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التطور التاريخي لنظرية الضرورة
دراسة تأصيلية وتطبيقية

أ. د. إقبال عبد العزيز املطوع
أستاذة ورئيسة قسم الفقه املقارن والدراسات

اإلسالمية، كلية القانون الكويتية العاملية

امللخص:
تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على نظرية الضرورة، ورصد املراحل التي تطّورت على 
إثرها في الفقه اإلسالمي منذ عصر نزول الوحي، وحتى استقرارها في عصرنا نظرية 
العامة واخلاصة، وكذلك تطور هذه  الطارئة واالستثنائية  الظروف  تعالج سائر  شاملة 
الفقه  املوضوعية في  الضوابط  بيان  الدراسة  تغفل  الوضعي، ولم  القانون  النظرية في 
التي من شأنها أن جتعل تطبيق نظرية الضرورة في املسار الصحيح، بعيداً  والقانون 
عن االستغالل أو التعسف في استعمالها. كما شملت الدراسة أمنوذجني من التطبيقات، 
أحدهما في النظام الدستوري، والثاني في التدابير االحترازية ملواجهة جائحة كورونا. 
لطبيعة  بالنظر  وذلك  واملقارن،  التحليلي  الوصفي  املنهج  على  الدراسة  اعتمدت  وقد 

املوضوع وضوابطه الفقهية والقانونية. 

أصيالً  الضرورة جتد أساساً  أّن نظرية  أهمها:  النتائج من  الدراسة بجملة من  وختمت 
في الفقه اإلسالمي مستمداً من سماحة ومرونة وإنسانية التشريع اإلسالمي، وهو ما 
يسمح بتطوير االجتهاد، وتقدمي حلول مبدعة للمشكالت االجتماعية املختلفة، كما انتهت 
وأولتها  الضرورة  بنظرية  اهتمت  قد  واحلديثة  القدمية  والتشريعات  القوانني  أّن  إلى 
وأوصت  ومتّجددة.  مرنة  وضوابط  عامة،  وأحكاماً  أنظمة  لها  ووضعت  كبيراً،  اهتماماً 
الدراسة املشّرعني والفقهاء والباحثني في العاملني العربي واإلسالمي باملزيد من الدراسة 
لتطوير التطبيقات العملية لنظرية الضرورة في مختلف املجاالت، وذلك من خالل التركيز 

على الدراسة املقارنة بني الشريعة والقانون.  

كلمات دالة: التدابير االحترازية، الظروف الطارئة، الفقه، القانون، النظام الدستوري، 
جائحة كورونا. 
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املقدمة: 
احلمد للّه والصالة والسالم على رسول اللّه وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد:

أوالً: موضوع البحث وأهميته
ال مراء أّن نظرية الضرورة تعد من أهم نظريات التشريع اإلسالمي، ومعامله القانونية 
املصلحية؛ كونها تعالج جانباً من جوانب اإلنسان ال ينفك عنه على املستوى الشخصي 
الفردي أو على املستوى اجلماعي العام، وهو جانب الوضع االضطراري الذي تفرضه 
من  يحصل  ما  سواء  الطبيعي،  املستوى  عن  بها  وتنزل  اإلنسان،  بقدرة  تخل  أوضاع 
استثنائياً  وضعاً  تخلق  قاهرة  ظروف  تفرضه  ما  أو  البدنية،  القدرة  في  علة  أو  ضعف 
يستدعي أحكاماً تتناسب مع احلالة الطارئة، فهي نظرية تؤكد واقعية التشريع وسيره 
مع أحوال اإلنسان في مختلف أوضاعه، وألجل ذلك كانت نظرية الضرورة مع قاعدة 
االختياري،  الوضع  تعالج  فالعزمية  بسالم،  السماء  في  يحلّق  طائر  كجناحي  العزمية 

والضرورة تعالج الوضع االضطراري، وال ثالث لهذين الوضعني.
وقد مرت نظرية الضرورة بعدة مراحل فرضتها طبيعة التطور البشري وجتدد األحداث 
ومواكبة التشريع لتقييمها، فمن النشأة املتمثلة بالنصوص الشرعية في القرآن والسنة 
والتي كانت املؤسس األول لهذه النظرية، إلى التطبيقات الفقهية في مراحل تكوين الفقه 
اإلسالمي، إلى مرحلة التقعيد الفقهي، حتى استقر في عصرنا – ابتداء مبجلة األحكام 
الظروف  كنظرية  مقاصدها،  حتقق  نظريات  عنها  تنبثق  نظرية  إلى  حتولها   - العدلية 

الطارئة واالستثنائية، ونظرية اإلعذار، ونظرية اجلوائح، ونحوها.
من  دراستها  فإّن  ماسة،  إليها  واحلاجة  مبكان  األهمية  من  الضرورة  قاعدة  كانت  وملا 
التي مّرت بها لتصبح نظرية  حيث نشأتها، والبواعث املوضوعية لتشريعها، واملراحل 
كلية عامة، وضبطها بأصول وقواعد، أصبحت أمراً الزماً؛ لتحقيق أهدافها ومقاصدها، 

حتى ال تتحول من حل إلى مشكلة.
ثانياً: عالقة البحث مبوضوع املؤمتر:

التاريخية  )اجلذور  مؤمتر:  محاور  من  األول  احملور  مباحث  بعض  يتناول  البحث 
صميم  في  فهو  الضرورة(،  )نظرية  بـ  له:  واملعنون  القانونية(،  واملدونات  للنظريات 

موضوعات املؤمتر.
ثالثاً: أهداف البحث

املوضوعية  وضوابطها  الضرورة  لنظرية  التاريخي  التطور  دراسة  إلى  البحث  يهدف 
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ومواجهة  الدستوري،  النظام  في  وتطبيقاتها  الوضعي  والقانون  اإلسالمي،  الفقه  في 
األزمات الطارئة العامة.

رابعاً: نطاق البحث وأهدافه 
نظرية  بها  مّرت  التي  املراحل  استعراض  إلى  الدراسة  هذه  خالل  من  الباحث  يسعى 
في  استقرت  حتى  الوحي  نزول  عصر  في  اإلسالمي  التشريع  بداية  من  الضرورة، 
عصرنا نظرية شاملة ملعاجلة الظروف االستثنائية في سائر أحوالها، ودراسة تطورها 

في القانون الوضعي، وبيان الضوابط املوضوعية لتطبيقها في الفقه والقانون.
خامساً: منهج البحث

اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي واملقارن، وذلك بالنظر لطبيعة املوضوع 
املتزايد  االستخدام  ضوء  في  يواجهها  التي  والتحديات  والقانونية،  الفقهية  وضوابطه 

لنظرية وقواعد الضرورة في مختلف املجاالت.   
سادساً: البحوث السابقة

من أهم البحوث السابقة التي تيّسر الوقوف عليها، واإلفادة منها:
لقد  الزحيلي.  لوهبة  الوضعي،  القانون  مع  مقارنة  الشرعية  الضرورة  نظرية   .1
توّسعت الدراسة في اجلانب الشرعي بذكر مفهوم الضرورة، ومشروعيتها، ونطاق 
تطبيقها، والقواعد املتعلق بها، وحتدثت بصورة مقتضبة عن الضرورة في القانون 

واقتصرت على تطبيقها في القانون العام والظروف الطارئة.
الوضعي،  اجلنائي  والقانون  اإلسالمي  اجلنائي  القانون  في  الضرورة  نظرية   .2
ليوسف قاسم، وهي دراسة تأصيلية مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، 

إالّ أّنها اقتصرت على اجلانب اجلنائي.
وهي  مبارك،  بن  محمد  جلميل  وضوابطها،  حدودها  الشرعية:  الضرورة  نظرية   .3

دراسة اقتصرت على اجلانب الفقهي والشرعي.
نظرية الضرورة الطبية في الفقه اإلسالمي وتطبيقاتها املعاصرة، ألحمد ذيب،   .4

وهي دراسة كما هو واضح متخصصة باجلانب الطبي.
أحمد  لباسم  الدستوري،  والقانون  اإلسالمي  الشريعة  في  الضرورة  نظرية   .5
اإلسالمية  الشريعة  بني  الضرورة  لنظرية  مقارنة  دراسة  وهي  الهجرسي، 
والقانون في نطاق املجال الدستوري. وتتميز هذه الدراسة من حيث رصد التطور 
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التاريخي للنظرية في جميع مراحلها منذ بدء النشأة والتكوين حتى مرحلة النضوج 
واالستقرار.

سابعاً: خطة البحث
اقتضى البحث تقسيمه إلى متهيد، وأربعة مباحث وخامتة، وتفصيل اخلطة وفق اآلتي:

املبحث األول: التعريف مبصطلحات الدراسة
املبحث الثاني: التطور التاريخي لنظرية الضرورة في الفقه اإلسالمي والقانون

املبحث الثالث: الضوابط املوضوعية لنظرية الضرورة
املبحث الرابع: تطبيقات نظرية الضرورة

خامتة، وفيها أهم النتائج والتوصيات.
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املبحث األول
التعريف مبصطلحات الدراسة

ثم  األول(،  )املطلب  واصطالحاً  لغة  النظرية  مصطلح  تعريف  املبحث  هذا  في  سأتناول 
واصطالحاً  لغة  الفقهية  القاعدة  تعريف  يليها  الثاني(،  )املطلب  الفقهية  النظرية  تعريف 
الرابع(،  )املطلب  الفقهية  والنظرية  الفقهية  القاعدة  بني  الفرق  بيان  ثم  الثالث(،  )املطلب 
وتعريف الضرورة لغة واصطالحاً )املطلب اخلامس(،  ثم في القانون الوضعي )املطلب 
والقانون  الشريعة  في  الضرورة  تعريفي  بني  مقارنة  ذلك  إثر  أعقد  أن  على  السادس(، 
)املطلب السابع(، ثم أتطرق لنظرية الضرورة ومراعاة أصل رفع احلرج )املطلب الثامن(، 

وذلك على النحو اآلتي:  

املطلب األول
تعريف النظرية لغة واصطالًحا

الثاني(،  )الفرع  االصطالح  في  ثم  األول(،  )الفرع  اللغة  في  النظرية  تعريف  سأعرض 
وذلك على النحو اآلتي:

الفرع األول
النظرية لغًة

النظرية من النظر وهو تأمل الشيء ومعاينته، ثم ُيستعار وُيتسع فيه، فيقال: نظرت إلى 
الصافات،  ]سورة  ک{  ک   ک      }ڑ   تعالى:  كقوله  عاينته؛  إذا  إليه:  أنظر  الشيء 
88[، ويقولون: َنَظرُتُه؛ أي: انتظرته. كما يطبّق النَظر: ويراد به الفكر في الشيء،  اآلية 
تقدُّره وتقيُّسه منك، ونظر إلى الشيء أي أبصره وتأمله بعينه. والنظرية التي من النظر: 
مصدر صناعي، وجتمع على: نظريات، فهي إًذا ذلك املفهوم املشترك املجرد بني حقائق 

النظر املختلفة الدالة على ما جتتمع به من خصائص)1(.

دار  هارون،  محمد  السالم  عبد  حتقيق:  اللغة،  مقاييس  معجم  زكريا،  بن  فارس  بن  أحمد  احلسني  أبو   )1(
الفكر، بيروت، 1399هـ - 1979م، )444/5(؛ محمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، لسان العرب، 
ط1، دار صادر، بيروت، )215/5(؛ إبراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دار 

الدعوة، القاهرة، د.ت، ص 201.
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الفرع الثاني
النظرية اصطالًحا

إّن النظرية كمصطلح متداول لم يتم تعريفها في املوروث الفقهي، فهي مصطلح مستحدث، 
الذين جمعوا في  املعاصرون  العلماء والباحثون  اللغة، استعمله  أهل  يقول  أو مولد كما 
بوا املباحث الفقهية على هذا النمط اجلديد، وأفردوا  دراساتهم بني الفقه والقانون، وبوَّ
مؤلفاتهم على غراره)2(. ويقول الدكتور عبد الرزاق السنهوري: »إّن الفقه اإلسالمي في 
مراجعه القدمية ال يوجد فيه نظرية عامة للعقد، بل هو يستعرض العقود املسماة عقًدا 
عقًدا، وعلى الباحث أن يستخلص النظرية العامة«)3(. وقد عّرفها الدكتور عمر اجلميلي 

فقال: »هي قوة يتم بها إدراك األمور الكلية واملعاني املجردة، تقابلها العملية«)4(.

املطلب الثاني
تعريف النظرية الفقهية

سأعرض تعريف العلماء املعاصرين للنظرية الفقهية )الفرع األول(، ثم أبني املشتركات 
وأعلّق على ذلك )الفرع الثاني(، وذلك على النحو اآلتي:

الفرع األول
تعريفات العلماء املعاصرين للنظرية الفقهية

عرَّف العلماء املعاِصرون النظرية الفقهية بتعريفات عدة، كان من أبرزها:
تعريف الدكتور مصطفى الزرقا بأّنها: »تلك الدساتير واملفاهيم الكبرى التي يؤلف   .1

كل منها على ِحَدة نظاًما حقوقيًّا موضوعيًّا منبثًّا في الفقه اإلسالمي«)5(.
حقوقياً  نظاًما  يؤلف  الذي  العام  »املفهوم  بأّنها:  الزحيلي  وهبة  الدكتور  وتعريف   .2

القاهرة،  السالم،  دار  ط2،  الفقهية املؤلف،  املذاهب  دراسة  إلى  املدخل  الوهاب،  محمد عبد  جمعة  علي   )2(
1422هـ - 2001م، ص 26.

عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصادر احلق في الفقه اإلسالمي، جامعة الدول العربية، القاهرة، د.ت،   )3(
 .)19/6(

عمر اجلميلي، فقه املآالت، دار النفائس، عمان، األردن، د.ت، ص 9.  )4(
مصطفى أحمد الزرقا، املدخل الفقهي العام، ط2، دار القلم، دمشق، 1425 هـ 2004م، )329/1(.  )5(
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موضوعياً تنطوي حتته ُجْزئِيات ُموّزعة على أبواِب الفقه املختلفة«)6(.
مسائل  على  يشتمل  موضوع  أو  فقهية  موضوعات  »بأّنها  الندوي:  علي  وتعريف   .3
فقهية أو قضايا فقهية، من حيث حقيقتها، وأركان، وشروط، وأحكام، وتقوم بني كل 

منها صلة فقهية، جتمعها على وحدة موضوعية حتكم هذه العناصر جميًعا«)7(.
حتته  تنطوي  خاص،  فقهي  ملوضوع  عام  »نظام  هي:  شبير  عثمان  محمد  د.  وعند   .4
أركان  من  مقوماته  وبيان  املوضوع  بتعريف  تتعلّق  عديدة،  فقهية  وفروع  مسائل 

وشروط وموانع وضوابط، وبيان آثاره وحتديد أسبابه ونهايته«)8(.
صلة  ذات  فقهية  وأحكام  وقواعد  أصول  »مجموعة  بأّنها:  الرومي  هيثم  د.  وعّرفها   .5

موضوعية«)9(.

الفرع الثاني
املشتركات بني تعريفات النظرية الفقهية

إذا أمعنا النظر في التعاريف السابقة، جند أّنها على الّرغم من وجود مشتركات تقترب 
في داللتها على محتوى النظرية؛ إذ تتعلّق باألركان والشروط والضوابط واآلثار، وأّنها 
للمراد  دقيق  توصيف  على  تتَّفق  لم  أغلبها  أّن  إالّ  والكلية،  والشمول  بالُعموم  تتصف 
بالنظرية، فمن أوصافهم: نظام عام أو شامل، مجموعة قواعد وأحكام، مفاهيم أو قاعدة 

كبرى، أو موضوعات فقهية.

املطلب الثالث
تعريف القاعدة الفقهية

)الفرع  االصطالح  في  ثم  األول(،  )الفرع  اللغة  في  الفقهية  القاعدة  تعريف  سأعرض 
الثاني(، يليها التعريف باعتبارها لقباً )الفرع الثالث(، وذلك على النحو اآلتي:

َحيْلِّي، الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَّتُُه، دار الفكر، دمشق، د.ت، )364/4(. َوْهبَة الزُّ  )6(
علي أحمد الندوي، القواعد الفقهية، ط3، دار القلم، دمشق، 1414هـ، 1994م، ص 55.  )7(

محمد شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة اإلسالمية، ط2، دار النفائس، عمان، األردن،   )8(
1428هـ - 2007م، ص 25.

الرياض،  حزم،  ابن  دار  احلديث،  العصر  في  الفقهية  الصياغة  الرومي،  الرحمن  عبد  بن  فهد  بن  هيثم   )9(
1433هـ، ص 518.
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الفرع األول
القاعدة الفقهية لغًة

لفظ القاعدة له إطالقات ومعان عدة عند أهل اللّغة منها أّن: القاعدة هي األساس، والقواعد 
قال  أساسه،  البناء:  وقواعد  وغيرها،  البيت  وقواعد  اإلسالم  كقواعد  شيء،  كل  دعائم 

ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ   پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ      ٻ   }ٱ   تعالى: 
ٺ{ ]سورة البقرة، اآلية 127[، والقاعدة: أصل األس، وجتمع على قواعد، واألس: 
الشيء الوطيد الثابت وقاعدة البيت أساسه. وُتطلق القاعدة على األصل: وهو أسفل كل 

شيء. 
مّما سبق من التعريفات التي ذكرتها، يتبنيَّ أّن أقرب املعاني للقاعدة هو املعنى األول وهو 

األساس؛ ألّن األحكام ُتبنى عليه، كما ُيبنى اجلدار على األساس)10(.

الفرع الثاني
القاعدة الفقهية اصطالًحا

أما مفهوم القاعدة الفقهية اصطالحاً، فقد تنوعت عبارات العلماء فيها وتعددت، ومن هذه 
التعريفات:

تعريف اجلرجاني بأّنها: »قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها«)11(.  .1
الله بأّنها: »قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة  الكفوي رحمه  البقاء  أبو  وتعريف   .2

على أحكام جزئيات موضوعها«)12(.
عنها  عبروا  إّنهم  إذ  االصطالحي،  املعنى  في  تتفق  أّنها  التعريفات  هذه  على  ويالحظ 
كلية  قضية  وأّنها  للقاعدة،  احلقيقة  وجه  على  املعرَّف  أركان  جميع  لتناولها  بالقضية؛ 
ينطبق حكمها على جميع أفرادها، بحيث ال يخرج عنها فرد، وإذا كان هناك شاذ أو نادر 

بيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ط1، دار الفكر،  محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق مرتضى الزَّ  )10(
بيروت، 1414هـ، )201/5(؛ أبو احلسني أحمد بن فارس بن زكريا، مرجع سابق، )108/5(؛ محمد بن 
اللغة، ط1،  األزهري، تهذيب  أحمد  أبو منصور محمد بن  )357/3(؛  مكرم بن منظور، مرجع سابق، 

حتقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2001م، )137/1(.
العربي،  الكتاب  دار  األبياري،  إبراهيم  حتقيق:  ط1،  التعريفات،  اجلرجاني،  علي  بن  محمد  بن  علي   )11(

بيروت، 1405هـ، ص219.
أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيني الكفوي، كتاب الكليات معجم في املصطلحات والفروق اللغوية،   )12(

حتقيق: عدنان درويش ومحمد املصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1419هـ، 1998م، ص 1165.
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خارج عن نطاق القاعدة، فالشاذ أو النادر ال حكم له، وال ينقض القاعدة، فلذلك اشتهر 
القول بأّنه: »ما من قاعدة إالّ ولها شواذ«، حتى أصبح قاعدة عند الناس، فالقاعدة عامة 
إالّ أّنها عند اجلميع هي: أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته، كقول النحاة: املبتدأ مرفوع، 

وقول األصوليني النهي للتحرمي.

الفرع الثالث
تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها لقباً

لقد مّت تعريف القاعدة الفقهية بعدة تعريفات، وأقربها أن ُتعرَّف باملعنى العام للقاعدة، مع 
تقييدها باجلانب الفقهي، وذلك على أّنها: حكم فقهي كلي ينطبق على جميع جزئياته أو 

أغلبها لتعرف أحكامه منها.
تشريعية  أحكاماً  تتضمن  موجزة  نصوص  هي  الفقه  قواعد  بأّن:  القول  ميكننا  وهكذا 
الزمن، فتشمل ما كان  التي تدخل حتت موضوعها، وتتجّدد بتجّدد  عامة في احلوادث 
وما سيكون من وقائع وحوادث، فميزتها إيجاز الصياغة مع عموم املعنى واالستيعاب 
للفروع اجلزئية، وأحكامها أغلبية غير مطردة؛ وذلك ألّنها كمنهج قياس، لو تخلف عنها 

بعض اجلزئيات فإّن ذلك ال يقدح في عمومها.

املطلب الرابع
الفرق بني القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية

الفقهية  القاعدة  بني  اجللي  الفرق  الفقهية  القواعد  كتابه  في  الندوي  علي  الشيخ  ذكر 
وأردف  املسألة،  هذه  في  وألفوا  كتبوا  من  بني  موازناته  خالل  من  الفقهية  والنظرية 

خالصة قول مصطفى الزرقا في مدخله وهو:
هي  القواعد  هذه  فإّن  اإلسالمي،  الفقه  في  الكلية  القاعدة  غير  هي  العامة  النظرية  إّن 
للقواعد  بالنسبة  خاصة  قواعد  هي  إمّنا  أو  النظريات،  تلك  إلى  بالنسبة  ضوابط  مبثابة 
العامة الكبرى، وقد ترد قاعدة بني القواعد الفقهية ضابطاً خاصاً بناحية من نواحي تلك 
في  ضابط  سوى  ليست  مثالً  واملعاني«  للمقاصد  العقود  في  »العبرة  فقاعدة  النظرية، 

ناحية مخصوصة من أصل نظرية العقد، وهكذا سواها من القواعد)13(.
واالختالف األساسي بينهما يتلخص في أمرين:

علي أحمد الندوي، مرجع سابق، ص 62.  )13(
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القاعدة  تتضمنه  الذي  احلكم  وهذا  ذاتها،  في  فقهياً  حكماً  تتضمن  الفقهية  القاعدة   .1
يندرج حتته فروع فقهية، مثاله قاعدة »ال ضرر وال ضرار«، والتي نحن بصدد ذكرها 
في بحثنا هذا، والذي تتضمن حكماً فقهياً في كل مسألة يأتي بها ضرر أو مضرة، 
سواء في النفس أو لآلخرين وهكذا، أّما النظرية الفقهية فإّنها ال تتضمن حكماً فقهياً 

في ذاتها كنظرية امللك والنسخ والبطالن.
من  فالبد  الفقهية  النظرية  بخالف  وشروط،  أركان  على  تشتمل  ال  الفقهية  القاعدة   .2

ذلك.
وميكن أن ندرج مجموعة من القواعد الفقهية التي تختلف في فروعها وجزئياتها وآثارها، 
ولكنها قد تتسم بصفة عامة ومزايا مشتركة، أو تتحد في موضوعها العام، حتت نظرية 
حتتها  يندرج  يزال«  »الضرر  األساسية  الكلية  فالقاعدة  وهكذا  املثال.  سبيل  على  معيّنة 

قواعد فرعية عديدة منها:
الضرر يدفع بقدر اإلمكان، ال ضرر وال ضرار، الضرر ال يزال مبثله، الضرر األشد يزال 
بالضرر األخف، يتحمل الضرر اخلاص لدفع ضرر عام، الضرورات تبيح احملظورات، 

الضرورات ُتقّدر بقدرها، احلاجة تنزل منزلة الضرورة)14(.
وعّرفها  الضرورة)15(.  حد  إلى  تصل  ال  التي  احلالة  بأّنها:  األصوليون  عّرفها  واحلاجة 
الشيخ أحمد الزرقا بأّنها: »احلالة التي تستدعي تيسيًرا أو تسهيالً؛ ألجل احلصول على 
ظاهر  يحظره  فيما  تتنّزل  واحلاجة  اجلهة«)16(.  هذه  من  الضرورة  دون  فهي  املقصود، 
الشرع منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة، وتنزيلها منزلة الضرورة في كونها تثبت 
حكًما)17(. وهذا معناه أّن: اإلنسان يحتاج إليها من حيث التوسعة، ورفع الضيّق املؤدي 
في الغالب للحرج واملشقة، التي تفوت معها بعض املصالح أو الوقوع في بعض املفاسد، 
فإذا لم تراع هذه احلاجات حِلق املكلفني احلرج، والضيّق، واملشقة. وجتتمع احلاجة مع 
الضرورة كون كل منهما ظرفاً استثنائياً وحالة طارئة تشتمل على مشقة وحرج وضيق 

فوق طاقة املكلف إالّ أّن الضرورة أشد وأخطر.

أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ط1، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 1403هـ - 1983م، ص 425.  )14(
عبد امللك بن عبد اللّه بن يوسف اجلويني أبو املعالي، البرهان في أصول الفقه، ط1، احملقق: صالح بن   )15(
محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية،  بيروت، 1418هـ - 1997م، )79/2(؛ منصور بن محمد السمعاني 
أبو املظفر، قواطع األدلة في األصول، ط1، احملقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار 
الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ - 1999م، )179/2(؛ ابن أمير حاج، التقرير والتحبير، ط2، دار الكتب 
العلمية، 1403هـ - 1983م، )144/3(؛ محمد أمني بن محمود البخاري املعروف بأمير بادشاه احلنفي، 

تيسير التحرير، دار الفكر،  بيروت، )307/3(.
أحمد الزرقا، مرجع سابق، ص 209.  )16(

املرجع السابق، الصفحة ذاتها.  )17(
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الفروع  عن  النظر  بغض   - املعروفة  الفقهية  القواعد  من  املجموعة  هذه  أّن  نرى  وعليه 
»نظرية  عنوان  حتت  جميعاً  نضعها  أن  ميكن   - منها  كل  حتت  املختلفة  واجلزئيات 
الضرورة«؛ ألّن الضرورة هي الطابع العام الغالب على جميع هذه القواعد السابقة الذكر. 
القواعد حتت قواعد  الدقة والتأمل، ميكن أن جنمع كثيراً من تلك  الطراز بعد  وعلى هذا 

كبرى معينة أو نظريات مّعينة.
وبعد هذا ميكننا القول: إّن لكل من النظرية العامة والقاعدة الفقهية خصائص، تتميّز بها كل 
منهما عن األخرى، فإذا كانت النظرية العامة تشمل جانباً واسعاً من مباحث الفقه اإلسالمي، 
في  بإيجاز  متتاز  الفقهية  القاعدة  فإّن  اجلانب،  لذلك  مستقلة  موضوعية  دراسة  وتشّكل 

صياغتها، لعموم معناها وسعة استيعابها للفروع اجلزئية من أبواب مختلفة)18(.
املطلب اخلامس

تعريف الضرورة لغة واصطالحاً
سأعرض تعريف الضرورة في اللغة )الفرع األول(، ثم في االصطالح )الفرع الثاني(، 

وأخيراً في االصطالح احلديث )الفرع الثالث(، وذلك على النحو اآلتي:

الفرع األول
الضرورة في اللغة

يء، والثالث القّوة.  الضاد والراء ثالثُة أصول: األّول خالف النَّْفع، والثاني: اجتماُع الشَّ
دة ال دافع لها، وكذا مبعنى اإلجلاء إلى احملّرم  وتطلق الضرورة ويراد بها احلاجة والشِّ
الذي البدَّ منه واملشقة، واجلمع: ضرورات، وهي اسم ملصدر االضطرار. واالضطرار: 

االحتياج إلى الشيء، واضطره إليه: أحوجه وأجلأه فاضطر)19(.

الفرع الثاني
الضرورة في االصطالح

تعّددت تعريفات العلماء حول مفهوم الضرورة: ذكرها السيوطي في األشباه والنظائر، 
تناول  يبيح  وهذا  قارب،  أو  هلك،  املمنوع  يتناول  لم  إن  حداً  بلوغه  الضرورة:  فقال: 

علي أحمد الندوي، مرجع سابق، ص 65 - 66.  )18(
أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس احمليط، ط8، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر   )19(
والتوزيع، بيروت، 1426هـ - 2005م، ص 428؛ محمد بن مكرم بن منظور، مرجع سابق، )482/4(؛ 

أبو احلسني أحمد بن فارس بن زكريا، مرجع سابق، )360/3(.
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الضرر  خوف  هي  والضرورة  فقال:  القرآن  أحكام  في  اجلّصاص  وعّرفها  احلرام)20(. 
بترك األكل إّما على نفسه أو على عضو من أعضائه)21(. وعّرفها املالكية فقالوا: الضرورة 
هي اخلوف على النفس من الهالك علماً أو ظناً)22(. وعّرفها احلنابلة فقالوا خوف التلف 
بقولهم:  العدلية  األحكام  مجلة  في  تعريفها  جاء  وقد  السم)23(.  غير  احملّرم  يأكل  لم  إن 

»االضطرار هنا اإلجبار على فعل املمنوع«)24(.

الفرع الثالث
الضرورة في االصطالح احلديث

جاءت تعريفات الفقهاء احلديثني متطابقة مضموناً  وفحوى مع تعريفات الفقهاء القدماء، 
هذه  لبعض  عرض  يلي  وفيما  والتفصيل،  اإليجاز  حيث  من  التعبير  في  االختالف  مع 

التعريفات: 
أو  احملظور  يتناول  لم  احلياة  إن  على  اخلشية  بأّنها:  زهرة  أبو  محمد  الشيخ  عّرفها   .1
يخشى ضياع ماله كله. وفي موضع آخر أن: »يكون الشخص في حالة تهّدد مصلحته 

 الضرورية، وال تدفع إالّ بتناول محظور ميس حّق غيره)25(.
عّرفها األستاذ مصطفى الزرقا بقوله: »الضرورة هي ما يترّتب  على عصيانها خطر   .2

كما في اإلكراه امللجئ،  وخشية الهالك جوعاً«)26(.
أو  أن تطرأ على اإلنسان حالة من اخلطر  الزحيلي قائالً: »هي  الدكتور وهبة  عّرفها   .3
املشقة الشديدة، بحيث يخاف حدوث ضرر، أو أذى بالنفس،  أو بالعضو، أو بالعرض، 
 أو بالعقل، أو باملال وتوابعها، ويتعنّي أو يباح عندئذ  ارتكاب احلرام، أو ترك الواجب، 

بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ط1،  والنظائر،  األشباه  السيوطي،  الدين  جالل  بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد   )20(
1411هـ - 1990م، ص 85.

التراث  إحياء  دار  الصادق قمحاوي،  القرآن، حتقيق: محمد  أحكام  الرازي اجلصاص،  أحمد بن علي   )21(
العربي، بيروت، 1405 هـ، )160/1(.

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي املالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، بيروت،   )22(
د.ت، )115/2(.

مكتبة  املستقنع،  زاد  شرح  املربع  الروض  )املتوفى1051هـ(،  البهوتي  إدريس  بن  يونس  بن  منصور   )23(
الرياض احلديثة، الرياض، 1390هـ،  )350/3(.

بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  احلسيني،  فهمي  حتقيق:  األحكام،  مجلة  شرح  احلكام  درر  حيدر،  علي   )24(
د.ت، )38/1(.

محمد أبو زهرة، أصول الفقه، دار الثقافة، القاهرة، ص 43.  )25(
مصطفى الزرقا، املدخل الفقهي العام، مطبعة جامعة دمشق، 1961، )1 /991(.  )26(
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أو تأخيره عن وقته،  دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشارع«)27(.
من خالل تعريف الضرورة وأّنها احلالة امللجئة لتناول املمنوع شرعاً، وأّن هذا اإلجلاء 
قد يكون بفعل الغير كما في اإلكراه وغيره، وقد يكون بسبب ظروف طارئة وقوة قاهرة 
كاملخمصة التي يكون فيها اإلنسان، أو املجاعة العامة التي تطرأ على مجموعة من الناس. 
فالشريعة اإلسالمية مثالً أباحت للمضطر أكل امليتة، سواء أكان هذا االضطرار بجوع، 
أم عطش في مخمصة، أم بإكراه من ظالم - بحيث يخشى على نفسه من الهالك من جّراء 
هذا اإلكراه - حتى أّن جمهور الفقهاء قالوا بوجوب األكل والشرب للمضطر، وحّرموا 

عليه االمتناع؛ ألّن في االمتناع قتالً للنفس التي حّرم اللّه قتلها)28(.
يصير  الضررين  أهون  »وارتكاب  بقوله:  الغزالي  اإلمام  ذكره  ما  الرأي  هذا  يؤكد  ومّما 
إلى أعظمهما، كما يصير شرب اخلمر واجباً في حقِّ من غصَّ  واجباً وطاعة باإلضافة 
بلقمة، وتناول طعام الغير واجباً على املضطر في املخمصة، وإفساد مال الغير ليس حراماً 
لعينه، ولذلك لو أكره عليه بالقتل وجب أو جاز«)29(. أّما اإلمام ابن تيمية فقال: »واملضطر 
تباح  الضرورة  إذن في حالة  األربعة«)30(.  األئمة  امليتة في ظاهر مذاهب  أكل  يجب عليه 

احملّرمات للقاعدة الفقهية: الضرورات تبيح احملظورات.

املطلب السادس
تعريف الضرورة في القانون الوضعي

عّرفت الضرورة في القوانني الوضعية بتعريفات متعّددة، ولكنّها في احلقيقة تدور في 
املعنى نفسه واملضمون ذاته، مع اختالفات بسيطة بينهما، ففي القانون الدستـــوري تدل 
على وجود خطر جسيم وحال يهّدد كيان الدولة، بحيث ال ميكن مواجهة حاالت األزمة 
بالقواعد القانونية العادية، مّما يستدعي التدخل السريع ملواجهة هذه األوضاع من طرف 
السلطة التنفيذية، وقد يخالف هذا التصرف القواعد القانونية القائمة، إالّ أّنه يعد الوسيلة 
الوحيدة لدفع هذا اخلطر، فتكون نظرية الضرورة هي األساس القانوني ملا تتخذه اإلدارة 

الفارابي، دمشق،  الوضعي، مكتبة  القانون  الشرعية مقارنة مع  الزحيلي، نظرية الضرورة  وهبة   )27(
ص 65.

محمود محمد عبد العزيز الزيني، الضرورة في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي – تطبيقاتها –   )28(
أحكامها – آثارها: دراسة مقارنة، مؤسسة الثقافة اجلامعية، اإلسكندرية، 1993م، ص 31. 

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، املستصفى في علم األصول، ط1، حتقيق: محمد عبد السالم عبد   )29(
الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1413 هـ، ص 71.

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية احلراني احلنبلي، الفتاوى الكبرى،   )30(
ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1408هـ - 1987م، )547/5(.



التطور التاريخي لنظرية الضرورة: دراسة تأصيلية وتطبيقية

أبحاث المؤتمر السنوي الدولي الثامن لكلية القانون الكويتية العالمية30
الجذور التاريخية للنظريات والمدونات القانونية – دولة الكويت 2021/11/25-24

من تصرفات في أوقات الضرورة)31(.
وعّرفها يوسف قاسم بأّنها: »خوف الهالك على النفس واملال«)32(. كما جاء في تعريفها: 
» أن يجد اإلنسان نفسه أو غيره مهدداً بضرر جسيم على وشك الوقوع،  فال يرى سبيالً 
»وجود  بأّنها:  بعضهم  وعّرفها  للجرمية«)33(.  املكّون  الفعل  بارتكاب  إالّ  منها  للخالص 
اإلنسان نفسه في ظروف تهّدده بخطر  ال سبيل إلى تالفيه إالّ بارتكاب جرمية، وال يكون 
هذا اخلطر قد وجه إليه عمداً بقصد إجلائه إلى ارتكابها«)34(. وجاء أيضاً في تعريفها بأّنها: 
» وضع مادي لألمور ينشأ بفعل الطبيعة  أو بفعل اإلنسان ُموّجه إلى الغير، وينذر بضرر 

جسيم على النفس يتطلّب دفعه  ارتكاب جرمية على إنسان بريء«)35(.
وبناًء على التعريفات السابقة، يتضح لنا أّن الضرورة مبعناها الواسع، هي أن يتعرض 
اإلنسان لظروف تصيره إلى حد يعلم أو يظن - أو يخاف أّنه إن لم يتناول احملّرم غير 

السمِّ - هلك أو قارب على الهالك، مبعنى أن يهلك جميعه أو بعضه.
واملعيار في تقدير الوقوع في الضرورة هو معيار شخصي، كما هو واضح من تعبير 
الفقهاء بالعلم أو الظن، وكذا تعبيرهم باخلوف، إذ خوفه على نفسه في هذه احلالة إمّنا 
يكون إثر علمه بأّنه إن لم يتناول هذا احملّرم هلك كالً أو بعضاً، أو إثر ظنه هذه النتيجة، 

بأن كان احتمال الهالك راجحاً عن احتمال النجاة عنده)36(.

املطلب السابع
مقارنة تعريف الضرورة بني الشريعة والقانون

من خالل تعريف الضرورة بني الشريعة والقانون، جند أّن الضرورة في الشريعة ُيقصد 
بها تناول املمنوع شرعاً - وهو احملّرم - عند الضرورة، والتي يهدف منها دفع االعتداء 
للغير،  بالنسبة  أو  نفسه  لإلنسان  بالنسبة  سواء  األموال،  أو  األعراض  أو  األنفس  على 

الثالث:  السنوي  العلمي  املؤمتر  الضرورة،  حاالت  في  التشريعي  االختصاص  الشريف،  عزيزة   )31(
املواجهة التشريعية لظاهرة اإلرهاب على املستويني الوطني والدولي، كلية احلقوق، جامعة املنصورة، 

مصر، 1998م، ص 77.
يوسف قاسم، نظرية الضرورة في الفقه اجلنائي اإلسالمي والقانون الوضعي، مطبعة جامعة القاهرة   )32(

والكتاب اجلامعي، القاهرة، 1401هـ - 1981م، ص80. 
 ،1955 القاهرة،  العام، دار النهضة العربية،  محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم   )33(

ص 326.
السعيد مصطفى السعيد، األحكام العامة في قانون العقوبات، دار املعارف، القاهرة، 1957، ص 417.   )34(

رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون اجلنائي، منشأة املعارف، اإلسكندرية، د.ت، ص 195.  )35(
محمود محمد عبد العزيز الزيني، مرجع سابق، ص 20.  )36(
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ومن ثم جند تعريفات شاملة جلميع حاالت الضرورة.
وقد سار فقهاء القانون الوضعي املسار نفسه وسلكوا االجتاه ذاته الذي سار عليه فقهاء 
الشريعة اإلسالمية، وعّرفوا حالة الضرورة بتعريفات تكاد تكون هي التعريفات نفسها 

التي قال بها فقهاء اإلسالم مع اختالفات بسيطة)37(.

املطلب الثامن
نظرية الضرورة ومراعاة أصل رفع احلرج

إّن مراعاة أصل رفع احلرج يعتبر أصالً من أصول الشريعة اإلسالمية، وقد دلّت اآليات 
الكرمية واألحاديث النبوية الشريفة على هذا األصل املهم فقال تعالى: }ھ  ھ   ھ   
ھ  ے   ے  ۓۓ{ ]سورة احلج، اآلية 78[، وقال أيضاً: }ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  

ٴۇ   ۋ{ ]سورة البقرة، اآلية 185[.
اإلجمال  نذكر منها على سبيل  أحاديث،  فقد وردت عدة  املطهرة،  النبوية  السنة  أّما في 
الدين  يشاد  ولن  يسر،  الدين  »إّن  قال:   � النبي  عن   � هريرة  أبي  عن  التفصيل  ال 
من  وشيء  والروحة  بالغدوة  واستعينوا  وأبشروا،  وقاربوا،  فسددوا  غلبه،  إال  أحد 
الدجلة«)38(. وعن عائشة رضي اللّه عنها، أّنها قالت: »ما خيّر رسول اللّه � بني أمرين 
إالّ أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثماً، فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه«)39(. وفي مسند اإلمام 
باحلنيفية  بعثت  ولكني  بالنصرانية،  وال  باليهودية  أبعث  لم  »إني  النبي �:  عن  أحمد 

السمحة«)40(.
جميع  في  األصل  هذا  اإلسالمية  الشريعة  راعت  كيف  نرى  األدلة  هذه  خالل  ومن 
تشريعاتها وأحكامها، ومن مظاهر هذه الرعاية أّن التكاليف الشرعية - أصالً - لم تكن 
بالكثرة التي ينفر منها املسلم، وال هي مرهقة ال يستطيع أداءها، فالصالة خمس مرات 
في اليوم والليلة، واحلج مّرة في عمر اإلنسان، والصيام شهر في السنة، والزكاة متى ما 

توفرت شروط أدائها، وهكذا فالشريعة اإلسالمية سمحة سهلة ال تشّدد وال غلو فيها.

وأيضاً من مظاهر رعاية الشريعة ألصل رفع احلرج عن الناس تشريع الرخص، وذلك 

املرجع السابق، ص 25.  )37(
كتاب  مسلم،  صحيح  )3560(؛  ح   ،)189/4(  ،� النبي  صفة  باب  املناقب،  كتاب  البخاري،  صحيح   )38(
الفضائل، باب مباعدته � لآلثام، واختياره من املباح أسهله، وانتقامه للّه عند انتهاك حرماته، )80/7(، 

ح )6190(.
صحيح البخاري، كتاب اإلميان، باب: الدين يسر، )16/1(، ح )39(.  )39(

مسند اإلمام أحمد، تتمة مسند األنصار، حديث أبي أمامة الباهلي، )625/36(، ح )22291(.  )40(
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الشريعة يوجد نوعان من األحكام:  للمشقة عنهم، ففي  املسلمني ورفعاً  مراعاة ألعذار 
أحكام العزمية وأحكام الرخصة، فالعزمية ما شّرع ابتداء ليكون قانوناً عاماً للمسلمني 
الطارئة،  وظروفهم  الناس  أعذار  على  بناًء  شّرع  ما  والرخصة  االعتيادية،  أحوالهم  في 
أو هي كما ذكر الشاطبي: »ما شّرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي املنع مع 
االقتصار على مواضع احلاجة فيه«)41(. فتشريع الرخص يدل داللة قاطعة على مراعاة 

الشريعة لهذا األصل العظيم وهو رفع احلرج عن الناس.

وأيضاً من مظاهر املراعاة ألصل رفع احلرج، نهي الشريعة عن التشّدد واستدعاء املشقة 
من املكلّف  بنفسه، وهذا ما عناه سيد املرسلني في قوله: »إّن الدين يسر، ولن يشاد الدين 
أحد إالّ غلبه«)42(. قال ابن حجر: »املشادة بالتشديد املغالبة، يقال شاده يشاده مشادة إذا 
قاواه، واملعنى ال يتعّمق أحد في األعمال الدينية ويترك الرفق إالّ عجز وانقطع فيغلب، قال 
ابن املنير: في هذا احلديث علم من أعالم النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أّن كل متنطع 
في الدين ينقطع، وليس املراد منع طلب األكمل في العبادة فإّنه من األمور احملمودة، بل 
منع اإلفراط املؤدي إلى املالل، أو املبالغة في التطوع املفضي إلى ترك األفضل، أو إخراج 
أن غلبته عيناه في آخر  إلى  النوم  الليل كله ويغالب  الفرض عن وقته، كمن بات يصلي 
الليل فنام عن صالة الصبح في اجلماعة، أو إلى أن خرج الوقت املختار، أو إلى أن طلعت 

الشمس فخرج وقت الفريضة«)43(.

وقال العيني: »املعنى ال يتعّمق أحدكم في الدين، فيترك الرفق إالّ غلب الدين عليه، وعجز 
ذلك املتعّمق، وانقطع عن عمله كله أو بعضه«)44(.

 ) وجلَّ )عزَّ  اللّه  شّرع  وإمّنا  للعباد،  مقصودة  غير  املشقة  أّن  اليقني  علم  نعلم  هنا  ومن 
الرخصة، وأن يأخذ املكلّف بها في حالة الضرورة لدفع احلرج والضرر عن نفسه، لهذا 

شرعت األحكام التي ترفع احلرج واملشقة)45(.

إبراهيم بن موسى الشاطبي، املوافقات في أصول الشريعة، حتقيق: عبد اللّه دراز، دار املعرفة، بيروت،   )41(
د.ت، )301/1(.

كتاب  مسلم،  صحيح  )3560(؛  ح   ،)189/4(  ،� النبي  صفة  باب  املناقب،  كتاب  البخاري،  صحيح   )42(
الفضائل، باب مباعدته � لآلثام، واختياره من املباح أسهله، وانتقامه للّه عند انتهاك حرماته، )80/7(، 

ح )6190(.
دار  البخاري،  صحيح  شرح  الباري  فتح  الشافعي،  العسقالني  الفضل  أبو  حجر  بن  علي  بن  أحمد   )43(

املعرفة، بيروت، 1379هـ، )94/1(.
محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسني الغيتابي احلنفي بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح   )44(

صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت، )237/1(.
عبد الكرمي زيدان، حالة الضرورة في الشرعية اإلسالمية، مطبعة العاني، بغداد، 1390هـ - 1970م،   )45(

ص 5 – 8. 
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املبحث الثاني
التطّور التاريخي لنظرية الضرورة في الفقه اإلسالمي

والقانون الوضعي

)املطلب  اإلسالمي  الفقه  في  الضرورة  لقاعدة  التاريخي  للتطّور  البداية  في  سنعرض 
األول(، ثم لتطّورها في القانون )املطلب الثاني(، وذلك على النحو اآلتي:

املطلب األول
التطّور التاريخي لقاعدة الضرورة 

في الفقه اإلسالمي

سنبني في البداية مكانة قاعدة الضرورة في الفقه اإلسالمي )الفرع األول(، ثم سنورد 
أدلة مشروعية مبدأ الضرورة )الفرع الثاني(، يليه توضيح تاريخ نشأة نظرية الضرورة 
في الفقه اإلسالمي )الفرع الثالث(، على أن نقدم مثاالً لتنظيم مجلة األحكام العدلية لقاعدة 

الضرورة )الفرع الرابع(، وذلك على النحو اآلتي:

الفرع األول
مكانة قاعدة الضرورة في الفقه اإلسالمي

عهد  بداية  منذ  السامية  اخللقية  واملبادئ  اإللهي  الوحي  على  اإلسالمية  الشريعة  تقوم 
الدعوة حينما كلّف اللّه سبحانه وتعالى نبيّنا � بحمل األمانة وتبليغ الرسالة، فمنذ هذه 
املسلم وفي شتى مجاالته، فكان  املجتمع  العدل والرحمة متأل نواحي  اللحظة ومبادئ 
رسولنا الكرمي � هو القدوة في ذلك. ومن هذه املزايا لشريعتنا اإلسالمية ال جند غرابة 

في جعل أحكام الضرورة تأخذ حيّزاً في املجتمع اإلسالمي.
وهكذا بنى اإلسالم صرحاً من املبادئ والتي هي مزيج من الّشدة والرحمة تتواءم معها 

النفس البشرية في انسجام ال جتد له مثيالً بني صفوف التشريعات الوضعية)46(.

 - الدستوري  والقانون  اإلسالمية  الشريعة  في  الضرورة  نظرية  الهجرسي،  محمد  أحمد  باسم   )46(
دراسة مقارنة، مجلة الشريعة والقانون، جامعة األزهر، القاهرة، املجلد 15، العدد 6، سنة 2013م، 

ص 3279-3278.
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وإذا أردنا أن نعرف التطور التاريخي لقاعدة الضرورة في الفقه اإلسالمي، جند أّن أصلها 
في الشريعة اإلسالمية ينبني على قاعدة »الضرر يزال«، وهي من القواعد الكلية الكبرى 
في الفقه اإلسالمي، ولها تطبيقات واسعة، ومتعّددة في مختلف املجاالت الفقهية، وأصل 
هذه القاعدة هو احلديث النبوي الشريف  الذي أخرجه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت 

� أّن رسول اللّه � قضى أن »ال ضرر وال ضرار«)47(.
واملقصود بالضرر في هذه األحاديث الشريفة هو إحلاق املفسدة بالغير مطلقاً، فال يجوز 
شرعاً ألحد أن يلحق بآخر ضرراً وال ضراراً، وقد سبق بأسلوب نفي اجلنس ليكون أبلغ 
أّما الضرر فهو إحلاق مفسدة بالغير ال على وجه اجلزاء املشروع،  النهي والزجر:  في 
ابتداء  أخاه  الرجل  يضر  ال  بأن  بعضهم  فّسره  وقد  بالضرر،  الضرر  مقابلة  والضرار 
وال جزاء، وأالّ يتجاوز الضرر في حالة ما إذا مت اإلضرار بالغير. وهذا نص صريح في 
حترمي الضرر؛ ألّن النفي بـ )ال االستغراقية( يفيد حترمي سائر أنواع الضرر من الشرع؛ 

ألّنه نوع من الظلم، إالّ ما ُخصَّ بدليل، كاحلدود والعقوبات وحاالت الضرورة.
الشريعة اإلسالمية، وتؤكدها نصوص كثيرة من  أركان وأساسيات  القاعدة من  وهذه 
من  عليها  يترّتب  وما  الضارة  األفعال  ملنع  أساس  وهي  املطهرة،  والسنة  الكرمي  القرآن 

نتائج تعويضية، سواء باملال أو بالعقوبة)48(.

الفرع الثاني
أدلة مشروعية مبدأ الضرورة

توجد هذه األدلة الشرعية في القرآن والسنة، ونعرض لها على النحو اآلتي:
أوالً: اآليات القرآنية:

اجلوع  )أي  املخمصة  ضرورة  على  صراحة  فيها  نص  خاصة  آية  منها  خمس،  هي 
وجود  عند  كلّها  احملّرمات  إباحة  منها  يفهم  األخرى  واآليات  املائدة،  آية  وهي  الشديد(، 

ضرورة الغذاء، وهذه اآليات هي ما يلي:
}ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ        .1

ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ{ ]سورة البقرة، اآلية 173[.

سنن ابن ماجه، أبواب األحكام، باب من بنى ِفي حقه ما يضر بجاره، )784/2(، ح )2340(؛ املوطأ، كتاب   )47(
األقضية، باب القضاء في املرفق، )745/2(، ح )31(؛ وفي مسند أحمد، مسند بني هاشم، مسند عبد اللّه 
بن العباس بن عبد املطلب، )55/5(، ح )2865(، وصّححه األلباني في صحيح اجلامع الصغير وزياداته، 

ح )7517(.
أحمد الزرقا، مرجع سابق، ص 113؛ علي حيدر، مرجع سابق، املادة 19 »ال ضرر وال ضرار«.   )48(
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}ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    .2
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   
ڤڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  چڃ  چ  
ڈ    ڈ   ڎ   ڎڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ  

ژ  ژ  ڑ  کڑ  ک  ک  ک  گ{ ]سورة املائدة، اآلية 3[.
ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ     ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   }ڳ    .3
ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇڭ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ{ ]سورة األنعام: 145[.
ڻ   ںں   ڱ   ڱ        ڱ   ڱ    ڳ     ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   }گ      .4

ڻ    ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ{ ]سورة النحل، اآلية 115[.
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   }ٱ    .5

ٿ  ٿٿ  { ]سورة األنعام، اآلية 119[.
ِم تناولها في اإلسالم، وهي امليتة، وما في معناها  هذه اآليات ذكر فيها املطعومات احملرَّ
من األنواع اخلمسة املذكورة في اآلية الثانية، والدم املسفوح، وحلم اخلنزير، واملذبوح 
النبوية حترمي السباع والطيور اجلوارح واحلمر  (، وأضافت السنة  اللّه )عزَّ وجلَّ لغير 
األنسية، والبغال، حيث ورد منها عن أبي ثعلبة � أّن رسول اللّه � »نهى عن أكل كل 
ذي ناب من السباع«)49(. وعن ابن عباس قال: نهى رسول اللّه � عن كل ذي ناب من 
السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير)50(. عن جابر بن عبد اللّه قال: نهى النبي � يوم 

خيبر عن حلوم احلمر ورخص في حلوم اخليل)51(.
الهالك،  من  النفس  على  حفاظاً  الضرورة  حالة  استثناء  كلها  اآليات  هذه  تضمنت  فقد 
وال يلتفت حينئذ إلى سبب التحرمي، وهو وجود الضرر؛ ألّن حالة اجلوع جتعل جهاز 
الهضم قوياً، يتمثل الطعام دون أذى، بخالف احلاالت املعتادة قال البردوي وغيره من 
إذا  إباحة،  التحرمي  من  واالستثناء  الضرورة،  حالة  استثنى  واألصول:  التفسير  علماء 

صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع، )96/7( ح )5530(؛ صحيح   )49(
مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان، باب حترمي أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي 

مخلب من الطير، )59/6(، ح )1932(.
صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان، باب حترمي أكل كل ذي ناب من السباع   )50(

وكل ذي مخلب من الطير، )59/6(، ح )1932(.
صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب حلوم احلمر اإلنسية، )95/7(، ح )5524(؛ صحيح مسلم،   )51(

كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان، باب في أكل حلوم اخليل، )65/6(، ح )1941(.
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التحرمي، فبقي على ما كان  الكالم صار عبارة عما وراء املستثنى، وقد كان مباحاً قبل 
في حالة الضرورة)52(.

ثانياً: األحادث النبوية

أّما األحاديث النبوية املروية التي تتعلّق حالة الضرورة، فمنها حديثان في إباحة تناول 
امليتة، ومنها: أحاديث في إباحة التناول من ثمار البساتني، ومنها أحاديث في الدفاع عن 

النفس ونحوه.

أّما احلديثان الواردان في إباحة امليتة فهما:

إنا تصيبنا مخمصة، فما يصلح  اللّه،  � قال: قلنا: يا رسول  الليثي  عن أبي واقد   .1
أو تغتبقوا، أو حتتفئوا بقالً فشأنكم بها()53(.  امليتة؟ قال: )إذا لم تصطبحوا،  لنا من 
ومعنى احلديث إذا لم جتدوا ألبنة تصحبونها، أو شراباً تغتبقونه ولم جتدوا بعد ذلك 
بقلة تأكلونها أحلت لكم امليتة. وإباحة امليتة وإن كان نادراً في عصرنا احلاضر لكنه 
قد يحصل، ويعد رمزاً معبّراً ألحوال الضرورة املبيحة للمحظورات، فيقاس عليه ما 

هو في مثل حالة املضطر إليه.

عن جابر بن سمرة � أّن أهل بيت كانوا باحلرة محتاجني، قال: »فماتت عندهم ناقة   .2
لهم، أو لغيرهم، فرخص لهم النبي � في أكلها«، قال: »فعصمتهم بقية شتائهم، أو 
أهله  نزل احلرة ومعه  أّن رجالً  آخر عن جابر بن سمرة �  لفظ  سنتهم«)54(. وفي 
يجد  فلم  فوجدها  فأمسكها  وجدتها،  فإن  ضلت  لي  ناقة  إّن  رجل:  فقال  وولده، 
صاحبها، فمرضت، فقالت امرأته: انحرها، فأبى، فنفقت، فقالت: اسلخها حتى نقّدد 
»هل  فقال:  فسأله  فأتاه   ،� اللّه  رسول  أسأل  حتى  فقال  ونأكله،  وحلمها  شحمها 
فقال:  اخلبر  فأخبره  صاحبها  فجاء  قال:  فكلوها،  قال:  ال،  قال:  يغنيك؟  غنى  عندك 

»هال كنت نحرتها«، قال: استحييت منك)55(. 

اإلسالمي،  الكتاب  دار  البرذوي،  أصول  عن  األسرار  كشف  البخاري،  محمد  بن  أحمد  العزيز  عبد   )52(
القاهرة، )398/4(.

الكبرى  السنن  )21898(؛  ح   ،)227/36( الليثي،  واقد  أبي  حديث  األنصار،  مسند  تتمة  أحمد،  مسند   )53(
للبيهقي، كتاب الضحايا، جماع أبواب ما ال يحل أكله وما يجوز للمضطر من امليتة وغير ذلك، باب ما 

يحل من امليتة بالضرورة )356/9(، ح )19698(.
عنه،  الله  رضي  سمرة  بن  جابر  حديث  عنهم،  الله  رضي  البصريني  مسند  حنبل،  بن  أحمد  مسند   )54(

)411/34(، ح )20815(.
أخرجه أبو داود، كتاب األطعمة، باب في املضطر إلى امليتة، )386/2(، ح )3816(.  )55(
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قال الشوكاني معلّقاً على ذلك: وقد دلت أحاديث الباب على أّنه يجوز للمضطر أن يتناول 
من امليتة ما يكفيه على اخلالف السابق في مقدار ما يتناوله، وال أعلم خالفاً في اجلواز 
وهو نص القرآن الكرمي، وهل يجب على املضطر أن يتناول من امليتة حفظاً لنفسه. قال 

في البحر: في ذلك وجهان: يجب لوجوب دفع الضرر وال يجب إيثاراً للورع)56(.
الضرورة  حال  منها  األكل  جتيز  أحاديث  وردت  والذبائح،  والصيود  املطعومات  وفي 

وهي:
عن عدي بن حامت � أّن النبي � قال: )ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت   .1
شيئاً  منه  يأكل  ولم  قتله  )إذا  قال:  قتل؟  وإن  قلت:  عليك(،  أمسك  مّما  فكل  اللّه  اسم 
فإمّنا أمسكه عليك(، قال أبو داود: الباز إذا أكل فال بأس به، والكلب إذا أكل كره وإن 
شرب الدم فال بأس به)57(، ففي هذا احلديث دليل على إباحة الصيد بالكالب والطيور 

اجلارحة املعلمة للضرورة بالرغم من جناستها.
القوم، ولم  إبل  النبي � في سفر فندَّ بعير من  � قال: كنا مع  عن رافع بن خديج   .2
يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم، فحبسه اللّه، فقال رسول اللّه �: )إن لهذه البهائم 
أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا()58(. هذا احلديث دليل على جواز 
تذكية احليوان للضرورة بإصابته في أي مكان بجسده، كأن يرمي بالسهم أو الرصاص 

فيجرحه في أي موضع كان من جسده، بشرط أن يكون وحشياً أو متوحشاً.
أمه()59(، فاجلنني وإن  )ذكاته ذكاة  قال في اجلنني:  أّنه  النبي �  أبي سعيد عن  عن   .3
خرج ميتاً يحلُّ أكله؛ ألّن ذكاة أمه - أي ذبحها - تنسحب عليه للضرورة، وهذا ما 
قّرره جمهور العلماء سوى أبي حنيفة)60(. وأحاديث إباحة مال الغير حال الضرورة 

محمد بن علي الشوكاني، نيل األوطار، ط1، حتقيق: عصام الدين الصبابطي، دار احلديث، القاهرة،   )56(
1413هـ - 1993م، )173/8(.

سنن أبي داود، كتاب الصيد، باب في الصيد، )68/3(، ح )2851(؛ السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصيد   )57(
والذبائح، باب البزاة املعلمة إذا أكلت )238/9(، ح )18952(.

جامع الترمذي، باب ما جاء في البعير والبقر والغنم إذا ند فصار وحشياً يرمى بسهم أم ال، )156/3(،   )58(
ح )1492(.

سنن أبي داود، كتاب الضحايا، باب ما جاء في ذكاة اجلنني، )62/3(، ح )2827(؛ السنن الكبرى للبيهقي،   )59(
كتاب الضحايا، جماع أبواب ما يحل ويحرم من احليوانات، باب ذكاة ما في بطن الذبيحة، )335/9(، ح 

)19550(، سنن الدار قطني، كتاب الصيد والذبائح واألطعمة وغير ذلك، )489/5(، ح )4735(.
ْغدي حنفي، النتف في الفتاوى، ط2، احملقق: د. صالح الدين  أبو احلسن علي بن احلسني بن محمد السُّ  )60(
)228/1(؛ أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد  – 1984م،  1404هـ  الناهي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
2004م،  1425هـ -  القاهرة،  بن أحمد بن رشد القرطبي، بداية املجتهد ونهاية املقتصد، دار احلديث، 

.)205/2(
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هي ما يأتي: روى ابن ماجه بسنده عن أبي بشر جعفر بن أبي إياس، قال: سمعت 
عباد بن شرحبيل - رجاًل من بني غبر - قال: أصابنا عام مخمصة، فأتيت املدينة، 
فأتيت حائطاً من حيطانها، فأخذت سنبالً ففركته فأكلته وجعلته في كسائي، فجاء 
النبي � فأخبرته، فقال للرجل: )ما  صاحب احلائط فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت 
إليه  النبي � فرد  إذ كان جاهالً، فأمره  أو ساغباً، وال علّمته  إذ كان جائعاً  أطعمته 

ثوبه، وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق()61(.
وهناك أحاديث في حال الدفاع عن النفس أو املال أو العرض منها:

ُقتل دون ماله فهو  اللّه � يقول: )من  � قال: سمعت رسول  عن سعيد بن زيد   .1
شهيد، ومن ُقتل دون دينه فهو شهيد، ومن ُقتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون 
أهله فهو شهيد()62(. فهذا دليل على جواز الدفاع عن األمور املذكورة؛ ألّن النبي � ملا 

جعل املدافع شهيداً، دلَّ على أّن له القتل والقتال.
عن أبي هريرة � قال : جاء رجل إلى رسول اللّه � فقال: يا رسول اللّه، أرأيت إن   .2
جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: )فال تعطه مالك(، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: )قاتله(، 
 قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: )فأنت شهيد(، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: )هو في النار()63(.
املال  لقليل  عام  واحلديث  منه،  التعدي  لعدم  عليه،  ضمان  فال  قتله  فإن  العلماء:  قال 

وكثيره.
وهناك أحاديث أخرى في معنى الدفاع السابق، وهو الدفاع عن احلرمات في املسكن   .3
منها: ما رواه مسلم عن أبي هريرة � عن النبي � قال: )من اطلع في بيت قوم 
بغير إذنهم فقد حلَّ لهم أن يفقؤوا عينه()64(. ففي هذا احلديث ونحوه داللة واضحة 
على أّنه يجوز للمنظور إلى مكانه بغير إذن منه أن يفقأ عني الناظر، وال قصاص عليه 
وال دية ملمارسته حقاً مشروعاً له للضرورة. وبذلك يتضح لنا أخذ اإلسالم بقاعدة 
األصلي  احلكم  تخالف  أحكاماً  لها  قّرر  حيث   ،� النبي  دعوة  بداية  منذ  الضرورة 
املقّرر في حاالت السعة واالختيار، وقد أولى كثير من علماء الفقه الضرورة اهتماماً 

)397/3(، ح  التجارات، باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه،  سنن ابن ماجه، أبواب   )61(
.)2298(

جامع الترمذي، أبواب الديات عن رسول الله �، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، )88/3(، ح   )62(
)1421(؛ سنن النسائي، كتاب حترمي الدم، باب من قاتل دون أهله، )807/1(، ح )4105(؛ السنن الكبرى 

للبيهقي، كتاب صالة اخلوف، باب من له أن يصلي صالة اخلوف، )266/3(، ح )6143(.
صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حّق كان القاصد مهدر   )63(

الدم في حّقه، )87/1(، ح )140(.
صحيح مسلم، كتاب اآلداب، باب حترمي النظر في بيت غيره، )181/6(، ح )5768(.  )64(
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تخفيف  من  تستوجبه  وما  األفراد  تواجه  والتي  الفقهية  مذاهبهم  كافة  في  كبيراً 
وتيسير)65(.

الفرع الثالث
تاريخ نشأة نظرية الضرورة

أّن  إذ  الفقهية،  القواعد  علم  نشأة  تاريخ  نستحضر  الضرورة  نظرية  نشأة  دراسة  عند 
من  أصلها  يكون  أن  إّما  الفقهية،  القواعد  وهذه  العلم،  هذا  عن  منبثقة  الضرورة  نظرية 
منها  كثير  جرى  حيث  املطهرة،  النبوية  السنة  نصوص  من  أو  الكرمي،  القرآن  نصوص 
فقهاء  عن  أثر  ذلك  جانب  وإلى  األمثال.  مجرى  منها  كثير  جرى  كما  القواعد  مجرى 
كبار  من  بعدهم  جاء  ومن  التابعني،  أئمة  من  وكثير   - عليهم  اللّه  رضوان   - الصحابة 
أتباعهم، عبارات وردت إّما عند تأصيل مبدأ، أو عند تعليل أحكام، وهذه العبارات كانت 

أساساً ملا سمي فيما بعد بالقواعد الفقهية.
ال  فإّنه  وتأصيلها،  األحكام  تعليل  في  للفقهاء  اجتهادات  عن  ناجتاً  ذلك  عدا  ما  كان  وملا 
يعرف لكل قاعدة فقهية معروف وقائل لها؛ ألّن هذه القواعد لم توضع كلّها جملة واحدة 
على يد هيئة واحدة، أو جلنة واحدة، كما توضع في النصوص والنظريات القانونية في 

وقت معنّي على أيدي ناس معلومني.
الفقه  القواعد تكّونت مفاهيمها وصيغت نصوصها بالتدريج في عصر ازدهار  إّن هذه 
ونهضته على أيدي كبار فقهاء املذاهب من أهل التخريج والترجيح استنباطاً من دالالت 
النصوص الشرعية العامة واألدلة الشرعية، وعلل األحكام وأسرار التشريع واملقّررات 
العقلية. واملعاني الفقهية لهذه القواعد كانت مقّررة في أذهان األئمة املجتهدين يعلّلون بها 

ويقيسون عليها، وقد كانت تسمى عندهم أصوالً.
ويعتبر كتاب »اخلراج« الذي ألّفه اإلمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري للخليفة 
هارون الرشيد ليجعله نظاماً وقانوناً تسير عليه الدولة في تنظيم اخلراج ومعاملة أهل 
الذمة، وقد اشتمل هذا الكتاب على عدد من العبارات التي جرت مجرى القواعد، بل كانت 
أساساً بنى عليه من جاء بعده)66(، ومن مثال ما ذكر في هذا الكتاب، ويعيننا في بحثنا هذا 
ما يلي: »ال ينبغي ألحد أن يحدث شيئاً في طريق املسلمني مّما يضرهم، وال يجوز لإلمام 

باسم أحمد محمد الهجرسي، مرجع سابق، ص3280 - 3281.  )65(
محمد صديقي بن أحمد البورنو الغَزي، موسوعة القواعد الفقهية، ط2، مكتبة التوبة، الرياض، 1421هـ   )66(

- 2000م، )53/1(. 
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أن يقطع شيئاً مّما فيه الضرر عليهم وال يسعه ذلك«)67(.
فهذه العبارة يتحّقق فيها معنى القاعدة باعتبار أّن الشطر األول منها يتعلّق بقواعد رفع 
الضرر، والشطر الثاني يتمثل فيه مفهوم القاعدة الشهيرة: التصرف على الرعية منوط 
فيه مصلحة  ما  »كل  أّن:  املصدر نفسه تنص على  باملصلحة)68(. كذلك جاءت عبارة في 
ألهل اخلراج في أراضيهم وأنهارهم، وطلبوا صالح ذلك لهم، أجيبوا إليه، إذا لم يكن فيه 
بأّن فكرة  القول  العبارات وأشباهها ميكن  التأمل في هذه  ضرر على غيرهم«)69(. وبعد 
التأصيل كانت مرّكزة في أذهان املتقدمني، وإن لم تظهر في صورة جليّة لعدم احلاجة 

إليها كثيراً)70(.
كذلك جند في كتاب »األم« بعضاً من قواعد الضرورة مت ذكرها في ثنايا املسائل الفقهية 
ال  ما  الضرورات  في  يباح  وقد  غيرها)71(،  في  يجوز  ال  ما  الضرورة  في  يجوز  ومنها: 
املعنى  ذلك  في  يحل  ال  معنى  في  ُمحرَّم  من  أحل  ما  وكل  الضرورات)72(،  غير  في  يباح 
َلَِّة  خاصة، فإذا زايل ذلك املعنى عاد إلى أصل التحرمي، مثالً: امليتة احملّرمة في األصل احمْلُ

للمضطر، فإذا زايلت الضرورة عادت إلى أصل التحرمي)73(.
فإّنها  مغزاها،  في  متحدة  جتدها  ومظاهرها  صيغتها  تباينت  التي  الثالث  القواعد  فهذه 
تفضي إلى مفهوم واحد وهو بيان حكم الضرورة، ثم إّن القاعدة األخيرة بجانب بيان 
التحرمي،  أصل  إلى  عادت  الضرورة  زايلت  فإذا  وهو:  القاعدة،  إلى  قيداً  تضيف  احلكم 
وغير هذه القواعد هناك العديد منها في كتاب األم، وقد جرت على نسق قومي ورصني، 
وهذه القواعد وأشباهها رمبا ساعدت الفقهاء على سبك القاعدة وصهرها في قالب أضبط 
وأركز، وقد شوهد هذا التطور في تعبير الفقهاء بقولهم: »الضرورات تبيح احملظورات«، 

وكذا »الضرورة ُتقدَّر بقدرها«، وغيرها من القواعد التي ذكرت في املصدر نفسه)74(.

ونخلص من هذا العرض البسيط أّن رسوخ فكرة تلك القواعد الفقهية عند األقدمني في 

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري، اخلراج، حتقيق: طه عبد الرؤوف   )67(
سعد وسعد حسن محمد، املكتبة األزهرية للتراث، القاهرة، د. ت، 106.

محمد صديقي بن أحمد البورنو الغَزي، مرجع سابق، )54/1(.  )68(
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري، مرجع سابق، ص 123.  )69(

محمد صديقي بن أحمد البورنو الغَزي، مرجع سابق، )53/1، 54(.  )70(
1410هـ/1990م،  بيروت،  املعرفة،  دار  األم،  املكي،  القرشي  املطلبي  الشافعي  إدريس  بن  محمد   )71(

.)177/4(
املرجع السابق، )149/4(.  )72(
املرجع السابق، )278/4(.  )73(

محمد صديقي بن أحمد البورنو الغَزي، مرجع سابق، )60/1، 61(.  )74(



أ. د. إقبال عبد العزيز المطوع

41 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية – السنة 10 – ملحق خاص – العدد 10
أبحاث المؤتمر السنوي 8 – الجزء 1 – ربيع األول 1443هـ – نوفمبر 2021م

بصبغة  وتصطبغ  قواعد  باعتبارها  العبارات  تلك  تعرف  أن  قبل  كلّها  املراحل  غضون 
العلم، وهذا ما وجدناه في كتاب »اخلراج« و»األم«، فهي القواعد نفسه املعهودة لدينا اآلن 
النماذج  التي أخذت الطابع ذاته. وبناء عليه ميكن القول بناء على هذه  القواعد  في كتب 
الثالثة األولى، بحيث شاع  القرون  اللبنة األولى للقواعد في غضون  أّنه قامت  املأثورة 
فيها استعمال تلك القواعد وتبلورت فكرتها في أذهانهم، ولم يتسع نطاقها لعدم احلاجة 

إليها كثيراً)75(.

إلى  املبكرة  العصور  تأخرت عن  فقد  فناً مستقالً،  باعتبارها  الفقهية  القواعد  بداية  وأّما 
عصر الفقهاء في إّبان القرن الرابع الهجري، وما بعده من القرون. ومّما يشهد له التاريخ 
ويظهر ذلك بالتتبع والنظر، أّن فقهاء املذهب احلنفي كانوا أسبق من غيرهم في هذا العلم، 
ورمبا يكون السبب في التوسع هذا هو توسعهم في الفروع، وأخذ بعض األصول عن 
فروع أئمة مذهبهم، فترى اإلمام محمد – رحمه اللّه - في كتاب »األصل« يذكر مسألة، 
فيفرع عليها فروعاً قد يعجز اإلنسان عن وعيها واإلحاطة بها، ولعل أقدم خبر يروي في 
جمع القواعد الفقهية في الفقه احلنفي بصيغتها الفقهية املأثورة ما رواه اإلمام العالئي 
الشافعي )761هـ( والعالمتان السيوطي )911هـ(، وابن جنيم )970هـ( في كتبهم القواعد: 
أّن اإلمام طاهر الدَباس من فقهاء القرن الرابع الهجري قد جمع أهم قواعد مذهب اإلمام 
أبي حنيفة في سبع عشرة قاعدة كلية، ونقل عنه بعض هذه القواعد، ومن جملتها القواعد 
األساسية: األمور مبقاصدها، واليقني ال يزول بالشك، واملشقة جتلب التيسير، والضرر 

يزال، والعادة محكمة.

زيد  أبو  اإلمام  هو  الكرخي،  اإلمام  عن  املتناقلة  املجموعة  هذه  ثروة  إلى  أضاف  ومّمن 
القرن السابع  أّما في  النظر«.  الهجري في كتابه »تأسيس  القرن اخلامس  الدبوسي في 
الهجري، فقد برز في هذا العلم العالمة محمد بن إبراهيم اجلاجرمي السهلكي )613هـ(، 
فألف كتاب »القواعد في فروع الشافعية«، ثم اإلمام عز الدين بن عبد السالم )660هـ( في 
كتابه »قواعد األحكام في مصالح األنام« والذي ذاع صيته في اآلفاق، ومن فقهاء املالكية 
ألف العالمة محمد بن عبد اللّه راشد البكري القفصي )685هـ( كتاباً بعنوان »املذهب في 

ضبط قواعد املَذهب«.
فقد  الفقهية  القواعد  لتدوين  الذهبي  العصر  يعتبر  والذي  الهجري  الثامن  القرن  في  أّما 
)716هـ(،  الشافعي  الوكيل  البن  والنظائر:  األشباه  أشهرها:  ومن  مؤلفات  عدة  ظهرت 
وكتاب القواعد: للمقََّري املالكي )758هـ(،  واألشباه والنظائر: لتاج الدين السبكي )771هـ(، 

والقواعد في الفقه: البن رجب احلنبلي )795هـ(، وغيرها.

املرجع السابق، )64/1، 65(.  )75(



التطور التاريخي لنظرية الضرورة: دراسة تأصيلية وتطبيقية

أبحاث المؤتمر السنوي الدولي الثامن لكلية القانون الكويتية العالمية42
الجذور التاريخية للنظريات والمدونات القانونية – دولة الكويت 2021/11/25-24

وفي القرن التاسع الهجري أيضاً ألّف ابن امللقِّن )804هـ( كتاباً في القواعد اعتمد فيه على 
لتقي  »القواعد«  كتاب  منها:  ألفت  التي  املؤلفات  بعض  إلى  إضافة  السبكي،  اإلمام  كتاب 
علي  بن  الرحمن  لعبد  والنظائر«  األشباه  في  الذخائر  و»نظم  )829هـ(،  احلمصي  الدين 
املقدسي املعروف بُشقيَر )876هـ( وغيرهما. أّما في القرن العاشر الهجري جاء العالمة 
السيوطي )910هـ(، وقام باستخالص أهم القواعد الفقهية املتناثرة املبّددة عند العالئي 

والسبكي والزركشي وجمعها في كتابه »األشباه والنظائر«.
أّما العالمة ابن جنيم احلنفي )970هـ( فقد ألف كتابه »األشباه والنظائر« على طراز ابن 
انقطاع  دون  الزمان  تعاقب  مع  االتساع  في  العلم  هذا  أخذ  وهكذا  والسيوطي،  السبكي 
في القرن احلادي عشر وما بعده من قرون)76(. وقد هذا الكتاب عدة مرات، حيث اشتمل 
والفرق،  اجلمع  معرفة  والثالث:  الضوابط،  والثاني:  القواعد،  األول:  فنون:  سبعة  على 
الفروق، والسابع:  أو  والرابع: األلغاز، واخلامس: احليل، والسادس: األشباه والنظائر 
هذا  حظي  وقد  واملتأخرين،  املتقدمني  وأصحابه  حنيفة  أبي  اإلمام  عند  احلكايات  عن 

الكتاب مبكانة عالية عند متأخري احلنفية، ومنهم من وضع عليه حاشية وهم كثر.

الفرع الرابع
قاعدة الضرورة في مجلة األحكام العدلية

مجلة األحكام العدلية ألّفها عدد من علماء الدولة العثمانية، وهي في األصل وضعت لبيان 
أحكام املعامالت املالية، وقد رأت اللجنة الواضعة لها أن تفتتحها بعدد من القواعد الفقهية 
املستقاة من أشباه ابن جنيم وكتب أخرى، وقد بلغت تلك القواعد تسعاً وتسعني قاعدة، 
وكل قاعدة عبارة عن مادة، وقد شغلت تلك القواعد من املادة )2( إلى املادة )100(، وليس 

لتلك القواعد ترتيب ظاهر. وقد شرحت تلك القواعد مع )املجلة( كما شرحت مفردة)77(.
وقد حظيت قاعدة الضرورة باهتمام من واضعي مجلة األحكام العدلية، الذين خصصوا 

لها املواد التالية:
املادة )19( ال ضرر وال ضرار.  -

املادة )20( الضرر يزال.  -
املادة )21( الضرورات تبيح احملظورات.  -

املرجع السابق، )66/1، 79(.  )76(
أبو بكر محمد بن عبد املؤمن املعروف بتقي الدين احلصني، كتاب القواعد، ط1، دراسة وحتقيق: عبد   )77(

الرحمن بن عبد اللّه الشعالن، مكتبة الرشد، الرياض، 1418هـ، 1997م، ص 56-54.
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املادة )22( ما أبيح للضرورة يقّدر بقدرها.  -
املادة )23( ما جاز لعذر بطل بزواله.  -
املادة )24( إذا زال املانع عاد املمنوع.  -

املادة )25( الضرر ال يزال مبثله.  -
املادة )26( يتحّمل الضرر اخلاص لدفع ضرر عام.  -

املادة )27( الضرر األشد يزال بالضرر األخف.  -
املادة )28( إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما.  -

املادة )29( يختار أهون الشرين.  -
املادة )30( درء املفاسد أولى من جلب املنافع.  -

املادة )31( الضرر يدفع بقدر اإلمكان.  -
املادة )32( احلاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة.  -

اضطر  لو  أّنه  القاعدة  هذه  على  ويتفرَّع  الغير.  حّق  يبطل  ال  االضطرار   )33( املادة   -
إنسان من اجلوع فأكل طعام اآلخر يضمن قيمته)78(.

وهذه املواد شرحها سليم رستم باز اللبناني في شرح املجلة، وشرحها أيضاً علي حيدر 
في درره، وهنالك عدة شروحات أخرى للمجلة)79(.

والقواعد  الضرورة  قاعدة  تطّورت  القواعد،  هذه  وتنوع  الدراسات  هذه  مجموع  ومن 
املتفرِّعة عنها لتصبح نظرية شاملة تضاهي سائر النظريات الفقهية والقانونية، وجاءت 
لتأكيد هذا األمر وإبراز معاملها،  النظرية،  املتخّصصة في بحث هذه  الدراسات احلديثة 
الزحيلي(  )وهبة  الوضعي،  القانون  مع  مقارنة  الشرعية  الضرورة  نظرية  ذلك:  فمن 
الوضعي،  اجلنائي  والقانون  اإلسالمي  اجلنائي  القانون  في  الضرورة  نظرية  ومنها: 
ليوسف قاسم. ومنها: نظرية الضرورة الشرعية: حدودها وضوابطها، جميل محمد بن 
مبارك. ومنها: نظرية الضرورة الطبية في الفقه اإلسالمي وتطبيقاتها املعاصرة، أحمد 
ذيب. ومنها أيضاً: نظرية الضرورة في الشريعة اإلسالمية، والقانون الدستوري، باسم 

أحمد الهجرسي.

مجموعة من العلماء والفقهاء، مجلة األحكام العدلية، املطبعة األدبية، بيروت، 1202هـ، ص26 - 28.  )78(
33(؛ علي   ،29/1( سليم رستم باز اللبناني، شرح املجلة، منشورات احللبي احلقوقية، بيروت، د.ت،   )79(
حيدر، درر احلكام شرح مجلة األحكام، تعريب: احملامي فهمي احلسيني، دار الكتب، الرياض، 1423هـ 

- 2003م، ص43-36.
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املطلب الثاني
التطور التاريخي لنظرية الضرورة في القانون

للعالم  األولى  النشأة  إلى  إرجاعها  ميكن  التي  النظريات  من  الضرورة  نظرية  تعتبر 
بني  اخلطير  التنازع  هو  ذلك  وأساس  يقولون،  كما  العالم  ِقَدم  قدمية  فهي  اإلنساني، 
على  املفروضة  اجلامدة  القانونية  النصوص  وبني  البقاء  حب  بغريزة  تسميته  ميكن  ما 
املجتمع. فالظروف االضطرارية تنشئ تعارضاً حتمياً بني نص قانوني معنّي وبني ما 
تقتضيه طبيعة البشر، وما ُجبِّلت عليه من ضرورة احملافظة على احلياة، وذلك أمر مالزم 
لإلنسان منذ نشأته األولى، وما زال مالزماً له وسيظل كذلك أبد الدهر. ومن خالل هذا 
ال  اإلجمال  سبيل  على  القدمية  التشريعات  في  الضرورة  نظرية  إلى  سنتطرق  املطلب 
التفصيل، ويشمل ذلك القانون الهندي القدمي )الفرع األول(، واملسيحية )الفرع الثاني(، 
والقانون الروماني )الفرع الثالث(، ثم في القوانني احلديثة، ويشمل ذلك: القانون األملاني 

)الفرع الرابع(، والقانون الفرنسي )الفرع اخلامس(، وذلك على النحو اآلتي: 

الفرع األول
نظرية الضرورة في القانون الهندي القدمي

تضمن قانون مانو الهندي بعض احلاالت التي ميكن اعتبارها تطبيقاً لنظرية الضرورة، 
ومن هذه احلاالت ما يلي:

البرهمي الذي متضي عليه ست وجبات أو ثالثة أيام دون أن يأكل شيئاً عليه عند  )أ( 
أثناء  منه  يأكل  الذي  الشيء  يأخذ  أن  الرابع  اليوم  صباح  في  أو  السادسة  الوجبة 
أّن  يفترض  أّنه  النص  هذا  من  الشاهد  ومحل  التالي.  باليوم  يهتم  أن  دون  الرحلة 
البرهمي إذا كان في حالة سفر وقد نفذ طعامه أو فقده، وظل ثالثة أيام بال طعام، 
فإّن باستطاعته أن يأخذ من طعام الغير القدر الذي يأكل منه، بشرط أالّ يأخذ إالّ بقدر 
ما يسد جوعه دون أن يهتم باليوم التالي. ويستوي في هذا ما كان طعاماً مأكوالً 
أو أخذه من الغالل الالزمة إلنقاذه من اجلوع، وفي هذا يذكر في نص آخر)80(: »إّن 
امللك العادل ال يوقع أي غرامة على هذا الرجل الذي يسرق أو يأخذ بالقوة ما يكون 

ضرورياً إلنقاذ حياته«)81(.

يوسف قاسم، مرجع سابق، ص 13.   )80(
بول فوربيه، حالة الضرورة في قانون العقوبات، رسالة بروكسل، سنة 1959م، ص49؛ محمد أحمد   )81(
خليفة، النظرية العامة للتجرمي، القاهرة، سنة 1959م، ص 68 - 70، نقالً عن: يوسف قاسم، مرجع 

سابق، ص13.
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م قبولها على البرهمي في ظروف معيّنة، ومع ذلك فإّن الضرورة تبيح  الهدايا ُيحرَّ )ب( 
الكتاب  أّن  »فليعلم  القانون:  نص  في  جاء  هذا  وفي  احملّرمة،  الظروف  في  قبولها 
حالة  في  يكونون  عندما  احملّرمة  الظروف  في  الهدايا  قبول  إلى  أرشد  قد  املقّدس 
ضيّق، وتكون الهدية الزمة لإلنقاذ، فإّنهم حينئذ ال يرتكبون أي خطاً، بل يكونون 
أنقى من املاء أو النار«)82(. وهذا النص ميكن أن ميتد أثره إلى اآلخرين من الطبقات 
الثالث، فلئن كان املقصود به البرهميني، فإّن النص لم يشر إلى ذلك صراحة، مّما 
لهم  يجوز  حيث  والشوارد(،  والفيزيا  )الكشائر  على  لتطبيقه  متسعاً  هناك  يجعل 

قبول الهدايا احملّرمة في حاالت الضرورة)83(.
فإّن ذلك  القضاء،  أمام  الشهادة  البرهمي على تغيير في مضمون  إذا توقفت حياة  )ج( 

يعتبر من حاالت الضرورة التي تبّرر هذ التغيير من أجل إنقاذ حياة البرهمي)84(.
هذه بعض النصوص القانونية والدينية الواردة في قانون مانو الهندي، والتي يستنتج 
منها أّن حالة الضرورة كانت في القانون الهندي القدمي واقعة محّددة من حيث االضطرار 
الظروف  ضغط  حتت  املرتكب  الفعل  يجعل  أن  إّما  القانون  فهذا  املرتكب،  الفعل  إلى 
الطعام وال يجد شيئاً  يفتقد  الذي  الشخص  االضطرارية فعالً محتماً، كما هو في حالة 
يسد رمقه ملدة ثالثة أيام، وإّما أن يجعله مباحاً. أّما الشخص الذي ال يجد طعاماً ملدة تقل 
عن ثالثة أيام فإّن له أن يتناول من طعام غيره ما ينقذ به حياته وإن لم يكن ذلك الفعل 

واجباً عليه.
وبهذا ميكن القول بأّن في نصوص القانون الهندي القدمي ما يدل على أّن حالة الضرورة 
من أسباب اإلباحة؛ ألّنها توجب الفعل في ظروف معيّنة كما ذكرنا، وتبيحه في ظروف 
أخرى كما يبدو ذلك من النصوص التي تبيح بعض األفعال احملّرمة في حالة الضرورة 
عندما تكون هذه األفعال الزمة لإلنقاذ، إذ تصير مباحة ملن يضطرون إليها)85(. كما أّن 
قانون مانو قد أشار إلى شرطني مهمني يجب توافرهما حتى تنتج حالة الضرورة، حيث 
بيّنهما في كالمه عن الضرورة امللِّحة التي ال بد من وجودها، ذلك أّن ارتكاب املخالفة ال 

يباح إالّ من أجل الوقاية واإلنقاذ.

قوانني مانو 11-15، بول فوربيه، مرجع سابق، ص 50.   )82(
يوسف قاسم، مرجع سابق، ص 14.  )83(

بول فوربيه، مرجع سابق، ص 50؛ يوسف قاسم، مرجع سابق، ص 14.  )84(
يوسف قاسم، مرجع سابق، ص15-14.  )85(
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الفرع الثاني
نظرية الضرورة في املسيحية

»ثم  نصه:  ما  متَّى  إجنيل  ففي  الضرورة،  حلالة  عديدة  تطبيقات  املسيحية  في  توجد 
يحل  هل  قائلني:  فسألوه  يابسة  يده  إنسان  وإذا  جمعهم،  إلى  وجاء  هناك  من  انصرف 
خروف  له  يكون  منكم  إنسان  أي  لهم:  فقال  عليه؟  يشتكوا  لكي  السبوت  في  اإلبراء 
واحد، فإن سقط هذا في السبت في حفرة أمّنا ميسكه ويقيمه؟ فاإلنسان كم هو أفضل 
من اخلروف. إذن يحل فعل اخلير في السبوت. ثم قال لإلنسان: مد يدك فمدها فعادت 
صحيحة كاألخرى«)86(. وهنا جند التطبيق لنظرية الضرورة، فعالج املرضى أمر محتّم، 
السيما إذا كان مرضاً خطيراً فيكون عالجه من قبل اإلنقاذ من اخلطر، وذلك على الّرغم 

من مخالفة بعض النصوص.
ومن هذه التطبيقات أيضاً ما جاء في إجنيل متَّى: »في ذلك الوقت ذهب يسوع في السبت 
بني الزروع، فجاء تالميذه، وابتدؤوا يقطفون سنابل ويأكلون، فالفريسيون ملّا نظروا 
قالوا له: هو ذا تالميذك يقطفون ما ال يحل فعله في السبت؟، فقال لهم: أما قرأمت ما فعله 
داوود حني جاع هو والذين معه، كيف دخل بيت اللّه وأكل خبز التقدمة الذي لم يحل أكله 

له، وال للذين معه، بل للكهنة فقط«)87(.
وبهذا نرى أّن النصوص الواردة في التعاليم املسيحية قد قبلت حالة الضرورة باعتبارها 
سبباً يبيح بعض األفعال التي تستحق اللّوم في الظروف العادية، غير أّن التعبير باإلباحة 
قد يكون فيه شيء من التجاوز، ولكن إذا رجعنا إلى النص األول اخلاص بالعالج أدركنا 
أّن الضرورة في ذلك النص سبب لإلباحة من غير شك، أّما النص الثاني فهو الذي يحتمل 

اإلباحة واإلعفاء من العقاب، ولكن الذي يرّجح هو اإلباحة لوجود النص األول)88(.

الفرع الثالث
الضرورة في القانون الروماني

االدعاء  أّنه ال ميكن  الفقه اجلنائي«  الضرورة في  يذكر يوسف قاسم في كتابه »نظرية 
طريق  عن  ولو  حتى  ُمتعّذر،  ذلك  ألّن  الروماني؛  القانون  في  للضرورة  نظرية  بوجود 

العهد اجلديد – اجنيل متّى، اإلصحاح الثاني عشر، املواد: 9-13، الكتاب املقدس، ص13.  )86(
املرجع السابق.  )87(

يوسف قاسم، مرجع سابق، ص 21-20.  )88(
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الرومان لم يضربوا صفحاً عن حالة  استخالصها من بعض النصوص، ومع هذا فإّن 
الضرورة، ذلك أّن احلياة اإلنسانية ذاتها البد وأن تنشأ فيها ظروف اضطرارية تتضارب 

فيها املصالح مع القواعد القانونية القائمة.
نقصت  لو  كما  الضرورة،  حلالة  التطبيقات  بعض  تضّمن  الروماني  القانون  فإّن  ولهذا 
املسافرين  بعض  لدى  املوجود  الطعام  يكون  الرحلة  إمتام  وقبل  السفر  أثناء  املؤونة 
مشتركاً بينهم جميعاً، وفي حالة نشوب حريق في أحد املنازل فإّن مالك املنزل املجاور 
يستطيع أن يهدم جزءاً من جدار املنزل احملترق من أجل أن يوقف انتشار الكارثة، وكذلك 
لو كان الطريق العام مغموراً باملياه أو مسدوداً، فإّن هذه احلالة تفرض على املالك املقيم 

بالشاطئ أن يقدم ممراً على أرضه اململوكة حتى يتمكن الناس من املرور.
واخلالصة أّن القانون الروماني لم يضع نظرية عامة حتكم حالة الضرورة، ولكن وجدت 
فيه بعض تطبيقات لهذه احلالة، ومن خالل هذه التطبيقات القليلة أراد بعض الشّراح أن 
يؤسس أحكام الضرورة في القانون الروماني على أساس أّن هذه احلالة تنفي اجلرمية، 

أو أّن القصد اجلنائي غير متوفر لدى مرتكب جرمية الضرورة)89(.
هذا بعض ما يتعلّق بنظرية الضرورة في القوانني القدمية، أّما في القوانني احلديثة فهذه 
القانوني  الفقه  مدرسة  األولى  مدرستان:  قانوني  أساس  على  بها  األخذ  تبنَّى  النظرية 

األملاني، والثانية مدرسة الفقه القانوني الفرنسي، وسنبني هاتني املدرستني فيما يلي:

الفرع الرابع

نظرية الضرورة في الفقه القانوني األملاني

بدايات  وترجع  الضرورة،  لنظرية  قانونية  نظرة  اتخذ  من  أول  هو  األملاني  الفقه  كان 
  Hegel هيجل  فلسفة  أصول  إلى  األملاني  الفقه  في  الضرورة  لنظرية  القانوني  التصور 
وفكرته عن سيادة الدولة، التي لم تكن سوى تطبيق ملأثورة »سيرون القدمية« سالمة 
الشعب فوق القانون. ومقتضى ذلك أّن الدولة إذا ما تهّددها خطر أو تعرضت مصاحلها 
حماية  سبيل  في  ألّنها  قيد؛  أو  قاعدة  بأي  االلتزام  من  ِحلٍّ  في  فهي  للمساس،  احليوية 
كيانها واحلفاظ على مصاحلها يبدو حقاً أو واجباً، اتخاذ كل ما هو الزم من إجراءات في 

سبيل احلفاظ على بقائها واستمرارها.
إلى  للقانون من عدمه، طاملا استندت  أن تكون تلك اإلجراءات مطابقة  وال يهم بعد ذلك 

املرجع السابق، ص 23-22.  )89(
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الشرعي عنها  الدولة والدفاع  اإلبقاء على  أولى باالعتبار، وهي وجوب  قاعدة أساسية 
إذا ما تهّددتها األخطار في الداخل أو في اخلارج. وأساس فلسفة »هيجل« في ذلك هي أّن 
إرادة اللّه على األرض، وهي احلقيقة الوحيدة املطلقة، وهي القيمة الشاملة غير احملدودة، 
أّما عن عالقة الفرد بالدولة، فيرى »هيجل« أّن الدولة هي وحدها الروح املوضوعية، وأّن 
الفرد في ذاته ليس له شيء من ذلك إالّ بكونه عضواً في الدولة، وأّن الفرد ال ميكن أن 

يكون إلميانه هدف أو معنى، أو يكون لسلوكه غاية إالّ في إطار الدولة ومن أجلها.

كذلك فإّن احلرية ال يتحّقق معناها السامي إالّ في اإلطار ذاته، وعلى ذلك كله، فإّن الدولة 
لها حّق سادي في مواجهة األفراد الذين يتمثّل واجبهم األسمى في أن يكونوا أفراداً في 
الدولة، والقانون ليس له إالّ التعبير املوضوعي عن روح الدولة، لكن القانون مهما عال في 
درجة تعبير يظل دائماً دون املجرد املطلق أال وهو الدولة. ويعتبر »هيجل« أول من نادى 
ومنهم  األملان  الفقهاء  معظم  تبنّاها  وقد  وآرائه،  كتاباته  في  بها  وأوصى  النظرية،  بهذه 
عليها  ليقيموا  قانونية  صياغة  النظرية  هذه  فصاغوا   )Iherng و)أهرجن   )Jellink )يللنك 
نظرية التحديد الذاتي لإلدارة، والتي خالصتها أّن الدولة ال تلتزم إالّ بإرادتها، وفي هذا 

تكمن سيادتها)90(.

وبناء على ذلك، فإّن الدولة إذا تصرفت على أي نحو كان فتصرفها مشروع، حتى ولو 
هذا  في   – الدولة  إرادة  أّن  ذلك  القائمة،  القانونية  للقواعد  ظاهرة  مخالفة  يتضمن  كان 
املفهوم - هو القانون، وكل ما ترتضيه هذه اإلرادة عنوان للشرعية، وال يسوغ اعتباره 
الشرعي،  الدفاع  الدولة في  إلى قاعدة قانونية مقتضاها حّق  غير مشروع طاملا يستند 
فالدولة متلك التحلّل من أي قاعدة قانونية إن رأت أّن مصاحلها تقتضي ذلك، وال تخضع 

ألي قاعدة إالّ وقت ما شاءت وكيفما أرادت.

وبناًء على ذلك، أصبح ما تتخذه الدول من أعمال وإجراءات نزوالً على حكم الضرورة 
قانونية  أو مخالفة  أي مسؤولية  ترتب  للدستور دون  بذاته مهما كان مخالفاً  مشروعاً 

)74( من الدستور املصري  للمادة  وجدي ثابت غربال، السلطات االستثنائية لرئيس اجلمهورية طبقاً   )90(
والرقابة القضائية عليها – دراسة حتليلية مقارنة باملادة )16( من الدستور الفرنسي، منشأة املعارف، 
اإلسكندرية، 1988م، ص65؛ محمد ربيع مرسي، السلطة التشريعية لرئيس الدولة في النظم احلديثة، 
رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 1995م، ص209؛ يوسف قاسم، مرجع سابق، ص22–
االستثنائية  السلطات  علي،  القادر  عبد  سمير  3353؛  ص  سابق،  مرجع  الهجرسي،  أحمد  باسم  23؛ 
ص  1987م،  شمس،  عني  جامعة  احلقوق،  كلية  دكتوراه،  رسالة  عليها،  الرقابة  ومدى  الدولة  لرئيس 
166-167؛ عبد احلميد متولي، القانون الدستوري واألنظمة السياسية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 
في  احلكومي  والتشريع  الدستوري  القانون  في  الضرورة  نظرية  العصار،  يسري  ص345؛  1989م، 

فترات إيقاف احلياة النيابية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995م، ص 16-15. 
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انتفاء  عن  فضالً  واإلجراءات،  األعمال  لهذه  ممارستهم  عند  الدولة  رجال  مواجهة  في 
مسؤولية الدولة عنها، بحيث ال يحقُّ لألفراد مطالبة الدولة بتعويضهم عما يلحقهم من 

أضرار نتيجة هذه األعمال واإلجراءات مهما ثبت جسامتها.

الفرع اخلامس
نظرية الضرورة في الفقه القانوني الفرنسي

بقاعدة  يتمسكون  الفرنسي  الفقه  رجال  أغلب  فإّن  الفرنسية،  الضرورة  نظرية  عن  أّما 
رئيسية مقتضاها أّن احلكومة تخضع للقانون بجميع أوقاتها وظروفها، فإذا اتخذت أي 
تصرف يخالف ما تقضي به أحكامه، كان تصرفاً غير مشروع ُتْسأَل الدولة وموظفوها 
أّن حالة الضرورة ليست عذراً أساسياً ميكن للحكومة  الفقهاء  عنه، وبذلك يرى هؤالء 
لتحقيق  التصرف كان ضرورياً  أّن هذا  إلى  البرملان، مستندة  أمام  أن تبّرر به تصرفها 
إلى  ذهب  املعاصرين  الفرنسيني  الفقهاء  بعض  أّن  إالّ  داهم،  خطر  ولدفع  عامة  مصلحة 
التي  األزمات  بعض  طرأت  لو  فيما  األملانية،  النظرة  من  قريب  الضرورة  لفكرة  تصور 
قد تهّدد بقاء الدولة وسالمتها، فإّنه يحّق للدولة في هذه األحوال أن تدافع عن نفسها، 
وأن تواجه األخطار بإجراءات استثنائية من طبيعة الظروف التي تواجهها نفسها، ولو 
الدولة،  عن  الشرعي  الدفاع  فكرة  إلى  استناداً  وذلك  السارية،  القوانني  ذلك  في  خالفت 

وبحيث يكون تصرفها املخالف للقانون في هذه احلالة أمراً مبرراً ومشروعاً.
ووفقاً لنظرة هؤالء الفقهاء للضرورة »كنظرية قانونية«، فإّنه ميكن القول بأّن للحكومة 
في الظروف االستثنائية أن تتخذ من األعمال ما يلزم ملواجهة حالة الضرورة، ولو أدى 
من  متنع  مادية  استحالة  هناك  تكون  أن  بشرط  النافذة،  التشريعات  مخالفة  إلى  ذلك 
اجتماع البرملان، أو على األقل أن تتوافر حالة ضرورة ال ميكن منها انتظار دعوة البرملان 

إلى االجتماع كاحلرب والعصيان املسلح أو اإلضراب العام.
وبناء على ما سبق، جند أّن نظرية الضرورة األملانية تتفق مع نظرية الضرورة الفرنسية 
أّن النظرية الفرنسية تختلف عن النظرية األملانية  من حيث إقرارها كنظرية قانونية، إالّ 
أّن  إالّ  الضرورة،  نظرية  إلى  يستند  لإلدارة  حّقاً  الضرورة  في  رأت  وإن  األولى  أّن  في 
هذا احلّق طبقاً للنظرية الفرنسية ليس مطلقاً، بل هو مقيّد بشروط والتزامات معينة، في 
أّن النظرية الفرنسية ترى أّن  أّن النظرية األملانية تراه حقاً خالصاً دون قيود. كما  حني 
الضرورة مصدر للقواعد القانونية، إالّ أّنه مصدر مؤقت ومشروط، في حني أّن النظرية 
األملانية ترى أّنها مصدر غير مشروط للقواعد القانونية. كما أّن النظرية الفرنسية جتد 
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أّن جتاوز املشروعية العادية في ظل الظروف االستثنائية يظل خاضعاً لرقابة القضاء، 
في حني أّن النظرية األملانية ال جتيزه)91(.

في  الضرورة  نظرية  النادي،  فؤاد  3353–3367؛  ص  سابق،  مرجع  الهجرسي،  محمد  أحمد  باسم   )91(
الدين،  جمال  سامي  142؛  ص  1989م،  القاهرة،  العربي،  لإلعالم  الزهراء  اإلسالمي،  العام  القانون 
الرقابة على أعمال اإلدارة - مبدأ املشروعية – تنظيم القضاء اإلداري: دراسة مقارنة، منشأة املعارف، 

اإلسكندرية، 2003م، ص 126.
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املبحث الثالث
الضوابط املوضوعية لنظرية الضرورة

الوضعي  القانون  في  ثم  األول(،  )املطلب  اإلسالمي  الفقه  في  الضوابط  هذه  سنتناول 
)املطلب الثاني(، وذلك على النحو اآلتي: 

املطلب األول
ضوابط نظرية الضرورة في الفقه اإلسالمي

هناك عدة ضوابط وضعها الفقهاء لنظرية الضرورة، وهي مهمة البد من حتّققها حتى 
الفروع  في  له  نعرض  ما  وهو  بها،  األخذ  املضطر  يستطيع  بها  والتي  الرخصة،  تتأكد 

التالية:

الفرع األول
أن تكون الضرورة محّققة غير متوهمة

يرى الفقهاء أّنه متى وقع الضرر وحتّقق، جاز للمتضرر أن يأخذ بالرخصة ال مبجرد 
التوهم والشك، وبهذا قال اإلمام الشاطبي – رحمه اللّه - في املوافقات: »أسباب الرخص 
أكثر من أن تكون مقّدرة ومتوّهمة ال محّققة، فرمبا عّدها شديدة وهي خفيفة في نفسها، 
فأدى ذلك إلى عدم صحة التعبد، وصار عمله ضائعاً وغير مبني على أصل، وكذلك ما 
ولو  التوهم،  مبحض  إالّ  كذلك  وليست  صعبة  األمور  يتوهم  فقد  ذلك،  اإلنسان  يشاهد 
تتبع اإلنسان الوهم لرمى به في مهاد بعيدة، وألبطل عليه أعماالً كثيرة، وهذا مطرد في 

العادات والعبادات وسائر التصرفات«)92(.
ذلك  مثال  عنها،  ينفك  أن  يستطيع  وال  باإلنسان  تنزل  التي  هي  احلقيقية  الضرورة  إذاً 
لصحة  شرط  هو  والذي  الصالة،  في  القيام  عن  فيعجزه  مرض  يصيبه  الذي  اإلنسان 
الصالة، أو من أصابه جوع شديد ولم يجد ما يأكله إالّ في احملّرمات، وإذا لم يأكل هلكت 
نفسه، وقد تكون غلبة الظن على هذا املضطر بحيث أّنه يرى سبعاً أمام املاء الذي يريده، 
املاء، فله أن يأخذ برخصة  إذا حاول أخذ  أّن السبع قد يفتك به  ولم يجد غيره، مع ظنه 
التيمم في هذه احلالة. وأيضاً من كانت عادته أن ُيصاب مبرض كلما استعمل املاء، فخاف 

إبراهيم بن موسى الشاطبي، مرجع سابق، )331/1، 332(.  )92(
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من حدوث املرض فله أن يتيمم، وفي الصيام أيضاً فله أن يفطر إذا غلب على ظنه حدوث 
املرض أو زيارته)93(.

الفرع الثاني
أال تؤدي إزالة الضرر إلى ضرر أكبر منه

أصل هذا الضابط قاعدة: )الضرر ال يزال مبثله(، وذلك أّنه إذا كانت إزالة الضرر باملثل 
ممنوعة، فمن باب أولى إزالة الضرر بضرر أكبر منه. وبناء على هذا الضابط، جند أّن 

الفقهاء وضعوا عدة قواعد فقهية تنظم مسألة إزالة الضرر منها: 
الفقهاء  جوز  ومثاله  أخفهما،  بارتكاب  ضرراً  أعظمها  روعي  مفسدتان  تعارض  إذا   -

شق بطن امليتة إلخراج الولد إذا كانت ترجى حياته.
يختار أهون الشرين.  -

درء املفاسد أولى من جلب املنافع.  -
مفسدة  تعارضت  إذا  ما  حال  في  اإلسالمية  الشريعة  عناية  كانت  كيف  نرى  هنا  من 
اعتنائه  من  أشّد  باملنهيات  الشرع  اعتناء  ألّن  املضرة؛  رفع  تقدمي  يتم  فإّنه  ومصلحة، 
كان  إذا  ملكه،  في  التصرف  من  مينع  الرجل  أّن  القاعدة  هذه  على  ويتفّرع  باملأمورات، 
املنافع  جلب  من  أهون  جاره  عن  املفاسد  درء  ألّن  فاحشاً؛  ضرراً  بجاره  يضرُّ  تصرفه 

لنفسه)94(.

الفرع الثالث
الضرورة ُتقّدر بقدرها

ومعنى هذا الضابط أّن احلكم الثابت ألجل الضرورة إمّنا يرخص منه القدر الذي تندفع به 
الضرورة فقط، فال يتجاوز احلد األدنى الذي يرفع آثار الضرورة، فإذا زالت الضرورة 
واندفعت عاد احلكم إلى ما كان عليه قبلها. ومثاله: إّن املضطر ال يأكل من طعام غيره إالّ 
مبقدار ما تندفع به ضرورته، وكذلك املضطر ألكل امليتة فال يأكل إالّ ما يسد جوعه، أيضاً 
الذي غصَّ ولم يجد املاء، يشرب من اخلمر بقدر ما يسّد الرمق، أي أن يقتصر ما يباح 

مكتبة  ط1،  وضوابطها،  أحكامها   - الشرعية  الرخص  في  البهية  الدرر  الصالبي،  محمد  أسامة   )93(
الصحابة، الشارقة، اإلمارات، 1424 هـ 2003م، ص 109 - 110.

سليم رستم باز اللبناني، مرجع سابق، )31/1، 32(.  )94(
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تناوله للضرورة على ما بيّنه جمهور الفقهاء على احلد األدنى)95(.
وأكد ذلك الشاطبي – رحمه اللّه - بقوله: »وكون هذا املشروع لعذر مستثنى من أصل 
وإن  احلكم،  في  كليات  تكن  لم  ولذلك  ابتداء،  مبشروعة  ليست  الرخصة  أّن  يبنّي  كلي، 
عرض لها فبالعرض، فاملسافر إذا أجزنا له القصر والفطر، فإمّنا كان ذلك بعد استقرار 

أحكام الصالة، وكذلك أكل امليتة للمضطر في قوله تعالى: }ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  
ں  ڻ     ڻڻ  { ]سورة البقرة، اآلية 173[)96(.

الفرع الرابع
أن تكون محّققة ملقصد من مقاصد الشرع

حفظ  إلى  ترجع  ال  مصلحة  »فكل  فقال:  الضابط  هذا  مفهوم  في  الغزالي  اإلمام  ذكر 
التي ال تالئم تصرفات  الكتاب والسنة واإلجماع، وكانت من املصالح  مقصود فهم من 
فقد  استحسن  من  أّن  كما  شرع،  فقد  إليها  صار  ومن  رحة،  ومطَّ باطلة  فهي  الشارع، 
شرع، وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصوداً بالكتاب والسنة 

واإلجماع)97(.
وقال أيضاً: »فإّن جلب املنفعة ودفع املضرة مقاصد اخللق، وصالح اخللق في حتصيل 
من  الشرع  ومقصود  الشرع،  مقصود  على  احملافظة  باملصلحة  نعني  لكنا  مقاصدهم، 
ما  فكلُّ  ومالهم،  ونسلهم،  وعقلهم،  ونفسهم،  دينهم،  عليهم  يحفظ  أن  خمسة:  اخللق 
فهو  األصول  هذه  يفّوت  ما  وكلُّ  مصلحة،  فهو  اخلمسة  األصول  هذه  حفظ  يتضمن 
مفسدة، ودفعها مصلحة... وهذه األصول اخلمسة، حفظها في رتبة الضرورات فهي 

أقوى املراتب في املصالح«)98(. 
ا أن تكون مصلحة ألغاها الشارع فال ينظر  إمَّ فاملصلحة املترّتبة على األخذ بالضرورة 
إليها، أو مصلحة اعتبرها الشارع فهذه تعتبر ويؤخذ بها اتفاقاً، لهذا البد من أن تكون 

الضرورة  نظرية  الزحيلي،  وهبة  141(؛   ،140/6( سابق،  مرجع  البورنو،  أحمد  بن  صديقي  محمد   )95(
سليمان،  أبو  إبراهيم  الوهاب  عبد  ص67؛  سابق،  مرجع  الوضعي،  القانون  مع  مقارنة  الشرعية 
البنك  والتدريب،  للبحوث  اإلسالمي  املعهد  ط2،  وأبعاد،  آفاق   - املعاصرة  وتطبيقاته  الضرورة  فقه 

اإلسالمي للتنمية، جدة، 1423هـ - 2003م، ص 66.
الشاطبي، مرجع سابق، )2/ 302، 303(.  )96(

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، املستصفى من علم األصول، ط1، دراسة وحتقيق: محمد   )97(
بن سليمان األشقر، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1417هـ -1997م، )392/1(.

املرجع السابق، )278/1(.  )98(
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للضرورة أدلة تستند إليها وقواعد شرعية لكي يعمل بها«)99(. ويجب أال يخالف املضطر 
مبادئ الشريعة األساسية من حفظ حقوق اآلخرين، فتحقيق العدل وأداء األمانات، ودفع 
الضرر، واحلفاظ على مبدأ التدين وأصول العقيدة اإلسالمية، فمثالً ال يحل الزنا والقتل 

والغصب بأي حال، ألّن هذه مفاسد في ذاتها)100(.

الفرع اخلامس
أن يتعنّي على املضطر مخالفة األوامر 

أو النواهي الشرعية

على هذا املعنى أالّ يكون لدفع الضرر وسيلة أخرى من املباحات إالّ املخالفة، بأن يوجد في 
مكان ال يجد فيه إالّ ما يحرم تناوله، ولم يكن هناك شيء من املباحات يدفع به الضرر عن 
نفسه، حتى ولو كان الشيء مملوكاً للغير، فلو وجد مثالً طعاماً عند غيره فله أن يأخذ منه 
بقدر ما يسد جوعه على أن يأخذ بقيمته، وعلى صاحب الطعام أن يبذله له، وعند مخالفة 
األوامر ينبغي أن يؤذن شرعاً للمضطر التحلّل من الواجب)101(، وأن يكون ارتكاب املكلّف 
احملظور ّ فيه من أجل الضرورة أقّل مسؤولية شرعية، وأخّف خطورة حسية من االلتزام 
– العزمية -. فالضرورات ال تبيح كل احملظورات، بل يجب أن  واألخذ بالتشريع العام 
تكون احملظورات أقّل من الضرورات. فإذا كان األخذ برخصة اإلباحة يؤدي إلى نتائج 
متساوية في اإلضرار، فليست الضرورة واحلالة هذه مبيحة ارتكاب احملّرم، ومن باب 

أولى إذا كان ارتكاب احملظور يؤدي إلى ما هو أعظم من الضرورة)102(.

الفرع السادس
تعذر الوسائل املباحة في إزالة الضرر

يتعنّي ذلك بأّن ارتكاب احملظور وسيلة لدفع الضرر، بحيث تتعّذر كافة الوسائل املباحة 
املمكنة، فلو استطاع املكلّف أن يزيل الغدر عنه بأي وسيلة من وسائل املباحات امتنع عليه 
ارتكاب احملظور. ودليل ذلك قوله تعالى: }ہ  ہ  ہ  ھ{ ]سورة التغابن، اآلية 
16[، وهذا ما تؤيده قاعدة »امليسور ال يسقط باملعسور«. قال السبكي: وهي من أشهر 

أسامة محمد الصالبي، مرجع سابق، ص113.  )99(
وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي، مرجع سابق، ص 66.  )100(

املرجع السابق، ص 66.  )101(
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، مرجع سابق، ص 65.  )102(
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القواعد املستنبطة من قوله �: )فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا 
اإلتيان  ُيسِقط  املشقة ال  قيام  أن  القاعدة:  ما استطعتم()103(. ويدخل في معنى هذه  منه 

باألمور املستطاعة التي ُيقدر عليها)104(.

الفرع السابع
أن يتقّيد اإلذن في ارتكاب احملظور  بزمن بقاء العذر

املعنى من هذا الضابط أّن العمل بالضرورة مرتبط ارتباطاً قائماً بوجود العذر، وهو قيام 
الضرر وبقاؤه، فإذا زال العذر عمل باألصل، وال يجوز حينئذ العمل باخللف والبدل، فال 
يجمع بني البدل واملبّدل منه، وهذا تؤيده قاعدة »ما جاز لعذر بطل بزواله«، فالذي أجيز 

للضرورة يكون مقيداً بزمانها)105(.

الفرع الثامن
حكم العمل بالضرورة

الفعل،  قد تكون واجبة  الضرورة  أّن  أحكام من حيث  يعتريه عدة  بالضرورة  العمل  إّن 
بحيث لو لم يأخذ بها وقع في احلرام، كمن يكون على شفا حفرة املوت، مثاله لو اضطر 
إلى أكل احلرام كامليتة أو شرب اخلمر إلزالة الغصة، ولم يأخذ تلك األسباب ولم يرفع 

الضرر هنا يكون هالكه إثماً؛ ألّن اللّه تعالى أباح له ذلك في قوله تعالى: }ڳ  ڱ      ڱ       
ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ{ ]سورة البقرة، اآلية 173[.

ويندرج هنا حتت هذا القسم قاعدة: »الضرورات تبيح احملظورات«، فهنالك ضرورة يباح 
فعلها، كالنطق بكلمة الكفر على اللسان عند اإلكراه.

ارتكاب  في  اإلذن  الضرورة  اقتضت  حيث  جائز،  احلالة  هذه  في  بالضرورة  فالعمل 
احلرمة  من  عليه  هو  ما  على  احملظور  هذا  ويبقى  الكفر،  بكلمة  التلفظ  وهو  احملظور، 

ڇ   }چ   تعالى:  قوله  والدليل  مؤبدة،  حرمته  ألّن  جائزاً  يصير  وال  واحلظر، 
اآلية  النحل،  ]سورة  ڈ{  ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ     ڇ   ڇ   ڇ  
صحيح البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول الله �، )94/9(، ح   )103(
)7288(؛ صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب توقيره  � وترك إكثار سؤاله عما ال ضرورة إليه أو ال 

يتعلق به تكليف وما ال يقع ونحو ذلك، )91/7(، ح )6259(.
املنهاج،  دار  مكتبة  ط1،  املعاصرة،  وتطبيقاتها  الشرعية  الضرورة  اجليزاني،  حسني  بن  محمد   )104(

الرياض، 1428هـ، ص73-71.
املرجع السابق، ص 79-78.   )105(
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إّن هذا املكره لو صبر حتى قتل  106[، واملرفوع إمّنا هو اإلثم واملؤاخذة األخروية، بل 
لصار شهيداً. وكذلك لو اضطر إلى أخذ مال الغير أو إتالفه، فيباح ذلك للمضطر ألجل 
الضرورة، ولكن ال يبطل هذا االضطرار حّق الغير، فيجب على املضطر ضمان ما أتلف؛ 

إذ القاعدة الفقهية تقول: »االضطرار ال يبطل حّق الغير« وهكذا...)106(
. وهذا  والقسم األخير: ضرورة يحرم فعلها، نحو قتل املسلم، أو قطع عضو منه بغير حقٍّ
القسم ال يدخل حتت الضرورة الشرعية؛ ألّن الضرورات ال تبيح كل احملظورات، فهذه 
القاعدة حتتاج إلى تقييدها من جهتني: األولى أّن اإلباحة ها هنا مبعنى رفع اإلثم واحلرج، 
ال مبعنى التخيير بني الفعل والترك. والثانية أّن الضرورات ال تبيح كل احملظورات، بل 

هناك محظورات ال تباح البتة.
واخلالصة: إّن العمل بالضرورة الشرعية حكمها اإلباحة، وذلك من حيث هي ضرورة، 
وأّما بالنظر إلى ما يتصل بالضرورة من قرائن وأحوال، فإّن حكمها يدور بني اإلباحة 
الشرعية  الضرورة  إّن  حيث  بحال،  الشرعية  بالضرورة  العمل  يكون  وال  والوجوب، 

مشروطة أبداً بأالً ُيصار فيها مفسدة مساوية لها أو راجحة عليها)107(.

املطلب الثاني
ضوابط نظرية الضرورة في القانون الوضعي

بها  واالعتداد  قاهرة،  قوة  اعتبارها  ليمكن  توافرها،  من  البد  شروط  الضرورة  حلالة 
كمانع من موانع املسؤولية، وهذه الشروط نعرض لها في الفروع التالية:

الفرع األول
وجود خطر جسيم على النفس أو املال

إالّ  يجبر  ال  أو  جبره،  ميكن  ال  ضرراً  يحدث  أن  شأنه  من  الذي  هو  اجلسيم  اخلطر  إّن 
لدى  يثير  الذي  اخلطر  بأّنه:  اجلسيم  اخلطر  يعّرف  من  الفقهاء  ومن  كبيرة.  بتضحيات 
اإلنسان اخلشية من انهيار كيانه سواًء أكان هذا الكيان مادياً أم أدبياً. ويشترط لتحقيق 
يكون  أن  البد  اخلطر  وهذا  له،  يتعّرض  من  مواجهة  في  خطر  وجود  الضرورة،  حالة 
حالة  يشّكل  فال  البسيط  اخلطر  أّما  الدائمة،  العاهة  أو  البليغ  اجلرح  أو  كاملوت  جسيماً 

محمد بن حسني اجليزاني، مرجع سابق، ص 113-106.  )106(
املرجع السابق، ص 113-112.  )107(
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ضرورة، كاإلصابات البسيطة أو الكدمات أو اجلروح العادية التي تشفى بسرعة، دون 
أن تخلّف أضراراً كبيرة.

من  كان  إذا  أّما  لإلصالح،  عنه  الناجم  الضرر  قابلية  عدم  هو  اخلطر:  جسامة  ومعيار 
املمكن إصالح الضرر فاخلطر ال يعد جسيماً، ويعتبر اخلطر جسيماً إذا تساوى إصالحه 
املوضوع  قاضي  يقّدره  بالوقائع  يتعلّق  أمر  اخلطر  جسامة  وتقدير  إصالحه.  عدم  مع 
في كل حالة على حدة، وهو يستند في تقديره إلى معيار مختلط موضوعي وشخصي 
في الوقت نفسه، وهو معيار الشخص العادي الذي يوجد في ظروف املتهم نفسها عند 
ارتكاب اجلرمية حتت ضغط الضرورة. كما يكفي لتوافر حالة الضرورة وجود اخلطر 
اجلسيم، سواء أكان حقيقاً أم وهمياً. واالعتداد باخلطر الوهمي في مجال حالة الضرورة 
يفّسره أّن أثر هذا اخلطر على حرية االختيار ال يختلف في درجته عن أثر اخلطر احلقيقي 

على تلك احلرية.
ينبعث من  الوهمي من يشاهد دخاناً  التي تقوم على اخلطر  الضرورة  أمثلة حالة  ومن 
أو باب منزل  املنزل،  باب  قد نشب، فيسرع بكسر  أّن حريقاً  املنازل، فيعتقد  أحد  نافذة 
مجاور إلنقاذ من بداخله من السكان، ثم يتبنّي بعد ذلك أّن الدخان كان ينبعث من شواء، 
أو من يقتل كلباً يعوي وراءه معتقداً أّنه مصاب بداء الكلب، ثم يتبنّي أّنه غير مصاب. فمن 
يخرج من منزله عارياً في الطريق العام لينقذ نفسه من خطر يهّدد حياته بسبب نشوب 

حريق أو زالزل أثناء وجوده في احلّمام، ال يعاقب عن جرمية التعرض لآلداب العامة.
ومن ينحرف بسيارته، فيصطدم بسيارة أخرى، أو يهدم جداراً ليتفادى قتل طفل ظهر 
فجأة أمامه، ال يعاقب عن جرمية إتالف مقصودة، لتعرض غيره خلطر جسيم على حياته 
واملقصود  ماله.  أو  الغير،  نفس  أو  املال،  أو  النفس،  يهّدد  أن  يجب  واخلطر  الطفل.  وهو 
احلياة  فتشمل  التعامل،  في  تدخل  ال  والتي  باإلنسان  اللصيقة  احلقوق  كافة  بالنفس: 
الباب  ُيغلق عليه  واجلسد، واحلرية، والعرض، والشرف، واالعتبار. فال عقاب على من 
بقوة غالبة أو حادث مفاجئ، فال يجد وسيلة تخلصه من حجز حريته سوى كسر الباب.

أّما املال فيشمل كل احلقوق املالية ذات القيمة االقتصادية، والتي تدخل في دائرة التعامل. 
ومثال ذلك أن تشب النار في منزل شخص، فيضطر إلخمادها إلى أن يتلف خّزان املياه 

جلاره ويأخذ منه املاء)108(.

يوسف قاسم، مرجع سابق، ص 186–190؛ علي عبد الله حمادة، حالة الضرورة كمانع من موانع   )108(
ماطر  عوض  2007/2006؛  سوريا،  حلب،  جامعة  احلقوق،  كلية  علمية،  رسالة  اجلزائية،  املسؤولية 
العليا،  القانونية  الدراسات  كلية  العليا،  للدراسات  العربية  عمان  جامعة  الضرورة،  حالة  املطيري، 

2004-2005م.
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الفرع الثاني
أن يكون اخلطر حاالً

إبطاء.  إلى جتنبّه دون  الفاعل  لم يسارع  إن  أن يكون اخلطر واقعاً ال محالة  معنى ذلك 
ويعد اخلطر حاالًّ في إحدى صورتني: إذا كان االعتداء املهّدد به على وشك الوقوع، أو 
إذا كان االعتداء قد بدأ، ولكن لم ينته بعد. ويكون اخلطر غير حاّل في إحدى صورتني: 
إذا كان االعتداء املهّدد به مستقبالً، أو إذا كان االعتداء قد حتّقق فعالً وانتهى، حيث إّنه 
في اخلطر غير احلاّل هناك فسحة من الوقت تسمح باتخاذ الالزم لتوقيه بوسائل أخرى 
دون اللّجوء إلى ارتكاب اجلرمية، فحالة الضرورة تقوم على دفع اخلطر، وزوال اخلطر 

يزيل حالة الضرورة)109(.

الفرع الثالث
أال يكون إلرادة الفاعل دخل في خلق حالة الضرورة

يعني هذا الشرط أّن إرادة املتهم لم يكن لها دخل في نشوء اخلطر احلاّل الذي دفعه إلى 
ارتكاب جرمية الضرورة؛ ذلك أّن االضطرار يفترض املفاجأة، وال تتحّقق املفاجأة إالّ إذا 
توفر أمران: عدم العلم املسبق باخلطر، وعدم اجتاه اإلرادة إليه. وهذه املفاجأة هي التي 
تؤثر في حرية االختيار؛ ألّنها ال تترك لدى املضطر فسحة من الوقت يتدّبر فيها أمره 
ارتكاب  إلى  يدفع  الذي  )االضطرار(  عنها  ويتولّد  احلاّل  اخلطر  من  اخلالص  سبيل  في 
أّنه توّقع  أّما إذا كان املدعى عليه قد سبّب اخلطر قصداً، فمعنى ذلك  جرمية الضرورة. 
الّعدة لتجنبه على نحو ال ميس الغير في أنفسهم أو  أّنه أعّد  اخلطر، ومن املفروض فيه 

في أموالهم.
فالذي يضرم النار قصداً في مسرح، ثم يقتل طفالً وهو مسرع لينجو بنفسه ال يعد في 
حالة ضرورة. والذي يغرق سفينة قصداً، ثم يضطر إلنقاذ نفسه إلى قتل شخص، فال 
يعد أيضاً في حالة ضرورة. وينبني على ذلك أّن املدعى عليه إذا تسبب بإحداث اخلطر 
خطأ، ثم جتنبه بفعل جرمي، فإّنه يستفيد من حالة الضرورة؛ وذلك ألّن اخلطأ ال يلغي 
عنصر املفاجأة، وال يفترض فيه أن يكون املدعى عليه قد تدبر مسبقاً طريق اخلالص من 
اخلطر. ومثال ذلك من يتسبب بإهماله في حدوث حريق داخل قاعة االجتماع، ثم يحاول 

النجاة بنفسه، فيخرج مسرعاً، ويتسبب بقتل أو إصابة آخر أثناء خروجه)110(.

يوسف قاسم، مرجع سابق، ص 192–193؛ علي عبد الله حمادة، مرجع سابق، ص53.   )109(
يوسف قاسم، مرجع سابق، ص 177-182؛ علي عبد الله، مرجع سابق، ص56.   )110(
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الفرع الرابع
أن يتعّذر دفع اخلطر بوسيلة أخرى

ال نكون أمام حالة الضرورة إالّ إذا كانت جرمية الضرورة هي الوسيلة الوحيدة للوقاية 
من اخلطر اجلسيم، ولم يكن أمام املضطر أي وسيلة أخرى مشروعة أو طريقة أخرى 
لصدِّ هذا اخلطر وتوقيه. فإذا كان من املمكن دفع اخلطر باجلرح أو الضرب، فال يجوز 
دفعه بإزهاق الروح، وما ميكن دفعه بتضحية املال ال يجوز دفعه بتضحية النفس. وإذا 
كان الهرب وسيلة صاحلة للتخلص من اخلطر، فال يجوز دفع اخلطر بغير ذلك؛ وذلك 
ألّن حالة الضرورة ال يكون فيها معتٍد، حيث إّن فعل املضطر يقع على بريء وليس على 

معتٍد دائماً. 
جراحية  عملية  يجري  الذي  الطب  طالب  أخرى،  بوسيلة  اخلطر  دفع  على  األمثلة  ومن 
ملريض وكان بوسعه أن ينقله إلى مستشفى أو إلى طبيب مختص، أو من يندفع نحو باب 
مزدحم ويدهس طفالً أثناء فراره من احلريق الذي شّب في السينما، وكان يعلم أّنه كان 

يستطيع النجاة عن طريق باب خلفي.

الفرع اخلامس
أن يكون الفعل متناسباً مع اخلطر

إّن الضرورة ُتقّدر بقدرها، فال يجوز للمدعى عليه أن يأتي فعالً أشّد جسامة مّما يكفي 
لدرء اخلطر، إذ يخرج ذلك الفعل عن نطاق الضرورة، فمن استطاع دفع اخلطر بجرمية 
ضد املال، ويرتكب في سبيل ذلك جرمية ضد النفس، ال يتوفر بالنسبة له شرط التناسب 
ويسأل عن التجاوز، ومن يستطيع تفادي اخلطر بجرمية تقع على نفس واحدة، ويرتكب 
في سبيل ذلك جرمية تؤدي إلى إيذاء أكثر من نفس، يسأل أيضاً لعدم توافر التناسب. 
فربان السفينة الذي كان يستطيع إنقاذ ركاب السفينة عن طريق إلقاء جزء من البضائع، 
ولكنه بدالً من ذلك يلقي بعض ركابها في البحر، ُيسأل عن ذلك، وال يستفيد من حالة 

الضرورة)111(.

علي عبد الله حمادة، مرجع سابق، ص59.   )111(
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الفرع السادس
أال يكون هناك واجب قانوني

بتحمل اخلطر أو مواجهته

حني يفرض القانون على بعض األشخاص واجب التعرض للخطر، ومثال ذلك: اجلندي 
في املعركة، ورجال اإلطفاء في مواجهة اخلطورة الناشئة عن مكافحة احلريق، ورجال 
األشخاص  فهؤالء  للمجرمني،  التصدي  عن  الناشئة  اخلطورة  مواجهة  في  الشرطة 
ُمكلّفون بحكم وظائفهم مبواجهة أخطار معيّنة وإنقاذ غيرهم من آثارها، ولهذا ال يقبل 

منهم التملص من تلك الواجبات حتت ستار حالة الضرورة)112(.

167–169؛ علي عبد الله حمادة، مرجع سابق، ص61؛ عوض  د. يوسف قاسم، مرجع سابق، ص   )112(
ماطر املطيري، مرجع سابق، ص63. 
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املبحث الرابع
تطبيقات نظرية الضرورة

سنتناول في هذا املبحث تطبيقات نظرية الضرورة في مجال النظام الدستوري )املطلب 
األول(، وفي مجال اإلجراءات االحترازية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا )املطلب 

الثاني(، وذلك على النحو اآلتي:

 املطلب األول
تطبيقات نظرية الضرورة في النظام الدستوري

األصل أن تكون سلطة التشريع بيد البرملان، وذلك بوصفه ممثالً لإلرادة الشعبية، طبقاً 
ملفهوم النظام الدميقراطي، وهذا هو مبدأ فصل السلطات العامة؛ ألّن الدستور قد حّدد 
لكل من السلطات العامة الثالث اختصاصات معيّنة ال يجوز لها جتاوزها والتنازل عنها، 
بيد أّن مبدأ الفصل بني السلطات يقتضي أن تناط وظيفة التشريع ملمثلي الشعب؛ لذا فإّن 
إعطاء االختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية يعد خرقاً لهذا املبدأ، األمر الذي ال ميكن 

تبريره إالّ بقيام حالة الضرورة.
وحتت ضغط الظروف غير االعتيادية، يتسع مجال السلطة الالئحية إلى حد االعتراف 
للسلطة التنفيذية بأن ُتشّرع في ظروف خاصة عن طريق ما يسمى )باملراسيم بقوانني(، 
وهي لوائح يتسع ميدانها، وترتفع قوة إلزامها إلى مصاف القانون، فتستطيع أن تعّدل 
الكويتي نظرية الضرورة، فجعل من حّق  قائماً)113(. وقد طبّق الدستور  أو تلغي قانوناً 
حّددها  معيّنة  حاالت  طريقها  عن  ُتشّرع  بقوانني(  )مراسيم  إصدار  التنفيذية  السلطة 
تصدر  أن  لإلدارة  الالئحية  للسلطة  فجعل  محّددة،  شروط  وفق  معنّي  بإطار  الدستور 
استثناًء مراسيم بقوانني في حالتني: األولى هي حالة الضرورة التي نصت عليها املادة 
)71( من الدستور، والثانية هي حالة التفويض التشريعي التي وردت باملذكرة التفسيرية 

للدستور الكويتي .
الظروف  وفق  مبقتضاها  تصدر  عادية  الئحية  سلطة  لإلدارة  فإّن  تقّدم،  ما  على  وبناًء 
مبقتضاها  تصدر  استثنائية  الئحية  وسلطة  واملستقلة،  التنفيذية  اللوائح  وهي  العادية 
لوائح  وُتعّرف  التفويضية.  واللوائح  الضرورة  لوائح  وهي  العادية  غير  الظروف  وفق 

النظام الدستوري واملؤسسات السياسية في الكويت، ط2، مؤسسة دار  عثمان عبد امللك الصالح،   )113(
الكتب، دولة الكويت، 2003، ص 399.
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الضرورة بأّنها: قرارات بقوانني تصدرها السلطة التنفيذية بني أدوار انعقاد البرملان أو 
في حالة احلل إذا نشأت حالة من حاالت الضرورة التي تستوجب إصدارها)114(.

الفرع األول
األساس الدستوري للوائح الضرورة

تنص املادة )71( من الدستور الكويتي التي أقّرت نظرية الضرورة على أّنه: »إذا وجد فيما 
بني أدوار انعقاد مجلس األمة أو فترة حلّه ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال حتتمل 
التأخير، جاز لألمير أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون، على أالّ تكون مخالفة 
للدستور أو التقديرات املالية الواردة في قانون امليزانية. ويجب عرض هذه املراسيم على 
مجلس األمة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، إذا كان املجلس قائماً، وفي 
أول اجتماع له في حالة احلل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي 
ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أّما إذا عرضت ولم يقّرها 
املجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إالّ إذا رأى املجلس اعتماد نفاذها في 

الفترة السابقة أو تسوية ما ترّتب من آثارها بوجه آخر«.
ويتبنّي لنا من نص املادة )71( من الدستور أّن املشّرع الدستوري قد أحاط سلطة احلكومة 
في استخدامها لهذه الرخصة بضمانات عديدة، وذلك بقصد استعمالها فيما وضعت من 
أجله، وممارستها في حدودها املعقولة، وميثل النص أيضاً حرص الدستور على أالّ تترك 
البالد في حالة فراغ تشريعي، عندما تغيب السلطة التشريعية، وتواجه البالد ضرورة 

تستوجب سن قانون ينظم بعض هذه املسائل.

الفرع الثاني
مسوِّغات نظرية الضرورة في النظام الدستوري

الدولة  تعرضت  فإذا  الطبيعية،  االعتيادية  للظروف  ُشرِّعت  إمّنا  الدستورية  املبادئ  إّن 
أو  املسلح،  العصيان  مثل  داخلية  أو  خارجية،  كحرب  استثنائية  ظروف  أو  جسيم،  خلطر 
مّرت  أو  سلمية  غير  عنيفة  مظاهرات  الدولة  بإقليم  عصفت  أو  منظمة،  إرهابية  لعمليات 
بأزمة اقتصادية، أو كوارث طبيعية، أو وباء عام، وهي من األمور التي قد تهّدد كيان الدولة 
الدستورية والقانونية ال تعد  القواعد  واملجتمع. وفي مثل هذه األحوال من األخطار، فإّن 

إيقاف  فترات  في  احلكومي  والتشريع  الدستوري  القانون  في  الضرورة  نظرية  العصار،  يسري   )114(
احلياة النيابية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995. 
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كافية أو مالئمة ملواجهة اخلطر مبا تتضّمنه من قيود على إرادة السلطات العامة، وما تتيحه 
من حريات واسعة للمواطنني، مّما تضطر معه السلطات العامة ووفق شروط وقيود قانونية 
إلى اتخاذ تدابير استثنائية، ولو أدى ذلك إلى اخلروج على مقتضى القواعد الدستورية، مبا 

في ذلك تقييد احلريات العامة بالقدر الالّزم ملواجهة اخلطر ودفع ضرره العام. 
استندت  التي  الضرورة  نظرية  املعاصر  والقضاء  الفقه  في  ظهرت  ذلك،  ضوء  وفي 
له،  وفقاً  يجوز  والذي  القانون(،  فوق  الدولة  سالمة  )إّن  مفاده  قدمي  روماني  مبدأ  إلى 
القواعد  مقتضى  على  اخلروج  ورجالها  العامة  للسلطات  وضوابط  شروط  على  وبناء 
الدستورية والقانونية في حالة الضرورة إلعطائها قدراً من احلرية في التصرف دون 
خشية العقاب أو الوقوع في الالّمشروعية إلنقاذ الدولة من خطر أو أزمة اقتصادية أو 

أزمة سياسية أو غيرها)115(.
الدستورية  العامة على مقتضى الشرعية  السلطات  وميكن بصورة عامة تبرير خروج 

في أوقات األزمات مبا يلي:
إّن سالمة الدولة فوق كل اعتبار، ويقوم جوهر نظرية الضرورة على افتراض قيام   .1
جتدي  ال  بحيث  الدستورية،  ومؤسساتها  الدولة  كيان  يهّدد  وحاٍل،  جسيٍم  خطر 
نفسها  الدولة  فتجد  مواجهته،  في  العادية  للظروف  وضعت  التي  القانونية  القواعد 
مضطرة ملخالفة الدستور والقوانني العادية من أجل مواجهة هذا اخلطر الداهم الذي 

يهّدد كيان الدولة، ووفق شروط وضوابط تكاد تتفق عليها أغلب الدساتير.
لو أجبرت السلطات على تطبيق الدستور والقانون في ظل األخطار التي تهّدد كيان   .2
الدولة ألدى ذلك إلى زوال الدولة ذاتها؛ ذلك أّن من مقتضى مبدأ املشروعية ذاته اإلبقاء 
مقتضاها  جميعاً  القوانني  تنتظم  أساسية  قاعدة  هناك  أّن  يفترض  ألّنه  الدولة؛  على 
معرضاً  وجودها  أو  الدولة  مصير  يكون  عندما  لذلك  الدولة؛  على  اإلبقاء  وجوب 
للخطر الداهم يصبح إجبار اإلدارة على االلتزام بحرفية النصوص القانونية القائمة 

ال قيمة وال جدوى منه؛ ألّنه سيؤدي إلى التضحية بالكل من أجل البعض)116(.
ويترّتب على املفهوم السياسي لنظرية الضرورة عدة آثار من بينها:

اللّه أبو هالل، مشروعية االستفتاء الشعبي في ظل غياب النص الدستوري، دار اجلندي  علي عبد   )115(
للنشر والتوزيع، القدس، ص 79-80؛ يحيى اجلمل، نظرية الضرورة في القانون الدستوري وبعض 
تطبيقاتها املعاصرة – دراسة مقارنة، ط4، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005م، ص 20-21؛ السيد 
– دراسة  واإلسالمية  احلديثة  الدولتني  في  االستثنائية  والظروف  احلرب  سلطات  التهامي،  حامد 
150؛ باسم أحمد  1985م، ص  مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة عني شمس، القاهرة، 

محمد الهجرسي، مرجع سابق، ص 3337-3333.
محمد  باسم  ص151؛  سابق،  مرجع  التهامي،  حامد  السيد  ص21؛  سابق،  مرجع  اجلمل،  يحيى   )116(

الهجرسي، مرجع سابق، ص3337.
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إخضاع نظرية الضرورة لعدد من الشروط والضوابط، كما يلي:  .1
أن يكون هناك ظرف استثنائي وحقيقي يتولّد عنه خطر جسيم  الشرط األول:  أ. 
وحال، يهّدد سالمة وأمن الدولة، أو النظام العام، كاحلرب، أو العصيان املسلح، 
أخرى  وسيلة  إلى  للجوء  فرصة  أية  اإلدارة  جتد  ال  بحيث  العام،  اإلضراب  أو 

ملواجهته.
الشرط الثاني: أن تكون اإلجراءات التي تتخذها اإلدارة ضرورية ملواجهة هذا  ب. 
العادية وعن طريق املؤسسات  اخلطر، أي استحالة مواجهة هذا اخلطر بالطرق 
أو  قانونية  وسيلة  وجدت  إذا  أّنه  الضابط  هذا  وفحوى  املختصة،  الدستورية 
دستورية تستطيع أن تواجه املخاطر التي تهّدد سالمة الدولة، فإّنه يجب الرجوع 
هذه  نفعاً  معها  جتدي  ال  املخاطر  كانت  إذا  أّما  الوسيلة،  هذه  إلى  احلالة  تلك  في 
الوسائل بحيث تصبح عاجزة عن مجابهتها، فإّن الرجوع إلى نظرية الضرورة 

وتطبيقاتها يكون أمراً ال مناص منه.
حالة  مع  متناسبة  اإلدارة  تتخذها  التي  اإلجراءات  تكون  أن  الثالث:  الشرط  ج. 

الضرورة، فال تتجاوزها ألّن الضرورة ُتقّدر بقدرها.
أن  مصلحة  ذي  ولكل  القضاء،  لرقابة  االستثنائية  اإلدارة  وأعمال  إجراءات  تخضع   .2
يطعن بإجراءات السلطات االستثنائية أمام القضاء، ويضفي مجلس الدولة الفرنسي 
صفة املشروعية على اإلجراءات التي تقوم بها اإلدارة من أجل التغلب على الظروف 

االستثنائية، شريطة التقيّد بالضوابط والشروط الالزمة.
أن تتوقف السلطات عن هذه اإلجراءات مبجرد انتهاء الظروف االستثنائية.  .3

استناداً ملبدأ مساواة املواطنني أمام التكاليف العامة، فإّن لكل متضرر من جّراء أعمال   .4
الضرورة احلّق في احلصول على تعويض، وترتيب مسؤولية الدولة في هذا املقام 
يأتي خالف األصل املستقر في قواعد املسؤولية املدنية التي تقوم على ثالثة أركان 
لسلطاتها  السلطات  استعمال  أّن  إالّ  بينهما،  السببية  والعالقة  والضرر  اخلطأ  هي: 
االستثنائية وفقاً للشروط والضوابط الدستورية ال ميكن أن يعتبر عمالً خاطئاً؛ ألّن 
أساس الضرورة هو مخالفة الدستور والقانون، وهكذا أوجد القضاء نظام املسؤولية 
دون خطأ لتعويض املواطنني املتضررين كمقابل للسلطات االستثنائية اخلطيرة التي 
تتمتع بها هذه السلطات في الظروف االستثنائية تطبيقاً ملبدأ مساواة املواطنني أمام 

التكاليف العامة)117(.

القانون، جامعة بغداد،  الثالثة، كلية  القضاء اإلداري للمرحلة  البرزجني، محاضرات في  د. عصام   )117(
العام الدراسي 1996م – 1997م.
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الدولة،  الفقه اإلسالمي أعطت الشريعة اإلسالمية للسلطة صالحيات واسعة في  وفي 
تقوم ضمنها مبا تشاء من التصرفات والتنظيمات، وأوجبت على األمة إنفاذها والعمل 
حتت  هم  من  مصلحة  حدود  في  تصرفاتها،  تكون  أن  السلطة  من  يتطلب  وهذا  بها. 
العام لرعيتها، بعيًدا عن املفسدة والضرر؛ ألّن الشرع ال يكون  النفع  واليتها، وحتقيق 
سنًدا وظهيًرا لتصرفات فاسدة، أو ضارة بالناس، أو مقيّدة لشيء مباح دون مصلحة 
قواعد  أهم  من  صارت  قاعدة،  الفقهاء  بني  واشتهرت  مقصودة.  منفعة  أو  راجحة، 
الواليات العامة واخلاصة في النظام اإلسالمي، وهي: )تصرف اإلمام على الرعية منوط 

باملصلحة( )118(.
وقد أكثَر الفقهاُء في استخدام هذه القاعدة، واالستدالل بها، في مباحث الواليات العامة 
القواعد  كتب  وتضمنتها  الشرعية،  والسياسة  واإلمارات،  القضاء  وأبواب  واخلاصة، 
الفقهية، وتوابعها ككتب األشباه والنظائر، والفروق، وكتب السياسة الشرعية، واألحكام 

السلطانية، ونحوها.
فهذا اإلمام الفقيه الشافعي العز ابن عبد السالم يعقد فصالً في تصرف الوالة ونوابهم، 
للُمولَّى  التصرفات، مبا هو األصلح  الوالة وُنوابهم مبا ذكرنا من  وقال فيه: »يتصرف 
عليه درًءا للضرر والفساد، وجلبًا للنفع والرشاد، وال يقتصر أحدهم على الصالح مع 
القدرة على األصلح؛ إالّ أن يؤدَي إلى مشقة شديدة، وال يتخيّرون في التصرف حسب 
تخيّرهم في حقوق أنفسهم، مثل: أن يبيعوا درهماً بدرهم، أو مكيلة زبيب مبثلها، لقول 
152(، وإن  اللّه تعالى: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ{ )سورة األنعام، اآلية 
يتصرف  فيما  املسلمني،  عامة  حقوق  في  يثبت  أن  فأولى  اليتامى؛  حقوق  في  هذا  كان 
فيه األئمة من األموال العامة؛ ألّن اعتناء الشرع باملصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه 
كإضاعة  عنه،  منهي  فهو  صالًحا،  دفع  أو  فساًدا  جرَّ  تصرٍف  وكل  اخلاصة،  باملصالح 

املال بغير فائدة، وإضرار األمزجة لغير عائدة«)119(.

الزركشي بدر الدين محمد بن عبد اللّه بن بهادر الشافعي، املنثور في القواعد الفقهية، ط2، حتقيق:   )118(
تيسير فائق أحمد محمود، مراجعة: عبد الستار أبو غدة، وزارة األوقاف الكويتية، 1405هـ - 1985م، 
)309/1(؛ عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي، األشباه والنظائر، ط1، دار الكتب العلمية، 
بيروت، 1411هـ - 1990م، ص 121؛ زين الدين بن إبراهيم بن محمد، املعروف بابن جنيم املصري، 
اأْلَْشبَاُه َوالنََّظائُِر َعلَى َمْذَهِب أَِبْي َحنِيَْفَة النُّْعَماِن، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1419هـ - 1999م، 
ص 102؛ السيد أحمد بن محمد احلنفي احلموي، غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر 
البن جنيم، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1405هـ - 1985م، )369/1(؛ أحمد محمد الزرقا، شرح 
القواعد الفقهية، ط2، حتقيق: عبد الستار أبو غدة ومصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، 1409هـ 

- 1989م، ص 309.
1991م،  العز ابن عبد السالم، قواعد األحكام في مصالح األنام، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة،   )119(

.)89/2(
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املفسدة  إلى  يؤدي  أو  العامة،  املصلحة  حدود  عن  خارج  للسلطة  تصرف  أو  عمل  وكل 
والضرر ملن هم حتت واليتها، فهو خارج عن حدود الوالية الشرعية، والسياسة العادلة.

وبناًء على ما سبق، فإذا دعت الضرورة والظروف االستثنائية الدولة والسلطة التنفيذية 
اتخاذ  للدولة  جاز  العادية،  الظروف  في  النافذ  العام  للقانون  مخالفة  قرارات  اتخاذ  إلى 
الشريعة  فقهاء  وضع  وقد  الناس.  ومصالح  األمة  نظام  حتفظ  التي  الالزمة  القرارات 
ُتقّدر بقدرها، وأن  أّن الضرورة  لتطبيق حالة الضرورة، منها  أحكاماً وشروطاً وقيوداً 
يكون اخلطر الذي يبّرر االضطرار جسيماً وحاالً، وأالّ يوجد طريق غيره لدفع اخلطر، 

والعودة للحكم الشرعي األصلي عند زوال أسباب االضطرار.
ومن تطبيقات ذلك أّن اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه قد علّق تطبيق حد 

السرقة في عام املجاعة والذي يعرف في التاريخ اإلسالمي بعام الرمادة)120(.

املطلب الثاني
تطبيقات نظرية الضرورة في اإلجراءات االحترازية 

في مواجهة تداعيات جائحة كورونا

الضرورة هي بلوغ احلدِّ الذي إذا لم يتناول معه املمنوع حصل الهالك للمضطر أو قريب 
منه، كفقد عضو، أو حاسة من احلواس، فهذه هي الضرورة الشرعية)121(. ولتطبيق نظرية 
الضرورة في نطاق اإلجراءات االحترازية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا)122(، يجب 

أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع احلميري اليماني الصنعاني، مصنف عبد الرزاق الصنعاني،   )120(
ط2، احملقق: حبيب الرحمن األعظمي، املكتب اإلسالمي، بيروت، 1403هـ، باب القطع في عام السنة، 
شيبة،  أبي  ابن  مصنف  بكر،  أبو  العبسي  شيبة  أبي  إبراهيم  بن  محمد  بن  اللّه  عبد  )18990(؛  رقم 
حتقيق: أسامة بن إبراهيم بن محمد أبو محمد، الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، القاهرة، 1428هـ - 

2008م، رقم )28586(.
عمادة  ط1،  للتيسير،  املتضمنة  الفقهية  والضوابط  القواعد  اللطيف،  العبد  صالح  بن  الرحمن  عبد   )121(

البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، 1423هـ 2003-م، )244/1(.
قبل،  من  البشر  في  ُيكتشف  لم  جديد  فيروس  يسبِّبه  معٍد  مرض  هو  )كوفيد-19(  كورونا  فيروس   )122(
ويسبِّب الفيروس مرض اجلهاز التنفسي )مثل األنفلونزا( املصحوب بأعراض مثل السعال واحلمى، 
كما يسبب االلتهاب الرئوي في احلاالت األشد وخامة، تتمثل األعراض األكثر شيوعاً ملرض كوفيد19- 
في احلمى واإلرهاق والسعال اجلاف. وقد يعاني بعض املرضى من اآلالم واألوجاع، أو احتقان األنف، 
أو الرشح، أو ألم احللق، أو اإلسهال. وعادة ما تكون هذه األعراض خفيفة وتبدأ بالتصاعد تدريجياً. 
ينتشر  باملرض،  يشعروا  أن  ودون  أعراض  أي  عليهم  تظهر  أن  دون  بالعدوى  الناس  بعض  وُيصاب 
فيروس كورونا اجلديد بشكل أساسي عن طريق مخالطة شخص مصاب بالعدوى عندما يسعل أو 

يعطس، أو عن طريق الُقطيرات أو اللعاب أو إفرازات األنف. انظر: موقع منظمة الصحة العاملية.
who.int/ar، تاريخ الزيارة: 2021/10/17.



أ. د. إقبال عبد العزيز المطوع

67 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية – السنة 10 – ملحق خاص – العدد 10
أبحاث المؤتمر السنوي 8 – الجزء 1 – ربيع األول 1443هـ – نوفمبر 2021م

مراعاة قاعدتني كل واحدة مكملة لألخرى، وهو ما نعرض له في الفرعني التاليني:

الفرع األول
قاعدة الضرورات تبيح احملظورات

يشترط في هذه القاعدة)123( نقصان احملظورات عن الضرورات، فإن لم ينقص احملظور 
فال يباح. واألصل في هذه القاعدة: ما ورد في القرآن الكرمي من استثناء حاالت االضطرار 

الطارئة في ظروف استثنائية، كقوله سبحانه وتعالى بعد تعداد طائفة من احملّرمات: }ٺ  
ٺ  ٿ  ٿٿ{ ]سورة األنعام، اآلية 119[. وقوله أيضاً: }ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  

ڑ  کڑ  ک  ک  ک  گ{ ]سورة املائدة، اآلية 3[.
الواجبات املطلوب  إلى  التيسير( تتصل بالقصد األول  وإذا كانت قاعدة: )املشقة جتلب 
فعلها من املكلّف باعتبارها تعالج قضية العجز عن فعلها، أو العنت في أدائها، فإّن هذه 
التي يجوز  تركها، فتضبط احلال  املكلّف  املطلوب من  القاعدة تتصل بجانب احملّرمات 
بأمر  تتعلّق  األولى  فالقاعدة  الضرورة،  حال  في  وذلك  احملظور،  استباحة  للمكلّف 
باحلرج  أو  عنه،  العجز  عند  يسقط  األمر  وهذا  العدم،  من  فعل  إيجاد  يقتضي  وجودي 
واملشّقة في القيام به، والقاعدة الثانية تتناول جانبًا عدميًا يقتضي من املكلّف الكف عنه، 

وال يجوز  للمكلف جتاوزه إالّ في حال الضرورة.
أوالً: القيود التي وضعها العلماء على هذه القاعدة

أن ُتقّدر بقدرها، فال يستباح من احملظور إالّ قدر ما يرفع الضرورة.  .1
لرفع  احملظور  على  اإلقدام  فإّن  احملظور،  مرتبة  عن  الضرورة  مرتبة  تنقص  أالّ   .2
الضرورة، أو دفعها إمّنا هو من باب جلب إحدى املصلحتني - املتزاحمتني على محل 
الراجحة،  املصلحة  هي  املعتبرة  املصلحة  تكون  أن  فالبد  األخرى،  وإلغاء   – واحد 

واملصلحة امللغاة هي املرجوحة.
أّن االضطرار ال يبطل حّق الغير، فإذا وقعت ضرورة ال ترتفع إالّ بإتالف حق إنسان   .3

ابن جنيم، مرجع سابق، ص73؛ محمد مصطفى الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتهـا في املذاهـب   )123(
)276/1(، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين  2006م،  1427هـ -  األربعة، ط1، دار الفكر، دمشق، 
الزركشي   ،)45/1( 1991م،  1411هـ-  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ط1،  والنظائر،  األشباه  السبكي، 
بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الشافعي، مرجع سابق، )317/2(، أحمد محمد الزرقا، شرح 

القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص159. 
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آخر جاز ذلك، ويضمن املُتلف ما أتلفه)124(.
ثانياً: وجه تطبيق القاعدة في التدابير االحترازية من الوباء

أّنها  ترى  التي  األعمال  وسائر  والشركات  التجارية  احملالت  تغلق  أن  للدولة  يجوز   .1
واتساع  للخطر  التعرض  من  البشرية  النفس  حماية  لضرورة  الوباء  انتشار  مظنة 
نطاق العدوى، رغم أّن أموال الناس ومصاحلهم الشخصية مصانة ومحمية بالشرع 
للمصلحة  التصرف  ذلك  أباحت  الضرورة  أّن  إالّ  بها،  املساس  ويحظر  والقانون 

العامة.
حرية التنقل واحلركة والتجارة أمر مكفول بالشرع والقانون، وللدولة حظر ذلك كله   .2
من  احلد  أو  الوباء  تفشي  منع  من  العامة  املصلحة  تقتضيها  التي  للضرورة  وغيره 

انتشاره.
إّن على الدولة تعويض املتضررين قدر اإلمكان، سواء أكانوا أفراداً بفقد أعمالهم أم   .3
شركات ومؤسسات تضررت مصاحلها بالغلق؛ ألّن االضطرار ال يبطل حّق الغير. 
وقد صدر في هذا الباب عدد من قرارات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي التابع ملنظمة 
التعاون اإلسالمي، ضمن توصيات الندوة الطبية الفقهية الثانية، والتي عقدت عبر 
ــ  2020، حتت عنوان »فيروس كورونا املستجد )كوفيد  16 أبريل  تقنية الفيديو يوم 
19( وما يتعلّق به من معاجلات طبية وأحكام شرعية«، وذلك في الفقرة رقم 4 التي 
أّنه: »يجوز للدول واحلكومات فرض التقييدات على احلرية الفردية مبا  نصت على 
يحّقق املصلحة، سواء من حيث منع الدخول إلى املدن واخلروج منها، وحظر التجّول 
أو احلجر على أحياء محّددة، أو املنع من السفر، أو املنع من التعامل بالنقود الورقية 
واملعدنية، وفرض اإلجراءات الالزمة للتعامل بها، وتعليق األعمال والدراسة وإغالق 
بالتباعد  يسمى  مبا  واحلكومات  الدول  بقرارات  االلتزام  يجب  إّنه  كما  األسواق، 
االجتماعي ونحو ذلك، مّما من شأنه املساعدة على تطويق الفيروس ومنع انتشاره؛ 
التي تنص على أن:  بالقاعدة الشرعية  ألن تصّرفات اإلمام منوطة باملصلحة، عمالً 

)تصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة(«. 
أّن التجمعات تؤدي إلى  )7( على أن: »يؤكد األطباء واملختصون  الفقرة رقم  وتنص 
اإلصابة بفيروس كورونا؛ ولذلك البد من األخذ باألسباب، واالبتعاد عن التجمعات 
ڱ{  ڳ   ڳ   ڳ   }ڳ   تعالى:  قال  وصورها،  أشكالها  بجميع 

اجلامعة  في  الشريعة  كلية  لطالب  ثالثة  سنة  الفقهية،  القواعد  مذكرة  اللطيف،  العبد  الرحمن  عبد   )124(
اإلسالمية باملدينة املنورة، د.ت، ص37.
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]سورة النساء، اآلية 71[، ويشمل ذلك جواز إغالق املساجد لصالة اجلمعة واجلماعة 
وتعليق  والعمرة،  للحج  املسلمني  أداء  وتعليق  العيد،  وصالة  التراويح،  وصالة 
األعمال، وإيقاف وسائل النقل املختلفة، ومنع التجوال، وإغالق املدارس واجلامعات 

واألخذ مببدأ التعليم عن ُبعد، وأماكن التجمع األخرى، وغيرها من صور اإلغالق«.

الفرع الثاني
قاعدة الضرورات ُتَقدَّر بَقْدِرها

أّن ما تدعو  للتنبيه على  تبيح احملظورات(  )الضرورات  لقاعدة:  قيد  القاعدة)125(  إّن هذه 
إليه الضرورة من احملظور إمّنا ُيرّخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فحسب، فإذا 
ما  قدر  على  منه  يقتصر  بل  احملظور،  في  يتوّسع  أن  له  فليس  حملظور  اإلنسان  اضطر 
تندفع به الضرورة فقط، فاالضطرار إمّنا يبيح احملظورات مبقدار ما يدفع اخلطر، وال 

يجوز االسترسال، ومتى زال اخلطر عاد احلظر)126(.
وأصل هذه القاعدة: قوله سبحانه وتعالى: }ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  
ڻ  ۀ   ۀ  ہ{ ]سورة البقرة، اآلية 173[، فالضرورة مباحة بشرط مراعاة القدر 
قال  أحدهما،  في  أو  فيهما  بغي  وال  تعد  دون  من  الزمن  حيث  ومن  من،  به  تندفع  الذي 
الشافعي رحمه اللّه: »كل ما أحل من محّرم في معنى ال يحل إال في ذلك املعنى خاصة، 

فإذا زايل ذلك املعنى عاد إلى أصل التحرمي«)127(.
وجه تطبيق القاعدة في التدابير االحترازية من الوباء:

إّن القرارات التي تصدر في إغالق احملالت وتعطيل األعمال في سائر مرافق الدولة   .1
مبا في ذلك دور العبادة، إمّنا هي مؤقتة بفترة األزمة التي تقارن انتشار الوباء، بحيث 

إذا زالت األزمة عادت األمور إلى وضعها الطبيعي.

ابن جنيم، مرجع سابق، ص 73؛ محمد مصطفى الزحيلي، مرجع سابق، )281/1(؛ جالل الدين عبد   )125(
الرحمن السيوطي، مرجع سابق، )212/1(؛ الزركشي بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الشافعي، 
187؛ محمد  الفقهية، مرجع سابق، ص  القواعد  الزرقا، شرح  )320/2(؛ أحمد محمد  مرجع سابق، 
1996م،  1416هـ -  صدقي، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ط4، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
ص 239؛ عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف، القواعد والضوابط الفقهية املتضمنة للتيسير، مرجع 

سابق، )290/1(.  
محمد مصطفى الزحيلي، مرجع سابق، )281/1(؛ أحمد محمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، مرجع   )126(

سابق، ص 187.
محمد بن إدريس الشافعي املطلبي القرشي املكي، األم، مرجع سابق، )278/4(.  )127(
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إّنه في حال التدرج في تطبيق القرارات، فإّنها ينبغي أن تستهدف املواقع التي يتوّقع   .2
أن تكون بؤرة النتشار الوباء.

أن تقتصر القرارات والقيود على األمور التي يتوّقع منها الضرر بصورة يقينية أو   .3
غلبة ظن)128(.

عبد الرقيب الشامي، أثر القواعد الشرعية في التدابير االحترازية ملواجهة األوبئة – فيروس كورونا   )128(
)COVID19( أمنوذجاً، مجلة الشريعة والقانون، جامعة األزهر بدمنهور، العدد 35، اجلزء الثاني، 
730؛ محمود عمر محمد علي، األحكام الفقهية املتعلقة باإلجراءات الوقائية  2020م، ص  1442هـ - 
من وباء كورونا املستجد على ضوء السياسة الشرعية، مجلة اجلمعية الفقهية السعودية، العدد 51، 

اجلزء الثاني، 1442هـ - 2020م، ص 466. 
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اخلامتة: 
في نهاية هذا البحث، أود أن أسجل أهم النتائج وأعرض التوصيات املقترحة، وذلك على 

النحو اآلتي:
أوالً: النتائج

نظرية الضرورة من أهم معالم التشريع اإلسالمي، وهي معتبرة في مختلف مجاالت   .1
التشريع، وأيدتها نصوص قاطعة وقواعد كلية، وتطبيقات من السنة والسيرة النبوية.

القدمية واحلديثة، مراعاة  التشريعات والقوانني  نظرية الضرورة معتبرة في سائر   .2
للظروف الطارئة والقوة القاهرة التي تفقد اإلنسان القدرة أو تنقصها.

الوحي بالتشريع، وتطورت  الفقه اإلسالمي مع نزول  ابتدأت في  نظرية الضرورة   .3
حتى انتظمت عدة قواعد شكلت نظرية عامة واضحة املعالم والفصول، وتعتبر مجلة 

األحكام العدلية، والدراسات احلديثة املتخصصة مرحلة االكتمال واالستقالل.
بضوابط  محكوم  الوقائع  على  التنزيل  أو  التقنني  في  الضرورة  نظرية  تطبيق   .4
من  التفلت  إلى  يؤديان  اللذين  واالستغالل  االستعمال  سوء  من  متنع  موضوعية 

امتثال األحكام، أو اخلروج عن مقتضى القانون.
احلكم مبقتضى الضرورة ال يعد نافلة مطلقاً، بل قد يصل إلى الوجوب إذا اقتضى   .5

حفظ النفس أو حفظ األمن العام ورعاية املصلحة العامة.
يباح للدولة في حالة الضرورة أن تقوم بأعمال يحّرمها القانون في األحوال العادية،   .6
والقانون الدستوري، كذلك يسمح للسلطة التنفيذية في تلك احلالة أن تأتي بتصرفات 
في طبيعتها غير دستورية حفظاً للنظام العام وحماية الدولة من األخطار الداخلية أو 

اخلارجية.
إّن ما قامت به دولة الكويت وغيرها من الدول من إجراءات احترازية ضمن التدابير   .7
التي حتّد من انتشار فيروس كورونا من إغالق للنشاطات التجارية أو تقييدها، أو 
السفر ونحو ذلك من اإلجراءات محكومة بنظرية الضرورة  للمرافق، ومنع  تعطيل 

مراعاة للمصلحة العامة.
ثانياً: التوصيات

الدراسة  من  باملزيد  واملسلمني  العرب  والباحثني  والفقهاء  املشّرعني  الباحثة  توصي 
لنظرية الضرورة وتطبيقاتها في مختلف املجاالت دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون، 

واالستفادة من البحوث والدراسات في التقنني، والتشريعات التي تقّرها الدولة.
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قائمة املراجع: 
إبراهيم بن موسى الشاطبي، املوافقات في أصول الشريعة، حتقيق: عبد الله دراز،   -

دار املعرفة، بيروت، د.ت.
الدعوة،  دار  العربية،  اللغة  مجمع  الوسيط،  املعجم  وآخرون،  مصطفى  إبراهيم   -

القاهرة، د.ت.
الكليات معجم في املصطلحات  الكفوي، كتاب  أيوب بن موسى احلسيني  البقاء  أبو   -
الرسالة،  مؤسسة  املصري،  ومحمد  درويش  عدنان  حتقيق:  اللغوية،  والفروق 

بيروت، 1419هـ، 1998م.
الرسالة،  مؤسسة  وغيره،  األرنؤوط  شعيب  حتقيق:  ط1،  املسند،  حنبل،  بن  أحمد   -

بيروت، 1421هـ - 2001م. 
القادر عطا، دار  الكبرى، ط3، حتقيق: محمد عبد  البيهقي، السنن  أحمد بن احلسني   -

الكتب العلمية، بيروت، 1424هـ - 2003م. 
-  أحمد محمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ط2، حتقيق: عبد الستار أبو غدة ومصطفى 

أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، 1409هـ - 1989م. 
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح   -

البخاري، دار املعرفة، بيروت، 1379هـ.
أحمد بن علي الرازي اجلصاص، أحكام القرآن، حتقيق: محمد الصادق قمحاوي، دار   -

إحياء التراث العربي، بيروت، 1405 هـ.
السالم  عبد  حتقيق:  اللغة،  مقاييس  معجم  زكريا،  بن  فارس  بن  أحمد  احلسني  أبو   -

محمد هارون، دار الفكر، بيروت، 1399هـ - 1979م. 
أحمد بن شعيب بن علي اخلراساني النسائي، السنن الصغرى للنسائي، ط2، حتقيق:   -

عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب، 1406هـ - 1986م. 
الشرعية - أحكامها وضوابطها،  الرخص  البهية في  الدرر  أسامة محمد الصالبي،   -

ط1، مكتبة الصحابة، الشارقة، اإلمارات، 1424 هـ - 2003م.
والقانون  اإلسالمية  الشريعة  في  الضرورة  نظرية  الهجرسي،  محمد  أحمد  باسم    -
القاهرة،  األزهر،  جامعة  والقانون،  الشريعة  مجلة  مقارنة،  دراسة   - الدستوري 

املجلد 15، العدد 6، سنة 2013م.
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-  بول فوربيه، حالة الضرورة في قانون العقوبات، رسالة بروكسل، 1959م. 
العلمية، بيروت،  الكتب  السيوطي، األشباه والنظائر، دار  الرحمن  الدين عبد  -  جالل 

1403هـ - 1983م.

-  هيثم بن فهد بن عبد الرحمن الرومي، الصياغة الفقهية في العصر احلديث، دار ابن 
حزم، الرياض، 1433هـ. 

-  وجدي ثابت غربال، السلطات االستثنائية لرئيس اجلمهورية طبقاً للمادة  )74( من 
الدستور املصري والرقابة القضائية عليها – دراسة حتليلية مقارنة باملادة )16( من 

الدستور الفرنسي، منشأة املعارف، اإلسكندرية.  
َحيْلِّي،  -  َوْهبَة الزُّ

دمشق، د.ت.  الفكر،  دار  وأدلَّتُُه،  اإلسالميُّ  الِفْقُه  	•

نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي، مكتبة الفارابي، دمشق،  	•
د.ت.

-  زين الدين بن إبراهيم بن محمد، املعروف بابن جنيم املصري، اأْلَْشبَاُه َوالنََّظائُِر َعلَى 
َمْذَهِب أَِبْي َحنِيَْفَة النُّْعَماِن، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1419هـ - 1999م.

-  الزركشي بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الشافعي، املنثور في القواعد الفقهية، 
ط2، حتقيق: تيسير فائق أحمد محمود، مراجعة: عبد الستار أبو غدة، وزارة األوقاف 

الكويتية، 1405هـ - 1985م.
الوضعي،  والقانون  اإلسالمي  اجلنائي  الفقه  في  الضرورة  نظرية  قاسم،  يوسف    -

مطبعة جامعة القاهرة والكتاب اجلامعي، القاهرة، 1401هـ - 1981م.  
-  يحيى اجلمل، نظرية الضرورة في القانون الدستوري وبعض تطبيقاتها املعاصرة 

مقارنة، ط4، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005م. – دراسة 

القانون الدستوري والتشريع احلكومي في  -  يسري العصار، نظرية الضرورة في 
فترات إيقاف احلياة النيابية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995م.

إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري، اخلراج،  أبو يوسف يعقوب بن    -
للتراث،  األزهرية  املكتبة  محمد،  حسن  وسعد  سعد  الرؤوف  عبد  طه  حتقيق: 

القاهرة، د.ت.
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-  مالك بن أنس، املوطأ، ط1، حتقيق: محمد مصطفى األعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان 
آل نهيان لألعمال اخليرية واإلنسانية، أبو ظبي، اإلمارات، 1425هـ - 2004م. 

األدبية،  املطبعة  بيروت،  العدلية،  األحكام  مجلة  والعلماء،  الفقهاء  من  مجموعة    -
1202هـ.

بيروت،  املعرفة،  دار  األم،  املكي،  القرشي  املطلبي  الشافعي  إدريس  بن  محمد    -
1410هـ/1990م.

عوض  محمد  حتقيق:  ط1،  اللغة،  تهذيب  األزهري،  أحمد  بن  محمد  منصور  أبو    -
مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2001م.

-  أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، بداية املجتهد ونهاية 
املقتصد، دار احلديث، القاهرة، 1425هـ - 2004م.

-  محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي املالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار 
الفكر، بيروت، د.ت. 

-  محمد أحمد خليفة، النظرية العامة للتجرمي، د.ن، القاهرة، 1959م. 
-  محمد أمني بن محمود البخاري املعروف بأمير بادشاه احلنفي، تيسير التحرير، دار 

الفكر،  بيروت، د.ت.  
بيروت،  النجاة،  طوق  دار  ط1،  البخاري،  صحيح  البخاري،  إسماعيل  بن  محمد    -

1422هـ. 

-  محمد أبو زهرة، أصول الفقه، دار الثقافة، القاهرة، د.ت.
-  محمد بن حسني اجليزاني، الضرورة الشرعية وتطبيقاتها املعاصرة، ط1، مكتبة دار 

املنهاج، الرياض، 1428هـ.
-  محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى 

البابي احللبي، القاهرة، د.ت. 
-  أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس احمليط، ط8، مؤسسة الرسالة 

للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1426هـ - 2005م.
 -  محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق مرتضى الزَّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، 

ط1، دار الفكر، بيروت، 1414هـ. 
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-  أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، املستصفى من علم األصول، ط1، دراسة 
وحتقيق: محمد بن سليمان األشقر، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1417هـ -1997م.

-  محمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، لسان العرب، ط1، دار صادر، بيروت، 
د.ت.

-  محمد مصطفى الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتهـا في املذاهـب األربعة، ط1، دار 
الفكر، دمشق، 1427هـ - 2006م. 

اإلسالمي،  املكتب  وزياداته،  الصغير  اجلامع  صحيح  األلباني،  الدين  ناصر  محمد    -
بيروت، د.ت. 

-  أبو بكر محمد بن عبد املؤمن املعروف بتقي الدين احلصني، كتاب القواعد، ط1، دراسة 
وحتقيق: عبد الرحمن بن عبد الله الشعالن، مكتبة الرشد، الرياض، 1418هـ، 1997م.

-  محمد بن عيسى الترمذي أبو عيسى، سنن الترمذي، ط2، حتقيق وتعليق: أحمد محمد 
شاكر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي احللبي، القاهرة، 1395هـ - 1975م.  

-  محمد بن علي الشوكاني، نيل األوطار، ط1، حتقيق: عصام الدين الصبابطي، دار 
احلديث، القاهرة، 1413هـ - 1993م، )173/8(. 

-  محمد صديقي بن أحمد البورنو الغَزي، موسوعة القواعد الفقهية، ط2، مكتبة التوبة، 
الرياض، 1421هـ - 2000م.

-  محمد صدقي، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ط4، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
1416هـ - 1996م.

رسالة  احلديثة،  النظم  في  الدولة  لرئيس  التشريعية  السلطة  مرسي،  ربيع  محمد    -
دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 1995م.

دار  ط2،  اإلسالمية،  الشريعة  في  الفقهية  والضوابط  الكلية  القواعد  شبير،  محمد    -
النفائس، عمان، األردن، 1428هـ - 2007م.

-  محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسني الغيتابي احلنفي بدر الدين العيني، عمدة 
القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت، )237/1(.

والقانون  اإلسالمية  الشريعة  في  الضرورة  الزيني،  العزيز  عبد  محمد  محمود    -
الوضعي – تطبيقاتها – أحكامها – آثارها: دراسة مقارنة، مؤسسة الثقافة اجلامعية، 

اإلسكندرية، 1993م.  
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-  محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، 
القاهرة، 1955. 

-  محمود عمر محمد علي، األحكام الفقهية املتعلقة باإلجراءات الوقائية من وباء كورونا 
املستجد على ضوء السياسة الشرعية، مجلة اجلمعية الفقهية السعودية، العدد 51، 

اجلزء الثاني، 1442هـ - 2020م.  
املستقنع، مكتبة  زاد  املربع شرح  الروض  البهوتي،  إدريس  بن  بن يونس  -  منصور 

الرياض احلديثة، الرياض، 1390هـ.
حتقيق:  ط1،  األصول،  في  األدلة  قواطع  املظفر،  أبو  السمعاني  محمد  بن  منصور    -
محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ - 

1999م. 

-  مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشيري النيسابوري، صحيح مسلم؛ املسند الصحيح 
املختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتقيق: محمد 

فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت. 
 - 1425هـ  دمشق،  القلم،  دار  ط2،  العام،  الفقهي  املدخل  الزرقا،  أحمد  مصطفى    -

2004م.

– تنظيم القضاء  الدين، الرقابة على أعمال اإلدارة - مبدأ املشروعية  -  سامي جمال 
اإلداري: دراسة مقارنة، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 2003م.

األشباه  كتاب  شرح  البصائر  عيون  غمز  احلموي،  احلنفي  محمد  بن  أحمد  السيد    -
والنظائر البن جنيم، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1405هـ - 1985م.

احلديثة  الدولتني  في  االستثنائية  والظروف  احلرب  سلطات  التهامي،  حامد  السيد    -
شمس،  عني  جامعة  احلقوق،  كلية  دكتوراه،  رسالة  مقارنة،  دراسة   – واإلسالمية 

1985م.

جْستاني، سنن أبي داود، املكتبة العصرية، صيدا  -  أبو داود سليمان بن األشعث السِّ
د.ت.  – بيروت، 

-  سليم رستم باز اللبناني، شرح املجلة، منشورات احللبي احلقوقية، بيروت، د.ت. 
عليها،  الرقابة  ومدى  الدولة  لرئيس  االستثنائية  السلطات  علي،  القادر  عبد  سمير    -

رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة عني شمس، 1987م.  
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-  السعيد مصطفى السعيد، األحكام العامة في قانون العقوبات، دار املعارف، القاهرة، 
 .1957

-  عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، فقه الضرورة وتطبيقاته املعاصرة - آفاق وأبعاد، 
1423هـ -  البنك اإلسالمي للتنمية، جدة،  ط2، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، 

2003م.

املعارف،  منشأة  السياسية،  واألنظمة  الدستوري  القانون  متولي،  احلميد  عبد    -
اإلسكندرية، 1989م.

بغداد،  العاني،  مطبعة  اإلسالمية،  الشريعة  في  الضرورة  حالة  زيدان،  الكرمي  عبد    -
1390هـ - 1970م. 

شيبة،  أبي  ابن  مصنف  بكر،  أبو  العبسي  شيبة  أبي  إبراهيم  بن  محمد  بن  الله  عبد    -
والنشر،  للطباعة  احلديثة  الفاروق  محمد،  أبو  محمد  بن  إبراهيم  بن  أسامة  حتقيق: 

القاهرة، 1428هـ - 2008م. 
-  عبد امللك بن عبد الله بن يوسف اجلويني أبو املعالي، البرهان في أصول الفقه، ط1، 
حتقيق: صالح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ - 1997م.

-  عبد العزيز أحمد بن محمد البخاري، كشف األسرار عن أصول البرذوي، دار الكتاب 
اإلسالمي، القاهرة، )398/4(.

الدول  جامعة  اإلسالمي،  الفقه  في  احلق  مصادر  السنهوري،  أحمد  الرزاق  عبد    -
العربية، القاهرة، د.ت. 

عبد  مصنف  الصنعاني،  اليماني  احلميري  نافع  بن  همام  بن  الرزاق  عبد  بكر  أبو    -
الرزاق الصنعاني، ط2، احملقق: حبيب الرحمن األعظمي، املكتب اإلسالمي، بيروت، 

1403هـ.

الكتب  الدين السيوطي، األشباه والنظائر، ط1، دار  الرحمن بن أبي بكر جالل  -  عبد 
العلمية، بيروت، 1411هـ - 1990م.

-  عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف، 
لطالب كلية الشريعة في اجلامعة اإلسالمية  ثالثة  سنة  الفقهية،  القواعد  مذكرة  	•

باملدينة املنورة، د.ت.
العلمي  البحث  عمادة  ط1،  للتيسير،  املتضمنة  الفقهية  والضوابط  القواعد  	•

باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، 1423هـ -2003م. 
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األوبئة  ملواجهة  االحترازية  التدابير  في  الشرعية  القواعد  أثر  الشامي،  الرقيب  عبد    -
كورونا )COVID19( أمنوذجاً، مجلة الشريعة والقانون، جامعة األزهر  – فيروس 

بدمنهور، العدد 35، اجلزء الثاني، 1442هـ - 2020م.
-  العهد اجلديد – إجنيل متّى، اإلصحاح الثاني عشر.

-  عوض ماطر املطيري، حالة الضرورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، كلية 
الدراسات القانونية العليا، 2004-2005م.

-  عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم، قواعد األحكام في مصالح األنام، احملقق: طه 
عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، 1411هـ - 1991م. 

العلمي  املؤمتر  الضرورة،  حاالت  في  التشريعي  االختصاص  الشريف،  عزيزة    -
الوطني  املستويني  على  اإلرهاب  لظاهرة  التشريعية  املواجهة  الثالث:  السنوي 

والدولي، كلية احلقوق، جامعة املنصورة، 1998م.
-  علي أحمد الندوي، القواعد الفقهية، ط3، دار القلم، دمشق، 1414هـ، 1994م.

-  علي جمعة محمد عبد الوهاب، املدخل إلى دراسة املذاهب الفقهية، ط2، دار السالم، 
القاهرة، 1422هـ - 2001م.

-  علي حيدر، درر احلكام شرح مجلة األحكام، حتقيق: فهمي احلسيني، دار الكتب، 
الرياض، 1423هـ - 2003م.

ط2،  الفتاوى،  في  النتف  حنفي،  ْغدي  السُّ محمد  بن  احلسني  بن  علي  احلسن  أبو    -
احملقق: صالح الدين الناهي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1404هـ – 1984م.  

إبراهيم األبياري، دار  التعريفات، ط1، حتقيق:  -  علي بن محمد بن علي اجلرجاني، 
الكتاب العربي، بيروت، 1405هـ. 

-  أبو احلسن علي بن عمر بن أحمد الدار قطني، سنن الدار قطني، ط1، حتقيق: شعيب 
األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1424هـ - 2004م.

-  علي عبد الله أبو هالل، مشروعية االستفتاء الشعبي في ظل غياب النص الدستوري، 
دار اجلندي للنشر والتوزيع، القدس، د.ت.

املسؤولية اجلزائية، رسالة  الضرورة كمانع من موانع  الله حمادة، حالة  -  علي عبد 
علمية، كلية احلقوق، جامعة حلب، سوريا، 2007/2006.
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-  عمر اجلميلي، فقه املآالت، دار النفائس، عمان، األردن، د.ت.
القانون،  كلية  الثالثة،  للمرحلة  اإلداري  القضاء  في  محاضرات  البرزجني،  عصام    -

جامعة بغداد، العام الدراسي 1996م – 1997م.
-  عثمان عبد امللك الصالح، النظام الدستوري واملؤسسات السياسية في الكويت، ط2، 

مؤسسة دار الكتب، دولة الكويت، 2003. 
-  فؤاد النادي، نظرية الضرورة في القانون العام اإلسالمي، الزهراء لإلعالم العربي، 

القاهرة، 1989م.  
اإلسكندرية،  املعارف،  منشأة  اجلنائي،  للقانون  العامة  النظرية  بهنام،  رمسيس    -

د.ت.
-  أبو عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد املعروف بابن أمير حاج، التقرير 

والتحبير، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت، 1403هـ - 1983م. 
الكتب  دار  ط1،  والنظائر،  األشباه  السبكي،  الدين  تقي  بن  الوهاب  عبد  الدين  تاج    -

العلمية، بيروت، 1411هـ- 1991م.  
-  تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية احلراني احلنبلي، 

الفتاوى الكبرى، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1408هـ - 1987م. 
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احملتوى:
الصفحةاملوضوع

17امللخص

18 املقدمة

21املبحث األول: التعريف مبصطلحات الدراسة

21املطلب األول: تعريف النظرية لغة واصطالًحا

21الفرع األول: النظرية لغًة

22الفرع الثاني: النظرية اصطالًحا

22املطلب الثاني: تعريف النظرية الفقهية

22الفرع األول: تعريفات العلماء املعاصرين للنظرية الفقهية

23الفرع الثاني: املشتركات بني تعريفات النظرية الفقهية

23املطلب الثالث: تعريف القاعدة الفقهية

24الفرع األول: القاعدة الفقهية لغًة

24الفرع الثاني: القاعدة الفقهية اصطالًحا
ً 25الفرع الثالث: تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها لقبا

25املطلب الرابع: الفرق بني القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية
ً 27املطلب اخلامس: تعريف الضرورة لغة واصطالحا

27الفرع األول: الضرورة في اللغة

27الفرع الثاني: الضرورة في االصطالح

28الفرع الثالث: الضرورة في االصطالح احلديث

29املطلب السادس: تعريف الضرورة في القانون الوضعي

30املطلب السابع: مقارنة تعريف الضرورة بني الشريعة والقانون

31املطلب الثامن: نظرية الضرورة ومراعاة أصل رفع احلرج
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الصفحةاملوضوع
املبحث الثاني: التطور التاريخي لنظرية الضرورة في الفقه اإلسالمي والقانون 

33الوضعي

33املطلب األول: التطور التاريخي لقاعدة الضرورة في الفقه اإلسالمي

33الفرع األول: مكانة قاعدة الضرورة في الفقه اإلسالمي

34الفرع الثاني: أدلة مشروعية مبدأ الضرورة

39الفرع الثالث: تاريخ نشأة نظرية الضرورة

42الفرع الرابع: قاعدة الضرورة في مجلة األحكام العدلية

44املطلب الثاني: التطور التاريخي لنظرية الضرورة في القانون الوضعي

44الفرع األول: نظرية الضرورة في القانون الهندي القدمي

46الفرع الثاني: نظرية الضرورة في املسيحية

46الفرع الثالث: الضرورة في القانون الروماني

47الفرع الرابع: نظرية الضرورة في الفقه القانون األملاني

49الفرع اخلامس: نظرية الضرورة في الفقه القانوني الفرنسي

51املبحث الثالث: الضوابط املوضوعية لنظرية الضرورة

51املطلب األول: ضوابط نظرية الضرورة في الفقه اإلسالمي

51الفرع األول: أن تكون الضرورة محققة غير متوهمة

52الفرع الثاني: أال تؤدي إزالة الضرر إلى ضرر أكبر منه

52الفرع الثالث: الضرورة ُتقّدر بقدرها

53الفرع الرابع: أن تكون محّققة ملقصد من مقاصد الشرع

54الفرع اخلامس: أن يتعنّي على املضطر مخالفة األوامر أو النواهي الشرعية

54الفرع السادس: تعذر الوسائل املباحة في إزالة الضرر

55الفرع السابع: أن يتقيّد اإلذن في ارتكاب احملظور بزمن بقاء العذر
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الصفحةاملوضوع
55الفرع الثامن: حكم العمل بالضرورة

56املطلب الثاني: ضوابط نظرية الضرورة في القانون الوضعي

56الفرع األول: وجود خطر جسيم على النفس أو املال
58الفرع الثاني: أن يكون اخلطر حاالً

58الفرع الثالث: أال يكون إلرادة الفاعل دخل في خلق حالة الضرورة

59الفرع الرابع: أن يتعّذر دفع اخلطر بوسيلة أخرى

59الفرع اخلامس: أن يكون الفعل متناسباً مع اخلطر

60الفرع السادس: أال يكون هناك واجب قانوني بتحمل اخلطر أو مواجهته

61املبحث الرابع: تطبيقات نظرية الضرورة

61املطلب األول: تطبيقات نظرية الضرورة في النظام الدستوري

62الفرع األول: األساس الدستوري للوائح الضرورة

62الفرع الثاني: مسوغات نظرية الضرورة في النظام الدستوري

 املطلب الثاني: تطبيقات نظرية الضرورة في اإلجراءات االحترازية في
66مواجهة تداعيات جائحة كورونا

67الفرع األول: قاعدة الضرورات تبيح احملظورات

69الفرع الثاني: قاعدة الضرورات ُتَقدَّر بَقَدِرها

71اخلامتة

72قائمة املراجع


