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   المقدمة 

عندما ٌلجؤ االنسان الى ارتكاب افعال لم ٌكن ٌرتكبها لو ان الظروؾ كانت على ؼٌر ما هً علٌه 

نطالب من هو امام هذه الظروؾ فهل وقت ارتكاب الفعل ولكن بما ان هذه الظروؾ قد وقعت فعالً 

ع ان هذه الظروؾ لٌست من نتاج بالوقوؾ مكتوؾ الٌدٌن متحمالً كل ما قد ٌصٌبه من جرائها م

عمل قام به بنفسه  ام ان علٌه ان ٌقاوم هذه الظروؾ بما اوتً من وسائل حتى وان ادى ذلك الى 

ارتكابه افعاالً ٌجرمها القانون وفٌما اذا اخذنا بؤي من هذٌن الرأٌٌن فهل تكون بذلك منطقٌن ام اننا 

رة لها احكام ( وهذا ٌدل على ان من وجد فً مثل ابتعدنا عن المنطق  ٌقول المثل القدٌم ) الضرو

هذه الظروؾ ٌعامل معاملة خاصة وال تطبق علٌه احكام القانون ان حالة الضرورة ال تقتصر على 

قانون العقوبات وانا تمتد لتشمل فروع القانون االخرى كالقانون االداري والدستوري والقانون 

سلوك االجرامً للفرد طبٌعٌاً كان ام معنوٌاً ًة تحدٌد اللجنائً عادالدولً . لذلك ٌتولى المشرع ا

مبٌناً حدوده وماهٌته واضعاً له العقوبات المناسبة التً من شؤنها الردع والزجر ؼٌر ان هناك 

العدٌد من االفعال تظل منظوراً الٌها على انها من قبٌل السلوك االجرامً الذي ٌستحق فاعله 

طورة اجرامٌة لشخص فاعله وال ٌمكن القول بذلك حتى ٌخرج العقاب فضالً على كونه ٌعكس خ

الفعل المرتكب من نطاق االفعال المجرمة المعاقب علٌها او الدخول فً اطار الشرعٌة الجنائٌة . 

وحالة الضرورة محل هذه الدراسة من قبٌل ذلك , وان اختلؾ التشرٌع والفقه والقضاء فً كونها 

المسإلٌة الجنائٌة فهً فً جمٌع االحوال تخرج الفعل المرتكب من  من اسباب االباحة او من موانع

نطاق االفعال المعاقب علٌها فتمنع عنه العقوبة المقررة له قانونا فمن ٌرتكب جرٌمة تحت ضؽط 

خطر الضرورة ٌعفى من المسإلٌة الجنائٌة فقط او المسإلٌة كاملة حسب االحوال كون الفاعل لم 

خبٌث كما ان تلك الجرٌمة لم تصدر عن مزاج عدائً للمتهم من شانه ان  ٌقدم على الجرٌمة بدافع

ٌعكس او ٌشكل خطورة على المجتمع . ونفس االمر بالنسبة للشرٌعة االسالمٌة نزلت هدٌة من 

خالق الكون وبارئه السعاد البشرٌة واعالء شان االمم والسمو باالنسان نحو الكمال والرفعة لذا 

اتً هذه الشرٌعة باتجاه رفع الحرج والضٌق عن المكلفٌن باحكامها ولعل كان من الطبٌعً ان ت

السبب فً اختبار دراسة هذا الموضوع فً ان حالة الضرورة هً امر واسع ٌمكن ان نلمسه فً 

الكثٌر من االفعال والتصرفات الٌومٌة سواء ما كان منها ٌشكل جرٌمة ومنها مالم ٌكن كذلك 

االشٌاء اٌضا حٌث ان حالة الضرورة فً المعنى االول تعد عذرا كان  ونلمسه كذلك فً العدٌد من

 من الطبٌعً احتجاج اؼلب مرتكبً الجرائم بها بدعوى ان سلوكهم االجرامً قد تم تحت خطر

(1) 



الضرورة الستبعاد انزال العقوبة بهم وابعاد المسإلٌة عنهم لذا تكمن اهمٌة البحث فً حالة 

 د كان منهج البحث هو بٌان رأي ذه الحالة وحدودها شرعا وقانونا . وقالضرورة فً بٌان ماهٌة ه

القانون الوضعً بما فً ذلك راي التشرٌع والفقه وبٌان راي الشرٌعة االسالمٌة فً كل موضوع 

وكذلك تكمن اهمٌة هذا البحث ان دراسة هذا الموضوع باعتباره من الموضوعات المهمة فً 

سالمٌة والتصاله بنظرٌة المسإلة الجنائٌة التً هً محور االحكام القانون الوضعً والشرٌعة اال

العامة فً القانون الجنائً بمعناه الواسع كما تاتً اهمٌته ودقته بسبب العالقة المتشابكة والمتشابهه 

بٌنها وبٌن النضرٌات االخرى فً التشرٌع الجنائً كحق الدفاع الشرعً واالكراه المادي والمعنوي 

عد من الموضوعات المهمة واالساسٌة للقضاء ولكل من ٌعمل فً سلك القانون ومن هنا كما انه ٌ

كان لزاما علٌنا ان نبٌن تعرٌؾ حالة الضرورة وتكٌفها القانونً وشروطها وتمٌزها عن ما ٌشتبه 

حالة الضرورة فً القانون  حث الى مبحثٌن المبحث االول ماهٌةبها ولذلك ساقوم بتقسٌم هذا الب

فٌة تعرٌؾ حالة الضرورة اما المطلب  اربعة مطالب المطلب االول سنبٌنً وٌقسم الى الوضع

الثانً التفرقة بٌن حالة الضرورة وبعض المفاهٌم القانونٌة المشابهة لها وٌتفرع الى فرعٌن الفرع 

االول : حالة الضرورة واالكراه المعنوي والفرع الثانً : حالة الضرورة والدفاع الشرعً اما 

 لمطلب الثالث شروط حالة الضرورة والمطلب الرابع الطبٌعة القانونٌة لحالة الضرورة واثارها . ا

فً  ٌة وٌقسم الى اربعة مطالب سنبٌنالمبحث الثانً : مفهوم حالة الضرورة فً الشرٌعة االسالم

طلب المطلب االول تعرٌؾ حالة الضرورة الشرعٌة والمطلب الثانً : ضوابط حالة الضرورة والم

 لمطلب الرابع حكم حالة الضرورة.الثالث الفرق بٌن حالة الضرورة وماٌقاربها من المصطلحات وا

 

 

 

 

 

 

 

(2) 



 المبحث االول                                             

 حالة الضرورة في القانون الوضعي هية  ما

لتفادي ضرر جسٌم ٌتعذر تداركه حالة الضرورة تعنً الخروج على القواعد القانونٌة          

وهً تختلؾ بٌن فروع القانون المختلفة ولها قواعد واحكام وشروط التقوم االبها هنالك اتجاه 

ٌرفض االعتراؾ بها وٌحعلها ؼٌر قائمة والشك ان ذلك ٌتنافى وطبٌعة الحٌاة وهناك من اعتبرها 

منهم من عدها سبب من اسباب االباحة مانع من موانع المسإلٌة وبالتالً تخضع لقواعد المسإلٌة و

وتتداخل  وبالتالً تندرج تحت قواعدها ولكل طرٌق وجهة نظر التً ٌرها تتفق وطبٌعة االمور

تضح توافقها حالة الضرورة مع العدٌد من النظم كالدفاع الشرعً واالكراه حٌث انه بظاهر امرها ٌ

بٌن الواضح بٌن كل حالة ومن هذا اللفرق التضح ا ولكن لو تمعنا فً كل حالة وقمنا فً دراستها 

 (1)المنطق سنتناول هذا الموضوع فً اربع مطالب 

 الضرورة فً القانون الوضعً . هً حالة الول:ماالمطلب ا

 المطلب الثانً:التفرقة بٌن حالة الضرورة وبعض المفاهٌم القانونٌة المشابهة لها .

 ط حالة الضرورة.المطلب الثالث:شرو

 الرابع:الطبٌعة القانونٌة لحالة الضرورة واثارها.المطلب 

 المطلب االول

 تعريف حالة الضرورة 

مها تتالقى فً المعنى وضعٌة بتعرٌفات عدة ولكنها فً معظعرفت حالة الضرورة فً القوانٌن ال

روؾ تهدده بخطر السبٌل الى الضرورة ان ٌجد األنسان نفسه فً ظٌراد بحالة  -ونفس المضمون 

من ٌرتكب والجرٌمة التً تقع فً هذه الحالة تسمى جرٌمة الضرورة كبارتكاب جرٌمة  اال ٌهتالف

هور فً الطرٌق العام عارٌا بسبب حصول حرٌق فً منزله بالظ فعال فاضحا مخال بالحٌاء

واضطراره الى الخروج على هذه الحالة وكمن نجا من ركاب السفٌنة الؽارقة وهو متشبث بقطعة 

بحمله فً ما لو بعد شخصا اخر اراد ان ٌتشبث بها فادى ذلك  ح االتسم الخشب طافٌة فً البحر 

رة انها لٌست ثمرة االنسان وانما هً ولٌدة قوى الطبٌعة الى وفاته ؼرقا والؽالب فً حالة الضرو

او اذا كانت من عمل انسان فهً لٌست بفضل حمل شخص على ارتكاب فعل اجرامً معٌن وانما 

 (2)الى تفادٌه مستوحٌا الظروؾ المحٌطة به ٌتعٌن على من ٌهدده الخطر ان ٌتصور الوسٌلة 

                                  

مد حسٌن الكٌسة : حالة الضرورة فً القانون الجنائً والقانون الداخلً , بحث ماجستٌر , جامعة ام درمان االسالمٌة ( اح1)

            .JUA0673209.1.Pdf ,متوفر على 

 -الكتاب د.علً حسٌن الخلؾ وسلطان عبد القادر الشاوي :المبادئ العامة فً قانون العقوبات , الناشر القائل لصناعة ( 2)

   .381بؽداد؛ ص -القاهرة , توزٌع المكتبة القانونٌة

(3) 



وعرفها اخرون بانها هً مجموعة من الضروؾ التً تهدد شخصا بضرر السبٌل للخالص منه 

اال بارتكاب الجرٌمة ومن هذه ٌتضح ان مصدر الخطر هو مجموعة من الضروؾ قد تكون قوة 

وكذلك اوردها النص القانونً فً  (1)مسإول ول او ؼٌر حٌوان او فعل انسان مسإالطبٌعة او قوة 

جزائٌا من ارتكب جرٌمة الجآته الٌها  ن العقوبات العراقً حٌث نصت الٌسالمن قانو 63المادة 

ضرورة وقاٌة نفسه او ؼٌره او ماله او مال ؼٌره من خطر جسٌم محدق لم ٌتسبب هو فٌه عمدا 

مة متناسبا والخطر رط ان ٌكون الفعل المكون للجرٌولم ٌكن فً قدرته منه بوسٌلة اخرى وٌشت

اإه . وال ٌعتبر فً حالة الضرورة من اوجب القانون علٌه مواجهة ذلك الخطر لذلك المراد اتق

تعتبر حالة الضرورة مانعا من موانع المسإلٌة اذا ارتكب الجرٌمة لدفع خطر محدق ٌتعذر 

وكذلك عرفها البعض االخر وجود االنسان نفسه فً ضروؾ تهدده   (2)التخلص منه بوسٌلة اخرى 

بخطر السبٌل اال تالفٌه اال بارتكاب جرٌمة وال ٌكون هذا الخطر قد وجه الٌه عمدا بقصد الجائه 

  (3)الى ارتكابها 

 المطلب الثاني

 لمفاهيم القانونية المشابهة لها التفرقة بين حالة الضرورة وبعض ا

حالة الضرورة واالكراه المعنوي .تتفق حالة الضرورة مع االكراه المعنوي فً ان الفرع االول:. 

ٌل الجرٌمة وتختلؾ حالة ص من الشر المحدق به اال بسلوك سبالجانً الٌوجد له سبٌال للخال

ٌتعمد  الضرورة عن االكراه المعنوي ان مصدر االكراه المعنوي الٌمكن اال ان ٌكون فعل انسان

روؾ تهدد شخصا معٌنا بالخطر اما الضرورة مصدرها مجموعة من الظرادة المكره التاثٌر على ا

وكذلك تختلؾ حالة الضرورة عن االكراه   (4)وتدفعه فً سبٌل الخالص منه الى ارتكاب الجرٌمة 

من حٌث مدى حرٌة االختٌار تكاد تكون منعدمة فً االكراه المعنوي حٌث الٌوجد امام المكره 

معنوٌا من سبٌل سوى تنفٌذ السلوك المطلوب امامه واال تعرض للخطر المهدد به بٌنما فً حالة 

ه ان ٌطرقه بل ٌكون امامه مسافة او الضرورة الٌجد المضطر نفسه امام سبٌل واحد ٌتعٌن علٌ

اكثر ٌعبر كل منهما عن مصلحة معٌنة تتعارض مع المصلحة او  طرٌق اوفسحة لالختٌار بٌن 

ارتكاب الجرٌمة ان ٌوازن بٌنهما ولكنه ٌضطر الى اختٌار طرٌق المصالح االخرى وكان علٌه 

تقترب من االكراه الضرورة  ذ الوحٌد للخالص مما هو علٌه ولهذه ان حالةالنه ٌتصوره المنق

 (5) اثٌر على حرٌة االختٌارالمعنوي فً الت
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اما اختالؾ حالة الضرورة من االكراه المعنوي من حٌث الهدؾ فالمكره معنوٌا ٌرتكب الجرٌمة 

فً نفسه او فً شخص عزٌز علٌه بٌنما جرٌمة الضرورة قد  اًٌ شخص ه بهدؾ تفادي ضرر ٌهدد

من فً االكراه المعنوي ٌصدر. (1)وانما ٌهدد الؽٌر رر الٌهدده شخصٌاً ٌهدؾ مرتكبها الى تفادي ض

فٌسلكه خوفا من التهدٌد اما فً حالة الضرورة فانه ٌسلكه جرٌمة قبل المكره لحمله على سلوك ال

من نفسه بؽٌر ان ٌهدد احد الجاءه الٌه ولذلك قالو ان حرٌة االختٌار تضٌق عند االكراه اكثر من 

صدر عنه االكراه ٌعٌن عن ٌخضع له طرٌقا محددا لكً ٌسلكه فً حالة الضرورة النه من ٌتضٌق 

اما من ٌوجد فً حالة الضرورة فعلٌه ان ٌتصور الخالص منها وقد تتسع حالة الضرورة لصور 

الٌتحقق فٌها الحرج والتاثٌر فً ارادة الشخص وذلك فٌما لو كان الخطر ؼٌر محدق بالشخص 

اشتعلت به النٌران لتخلٌص ساكنٌه المحاصرٌن  نفسه او ٌهمه امرهم كمن ٌكسر ابواب منزل

رؾ فً الواقع تحت حٌاه والدته ان الشخص هنا لم ٌتص وكذلك الطبٌب الذي ٌقتل الجنٌن النقاذ

والواقع ان  (2)تاثٌر ضؽط معٌن على ارادته وانما اساس تؽلٌب مصلحة على مصلحة اخرى 

فٌفضل مرتكب الجرٌمة الضرورٌة ٌوازن بٌن امرٌن ارتكاب الجرٌمة او ترك الخطر المحدق 

 (3)احدهما على االخر بٌنمكا مرتكب الجرٌمة تحت تاثٌر االكراه الٌملك هذه االختٌار 

        

 الفرع الثاني :حالة الضرورة والدفاع الشرعي         

لضرورة والدفاع الشرعً هو ٌتعارض فً حالة الضرورة والدفاع ان اوجه التشابه بٌن حالة ا

الشرعً حقان فٌضحى احدهما على حساب االخر ومن شروط الدفاع الشرعً وحالة الضرورة 

وجود خطر حال او محدق ٌهدد النفس او المال ٌقابله دفع الزم ومتناسب مع هذا الخطر اما 

الشرعً حق المعتدى علٌه فً الحٌاة والملك اوجه االختالؾ ٌرجح المشرع فً حالة الدفاع 

على حق المعتدى فً الحٌاة وهذه العلة االساسٌة لوجود مإسسة الدفاع الشرعً الذي ٌإدي 

وظٌفة اجتماعٌة اما فً حالة الضرورة فحق المعتدى والمعتدى علٌه متساوٌان ولكن الضرورة 

العقاب مع عدم اعفائه من المسإلٌة اعفاء المعتدي من المسإلٌة الجزائٌة وهً التً استلزمت 

( وكذلك ان حالة الضرورة مانع من موانع 4المدنٌة بجبر الضرر الذي الحقه بضحٌة بريء )

 (5المسإلٌة بٌنما الدفاع الشرعً سبب من اسباب التبرٌر واالباحة )
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وكذلك فً حالة الدفاع الشرعً فان المدافع ٌواجه اعتداء ؼٌر محدق صدر عن المجنً علٌه  

ووقع على النفس او الملك فٌعمد الى دفعه عنه بالوسٌلة المتوفرة لدٌه فالمدافع هنا ٌمارس حقا 

االعتداء حاصل ممن مورس بوجه  ة الجرمٌة ومن ثم انعن فعله الصفمنحه له القانون ونزع 

ن ٌقع علٌه الضرورة ظرؾ خارجً ولٌس حتما مم الدفاع بٌنما مصدر الخطر الجسٌم فً حالة

الجرم بل ؼالبا ماٌكون هذه االخٌر شخصا العالقة له بما حدث فهو ضحٌة برٌئة لما حدث 

الٌبرر االعتداء مما ٌجعل علٌه  المتعدىلة الدفاع الشرعً فان خطآ وكذلك االمر فً حا

قصد اثارة  اذا ثبت ان الخطآ المرتكب كان بعلٌه فً حالة الدفاع عن النفس او الملك اال المتعدى

فً حالة الدفاع الشرعً ان االعتداء الواقع علٌه عندها ٌفقد الدفاع المشروع شرطا من شروطه 

رد هذه الفعل اصال . اال انه اكره علٌه بسبب قوة الفعل ؼٌر مجرم الذي ٌرتكبه الفاعل وهو لم ٌ

خارجٌة فً حالة الضرورة وضعته هذه القوة الخارجٌة امام خطر جسٌم عمل على تفادٌه بخٌار 

 . (1)صعب وهو خٌار ارتكاب الجرٌمة 

 

 المطلب الثالث

 الة الضرورةشروط ح

 -:هنالك شروط ٌجب توافرها لتحقٌق حالة الضرورة وهً 

وجود خطر جسٌم :ٌشترط لتحقق حالة الضرورة ان ٌكون صاحب هذه الحالة قد حل به  اوال:

قضاء خطر جسٌم وبسببه ارتكب الجرٌمة ولم ٌعرؾ القانون الخطر الجسٌم وانما ترك ذلك لل

روفها مراعٌا فً ذلك سن الفاعل وحالته الصحٌة والعقلٌة ٌحدده فً كل قضٌة ضمن نطاق ظ

الجسٌم بانه الخطر الذي من شانه ان ٌحدث ضررا الٌمكن جبره او ال  وٌعرؾ رجال الفقه الخطر

لتً ترتكب فً هذه الحالة ٌنجبر اال بتضحٌات كبٌرة والحق ان هذه الشرط منطقٌا الن الجرٌمة ا

الدفاع الشرعً حٌث ٌوجه الدفاع نحو الى فلٌس الشان بها كالحالة بالنسبة  ى شخص بريءتوجه ال

القانون للدفاع الشرعً ان تكون الجرٌمة على درجة من الجسامة شترط شخص معتدي ولذلك الٌ

اذى ٌكون بلٌؽا ٌكفً لتحقق حالة الضرورة وٌدخل فً ذلك الخطر الذي ٌهدد  أيوالحق ان 

بجروح شدٌدة ولو لم ٌخش منها الموت او تلؾ االعضاء او نحو ذلك فالخطر الجسٌم متحقق اذا 

امل فً خطر اذا لم ٌبادر الى التضحٌة بالجنٌن وكذلك اذا اقتنع طالب اقتنع الطبٌب ان حٌاة االم الح

الة الطب فً قرٌة نائٌة ان عدم اجراء العملٌة فً الحال سٌإدي بحٌاة المرٌض فآجراها فال قٌام لح

مة البناء وازاد الطوابق الى الحد المقرر بحجة وجود ازمة الضرورة اذا ادعى من خالؾ انض

  (2) سكن
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ان ٌكون الخطر حاال)محدق( ٌشترط لتحقق حالة الضرورة كذلك ان ٌكون الخطر المإدي  :ثانيا

االعتداء المهدد به على وشك عد الخطر حاال اذا كان مة حاال وٌالى ارتكاب الفعل المكون للجرٌ

ه الوقوع او كان االعتداء قد بدآولكن لم ٌنتهً بعد وٌعد الخطر ؼٌر حال اذا كان االعتداء المهدد ب

مستقبال او كان االعتداء قد تحقق بالفعل وانتهى وفً الحالتٌن ال ٌحقق حالة الضرورة الن فً 

الحالة االولى للمهدد به فسحة من الوقت ٌستطٌع من خاللها ان ٌتدبر وسٌلة للخالص منه دون ان 

لى جرٌمة كما ان من المحتمل ان الٌقع فً الحالة الثانٌة ال موجب ا ٌكون مضطرا الرتكاب

التفتٌش عن وسائل دفعه النه قد وقع وتم وقوعه فما عاد ٌقبل دفعا وانما ٌقبل اصالحا وهذه االمر 

العالقة لحالة الضرورة به وهكذا ٌضهر انه صفة الحلول فً الخطر هً العلة التً من اجلها 

ى دا علر العادي لالمور مهدار تحقق هذه الصفة هو ان ٌكون السٌرفعت المسإلٌة الجنائٌة ومعٌ

ٌحق له ما لم ول الوضع الذي ٌواجهه المتهم الى مساس فعلً نحو الٌقٌن او االحتمال بان ٌتح

ٌرتكب فورا الفعل الذي من شؤنه دفع هذه الخطر واالصل ان ٌكون الخطر جدٌا فالخطر الوهمً 

ع الٌصلح اساسا لحالة الضرورة ولكن ذلك لٌس الزما بصفة مطلقة فقد ٌكون الخطر وهمٌا وم

روؾ والمالبسات التً كان الشخص من االسباب الجدٌة بحسب الظذلك ٌعتد به فٌما اذا كان لدى 

 .(1)فٌها ما ٌدعوه الى االعتقاد بحلول الخطر 

ٌفٌد من هذه الشرط الذي ٌتسبب متعمدا ان الٌكون الفاعل قد تسبب عمدا فً اٌجاد الخطر:. ثالثا:

الضرورة للتخلص من المسإلٌة اذا ما ارتكب جرٌمة  فً احداث الخطر الٌستطٌع التمسك بحالة

راده . متعمدا لوقاٌة النفس او المال من الخطر النه لم ٌفاجآ بهذه الخطر وكان هو الذي اوجد وا

كمن  لجرٌمة بحٌث الٌمس حقوق الؽٌره وكان بامكانه توقٌه بوسٌلة ؼٌر اوهذه ٌعنً انه توقع

مسرعا فٌصدم مارا مبلػ التامٌن ثم ٌضطر الى الخروج  على ٌشؽل النار فً بٌته بقصد الحصول 

فٌصٌبه بؤذى وكمن ٌسرق امتعة خشٌة الهالك وكان هو الذي اوجد الحالة بتقاعسه عن العمل مع 

قدرته علٌه اما اذا كان الخطر وجد نتٌجة الخطؤ فً صورة االهمال او عدم االحتٌاط او عدم 

بحالة  نون والنضام واالوامر . فالمتهم ٌستطٌع الدفعاالنتباه او الرعونة او عدم اطاعة القا

من تسبب خطؤ بنشوب حرٌق لوقاٌة النفس او المال من الخطر فالضرورة اذا ما ارتكب جرٌمة 

فً بٌته وٌرتكب جرٌمة فً سبٌل انقاذ النفس او المال من خطر االحتراق الٌسؤل جزائٌا عن هذه 

فخرجت الى الشارع عارٌة او . كما لو حصل حرٌق فً منزل بسبب اهمال امرأة (2)الجرٌمة 

هبطت السلم مسرعة ودفعت طفال اصٌب بجروح ففً هذه االحوال تستطٌع ان تحتج بحالة 

 .(3)الضرورة لدفع المسإلٌة عنها 
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: ان الٌكون الفاعل ملزما قانونآ بالتعرض للخطر اذ ان من ٌلزمه القانون بمواجهة خطر رابعا  

فرض وٌ (1)معٌن بالنظر لطبٌعة عمله الٌجوز له التضحٌة باالخرٌن بسبب هذه الخطر نفسه 

روؾ معٌنة اما االستسالم للخطر وعدم مقاومته او تفادٌه واما القانون على بعض االشخاص فً ظ

مواجهته ومقاومته المجرمٌن ثم ٌرتكب جرٌمة الٌجوز له ان ٌدعً انه كان عدل عنها فً اخر 

لحظة لوال ان زمالئه اكرهوه على المظً فً تنفٌذها او من ٌنصر الخٌه الذي كان مشتبكا 

ثم بؤشتباكه فً عراك مع المؽدور فً عراك ارادة وكان بمضاربة عادٌة باالٌدي وبالعصً ومن 

بؤمكانه اجتنابه وعلى كل توقع نتائجه وقد قضت محكمة النقض المصرٌة تطبٌقا لهذه الشرط بؤنه 

لٌس لالنسان ٌرتكب امرا محرما ثم ٌقارن جرٌمة سبٌل النجاة مما احدثه بٌدٌه وبؤنه اذا قدم رشوة 

التً ارتكبها فلٌس له ان ٌحتج بحالة الضرورة الجؤته الى دفع لٌتخلص من جرٌمة االخفاء لٌس 

الرشوة تخلٌصا من خطر القبض علٌه او من خطر التبلٌػ عنه وتحرٌر محظر له عن جرٌمة نقل 

بدون ترخٌص او من خطر التحقٌق معه وجمع االستدالالت فول سودانً من محافضة الشرقٌة 

دان ان ٌوفر له فرصة الهرب بتنفٌذ حكم االعدام على مللمكلؾ  عن جرٌمة ارتكبها وكذلك الٌجوز

 . (2)بحجة انه اضطر الى ذلك النقاذه من الموت 

 

 ان الٌكون فً استطاعة الشخص دفع الخطر بطرٌقة اخرى  خامسا:

ان علة امتناع المسإلٌة عن الفعل الجرمً الذي ٌرتكبه الجانً لدفع الخطر فً حالة الضرورة هو 

الخطر بفعل ؼٌره ولذلك التجؤ الٌه مضطرا مما ٌترتب علٌه ان حالة  استطاعة دفع عدم

االضطرار الٌكون لها محل اذا كان باالمكان دفع الخطر بفعل اخر ؼٌره سواء كان هذه الفعل من 

االفعال المباحة او كان فعال ٌشكل جرٌمة اخؾ ومن هنا جاء هذه االمر كشرط لتحقٌق حالة 

ثٌر من التشرٌعات الجنائٌة الحدٌثة ومنها قانون العقوبات العراقً الضرورة وقد نصت علٌه الك

بوسٌلة اخرى.....(فكون الفعل  تنص بؤنه )......ولم ٌكن فً قدرته منعه 63حٌث جاءت المادة 

سٌلة الوحٌدة لدفع الخطر والتخلص منه اذن شرط ضروري لمنع المسإلٌة والجرمً المرتكب ال

وال قٌام لمانع المسإلٌة المكان  وخالفه الوجود لحالة الضرورة  بالنسبة لهذه الفعل المرتكب

االلتجاء الى االفعال االخرى لرد الخطر لعدم وجود االضطرار اما تقدٌر ما اذا كان الجانً 

ٌستطٌع تفادي الخطر بوسٌلة اخرى ؼٌر الجرٌمة او بجرٌمة اخؾ من الجرٌمة التً ارتكبها او 

روؾ وقت وع مراعٌة حالة الجانً الشخصٌة وظه محكمة الموضالٌستطٌع ذلك فانه امر تقدر

 .(3)الجرٌمة 
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على وشك الؽرق فٌجب اوال ان ٌضحً بالبضائع التً تحملها اذا كان مثل اذا كانت هناك سفٌنة 

 . (1)فً ذلك انقاذا للسفٌنة قبل ان ٌضحً باحد الركاب تخفٌفا للمحمولة وانقاذا للسفٌنة 

   

 ان ٌكون الفعل متناسبا مع الخطر . سادسا:

رورة قدر الضالن القاعدة االصولٌة تقضً بان ت الفعل متناسبا مع الخطروأخٌرا ٌلزم ان ٌكون 

روؾ التً وجد فٌها ة كلما ثبت ان بوسع المضطر فً الظبقدرها . وعلى هذه االساس فال ضرور

ان ٌدرأ الخطر الذي ٌتهدده بجرٌمة اقل جسامة من الجرٌمة التً ارتكبها فعال فمن ٌدرأ ضرر 

س الٌجوز له ان ٌحتج بحالة الضرورة اذا كان بوسعه تفادي هذه الضرر ٌتهدده بجرٌمة على النف

بؤرتكاب جرٌمة على المال كما ٌنتفً شرط التناسب وبالتالً اللزومٌة من ٌهدده خطر حرٌق 

اشتعل فً قاعة اجتماعات فٌقتل من اعترض فراره عن طرٌق الباب الرئٌسً وٌكون عالما 

 .(2)لخلفً اذ ٌسؤل فً هذه الحالة عن القتل باستطاعته النجاة عن طرٌق الباب ا

 

 المطلب الرابع

 الطبيعة القانونية لحالة الضرورة واثارها

الفرع االول: الطبٌعة القانونٌة ان المسلم به فً الشرٌع الجنائً الحدٌث بصفة عامة هو اعفاء 

االعفاء واساسه الجانً من العقاب فً حالة الضرورة ؼٌر ان المذاهب اختلفت فً تكٌؾ هذه 

ضرورة الفقهً فهناك من ٌبحث عن علة االعفاء فً شخص الجانً وارادته ولذلك ٌعتبرون حالة ال

على ان االرادة هنا مصٌبة الى حد ما لوقوعها تحت مإثرات  سٌساً مانعا من موانع المسإلٌة تؤ

االعفاء فً الفعل  خارجٌة من شؤنها ان تدفع بها للسلوك المكون للجرٌمة وهناك من ٌبحث عن علة

المرتكب تحت ضؽط الضرورة ولذلك هم ٌعتبرون حالة الضرورة سبب من اسباب التبرٌر 

النها تجمع مقومات االباحة ذلك ان الضرورة تتسع لصور الٌتحقق فٌها التؤثٌر  )االباحة ( وقالو

امره  على حرٌة االختٌار وٌكون ذلك اذا كان الخطر ؼٌر محدق بالشخص نفسه او بمن ٌهمه

وفً راٌنا  كتدخل الطبٌب الجهاض الحامل انقاذا لحٌاتها وهنا الضرورة تتقدم على اساس االباحة

ان ما ذهب الٌه الجماعة الثانٌة هو االقرب الى المنطق القانونً السلٌم مما ٌترتب علٌه ان حالة 

عمول علٌه فً الضرورة هً اقرب الى اسباب االباحة منها الى موانع المسإلٌة وهو الراي الم

 (3)فرنسا بل فً الفقه الجنائً الحدٌث 
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الٌسال جزائٌا من ))قائال  63اما قانون العقوبات العراقً تكلم عن حالة الضرورة فً المادة 

او ماله او مال ؼٌره من خطر جسٌم محدق لم  ارتكب جرٌمة الجاته ضرورة وقاٌة نفسه او ؼٌره

ٌكون الفعل المكون  ان ٌتسبب هو فٌه عمدا ولم ٌكن فً قدرته منعه بوسٌلة اخرى وٌشترط 

قاإه والٌعتبر فً حالة ضرورة من اوجب القانون علٌه مواجهة للجرٌمة متناسبا والخطر المراد ات

ذلك الخطر ومن دراسة هذه المادة ٌظهر لنا انها تضمنت امرٌن اساسٌٌن فً حالة الضرورة هما 

عراقً نجد ان هذه القانون قد ال اوال . فبالنسبة للطبٌعة القانونٌة لحالة لضرورة فً قانون العقوبات

ي الجماعة االولى القائلة بان حالة الضرورة هً مانع من موانع المسإلٌة ودلٌلنا على ذلك تبنى رأ

مما ٌعنً انه اعتبرها مانع من موانع المسإلٌة  ((ل جزائٌا ٌسؤال))صدرت بعبارة  63هو ان المادة 

ثانٌا انه  ((ال جرٌمة او ال ٌعد الفعل جرٌمة )) قولولو اراد ان ٌعتبرها سبب اباحة لصدر المادة ب

 (1)وضع هذه المادة مع مجموعة المواد التً تتكلم عن موانع المسإلٌة  

 

اثار حالة لضرورة اذا قامت حالة الضرورة بتوافر شروطها فان المسإلٌة الجنائٌة  -الفرع الثاني :

خر ساهم معه مساهمة اصلٌة او تبعٌة او تنتفً حٌال الفاعل كما تنتفً بالنسبة الى كل شخص ا

قامت بالنسبة الٌه حالة الضرورة اٌضا اما من ناحٌة المسإلٌة المدنٌة فحٌث ان الضرر ٌصٌب 

تحمل الخسارة وقد نضم القانون المدنً  لٌس من الحق ان ٌقع على عاتقه عبءعادة شخصا برٌئا ف

فاذا  لشرٌنا  اهونوتقضً ٌختار   -213- العراقً احكام هذه المسإلٌة بمادتٌن االولى       

ؾ ولكن االضطرار را وٌزال الضرر االشد بالضرر االخعً اعظمها ضرتعارضت مفسدتان رو

ضررا للؽٌر وقاٌة لنفسه او لؽٌره من ضرر محدق ٌزٌد ال ٌبطل حق الؽٌر ابطاال كلٌا فمن سبب 

كثٌرا على الضرر الذي سببه ال ٌكون ملزما اال بالتعوٌض الذي تراه المحكمة مناسبا والمادة 

تنص بتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام فاذا هدم احد دارا بال اذن صاحبها  214الثانٌة 

الحرٌق فان كان الهادم هدمها من تلقاء نفسه الزم لمنع وقوع حرٌق فً المحلة وانقطع هناك 

 (2)بالتعوٌض مناسب  
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 المبحث الثاني                                          

 مفهوم حالة الضرورة في الشريعة االسالمية                          

لقد وردت على السن العلماء الفاظ متعدده فً تفسٌر االضرورة وبٌان ماهٌتها فقد فسرت          

بخوؾ التلؾ وبلوغ االنسان حداً ان لم ٌتناول الممنوع هلك او قارب وبانها الخوؾ على النفس من 

او هً خوؾ الموت وال ٌشترط ان ٌصبر حتى ٌشرؾ على الموت وانما او ضناً  الهالك علماً 

ٌكفً حصول الخوؾ من الهالك ولو ضناً وقٌل انها ما نزل بالبعٌد مما ال بد من وقوعه وقٌل انها 

( فحالة الضرورة تشمل االكراه الذي ٌكون الدافع 1القدر الذي ٌجوز بسبب اجراء الشً الممنوع )

 ( 2ما تشمل فعل الطبٌعة الذي ال بد لالنسان فٌه فكالهما ٌحصل به االلجاء )فٌه انسان ك

 وٌتفرع هذا المبحث الى اربعة مطالب 

 حالة الضرورة فً الشرٌعة المطلب االول : تعرٌؾ 

 المطلب الثانً : ضوابط حالة الضرورة 

 الفرق بٌن الضرورة وما ٌقاربها من مصطلحات المطلب الثالث : 

 المطلب الرابع :حكم حالة الضرورة 

 

 

 

 المطلب االول

 مفهوم حالة الضرورة في الشريعة االسالمية 

 تعريف حالة الضرورة في الشريعة 

 ان من معانً الضرورة الحاجة الشدٌدة . -حالة الضرورة فً اللؽة :          

ان الضرورة تدل على المبالؽة فً الضرر او بلوغ اقصى الؽاٌة فً الضرر وان صاحبها فً حالة 

واقع علٌه ٌصبر فً هذه الحالة مجبراً على فعل ما ٌرفع عنه هذا الخطر  او بهمحٌط خطر شدٌد 
(3)  
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 الضرورة مشتقة من الضرر وهو النازل بما ال مرفع له . -وكذلك عرفت فً اللؽة :

 واصطالحاً : لها تعرٌفات مختلفة فً العبارات ومتفقة فً المعنى من ذلك .

عرفها الرازي الجصاص بقوله: هً خوؾ الضرر والهالك على النفس او بعض االعظاء ٌترك 

 االكل 

ول الممنوع هلك او قارب وهذا ٌبٌح تناول وطً بقوله : الضرورة بلوغ حداً ان لم ٌتناسٌوعرفها ال

 الحرام 

وعرفها ابن تٌمٌة : الضرورة التً ٌحصل بعدها حصول الموت او مرض او العجز عن الوجبات 
(1) 

 

 وكذلك عرفت بانها الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعاً 

االعظاء بترك وقد عرفت فً المذهب الحنفً بانها خوؾ الضرر او الهالك على النفس او بعض 

 االكل 

 اما بالمذهب المالكً فعرفت بانها : الخوؾ على النفس من الهالك علماً او ضناً 

 اما الحنابلة فقد عرفوها بقولهم : خوؾ االنسان التلؾ ان لم ٌاكل المحرم ؼٌر السم 

ٌعلم او ٌظن او ٌخاؾ انه ان لم ٌتناول لضروؾ تصبره الى حد  فالضرورة ان ٌتعرض االنسان

 أيالمحرم ؼٌر السم هلك او قارب الهالك بمعنى ان ٌهلك جمٌعه او ٌهلك بعضه او قارب الهالك 

منها والمعٌار فً تقدٌر الوقوع فً الضرورة هو معٌار شخصً كما هو واضح من تعبٌر الفقهاء 

 بالعلم او الظن وكذلك تعبٌرهم 

لم ٌكن ٌتناول هذا المحرم  بان هان ة انما ٌكون اثر علمهالحالبالخوؾ اذ خوفه على نفسه فً هذه 

لنتٌجة بؤن كان احتمال الهالك راجحاً عن احتمال النجاة عنده هلك كالً او بعضاً او اثر ظنه هذه ا

نفسٌة تعتري االنسان ؤثر العلم او الظن بوقوع الهالك والخوؾ حالة التعرٌؾ بالخوؾ بدأ ب من بدأف

اثر علمه بذلك فتحدث له اثاراً عضوٌه من اصفرار وجه وارتعاش اعضائه وارق وما الى ذلك 

روؾ وما ٌدركه من ابعاد لالثار الناجمة شخص الى اخر طبقاً ماٌحٌط به من ظوهً تختلؾ من 

ا االمتناع واذا توافر عن ابتعاده عن تناول المحرم وما ٌتمٌز به من معارؾ الثار هذا االبتعاد وهذ

 (2)ذلك لالنسان كان االنسان فً هذه الحالة مضطراً 
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 فً ذكر االدلة والشواهد على اعتبار الضرورة فً الشرٌعة االسالمٌة 

تواترت االدلة والشواهد على مراعاة حالة الضرورة فً احكام هذه الشرٌعة الؽراء والٌك فٌما ٌاتً 

 اشارة موجزة لطائفة هذه االدلة 

 من القراَن الكرٌم اوالً : 

قوله تعالى )) انما حرم علٌكم المٌتة والدم ولحم الخنزٌر وما اهل به لؽٌر هللا فمن اضطر ؼٌر باغ 

 (1) وال عاد فال اثم علٌه ان هللا ؼفور رحٌم ((

قوله تعالى )) وما لكم اال تاكلو مما ذكر اسم هللا علٌه وقد فضل لكم ما حرم علٌكم اال ما 

 (2)وان كثٌراً لٌضلون باهوائهم بؽٌر علم ان ربك اعلم بالمعتدٌن ((  اضطررتم الٌه

على طاعم ٌطعمه اال ان ٌكون مٌتة او دماً مسفوحاً قوله تعالى )) قل لم اجد فٌما اوحً الً محرماً 

او لحم خنزٌر فانه رجس او فسقاً اهل لؽٌر هللا به فمن اضطر ؼٌر باغ وال عاد فان ربك ؼفور 

 (( رحٌم 

 ((ال ضرر وال ضرار  ))( ......صلى هللا علٌه وسلمقوله ) من السنة المطهرة نياً : ثا

مخمصة فما ( قال : قلت ٌا رسول هللا : انا بؤرض تصٌبنا بها  رضً هللا عنهعن ابً وافد اللٌثً ) 

 ٌحل لنا من المٌتة قال : اذا لم تصطبحوا ولم تفتبقوا ولم تحتفوا بقالً فشؤنكم بها . 

اكل الصبوح وهو الؽداء والفبوق  –قال ابن االثٌر فً بٌان هذا الحدٌث : ) وال اصطباح ها هنا 

من المٌتة ( وقوله لٌس لكم ان تجمعوهما  أيالعشاء واصلهما فً الشرب ثم استعمال فً االكل 

 : مالم تقتلوا هذه بعٌنه فتؤكلوه  أي ((ولم تحتفوا بها بقالً  ))سبحانه وتعالى 

  : قواعد الشريعة العامة ثالثاً 

 تدرج مسالة الضرورة تحت القواعد الشرعٌة االتٌة 

 الدٌن والنفس والفعل والنسل والمال اوالً : ان هذه الشرٌعة مبٌنة على المحافظة الضررٌات الخمسة: 

وقد علم باالستقراء التام الحاصل نتتبع نصوص الكتاب والسنة وقراَن االحوال وتفارٌق االمارات 

مراعاة الشارع لهذه الضرورٌات الخمسة والتفاته الٌه فً جمٌع احكامه وٌستحٌل ان ٌفوتها فً 

 (1)شً من احكامه بل جمٌع التكالٌؾ الشرعٌة تدور حولها بالحفظ والصٌانة .
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ثانٌاً : ان هذه الشرٌعة مبٌنة على التٌسٌر والتخفٌؾ ورفع الحرج والمثاق على المكلفٌن وقد 

 ))وقوله تعالى   ((وما جعل علٌكم فً الدٌن من حرج  ))تواترت االدلة على ذلك فمنها قوله تعالى 

 ((ٌرٌد هللا بكم الٌسر وال ٌرٌد بكم العسر  ))وقوله تعالى  (( الٌرٌد هللا ان ٌخفؾ عنكم

 ثالثاً : ان هذه الشرٌعه مبٌنة على جلب المصالح للعباد ورد المفاسد عنهم 

 ((ارسلناك اال رحمة للعالمٌن وما  ))وقد تواترت االدلة على هذه فمنها قوله تعالى 

 ((ال ضرر وال ضرار  )) صلى هللا علٌه وسلم ( )ومن السنة قوله 

 رابعاً : ان االحكام الشرعٌة مشروطة بالقدر واالستطاعة 

ال ٌكلؾ هللا نفساً اال  ))وقوله تعالى  ((ال ٌكلؾ هللا نفساً اال وسعها  ))وقد دل على ذلك قوله تعالى 

 ((ما أتها 

 ((كرهوا علٌه ضع عن امتً الخطؤ والنسٌان وما استان هللا و )) ) صلى هللا علٌه وسلم (ومن السنة قوله 
(1) 

 

 المطلب الثاني

 ضوابط حالة الضرورة

للمضطر االقدام على الممنوع شرعاً وسقط عنه  اذا تحققت الضرورة بالمعنى الذي ذكرنا له جاز

عنه وتٌسٌراً علٌه لما ٌترتب على عدم جواز من المشقة ولكن االثم فً حق هللا تعالى رفعاً للحرج 

 ٌلزمه تعوٌض ما لحقه من اضرار بحق االخرٌن رفعاً للحرج ورفعاً للمشقة عنهم اٌضاً .

اوالُ : ان ٌكون الضرر فً المحضور الذي ٌحل االقدام علٌه انقص من ضرر حاله الضروره 

 (2)محظورات بشرط عدم نقصانها عنها ضرورات تبٌع الولهذا قٌدو بعض العلماء القاعدة بقولهم ال
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وما ٌتحقق هذا القٌد جواز اكل المٌتة عند المخصصة واساقة اللقمة بالخمر والتلفظ بكلمة الكفر 

لالكراه وكذلك اتالؾ المال وؼٌرها ومما اختل فٌه هذا القٌد بان كان الضرر فً حالة الضرورة 

من  انقص مما لو كان المٌت نبٌاً فانه ال ٌحل اكله للمضطر الن حرمته اعضم فً نظر الشارع

مهجة المضطر وما لو اكره على القتل او الزنا فانه ال ٌباح واحد منهما لما فٌهما من المفسدة التً 

تقابل حفظ مهجة المكروه او تزٌد علٌها وكذلك ال ٌنبش قبر المٌت الذي لم ٌكفن لؽرض تكفٌنه الن 

فً ذلك ٌعود الى  عدم تكفٌنه الذي قام الستر بالتراب مقامه والسرهناك حرمته اشد من مفسدة 

تعارض المصالح والى تقدٌم ما كان منها اهم ولهذا لقد وضع التعارض بٌن حرمة النفس وحرمة 

المال قدمت حرمة النفس على حرمة المال ولو تعارضت مصلحة الدٌن ومصلحة النفس قدمت 

 (1)مصلحة الدٌن ولهذا شرع الجهاد الذي فٌه المحافظة على الدٌن 

 

فً الحاالت المعتادة عذراَ  أيظور مع ؼٌره من المباحات ن فً حالة وجود المحثانٌاً : ان ٌكو

ٌبٌح االقدام على فعل الحرام وبعبارة اوجز ان تكون الضرورة ملجئة بحٌث ٌخشى تلؾ النفس 

واالعضاء كما لو اكره انسان على اكل المٌتة بوعٌد ٌخاؾ منه تلؾ نفسه او تلؾ بعض اعضائه 

لمبٌحات امامه او ٌخاؾ ان عجز عن المشً وانقطع على الرفقه او عجز عن مع وجود الطٌبات ا

الركوب هلك وقد صرح الشافعٌة والحنابلة ان اكل ما ٌبٌح التٌمم ٌبٌح تناول الحرام فٌعتبر خوؾ 

منهما التناول من الحرام  ظاهر كخوؾ طول المرض مما ٌبٌح كل حصول الشً الفاحش فً عضو
(2) 

ى ظنه انه اذا لم بان ٌتٌقن المكلؾ او ٌؽلب علٌعنً هذا الضابط ان تكون ضرورة واقعٌة وحقٌقٌة 

ٌلحقه ضرر مإدي الى الهالك فالبد من تقرٌر وقوع الضرر من القطع والجزم ٌرتكب المحظور 

ان  بذلك او على االقل حصول الظن الؽالب والدلٌل على ذلك ما قرره الفقهاء من قواعد كلٌة تفٌد

االحكام الشرٌعة ال تناط بالظن وانما بالٌقٌن ومن ذلك قولهم ان الرخص ال تناط بالشك ومن ثم 

الضرورات ال تناط بالشك او ال تعمل عملها بالشك وانما بالٌقٌن وال عبرة باالوهام وال الظنون 

 (3)المرجوحة واالحتماالت البعٌده 
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 ثالثاً : ان تكون الضرورة قائمة 

قائمة ال منتظرة فلٌس  أين الضرورة حالة وٌشترط الفقهاء فً اباحة جرائم الضرورة ان تكو

للجائع مثالً ان ٌاكل من المٌتة قبل ان ٌجوع الن الشرٌعة االسالمٌة حرمت بعض المطعومات 

وذلك مثل   ) صلى هللا علٌه وسلم (والمشروبات وقد ورد هذا التحرٌم فً كتاب هللا وسنة روسله محمد 

لؽٌر هللا ونحو ذلك فال ٌجوز للمسلم تناول هذه المحرمات المٌتة والدم ولحم الخنزٌر وما اهل به 

الة االضطرار بحال من االحوال فً حالة السعة واالختبار ولكن اباحها المولى تبارك وتعالى فً ح

مشرفاً على الضعفاء الن االنسان عندما ٌكون مضطراً ٌكون ضعٌفاً عاجزاً  توسعه منه على عباده

 ))لمحرم ٌقول المولى تبارك وتعالى فً اكثر من موضع فً كتابه العزٌز الهالك ان لم ٌتناول هذا ا

انما حرم علٌكم المٌتة والدم ولحم الخنزٌر وما اهل به لؽٌر هللا فمن اضطر ؼٌر باغ وال عاد فال 

  (( اثم علٌه ان هللا ؼفور رحٌم

ا حرم علٌكم اال ما وما لكم اال تاكلو مما ذكر اسم هللا علٌه وقد فصل لكم م ))وقوله تعالى 

 ((اضطررتم الٌه 

قال العلماء فً تفسٌر االٌتان : ان المضطر هو الذي اصابه الضرر والضرر هو االلم الذي ال نفع 

 أيفٌه ٌوازٌه او ٌزٌد علٌه وقال ابن العربً والمراد فً كتاب هللا تعالى بقوله ) فمن اضطر ( 

على التناول هذه والضرورة الحالة هً التً  هللا تعالى مضطراً وهو قادراً خاؾ التلؾ فسماه 

توشك ان تقع ان لم ٌستجٌب المضطر لتناول الحرام فاذا كانت الضرورة ؼٌر حالة او ؼٌر قائمة 

وكان هناك فسحة من الوقت فال ٌحل لالنسان لالقتراب من المحرم الن العلة التً ابٌح من اجلها 

بان العلة تدور مع  ))عدة فقهٌة مشهورة مإداها المحرم ؼٌر موجودة واالصل فً ذلك الحكم قا

 (1) ((المعلول وجوداً وعدماً 

 

ساسٌة كحفظ حقوق االخرٌن وتحقٌق ان ال ٌخالؾ المضطر مبادى الشرٌعة االسالمٌة االرابعاً : 

العدل واداء االمانات ودفع الضرر والحفاظ حقٌقة على مبدأ التدٌن واحوال العقٌدة االسالمٌة فمثالً 

ال ٌحل الزنا والقتل والكفر والؽصب بؤي حال الن هذه مفاسد ذاتها ومن االمثلة ما ٌقول الشافعٌة 

ً هذا الزمان ولو رفع الى حاكم لم ٌجز له تصحٌحه فً هذه المناسبة ان بٌع المعاطاة قد ؼلب ف

الن ما خالؾ قواعد الشرع ال اثر فٌه للضرورة اذ انهم كما هو معلوم ال ٌجٌزون بٌع التعاطً 

 ٌهم رألمعادمته الصل شرعً فً 

ن ال بد فٌه من اٌجاب و قبول ٌدال أي ((انما البٌع عن تراض  )) )صلى هللا علٌه وسلم (وهو قول النبً 

  (2)على الرضا .
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تصر ماٌباح تناوله للضرورة فً راي جمهور الفقهاء على الحد االدنى او القدر ان ٌقخامساً : 

وٌعود هذا الضابط او  (1)الالزم لدفع الضرر الن اباحة الحرام ضرورة والضرورة تقدر بقدرها 

القٌد الى مافهمته طائفة من المفسرٌن من قوله تعالى فً شان المضطر )ؼٌر باغ وال عاد (اذ 

الكل فوق حاجته والعادي باكل المٌتة ونحوها مع وجود ؼٌرها ولهذه فقد بنو على ضرر الباؼً با

 ر العورةوان الطبٌب ٌنظ قدر ماٌسد الرمقبذلك من االحكام ان المضطر الٌاكل من المٌتة اال 

بقدر الحاجة وماتندفع به الضرورة وال ٌزاد على هذه القدر الدافع للضرورة اال اذا كانت هنالك 

  (1)خرى تقتضً المزٌد المجاعة العامة المبٌحة للشخص ماٌشبعه وٌشبع عٌاله ضرورة ا

 

  

 )المطلب الثالث (

 الفرق بين الضرورة وما يقاربها من المصطلحات

اوال : الفرق بٌن الضرورة والحاجة : علمنا ماتقدم ان االنسان ٌبؽً الضرورة وٌقصدها لحفظ 

الحٌاة وما فً حكمها وامواله لمعتدٌها اما الحاجة فتلزم لصالح المعٌشة والحال . الضرورة ٌترتب 

اة وانما هً علٌها هالك النفس واختالل نظام الحٌاة اما الحاجة فال ٌترتب علٌها اختالل نظام الحٌ

مظنة المشقة والحرج على المكلفٌن وذلك كالجائع الٌجد ما ٌاكله ولكنه الٌخاؾ الهالك فهذا محتاج 

الحاجً اذا كان فً مراعاته اخالل بحكم ضروري ولكنه لٌس بمضطر وكذلك ال ٌراعً الحكم 

لحاجٌة فهً وقد ٌهدد الحاجً حماٌة للحكم الضروري وكذلك االحكام الضرورٌة هً االصل اما ا

وكذلك ان االضطرار ( 2)مكونة لها وتكون كالحمى لها الن حماٌة الحاجً ٌحقق صٌانة الضروري 

ور شرعا للمحافظة على احدى الضرورٌات الخمس وهً ضرؾ قاهر ٌجوز بسببه ارتكاب المحظ

 الدٌن , النفس , المال , العرض , العقل 

الخمس المتقدمة وال حماٌتها ولكن تتحقق بدونها  اما الحاجة فهً ال تتوقؾ علٌها صٌانة االحوال

مع الضٌق والحرج فهً اذا ماٌترتب على عدم استجابة المكلؾ الٌها عسر وصعوبة فهً دون 

 ( 3)الضرورة ومرتبتها ادنى منها وال ٌاتً بفقدانها هالك 
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 ثانٌا : الفرق بٌن الضرورة والمشقة : 

المشقة فقد توجد ان المشقة اعم من الضرورة فاذا وجدت الضرورة وجدت المشقة معها بخالؾ 

بدون وجود الضرورة ان المشقة ٌختلؾ ضابطها باختالؾ اعذارها فالمشقة فً التٌمم ٌختلؾ 

سبق فً تعرٌؾ اهر مما لصوم وهكذا . اما ضابط الضرورة فظضابطها عن المشقة فً ا

 الضرورة فً االصطالح

طرار الملجئ بل ٌكفً ان ان المشقة الموجبة للتخفٌؾ والتٌسٌر ال ٌجب ان تكون بالؽة درجة االض

مر الى السهولة والٌسر اهرة الى تدبٌر ٌعود باالالحرج والعسر مما تكون به حاجة ظ تكون درجة

وكذلك من خفؾ عنه للمشقة فً حضور الجمعة اما لو خشً الهالك على المرٌض ٌرٌد الصوم 

ٌه فً هالك وفً صٌامه ضرر علٌه فانه ٌجب علٌه الفطر ولو صام لكان عاصٌا من حٌث سع

نفسه . وكذلك ان كال منهما ٌدخل فً رفع الحرج الذي تقتضٌه هذه الشرٌعة فالرخصة فً قصر 

ور الى ؼٌر ذلك وصالة العاجز قاعدا واباحة المحظ الصالة فً السفر واالفطار فً رمضان فٌه

 كلها من انواع التخفٌؾ والتٌسٌر . 

ؾ التكلٌؾ نتٌجة المشقة حٌث ٌتم االخذ باالخؾ ان المشقة تحصل دائما وانما حال دون حال فتخفٌ

 اباحة او تسهٌل  باسقا طاوفً االمر المكلؾ به سواء 

 ثالثا : الفرق بٌن الضرورة والحرج 

الحرج فً اللؽة : بفتح الحاء والراء ٌطلق فً االصل على الضٌؾ وٌقع على االثم والحرام ٌقال 

الجاءه وضٌق علٌه والتحرج التنحً عن الحرج  أيضٌق جدا واحرجه كذا  أيصدر حرج 

والمكان الكثٌر اشجاره ٌقال له : الحرج جمع حرجة وهً مجتمع الشجر وفً االصالح : كل ما 

ٌتسبب فً لضٌق سواء كان واقعا على البدن ام على النفس ام علٌهما معا وان الفرق بٌن 

الشرع الحنٌؾ جبة للتخفٌؾ فً ولمٌعتبر من اسباب االباحة االضرورة والحرج ان كل منهما 

مور به نفسه او اسقاطه او اسقاط بعضه ؼٌر ان الضرورة اعلى انواع الحرج سواء بالتخفٌؾ بالمؤ

وكذلك ان الحرج اعم من الضرورة اذ الحرج المنفً عند شرٌعة االسالم ٌدخل فً عمومه 

ؾ الضرورة فقد ورد الضرورة وؼٌرها من اسباب االباحة ان الحرج له اكثر من معنى بخال

 الحرج فً القران الكرٌم بمعانً مختلفة وهً 

 (( وما جعل علٌكم فً الدٌن من حرج  ))الضٌق : ومنه قوله تعالى 

ثم ال ٌجدو فً فال وربك ال ٌإمنون حتى ٌحكموك فٌما شجر بٌنهم  ))الشك : ومنه قوله تعالى 

 (1) ((ٌت وٌسلمو تسلٌما انفسهم حرجا مما قض
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لٌس على الفقهاء وال على المرضى وال على الذٌن ال ٌجدون ماٌنفقون  ))االثم : ومنه قوله تعالى 

ؼٌر ان المعانً اذا تقاربت تداخلت االلفاظ فوقع بعضها موقع  ((حرج اذا نصحو هلل ورسوله 

 بعض وناب بعضها عن بعض 

 

 ))المطلب الرابع ((

 حكم حالة الضرورة 

الجرائم التً ال تإثر علٌها الضرورة . لٌس للضرورة اثر على جرائم القتل او الجرح اوال : 

والقطع فلٌس للمضطر باي حال ان ٌقتل ؼٌره او ٌقطعه او ٌجرحه لٌنجً نفسه من الهلك ومن 

فقتله  قطعه هو الشخص المعصوم اما المهدرالمنفق علٌه ان الشخص الذي ٌحرم قتله او جرحه او 

مباح بل هو واجب فً اكثر االحوال وٌحرم مالك اكل لحم انسان فً حالة الضرورة ولو كان 

مهدرا فمن جاع حتى اوشك ان ٌهلك ولم ٌجد اال مهدر فلٌس له ان ٌاكل من لحمه ما ٌرد جوعه 

اكل سواء كان المهدر حٌا او مٌتا وهذه الراي الراجح فً مذهب ابو حنٌفة وٌجٌز الشافعً واحمد 

لحم المهدر سواء كان حٌا او مٌتا وٌوافقهما بعض الحنفٌة بل ٌبٌح الشافعً وبعض الحنفٌة اكل لحم 

المٌت المعصوم فً حالة الضرورة الن حرمة الحً اعضم من حرمة المٌت اما احمد ٌحرم ذلك 

 ولٌس للمضطر ان ٌاخذ من مضطر مثله ماٌقٌم حٌاته النه احق به  حٌث ٌساوٌه فً الضرورة

 وٌنفرد بالملك فان اخذ منه فمات فهو مسإل عن موته وٌعتبر قاتال له بؽٌر حق 

ثانٌا : الجرائم التً تبٌحها الضرورة : تباح الجرٌمة للضرورة اذا كانت الشرٌعة تنص على 

من الجرائم خاص بالمطاعم والمشارب كاكل المٌتة ولحم اباحتها فً حالة الضرورة وهذه النوع 

الدم والنجاسات فهذه الجرائم وامثالها ٌباح اتٌانها فً حاالت االضطرار وبشرط الخنزٌر وشرب 

ن ان ٌقتص الفعل المحرم على القدر الذي ٌسد الضرورة فمن اضطر الجوع الى اكل المٌتة فله ا

من معه من الموت على راي او بقدر ما  ٌتبعه اال اذا كانت ٌاكل منها بقدر ما ٌسد رمقه وٌؤ

رة كما لو كان منقطعا فً صحراء وللمضطر التزود من الطعام والشراب المحرم الضرورة مستم

ا تجددت الضرورة واختلفو اذا كان ٌعلم ان الضرورة مستمرة بشرط ان ال ٌطعمه وال ٌشربه اال اذ

الفعل المحرم الذي ٌباح الضرورة فقالو البعض وراٌهم الراجح ان اتٌان الفعل واجب  فً اتٌان 

فالمضطر الى الطعام او الشراب ٌاثم اذا لم ٌاكل الحرام او ٌشربه ولٌس حقا له على المضطر 

فوجب على االنسان كلما قدر على احٌاء نفسه بما احله  ((ال تلقو باٌدٌكم الى التهلكة ))لقوله تعالى 

هللا ان ٌتناوله لٌحًٌ نفسه وٌرى البعض االخر وراٌهم مرجوح ان اباحة االكل والشرب رخصة 

 (1)ضطر له ان ٌاتٌها او ٌتركها فاتٌان الفعل حق ال واجب للم
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المضطر ثالثا : الجرائم التً ترفع الضرورة عقوبتها وفٌما عدا النوعٌن السابقٌن من الجرائم فان 

اذا اتى الجرائم االخرى مرفوعا الى ارتكابها بالضرورة فانه ٌعفى من العقوبة مع بقاء الفعل 

محرما ومثل ذلك سرقة الجائع الطعام او الشراب وٌشترط لالعفاء من العقوبة ان ال ٌاتً المضطر 

ما ٌرد جوعه ولٌس الفعل  اال بالقدر الذي ٌدفع الضرورة  فلٌس للجائع ان ٌاكل من طعام ؼٌره اال 

  (1)له ان ٌاخذ معه شٌئا 

لذلك هنالك ضرورة ٌباح فعلها كاجراء كلمة الكفر على اللسان عند االكراه وضرورة ٌحرم فعلها 

نحو قتل المسلم او قطع عظو منه بؽٌر حق وضرورة ٌجب فعلها كاكل المٌتة بالنسبة للمضطر 

 (2. )الذي ال ٌجد من الحالل ماٌرد به نفسه 
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 الخاتمة                                    

عرضنا فً هذا البحث الى حالة الضرورة  وقد قمنا  بدراستها فً مبحثٌن فً المبحث االول بٌنا 

ماهٌة حالة الضرورة فً القانون الوضعً وفً المطلب االول بٌنا تعرٌؾ حالة الضرورة اما 

وفً المطلب المطلب الثانً التفرقة بٌن حالة الضرورة وبعض المفاهٌم القانونٌة المشابهة لها 

الثالث شروط حالة الضرورة والمطلب الرابع الطبٌعة القانونٌة لحالة الضرورة اما فً المبحث 

الثانً بٌنا مفهوم حالة الضرورة فً الشرٌعة وفً المطلب االول تعرٌؾ الضرورة الشرعٌة اما 

ها المطلب الثانً ضوابط حالة الضرورة وفً المطلب الثالث التفرقه بٌن حالة الضرورة وما ٌقارب

 من مصطلحات اما المطلب الرابع حكم حالة الضرورة . 

 ومن هذا ٌستنتج ..............

ان حالة الضرورة اخذت بها اؼلب التشرٌعات الجزائٌة ونصت علٌها بنصوص صرٌحة ومنها  -1

 ( من قانون العقوبات 63المشرع العراقً بنص المادة )

وجدنا ان المشرع العراقً اعتبرها مانع من ة عند دراسة الطبٌعة القانونٌة لحالة الضرور -2

 موانع المسإلٌة 

واالعفاء من المسإلٌة ٌشترط وجود خطر ٌهدد شخصاً ما ووجود فعل لتحقق حالة الضرورة  -3

ومهدد النفس او المال وال ٌكون وتناسب بٌن الخطر والفعل وٌشترط ان ٌكون الخطر جسٌماً وحاالً 

الخطر والفعل واخٌراً عدم التزام الشخص بتحمل الخطر وٌشترط ان  الرادة الفاعل دخالً فً حلول

 ٌكون الفعل هو الوسٌلة الوحٌدة للتخلص من الخطر 

ان قٌام حالة الضرورة بتوافر شروطها فان المسإلٌة الجنائٌة تنتفً حٌال الفاعل كما تنتفً  -4

  بالنسبة لكل شخص اخر ساهم معه سواء مساهمة اصلٌة كانت ام تبعٌة
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ان الشرٌعة االسالمٌة سهلت وتسامحت بمرونة وانضباط اذا رسمت للضرورة ضوابط تبٌن  -5

 حدودها بما ٌكفل التمٌٌز بٌن الضرورة الحقٌقٌة والضرورة الوهمٌة النابعة عن الهوى 

 لق والتٌسٌر ورفع الحرج والثقل عن الخان الشرٌعة االسالمٌة تقوم على اسس الرحمة والرفق  -6

 ان هناك احكاماً استثنائٌة تطلبها ضرورٌات الناس وحاجتهم  -7

رفع المسإلٌه االخروٌة وعدم ترتٌب االثم والعقاب فً الدار االخرة عند وقوع الناس فً هذه  -8

 الضرورٌات 

  

 التوصيات 

العقاب ان حالة الضرورة على الرؼم من اهمٌتها ٌمكن ان تكون مالذاً للمجرمٌن للتخلص من  -1

وذلك من خالل االدعاء بحالة الضرورة لذلك على المشرع من التشدٌد فً تطبٌق حالة الضرورة 

 وٌقٌنً ٌتم اثباتها بشكل قاطع  ً الحاالت التًوان ال ٌتم االخذ بها اال ف

نوصً فً دراسة هذا البحث على المشرع ان ٌضع نظرٌة الضرورة فً اطارها القانونً  -2

به التشرٌعات العربٌة واعتبار حالة الضرورة سبب من اسباب االباحة الصحٌح كما اخذت 

والتخلص من العقبات التً تواجها باعتبارها مانع من موانع المسإلٌة حٌث تحتل دوراً ضئٌالً وال 

ٌلٌق بها ولم تبرز للتطبٌق بصورة واضحة وتتداخل فً حالة الدفاع الشرعً وٌشوب تكٌفها 

 لدقة القانونً الؽموض وعدم ا

تثقٌؾ المجتمع بجمٌع شرائحه بمٌزة حالة الضرورة وبضوابطها المقٌدة الستخدامها وعدم  -3

 وتجاوز حدود الشرٌعة بحجة الضرورات تبٌح المحظورات االنحالل 
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