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  الضرورة�والحاجة�الشرعيت�ن

الندوة�السابعة�'جمع�الفقه� س�مي�بالهند�بدار�العلوم�مات�ي�و��بروتش�بو
ية�غوجرات�

  م١٩٩٥يناير٢-م١٩٩٤يسمA.� د�٣٠هـ�ا'وافق١٤١٥رجب�٢٩- ٢٦: 0ي�الف/.ة) الهند(

  

الشريعة� س�مية�
�تختص�بزمان�دون�زمان�و
�بأمة�دون�أمة�و
�بدولة�دون�دولة،�بل�إن�

�إUى�يوم�القيامة،�وتطبيق�الشريعة� س�مية�كما�
ً
يجب�العمل�_^ا�ع�ى�ا'سلم\ن�حكوماٍت�وشعوبا

�ا'سلمون،�يجب�كذلك�ع�ى�الجاليات� س�مية�القاطنة�0ي�الدول� يجب�ع�ى�الدول�ال�hiيحكمها

 غ
ً
 .\.� س�مية�أيضا

والحكومة�0ي�عصرنا�الحاضر�
�ينحصر�نطاق�عملها�0ي�مجا
ت�معينة�بل�يتوسع�ويشمل�

�وتعتA.�التشريع�والتخطيط�والهيمنة�0ي�كل�مجال�من�مجا
ت�الحياة�حقها� جميع�شعب�الحياة

البيئة�وواج�^ا،�ومن�جراء�ذلك�أصبح�ا'سلمون�الذين�يعيشون�تحت�النظام�الغربي�للحياة�و0ي�

0ي�ضيق�وكآبة�شديدة،�وأصبح�من�الصعب�والعس\.�) وبخاصة�الدول�غ\.� س�مية�(السائدة�له�


م�^م�� �الشرع �أحكام �تركوا �فإذا �من�أحكام� س�م��جل�قوان\ن�الحكومة، �العمل�بعديد عل�^م

�شديًد 
ً
�شديًدا�خوف�عذاب��خرة،�وإذا�عملوا�_^ا�واجهوا�ضيقا

ً
ا،�ومنع�^م�أنفسهم،�وأقلقهم�قلقا

  .من�ذلك�قوان\ن�العصر،�وخرج�عن�نطاق�سيطر�^م�عديد�من�مجا
ت�الحياة

و0ي�هذه�الظروف�الراهنة�مست�الحاجة�بشدة�إUى�توضيح�توج�^ات�ومبادىء�أساسية�0ي�

�أساسها� �ع�ى �يمكن �و�ضطرار، �والضرورة �الضرر �ودفع �الحرج �رفع �من �الشريعة �أصول ضوء

ة�لقضايا�الحاجة�وعموم�البلوى�0ي�العصر�الراهن،�وإخراج��مة�للعلماء�التوصل�إUى�حلول�صحيح

من�ا'أزق�الشديد�والضيق�0ي�القضايا�وا'شك�ت�إUى�ما�يجوزه�الشرع�0ي�ضوء�أصوله�وقواعده،�

خطر� باحية�و�ستغ�ل�ال��hء�والتيس\.�للمسلم\ن�0ي� طار�الشر�ي،�وسد�الباب�كذلك�0ي�وجه�

  .لشرعية�صول�الضرورة�والحاجة�ا

فة�حسب�ا'حاور    :و0ي�ما�ي�ي�نقدم�قرارات�هذه�الندوة�مصنَّ
  

  ا�حور��ول 
  

رت�الندوة�ما�ي�ي   :'ي�هذا�الصدد�قرَّ

�حفظ�الدين�والنفس�   -١ �و�ي �الشرع، �أحكام �مقصود �و�ي
ً
�أساسا �خمسة �فيه�(ا'صالح بما
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الحرج�والشدة��والنسل�والعقل�وا'ال،�وإن�الخلل�0ي�قيام�هذه�ا'صالح�يوقع�0ي) العرض

  .ال�hiتصل�إUى�حد�الضرورة

الضرورة�ي/.تب�عل�^ا�فقد�النفس�أو�عضو�من��عضاء�أو�أن�ينـزل�با نسان�من�الشدة�ما�   -٢


�يستطيع�احتماله .  

�غ\.�استحالة�   �من �احتمالها � نسان �ع�ى �يشق �عسرة �معها �الحياة �ص\.ورة ��ي والحاجة


حتمالها.  

ق�الفقهاء�0ي��ح   -٣ كام�ب\ن�الضرورة�والحاجة،�وحاصل�ذلك�أنه�ع�ى�أساس�الضرورة�يقع�فرَّ

�لم�تكن�عامة� �إذا �الحاجة �أما ،
ً
�قطعا �تثبت�حرم�^ا hiال� �من��حكام�ا'نصوصة �ستثناء

�لباب�ا'حرمات�
ً
فيستث¦¥�_^ا�0ي��حكام�ال�hiلم�تكن�ممنوعة�بذا�^ا�بل�إنما�كان�منعها�سدا

  .�خرى 

�كانت�ع   -٤ �0ي�الحاجة�إذا ��ستثناء �_^ا �ويجوز �فتنـزل�منـزلة�الضرورة، �الناس�_^ا امة�و�ابت�ي

  .النصوص

أساس�الضرورة�والحاجة�هو�ا'شقة،�وا'شقة�»�hء�نسhª،�لذلك�يختلف�ا'ستوى�0ي�تعي\ن�   -٥

�ذات� �والب�د �الناس �تحمل �وقوة �والظروف �وا'نطقة �ا'كان �باخت�ف �والحاجة الضرورة

 �د�ال�hiيشكل�ف�^ا�ا'سلمون�أقلية،�و�جل�هذا�
بد�من�مراعاة�هذا��غلبية�ا'سلمة�والب

الجانب�عند�تعي\ن�الضرورة�والحاجة�0ي�ب�د�الهند�ال�hiليس�للمسلم\ن�ف�^ا�دور�فاعل�0ي�

  .التشريع�وصنع�القرار

إن�تعي\ن�درجة�الضرورة�ودرجة�الحاجة�ل¬مور�0ي�العصر�الراهن،�أمر�خط\.�ويتطلب�حيطة�   -٦

ظر،�لذلك�يجب�ع�ى�علماء�كل�عصر�أن�يقوموا�بتعي\ن��مور�ال�hiدخلت��ن�0ي�ودقة�ن

�وأحوال� �ظروف �مراعاة �مع ��حكام، �0ي �التخفيف �_^ا �ويجوز �والحاجة، �الضرورة درجة


�يفتح��¥iعصرهم،�كما�يجب�كذلك�أن�يقوم�بمثل�هذا��مر�الخط\.�جماعة�من�العلماء�ح

  .باب� باحة�تحت�ستار�دفع�الحرج

إذا�كان�نوع�من�ا'حرمات�قد�تم�استثناؤه�بالنص�صراحة�أو�د
لة�لم�تبق�حرمته،�ويجب�   -٧

�بالنص�أو� �ف�^ا �التيس\.�أو�الرخصة �يثبت hiال� ��خرى �الصور �أما �الرخصة، �_^ذه �خذ

  .باج�^اد�الفقهاء�ف\.فع� ثم�ف�^ا�فقط

 التيس\.�الثابت�بالضرورة�أو�الحاجة�يكون�بمثابة��ستث   -٨
ً
  .ناء�كما�تقتضيه��صول�مبدئيا
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  ا�حور�الثاني
  

تثبت�الرخصة�و�الجواز�بالضرورة�0ي�حقوق�العباد�وا'عام�ت�وجميع��بواب�الفقهية�غ\.�

�مور�ا'حرمة�لذا�^ا�من�قبيل�حق�العبد�وقتل�النفس�والزنا،�ونطاق�أثر�الرخصة�مختلف�حسب�

  :التفصيل�التاUي

قبيل�ا'أمورات�و
�يبطل�من�عدم��متثال�_^ا�إ
�حق�الشارع�فقط�إذا�كانت��حكام�من�   -١

مثل�كلمة�الكفر،�فعند��ضطرار�تثبت�رخصة�ارتكا_^ا�مع�بقا´^ا�محرمة،�أي�تبقى�الحرمة�

  .ويرفع� ثم

�إ
�حق�الشارع�فقط�مثل�أكل�ا'يتة�   -٢ �و
�يبطل�مµ^ا �كانت��حكام�من�قبيل�ا'µ^يات، إذا

�الخنـزير� � ثم�ولحم �يرفع �أي ��ضطرار، �عند �مباحة �تكون ��مور �فهذه �الخمر، وشرب

  .والحرمة،�ويجب�العمل�با'حظور 

إذا�كانت��حكام�من�قبيل�ا'µ^يات�ويبطل�_^ا�حق�العبد�مثل�قتل�النفس�بغ\.�حق،�والزنا،�   -٣

  :وإت�ف�مال�ا'سلم،�فلها�نوعان

�مثل�إت  )  أ�( 
ً
�ف�مال�ا'سلم،�فإن�ت�فيه�ممكن�بالضمان،�فعند�إذا�كان�ت�0ي�حق�العبد�ممكنا

  .�ضطرار�تثبت�الرخصة�مع�بقاء�الحرمة

ولكن�إذا�لم�يمكن�ت�0ي�ما�تلف�من�حق�العبد�مثل�القتل�والزنا�ف��تثبت�الرخصة�لها�عند�  ) ب(

،�ويحرم�العمل�_^ا
ً
  .�ضطرار�أيضا

  

  ا�حور�الثالث
  

�0ي�إباحة�
ً
ا'حرمات�مثل�الضرورة،�و0ي�بعض��حيان�تنـزل�الحاجة�قد�تؤثر�الحاجة�أيضا

  :منـزلة�الضرورة،�ولكن�له�بعض�القيود�والحدود،�يلزم�مراعا�^ا

إذا�كان�القصد�0ي�الحاجة�ا'بيحة�للمحرمات�دفع�الضرر�
�جلب�ا'نفعة،�فإنه�
�يجوز�  ) أ�( 

  .العمل�الحرام�لجلب�ا'نفعة�فحسب

ة�دفع�ا'شقة�غ\.�العادية�،�فإن�ا'شقة�ال�hiتوجد�عامة�0ي�جميع�إذا�كان�القصد�0ي�الحاج  ) ب(

  .�عمال�البشرية�و�حكام�الشرعية�
�تدخل�0ي�إطار�الحاجة�ا'عتA.ة
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�ولكن�
�يخلو�من�  ) ج(
ً
�أو�كان�البديل�موجودا �لم�يوجد�البديل�ا'شروع�لحصول�القصد، إذا

  .مشقة�شديدة

  .ف��يجوز�التوسع�ف�^اما�يثبت�بالحاجة�يقدر�بقْدرها،�  )د(

  .يجب�أن�
�يلزم�بدفع�مفسدة�ترتب�مفسدة�أكA.�مµ^ا  ) هـ(

  .أن�تكون�الحاجة�حقيقية�
�متوهمة  ) و(

  

  ا�حور�الرابع
  

  :يلزم�توافر�الشروط�التالية�0ي�الضرورة�ا'عتA.ة� باحة�ا'حظورات

  .ا'ستقبلأن�تكون�الضرورة�واقعة�بالفعل�ف��يعتA.�باحتمال�وقوعها�0ي�   -١

  .أن�
�يكون�لها�بديل�مشروع�ومقدور�عليه�  -٢

�بالظن�الغالب   -٣
ً
�أو�مظنونا

ً
  .أن�يكون�خوف�اله�ك�أو�الضياع�قطعا

٤-    
ً
�وبعدم�ارتكا_^ا�وقوعه�قطعا

ً
  .أن�يتم�بارتكاب�ا'حرمات�رفع�الضرر�الشديد�قطعا

  .أن�
�يتجاوز�قدر�الضرورة�   -٥

  .وقوع�مفسدة�مماثلة�أو�أشد�مµ^اأن�
�يؤدي�العمل�_^ا�إUى�   -٦

  

  ا�حور�الخامس
  

هناك�أسباب�عديدة�للضرورة�والحاجة�ال�hiتثبت�_^ما�الرخصة�والتيس\.�0ي�كث\.�من�أحكام�   -١

الشرع،�و�ي�ال�hiيسم�^ا�الفقهاء�أسباب�الرخصة�أو�أسباب�التخفيف،�و�ي�سبعة�حسب�

  :القول�ا'شهور 

  .والجهل�والعسر�أو�عموم�البلوى�والنقصالسفر�وا'رض�و كراه�والنسيان�  

٢-   � �والحاجة"تكون�" العرف�وعموم�البلوى " 0ي��حكام�ا'بنية�ع�ى " رفع�الحرج"و�" الضرورة

  .ملحوظة�بعامة،�مع�أن�نطاق�العرف�وعموم�البلوى�و�حكام�ا'بنية�عل�^ا�0ي�الفقه�أوسع

  

  ا�حور�السادس
  

�أمر�   -١ �0ي �العامة �والحاجة �العام �والضيق �الحرج �أن �ع�ى �الندوة �0ي �ا'شارك\ن اتفقت�كلمة
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�عند�
ً
�مباحا �وا'منوع �الحرام �ويكون �و�ضطرار، �الضرورة �منـزلة ��حيان �بعض نـّزل

ُ
مات

  .الضرر�غ\.�العادي�والضيق�الشديد

حرج�والضيق�العام�0ي�إن��مور�ا'حرمة�بالنصوص�الشرعية�إذا�وقعت�الحاجة�العامة�وال   -٢

�الخطر� �أمر�بالغ �الضرورة �منـزلة �بتنـزيلها �ا'نصوصة �الحرمة �من �فاستثناؤها �أمر�مµ^ا أي

ومسؤوليته�عظيمة�،�فإن�جميع�الحاجات��جتماعية�والدينية�
�تكون�متساوية�الدرجة،�

�عن�البعض��خر�0ي�نطاقها�ولزومها،�ف�بد�من�الدراسة�ا'
ً
عمقة�بل�يكون�بعضها�مختلفا

  .والوافية�قبل�تعي\ن�الحكم�الشر�ي�للحاجات��جتماعية

�و
�يوجد�البديل�ا'شروع�   -٣ �الناس�تجن�^ا �العامة�بلغت�بحيث�عسر�ع�ى �كانت�الحاجة إذا

والصالح�للعمل،�أو�
�يمكن�العدول�عµ^ا�لÀلزام�القانوني�فبناء�ع�ى�ذلك�يثبت�جواز�العمل�

  .١امت�الحاجة�عامة_^ا�مع�بقاء�الحرمة�ا'نصوصة�ماد

وقبل�إصدار�الحكم�بشأن�مثل�هذه�الحاجة��جتماعية�
بد�من�إجراء�دراسة�عميقة�لها،�   -٤

�كانت� �فإذا �القانون�و�جتماع�حسب�الضرورة، �بخA.اء �و�س/.شاد ��ستعانة �ف�^ا و�يلزم

�استيفاء�ا'علوما
ً

ت�ال�زمة�الحاجة��جتماعية�متعلقة�بمجال�من�مجا
ت�الحياة�لزم�أو

�البص\.ة� �ذوي �الرباني\ن �العلماء �قيام �ثم �ا'جال �ذلك �أصحاب��ختصاص�0ي �من حوله

�صرف� �إذا �بحيث �بلغت �الف�نية �الحاجة �أن �بتعي\ن �وأحكامها �الشريعة �بمقاصد والعلم

،�ولذا�فينبÁي�جوازها
ً
��أو�مستقب

ً

  .النظر�عµ^ا�أصاب��مة�ا'سلمة�الضرر�الشديد�حا

�إUى�الحاجة�إن��مور�   -٥
ً
ال�hiتعرض�ف�^ا�ضرورة�التخصيص�0ي�النصوص�أو��ستثناء�نظرا

العامة�
بد�أن�يقررها�عدد�صالح�من�العلماء�والفقهاء�بتشاورهم�ومداو
�^م�الجماعية�0ي�

�أفراد� �من�أن�يقررها
ً

�بد �الفقهية، �والقواعد �و�صول �وأحكامها �الشريعة �مقاصد ضوء

 .جهد�الجما�ي�هو��حوط�0ي�مثل�هذه��مور�الخط\.ة�ا'همةع�ى�ا'ستوى�الفردي،��ن�ال

��� 

                                                           
١

 عند الحاجة العامة.  
ً
حمد "يوافق المشاركين على جواز الحرمة المنصوصة قطعا

ٔ
ستاذ شبير ا

ٔ
  .ا"


