
 
 



 

  للبحوث والتدريب اِإلسالمي املعهد
  : تأسيسه

 ١٤٠١للبحوث والتدريب مبوجب قرار جملس املديرين التنفيذيني للبنك اِإلسالمي للتنمية عام  اِإلسالمي املعهدتأسس 
وي للتنمية يف اجتماعه السن اِإلسالمي البنك الصادر عن جملس حمافظي ٩٩ – ١٤/ تنفيذا للقرار رقم م )  م ١٩٨١( هـ 

أعماله عام  املعهدوقد باشر )  م ١٩٧٩آذار / مارس  من ١٤(  هـ ١٣٩٩العاشر من ربيع اآلخر عام  يفالثالث الذي انعقد 
  ). م ١٩٨٣(  هـ ١٤٠٣
  :هدفه

ية واملالية واملصرفية يف الدول اِإلسالمية، قتصادهو إجراء البحوث الالزمة ملمارسة النشاطات اال املعهدإنشاء  منالغرض 
  .البنكاً ألحكام الشريعة اِإلسالمية، وتوفري وسائل التدريب للمشتغلني يف جمال التنمية االقتصادية بالدول األعضاء بوفق

    :وظائفه
  :الوظائف والصالحيات التالية املعهدأنيطت ب

ية واملالية صادقتااالت اال يفة سالميتنظيم وتنسيق البحوث األساسية بغرض تطوير مناذج وطرق لتطبيق الشريعة اِإل  ) أ
  .واملصرفية

 اِإلسالمي تلبية الحتياجات هيئات البحوث قتصادجمال اال يفتوفري التدريب للموظفني املهنيني وتنمية قدرام  ) ب
 .معامالا يفة سالميواهليئات اليت تطبق الشريعة اِإل

  .بنك اليفجماالت النشاط التنموي يف الدول  األعضاء  يفتدريب املوظفني العاملني ) ج
  .ااالت املتصلة مبيادين نشاطه يفإنشاء مركز للمعلومات لتجميع وتنظيم ونشر املعلومات ) د
  .القيام بأية أعمال أخرى تساعده على حتقيق هدفه) هـ

  :هيكله التنظيمي
لطة العليا اليت ترسم كما أن جملس املديرين التنفيذيني للبنك هو الس املعهد رئيس – أيضا –للتنمية هو  اِإلسالمي البنكرئيس 
بالتشاور مع جملس املديرين التنفيذيني ويتألف  البنكيضطلع مبسئولية اِإلدارة العامة للمعهد مدير يعينه رئيس : الناحية اِإلدارية منو. سياساته
  .البحوث، والتدريب، واملعلومات واخلدمات اِإلدارية: ثالث شعب فنية هي من املعهد
  :مقره

  .مدينة جدة باململكة العربية السعودية يفملقر الرئيسي للبنك اِإلسالمي ضمن ا املعهديقع 
  :عنوانه

  للتنمية اِإلسالمي البنك
  للبحوث والتدريب اِإلسالمي املعهد

   اململكة العربية السعودية٢١٤١٣ جدة ٩٢٠١: ب. ص
  ٦٣٦٦٨٧١ / ٦٣٧٨٩٢٧:  فاكسيميلي– ٦٣٦١٤٠٠: هاتف

  إسالميبنك : برقياً
E.Mail Address IDB@ISDB.ORG.SA  Home Page: HTTP:// 

WWW.IRTI.ORG 
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  سالمي للتنمية البنك اإل  ح

  هـ١٤٢٣املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ، 
  فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر

  ة آفاق وأبعادفقه الضرورة وتطبيقاته املعاصر
  أبو سليمان ، عبد الوهاب إبراهيم

  هـ١٤٢٣جدة، 
  ٢سلسلة حماضرات العلماء البارزين رقم 

   سم٢٤ × سم ١٧  صفحة ،٢١٤
  ٩٩٦٠-٣٢-١٣٧-١:ردمك 

  
  

  ٦٦٩٦/١٤٢٣: إليداعارقم 
  ٩٩٦٠-٣٢-١٣٧-١:ردمك 

  
  
  
  
  
  
  

االقتباس مسموح به . وجهات النظر يف هذا الكتاب ال تعكس بالضرورة وجهات نظر املعهد أو البنك
  شريطة اإلشارة إىل املصدر

  )م١٩٩٣(هـ ١٤١٤: الطبعة األوىل 
  )م٢٠٠٣(هـ ١٤٢٤: الطبعة الثانية 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  

  الضرورة منط فريد ونسيج رفيع
  بني مصادر التشريع
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  فقه الضرورة وتطبيقاته املعاصرة
  آفاق وأبعاد

رة يف الفقه اإلسالمي املعاصر مما صدر من ووسجل وثائقي لقضايا الضر ،دراسة للضرورة يف الفقه اإلسالمي*
  : قرارات

   .ة ـ جممع الفقه التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبد
  . ـ جممع الفقه التابع لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة
   . ـ جممع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف مبصر

   . م١٩٩٢/هـ١٤١٢منذ تأسيسها حىت عام  ،السعودية بالرياضالعربية  ـ هيئة كبار العلماء باململكة 
  :إعداد

  األستاذ الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
  م١٩٩٣فرباير  / هـ١٤١٣بان شع
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  الفهارس
  : وتشتمل على ما يلي

   . ـ فهرس املوضوعات العام
وهيئة كبار العلماء باململكة  ،والبحوث ، ـ فهرس القرارات الصادرة عن جمامع الفقه

   .العربية السعودية
   . ـ فهرس القواعد الفقهية الواردة يف البحث حسب ورودها
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  ١١  ......................................................................فهرس القرارات
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  ٤٢  .................................................الضرورة جزء من دليل املصاحل املرسلة
  ٤٦  ............................................النقلي، والعقلي) الضرورة(اجتماع مناسب 
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  فهرس القرارات

  
  الصفحة  اجلهة الصادر عنها  موضوعه  رقم القرار

  ٦٣  جممع البحوث اإلسالمية  املعامالت املصرفية  ـ 
  ٦٨   العلماءجملس هيئة كبار  حكم مهرب ومروج املخدرات   ١٣٨
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  ١١٨  جممع الفقه اإلسالمي جبدة  دفن املسلمني يف صندوق خشيب  ـ
  يف مقابر غري املسلمنيدفن املسلم   _

  د)٤(
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  ١٦٣  رابطة العامل اإلسالمي   لجممع الفقه ـ   التلقيح االصطناعي وأطفال األنابيب  ـ 
  ١٧٦  مع الفقه ـ لرابطة العامل اإلسالمي   جم  زراعة األعضاء  ـ 
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  تقدمي
بتقدمي قامت رسالة املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية على املبادرة 

جمال تطبيق الشريعة اإلسالمية الغراء يف جوانب احلياة االقتصادية واملالية والتدريب يف البحوث الدراسات و
وذلك تنفيذاً ملا نصت عليه املادة الثانية من اتفاقية تأسيس البنك اليت  ،واملصرفية للشعوب واتمعات اإلسالمية

  .هـ ست وأربعون دولة إسالمية يف آسيا وإفريقيا وأوروبا١٤١٤صادقت عليها حىت عام 
أقام املعهد برناجماً للمحاضرات يف  ،ويف إطار تنشيط البحوث والدراسات يف جوانب االقتصاد اإلسالمي

 ولقد بدأ .جوانب فقهية أساسية ذات تأثري حموري على البنية األساسية للفكر االقتصادي اإلسالمي املعاصر
ثة أحباث رائدة يف فقه الضرورة حيث قدمت ثال ؛هـ١٤١٣هذا الربنامج يف شهر رمضان املبارك من العام 

ويف الغرر يف العقود وآثاره يف التطبيقات  ،وفقه املصلحة العامة وتطبيقاته املعاصرة ،وتطبيقاته املعاصرة
  .املعاصرة

للدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان  »فقه الضرورة وتطبيقاته املعاصرة«وتأيت الدراسة احلالية يف 
والدكتور عبد الوهاب  ،ن البحوث القيمة اليت يقدمها أعالم الفقه اإلسالمي املعاصرينباكورة هذه السلسلة م

وقد رأس  ،إبراهيم أبو سليمان هو من أشهر أساتذة الفقه اإلسالمي وأصوله يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة
هو عضو يف هيئة كبار و ،وله كتابات ودراسات متعددة منشورة ،قسم الدراسات العليا يف كلية الشريعة فيها

   .العلماء يف اململكة العربية السعودية
 ،وهو يقدم يف حبثه حول فقه الضرورة التصور الشرعي اإلسالمي ملسألة الضرورة وارتباطها بالتشريع

  مث يستعرض ،وشروطها وآفاقها الفقهية
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يت صدرت عن جمامع الفقه وخباصة من خالل الفتاوى واآلراء الفقهية ال ،عدداً من التطبيقات املعاصرة
   .اإلسالمي اليت حبثت قضايا مستجدة يف جوانب املعامالت املالية واالقتصادية احلديثة
 يسترشد ا الباحثون يف ،واهللا نسأل أن جيعل يف هذا اجلهد املبارك إضافة مفيدة إىل املكتبة اإلسالمية

أن ينفع ا املسلمني يف مجيع أقطارهم و ، ا طالب احلقيقة والصالحيويستهد ،االقتصاد اإلسالمي
   .وجمتمعام

  عبد احلميد حسن الغزايل .د .أ
  مدير املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب
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  مقدمة البحث
   :احلمد هللا القائل يف كتابه العزيز                   

                   )٦٢آية : النمل(.  
سيدنا حممد من أنعم علينا برسالته وهدانا بشريعته فلم  ،والصالة والسالم على من أرسله اهللا رمحة للعاملني

فيهما أو يف واحد منهما إال ودفع ا عنا مكروه  ،نلنا ا حظاً يف دين ودنيا ،وال بطنت ،متس بنا نعمة ظهرت
 هاملنب ،الذائد عن اهللكة وموارد السوء يف خالف الرشد ،اهلادي إىل رشدها ، سببها القائد إىل خريهاوحممد 

سيدنا حممد وعلى آل  على  اهللاى فصل.والقائم بالنصيحة يف اإلرشاد واإلنذار فيها ،لألسباب اليت تورد اهللكة
  :  وبعد)١(سيدنا إبراهيم إنه محيد جميدآل  ىوعل ،يدنا إبراهيم على سىكما صل ،سيدنا حممد

فإنه ليسعدين أن أسهم يف النشاط الثقايف برعاية املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب بالبنك اإلسالمي 
كما أشكر الزمالء  ،وأشكر من األعماق سعادة مدير املعهد األستاذ الدكتور عبد احلميد الغزايل ،للتنمية
وإن اجلهود املباركة اليت يضطلع  ،حسن الظن وكبري الثقة على خوة العاملني به أعضاء هيئة املعهد واإلةترالدكا

واالقتصادي واالجتماعي  ،ا البنك اإلسالمي للتنمية يف كافة ااالت لرفع مستوى العامل اإلسالمي الثقايف
   .يكتب العون والتوفيق إنه مسيع جميبواهللا أسأل أن يسدد اخلطا و ،هي حمط األنظار ومعقد اآلمال

                                         
الشافعي، حممد بن إدريس، الرسالة، الطبعة األويل، حتقيق وشرح أمحد حممد شاكر، مصر شركة مكتبة ومطبعة مصطفي  )1(

 . ١٦، ص ١ م، ج١٩٤٠/ هـ ١٣٥٨البايب احلليب وأوالده، عام 
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  : عنوان احملاضرة
  .آفاق وأبعاد ،فقه الضرورة وتطبيقاته املعاصرة

  : أيها السادة
متجاوباً مع متطلباا وتطلعاا  ،نامياً متفاعالً مع البيئات املختلفة ،سيظل الفقه اإلسالمي نابضاً باحلياة

يعتمدون األحكام من  ، أكفاءءميارسه فقها ،ة ما بقي االجتهادومقاصدها الشريف ،وفق الشريعة اإلسالمية
 ،يستلهمون مواقف السلف الصاحل يستعينون ا ،أو تقصري ،ويتفهمون أسرار الشريعة يف غري مغاالة ،مصادرها

   .اتبني املرونة والثب ،بني الواقعية واملثالية ،وبذلك حيققون اجلمع بني األصالة واملعاصرة ،ويستفيدون منها
متحان احلق لتوافر هذه العناصر يف الفقه اإلسالمي يكمن يف احللول العملية للتغريات السريعة واال
  .تأثريه وتأثرياته ،والتطورات املدهشة يف عامل أصبح كقرية واحدة بأحداثه وحديثه ،املتالحقة

قاته العملية املعاصرة يعد وكافة مسائله وتطبي ،وأحكامه ،وضوابطه ،نظرياً بقواعده) فقه الضرورة(وحبث 
   .أحد عناصر هذا االمتحان

وتفوق خصائص ومزايا رهني باملمارسة الواعية لالجتهاد من قبل فقهاء  ،والفقه اإلسالمي مهما مسا فكراً
   .وهي كفيلة أن تكشف عن تلك اخلصائص الرفيعة ،العصر

وكان الفقهاء  ،مي يف كفاءة وإبداعلىب حاجات اتمع اإلسال ،االجتهاد الفردي مسة العصور املاضية
واألخذ برأيه؛ حيث  ،ومل تكن مثة غضاضة يف اتباع واحد منهم ،اتهدون معروفني شهرة يف البالد اإلسالمية

   .اآلثار حمدودة مهما كانت النتائج
مل  ،ياًغري أنه جدت قضايا على اتمعات اإلسالمية نتيجة التطور العلمي واحلضاري أكثر تعقيداً وحتد

   ليس أقلها ما نعانيه .يكن هلا سابق عهد ا
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 ،وليس خافياً أيضاً ما وصلت إليه احلياة من تشعب ،واملصاحل ،هاتاواالجت ،من تفرق وتشرذم يف العقائد
  .والتخصصات ،وتفريع للعلوم ،وتعقيدات

 ؛العصر احلديثهذه األمور وغريها جمتمعة جعلت االجتهاد اجلماعي ضرورة من ضرورات األمة يف 
 ،والتفاهم العقالين فيما جيب أن تكون فيه موحدة الوجهة واالجتاه ،إلجياد أسباب التقارب الفكري

   .واألهداف
ومنرب  ،لتكون آلة االجتهاد اجلماعي ؛وفق اهللا الدول اإلسالمية إلجناز اامع الفقهية واهليئات الشرعية

وأصبحت هي املرجع حتتكم إليها يف ما  ،من التضارب واخلبطفحفظ اهللا ا دين األمة  ،الفقه اإلسالمي
 ،فسرى يف األمة اإلسالمية تيار الثقة بفقهها وفقهائها يف األحداث املتجددة ،يواجهها من مشاكل وقضايا

   .ومواكبته للحياة يف غري احندار أو تغيري
فقدمت البحوث  ،نيتها املتزنة لألموروعقال ،وقد أثبتت اامع الفقهية واهليئات الشرعية تفهمها لألحداث

يتمخض  ،اللقاءات بني الفقهاء واملتخصصني يف األنشطة والعلوم األخرىوونظمت الندوات  ،والدراسات
   .واالجتهاد السديد ،عنها القرار الصائب

ورة  يكشف هذه احلقيقة ويوضح الص.ولكنه ميثل يف أدىن حدوده رأي الغالبية ،هذا التجمع ال يعد إمجاعا
 ،ما يظهر اجلهود الفكرية ،ما جاء يف التقدمي لقرارات جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة

   :والدراسات الصادرة عنه يف العبارات التالية ،واخلطوات العملية للقرارات
والفرنسية نضع حتت  ،ليزيةواإلجن ،وإننا إذ نقدم هذه القرارات والتوصيات للمسلمني كافة باللغات العربية

ويضطلع به جممع الفقه اإلسالمي جبدة  ،أسهمت فيه صفوة من علماء األمة ،أيديهم مثرة اجتهاد مجاعي أصيل
ستقصاء األدلة اوذلك ب ،وأهل النظر من رجال الفقه والفتوى ،مبشاركة أعضائه العاملني وخربائه املتخصصني

   ،والسنة النبوية الشريفة ،يف مظاا من القرآن الكرميوتتبعها 
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  .)١(والقياس؛ قصد التوصل إىل احللول النابعة من الشريعة اإلسالمية واليت دي الناس يف كل أحواهلم  ،واإلمجاع
اليت احنصر رصد القضايا  ،هذه املقولة صحيحة وصادقة بالنسبة للمجامع واهليئات الشرعية األخرى

   .املوثقة من دورياا ، واقتباسها هنا من قراراا الصادرة عنهااملبنية على نظرية الضرورة ،املعاصرة
وإن مما يثلج الصدر يف هذه اامع الفقهية واهليئات الشرعية أن العالقة بينها قائمة على االعتراف والتقدير 

اليت تنتمي  ،خالف ما اعتدناه يف اهليئات واملؤسسات ذات املسؤولية املتماثلة على ،املتبادل بني بعضها وبعض
   .والتجاهل ،واملنافسة ،جلهات خمتلفة؛ حيث تكون بينها املزامحة

أو هيئة شرعية معترف ا ال يتخذ يف غيبة  ،واألكثر إشراقاً واطمئناناً للنفوس أن اجتهاد كل جممع فقهي
  : فمن خالل الدراسة لقرارات اامع الفقهية واهليئات الشرعية األربع ،قرارات اآلخرين

  .ـ جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة١
   .ـ جملس جممع الفقه اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي مبكة٢
   .ـ جممع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف مبصر٣
   .ـ هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية بالرياض٤

سابقة من تلك اامع واهليئات قائم وموجود إذا عرضت دراسة تبني بكل وضوح أن احلضور للقرارات ال
أو  ،وتظل موضع تأمل ودراسة مبا يزيد األول قوة وتأكيداً يف حالة االتفاق ،مماثلة ملوضوعاا يف جممع آخر

   .تكامالً واستيفاء لبعض اجلوانب اليت مل تكن يف حسبان أصحاب القرار السابق إذا استدعى األمر ذلك

                                         
 . ٥ي، قرارات وتوصيات، صمنظمة املؤمتر اإلسالمي، جممع الفقه اإلسالم) 1(
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أو يف غري واحد منها يعد أحد  ، من شك أن اشتراك بعض األعضاء يف مجيع تلك اامع واهليئاتوما
   .والتكامل بني القرارات واألحكام الصادرة عنها ،العوامل الرئيسية يف عملية التنسيق

القضايا من جمموع ) التطبيقات املعاصرة(مت اختيار مادة  ،واجلوهري يف نفس الوقت ،هلذا السبب الرئيسي
   .م١٩٩٣هـ املوافق عام ١٤١٢اليت كانت موضع دراسة تلك اامع واهليئات يف عقودها السابقة حىت عام 

: والعرض هنا يستقل بالقضايا املعاصرة اليت استند فيها احلكم الشرعي إىل نظرية الضرورة بقسميها
اليت مل يشهد  ،و من قبيل املصاحل املرسلةواملصلحي املعقول الذي ه ،املنصوص عليه يف الكتاب والسنة ،النقلي

   .أو إلغاء ،هلا الشرع باعتبار
   .أو ما كانت الضرورة جزءاً من االستدالل للحكم الشرعي

بل يأيت  ،)الضرورة( بادئ ذي بدء أنه ليس من الالزم يف الدليل وحيثياته أن يصرح بكلمة هوأود التنوي
والفقيه الفطن يدلك معناها  ،)الضرورة(أحياناً جبملة وعبارة مفيدة ملعىن و ،التعبري عنها مبا يرادفها من الكلمات

  : حباسته الفقهية مثال هذا
يف حتديد أوائل (ما جاء يف قرارات وتوصيات املؤمتر الثالث مع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف 

  : بعة ما يليفقد جاء يف الفقرة الرا ،والذي اشتمل على أربع فقرات) الشهور القمرية
ومل يتيسر الوصول إىل إمتام الشهر  ،يعتمد على احلساب يف إثبات دخول الشهر إذا مل تتحقق الرؤية«

   .)١(»السابق ثالثني يوماً
حيث يستحيل التوصل إىل إثبات دخول الشهور  ؛)الضرورة الشرعية (فاجلملة األخرية يف هذا النص تعين

  فخرج  ، يتمكن املسلمون إىل معرفة إمتام الشهر السابق ثالثني يوماًكما مل ،وهي األصل ،بالرؤية اردة
  املوضوع عن دائرة 

                                         
 . ٥١٤ص ) 1(
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ويكون االعتماد على  ،وحينئذ يسقط الوجوب عن املكلفني باألخذ اتني الوسيلتني ،اإلمكان البشري احملدود
   .فحسب) ضرورة( احلساب اعتماد

واهليئات الشرعية اآلنفة الذكر للبحث عن حلول  ،قهيةإن االجتهاد اجلماعي الذي متارسه اامع الف
ويكشف النقاب عن اخلصائص  ،للقضايا واملشاكل املختلفة يؤدي دوراً بارزاً يف االضطالع باملهمات الكبرية

   .أو جحود ،أو حاسد ،حبيث مل تدع مقاالً حلقود ،املميزة للفقه اإلسالمي
   .التحدياتو ،مي على مستوى األحداثكما برهنت ـ واحلمد هللا ـ أن الفقه اإلسال

القضايا املعاصرة اليت ) فقه الضرورة وتطبيقاته املعاصرة(وقد تضمنت هذه الدراسة يف القسم التطبيقي لـ 
  : حظيت بالعرض والدراسة يف تلك اامع واهليئات حسب الترتيب اآليت

   .ـ الضرورة واالجتهاد اجلماعي١
  . املعاصرةـ الضرورة والقضايا الدينية٢
   .ـ الضرورة واملصلحة العامة٣
   .ـ الضرورة وعقود املعامالت املالية٤
   .ـ الضرورة واألسواق املالية٥
   .ـ الضرورة والقضايا الطبية٦

   .والتعليق عليها حسب احلاجة ،وحيثياته ،واالجتهاد فيها ،يتم العرض لكل قضية
 ،العبادات ،يف جماالته الشرعية املختلفة) رورةفقه الض(وقد تعرض البحث يف ثناياه وطياته آلفاق 

وأبعاده اليت تتجلى يف دميومة فعاليته وتأثرياته  ،والشهادات ،والقضايا ،واجلنايات ،واملناكحات ،واملعامالت
   .واللتان تتآخيان يف التنظري والتطبيق املاثل يف التطبيقات املعاصرة ،املتجددة جتدد الزمان واملكان

  : حلمد هللا ـ تقسيم البحث قسمني رئيسنيوقد مت ـ وا
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  : فقه الضرورة: القسم األول
  : وقد تضمن املوضوعات التالية

   .اإلطالق اللغوي للضرورة -
  .مصادر فقه الضرورة يف الدراسات الفقهية -
 .ني دليالً تشريعياً مستقالًيالضرورة عند املفسرين واألصول -
  .)رورةالض(موقف املفسرين يف حتديد مدلول آيات  -
 .أدلة فقه الضرورة من السنة النبوية املطهرة دليالً أصولياً -
 .نتيجة الدراسة لألدلة من الكتاب والسنة -
  .عالقة الضرورة مبصادر التشريع اإلسالمي -
 .الضرورة جزء من دليل املصاحل املرسلة -
  .النقلي والعقلي يف املوضوعات الشرعية) الضرورة(اجتماع مناسب  -
 :  يف الفقه اإلسالميتعريف الضرورة -

  يف املذهب احلنفي  •
 يف املذهب املالكي •
 يف املذهب الشافعي  •
 يف املذهب احلنبلي  •
 يف الفقه املعاصر  •

  .)الضرورة( ألفاظ وأساليب مرادفة لـ -
  .معيار الضرورة -
  .من له حق تقدير الضرورة -
  .الترخص للضرورة الشرعية -
 .شروط عامة للترخص للضرورة الشرعية -
 .ضرورةأحكام ال -



 ٢٦

  : التطبيقات املعاصرة: القسم الثاين
  : ويشتمل على املوضوعات التالية

  .الضرورة واالجتهاد اجلماعي -
 .الضرورة والقضايا الدينية املعاصرة -
 .الضرورة واملصلحة العامة -
  .الضرورة والقضايا الطبية -

  . ونعم النصريوهو نعم املوىل ،واهللا أسأل أن مين بالتوفيق والسداد



 

  
  :القسم األول                                                                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فقه الضرورة



 ٢٨

  : اإلطالق اللغوي للضرورة
 ،وقد اضطر فالن إىل كذا وكذا ،محلتين الضرورة على كذا: اسم ملصدر االضطرار؛ تقول: الضرورة« 
   .)١(»....ن التاء مل حيسن لفظها مع الضادلت التاء طاء؛ ألعفج ،)افتعل(بناؤه 

   .رةُالض: واالسم ،فاضطر بضم الطاء ،أحوجه وأجلأه: واضطره إليه ،االحتياج إىل الشيء: واالضطرار
   )٢(»........احلاجة: والضرورة«

   )٣(واضطر فالن إىل كذا من الضرورة  ،واإلضرار مثله ،وضد النفع ،خالف النفع: والضر
  : عجم الوسيط كل هذه املعاين يف العبارة التاليةوقد مجع امل

   .....واملشقة ،والشدة ال مدفع هلا ،احلاجة: الضرورة«
   )٤(».وهو خالف الكمايل ،دكل ما ليس منه ب ،كل ما متس إليه احلاجة: الضروري

فة قيود وشروط؛ والفقهاء مع اللغويني بإضا ،واألصوليني ،املفسرين: ويتفق معىن الضرورة عند الشرعيني
   .كل حسب مصادره ،حيث ينطلقون يف تعريفها من استقراء النصوص الشرعية اليت يستندون إليها

                                         
: مصر (  حممد البجاوي ياألزهري، أبو منصور حممد بن أمحد، ذيب اللغة، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، مراجعة عل )1(

  .٤٥٨، ص ١١، ج )ضر ( ، مادة )الدار املصرية للتأليف والترمجة 
مؤسسة : بريوت ( مكتب حتقيق التراث، : يط، الطبعة األويل، حتقيق الفريوز أبادي، جمد الدين حممد، القاموس احمل) 2(

  .٥٥٠، ص )ضر (، ماد ة ) م ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦الرسالة، عام 
دار الفكر للطباعة والنشر : مصر ( ابن فارس، أبو احلسني، معجم مقاييس اللغة، حتقيق عبد السالم هارون، : انظر ) 3(

 . ٣٦٠، ص ٣، ج )ضر (مادة ) والتوزيع 
  .٥٣٨، ٥٣٧، ص ١، ج )ضر (مادة ) بدون : معلومات النشر ( قام بإخراجه إبراهيم أنيس وزمالؤه، ) 4(



 ٢٩

  : مصادر فقه الضرورة يف الدراسات الفقهية
ندر أن يكون له مثيل فيما عداها؛ إذ تعددت  ،يف الفقه اإلسالمي بوضع تشريعي متميز »الضرورة«تنفرد 
والقيم  ،واملنطق مع الوحي ،ففيها يتآخى العقل مع النقل ،وتفرعت آثارها ،هاوتنوعت خصائص ،مصادرها

   .الشرعية اخلالدة مع املرونة التشريعية املتطورة
والسنة  ،الكتاب الكرمي: مصدره ودليله النقل) فقه الضرورة(فقسم من : أما مصادرها املتعددة إمجاالً

  . أصولياً مستقالًتعد دليالًذا االعتبار ) لضرورةا(و ،النبوية املطهرة
:  يف املصدرين النقليني.والفرائض ،املنصوص عليها من الواجبات ،الثابتة ،األحكام الشرعية: موضوعه
   .الكتاب والسنة

   .ومصدره املصاحل املرسلة يف ضوء املقاصد واألهداف الشرعية ،وقسمه اآلخر دليله
والظروف  ،والعصور املتعاقبة ،ن إفراز البيئات املختلفةوالنوازل م ،واملسائل ،عموم القضايا: وموضوعه

   .مصلحي ،وذا املعىن دليل عقلي ،وهو من هذه الزاوية ،الطارئة
 ،وتقنيناً ،قسطاً وافراً من جهود الفقهاء تقعيداً) فقه الضرورة(نال  ،وعقلياً ،وألمهية دليل الضرورة نقلياً

الذي هو يف احلقيقة تقنني بديع للفقه ) الضرورة الفقهية(ة بعلم فيما يسمى يف العلوم اإلسالمي ،وتنظرياً
وتعلقات  ، واختذ بعض منها شكالً آخر يف العصر احلديث خصوصاً ما كان منها ذا أمهية خاصة.اإلسالمي

   )١( .وحبوثاً خمتلفة ، فألف فيها الفقهاء املعاصرون مؤلفات مستقلة.)النظريات الفقهية(خمتلفة مبا يسمى بـ 
  

                                         
طبع بدمشق، مكتبة الفارايب، ) نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي ( الدكتور وهبة الزحيلي : من هؤالء ) 1(

دار النهضة : ، طبع مبصر )نائي اإلسالمي، والقانون الوضعي نظرية الضرورة يف الفقه اجل( الدكتور يوسف قاسم 
 =) م ١٩٨١/ هـ ١٤٠١العربية، عام 



 ٣٠

ن مجيعها وتكو ،وأثراً تشريعياً غري اآلخر ،والضرورة يف هذه االجتاهات الثالثة اليت يؤدي كل منها وظيفة
   .حلقة تشريعية يكمل بعضها بعضاً ـ هي صورة من التكامل التشريعي يف الشرع الكامل

  : الضرورة عند املفسرين األصوليني دليل تشريعي مستقل
والسنة  ،ىل دليل تشريعي مستقل تكتسب حجيتها وقوا من الكتاب الكرميوالضرورة يف صورا األو

فقد جاء فيما خيص الضرورة من : أما اآليات الكرمية ،وأحاديث نبوية صحيحة ،آيات كرمية: النبوية املطهرة
  : اآليات التالية ،حيث إا دليل شرعي

  :قال اهللا تعاىل :األوىل                            
                           )١٧٣آية : البقرة (  

  :قال اهللا تعاىل :الثانية                              

                                    

         )١٤٥آية : ماألنعا (  
  :قال اهللا تعاىل: الثالثة                               

                     )١١٥آية : النحل(.   
  :هللا تعاىلقال ا :الرابعة                    

                        

  

  

  

  

  

  

  
    
    
دار الوفاء : ، الطبعة األوىل، مصر )ظرية الضرورة الشرعية، حدودها وضوابطها ن( الدكتور مجيل حممد بن مبارك، =   

  .م ١٩٨٨/  هـ ١٤٠٨للطباعة والنشر والتوزيع، عام 
  جامعة أم القرى: ، طبع مبكة ) الضرورة واحلاجة وأثرمها يف التشريع اإلسالمي ( عبد الوهاب أبو سليمان



 ٣١

                                  

                               

                           )٣آية : املائدة (  
  :قال اهللا تعاىل :ةاخلامس                                       

                                                               

         )١١٩آية : األنعام (  
   :قال اهللا تعاىل :ةالسادس                      

                                  

                            )٩٥آية : النساء (  
والذبائح احملرمة على اختالف  ،واللحوم ،لدموا ،فاآليات السابقة باستثناء األخرية تعرض ما حيرم من امليتة

مستثنيا منها حالة  ، اهللا ـ عز وجل ـ املسلمني من تناوهلا بصورة قطعية يف مجيع احلاالتىاليت  ،أنواعها
   . الداعية لذلك الضرورةأو لدى وجود ،واحدة هي حالة االضطرار

أنه املقصود بالتحديد والتعيني دون أن و ،هل ختصيص حالة االضطرار والضرورة باجلوع: والسؤال هنا
وأنه كما يكون يف حالة اجلوع فإنه  ،يتعدى إىل حاالت أخرى غريه؟ أو أنه جمرد التمثيل بالصور الغالبة

    متحقق فيما عداه من احلاالت كما هو صريح اآلية األخرية      ، أو تقييد  ،دون حتديد
  باحلاالت السابقة؟ 

  : موقف املفسرين يف حتديد مدلوالت آيات الضرورة
  : يكاد معظم املفسرين خيصون حالة االضطرار والضرورة بأمرين

   .فعندئذ يكون مضطراً ، جيد املسلم مأكوال حالال يسد به رمقهأالو ،اجلوع الشديد :أحدمها



 ٣٢

   .إذا أكره املسلم على تناول احملرم إكراها فيحل له تناوله: ثانيهما
 ويعرب اإلمام أبو بكر بن العريب )٢( أبو عبد اهللا حممد بن أمحد القرطيب )١(ذا ما ذهب إليه الفخر الرازي ه

  : عن هذا االجتاه قائالً
وهلذا مل  ،وهو الذي ال ضرر فيه ،هو نقيض النفع ، عليهأو يريب ،هو األمل الذي ال نفع فيه يوازيه: الضرر

   .أو املريب عليه ،دات الشاقة بالضرر؛ ملا يف ذلك من النفع املوازي لهوالعبا ،يوصف شرب األدوية الكريهة
  :  ويرد املضطر يف اللغة على معنيني.املكره عليه ،هو املكلف بالشيء امللجأ إليه: املضطر
أو  ، هذا الضرر الذي بيناه يلحق إما بإكراه من ظامل....مكتسب دفعه: والثاين ،مكتسب الضرر: أحدمها
   )٣(ويكون مباحاً  ،فإن التحرمي يرتفع عن ذلك حبكم االستثناء ،أو بفقر ال جيد فيه غريه ،مصةجبوع من خم

....... :وهو نفس املوقف الذي تبناه أبو بكر الرازي املشهور باجلصاص عند قوله تعاىل     
         .....  )وقال تعاىل.)١٧٣آية : البقرة : ...         

 ....  )١١٩آية : األنعام(.  
 ،وأطلق اإلباحة يف بعضها بوجود الضرورة من غري شرط ،فقد ذكر اهللا تعاىل الضرورة يف هذه اآليات

.......   :وهو قوله تعاىل ،وال صفة                    ...... 
  .)١١٩اآلية : األنعام(

   يف كل حالة وجدت الضرورة ،بوجود الضرورة ،فاقتضى ذلك وجود اإلباحة

                                         
 . ١٢، ص ٥، ج)دار الكتب: طهران ( التفسري الكبري، الطبعة الثانية : انظر ) 1(
 . ٢٢٥ ـ ٢٢٤ ص ٢ج) دار الكاتب العريب للطباعة والنشر : مصر ( انظر اجلامع ألحكام القرآن، الطبعة الثالثة، ) 2(
 . ٥٥ـ٥٤ ص ١ج) دار إحياء الكتب العربية : مصر ( أحكام القرآن، ) 3(



 ٣٣

وقد انطوى  ،أو بعض أعضائه بتركه األكل ،هو خوف الضرر على نفسه: هنااومعىن الضرورة ه ،فيها
  : حتته معنيان
  .د غري امليتةأن حيصل يف موضع ال جي :أحدمها
أو تلف بعض  ،ولكنه أكره على أكلها بوعيد خياف منه تلف نفسه ،أن يكون غريها موجوداً :والثاين
   .أعضائه

   )١( .ية الحتماهلماوكال املعنيني مراد باآل
  .)ضرورة الغذاء(واإلمام الرازي مل خيرج يف هذا النص عن املفهوم الضيق للضرورة مقصورة على 

  :يف قوله)  الغذاءضرورة(للضرورة بعداً أوسع من غري أنه يعطي 
وقانوناً يطرد عندها حكم اإلباحة  ،لتكون قاعدة »فاإلباحة موجودة يف كل حال وجدت الضرورة فيها«

   .طاملا وجدت ضرورة لذلك
  :والضرورة املذكورة يف اآلية: ويزيد هذا املفهوم وضوحاً بعد ذلك فيقول         

                    ..  )ظمة سائر احملرماتت من.)١٧٣: البقرة آية، 
  .وما عطف عليها غري مانع من اعتبار عموم اآلية األخرى يف سائر احملرمات ،وذكره هلا يف امليتة

وذلك  ،وخوف التلف يف تركها ، امليتة إحياء نفسه بأكلهاأنه إذا كان املعىن يف إباحة: ومن جهة أخرى
موجود يف سائر احملرمات وجب أن يكون حكم٢(واهللا أعلم  ،ها لوجود الضررها حكم(.  

  

                                         
دار املصحف، شركة مكتبة ومطبعة عبد الرمحن : مصر ( أحكام القرآن، الطبعة الثانية، حتقيق حممد الصادق قمحاوي، ) 1(

   .١٥٩، ١٥٦، ص ١، ج )حممد 
 . ١٦٠ ، ص١اجلصاص، أبو بكر، أحكام القرآن، ج) 2(



 ٣٤

 ، أليب بكر الرازي اجلصاص يتمثل املوقف األمثل للمفسرين خبصوص فقه الضرورةهومن هذا النص وسابق
  : قاعدة فقهية كلية من مقولة أصحاب هذا االجتاهويف ضوء هذا املوقف ميكن استنباط 

  .)يف عموم احلاالت ،يف إباحة احملرمات اعتبار الضرورات (
 بل يتفقون يف النهاية مع أيب ،وال يعين هذا أن املفسرين السابقني يقفون بالضرورة عند حد تلك اآليات
ة الدين اإلسالمي مرونة ومساحة؛ بكر اجلصاص ولكن بأدلة أخرى؛ إذ توجد آيات عديدة تكشف عن طبيع

   )١(»إن احلرج منفي عن الدين مجلة وتفصيالً«: يقول العالمة الشاطيب
   .هفالضرورة واملشقة مرتفعة يف أحكام

  : والتيسري ،واملرونة ،وخصائصها من السماحة ،ومن اآليات اليت تتحدث عن طبيعة الشريعة اإلسالمية
...   :قوله تعاىل             ...  )٧٨آية : احلج(  
....  :وقوله تعاىل              ...  )١٨٥آية : البقرة(  
  :وقوله تعاىل                  )٢٨آية: ءالنسا(  
.....  :وقوله تعاىل             ...  )١٥٧آية : األعراف(.  
  :وقوله تعاىل                   ....  )٣٨آية : األحزاب(.   

                                         
  . ٣٤٠، ص ١، ج )املكتبة التجارية : مصر ( االعتصام، تعريف حممد رشيد رضا، ) 1(



 ٣٥

  )١( .»ية السمحة ملا فيها من التسهيل والتيسريوقد مسي هذا الدين احلنيف«
  : أدلة فقه الضرورة من السنة النبوية داللة أصولية

  .أو شاهداً صحيحاً ،الدليل األصويل حجيتها من السنة املطهرة لفظاً صرحياً) الضرورة(وال تعدم 
أن :  املازين عن أبيه حيىيفما رواه اإلمام مالك ـ رمحه اهللا ـ يف موطئه عن عمرو بن: أما اللفظ الصريح

   )٢( .ال ضرر وال ضرار :  قالرسول اهللا 
 ،وحيسنه ،وجمموعها يقوي احلديث ،قال أبو عمرو بن الصالح هذا احلديث أسنده الدارقطين من وجوه«

  )٣(. »واحتجوا به ،وقد تقبله مجاهري أهل العلم
ملعون من ضار  : ومن شواهده ،الصحةله شواهد وطرق يرتقي مبجموعها إىل درجة : وقال العالئي(

   )٤( .)أخرجه ابن عرب الرب أو ماكره  ،أخاه املسلم
   )٥(. أن الفقه يدور على مخسة أحاديث هذه أحدها: ذكر أبو الفتح الطائي يف أربعينه عن أيب داود

  

                                         
، ١، ج )املكتبة التجارية الكربى : مصر ( الشاطيب، أبو إسحاق، املوافقات يف أصل الشريعة، شرح الشيخ عبد اهللا دراز، ) 1(

   .٣٤١ص 
 . القضاء يف املرفق) 2(
لدين عبد الرمحن، جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثاً من جوامع الكلم، الطبعة الثانية، ابن رجب احلنبلي، زين ا) 3(

  . )٢٦٦ص (  م ١٩٥٠/ هـ ١٣٦٩شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البايب احلليب، عام : مصر ( 
رمة، املكتبة اإلمدادية، عام مكة املك( الكاندهلوي، موالنا حممد زكريا، أوجز املسالك إىل موطأ مالك، الطبعة الثالثة، ) 4(

  .٢٢٦ ص ١٢ج) م١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤
  .٢٢٥، ص ١٢الكاندهلوي، موالنا حممد زكريا، أوجز املسالك إىل موطأ مالك، ج ) 5(



 ٣٦

  : ومن تلك املعاين ،وكثرت يف بيان معناه االجتهادات واألقاويل
»١(. »وإدخال الضرر بغري حق كذلك ، يف الشرعأن الضرر نفسه منتف(   

  : يقول العالمة سيدي حممد الزرقاوي يف حتليل معىن احلديث
 ،ليس لك فيه منفعة والضرار ما ،وعلى جارك فيه مضرة ،الذي لك فيه منفعة) الضرر(: وقال اخلشين«

والفقهاء  ،كثر األمورلفظ عام ينصرف يف أ وهو ،وهذا وجه حسن يف احلديث ،وعلى جارك فيه مضرة
  )٢(».... وفيه حترمي مجيع أنواع الضرر إال بدليل؛ ألن النكرة يف سياق النفي تعم...يرتعون به يف أشياء خمتلفة

أما الشواهد ملعىن احلديث فكثرية تدل على اجتاه متأصل للتيسري والتخفيف ورفع الضرر فيما ثبت عن 
  : فمن هذه األحاديث ، قوالً وفعالًالنيب 

ومل  ،إمنا بعثتم ميسرين  : قالما رواه الشيخان وغريمها عن أيب هريرة رضي اهللا عنه وغريه عن النيب 
  .تبعثوا معسرين 

أخرجه  وما خري رسول اهللا بني أمرين إال اختار أيسرمها   : عن عائشة رضي اهللا عنها قوهلايورو
  .الترمذي

بعثت باحلنيفية   :بد اهللا رضي اهللا عنه قول النيب وأخرج اإلمام أمحد يف مسنده عن جابر بن ع
فإن  ،خذوا من العمل ما تطيقون  :وذكر الشاطيب من مجلة األحاديث يف هذا الصدد قوله  ،السمحة 

  )٣(. اهللا لن ميل حىت متلوا 
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 ٣٧

  : نتيجة الدراسة لألدلة من الكتاب والسنة
مصدراً »الضرورة«مي والسنة النبوية املطهرة تأصيل لدليل جمموع النصوص النقلية السابقة من الكتاب الكر

  : وقد اختذ هذا التأصل أساليب خمتلفة ،تشريعياً
...  أسلوب اإلثبات تارة                  )األنعام :

  .وأمثاهلا من اآليات الكرمية) ١٤٥آية 
...   :النفي تارة أخرىوأسلوب              .....  )وأمثاهلا ) ٧٨: احلج

  .من اآليات البينات
  :وباإلثبات والنفي معاً             ....  )١٨٥: البقرة(.  

   .وأمثال ما تقدم آيات وأحاديث عديدة ومل تبعثوا معسرين  ،إمنا بعثتم ميسرين  :وقوله 
 ،يف مجيع أحواله ،واآلكد تأصيالً يف التشريع يف معنييه من اإلثبات والنفي ،وهذا هو األقوى أسلوباً

   .ندر أن يكون له نظري يف جمال التشريع ،وأوضاعه
يقول العالمة موفق الدين أبو عبد  ،وخلص من اخلالف ، هذا الدليل الشرعي بإمجاع العلماءيوهلذا حظ

  : اهللا حممد بن قدامة
وكذلك سائر  ،وعلى إباحة األكل منها يف االضطرار ،أمجع العلماء على حترمي امليتة حال االختيار

  :واألصل يف هذا قوله تعاىل ،احملرمات                         
                    ... )١٧٣آية : البقرة( )١(.  

ولو كان واقعاً حلصل يف « ،وحكى أبو إسحاق الشاطيب اإلمجاع على عدم وقوع احلرج يف التكاليف
  .)٢(»منفي عنهاوذلك  ،الشريعة التناقض واالختالف
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 ٣٨

ن الضرورة أ ،والسليب ،اإلجيايب : يف أسلوبيهاحيةرفثبت من جمموع ما تقدم من اآليات واألحاديث الص
 ،ورجوع إليها ،والتفريع على أساسها عمل بالنصوص ،والرجوع إليها ، فاألخذ ا...قاعدة قطعية يف الدين«

  )١(. »فليس فيها ترك نص من غري دليل
  : ستحسان باالعالقة الضرورة

فتقدمي مقتضى دليل الضرورة  ،ني عبارة عن ترجيح اتهد مقتضى أحد الدليلنيياالستحسان عند األصول
   .يف احلالة اخلاصة املستثناة على مقتضى دليل التشريع العام يعد ترجيحاً بني مقتضى الدليلني

والترخص  ، الدليل على طريق االستثناءبأنه إيثار ترك مقتضى: وقد قال ابن العريب يف تفسري االستحسان«
 ،فمنه ترك الدليل للعرف كرد األميان إىل العرف: مث جعله أقساماً ،ملعارضة ما يعارض به يف بعض مقتضياته

وإيثار التوسعة على  ،وتركه يف اليسري لتفاهته لرفع املشقة ،.....وتركه إىل املصلحة كتضمني األجري املشترك
فالعموم إذا  ،االستحسان عندنا وعند احلنفية هو العمل بأقوى الدليلني: أحكام القرآن وقال يف .....اخللق
 ،أو معىن ،والقياس إذا اطرد فإن مالكاً وأبا حنيفة يريان ختصيص العموم بأي دليل من ظاهر، استمر

ويستحسن أبو حنيفة أن خيص بقول الواحد من الصحابة خبالف  ،ويستحسن مالك أن خيص باملصلحة
   )٢(. »القياس

رخسي إىل تسمية كل ما يعتمد من األحكام على دليل الضرورة سوذهب اإلمام مشس األئمة ال
  : وهو ما حيكيه عن شيخه قائالً ،استحساناً
  .واألخذ مبا هو أوفق للناس ،االستحسان ترك القياس: كان شيخنا اإلمام يقول«
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 ٣٩

   .وابتغاء الدعة ،األخذ بالسعة: وقيل
  .»وابتغاء ما فيه الراحة ، بالسماحةاألخذ: وقيل

  : ويعقب على كل ما سبق قائالً
   )١(. »وهو أصل يف الدين ،أنه ترك العسر لليسر: وحاصل هذه العبارات«

وما قيل من عالقة الضرورة باالستحسان جتعل  ،واإلمجاع ،والسنة ،الكتاب: من كل هذه االستدالالت
ختتلف  ،تأثرياً مباشراً ،له قدرة التأثري على األحكام املنصوص عليها ،ستقالًم ،نقلياً ،من الضرورة دليالً أصولياً

ورفع العنت مثله يف ذلك مثل غريه من األدلة  ،نسبته من أمر آلخر باملقدار الذي يستدعيه احلد من املشقة
يري حسب أو التغ ،وتأسيس أحكام جديدة ،وتقييد ،األصولية النقلية ذات الوظائف التشريعية من ختصيص

   .الظروف اليت يعيشها املكلف
 ،ومناكحات ،ومعامالت ،ويظل تأثريه ذا املعىن حمدوداً يف آفاق الشرعيات املنصوص عليها من عبادات

   .وشهادات ،وقضاء ،وجنايات ،وحدود
  : عالقة الضرورة مبصادر التشريع اإلسالمي

وبني  ،ضرورةالاألحكام املستجدة املبنية على عن نوع العالقة اجلديدة بني : والسؤال يف هذا املقام هو
أو  ،هل ميكن هلذه األحكام ،إذا بدا بينهما تضارب يف ظاهر األمر ،نصوص األحكام األصلية املتقدمة

  االجتهادات اجلديدة أن تقف أمام النصوص القطعية الثابتة؟
 يسة على الضرورة واحلاجة هبد أن نتذكر أن األحكام اجلديدة املؤس  ال....وقبل اجلواب على السؤال

 ،والعنت وما يف معناها مدفوعة ،واحلرج ،والضرورة ، فاالضطرار....وليست بالعقل ،يف عمومها ثابتة بالنص
  : وهو ما يقرره العالمة السرخسي يف أصوله بقوله ،ومرفوعة بالنصوص القطعية اليت جرى سردها سابقاً
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 ٤٠

رة يتحقق معىن احلرج لو أخذ فيه بالقياس فيكون متروكاً ويف موضع الضرو ،فإن احلرج مدفوع بالنص«
   )١(»....بالنص

أي أن األحكام الناشئة عن الضرورة واحلاجة من القسم األول ـ  ،وحينئذ تكون املقابلة بني نص ونص
 وهي تقف يف مقابل النصوص لألحكام األصلية ،مما مل يثبت عن طريق املصاحل املرسلة ـ ثابتة النص احملكم

   .على قدم املساواة
بل هي عالقة حيددها علم األصول كعالقة  ،ليست عالقة تعارض أو تناقض ،واحلالة هذه ،والعالقة بينهما

  :  يقول مشس الدين السرخسي.)٢(واملطلق واملقيد  ،العام واخلاص
ال فعل قد سبق فألن النقض إبط:  أما اللغة...وإمجاعاً ،وشرعاً وفقهاً ،فإن التخصيص غري املناقضة لغة«

والتخصيص بيان أن املخصوص مل يدخل يف اجلملة فكيف يكون نقضاً؟ أال ترى أن  ،بفعل نشأ كنقض البنيان
وضد اخلصوص العموم؛ ومن حيث السنة التخصيص جائز يف النصوص الشرعية  ،ضد النقض البناء والتأليف

مجاع فالقياس الشرعي يترك العمل به يف ومن حيث اإل ،والتناقض ال جيوز فيهما حبال ،من الكتاب والسنة
 وذا بقي ذلك القياس .ال مناقضة ،وذلك يكون ختصيصاً ،أو اإلمجاع أو الضرورة ،بعض املواضع بالنص

  .)٣( »والقياس املنتقض فاسد ال جيوز العمل به يف موضع ،موجباً للعمل يف غري ذلك املوضع
  :بقولهية كما يقرره أبو إسحاق الشاطيب  وهذا هو نفس االجتاه الذي اجته إليه املالك
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 ٤١

والقياس إذا اطرد فإن  ،فالعموم إذا استمر ،االستحسان عندنا وعند احلنفية هو العمل بأقوى الدليلني«
ويستحسن مالك أن خيص  ، حنيفة يريان ختصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معىنامالكاً وأب
 ويريان معاً .ص بقول الواحد من الصحابة الوارد خبالف القياسويستحسن أبو حنيفة أن خي ،باملصلحة

وهذا الذي قال هو نظر يف  ،وال يرى الشافعي لعلة الشرع إذا ثبتت ختصيصاً ،ختصيص القياس ونقض العلة
   )١(»....الدليل العام والقياس العامى مآالت األحكام من غري اقتصار على مقتض
وذلك  ، احلكم اجلديد الناتج عن الضرورة ونصوص األحكام األصليةويلتمس ابن القيم عالقة أخرى بني

فاحلديث  ،فيجعل العالقة بينهما عالقة مقيد مبطلق ، الضرورةديف تصحيح طواف اإلفاضة بالبيت للحائض عن
اصنعي ما يصنع احلاج غري أال تطويف  :  احلائض من الطواف بالبيت حىت تطهرالذي منع فيه النيب 

   .)حديث مطلق( ،بالبيت 
  : يقول ابن القيم تعليقاً على هذا بقوله

وال  ،والعجز ،ومل يفرق بني حال القدرة ،واألزمان ،فظن من ظن أن هذا حكم عام يف مجيع األحوال«
 ،ومتسك بظاهر النص ،وبني الزمن الذي ال ميكن فيه ذلك ،بني زمن إمكان االحتباس هلا حىت تطهر وتطوف

  .» للصالة والصيامته لعبادة الطواف كمنافاورأى منافاة احليض
  : مث يقول بعد حتليل وتفصيل للمسألة

 ،هل ذلك ألن احلائض ممنوعة من املسجد ال تطويف بالبيت   :وسر املسألة أن قول النيب «
و والطواف ال يكون إال يف املسجد؟ أو أن عبادة الطواف ال تصح مع احليض كالصالة؟ أو موع األمرين؟ أ

لكل واحد من األمرين؟ فإن قيل باملعىن األول مل مينع صحة الطواف مع احليض كما قاله أبو حنيفة ومن 
   وعلى هذا فال ميتنع .وكما هو إحدى الروايتني عن أمحد ،وافقه
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 ٤٢

 وليس بأول مطلق ،ويقيد ا مطلق ي النيب  ،اإلذن هلا يف دخول املسجد هلذه احلاجة اليت تلتحق بالضرورة
  )١(»....قيد بأصول الشريعة وقواعدها

وهكذا فإن العالقة بني األحكام الطارئة حبكم الضرورة ونصوص األحكام األصلية املتقدمة هي من البداية 
وطبيعي أن االختالف بينهما يف إثبات  ، له يف الثبوت واالحتجاجمساوٍ ،عالقة بني نص شرعي ونص آخر
وإمنا هو التقابل يف  ، وظرف هو اختالف ليس من قبيل التناقض والتعارضاألحكام النامجة عن تقدير كل حالة

وتثبت هلا من األحكام ما  ،ترتل كل حالة مرتلتها ،تنظم عالقاا وحتكمها قواعد وأصول فقهية ،األحكام
  )٢(. دون تعسف أو شطط ،يتناسب معها

  : الضرورة جزء من دليل املصاحل املرسلة
   . األهم والرئيسي من تشريع األحكاممصاحل العباد هي املقصد

  )٣(»واملراد باملصلحة احملافظة على مقصود الشرع بدفع املفاسد عن اخللق«
  : ويزيد هذا املعين وضوحاً قول اإلمام الغزايل ـ رمحه اهللا ـ

هو أن حيفظ عليهم : ومقصود الشرع من اخللق مخسة ،لكنا نعين باملصلحة احملافظة على مقصود الشرع«
وكل  ،فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة هو مصلحة ،وماهلم ،ونسلهم ،وعقلهم ،ونفسهم ،نهمدي

  )٤(. »ودفعها مصلحة ،ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة
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  : »االستصالح«واالهتمام به بـ  ،ويسمى االلتفات إىل هذا النوع من املصاحل
والتعليل املصور جار  ،وال يوجد أصل متفق عليه ،أن يوجد معىن يشعر باحلكم املناسب له عقالً«وهو 

 ،عبارة عن ربط احلكم باملعىن املناسب الذي ال يستند ألصل معني«وهو  ،كما يسمى باالستدالل ،)١(»فيه
 )٢(»أو مساوية من غري أصل معني ،أو مفسدة كذلك ،أو راجحة ، احلكم على وفق مصلحة ساذجةهوحاصل

  »مسلك املناسبة«وهو ما يدعى بـ  ،لة يف باب القياسوهذا معدود بني أحد مسالك الع
ويسمى  ،)رعاية املقاصد(وبـ  ،)املصلحة(وبـ  ،)اإلخالة(ويعرب عنها بـ  ،وهي من الطرق املعقولة

ومسيت مرسلة إلطالقها عما يدل على واحد من  )٣(. ؛ ألنه إبداء مناط احلكم»ختريج املناط«استخراجها 
بأا الوصف املناسب لتعليل حكم غري مستند إىل أصل معني يف «ها األبياري وغريه وعرف ،االعتبار واإللغاء

فلذلك ال تدخل يف التعبدات على  ، قريباً منهأو ظناً ،بل إىل املصلحة العامة الالزمة يف نظر العقل قطعاً ،الشرع
   )٤(. »وهو خمتار الشاطيب ،التحقيق

 ،والتنظيمية ،واملالية ،واإلعالمية ،والسياسية والثقافية ،ماعيةوجماهلا التشريعي القضايا واملسائل االجت
ومل يشهد هلا أصل من  ،والبيئية وكل نواحي احلياة اليت مل يتطرق إليها الشرع اإلسالمي يف نصوصه النقلية

   .متوافقة مع قواعده وأصوله ،ولكنها مالئمة ألغراضه ،)٥(أصول الشريعة باالعتبار أو اإللغاء 

                                         
 . ٧٦، ص ٦بحر احمليط، ج الزركشي ال) 1(
نقالً عن  . ١٠٤ص ) مكتبة الوحدة العربية : الدار البيضاء ( الفاسي، عالل، مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، ) 2(

من نسخة خمطوطة وكان قد طبع باملطبعة احلجرية ( األبياري من شرح أيب حفص عمر الفاسي يف شرح المية الزقاق 
 .)بفاس 

 .٢٠٦، ص ٥لبحر احمليط، جالزركشي ا) 3(
  .٢٢١، ص ٢ابن عاشور حممد الطاهر، حاشية التوضيح والتصحيح حلل مشكالت التنقيح، ج) 4(
 .٢١٥، ص ٥الزركشي، البحر احمليط، ج: انظر ) 5(



 ٤٤

:  قسم األصوليون هذا النوع من املناسب الذي مل يعلم من الشرع اعتباره أو إلغاؤه إىل ثالثة أقسامفمن مث
  .»وحمل التحسني ،وحمل احلاجة ،ما هو واقع يف حمل الضرورة«

  : الضروري: األول
 ،وهو املتضمن حفظ مقصود من املقاصد اخلمس اليت مل ختتلف فيها الشرائع بل هي مطبقة على حفظها

  : وهي مخسة
  .........حفظ النفس: أوهلا
  ........حفظ املال: ثانيها
  ......حفظ النسل: ثالثها
  ......حفظ الدين: رابعها
  .......حفظ العقل: خامسها

  : احلاجي: الثاين
  .وهو ما يقع يف حمل احلاجة ال الضرورة

  : التحسيين: الثالث
والتيسري ورعاية أحسن  ،والتزيني ،ع التحسنيولكن يقع موق ،ما ال يرجع إىل ضرورة وال إىل حاجة

   .املناهج يف العادات واملعامالت
منه ما هو غري معارض للقواعد كتحرمي القاذورات؛ فإن نفرة الطباع عنها لقذارا معىن : وهو قسمان

....  :حثاً على مكارم األخالق كما قال تعاىل ،يناسب حرمة تناوهلا         ... . 
  .)١٥٧: األعراف آية(

ومنه ما هو معارض كالكتابة؛ فإا من حيث كوا مكرمة يف العوائد احتمل الشرع فيها خرم قاعدة 
  ......وامتناع مقابلة امللك بامللك على سبيل املعاوضة ،هوهي امتناع معاملة السيد عبد ،ممهدة

  



 ٤٥

  .)١(وإلغاء التتمة  ،رض مصلحتان وجب إعمال الضرورة املهمةوفائدة مراعاة هذا الترتيب أنه إذا تعا
فقد عرفه األصوليون تعريفات ) الضروري(: والنسبة إليها هو ،)الضرورة(أما وأن البحث هنا يستقل بـ 

حبيث  ،وانتظام الدنيا وبقائها ،هو ما كان الزماً متمماً لقيام مصاحل الدين: الضروري: عديدة تتفق مجيعها بأن
ويف اآلخرة فوت النجاة  ،وفوت حياة ،بل على فساد وارج ، فقدت مل جتر مصاحل الدنيا على استقامةإذا

   .)٢(والرجوع باخلسران  ،والنعيم
يقول اإلمام الغزايل ـ رمحه اهللا ـ يف صدد  ، وليس بني األصوليني خالف يف اعتبار هذا املناسب

وإن مل  ،بد أن يؤدي إليه اجتهاد جمتهد تبة الضرورات فالأما الواقع يف ر«: االحتجاج باملناسب الضروري
   )٣(. »يشهد له أصل معني

 بل إن بعض األصوليني مل يراع هذا التقسيم فاعتمد على جمرد وجود املناسب للحكم بصرف النظر عن 
  :  يقول العالمة الزركشي.درجاته وتقسيماته الثالثة

وال  ، فإن العلماء يف مجيع املذاهب يكتفون مبطلق املناسبوليس كذلك ،واملشهور اختصاص املالكية ا
   .)٤( معىن للمصلحة املرسلة إال ذلك

فإنه ال يوجد مناسب إال ويوجد يف الشرع  ،الشرع شاهد باعتبار جنس املصاحل«واحتج هلذا املوقف بأن 
والعمل بالظن  ،س املصاحل وشهادة الشرع باعتبار جنس املصاحل يوجب ظن اعتبار جن....ما يشهد له باعتبار

   )٥(. »واجب
  

                                         
 .٢١٣، ٢١٢، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٨، ص ٥الزركشي، البحر احمليط، ج ) 1(
  .٢١٦، إرشاد الفحول، ص ٢٩٠، ٢٨٩، ٢٨٧، ٨٦، ص ١الغزايل، املستصفى، ج: انظر ) 2(
 .٢٩٣ ص ٢الغزايل املستصفى، ج) 3(
 .٢١٥، ص ٥البحر احمليط، ج ) 4(
الرياض مكتبة ( األصفهاين، مشس الدين حممود، شرح املنهاج للبيضاوي، الطبعة األويل، حتقيق عبد الكرمي النملة،  .) 5(

 .٧٦، ص ٢ج) هـ ١٤١٠الرشد، عام 



 ٤٦

املصاحل (واجلزء األكرب يف دليل القياس املصلحي العقلي  ،متثل القسم األهم) الضرورة(ومبا تقدم يتضح أن 
  :  وبيان الغرض منه يقول العالمة حممد الطاهر بن عاشور، ويف دراسة حتليلية للقسم الضروري.)املرسلة
ولكنه ليس يلزم أن يكون مقصوداً منه كل  ،وز أن يكون غري مصلحةنعم إن مقصد الشارع ال جي«
حبيث ال  ،هي اليت تكون األمة مبجموعها وآحادها يف ضرورة إىل حتصيلها: فاملصاحل الضرورية ....مصلحة

ة ولست أعين باختالل نظام األم ،يستقيم النظام باختالهلا؛ حبيث إذا اخنرمت تؤول حالة األمة إىل فساد وتالش
ولكن أعين به أن تصري  ،واهلمجية ،واضمحالهلا؛ ألن هذا قد سلمت منه أعرق األمم يف الوثنية ،هالكها

وقد يفضي بعض ذلك  ،أحوال األمة شبيهة بأحوال األنعام حبيث ال تكون على احلالة اليت أرادها الشارع منها
و عليها إذا كانت مبرصد من األمم أو بتسلط العد ،االختالل إىل االضمحالل اآلجل بتفاين بعضها ببعض

   ....)١(»أو الطامعة يف استيالئها عليها كما أوشكت حالة العرب يف اجلاهلية ،املعادية هلا
 ،وإثباا ،وقوته يف تأسيس األحكام ،وللمصاحل املرسلة بأقسامها الثالثة وظيفة الدليل األصويل

   )٢( .د والشروط اآلتية الحقاًومشروعيتها يف كل ما مل يرد فيه نص شرعي حسب القيو
  : النقلي والعقلي) الضرورة(اجتماع مناسب 

وال ينكشف  ،أو سنة مبا ال تظهر أحياناً احلكمة من مشروعيتها ،األحكام الشرعية الثابتة بنص من كتاب
   .تارة أخرى) التوقيفية(و ،تارة) التعبدية(هذا النوع منها يسمى األحكام  ،للعباد معىن معقوليتها

  

                                         
 .٧٩ص ) الشركة التونسية للتوزيع : تونس (  اإلسالمية، مقاصد الشريعة) 1(
 . من هذا البحث ٦٧انظر ص ) 2(



 ٤٧

حينئذ  ،وأحياناً يوفق اهللا العباد يدركون معناها املناسب وتظهر هلم معقوليتها وجوانب املصلحة فيها
   .والعقلي املتبصر ،النقلي احملكم: ووافت كال احلسنيني ،تكون قد مجعت بني اخلصلتني

 .واحلدود ،ناياتواجل ،واملناكحات ،واألكثر منه يف املعامالت ،وقد عرف الكثري من هذا يف العبادات
وكشف العقل معناه املصلحي عقود البيوع  ،ومن النماذج من هذا النوع من األحكام مما ثبت بالنص احملكم
...   :املباحة فقد شرعها اإلسالم يف نصوص عديدة منها قوله تعاىل   ....  )١٧٥: البقرة آية(. 

   . حسبما وضحه العالمة شهاب الدين الزجناين قائالً.)الضرورة(واقتضاها املناسب العقلي املصلحي 
 ،ملا كان شرع البياعات من ضرورات اخللق؛ من حيث إن اإلنسان ال ميكنه أن يقتصر على ما يف يده«
اقتضت عاطفة الشرع حتقيق هذا املقصود بنفي  ،بد أن ينتفع كل واحد من اخللق مبا يف يد صاحبه بل ال
   )١(. »ة باجلهاالت عن مصادر العقود ومواردهانواألخطار املؤذ ،األضرار

  : وخباصة الضروريات اخلمس ، فيها مصاحل العبادىواألحكام الشرعية مراع
واملناكحات سبب للتناسل والتكاثر من العباد  ،املعامالت سبب إلقامة املصاحل وقطع املنازعات«فـ 

والعى وال خيف...واألموال ،واألبضاع ،واألديان ،عقولوال ،واحلدود سبب الستبقاء األنفس ،اد والعقوباتب 
 ،وهيأا ،وإمنا كيفيتها .....وال النهي عنها ،على كل ذي عقل حسن هذه األشياء فال يتصور نسخها

  ... )٢(. »ال بالعقل فجائز أن يرد النسخ والنهي عنه ،وشروطها تعرف بالشرع
  

                                         
 ١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩بريوت مؤسسة الرسالة عام ( ختريج الفروع على األصول، الطبعة الثالثة، حتقيق حممد أديب صاحل، ) 1(

 .١٤٥ص ) م 
املشروعات أصلها (  ذكر يف عرض قاعدة جامعة ٢٤٩ ص الزجناين، شهاب الدين حممود، ختريج الفروع على األصول،) 2(

 .، وهي قضية تتعلق بالتحسني والتقبيح املعروفة يف كتب العقيدة )حسن عند أهل الرأي 



 ٤٨

وكمال مجع من اخلصائص ما ندر نظريه يف  ،اية رفيعةهذا اجلمع للمناسب النقلي والعقلي يف التشريع غ
وأحاطت باملشكالت والقضايا املنصوص  ،حظها من املعقول واملنقول) الضرورة(الفقه والقانون؛ حيث أوفت 

واملشاكل االجتماعية  ،مما ظهرت آثاره على الساحة الفقهية يف معاجلة القضايا الشرعية ،وغري املنصوص ،عليها
   .ونسج رفيع يف التشريع ، فمن مث صح القول بأا منط فريد.كافة موضوعاا وأبعادهاالطارئة يف 

  : تعريف الضرورة يف الفقه اإلسالمي
ويسريون وفق  ،قدم علماء أصول الفقه تعريفاً وافياً شامالً للضرورة وأقسامها يقتفي الفقهاء آثارهم

 ،)األصولية( ء أصول الفقه فيما يتصل باألدلة اإلمجاليةن الفقهاء اتهدين تبع لعلماإمناهجهم عليها؛ إذ 
   .وترتيباً ،واملناهج اخلاصة بطرق االستنباط تعريفاً ،والقواعد

فوا الضرورة تعريفاً كامالً يعتمد عليه وال جمال للقول ـ بعد معرفة هذه احلقيقة ـ بأن الفقهاء مل يعر
مصدره  ،حسبما سبق شرحه إما دليل أصويل مستقل »رةالضرو« ذلك أن دليل )١(كما زعم بعض الباحثني 

) الضرورة( فوجب الرجوع يف تعريف .مصدره العقل هو املصاحل املرسلة ،أو جزء من دليل أصويل ،النقل
وتعدد أقسامها ليكون التعريف هلا  ، ونظراً لتنوع مصادرها.حسب هذا املبدأ إىل كتب أصول الفقه ومصادره

   .م يف كتب أصول الفقهبالتقسيم كما هو معلو
وهم الفقهاء األصوليون الذين أسهموا يف التأليف يف كال  ،وبرغم هذه احلقيقة املسلمة فإن فئة من الفقهاء

أو من له دارية كاملة ما مل يقصروا يف إعادة صياغة تعريف الضرورة بالقدر الذي حيتاجه طالب  ،العلمني
  ،واألشباه والنظائر ،املصطلحات والتعريفات الفقهيةويف مدونات  ،الفقه يف املصادر الفقهية

  

                                         
الضرورة : ( يوسف قاسم يف كتاب نظرية الضرورة يف الفقه اجلنائي اإلسالمي والقانون الوضعي لدي موضوع : انظر ) 1(

مصر، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب اجلامعي، عام ( ثوره على تعريف يعتمد عليه عند الفقهاء ، وعدم ع)عند الفقهاء 
 .٧٨، ص ) م ١٩٨١/ هـ ١٤٠١



 ٤٩

 وفيما .تعريفاً وتقعيداً وتوصيفاً: يف هذه املصادر جماالً واسعاً من الدراسة) الضرورة(والقواعد الفقهية؛ إذ جتد 
وكتب املصطلحات الفقهية والتعريفات مبا  ،يلي مجلة من تعريفام للضرورة كما هي يف املصادر الفقهية

   .كشف حقيقتهاي
  : املذهب احلنفي

وهو النازل مما ال مدفع  ،مشتقة من الضرر: الضرورة«:  بن حممد اجلرجاينيقال السيد الشريف عل
   )١(. »له

   ..)٢(. »هي احلالة امللجئة لتناول املمنوع شرعاً: الضرورة«:  حيدريوقال العالمة عل
  : املذهب املالكي

  )٣(. »أما الضرورة فهي خوف املوت«: د بن جزي الغرناطيقال العالمة الفقيه حممد بن أمح
   )٤(. »أو ظناً ،اخلوف على النفس من اهلالك علماً«: وقال العالمة أمحد الدردير

   )٥(. »حفظ النفوس من اهلالك«: وذكر أيضاً
  

                                         
ص ) ضرر ( ، مادة ) م ١٩٣٨/ هـ ١٣٥٧شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، عام : مصر ( التعريفات، ) 1(

١٢٠. 
 .٣٤، ص ١ج ) مكتبة النهضة  : بريوت( درر احلكام شرح جملة األحكام، ) 2(
 .١٩٤، ص )دار العلم للماليني : بريوت ( قوانني األحكام الشرعية، ومسائل الفروع الفقهية، طبعة جديدة منقحة، ) 3(
 .١١٥، ص ٢ج ) دار الفكر : بريوت ( الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي، ) 4(
 .١٨٣، ص ٢ج ) دار املعارف : مصر ( فى كمال وصفي، الشرح الصغري على أقرب املسالك، خرج أحاديثه مصط) 5(



 ٥٠

   )١(. »خوف هالك النفس علماً أو ظناً: الضرورة«: وقال العالمة حممد عليش
   :املذهب الشافعي

وهذا يبيح  ،أو قارب ، إن مل يتناول املمنوع هلكبلوغه حداً: الضرورة«: احلافظ جالل الدين السيوطي
   )٢(. »تناول احلرام

  )٣(. »ما نزل بالعبد مما ال بد من وقوعه: الضرورة«: القاضي زكريا األنصاري
   )٤(. »حتمل عادةما ال ي: الضرورة«: شهاب الدين أمحد بن أمحد القليويب
 ،ما اتصلت احلاجة إليه إىل حد الضرورة كحفظ الدين: الضروري«: العالمة حممد عبد الرءوف املناوي

  )٥(. »فالعرض ،فاملال ،فالنسب ،فالعقل ،فالنفس
  : املذهب احلنبلي

  .)٦(»هي اليت خياف التلف ا إن ترك األكل: الضرورة املبيحة«: قال العالمة موفق الدين بن قدامة
  

                                         
 ص ١ج ) بدون : معلومات النشر ( منح اجلليل على خمتصر العالمة خليل، امشه حاشيته املسماة تسهيل منح اجلليل، ) 1(

٥٩٦. 
 .٧٧األشباه والنظائر، ص ) 2(
مركز مجعية املاجد للثقافة والتراث، عام : ديب ( املبارك، احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة، الطبعة األويل، حتقيق مازن ) 3(

 .٧٠ص )  م ١٩٩١/ هـ ١٤١١
 .٣٠٢ ص ١ج ) دار الفكر : بريوت ( حاشية على منهاج الطالبني، مع حاشية شهاب الدين الربلسي (4) 

هـ ١٤١٠الفكر املعاصر عام دار : بريوت ( التوقيف على مهمات التعريف، حتقيق حممد رضوان الداية، الطبعة األوىل، ) 5(
 .٤٧٣ص ) ضر (مادة )  م ١٩٩٠/ 

 .٥٩٥، ص ٨املغين، ج ) 6(



 ٥١

وحتصل له ضرورة وحاجة إىل  ،هو ما يضطر إليه: الضرورة«:  الدين يوسف بن عبد اهلاديوقال مجال
   .)١(»التقلد

فالضرورة عند الفقهاء كما هي عند  ،وواضح من التعريفات السابقة تأثرها بتعريفات األصوليني
 اليت هي أعظم مقاصد وإهدار املصاحل ،يؤدي عدم مراعاا إىل التلف ،األصوليني حالة اضطرار واحتياج شديد

يف التعريف  »فاملمنوع« ،)إن مل يتناول املمنوع هلك(وقد ورد التعبري يف وصفها بأسلوب العموم  ،الشرع
خوف (ومثله يف العموم  ،وليس بالزم أن يكون الطعام فقط ،هبوالتناول يف كل شيء حبس ،هالعام مل حيدد نوع

إىل آخر ما سبق عرضه من تعبريات ) ال حيتمل عادة ما( ،)ةحالة ملجئ( ،)اليت خياف ا التلف( ،)املوت
   .الفقهاء الدقيقة
  : الفقه املعاصر

مع االختالف  ،وفحوى مع تعريفات الفقهاء القدماء ،جاءت تعريفات الفقهاء احملدثني متطابقة مضموناً
صهم تعريف الضرورة وقد أخذ بعضهم على الفقهاء القدامى ختصي ،من حيث اإلجياز والتفصيل ،يف التعبري

ولكن عند تأملها يتضح عدم  ،وأنه ليس شامالً لكل أنواع الضرورة ،واإلكراه ،بضرورة الطعام والشراب
  : وفيما يلي عرض لبعض هذه التعريفات ،صحة هذه الدعوى بالنسبة لبعضها كما سبق شرحه

على احلياة إن مل يتناول هي اخلشية : الضرورة«: يذكر الشيخ حممد أبو زهرة ـ رمحه اهللا ـ بقوله
   ...»أو خيشى ضياع ماله كله ،احملظور

وال تدفع إال بتناول  ،أن يكون الشخص يف حالة دد مصلحته الضرورية«: وذكر يف موضع آخر قوله
  ....)٢( »حمظور ميس حق غريه

  

                                         
دار اتمع للنشر والتوزيع، عام : جدة ( الدر النقي يف شرح ألفاظ اخلرقي، الطبعة األوىل، حتقيق رضوان خمتار غربية، ) 1(

 .٤٠٣، ص ٢ج ) م ١٩٩١/هـ ١٤١١
 .٣٦٢، ٤٣، ص )ة دار الثقاف: مصر ( أصول الفقه، ) 2(



 ٥٢

 ،اإلكراه امللجئكما يف  ،ما يترتب على عصياا خطر: الضرورة«:  الزرقاء بقولهىوعرفها األستاذ مصطف
  )١(. »وخشية اهلالك جوعاً

 ونقده وفحصه هلا يف ،وخلص مجيل حممد بن مبارك بعد استعراضه جلملة من التعريفات القدمية واحلديثة
أو الغري  ،أو الضرر الشديد على أحد الضروريات للنفس ،خوف اهلالك«: رسالته العلمية إىل أن الضرورة هي

   .)٢( »أو الضرر الشديد ،فع به اهلالكإن مل يد ،أو ظناً ،يقيناً
هي أن تطرأ على اإلنسان حالة «: وعرفها الدكتور وهبة الزحيلي بعد تعقيبه على تعريفات القدماء قائالً

 ،أو بالعقل ،أو بالعرض ، بالنفس أو بالعضوىأو أذ ،أو املشقة الشديدة حبيث خياف حدوث ضرر ،من اخلطر
أو تأخريه عن وقته دفعاً للضرر  ،أو ترك الواجب ،أو يباح عندئذ ارتكاب احلرام ،ويتعني ،وتوابعها ،أو باملال

   )٣(.»عنه يف غالب ظنه ضمن قيود الشرع
  )٤(.»خوف اهلالك على النفس واملال«: وعرفها الدكتور يوسف قاسم بأا

وقد جتلى من  ،فيهاومن له معرفة بصناعتها يدرك جوانب النقد  ،وليس اال متسعاً لنقد هذه التعريفات
يف حني أن البعض  ،أن بعضها ركز على ضرورة الطعام والغذاء ،)تعريفات الفقهاء القدماء(العرض السابق 

على أن العالقة بني ما اختاره الباحثون  ،اآلخر أتى بعبارة عامة شاملة ال ختص واحداً من أنواع الضرورة
والنقد العلمي الفاحص يثبت كفاءة بعض  ،ى التأمل الدقيقاحملدثون ال يبعد كثرياً عن تعريفات القدماء لد

   .كتعريف احلنفية واملالكية والشافعية وسواهم ،القدماء يف صورا اإلمجالية اجلامعة املانعة تعريفات
  

                                         
 .٩٩١، ص ١ج  ) ١٩٦١/ ١٣٨١مطبعة جامعة دمشق، عام ( املدخل الفقهي العام، ) 1(
 .٢٨، ص ) م ١٩٨٨/هـ ١٤٠٨دار الوفاء، عام : مصر ( نظرية الضرورة، حدودها وضوابطها، الطبعة األوىل، ) 2(
 .٦٥ص ) الفارايب مكتبة : دمشق ( نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي، ) 3(
 .٨٠نظرية الضرورة يف الفقه اجلنائي اإلسالمي، والقانون اجلنائي الوضعي، ص ) 4(



 ٥٣

   :)الضرورة(ألفاظ وأساليب تؤدي معىن 
كما يعرب عنه بأسلوب  ،املؤدى واحدمن اإلعجاز يف اللغة العربية التعبري عن املعىن الواحد بألفاظ متعددة و

وتعبريات الفقهاء ألفاظ وتعبريات يقصد ا  ، وقد ورد يف النصوص الشرعية الكتاب والسنة.ومجل مركبة
   .وما يترتب عليه من أحكام ،الشرعي) الضرورة(مدلول 

من الكتاب حبروفها لدى استنباط حكم شرعي ) الضرورة(ومعىن هذا أنه ليس الزماً أن ينص على لفظ 
سواء  ،بل العربة باملعىن املقصود ،وكذلك بالنسبة ملقاالت الفقهاء ،والسنة فما نوهت عنه اآليات واألحاديث

   .أو بغريه مما يؤدي معناها ،)الضرورة(ورد بلفظ 
  : من هذه األلفاظ على سبيل املثال ال احلصر

  : ـ احلاجة١
وهو املصطلح املألوف ) الضرورة(أو  ،)الضروري(ري عن للتعب)  احلاجي( أو  ،)احلاجة(استعمل الفقهاء 

  .)١(.واملعتاد يف املدونات الفقهية
فرتلوا احلاجة  ،وما هو يف درجتها بأحكام الضرورة) احلاجة(فمن مث أحلقوا فقهاً وتشريعاً ما يسمى بـ 

مرتلة الضرورة عامة كانت احلاجة ترتل «ويغين احلديث عن هذه احلقيقة القاعدة الفقهية بأن  ،مرتلة الضرورة
 ،من أحكام عملية) الضرورة(ويرتبون عليها ما يرتبون على  ، فأضحى هذا مسلماً بني الفقهاء)٢( »أو خاصة
   .وتطبيقية

                                         
أبو سليمان، عبد الوهاب، الضرورة واحلاجة وأثرمها يف التشريع اإلسالمي من كتاب : انظر لدراسة هذا املوضوع وحبثه ) 1(

  .٢٠ص ) بحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي مركز ال: مكة املكرمة ( دراسات يف الفقه اإلسالمي، : 
 .٧٩ص ) مطبعة مصطفى حممد : مصر ( السيوطي، األشباه والنظائر يف الفروع، ) 2(



 ٥٤

  : ـ األعذار٢
كما هو وارد يف تعريف  ، ويقصد به الضرورة)١(»الم عليهما يرفع اللوم عما حقه أن ي: وهو«مجع عذر 
مع قيام سبب احلكم  ،صعوبة إىل سهولة لعذر احلكم املتغري من حيث تعلقه باملكلف من«: الرخصة الشرعية

   )٢(. »أو الترك إىل احلل ،كما إذا تغري من حرمة الفعل ،األصلي
  : ـ الضرر٣

   :الوارد يف قوله تعاىل              .....  )آية : النساء
٩٥(.  
  .)٣( »إذ قد أضرت م حىت منعتهم اجلهاد ،أهل الضرر هم أهل األعذار: قال العلماء«

  : ـ املشقة٤
 ولكنه أباحه للضرورة وال ،ذكر ابن قدامة ضمن حمظورات اإلحرام اليت توجب الفدية أن يتقلد بالسيف

  .)٤( »ورة ويتقلد بالسيف عند الضر....وقال اخلرقي«: فدية عندئذ فقال
  .)٥( »بفتح الضاد؛ املشقة«: بقوله) الضرورة(وقد فسر البعلي 

                                         
املكتب اإلسالمي للطباعة : بريوت ( البعلي، احلنبلي، حممد بن أيب الفتح، املطلع على أبواب املقنع، الطبعة األوىل، ) 1(

 .١٠٢ص ) م ١٩٦٥/ هـ ١٣٨٥والنشر، عام 
اململكة املغربية، وحكومة دولة اإلمارات ( العلوي الشنقيطي، سيدي عبد اهللا بن إبراهيم، نشر البنود على مراق السعود، ) 2(

 .٥٦، ص ١ج ) العربية 
 .٣٤٢، ص ٣القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ج ) 3(
 . ٤٠٣ ص ١ج ) املطبعة السلفية : مصر  ( املقنع يف فقه إمام السنة أمحد بن حنبل الشيباين مع حاشيته،) 4(
 .١٧٢املطلع على أبواب املقنع، ص ) 5(



 ٥٥

  : ـ العسر٥
....  :كما يف قوله تعاىل              .....  )١٨٥آية : البقرة(.  

املشقة جتلب (تج ذه اآلية للقاعدة ولذا حي ،وليست العادية) الضرورة(املشقة اليت تبلغ درجة : واملقصود
   )١( .)التيسري

....  : األصل يف هذه القاعدة قوله تعاىل.املشقة جتلب التيسري: يقول العالمة السيوطي     
         .......  )٢( .)١٨٥آية : البقرة(   

  : ـ عموم البلوى٦
ومثلوا هلذا فقهاً بالصالة مع  ،والتكليف به ميثل مشقة ،يبلغ األمر حداً يصعب تفاديهوذلك عندما 

وجناسة املعذور  ،وذرق الطري إذا عم يف املساجد ،وطني الشارع ،والرباغيث ،النجاسة املعفو عنها كدم القروح
   )٣( . ذلكوروث ما نشوءه يف املاء واملائع وغري ،وكان كلما غسلها خرجت ،اليت تصيب ثيابه

  : ـ االضطرار٧
  : وأسباب االضطرار عموماً ترجع إىل عاملني رئيسني ،هو مصدر الضرورة وهي املعنية ذه الكلمة أصالة

خاضعاً آلثاره وهو ما يسمى بـ  ،وإمنا وجد نفسه حمكوماً به ،عامل ليس للمرء دخل يف إجياده :األول 
  .)قضاء وقدراً(ون وهو ما يك ،)السماوي(أو  ،)االضطرار اإلهلي(

                                         
 .٧٥، وانظر ابن جنيم، األشباه والنظائر، ص ٦٨األشباه والنظائر، ص ) 1(
 .املرجع السابق ) 2(
 .٧٦، ابن جنيم، األشباه والنظائر، ص ٧٠، ٦٩انظر السيوطي، األشباه والنظائر، ص ) 3(



 ٥٦

أو أفراد وتضيق حيلة الشخص عن  ،عامل ناشئ عن سبب خارجي معروف بتدبري فرد : الثاين
أو ) االضطرار غري السماوي(ويسمى بـ  ،أو ترك الواجب املطلوب ،التخلص منها إال بفعل املمنوع

   )١( .)بسبب خارج(
امللجأ إىل مقدوره «: مام أبو احلسن املضطر بأنهويعرف اإل ،ويسمى املضيق عليه املضطر ،وحاالته اإلكراه
  .»بتقدير عدم املقدور امللجأ إليه ،لدفع ضرر متوقع

   )٢(. »احملمول على ما عليه فيه ضرر من مقدوراته لدفع ما هو أضر منه: املضطر«: وقال القاضي أبو بكر

                                         
مؤسسة : بريوت ( كفوي، أبو البقاء أيوب، الكليات، الطبعة األوىل، مقابلة عدنان درويش، وحممد املصري ال: انظر ) 1(

  . ١٣٦ص ) اضطرار ( مادة ) م ١٩٩٢/ هـ ١٤١٢الرسالة عام، 
 . ٣٦٢، ص ١الزركشي، البحر احمليط، ج ) 2(



 ٥٧

  : )الضرورة(ومن األساليب الدالة على معىن 
  : أسلوب اإلثباتيف 

  جل وعال على أهل الكتاب خباصة واألمة احملمدية بعامة برسالة حممد يف معرض امتنان املوىلكما 
 ،كما يطلق ويراد به العهد ،اإلصر ويراد به الثقل ،»يضع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم«: بأن

   :وذلك يف قوله تعاىل                      
                                    

     )١(         .....  )١٥٧آية : األعراف(.  
فإن بين إسرائيل قد كان أخذ عليهم عهد أن  ،وقد مجعت هذه اآلية املعنيني«: يقول العالمة القرطيب

 ،وحتليل الغنائم ،كغسل البول: وثقل تلك األعمال ، ذلك العهدفوضع عنهم مبحمد  ،يقوموا بأعمال ثقال
جلد « يوور ،» إذا أصاب ثوب أحدهم بول قضهفإم كانوا ،ومضاجعتها ،ومؤاكلتها ،وجمالسة احلائض

إىل غري ذلك مما  ،وإذا حاضت املرأة مل يقربوها ،وإذا مجعوا الغنائم نزلت نار من السماء فأكلتها« ،»أحدهم
  .)٢(. »وغريه ،ثبت يف الصحيح

           .... ، )ترك : ومن األثقال ،ثقالعبارة مستعارة لتلك األ: فاألغالل
هذا  ، يوم السبت رجالً حيمل قصباً فضرب عنقهى عليه السالم رأىفإنه يروى أن موس ،االشتغال يوم السبت
إىل غري  ،مروا بقتل أنفسهم عالمة لتوبتهموأُ ،وإمنا كان القصاص ،ومل يكن فيهم الدية ،قول مجهور املفسرين

وإن كان قد كلفنا مبا يشق ويثقل كثبوت  ،وإنعامه علينا ،نه بلطفه فاهللا سبحا...فشبه ذلك باألغالل ،ذلك
  لكنه مل يكلفنا ،تهومفارقة أهله ووطنه وعاد ،وهجره اإلنسان وخروجه من وطنه ،الواحد للعشرة

                                         
 .يراد به الثقل، كما يطلق ويراد به العهد : اإلصر ) 1(
 . ١٩١، ص ٧حكام القرآن، ج اجلامع أل) 2(



 ٥٨

وقرض موضع البول من ثيام  ،وال باألمور املؤملة كما كلف من قبلنا بقتل أنفسهم ،باملشقات املثقلة
 ،ووضع عنا اإلصر واألغالل اليت وضعها على من كان قبلنا فلله احلمد واملنة ،ورفق ،سهلبل  ،وجلودهم

   )١(. والفضل والنعمة
  : يف أسلوب النفي

 :وذلك قوله تعاىل ،يف تعاليم الشريعة) املشقة(و) الضرورة(واستعمل القرآن أسلوب النفي ملعىن 
                                                

..... ، )٧٨آية : احلج(.  
......   :قوله تعاىل: قال العالمة القرطيب    .......   وهذه اآلية تدخل يف  ..أي من ضيق

ر بن حوشب عن عبادة بن وليث عن شه ، أبانىورو ،وهي مما خص اهللا ا هذه األمة ،كثري من األحكام
كان اهللا : ثالثاً مل تعط إال األنبياء أعطيت أميت :  يقولمسعت رسول اهللا : الصامت رضي اهللا عنه قال

...... :وقال هلذه األمة ،ستجب لكأادعين : إذا بعث نبياً قال له         .... ، ) غافر
  . )٦٠: آية

   .ما جعل اهللا عليك يف الدين من حرج: النيب قال لهوكان اهللا إذا بعث 
....   :وقال هلذه األمة           ...    

   وجعل هذه األمة ،وكان اهللا إذا بعث النيب جعله شهيداً على قومه    ،  أخرجه
   )٢(. »يف نوادر األصولالترمذي احلكيم أبو عبد اهللا 

  : معيار الضرورة
  ذهب بعض الفقهاء إىل التحديد والتقنني للمشقة والضرورة بوضع مقياس 

                                         
 .٤٣٠، ص ٣القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ج ) 1(
 .١٥٥، ص ٢اجلامع ألحكام القرآن، ج ) 2(



 ٥٩

ذهب إىل هذا الرأي اإلمام شهاب الدين أمحد بن إدريس  ،واحد لعموم الزمان واملكان واألفراد والبيئات
  : قائالً ،)واملشقة اليت ال تسقطها ،للعبادةبني قاعديت املشقة املسقطة : الفرق الرابع عشر(القرايف يف 
  : وحترير الفرق بينهما أن املشاق قسمان«

واملخاطرة بالنفس يف  ،والصوم يف النهار الطويل ،ال تنفك عنه العبادة كالوضوء والغسل يف الربد: أحدمها
   .وحنو ذلك؛ فهذا القسم ال يوجب ختفيفاً يف العبادة؛ ألنه قرر معها ،اجلهاد

 ،نوع يف الرتبة العليا كاخلوف على النفوس: وهي ثالثة أنواع ،املشاق اليت تنفك العبادة عنها: نيهماوثا
فلو حصلنا هذه  ،واملنافع فيوجب التخفيف؛ ألن حفظ هذه األمور هو سبب مصاحل الدنيا واآلخرة ،واألعضاء

  .»العبادة لثواا لذهب أمثال هذه العبادة
 من درء هذه املشقة؛ لشرف ىلفتحصيل هذه العبادة أو ،أدىن وجع يف أصبعونوع يف املرتبة الدنيا ك

   .وخفة هذه املشقة ،العبادة
وما قرب من الدنيا مل  ،فما قرب من العليا أوجب التخفيف ،مشقة بني هذين النوعني :النوع الثالث

تخرج الفتاوى يف مشاق  حترير هاتني القاعدتني تىوما توسط خيتلف فيه لتجاذب الطرفني له؛ فعل ،يوجبه
   )١( .العبادات

قواعد األحكام يف (أبو حممد عز الدين بن عبد السالم يف كتابه :  حنا هذا املنحى عدد من الفقهاء منهم
والعالمة زين  ،)٣() األشباه والنظائر يف الفروع(واحلافظ جالل الدين السيوطي يف كتابه  ،)٢() مصاحل األنام

   )٤( .)األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة( جنيم احلنفي يف كتابه العابدين بن إبراهيم بن
  

                                         
 . ١١٨، ص ١ج )  هـ ١٣٤٤مطبعة دار إحياء الكتب العربية، عام : مصر  ( األوىلالفروق، الطبعة ) 1(
 . ٩، ٢ج)  م ١٩٦٨/  هـ ١٣٨٨الكليات األزهرية عام مكتبة : مصر ( راجعه وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد، ) 2(
 . ٧٣ص ) مطبعة مصطفي حممد : مصر ( ) 3(
 . ٨٢ص ) مؤسسة احلليب وشركاه للنشر والتوزيع : مصر ( حتقيق وتعليق عبد العزيز حممد الوكيل، ) 4(
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وهو ال  ،هذا ضابط القرايف«: أمحد املقري عارض هذا االجتاه فقالحممد بن غري أن أبا عبد اهللا حممد بن 
  .»فاملعول على العادات واألحوال ،خبالف الكبائر ،يصح ههنا

ومقاصدها الشرعية تدل على أا ليست معىن  ،ا االصطالحي والنظرة املوضوعية للضرورة من مدلوهل
بل هي التحقق لكافة هذه  ،وخمتلف البيئات ،اتمعات ،واألشخاص ،واملكان ،جمرداً من اعتبار الزمان

   .منفردة وجمتمعة ،االعتبارات
لقضايا وا ،وهذا بدوره يكشف اللثام عن بعض أسباب اختالف الفقهاء يف تقدير احلاالت العينية

برغم إمجاعهم وتسليمهم بأثرها على األحكام الثابتة واعتبارهم األوضاع الطارئة؛ إذ ال ميكن قياس  ،الشخصية
   .والبيئات مبقياس واحد ،مجيع احلاالت واألشخاص

وحبسب  ،واملشقة ختتلف بالقوة والضعف ،إن سبب الرخصة املشقة«: يقول العالمة أبو إسحاق الشاطيب
فليس سفر إنسان راكباً مسرية  ،وحبسب األعمال ،وحبسب األزمان ،وضعفها ،سب قوة العزائموحب ،األحوال

وقصر األيام كالسفر على الضد من  ،ويف زمن الشتاء ، بطءىوعل ،وأرض مأمونة ،يوم وليلة يف رفقة مأمونة
قطع  على ريفرب رجل جلد ض: وكذلك الصرب على شدائد السفر ومشقاته خيتلف ،والقصر ،ذلك يف الفطر

املها ،هام ويف  ،وعلى أدائها على كماهلا ،وال يتأمل بسببها يقوى على عبادته ،حىت صار له ذلك عادة ال حيرج
   .وكذلك يف الصرب على اجلوع والعطش ،ورب رجل خبالف ذلك ،أوقاا

وكذلك  ،اوغري ذلك من األمور اليت ال يقدر على ضبطه ،وخيتلف أيضاً باختالف اجلنب والشجاعة
   .والصالة واجلهاد وغريها ،املريض بالنسبة إىل الصوم
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رد يف مجيع وإذا كان كذلك فليس للمشقة املعتربة يف التخفيفات ضابط خمصوص وال حد حمدود يطّ
   .الناس

وترك  ،فاعترب السفر؛ ألنه أقرب مظان وجود املشقة ،ولذلك أقام الشرع يف مجلة منها السبب مقام العلة
وترك كثرياً منها موكوالً إىل االجتهاد ، أو فطر يف السفر ،ن كان قصرأي إ ،ف على ما جيدكل مكل
  .وكثري من الناس يقوى يف مرضه ما ال يقوى عليه اآلخر ،كاملريض

بل هو إضايف بالنسبة إىل ، وال ضابط مأخوذ باليد، إذاً ليست أسباب الرخص بداخلة حتت قانون أصلي
كما كانت  ،وال ختتل حاله بسببه ، كان من املضطرين معتاداً للصرب على اجلوعفمن، كل خماطب يف نفسه

   .من وجه هذا ،الف ذلكخبوكما ذكر عن األولياء فليست إباحة امليتة له على وزن من كان  ،العرب
 ....أنه قد يكون للعامل املكلف حامل على العمل حىت خيف عليه ما يثقل على غريه من الناس: والثاين

وذلك يقضي بأن احلكم املبين عليها خيتلف  ،واإلضافات ،ختتلف بالنسب ،ذا من أوضح األدلة على املشاقفه
   )١(. »واإلضافات ،بالنسب

واألليق  ،يف االعتبار هو األنسب ،واملكانية ،إن أخذ كافة االختالفات الفردية واجلماعية والفوارق الزمانية
   .عندما يكون التشريع عاماً مطرداً ،والطارئة ،فل مراعاة احلاالت اخلاصةبسماحة الشريعة اإلسالمية اليت مل تغ

والقدرات يف اجلبلة اإلنسانية؛ ألنه شريعة  إا واقعية التشريع اإلسالمي اليت ال تتجاهل اختالف الطبائع
   .وفاطره فهو أعلم من أي أحد حقيقة النفس البشرية ودخائلها ،مدبر الكون

وغريه إذا أخذنا يف احلسبان  بعض األحوال يصعب وضع حدود دقيقة بني الشاقوليس خباف أنه يف 
  اهلجرة : فمثالً ،وضعفاً ،اختالف األشخاص قوة

                                         
املكتبة : مصر ( عبد اهللا دراز الشاطيب، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى، املوافقات يف أصول الشريعة، بشرح حممد ) 1(

 .٣١٥ ـ ٣١٤، ص ١ج ) التجارية الكربى 
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ورخص  ،من بالد الكفر إىل بالد اإلسالم واجبة على املسلمني إذا مل يتمكنوا من أداء وإظهار شعائر الدين
أو كانوا حتت  ،أو كان م مرض ،وال نفقة ،ن على حيلةال يقدرو«للمستضعفني من الرجال والنساء الذين 

   )١(. »قهر قاهر مينعهم من تلك املهاجرة
ومتييز الضعف الذي حيصل عنده الرخصة عن احلد الذي ال «: يقول العالمة الفخر الرازي ـ رمحه اهللا ـ

وال  ،وال يكون كذلك ،فرمبا ظن اإلنسان بنفسه أنه عاجز عن املهاجرة ،ومشتبه ،حيصل عنده الرخصة شاق
مع أنه ال  ،وبسبب شدة النفرة قد يظن اإلنسان كونه عاجزاً ،سيما يف اهلجرة عن الوطن فإا شاقة على النفس

   )٢(. »فلهذا املعىن كانت احلاجة إىل العفو شديدة يف هذا املقام ،يكون كذلك
وقدرام  ،تالف األشخاصهذا مثال واحد من أمثلة كثرية ختتلف فيها معايري الضرورة حسب اخ

األمر الذي يستحيل أن توزن به كافة الضرورات مبقياس  ،واالجتماعية ،ومكانتهم السياسية ،واملالية ،اجلسمية
   .واحد

  : من له حق تقدير الضرورة
ومنها ما هو متعلق خبصوصيات  ،فمنها ما هو متصل بأمور اجلماعة ،الضرورة من األمور االجتهادية

ا ما كان متصالً بأمور اجلماعة واتمع فهو مسؤولية احلاكم الشرعي صاحب السلطة التنفيذية يف  أم.األفراد
توالها اخلليفة الراشد  ،فجمع القرآن الكرمي يف مصحف واحد كان ضرورة م مجاعة املسلمني عامتهم ،البالد

  ن  وتوقيف تنفيذ حد السرقة ملدة معينة كا)٣(عثمان بن عفان رضي اهللا عنه 

                                         
 .١٣، ص ١١ج ) دار الكتب العلمية : طهران ( الفخر الرازي، التفسري الكبري، الطبعة الثانية ) 1(
 . ١٣، ص ١١التفسري الكبري، ج) 2(
 .١١٥، ص ٢ج ) تبة التجارية الكربى املك: مصر ( الشاطيب، أبو إسحاق، االعتصام، تعريف حممد رشيد رضا، ) 3(
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   )١(. بسبب ااعة كان من شأن اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهياًضرور
حيكمون فيها ضمائرهم؛ حبيث تتفق  ،إىل ديانتهمموكول أما ما كان متصالً خبصوصيات األفراد فتقديره 

واياهم؛ إذ احلالل وحقيقة ن ،فاهللا مطلع على سرائرهم ،يف غري خدعة وال تضليل ،ممارستهم وأحكام الشريعة
   .وإن أفتاه املفتون وأفتوه ،وهي مما يستفيت فيها املرء نفسه ،وبينهما أمور مشتبهات ،واحلرام بني ،بني

   )٢(. »معيار الضرورة«وقد كان هذا واضحاً يف كالم اإلمام الشاطيب السابق يف 
والتقسيم السابق؛  ،ذا املبدأ الشرعيواهليئات الشرعية متفقة مع ه ،وقد جاءت القرارات يف اامع الفقهية
 ،ا إصدار القرارات والفتاوى فيما يتصل بأمور اجلماعة اإلسالمية حيث أناطت حكومات الدول اإلسالمية

أما  ،ينفذ احلكام منها ما خيص اجلماعة واتمع اإلسالمي ،أوله اخلصوصية الفردية فتصدر القرار الشرعي فيها
   .ألفراد وديانتهماخلصوصيات يف مسئولية ا

ومن األمثلة العديدة يف هذا املوضوع ما صدر من قرارات وتوصيات عن املؤمتر الثاين مع البحوث 
م يف الفقرة الثالثة من القرار الثاين عن املعامالت املصرفية ما جاء يف ١٩٦٥/هـ١٣٨٥اإلسالمية مبصر عام 

  : النص التايل
وال يرتفع إمثه إال إذا  ،واالقتراض بالربا حمرم كذلك ،وال ضرورة ،اإلقراض بالربا حمرم ال تبيحه حاجة«

   )٣(. » وكل امرئ متروك لدينه يف تقدير ضرورته.دعت إليه ضرورة

                                         
 .٢٣٩، ص ١٩٥٦دار املعارف، عام : عبد اهللا، عمر، سلم الوصول لعلم األصول، الطبعة األوىل مصر : انظر ) 1(
 . من هذا البحث » معيار الضرورة «ما تضمنه : انظر ) 2(
 .٤٠٢ص م ١٩٦٥/ هـ ١٣٨٥األزهر جممع البحوث اإلسالمية، املؤمتر الثاين، عام ) 3(
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  : الترخيص للضرورة الشرعية
وتوافرت  ،أو تركاً إذا حتققت الشروط ،الضرورة الشرعية تستوجب الترخيص لفعل ما هو ممنوع فعالً

ولكنه يف بعض  ،يف غالب احلاالت ،لة استثنائية من تشريع عام يتناسب وعموم املكلفنيوهو حا ،األسباب
أو الترك ملا يضرهم من  ،ويف الترخيص هلم بفعل ،احلاالت الفردية ميثل ضرراً جسيماً ال يطيقه بعض األفراد

   .ملصلحة الفرد دون انفالتوضماناً  ،الواجبات املعتادة إبقاء للتشريع العام حمافظاً به على املصلحة العامة
   .واملهم يف كل هذا هو احملافظة على مقاصد الشرع

أو  ،وواقعية يف غري تدن ،أو انفالت ،ومرونة يف غري تسيب ،فالشريعة اإلسالمية تسامح يف انضباط
   .احنطاط

أو  ،ترسلنياملس ،بصورة رخيصة من ذوي األهواء من املفتني املتساهلني) الضرورة(ليس غريباً أن تستغل 
أو ااملني ابتغاء عرض  ،أو من يسري يف ركب احلكام والسالطني ،املوجهني أصحاب األغراض الشخصية

   .أو تطلعاً إىل السمعة والوجاهة ،أو طمعاً يف منصب ،زهيد من الدنيا
فمن مث وضع الفقهاء ضوابط مستفادة من  ،وزمان ،ليس هذا خاصاً بالعصر احلديث بل علة كل عصر

 ومنعاً للعابثني واملتهاونني .واستقامة الشرع ،واملقاصد احلكيمة؛ عوناً ملن يبحث عن احلق ،لنصوص الشرعيةا
  : فجاءت على النحو التايل ،وسلوكيام املنحرفة ،لتسخري هذه القاعدة الشرعية لرغبام

  : شروط عامة للترخيص للضرورة الشرعية
وإال فال أقل من غلبة الظن يف توقعه  ،ونزوله باملكلف واقعاً ،)االضطرار( وجود حقيقة الضرر أوالً ـ

الضرورة أمر معترب «: أو ترك واجب؛ ذلك أن ،إذ جمرد الظن ال يبيح الترخيص يف ارتكاب حمرم ،ونزوله
  سواء  ،بل مىت وجدت الضرورة أباحت ، فيه باملظنةىال يكتف ،بوجود حقيقته
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   )١(. »تهات مل يبح األكل لوجود مظنومىت انتف ،أو مل توجد ،وجدت املظنة
 وال .إذ بدونه ال تصدق الضرورة ،وقد أكد الفقهاء على هذا الشرط لألخذ بالرخصة يف استباحة احملرم

 باحلاجة وهو ما ينبه إليه إمام احلرمني ـ رمحه اهللا ىهذا يف حق األفراد؛ ويف حق اجلماعة يكتف ،تتحقق حالتها
ومل جيدوا إىل طلب احلالل  ،ق الزمان وأهله موضوع الكسب احلرام إذا طبـ فيما يتصل ذا الشرط يف

وال تشترط الضرورة اليت نرعاها يف إحالل امليتة يف حقوق  ،فلهم أن يأخذوا منه قدر احلاجة«: فيقول ،سبيال
ومل  ،ضرورتهبل احلاجة يف حق الناس كافة ترتل مرتلة الضرورة يف حق الواحد املضطر لو صابر  ،آحاد الناس

ففي تعدي الكافة  ،وتعدوها إىل الضرورة هللك الناس قاطبة ،ولو صابر الناس حاجام ،يتعاط امليتة هللك
ال يراعى فيما يعم الكافة الضرورة بل «إذ  ؛»احلاجة من خوف اهلالك ما يف تعدي الضرورة يف حق اآلحاد

   )٢(. » حباجة ظاهرةىيكتف
وأخف  ،كلف احملظور املرخص فيه من أجل الضرورة أقل مسؤولية شرعية أن يكون ارتكاب املثانياً ـ

بل جيب أن  ،احملظوراتكل ال تبيح «فالضرورات  ،)العزمية(خطورة حسية من االلتزام واألخذ بالتشريع العام 
  )٣(. »تكون احملظورات أقل من الضرورات

فليست الضرورة واحلالة هذه  ،ضرارفإذا كان األخذ برخصة اإلباحة يؤدي إىل نتائج متساوية يف األ
  )٤( . إذا كان ارتكاب احملظور يؤدي إىل ما هو أعظم من الضرورةومن باب أوىل ،مبيحة ارتكاب احملرم

ه أن وأجربه على قتل شخص آخر فال حيق للمكر ،عضوالأو بقطع  ،لو أن شخصاً هدد آخر بالقتل«و
 ،ه أخف ضرراً من أن يقتل شخصاً آخربل إن قتل املكر ،ألن الضرورة هنا متساوية للمحظور ؛يوقع القتل
  ففي احلالة 

                                         
 .٥٩٧ ص ٨ابن قدامة، املغين، ج) 1(
  .٤٧٨، ٤٨٥الغياثي، ص ) 2(
 .٣٤، ص ١حيدر، علي، درر احلكام شرح جملة األحكام، ج) 3(
 .٣٤، ص ١حيدر، علي، درر احلكام شرح جملة األحكام، ج) 4(



 ٦٦

أما من جهة القصاص فينفذ يف حق  ،ه للقتل يكون حكمه حكم القاتل بال إكراههذه إذا أوقع ذلك املكر
   )١(. »كل من ارب واملكره

  : وقد صاغ الفقهاء هذا الشرط يف القواعد الفقهية التالية منطوقاً ومفهوماً
  )٢(.»الضرر ال يزال مبثله: ٢٥املادة «  )١(
 )٣(. »تحمل الضرر اخلاص لدفع ضرر عامي: ٢٦املادة «  )٢(
 )٤(. »زال بالضرر األخفالضرر األشد ي: ٢٧املادة «  )٣(
  .)٥(. »وعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهماإذا تعارض مفسدتان ر: ٢٨املادة «  )٤(
  )٦(. »ختار أهون الشريني: ٢٩املادة «  )٥(

ذلك أنه إذا بلغ املضطر احلد الذي يزول به الضرر  ، أال يتجاوز احلد الذي يرفع آثار الضرورةثاً ـثال
صاحبه  على أما توقع الضرر مستقبالً جمرد توقع وظن فال يصدق ،يكون قد جاوز مرحلة اهلالك واخلطورة

   )٧( .االضطرار
غة فقهية قانونية يف القواعد واملواد وما يتضمنه من معان شرعية صيا ،وقد صاغ الفقهاء هذا الشرط

  : التالية
   .»ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها: ٢٢املادة «
  .)٨( »ما جاز لعذر بطل بزواله: ٣٣املادة «

                                         
 . ٣٧، ٣٦، ٣٥ ص ١حيدر، علي، درر احلكام شرح جملة األحكام ج) 1(
 . ٣٧، ٣٦، ٣٥ ص ١كام شرح جملة األحكام جحيدر، علي، درر احل) 2(
 . ٣٧، ٣٦، ٣٥ ص ١حيدر، علي، درر احلكام شرح جملة األحكام ج) 3(
 . ٣٧، ٣٦، ٣٥ ص ١حيدر، علي، درر احلكام شرح جملة األحكام ج) 4(
 . ٣٧، ٣٦، ٣٥ ص ١حيدر، علي، درر احلكام شرح جملة األحكام ج) 5(
 . ٣٧، ٣٦، ٣٥ ص ١ة األحكام جحيدر، علي، درر احلكام شرح جمل) 6(
الفاداين، أبو الفيض حممد ياسني، الفوائد اجلنية حاشية املواهب السنية، شرح الفوائد البهية يف نظم القواعد : انظر ) 7(

 . ٢٧١، ص ١ م ج ١٩٩١/ هـ ١٤١١دار البشائر اإلسالمية، عام : بريوت ( الفقهية، الطبعة األويل، 
 . ٣٧، ٣٥ ص ١م شرح جملة األحكام جحيدر، علي، درر احلكا) 8(



 ٦٧

وللضرورة من قبيل املصاحل املرسلة شروط ختتص ا باإلضافة إىل اعتبار ما تقدم من شروط ـ هي ما 
  : يلي

   )١( . فليست معتربةوأما مع النص خبالفه ،يه تعترب يف موضع ال نص فأوالً ـ
حبيث ال تنايف أصالً  ،متفقة مع مبادئه ومقاصده ،وقواعده ، أن تكون جارية على أصول الشرعثانياً ـ
 ،ألن احلنيفية السمحاء إمنا أيت فيها السماح مقيداً مبا هو جار على أصوهلا« .)٢(وال دليالً من أدلته  ،من أصوله
   )٣(. »رخص وال اختيار األقوال بالتشهي بثابت من أصوهلاوليس تتبع ال
وجرى على دون املناسبات املعقولة اليت إذا عرضت  ،أن عامة النظر فيها إمنا هو فيما عقل منها« ثالثاً ـ

وال ما جرى جمراها من األمور الشرعية؛ ألن عامة  ،فال مدخل هلا يف التعبدات ،على العقول تلقتها بالقبول
 ،واحلج ،والصالة والصيام يف زمان خمصوص دون غريه ،كالوضوء ،دات ال يعقل هلا معىن على التفصيلالتعب

   )٤(. »وحنو ذلك
وأيضاً مرجعها إىل حفظ  ،ورفع احلرج الزم يف الدين ،أن يرجع إىل حفظ أمر ضروري« ـ رابعاً

ورجوعها إىل رفع احلرج  ،من املقاصدا من الوسائل ال فهي إذً ،)ما ال يتم الواجب إال به(الضروري من باب 
   )٥(. »إىل باب التخفيف ال إىل التشديد

 ،ويأيت منسجماً مع هذه الشروط فيما يتعلق باملصاحل املرسلة ثالث قرارات صادرة عن هيئة كبار العلماء
  : وكان هلا التأثري الواضح يف إصدار القرارات ،مما كان للضرورة فيها عالقة بالكليات اخلمس

  

                                         
  . ٨٣ابن جنيم، األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان، ص ) 1(
 . ١٢٩، ص ٢الشاطيب، االعتصام، ج: انظر ) 2(
 . ١٤٥، ص ٤الشاطيب، املوافقات ج) 3(
 .١٢٩ ص ٢الشاطيب، االعتصام، ج) 4(
 .١٣٣، ص ٢الشاطيب، االعتصام، ج) 5(



 ٦٨

  .هـ١٤٠٧عام  ،يف حكم مهرب ومروج املخدرات: األول
  .هـ١٤٠٩عام  ،احلكم يف حوادث التخريب: الثاين
  .هـ١٤١١عام  ،يف االستعانة بغري املسلمني يف احلرب: الثالث

  : وفيما يلي نص هذه القرارات
  : يف حكم مهرب ومروج املخدرات) ١٣٨(القرار رقم : األول

والصالة والسالم على أشرف  ،وال عدوان إال على الظاملني ،عاقبة للمتقنيوال ،احلمد هللا رب العاملني
  :وبعد ،املرسلني نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني

 ، هـ٩/٦/١٤٠٧فإن جملس هيئة كبار العلماء يف دورته التاسعة والعشرين املنعقدة مبدينة الرياض بتاريخ 
 الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز ـ حفظه اهللا  هـ قد اطلع على برقية خادم احلرمني٢٠/٦/١٤٠٧وحىت 

  : هـ واليت جاء فيها١١/٦/١٤٠٧ وتاريخ ٨٠٣٣/ـ ذات الرقم س
وألن املصلحة العامة  ؛وحيث الحظنا كثرة انتشارها يف اآلونة األخرية ،نظراً ملا للمخدرات من آثار سيئة(

نرغب إليكم  ،،،عن طريق التهرب أو الترويجسواء  ،تقتضي إجياد عقوبة رادعة ملن يقوم بنشرها وإشاعتها
  .)وموافاتنا مبا يتقرر ،عرض املوضوع على جملس هيئة كبار العلماء بصفة عاجلة

 ،وناقشه من مجيع جوانبه يف أكثر من جلسة وبعد املناقشة والتداول يف الرأي ،وقد درس الس املوضوع
ريباًال واستعراض نتائج انتشار هذا الوباء اخلبيث القت، ًواستعماالً املتمثلة يف اآلثار السيئة  ،وتروجياً ،واجتارا

واجلري وراء أوهام تؤدي  ،ومحلها إياهم على ارتكاب جرائم الفتك وحوادث السيارات ،على نفوس متعاطيها
اوز وانتهاك احلرمات وجت ،وما تسببه من إجياد طبقة من ارمني شأا العدوان وطبيعتها الشراسة ،إىل ذلك
واعتقاد أنه قادر على كل شيء  ،وإشاعة الفوضى ملا تؤدي إليه مبتعاطيها من حالة من املرح والتهيج ،األنظمة

  فضالً عن 



 ٦٩

وقد تؤدي  ،كما أن هلا آثاراً ضارة بالصحة العامة ،اجتاهه إىل اختراع أفكار ومهية حتمله على ارتكاب اجلرمية
  : هلذا كله فإن الس يقرر باإلمجاع ما يلي ، العافية والسالمةنسأل اهللا ،واجلنون ،لل يف العقلاخلإىل 

 بالنسبة ملهرب املخدرات فإن عقوبته القتل ملا يسببه ريب املخدرات وإدخاهلا البالد من فساد  أوالً ـ
ويلحق باملهرب  ،وأخطار بليغة على األمة مبجموعها ،وأضرار جسيمة ،ال يقتصر على املهرب نفسه ،عظيم
   .أو يتلقى املخدرات من اخلارج فيمون ا املروجني ،لشخص الذي يستوردا

 ١١/١١/١٤٠١وتاريخ ) ٨٥( أما بالنسبة ملروج املخدرات فإن ما أصدره بشأنه يف قراره رقم  ثانياً ـ
أو االسترياد ،من يروجها سواء كان ذلك بطريق التصنيع: الثاين(:  يف املوضوع ونصه كما يليهـ كاف :

فإن كان ذلك للمرة األوىل فيعزر تعزيزاً بليغاً  ،ونشرها ،وحنو ذلك من ضروب إشاعتها ،أو إهداء ،اً وشراءبيع
وإن تكرر منه ذلك فيعزر مبا  ،أو ا مجيعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي ،أو الغرامة املالية ،أو اجللد ،باحلبس

وممن تأصل اإلجرام  ،له هذا يعترب من املفسدين يف األرضألنه بفع ؛ولو كان ذلك بالقتل ،يقطع شره يف اتمع
 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه ،وقد قرر احملققون من أهل العلم أن القتل ضرب من التعزير ،يف نفوسهم
الداعي للبدع يف  ،ومن مل يندفع فساده يف األرض إال بالقتل قتل مثل قتل املفرق جلماعة املسلمني«: اهللا تعاىل
وسأله ابن الديلمي عمن من مل ينته عن  ، بقتل رجل تعمد الكذب عليهوأمر النيب « :إىل أن قال»الدين

ويف موضع آخر قال ـ رمحه اهللا ـ يف تعليل القتل تعزيراً ما ، »من مل ينته عنها فاقتلوه: شرب اخلمر فقال
  .هـ.ا»قتلوإذا مل يندفع الصائل إال بالقتل  ،وهذا ألن املفسد كالصائل«: نصه

من ) وثانياً ،أوالً(بد قبل إيقاع أي من تلك العقوبات املشار إليها يف فقريت   الس أنه الى ير ثالثاً ـ
  هذا القرار من استكمال اإلجراءات الثبوتية 



 ٧٠

   .واحتياطاً لألنفس ،وجملس القضاء األعلى براءة للذمة ،الالزمة من جهة احملاكم الشرعية وهيئات التمييز
  .وإنذاراً ،بد من إعالن هذه العقوبات عن طريق وسائل اإلعالم قبل تنفيذها إعذاراً  الابعاً ـ ر

  )١(. )وآله وصحبه وسلم( على نبينا  اهللالتوفيق وصلىهذا وباهللا 

                                         
 .١٧٩ة العامل اإلسالمي، السنة ا لثانية، العدد الثالث، جملة رابط) 1(



 ٧١

  : يف حوادث التخريب) ١٤٨(القرار رقم : الثاين
 اهللا وسلم وبارك على خري ىوصل ،ظاملنيوال عدوان إال على ال ،احلمد هللا رب العاملني والعاقبة للمتقني
  : وبعد ،ومن اهتدى ديه إىل يوم الدين ،خلقه أمجعني نبينا حممد وعلى آله وصحبه

ابتداء من  ،فإن جملس هيئة كبار العلماء يف دورته الثانية والثالثني املنعقدة يف مدينة الطائف
ذهب  ،وقوع عدة حوادث ختريب هـ بناء على ما ثبت لديه من ١٢/١/١٤٠٧هـ إىل ٨/١/١٤٠٧

واملنشآت العامة يف كثري من  ،واملمتلكات ،وتلف بسببها كثري من األموال ،ضحيتها الكثري من الناس األبرياء
ومن  ،واحلاقدة ،أو فاقديه من ذوي النفوس املريضة ،وغريها قام ا بعض ضعاف اإلميان ،البالد اإلسالمية

وتفجري  ،واألنفاق ،ونسف اجلسور ،ق يف املمتلكات العامة واخلاصةوإشعال احلرائ ،نسف املساكن: ذلك
ومبا  ،والبعيدة ، وحيث لوحظ كثرة وقوع مثل هذه اجلرائم يف عدد من البلدان القريبة.أو خطفها ،الطائرات

هيئة  جملس ىفقد رأ ،أن اململكة العربية السعودية كغريها من البلدان عرضة لوقوع مثل هذه األعمال التخريبية
كبار العلماء ضرورة النظر يف تقرير عقوبة رادعة ملن يرتكب عمالً ختريبياً سواء كان موجهاً ضد املنشآت 

وقد اطلع الس على ما  ،أو كان موجهاً لغريها بقصد اإلفساد واإلخالل باألمن ،واملصاحل احلكومية ،العامة
 ،ملة على وجوب محاية الضروريات اخلمسذكره أهل العلم من أن األحكام الشرعية تدور من حيث اجل

وقد تصور الس  ،واملال ،والعقل ،والعرض ،الدين والنفس: وهي ،مصونة ساملة ،والعناية بأسباب بقائها
وما  ،وأمواهلم ،وأعراضهم ،األخطار العظيمة اليت تنشأ عن جرائم االعتداء على حرمات املسلمني يف نفوسهم

وإخافة  ،واالضطراب ،ونشوء حالة من الفوضى ، اإلخالل باألمن العام يف البالدتسببه األعمال التخريبية من
 ،وأرواحهم ،وأبدام ،واهللا سبحانه وتعاىل قد حفظ للناس أديام ،وممتلكام ،املسلمني على أنفسهم

 ومما يوضح ،والعقوبات اليت حتقق األمن العام واخلاص ،مبا شرعه من احلدود ،وأمواهلم ،وعقوهلم ،وأعراضهم
   ذلك قوله سبحانه



 ٧٢

   وتعاىل                                  
                             ...  ٣٢آية : املائدة.  

  :وقوله سبحانه وتعاىل                           
                            
               )٣٣آية : املائدة(.  

وردع من تسول له نفسه اإلجرام واالعتداء على املسلمني  ،وتطبيق ذلك كفيل بإشاعة األمن واالطمئنان
 لقوله ؛ حكم احملاربة يف األمصار وغريها على السواءوقد ذهب مجهور العلماء إىل أن ،يف أنفسهم وممتلكام

....  :سبحانه وتعاىل        ....  )ذكر ذلك ابن كثري ـ رمحه .)٣٣آية : املائدة 
 ، قطع الطريقىوعل ،وهي صادقة على الكفر ،احملاربة هي املخالفة واملضادة: وقال أيضاً ،اهللا ـ يف تفسريه

   واهللا تعاىل يقول .هـ.اوكذا اإلفساد يف األرض يطلق على أنواع من الشر  ،خافة السبيلوإ   
                                     

                            )٢٠٤آية : البقرة، 
    :وقال تعاىل .)٢٠٥         ....  )قال ابن كثري ) ٥٦آية : ألعرافا

فإنه إذا كانت األمور ماشية  ،وما أضره بعد اإلصالح ، اإلفساد يف األرض ـ ينهى تعاىل عنـ رمحه اهللا تعاىل
  . هـ.ا: فنهى تعاىل عن ذلك ،على السداد مث وقع اإلفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد

فهو على العموم على  ،أو كثر قل أو كثر بعد صالح قل ،ى سبحانه وتعاىل عن الفساد: وقال القرطيب
وألن ما سبق إيضاحه يفوق أعمال احملاربني الذين هلم أهداف  ؛ وبناء على ما تقدم.هـ.ان األقوال الصحيح م

 ،وتقويض بناء األمة ،وهؤالء هدفهم زعزعة األمن ،أو عرض ،خاصة يطلبون حصوهلم عليها من مال
  : فإن الس يقرر باإلمجاع ما يلي ،وحتويلها عن املنهج الرباين ،واجتثاث عقيدا



 ٧٣

واإلفساد يف األرض اليت تزعزع األمن باالعتداء على  ،من ثبت شرعاً أنه قام بعمل من أعمال التخريب
 ،واملصانع ،أو املستشفيات ،أو املساجد أو املدارس ،واملمتلكات اخلاصة أو العامة؛ كنسف املساكن ،األنفس
أو  ،ونسف الطائرات ،أنابيب البترولك ،واملوارد العامة لبيت املال ،واملياه ،وخمازن األسلحة ،واجلسور
فإن عقوبته القتل لداللة اآليات املتقدمة على أن مثل هذا اإلفساد يف األرض يقتضي إهدار  ،وحنو ذلك ،خطفها

دم املفسد؛ وألن خطر هؤالء الذين يقومون باألعمال التخريبية وضررهم أشد من خطر وضرر الذي يقطع 
   .وقد حكم اهللا عليه مبا ذكر يف آية احلرابة ،أو يأخذ ماله ،الطريق فيعتدي على شخص فيقتله

بد قبل إيقاع العقوبة املشار إليها يف الفقرة السابقة من استكمال اإلجراءات الثبوتية من   إنه الثانياً ـ
ا عليه وإشعاراً مب ،واحتياطاً لألنفس ،براءة للذمة ؛وجملس القضاء األعلى ،جهة احملاكم الشرعية وهيئات التمييز

  .هذه البالد من التقيد بكافة اإلجراءات الالزمة شرعاً لثبوت اجلرائم وتقرير عقاا
 اهللا وسلم على عبده ىوصل ..... يرى الس إعالن هذه العقوبة عن طريق وسائل اإلعالمثالثاً ـ

  )١( ...........ورسوله نبينا حممد وآله وصحبه

                                         
 . ١٨٣ ـ ١٨١رابطة العامل اإلسالمي، جملة امع الفقهي اإلسالمي، السنة الثانية، العدد الثالث، ص) 1(



 ٧٤

  :  احلرباالستعانة بغري املسلمني يف: الثالث
 والصالة والسالم على نبينا حممد ،الظاملني على احلمد هللا رب العاملني والعاقبة للمتقني وال عدوان إال

  :  وصحبه ومن اهتدى ديه ولزم سنته إىل يوم الدين وبعدهوعلى آل
ها من فإنه مل يغب عن علم هيئة كبار العلماء وغريهم يف اململكة العربية السعودية ما حدث على حدود

وبثته  ،وقد بلغ اهليئة ما تناقلته وكاالت األنباء ،وعدوان على دولة جماورة من دولة العراق ،حشود قوات كبرية
واستهتار  ،وجرائم خطرية ،ون من الدولة املعتدى عليها الكويت من أمور فظيعةوسائل اإلعالم ونقله الفار

وهذا هو الذي حدا بوالة  ،والسعيد من وعظ بغريه ،فهبالقيم وانتهاك حلرمة اجلوار مما واقعه أعظم من وص
ومقوماا من التعرض ملثل ما  ،وأهلها ،هماألمر يف اململكة العربية السعودية إىل أن يأخذوا بأسباب محاية بالد

والوقوف بوجه  ،وأن يطالبوا إعانة الدول العربية وغري العربية لدفع اخلطر املتوقع ،تعرضت له جارم الكويت
 ،وقد حققت وقائع األحوال يف الكويت أن هذا العدو ال يوثق بوعده ،العدوان املرتقب ممن يريد مدامهة البالد

   .وال تؤمن خيانته
 ليكون الناس يف هذه البالد ويف غريها على ؛ولذا فإن بيان احلكم الشرعي يف هذه املسألة أمر حتمي

هلذا قرر جملس هيئة كبار العلماء عقد جلسة خاصة  ،ئهم هلم الواقع عن طريق علماىوجيل ،بصرية من األمر
وأن الواجب  ، ليوضح للناس فيه ضرورة الدفاع عن األمة ومقوماا جبميع الوسائل املمكنة؛إلصدار هذا البيان

 ،وتؤمن للناس سالمة دينهم ،وتوقف زحف الشر ،على والة أمرها املبادرة الختاذ كل وسيلة تصد اخلطر
  .وحتفظ هلم ما ينعمون به من أمن واستقرار ،ودمائهم ،عراضهموأ ،وأمواهلم

  لذا فإن جملس هيئة كبار العلماء يؤيد ما اختذه ويل األمر ـ وفقه اهللا ـ 



 ٧٥

وهو أمر  ،بأجهزة قادرة على إخافة وإرهاب من أراد العدوان على هذه البالد ،من استقدام قوات مؤهلة
وقواعد الشريعة وأدلتها توجب على ويل  ،وحيتمه الواقع املؤمل ،حلاضرةواجب عليه متليه الضرورة يف الظروف ا

وقد دل القرآن والسنة النبوية على لزوم  ،وحصول املقصود ،أمر املسلمني أن يستعني مبن تتوفر فيه القدرة
  .)١( اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم ىوصل ،وأخذ احلذر قبل فوات األوان ،االستعداد

                                         
ثالثة، عام رابطة العامل اإلسالمي، جملة امع الفقهي اإلسالمي، عدد خاص عن أحداث اخلليج، العدد اخلامس ـ السنة ال) 1(

 . م١٩٩١/ هـ ١٤١١



 ٧٦

  :الضرورةأحكام 
إن اعتراف الشرع اإلسالمي باحلاالت االستثنائية الطارئة يف حياة الناس ومعايشهم أفسح جماالً إلرساء 

فاستنبط الفقهاء من أدلتها  ،والقواعد املطردة ،متميزة عن التشريع العام ،خاصة اشرعية وأحكام قواعد 
وافرت كافة األسباب والشروط اليت يتحقق فيها مىت ت ،ومعايري تضمن حتقيق املصلحة منها ،قوانني حتكمها

أو ترك الواجب  ،املتعرف ا شرعاً وحينئذ يباح تناول املمنوع) الضرورة(الناشئ عن  ،)االضطرار(معىن 
  : فمن هذه األحكام ،املطلوب

 ،لدنياوعدم توجيه اللوم له يف ا ،ومعناه رفع العقوبة عنه يف اآلخرة ، انتفاء اإلمث عن املضطرأوالً ـ
   )١( .)ال إمث مع الضرورة(وخلص الفقهاء يف هذا إىل قاعدة 

  أو الوجوب؟  ،اإلباحة:  درجة الترخيصثانياً ـ
فهل يكون هذا جارياً يف إطار اإلباحة  ،ويدفعه عن نفسه ،املطلوب شرعاً من املكلف أن يرفع الضرر

ها؟ أو أن احلكم الشرعي يف مثل هذه احلالة هو أو ترك ،التخيري بني فعل ما يزيل تلك الضرورة: الشرعية مبعىن
  ويعاقب على عدم األخذ ا؟  ،مبعىن أنه يأمث ،وجوب األخذ بالرخصة

ن هذا هو إوبني تركها؛ إذ  ،فاملضطر خمري بني األخذ بالرخصة ،ذهب فريق من الفقهاء إىل القول باإلباحة
 عن عبد اهللا بن حذافة السهمي يمبا رو ،أيضاًوأيدوا هذا املوقف  ،)الرخصة(الذي يتفق ومعىن الترخيص 

وحلم خرتير مشوي ثالثة  ،وجعل معه مخراً ممزوجاً مباء ،أن طاغية الروم حبسه يف بيت: صاحب رسول اهللا 
  : وخشوا موته فأخرجوه فقال ،ومل يشرب حىت مال رأسه من اجلوع والعطش ،فلم يأكل ،أيام

                                         
، ١ج ) بدون : معلومات النشر ( عليش، حممد، تسهيل منح اجلليل، علي هامش منح اجلليل شرح خمتصر العالمة خليل، ) 1(

 . ٥٠٩ص 



 ٧٧

؛ وألن إباحة األكل رخصة فال »ك بدين اإلسالمتلكن مل أكن ألمشو ،قد كان اهللا أحله يل؛ ألين مضطر«
وفارق احلالل يف هذا األصل  ،واألخذ بالعزمية ،وألن له غرضاً يف اجتناب النجاسة ،جتب عليه كسائر الرخص

   )١( .من هذه الوجوه
وأحد  ،وهو قول مسروق ،وذهب فريق آخر إىل أن احلكم يف حال الضرورة هو وجوب األخذ بالرخصة

سئل أبو عبد اهللا عن املضطر جيد امليتة ومل يأكل؟ فذكر قول : قال األثرم ،الوجهني ألصحاب الشافعي
 :وذلك لقول اهللا تعاىل ،وهذا اختيار ابن حامد ،ومل يشرب فمات دخل النار ،من اضطر فلم يأكل: مسروق

.....         ....  )وقال اهللا تعاىل .)١٩٥آية : البقرة ...      
           )وألنه قادر على إحياء نفسه مبا أحله اهللا له فلزمه كما  .)٢٩آية : النساء

  )٢( .لو كان معه طعام حالل
  .وضرورة الطعام والشراب ، وهي حالة اجلوعواملالحظ أن التركيز يف كال الرأيني على حالة واحدة

 ،وأحكامها عامة وشاملة لكل أنواع الضرورة فاحلال خيتلف تقديرها) الضرورة(وملا كانت قاعدة 
ولكل  ،واملفروض أن يكون لكل حالة حكمها ،واألشخاص وبقية االعتبارات ،ودرجتها باختالف احلاالت

فإذا كان الوجوب صحيحاً يف حالة اجلوع والعطش؛  ،ها من أحكاموما حيوط ا من مالبسات ما يناسب ،نازلة
كحالة  ،حيث ال مناص من املوت إن مل يتناول األكل احملرم فأحرى أال يكون كذلك يف حالة أخرى مماثلة

أو حالة أخرى مغايرة فيما ال تكون نتائجها املوت  ،الصحايب اجلليل عبد اهللا بن حذافة السهمي رضي اهللا عنه
يف السفر وكذلك  ،واجلمع للصالة ،وذلك كرخصة القصر ،والعنت ،وإمنا هو الضيق واحلرج ،الكواهل

   .اإلفطار

                                         
 .٥٩٦، ص ٨ابن قدامة، املغين، ج ) 1(
 .٥٩٦، ص ٨ابن قدامة، املغين، ج ) 2(



 ٧٨

   .فاألخذ بالرخصة أو عدمه راجع إىل مدى قدرة احتمال املكلف لنتائج البقاء حتت وطأة الضرورة
  : والرأي الوسط هو

وال قدرة  ، تعرض حياة املسلم للهالكأن حيمل رأي من قال بوجوب األخذ بالرخصة على احلاالت اليت
  .والضرر الناجم عنها ،له على احتمال الضرورة

   .وحيمل رأي القائلني باإلباحة على كل حالة ال يؤدي حتملها إىل هالك خموف أو حمقق
   .أو تضارب ،وكال الرأيني صحيح حسب إضافته للحالة املعنية دون تعارض

 بشأن العالج الطيب الصادر من جممع الفقه ٦٩/٥/٧ مع القرار رقم ويتمثل هذا االجتاه الوسط متطابقاً
  : التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف النص التايل

 إىل ٧إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السابع جبدة يف اململكة العربية السعودية من 
  .م١٩٩٢ مايو ١٤ـ ٩ هـ املوافق ١٤١٢ ذو القعدة ١٢

وبعد استماعه إىل  ،»العالج الطيب«: بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل امع خبصوص موضوع
  : املناقشات اليت دارت حوله

  : قرر
  : أوالً ـ التداوي

والعملية؛ وملا فيه  ،والسنة القولية ،ملا ورد يف شأنه يف القرآن الكرمي ،األصل يف حكم التداوي أنه مشروع
   .لذي هو أحد املقاصد الكلية من التشريعا) حفظ النفس(من 

  : وختتلف أحكام التداوي باختالف األحوال واألشخاص
  أو أحد  ،ـ فيكون واجباً على الشخص إذا كان تركه يفضي إىل تلف نفسه



 ٧٩

   .كاألمراض املعدية ،أو كان املرض ينتقل ضرره إىل غريه ،أو عجزه ،أعضائه  
   .وال يترتب عليه ما سبق يف احلالة األوىل ،ي إىل ضعف البدنـ ويكون مندوباً إذا كان تركه يؤد

   .ـ ويكون مباحاً إذا مل يندرج يف احلالتني السابقتني
   .ـ ويكون مكروهاً إذا كان بفعل خياف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة املراد إزالتها

  : ثانياً ـ عالج احلاالت امليئوس منها
وأن التداوي والعالج أخذ باألسباب اليت  ،ملرض والشفاء بيد اهللا عز وجلمما تقتضيه عقيدة املسلم أن ا  ) أ(

بل ينبغي بقاء األمل  ،أو القنوط من رمحته ،وأنه ال جيوز اليأس من روح اهللا ،أودعها اهللا تعاىل يف الكون
ختفيف و ،والدأب يف رعايته ، تقوية معنويات املريضىوذوي املرض ، األطباءىوعل ،يف الشفاء بإذن اهللا

   .أو عدمه ،بصرف النظر عن توقع الشفاء ،والبدنية ،آالمه النفسية
 إن ما يعترب حالة ميئوساً من عالجها هو حبسب تقدير األطباء وإمكانيات الطب املتاحة يف كل زمان ) ب(

 .ىوتبعاً لظروف املرض ،ومكان
  : ثالثاً ـ إذن املريض

أو ناقصها اعترب إذن وليه حسب  ،إذا كان عدمي األهليةف ،يشترط إذن املريض للعالج إذا كان تام األهلية  )أ (
 ،ومصلحته ، عليهووفقاً ألحكامها اليت حتصر تصرف الويل فيما فيه منفعة املوىل ،ترتيب الوالية الشرعية

   .ورفع األذى عنه
  على أنه ال يعترب بتصرف الويل يف عدم اإلذن إذا كان واضح 



 ٨٠

  .مث إىل ويل األمر ،ىل غريه من األولياءوينتقل احلق إ ، عليهالضرر باملوىل  
   .كاألمراض املعدية والتحصينات الوقائية ،لويل األمر اإللزام بالتداوي يف بعض األحوال )ب (
  .يف حاالت اإلسعاف اليت تتعرض فيها حياة املصاب للخطر ال يتوقف العالج على اإلذن  )ج (
هلية بصورة خالية من شائبة اإلكراه بد يف إجراء األحباث الطبية من موافقة الشخص التام األ ال  )د (

  .وجيب أن ال يترتب على تلك األحباث ضرر ،)كاملساكني(أو اإلغراء املادي  ،)كاملساجني(
 )١( . واهللا أعلم.أو ناقصيها ولو مبوافقة األولياء ،عدميي األهلية على  جيوز إجراء األحباث الطبيةوال

واملكان إذا وجدت  ،أو إناثاً يف عموم احلاالت والزمان ، عموم الرخصة لألفراد ذكوراً كانواثالثاً ـ
   )٢(.وحتققت شروطها ،أسباا

فلو نشأت الضرورة نتيجة ارتكاب معصية فليس للمتلبس ا  ، ال رخصة مع معصيةرابعاً ـ
واآلبق؛  ،ليس للمضطر يف سفر املعصية األكل من امليتة كقاطع الطريق«فـ  ،الترخص مبا يباح ملن عداه

  :لقول اهللا تعاىل                           )١٧٣آية : البقرة(.  
إذا خرج يقطع الطريق فال : وقال سعيد بن جبري ، عليهموال عاد ،غري باغ على املسلمني: قال جماهد

  )٣(. »فإن تاب وأقلع عن معصيته حل له األكل ،رخصة له
 ،وتارك الصالة بعد أمر اإلمام ،واملرتد ،القادر على عصمة نفسه كالكافر ، بسفر مراق الدمومثل العاصي

  فليس هلم ،والقاتل يف قطع الطريق

                                         
صيات الصادرة عن جممع الفقه اإلسالمي يف دورة مؤمتره السابع املنعقد جبدة، منظمة املؤمتر اإلسالمي، القرارات والتو) 1(

 .م١٩٩٢ مايو ١٤ـ٩هـ، ١٤١٢ ذو القعدة ١٢ـ٧
 .٥٩٦، ص ٨ابن قدامة املغين، ج : انظر ) 2(
 .٥٩٧، ص ٨املغين، ج: ابن قدامة ) 3(



 ٨١

  )١( .وبالتوبة يف غريمها ،واحلريب ،لعصمتهم على أنفسهم باإلسالم يف املرتد) األخذ بالرخصة(األكل من امليتة 
أو ترك الواجب املطلوب على القدر الذي يرفع الضرر  ،ظور وجوب االقتصار يف تناول احملخامساً ـ
   .مرجو الزوال ،إذا كان الضرر مؤقتاً ،دون زيادة عليه

أو دفعه فيباح اإلعداد له إىل الوقت الذي يغلب على الظن  ،وليس متوقعاً رفعه ،أما إذا كان مستمراً
وعرض آراء املانعني  ،آلراء حول هذا املوضوعاستمراره؛ يقول العالمة موفق الدين ابن قدامة بعد تفصيل ا

  : باألخذ بالزيادة للمضطر عن ضرورته اآلتية
   .وبني ما إذا كانت مرجوة الزوال ،وحيتمل أن يفرق بني ما إذا كانت الضرورة مستمرة

 جاز الشبع؛ ألنه إذا اقتصر على سد الرمق فما كانت مستمرة كحالة األعرايب الذي سأل رسول اهللا 
ويفضي إىل ضعف  ،وال يتمكن من البعد عن امليتة خمافة الضرورة املستقبلة ،دت الضرورة إليه عن قربعا
إذا ثبت هذا فإن  ،ورمبا أدى ذلك إىل تلفه خبالف اليت ليست مستمرة فإنه يرجو الغىن عنها مبا حيل له ،بدنه

إذا كان خيشى على نفسه سواء كان من :  قال أمحد.الضرورة املبيحة هي اليت خياف التلف ا إن ترك األكل
وال  ،أو يعجز عن الركوب فيهلك ،أو خياف إن ترك األكل عجز عن املشي وانقطع عن الرفقة فهلك ،اجلوع

  )٢( .يتقيد ذلك بزمن حمصور
ولو  ، ال تبيح الضرورة للمضطر االعتداء على مال غريه أو أخذه بدون إذن صاحبه ورضاهسادساً ـ
وهذا ما تعرب عنه القاعدة الفقهية  ،وتظل مسئوليته عليه ،الضطرار ضمن قيمة املال املتلفسطا عليه حبجة ا

  )٣(. »االضطرار ال يبطل حق الغري«التالية 

                                         
 .٢٧١الفاداين، أبو الفيض حممد عيسى، الفوائد اجلنية، ص ) 1(
 .٥٩٦، ص ٩امة، املغىن، جابن قد) 2(
 .٣٨، ص ١حيدر، على، درر احلكام شرح جملة األحكام، ج) 3(



 ٨٢

  : آفاق الضرورة وجماالا العملية
االت يف كافة جم ،وبناء األحكام الشرعية املترتبة عليه متفق عليه بني الفقهاء يف اجلملة »الضرورة«إن دليل 

وكما أن له تعلقاً حبياة اإلنسان  ،وجنايات ،ومعامالت ،وأنكحة ،األحكام الشرعية العملية من عبادات
واخلالف بني الفقهاء إمنا  ،والعادات كالً ،واحلياة االجتماعية ،وحفظها فله دخل كبري بالنسبة ألحكام األعيان

على حني مل يأخذ هذا  ،لى أساس الضرورة عند فقيهفقد حتمل مسألة من املسائل ع ،والتفاصيل ،هو يف األمثلة
   . فقيه آخردىأو اعتبار ل ،اجلانب كبري اهتمام

وتقدير  ،ولكل جمتهد نظرة ،وهذا أمر طبعي ومعروف يف الفقه اإلسالمي؛ ألن أموره مبنية على االجتهاد
  : تكييفاً فقهياً مثال ذلك ،خاص يف تكييف األمور

 ،وحمصور جداً ،ولكن تطبيقه هلا يف إطار العبادات ضيق ،ألخذ باملصاحل املرسلةاملشهور عن اإلمام مالك ا
  ... عكس ذلك ما جرى جمرى العاداتوعلى

  : وهو ما يقرره أبو إسحاق الشاطيب بقوله
وقوفاً مع ما فهم من  ،وإن ظهرت لبادئ الرأي ،التزم مالك يف العبادات عدم االلتفات إىل املعاين«

إىل مطلق ورفع األحداث  ،فلم يلتفت يف إزالة األخباث ،ها من التسليم على ما هو عليهمقصود الشارع في
وإن حصلت النظافة حىت  ،ومل يقم غري املاء عنده ،النية حىت اشترط يف رفع األحداث ،غريهالنظافة اليت اعتربها 
 ،والتحليل ،ربية مقامها يف التحرميوالقراءة بالع ،والتسليم ،وامتنع من إقامة غري التكبري ،يكون باملاء املطلق

   )١( » ذلكهوما أشب ،واقتصر يف الكفارات على مراعاة العدد ،ومنع من إخراج القيم يف الزكاة ،واإلجزاء

                                         
 . ٣٢، ص ٢االعتصام، ج: أبو إسحاق الشاطيب ) 1(
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فاملبدأ الذي سلكه اإلمام مالك يف أن أصل العبادات عدم معقولية املعىن موافق عليه من قبل كثري من 
ولو أخذنا من بني األمثلة اليت استشهد ا الشاطيب  .والتفاصيل  على األمثلةولكن االختالف ،األئمة والفقهاء

 ، من احلنابلةوبعضاً ،جند يف الطرف اآلخر أن اإلمام أمحد بن حنبل ،والكفارات ،منع إخراج القيم يف الزكاة
ات إذا اقتضت احلاجة والكفار ،ويف مقدمتهم شيخ اإلسالم ابن تيمية ال يرون مانعاً من إخراج القيم يف الزكاة

   .ذلك
  : والكفارة وحنو ذلك بقوله ،وقد أجاب شيخ اإلسالم ابن تيمية عن استفتاء يف إخراج القيمة يف الزكاة

 ،وأمحد ـ رمحه اهللا ـ قد منع القيمة يف مواضع ،املعروف من مذهب مالك والشافعي أنه ال جيوز(
  : م من جعلها على روايتني إىل أن قالومنه ،فمن أصحابه من أقر النصني ،وجوزها يف مواضع

أو زرعه  ،مثل أن يبيع مثر بستانه ،أو العدل فال بأس به ،أو املصلحة ،وأما إخراج القيمة للحاجة
أو حنطة إذا كان قد ساوى الفقراء  ،وال يكلف أن يشتري مثراً ،هئفهنا إخراج عشر الدراهم جيز ...بدراهم
 ،وليس عنده من يبيعه شاة ،ومثل أن جيب عليه شاة يف مخس اإلبل ،وقد نص أمحد على جواز ذلك ،بنفسه

ومثل أن يكون املستحقون للزكاة  ،وال يكلف السفر إىل مدينة أخرى ليشتري شاة ،فإخراج القيمة هنا كاف
  )١( . الساعي أن أخذها أنفع للفقراءىأو ير ،طلبوا منه إعطاء القيمة؛ لكوا أنفع فيعطيهم إياها

أو عدم  ، األمثلة من العبادات ما جرى فيه اخلالف بني الفقهاء تقديراً حلال الضرورة واعتبارهاومن مجلة
ففريق ذهب إىل منعها من الطواف بالبيت حىت  ،طواف احلائض بالبيت عند خوف فوات الرفقة ،االلتفات هلا

 قد كان يف زمن النيب و ،ي ما يصنع احلاج غري أال تطويف بالبيت اصنع  وذلك لقول النيب  ،تطهر
   وخلفائه الراشدين حتتبس أمراء احلج للحيض حىت

                                         
طبع خادم احلرمني خالد بن : الرياض ( ابن تيمية، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، مجع عبد الرمحن بن قاسم، ) 1(

 . ٨٣، ٨٢ ص ٢٥عبد العزيز ج 
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إا قد أفاضت : ؟ قالوا«أحابستنا هي  :  يف شأن صفية وقد حاضتولذا قال النيب  ،ويطفن ،يطهرن
  .فلننفر إذاً  »:قال

  : يقول ابن تيمية تعليقاً على هذا بقوله
فأما يف هذه األزمان اليت يتعذر إقامة الركب؛  ،ا الطواف اوحينئذ كانت الطهارة مقدورة هلا ميكنه«

  : فال ختلو من مثانية أقسام ،ألجل احليض
 ،وتطويف ويف هذا من الفساد ،وإن رحل الركب حىت تطهري ،أقيمي مبكة: أن يقال هلا :أحدمها

   .وتعريضها للمقام وحدها يف بلد الغربة مع حلوق غاية الضرر هلا ما فيه
   .يسقط طواف اإلفاضة للعجز عن شرطه: أن يقال :الثاين
   .إذا علمت أو خشيت جميء احليض يف وقته جاز هلا تقدميه على وقته: أن يقال :ةالثالث
سقط  ،وأا إذا حجت أصاا احليض هناك ،إذا كانت تعلم بالعادة أن حيضها يأيت يف أيام احلج :الرابع
   .ا بالكليةوينقطع حيضه ،حىت تصري آيسة ،عنها فرضه
 ،وهي على إحرامها ،وال املقام رجعت ،فإذا حاضت ومل ميكنها الطواف ،بل حتج: أن يقال: اخلامس

  .ولو كانت بينها وبينه مسافة سنني ،ووطء الزوج حىت تعود إىل البيت فتطوف وهي طاهرة ،متتنع من النكاح
   .صر مع بقاء احلج يف ذمتهاأن تتحلل إذا عجزت عن املقام حىت تطهر كما يتحلل احمل :السادس
   .جيب عليها أن تستنيب من حيج عنها كاملغصوب: أن يقال :السابع
 ،ويسقط عنها ما تعجز عنه من الشروط ، بل تفعل ما تقدر عليه من مناسك احلج:أن يقال: الثامن
أو  ،لعبيدوكما يسقط عنها فرض السترة إذا شلحتها ا ،كما يسقط عنها طواف الوداع بالنص ،والواجبات
  وكما يسقط عنها ،غريهم



 ٨٥

وكما يسقط فرض اشتراط طهارة مكان  ،أو مرض ا ،فرض طهارة اجلنب إذا عجزت عنها لعدم املاء
وكما يسقط شرط استقبال القبلة يف الصالة إذا عجز  ،والسعي إذا عرض فيه جناسة تتعذر إزالتها ،الطواف
وكما يسقط فرض الصوم عن  ،د إذا عجز عنه املصليوالسجو ،والركوع ،وكما يسقط فرض القيام ،عنه

 ،ونظائر ذلك من الواجبات والشروط اليت تسقط بالعجز عنها إما إىل بدل ،العاجز عنه إىل بديله وهو اإلطعام
   .أو مطلقاً

   )١(. » هذا القسم الثامنىومن املعلوم أن الشريعة ال تأيت بسو ،فهذه مثانية أقسام ال مزيد عليها
  : ش كل قسم من األقسام السبعة وفندها بالتفصيل واحداً واحداً وأخرياً خلص إىل اآليتمث ناق
 ،)أي حائضاً(تطوف بالبيت واحلالة هذه : وهو أن يقال ،فإذا بطلت هذه التقديرات تعني التقدير الثامن«

قواعد وليس يف هذا ما خيالف  ،وتكون هذه ضرورة مقتضية لدخول املسجد مع احليض والطواف معه
وال واجب يف الشريعة مع  ،بل يوافقها كما تقدم؛ إذ غايته سقوط الواجب أو الشرط بالعجز عنه ،الشريعة
   )٢(».وال حرام مع ضرورة ،عجز

  : ومن عرض املثالني السابقني
واستعمال أواين  ،كأحكام املياه ،يتضح أن دليل الضرورة ذو أثر تشريعي يف العبادات وما يتصل ا

واحلاجة املاسة  ،واحلرير للرجل عند الضرورة ،ولبس الذهب ،وفقد اآلنية املباحة ،الفضة عند احلاجةالذهب و
)٣(...  

   .والتكشف على العورات لضرورة أو حاجة كضرورة املداواة

                                         
 .٣١ ـ ٢٥، ص ٣ابن القيم، إعالم املوقعني، ج) 1(
 . ٣١، ص ٣ابن القيم، إعالم املوقعني، ج ) 2(
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 ،وموضوع اتفاق بينهم من حيث املبدأ ،واألعيان فإا نقطة التقاء ،أما بالنسبة للعادات واملعامالت
   .واالختالف إمنا هو على األمثلة والتفاصيل ،واجلملة

  : يقول العز بن عبد السالم
مث  ،جتمع كل قاعدة منها علة واحدة ،علم أن اهللا شرع لعباده السعي يف حتصيل مصاحل عاجلة وآجلةا«

هلم ونظر  ،وكل ذلك رمحة بعباده ،تلك املفاسد على أو مصلحة تريب ،استثىن منها ما يف اجتنابه مشقة شديدة
   )١(» يف العبادات واملعاوضات والتصرفاتوذلك جارٍ ،ويعرب عن ذلك كله مبا خالف القياس ،ورفق م

أو مصلحة تربو  ،واستطرد بعد هذا يف ذكر األمثلة والشواهد اليت استثناها الشرع مما فيه مشقة شديدة
 ، وثالثني أخرى من املعاوضاتومخسة ،فعرض لذكر ثالثة وأربعني شاهداً من العبادات ،على تلك املفاسد

   .وغريها من التصرفات
ومما يغين عن ذكر األمثلة الكثرية عرض مجلة من النصوص الشاملة والكاشفة عن مواقف أئمة وفقهاء 

   .والعادات وغريها من القضايا االجتماعية ،بالنسبة للمعامالت) الضرورة(املسلمني من تأثري 
الذي  ،طيب عن موقف اإلمام مالك بالنسبة ملا كان من قسم العاداتمن ذلك ما حيكيه أبو إسحاق الشا

استرسل فيه استرسال املدل العريق «بأن مالكاً ـ رمحه اهللا ـ  ،الظاهر للعقول ، على املعىن املناسبهو جارٍ
 لقد حىت ،وال يناقش أصالً من أصوله ،نعم مع مراعاة مقصود الشارع أال خيرج عنه ،يف فهم املعاين املصلحية

وهيهات ما أبعده من  ،وفتح باب التشريع ،زاعمني أنه خلع الربقة ،استنتج العلماء كثرياً من وجوه استرساله
  ورمحه اهللا ـ بل هو الذي ،ذلك

                                         
 .١٦١، ص ٢قواعد األحكام ج) 1(
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   )١(»بل هو صاحب البصرية يف دين اهللا ،رضي لنفسه يف فقهه باالتباع؛ حبيث خييل للبعض أنه مقلد ملن قبله
  : قرر شيخ اإلسالم ابن تيمية القاعدة الفقهية التاليةويف نفس هذا االجتاه ي

  »وهو منتف شرعاً ،إن كل ما ال يتم املعاش إال به فتحرميه حرج«
ومن مسائل بيع الثمر قبل بدو صالحه ما قد عمت به  ،ومما متس احلاجة إليه من فروع هذه القاعدة«

وذلك أن األرض تكون مشتملة على غراس  ،قالسيما دمش ،أو أكثرها ،البلوى يف كثري من بلدان اإلسالم
أو  ،ورمبا اشتملت من ذلك على مساكن فرييد صاحبها أن يؤجرها ملن يسقيها ويزرعها ،وأرض تصلح للزرع
  : على ثالثة أقوال ،فهذا إذا كان فيها أرض وغراس مما اختلف الفقهاء فيه ،يسكنها مع ذلك
واملشهور من مذهب أمحد عن أكثر  ،والشافعي ، الكوفيني وهو قول.أن ذلك ال جيوز حبال: القول األول

   .أصحابه
وكذلك إذا استكرى داراً فيها  ،جيوز إذا كان الشجر قليالً وكان البياض الثلثني أو أكثر: القول الثاين

   .وعن أمحد كالقولني ،خنالت قليلة أو شجرات عنب وحنو ذلك ـ وهذا قول مالك
وهذا قول  ،ودخول الشجر يف اإلجارة مطلقاً ،ار األرض اليت فيها شجرأنه جيوز استئج :القول الثالث

وإن كان املشهور عن األئمة  ،وهذا القول كاإلمجاع من السلف ،ابن عقيل؛ وإليه مال حرب الكرماين
  .»املتبوعني خالفه

  : يقول ابن تيمية تعليقاً على القائلني باملنع
فإن  ،وصابر ومتضرر ،ومرتكب ملا يظن أنه حرام ،ازهإن املانعني من هذا هم بني حمتال على جو«

 وهذه احليلة منقولة عن أيب .ويبيعه مثر الشجر ،الكوفيني احتالوا على اجلواز تارة بأن يؤجر األرض فقط
  وتارة  ،والثوري ،حنيفة

                                         
 .١٣٢، ص ٢االعتصام، ج ) 1(
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جزء من  مثل أن يساقيه على جزء من ألف .بأن يكريه األرض جبميع األجرة ويساقيه على الشجر باحملاباة
ولفرط احلاجة إىل هذه املعاملة ذكر بعض من صنف يف إبطال احليل من أصحاب اإلمام .....الثمرة للمالك

واملنصوص عن أمحد وأكثر أصحابه إبطال  ،أعين حيلة احملاباة يف املساقاة ،أمحد هذه احليلة فيما جيوز من احليلة
  .»هذه احليلة بعينها كمذهب مالك وغريه

وحترميه من املعامالت سيؤدي بكال الفريقني  ،اية إىل أن التزمت والتعنت يف منع هذا النوعوخيلص يف النه
  : أو ال حيتالون إىل أمرين ،الذين حيتالون

وإما أن يتركوا  ،ويعتقدون أم فاعلون للمحرم كما رأينا عليه أكثر الناس ،إما أن يفعلوا ذلك للحاجة«
 ،واإلضرار ما ال يعلمه إال اهللا ، يف هذه املعاملة فيدخل عليهم من الضررويتركوا تناول الثمار الداخلة ،ذلك

والتزام ذلك إال بفساد األموال الذي ال تأيت به  ،وإن أمكن أن يلتزم ذلك واحد أو اثنان فما ميكن املسلمني
.....  :قال اهللا فيها ، فضالً عن شريعة..شريعة قط             ....  ) احلج

....  وقال تعاىل .)٢٨: آية               ......  )١٨٥: البقرة آية(، 
...  وقال تعاىل       .....  )اهللا ويف الصحيحني قال رسول  ،)٢٨: النساء آية 

  بعثتم ميسرينإمنا ، و    يسروا وال تعسروا ،   ليعلم اليهود أن يف ديننا سعة ،  فكل ما ال
   .يتم املعاش إال به فتحرميه حرج وهو منتف شرعاً

 .....ملا فيه من الفساد الذي ال يطاق ،أن حترمي مثل هذا مما ال ميكن األمة التزامه قط :والغرض من هذا
على  ،ووضعها اهللا عنا ، أشد من األغالل واآلصار اليت كانت على بين إسرائيلفعلم أنه ليس حبرام بل هو

....  :وجدها مبنية على قوله تعاىل ،ومصادرها ،ومن استقرأ الشريعة يف مواردها ،لسان حممد   
           ....  )اىلوقوله تع.. .)١٧٣: البقرة آية:         

                  )فكل ما احتاج الناس إليه .  .)٣: املائدة آية
  يف 



 ٨٩

مل حيرم عليهم؛ ألم يف معىن املضطر الذي  ،أو فعل حمرم ،هي ترك واجب: ومل يكن سببه معصية ،معاشهم
   )١(. » عادليس بباغ وال

وجند هنا تطابقاً وتالؤماً كبرياً بني موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية وموقف اإلمام مالك يف اللجوء إىل دليل 
وهو أيضاً االجتاه الذي قرره العز  ،ومل يكن سببه معصية ،فيما حيتاج إليه الناس يف معاشهم) الضرورة واحلاجة(

من ذلك ما ذكره ابن جنيم من فروع  ،وتقعيداً ،وتطبيقاً ،فقهاء متثيالًبن عبد السالم من الشافعية وغريهم من ال
علق احلموي على ذلك  ،التسعري عند تعدي أرباب الطعام يف بيعه بغنب فاحش »الضرر ال يزال بالضرر«قاعدة 
  : بقوله
إال أن  ، تعاىليعىن أن املسعر هو اهللا ،وال ينبغي للسلطان أن يسعر ملا بينا: يف االختيار شرح املختار«

يتعدى أرباب الطعام تعدياً فاحشاً يف القيمة فال بأس بذلك مبشورة أهل اخلربة؛ ألن فيه صيانة حقوق 
فإذا  ،إذا خاف اإلمام على أهل املصر اهلالك أخذ الطعام من احملتكر وفرقه عليهم :وقد قال أصحابنا ،املسلمني

   )٢(. »ضرورة كما يف املخمصةوإمنا هو لل ،وليس هذا حجراَ ، مثلهاوجدوا ردو
 »الضرورة« ومما يدخل حتت تأثري ...وقد أشبع الفقهاء هذا املوضوع حبثاً واستشهاداً بشكل مستفيض

يقول شيخ اإلسالم ، أو استحال االنتفاع به ،واملوقوف خبري منه إذا تعطلت منافعه ، موضوع إبدال املنذورأيضاً
أن يكون اإلبدال : أحدمها: ملوقوف خبري منه يف إبدال اهلدي فهذا نوعانوا ،وأما إبدال املنذور«: ابن تيمية

كالفرس احلبيس للغزو إذا مل ميكن االنتفاع به : ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه ،للحاجة مثل أن يتعطل فيباع
 الواقف ال ميكن االنتفاع باملوقوف عليه من مقصود  أو.....للغزو فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه

  فيباع 

                                         
 .١٤٣ـ ١١٩ص )  م ١٩٥١هـ، ١٣٧٠مطبعة السنة احملمدية، : مصر ( ابن تيمية، القواعد النورانية، الطبعة األوىل، ) 1(
، وانظر كذلك يف املصدر نفسه مزيداً ١٢١، ص ١ج) دار الطباعة العامرة : استامبول ( احلموي، غمر عيون البصائر، ) 2(

 .٣٨، ص ١ ؛ وكذلك درر احلكام شرح جملة األحكام ج١٢٦، ص ١من األمثلة ج
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   )١(»فهو اإلبدال ملصلحة راجحة: أما النوع الثاين ،ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه
 ،وللضرورة دور كبري يف الوضع االجتماعي ،مث ذكر هلذا أمثلة مما هو ليس من حبث هذا املوضوع

ذا الذي طبقه عمر بن اخلطاب وه ،واملراحل الصعبة اليت جتتازها ،والقانوين لألمة ككل يف األزمات اليت متر ا
ومعيشي  ،فاملسلمون أصبحوا يف وضع اجتماعي ،رضي اهللا عنه يف عام ااعة عندما أوقف القطع عن السارق

ومن مث كانت هذه الضرورة  ،غري عادي أصبح كل فرد يقاسي من الشدة والعنت ما يؤول به إىل اهلالك
واختاذه أصالً  ،ومل يفت األئمة والفقهاء اعتبار هذا املناط ،هاالطارئة موجبة ألحكام زمنية مؤقتة متناسبة مع

   .فيما جرى على مثله من احلاالت
وذلك الذي يروى عن عمر ال تقطع اليد يف  »سألت أمحد بن حنبل عن هذا احلديث: قال السعدي«
إن :  قلت.لعمريتقول به؟ أي : وعام سنة ااعة فقلت ألمحد ،النخلة: العذق: فقال .وال عام سنة ،عذق

   )٢(والناس يف جماعة وشدة  ،ال؛ إذا محلته احلاجة على ذلك: سرق يف جماعة ال تقطعه؟ فقال
وقد :  وذلك قوله،ويؤيد ابن القيم هذا االجتاه التشريعي ويرى أنه متطابق مع روح الشريعة وقواعدها

فإن السنة إذا  ،ومقتضى قواعد الشرع ،وهذا حمض القياس ،وافق أمحد على سقوط القطع يف ااعة األوزاعي
فال يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إىل ما  ،غلب على الناس احلاجة والضرورة ،كانت سنة جماعة وشدة

   .إما بالثمن أو جماناً على خالف يف ذلك ،وجيب على صاحب املال بذل ذلك له ،يسد به رمقه
واإليثار بالفضل مع  ،إحياء النفوس مع القدرة على ذلكو ،وجوب بذله جماناً لوجوب املواساة: والصحيح
   وهذه شبهة قوية تدرأ  ،ضرورة احملتاج

                                         
 . ٢٥٢ ص ٣١ ابن تيمية، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، ج) 1(
 .٢٢ ص ٣إعالم املوقعني، ج. ابن القيم ) 2(
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   )١(.  اليت يذكرها كثري من الفقهاءه وهي أقوى من كثري من الشبه،القطع عن احملتاج
 ،ويكون السبب يف ذلك هو مدى استيعاب البعض وتفهمهم ،كما خيتلف الفقهاء على بعض مسائل

وال شك  ،وتقبالً لبعض األمور ،وتتفاوت درجام مرونة ،يف حني خيتلف األمر لدى اآلخرين ،هم هلاوتقدير
ولنضرب هلذا مثالً لو أن أمراً من  ، لألوضاع االجتماعيةوفهماً ،أن مرد هذا إىل االستعداد الشخصي علمياً

وهو موضوع  ، أمور ال ترضى شرعاًأو غريها من احلاجية أو التكميلية اكتنفها من خارج ،األمور الضرورية
فالتوقع أن يذهب بعض الفقهاء إىل املنع من جلب املصاحل املؤسسة على  »املوافقات«طرحه الشاطيب يف كتابه 

ويكون هذا منتهى اجتهاده  ،»درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل«مبدأ الضرورة؛ ترجيحاً للقاعدة القائلة 
وال يرى أن تلك املفاسد الطارئة هلا من القوة التشريعية ما  ،س هذا االجتاهعلى حني يذهب فريق آخر إىل عك

وهذا هو املوقف الذي وقفه بعض كبار اتهدين بوحي من مبادئ الشريعة  ،يبطل األخذ بتلك املصلحة
قدام إن اإل«وعقلية مستنرية قائالً  ،كاإلمام أيب إسحاق الشاطيب فقد ناقش هذه القضية بأفق واسع ،السمحة

كالنكاح الذي يلزمه طلب  ،على جلب املصاحل صحيح على شرط التحفظ حبسب االستطاعة من غري حرج
 ما يلجئ إىل الدخول يف اًوكثري ،واتساع أوجه احلرام والشبهات ،قوت العيال مع ضيق طرق احلالل

 ،ربية على توقع مفسدة التعرضولكنه غري مانع ملا يئول إليه التحرز من املفسدة امل ،االكتساب هلم مبا ال جيوز
وكذلك طلب العلم إذا  ،وذلك غري صحيح ،ولو اعترب مثل هذا يف النكاح يف زماننا ألدى إىل إبطال أصله

وإقامة وظائف شرعية إذا مل يقدر على إقامتها إال  ،وشهود اجلنائز ،كان يف طريقه مناكر يسمعها ويراها
وقواعد املصاحل وهو  ،ارض تلك األمور عن أصوهلا؛ ألا أصول الدينفال خيرج هذا الع ،ىمبشاهدة ما ال يرتض

  وما ينقل عن السلف ،وتنازع ،املفهوم من مقاصد الشرع فيجب فهمها حق الفهم؛ فإا مثار اختالف

                                         
 . ٢٣، ـ٢٢، ص ٣إعالم املوقعني، ج ) 1(
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فتصري إىل موافقة ما تقرر إن شاء  ،ال حجة يف جمردها؛ حىت يعقل معناها ،الصاحل مما خيالف ذلك قضايا أعيان
   )١(. »اهللا

وحتسسها  ،مع تلمس مقاصد الشرع ،إن املرونة الواعية اليت حيصنها التحفظ يف أمور الدين قدر االستطاعة
بعيداً عن البحث عن خمارج حيتال ا  ،يطبقها يف تسامح ،كفيلة بأن جتعل الفرد سعيداً يف ظالل الشريعة

  .)٢( .ومصاحله الدينية واملعاشية ،للوصول إىل أغراضه
  : اق وجماالت فقهية ال تتأثر بالضرورة شرعاًآف

فثمة  ،أو ترك الواجب ،بإباحة احملرملتخفيف األحكام الشرعية  وإذا كانت الضرورة مصدراً تشريعياً 
ولعل الضابط يف هذا اال كما يتبني من استقراء  ،بأحواهلا ،وال تتأثر تشريعياً ،أمور ال ختضع ألحكامها
وهذه مجلة أمور اتفق الفقهاء على  ،وأعراض اآلخرين ،وأموال ، ما يتعلق بدماءالنصوص التالية هو كل

   .حترميها
   .وإفساد املال ،والزنا ،أو قطع عضو منه بغري حق ،قتل الغري أو جرحه

ذكر : وهذا ما يتضح من النصوص التالية ،كما توجد أمور هي موضع خالف يذكرها البعض دون اآلخر
 ،به يتم الغرض يف القسمني األولني ،مث للشرع تصرف يف الضروريات: لك اجلويين قولهإمام احلرمني عبد امل

 ، الشرع فيه حتقق وقوع الضرورةىوذلك أن الذي ال يستباح إال بالضرورة لفحشه أو بعده عن احلل فقد يرع
تبيحه الضرورة ورب شيء يتناهى قبحه يف مورد الشرع فال  ،وال يكتفي بتصورها يف اجلنس وهذا كحل امليتة

   .امحق ارب عليهوالزنا يف  ،واالنكفاف عنه؛ كالقتل ،أيضاً يوجب الشرع االنقياد للتهلكة

                                         
 . ٢١٨، ص ٢١٠، ص ٤املوافقات، ج) 1(
هذا املوضوع مستل بكامله من حبث الضرورة واحلاجة وأثرمها يف التشريع اإلسالمي، من إعداد عبد الوهاب إبراهيم ) 2(

، وهو يف هذا البحث مضمن )ااالت العملية لدليل الضرورة واحلاجة ( اك بعنوان ، وهو هن٣٧ ـ٣٠سليمان، ص 
  .٩٢ ـ٨٢ص ) آفاق الضرورة وجماالا العملية ( حتت عنوان 
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وقد تبيح  ،فقد ال تبيح الضرورة نوعاً يتناهى قبحه كما ذكرناه: فإذاً الضرورات على ثالثة أقسام
ها يف كل شخص كأكل امليتة وطعام بل يعترب حتقق ،ولكن ال يثبت حكمها كلياً يف اجلنس ،الضرورة الشيء

وهذا كالبيع  ،ولكن ال ينظر الشرع يف اآلحاد واألشخاص ،ما يرتبط يف أصله بالضرورة: والقسم الثالث ،الغري
 ختيل ىوالتبادل يف األعوض فكف ،ألنه ال أثر للفكر العقلي يف تقبيح البيع ؛وإمنا كان كذلك ،وما يف معناه

وليس البيع قبيحاً يف  ،فإن األمر يف ذلك مبين على قاعدة كلية ،لتفات إىل اآلحادوال ا ،الضرورة يف القاعدة
   .)١(نفسه عرفاً وشرعاً 

 ،والضرب ،والزنا واجلراح ،فهال أحبتم قتل النفس للمكره:  بن حزم قولهيويذكر أبو عبد اهللا حممد بن عل
  وإفساد املال ذا االستدالل؟ 

   يعين هنا ما سبق من اآليات[           ، وقوله تعاىل:           ، 
  :وقوله تعاىل         ألن النص مل يبح له قط أن يدفع عن نفسه ظلماً بظلم غريه : قلنا

ال  ،أنه مل يبح له قط العون على الظامل فصح ...وإمنا الواجب عليه دفع الظامل أو قتاله ،ممن مل يتعد عليه
   )٢( .]لضرورة وال لغريها

فصل وإن مل جيد إال «: أو إتالف عضو ال جيوز حبال يف قوله ،وعند ابن قدامة قتل اآلدمي حمقون الدم
 يبقي وإتالف عضو منه مسلماً كان أو كافراً؛ ألنه مثله فال جيوز أن ،آدمياً حمقون الدم مل يبح له قتله إمجاعاً

  )٣(. »وهذا ال خالف فيه ،نفسه بإتالفه
 ،وعند املالكية يذكر حممد بن حممد املعروف باحلطاب على منت خليل حرمة أكل حلم اآلدمي امليت

من أحسن ما : ونص املوطأ قال مالك ،)وللضرورة ما يسد(: وكذا التداوي باخلمر يف قوله ،وضال اإلبل
   مسعت يف الرجل

                                         
هـ ١٣٩٩طبع على نفقة الشيخ خليفة بن محد آل ثاين، عام : قطر ( الربهان، الطبعة األوىل، حتقيق عبد العظيم الديب، ) 1(

 .٩٤٢، ص ٢ج) 
 . ٦٠١، ص ٨ج ) منشورات املكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع : بريوت ( احمللي، ) 2(
 . ٦٠١، ص ٨املغين، ج) 3(
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ال : الباجي) غري آدمي (...فإن وجد عنها غىن طرحها ،ويتزود منها ، يأكل منها حىت يشبعهنيضطر إىل امليتة أ
وهل ملن : الباجي) ومخر إال لغصة( ،خالفاً للشافعية ،جيوز للمضطر أكل حلم ابن آدم امليت وإن خاف املوت

وقال ابن  ،تزيده إال عطشاًولن  ،ال يشرا: جيوز له أكل امليتة أن يشرب جلوعه أو عطشه اخلمر؟ فقال مالك
وقال  ،وقاله ابن وهب ،وال يقرب ضوال اإلبل ،ويأكل امليتة ،وال يشرب اخلمر ،يشرب املضطر الدم: القاسم

وأما التداوي ا  ،وقاله أبو الفرج ،نفسه أن له أن جيوزه باخلمر على من غص بطعام وخاف: ابن حبيب
   . ال حيلهفمشهور املذهب أن
للضرورة؛ فالفرق أن التداوي ال يتيقن الربء ا  وجيوز استعماهلا ،ه ال جيوز التداوي اإن: وإذا قلنا

)١(.......  
وكذا الزنا وهو ما  ،أو قطع عضو منه وإن كان عبده ،أو جرحه ،وعند احلنفية ال جييز اإلكراه قتل الغري

؛ ألن )وجرح الغري ،ص فيها كالقتلوال يرخ ،إما حبيث ال تسقط(احملرمات «: شاه بقوله عرب عنه أمري باد
وإن كان عبده؛ الستحقاقهما  ،أو قطع عضوه ،أو العضو ال يكون سبباً لرخصة قتل الغري ،خوف تلف النفس

أال ترى أن املضطر ال حيل له أن  ،واستوائهما يف االستحقاق فال تسقط إحدى احلرمتني لألخرى ،الصيانة
أو تقطع  ،فإن قيل له ألقتلنك ،ا أكره على قطع طرف نفسه بالقتلإذ خبالف ما .ويأكله ،يقطع طرف الغري

 ،)فال حيلها (...)وزنا الرجل( ، ....أنت يدك حل له قطع يده؛ ألن حرمة نفسه فوق حرمة يده عند التعارض
أي  ،)فيبيحها ،واخلرتير ،واخلمر ،تسقط كحرمة امليتة(أو حبيث  ،)اإلكراه امللجئ(أي احملرمات املذكورة 

   أي ألنه تعاىل استثىن من حترمي امليتة حالة ،)لالستثناء(إلكراه امللجئ هذه األشياء ا

                                         
، ٣ج ) هـ ١٣٢٨مطبعة السعادة، عام : مصر ( مواهب اجلليل لشرح خمتصر أيب الضياء سيدي خليل، الطبعة األوىل ) 1(

 .٢٣٣ص 
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  )١(. »فتبقى على اإلباحة األصلية ضرورة ، فال تثبت احلرمة فيها حينئذ.االضطرار
 وال ،ونوع ال يباح«ويضيف األتاسي يف شرحه على جملة األحكام العدلية حرمة ضرب الوالدين فيقول 

وضرب  ،والزنا ،أو قطع عضو منه بغري حق ،وال خبالفه كقتل املسلم ،الً ال باإلكراه التاميرخص أص
  )٢(. »الوالدين

وإن تعبري الفقهاء عن هذه األمور اليت ال تتأثر حبكم الضرورة ميثل منتهى الدقة؛ إذ هي كما وردت 
  .سابقاً

  ».........قتل النفس«عند ابن حزم 
  »..........د إال آدمياً حمقون الدموإن مل جي«وعند ابن قدامة 

  »........وللضرورة ما يسد غري آدمي«وعند خليل من املالكية 
  ».... الغريحرجوال يرخص فيها كالقتل و ،احملرمات إما حبيث ال تسقط«: وعند احلنفية

 أو غري مسلم فقتل اآلدمي بغري حق أياً كان مسلماً ،مما يشري إىل أن املسلم وغريه يف هذه األحكام سواء
معصوم  ،فاآلدمي من حيث وصفه باآلدمية حمقون الدم ، ولو كان بسبب اإلكراه،حمرم يف كل زمان ومكان

   .وهذا غاية يف العدالة واإلنصاف ،املال والعرض

                                         
 .٣١٣، ص ٢، ج)هـ١٣٥٠مصطفي البايب احلليب، عام : مصر ( ، تيسري التحرير، حممد أمني املعروف بأمري باد شاه) 1(
 .٥٦، ص ١ج) م١٩٣٠/ هـ ١٣٤٩مطبعة محص عام : سوريا ( األتاسي، حممد خالد، شرح الة، ) 2(



 ٩٦

  : ضرورات العصر احلديث
 ،ورة صحيةفيقال مثالً ضر ، ذات املساس ذا املوضوعالعباراتبعض إطالق اعتدنا يف العصر احلاضر 

ويقصد من كل هذا إطالقها على احلاجيات  ،وهكذا ،ضرورة اجتماعية ،ضرورة سياسية ،ضرورة ثقافية
وتطلبت احلياة أشياء على مستوى الفرد واتمع  ،وال ينكر أحد أنه استجدت أمور ،امللجئة يف ذلك احلقل

ولو نظرنا إىل أقرب األمور اليت  ،دميني جسيماً على احلياة واآلأو عدم وجودها ميثل عبئاً ،أصبح امتناعها
يف حني أا كانت يوماً من األيام  ،والزمة لنا ،نعيشها وحنتاج إليها يف تصرفاتنا اليومية لوجدناها ضرورية

 ،أما يف الوقت احلاضر فقد أصبحت يف بعض اتمعات ضرورة من ضرورات احلياة ،مظهراً من مظاهر الترف
ويف جمال االتصاالت السلكية والالسلكية  ،وسري أموره ،كنه مضطر إليها يف تصرفاتهيعيش الواحد بدوا ول

   .بل أصبحت متثل حاجة ملحة يف احلياة اليومية) الكمالية(ليست يف وقتنا احلاضر من األشياء التحسينية 
خمتربات الكتشاف و ،ولو ابتعدنا قليالً إىل جمال األمن والتنظيم فإن استعمال الوسائل احلديثة من معامل

   .واكتشاف اجلرمية اليت تقلق مضاجع اآلمنني ،اجلرمية أمر ضروري أكثر منه حاجة ملحة للوصول إىل احلقيقة
ويف اال الصحي أصبح التطعيم ضد األوبئة واألمراض ضرورة لبقاء الفرد سليماً من العاهات اليت دد 

  .حياته؛ وضرورية لضمان احلفاظ على سالمة اتمع
ن احلياة أصبحت مغلقة ذكر واألنثى ضرورة اجتماعية؛ إذ إويف جمال التثقيف أصبح التعليم للجنسني ال

أصبحت من  ،والفرنسية ،وتعلم اللغات األجنبية وخباصة العاملية كاإلجنليزية ،أمام اجلاهلية يضيق ا؛ وتضيق به
 العلمية والتطبيقية أو النظرية إىل ما ال اية له من سواء يف ذلك ااالت ،األمور احلاجية اليت تتطلبها احلياة
   .الضروريات الشائعة واملستجدة



 ٩٧

وإن من أسرار الشريعة اإلسالمية أن تتضمن أصول تشريعها عناصر تشريعية تتفاعل مع الزمان واملكان 
بار وتقدير فكل ضرورة من تلك الضرورات السابقة هي حمل اعت ،وحتتويها حتت مظلتها ،فتكيف األحداث

واإلباحة  ،وهذا شرط أساسي يف توجيه احللول املقترحة ،ولكن يف إطار املفاهيم واملقاصد الشرعية ،الشرع
   .غة الشرعيةباملطلوبة من أجل أن تأخذ الص

واالجتاه به  ،وعنصر ضمان من االحنراف ،ذا املفهوم الصحيح يكون دليل الضرورة جسر أمان من اهلالك
واملفاسد املستدفعة  ،املصاحل اتلبة شرعاً«: يعرض اإلمام أبو إسحاق الشاطيب هلذا املعىن بقوله ،حسب األهواء

أو  ،ال من حيث أهواء النفوس يف جلب مصاحلها العادية ،إمنا تعترب من حيث تقدم احلياة الدنيا للحياة األخرى
  : درء مفاسدها العادية والدليل على ذلك أمران

وهذا  ،ة إمنا جاءت لتخرج املكلفني عن دواعي أهوائهم حىت يكونوا عباداً هللاأن الشريع: أحدمها
وطلب منافعها  ،املعىن إذا ثبت ال جيتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس

  : وقد قال ربنا سبحانه،العاجلة كيف كانت                            
          .....  )٧١: املؤمنون آية(.  

ما تقدم معناه أن املنافع احلاصلة للمكلف مشوبة باملضار عادة كما أن املضار حمفوفة ببعض : وثانيهما
  إن النفوس حمترمة حمفوظة ومطلوبة اإلحياء حبيث إذا دار األمر بني إحيائها وإتالف املال:املنافع كما نقول

 ،كان إحياء الدين أوىل ، فإن عارض إحياؤها إماتة الدين....أو إتالفها وإحياء املال كان إحياؤها أوىل ،عليها
   .»كما جاء يف جهاد الكفار وقتل املرتد وغري ذلك ،وإن أدى إىل إماتتها

خلطأ وإذا كان هذا هو اهلدف الصحيح من تطبيق أحكام الضرورة عند نزول األحداث الطارئة؛ فمن ا
والتعسف يف استعمال قواعد الشرع وقوانينه استخدام الضرورة وسيلة للوصول إىل أهداف معينة تتعارض 

   .روحاً ومبدأ مع الشريعة اإلسالمية



 ٩٨

 ،واخلصائص املعلومة ،ذات املالمح احملددة ،وحينئذ تكون شيئاً آخر غري الضرورة يف الشرع اإلسالمي
وجيسد هذا املعىن  ،ت فعاليتها وبطل دورها وأصبحت عنصراً غريباً فيهفإذا احنرفت عن مقاصد الشرع فقد

 حيكي ابن .بوضوح االختالف بني الفقهاء يف األخذ بالرخص الشرعية إذا كانت الضرورة ناشئة عن معصية
 وقطع الطريق ،وال تباح هذه الرخص يف سفر املعصية كاإلباق«: قدامة احلنبلي اختالف العلماء يف ذلك بقوله

وهذا  ،ي لتخصيصه الواجب واملباحقوهو مفهوم كالم اخلر ،نص عليه أمحد ،واحملرمات ،والتجارة يف اخلمر
له ذلك؛ احتجاجاً مبا ذكرنا من النصوص؛ وألنه مسافر  ،وقال الثوري واألوزاعي وأبو حنيفة ،قول الشافعي

  .»فأبيح له الترخيص كاملطيع
....  :ولنا قول اهللا تعاىل: هويدافع ابن قدامة عن الرأي األول بقول             

  .......  )١٧٣: البقرة آية(.  
غري باغ على : قال ابن عباس.......فال يباح لباغ وال عاد ،وال باغياً ،أباح األكل ملن مل يكن عادياً

 عاد عليهم؛ ألن الترخص شرع لإلعاقة على حتصيل املقصد وال ،خييف السبيل ،مفارق جلماعتهم ،املسلمني
 .مرته عن هذاع والشر ،فلو شرع هاهنا لشرع إعانة على احملرم حتصيالً للمفسدة ،املباح توصالً إىل املصلحة

 ،وكانت أسفارهم مباحة فال يثبت احلكم فيمن سفره خمالف لسفرهم ،والنصوص وردت يف حق الصحابة
 ويتوسط ابن تيمية بني )١(وقياس املعصية على الطاعة بعيد لتضادها  ،ذلك مجعاً بني النصنيويعترب محله على 
معصية كاملسافر سفر معصية اضطر فيه ) أي ما احتاج الناس إليه يف معاشهم(إن كان سببه «: املوقفني فيقول

فيباح له  ،ويباح له ما يزيل ضرورته ،واملنفق للمال يف املعاصي حىت لزمته الديون فإنه يؤمر بالتوبة ،إىل امليتة
 : كحال الذين قال فيهم اهللاهوحال ،وإن مل يتب فهو الظامل لنفسه احملتال ،ينه من الزكاةد عنه ىويقض ،امليتة
...                                

   ...  )١٦٣: األعراف آية(.  

                                         
 . ٢٦٢، ص ٢املغين، ج: ابن قدامة ) 1(



 ٩٩

      :وقوله تعاىل            )النساء آية ()١ :
١٦٠(.  

 واستغالله ألغراض تتناىف ،ةوهذا كله يشري يف مجلته إىل أنه ليس من الشرع االحنراف بدليل الضرور
ومفاهيم الشرع اإلسالمي فإن الضرورة مل يكن هلا جمال أصالً يف تشريعاته لو مل يقصد من وراء ذلك التوازن 

وإذا كان الغرض من تشريع  ،ومتطلبات احلياة ومستوجباا ،وقواعده األساسية ،املستمر بني مبادئه العامة
فإن ما جاز بناء عليها جيوز االستمرار فيه بالقدر  ،ة املشقة واحلرجأحكام الضرورة هو التخفيف من وطأ

وهو ما نص عليه  ،املمكن إلزالة تلك الضرورة فقط وال جيوز استباحته أو فعله بأكثر مما تزول به الضرورة
  .»ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها«: الفقهاء يف القاعدة الفقهية القائلة
ل حتت هذا القيد لو أن شخصاً كان يف حالة اهلالك من اجلوع حيق له اغتصاب ومن مجلة األمثلة اليت تقا
   )٢( .ال أن يغتصب كل شيء وجده مع ذلك الغري ،ما يدفع جوعه من مال الغري

ج من القضايا اليت وجد الفقهاء فيها جماالً ملمارسة االجتهاد ذويقدم القسم الثاين من هذا البحث منا
وروافده املتعددة  ،ة من مصادره التشريعيةبفيستمد احللول اإلسالمية املناس ،كل العصرالذي يعيش مشا ،الواعي
   )٣( .والضرورة خباصة ،بعامة

                                         
 .١٤٣ص )  م ١٩٥١/ هـ ١٣٧٠ة، عام مطبعة السنة احملمدي: مصر ( القواعد النورانية، الطبعة األويل ) 1(
 .٣٤، ص ١درر احلكام شرح جملة األحكام، ج: انظر ) 2(
الضرورة واحلاجة وأثرمها يف التشريع اإلسالمي من إعداد عبد الوهاب إبراهيم أبو ( هذا املوضوع بكامله مستل من حبث ) 3(

  . ٤٤ـ ٣٨ص ) جماالت ال تتأثر بالضرورة الشرعية : ( سليمان، وهو هناك بعنوان 
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  التطبيقات املعاصرة لقضايا الضرورة



 ١٠٢

  :  واالجتهاد اجلماعيالضرورة
 »االجتهاد اجلماعي«وهو  ،من املناسب البدء بالقضية األساسية يف كل هذه اجلهود الفكرية الفقهية

   .واملوقف منه
 ،يف دورته الثامنة ،ناقش هذا املوضوع جملس امع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة

 ،م١٩٨٥ يناير عام ٢٩ ـ ١٨هـ املوافق ١٤٠٥ األوىل سنة ى مجاد٨ و ربيع اآلخر٢٧يف الفترة ما بني 
  : وقرر ما ملخصه

وكذلك ما  ، عصرنامإن حاجة العصر إىل االجتهاد حاجة أكيدة ملا يعرض من قضايا مل تعرض ملن تقد -١
 .سيحدث من قضايا جديدة يف املستقبل

وأن االجتهاد  ،لماء العامل اإلسالميميثل فيه ع ،أن يكون االجتهاد مجاعياً بصدوره عن جممع فقهي -٢
 ......اجلماعي هو ما كان عليه األمر يف عصور اخللفاء الراشدين

  . اجتهاد بدون وسائلهىتوافر شروط االجتهاد املطلوبة يف اتهدين؛ ألنه ال يتأت -٣
 املقتدى  واالستعانة مبا قدمه األئمة...االسترشاد مبا للسلف حىت يقع االجتهاد على الوجه الصحيح -٤

 .........م
وذلك حني يكون النص قطعي الثبوت والداللة وإال  ،»ال اجتهاد يف مورد النص« قاعدة أنه ىأن تراع -٥

  )١( .ادمت أسس الشريعة
ويتطرق املؤمتر األول مع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف يف بيانه وتوصياته لقضية االجتهاد 

وينوه ببعض  ،تفق مبدأ مع ما قرره جملس امع الفقهي لرابطة العامل اإلسالميوي ،اجلماعي يف العصر احلاضر
  : التفصيالت والتفسريات املهمة هلذا املوضوع؛ إذ جاء يف القرار الثاين للمؤمتر األول ما يلي

                                         
 هـ، حىت ١٣٩٨رابطة العامل اإلسالمي، قرارات جملس امع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي، من دورته األوىل لعام ) 1(

 .١٥٨ هـ ص ١٤١٢ هـ، الطبعة اخلامسة، ١٤٠٥دورته الثامنة لعام 



 ١٠٣

جتهاد وأن اال ،يقرر املؤمتر أن الكتاب الكرمي والسنة النبوية مها املصدران األساسيان لألحكام الشرعية
   .وكان اجتهاده يف حمل االجتهاد ،الستنباط األحكام منهما حق لكل من استكمل شروط االجتهاد املقررة

ومواجهة احلوادث املتجددة هي أن يتخري من أحكام املذاهب الفقهية ما يفي  ،وأن السبيل ملراعاة املصاحل
   .بذلك

فإن مل يف كان االجتهاد اجلماعي  ،ملذهيبفإن مل يكن يف أحكامها ما يفي به فباالجتهاد اجلماعي ا
   .املطلق

  )١( .وينظم امع وسائل الوصول إىل االجتهاد اجلماعي بنوعيه ليؤخذ به عند احلاجة
 هذا بالضرورة إلغاء االجتهاد وال يعين ،فاالجتهاد اجلماعي ضرورة تطلبها مقتضيات العصر احلاضر

   .أو القضايا ،أو طائفة معينة من األشخاص ،أو األفراد ، الفردبل إنه األساس واملطلوب فيما خيص ،الفردي
وأقرب إىل  ، فإنه أحكم،فالواجب أن يشارك فيه مجيع املؤهلني لالجتهاد ،له عالقة باألمة كالً أما ما
   .وأكثر حترياً ملصاحل األمة ،الصواب

اجتهاد مجاعي : ي إىل قسمنيوقد نوع قرار جممع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف االجتهاد اجلماع
االجتهاد : ويف حالة عدم إيفاء هذا النوع من االجتهاد حاجة األمة فإا تنتقل إىل القسم الثاين وهو ،مذهيب

  .اجلماعي املطلق
 ،واستخراج درره ، لالستفادة منهالًوالرجوع إليه أو ،ويف هذا لفتة جيدة إىل كنوز الفقه اإلسالمي

فاالجتهاد القائم على أسس  ،وتعريه اهتمامها ،وهو ما جيب أن تلتفت إليه األمة ،انيهومع ،واستلهام حقائقه
واملذهيب هو النافذة احلقيقية لتفاعل  ،املطلق: واجلماعي بقسميه ،واجلماعي ،الفردي: شرعية سليمة بقسميه

وال تزيده  ،ويواجهها ،مةوعنده اإلجابة عن كل ما يشغل بال األ ،الفقه اإلسالمي مع احلياة اجلديدة املتغرية
  .وإثراء ،وازدهاراً ،واملستجدات إال أصالة ،املتغريات

                                         
 م ص ١٩٦٤مارس / هـ ١٣٨٣شوال عام األزهر، جممع البحوث اإلسالمية، املؤمتر األول مع البحوث اإلسالمية، ) 1(

٣٩٤ . 



 ١٠٤

  
  

  الضرورة والقضايا الدينية املعاصرة
  

  . البالد ذات خطوط العرض العاليةأوقات الصالة والصيام يف -
 .حتديد أوائل الشهور القمرية -
 .السعي فوق سقف املسعى -
 .رمي مجرة العقبة بعد نصف ليلة النحر -
 .أو كليهما حني أداء اليمني العام أمام القضاء ،أو اإلجنيل ،وضع اليد على التوراة -
 .بيع املسجد إذا انتقل املسلمون عن املنطقة -
 .استئجار الكنائس للصالة فيها -
 .دفن املسلمني يف صندوق خشيب -
 .دفن املسلم يف مقابر غري املسلمني -



 ١٠٥

  الضرورة والقضايا الدينية املعاصرة
  : متهيد

من الواضح أن كثرياً من القضايا املعاصرة ذات العالقة بالعبادات على خمتلف أنواعها هي من إفراز 
من ذلك وسائل املواصالت السريعة تقطع  ،يف وسائلها وآالا: بسبب التطور املذهل ،احلضارة احلديثة
دات اليومية أو املومسية يف حياة وهي ذات عالقة كبرية بأحكام العبا ،يف فترة قياسية جداً ،املسافات البعيدة

ومدى خضوعها ملا  ،ووجوه االستثمار ،ورءوس األموال ،وتنوع النقد ،والصيام واحلج ،مثل الصالة ،املسلم
ختتلف  ،خصوصاً وأن املسلمني ارتادوا جمتمعات غريبة ،وهذا كثري جداً ،هو منصوص عليه يف مدونات الفقه

   .فهم الغرباء واألقلية فيها ، ودينياًواجتماعياً ،عن جمتمعام حضارياً
   .فمن القضايا املعاصرة اليت كان النظر فيها من زاوية الضرورة الشرعية يف اامع الفقهية واهليئات الشرعية

  : أوالً ـ أوقات الصلوات والصيام يف البالد ذات خطوط العرض العالية الدرجات
وقد طرح للبحث والدراسة يف هيئات  ،القطبية وما اقترب منها ذا املسلمون املقيمون يف البالد واملعين
القرار الثالث الصادر من (كان خامتتها  ،وصدرت بالنسبة هلا عدة قرارات ،وندوات علمية متعددة ،شرعية

وقد جاء يف  ،) م١٩٨٢/هـ١٤٠٢عام  ،جملس امع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي يف دورته اخلامسة
مع التصريح باألحكام الشرعية املختصة ذه  ،ما يشري إىل الدراسات السابقة حول هذا املوضوعديباجة القرار 
  : القضية كالتايل

 وصحبه وسلم تسليماً هاحلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده سيدنا ونبينا حممد وعلى آل
   فإن جملس امع الفقهي: أما بعد ،كثرياً



 ١٠٦

 . م٤/٢/١٩٨٢ هـ املصادف ١٠/٤/١٤٠٢لع يف جلسته الثالثة صباح يوم اخلميس املوافق اإلسالمي قد اط
) ٦١(وقرار هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية رقم  ، م١٩٨٠/هـ١٤٠٠على قرار ندوة بروكسل 

اً يف فترة من الصوم يف األقطار اليت يقصر فيها الليل جدو ، فيما يتعلق مبواقيت الصالة.هـ١٢/٤/١٣٩٨يف 
   .وغياا ستة أشهر ،أو اليت يستمر ظهور الشمس فيها ستة أشهر ،ويقصر النهار جداً يف فترة ،السنة

  : وحديثاً يف املوضوع قرر ما يلي ،وبعد مدارسة ما كتبه الفقهاء قدمياً
  : تنقسم اجلهات اليت تقع على خطوط العرض ذات الدرجات العالية إىل ثالث

   .أو النهار أربعاً وعشرين ساعة فأكثر حبسب اختالف فصول السنة ،ليت يستمر فيها الليلتلك ا :األوىل
ففي هذه احلال تقدر مواقيت الصالة والصيام وغريمها يف تلك اجلهات على حسب أقرب اجلهات إليها مما 

   .وار متمايزان يف ظرف أربع وعشرين ساعة ،يكون فيها ليل
غيب فيها شفق الغروب حىت يطلع الفجر حبيث ال يتميز شفق الشروق من شفق البالد اليت ال ي :الثانية
حبسب آخر  ، ففي هذه اجلهات يقدر وقت العشاء اآلخرة واإلمساك يف الصوم وقت صالة الفجر....الغروب

   .فترة يتمايز فيها الشفقان
إال أن الليل  ،ز فيها األوقاتتلك اليت يظهر فيها الليل والنهار خالل أربع وعشرين ساعة وتتماي: الثالثة

   .ويطول النهار يف فترة أخرى طوالً مفرطاً ،يطول فيها يف فترة من السنة طوالً مفرطاً
وغروب الشمس إال أن ارها يطول  ،ومن كان يقيم يف بالد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع الفجر

وات اخلمس يف أوقاا املعروفة شرعاً؛ لعموم ويقصر يف الشتاء وجب عليه أن يصلي الصل ،جداً يف الصيف
     :قوله تعاىل



 ١٠٧

                    
...... وقوله تعاىل .)٧٨آية : اإلسراء(                            

        )١٠٣آية : النساء()١(.  
هنا فهو ) الضروة الشرعية(أما االستدالل بدليل  ،وقد استدل هلذه األحكام بنصوص من الكتاب والسنة

  :  العبادات التاليةحيث ذيل ا هذا القرار يف ،والطارئة يف مثل هذه العبادات ،فيما يتعلق باحلاالت االستثنائية
أو غلب على  ،خبار طبيب حاذقإومن عجز عن إمتام صوم يوم لطوله أو علم باألمارات أو التجربة أو 

ويقضي األيام  ،أو بطء برئه أفطر ،أو يفضي إىل زيادة مرضه ،ظنه أن الصوم يفضي إىل مرضه مرضاً شديداً
........  قال تعاىل ،اليت أفطرها يف أي شهر متكن فيه من القضاء           

             ..........  )وقال تعاىل ،)١٨٥آية : البقرة:   
        .......  )وقال تعاىل ،)٢٨٦: البقرة آية ........         
      ........  )٧٨: احلج آية(.  

  )٢(.  اهللا على خري خلقه سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلمىوصل ......واهللا ويل التوفيق
  : ثانياً ـ حتديد أوائل الشهور القمرية

عض من أركان اإلسالم واملناسبات الدينية مثل يترتب على حتديد أوائل الشهور القمرية من العبادات ب
 ،الفطر: وحتديد أيام العيدين ،والوقوف بعرفة ،هشهور: واحلج إىل بيت اهللا احلرام ،بدايته وايته: فريضة الصيام
  :واألضحى

                                         
هـ حىت الدورة الثامنة لعام ١٣٩٨رابطة العامل اإلسالمي، قرارات جملس امع الفقهي اإلسالمي يف دورته األويل لعام ) 1(

  . ٩١ ـ ٨٩هـ، ص ١٤٠٥
هـ حىت الدورة الثامنة لعام ١٣٩٨رابطة العامل اإلسالمي، قرارات جملس امع الفقهي اإلسالمي يف دورته األويل لعام ) 2(

 .٩١ ـ ٨٩هـ، ص ١٤٠٥



 ١٠٨

حساب األرصاد عندما تتعذر الرؤية  على فهل ميكن االعتماد ،فإذا كانت الرؤية البصرية هي األساس
وقد عاجلها املؤمتر الثالث مع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف بدقة  ،وهي قضية قدمية حديثة ،ةالبصري
  : حيث وردت قراراته فيما يتصل ذه القضية كالتايل ،بالغة
  : يف حتديد أوائل الشهور القمرية ...........«
  : يقرر املؤمتر ما يلي )أ (
 فالرؤية هي .كما يدل عليه احلديث الشريف ، قمريأن الرؤية هي األصل يف معرفة دخول أي شهر -١

  .لكن ال يعتمد عليها إذا متكنت فيها التهم متكناً قوياً ،األساس
إذا مل تتمكن  ،كما يكون خبرب الواحد ذكراً كان أو أنثى ،واالستفاضة ،يكون ثبوت رؤية اهلالل بالتواتر -٢

الصادر ممن  ،الفة احلساب الفلكي املوثوق بهومن هذه األسباب خم ،التهمة يف إخباره لسبب من األسباب
  .يوثق به

لزام الكافة فال يكون إال بعد ثبوت الرؤية عند من خصصته الدولة إأما  ،وملن يثق به ،خرب الواحد ملزم له -٣
   .اإلسالمية للنظر يف ذلك

إمتام الشهر ومل يتيسر الوصول إىل  ،يعتمد على احلساب يف إثبات دخول الشهر إذا مل تتحقق الرؤية -٤
   .السابق ثالثني يوماً

مىت كانت مشتركة يف جزء من ليلة  ،وإن تباعدت األقاليم ، املؤمتر أنه ال عربة باختالف املطالعىير  )ب (
  .ويكون اختالف املطالع معترباً بني األقاليم اليت ال تشترك يف جزء من هذه الليلة ،الرؤية وإن قل

مية أن يكون يف كل إقليم إسالمي هيئة إسالمية يناط ا يهيب املؤمتر بالشعوب واحلكومات اإلسال  )ج (
  مع مراعاة ،إثبات الشهور القمرية



 ١٠٩

 )١(. » املوثوق منيباملراصد والفلكيواالتصال  ،اتصال بعضها ببعض  
وكذلك األعياد سبب يف  ،واملشقة للوصول بالعني اردة إىل معرفة بداية شهور العبادات من صيام وحج

 ،»تيسر الوصول إىل إمتام الشهر السابق ثالثني يوماً« ممشروط بعدوهذا  ،على احلساب واملراصداالعتماد 
 ،وهذا هو معىن أن يصبح االعتماد على احلساب يف هذا إمنا هو من قبيل الضرورة املستثناة اليت تقدر بقدرها

   .وليست هي القاعدة املطردة
  : ثالثاً ـ السعي فوق سقف املسعى

املواصالت السريعة يف الوقت احلاضر يسرت للمسلمني الوصول إىل احلرمني الشريفني يف إن وسائل 
وزيارة املسجد النبوي  ،وإن التنافس بني شركات الطريان جعلت شعرية احلج والعمرة ،أسرع وقت ممكن

 ما توفريى علاملسلمني بل حفزت فقراء  ،واألماكن املقدسة يف متناول متوسطي الدخل من املسلمني ،الشريف
 ،وتكتحل أعينهم مبشاهد النبوة والرساالت ،يستطيعون من معاشهم؛ لينعموا بالعبادة على أرض املقدسات
ووسائل عيش  ،وطرق معبدة ،وحياة رخية ،وفوق كل هذا ما تنعم به البالد املقدسة من أمن وارف الظالل

   .غيورة تسهر على مصاحل املسلمني ،يف ظل حكومة مسلمة ،رغيد
جعلت من  ،ذه األسباب مجيعها ضاعفت أعداد الوافدين إىل هذه البالد املقدسة بأرقام عالية جداًه

 االزدحام ىأد ،ورمي اجلمرات ،مثل السعي بني الصفا واملروة ،املستحيل استيعام يف حدود املشاعر املكانية
فأصبح من الضروري التفكري يف  ،واملسنني ،والنساء واألطفال ،الشديد فيها إىل فوات أرواح بعض العجزة

  .وحيقق أداء العبادة أداء صحيحاً سليماً من الناحية الشرعية ،األرواح إجياد حل شرعي حيفظ

                                         
أكتوبر عام / هـ ١٣٨٦األزهر جممع البحوث اإلسالمية، املؤمتر الثالث مع البحوث اإلسالمية، مجادى اآلخرة عام ) 1(

 . ٥١٤م ص ١٩٦٦



 ١١٠

 ويتضح من العبارات األوىل ،وحبثه هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية ،وقد ناقش هذا املوضوع
وهي مبعىن الضرورة اليت تبيح  ،)١( )احلاجة(هو  »فوق املسعىاإلفتاء جبواز السعي «أن جوهر االستدالل يف 

  : كما هو واضح من الفتوى التالية ،احملظور ويرتفع احلكم بارتفاع الضرر؛ ذلك أن الضرورة تقدر بقدرها
  .احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده

ربية السعودية يف دورا الرابعة املنعقدة ما بني  قد عرض على هيئة كبار العلماء باململكة العهفإن: وبعد
هـ موضوع حكم السعي فوق سقف املسعى؛ ليكون وسيلة لعالج ١٢/١١/١٣٩٣و ،هـ٢٩/١٠/١٣٩٣

واطلعت اهليئة على البحث املقدم عنه من األمانة العامة هليئة كبار  ،ازدحام الناس يف املسعى أيام مواسم احلج
  )٢(نة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء املعد من قبل اللج ،العلماء

 ،ودراستها للمسألة واستعراض أقوال أهل العلم يف حكم الطواف ،وبعد اطالع اهليئة على البحث املتقدم
 ،وكذا حكم الطواف فوق أسطحة احلرم ،أو قاعها ،والصالة إىل هواء الكعبة ،الرمي راكباًو ،والسعي
انتهى الس  ،واملناقشة ،وبعد تداول الرأي ، ملك أسفلها وأعالهاوحكمهم بأن من ملك أرضاً ،وأروقته

وأن  ،بشرط استيعاب ما بني الصفا واملروة ،باألكثرية إىل اإلفتاء جبواز السعي فوق سقف املسعى عند احلاجة
  : ال خيرج عن مسامتة املسعى عرضاً ملا يأيت

فللسعي فوق سقف  ،الختصاص وحنومها األرض وأسفلها تابع حلكمها يف التملك واىألن حكم أعل -١
  .املسعى حكم السعي على أرضه

                                         
ي من كتاب دراسات يف الفقه انظر أبو سليمان، عبد الوهاب إبراهيم، الضرورة واحلاجة وأثرمها يف التشريع اإلسالم) 1(

 .٢٤ص ) مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي جبامعة أم القرى : مكة املكرمة ( اإلسالمي، 
 .  هـ١٣٩٥، عام ١٦٧نشر هذا البحث يف جملة البحوث اإلسالمية العدد األول ص ) 2(



 ١١١

 ويسعى بني الصفا واملروة راكباً لعذر ،ملا ذكره أهل العلم من أنه جيوز للحاج واملعتمر أن يطوف بالبيت -٢
 فوق سقف املسعى يشبه من يسعى راكباً بعرياً ىفمن يسع ،ولغري عذر على خالف من بعضهم ،باتفاق

 رأي من ال يرى جواز السعي راكباً لغري عذر فإن ىوعل ، الكل غري مباشر لألرض يف سعيهوحنوه؛ إذ
 .ازدحام السعاة يف احلج يعترب عذراً يربر اجلواز

 بناء على أن العربة ؛كاستقبال بنائها أمجع أهل العلم على أن استقبال ما فوق الكعبة من هواء يف الصالة -٣
   . سقف املسعى كالسعي على أرضهفالسعي فوق ،بالبقعة ال بالبناء

فإذا جاز رمي اجلمرات  ،واختلفوا يف األفضل منهما ،وماشياً ،اتفق العلماء على أنه جيوز الرمي راكباً -٤
 لألرض اليت أداه  من غري مباشرة مؤديهيفإن كالً منهما نسك أد ،راكباً جاز السعي فوق سقف املسعى

ملا  ، أي شعرية من شعائر احلج أو العمرة فوق البعري وحنوهبل السعي فوق السقف أقرب من أداء ،عليها
   .يف البناء من الثبات الذي ال يوجد يف املراكب

وملا يف ذلك من التيسري  ،ألن السعي فوق سقف املسعى ال خيرج عن مسمى السعي بني الصفا واملروة -٥
....  : تعاىلوقد قال اهللا ،والتخفيف مما هم فيه من الضيق واالزدحام ،على املسلمني    

              ......  )وقال تعاىل.)١٨٥آية : البقرة     
           .......  )مع عدم وجود ما ينافيه من كتاب أو سنة.)٧٨آية : احلج ، 

وقد ذكر ابن حجر اهليثمي ـ رمحه اهللا  ،ت ما يؤيد القول باجلواز عند احلاجةبل إن فيما تقدم من مربرا
 أو مر يف ىولو مش«: )١٣١(فقال يف حاشيته على اإليضاح حمليي الدين النووي ص  ،ـ رأيه يف املسألة

 ) ١( .»صحة سعيه ،فقياس جعلهم هواء املسجد مسجداً ،هواء السعي

                                         
( رشاد، أحباث هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية، الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإل) 1(

 .٢٥ـ ٢٤، ص ١ج)  هـ ١٤١٢الرياض مكتبة ابن خزمية، عام 



 ١١٢

  : ف ليلة النحررابعاً ـ رمي مجرة العقبة بعد نص
 ،قدوم احلجاج بأعداد كبرية بعد طلوع الفجر لرمي مجرة العقبة دفعة واحدة يسبب اختناقات شديدة

 ،ومما هو مقرر يف املذهبني الشافعي ،وكبار السن ،خصوصاً العجزة والضعفاء ،تؤدي إىل إزهاق بعض النفوس
  : احلنبلي

  )١( . الليل ملن وقف قبلهأن وقت رمي مجرة العقبة ليلة النحر يبدأ من نصف
ومجرة العقبة خباصة موضع حبث هيئة كبار العلماء  ،وقد كان موضوع زمن اجلواز لرمي اجلمرات بعامة

  : التايلكوقد جاء النص  ،)٣(وأصدرت بصدده القرار رقم  ،باململكة العربية السعودية
  : وبعد ،له وصحبهاحلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده حممد وعلى آ

 هـ املتضمن املوافقة على اقتراح ٤/١١/١٣٩١ وتاريخ ٢٢٣١٠بناء على خطاب املقام السامي رقم 
مساحة رئيس إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد حبث موضوع حكم رمي مجرة العقبة قبل 

وكذا حكم تقدمي الرمي أيام التشريق  ،شريقورميها يف ليلة اليوم األول من أيام الت ،طلوع الشمس يوم العيد
   .وحكم الرمي ليايل أيام التشريق من قبل هيئة كبار العلماء ،قبل الزوال

هـ ما أعدته ١٣٩٢عرض على جملس هيئة كبار العلماء يف دورا الثانية املنعقدة يف شهر شعبان عام 
  : شتمل على املسائل اآلتيةاللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف موضوع الرمي امل

  .حكم رمي مجرة العقبة قبل طلوع الشمس يوم العيد  )أ (
 .حكم رمي مجرة العقبة ليلة النحر  )ب (

                                         
) املكتبة السلفية : املدينة املنورة ( النووي، أبو زكريا حيىي، شرح اإليضاح يف مناسك احلج مع حاشية ابن حجر : انظر ) 1(

  .٦٢ ص ٢ج ) املكتبة السلفية : املدينة املنورة ( س، شرح منتهى اإلرادات، البهويت، منصور بن يون . ٣٤٥ص 



 ١١٣

 .حكم رمي اجلمار أيام التشريق قبل الزوال  )ج (
 .من أيام التشريق ،حكم رمي اجلمار ليليت اليوم الثاين والثالث  )د (

  : وال أهل العلم وتداوله الرأي فيها قرر ما يليواطالعه على أق ،وبعد دراسة الس للمسائل املذكورة
ومن  ،العاجزين ،وكبار السن ،جواز رمي مجرة العقبة بعد نصف ليلة يوم النحر للضعفاء من النساء -١

   .يالزمهم للقيام بشؤوم؛ ملا ورد من األحاديث واآلثار الدالة على جواز ذلك
ولقول  ، مناسككم خذوا عين : وقوله ،عله لف ،عدم جواز رمي اجلمار أيام التشريق قبل الزوال -٢

 ، أعلم الناسومعلوم أن النيب ، »أيام التشريق كنا نتحني الرمي فإذا زالت الشمس رمينا«ابن عمر 
  .فلو كان ذلك جائزاً قبل الزوال لبينه  ،وأرمحهم ،وأنصح الناس

فإن اخلالف فيها معروف بني  ،ليها أعالهأما ما عدا ذلك من املسائل اخلالفية من أعمال املناسك املشار إ -٣
وينبغي للحاج أن  ،وما زال عمل الناس جارياً على ذلك ،ومدون يف كتب املناسك وغريها ،العلماء

خذوا عين   لقوله  ؛ يف أقواله وأفعاله ما استطاع إىل ذلك سبيالًحيرص على التأسي برسول اهللا 
 .مناسككم 

 ،وعلمه يف تلك املسائل وأمانته اخلالفية أن يستفيت العامي من يثق بدينهويرى الس يف هذه املسألة 
   .ومذهب العامي مذهب من يفتيه

  . على حممد وعلى آله وصحبه وسلموصلي اهللا ،وباهللا التوفيق
ص برمي مجرة العقبة ليلة النحر؛ حيث خص جواز تواملالحظ أن قرار اهليئة املوقر ضيق واسعاً فيما خي

 ،وذا يكون هذا رخصة هلؤالء فقط ، نصف الليل بالضعفاء من النساء وكبار السن والعاجزينرميها بعد
  .ألنه يف حقهم ضرورة ومشقة جتلب الترخيص ؛وليس ملن عداهم

قال  ،يف حني أن املذهب احلنبلي يعد ما بعد نصف الليل وقت جواز لرمي مجرة العقبة للحجاج عامة
  : ت اإلراداىالبهويت يف شرح منته



 ١١٤

 ،واستدل له من حديث عائشة»....أي ليلة النحر ملن وقف قبله ،)من نصف الليل(أي الرمي ) ووقته(«
   )١(»وألنه وقت للدفع من مزدلفة أشبه ما بعد الشمس«: وعلل له أيضاً

  : أو كليهما حني أداء اليمني العام أمام القضاء ،أو اإلجنيل ،خامساً ـ وضع اليد على التوراة
أو عمالً له حساسيته يف الدول  ، منصباً مرموقاًراف العاملية يف الوقت احلاضر على كل من يتوىلمن األع

 ،أو العمل يف القضاء ،ومن هذه األعمال الوظائف يف اجليش ،وإخالصه يف العمل ،أن يؤدي اليمني على والئه
مسلم بعض الوظائف يف بلد وأصبح مألوفاً أن يشغل  ،وقد يكون موجب اليمني دعوى يف احملاكم ،وحنوها

وألهلها كتبهم املقدسة اليت حيلفون  ،أو جتري مقاضاته يف بلد ال حيكم فيها باإلسالم ،يعترب فيها املسلمون أقلية
  فما هو موقف املرء املسلم حيال هذه القضية؟  ،وتوثيقاً للعهد ،عليها تعظيماً هلا

 إىل حرمانه من العمل؟ ىرمبا أد ، بعدم الرغبة يف الوفاءواام له ،ويف هذا طعن عليه ،هل ميتنع عن األداء
 ،وذلك هو تقديس كتب حمرفة ،أو يستجيب ملا هو مطلوب منه فيؤدي اليمني على ما حيرم عليه شرعاً

  واستجابته هلم طعن يف ديانته؟  ،وتعظيم ما ال يستحق التعظيم يف دينه
دون التفات إىل  ،ني على خالف ما هو معظم يف ملتهومطالبته باليم ،ويف حال عدم احترام معتقد املسلم

واإلكراه يف الشرع  ،دون أن ينوي ذلك) مكرهاً(اختالف الدين ليس أمامه إال أداء اليمني حسب رغبتهم 
 به جملس امع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي وهذا ما أفىت ،اإلسالمي ضرورة تقتضي الترخيص بعمل احملظور

  :  هـ وقد ورد النص على هذا احلكم يف العبارة التالية١٤٠٢ للدورة اخلامسة عام يف قراره األول

                                         
 . ٦٢، ص ٢ج) 1(



 ١١٥

والصالة والسالم على من ال نيب بعده سيدنا ونبينا حممد وآله وصحبه وسلم تسليماً  ،احلمد هللا وحده«
   .كثرياً

  : أما بعد
 ،وضع املسلم يده على التوراةفإن جملس امع الفقهي اإلسالمي قد اطلع على السؤال الوارد حول حكم 

أو كليهما عند أداء اليمني القضائية أمام احملاكم يف البالد غري اإلسالمية إذا كان النظام القضائي  ،أو اإلجنيل
  .فيها يوجب ذلك على احلالف

ويف  ،وما ال جيوز يف القسم بوجه عام ،واستعرض الس آراء فقهاء املذاهب حول ما جيوز احللف به
  :  الس إىل القرار التايلىوانته ،ني القضائيةاليم
من كان حالفاً فليحلف باهللا أو   دون شيء آخر لقول الرسول  ،ال جيوز احللف إال باهللا تعاىل -١

  .ليصمت 
 ،أو اإلجنيل أو غريها ليس بالزم لصحة القسم ،أو التوراة ،وضع احلالف يده عند القسم على املصحف  -٢

  .اكم لتغليظ اليمني ليتهيب احلالف من الكذبلكن جيوز إذا رآه احل
 ،ا اآلن حمرفةمألن النسخ املتداولة منه ؛ أن يضع يده عند احللف على التوراة أو اإلجنيلمال جيوز ملسل -٣

وليست األصل املرتل على موسى وعيسى عليهما السالم؛ وألن الشريعة اليت بعث اهللا تعاىل ا نبيه حممد 
 من الشرائع قد نسخت ما قبلها.  

إذا كان القضاء يف بلد ما حكمه غري إسالمي يوجب على من توجهت عليه اليمني وضع يده على  -٤
 ،فإن مل يستجب لطلبه يعترب مكرهاً ، املسلم أن يضع يده على القرآنىأو كليهما فعل ،أو اإلجنيل ،التوراة

 .ذلك تعظيماًوال بأس عليه يف أن يضع يده عليهما أو على أحدمها دون أن ينوي ب



 ١١٦

  )١(. » آله وصحبه وسلمى اهللا على خري خلقه سيدنا حممد وعلىوصل ،واهللا ويل التوفيق
أو جيد على املسلمني أفراداً ومجاعات  ،ومن املسائل الشرعية ذات العالقة بالفرد واألقلية املسلمة مما جد

فة اليت مل يتمكن املسلمون فيها بعد من تأسيس يف البالد الغربية ذات العادات والتقاليد الدينية املسيحية املختل
 ،ومل يبق هلم به أثر ،وحكم بيع املسجد ببلد هاجر منه املسلمون ،مرافقهم اخلاصة م من مساجد يصلون فيها

إىل غري ذلك مما متس احلاجة إىل اإلجابة عنها واالجتهاد فيها بنظر صائب  ،أو مقابر يدفنون فيها موتاهم
   .وتأمل الواقع ،االجتهاد النظري: جيمع بني اجلانبني ،صحيح

وقد وفق اهللا يف اإلجابة على مثل هذه التساؤالت اامع الفقهية واهليئات الشرعية يف العصر احلديث؛ 
  : وقد كانت األسئلة واألجوبة على النحو التايل

ر اإلسالمي بواشنطن فيما قد جاء يف هذا اخلصوص استفساران ضمن استفسارات املعهد العاملي للفك
  : واستئجار الكنائس إلقامة صلوات اجلمع والعيدين فيها وهي ،يتصل ببيع املساجد اليت نزح املسلمون عنها

  : سادساً ـ بيع املسجد إذا انتقل املسلمون عن املنطقة
فكثرياً  ،الء عليهأو االستي ،وخيف تلفه ،ما حكم بيع املسجد إذا انتقل املسلمون عن املنطقة اليت هو فيها

فإذا انتقلت غالبية املسلمني من املنطقة لظروف العمل هجر  ،ما يشتري املسلمون مرتالً وحيولونه مسجداً
واستبداله مبسجد يؤسس يف مكان فيه  ،ومن املمكن بيعه ،وقد يستويل عليه آخرون ،املسجد أو أمهل

سر فرصة استبداله مبسجد آخر فما أقرب الوجوه اليت أو االستبدال؟ وإذا مل تتي ،فما حكم هذا البيع ،مسلمون
  جيوز صرف مثن املسجد فيها؟ 

                                         
هـ حىت الدورة الثامنة لعام ١٣٩٨رابطة العامل اإلسالمي، قرارات جملس امع الفقهي اإلسالمي من دورته األويل لعام ) 1(
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  : اجلواب
أو خيف استيالء  ،أو هجر املسلمون املكان الذي هو فيه ،جيوز بيع املسجد الذي تعطل االنتفاع به«

  )١(. »على أن يشترى بثمنه مكان آخر يتخذ مسجداً ،الكفار عليه
 أو هجر املسلمني للمكان أو خوف استيالء ،م ضرورة بسبب تعطل االنتفاعهذا احلكم يفيد أنه حك

   .الكفار عليه وهي ضرورة تفيد اجلواز
  : سابعاً ـ استئجار الكنائس للصالة فيها

مع وجود التماثيل  ،أو صالة اجلمعة والعيدين ،ما حكم استئجار الكنائس أماكن إلقامة الصلوات اخلمس
 علماً بأن الكنائس ـ يف الغالب ـ أرخص األماكن اليت ميكن استئجارها من ....ةوما حتتويه الكنائس عاد

  أو اهليئات اخلريية لالستفادة منه يف املناسبات هذه دون مقابل؟  ،وبعضها تقدمه اجلامعات ،النصارى
  : اجلواب

تر وتس ،والصور ،وجتتنب الصالة إىل التماثيل ،استئجار الكنائس للصالة ال مانع منه شرعاً عند احلاجة
   )٢(. حبائل إذا كانت باجتاه القبلة

ومن املسائل الشرعية اليت تواجه املسلمني يف بالد الغربة طريقة الدفن اليت تفرض عليهم فيها طرق ختتلف 
وأجاب  ،وقد وجه ذا سؤال إىل جملس امع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي ،شرعاً عن الطرق اإلسالمية

  : قرار اخلامس بشأن دفن املسلمني يف صندوق خشيب مبا نصهعليه يف ال

                                         
 . ٤١سالمي، قرارات وتوصيات ص منظمة املؤمتر اإلسالمي، جممع الفقه اإل) 1(
 .٤٢ـ ٤١منظمة املؤمتر اإلسالمي، جممع الفقه اإلسالمي، ص ) 2(
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  : ثامناً ـ دفن املسلمني يف صندوق خشيب
 وعلى آله صلى اهللا عليهسيدنا ونبينا حممد  ،احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده«

   .وصحبه وسلم
 ، املشرف العام للشباب اإلسالمينظر جملس امع الفقهي اإلسالمي يف موضوع السؤال الوارد من

 ،ستراليا عن حكم دفن أموات املسلمني يف صندوق خشيبسالمية يف والية فكتوريا بأورئيس وفد اجلمعية اإل
إن بعض املسلمني هناك ال يزالون يستحسنون ويتبعون هذه الطريقة : قائالً ،على الطريقة املتبعة لدى املسيحيني
أي يف كفن شرعي دون  ،ورة مسحت للمسلمني بالدفن على الطريقة اإلسالميةرغم أن حكومة الوالية املذك

   .صندوق
  : وبعد التداول واملناقشة قرر جملس امع الفقهي ما يلي

ومنهي  ،والتقليد لغري املسلمني هو حمظور شرعاً ،إن كل عمل أو سلوك يصدر عن مسلم بقصد التشبه -١
   .عنه بصريح األحاديث النبوية

وإن مل يقصد به التشبه م كان  ، يف صندوق إذا قصد به التشبه بغري املسلمني كان حراماًإن الدفن -٢
 .ما مل تدع احلاجة فحينئذ ال بأس به ،مكروهاً
  )١(. »سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً واحلمد هللا رب العاملني على  اهللاىوصل
  : نيـ دفن املسلم يف مقابر غري املسلم تاسعاً

واستفسار آخر واجلواب عليه خبصوص دفن املسلم يف مقابر غري املسلمني موجه إىل جممع الفقه اإلسالمي 
  : جبدة من املعهد العاملي بواشنطن يف العبارة التالية
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  : السؤال اخلامس
 توجد وال ،حيث ال يسمح للدفن خارج املقابر املعدة لذلك ،ما حكم دفن املسلم يف مقابر غري املسلمني

  مقابر خاصة باملسلمني يف معظم الواليات األمريكية واألقطار األوروبية؟ 
  : اجلواب

  )١(. إن دفن املسلم يف مقابر غري املسلمني يف بالد غري إسالمية جائز للضرورة

                                         
 . ٤١ؤمتر اإلسالمي، جممع الفقه اإلسالمي قرارات وتوصيات ص منظمة امل) 1(
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  الضرورة والقضايا االجتماعية
  
 التجنس باجلنسية األجنبية -
  إىل العمل يف حمالت تبيح اخلمر واخلرتيراضطرار الكثري من الطالب املسلمني -
  إنفاق األزواج على عوائلهم من بيع احملرمات -
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  الضرورة والقضايا االجتماعية
تمعات اإلسالمية قد تأثرت يف الوقت احلاضر تأثراً كبرياً ليس خبافومفاهيم ،عادات وتقاليد:  أن ا، 

وقد أصبح هلذا التأثري وجود بارز يف  ،هأرادت ذلك أو مل ترد ،وأوضاعاً باحلياة االجتماعية يف العصر احلديث
  : وبعض هذه األوضاع تتصادم واملفاهيم اإلسالمية ،سواء داخل احلدود أو خارجها ،حياة املسلم اليومية

وقد جسد هذه املشكلة اليت تواجه املسلمني يف أمريكا الشمالية سعادة مدير األحباث والدراسات باملعهد 
وعرض فيه أهم  ،وعضو امع الفقهي جبدة الدكتور طه جابر العلواين ،ي للفكر اإلسالمي بواشنطنالعامل

التابع  ،املشكالت والقضايا الشرعية اليت تواجه املسلمني يف اخلطاب املوجه إىل معايل األمني العام مع الفقه
  : ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة

  حممد احلبيب ابن اخلوجة ـ حفظه اهللا ـ : تاذصاحب السماحة الشيخ اجلليل األس
 ،ال خيفى على مساحتكم أن أمريكا الشمالية يعيش اليوم فيها ما يربو على ثالثة ماليني من املسلمني

وبعضهم ممن  ،تزيد قليالً أو تنقص ،كثريون منهم قد استوطن أجدادهم وآباؤهم هذه البالد منذ مخسني عاماً
كما أن  ،أو اإلحلاد ،أو اليهودية أو الوثنية ،وكانوا قبل ذلك على النصرانية ، حديثاًهداهم اهللا إىل اإلسالم

ويف أوروبا وأمريكا  ،هناك آالفاً من الطالب املسلمني يفدون إىل هذه البالد للدراسة يف جامعاا املختلفة
 ،فال تقل كثرياً عنها ،اليةاجلنوبية أعداد أخرى من هؤالء املسلمني إن مل تزد عن أعدادهم يف أمريكا الشم

   .وأبنائهم ،وعلى أهليهم ،وهلذا النوع من اتمعات خصائص وتأثريات على من يعيشون فيه
 ،أو بآخر سلبياً أو إجيابياً ،بد أن تنعكس على من يعيشون فيها بشكل وهلذه البلدان أنظمة حياة ال

   وأسئلة ، لألقليات املسلمة حاجات فقهيةبالتايل فإنو



 ١٢٣

رة الفقهاء يف هذه دولن ،أو البلدان اليت يشكل املسلمون فيها أغلبية كبرية ،ل أن يثار مثلها يف بالد املسلمنيق
أو ضعف فهمه ملدارك  ،وقلة تثبته ،وتسرع البعض ،األماكن وقصور الكثريين منهم عن مستوى الفتوى

 ،وإثارة منازعات بني املسلمني ،تالففقد حتول كثري من املسائل إىل وسائل اخ ،ومناحي مذاهبهم ،الفقهاء
مث  ،أقلها تفرق قد يؤدي إىل ذوبام يف البيئات اليت يعيشون فيها ،جعلتهم يف وضع سيئ ينذر بعواقب وخيمة

   .ال قدر اهللا ذلك ،نسيان انتمائهم إىل اإلسالم واملسلمني
 ،عليل قليلة األثر يف هذه البيئات وحنوهاأو الفتاوى اليت ال تقترن باالستدالل والت ،ومبا أن الفتاوى الفردية

وتشتد حاجة املسلمني إىل الوصول إىل القول الفصل  ،فقد حرصنا على أن جنمع أهم املسائل اليت تكثر إثارا
وتبصر املسلمني بأمور  ،وحنصل على أجوبة شافية عنها تقطع مادة اجلدل والنقاش ،لنضعها بني أيديكم ،فيها
  .........دينهم
وأئمة املساجد  ،وإجابتنا عنها لتوعية الدعاة ،جو التفضل بإيالء هذه املسائل ما تستحقه من العنايةفنر
   .واإلسهام يف حل عوامل الفرقة واالختالف بني املسلمني ،أحكامها على واملسلمني

محة اهللا والسالم عليكم ور ،ورعاكم ،وفقكم اهللا ،وجتدون مساحتكم شفع خطابنا هذا ثبتاً بتلك املسائل
   .وبركاته
  .)مدير األحباث والدراسات وعضو امع الفقهي جبدة(طه جابر العلواين  /د

 »الضرورة«مما له عالقة بنظرية  ،ويتم هنا استخالص املشاكل االجتماعية من هذا الثبت من األسئلة
   .واإلجابة عليها من جممع الفقه مبنظمة املؤمتر اإلسالمية جبدة

واليت أجاب عليها ، »الضرورة« ـذات العالقة ب ،لألسئلة واألجوبة االجتماعية منهاخيتص العرض هنا 
  وقد جاءت حتت عنوان املسائل اليت  ،امع



 ١٢٤

  : وهي على النحو التايل ،وأوروبا ،واجلنوبية ،يكثر تساؤل املسلمني عنها يف أمريكا الشمالية
علماً بأن معظم الذين قبلوا التجنس ذه  ، أوروبيةأمريكية كانت أو ،ما حكم التجنس باجلنسية األجنبية  -١

أو يعتزمون احلصول عليها يؤكدون أم ما فعلوا ذلك إال ألم قد أوذوا واضطهدوا يف  ،اجلنسيات
  وغريها؟  ،أو التهديد ومصادرة األموال ،بالدهم األصلية بالسجن
 فأي فرق بني أن حيمل ،بالده األصليةدامت األحكام الشرعية واحلدود معطلة يف   وبعضهم يرى أنه ما
وال  ،ويف كليهما ال تطبق األحكام الشرعية ، اختار أن يستوطن فيهالذيوالبلد  ،جنسية البلد الذي اضطهده

 ،أو ديده ،وال ميكن سجنه ،وعرضه ،دمه وماله: وهو يف بلد مهجره مصانة حقوقه الشخصية ،تقام احلدود
  إال إذا فعل ما يستوجب ذلك؟

الواقع بالنسبة هلذا السؤال أنه مل يصدر بصدده جواب رمسي من امع غري أن البحوث املقدمة من و
  : الباحثني بامع أفادوا يف حبوثهم

كما إذا طورد املسلم ومل  ،أن التجنس جبنسية دولة غري مسلمة من األمور اليت يصار إليها مع الضرورة«
ومل يتمكن من اللجوء إىل بلد إسالمي النسداد  ،و ما ماثل ذلكأ ،أو ولده ،أو عرضه ،يأمن على حياته
د اإلسالم مىت وجد الباب ومع ذلك فإنه عليه أن ينوي يف قرارة نفسه العودة إىل بال ،األبواب بني يديه

مكن كما أن عليه أن خيتار من بني الدول اليت يلجأ إليها حالة اخلوف الدولة اليت يت ،واحملذور مرتفعاً ،مفتوحاً
   )١(. »أم اجتماعية ،سواء كانت هذه الواجبات شخصية ،فيها من ممارسة مجيع واجباته الدينية حبرية كاملة

                                         
جملة جممع الفقه اإلسالمي، الدورة الثالثة، العدد الثالث، اجلزء الثاين، عام : جدة ( اخلليلي، أمحد بن محد، أجوبة، ) 1(

 ؛ ١١٠٣، ص  ؛ وانظر أيضاً يف نفس العدد، أجوبة معايل احلاج عبد الرمحن باه١١١٩ص ) م ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٨
 . ١١٥٨ ؛ أجوبة حممد املختار السالمي، ص ١١٢٩أجوبة القاضي حممد تقي الدين العثماين، ص 



 ١٢٥

  : الضرورة والقضايا االجتماعية الفردية
وقد خفف الكثري من تكاليفه يف حاالت  ،وللمصلحة الفردية تقديرها واعتبارها يف الشرع اإلسالمي

له تعلق حبفظ  وقد خص ما ،وغري ذلك ،واملالية ،لمصاحل الفردية الصحيةالضرورة واالضطرار مراعاة ل
  : الكليات اخلمس

برعاية بالغة يف أحكامه وتشريعاته؛ ألن باستقامتها واحملافظة  ،والنسب ،واملال ،والعقل ،والنفس ،الدين
فمن  ،والعكس صحيح ،ؤهوصح أدا ،وسلمت شعائره ،وإذا استقامت احلياة استقام الدين ،عليها تستقيم احلياة

وترجيحاً ملصاحل املسلم يف حاالت  ،مث قدم مصلحة الفرد وأوجد أسباب التخفيف يف العبادات؛ إيثاراً
 ،واملرض ،أو جهد عندما يكون املطلوب منه عمالً بدنياً كالصيام يف السفر ،االضطرار اليت يتعرض فيها ملشقة

   . مالياً كأداء فريضة احلج والعمرةأو بدنياً ،أو مالياً كالكفارات ،وكرب السن
بل إن املصلحة الفردية اخلاصة ضرورة شرعية حيرص الشرع على احملافظة عليها بالقدر واحلد الذي ال 

ومن أجل احملافظة على هذا املقصد من مقاصد الشريعة عمد الشرع الشريف إىل  ،يتعارض ومصلحة اجلماعة
وجعل  ، فيها املسلم للضرر واجلهد بإقامتها على وجهها املعتادالتخفيف لبعض التكاليف يف حاالت يتعرض
  : مقسمة على النحو التايل ،التخفيف أنواعاً؛ ليتناسب مع سببه ومسبباته

  .واجلهاد باألعذار ،واحلج والعمرة ،ختفيف إسقاط؛ كإسقاط اجلمعة :األول«
  .ختفيف تنقيص كالقصر: الثاين
أو  ،واالضطجاع ،والقيام يف الصالة بالقعود ،والغسل بالتيمم ،ءختفيف إبدال كإبدال الوضو: الثالث

  .والصيام بالطعام ،اإلمياء



 ١٢٦

والكفارة على  ،وزكاة الفطر يف رمضان ،وتقدمي الزكاة على احلول ،ختفيف تقدمي كاجلمع :الرابع
   .احلنث

يف حق مشتغل بإنقاذ وتأخري الصالة  ،واملسافر ،وتأخري رمضان للمريض ،ختفيف تأخري كاجلمع: اخلامس
   .أو حنوه ،غريق

والتداوي مبا هو معترب  ،وشرب اخلمر للغصة ،ختفيف ترخيص كصالة املستجمر مع بقية النجو: السادس
  : واستدرك العالئي سابعاً وهو ،من النجاسات
   )١( »ختفيف تغيري كتغيري نظم الصالة يف اخلوف: السابع

فمن باب أوىل أن ينساق هذا التخفيف بأنواعه  ،اختالف أنواعهاوإذا كان هذا صحيحاً يف العبادات على 
  : وغري ذلك ،والصحية ،واملالية ،إىل ما هو أعم وأمشل مثل اجلوانب االجتماعية

مرتكزة  ،ومتطابقة مع هذا االجتاه ،واهليئات الشرعية قرارات عديدة متفقة ،وقد اختذت اامع الفقهية
  : يف ااالت الدينية واالجتماعية واالقتصادية والصحية ،أو حترمياً ،فرد إباحةعلى مبدأ الضرورة يف مصاحل ال

أما فيما يتعلق بالنواحي االجتماعية الفردية فقد مثل جانب منها األجوبة الصادرة عن جممع الفقه 
  : استفسارات املعهد العاملي للفكر اإلسالمي بواشنطن يف املوضوعات التالية على اإلسالمي جبدة

   .اضطرار الكثري من الطالب املسلمني العمل يف حمالت تبيع اخلمور واخلنازير -١
  .إنفاق األزواج على عوائلهم من بيع احملرمات -٢

  : الن واجلواب عليهما كالتايلاوقد ورد السؤ

                                         
 . ٧٥ـ ٧٤السيوطي، األشباه والنظائر، ص ) 1(



 ١٢٧

  : السؤال العاشر واحلادي عشر«
 الدراسة واملعيشة؛ ألن كثرياً يضطر الكثري من الطالب املسلمني إىل العمل يف هذه البالد لتغطية نفقات
 وكثرياً من ال جيد عمالً إال ،منهم ال يكفيه ما يرده من ذويه مما جيعل العمل ضرورة له ال ميكن أن يعيش بدونه

  فما حكم عمله يف هذه احملالت؟  ،وغريه من احملرمات يف مطاعم تبيع اخلمور أو تقدمي وجبات فيها حلم اخلرتير
أو صناعة اخلمور وبيعها لغري املسلمني؟ علماً بأن بعض املسلمني  ،للخمور واخلنازيروما حكم بيع املسلم 

  يف هذه البلدان قد اختذوا من ذلك حرفة هلم؟ 
  : اجلواب

أو  ،العمل يف مطاعم الكفار بشرط أن ال يباشر بنفسه سقي اخلمر ،للمسلم إذا مل جيد عمالً مباحاً شرعاً
   .وحنوها من احملرمات ،وكذلك احلال بالنسبة لتقدمي حلوم اخلنازير ،ر اأو االجتا ،أو صناعتها ،محلها

  : السؤال السادس والعشرون
وزوجام وأوالدهم  ،وما شابه ذلك ،كثري من العائالت املسلمة يعمل رجاهلا يف بيع اخلمور واخلرتير

   فهل عليهم من حرج يف ذلك؟ ،علماً بأم يعيشون مبال الرجل ،كارهون لذلك
  : اجلواب

 ،للزوجة واألوالد غري القادرين على الكسب احلالل أن يأكلوا للضرورة من كسب الزوج احملرم شرعاً
والبحث عن  ،كبيع اخلمر واخلرتير وغريمها من املكاسب احلرام بعد بذل اجلهد يف إقناعه بالكسب احلالل

   )١(. »عمل

                                         
 . ٤٧ ـ٤٢منظمة املؤمتر اإلسالمي، جممع الفقه اإلسالمي، قرارات وتوصيات، ص ) 1(



 

  



 ١٢٩

  
  
  
  
  
  

  املصلحة العامةوالضرورة 
  

  .ية للمصلحة العامة انتزاع امللك-
  .حتديد أرباح التجار -
  .حكم التسعري -



 ١٣٠

  الضرورة واملصلحة العامة
 ،هلا حق األولوية واألفضلية فيما يتعلق حبياة اجلماعة ، يف الشريعة اإلسالميةىتعد املصلحة العامة هدفاً أعل

 ما ،حترص على مصاحل الفردعلماً بأن الشريعة اإلسالمية حتافظ بل  ،ولو كان هذا على حساب مصاحل الفرد
 وال جيوز أخذ .وقد حرم اهللا أخذ األموال إال بأسباب نصبها ،دامت منسجمة مع مصاحل اجلماعة واتمع

   )١(. وال صرفه إال ملستحقه ،شيء منها إال حبقه
ولو  ،ترجحت املصلحة العامة ، بل تالقت يف تعارض واصطدام،فإذا مل تتالق املصلحتان يف انسجام ووئام

فمن مث  ،واملصلحة العامة يف حد ذاا ضرورة من الضرورات اليت جيب اعتبارها ،أدت إىل اإلضرار مبا عداها
واجلماعة على  ،وتباين اهلدفني أصوالً تقتضي تقدمي العامة على اخلاصة ،وضع الفقهاء عند تعارض املصلحتني

  : الفرد منها
أن الضرر اخلاص ال يكون مثل الضرر العام بل «لك  ذ)٢(»يتحمل الضرر اخلاص ألجل دفع ضرر عام« -١

  .»دونه فيدفع الضرر العام به
  : وفرع الفقهاء على هذا فروعاً منها  
 ،والطبيب اجلاهل ، املاجناملفيت: جواز احلجر على البالغ احلر عند أيب حنيفة ـ رمحه اهللا ـ يف ثالث -١

؛ ألم لو تركوا وشأم حيصل من مزاولتهم واملكاري املفلس من مزاولة صناعتهم دفعاً للضرر العام
وتضليل العباد مع تشويش كثري يف الدين  ،كإهالك كثري من الناس جبهل الطبيب ،صناعتهم ضرر عام

   .وغش الناس من املكاري ،مبجون املغين

                                         
  .٢٣٦ ص ١ يف مصاحل األنام، ج ابن عبد السالم، عز الدين، قواعد األحكام) 1(
مؤسسة : مصر ( ابن جنيم، زين العابدين، األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة، حتقيق وتعليق عبد العزيز حممد الوكيل ) 2(

  .٨٧ص )  م١٩٦٨/ هـ ١٣٨٧عام ) احلليب وشركاه للنشر والتوزيع 



 ١٣١

 . دفعاً للضرر عن الغرماء......بيع مال املديون احملبوس -٢
 .عه بغنب فاحشالتسعري عند تعدي أرباب الطعام يف بي -٣
  .وامتناعه من البيع دفعاً للضرر العام ،بيع طعام احملتكر جرباً عليه عند احلاجة -٤
 ) ١( .والنفقات الواجبات ،اإلجبار على قضاء الدين: ومن ذلك أيضاً -٥

واهليئات الشرعية من القرارات ما يعتمد هذه املعايري  ،ويف ضوء هذه القاعدة صدر عن اامع الفقهية
  : بط الشرعية يف املوضوعات التاليةوالضوا

                                         
 .٣٦ ص ١ علي، درر احلكام شرح جملة األحكام ج، حيدر،٨٨ـ٨٧ابن جنيم، األشباه والنظائر، ص: انظر ) 1(



 ١٣٢

  :  بشأن انتزاع امللكية للمصلحة العامة٤/٨/٨٨د ) ٤(أوالً ـ قرار رقم 
  : الصادر من جملس جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي

 ٢٣ـ١٨إن جملس جممع الفقه اإلسالمي يف دورة مؤمتره الرابع جبدة يف اململكة العربية السعودية من 
بعد االطالع على البحوث الواردة إىل امع  ، م١٩٨٨ فرباير ١١ـ٦املوافق  ، هـ١٤٠٨ اآلخرة ىمجاد

  »انتزاع امللك للمصلحة العامة«خبصوص موضوع 
حىت أصبح ذلك من قواطع األحكام  ،من احترام امللكية الفردية ،ويف ضوء ما هو مسلم يف أصول الشريعة

 ،وأن حفظ املال أحد الضروريات اخلمس اليت عرف من مقاصد الشريعة رعايتها ،ورةاملعلومة من الدين بالضر
وعمل  ،مع استحضار ما ثبت بداللة السنة النبوية ،وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صوا

ريعة العامة يف تطبيقاً لقواعد الش ،الصحابة رضي اهللا عنهم فمن بعدهم من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة
   .وحتمل الضرر اخلاص لتفادي الضرر العام ،وترتيل احلاجة العامة مرتلة الضرورة ،رعاية املصاحل
  : قرر ما يلي
 ،أو احلد منها ،وال جيوز تضييق نطاقها ، جيب رعاية امللكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليهاأوالً ـ

   .ومجيع االنتفاعات الشرعية ،شروع التصرف فيه جبميع وجوههوله يف حدود امل ،واملالك مسلط على ملكه
  :  ال جيوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إال مبراعاة الضوابط والشروط الشرعية التاليةثانياً ـ
   . تعويض فوري عادل يقدره أهل اخلربة مبا ال يقل عن مثن املثل العقار مقابلنزعأن يكون  -١



 ١٣٣

  .أو نائبه يف ذلك اال ،مرأن يكون نازعه ويل األ -٢
 ،كاملساجد ،أو حاجة عامة ترتل مرتلتها ،أن يكون الرتع للمصلحة العامة اليت تدعو إليها ضرورة عامة -٣

 .واجلسور ،والطرق
وأال يعجل نزع ملكيته قبل  ،أو اخلاص ،أال يؤول العقار املرتوع من مالكه إىل توظيفه يف االستثمار العام -٤

  .األوان
والغصوب اليت ى  ،أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم يف األرض ،لفت هذه الشروطفإن اخت

   .اهللا تعاىل عنها ورسوله 
على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار املرتوعة ملكيته يف املصلحة املشار إليها تكون أولوية 

   .)١(أو لورثته بالتعويض العادل  ،استرداده ملالكه األصلي
  : بشأن حتديد أرباح التجار) ٨(ثانياً ـ قرار رقم 

  : التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ،الصادر من جملس جممع الفقه اإلسالمي
 األوىل ى مجاد٦ ـ ١إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره اخلامس بالكويت من 

  .م١٩٨٨) ديسمرب( كانون األول ١٥ىل  إ١٠/هـ١٤٠٩
واستماعه ) حتديد أرباح التجار(طالعه على البحوث املقدمة من األعضاء واخلرباء يف موضوع بعد ا

   .للمناقشات اليت دارت حوله
  : قرر

هم وتصرف، وشرائهم ، األصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحراراً يف بيعهمأوالً ـ
  وأمواهلم يف إطار أحكام  ،يف ممتلكام

                                         
 م، اجلزء ١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨منظمة املؤمتر اإلسالمي، جملة جممع الفقه اإلسالمي، الدورة الرابعة، العدد الرابع، عام ) 1(

 .١٧٩٨ـ ١٧٩٧الثاين، ص 



 ١٣٤

  :عمالً مبطلق قوله تعاىل ،وضوابطها ،ة اإلسالمية الغراءالشريع        
                   ...  )٢٩آية : النساء(.  

 بل ذلك متروك لظروف ، يتقيد ا التجار يف معامالم ليس هناك حتديد نسبة معينة للربحثانياً ـ
 ،والسماحة ،القناعة ،مع مراعاة ما تقضي به اآلداب الشرعية من الرفق ،وظروف التاجر والسلع ،التجارة عامة
   .والتيسري

 تضافرت نصوص الشريعة اإلسالمية على وجوب سالمة التعامل من أسباب احلرام ومالبساته ثالثاً ـ
الذي يعود بالضرر على العامة  ،واالحتكار ،وتزييف حقيقة الربح ،واالستغفال ،والتدليس ،واخلديعة ،كالغش
   .واخلاصة

 ، ال يتدخل ويل األمر بالتسعري إال حيث جيد خلالً واضحاً يف األسعار ناشئاًُ من عوامل مصطنعةرابعاً ـ
لى تلك العوامل وأسباب اخللل والغالء والغنب فإن لويل األمر حينئذ التدخل بالوسائل املمكنة اليت تقضي ع

   )١(. الفاحش
  : ثالثاً ـ حكم التسعري

   )٢(حكم التسعري : وقد صدر يف املوضوع نفسه حبث عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بعنوان
  : جاء يف مقدمة البحث املقدم وخالصته العبارة التالية

  : وبعد ،م على من ال نيب بعدهوالصالة والسال ،احلمد هللا وحده
بناء على ما تقرر يف الدورة الثامنة هليئة كبار العلماء املنعقدة يف الرياض يف النصف الثاين من ربيع األول 

من إعداد حبث يف التسعري أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء حبثاً يف ذلك  ، هـ١٣٩٦عام 
  : يشتمل على

                                         
م ١٩٨٨ـ ١٩٨٥/هـ ١٤٠٩ هـ ـ ١٤٠٦منظمة املؤمتر اإلسالمي، جممع الفقه اإلسالمي، قرارات وتوصيات عام ) 1(

 . ٩٦ص 
 . هـ ١٤٠٠ نشر البحث يف جملة البحوث اإلسالمية، العدد السادس، سنة )2(



 ١٣٥

v أو ينقص  ،ل حيد ألهل السوق حد ال يتجاوزونه؟ ومن أراد أن يزيد عن سعر الناسوه ،تعريف التسعري
 هل يلزم بأن يبيع كما يبيع الناس؟

v وما يدخله التسعري من املبيعات ،وبيان من خيتص به التسعري من البائعني. 
v  م؟إوهل جيوزلزام الناس بسعر حمدد يف تأجري عقارا 

  : بشرطنيوخلص البحث إىل أن التسعري جائز 
  .أن يكون التسعري فيما حاجته عامة جلميع الناس: أحدمها«

فمىت حتقق فيه الشرطان كان عدالً وضرباً من  ،أو كثرة الطلب ،أال يكون سبباً لغالء قلة العرض: والثاين
ب وحنو هذه األمور مما هي جمال للتالع ،واألدوية ،ضروب الرعاية العامة لألمر كتسعرية اللحوم واألخباز

 أنس وداخالً فيما نص عليه حديثا ، أو أحدمها كان ذلك ظلماًوإن ختالفا ،وظلم الناس يف بيعها ،بأسعارها
 عنه عمر بن عبد العزيز عامله على األبلة حني حط سعرهم ملنع البحرىوأيب هريرة املتقدمان وهو عني ما ، 

  .»خل بينهم وبني ذلك فإمنا السعر بيد اهللا: فكتب إليه
 ويل األمر أن يسعر عليهم ىأن مصلحة الناس إذا مل تتم إال بالتسعري فعل: اخلالصة« يف النهاية إىل وخلص

وقامت  ،فإذا اندفعت حاجتهم ،وال شطط ،ال وكس ،تسعري عدل ،فيما حتقق فيه الشرطان املتقدمان
   .مصلحتهم بدونه مل يفعل

 داخل يف حكم املمنوع أم جائز؟ تقدم فيما وهل هو ،بقيت اإلشارة إىل حكم التسعري يف أجور العقار
  : سبق أن التسعري ال جيوز إال بتحقق شرطني

  .أن يكون فيه حاجة عامة جلميع الناس: أحدمها
واملساكن املعدة للكراء ليست فيها حاجة  ،أو كثرة الطلب ،لغالء قلة العرضاأال يكون سبب : والثاين

وإذا كان هناك غالء يف أجرة املساكن  ،كنون يف مساكن ميلكوابل الغالب من الناس يس ،عامة جلميع األمة
  وال االمتناع من ،املعدة للكراء يف مدن اململكة فليست نتيجة اتفاق أصحاا على رفع إجيار سكناها



 ١٣٦

 ،أو مها مجيعاً ،والكثرة الكاثرة من طاليب االستئجار ،وإمنا سببه يف الغالب قلة العقار املعد للكراء ،تأجريها
وذلك  ،فضالً على أنه حيد من نشاط احلركة العمرانية يف البالد ،فتسعري إجيار العقار ضرب من الظلم والعدوان

   .وباهللا التوفيق ،وما تتطلبه عوامل منوها وتطورها ،ال يتفق مع مصلحة البالد
   . آله وصحبه وسلمقال ذلك وأماله الفقري إىل ربه حممد بن إبراهيم عبد اللطيف مصلياً على حممد وعلى

  ......... اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبهىهذا ما تيسر إيراده وباهللا التوفيق وصل
   )١(  هـ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء٢١/٧/١٣٩٦حرر يف 
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 ١٣٧

  
  
  
  
  
  

  الضرورة وعقود املعامالت واألسواق املالية
  

 .واملراحبة لآلمر بالشراء ،الوفاء بالوعد -
 .تصحيح الشرط اجلزائي يف العقود -
 .الظروف الطارئة يف العقود املتراخية -
 .حتصيل نفقات لتقدمي عمليات القروض -
 .األسواق املالية -



 ١٣٨

  الضرورة وعقود املعامالت املالية
وال تسري أمور  ،وختتل بدوا احلياة ، أن عقود املعامالت ضرورية للحياة االجتماعيةمن املسلمات فقهاً

فمجتمع األغنياء  ،اتمع اإلنساين على استقامة واعتدال؛ ذلك أن عالقة البشر بعضهم ببعض عالقة تكامل
وفيهم من  ،فمنهم من يرغب االقتناء ويستطيعه ،وتتعدد وتتنوع الرغبات يف اتمع ،حباجة إىل سواعد الفقراء

هم من ال ميلك القدرة على ذلك إىل غري ذلك وفي ، أمواله بنفسهيوفيهم من يستطيع أن ينم ،يرغبه ويعجز عنه
   .املختلفة؛ وهلذا فاألصل فيها اإلباحة ،واالقتصادية ،من النشاطات التجارية

   .وملا منت احلياة وتطورت ،ولو جرت املعامالت على منط واحد دون تنويع لنجم عن هذا مشقة بالغة
  : يقول العالمة جالل الدين السيوطي

من التخفيف (و  ،ويكون سبباً لعدم تعاطيها ،العقود اجلائزة؛ الن لزومها يشقومن التخفيف جواز «
   )١(. »لزوم الالزم وإال مل يستقر بيع وال غريه) أيضاً

 ،وهي اليت ميكن فسخها من أحد الطرفني ،عامالت املالية يف الفقه اإلسالمي إىل عقود جائزةإن تنويع امل
 وأخرى الزمة ال يستطيع أحد املتعاقدين فسخها إال بعد حصوله .خرولو مل تكن موافقة من قبل الطرف اآل

ويقضي على الكثري من احملظورات فيما لو كانت  ،على موافقة الطرف اآلخر يليب ضرورة من الضرورات
   .أو مجيعها الزمة ،مجيعها جائزة

عض املعامالت اليت مل يف إباحة ب) الضرورة(ويصرح العالمة زين العابدين بن إبراهيم بن جنيم عن أثر 
فرفع عنهم املشقة  ، ولكن الشرع الشريف نظر إىل مصلحة العباد واحتياجام الضرورية،يفترض إباحتها

  فذكر من أسباب  ،واملضاربات ،وأصنافاً من املشاركات ،واحلرج بإباحته هلم ضروباً من املعامالت

                                         
 . ٧١السيوطي جالل الدين، األشباه والنظائر، ص ) 1(



 ١٣٩

حني يبلغ األمر من الصعوبة : واملقصود ذا املصطلح: )العسر وعموم البلوى(التخفيف يف الشريعة اإلسالمية 
 ،والسماح به وعدم املؤاخذة عليه ،فينجم عن هذا عفو الشارع ،حداً ال يستطيع أحد يف اتمع أن يتفاداه

   )١(. »إن ما عمت بليته خفت قضيته«: وقال الفقهاء يف مثل هذا
ت على خالف القياس فبيع املوصوف يف الذمة وأجيز ،مذهب احلنفية ضرورة على ومعظم العقود املالية

ومشروعية  ،دفعاً حلاجة املفاليس واالكتفاء برؤية ظاهرة الصربة واألمنوذج، كالسلم جوز على خالف القياس
 ،املسمى ببيع الوفاء ، ومن هذا القبيل بيع األمانة،وخيار نقد الثمن دفعاً للمماطلة ،خيار الشرط دفعاً للندم

  ........وخبارى توسعة جوزه مشايخ بلخ
 ،الشركةو ،والقرض ، واإلبراء،والضمان ،والرهن ،واحلوالة ة،واإلقال ،والتحالف ،ومنه الرد بالعيب

 ،واملضاربة ،على قوهلما املفىت به للحاجة ،واملساقاة ، واملزارعة،واإلجارة ،والوكالة ،احلجرو ،الصلحو
 ، إال ممن عليه حقهوال يستوىف ،احد ال ينتفع إال مبا هو ملكهوالوديعة للمشقة العظيمة يف أن كل و ،والعارية

 ،واإلعارة ،فسهل االنتفاع مبلك الغري بطريق اإلجارة ،وال يتعاطى أموره إال بنفسه ،وال يأخذه إال بكماله
   .ومساقاة ،ومضاربة ،وشركة ،وإيداعاً ،وباالستعانة بالغري وكالة ،والقرض

   .وكفيل ولو بالنفس ،وبالتوثيق على الدين برهن ،حوالةوباالستيفاء من غري املديون 
  .......أو كله إبراء ،وبإسقاط بعض الدين صلحاً

ولزوم الالزمة وإال مل  ،ومن التخفيف جواز العقود اجلائزة؛ ألن لزومها شاق فتكون سبباً لعدم تعاطيها
   )٢(. يستقر بيع وال غريه
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 ١٤٠

إال ما  ،والشروط الصحة إن األصل يف العقود«: لفقهية القائلةوينسجم فقهاً مع هذا االجتاه القاعدة ا
   ......أو ى عنه ،أبطله الشارع

ومعاملة سكت عنها فإنه ال  ،وعقد ، فكل شرط...واملعامالت عفو حىت حيرمها اهللا ،فالعقود والشروط
   )١(. »فإنه سكت عنها رمحة منه من غري نسيان وإمهال ،جيوز القول بتحرميها

   .إن فقه العقود واملعامالت هو فقه الضرورات:  من املبالغة يف شيء أو بدعاً أن يقالوليس
 ،والوسائل التقليدية ،بل والثورات على األساليب القدمية ،والعصر احلديث هو عصر التغريات والتقلبات

بل إنه أحد حماور  ،تومل يكن عامل التجارة واالقتصاد مبنأى عن هذه التغريات والتطورا ،واملفاهيم الثابتة
   .والتطوير املهمة ،التغيري

والفقه اإلسالمي وهو يواجه هذه املتغريات والتطورات يف العقود واملعامالت املالية واالقتصادية جيد يف 
وقوانينه الشرعية كفيل  ،وبقواعده وضوابطه ،بقسميه »الضرورة«ومصدر  ،ورافداً معطاء ،مصادره نبعاً دفاقاً
يف حميط اجتهاد  ،والبدائل املالية واالقتصادية ما مل تنحرف عن مبادئه ومقاصده ، الوسائلباستيعاب كل
   .مجاعي مستنري

والعقود  ،وقد وجد وهللا احلمد أرضية خصبة يف جمامع الفقه واهليئات الشرعية يف معاجلة كثري من القضايا
املالية واالقتصادية املعاصرة اليت اعتمد عليها وفيما يلي عرض لنماذج من قضايا العقود  ،واالقتصادية ،املالية
  .الشرعية »الضرورة« والنظر فيها يف ضوء مصدر ،البحث
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  :واملراحبة لآلمر بالشراء ،بشأن الوفاء بالوعد) ٣و٢(قرار رقم 
 العقد شروطه مىت استوىف ،وجعل للوعد آثاراً عملية قضائية ،اختذ جممع الفقه اإلسالمي جبدة هذا القرار

أو دفع تعويض عن الضرر الواقع فعالً  ،اخليار بني تنفيذ الوعد) اآلمر بالشراء( صاحب الوعد ىركانه؛ فعلوأ
   .بال عذر ،بسبب عدم الوفاء بالوعد

وعدم  ،وسالمتها ،؛ لضبط أمور التجارة واالقتصاد»الضرورة«وهذا القرار يعتمد أساساً على قاعدة 
يزال «وهذا منسجم متاماً مع القاعدة الفقهية القائلة  ،رزاق العباد وحيامذلك أن اختالهلا اختالل أ ،اختالهلا

  : بشأن) ٣ ،٢(وفيما يلي نص القرار رقم ، »الضرر بقدر اإلمكان
  الوفاء بالوعد واملراحبة لآلمر بالشراء 

 ألوىل اى مجاد٦ إىل ١املنعقد يف دورة مؤمتره اخلامس بالكويت من  ،إن جملس جممع الفقه اإلسالمي«
   .م١٩٨٨) ديسمرب( كانون األول ١٥ إىل ١٠/هـ١٤٠٩

واملراحبة لآلمر  ،الوفاء بالوعد(واخلرباء يف موضوعي  ،بعد اطالعه على البحوث املقدمة من األعضاء
  : واستماعه للمناقشات اليت دارت حوهلما) بالشراء

  : قرر
وحصول القبض  ، دخوهلا يف ملك املأمور أن بيع املراحبة لآلمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعدأوالً ـ
وتبعة الرد بالعيب  ،طاملا كانت تقع على املأمور مسئولية التلف قبل التسليم ،هو بيع جائز ،املطلوب شرعاً

   .وانتفت موانعه ،وتوافرت شروط البيع ،اخلفي وحنوه من موجبات الرد بعد التسليم
 للواعد ديانة إال اًيكون ملزم) أمور على وجه االنفرادوهو الذي يصدر من اآلمر أو امل( الوعد ـ ثانياً
    ،وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب ،لعذر



 ١٤٢

وإما بالتعويض عن  ،ويتحدد أثر اإللزام يف هذه احلالة إما بتنفيذ الوعد ،ودخل املوعود يف كلفة نتيجة الوعد
   .بسبب عدم الوفاء بالوعد بال عذر ،الضرر الواقع فعالً

جتوز يف بيع املراحبة بشرط اخليار للمتواعدين كليهما أو ) وهي اليت تصدر من الطرفني( املواعدة ـ الثاًث
حيث  ،فإذا مل يكن هناك خيار فإا ال جتوز؛ ألن املواعدة امللزمة يف بيع املراحبة تشبه البيع نفسه ،أحدمها

 عن بيع اإلنسان ما ليس هي النيب ناك خمالفة ليشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حىت ال تكون هن
   .عنده

  : ويوصي املؤمتر
يف ضوء ما الحظه من أن أكثر املصارف اإلسالمية اجته يف أغلب نشاطاته إىل التمويل عن طريق املراحبة 

   .لآلمر بالشراء
  : يوصي مبا يلي
والسيما إنشاء  ،ية االقتصاد أن يتوسع نشاط مجيع املصارف اإلسالمية يف شىت أساليب تنمأوالً ـ

   .واملضاربة مع أطراف أخرى ،أو عن طريق املشاركة ،املشاريع الصناعية أو التجارية جبهود خاصة
لوضع أصول  ،لدى املصارف اإلسالمية) املراحبة لآلمر بالشراء( أن تدرس احلاالت العملية لتطبيق ثانياً ـ

ببيع املراحبة لآلمر  ،أو اخلاصة ،راعاة األحكام الشرعية العامةوتعني على م ،تعصم من وقوع اخللل يف التطبيق
   )١(» واهللا أعلم.بالشراء

  : تصحيح الشرط اجلزائي يف العقود
أو  ،حتديد زمن اإلجناز ،التصديرو ،والتوريد ،من املواد املهمة جداً والشائعة يف عقود املقاوالت واملشاريع

   ،التسلم حيث اإلخالل به مظنة الضرر
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وتفويت املنافع؛ هلذه االعتبارات الضرورية قررت هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية تصحيح الشرط 
 ،واستندت إىل أدلة عديدة ،والتالعب حبقوق عباد اهللا ،اجلزائي الذي تضمنه العقد؛ سداً ألبواب الفوضى

: ومن مجلة فقه الضرورة .وتفويت املنافع ،ضررأن اإلخالل بالشرط اجلزائي مظنة لل: وحيثيات خمتلفة من بينها
  : وفيما يلي نص ما صدر عن اهليئة املوقرة ذا املوضوع ،أن الضرر يرفع بقدر اإلمكان

  : ملخص قرار اهليئة
  : احلمد هللا[

 ومناقشة ،بعد مداولة الرأي واملناقشة واستعراض املسائل اليت ميكن أن يقاس عليها الشرط اجلزائي
  :واإليراد عليه وتأمل قوله تعاىل ،سه على تلك املسائلتوجيه قيا                   

      .......  )١آية : املائدة(.  
 ولقول ؛شروطهم إال شرطاً أحل حراماً أو حرم حالالً  على املسلمون :  من قولهوما روي عنه 
من أن األصل يف : واالعتماد على القول الصحيح ،»حلقوق عند الشروطمقاطع ا«: عمر رضي اهللا عنه
  .وأنه ال حيرم منها ويبطل إال ما دل الشرع على حترميه وإبطاله نصاً أو قياساً ،الشروط الصحة

وتقسيم الصحيحة إىل  ،واستعراض ما ذكره أهل العلم من تقسيم الشروط يف العقود إىل صحيحة وفاسدة
  : ثالثة أنواع

  .وحلول الثمن ،كاشتراط التقابض: شرط يقتضيه العقد :حدهاأ
أو صفة يف  ،كاشتراط صفة يف الثمن كالتأجيل أو الرهن أو الكفيل به: شرط من مصلحة العقد :الثاين

  .املثمن ككون األمة بكراً
كاشتراط وال منافياً ملقتضاه  ،وال من مصلحته ،وليس من مقتضى العقد ،شرط فيه منفعة معلومة :الثالث

  . شهراً الدارسكىنالبائع 
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  :  إىل ثالثة أنواعةوتقسيم الفاسد
  .أو حنو ذلك ،أو إجارة ،اشتراط أحد طريف العقد على الطرف الثاين عقداً آخر كبيع :أحدمها
وال  ،أو يهب ،أو أال يبيع ،كأن يشترط يف املبيع أال خسارة عليه:  العقدىاشتراط ما ينايف مقتض: الثاين
  .يعتق

  .بعتك إن جاء فالن: الشرط الذي يتعلق به العقد كقوله: الثالث
وظهور أنه من الشروط اليت تعترب من مصلحة العقد؛ إذ هو حافز إلكمال  ،وبتطبيق الشرط اجلزائي عليها

: واالستئناس مبا رواه البخاري يف صحيحه بسنده عن ابن سريين أن رجالً قال لكريه ،العقد يف وقته احملدود له
من شرط على «: فلم خيرج فقال شريح ،دخل ركابك فإن مل أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهمأ

إن مل آتك األربعاء : إن رجالً باع طعاماً وقال: وقال أيوب عن ابن سريين، »غري مكره فهو عليه ،نفسه طائعاً
وفضالً عن ذلك فهو  ،ليه عىفقض »أنت أخلفت«: فقال شريح للمشتري ،فلم جييء ،فليس بيين وبينك بيع

ويف القول بتصحيح الشرط  ،وتفويت املنافع ،حيث إن اإلخالل به مظنة الضرر ،يف مقابلة اإلخالل بااللتزام
 ،وسبب من أسباب احلفز على الوفاء بالعهود ،والتالعب حبقوق عباد اهللا ،اجلزائي سد ألبواب الفوضى
  :والعقود؛ حتقيقاً لقوله تعاىل          .......  )١آية : املائدة(  

 ،أن الشرط اجلزائي الذي جيري اشتراطه يف العقود شرط صحيح: لذلك كله فإن الس يقرر باإلمجاع
لعذر مسقطاً فيكون ا ،يعترب شرعاً ،ما مل يكن هناك عذر يف اإلخالل بااللتزام املوجب له ،معترب جيب األخذ به
  .لوجوبه حىت يزول

ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد  ،وإذا كان الشرط اجلزائي كثرياً عرفاً حبيث يراد به التهديد املايل
   الشرعية فيجب الرجوع يف ذلك إىل العدل
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ويرجع تقدير ذلك عند االختالف إىل احلاكم  ،أو حلق من مضرة ،على حسب ما فات من منفعة ،واإلنصاف
.....  :شرعي عن طريق أهل اخلربة والنظر؛ عمالً بقوله تعالال             

   ....  )وقوله تعاىل .)٥٨آية : النساء: .....                
      .....  )وبقوله  ،)٨آية : املائدة: »ىوصل ،وباهللا التوفيق، »ال ضرر وال ضرار 

  )١(]اهللا على حممد وعلى آله وصحبه وسلم
  : الضرورة والظروف الطارئة يف العقود املتراخية

هور بل يستغرق إجناز مشاريعها الش ،أصبح مألوفاً وشائعاً يف العصر احلديث إبرام عقود لفترة طويلة
أو يكون تنفيذها له طابع االستمرار على طول فترة العقد كعقود  ،كمقاوالت اإلنشاءات ،السنني العديدة

 وختتل أسعار املواد خالل تلك الفترة بسبب أحداث طارئة؛ ،أو األهلية ،التغذية ملرفق من املرافق احلكومية
 أطراف العقد الذي يتعذر عليه الوفاء بالعقد حسب وبالنظر إىل األضرار اليت تلحق بأحد ،أو حملياً ،عاملياً

ولكثرة حدوث هذا النوع من األحداث يف العصر احلديث أصبح النظر يف مثل هذه القضايا  ،أسعاره األوىل
صدر بشأا قراراً يكفل رفع أو ،وقد حبث جملس امع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي هذه املشكلة ،ملحاً

والطلب من  ،فجعل للقاضي عند التنازع ،وحتقيق العدالة ،واعتبار هذا ضرورة حلل الرتاع ،الضرر عن الطرفني
منعاً للضرر  ،بصورة توزع اخلسارة على الطرفني املتعاقدين ،أحد الطرفني تعديل احلقوق وااللتزامات العقدية

  : وهذا ما تعرض له بالتفصيل القرار التايل ،املرهق ألحد العاقدين

                                         
 )٢١٤ ـ٢١٣ ص أحباث هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية( ) 1(
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  : لسابع بشأنالقرار ا
  : الظروف الطارئة وتأثريها يف احلقوق وااللتزامات العقدية

 .وسلم تسليماً كثرياً ،سيدنا ونبينا حممد وصحبه ،احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده[
  : أما بعد

وحنوها من طرأ بعد إبرام عقود التعهد يفقد عرض على جملس امع الفقهي اإلسالمي مشكلة ما قد 
واألحوال ذات التأثري  ،من تبدل مفاجئ يف الظروف ،يف خمتلف املوضوعات ،العقود ذات التنفيذ املتراخي

 منها من حقوق وما حساباما؛ فيما يعطيه العقد كالالكبري يف ميزان التعادل الذي بين عليه الطرفان املتعاقدان 
  .)الظروف الطارئة( لعرف التعاملي بـمما يسمى اليوم يف ا ،حيمله إياه من التزامات

 ،حوال التعامل وأشكاله توجب التفكري يف حل فقهيأوقد عرضت مع املشكلة أمثلة هلا من واقع 
  : فمن صور هذه املشكلة األمثلة التالية ،ونظائرها الكثرية ،عادل يقضي على املشكلة يف تلك األمثلة ،مناسب
وحدد فيه سعر  ،برية حيتاج إنشاؤها إىل مدة طويلة مت بني طرفنيلو أن عقد مقاولة على إنشاء بناية ك  -١

وكانت كلفة املواد األولية من حديد وأمسنت  ،املتر املكعب من البناء وكسوته مببلغ مائة دينار مثالً
أو  ،فوقعت حرب غري متوقعة ،وأخشاب وسواها وأجور عمال تبلغ عند العقد للمتر الواحد مثانني ديناراً

جيعل  ،وارتفعت ا األسعار ارتفاعاً كبرياً ،واالسترياد ،ر خالل التنفيذ وقطعت االتصاالتحادث آخ
  .تنفيذ االلتزام مرهقاً جداً

 ،وفواكه ، وبيض وخضروات،ولنب ،وجنب ،من حلم ، لو أن متعهداً يف عقد توريد أرزاق عينية يومياً -٢
بأسعار اتفق عليها يف  ،و إىل دار ضيافة حكوميةأ ،أو إىل جامعة فيها أقسام داخلية ،وحنوها إىل مستشفى
أو جاء جراد جرد  ،أو زلزال ،أو فيضان ،أو طوفان ،ة يف البالدحفحدثت جائ ،كل صنف ملدى عام
  فارتفعت األسعار إىل ،احملاصيل الزراعية
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 .الاإىل غري ذلك من األمثلة املتصورة يف هذا  ،أضعاف كثرية عما كانت عليه عند عقد التوريد  
فما احلكم الشرعي الذي يوجبه فقه الشريعة يف مثل هذه األحوال اليت أصبحت كثرية الوقوع يف العصر 

وفتح األنفاق  ،كالتعهد مع احلكومات يف شق الطرق الكبرية ،احلاضر الذي متيز بالعقود الضخمة بقيمة املاليني
أو  ،واملستشفيات العظيمة ،أو للسكىن ،مةوامعات لدوائر احلكو ،وإنشاء اجلسور العظيمة ،يف اجلبال
وحنو ذلك مما مل  ، وكذا املقاوالت اليت تعقد مع مؤسسات أو شركات كربى لبناء مصانع ضخمة،اجلامعات

   .يكن له وجود يف املاضي البعيد
ر فهل يبقى املتعاقد امللتزم على حدود عقده وأسعاره قبل تبدل الظروف وطروء التغيريات الكبرية املشا

متسكاً مبقتضى العقد وحدوده يف األسعار  ،أو ساحقة ،ةمهما تكبد يف ذلك من خسائر ماحق ،إليهما
وحيقق  ،السمحة العادلة يعيد كفيت امليزان إىل التعادل ،أو له خمرج وعالج من فقه الشريعة احلكيمة ،والكميات

   اإلنصاف بقدر اإلمكان بني الطرفني؟
ائر الفقهية ذات الصلة ذا املوضوع من فقه املذاهب واستعرض قواعد وقد نظر جملس امع يف النظ
وميكن أن يوصي باحلكم القياسي؛ واالجتهاد الواجب فقهاً يف هذا  ،الشريعة ذات العالقة مما يستأنس به

  : الشأن؛ كما رجع إىل آراء فقهاء املذاهب فوجد ما يلي
 ،والطوفان ،كاحلرب ،ة اليت يتعذر فيها استيفاء املنفعةإن اإلجارة جيوز للمستأجر فسخها بالطوارئ العام -١

مما يدل على أن جواز  ،بل احلنفية يسوغون فسخ اإلجارة أيضاً باألعذار اخلاصة باملستأجر ،وحنو ذلك
وذكر ابن رشد  ،فيمكن القول أنه حمل اتفاق ،فسخها بالطوارئ العامة مقبول لديهم أيضاً بطريق األولوية

أحكام (: حتت عنوان)  من طبعة اخلاجني األوىل باملطبعة اجلمالية مبصر١٩٢ص  ،٢جزء (هد يف بداية ات
  أي البعلية اليت تشرب من (عند مالك أن أرض املطر «: أنه) الطوارئ
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أو إذا زرعها املكتري فلم ينبت الزرع ملكان  ،إذا كريت فمنع القحط من زراعتها) ماء السماء فقط  
وكذلك إذا استعذرت باملطر حىت انقضى زمن الزراعة فلم يتمكن  ،خأن الكراء ينفس) أي بسببه( ،القحط

  .انتهى كالم ابن رشد »املكتري من زراعتها
إذا : نهأ) ٣٠ص  ،٦املطبوع مع الشرع الكبري ج (وذكر ابن قدامة املقدسي يف كتاب اإلجارة من املغين  -٢

أو حتصر البلد فامتنع اخلروج إىل  ،ني املستأجرةحدث خوف عام مينع من سكىن ذلك املكان الذي فيه الع
مينع املستأجر  ،فهذا يثبت للمستأجر خيار الفسخ؛ ألنه أمر غالب ،األرض املستأجرة للزرع أو حنو ذلك

مل ..........مثل أن خياف وحده لقرب أعدائه ،فأما إذا كان اخلوف خاصاً باملستأجر ،من استيفاء املنفعة
  .ال مينع استيفاء املنفعة بالكلية فأشبه مرضه ،ر خيتص بهألنه عذ ؛ميلك الفسخ

أنه ال تنفسخ اإلجارة : ٢٣٩ ص ٥وقد نص اإلمام النووي ـ رمحه اهللا ـ يف روضة الطالبني ج  -٣
أو حانوتاً  ،وذلك كما إذا استأجر دابة للسفر عليها فمرض ،سواء أكانت إجارة عني أو ذمة ،باألعذار
وكذا لو كان : قال النووي ،أو استأجر محاماً فتعذر الوقود ،ت تلك احلرفةأو هلكت آال ،حلرفة فندم

 ،فعادوا ،وكان أهله مسافرين ،أو أكرى داره ،وعجز عن اخلروج مع الدابة ،العذر للمؤجر بأن مرض
 هـ .اإذ ال خلل يف املعقود عليه  ؛فال فسخ يف شيء من ذلك: أو تأهل قال ،واحتاج إىل الدار

: باألسباب العامة ،علماء ـ رمحهم اهللا ـ يف اجلوائح اليت جتتاح الثمار املبيعة على األشجارما يذكره ال  -٤
وحنو ذلك مما هو عام؛ حيث يقررون سقوط ما يقابل  ،والرياح ،واألمطار ،وشدة احلر ،واجلراد ،كالربد

 .وهي قضية اجلوائح املشهورة يف السنة والفقه ،اهلالك باجلوائح من الثمن
 أن من استأجر ما تكون منفعة ٣٧٦يخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ يف خمتصر الفتاوى ص ذكر ش  -٥

   مثل احلمام والفندق ، الناسةإجارته لعام



 ١٤٩

أو حتول سلطان وحنوه فإنه حيط  ،أو حرب ،أو اخلوف ،فنقصت املنفعة املعروفة؛ لقلة الزبون ،والقيسارية  
  .ص من املنفعةا نقمعن املستأجر من األجرة بقدر 

أو  ،ولو استأجر دابة لريكبها«: من اجلزء السابق الذكر نفسه) ٢٩(وقال ابن قدامة أيضاً يف الصفحة   -٦
فلم حيج الناس  ،أو اكترى إىل مكة ،فانقطعت الطريق إليه خلوف حادث ،حيمل عليها إىل مكان معني
أحب إبقاءها إىل حني إمكان استيفاء وإن  ،فلكل واحد منهما فسخ اإلجارة ،ذلك العام من تلك الطريق

 .»املنفعة جاز
إن الفسخ «: )١٩٧ص  ،٤ج(وقال الكاساين من فقهاء احلنفية يف اإلجارة من كتاب بدائع الصنائع      

والشرع؛ ألنه  ،وإن إنكار الفسخ عند حتقق العذر خروج عن العقد ،يف احلقيقة امتناع من التزام الضرر
وهذا قبيح عقالً  ،فسكن الوجع جيرب على القلع ، لقلعهافاستأجر رجالً ،يقتضي أن من اشتكى ضرسه

  .»وشرعاً
هذا وقد ذكر فقهاء املذاهب يف حكم األعذار الطارئة يف املزارعة واملساقاة واملغارسة شبيه ما ذكروا      

   .يف اإلجارة
 ، اليت جتتاح الثمار بربدوقرر كثري من فقهاء املذاهب يف اجلوائح ، وأصحابه من بعدهقضي رسول اهللا   -٧

أا تسقط من مثن الثمار اليت بيعت على أشجارها  ،وحنو ذلك من اآلفات ،أو دودة ،أو جراد ،أو صقيع
   .وإن عمت الثمر كله تسقط الثمن كله ،ما يعادل قيمة ما أتلفته اجلائحة

اهب من قوله هذا قاعدة وقد اختذ فقهاء املذ ال ضرر وال ضرار  :  فيما ثبت عنهقال رسول اهللا   -٨
وإزالته  ،وفرعوا عليها أحكاماً ال حتصى يف دفع الضرر ،فقهية اعتربوها من دعائم الفقه الكربى األساسية

  .يف خمتلف األبواب
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ومما ال شك فيه أن العقد الذي يعقد وفقاً لنظامه الشرعي يكون ملزماً لعاقديه قضاء؛ عمالً بقوله تعاىل يف 
  :كتابه العزيز         .......  )١آية : املائدة(.  

وقد وجد امع يف  ،ولكن قوة العقد امللزمة ليست أقوى من النص الشرعي امللزم للمخاطبني به كافة
 ،ادة حبسب طبيعتهومعايري حكمة التشريع أن املشقة ال ينفك عنها التكليف ع ،مقاييس التكاليف الشرعية
 ،وال توجب فيه التخفيف ،ال تسقط التكليف ،ومشقة اجلوع والعطش يف الصيام ،كمشقة القيام يف الصالة

كمشقة املريض  ،أو خففته ،أسقطته ،ولكنها إذا جاوزت احلدود الطبيعية للمشقة املعتادة يف كل تكليف حبسبه
فإن املشقة املرهقة عندئذ  ،واألعرج يف اجلهاد ،عمىوكمشقة األ ،ومشقته يف الصيام ،يف قيامه يف الصالة

وقد نص على ذلك وأسهب يف  ،يدفع احلد املرهق منها ،بالسبب الطارئ االستثنائي توجب تدبرياً استثنائياً
وأتى عليه بكثري من األمثلة يف أحكام الشريعة اإلمام أبو إسحاق الشاطيب ـ رمحه اهللا ـ يف كتابه  ،بيانه

  .) يف أصول الشريعةاملوافقات(
 ،فيتضح من ذلك أن اخلسارة املعتادة يف تقلبات التجارة ال تأثري هلا يف العقود؛ ألا من طبيعة التجارة

ولكنها إذا جاوزت املعتاد املألوف كثرياً مبثل تلك األسباب الطارئة اآلنفة الذكر  ،وتقلباا اليت ال تنفك عنها
   .توجب عندئذ تدبرياٌ استثنائياً

  ) عالم املوقعنيإ(ويقول ابن القيم ـ رمحه اهللا ـ يف كتابه 
إن اهللا أرسل رسله وأنزل كتبه بالعدل الذي قامت به السموات واألرض وكل أمر أخرج من العدل إىل «
وحيثما ظهرت دالئل العدل وأسفر وجهه فثم  ،ومن املصلحة إىل عكسها فليس من شرع اهللا يف شيء ،اجلور

 ،وهذا القصد ال ميكن جتاهله ،وحتدده ظروف العقد ،إمنا تكشف عنه ،وقصد العاقدين ،»هوأمر ،شرع اهللا
أن العربة يف العقود للمقاصد «: فمن القواعد املقررة يف فقه الشريعة ،واألخذ حبرفية العقد مهما كانت النتائج

  .»واملعاين ال لأللفاظ واملباين



 ١٥١

ألجل إجياد  ،ال املعروضة آنفاً يف العقود املتراخية التنفيذوال خيفى أن طريق التدخل يف مثل تلك األحو
ففي ضوء هذه القواعد والنصوص املعروضة اليت  ،إمنا هو من اختصاص القضاء ،احلل العادل الذي يزيل اجلور

  : يقرر الفقه اإلسالمي ما يلي ،تنري طريق احلل الفقهي السديد يف هذه القضية املستجدة األمهية
إذا تبدلت الظروف اليت مت فيها ) واملقاوالت ،والتعهدات ،كعقود التوريد(املتراخية التنفيذ يف العقود   -١

بأسباب طارئة عامة مل تكن متوقعة حني  ،تغيرياً كبرياً ،التعاقد تبدالً غري األوضاع والتكاليف واألسعار
ري معتادة من تقلبات األسعار يف غ ،لحق بامللتزم خسائر جسيمةفأصبح ا تنفيذ االلتزام العقدي ي ،التعاقد

فإنه حيق للقاضي يف  ،أو إمهال من امللتزم يف تنفيذ التزاماته ،ومل يكن ذلك نتيجة تقصري ،طرق التجارة
بصورة توزع القدر  ،وااللتزامات العقدية ،الطلب تعديل احلقوق على وبناًء ،هذه احلال عند التنازع

كما جيوز له أن يفسخ العقد فيما مل يتم تنفيذه  ،رفني املتعاقديناملتجاوز للمتعاقد من اخلسارة على الط
وذلك مع تعويض عادل للملتزم له  ،وأسهل يف القضية املعروضة عليه  أن فسخه أصلحىإذا رأ ،منه

جيرب له جانباً معقوالً من اخلسارة اليت تلحقه من فسخ العقد حبيث يتحقق عدل  ،صاحب احلق يف التنفيذ
   .الثقات ،ويعتمد القاضي يف هذه املوازنات مجيعاً رأي أهل اخلربة ،إرهاق للملتزمدون  ،بينهما

وال يتضرر  ،وحيق للقاضي أيضاً أن ميهل امللتزم إذا وجد أن السبب طارئ قابل للزوال يف وقت قصري  -٢
  .امللتزم له كثرياً ذا اإلمهال

حتقيقاً للعدل الواجب بني  ، أصول الشريعةهذا وإن جملس امع الفقهي يرى يف هذا احلل املستمد من
وأن هذا احلل أشبه بالفقه الشرعي  ،ومنعاً للضرر املرهق ألحد العاقدين بسبب ال يد له فيه ،طريف العقد
  .واهللا ويل التوفيق ،وعدهلا ،ومقاصدها العامة ،وأقرب إىل قواعد الشريعة ،احلكيم
   )١(] نبينا حممد وعلى آله وصحبه على  اهللاىوصل

                                         
 هـ، ١٣٩٨رابطة العامل اإلسالمي، قرارات جملس امع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي من دورته األوىل عام ) 1(

 .١٠٤ ـ ٩٩ هـ، ص ١٤٠٥حىت الدورة الثامنة لعام 



 ١٥٢

  :)رسم خدمة(حتصيل نفقات لتقدمي عمليات القروض 
حرمة أخذ فائدة على القرض ) املعلوم من الدين بالضرورة(أو ما يسمى  ،من املسلمات يف الفقه اإلسالمي

أن «: حيث القاعدة ،واملشاريع التجارية ،أو لتمويل االستثمارات ،قليلة كانت أو كثرية لسد حاجات األفراد
تؤول إىل وحيلة ضر سد كل وسيلة اومن مث حاول الفقهاء يف املاضي واحل ،»عاً فهو حرامكل قرض جر نف

ومندوب بذل املال من قبل املوسرين  ،أخذ فوائد على القروض؛ حيث إن القرض باب من أبواب اإلحسان
  : تبارك وتعاىلمن غري استغالل حلاجتهم؛ امتثاالً ألمر املوىل ،إلخوام املعسرين     

                                   
                  )٢٧٩ ،٢٧٨آية : البقرة(.  

  .وتكلفة إلجراءاته ،وال ميكن ادعاء نفقات ،والقرض يف صوره البسيطة من فرد إىل فرد أمر معتاد
فإنه  ،وخاصة ما يكون متويالً ملشاريع كبرية ،مستوى الدول على أو ،أما القرض على مستوى األمة

وأصحاب  ،وفريقاً من اإلداريني ،واتصاالت ،واصالتوم ،ومكاتب ،وموظفني ،ومتابعات ،يتطلب دراسات
 ،ومثل هذه املرافق يفترض أن يقوم ا بيت مال املسلمني حسبة هللا ،وكلها تتطلب نفقات باهظة ،اخلربات

 احلال اإلنفاق على مثل ىوال معىن استدع ،وملا مل يكن له وجود ال شكالً ،ووفاء حلق املسلم يف الدولة املسلمة
 ،وانتظامه ،ال بدفع املستفيدين أجور تلك اخلدمات فحسب؛ ضرورة من الضرورات لضمان سريههذه األعم

وألجل هذه الضرورة أصدر جممع الفقه اإلسالمي قرارين ذا  ،وإال اختلت بعدمها اتمعات املسلمة
  : اخلصوص

  .المي للتنمية وذلك فيما خيص أجور خدمات القروض يف البنك اإلس،على املستوى الدويل :أحدمها



 ١٥٣

   .وشرائها ،خاص بتحصيل نفقات لتقدمي عمليات القروض ومتابعتها لبناء املساكن :ثانيهما
  : وهي كالتايل

  :)١(األول ـ قرار رقم 
  : استفسارات البنك اإلسالمي للتنمية

 ٨هلامشية من إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الثالث بعمان عاصمة اململكة األردنية ا
  .م١٩٨٦ أكتوبر ١٦ ـ١١/ هـ١٤٠٧ صفر ١٣ـ 

 إىل ما ىانته ،بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة جلميع االستفسارات اليت تقدم ا البنك إىل امع
  : يلي

  : خبصوص أجور خدمات القروض يف البنك اإلسالمي للتنمية  ) أ(
  : قرر جملس امع اعتماد املبادئ التالية

  .جور عن خدمات القروضجواز أخذ أ -١
 .أن يكون ذلك يف حدود النفقات الفعلية -٢
  )١(ألا من الربا احلرم شرعاً  ؛كل زيادة على اخلدمات الفعلية حمرمة -٣

  : بشأن التمويل العقاري لبناء املساكن وشرائها) ٥٢/١/٦(قرار رقم : الثاين
 ١٧دة يف اململكة العربية السعودية من إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السادس جب

  .م١٩٩٠) مارس( آذار ٢٠ إىل ١٤ هـ املوافق ١٤١٠ شعبان ٢٣إىل 
  .»التمويل العقاري لبناء املساكن وشرائها«: بعد اطالعه على البحوث الوارد إىل امع خبصوص موضوع

   .واستماعه للمناقشات اليت دارت حوله

                                         
 .٢٧منظمة املؤمتر اإلسالمي، جممع الفقه اإلسالمي قرارات وتوصيات ص ) 1(



 ١٥٤

  : قرر
وأن الطريقة  ،وينبغي أن يوفر بالطرق املشروعة مبال حالل ،ساسية لإلنسانأن املسكن من احلاجات األ -١

هي طريقة حمرمة  ،من اإلقراض بفائدة قلت أو كثرت ،اليت تسلكها البنوك العقارية واإلسكانية وحنوها
   .شرعا ملا فيها من التعامل بالربا

فضالً عن إمكانية توفريه (ن بالتملك لتوفري املسك ،هناك طرق مشروعة يستغىن ا عن الطريقة احملرمة -٢
 : منها) باإلجيار

تستوفيها بأقساط مالئمة  ،أن تقدم الدولة للراغبني يف متلك مساكن قروضاً خمصصة إلنشاء املساكن  )أ (
؛ على أنه إذا دعت )رسم خدمة(أم حتت ستار اعتبارها  ،سواء أكانت الفائدة صرحية ،بدون فائدة

ومتابعتها وجب أن يقتصر فيها على التكاليف  ،مي عمليات القروضاحلاجة إىل حتصيل نفقات لتقد
  .للدورة الثالثة هلذا امع) ١(من القرار رقم ) أ(على النحو املبني يف الفقرة  ،الفعلية لعملية القرض

أن تتوىل الدول القادرة إنشاء املساكن وتبيعها للراغبني يف متلك مساكن باألجل واألقساط  )ب (
 .هلذه الدورة) ٥٣/٢/٦(عية املبينة يف القرار بالضوابط الشر

  . املستثمرون من األفراد أو الشركات بناء مساكن تباع باألجلأن يتوىل )ج (
أن متلك املساكن عن طريق عقد االستصناع ـ على أساس اعتباره الزماً ـ وبذلك يتم شراء   )د (

دون وجوب تعجيل مجيع  ،اعاملؤدية للرت ،حبسب الوصف الدقيق املزيل للجهالة ،املسكن قبل بنائه
مع مراعاة الشروط واألحوال املقررة لعقد االستصناع  ،بل جيوز تأجيله بأقساط يتفق عليها ،الثمن

 .لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم



 ١٥٥

  : ويوصى
   )١( .مبواصلة النظر إلجياد طرق أخرى مشروعة توفر متلك املساكن للراغبني يف ذلك

  : ملاليةالضرورة واألسواق ا
عقد هلا جممع الفقه اإلسالمي جبدة ندوة خاصة بالتعاون مع املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب بالبنك 

مجع هلا عدداٌ من  ،وباستضافة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باململكة العربية املغربية ،اإلسالمي للتنمية
   .وفقهية ،وقدمت حبوث عديدة اقتصادية ،واالقتصاديني ،الفقهاء

  : وفيما خيتص بفقه الضرورة وتطبيقاا املعاصرة يف هذا املوضوع فإن الفقرتني
ففي الفقرة  ،األوىل والثالثة يف قرار امع ذا اخلصوصي تعرب عن هذا املعىن بعبارات اصطالحية أصولية

باعتبار ما  ،ظ املال وتنميتهأن االهتمام باألسواق املالية هو من متام الواجب يف حف«: ينص القرار على) ١(
  .»أو دنيوية ،وأداء ما يف املال من حقوق دينية ،يستتبعه من التعاون لسد احلاجات العامة

إن فكرة األسواق املالية تقوم على أنظمة إدارية وإجرائية؛ ولذا يستند االلتزام ا إىل : )٣(ويف الفقرة 
  :  القرار وفيما يلي نص....تطبيق قاعدة املصاحل املرسلة

  : بشأن األسواق املالية) ٦١/١٠/٦(قرار رقم 
 ١٧إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السادس جبدة يف اململكة العربية السعودية من 

  .م١٩٩٠) مارس( آذار ٢٠ ـ ١٤ هـ املوافق ١٤١٠ شعبان ٢٣إىل 

                                         
 ١٩٩٠/  هـ١٤١٠ر اإلسالمي، جممع الفقه اإلسالمي، القرارات والتوصيات يف دورة مؤمتره السادس عام منظمة املؤمت) 1(

 . ٢ ـ ١م، ص 



 ١٥٦

 ٢٠املنعقدة يف الرباط  »األسواق املالية«يف ندوة بعد اطالعه على األحباث والتوصيات والنتائج املقدمة 
م بالتعاون بني هذا امع واملعهد اإلسالمي للبحوث ٢٤/١٠/١٩٨٩ ـ٢٠/ هـ١٤١٠ ربيع الثاين ٢٤ـ

   .وباستضافة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باململكة املغربية ،والتدريب بالبنك اإلسالمي للتنمية
وتنمية  ، واستثمار املال،شريعة اإلسالمية من احلث على الكسب احلاللويف ضوء ما هو مقرر يف ال

ومنها خماطر  ،املدخرات على أسس االستثمار اإلسالمي القائم على املشاركة يف األعباء وحتمل املخاطر
   .املديونية

البحث عن و ،ولكون االهتمام ا ،وتنشيط استثمارها ،وملا لألسواق املالية من دور يف تداول األموال
ويتالقى مع اجلهود األصيلة  ،أحكامها يليب حاجة ماسة لتعريف الناس بفقه دينهم يف املستجدات العصرية

وتشمل األمهية  ،ونظام احلسبة على األسواق ،وخباصة أحكام السوق ،للفقهاء يف بيان أحكام املعامالت املالية
 ،ول السوق األولية وتشكل فرصة للحصول على السيولةاألسواق الثانوية اليت تتيح للمستثمرين أن يعاودوا دخ

   .ثقة بإمكان اخلروج من السوق عند احلاجة ،وتشجع على توظيف املال
   .وبعد االطالع على ما تناولته البحوث املقدمة بشأن نظم وقوانني األسواق املالية القائمة وآلياا وأدواا

  : قرر
 متام إقامة الواجب يف حفظ املال وتنميته باعتبار ما يستتبعه هذا من أن االهتمام باألسواق املالية هو من  -١

   .وأداء ما يف املال من حقوق دينية أو دنيوية ،التعاون لسد احلاجات العامة
أن هذه األسواق املالية ـ مع احلاجة إىل أصل فكرا ـ هي يف حالتها الراهنة ليست النموذج احملقق   -٢

وهذا الوضع يتطلب بذل جهود علمية مشتركة  ،ثماره من الوجهة اإلسالميةواست ،ألهداف تنمية املال
  من الفقهاء واالقتصاديني 



 ١٥٧

وتعديل ما ينبغي تعديله يف ضوء  ،وما تعتمده من آليات وأدوات ،ملراجعة ما تقوم عليه من أنظمة  
  .مقررات الشريعة اإلسالمية

ولذا يستند االلتزام ا إىل تطبيق قاعدة  ،وإجرائية ،أن فكرة األسواق املالية تقوم على أنظمة إدارية  -٣
وهي لذلك من  ،أو قاعدة شرعية ، وال خيالف نصاً.املصاحل املرسلة فيما يندرج حتت أصل شرعي عام
 ،وليس ألحد خمالفة تنظيمات ويل األمر ،واملرافق األخرى قبيل التنظيم الذي يقوم به ويل األمر يف احلرف

  .واألصول الشرعية ،ا دامت مستوفية الضوابطأو التحايل عليها م
  : ويوصي

 ،واألحباث الفقهية ،والصيغ املستخدمة يف األسواق املالية بكتابة الدراسات ،باستكمال النظر يف األدوات
   .واالقتصادية الكافية



 

  



 ١٥٩

  
  
  

  .الضرورة والقضايا الطبية املعاصرة
  .التلقيح االصطناعي وأطفال األنابيب -
 .ألعضاءزراعة ا -
 .انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً -
 .زراعة خاليا املخ واجلهاز العصيب -
 .زراعة األعضاء التناسلية -
 .تشريح جثث املوتى -
أخذ جيوز نقل الدم من امرأة إىل طفل دون سن احلولني؛ هل يأخذ حكم الرضاع احملرم أو ال؟ وهل  -

 ؟ العوض عن هذا الدم أو ال
 .إسقاط اجلنني املشوه خلقياً -
 .الضرورة وجمال الدواء -
 .الدواء املشتمل على نسبة من الكحول -
 .االنتفاع من املشيمة ألغراض العالج -
 .أو تنظيمه ،حتديد النسل -



 ١٦٠

  : الضرورة والقضايا الطبية املعاصرة
 ...وأدوات ،أساليب: كافة أنواعهوالوقائي ب ،واجلراحي ،العالجي: إن التقدم املذهل يف اال الطيب

وبقدر ما يتقدم العلم  ،تطلب إجابات فوريةتيطرح كل يوم على الساحة الفقهية العديد من األسئلة امللحة اليت 
  .يف هذا اال بقدر ما يربز العديد من األسئلة

شريح جثث مثل ت ،وإذا كان بعض املوضوعات الطبية يبدو موضوعاً عادياً قد أعطي حقه من البحث
 على اولكن بد ،واشتمال كثري من األدوية على نسبة معينة من الكحول ،أو تنظيمه ،وحتديد النسل ،املوتى

 بل تتعداه إىل .الساحة الطبية موضوعات أكثر إحلاحاً وتعقيداً مما ال تقتصر آثاره على اجلوانب الصحية والطبية
إىل غري ذلك من املوضوعات ذات اآلفاق  ،ومرياث ،وثبوت نسب ،جوانب شرعية عديدة من إباحة وحترمي

  : الشرعية العديدة والبعيدة منها
  .التقليح االصطناعي وطفل األنابيب -   

 .زراعة األعضاء -
 .زراعة خاليا املخ واجلهاز العصيب -
 .نقل الدم من امرأة إىل طفل دون سن احلولني؛ هل يأخذ حكم الرضاع احملرم -
 .ه خلقياًإسقاط اجلنني املشو -

يكاد يكون هو  ،وإجياد حل هلذه املوضوعات الطبية الشائكة ،وقد وجد الفقهاء ضالتهم يف فقه الضرورة
  .األساس يف حل مجيع مسائل هذا النوع من القضايا املعاصرة

وكانت اآلراء متالقية  ،وهيئة شرعية ،واملالحظ أن هذه املوضوعات قد تكرر عرضها يف أكثر من جممع
  .متفقة



 ١٦١

وأطفال األنابيب عرض أول ما عرض على جملس امع الفقهي اإلسالمي  ،فموضوع التلقيح االصطناعي
 ربيع اآلخر ١٦-١١مبقر رابطة العامل اإلسالمي يف مكة املكرمة يف الدورة السابعة املنعقدة يف الفترة ما بني 

  .هو القرار اخلامس لتلك الدورة ،واختذ فيه قراراً ،هـ١٤٠٤عام 
 ربيع ٢٨ أبدى بعض األعضاء بعض مالحظات على ذلك القرار فأعيد النظر فيه يف الدورة الثامنة يف وقد

  .حيث جاء تأكيداً للقرار السابق ،فصدر عنه القرار الثاين لتلك الدورة ،هـ١٤٠٥اآلخر عام 
ة اململكة عاصم ،رض نفسه على جممع الفقه اإلسالمي جبدة يف دورة مؤمتره الثالث املنعقد بعمانوع

ويف كال امعني مت االستعانة  ،م١٩٨٦ أكتوبر عام ١٦ إىل ١٤٠٧/١١ صفر عام ١٣-٨األردنية اهلامشية 
وحصرت طرق التلقيح االصطناعي يف سبعة طرق أجيز منها شرعاً ثالثة  ،واخلرباء يف هذا اال ،باألطباء
  : طرق

مث حتقن يف رحم زوجته نفسها يف طريقة التلقيح  ،الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية من رجل متزوج: األول
  .الداخلي
ويتم تلقيحها  ،الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية واألنثوية من رجل وامرأة زوجني أحدمها لآلخر: الثاين

  .مث تزرع اللقيحة يف رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة ،خارجياً يف أنبوب اختبار
زرع اللقيحة يف تلبويضة من زوجني وبعد تلقيحهما يف وعاء االختبار الذي تؤخذ فيه النطفة وا: الثالث

  .رحم الزوجة األخرى للزوج نفسه؛ حيث تتطوع مبحض اختيارها ذا احلمل عن ضرا املرتوعة الرحم
وبرغم حكم امع باإلباحة الشرعية هلذه الطرق من التقليح االصطناعي فإنه أى قراره الشرعي مبا يؤكد 

وأنه ال يصح ممارسته يف غري ضرورة وحاجة؛ ذلك أن  ،مبين على قاعدة الضرورة ،كم استثنائيأنه ح
  : وقد ورد النص على هذا يف العبارة التالية ،كما هو معلوم يف الفقه)) الضرورة تقدر بقدرها((
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 ،ضرورة القصوىفإن جملس امع ينصح احلريصني على دينهم أن ال يلجأوا إىل ممارسته إال يف حالة ال ((
  .)١()) أو اللقائح ،واحلذر من اختالط النطف ،ومبنتهى االحتياط

أن جيري تلقيح خارجي بني ((غري أن جممع الفقه التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي مل جيز الطريق الثالث وهو 
الطريقة اخلامسة وهي  ،وجعلها من ضمن احملرمة ،))مث تزرع اللقيحة يف رحم الزوجة األخرى ،بذريت الزوجني
  : واختتم جممع الفقه جبدة قراره قائالً ،والسابعة حسب ترتيب جممع الفقه اإلسالمي بالرابطة ،حسب ترتيبه

أو ملا يترتب عليها من اختالط  ،وممنوعة منعاً باتاً لذاا ،إن الطرق اخلمسة األوىل كلها حمرمة شرعاً((
والسابع فقد رأى جملس  ، أما الطريقان السادس.ذير الشرعيةوغري ذلك من احملا ،وضياع األمومة ،األنساب

  .)٢(مع التأكيد على ضرورة أخذ كل االحتياطات الالزمة  ،امع أنه ال حرج من اللجوء إليهما عند احلاجة
وقد أبدى بعض أعضاء جممع الفقه  ،ويتضح يف البداية أن الطريقة الثالثة موضع اختالف بني امعني

وبعد دراسة واستماع ملا  ،هـ مالحظات على جوازها١٤٠٥الرابطة الحقاً يف دورته الثامنة عام اإلسالمي ب
وأصبح  ،أدىل به أطباء احلمل والوالدة فقد قرر أعضاء امع سحب اجلواز الشرعي عن الطريقة الثالثة

  : وفيما يلي نص القرارات الصادرة ذا املوضوع ،املوضوع حمل اتفاق بني امعني

                                         
، حىت الدورة الثامنة لعام ١٣٩٨رابطة العامل اإلسالمي، قرارات جملس امع الفقهي اإلسالمي، من دورته األوىل لعام ) 1(

  .١٤٢، ص١٤٠٥
  .٣٣، ٣٢، ص١٩٨٨-١٩٨٥ /١٤٠٩-١٤٠٦مي، جممع الفقه اإلسالمي قرارات وتوصيات، منظمة املؤمتر اإلسال) 2(
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  : )التلقيح االصطناعي وأطفال األنابيب( القرار اخلامس –أوالً 
  :  وبعد. وعلى آله وصحبه وسلماحلمد هللا وحده والصالة والسالم على سيدنا ونبينا حممد ((

فإن جملس امع الفقهي اإلسالمي قد نظر يف الدراسة اليت قدمها عضو الس مصطفى أمحد الزرقاء 
وكان من أبرز قضايا الساعة يف  ،األمر الذي شغل الناس ،))بيباوأطفال األن ،طناعيالتلقيح االص((حول 
وصل إليها العلم والتقنية يف العصر احلاضر  ،واستعرض الس ما حتقق يف هذا اال من إجنازات طبية ،العامل

  .ستيالدإلجناب األطفال من بين اإلنسان والتغلب على أسباب العقم املختلفة املانعة من اال
بغري الطريق (وقد تبني للمجلس من تلك الدراسة الوافية املشار إليها أن التلقيح االصطناعي بغية االستيالد 

  : يتم بأحد طريقني أساسيني) وهو االتصال اجلنسي املباشر بني الرجل واملرأة ،الطبيعي
  .اطن املرأةوذلك حبقن نطفة الرجل يف املوقع املناسب من ب ،طريق التلقيح الداخلي -
مث زرع  ،يف املختربات الطبية ،وبويضة املرأة يف أنبوب اختبار ،وطريق التلقيح اخلارجي بني نطفة الرجل -

 .يف رحم املرأة) اللقيحة(البويضة امللقحة 
  .بد يف الطريقني من انكشاف املرأة على من يقوم بتنفيذ العملية وال

ومما أظهرته املذاكرة واملناقشة أن  ،مة إليه يف املوضوعوقد تبني لس امع من تلك الدراسة املقد
األساليب والوسائل اليت جيري ا التلقيح االصطناعي بطريقيه الداخلي واخلارجي ألجل االستيالد هي سبعة 

بقطع  ،وللخارجي مخسة من الناحية الواقعية ،للتلقيح الداخلي فيها أسلوبان ،أساليب حبسب األحوال املختلفة
  : وهي األساليب التالية ،أو حرمتها شرعاً ،ر عن حلهاالنظ
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  يف التلقيح االصطناعي الداخلي
  :األسلوب األول

أو رمحها حىت  ،وحتقن يف املوقع املناسب داخل مهبل زوجته ،أن تؤخذ النطفة الذكرية من رجل متزوج
مث العلوق يف جدار الرحم  ،لقيح بينهماويقع الت ،تلتقي النطفة التقاء طبيعياً بالبويضة اليت يفرزها مبيض زوجته

 ه وهذا األسلوب يلجأ إليه إذا كان يف الزوج قصور لسبب ما عن إيصال مائ.كما يف حالة اجلماع ،بإذن اهللا
  .يف املواقعة إىل املوضع املناسب

  : األسلوب الثاين
مث  ،تلقيح داخلياًحىت يقع ال ،وحتقن يف املوقع املناسب من زوجة رجل آخر ،أن تؤخذ نطفة من رجل

 ،هويلجأ إىل هذا األسلوب حني يكون عقيماً ال بذرة يف مائ ،العلوق يف الرحم كما يف األسلوب األول
  .فيأخذون النطفة الذكرية من غريه

  يف طريق التلقيح اخلارجي
  :األسلوب الثالث

وط فيزيائية بشر ،فتوضعا يف أنبوب اختبار طيب ،أن تؤخذ نطفة من زوج وبويضة من مبيض زوجته
 ،مث بعد أن تأخذ اللقيحة باالنقسام والتكاثر ،حىت تلقح نطفة الزوج بويضة زوجته يف وعاء االختبار ،معينة

 ،وتنمو ،صاحبة البويضة؛ لتعلق يف جداره ،تنقل يف الوقت املناسب يف أنبوب االختبار إىل رحم الزوجة نفسها
وهذا هو طفل األنبوب الذي  ،أو طفلة ،عية تلده الزوجة طفالمث يف اية مدة احلمل الطبي ،وتتخلق ككل جنني

وتوائم تناقلت أخبارها  ،وولد به إىل اليوم عدد من األوالد ذكوراً وإناثاًَ ،حققه اإلجناز العلمي الذي يسره اهللا
  .ووسائل اإلعالم املختلفة ،الصحف العاملية



 ١٦٥

ماً بسبب انسداد القناة اليت تصل بني مبيضها ويلجأ إىل هذا األسلوب الثالث عندما تكون الزوجة عقي
  .)قناة فالوب(ورمحها 

  : األسلوب الرابع
وبويضة مأخوذة من مبيض امرأة  ،أن جيري تلقيح خارجي يف أنبوب االختبار بني نطفة مأخوذة من زوج

  .مث تزرع اللقيحة يف رحم زوجته) يسموا متربعة( ،ليست زوجته
ولكن رمحها سليم قابل  ،أو معطالً ،الًدما يكون مبيض الزوجة مستأصويلجأون إىل هذا األسلوب عن

  .لعلوق اللقيحة فيه
  : األسلوب اخلامس

ا ميسمو( ،ة رجل وبويضة من امرأة ليست زوجة لهفأن جيري تلقيح خارجي يف أنبوب اختبار بني نط
  .مث تزرع اللقيحة يف رحم امرأة أخرى متزوجة ،)متربعني

لكن  ،بسبب تعطل مبيضها ، حينما تكون املرأة املتزوجة اليت زرعت اللقيحة فيها عقيماًويلجأون إىل ذلك
  .وزوجها أيضاً عقيم ويريدان ولداً ،رمحها سليم

  : األسلوب السادس
مث تزرع اللقيحة يف رحم امرأة تتطوع  ،أن جيري تلقيح خارجي يف وعاء االختبار بني بذريت زوجني

  .حبملها
ولكن مبيضها سليم  ،حني تكون الزوجة غري قادرة على احلمل؛ لسبب يف رمحهاويلجأون إىل ذلك 

  .فتتطوع امرأة أخرى باحلمل عنها ،أو تكون غري راغبة يف احلمل ترفهاً ،منتج
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   :األسلوب السابع
فتتطوع هلا ضرا  ،هو السادس نفسه إذا كانت املتطوعة باحلمل هي زوجة ثانية للزوج صاحب النطفة

  .لقيحة عنهاحلمل ال
بل يف البالد اليت تبيح هذا  ،وهذا األسلوب ال جيري يف البالد األجنبية اليت مينع نظامها تعدد الزوجات

  .التعدد
  .هذه هي أساليب التلقيح االصطناعي الذي حققه العلم ملعاجلة أسباب عدم احلمل

وأمريكا من استخدام هذه اإلجنازات  ،وقد نظر جملس امع فيما نشر وأذيع أنه يتم فعالً تطبيقه يف أوروبا
ما يتم لتلبية الرغبة : ومنها ،)حتسني النوع البشري(: ومنها ما جيري حتت عنوان ،جتاري: منها ،ألغراض خمتلفة

وما أنشئ  ،أو يف أزواجهن ،يف األمومة لدى نساء غري متزوجات أو نساء متزوجات ال حيملن لسبب فيهن
صارف النطف اإلنسانية اليت حتفظ فيها نطف الرجال بصورة تقنية جتعلها قابلة لتلك األغراض املختلفة من م
: إىل آخر ما يقال ،أو لقاء عوض ،أو غري معينني تربعاً ،وتؤخذ من رجال معينني ،للتلقيح ا إىل مدة طويلة

  .إنه واقع اليوم يف بعض بالد العامل املتمدن
  : النظر الشرعي مبنظار الشريعة اإلسالمية

مما كتب ونشر يف  ،هذا وإن جملس امع الفقهي اإلسالمي بعد النظر فيما جتمع لديه من معلومات موثقة
 ،وما تستلزمه ،وتطبيق قواعد الشريعة اإلسالمية ومقاصدها ملعرفة حكم هذه األساليب املعروضة ،هذا الشأن

  : قد انتهى إىل القرار التفصيلي التايل
  :  أحكام عامة–أوالً 

أن انكشاف املرأة املسلمة على غري من حيل شرعاً بينها وبينه االتصال اجلنسي ال جيوز حبال من األحوال ) أ(
  .إال لغرض مشروع يعتربه الشرع مبيحاً هلذا االنكشاف
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 ، إزعاجاًاأو من حالة غري طبيعية يف جسمها تسبب هل ،أن احتياج املرأة إىل العالج من مرض يؤذيها) ب(
وعندئذ يتقيد ذلك االنكشاف  ،مشروعاً يبيح هلا االنكشاف على غري زوجها هلذا العالجيعترب غرضاً 
  .بقدر الضرورة

كلما كان انكشاف املرأة على غري من حيل بينها وبينه االتصال اجلنسي مباحاً لغرض مشروع جيب أن ) ج(
وإال فغري  ،بيب مسلم ثقةوإال فط ، وإال فامرأة غري مسلمة.يكون املعاجل امرأة مسلمة؛ إن أمكن ذلك

  .مسلم ذا الترتيب
  .مرأة أخرىاأو  ،وال جتوز اخللوة بني املعاجل واملرأة اليت يعاجلها إال حبضور زوجها

  :  حكم التلقيح االصطناعي–ثانياً 
يبيح معاجلتها  ،أن حاجة املرأة املتزوجة اليت ال حتمل وحاجة زوجها إىل الولد تعترب غرضاً مشروعاً -١

  .يقة املباحة من طرق التلقيح االصطناعيبالطر
الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية من رجل متزوج مث حتقن يف رحم زوجته نفسها يف (أن األسلوب األول  -٢

وذلك بعد أن تثبت  ،هو أسلوب جائز شرعاً بالشروط العامة اآلنفة الذكر ،)طريقة التلقيح الداخلي
 .حاجة املرأة إىل هذه العملية ألجل احلمل

أحدمها : واألنثوية من رجل وامرأة زوجني ،الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية(: أن األسلوب الثالث -٣
مث تزرع اللقيحة يف رحم الزوجة نفسها صاحبة  ،ويتم تلقيحهما خارجياً يف أنبوب اختبار ،لآلخر
 من موجبات الشك لكنه غري سليم متاماً ،وهو أسلوب مقبول مبدئياً يف ذاته بالنظر الشرعي ،)البويضة

وبعد أن  ،ى فينبغي أن ال يلجأ إليه إال يف حاالت الضرورة القصو.فيما يستلزمه وحييط به من مالبسات
 .تتوفر الشرائط العامة اآلنفة الذكر
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 ،وبعد تلقيحهما يف وعاء االختبار ،الذي تؤخذ فيه النطفة والبويضة من زوجني(أن األسلوب السابع   -٤
حم الزوجة األخرى للزوج نفسه؛ حيث تتطوع مبحض اختيارها ذا احلمل عن ضرا تزرع اللقيحة يف ر
 .وبالشروط العامة املذكورة ، يظهر لس امع أنه جائز عند احلاجة.)املرتوعة الرحم

 ،ويتبع املرياث ،ويف حاالت اجلواز الثالث يقرر امع أن نسب املولود يثبت من الزوجني مصدر البذرتني  -٥
أو املرأة يثبت اإلرث وغريه من  ،فحني يثبت نسب املولود من الرجل ،قوق األخرى ثبوت النسبواحل

 .ومن التحق نسبه به ،األحكام بني الولد
فتكون يف حكم األم  ،)يف األسلوب السابع املذكور(أما الزوجة املتطوعة باحلمل عن ضرا 
كثر مما يكتسب الرضيع من مرضعته يف وعضويتها أ ،الرضاعية للمولود؛ ألنه اكتسب من جسمها

 .الذي حيرم به ما حيرم من النسب ،نصاب الرضاع
صطناعي يف الطريقني الداخلي واخلارجي مما سبق أما األساليب األربعة األخرى من أساليب التلقيح اال  -٦

 واألنثوية فيها ال جمال إلباحة شيء منها؛ ألن البذرتني الذكرية ،بيانه فجميعها حمرمة يف الشرع اإلسالمي
 .أو ألن املتطوعة باحلمل هي أجنبية عن الزوجني مصدر البذرتني ،ليستا من زوجني

ومن احتمال  ،ونظراً ملا يف التلقيح االصطناعي بوجه عام من مالبسات حىت يف الصور اجلائزة شرعاً ،هذا
وشاعت فإن جملس امع ينصح  ،وال سيما إذا كثرت ممارسته ،اختالط النطف أو اللقائح يف أوعية االختبار

احلريصني على دينهم أن ال يلجأوا إىل ممارسته إال يف حالة الضرورة القصوى ومبنتهى االحتياط واحلذر من 
  .)١٥٠انظر القرار الثاين من الدورة الثامنة صفحة (أو اللقائح  ،اختالط النطف
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ويرجو من اهللا  ،نية القوية من قضايا الساعةهذا ما ظهر لس امع يف هذه القضية ذات احلساسية الدي
  .أن يكون صواباً

  .)١()) واهللا سبحانه أعلم وهو اهلادي إىل سواء السبيل وويل التوفيق
ويف القرار التايل راجع فيه جملس امع الفقهي بالرابطة قراره السابق حيث أبدى حتفظه على األسلوب 

  : وفيما يلي نص القرار كامالً ، الضرورة القصوىوحث على عدم اللجوء إليه إال يف ،الثالث
  : القرار الثاين بشأن التلقيح االصطناعي وأطفال األنابيب

 ،احلمد هللا وحده والصالة والسالم على سيدنا ونبينا حممد صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم((
  : وبعد

مبقر رابطة العامل اإلسالمي يف مكة املكرمة يف فإن جملس امع الفقهي اإلسالمي يف دورته الثامنة املنعقدة 
 ٢٨-١٩هـ املوافق ١٤٠٥ مجادى األوىل ٧هـ إىل يوم االثنني ١٤٠٥ ربيع اآلخر ٢٨الفترة من يوم السبت 

قد نظر يف املالحظات اليت أبداها بعض أعضائه حول ما أجازه امع يف الفقرة الرابعة من البند  ،م١٩٨٥يناير 
ر اخلامس املتعلق بالتلقيح الصناعي وطفل األنابيب الصادرة يف الدورة السابعة املنعقدة يف الفترة الثاين يف القرا

  :  هـ ونصها١٤٠٤ ربيع اآلخر ١٦-١١ما بني 
ن األسلوب السابع الذي تؤخذ فيه النطفة والبويضة من زوجني وبعد تلقيحهما يف وعاء االختبار تزرع إ[

حيث تتطوع مبحض اختيارها ذا احلمل عن ضرا املرتوعة  ،للزوج نفسهاللقيحة يف رحم الزوجة األخرى 
  .]الرحم

  : وملخص املالحظات عليها .وبالشروط العامة املذكورة ،يظهر لس امع أنه جائز عند احلاجة

                                         
، حىت الدورة الثامنة لعام ١٣٩٨رابطة العامل اإلسالمي، قرارات جملس امع الفقهي اإلسالمي، من دورته األوىل لعام ) 1(

  .١٤٣-١٣٧، ص١٤٠٥
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 إن الزوجة األخرى اليت زرعت فيها لقيحة بويضة الزوجة األوىل قد حتمل ثانية قبل انسداد رمحها على[
وال يعلم ولد اللقيحة من ولد  ،مث تلد توأمني ،اللقيحة من معاشرة الزوج هلا يف فترة متقاربة مع زرع اللقيحة

كما قد  ،من أم ولد معاشرة الزوج ،كما ال تعلم أم ولد اللقيحة اليت أخذت منها البويضة ،معاشرة الزوج
 أهو ولد اللقيحة اًمل اآلخر الذي ال يعلم أيضوال تسقط إال مع والدة احل ،أو مضغة أحد احلملني ،متوت علقة

      أم محل ولد معاشرة الزوج؟
والتباس ما يترتب على ذلك من  ،ويوجب ذلك من اختالط األنساب جلهة األم احلقيقية لكل من احلملني

  .]وأن ذلك كله يوجب توقف امع عن احلكم يف احلالة املذكورة ،أحكام
واملؤيدة الحتمال  ،اء اليت أدىل ا أطباء احلمل والوالدة احلاضرين يف السكما استمع الس إىل اآلر

واختالط األنساب على النحو املذكور يف املالحظات  ،وقوع احلمل الثاين من معاشرة الزوج يف حاملة اللقيحة
  .املشار إليها

لثالثة املذكورة يف األسلوب قرر الس سحب حالة اجلواز ا ،وتبادل اآلراء فيه ،وبعد مناقشة املوضوع
هـ؛ حبيث يصبح قرار ١٤٠٤السابع املشار إليها من قرار امع الصادر يف هذا الشأن يف الدورة السابعة عام 
  : الس املشار إليه يف موضوع التلقيح االصطناعي وأطفال األنابيب على النحو التايل

 ،ا حممد صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلماحلمد هللا وحده والصالة والسالم على سيدنا ونبين((
  : وبعد

فإن جملس امع الفقهي اإلسالمي قد نظر يف الدراسة اليت قدمها عضو الس مصطفى أمحد الزرقاء 
 ،وكان من أبرز قضايا الساعة يف العامل ،األمر الذي شغل الناس ،بيباوأطفال األن ،حول التلقيح االصطناعي
والتقنية يف العصر احلاضر إلجناب   حتقق يف هذا اال من إجنازات طبية توصل إليها العلمواستعرض الس ما

  .والتغلب على أسباب العقم املختلفة املانعة من االستيالد ،األطفال من بين اإلنسان
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غري ب(أن التلقيح االصطناعي بغية االستيالد : وقد تبني للمجلس من تلك الدراسة الوافية املشار إليها
  : يتم بأحد طريقني أساسيني) الطريق الطبيعي وهو االتصال اجلنسي املباشر بني الرجل واملرأة

  .وذلك حبقن نطفة الرجل يف املوقع املناسب من باطن املرأة ، طريق التلقيح الداخلي-
مث زرع  ،ةيف املختربات الطبي وبويضة املرأة يف أنبوب اختبار ،وطريق التلقيح اخلارجي بني نطفة الرجل -

 .يف رحم املرأة) اللقيحة(البويضة امللقحة 
  .بد يف الطريقني من انكشاف املرأة على من يقوم بتنفيذ العملية وال

واملناقشة أن  ،ومما أظهرته املذاكرة ،وقد تبني لس امع من تلك الدراسة املقدمة إليه يف املوضوع
طناعي بطريقيه الداخلي واخلارجي ألجل االستيالد هي سبعة األساليب والوسائل اليت جيري ا التلقيح االص

بقطع  ،وللخارجي مخسة من الناحية الواقعية ،أساليب حبسب األحوال املختلفة؛ للتلقيح الداخلي فيها أسلوبان
  .)١(وهي األساليب التالية  ،أو حرمتها شرعاً ،النظر عن حلها

 خص اإلباحة )٢( كما ورد حتليله يف القرار السابق وبعد تفصيل الكالم على نوعي التلقيح االصطناعي
  : بأسلوبني فقط بدالً من ثالثة كما يف القرار السابق حسب العبارة التالية

  : حكم التلقيح االصطناعي: ثانياً
إن حاجة املرأة املتزوجة اليت ال حتمل وحاجة زوجها إىل الولد تعترب غرضاً مشروعاً يبيح معاجلتها   -١

  .باحة من طرق التلقيح االصطناعيبالطريقة امل
مث حتقن يف رحم زوجته نفسها يف  ،الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية من رجل متزوج(إن األسلوب األول  -٢

 توذلك بعد أن تثب ،هو أسلوب جائز شرعاً بالشروط العامة اآلنفة الذكر ،)طريقة التلقيح الداخلي
 .حاجة املرأة إىل هذه العملية ألجل احلمل

                                         
 . من هذا البحث ١٦٣ص: انظر ) 1(
 .ا البحث  من هذ١٦٣ص: انظر ) 2(
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 ،الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية واألنثوية من رجل وامرأة زوجني أحدمها لآلخر(ن األسلوب الثالث إ  -٣
وهو  ،)مث تزرع اللقيحة يف رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة ،ويتم تلقيحهما خارجياً يف أنبوب اختبار

جبات الشك فيم يستلزمه وحييط أسلوب مقبول مبدئياً يف ذاته بالنظر الشرعي لكنه غري سليم متاماً من مو
وبعد أن تتوفر الشرائط العامة  ، فينبغي أن ال يلجأ إليه إال يف حاالت الضرورة القصوى.به من مالبسات
 .اآلنفة الذكر

ويتبع املرياث  ،ويف حاليت اجلواز االثنتني يقرر امع أن نسب املولود يثبت من الزوجني مصدري البذرتني  -٤
فحني يثبت نسب املولود من الرجل واملرأة يثبت اإلرث وغريه من  ،ت النسبواحلقوق األخرى ثبو

 .األحكام بني الولد ومن التحق نسبه به
واخلارجي كما سبق بيانه  أما األساليب األخرى من أساليب التلقيح االصطناعي يف الطريقني الداخلي  -٥

ن البذرتني الذكرية واألنثوية فيها ليستا ال جمال إلباحة شيء منها؛ أل ،فجميعها حمرمة يف الشرع اإلسالمي
 .من زوجني؛ أو ألن املتطوعة باحلمل هي أجنبية عن الزوجني مصدر البذرتني

ومن  ،ونظراً ملا يف التلقيح االصطناعي بوجه عام من مالبسات حىت يف الصورتني اجلائزتني شرعاً ،هذا
فإن جملس  ،وشاعت ،ال سيما إذا كثرت ممارستهو ،أو اللقائح يف أوعية االختبار ،احتمال اختالط النطف

 ،ومبنتهى االحتياط ،امع ينصح احلريصني على دينهم أن ال يلجأوا إىل ممارسته إال يف حالة الضرورة القصوى
  .أو اللقائح ،واحلذر من اختالط النطف

ويرجو  ،قضايا الساعةهذا ما ظهر لس امع الفقهي يف هذه القضية ذات احلساسية الدينية القوية من 
  .واهللا سبحانه أعلم وهو اهلادي إىل سواء السبيل وويل التوفيق ،اهللا أن يكون صواباً
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  .)١()) وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً واحلمد هللا رب العاملني
  : واملوضوع نفسه كان موضع دراسة جممع الفقه اإلسالمي جبدة فأصدر فيه

  : بشأن أطفال األنابيب) ٤(قرار رقم 
  .احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت النبيني وعلى آله وصحبه((

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الثالث بعمان عاصمة اململكة األردنية اهلامشية من 
  .م١٩٨٦ أكتوبر ١٦إىل ١١/هـ١٤٠٧ صفر ١٣-٨

 ،وذلك باالطالع على البحوث املقدمة)) أطفال األنابيب((بعد استعراضه ملوضوع التلقيح الصناعي 
  .واألطباء ،واالستماع لشرح اخلرباء

  .وبعد التداول
  : تبني للمجلس

  : أن طريق التلقيح الصناعي املعروفة يف هذه األيام هي سبع
مث تزرع  ،ضة مأخوذة من امرأة ليست زوجتهيوبيأن جيري التلقيح بني نطفة مأخوذة من زوج  :األوىل

  .اللقيحة يف رحم زوجته
ضة الزوجة مث تزرع تلك اللقيحة يف رحم يوبي ،أن جيري التلقيح بني نطفة رجل غري الزوج :الثانية
  .الزوجة

  .أن جيري تلقيح خارجي بني بذريت زوجني مث تزرع اللقيحة يف رحم امرأة متطوعة حبملها :ةالثالث

                                         
، حىت الدورة الثامنة لعام ١٣٩٨رابطة العامل اإلسالمي، قرارات جملس امع الفقهي اإلسالمي، من دورته األوىل لعام ) 1(

  .١٥٦-١٥٥، ١٥٢-١٥٠، ص١٤٠٥
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ضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة يف رحم يأن جيري تلقيح خارجي بني بذريت رجل أجنيب وبي :ابعةالر
  .الزوجة

  .أن جيري تلقيح خارجي بني بذريت زوجني مث تزرع اللقيحة يف رحم الزوجة األخرى :اخلامسة
لقيحة يف رحم مث تزرع ال ،ويتم التلقيح خارجياً ،ضة من زوجتهيأن تؤخذ نطفة من زوج وبي: السادسة

  .الزوجة
  .أو رمحها تلقيحاً داخلياً ،أن تؤخذ بذرة الزوج وحتقن يف املوضع املناسب من مهبل زوجته: السابعة

  : وقرر
أو ملا يترتب عليها من اختالط  ،وممنوعة منعاً باتاً لذاا ،أن الطرق اخلمسة األوىل كلها حمرمة شرعاً

  .حملاذير الشرعيةوغري ذلك من ا ،وضياع األمومة ،األنساب
مع  ،أما الطريقان السادس والسابع فقد رأى جملس امع أنه ال حرج من اللجوء إليهما عند احلاجة

  .)١()) التأكيد على ضرورة أخذ كل االحتياطات الالزمة

                                         
، )منظمة املؤمتر اإلسالمي: جدة  . (١٩٨٨-١٩٨٥ / ١٤٠٩-١٤٠٦قرارات وتوصيات، : جممع الفقه اإلسالمي ) 1(

  .٣٣ص
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  : واجلهاز العصيب واألعضاء التناسلية ،وزراعة خاليا املخ ،زراعة أعضاء اإلنسان
ميارس يف مجيع  ،إذ أصبح أمراً شائعاًَ وناجحاً يف الطب ،والطيب زراعة األعضاء ،لميومما فرضه التقدم الع

أو كانوا يف وضع ميؤوس  ،وقد أنقذ اهللا به حياة العديد من الناس الذين أشرفوا على املوت ،مستشفيات العامل
صد مهم من مقاصد الشريعة أو األمراض مق ،وختليصها من معاناة اآلالم ،واختاذ الوسائل إلحياء النفوس ،منه

  : الغراء بنص القرآن الكرمي                           
                                     

                              ]آية : املائدة
٣٢[.  

ا وراعت فيه ،وجاءت قرارات اامع الفقهية واهليئات الشرعية متفقة متطابقة مع هذه املعاين الكرمية
وبدا هذا  ،ويالحظ أنه قد تكرر دراسة بعضها يف أكثر من هيئة شرعية ،وضوابطها ،جانب الضرورة الشرعية

  : واضحاً يف القرارات الشرعية التالية
الصادر عن جملس امع الفقهي اإلسالمي برابطة  ،بشأن موضوع زراعة األعضاء: القرار األول :أوالً

  .هـ١٤٠٥العامل اإلسالمي عام 
 الصادر .أو ميتاً ،انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً:  بشأن٤/٨/٨٨د ) ١(القرار رقم  :نياًثا

  . هـ١٤٠٨عن جممع الفقه اإلسالمي املنعقد جبدة عام 
زراعة خاليا املخ واجلهاز العصيب الصادر من جملس جممع الفقه : بشأن) ٥٦/٥/٦(قرار رقم  :ثالثاً

  .هـ١٤١٠عام  ،اإلسالمي جبدة
الصادر عن جملس جممع الفقه اإلسالمي  ،زراعة األعضاء التناسلية: بشأن) ٥٩/٨/٦(قرار رقم  :رابعاً
  .هـ١٤١٠جبدة عام 

وقد وردت أحكام هذه املوضوعات وجتلى استعمال فقه الضرورة ومصطلحاا يف نصوص القرارات 
  : التالية
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  : )زراعة األعضاء(القرار األول : ثانياً
  . جملس امع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالميالصادر عن

سيدنا ونبينا حممد صلى اهللا عليه وعلى آله  ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،احلمد هللا وحده((
  .وصحبه وسلم
  : أما بعد

 ،يف مكة املكرمة ،فإن جملس امع الفقهي اإلسالمي يف دورته الثامنة املنعقدة مببىن رابطة العامل اإلسالمي
 املوافق . هـ١٤٠٥ مجادى األوىل ٧هـ إىل يوم االثنني ١٤٠٥ ربيع اآلخر ٢٨يف الفترة من يوم السبت 

وزرعها يف إنسان آخر مضطر إىل  ،م قد نظر يف موضوع أخذ بعض أعضاء اإلنسان١٩٨٥ يناير ٢٨-١٩
ديث وأجنزت فيه إجنازات عظيمة األمهية مما توصل إليه الطب احل ،لتعويضه عن مثيله املعطل فيه ،ذلك العضو

وذلك بناء على الطلب املقدم إىل امع الفقهي من مكتب رابطة العامل اإلسالمي يف  ،بالوسائل احلديثة
  .الواليات املتحدة األمريكية

واستعرض امع الدراسة اليت قدمها فضيلة األستاذ الشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن البسام يف هذا 
واستدالل كل فرق  ،وزرعها ،وما جاء فيها من اختالف الفقهاء املعاصرين يف جواز نقل األعضاء ،وضوعامل

  .منهم على رأيه باألدلة الشرعية اليت رآها
 الس أن استدالالت القائلني باجلواز هي ىرأ ،وبعد املناقشة املستفيضة بني أعضاء جملس امع

  : القرار التايلولذلك انتهى الس إىل  ،الراجحة
أو الستعادة  ،وزرعه يف جسم آخر مضطر إليه إلنقاذ حياته ،إن أخذ عضو من جسم إنسان حي :أوالً

كما  ،وظيفة من وظائف أعضائه األساسية هو عمل جائز ال يتناىف مع الكرامة اإلنسانية بالنسبة للمأخوذ منه
  : مشروع ومحيد إذا توافرت فيه الشرائط التاليةوهو عمل  ،للمزروع فيهخرية وإعانة  ،أن فيه مصلحة كبرية
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أن ال يضر أخذ العضو من املتربع به ضرراً خيل حبياته العادية؛ ألن القاعدة الشرعية أن الضرر ال يزال   -١
وهو أمر غري  ،وال بأشد منه؛ وألن التربع حينئذ يكون من قبيل اإللقاء بالنفس إىل التهلكة ،بضرر مثله
  .جائز شرعاً

 .يكون إعطاء العضو طوعاً من املتربع دون إكراهأن   -٢
 .أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة املمكنة ملعاجلة املريض املضطر  -٣
 .أو غالباً ،أن يكون جناح كل من عملييت الرتع والزرع حمققاً يف العادة  -٤

  : تعترب جائزة شرعاً بطريق األولوية احلاالت التالية: ثانياً  
وقد أذن  ،بشرط أن يكون املأخوذ منه مكلفاً ،لعضو من إنسان ميت إلنقاذ إنسان آخر مضطر إليهأخذ ا  -١

  .بذلك حالة حياته
 .أو غريه عند الضرورة لزرعه يف إنسان مضطر إليه ،ومذكى مطلقاً ،أن يؤخذ العضو من حيوان مأكول  -٢
أو عظمه  ،خذ قطعه من جلدهكأ ،أو الترقيع به يف جسمه نفسه ،أخذ جزء من جسم اإلنسان لزرعه  -٣

 .لترقيع ناحية أخرى من جسمه ا عند احلاجة إىل ذلك
 ،أو مواد أخرى يف جسم اإلنسان لعالج حالة مرضية فيه كاملفاصل ،وضع قطعة صناعية من معادن  -٤

 .فكل هذه احلاالت األربع يرى الس جوازها شرعاً بالشروط السابقة ،وغريمها ،وصمام القلب
  : يف هذه اجللسة فريق من األطباء ملناقشة هذا املوضوع وهموقد شارك 

  .البار علي الدكتور السيد حممد  -١
 .سالمةباالدكتور عبد اهللا   -٢
 .الدكتور خالد أمني حممد حسن  -٣
 .الدكتور عبد املعبود عمارة السيد  -٤
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 .الدكتور عبد اهللا مجعة  -٥
 .الدكتور غازي احلاجم -٦

  .)١())  وصحبه وسلم تسليماً كثرياً واحلمد هللا رب العاملنيوصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله
  :  انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتا٤/٨/٨٨ًد ) ١(قرار رقم : ثالثاًَ

  .احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت النبيني وعلى آله وصحبه
-١٨عقد يف دورة مؤمتره الرابع جبدة يف اململكة العربية السعودية من إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املن((
  .م١٩٨٨ فرباير ١١-٦املوافق  ،هـ١٤٠٨ مجادى اآلخرة ٢٣

انتفاع اإلنسان بأعضاء (والطبية الواردة إىل امع خبصوص موضوع  ،بعد اطالعه على األحباث الفقهية
  .)جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً

 ،ت اليت وجهت األنظار إىل أن هذا املوضوع أمر واقع فرضه التقدم العلمي والطيبويف ضوء املناقشا
وظهرت نتائجه اإلجيابية املفيدة واملشوبة يف كثري من األحيان باألضرار النفسية واالجتماعية النامجة عن ممارسته 

شريعة اإلسالمية الكفيلة مع إعمال مقاصد ال ،دون الضوابط والقيود الشرعية اليت تصان ا كرامة اإلنسان
  .والداعية إىل التعاون والتراحم واإليثار ،بتحقيق كل ما هو خري ومصلحة غالبة للفرد واجلماعة

وحاالته اليت  ،وبعد حصر هذا املوضوع يف النقاط اليت يتحرر فيها حمل البحث وتنضبط تقسيماته وصوره
  .خيتلف احلكم تبعاً هلا

                                         
، حىت الدورة الثامنة لعام ١٣٩٨رابطة العامل اإلسالمي، قرارات جملس امع الفقهي اإلسالمي، من دورته األوىل لعام ) 1(

  .١٤٨-١٤٦، ص ١٤٠٥
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  : قرر ما يلي
  : ف والتقسيممن حيث التعري

 سواء .كقرنية العني ،يقصد هنا بالعضو أي جزء من اإلنسان من أنسجة وخاليا ودماء وحنوها: أوالً
  .أم انفصل عنه ،أكان متصالً به

أو  ،هو استفادة دعت إليها ضرورة املستفيد الستبقاء أصل احلياة ،االنتفاع الذي هو حمل البحث :ثانياً
 على أن يكون املستفيد يتمتع حبياة حمترمة .ن وظائف اجلسم كالبصر وحنوهاحملافظة على وظيفة أساسية م

  .شرعاً
  : تنقسم صور االنتفاع هذه إىل األقسام التالية :ثالثاً
  .نقل العضو من حي  -١
 .نقل العضو من ميت  -٢
٣-  ةالنقل من األجن. 

  :  وهي نقل العضو من حي–الصورة األوىل 
  : وتشمل احلاالت التالية

 ،والغضاريف ،كنقل اجللد ،من مكان من اجلسد إىل مكان آخر من اجلسد نفسهنقل العضو   ) أ(
  .والدم وحنوها ،والعظام واألوردة

وينقسم العضو يف هذه احلالة إىل ما تتوقف  ،نقل العضو من جسم إنسان حي إىل جسم إنسان آخر  ) ب(
 .وما ال تتوقف عليه ،عليه احلياة

والثاين  ،فاألول كالقلب والكبد ،وقد يكون غري فردي ،أما ما تتوقف عليه احلياة فقد يكون فردياً
  .كالكلية والرئتني

 ومنه ما يتجدد .ومنه ما ال يقوم به ،وأما ما ال تتوقف عليه احلياة فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية يف اجلسم
كاخلصية  ،عامةوالشخصية ال ،له تأثري على األنساب واملوروثات ومنه ما ،ومنه ما ال يتجدد ،تلقائياً كالدم

  .ومنه ما ال تأثري له على شيء من ذلك ،واملبيض وخاليا اجلهاز العصيب
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  : وهي نقل العضو من ميت: الصورة الثانية
  : ويالحظ أن املوت يشمل حالتني

  .موت الدماغ بتعطل مجيع وظائفه تعطالً ائياً ال رجعة فيه طبياً :احلالة األوىل
  .والتنفس توقفاً تاماً ال رجعة فيه طبياً ،توقف القلب :احلالة الثانية

  .فقد روعي يف كلتا احلالتني قرار امع يف دورته الثالثة
  : وهي النقل من األجنة: الصورة الثالثة

  : وتتم االستفادة منها يف ثالث حاالت
  .حالة األجنة اليت تسقط تلقائياً -
 .أو جنائي ،حالة األجنة اليت تسقط لعامل طيب -
 .))ائح املستنبتة خارج الرحماللق((حالة  -

  : من حيث األحكام الشرعية
مع مراعاة التأكد من أن  ،جيوز نقل العضو من مكان من جسم اإلنسان إىل مكان آخر من جسمه: أوالً

أو  ،وبشرط أن يكون ذلك إلجياد عضو مفقود ،النفع املتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر املترتب عليها
أو  ،أو إلصالح عيب؛ أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً ،وظيفته املعهودة لهأو  ،إلعادة شكله

  .عضوياً
كالدم  ،إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً ،جيوز نقل العضو من جسم إنسان إىل جسم إنسان آخر: ثانياً
  .عتربةوحتقق الشروط الشرعية امل ،ويراعى يف ذلك اشتراط كون الباذل كامل األهلية ،واجللد

كأخذ  ،جتوز االستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من اجلسم لعلة مرضية لشخص آخر :ثالثاً
  .قرنية العني إلنسان ما عند استئصال العني لعلة مرضية
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  .حيرم نقل عضو تتوقف عليه احلياة كالقلب من إنسان حي إىل إنسان آخر :رابعاً
وإن مل تتوقف سالمة أصل  ، زواله وظيفة أساسية يف حياتهحيرم نقل عضو من إنسان حي يعطل: خامساً

أما إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة أساسية فهو حمل حبث ونظر  ،احلياة عليها كنقل قرنية العينني كلتيهما
  .كما يأيت يف الفقرة الثامنة

مة وظيفة أو تتوقف سال ،جيوز نقل عضو من ميت إىل حي تتوقف حياته على ذلك العضو: سادساً
  املسلمني إن كان املتوىفأو بشرط موافقة ويلّ ، بشرط أن يأذن امليت أو ورثته بعد موته.أساسية فيه على ذلك

  .أو ال ورثة له ،جمهول اهلوية
مشروط بأن ال يتم  ،وينبغي مالحظة أن االتفاق على جواز نقل العضو يف احلاالت اليت مت بياا: سابعاً

  . إذ ال جيوز إخضاع أعضاء اإلنسان للبيع حبال ما؛وذلك بوساطة بيع العض
فمحل  ،وتكرمياً ،ابتغاء احلصول على العضو املطلوب عند الضرورة أو مكافأة ،أما بذل املال من املستفيد

  .اجتهاد ونظر
وجيب  ،ونظر ،فهو حمل حبث ،كل ما عدا احلاالت والصور املذكورة مما يدخل يف أصل املوضوع :ثامناً
  .)١()) على ضوء املعطيات الطبية واألحكام الشرعية ،والبحث يف دورة قادمة ،لدراسةطرحه ل

                                         
- ٥٠٧م، ص ١٩٨٨/هـ ١٤٠٨منظمة املؤمتر اإلسالمي، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد الرابع، اجلزء األول، عام ) 1(

٥١٠.  
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  : واجلهاز العصيب ،زراعة خاليا املخ) ٥٦/٥/٦(قرار رقم : رابعاً
  .والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت النبيني وعلى آله وصحبه ،احلمد هللا رب العاملني((

 إىل ٧نعقد يف دورة مؤمتره السادس جبدة يف اململكة العربية السعودية من إن جملس جممع الفقه اإلسالمي امل
  .م١٩٩٠) مارس( آذار ٢٠-١٤هـ املوافق ١٤١٠ شعبان ٢٣

بعد اطالعه على األحباث والتوصيات املتعلقة ذا املوضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية 
 ،م٢٦/١٠/١٩٩٠-٢٣هـ املوافق ١٤١٠ربيع األول  ٢٦ إىل ٢٣الطبية السادسة املنعقدة يف الكويت من 

  .بالتعاون بني هذا امع وبني املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية
وإمنا  ،ويف ضوء ما انتهت إليه الندوة املشار إليها من أنه ال يقصد من ذلك نقل مخ إنسان إىل إنسان آخر

أو اهلرمونية بالقدر  ،إفراز مادا الكيميائيةالغرض من هذه الزراعة عالج قصور خاليا معينة يف املخ عن 
أو عالج فجوة يف اجلهاز العصيب نتيجة بعض  ،السوي فتودع يف موطنها خاليا مثيلة من مصدر آخر

  .اإلصابات
  : قرر
إذا كان املصدر للحصول على األنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه وفيه مزية القبول املناعي؛ ألن   -١

  .فال بأس من ذلك شرعاً ،سم نفسهاخلاليا من اجل
ومل يترتب على  ،فال مانع من هذه الطريقة إن أمكن جناحها ،إذا كان املصدر هو أخذها من جنني حيواين  -٢

ومن املأمول  ، وقد ذكر األطباء أن هذه الطريقة جنحت بني فصائل خمتلفة من احليوان.ذلك حماذير شرعية
 .زمة لتفادي الرفض املناعيجناحها باختاذ االحتياطات الطبية الال
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يف األسبوع العاشر أو احلادي (إذا كان املصدر للحصول على األنسجة هو خاليا حية من مخ جنني باكر   -٣
 : فيختلف احلكم على النحو التايل) عشر

وتستتبع هذه  ،بفتح الرحم جراحياً ،أخذها مباشرة من اجلنني اإلنساين يف بطن أمه: الطريقة األوىل  ) أ(
إال إذا كان بعد إجهاض طبيعي  ،وحيرم ذلك شرعاً ،ة إماتة اجلنني مبجرد أخذ اخلاليا من خمهالطريق

مع مراعاة الشروط اليت سترد  ،أو إجهاض مشروع إلنقاذ حياة األم وحتقق موت اجلنني ،غري معتمد
  .هلذه الدورة) ٥٩/٨/٦(يف موضوع االستفادة من األجنة يف القرار رقم 

وهي طريقة قد حيملها املستقبل القريب يف طياته باستزراع خاليا املخ يف مزارع  :الطريقة الثانية ) ب(
ومت احلصول عليها  ،وال بأس يف ذلك شرعاً إذا كان املصدر للخاليا املستزرعة مشروعاً ،لإلفادة منها

  .على الوجه املشروع
عضائه إىل أن يتحقق موته مبوت ال جيوز التعرض له بأخذ شيء من أ ،طاملا ولد حياً: املولود الالدماغي  -٤

فإذا مات فإن األخذ من أعضائه  ، غريه من األسوياء يف هذا املوضوعنيوال فرق بينه وب ،جذع دماغه
وحتقق  ،وعدم وجود البديل ،تراعى فيه األحكام والشروط املعتربة يف نقل أعضاء املوتى من اإلذن املعترب

 وال مانع شرعاً من .من قرارات الدورة الرابعة هلذا امع) ١(وغريها مما تضمنه القرار رقم  ،الضرورة
) والذي ميكن تشخيصه( ،إبقاء هذا املولود الالدماغي على أجهزة اإلنعاش إىل ما بعد موت جذع املخ

للمحافظة على حيوية األعضاء الصاحلة للنقل؛ توطئة لالستفادة منها بنقلها إىل غريه بالشروط املشار 
 .)١()) إليها

                                         
هـ ١٤١٠جملة جممع الفقه اإلسالمي الدورة السادسة ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي، عام : جدة (متر اإلسالمي، منظمة املؤ) 1(

  .٢١٥٠، العدد السادس اجلزء الثالث، ص )م ١٩٩٠/
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  : زراعة األعضاء التناسلية) ٥٩/٨/٦(قرار رقم : خامساً
  .والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت النبيني وعلى آله وصحبه ،احلمد هللا رب العاملني((

 ١٧إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السادس جبدة يف اململكة العربية السعودية من 
  .م١٩٩٠) مارس( آذار ٢٠-١٤ملوافق هـ ا١٤١٠ شعبان ٢٣إىل 

والتوصيات املتعلقة ذا املوضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية  ،بعد اطالعه على األحباث
 ،م٢٦/١٠/١٩٩٠-٢٣هـ املوافق ١٤١٠ ربيع األول ٢٦ إىل ٢٣الطبية السادسة املنعقدة يف الكويت من 
  .))مية للعلوم الطبيةبالتعاون بني هذا امع وبني املنظمة اإلسال

  : قرر
) الشفرة الوراثية(مبا أن اخلصية واملبيض يستمران يف محل وإفراز الصفات الوراثية : زرع الغدد التناسلية  -١

  . فإن زرعهما حمرم شرعاً.للمنقول منه حىت بعد زرعهما يف متلق جديد
 ما عدا – تنقل الصفات الوراثية زرع بعض أعضاء اجلهاز التناسلي اليت ال: زرع أعضاء اجلهاز التناسلي  -٢

) ١(واملعايري الشرعية املبينة يف القرار رقم  ، جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط–العورات املغلظة 
  .)١()) للدورة الرابعة هلذا امع

  : تشريح جثث املوتى
وهو من  ، عنه حديثاًويسأل ،حبثه الفقهاء قدمياً ،جديداً ،يعد موضوع تشريح جثث املوتى موضوعاً قدمياً

   ،املوضوعات املتكرر حبثها يف اامع الفقهية

                                         
  .٢١٥٥، ص٣منظمة املؤمتر اإلسالمي، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد السادس، ج) 1(



 ١٨٥

وقد حظي يف العقدين املاضيني بالعرض على جملس هيئة كبار العلماء باململكة العربية  ،واهليئات الشرعية
 ،هـ١٤٠٨وعلى جملس امع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي عام  ،هـ١٣٩٦السعودية عام 

 وقد أجاز جملس هيئة كبار العلماء ،وأغراضه ، تقسيم التشريح لإلنسان إىل ثالثة أقسام حسب أهدافهوجرى
والتشريح لغرض التحقق عن أمراض وبائية بصرف النظر عن  ،التشريح لغرض التحقق عن دعوى جنائية

  .أو غري مسلم ،صاحبها مسلماً كان
مع  ،تعليماً فريى جواز تشريح جثة اآلدمي يف اجلملةوهو التشريح للغرض العلمي تعلماً و: أما الثالث

  .التحفظ على اجلثث املعصومة املسلمة إذا تيسر من غريها
وهو  ،وهو التشريح للميت للمحافظة على ما هو أهم ،وبىن اجلواز على أساس ارتكاب أخف الضررين

  .الغرض املوجب له يف األغراض الثالثة السابقة
ظاً ومعىن جتسيد واضح يف قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي لرابطة العامل وقد كان لفقه الضرورة لف

  : فقد ورد يف افتتاح احلكم الشرعي وحيثياته البدء بالعبارة التالية ،اإلسالمي
واليت يصري ا التشريح مصلحة تربو على  ،بناء على الضرورات اليت دعت إىل تشريح جثث املوتى[

  .]...ن امليتمفسدة انتهاك كرامة اإلنسا
  : واختتم القرار بالعبارة التالية

  .))جيب أن يقتصر يف التشريح على قدر الضرورة كي ال يعبث جبثث املوتى[
واجلملة األخرية يف هذا القرار  ،ومن هنا يتبني مدى التزام اامع الفقهية مع فقه الضرورة روحاً ومعىن

  : تشري إىل إحدى قواعد فقه الضرورة وهي
  : ))ورة تقدر بقدرهاالضر((

  : وفيما يلي نص القرارين املشار إليهما سابقاً يف هذا املوضوع



 ١٨٦

  : تشريح جثة املسلم: سادسا
  .هـ٢٠/٨/١٣٩٦ وتاريخ ٤٧قرار رقم 

  .الصادر عن جملس هيئة كبار العلماء
  : احلمد هللا وحده وصلى اهللا وسلم على من ال نيب بعده حممد وعلى آله وصحبه وبعد((

 .هـ١٣٩٦لدورة التاسعة لس هيئة كبار العلماء املنعقدة يف مدينة الطائف يف شهر شعبان عام ففي ا
خـ املبين على خطاب وكيل وزارة اخلارجية /٣٢٣١/٢جرى االطالع على خطاب معايل وزير العدل رقم 

ة املتضمنة هـ املشفوع به صورة مذكرة السفارة املاليزية جبد٦/٨/١٣٩٥اريخ ت و٣٤/١/٢/١٣٤٤٦/٣رقم 
استفسارها عن رأي وموقف اململكة العربية السعودية من إجراء عملية جراحية طبية على ميت مسلم؛ وذلك 

  .ألغراض مصاحل اخلدمات الطبية
وظهر أن  ،كما جرى استعراض البحث املقدم يف ذلك من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

  : املوضوع ينقسم إىل ثالثة أقسام
  .التشريح لغرض التحقق عن دعوى جنائية: ولاأل
  .التشريح لغرض التحقق عن أمراض وبائية؛ لتتخذ على ضوئه االحتياطات الكفيلة بالوقاية منها: الثاين
  .التشريح للغرض العلمي تعلماً وتعليماً: الثالث

  :  قرر الس ما يليودراسة البحث املقدم من اللجنة املشار إليه أعاله ،ةشواملناق ،وبعد تداول الرأي
 ،بالنسبة للقسمني األول والثاين فإن الس يرى أن يف إجازما حتقيقاً ملصاحل كثرية يف جماالت األمن

ومفسدة انتهاك كرامة اجلثة املشرحة مغمورة يف جنب املصاحل  ،ووقاية اتمع من األمراض الوبائية ،والعدل
سواء أكانت  ،لس هلذا يقرر باإلمجاع إجازة التشريح هلذين الغرضنيوإن ا ،والعامة املتحققة بذلك ،الكثرية

  .أم ال ،اجلثة املشرحة جثة معصوم



 ١٨٧

فنظراً إىل أن الشريعة اإلسالمية قد جاءت : وأما بالنسبة للقسم الثالث وهو التشريح للغرض التعليمي
وأنه إذا  ،لضررين لتفويت أشدمهاوبارتكاب أدىن ا ،وبدرء املفاسد وتقليلها ،بتحصيل املصاحل وتكثريها

 ،وحيث إن تشريح غري اإلنسان من احليوانات ال يغين عن تشريح اإلنسان ،تعارضت املصاحل أخذ بأرجحها
فإن الس يرى جواز : وحيث إن يف التشريح مصاحل كثرية ظهرت يف التقدم العلمي يف جماالت الطب املختلفة

ه نظراً إىل عناية الشريعة اإلسالمية بكرامة املسلم ميتاً كعنايتها بكرامته إال أن ،تشريح جثة اآلدمي يف اجلملة
كسر عظم  :  قالرضي اهللا عنها أن النيب  ، أمحد وأبو داود وابن ماجه عن عائشةىحياً؛ وذلك ملا رو
تفية بتيسر وحيث إن الضرورة إىل ذلك من ،ونظراً إىل أن التشريح فيه امتهان لكرامته ، امليت ككسره حياًَ

وعدم التعرض  ،فإن الس يرى االكتفاء بتشريح مثل هذه اجلثث: احلصول على جثث أموات غري معصومة
  .)١())  واهللا املوفق وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.جلثث أموات معصومني واحلال ما ذكر

  : )تشريح جثث املوتى(بشأن موضوع : القرار األول
  . جملس امع الفقهي لرابطة العامل اإلسالميالصادر عن

  .احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده سيدنا حممد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم((
  : أما بعد

فإن جملس امع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته العاشرة املنعقدة يف مكة املكرمة يف 
 ١٤٠٨ صفر ٢٨م إىل يوم األربعاء ١٩٨٧ أكتوبر ١٧ هـ املوافق ١٤٠٨ صفر ٢٤وم السبت الفترة من ي

وبعد مناقشة وتداول الرأي فيه  ،)تشريح جثث املوتى( م قد نظر يف موضوع ١٩٨٧ أكتوبر ٢١هـ املوافق 
  : أصدر القرار اآليت

                                         
  .٦٨، ص٢ململكة العربية السعودية، جأحباث هيئة كبار العلماء با) 1(



 ١٨٨

تشريح مصلحة تربو على مفسدة بناء على الضرورات اليت دعت إىل تشريح جثث املوتى واليت يصري ا ال
  .انتهاك كرامة اإلنسان امليت

  : قرر جملس امع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي ما يأيت
  : جيوز تشريح جثث املوتى ألحد األغراض اآلتية: أوالً

وذلك عندما يشكل على  ،أو اجلرمية املرتكبة ،التحقيق يف دعوى جنائية ملعرفة أسباب املوت  ) أ(
  .ويتبني أن التشريح هو السبيل ملعرفة هذه األسباب ،اضي معرفة أسباب الوفاةالق

والعالجات  ، التشريح؛ ليتخذ على ضوئه االحتياطات الواقيةيالتحقق من األمراض اليت تستدع  ) ب(
 .املناسبة لتلك األمراض

  .تعليم الطب وتعلمه كما هو احلال يف كليات الطب) جـ(
  : تعليم تراعي القيود التاليةيف التشريح لغرض ال: ثانياً

 أو أن يأذن ،أن يكون قد أذن هو قبل موته بتشريح جثتهإذا كانت اجلثة لشخص معلوم يشترط   ) أ(
  .وال ينبغي تشريح جثة معصوم الدم إال عند الضرورة ،بعد موته ،ورثتهبذلك 

 .جيب أن يقتصر التشريح على قدر الضرورة كي ال يعبث جبثث املوتى ) ب(
  .ساء ال جيوز أن يتوىل تشرحيها غري الطبيبات إال إذا مل يوجدنجثث الن) جـ(
  : جيب يف مجيع األحوال دفن مجيع أجزاء اجلثة املشرحة: ثالثاً

  .)١()) وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً واحلمد هللا رب العاملني

                                         
- ١٤٠٨رابطة العامل اإلسالمي، قرارات امع الفقهي اإلسالمي لدوراته العاشرة واحلادية عشرة والثانية عشرة ) 1(

  .١٨-١٧هـ، ص ١٤٠٩



 ١٨٩

  : نقل الدم واالستفادة منه
والطبية نقل الدم من شخص آلخر؛ إنقاذاً حلياة  ،لى كافة املستويات الصحيةومما هو شائع وذائع ع

  .الكثريين
وخص من هذا الدم املتبقى يف حلم  ،وال جيوز االنتفاع به ،واملعروف يف الفقه اإلسالمي أن الدم جنس

بد اهللا حممد بن يقول العالمة أبو ع ،وقد صرح ذا املفسرون والفقهاء ،الذبيحة ما يعسر تصفية اللحم منه
 : أمحد القرطيب يف تفسريه عند قوله تعاىل              ، )١١٥آية : النحل(.  

  .اتفق العلماء على أن الدم حرام جنس ال يؤكل وال ينتفع به
والذي  ،ى البلوومعفو عما تعم به ،ىوأما الدم فحرام ما مل تعم به البلو: قال ابن خويز منداد

وإمنا قلنا ذلك؛ ألن  ،ويسريه يف البدن والثوب يصلح به ،وعروقه ،هو الدم يف اللحمالبلوى تعم به 
 : اهللا تعاىل قال                    ...... )وقال يف موضع آخر.)٣آية : املائدة  :

                                                  
     ....... ) ١٤٥آية : األنعام(.  

كنا نطبخ الربمة على عهد رسول اهللا : وقد روت عائشة رضي اهللا عنها قالت ،فحرم املسفوح من الدم
واإلصر واملشقة يف الدين  ،من هذا إصر وفيه مشقةفنأكل وال ننكره؛ ألن التحفظ  ، تعلوها الصفرة من الدم

وثقل عليها سقطت العبادة عنها  ،أن كلما حرجت األمة يف أداء العبادة فيه ،وهذا أصل يف الشرع ،موضوع
  .)١()) ويتيمم وحنو ذلك ،وأن املريض يفطر ،أال ترى أن املضطر يأكل امليتة ،فيه

 الناس أجيز شرعاً نقل الدم من صحيح ال يضر به إىل مريضوإنقاذ حياة  ،واالضطرار ،وملعىن الضرورة
  .حمتاج إليه احتياجاً ضرورياً؛ إلنقاذ حياته

                                         
  .٢٢٢-٢٢١، ص ٢، ج)دار إحياء التراث العريب: بريوت (اجلامع ألحكام القرآن، ) 1(



 ١٩٠

واآلثار الشرعية املترتبة عليه ميثالن بعداً  ،وموضوع نقل الدم إىل الطفل يف سن منوه األوىل دون احلولني
ع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي يف والتجارة فيه قد حبثا يف جملس ام ،وحكم بيعه ،شرعياً مهماً

  : هـ وصدر عنه القرار التايل١٤٠٩الدورة احلادية عشرة عام 
  : نقل الدم من امرأة إىل طفل دون سن احلولني: القرار الثالث: سابعاً

  هل يأخذ حكم الرضاع احملرم أو ال؟
  وهل جيوز أخذ العوض عن هذا الدم أو ال؟

لصالة والسالم على من ال نيب بعده سيدنا ونبينا حممد صلى اهللا عليه وعلى آله احلمد هللا وحده وا((
  .وصحبه وسلم
  : أما بعد

فإن جملس امع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته احلادية عشرة املنعقدة مبكة املكرمة يف 
 هـ املوافق ١٤٠٩ رجب ٢٠وم األحد  فرباير إىل ي١٩ املوافق ،هـ١٤٠٩ رجب ١٣الفترة من يوم األحد 

قد نظر يف املوضوع اخلاص بنقل الدم من امرأة إىل طفل دون سن احلولني هل يأخذ  ،م١٩٨٩ فرباير ٢٦
  حكم الرضاع احملرم أو ال؟ وهل جيوز أخذ العوض عن هذا الدم أو ال؟

وإن التحرمي  ،صل به التحرميوبعد مناقشات من أعضاء الس انتهى بإمجاع اآلراء إىل أن نقل الدم ال حي
  .خاص بالرضاع

ألنه من احملرمات  ،بيع الدم فقد رأى الس أنه ال جيوز: أمام حكم أخذ العوض عن الدم وبعبارة أخرى
وقد صح يف احلديث  ،وأخذ عوض عنه ،فال جيوز بيعه ،املنصوص عليها يف القرآن الكرمي مع امليتة وحلم اخلرتير

  حرم شيئاً حرم مثنهإن اهللا تعاىل إذا كما صح أنه ى عن بيع الدم ،  ويستثىن من ذلك حاالت
بقدر ما  ،وال يوجد من يتربع به إال بعوض؛ فإن الضرورات تبيح احملظورات ،الضرورة إليه لألغراض الطبية

  وعندئذ حيل للمشتري  ،ترفع الضرورة



 ١٩١

أو املكافأة؛ تشجيعاً على  ،ملال على سبيل اهلبة وال مانع من إعطاء ا.ويكون اإلمث على اآلخذ ،دفع العوض
  .ال من باب املعاوضات ،ألنه يكون من باب التربعات ؛القيام ذا العمل اإلنساين اخلريي
  .)١()) واحلمد هللا رب العاملني ،وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً ،وصلى اهللا على سيدنا حممد
  : منو اجلنني واالكتشافات العلمية

والتعرف على مدى  ،ت االكتشافات العلمية الطبية إىل اكتشاف حالة اجلنني يف مراحل منوه األوىلأد
ووسائلها املستخدمة ما جنم من ازدياد عدد املشوهني  ،وإن من مجلة إفرازات احلضارة احلديثة ،قياًلْسالمته خ
صبحت هلم مالجئ ومستشفيات حىت أ ،وازدادت أعدادهم بشكل ملحوظ يف أكثر بالد العامل ،واملعاقني
وحياول العلماء التقليل والتخفيف من  ،وأصبحت العناية ؤالء متثل عبئاً إنسانياً كبرياً على اتمعات ،خاصة

وميكن  ،ولكن بعضها أبدي مزمن تصعب معه احلياة للشخص نفسه ،أسباب التشوهات اخللقية واإلعاقات
 ،ومعاجلتها ،ويستحيل تقوميها ،اً منذ املراحل اخللقية األوىلاكتشاف مثل هذه احلاالت يف وقت مبكر جد

 ،ومثل هذه احلالة بالغة ما بلغت يف العجز واإلعاقة إذا نفخ فيها الروح فهي نفس حمترمة ال جيوز اغتياهلا
 وإهدار حياا يف هذه املرحلة من التكوين ،ومن يتسبب يف إسقاطها ،والتخلص منها يف نظر الشرع اإلسالمي

وهي ديتها املقررة شرعاً بعد نفخ الروح بعد مائة  ،تتوجه عليه العقوبة املالية بدفع نصف عشر الدية الكاملة
وهو ما ثبت يف احلديث عن أيب هريرة رضي  ،ونفخ الروح فيه ،وهي الفترة اليت يتم فيها ختلقه ،وعشرين يوماً

  حت جنينها فقضى فيه رسول فطر ،أن امرأتني من هذيل رمت إحدامها األخرى اهللا عنه 

                                         
سالمي، قرارات امع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي لدوراته العاشرة واحلادية عشرة والثانية رابطة العامل اإل) 1(

  .٨٣هـ، ص١٤١٠هـ، ١٤٠٩-١٤٠٨عشرة 



 ١٩٢

  .وما كان قبل التخلق فهو موضع خالف بني الفقهاء ،)١( أو وليدة  ، بغرة عبداهللا 
هـ ذا ١٤١٠وقد أصدر جملس امع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته الثانية عشرة عام 

بارات التالية مالحظاً فيه استناده على قواعد يف الع ،)القرار الرابع بشأن إسقاط اجلنني املشوه خلقياً(اخلصوص 
  : فقه الضرورة

  .)الضرر ال يزال مبثله(
  .)الضرر األشد يزال بالضرر األخف(
  : إسقاط اجلنني املشوه خلقياً: ثامناً

  : ويف قرار امع بيان للمشكلة وتوضيح أمهية فقه الضرورة يف توجيه احلكم فيها
الم على من ال نيب بعده سيدنا ونبينا حممد صلى اهللا عليه وعلى آله احلمد هللا وحده والصالة والس((

  .وصحبه وسلم
  : أما بعد

فإن جملس امع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته الثانية عشرة املنعقدة مبكة املكرمة يف 
 رجب ٢٢سبت م إىل يوم ال١٩٩٠ فرباير ١٠هـ املوافق ١٤١٠ رجب ١٥الفترة من يوم السبت 

ومن  ،م قد نظر يف هذا املوضوع وبعد مناقشته من قبل هيئة الس املوقرة١٩٩٠ فرباير ١٧هـ املوافق ١٤١٠
  : قرر باألكثرية ما يلي ،قبل أصحاب السعادة األطباء املختصني الذين حضروا هلذا الغرض
لتشخيص الطيب يفيد أنه مشوه ولو كان ا ،إذا كان احلمل قد بلغ مائة وعشرين يوماً فال جيوز إسقاطه

  إال إذا ثبت بتقرير جلنة طبية من األطباء  ،اخللقة

                                         
، )إجهاض(م مادة ١٩٨٣/ هـ ١٤٠٤وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، املوسوعة الفقهية، الطبعة الثانية، : انظر ) 1(

  .٥٦ص



 ١٩٣

أم  ،سواء كان مشوهاً ،فعندئذ جيوز إسقاطه ،الثقات املختصني أن بقاء احلمل فيه خطر مؤكد على حياة األم
  .دفعاً ألعظم الضررين ،ال

 ،ير جلنة طبية من األطباء املختصني الثقاتوتأكد بتقر ،قبل مرور مائة وعشرين يوماً على احلمل إذا ثبت
وأنه  ،وبناء على الفحوص الفنية باألجهزة والوسائل املختربية أن اجلنني مشوه تشويهاً خطرياً غري قابل للعالج

فعندئذ جيوز إسقاطه بناء على طلب  ،وآالماً عليه وعلى أهله ،وولد يف موعده ستكون حياته سيئة ،إذا بقي
  .لس إذ يقرر ذلك يوصي األطباء والوالدين بتقوى اهللا والتثبت يف هذا األمر وا.الوالدين

  .)١()) ....واهللا ويل التوفيق
  : الضرورة يف جمال الدواء

ومن سوء الطالع أن تكون من  ،اكتشف العامل يف العصر احلديث مصادر للدواء مل تكن معروفة من قبل
 ،واملسلمون يعيشون هذا العامل ،ال يكبح مجاحه شيء ،سلوكيااو ،وأخالقها ،عامل ال حتكمه مبادئ الشرائع

ويف إطار مبادئ  ،ويركزون قدرام على ما هو مباح ،وليس لديهم التقدم العلمي الذي يسخرون به مواهبهم
 ، حمكوم بتدبري غريهم له– كغذائهم وملبسهم –فعالجهم  ،بل يعيشون عالة على غريهم ،اإلسالم وأخالقياته

  .تدبري أنفسهمال ب
أصبح من إفرازات الوضع املؤمل أن تكون حاجتهم يف جمال الدواء واعتمادهم على من ال يشاركهم 

وكاملعتاد فإن فقه الضرورة يف الفقه اإلسالمي كفيل  ،وجنم عن هذا مشاكل وضرورات ،وسلوكيام ،مبادئهم
  .وأخالقياته ،بأن يقدم حلوهلا يف ضوء مبادئ اإلسالم

وجملس جممع الفقه  ،ارين التاليني الصادرين عن جممع الفقه اإلسالمي ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدةويف القر
  اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي مبكة

                                         
هـ، ١٤٠٩-١٤٠٨عامل اإلسالمي، قرارات امع الفقهي اإلسالمي لدوراته العاشرة واحلادية عشرة رابطة ال) 1(

 .١٢٣هـ، ص١٤١٠



 ١٩٤

  : لألغراض الطبية والعالج) املشيمة(واستخدامات  ،إجابات خبصوص الدواء املشتمل على نسبة من الكحول
  : تفسارات املعهد العايل للفكر اإلسالمي بواشنطنبشأن اس) ١١(القرار رقم : تاسعاً

  : خبصوص الدواء املشتمل على نسبة من الكحول: السؤال الثاين عشر
ومعظم هذه  ،%٢٥و % ٠١تتراوح بني  ،هناك كثري من األدوية حتوي كميات خمتلفة من الكحول((

ومتثل هذه األدوية  ،مراض السائدةوغريها من األ ،والسعال ،واحتقان احلنجرة ،األدوية من أدوية الزكام
مما جيعل احلصول على األدوية اخلالية من الكحول  ،من األدوية يف هذا اال% ٩٥احلاوية للكحول ما يقارب 

  فما حكم تناول هذه األدوية؟ ،أو متعذرة ،عملية صعبة
  : اجلواب

ووصف ذلك  ،يسر دواء خال منهاللمريض املسلم تناول األدوية املشتملة على نسبة من الكحول إذا مل يت
  .)١()) أمني يف مهنته ،الدواء طبيب ثقة

  : القرار الثاين بشأن االنتفاع من املشيمة ألغراض العالج: عاشراً
  .هـ١٤١٢الصادر عن الدورة الثالثة عشرة لس جممع الفقه اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي عام 

 من ال نيب بعده سيدنا ونبينا حممد صلى اهللا عليه وعلى آله احلمد هللا وحده والصالة والسالم على((
  .وصحبه وسلم
  : أما بعد

واليت  ،املنعقدة مبكة املكرمة ،فإن جملس جممع الفقه اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته الثالثة عشرة
وقرر أنه ال  ،)املشيمة(م قد نظر يف موضوع ٨/٢/١٩٩٢املوافق  ،هـ١٤١٢ شعبان ٥بدأت يوم السبت 

  مانع من 

                                         
  .٤٣منظمة املؤمتر اإلسالمي، جممع الفقه اإلسالمي قرارات وتوصيات، ص) 1(



 ١٩٥

أو احلقن  ،وتؤخذ عن طريق الفم ،أما األدوية اليت تستخرج من املشيمة ،االنتفاع ا يف األغراض الطبية
  .فال جتوز إال للضرورة

واهللا ويل التوفيق وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً واحلمد هللا رب 
  .)١()) العاملني
  : د النسل أو تنظيمهحتدي

أو تنظيمه من املوضوعات الفقهية اليت تناوهلا الباحثون أفراداً ومجاعات بالبحث  ،إن موضوع حتديد النسل
واهليئات  ،ومل تكن هذه مجيعها خافية على اامع الفقهية ،ومقاصد متباينة ،والدرس يف ظل اعتبارات خمتلفة

  .واحلاالت اجلائزة منها ،ا احملاذير فيهاوأوضحو ،فتناولوها بدقة كافية ،الشرعية
وقد أقرت هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية يف  ،)الضرورة(أما احلاالت اجلائزة فهي حاالت 

 ٢٠وجملس امع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي يف الفترة من  ،هـ١٣/٤/١٣٩٦وتاريخ  ،٤٢القرار رقم 
  :  هـ ثالث حاالت١٤٠٠ ربيع اآلخر سنة ٢٣إىل 

ككون املرأة ال تلد والدة  ،أو تأخريه يف حاالت فردية لضرر حمقق ،تعاطي أسباب منع احلمل :األوىل
  .وتضطر معها إىل إجراء عملية جراحية إلخراج اجلنني ،عادية

  .أو صحية يقرها طبيب مسلم ،إذا كان تأخري احلمل ألسباب أخرى شرعية :الثانية
إذا كان خيشى على حياا منه بتقرير من  ،ع احلمل يف حالة ثبوت الضرر احملقق على أمهيتعني من :الثالثة

  .يوثق به األطباء املسلمني
لس جممع الفقه اإلسالمي جبدة يف دورة مؤمتره اخلامس سنة ) ١(يف حني نص القرار رقم 

وفيما يلي نص هذه  ،ا املوضوعوفيه إضافات مهمة فيما يتعلق ذ ،م على احلالتني األوليني١٩٨٨/هـ١٤٠٩
  : القرارات

                                         
-٣١٩م، ص ١٩٩٢/هـ ١٤١٢م  رابطة العامل اإلسالمي، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد السادس، السنة الرابعة، عا)1(

٣٢٠.  



 ١٩٦

  :  احلكم الشرعي يف حتديد النسل–احلادي عشر 
  : قرار جملس امع الفقهي اإلسالمي بشأن حتديد النسل: أوالً

  :  وبعد.وعلى آله وصحبه ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،احلمد هللا وحده((
  .)تنظيم النسل( موضوع حتديد النسل أو ما يسمى تضليالً بـ فقد نظر جملس امع الفقهي اإلسالمي يف

  : وبعد املناقشة وتبادل اآلراء يف ذلك قرر الس باإلمجاع ما يلي
ومنة  ،وتعترب النسل نعمة كربى ،وانتشاره ،نظراً إىل أن الشريعة اإلسالمية حتض على تكثري نسل املسلمني

عظيمة ما على عبادهن وسنة رسوله  ،ضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب اهللا عز وجلوقد ت ، اهللا
، أو منع احلمل مصادم للفطرة اإلنسانية اليت فطر اهللا الناس عليها ،ودلت على أن القول بتحديد النسل، 

مل فئة أو منع احل ،ونظراً إىل أن دعاة القول بتحديد النسل ،وللشريعة اإلسالمية اليت ارتضاها اهللا تعاىل لعباده
والشعوب املستضعفة  ،ولألمة العربية املسلمة ،دف بدعوا إىل الكيد للمسلمني؛ لتقليل عددهم بصفة عامة

 ،والتمتع بثروات البالد اإلسالمية ،واستبعاد أهلها ،حىت تكون هلم القدرة على استعمار البالد ،بصفة خاصة
وإضعافاً للكيان اإلسالمي املتكون  ،وسوء ظن باهللا تعاىلوحيث إن يف االستعباد هذا ضرباًَ من أعمال اجلاهلية 

  .للبنات البشرية وترابطهاامن كثرة 
وال جيوز  ،لذلك كله فإن جملس امع الفقهي اإلسالمي يقرر باإلمجاع أنه ال جيوز حتديد النسل مطلقاً

وما من دابة يف  ، القوة املتنيألن اهللا تعاىل هو الرزاق ذو ؛منع احلمل إذا كان القصد من ذلك خشية اإلمالق
أو  ،أما تعاطي أسباب منع احلمل ،أو كان ذلك ألسباب أخرى غري معتربة شرعاً ،األرض إال على اهللا رزقها
 وتضطر معها إىل إجراء عملية جراحية ،لضرر حمقق ككون املرأة ال تلد والدة عادية ،تأخريه يف حاالت فردية

  فإنه ال مانع  ،إلخراج اجلنني



 ١٩٧

بل قد  ،أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة ،وهكذا إذا كان تأخريه ألسباب أخرى شرعية ،من ذلك شرعاً
يتعني منع احلمل يف حالة ثبوت الضرر احملقق على أمه إذا كان خيشى على حياا منه بتقرير من يوثق به من 

  .األطباء املسلمني
وأشد من  ، فال جيوز شرعاً لألسباب املتقدم ذكرهاأو منع احلمل بصفة عامة ،أما الدعوة إىل حتديد النسل

يف الوقت الذي تنفق فيه األموال الضخمة على  ،وفرضه عليها ،إلزام الشعوب بذلك ،ذلك يف اإلمث واملنع
  .)١()) سباق التسلح العاملي للسيطرة والتدمري بدالً من إنفاقه يف التنمية االقتصادية والتعمري وحاجات الشعوب

  : رار هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية بشأن حتديد النسلق: ثانياً
  .)هـ١٣/٤/١٣٩٦ وتاريخ ٤٢قرار رقم (

  : وبعد ،احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وصحبه((
هـ ١٣٩٦ألول من شهر ربيع اآلخر عام ففي الدورة الثامنة لس هيئة كبار العلماء املنعقدة يف النصف ا

وتنظيمه بناء على ما تقرر يف الدورة السابعة للمجلس املنعقد  ،وحتديد النسل ،حبث الس موضوع منع احلمل
وقد  ،هـ من إدراج موضوعها يف جدول أعمال الدورة الثامنة١٣٩٥يف النصف األول من شهر شعبان عام 
واملناقشة  ،وبعد تداول الرأي ،لك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاءاطلع الس على البحث املعد يف ذ

  : واالستماع إىل وجهات النظر قرر الس ما يلي ،بني األعضاء
ومنة عظيمة  ،وتعترب النسل نعمة كربى ،نظراً إىل أن الشريعة اإلسالمية ترغب يف انتشار النسل وتكثريه

ما على عبادهن وسنة رسوله  ،ضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب اهللافقد ت ، اهللا مما أوردته 
  اللجنة الدائمة 

                                         
هـ، حىت ١٣٩٨رابطة العامل اإلسالمي، قرارات امع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي من دورته األوىل عام ) 1(

  .٦٣، ٦٢هـ، ص١٤٠٥الدورة الثامنة لعام 



 ١٩٨

ونظراً إىل أن القول بتحديد النسل أو منع  ،واملقدم هلا ،املعد للهيئة ،للبحوث العلمية واإلفتاء يف حبثها
 ، اليت ارتضاها الرب تعاىل لعبادهوللشريعة اإلسالمية ،احلمل مصادم للفطرة اإلنسانية اليت فطر اهللا اخللق عليها

 ،أو منع احلمل فئة دف بدعوا إىل الكيد للمسلمني بصفة عامة ،ونظراً إىل أن دعاة القول بتحديد النسل
وحيث إن يف األخذ  ،حىت تكون هلم القدرة على استعمار البالد وأهلها ،ولألمة العربية املسلمة بصفة خاصة
وإضعافاً للكيان اإلسالمي املتكون من كثرة اللبنات  ،وسوء ظن باهللا تعاىل ،يةبذلك ضرباً من أعمال اجلاهل

وال جيوز منع احلمل إذا كان  ،البشرية وترابطها؛ لذلك كله فإن الس يقرر بأنه ال جيوز حتديد النسل مطلقاً
.....  : القصد من ذلك خشية اإلمالق؛ ألن اهللا تعاىل قال         ، 

  .)٥٨آية : الذاريات(
                   ، )أما إذا كان منع احلمل ) ٦آية : سورة هود

أو كان  ،وتضطر معها إىل إجراء عملية جراحية إلخراج الولد ، ككون املرأة ال تلد والدة عاديةةلضرورة حمقق
أو تأخريه عمالً مبا جاء يف  ،ه لفترة ما ملصلحة يراها الزوجان فإنه ال مانع حينئذ من منع احلملتأخري

ومتشياً مع ما صرح  ،وما روي عن مجع من الصحابة رضوان اهللا عليهم من جواز العزل ،األحاديث الصحيحة
عني منع احلمل يف حالة ثبوت بل قد يت ،به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء إللقاء النطفة قبل األربعني

وصلى اهللا على نبينا حممد  ،وقد توقف فضيلة الشيخ عبد اهللا بن غديان يف حكم االستثناء ،الضرورة احملققة
  .)١()) وعلى آله وصحبه وسلم

                                         
  .٤٤٣-٤٤٢، ص ٢أحباث هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية، ج) 1(



 ١٩٩

  : الصادر عن جممع الفقه اإلسالمي جبدة بشأن تنظيم النسل) ١(قرار رقم : ثالثاً
  .صالة والسالم على سيدنا ونبينا حممد خامت النبيني وعلى آله وصحبهاحلمد هللا رب العاملني وال((

 مجادى األوىل ٦ إىل ١إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره اخلامس بالكويت من 
  .م١٩٨٨) ديسمرب( كانون األول ١٥-١٠/هـ١٤٠٩

واستماعه للمناقشات  ،)تنظيم النسل(واخلرباء يف موضوع  ،بعد اطالعه على البحوث املقدمة من األعضاء
  .اليت دارت حوله

وأنه ال جيوز  ،وبناء على أن من مقاصد الزواج يف الشريعة اإلسالمية اإلجناب واحلفاظ على النوع اإلنساين
 ،واحلفاظ عليه ،وتوجيهاا الداعية إىل تكثري النسل ،إهدار هذا املقصد؛ ألن إهداره يتناىف مع نصوص الشريعة

  .ع برعايتهائباعتبار حفظ النسل أحد الكليات اخلمس اليت جاءت الشرا ،اية بهوالعن
  : قرر ما يلي

  .ال جيوز إصدار قانون عام حيد من حرية الزوجني يف اإلجناب :أوالً
 ،)التعقيم(أو ) اإلعقام(وهو ما يعرف بـ  ،أو املرأة ،لاإلجناب يف الرجحيرم استئصال القدرة على  :ثانياً
  .ع إىل ذلك الضرورة مبعايريها الشرعيةما مل تد
 ،أو إيقافه ملدة معينة من الزمان ،جيوز التحكم املؤقت يف اإلجناب بقصد املباعدة بني فترات احلمل: ًثالثا

بشرط أن ال يترتب على  ،عن تشاور بينهما وتراض ،إذا دعت إليه حاجة معتربة شرعاً حبسب تقدير الزوجني
  .)١()) وأن ال يكون فيها عدوان على محل قائم ،لة مشروعةوأن تكون الوسي ،ذلك ضرر

                                         
 م، ١٩٨٨ –م ١٩٨٥/  هـ ١٤٠٩ -هـ ١٤٠٦قرارات وتوصيات : ظمة املؤمتر اإلسالمي، جممع الفقه اإلسالمي من) 1(

 ٨٩ص
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  خامتة البحث
أن فقه الضرورة مثرة مصدرين متنوعني من مصادر التشريع : والتطبيقي ،النظري: كشف البحث يف جانبيه

  .وتأمالته ،والعقلي مبنطقه ،وحكمه التشريعي ،النقلي خبصائصه: ونتائج عنصرين متقابلني ،اإلسالمي
وآثاره الشرعية يف كافة املوضوعات واحلقول الفقهية يف  ،ثبت آفاقه البعيدة يف مجيع ااالتكما أ

  .مهما تباعد الزمان واملكان ،وغري التعبدية ،الشريعة اإلسالمية التعبدية منها
لقيم يقول العالمة ابن ا ،وأن الفقه اإلسالمي ال يتوقف على املنقول فحسب بل يعتمد املعقول غري املنقول

  :  رمحه اهللا–
ودينه  ،فثم شرع اهللا ،وأسفر صبحه بأي طريق كان ،وقامت أدلة العقل ،فإذا ظهرت أمارات احلق((

وأبطل غريه من الطرق اليت هي  ،وأماراته يف نوع واحد ،واهللا تعاىل مل حيصر طرق العدل وأدلته ،ورضاه وأمره
 ،وقيام الناس بالقسط ،أن مقصوده إقامة احلق والعدل:  بل بني مبا شرعه من الطرق.وأدل وأظهر ،أقوى منه

ووسائل ال  ،والطرق أسباب ،ومقتضاها ،ومعرفة العدل وجب احلكم مبوجبها ،فأي طريق استخرج ا احلق
ولن جتد  ،وأمثاهلا ،ولكن نبه مبا شرعه من الطرق على أسباا ،وإمنا املراد غاياا اليت هي املقاصد ،تراد لذاا
  وهل يظن بالشريعة الكاملة خالف ذلك؟ ،وسبيل للداللة عليها ، من الطرق املثبتة للحق إال وهي شرعهطريقاً

 ،وباب من أبواا ،بل هي جزء من أجزائها ،إن السياسة العادلة خمالفة للشريعة الكاملة :وال نقول
  .)١()) وإال فإذا كانت عدالً فهي من الشرع ،وتسميتها سياسة أمر اصطالحي

                                         
  .٣٧٣، ص ٤ابن القيم، إعالم املوقعني، ج) 1(



 ٢٠١

ال وجوباً  ،فضالً من اهللا ،م به يف الفقه اإلسالمي أن أحكام الشرع مراعى فيها مصاحل العبادمن املسلَّو
 ،وفيما بني العبد ،وبني العبد ،وفقه الضرورة أحد دعائم العدل يف الشريعة اإلسالمية فيما بني اهللا ،عليه

وكملت به  ، من خالله مقاصد الشرعووضحت ،وقد جتلت فيه عدالة اإلسالم ،واآلخرين من بين اإلنسان
  .حماسنه

....... : وال أدل على هذا من اآلية الكرمية اليت بدأها املوىل بقوله جل وعال      
                  ...........، ) ي عنوان لواقع فه) ٣املائدة آية

وبرغم هذا فقد دلل على هذا الكمال والتمام لشرعه اعتبار الضرورة يف أحوال  ،ملموس وحقيقة مشاهدة
........... : فقال بعد ذلك مباشرة ،واخلفية ،برهاناً واضحاً على استكمال جوانبه الظاهرة ،العباد  

                       )٣آية : املائدة(.  
ويبحث عنه يف  ومن ينشده ،هذه إشارة مقصودة إىل أن من ينشد الكمال يف التشريع فهو يف اإلسالم

  .وأدلته البينة ،أصوالً وفقهاً أحد معامله البارزة) الضرورة(فإن  ،التشريع اإلسالمي
جماالً فسيحاً يف علوم ثالثة من العلوم ) الضرورة(فوجدت  ،الفقهاء قدمياً هذا املعىن انتباه ىوقد استرع

  : اإلسالمية
فهي للحجية واالستنباط يف  ،ونتائج متنوعة ،القواعد الفقهية؛ لتؤدي وظائف خمتلفة ،الفقه ،أصول الفقه
لفقهية يتذكر ا املفيت ما ال ويف علم القواعد ا ،والتطبيق وشرائع للعمل والتفريع يف الفقه أحكاماً ،أصول الفقه

  .حيصى من التفريعات ويستأنس ا القاضي يف األحكام
 ،واإلمام مالك واإلمام حممد إدريس الشافعي ،والفقهاء أمثال اإلمام أيب حنيفة ،وجد النبغة من األئمة

لضرورة حالً لكل  يف فقه ا–واألجيال  ،واإلمام أمحد بن حنبل وغريهم من اتهدين وأتباعهم عرب القرون
    مستوحني ،يقررون يف ضوئها أحكام الشريعة ،وبلسماً لكل مشكلة قدمية أو طارئة ،معضلة
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  .أو تزمت ،أو استرخاء أو تشدد ،يف غري اون ،تها وعدهلايمتوخني وسط ،مساحتها ويسرها
  .ة إال أصالة وثباتاًوتطورت احلياة حضارياً ال يزيد هذا أو ذاك الشريعة اإلسالمي ،وكلما تقدم الزمن

حيث تتعدد األطروحات وتتنوع القضايا  ؛وتتجلى املعجزة التشريعية يف الفقه اإلسالمي يف العصر احلديث
وغرائب االكتشافات فتتصدى هلا احملافل  ،واحنراف يف املمارسات ،اليت حتمل الكثري يف طياا من حتديات

وكان وال يزال  ،واالرتفاع ،ى فيه األمانة واالنضباط والسموتتجل ،باجتهاد مجاعي من فقهاء العصر ،الفقهية
وخباصة ااالت العملية التطبيقية دون  ،يف كافة ااالت ،لفقه الضرورة يف جمال اجتهادام النصب األوىل

  .يف عصر تعددت أمساؤه لتنوع خمترعاته وإجنازاته ،مما أثبت ويثبت غناء الشريعة ،أو ختاذل ،عجز
قات املعاصرة لفقه الضرورة مما جرى عرضه يف ثنايا هذا البحث ميثل جانباً من االجتهاد اجلماعي والتطبي
  .يف كافة القضايا واملستجدات العصرية من خالل اامع الفقهية واهليئات الشرعية ،لفقهاء العصر

وصالحية الشريعة  ،عصرتقدم الدليل تلو الدليل على واقعية مثالية يف معاجلة ما تتطلبه مقتضيات هذا ال
  .واهللا يهدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم ،اإلسالمية لكل زمان ومكان

وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه  ،وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
  ..أمجعني
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  مصادر البحث
  .القرآن الكرمي -
شهاب الدين أبو احملاسن عبد احلليم  ، عبد اهللا اخلضرجمد الدين أبو الربكات عبد السالم بن ،آل تيمية -

 .شيخ اإلسالم تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ،بن عبد السالم
  .املسودة يف أصول الفقه

  .م١٩٦٤/هـ١٣٨٤مطبعة املدين  ،القاهرة ،حميي الدين عبد احلميد: حتقيق
  .وعبد الصبور مرزوق ،إبراهيم ،األبياري -

  . القرآنيةاملوسوعة
  .سجل العرب: مصر

  .حممد خالد ،األتاسي -
  .شرح جملة األحكام العدلية

  .م١٩٣٠/هـ١٣٤٩ ،مطبعة محص: سوريا
  .األزهر -

  .جممع البحوث اإلسالمية
  .م١٩٦٥/هـ١٣٨٥عام  ،املؤمتر الثاين

  .أبو منصور حممد بن أمحد ،األزهري -
  .ذيب اللغة

  .حممد البجاوي يعل عةمراج ،حممد أبو الفضل إبراهيمحتقيق 
  .الدار املصرية للتأليف والترمجة: مصر
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  .مشس الدين حممود ،األصفهاين -
  .الطبعة األوىل ،شرح املنهاج للبيضاوي

  .هـ١٤١٠مكتبة الرشد عام : عبد الكرمي النملةحتقيق 
  .القاضي زكريا ، األنصاري-

  . الطبعة األوىل.والتعريفات الدقيقة ،احلدود األنيقة
  .م١٩٩١/هـ١٤١١عام  ،مركز مجعية املساجد للثقافة والتراث:  ديب.ق مازن املباركحتقي

  .حممد خلف اهللا أمحد ،عطية الصواحلي ،إبراهيم عبد احلليم منتصر ، أنيس-
  .املعجم الوسيط
  .بدون: معلومات النشر

  .منصور بن يونس بن إدريس ، البهويت-
  .شرح منتهى اإلرادات

  .تبة السلفيةاملك: املدينة املنورة
  .ناصر الدين عبد اهللا بن عمر ، البيضاوي-

  .اية السول يف شرح منهاج األصول
  . حاشية حممد خبيت املطيعي-

  .هـ١٣٤٣ ،املطبعة السلفية ومكتبتها: مصر
  .شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن عبد احلليم ، ابن تيمية-

  .القواعد النورانية
  .م١٩٥١/هـ١٣٧٠ ،ة احملمديةمطبعة السن:  مصر.الطبعة األوىل



 ٢٠٥

  . شيخ اإلسالم ابن تيميةى جمموع فتاو-
  .عبد الرمحن بن حممد بن قاسممجع وترتيب 

  .خالد بن عبد العزيزطبع نفقة امللك : الرياض
  .حممد بن احلسن احلجوي ، الثعاليب-

  .الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي
  .بد الفتاح القارئعبد العزيز بن عوعلق عليه  ،خرج أحاديثه
  .املكتبة العلمية: املدينة املنورة

  .حممد بن أمحد ، ابن جزي الغرناطي-
  .قوانني األحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية

  .دار العلم للماليني: بريوت
  .أبو بكر أمحد بن علي الرازي ، اجلصاص-

  .أحكام القرآن
  .ن حممدومطبعة عبد الرمح ،ومكتبة ،دار املصحف شركة: مصر

  . الفصول يف األصول-
  .عجيل جاسم النشمي: حتقيق

  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥عام  ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية: الكويت ،الطبعة األوىل
  .أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف ، اجلويين-

  .الربهان يف أصول الفقه
  .عبد العظيم الديبحققه وقدمه ووضع فهارسه الدكتور 

  .خليفة بن محد آل ثاينطبع على نفقة الشيخ : رقط
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  .غياث األمم يف التياث الظلم ، الغياثي-
  .عبد العظيم الديب حتقيق .الطبعة األوىل

  .هـ١٤٠٠عام  ،وزارة الشؤون الدينية: قطر
  .أبو حممد علي بن سعيد ، ابن حزم-

  .ىاحملل
  .منشورات املكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع: بريوت

  .حسني حامد ، حسان-
  .نظرية املصاحل املرسلة يف الفقه اإلسالمي

  .دار النهضة العربية: مصر
  .أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن ، احلطاب-

  .مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل
  .هـ١٣٢٨ ، مطبعة السعادة. مصر.الطبعة األوىل

  .أمحد بن احلنفي ، احلموي-
  .ح األشباه والنظائر عيون البصائر شرزغم

  .دار الطباعة العامرة: استامبول
  علي  ، حيدر-

  .درر احلكام شرح جملة األحكام
  .مكتبة النهضة: بريوت



 ٢٠٧

  .أمحد ، الدردير-
  .الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي

  .دار الفكر: بريوت
  .الشرح الصغري على أقرب املسالك

  .دار املعارف:  وصفي مصرمصطفى كمالخرج أحاديثه 
  . رابطة العامل اإلسالمي-

  .هـ١٤١٠هـ حىت عام ١٤٠٥قرارات امع الفقهي اإلسالمي لدوراته حىت الثانية عشرة من عام 
  .جملة امع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي

  .م١٩٨٩/هـ١٤١٠عام  ، السنة الثانية.العدد الرابع
  .سالميجملة امع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإل

  .عدد خاص عن أحداث اخلليج
  .م١٩٩١/هـ١٤١١عام  ، السنة الثالثة.العدد اخلامس

  .زين الدين عبد الرمحن ، ابن رجب احلنبلي-
  .جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثاً من جوامع الكلم

  .م١٩٥٠/هـ١٣٦٩عام  ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب: مصر ،الطبعة الثانية
  .وهبة ،لزحيلي ا-

  .نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي
  .مكتبة الفارايب: دمشق



 ٢٠٨

  .سيدي حممد ، الزرقاين-
  .شرح موطأ مالك

  .م١٩٥٤/هـ١٣٧٢عام  ،مطبعة االستقامة: مصر
  .مصطفى أمحد ، الزرقاء-

  .املدخل الفقهي العام
  .م١٩٦١/هـ١٣٨١ ،مطبعة جامعة دمشق: دمشق

  .بدر الدين حممد ، الزركشي-
  .البحر احمليط
وزارة األوقاف :  الكويت.عبد القادر العاينوراجعه  ،عبد الستار أبو غدة قام بتحريره .الطبعة األوىل

  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٩والشؤون الدينية عام 
  .شهاب الدين حممود ، الزجناين-

  .ختريج الفروع على األصول
  .حممد أديب صاحلحتقيق 
  .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩عام  ،مؤسسة الرسالة: بريوت

  .حممد ، أبو زهرة-
  .أصول الفقه

  .دار الثقافة العربية للطباعة: مصر
  .أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل ، السرخسي-

  .أصول السرخسي
  .حقق أصوله أبو الوفاء األفغاين

  .هـ١٣٧٢ ،مطابع دار الكتاب العريب: مصر
  .املبسوط

  .مطبعة السعادة
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  .إبراهيم ،وهابعبد ال ، أبو سليمان-
  .الضرورة واحلاجة وأثرمها يف التشريع اإلسالمي

  .جامعة أم القرى ،مركز البحث العلمي: مكة املكرمة
  .جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ، السيوطي-

  .األشباه والنظائر يف الفروع
  .الشيخ علي مالكيضبط وتعليق 

  .مصطفى حممدمطبعة  ،مصر
  .حممد بن إدريس ، الشافعي-

  .الرسالة
  .أمحد حممد شاكرحتقيق وشرح 

  .شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده: مصر
  .م١٩٤٠/هـ١٣٥٨عام 

  .أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي ، الشاطيب-
  .املوافقات يف أصل الشريعة
  .شرح الشيخ عبد اهللا دراز

  .املكتبة التجارية الكربى: مصر
  .االعتصام
  .املكتبة التجارية الكربى: مصر

  .علي بن حممد اجلرجاين ، الشريف-
  .كتاب التعريفات

  .مكتب لبنان: بريوت



 ٢١٠

  .حممد بن علي بن حممد ، الشوكاين-
  .إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول

  .م١٩٣٧/هـ١٣٥٦ ،مطبعة مصطفي البايب احلليب:  مصر.الطبعة األوىل
  .حممد الطاهر ، ابن عاشور-

  .حاشية التوضيح والتصحيح حلل مشكالت التنقيح
  .هـ١٣٤١عام  ،مطبعة النهضة:  تونس.الطبعة األوىل

  .عمر ، عبد اهللا-
  .سلم الوصول لعلم األصول

  .م١٩٥٦عام  ،دار املعارف:  مصر.الطبعة األوىل
  .مجال الدين يوسف ، ابن عبد اهلادي-

  .الدر النقي يف شرح ألفاظ اخلرقي
  .حتقيق رضوان خمتار غربية ،الطبعة األوىل

  .م١٩٩١/هـ١٤١١عام  ،دار اتمع للنشر والتوزيع: جدة
  .أبو حممد عز الدين السلمي ، ابن عبد السالم-

  .قواعد األحكام يف مصاحل األنام
  .طه عبد الرؤوف سعد: مراجعة
  .م١٩٦٨/هـ١٣٨٨ ،مكتبة الكليات األزهرية: مصر

  .د اهللاأبو بكر حممد بن عب ، ابن العريب-
  .أحكام القرآن

  .دار إحياء الكتب العربية: مصر



 ٢١١

  .سيدي عبد اهللا إبراهيم ، العلوي الشنقيطي-
  .نشر البنود على مراقي السعود

  .اململكة املغربية ودولة اإلمارات العربية
  .حممد ، عليش-

  .تسهيل منح اجلليل شرح خمتصر خليل
  .بدون: معلومات النشر

  .د بن حممدأبو حامد حمم ، الغزايل-
  .املستصفى من علم األصول

  .وشركاه للنشر والتوزيع ،مؤسسة احلليب: مصر
  .شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل

  .الدكتور محد الكبيسي: حتقيق
  .م١٩٧١/هـ١٣٩٠ ،مطبعة اإلرشاد: بغداد

  .أبو الفيض حممد ياسني ، الفاداين-
  .سنيةالفوائد اجلنية حاشية املواهب ال

  .م١٩٩١/هـ١٤١١دار البشائر اإلسالمية عام : بريوت ،الطبعة األوىل
  .عالل ، الفاسي-

  .مقاصد الشريعة ومكارمها
  .مكتبة الوحدة العربية: الدار البيضاء

  .أبو احلسني أمحد ، ابن فارس-
  .معجم مقاييس اللغة

  .عبد السالم حممد هارون: حتقيق وضبط
  .نشر والتوزيعدار الفكر للطباعة وال: بريوت



 ٢١٢

  .أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن حسني الطربستاين ، الفخر الرازي-
  .التفسري الكبري
  .دار الكتب:  طهران.الطبعة الثانية

  .حممد بن يعقوب بن حممد ، الفريوز أبادي-
  .القاموس احمليط
  .مطبعة دار املأمون:  مصر.الطبعة الرابعة

  .يوسف ، قاسم-
  .قه اجلنائي اإلسالمي والقانون الوضعينظرية الضرورة يف الف

  .م١٩٨١/هـ١٤١٣عام  ،دار النهضة العربية: مصر
  .أبو عبد اهللا بن أمحد بن حممد ، ابن قدامة-

  .املغين
  .هـ١٣٦٧دار املنار :  مصر.الطبعة الثالثة

  .شهاب الدين أبو العباس ، القرايف-
  .الفروق
  .تصوير ،دار املعرفة: بريوت

  .اختيار احملصول يف األصولتنقيح الفصول يف 
  .طه عبد الرؤوف: حتقيق ،الطبعة األوىل

  .م١٩٧٣/هـ١٣٩٢ ،دار الفكر العريب: مصر
  .أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري ، القرطيب-

  .اجلامع ألحكام القرآن
  .دار الكاتب العريب للطباعة والنشر:  مصر.الطبعة الثالثة



 ٢١٣

  .أمحدشهاب الدين أمحد بن  ، القليويب-
  .حاشية على منهاج الطالبني مع حاشية شهاب الدين الربلسي

  .دار الفكر: بريوت
  .مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر ، ابن القيم-

  .إعالم املوقعني عن رب العاملني
  . الدين عبد احلميديحمي: حتقيق
  .مطبعة السعادة: مصر

  .موالنا حممد زكريا ، الكاندهلوي-
  .ك إىل موطأ مالكأوجز املسال
  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤عام  ، مكة املكرمة املكتبة اإلمدادية.الطبعة الثالثة

  .أبو البقاء أيوب ، الكفوي-
  .الكليات

  .وحممد املصري ، مقابلة عدنان درويش.الطبعة األوىل
  .م١٩٩٢/هـ١٤١٢عام  ،مؤسسة الرسالة: بريوت

  .ليعالء الدين علي بن عباس البعلي احلنب ، ابن اللحام-
  .وما يتعلق ا من األحكام الشرعية ،القواعد والفوائد األصولية

  .م١٩٥٦/هـ١٣٧٥ ،مطبعة السنة احملمدية:  مصر.حممد حامد فقي: حتقيق وتصحيح
  .مجيل حممد ، مبارك-

  .نظرية الضرورة الشرعية حدودها وضوابطها
  .الطبعة األوىل

  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨عام  ،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: مصر



 ٢١٤

  .حممد عبد الرؤوف ، مناوي-
  .التوقيف على مهمات التعريف
  .حتقيق حممد رضوان الداية

  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠عام  ،دار الفكر املعاصر:  بريوت.الطبعة األوىل
  . منظمة املؤمتر اإلسالمي-

  .قرارات وتوصيات ،جممع الفقه اإلسالمي
  .زين الدين بن إبراهيم ، ابن جنيم-

  .النظائر على مذهب أيب حنيفة النعماناألشباه و
  .حتقيق وتعليق عبد العزيز الوكيل

  .م١٩٦٨/هـ١٣٨٧ ،مؤسسة احلليب وشركاه والتوزيع: مصر
  . هيئة كبار العلماء-

  .أحباث هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية
  .الطبعة األوىل
  .هـ١٤١٢عام  ،مكتبة ابن خزمية: الرياض



 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دةج/  املنورة للطباعة والنشر املدينةشركة 
   شرق الكوبري املربع-   املنورةاملدينةطريق 
  ٦٣٩١٠٠٣: فاكس  -٦٣٩٦٠٦٠: تليفون 



 

 البنك اإلسالمي للتنمية
  :إنشاؤه

اء مالية الدول اإلسالمية البنك اإلسالمي للتنمية مؤسسة مالية دولية، أنشئت تطبيقاً لبيان العزم الصادر عن مؤمتر وزر
  ).م١٩٧٣املوافق ديسمرب عام ( هـ ١٣٩٣الذي عقد يف مدينة جدة يف شهر ذي القعدة من عام 

ـ ١٣٩٥وانعقد االجتماع االفتتاحي لس احملافظني يف مدينة الرياض يف شهر رجب عام  مت قد و). م١٩٧٥املوافق شهر يوليو من عام ( ه
ـ ١٣٩٥س عشر من شهر شوال عام م اخلامفتتاح البنك رمسياً يف اليوا   ).م١٩٧٥العشرين من أكتوبر عام (ه

  :أهدافه
إن هدف البنك اإلسالمي للتنمية هو دعم التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي لشعوب الدول األعضاء واتمعات 

  .ةجمتمعة ومنفردة وفقاً ملبادئ الشريعة اإلسالمي يف الدول غري األعضاء، اإلسالمية
  : البنك األساسيةوظائف

املسامهة يف رؤوس أموال املشروعات، وتقدمي القروض للمؤسسات واملشاريع اإلنتاجية يف الدول : تشتمل وظائف البنك على
  .األعضاء، باإلضافة إىل تقدمي املساعدة املالية هلذه الدول يف أشكال أخرى ألغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية

بنك أن يقوم بإنشاء وإدارة صناديق خاصة ألغراض معينة، ومن بينها صندوق ملعونة اتمعات اإلسالمية كما أن على ال
  .يف الدول غري األعضاء، وأن يتوىل النظارة على صناديق األموال اخلاصة

  . اليت تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالميةوللبنك قبول الودائع، وتعبئة املوارد املالية بالوسائل 
اصة يف خبالتبادل التجاري بينها و ، وأن يعزز ن مسؤوليات البنك أن يساعد يف تنمية التجارة اخلارجية للدول األعضاءوم

يعمل ملمارسة أنواع النشاط االقتصادي واملايل واملصريف يف الدول أن  و،يقدم هلا املساعدة الفنيةأن  و،السلع اإلنتاجية
  .سالميةاإلسالمية طبقاً ألحكام الشريعة اإل

  :العضوية يف البنك
  أن تتقدم بطلب لعضوية البنك وسيتم قبوهلا حال استيفاء الشروط اليتيسالماملؤمتر اإلحيق لكل دولة عضو يف منظمة 

 دولة لكن بدأت العضوية تزداد ٢٢م ١٩٧٥وكان عدد الدول األعضاء يف البنك عند تأسيسه عام . يضعها جملس احملافظني 
  .دولة) ٥٤ (ىلإ نىل أن وصلت اآلإالوقت   ذلكمنذبانتظام 

  :رأس مال البنك
 دينار ١٠٠٠٠ سهم، قيمة كل سهم ١,٥٠٠,٠٠٠ دينار إسالمي، مقسمة إىل بليون) ١٥(هو رأس املال املصرح به 

  .بليون دينار إسالمي ) ٤,١(واملدفوع دينار إسالمي بليون  )٨,١(  هو ورأس املال املكتتب فيه،إسالمي
صندوق بوحدة من وحدات حقوق السحب اخلاصة قيمته قيمة تعادل و ،لبنكباساب احلوحدة هو سالمي الدينار اإل
  .النقد الدويل
  : ومكاتبه اإلقليمية:مقر البنك

 ةدرا صتابناء على قرار، وقد مت إنشاء ثالثة مكاتب إقليمية. اململكة العربية السعوديةيف يقع املقر الرئيس للبنك يف مدينة جدة 
والثالث يف . ملكة املغربية، والثاين يف كواالملبور عاصمة ماليزيايف املأحدها يف مدينة الرباط : لس املديرين التنفيذيني للبنكعن جم
  .ملآيت عاصمة مجهورية قازاقستانأ

  :السنة املالية
  ).القمرية(السنة املالية للبنك هي السنة اهلجرية 

  :اللغة
 .ن اإلجنليزية والفرنسية كلغيت عملا اللغت تستعملو العربية،  اللغةاللغة الرمسية هي


