كو ا مقيدة للقاعدة األصل ،وأمللتها ،وما استلين منها.
مث أردفن ــا ذل ــك ب ــذكر عش ــرة ض ـوابط مم ــا فرق ــه أه ــل العل ــم يف كت ــبهم تض ــبط قاع ــدة الض ــرورات تب ــيح
-11
احملظورات ،مع بيان هذه الضوابط العشر ابألمللة.
وانتقــل بنــا احلــديث يف الفصــل اللــاين لنبــني تهبيقــات القاعــدة ،وأول مــا شــرعنا فيــه القواعــد املندرجــة
-12
حتت هذه القاعدة؛ وهي قاعدة (احلاجة العامـة أو اخلاصـة تنـزل منزلـة الضـرورة) ،موضـحني معـىن القاعـدة ،والفـارق
بــني احلاجــة والضــرورة ،واشـرتاط اعتبــار احلاجــة يف منزلــة الضــرورة ،وتهبيقاهتــا ممــا ذكــره الفقهــاء القــدامى ،وممــا خهرجــه
عليها الفقهاء املعاصرون من النوازل العصرية ،مث ذكران املستلنيات من هذه القاعدة.
مث فرعنـ ــا أمللـ ــة لقاعـ ــدة الضـ ــرورات تبـ ــيح احملظـ ــورات مـ ــن أب ـ ـواب العبـ ــادات ،واملعـ ــامالت ،والقضـ ــاء
-13
والعقوابت ،والنوازل العصرية ،وبلغت أمللة هذا املبحث تسعة ومثانني ملاالً.
مث انتقــل احلــديث عــن اجلانــب التهبيقــي للقاعــدة إىل ذكــر أمللــة مــن م ـواد القــانون اليمــين ،والعراقــي،
-14
والكوييت ،واملصري ،واللييب ،مما يؤكد أمهية القاعدة واتساعها.
مث ختمنا هذا الفصل بذكر مستلنيات القاعدة؛ مـن القواعـد الفقهيـة؛ كقاعـدة (مـا حـرم س ًـدا للذريعـة
-15
أبيح للحاجة) ،ومن الفرو الفقهية اليت نبه عليها أهل العلم.
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املقرتحــات:

النظــر العميــق يف حتديــد ضـوابط الضــرورات يف اجملــاالت املختلفــة :الضــرورة الهبيــة ،وضــرورة املعــامالت
-1
املالية ،وضرورة حفظ األمن ،وضـرورات األقليـات اإلسـالمية ،والبحـث عـن نقـاط التقـاء هـذه الضـرورات أو افرتاقهـا
فيما َ كالً منها.
تلقيف اجملتمع جبميع شرائحه يـزة هـذه القاعـدة ،وبضـوابهها املقيـدة السـتخدامها؛ لـئال ينجـر الـبعض
-2
إىل ثمييع القواعد الشرعية واالحنالل من احلدود الشرعية حبجة الضرورات تبـيح احملظـورات ،ولـئال يقـع الـبعض اآلخـر
يف التشديدات واآلصار مع وجود املخارج الشرعية املنضبهة.
وهللا اســأل يف خاثمــة هــذا البحــث أن يتقبلــه مــين ،وأن حعــل فيــه الربكــة والقبــول ،إنــه ســبحانه خــةر مــأمول ،وأكــرم
مسئول ،وهللا أعلى وأعلم ،وصلى هللا على نبينا ٍ
حممد وآله وصحبه وسلَم.
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ثبت املراجع واملصادر:

حرف ( أ ):
 -1إبراهيم مصهفى وآخرون :املعجم الوسيط ،حققه :جممع اللغة العربية ،دار الدعوة ،د.ت.
 -2أمحد بن حنبل أبو عبد هللا الشيباين :مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،مؤسسة قرطبة ،مصر ،د.ت.
 -3د .أمحد بن عبد هللا الضوحيي :القواعد الفقهية احلاكمة إلجهاض األجنة املشوهة ،حبث مقدم لندوة تهبيق
القواعد الفقهية على املسائل الهبية ،حتت رعاية إدارة التوعية الدينية ابلشئون الصحية ابلرأض ،الرأض7-6 ،
حمرم 1429هـ 16-15 -يناير 2008م.
 -4د .أمحد بن حممد اجلهين :تهبيقات قاعديت ال ضرر وال ضرار واملشقة جتلب التيسةر على األحكام الهبية،
حبث مقدم لندوة تهبيق القواعد الفقهية على املسائل الهبية ،حتت رعاية إدارة التوعية الدينية ابلشئون الصحية
ابلرأض ،الرأض 7-6 ،حمرم 1429هـ 16-15 -يناير 2008م.
 -5أمحد املرتضى :املنتز املختار من الغيث املدرار شرح األزهار.
 -6األزهري ،حممد بن امحد :هتذيب اللغة ،حققه :حممد عوض مرعب ،بةروت ،دار إحياء الرتاث العريب،
ط2001 ،1م.
 -7األسنوي ،عبد الرحيم بن حسن :التمهيد يف ذريج الفرو على األصول ،حتقيق :حممد حسن هيتو،
بةروت ،مؤسسة الرسالة ،ط1400 ،1هـ.
حرف ( ب ):
 -8الباحسني ،يعقوب بن عبد الوهاب :القواعد الفقهية ،الرأض ،مكتبة الرشد ،ط1،1418هـ1998-م.
 -9البخاري ،عالء الدين عبد العزيز :كشف األسرار عن أصول اإلسالم للبزدوي ،حتقيق :عبد هللا حممود
حممد ،بةروت ،دار الكتب العلمية1418 ،هـ1997-م.
 -10البخاري ،حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي :اجلامع الصحيح املختصر ،حتقيق :د .مصهفى
ديب البغا ،دار ابن كلةر ،اليمامة ،بةروت ،ط1407 ،3هـ 1987 -م.
 -11البعلي ،علي بن عباس احلنبلي :القواعد والفوائد األصولية ،حققه :حممد حامد الفقي ،القاهرة ،دار السنة
احملمدية1375 ،هـ1956 -م.
 -12البكري ،حممد بن أيب بكر :االستغناء يف الفرق واالستلناء -قسم العبادات ،حتقيق :سعود بن مسعد
اللبييت( ،رسالة دكتوراه) ،جامعة أم القرى 1404 - 1403 ،هـ.
 -13البورنو ،حممد صدقي :موسوعة القواعد الفقهية ،مؤسسة الرسالة.
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 -14البوطي ،حممد رمضان :ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية ،مؤسسة الرسالة ،ط2001 ،6م.
حرف ( ت ):
 -15الرتمذي ،حممد بن عيسى أبو عيسى السلمي :اجلامع الصحيح سنن الرتمذي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر
وآخرون ،دار إحياء الرتاث العريب ،بةروت ،د.ت.
 -16التفتازاين ،سعد الدين مسعود :شرح التلويح على التوضيح ،حتقيق :زكرأ عمةرات ،بةروت ،دار الكتب
العلمية1416 ،هـ1996 -م.
 -17ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم :القواعد النورانية ،حققه حممد حامد الفقي ،بةروت ،دار املعرفة1399 ،م.
 : -18وكتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،مجع عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،مكتبة ابن تيمية،
ط ،2د.ت.
حرف ( ج ):
 -19اجلديع ،عبد هللا يوسف :تيسةر علم أصول الفقه ،بةروت ،مؤسسة الرأن ،ط1418 ،1هـ1997-م.
 -20اجلرجاين ،علي بن حممد :التعريفات ،حتقيق :إبراهيم األيباري ،بةروت ،دار الكتاب العريب ،ط،1
1405هـ.
 -21ابن جزي ،حممد بن أمحد الكليب الغرانطي :القوانني الفقهية.
 -22اجلصا  ،أمحد بن علي الرازي :أحكام القرآن ،حققه حممد الصادق قمحاوي ،بةروت ،دار إحياء الرتاث
العريب1405 ،هـ.
 -23اجلويين ،عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف :الربهان يف أصول الفقه ،حتقيق :د .عبد العظيم حممود الديب،
مصر ،املنصورة ،دار الوفاء ،ط1418 ،4هـ.
 : -24وغياث األمم والتياث الظلم ،حتقيق :فؤاد عبد املنعم ومصهفى حلمي ،اإلسكندرية ،دار الدعوة ،ط،1
1997م.
حرف ( ح ):
 -25ابن حجر ،أمحد بن علي :فتح الباري ،حتقيق :حمب الدين اخلهيب ،بةروت ،دار املعرفة ،د.ت.
 -26احلريري ،إبراهيم حممد :املدخل إىل القواعد الفقهية الكلية ،عمان ،دار عمار ،ط1419 ،1هـ1998 -م.
 -27ابن حزم ،علي بن أمحد :احمللى ،حتقيق :جلنة إحياء الرتاث العريب ،بةروت ،دار اآلفاق اجلديدة ،د.ت.
 -28حالق ،حممد صبحي :املدخل إىل إرشاد األمة يف فقه الكتاب والسنة ،بةروت ،دار الندى ،ط،1
1414هـ1994-م.
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 -29احللي :شرائع اإلسالم يف معرفة احلالل واحلرام ،علق عليه :صادق الشةرازي ،قم ،دار اإلميان ،ط،2
1409هـ.
 -30احلموي ،أمحد بن حممد :غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائر ،حتقيق :أمحد احلموي ،بةروت ،دار
الكتب العلمية ،ط1405 ،1هـ1995-م.
حرف ( خ ):
 -31د .خالد بن محد اجلابر :التأصيل الهيب للضرورة الشرعية من وجهة نظر طبية حسب قواعد الشريعة ،حبث
مقدم لندوة تهبيق القواعد الفقهية على املسائل الهبية ،حتت رعاية إدارة التوعية الدينية ابلشئون الصحية
ابلرأض ،الرأض 7-6 ،حمرم 1429هـ 16-15 -يناير 2008م.
حرف ( د ):
 -32أبو داود ،سليمان بن األشعث السجستاين األزدي :سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد،
دار الفكر ،د.ت.
 -33ابن دريد :مجهرة اللغة ،حققه :رمزي منةر بعلبكي ،بةروت ،دار العلم للماليني ،ط1987 ،1م،
 -34الدسوقي ،حممد عرفة :حاشية الدسوقي على الشرح الكبةر ،حتقيق :حممد عليش ،بةروت ،دار الفكر،
د.ت.
 -35دعاس ،عزت عبيد :القواعد الفقهية مع الشرح املوجز ،بةروت ،دار الرتمذي ،ط1409 ،3هـ1989 -م.
حرف ( ر ):
 -36الرازي ،حممد بن أيب بكر :خمتار الصحاح ،حققه :حممود خاطر ،بةروت ،لبنان انشرون1415 ،هـ-
.1995
 -37ابن رجب احلنبلي :القواعد ،مكة املكرمة ،مكتبة نزار مصهفى الباز ،ط1999 ،2م.
 -38د .رقية نصر هللا نياز :مفهوم الضرر بني الشر والهب ،حبث مقدم لندوة تهبيق القواعد الفقهية على
املسائل الهبية ،حتت رعاية إدارة التوعية الدينية ابلشئون الصحية ابلرأض ،الرأض 7-6 ،حمرم 1429هـ-15 -
 16يناير 2008م.
حرف ( ز ):
 -39الزبيدي ،حممد مرتضى احلسيين :اتج العروس من جواهر القاموس ،حققه جمموعة من احملققني ،دار اهلداية،
د.ت.
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 -40الزرقا ،أمحد حممد :شرح القواعد الفقهية ،تعليق وحتقيق :مصهفى أمحد الزرقا ،سورأ ،دار القلم،
1409هـ1989 -م.
 -41الزركشي ،بدر الدين حممد بن هبادر :املنلور يف القواعد ،حققه تيسةر فائق ،الكويت ،وزارة األوقاف
والشئون اإلسالمية ،ط1420 ،1هـ1982 -م.
 : -42والبحر احمليط يف أصول الفقه ،حتقيق :د .حممد حممد اتمر ،بةروت ،دار الكتب العلمية ،ط،1
1421هـ2000 -م.
 -43زكرأ األنصاري :أسىن املهالب يف شرح روض الهالب ،حتقيق :حممد حممد اتمر ،بةروت ،دار الكتب
العلمية ،ط1422 ،1هـ2000-م.
 -44الز اين ،حممود بن أمحد :ذريج الفرو على األصول ،حتقيق :حممد أديب صاحل ،بةروت ،مؤسسة الرسالة،
ط1398 ،2هـ.
حرف ( س ):
 -45سحنون :املدونة الكربى ،بةروت ،دار صادر ،د .ت.
 -46السدالن ،صاحل بن غامن :القواعد الفقهية الكربى وما تفر منها ،الرأض ،دار بلنسية ،ط1417 ،1هـ.
 -47د .سعد بن انصر الشلري :شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي ،من موقع مسجد شيخ اإلسالم ابن
تيمية.
 -48السعدي ،عبد الرمحن بن انصر :منت منظومة القواعد الفقهية.
 : -49والقواعد واألصول اجلامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة ،تعليق :حممد بن صاحل بن عليمني ،مكتبة
السنة ،د.ت.
 -50السعيدان ،وليد بن راشد :تلقيح األفهام العلية بشرح القواعد الفقهية ،راجعه وعلق عليه :سلمان بن فهد
العودة.
 -51السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر :األشباه والنظائر ،بةروت ،دار الكتب العلمية ،ط1402 ،1هـ.
حرف ( ش ):
 -52الشاطيب ،إبراهيم بن موسى اللخمي الغرانطي املالكي :املوافقات يف أصول الفقه ،حتقيق عبد هللا دراز ،دار
املعرفة ،د.ت.
 -53الشافعي ،حممد بن إدريس :األم ،بةروت ،دار املعرفة ،ط1393 ،2هـ.
 -54الشوكاين ،حممد علي :نيل األوطار ،بةروت ،دار اجليل1973 ،م.
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 : -55وإرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول ،حققه :حممد سعيد البدري ،بةروت ،دار الفكر ،ط،1
1412هـ1992-م.
حرف ( ط ):
 -56الهرباين ،سليمان بن أمحد :املعجم الكبةر ،حتقيق :محدي عبد اجمليد السلفي ،املوصل ،دار الزهراء ،ط،2
1404هـ1983 -م.
 -57الهربي ،حممد بن جرير :جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،بةروت ،دار الفكر1405 ،هـ.
 -58الهوسي :املبسوط يف فقه اإلمامية ،علق عليه :حممد الباقر ،املكتبة املرتضوية إلحياء اآلاثر اجلعفرية.
 : -59واخلالف ،حتقيق :على اخلراساين وآخرون ،مؤسسة النشر افسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم،
ط1420 ،2هـ.
حرف ( ):
 -60ابن عابدين :حاشية رد احملتار على الدر املختار ،بةروت ،دار الفكر1421 ،هـ2000-م.
 -61د .عايض بن عبد هللا الشهراين :قاعدة ال ضرر وال ضرار وتهبيقاهتا الهبية ،حبث مقدم لندوة تهبيق
القواعد الفقهية على املسائل الهبية ،حتت رعاية إدارة التوعية الدينية ابلشئون الصحية ابلرأض ،الرأض7-6 ،
حمرم 1429هـ 16-15 -يناير 2008م.
 -62ابن عبد الرب ،يوسف بن عبد هللا النمري القرطيب :االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األنصار ،حققه سامل
حممد عها وحممد علي معوض ،بةروت ،دار الكتب العلمية ،ط2000 ،1م.
 : -63والتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،حتقيق :مصهفى أمحد العلوي ،وحممد عبد الكبةر البكري،
املغرب ،وزارة عموم األوقاف والشئون اإلسالمية.1387 ،
 -64د .عبد اجلواد حممد الصاوي :التهور الهيب حول قاعديت ال ضرر وال ضرار واملشقة جتلب التيسةر ،حبث
مقدم لندوة تهبيق القواعد الفقهية على املسائل الهبية ،حتت رعاية إدارة التوعية الدينية ابلشئون الصحية
ابلرأض ،الرأض 7-6 ،حمرم 1429هـ 16-15 -يناير 2008م.
 -65د .عبد احلميد بن حسن مسرقندي :القواعد الفقهية لتخص التخدير ،حبث مقدم لندوة تهبيق القواعد
الفقهية على املسائل الهبية ،حتت رعاية إدارة التوعية الدينية ابلشئون الصحية ابلرأض ،الرأض 7-6 ،حمرم
1429هـ 16-15 -يناير 2008م.
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 -66د .عبد الرمحن بن رابح الردادي :قاعدة درء املفاسد مقدمة على جلب املصاحل وتهبيقاهتا يف اجملال الهيب،
حبث مقدم لندوة تهبيق القواعد الفقهية على املسائل الهبية ،حتت رعاية إدارة التوعية الدينية ابلشئون الصحية
ابلرأض ،الرأض 7-6 ،حمرم 1429هـ 16-15 -يناير 2008م.
 -67د .عبد الرمحن بن علمان اجللعود :مفهوم مصهلح الضرورة بني الشر والهب ،حبث مقدم لندوة تهبيق
القواعد الفقهية على املسائل الهبية ،حتت رعاية إدارة التوعية الدينية ابلشئون الصحية ابلرأض ،الرأض7-6 ،
حمرم 1429هـ 16-15 -يناير 2008م.
 -68د .عبد السالم بن إبراهيم احلصني :تهبيق القواعد الفقهية على مسائل التخدير املعاصرة ،حبث مقدم لندوة
تهبيق القواعد الفقهية على املسائل الهبية ،حتت رعاية إدارة التوعية الدينية ابلشئون الصحية ابلرأض ،الرأض،
 7-6حمرم 1429هـ 16-15 -يناير 2008م.
 -69عبد الكرمي زيدان :املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية ،بةروت ،مؤسسة الرسالة ،ط1417 ،13هـ-
1996م.
 -70د .عبد الوهاب بن سليمان اجلباري :إجهاض األجنة املشوهة ،حبث مقدم لندوة تهبيق القواعد الفقهية
على املسائل الهبية ،حتت رعاية إدارة التوعية الدينية ابلشئون الصحية ابلرأض ،الرأض 7-6 ،حمرم 1429هـ-
 16-15يناير 2008م.
 -71ابن العريب ،حممد بن عبد هللا :أحكام القرآن ،حققه حممد عبد القادر عها ،لبنان ،دار الفكر ،د.ت.
 -72العز بن عبد السالم :قواعد األحكام يف مصاحل األانم ،دار الكتب العلمية ،بةروت ،د.ت.
 -73ابن عهية ،عبد احلق بن غالب :احملرر الوجيز يف تفسةر الكتاب العزيز ،لبنان ،دار الكتب العلمية ،ط،1
1413هـ1993-م.
 -74علي حيدر :درر احلكام شرح جملة األحكام ،تعريب احملامي فهمي احلسيين ،بةروت ،دار الكتب العلمية،
د.ت.
 -75د .علي بن عبد العزيز املهرودي :تهبيق القواعد الفقهية على املسائل الهبية ،حبث مقدم لندوة تهبيق
القواعد الفقهية على املسائل الهبية ،حتت رعاية إدارة التوعية الدينية ابلشئون الصحية ابلرأض ،الرأض7-6 ،
حمرم 1429هـ 16-15 -يناير 2008م.
 -76عمر حممود عمر :ضرورة احلسبة للمجتمع اإلسالمي( ،رسالة ماجستةر) ،الرأض ،جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية.
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 -77د .عياض بن انمي السلمي :أثر القواعد الفقهية يف بيان أحكام اجلراحات التجميلية ،حبث مقدم لندوة
تهبيق القواعد الفقهية على املسائل الهبية ،حتت رعاية إدارة التوعية الدينية ابلشئون الصحية ابلرأض ،الرأض،
 7-6حمرم 1429هـ 16-15 -يناير 2008م.
حرف ( غ ):
 -78الغزايل ،حممد بن حممد :املستصفى يف علم األصول ،حققه حممد بن عبد السالم ،بةروت ،دار الكتب
العلمية ،ط1413 ،1هـ.
حرف ( ف ):
 -79ابــن فــارس ،أمحــد بــن فــارس بــن زكــرأ :مقــاييس اللغــة ،حققــه عبــد الســالم حممــد هــارون ،بــةروت ،دار اجليــل،
ط1420 ،2هـ1999 -م.
 -80الــدويش ،أمحــد بــن عبــد الــرزاق :فتــاوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء ،الــرأض ،الرائســة العامــة
للبحوث العلمية واإلفتاء.
 -81اب ــن فرح ــون ،إب ـ ـراهيم بـ ــن حممـ ــد :تبصـ ــرة األحك ــام يف أص ــول األقضـ ــية ومنـ ــاهج األحكـ ــام ،حتقيـ ــق :مج ــال
املرعشلي ،بةروت ،دار الكتب العلمية1422 ،هـ2001-م.
حرف ( ق ):
 -82القانون العراقي املادة ( )214الفقرة ( ،)1واملادة ( )283الفقرة (.)3
 -83القانون الكوييت ،الدستور ،املادة (.)71
 -84القانون اللييب ،حكم احملكمة الليبية العليا الذي أصدرته يف جلسة  11فرباير 1961م.
 -85القانون املصري ،حكم حمكمة القضاء اإلداري الصادر يف  23ديسمرب 1954م.
 -86القانون اليمين املدين ،املادة (.)5
 -87القانون اليمين ،قانون األحوال الشخصية ،املادة (.)163
 -88القانون اليمين ،قانون العمل ،املادة (.)77
 -89القانون اليمين ،قانون املرور ،املادة (.)49
 -90القانون اليمين ،قانون املرافعات والتنفيذ املدين ،املادة (.)370
 -91القانون اليمين الدستوري ،املادة ( )7فقرة "ج".
 -92القانون اليمين التجاري ،املادة (.)175
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 -93ابن قدامة ،عبد هللا بن أمحد املقدسي :املغين ،بةروت ،دار الفكر ،ط1405 ،1هـ.
 -94قرارات جممع الفقه اإلسالمي املنبلق من منظمة املؤثمر اإلسالمي ،جملة اجملمع .4
 -95قرار اجملمع الفقهي لرابهة العامل اإلسالمي -الدورة اللامنة1405-هـ.
 -96الق ـرايف ،أمحــد بــن إدريــس الصــنهاجي :الفــروق ،حتقيــق خليــل املنصــور ،بــةروت ،دار الكتــب العلميــة ،ط،1
1418هـ1998 -م.
 : -97والذخةرة ،حققه :حممد حجي ،بةروت ،دار الغرب1994 ،م.
 -98القرطيب ،حممد بن أمحد األنصاري :اجلامع ألحكام القرآن ،القاهرة ،دار الشعب ،د،ت.
 -99قلعجي وقنييب :معجم لغة الفقهاء ،بةروت ،دار النفائس ،ط1408 ،2هـ1988 -م.
 -100اب ــن الق ــيم ،حمم ــد ب ــن أيب بك ــر :إع ــالم امل ــوقعني ،حقق ــه ط ــه عب ــد ال ــرؤوف ،ب ــةروت ،دار اجلي ــل ،د.ط،
1973م.
حرف ( ك ):
 -101الكاساين ،عالء الدين :بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،بةروت ،دار الكتاب العريب ،ط.1982 ،2
 -102ابن كلةر ،إمساعيل بن عمر :تفسةر القرآن العظيم ،بةروت ،دار الفكر1401 ،هـ.
حرف ( م ):
 -103ابــن ماجــه ،حممــد بــن يزيــد أبــو عبــد هللا القــزويين :ســنن ابــن ماجــه ،حتقيــق :حممــد ف ـؤاد عبــد البــاقي ،دار
الفكر ،بةروت ،د.ت.
 -104جملــس األمــة الكــوييت :حبــث بعن ـوان "نظريــة الضــرورة يف القــانون واملراســيم بق ـوانني؛ كتهبيــق هلــا يف الدســتور
الكوييت" ،منشور على شبكة االنرتنت -موقع شبكة جملس األمة الكوييت.
 -105حممد بكر إمساعيل :القواعد الفقهية بني األصالة والتوجيه ،مصر ،دار املنار ،ط1997 ،1م.
 -106حممد الروكي :نظرية التقعيد الفقهي وأثرها يف اختالف الفقهاء ( ،رسالة دكتـوراه) ،جامعـة حممـد اخلـامس،
كلية اآلداب والدراسات اإلنسانية ابلرابط ،مهبعة النجاح اجلديدة ،الدار البيضاء ،ط1414 ،1هـ1994-م.
 -107د .حممد بن عبـد العزيـز بـن سـعد اليمـين :أثـر قاعـديت املشـقة جتلـب التيسـةر وال ضـرر وال ضـرار يف املسـائل
الهبيــة املســتجدة ،حبــث مقــدم لنــدوة تهبيــق القواعــد الفقهيــة علــى املســائل الهبيــة ،حتــت رعايــة إدارة التوعيــة الدينيــة
ابلشئون الصحية ابلرأض ،الرأض 7-6 ،حمرم 1429هـ 16-15 -يناير 2008م.
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 -108د .حممــد ب ـن عبــد العزيــز املبــارك :قاعــدة درء املفاســد مقــدم علــى جلــب املصــاحل وتهبيقاهتــا الهبيــة ،حبــث
مق ــدم لن ــدوة تهبي ــق القواع ــد الفقهي ــة عل ــى املس ــائل الهبي ــة ،حت ــت رعاي ــة إدارة التوعي ــة الديني ــة ابلش ــئون الص ــحية
ابلرأض ،الرأض 7-6 ،حمرم 1429هـ 16-15 -يناير 2008م.
 -109حممــد بــن عبــد هللا التمبكــيت :القواعــد والضـوابط الفقهيــة عنــد شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة يف األميــان والنــذور،
(رسالة ماجستةر) ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة1419 ،هـ.
 -110حممد املنجد :خهبة مفرغة بعنوان :التساهل يف االحتجاج ابلضرورة.
 -111املــرداوي ،علــي بــن ســليمان :اإلنصــاف يف معرفــة الـراجح مــن اخلــالف علـى مــذهب اإلمــام أمحــد ،حتقيــق:
حممد حامد الفقي ،بةروت ،دار إحياء الرتاث العريب ،د.ت.
 -112مســلم بــن احلجــاج أبــو احلســني القشــةري النيســابوري :صــحيح مســلم ،حتقيــق :حممــد فـؤاد عبــد البــاقي ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بةروت ،د.ت.
 -113املشــيقح ،خالــد بــن علــي :العقــد اللمــني بشــرح منظومــة ابــن عليمــني ،اعتــىن بــه :مفتــاح الفهمــي ،وإب ـراهيم
احلميضي.
 -114ابن منظور ،حممد مكرم األفريقي :لسان العرب ،بةروت ،دار صادر ،ط ،1د.ت.
حرف ( ن ):
 -115د .انهــدة عهــا هللا الشــمروخ :تهبيقــات القواعــد الفقهيــة يف األحكــام الهبيــة قاعــدات :ال ضــرر وال ض ـرار
واملشــقة جتلــب التيســةر ،حبــث مقــدم لن ـدوة تهبيــق القواعــد الفقهيــة علــى املســائل الهبيــة ،حتــت رعايــة إدارة التوعيــة
الدينية ابلشئون الصحية ابلرأض ،الرأض 7-6 ،حمرم 1429هـ 16-15 -يناير 2008م.
 -116ابن ـيم احلنفـي ،زيـن الـدين ابـن إبـراهيم :األشـباه والنظـائر ،حباشـيته نزهـة النـواظر علـى األشـباه والنظـائر
البن عابدين احلنفي ،حتقيق وتقدمي :حممد مهيع احلافظ ،دمشق ،دار الفكر ،ط1403 ،1هـ1983-م.
 -117النــدوي ،علــي أمحــد :القواعــد الفقهيــة وأثرهــا يف الفقــه اإلســالمي ( ،رســالة مــا جســتةر) ،جامعــة أم القــرى،
1403هـ1983 -م.
 -118النســائي ،أمحــد بــن شــعيب أبــو عبــد الــرمحن :اجملت ـ مــن الســنن ،حتقيــق :عبــد الفتــاح أبــو غــدة ،مكتــب
املهبوعات اإلسالمية ،حلب ،ط1406 ،2هـ 1986 -م.
 -119النووي :روضة الهالبني وعمدة املفتني ،بةروت ،املكتب اإلسالمي ،ط1405 ،2هـ.
حرف ( هـ ):
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 -120د .هــاين بــن عبــد هللا اجلبــةر :القواعــد والضـوابط الفقهيــة املــؤثرة يف أحكــام العمــل الهــيب ،حبــث مقــدم لنــدوة
تهبيــق القواعــد الفقهيــة علــى املســائل الهبيــة ،حتــت رعايــة إدارة التوعيــة الدينيــة ابلشــئون الصــحية ابلــرأض ،الــرأض،
 7-6حمرم 1429هـ 16-15 -يناير 2008م.
حرف ( و ):
 -121وزارة األوق ــاف والش ــئون اإلس ــالمية الكويتي ــة :املوس ــوعة الفقهي ــة ،دار ذات السالس ــل ،ط1404 ،2ه ـ ـ-
1983م.
 -122وهبة الزحيلي :نظرية الضرورة الشرعية ،دار الفكر املعاصر ،ط1997 ،1م.
حرف ( ي ):
 -123يوســف اجلزائــري :مقــال" :ض ـوابط قاعــدة الضــرورات تبــيح احملظــورات ،منقــول مــن موقــع الشــيخ الــدكتور
فركوس اجلزائري.
 -124د .يوس ــف القرض ــاوي :مق ــال "رعاي ــة الض ــرورات واألع ــذار يف التشـ ـريع اإلس ــالمي" ،ع ــن موق ــع املوس ــوعة
اإلسالمية.
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