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ظورات  يح امل   قاعدة الضرورات ت
ها املالية املعاصرة   مدلولها وضوابطها وتطبيقا

  
  يح منور إقبال ملك

  
  

ن  املستخلص. لف رج عن امل ر ورفع ا س إن شرعتنا الغراء جاءت بالت
ذا  ن وتو  بطوا عددا من القواعد والضوابط تب وإن العلماء است

م تلكم  . وإن من أ ظورات". املع يح امل القواعد قاعدة "الضرورات ت
اضر رأيت أن أجعل  ذه القاعدة  وقتنا ا ر الغلط  استعمال  وملا ك
ذه القاعدة، أستكشف من خاللھ مدلولها  موضوع بح دراسة 
ذه  مية  ذه الورقة أ وضوابطها وكيفية تطبيقها. فبادئ ذي بدء تو 

ها.  القاعدة وتحدد مدلولها وضوابطها عض املسائل املتعلقة  وتحرر 
هذه  عض القواعد املهمة ال لها ارتباط وثيق  عرج أيضا باختصار ع  و
عض املسائل املالية املعاصرة ال  ستعرض الورقة  ر  القاعدة. و األخ
ة استخدامها من عدمها  ن مدى  ذه القاعدة وتب ها  اسُتخِدم ف

نادا إ القواعد والضوابط ررة  الورقة.  اس   امل
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  املقدمة

مال بل أرسل الرسل وأنزل الكتب  ركنا  إن هللا خلقنا لنعبده وحده ولم ي
عا أن أوجب  أباه. ومن حكمتھ سبحانھ و ھ و رضاه ومايكر ن لنا ما يحبھ و ليب

: عا لفنا إال ما نطيقھ. قال هللا   مج  حج مث ُّ  علينا أشياء وحرم علينا أشياء ولم ي
 مغ جغ جعمع مظ حط مض خض حض جض  خصمص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح
 مم حمخم جم هل مل خل حل  جل مك خكلك حك جك مق حق مف خف حف  جف
وعن .  ]٢٨٦البقرة: [ َّ  مي خي حي جي ٰه مه جه  منهن خن حن جن

ررة (ر هللا عنھ) قال: "ملا نزلت ع رسول هللا (ص هللا عليھ وسلم) {هلل  أبي 
أو تخفوه يحاسبكم بھ هللا  ما  السماوات وما  األرض وإن تبدوا ما  أنفسكم

ء قدير} [البقرة:  شاء وهللا ع كل  عذب من  شاء و ]، قال: ٢٨٤فيغفر ملن 
اب رسول هللا ص هللا عليھ وسلم، فأتوا رسول هللا ص  فاشتد ذلك ع أ
هللا عليھ وسلم ثم بركوا ع الركب، فقالوا: أي رسول هللا، كلفنا من األعمال ما 

جهاد والصدقة، وقد نطيق، الصال  ذه اآلية وال نطيقها، أة والصيام وا نزلت عليك 
ن من  ل الكتاب قال رسول هللا ص هللا عليھ وسلم: "أتردون أن تقولوا كما قال أ
ر"،  نا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املص قبلكم سمعنا وعص

ر، ها  قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املص ا القوم، ذلت  رأ فلما اق
ا: {آمن الرسول بما أنزل إليھ من ربھ واملؤمنون كل آمن  هم، فأنزل هللا  إثر ألسن
ن أحد من رسلھ وقالوا سمعنا وأطعنا  باهلل ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ ال نفرق ب

ر} [البقرة:  ، فأ٢٨٥غفرانك ربنا وإليك املص عا ها هللا  نزل ]، فلما فعلوا ذلك 
ت ربنا ال  س ها ما اك ت وعل لف هللا نفسا إال وسعها لها ما كس هللا عز وجل: {ال ي

نا أو أخطأنا} [البقرة:  س عم" {ربنا وال تحمل علينا إصرا ٢٨٦تؤاخذنا إن  ] "قال: 
عم" {ربنا وال تحملنا ما ال ٢٨٦كما حملتھ ع الذين من قبلنا} [البقرة:  ] "قال: 

عم" {واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت موالنا ٢٨٦بقرة: طاقة لنا بھ} [ال ] "قال: 
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افرن} [البقرة:  يح مسلم: ٢٨٦فانصرنا ع القوم ال عم" ( ). و ١٢٥] "قال: 
عا قال: "قد فعلت"  املواضع الثالثة  حديث ابن عباس(ر هللا عنھ) أن هللا 

يح مسلم:  عم" (  ).١٢٦بدل قولھ: "

:وإن من أبر  عا رج. قال هللا  سر ورفع ا م سمات شرعتنا ال  هئ    ُّ ز وأ
: َّ جتحت هب مب خب حب  جب رة معلومة. ومن ٧٨[ا ذا كث ]. واألدلة ع 

بطھ وقعده العلماء بقولهم:  ر ما ذكره هللا  كتابھ واست س ذا الت ر  مظا
ذه القاعدة ر الغلط  استعمال  ظورات". وملا ك يح امل  وقتنا  "الضرورات ت

ذه القاعدة وأستكشف من خاللھ  اضر رأيت أن أجعل موضوع بح دراسة  ا
ذه القاعدة  النقاط  مية دراسة  مدلولها وضوابطها وكيفية تطبيقها. وتتج أ

  التالية:

ي بيانھ  )أ ( ر من موضع كما سيأ ا هللا  كتابھ  أك ذه القاعدة ذكر  .أن أصل 

ذه القاعدة   )ب ( رة تطبيقات  اضرك اطئة)  عصرنا ا يحة أو ا  .(سواء ال

ها   )ج ( ذه الشرعة وصالحي ذه القاعدة كمال  ن من خالل دراسة  ب أنھ ي
ان. ل زمان وم  ل

ر من   )د ( ذه القاعدة حيث اتخذ كث اصل  تطبيق  ر ا ل الكب سا ال
رمات أو ذرعة للتخلص والتفلت من  اب امل ذه القاعدة ستارا الرت الناس 

ذه القاعدة االل  ام الشرعة، بل بلغ األمر عند البعض أن استخدموا  ام بأح
ى.  لالنحالل من الشرعة بأكملھ، وهللا املستعان وإليھ املشت
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ذه القاعدة   الدراسات السابقة حول 

هم  الفقھ  ذه القاعدة وضوابطها  ثنايا كت لقد ذكر علمائنا السابقون 
ر وأصول الفقھ والقواعد ديث. وأما أبحاث املعاصرن  والتفس الفقهية وشروح ا

: ها كالتا ها م هذه القاعدة فما وقفت عل   املتعلقة 

. –نظرة الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوض  .١ بة الزحي  و
ام الفقهية  .٢  .محمد إقبال مسعود ندوي  –الضرورة ومدى تطبيقها  األح
امها  الشرعة اإلسال  .٣ ري. –مية الضرورة وأح  محمد حسن ع عس
جنائي اإلسالمي والقانون الوض  .٤  يوسف قاسم. –نظرة الضرورة  الفقھ ا
 عبد الكرم زدان. –حالة الضرورة  الشرعة اإلسالمية  .٥
ا وضوابطها  .٦  جميل محمد بن مبارك. –نظرة الضرورة الشرعية: حدود
عاد  .٧ اب أبو سليمان –فقھ الضرورة وتطبيقاتھ املعاصرة: آفاق وأ  .عبد الو
ها املعاصرة  .٨ ي –حقيقة الضرورة الشرعية وتطبيقا ا ج  .محمد بن حسن ا
ها املعاصرة  الفقھ  .٩ ظورات وتطبيقا يح امل قاعدة الضرورات ت

 حسن السيد خطاب. –اإلسالمي 
 يوسف القرضاوي. –الضرورات الشرعية  .١٠
 قرضاوي.يوسف ال –رعاية الضرورات  الشرعة اإلسالمية  .١١
ظورات  بيان حكم القضايا الفقهية  .١٢ يح امل أثر قاعدة الضرورات ت

 إسماعيل غازي مرحبا. –املعاصرة: النوازل الطبية نموذجا 
ظورات وتطبيقها  املجال الط  .١٣ يح امل ر  –قاعدة الضرورة ت أم

ادي.  فوزي بن أحمد نور 
حمود محمد عبد م –الضرورة  الشرعة اإلسالمية والقانون الوض  .١٤

.  العزز الز
ا  .١٥ ا وقواعد اجة الشرعية حدود . –ا  أحمد كا



ة المعاصرة   قاتها المال طها وتطب ح المحظورات مدلولها وضوا  ٥٨٥           قاعدة الضرورات تب

هادات  .١٦ ها ع االج لة الضرورة وتطبيقا ل م اجة ال ت ضوابط ا
 وليد صالح الدين الزر. –املعاصرة 

ام ممارسات األقليات املسلمة  .١٧ اجة ع أح صا  –أثر الضرورة وا
ش.  بن عبد هللا الدرو

حرم من املهن  أثر .١٨ اجة وعموم البلوى فيما يحل و الضرورة وا
ارون عبد الكرم. –والوظائف خارج ديار اإلسالم ي   أحمد تيجا

شرع اإلسالمي  .١٩ ما  ال اجة وأثر اب أبو  –الضرورة وا عبد الو
  سليمان.

ذه القاعدة وإن نقاط  ذا ما وقفت عليھ من بحوث املعاصرن حول 
:التم  بح    ذا 

ذه املسألة.  )أ ( ن شتات  ب ب رت جمع وال  ا

عض املسائل املتعلقة بالقاعدة ال لم   )ب ( إكمال النقص املوجود  
 ُيتطرق إليھ.

  تطبيق القاعدة ع املسائل املالية املعاصرة.  )ج (

ظورات يح امل   أصل قاعدة الضرورات ت

عا  كتابھ  بطها العلماء مما ذكره هللا  حيث تكرر ذكره ذه القاعدة است
: عا    خمسة مواضع من كالمھ. قال هللا 

 ىن نن من زن رن مم يلام ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف  ُّ 
 ]١٧٣[البقرة:  َّ جئ يي ىي  ني مي ريزي ٰى ين
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 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ وقال تعاىل: 
 ٌّ ٰرٰى  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من
 رت  يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ
 َّ مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث يترث ىت نت مت زت

  ]٣املائدة: [

 جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ وقال تعاىل: 
  ]١١٩األنعام: [ َّ ىهيه مه

 خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ُّ  وقال تعاىل:
  جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ
  ]١٤٥األنعام: [ َّ حص مس خس حس

 ٰى ىنين نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك ُّ  وقال تعاىل:
  ]١١٥النحل: [ َّ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري

ذه املسألة  القرآن   و ما السر  تكرار  هنا سؤال يطرح نفسھ و و
ذا إال ما ذكره  قيقة لم أجد من نبھ ع  ر من موضع وبألفاظ متقاربة؟ ا أك

ره لآلية  عام واآلية  ١٤٥الفخر الرازي  تفس سورة النحل   ١١٥ سورة األ
عا أن  ن هللا  عام: " ملا ب ر اآلية من سورة األ ن أعاله. قال  تفس املذكورت
ت إال بالو قال: قل ال أجد  ما أو إ محرما ع  التحرم والتحليل ال يث
و بيان ما يحل  ذا ليظهر أن املراد منھ  طاعم يطعمھ أي ع آكل يأكلھ وذكر 

حرم من املأكوالت. ها:  و ها: الدم املسفوح وثال ثم ذكر أمورا أربعة: أولها: امليتة وثان
 : عا ر هللا فقولھ  ل بھ لغ و الذي أ عها: الفسق و ير فإنھ رجس ورا م ا
ذه  ذه األربعة مبالغة  بيان أنھ ال يحرم إال  قل ال أجد  ما أو إ محرما إال 
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ت أنھ ال  لالت إال بالو األربعة وذلك ألنھ ملا ث رمات وامل طرق إ معرفة امل
عا  ت أنھ  عا إال إ محمد عليھ الصالة والسالم وث ت أنھ ال و من هللا  وث
ذه األربعة كان  رمات إال  ي ال أجد فيما أو إ محرما من امل يأمره أن يقول: إ

ذه األربعة. واعلم أ ن ذا مبالغة  بيان أنھ ال يحرم إال  ذه السورة مكية فب ن 
ذه األربعة ثم أكد ذلك بأن قال   ذه السورة املكية أنھ ال محرم إال  عا  
ر هللا بھ فمن  ل لغ ير وما أ م ا سورة النحل: إنما حرم عليكم امليتة والدم و

ر باغ وال عاد فإن هللا غفور رحيم [النحل:  ] وكلمة (إنما) تفيد ١١٥اضطر غ
صر ف ذه األربعة ا رمات   قد حصلت لنا آيتان مكيتان يدالن ع حصر امل

ذه األربعة فقال: إنما حرم  ن  سورة البقرة و مدنية أيضا أنھ ال محرم إال  فب
ر هللا [البقرة:  ل بھ لغ ير وما أ م ا ] وكلمة (إنما) ١٧٣عليكم امليتة والدم و

ذه اآلية املدنية  صر فصارت  مطابقة لتلك اآلية املكية ألن كلمة: (إنما) تفيد ا
لمة إنما  اآلية املدنية مطابقة لقولھ: قل ال أجد  ما أو إ  صر ف تفيد ا
: أحلت  عا عا  سورة املائدة قولھ  محرما إال كذا وكذا  اآلية املكية ثم ذكر 

عام إال ما يت عليكم [املائدة:  هيمة األ املفسرون ع أن املراد ] وأجمع ١لكم 
و قولھ: حرمت عليكم  ذه اآلية بقليل و عد  و ما ذكره  بقولھ: إال ما يت عليكم 
ردية  ر هللا بھ واملنخنقة واملوقوذة وامل ل لغ ير وما أ م ا امليتة والدم و

ذه األشياء أقسام امليتة ٣والنطيحة وما أكل السبع إال ما ذكيتم [املائدة:  ] وكل 
ت أن و  ها بالتحليل فث هم كانوا يحكمون عل ا بالذكر أل عا إنما أعاد أنھ 

صر"  ذا ا كم وع  ذا ا ا كانت مستقرة ع  الشرعة من أولها إ آخر
عا حصر ١٦٨/ ١٣(مفاتيح الغيب:  ر اآلية من سورة النحل: "إنھ  ). وقال  تفس

ذه ال ذه األشياء األربعة   رمات   صر امل سورة ألن لفظة: (إنما) تفيد ا
: قل ال أجد  ما أو  عا عام  قولھ  ذه األربعة  سورة األ ا أيضا   وحصر

عام:  ا أيضا  ١٤٥إ محرما ع طاعم [األ اتان السورتان مكيتان، وحصر ] و
هذه اللفظة وردت  سورة البقر  ذه اآلية  ة ذه األربعة  سورة البقرة ألن 
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ذه السورة: أحلت لكم  عا قال  أول  ا أيضا  سورة املائدة فإنھ  وحصر
عام إال ما يت عليكم [املائدة:  هم. وأجمعوا ١هيمة األ ل إال ما يت عل ] فأباح ال

عا  تلك السورة: حرمت عليكم امليتة  و قولھ  ع أن املراد بقولھ: عليكم 
ل ير وما أ م ا ر هللا بھ [املائدة:  والدم و ] فذكر تلك األربعة املذكورة  ٣لغ

ردية والنطيحة وما أكل السبع  تلك السور الثالثة ثم قال: واملنخنقة واملوقوذة وامل
ذه األشياء داخلة  امليتة، ثم قال: وما ذبح ع ٣إال ما ذكيتم [املائدة:  ] و

و أحد األقسام الداخلة تحت قولھ: وما أ ذه النصب و ت أن  ر هللا فث ل بھ لغ
ذه األربع، سورتان مكيتان، وسورتان  رمات   السور األربعة دالة ع حصر امل
عا  تان، فإن سورة البقرة مدنية. وسورة املائدة من آخر ما أنزل هللا  مدن
ذه األربع إال ما خصھ اإلجماع والدالئل  باملدينة، فمن أنكر حصر التحرم  

ذه السورة دلت ع أن حصر القاطعة ك ان  محل أن يخ عليھ، ألن 
ا، وأول املدينة  ذه األربع كان شرعا ثابتا  أول أمر مكة وآخر رمات   امل
ذه السور األربع قطعا لألعذار وإزالة  ذا البيان   عا أعاد  ا وأنھ  وآخر

هة، وهللا أعلم" (مفاتيح الغيب:    ).٢٨١/ ٢٠للش

عل ذه اآليات األربع أمران: األول: وأقول  يقا ع كالمھ: إن ما ذكره هللا  
ها  حالة االضطرار. واقتصر  ي: إباح حرمة األنواع األربع من املطعومات. الثا
رحمھ هللا  تحليلھ ع املسألة األو فقط ولم يتطرق إ مسألة السر  تكرار 

ذه األشياء  حالة االضطرار. كا عا أن يكرر إباحة  ن من املمكن هلل سبحانھ و
ها  حالة االضطرار ولكن  رمات من املطعومات فقط دون تكرار إباح ذكر امل
ا  املواضع األربع بل وزاد موضعا خامسا صرح فيھ  اقتضت حكمتھ أن يكرر
ان ر  األذ ذا لي ذا أن هللا كرر  ها  حالة االضطرار. والذي ظهر     بإباح
رمات محصورة قليلة  ر حيث أن امل س ذه الشرعة جاءت بالغاية  الت أن 
ر الذي قد يحتاجھ  س ها تباح  حالة االضطرار وأن الت رمات فإ ذه امل وح 
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هادات الناس  ركھ الج عا أيضا وحدده ولم ي نھ هللا  لف  حياتھ قد ب امل
سر ومن أراد تحليل ا م. فالشرعة كلها  وا رمات والتخلص من الواجبات و مل

عا أعلم.   بدعوى املشقة فكالمھ مردود عليھ. وهللا 

رى  لية الك ها بالقواعد ال   عالق

ذكر العلماء أنھ يمكن إرجاع جميع مسائل الفقھ إ خمس قواعد كلية 
رى و (األشباه والنظائر للسيوطي:    ): ٨-٧ك

ا. .١  األمور بمقاصد
ن ال يزال بالشك. .٢  اليق
ر.امل .٣ س  شقة تجلب الت
 الضرر يزال. .٤
 العادة محكمة. .٥

ظورات" فقد أدرجھ البعض تحت قاعدة  يح امل وأما قاعدة "الضرورات ت
ي:  ؛ ٨٤؛ األشباه والنظائر للسيوطي: ٤٥/ ١"الضرر يزال" (األشباه والنظائر للسب

لف  اضطرار،٧٣األشباه والنظائر البن نجيم:  ر إذ أن وقوع امل  ). ووجهھ ظا
رم. وأدرجھ البعض اآلخر تحت قاعدة "  اب امل ذا الضرر بارت زال  ضرر. و

ر" (الوج  إيضاح قواعد الفق س لية:  ھاملشقة تجلب الت ). ووجهھ أن ٢٣٤ال
رم إلزالة املشقة. اب امل ر بإباحة ارت س   االضطرار مشقة تجلب الت

ن ال يزول بالشك"  ر مباشرة بقاعدة "اليق ها ع ولھ عالقة غ ستدل  فإنھ 
ي ذكره. ذه القاعدة كما سيأ   إحدى ضوابط 
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ظورات يح امل   املع اإلجما لقاعدة الضرورات ت

جئة وأنھ ال يندفع تلك  لف ضرورة م مع القاعدة أنھ إذا عرض للم
رم ما دامت الضرورة  رخص بفعل امل رم فإنھ يباح لھ ال اب امل الضرورة إال بارت

جز عن  قائمة و حدود لف إذا  دخل أيضا  مع القاعدة أن امل ضرورتھ. و
جز" (إعالم  سقط عنھ إذ "ال واجب مع  ها تخفف أو  عض الواجبات فإ أداء 

ن:  ر: ٣/٢٢٧املوقع س   ).٢٨٩/ ١؛ القواعد والضوابط الفقهية املتضمنة للت

  تحديد مع الضرورة  القاعدة

عرفه رات الفقهاء   عب م للضرورة ومع اختالفهم فه متقاربة اختلفت 
و  ي: "الضرورة: مشتقة من الضرر، و جرجا عض. قال ا عضها أشمل من  إال أن 

  ).١٣٨النازل مما ال مدفع لھ" (التعرفات: 

وف ع النفس من الهالك علما أو ظنا"  وقال أحمد الدردير: " ا
 : ر مع حاشية الدسو   ).١١٥/ ٢(الشرح الكب

لك، أو قارب" وقال ال ناول املمنوع  سيوطي: "فالضرورة: بلوغھ حدا إن لم ي
  ).٨٥(األشباه والنظائر: 

اجة إليھ إ حد الضرورة كحفظ  وقال املناوي: "الضروري: ما اتصلت ا
سب، فاملال فالعرض" (التوقيف ع مهمات  الدين فالنفس فالعقل فال

 ).٢٢٢التعارف: 

ذه التعرفات األ  مكننا قلت: أحسن  ا. و ر رة فه أو وأشمل من غ خ
رم   ذه التعرفات مع الضرورة ال يباح معها امل أن نضبط من خالل 

  النقاط التالية:



ة المعاصرة   قاتها المال طها وتطب ح المحظورات مدلولها وضوا  ٥٩١           قاعدة الضرورات تب

مس إن   )أ ( أن يبلغ املشقة بالعبد حدا يخاف معھ ضياع أحد الضرورات ا
رم.  لم يرتكب امل

ر  )ب ( مس بوسيلة أخرى غ فاظ ع أحد الضرورات ا  أال يمكن ا
رم. اب امل  ارت

غلب ع ظنھ ظنا غالبا فوات أحد الضرورات   )ج ( لف أو  يقن امل أن ي
رام. مس إن لم يواقع ا  ا

  تحديد مع اإلباحة  القاعدة
إذا أطلق اإلباحة أو املباح  كالم الفقهاء فإنھ يراد بھ "ما ال يثاب ع فعلھ 

عاقب ع تركھ" (الورقات:  ة بقولھ: "ما أذن هللا  فعلھ ). وحده ابن قدام٨وال 
رن بذم فاعلھ وتاركھ وال مدحھ" (روضة الناظر وجنة املناظر:  ر مق / ١وتركھ، غ

ي بقولھ: "اإلباحة:  اإلذن بإتيان الفعل كيف شاء ١٢٨ جرجا ). وعرفها ا
و ٨الفاعل" (التعرفات:  ذا وإنما  س  ذه القاعدة ل ). ولكن املراد باإلباحة  

ثم وعدم املؤاخذة. فمن ارتكب محرما  حالة االضطرار فال إثم عليھ  رفع اإل
ر ففيھ خالف  ظور حق ما للغ اآلخرة وال عقوبة عليھ  الدنيا إال أن يتعلق بامل

: عا ذا قولھ  ي. والدليل ع  عا كما سيأ ن الفقهاء رحمهم هللا   رن مم  ُّ  ب
عا اإلثم عن املضطر. قال ] فنف١٧٣[البقرة:  َّ ريزي ٰى ين ىن نن من زن ى هللا 

رج والضيق" (مفاتيح الغيب:  ). وقال ١٩٣/ ٥الرازي: "فال إثم عليھ معناه رفع ا
ل  سوبة إ الرخصة  : "اإلباحة امل رج  الشاط من قبيل اإلباحة بمع رفع ا

رك. فالذ ن الفعل وال ر ب يظهر من نصوص  يأم من قبيل اإلباحة بمع التخي
ر ا رج ال باملع اآلخر. وذلك ظا ها بمع رفع ا عا فمن  لرخص أ قولھ 

ر باغ وال عاد فال إثم عليھ" [املوافقات:   ).٣١٨/ ١اضطر غ
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ظور  القاعدة   تحديد مع امل
عاقب ع فعلھ"  رم شرعا أي "ما يثاب ع تركھ و و امل ظور  امل

نا أن ا٨(الورقات:  همنا  يح كل محرم فثمة ). والذي  لضرورة الشرعية ال ت
يحھ من  يحھ الضرورة وما ال ت مكن ضبط ما ت محظورات ال تباح البتة. و

ن: ن أساسي رمات بضابط   امل

، أي كل ما حرم من أعمال القلوب كاإليمان وسائر االعتقاداتما يتعلق ب  ) أ(
ذا قولھ  االعتقادات وأعمال القلوب فال تباح  حالة من األحوال. واألصل  

:  ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  ُّ  عا
]. ١٠٦النحل: [ َّ  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث

وأجمع العلماء ع أن من أكره ع الكفر فكفر بقلبھ فقد خرج من امللة ولذا لم 

م ن  كفر :عذر هللا املستضعف عا  لك  خك حك جك مق حق مف ُّ  . قال 
 من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك
 زت رت يب ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ  زئ رئ  ُّ  إ أن قال: َّ  هن

 ].٣٣-٣١سبأ: [ َّ زث رث يت ىت نت مت
ء من أفعال  وقال السيوطي: "قال العلماء: ال يتصور اإلكراه ع 

  ).٢٠٨القلوب" (األشباه والنظائر: 

اب   ) ب( اصل بارت رم  حالة الضرورة ما دام الضرر ا اب امل يباح ارت
رم أقل من الضرر ال ذا امل ابھ. وقد أو السيوطي  جئة الرت واقع بالضرورة امل

ها، ......وقولنا: "  ها ع شرط عدم نقصا ظورات  يح امل فقال: "الضرورات ت
يا فإنھ ال يحل أكلھ للمضطر  ها " ليخرج ما لو كان امليت ن ها ع شرط عدم نقصا

جة املضطر. وما لو أكره ع  القتل أو الزنا، ألن حرمتھ أعظم  نظر الشرع من م
جة املكره،  هما من املفسدة ال تقابل حفظ م هما باإلكراه ملا ف فال يباح واحد م
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تك حرمتھ أشد من  ش، فإن مفسدة  ن فال ين ها. وما لو دفن بال تكف أو تزد عل
راب مقامھ" (األشباه والنظائر:  ر بال  ).٨٤عدم تكفينھ الذي قام الس

رم   اب امل   حالة الضرورةحكم ارت
رم  اب امل لف املضطر ال إثم وال حرج عليھ  ارت علمنا مما سبق أن امل

ل يجب عليھ ذلك  رم  –للتخلص من اضطراره ولكن  رخص بفعل امل أم  –أي ال
الكھ أو ضياع أحد الضرورات  رام ولو أدى ذلك إ  يار بأن يتجنب ا لھ ا

مس؟ اختلف العلماء  ذلك اختالفا ك عض املسائل ذكروا أنھ يجب ا را ففي  ث
رم اب امل عض اآلخر ذكروا  عليھ اإلقدام ع ارت كأكل امليتة للمضطر و 

لمة الكفر عند اإلكراه. ونجد  العكس أن األو لھ أال يأخذ بالرخصة كالتلفظ ب
هم  املسألة الواحدة حيث  ب واحد اختلفوا فيما بي أيضا أن العلماء من مذ

رخص (نظرة يقول  ة عدم ال ر وبعضهم بأولو عضهم بالوجوب وبعضهم بالتخي
ا وضوابطها:  –الضرورة الشرعية  عض العلماء أن ١٩٥-١٨٣حدود ). وذكر 

رم للضرورة ع ثالثة مراتب، فقال الرازي: "اعلم أن لإلكراه  اإلقدام ع فعل امل
: أن يجب الفعل املكره عليھ مث ھ ع شرب مراتب. املرتبة األو ل ما إذا أكر

ھ عليھ بالسيف فههنا يجب األكل، وذلك  ير وأكل امليتة فإذا أكر مر وأكل ا ا
هذا األكل،  ذه الصورة إال  يل إليھ   ألن صون الروح عن الفوات واجب، وال س
، فوجب أن يجب  عا ق هللا  انة  ذا األكل ضرر ع حيوان وال فيھ إ س   ول

عا هلكة [البقرة: لقولھ  ر ١٩٥: وال تلقوا بأيديكم إ ال ] . املرتبة الثانية: أن يص
لمة الكفر  ھ ع التلفظ ب ر واجبا، ومثالھ ما إذا أكر ذلك الفعل مباحا وال يص
فههنا يباح لھ ولكنھ ال يجب كما قررناه. املرتبة الثالثة: أن ال يجب وال يباح بل 

ھ  ذا مثل ما إذا أكر سان آخر أو ع قطع عضو من يحرم، و سان ع قتل إ إ
رمة األصلية" (مفاتيح الغيب:    ).٢٧٥/ ٢٠أعضائھ فههنا يبقى الفعل ع ا
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ن ما يجب وما ال يجب األخذ بھ  ب الفرق  كالم الفقهاء ب وذكر الغزا س
رك أكل امليتة  ركھ ك ع ب من الرخص فقال: "فإن قيل: فالرخص تنقسم إ ما 

ع كاإلفطار والقصر وترك كلمة الكفر واإل  فطار عند خوف الهالك وإ ما ال 
س ما يجب اإلتيان بھ رخصة ؟وكيف  وترك قتل من أكره ع قتل نفسھ فكيف 
سميتھ رخصة وإن كانت واجبة فمن حيث  ن البعض والبعض ؟ قلنا: أما  فرق ب

الك نفسھ بالعطش وجوز لھ  لف إ ة إذ لم ي مر أن فيھ ف سكينھ با
ة ورخصة  و ف وأسقط عنھ العقاب فمن حيث إسقاط العقاب عن فعلھ 
ية  ب الفرق فأمور مص و عزمة. وأما س ومن حيث إيجاب العقاب ع تركھ 
هم من  سالم للصائل وم هم من لم يجوز االس ها فم هدون وقد اختلفوا ف ا املج رآ

ره محظور كقتلھ وإنما جوز  سقط حق نفسھ جوز وقال قتل غ لھ نظرا لھ ولھ أن 
جة  هلك نفسھ ليمتنع عن ميتة وخمر فإن حفظ امل س لھ أن  إذا قابلھ مثلھ ول

مر  حالة نادرة" (املستصفى:  م  الشرع من ترك اليمتة وا ). ١٨٦/ ١أ
اب  ة، فم نقص ضرر ارت فيت من كالمھ أنھ يرى أن األمر راجع إ املص

رم عن الضرو  ة. والختالف الناس  تقدير امل رة كان  اإلقدام عليھ مص
ذه املسائل.    املصا واملفاسد اختلفوا  حكم 

سوط  نفية أن يذكر ضوابط لهذه املسائل فقال: "و م عض ا وحاول 
ذه املسائل أن ما حرمھ النص حالة االختيار ثم  ر زاده، األصل  تخرج  خوا

و ير  أبيح حالة االضطرار و م ا مما يجوز أن يرد الشرع بإباحتھ كأكل امليتة و
مر وإباحة الفطر  رمضان للمسافر واملرض، إذا امتنع عن ذلك ح  وشرب ا
س  التورع عن املباح إعزاز  قتل كان آثما؛ ألنھ أتلف نفسھ ال إلعزاز دين هللا إذ ل

  ثما. دين هللا. ومن أتلف نفسھ ال إلعزاز دين هللا كان آ
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س مما  و ل وما حرمھ النص حالة االختيار ورخص فيھ حالة االضطرار و
يجوز أن يرد الشرع بإباحتھ كالكفر باهلل ومظالم العباد إذا امتنع فقتل كان 

رم.  اب امل جتھ إلعزاز دين هللا حيث تورع عن ارت   مأجورا؛ ألنھ بذل م

ت حرمتھ بالنص ولم يرد نص بإباحتھ حالة  الضرورة كاإلكراه ع وكذا ما ث
يح إذا امتنع عن ذلك  ترك الصالة  الوقت وع الفطر  رمضان للمقيم ال
جتھ إلعزاز دين هللا وقتل الصيد للمحرم كذلك"  فقتل كان مأجورا؛ ألنھ بذل م

ر ع تحرر الكمال بن الهمام:  ذا محاولة منھ ١٤٧/ ٢(التقرر والتحب ). و
ال  عض لضبط ما وجده من ا جملة وعليھ  و كالم حسن  ا بھ و ف  مذ

ذا محل بيانھ والتفصيل فيھ. س    املالحظات ل

ظورات يح امل   ضوابط قاعدة الضرورات ت
رم بناء ع أن  اب امل رخص بارت وا أن ال ن العلماء وأو لقد ب
س ع إطالقھ وأنھ مقيد بقواعد وضوابط،  ظورات" ل يح امل "الضرورات ت

ها : وبيا   كالتا

مة أو يتوقع حصولھ ظنا  الضابط األول: ون الضرورة متيقنة ال متو أن ت
ها. عد حصول أمارا   غالبا 

رم فإنھ سوف  لف أنھ إن لم يرتكب امل يقن امل ذا الضابط أن ي مع 
غلب ع ظنھ ذلك ظنا  مس؛ أو  الكھ أو ضياع أحد الضرورات ا يؤدي ذلك إ 

دل عليھ قولھ غالبا بأن كان لديھ أ جئة. و ة ع وقوع الضرورة امل مارات وا

 :  لك اك  ىقيق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت  نت مت زت رت  ُّ عا
  مي زي ري ٰى ين ىن نن زنمن  رن مم يلام ىل مل يك ىك مك
 حج مث هت مت حتخت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
ساء:  َّ  مج مة ٩٩-٩٧[ال ن الضرورة املتو ذه اآليات الفرق ب عا   ن هللا  ]. فب
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مة. قال و  جئون إ الضرورة املتو الضرورة املتحققة، وشدد الوعيد ع من ي
و أن القوم  هم وفيھ سؤال، و عفو ع : فأولئك عس هللا أن  عا الرازي: "ثم قال 
لفا  لف بھ، وإذا لم يكن م ر م ء غ جرة، والعاجز عن ال ملا كانوا عاجزن عن ال

 قال:بھ لم يكن عليھ  تركھ عقوبة، فلم 

) كلمة  هم والعفو ال يتصور إال مع الذنب، وأيضا (عس عفو ع عس هللا أن 
جواب عن األول:  ذا يقت عدم القطع بحصول العفو  حقهم. وا اإلطماع، و
ء مع ضرب من املشقة وتمي  ون قادرا ع ذلك ال أن املستضعف قد ي

د الذي ال يحصل  عنده الرخصة الضعف الذي يحصل عنده الرخصة عن ا
ون كذلك،  سان بنفسھ أنھ عاجز عن املهاجرة وال ي بھ، فربما ظن اإل شاق ومش
ب شدة النفرة قد  ها شاقة ع النفس، وبس جرة عن الوطن فإ وال سيما  ال
اجة إ  ون كذلك، فلهذا املع كانت ا سان كونھ عاجزا مع أنھ ال ي يظن اإل

ذا املقام" (مف  ). ١٩٧/ ١١اتيح الغيب : العفو شديدة  

، َقاَل:  ِ ّ ِ ْي
ِبي َواِقٍد اللَّ

َ
ذا الضابط ما رواه اإلمام أحمد "َعْن أ ومن األدلة ع 

َْيَتِة؟ َقاَل: " 
ْ
َنا ِمَن امل

َ
َها َمْخَمَصٌة، َفَما َيِحلُّ ل ِ ُبَنا  ْرٍض ُتِص

َ
ا ِبأ ُقْلُت: َيا َرُسوَل ِهللا، ِإنَّ

ِبُحوا، وَ 
َ
ْم َتْصط

َ
َها " [مسند أحمد: ِإَذا ل ِ ُنُكْم 

ْ
ْم َتْحَتِفُئوا َبْقًال، َفَشأ

َ
ْغَتِبُقوا، َول َ ْم 

َ
ل

غتبقوا) قال ابن رسالن  ٢١٨٩٨ ي: "قولھ: (إذا لم تصطبحوا ولم  ]. قال الشوكا
و الغداء، والغبوق: أكل العشاء  هنا أكل الصبوح و ن: االصطباح  شرح الس

ه .... قولھ: (ولم تحتفئوا  ردي بضم املوحدة: نوع من جيد انته و ال ا بقال) ....
ردي األبيض الرطب وقد يؤكل" (نيل األوطار:  و أصل ال التمر. .... قال أبو عبيد: 

هم، فقال: إذا لم ١٧٢/ ٨ ري: "معناه: سئل م تحل لنا امليتة؟ أجا ). وقال األز
ئون بھ، ولم بلغون بھ وال غبوقا تج ن صبوحا ت تجدوا مع عدمكم  تجدوا من الل

هذيب اللغة:  ئذ" ( جأ غرثكم حلت لكم امليتة حي ها وت الصبوح والغبوق بقلة تأكلو
١٥٥/ ٤.(  
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ن ال يزول  رى "اليق لية الك ذا الضابط القاعدة ال ومن األدلة ع اعتبار 
مها. ومن  رمات متيقن ال يزول بمجرد شك الضرورة أو تو بالشك". فتحرم امل

رة القواعد املقر  رة لهذا الضابط قولهم "الرخصة ال تناط بالشك" وقولهم "ال ع
م" (األشباه والنظائر للسيوطي:  رة للتو ن خطؤه" وقولهم "ال ع  ١٤١بالظن الب

ام: ١٥٧و ام  شرح مجلة األح  ).٧٣/ ١؛ درر ا

ي: رم. الضابط الثا اب امل   أال يمكن دفع الضرورة بوسيلة أخرى سوى ارت

لف كافة الوسائل املباحة لدفع الضرورة عن ومعناه أن  يتعذر ع امل
ذا الضابط قولھ  رم. والدليل ع  اب امل نفسھ ولم بيق لديھ خيار سوى ارت

ري عن قتادة ١٧٣[البقرة:  َّ ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّ   :عا ]. روى الط
ر باغ  أكلھ، وال عا قال: "قولھ: ر باغ وال عاد" قال، غ د: أن يتعدى "فمن اضطر غ

سن قال: "قولھ: و يجد عنھ مندوحة" وروى عن ا "فمن  حالال إ حرام، و
ها"  و غ ع ها بأكلها، و ها وال معتد ف ر باغ ف ر باغ وال عاد" قال، غ اضطر غ

ري:  ر الط   ). ٣٢٤/ ٣(تفس

نھ قال: "َعْن  ذا الضابط ما رواه أبو داود  س ومن األدلة ع اعتبار 
ْت َجاِبِر  ِ َضلَّ  َناَقًة 

ُدُه َفَقاَل َرُجٌل ِإنَّ
َ
ُلُھ َوَول ْ

َ
َة َوَمَعُھ أ رَّ َ ْ نَّ َرُجًال، َنَزَل ا

َ
ْبِن َسُمَرَة، أ

ا  َ ُتُھ: اْنَحْر
َ
ِت اْمَرأ

َ
َها َفَمِرَضْت َفَقال َ ا، َفَلْم َيِجْد َصاِح َ ْمِسْكَها َفَوَجَد

َ
َها َفأ َ َفِإْن َوَجْد

َبى َفَنَفَقْت َفَق 
َ
َل َفأ

َ
ْسأ

َ
َّ أ ُكَلُھ، َفَقاَل: َح

ْ
َمَها، َوَنأ ْ

َ
َمَها، َو ْ َ َد  َّ ُنَقّدِ َها َح ْ ُ ْت: اْس

َ
ال

ْغِنيَك؟"، َقاَل:  ُ  ً ْل ِعْنَدَك ِغ َ ُھ َفَقاَل: "
َ
ل
َ
َتاُه َفَسأ

َ
َم: َفأ َّ ُهللا َعَلْيِھ َوَسلَّ ِ َص

َرُسوَل اهللَّ
ا" َقاَل: َفَجاءَ  َ ُلو ُ  َقاَل: "َف

َ
َها َقاَل:  ال الَّ ُكْنَت َنَحْرَ َ َر َفَقاَل:  َ َ ْ َرُه ا َ ْخ

َ
َها َفأ ُ َصاِح

ن أبي داود:  ُت ِمْنَك" (س ْ ). ووجھ الداللة سؤالھ (ص هللا عليھ ٣٨١٦اْسَتْحَي
غنيك؟". ل عندك غ    وسلم) "
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سع وإذا  ذا الضابط قولهم "األمر إذا ضاق ا ومن القواعد املقررة ملع 
سع سقط  ا سور ال  ان" وقولهم "امل ضاق" وقولهم "الضرر يدفع بقدر اإلم

جوز عنھ" (األشباه والنظائر البن  باملعسور" سقط املقدور عليھ بامل وقولهم "ال 
ام: ٧٢نجيم:  ام  شرح مجلة األح ؛ األشباه والنظائر للسيوطي: ٤٢/ ١؛ درر ا
  ).٢٣٢/ ١؛ املنثور  القواعد الفقهية: ١٥٩

رم  الضابط الثالث: ا بحيث يقتصر  تناول امل أن تقدر الضرورة بقدر
ى أو القدر الالزم لدفع الضرر و حدود زمن بقاء العذر فقط. د األد   ع ا

د  رم ع ا اب امل ذا الضابط أن ع املضطر أن يقتصر  ارت مع 
رسل أو يتوسع س ى الذي يحتاجھ لدفع الضرر عنھ وال  رام، وأنھ م  األد  ا

ر. رام دون تأخ رك ا   ما زال عذره فإنھ ي

ذا الضابط ما سبق ذكره  الضابط السابق أن املراد  والدليل ع اعتبار 
ر قولھ  هم من قال ذلك  تفس و اآلكل فوق حاجتھ وم ر باغ"  عا "ع بقولھ 

ر: "قولھ: {وال عاد} يقول:  الل. وعن ابن عا "وال عاد". قال ابن كث عدو بھ ا ال 
ر:  ر ابن كث ها" (تفس شبع م ري عن السدي قال: ٤٨٢/ ١عباس: ال  ). وروى الط

ر باغ وال عاد". أما"باغ"، فيب فيھ شهوتھ. وأما "عن السدي:  "فمن اضطر غ
شبع، ولكن يأكل منھ قدر ما يمسك بھ  "العادي"، فيتعدى  أكلھ، يأكل ح 

ري: نفسھ ح يبلغ بھ ح ر الط جوزي: "و ٣٢٥/ ٣اجتھ" (تفس ). وقال ابن ا
ر باغ ع الوالة، وال عاد  ا: أن معناه غ َر باٍغ َوال عاٍد أربعة أقوال: أحد ْ قولھ: َغ
ر باع  أكلھ فوق  ي: غ د. والثا ر، ومجا ذا قول سعيد بن جب يل،  يقطع الس

ذا قول  ا.  ر و يجد غ سن، وعكرمة، وقتادة، حاجتھ، وال متعٍد بأكلها و ا
ر مضطر، روي عن سعيد بن  ر باٍغ، أي: مستحل، وال عاد: غ والربيع. والثالث: غ
ر باغ شهوتھ بذلك، وال عاد بالشبع منھ، قالھ السدي"  ع: غ ر، ومقاتل. والرا جب

ر:  ر  علم التفس   ).١٣٣/ ١(زاد املس
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ا" ومن القواعد املقررة لهذا الضابط قولهم "ما أبيح ل لضرورة يقدر بقدر
ع عاد املمنوع" وقولهم" كل  وقولهم "ما جاز لعذر بطل بزوالھ" وقولهم "إذا زال املا

سع وإذا  عكس إ ضده" وما سبق من قولهم "األمر إذا ضاق ا ما تجاوز عن حده ا
سع ضاق" (األشباه والنظائر للسيوطي:  ام  شرح مجلة ٨٥-٨٣ا ؛ درر ا

ام:    ).٣٩/ ١األح

ع:ا ر أو مساو. لضابط الرا رتب ع العمل بالضرورة ضرر أك   أال ي

رم ضرر  اب امل اصل ضرر وأن ارت ذا الضابط أن االضطرار ا ومع 
ابھ،  رخص بارت رم جاز ال اب امل اصل من ارت أيضا، فم ما نقص الضرر ا

اصل باالضطرار رم مع الضرر ا اب امل اصل بارت أو زاد  فإذا استوى الضرر ا
ء من  الكھ. وقد سبق ذكر  ابھ ولو نتج عن ذلك  عنھ لم يجز اإلقدام ع ارت

يحھ الضرورة. رم الذي ي   ذا عند الكالم ع حد امل

اٍس،  ذا الضابط ما رواه اإلمام أحمد قال: "َعِن اْبِن َعبَّ والدليل ع اعتبار 
َّ ُهللا َعَلْيِھ وَ   ِضَراَر" (مسند أحمد: َقاَل: َقاَل َرُسوُل ِهللا َص

َ
 َضَرَر َوال

َ
َم: " ال َسلَّ

َّ ُهللا ٢٨٧٥ ِ َص
نَّ َرُسوَل اهللَّ

َ
اِمِت، أ ). و رواية عند ابن ماجھ: "َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ

ن ابن ماجھ:   ِضَراَر" (س
َ
 َضَرَر َوال

َ
ْن ال

َ
َ أ َم، َق   ).٢٣٤٠َعَلْيِھ َوَسلَّ

ذا الضابط   لفظ قاعدة الضرورات فقالوا: " وقد ذكر البعض 
ي:  ها" (األشباه والنظائر للسب ها ع شرط عدم نقصا ظورات  يح امل الضرورات ت

ر شرح التحرر: ٤٥/ ١ ؛ األشباه ٨٤؛ األشباه والنظائر للسيوطي: ٣٨٤٧/ ٨؛ التحب
  ). ٧٣والنظائر البن نجيم: 

بمثلھ" وقولهم ومن القواعد املقررة لهذا الضابط قولهم "الضرر ال يزال 
اص لدفع ضرر عام" وقولهم "إذا  "الضرر ال يزال بالضرر" وقولهم "يتحمل الضرر ا
اب أخفهما" وقولهم "درء املفاسد أو  عارض مفسدتان رو أعظمهما ضررا بارت
ون  " وقولهم "الضرر األشد يزال بالضرر األخف" وقولهم"يختار أ من جلب املصا

ام  ام: الشرن" (درر ا ؛ األشباه والنظائر للسيوطي: ٤١- ٤٠/ ١ شرح مجلة األح
ها لالختصار٨٧- ٨٦   .) ولهم عبارات أخرى بنفس املع ترك
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Abstract. Alleviation of difficulty and promoting ease in 
commandments is one of the defining characteristics of the Islamic 
Sharīʿah. The scholars have derived a number of rules and legal 
maxims which explain and clarify this characteristic. One of the 
most important of these is the legal maxim “necessities make 
forbidden things canonically harmless”. Although this maxim is 
one of the most important maxims of Islamic law, it has been 
widely misused (and increasingly so) in determining the Islamic 
position in contemporary matters. Hence, this paper endeavors to 
highlight the importance of this maxim, clarify its exact meaning 
and establish its scope and the rules and regulations governing its 
application. The paper also studies some important issues related 
to the maxim. It then briefly discusses some other important 
maxims that are closely related to this maxim. Finally, the paper 
analyzes some contemporary financial issues in which scholars 
have used this maxim and critically evaluates its application in 
those matters based on the rules and regulation established in this 
paper. 
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