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 المبحث االول

 تعريف الضرورة في الشريعة اإلسالمية

 المطمب االكؿ 

 تعريؼ الضركرة في الشريعة االسالمية 

 -: تعريؼ الضركرة في المغة :أكال

الضركرة اسـ لمصدر االضطرار كىي الحاجة كالشدة التي ال مدفع ليا مع المشقة الشديدة , ككذلؾ بمعنى 
المحـر كليس لو منو بر, كتطمؽ كذلؾ عمى شدة الحاؿ كاالحتياج الشديد الى الشي ,  الى الشي اإللجاء

ليس منو بر . كعمكمان فالضركرة في المغة : الحاجة الداعية  الحاجة , ككؿ ما إليوتمس  كالضركرة كؿ ما
الحاجة ام بمعنى  تأتيالضركرة بمعنى المشقة اك  كتأتي. (1)كب فيو ماال يتركب في اليسر الى اف يرت

 الحاجة كالشدة ال مدفع ليا.

 -ثانيان: تعريؼ الضركرة اصطالحان:

, (2), فقد عرفت بتعريفات عدة منيا الحالة الممجئة لتناكؿ الممنكع شرعان  اإلسالميةالضركرة في الشريعة 
عرفت في , كقد (3)حدان اف لـ يناكؿ الممنكع ىمؾ اك قارب اليالؾ  اإلنسافكعرفيا السيكطي بقكلو بمكغ 

,اما في (4) األكؿبترؾ  األعضاءخكؼ الضرر اك اليالؾ عمى النفس اك بعض  بأنياالمذىب الحنفي 
, كاما الحنابمة فقد عرفكىا بقكليـ الخكؼ عمى النفس مف اليالؾ عممان اك ظنان  بأنياالمذىب المالكي فعرفت 

 المحـر غير الـ . يأكؿالتمؼ اف لـ  اإلنسافخكؼ 

كالمعيار في تقدير الكقكع في الضركرة ىك معيار شخصي , كما ىك كاضح مف تعبير الفقياء بالعمـ اك الظف 
اف لـ يتناكؿ ىذا  بأنويككف اثر عممو  إنمافي ىذه الحالة  نفسو, ككذلؾ تعبيرىـ بالخكؼ , اذ خكضو عمى 

يالؾ راجحان عف احتماؿ النجاة عنده المحـر ىمؾ كالن اك بعضان اك ظنو ىذه النتيجة , باف كاف احتماؿ ال
 ____________________________كالخكؼ حالة 

 .83,ص 4( ابف منظكر, لساف العرب , الدار العربية لمتاليؼ كالنشر ,جػ1)
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 .34ص  ,2003 ,1جػدار عالـ الكتب ,( الفقيو عمي حيدر , شرح مجمة االحكاـ العربية , 2)

 .61ص  ق,1359,مصطفى محمد , ( السيكطي , االشباه كالنظائر 3)

 .159, ص 1325, 1(البي بكر احمد بف عمي الرازم , احكاـ القراف ,جػ4)

كارؽ كما  أعضاءاثر عممو بذلؾ , فتحدث لو اثاران عضكية مف اصفرار كجو كارتعاش  اإلنسافتعترم  نفسو
الكالـ , حيث تطمؽ عمى ما ال  أىؿ, كالضركرة عند  أخرالى ذلؾ كىي تختمؼ مف شخص الى شخص 

كاف الضركرة عذر  (1), حيث تعممو العامة , ىذا معمكـ بالضركرة , ام بالبديية يفتقر الى نظر كاستدالؿ 
  . الترخيص يقتضي مخالفة الحكـ الشرعي أسبابمعتبر شرعان , كسبب صحيح مف 
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______________________ 
 .576الكفكم ,الكميات , ص ( ابك البقاءالحسيني 1)

 المطمب الثاني 

 حالة الضركرة في القانكف  تعريؼ

عرفت الضركرة في القكانيف الكضعية بتعريفات عدة كلكنيا في معظميا تتالقى في المعنى كنفس المضمكف 
غيره ميددان بضرر جسيـ  نفسو اك اإلنسافمشتقة مف الضرر, كىي اف يجد مع اختالفات طفيفة , فالضركرة 

الخطر  إليو يكجوبارتكاب الفعؿ الككف لمجريمة , كقد  إالعمى كشؾ الكقكع , فال يرل سبيالن لمخالص منو 
المعنكم كتدخؿ في الضركرة بمعناىا  اإلكراهعمدان بقصد التجائو الى ارتكاب الفعؿ المككف ليا , كىذه صكرة 

 .(1)العاـ

نفسو في ظركؼ تيدده بخطر ال سبيؿ الى تالفيو اال  اإلنساف: كجكد  كىناؾ مف عرؼ الضركرة بقكلو
 اإلكراهعمدان بقصد التجائو الى ارتكابيا فيي تتفؽ مع  إليوبارتكاب جريمة , كال يككف ىذا الخطر قد كجو 

بسمكؾ سبيؿ الجريمة كلكف تتميز  إالالمعنكم في اف الجاني ال يجد سبيالن لمخالص مف الشر المحدؽ بو 
ييدد بالشر لحمؿ الشخص عمى سمكؾ ىذا السبيؿ , بخالؼ حالة  األخيرفي اف  اإلكراهالضركرة عف 

فيك يسمكو مف نفسو بغير اف يقصد احد التجاءه اليو . كالجريمة التي تقع في ىذه الظركؼ تسمى الضركرة 
 .(2))جريمة الضركرة( 

بطريؽ الخالص منو كذلؾ عف  إليوحى فالضركرة : ىي مجمكعة مف الظركؼ تيدد شخصان بالخطر, كتك 
ليست ثمرة عمؿ  أنيابرم . ىذا كالغالب في حالة الضركرة  إنسافيقع عمى  معيف أجراميطريؽ ارتكاب فعؿ 

نما,  اإلنساف فيي ليست بقصد حمؿ شخص عمى  إنسافىي كليدة قكل الطبيعة, كاذا كانت مف عمؿ  كا 
 متكخيايتعيف عمى مف ييدده بالخطر اف يتصكر الكسيمة التي تفاديو  معيف , كانما إجراميارتكاب فعؿ 

يسمى بالحادث المفاجئ كىك   ككذلؾ مف االطالقات التي تمثؿ حالة الضركرة ما (3)الظركؼ المحيطة بو
اك تمؾ القكة التي تتصؼ بالمفاجئة , كتتميز بعدـ التكقع كعدـ التصكر , كمف ثـ تتجاكز ذلؾ العامؿ 

 إحداث, فيك عامؿ ال يعرفو الناس عامة يتضافر مع سمكؾ الفرد في  اإلنسانيالحذر كاالنتباه  إمكانيات
 _____________________________ تأثر, كىك قكة مادية  اإلجرامية النتيجة

 .326 , ص1955( د. محمكد محمكد مصطفى , شرح قانكف العقكبات _القسـ العاـ , جامعة القاىرة , الطبعة الثالثة ,1)
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 .895, ص 1968د. السعيد مصطفى السعيد , االحكاـ العامة في قانكف العقكبات , دار المعارؼ باالسكندرية , الطبعة الثالثة , ( 2)

 .584, ص 1973( د. محمكد نجيب حسني , شرح قانكف العقكبات , 3)

فال يقـك الركف المادم في الجريمة , كبالتالي  لإلنسافبصفة مباشرة كمطمقة عمى الجانب العضكم اك المادم 
كىي مف النظـ القانكنية العامة شانيا شاف الدفاع الشرعي فيي ليست كفقان  (1)نكم الركف المع أيضاال يقكـ 

نماليست كليدة عصر بعينو , أنيالمقانكف الجنائي كحده بؿ ىي مقررة في مختمؼ فركع القانكف , كما  ىي  كا 
تي الزمت الفكر القانكني منذ كمكلده , فقد اعترفت بيا الشرائع قديمان كحديثان كرتبت عمييا مف النظريات ال
 .(2)الجاني مف العقكبة المقررة لفعمو  بإعفاءحكميا فقضت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 .350( د. يسر انكر عمي , شرح قانكف العقكبات اصكؿ النظرية العامة , ص 1)
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 .498, ص 1984( د. عكض محمد , قاكف العقكبات _القسـ العاـ ,مؤسسة الثفافة باالسكندرية , 2)

 

 المبحث الثاني

 المطمب االول  

 تعميل حالة اإلعفاء من الضرورة في الشريعة 

الضػػػػػػػػػػػركرة ىػػػػػػػػػػػي الحالػػػػػػػػػػػة الممجئػػػػػػػػػػػة لتنػػػػػػػػػػػاكؿ الممنػػػػػػػػػػػكع شػػػػػػػػػػػرعا ,كىػػػػػػػػػػػذا التجػػػػػػػػػػػاء قػػػػػػػػػػػد يكػػػػػػػػػػػكف 
بفعػػػػػػػؿ الغيػػػػػػػر كمػػػػػػػا فػػػػػػػي اإلكػػػػػػػراه كنحػػػػػػػكه .كقػػػػػػػد يكػػػػػػػكف بسػػػػػػػبب ظػػػػػػػركؼ طارئػػػػػػػة كقػػػػػػػكة قػػػػػػػاىرة 

الجماعػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػي يكػػػػػػػػػػػكف فييػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػا لخمصػػػػػػػػػػػو التػػػػػػػػػػػي يكػػػػػػػػػػػكف فييػػػػػػػػػػػا اإلنسػػػػػػػػػػػاف ,اك 
النػػػػػػػػػػػػػػػاس.كالممنكع شػػػػػػػػػػػػػػػرعا الػػػػػػػػػػػػػػػذم يضػػػػػػػػػػػػػػػطر الػػػػػػػػػػػػػػػى تناكلػػػػػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػػػػػد يكػػػػػػػػػػػػػػػكف مطعكمػػػػػػػػػػػػػػػا اك 
مشػػػػػػػػػركبا.كما قػػػػػػػػػد يكػػػػػػػػػكف قتػػػػػػػػػؿ نفسػػػػػػػػػي اك فعػػػػػػػػػؿ فاحشػػػػػػػػػة اك إتػػػػػػػػػالؼ مػػػػػػػػػاؿ ,كالغػػػػػػػػػرض مػػػػػػػػػف 
ارتكػػػػػػػػػػػػاب المحظػػػػػػػػػػػػكر قػػػػػػػػػػػػد يكػػػػػػػػػػػػكف دفػػػػػػػػػػػػع ىػػػػػػػػػػػػالؾ الػػػػػػػػػػػػنفس اك إتػػػػػػػػػػػػالؼ مػػػػػػػػػػػػاؿ اك ارتكػػػػػػػػػػػػاب 

مضػػػػػػػػػػطر أكػػػػػػػػػػؿ الميتػػػػػػػػػػة ,سػػػػػػػػػػكاء كػػػػػػػػػػاف الفاحشػػػػػػػػػػة .فالشػػػػػػػػػػريعة اإلسػػػػػػػػػػالمية مػػػػػػػػػػثال أباحػػػػػػػػػػت لم
ىػػػػػػػػػػػذا االضػػػػػػػػػػػػطرار بجػػػػػػػػػػػػكع اك عطػػػػػػػػػػػش فػػػػػػػػػػػػي مخمصػػػػػػػػػػػػة اك بػػػػػػػػػػػإكراه مػػػػػػػػػػػػف ظػػػػػػػػػػػػالـ _بحيػػػػػػػػػػػػث 
يخشػػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػػى نفسػػػػػػػػػػو اليػػػػػػػػػػالؾ مػػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػػراء ىػػػػػػػػػػذا االكراه_حتػػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػػاؿ جميػػػػػػػػػػكر العممػػػػػػػػػػاء 
بكجػػػػػػػػػػػػكب األكػػػػػػػػػػػػؿ كالشػػػػػػػػػػػػرب لممضػػػػػػػػػػػػطر , كحرمػػػػػػػػػػػػكا عميػػػػػػػػػػػػو االمتنػػػػػػػػػػػػاع . حتػػػػػػػػػػػػى اذا امتنػػػػػػػػػػػػع 

عنػػػػػػػػو . كفػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذا يقػػػػػػػػكؿ اإلمػػػػػػػػاـ  عػػػػػػػػف األكػػػػػػػػؿ حتػػػػػػػػى إثػػػػػػػػـ كدخػػػػػػػػؿ النػػػػػػػػار اال اف يتػػػػػػػػكب اه
كارتكػػػػػػػػػػػػػاب أىػػػػػػػػػػػػػكف الضػػػػػػػػػػػػػرريف يصػػػػػػػػػػػػػير كاجبػػػػػػػػػػػػػا كطاعػػػػػػػػػػػػػة  ))الغزالػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػي المستصػػػػػػػػػػػػػفى 

باإلضػػػػػػػػػافة الػػػػػػػػػى أعظميمػػػػػػػػػا, كمػػػػػػػػػا يصػػػػػػػػػير شػػػػػػػػػرب الخمػػػػػػػػػر كاجبػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػف غػػػػػػػػػص 
فسػػػػػػػػػاد مػػػػػػػػػاؿ  بمقمػػػػػػػػػة كتنػػػػػػػػػاكؿ طعػػػػػػػػػاـ الغيػػػػػػػػػر كاجبػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػى المضػػػػػػػػػطر فػػػػػػػػػي المخمصػػػػػػػػػة , كا 

. كمػػػػػػػػف ((القتػػػػػػػػؿ كجػػػػػػػػب اك جػػػػػػػػاز...الغيػػػػػػػػر لػػػػػػػػيس حرامػػػػػػػػان لعينػػػػػػػػو. كلػػػػػػػػذلؾ لػػػػػػػػك اكػػػػػػػػره عميػػػػػػػػو ب
اجػػػػػػػػػػؿ تمػػػػػػػػػػؾ العمػػػػػػػػػػة كضػػػػػػػػػػع الفقيػػػػػػػػػػاء قكاعػػػػػػػػػػد كثيػػػػػػػػػػرة لػػػػػػػػػػدفع الضػػػػػػػػػػرر كرفػػػػػػػػػػع المشػػػػػػػػػػقة عػػػػػػػػػػف 
العبػػػػػػػػػػػاد كمػػػػػػػػػػػف اجػػػػػػػػػػػؿ المحافظػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػنفس كصػػػػػػػػػػػيانتيا لكػػػػػػػػػػػي تعػػػػػػػػػػػيش حيػػػػػػػػػػػاة حػػػػػػػػػػػرة 
صػػػػػػػػػحيحة , بعيػػػػػػػػػدة عػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػا يتمفيػػػػػػػػػا اك يػػػػػػػػػنقص مػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػدرىا حتػػػػػػػػػى كلػػػػػػػػػك أدل ذلػػػػػػػػػؾ 

 .(1)يفالى ارتكاب المحرمات اك المساس بحقكؽ اآلخر 
___________________________ 
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.   89,ص 1983,دار الكتب العممة,القاىرة ,6( ابي حامد الغزالي , المستصفى في عمـ االصكاؿ ,جػ1)  

 زوال الضرر

ىذه القاعدة مف اىـ القكاعد كاجميا شانا في الفقو اإلسالمي .كليا تطبيقات كاسعة في مختمؼ 
ة ىك دليميا كىك نص حديث نبكم كريـ في مرتبة الحسف المجاالت الفقيية كاصؿ ىذه القاعد

,أخرجو مالؾ في المكطأ عف عمر بف يحيى عف أبيو مرسال كىك قكلو )صمى اه عميو كسمـ( 
كأخرجو الحكـ في المستدرؾ ,كالبييقى كالدار قطني مف حديث أبي  (1):"ألضرر كال ضرار"

حديث بف عباس كعبادة بف الصامت  سعيد الحذرل رضي اه عنو كما أخرجو ابف ماجو مف
رضي اه عنيـ ,كلعؿ أجكد الطرؽ ليذا الحديث ما ركاه الحاكـ كغيره عف ابى سعيد الحذرل 
رضي اه عنو :"اف رسكؿ اه )صمى اه عميو كسمـ( قاؿ :ألضرر كال ضرار .مف ضار ضاره 

يث في صحيح البخارم كقد كرد الشطر األخر مف الحد (2)اه ,كمف شاؽ شاؽ اه عميو "
.كالضرر :إلحاؽ مفسدة بالغير مطمقا.كالضرار (3)كىك:"مف شاؽ شاؽ اه عميو يكـ القيامة... "

اك  (4)ألحاؽ المفسدة بالغير ال عمى كجو الجزاء المشركع.كالضرار مقابمة الضرر بالضرر 
اخاه ابتداء كال ألحاؽ مفسدة بالغير عمى جية المقابمة ,كفسره بعضيـ : باف ال يضر الرجؿ 

 جزاء .

 

 

____________________________ 

 .85( زيف العابديف بف ابراىيـ بف نجيـ,االشباه كالنظائر, منشكرات دار اليالؿ ,بيركت ,ص 1)

( ىكذا بمفظ الحاكـ كقاؿ :ىذا حديث صحيح االسناد عمى شرط مسمـ كلـ يخرجاه,ككافقو الذىبي عمى ذلؾ .انظر: الحاكـ 2)
بكرم ,ابك عبداه محمد بف عبداه : المستدرؾ عمى الصححيف كفي ذيمو تمخيص المستدرؾ لمذىبي, مطبعة دار النيسا

 .   57,ص2المعارؼ , اليند , جػ

 .128, دار الفكر ,ص 13( محمد فؤاد عبدالباقي ,صحيح البخارم بفتح البارم,جػ3)
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 .977ف ,دمشؽ ,ص ,مطبعة طريي10( مصطفى الرزقا ,المدخؿ الفقيي العاـ ,ط4)

 

 الضرورات تبيح المحظورات 

ىذه قاعدة شرعية اتخذت مف قكلو تعالى :عقب ذكر المحرمات في سكرة المائدة "فمف اضطر 
كمف قكلو تعالى ايضا في سكرة البقرة  (1)في مخمصة غير متجانؼ الثـ فاف اه غفكر رحيـ "

كمف قكلو جؿ شانو في  (2)كر رحيـ":"فمف اضطر غير باغ كال عاد فال اثـ عميو اف اه غف
كمف قكلو جؿ شانو في ( 3)سكرة اإلنعاـ :"فمف اضطر غير باغ كال عاد فاف ربؾ غفكر رحيـ "
كقكلو تعالى :"كقد فصؿ ( 4)سكرة النمؿ :"فمف اضطر غير باغ اك عاد فاف اه غفكر رحيـ "

 (6)مف اكره كقمبو مطمئف باالبماف" كقكلو تعالى :"إال (5)لكـ ماحـر عميكـ اال ما اضطررتـ اليو "

 

 

 

 

_____________________________ 

 .3(سكرة المائدة :االية 1)

 .193(سكرة البقرة :االية 2)

 .145(سكرة االنعاـ :االية 3)

 .115(سكرة النحؿ :االية 4)

 .119(سكرة االنعاـ :االية 5)

 .106(سكرة النحؿ :االية 6)

 .225, 2(القطبي ,الجامع الحكاـ القراف ,جػ7)
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  .271(احمد النداكم ,القكاعد الفقيية , دار القمـ , دمشؽ , ص 8)

 يرتكب اخف الضررين لدفع أعظمهما 

كردت في كتب الفقياء بصيغ قد ىذه القاعدة مف القكاعد المشيكرة في الفقو اإلسالمي ,كقد 
تختمؼ في بعض األلفاظ كلكنيا جميعيا تتفؽ كتتحد في المعنى كالمضمكف كمثؿ ذلؾ قكليـ : 
"اذا تعارض مفسدتاف ركعى أعظميما ضررا بارتكاب أخفيما " كقكليـ : "الضرر األشد يزاؿ 

فيذه القكاعد السابقة . (1)بالضرر األخؼ "كقكليـ : "يختار أىكف الشريف , اك اخؼ الضرريف "
متحدة المعنى . ام اف األمر اذا دار بيف ضرريف,  احدىما اشد مف األخر فيتحمؿ الضرر 
األخؼ كال يرتكب األشد .كاألصؿ في ىذه القكاعد قكليـ : "اف مف ابتمى ببميتيف ػػػػػػػػػػػػ كىما 

,الف مباشرة الحراـ ال تجكز اال متساكيتاف ػػػػػػػػػ يأخذ بآيتيما شاء,كاف اختمفتا يختار أىكنيما 
 ( .2لمضركرة كال ضركرة في حؽ الزيادة ")

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 .311ق,فقرة 1308( ابي سعيد بف محمد الخادمى ,خاتمة مجامع الحقايؽ ,المطبعة العامرة ,استانبكؿ ,1)

 .89( زيف العابديف بف ابراىيـ بف نجيـ ,مصدر سبؽ ذكره,ص 2)
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 يتحمؿ الضرر الخاص لدفع الضرر العاـ 

ىذه القاعدة تدخؿ ضمنا في القكاعد الثالث السابعة ,كاف كانت اخص منيا مكضكعا , كىي 
قاعدة ميمة عمى المقاصد الشرعية في مصالح العباد , استخرجيا المجتيدكف مف اإلجماع 

يانيا . فالشرع انما جاء كمعقكؿ النصكص التشريعية المتكاثرة مف الكتاب كالسنة كما سمؼ ب
ليحفظ عمى الناس دينيـ كأنفسيـ كعقكليـ كأنسابيـ كأمكاليـ , فكؿ ما يؤدم الى اإلخالؿ بكاحد 
منيا فيك مضرة يجب إزالتيا ما أمكف , كفي سبيؿ تاييد مقاصد الشرع يدفع الضرر األعـ 

كحد الزنا كالقذؼ  (1)بارتكاب الضرر األخص ,كليذه الحكمة شرع حد القطع حماية األمكاؿ 
صيانة لإلعراض كحد الشرب حفظا لمعقكؿ , كالقصاص كقتؿ المرتد صيانة لألنفس كاألدياف 
,عمى اف ىذه القاعدة تجرل في كؿ مسالة تتراكح بيف ضرريف خاص كعاـ , فيتحمؿ الضرر 

: "دفع  الخاص لدفع الضرر العاـ , كقد كردت ىذه القاعدة في "تيسير التحرير" بالصيغة التالية
 الضرر العاـ كاجب بإثبات  الضرر الخاص. 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 .87( زيف العابديف بف ابراىيـ بف نجيـ ,مصدر سبؽ ذكره ,ص 1)

 .301,ص 2( محمد اميف الحسيني ,تيسير التحرير شرح عمى كتاب في اصكؿ الفقو, جػ2)

 الضركرة تقدر بقدرىا 
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مف القكاعد المكممة لمقكاعد السابقة قكليـ : "ما جاز لمضركرة يتقدر بقدرىا " كىذه القاعدة 
  (1)مستفاد مف قكلو تعالى : " فمف اضطر غير باغ كال عاد"

كالباغي : ىنا أكؿ الميتة فكؽ الحاجة , كالعادم :أكميا مع كجكد غيرىا , كىذا ال يجكز عند 
متجاكز حد الضركرة الى حد االختيار , بؿ يفعؿ مف الفعؿ العض ,الف الشرط عندىـ : غير 

كمف جاكز الحد اعتبر باغيا كىذا  (2)المحـر بقدر ما تندفع بو الضركرة دكف زيادة كال إسراؼ 
منيي عنو بصريح اآليات الكاردة في القراف الكريـ . ىذا كيترتب عمى ىذه القاعدة مسائؿ : 

نما يباح التعريض ال ندفاع الضرر بو . منيا : اف اليميف الكاذبة ال تباح  لمضركرة كا 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 .173( سكرة البقرة : االية 1)

 .57( ابي بكر محمد بف عبداه , احكاـ القراف , دار المعرفة لمطباعة كالنشر , ص 2)

 المشقة تجمب التيسير 
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؛ كمعضـ الرخص منبثقة عنو , بؿ أنيا مف  ىذه القاعدة تعتبر أصؿ عظيـ مف أصكؿ الشرع
الدعائـ كاألسس التي يقـك عمييا صرح الفقو اإلسالمي . فيى قاعدة فقيية كأصكلية عامة؛ 

 . (1) كصارت أصال مقطكعا لتكافر األدلة عمييا

ام بتعبيا .  (2)كالمشقة في المغة :التعب مف قكلو تعالى : "لـ تككنكا بالغيو إال بشؽ األنفس "
مف معاني المشقة كاالنكسار كالجيد كالعناء .كالتيسير في المغة السيكلة كالميكنة يقاؿ : يسر ك 

ال سيؿ سمح قميؿ التشدد  (3)األمر اذا سيؿ كالف كمنو الحديث الشريؼ : "اف الديف يسر "
ضد العسر . كالمعنى المغكم اإلجمالي عمى ذلؾ : "اف الصعكبة كالعناء تصبح سببا 

اف األحكاـ التي ينشا عف تطبيقيا حرج  ))كالمعنى الشرعي االصطالحي لمقاعدة  (4)لمتسييؿ"
عمى المكمؼ كمشقة في نفس اك مالو ,فالشريعة تخففيا بما يقع تحت قدرة المكمؼ دكف عسر 

((اك إحراج 
. قاؿ اإلماـ ألشاطبي _رحمو اه ))اف األدلة عمى رفع الحرج في ىذه االمة (5)

(. كىذه القاعدة فييا تفسير لألحكاـ التي ركعى فييا التيسير كالمركنة , 6) بمغت مبمغ القطع((
كاف الشريعة لـ تكمؼ الناس بما ال يستطيعكف ,اك بما يكقعيـ في الحرج ,كبما ال يتفؽ مع 

 غرائزىـ كطبائعيـ ,كاف المراعاة كالتيسير كالتخفيؼ مرادة كمطمكبة مف الشارع الحكيـ .

 

______________________________ 

 . 265( احمد النداكم ,مصدر سبؽ ذكره ,ص 1)

 .7( سكرة النحؿ :االية 2)

 .16, مطبكعات دار الشعب ,ص 1( صحيح البخارم ,ج3)

 كمابعدىا. 49( اتاسي , شرح المجمة العدلية ,ص 4)

 .50( المصدر نفسو ,ص 5)

 .231,ص 1( الشاطبي , المكافقات ,ج6)

 ذا ضاؽ اتسع األمر ا
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كلقد قاؿ اإلماـ عز الديف بف عبدالسالـ  (1)ىذه القاعدة مأثكرة عف اإلماـ الشافعي_رحمو اه_
((ىذه الشريعة مبنية عمى اف األشياء اذا ضاقت اتسعت  ))منكىا بيذه القاعدة 

. كنذكر (2)
 .((كؿ ما جاكز األمر حده انعكس الى ضده))قاعدة أخرل بجانب ىذه القاعدة كىي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

 .93( زيف العابديف بف ابراىيـ بف نجيـ ,مصدر سبؽ ذكره , ص 1)

 .166-113,ص2( العز بف عبدالسالـ ,قكاعد االحكاـ في مصالح االناـ ,جػ2)

القكاعد ,مؤسسة الخميج لمطباعة كالنشر ,الككيت . تحقيؽ تيسير فائؽ ( بدر الديف محمد بف بيادر الزركشي ,المنثكر في 3)
 . 93, ص 1982احمد محمكد ,

 المطمب الثاني
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 تعميل االعفاء من الضرورة في القانون 

بو في التشريعات الجنائية الحديثة اف إعفاء الجاني مف العقاب في حالة الضركرة , امر مسمـ 
بصفة عامة ,بؿ في الشرائع السابقة منذ عيد الركماف ,كاف اختالؼ المذاىب في تكييؼ ىذا 

فمف الفقياء مف يرجع  (1)اإلعفاء كأساسو الفقيي ,كفي مدل ما يشممو مف صكر الضركرة 
سير " كمف األقكاؿ المأثكرة اإلعفاء في حالة الضركرة الى قاعدة حصمتيا " اف المشقة تجمب التي

بيذا الشأف " اف األمر اذا ضاؽ اتسع " , كالمعنى انو اذا ضاقت ظركؼ الكاقع بالناس كجب 
كالضركرة في مفيكميا  (2)عمى المشرع اف يكسع عمييـ في اإلحكاـ دفعا لممشقة ك رفعا لمحرج 

فيـك ال تتقيد بمدل العاـ تتحقؽ بمجرد حمكؿ خطر ال يندفع اال بمحظكر , كىي بيذا الم
الخطر كال بمصدره كال بالحؽ الذم يتيدده , كما انيا ال يتقيد بتعييف الفعؿ الذم يدرا الخطر اك 

 عدـ تعينو , كذلؾ فانو ال عبرة فييا بشخص مف يتكجو إليو المضطر بفعمو .

ىدد الخطر  كىناؾ مف يعمؿ امتناع المسئكلية في حالة الضركرة بتجرد االرادة مف الحرية : فاذا
المتيـ اك شخصا مقربا إليو , فاف غرائزه تسيطر عميو كتدفعو الى الخالص مف ىذا الخطر , 
ك تكصيد أمامو كؿ طريؽ اخر ال يككف مف شانو ىذا الخالص , كمف ثـ ال يككف امامو غير 

( . اما اذا ىدد الخطر شخصا ال تربطو 3طريؽ كاحد اك طرؽ محددة ال يممؾ اختيار سكاىا)
و صمة كالطبيب يقضى عمى الجنيف إنقاذا لالـ : اك مف يرل شخصا تحاصره النيراف فيستكلى ب

عمى الماء المممكؾ لمغير ليطفئيا بو , فاف حرية االختيار يضيؽ مف الكجية االجتماعية 
نطاقيا , اذ اف تقاليد المينة اك البيئة اك مجرد الشعكر بالتضامف االجتماعي, يحمؿ الشخص 

 عمى 

____________________________ 

 .418( د. السعيد مصطفى السعيد ,االحكاـ العامة في قانكف العقكبات ,صفحة 1)

 .498( د. عكض محمد ,قانكف العقكبات القسـ العاـ ,صفحة 2)

 .585( د. محمكد نجيب حسنى ,النظرية العامة لمجريمة ,صفحة 3)
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سكاه , كيعني ذلؾ اف إرادتو ال تتمتع اختيار طريؽ معيف ,  كيستبعد عميو اختيار طريؽ 
كىناؾ اراء كثرة راحت في  (1)بالحرية في االختيار عمى النحك الذم يصمح لتقـك بو المسئكلية 

الفقو الجنائي زمنا طكيال تعمؿ حكـ الضركرة بالعكدة الى القانكف الطبيعي . ك األصؿ في ىذا 
يمة تسعة ك لك كاف مف شانيا المساس القانكف اف يتكلى كؿ شخص بنفسو حماية حقو بكؿ كس

بحؽ غيره . ك يرل أصحاب ىذه العمة انو اذا كاف القانكف الكضعي قد  حؿ محؿ القانكف 
الطبيعي كتكفؿ ىك بحماية الحقكؽ مف دكنو فانو مع ذلؾ لـ يقض عميو نيائيا , ذلؾ اف 

تكفير تمؾ الحماية , القانكف الكضعي يعجز في األحكاؿ الشاذة _ كمنيا حالة الضركرة _ عف 
كعندئذ تعكد لمقانكف الطبيعي قكتو , فيصبح مف حؽ كؿ شخص حماية حقو بنفسو , كلك 
أصاب في ذلؾ حقا لغيره . كلكف انتقد ىذا الرال عمى أساس انو يقصر مجاؿ القانكف الكضعي 

كؿ عمى أحكاؿ دكف أحكاؿ , كىذا غير صحيح ؛ فالقانكف الكضعي فى المجتمع المنظـ يحكـ 
أحكالو , سكاء كانت أحكاال عادية اك شاذة . كال يصح تفسير حكـ الضركرة باف تخؿ مف جانب 
القانكف الكضعي عف أداء كظيفتو ك عكده الى القانكف الطبيعي , الف ىذا الحكـ مقرر في 

كيذىب كثير مف الفقياء المعاصريف الى تعميؿ حكـ  (2)القانكف الكضعي ذاتو كبنص صريح
ما يعترم المضطر مف أكراه معنكم . ك المعمـك اف حرية االختيار تضيؽ في حالة الضركرة ب

اإلكراه المعنكم بحيث يتعيف عمى المكره اف يختار أىكف الشريف . شر يحيؽ بو كشر يحيؽ 
بغيره , كال شؾ ا ناىكف الشريف عميو ىك ما يصيب غيره . الف غريزة البقاء تجعؿ اإلنساف 

ما ييدد حياتو مف خطر بارتكاب كؿ ما مف شانو دفع الخطر . مجبكال عمى الخالص م
كالقانكف ال يسعو تجاىؿ الطبيعة البشرية كال تكميؼ الناس بما يؤكدىـ حممو . كيعيب ىذا الرال 
انو يقصر بتعميؿ حكـ الضركرة في بعض صكرىا ؛ فيك اف صح في األحكاؿ التي ييدد 

صح في األحكاؿ التى ينصب فييا الخطر عمى الخطر فييا شخص المضطر نفسو , فانو ال ي
كمف الفقياء مف يبرر حكـ الضركرة باف السمكؾ الذم يأتيو المضطر ىك عيف الذم ( 3)غيره

 يأتيو العادم لك كضع
__________________________ 

 ( المصدر السابؽ .1)

 .500( د. عكض محمد ,مصدر سبؽ ذكره, ص 2)

 ( المصدر نفسو .3)
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ىذا كيرل البعض اف السمكؾ الذم يسمكو الشخص في حالة الضركرة ىك كؿ  (1) في مكضعو
ما يسعو فعمو , فال يمكف اف يطمب منو في ىذه الحالة سمكؾ سكاه , ك مف ثـ فاف الركف 

كىذا االل في جممتو ترديد لنظرية حقا صميا اف الركف ( 2)المعنكم يككف متخمفا في جانبو 
اذا احتفت بالشخص ظركؼ ال يسعو معيا إنسانيا اف يفعؿ  المعنكم _ عمدا اك خطا _ينتفي

 غير ما فعؿ , ام ال يتكقع منو فييا اف يسمؾ عمى نحك مطابؽ لما أكجبو القانكف .

كذلؾ يذىب فريؽ مف الفقياء الى تبرير حكـ الضركرة بانتقاء الضرر االجتماعي , ففي حالة 
فكقو في القيمة االجتماعية اك يساكيو . الضركرة تتـ التضحية بحؽ مف اجؿ صيانة حؽ أخر ي

كاذا كاف الحؽ المصاف اكبر قيمة فاف فعؿ الضركرة يككف قد حقؽ لممجتمع كسبا , كاذا تساكل 
الحقاف فاف الفعؿ لـ يمحؽ بالمجتمع خسارة ماداـ الضرر كاقعا ال محالة , كيقتصر دكر الفعؿ 

ساكيو , كىذا األمر ال يعني المجتمع في ىذه الحالة عمى مجرد نقؿ الضرر مف حؽ الى حؽ ي
كثيرا , كعمى ىذا النحك فاف فعؿ الضركرة يعتبر_ مف كجية النظر االجتماعية _ نافعا في 

 . (3)الحالة األكلى كغير ضار في الحالة الثانية , كىك في الحالتيف ال يستأىؿ العقاب

المصالح يؤدم_في بعض كيصيب ىذا الرأم اف اإلسناد الى فكرة التنازع بيف الحقكؽ اك 
األحياف عمى األقؿ _ الى اعتبار حالة الضركرة سبب أباحة , الف إىدار حؽ قميؿ القيمة مف 
اجؿ صيانة حؽ أكثر قيمة , ىك رعاية لحقكؽ المجتمع في مجمكعيا , ك مف ثـ فالمنطؽ 

 يقتضي اف يككف الفعؿ الذم يحدث ذلؾ مباحا 

لمجتمع . كىذا التكييؼ يناقض المذىب السائد في شاف باعتباره ال ينتج اعتداء عمى حقكؽ ا
 كذلؾ فاف القكؿ بتفضيؿ( 4)حالة الضركرة 

_________________________________ 

 .909(د. رمسيس بيناـ ,المصدر السابؽ ,صفحة 1)

 .   311,صفحة  1979(د.مامكف محمد سالمو ,قانكف العقكبات _القسـ العاـ ,مطبعة دار الفكر العربي ,2)

 .509( المستشار محمكد إسماعيؿ ,شرح اإلحكاـ العامة ,قانكف العقكبات الطبعة األكلى ,صفحة 3)

 . 585(د. محمكد نجيب حسني , شرح قانكف العقكبات ,صفحة 4)
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حؽ عمى حؽ عند التنازع , يقتضي إلزاـ صاحب الحؽ األدنى باالمتناع عف مقاكمة المضطر 
يكقعو بو ضرر . كىذه النتيجة مرفكضة عقال كقانكنا , فميس كبتـ في حمكؿ الخط.ر حمؿ ما 

مف المنطؽ في شئ اف نرخص لصاحب الحؽ بحماية حقو عند الخطر عف طريؽ العصؼ 
بحقكؽ األبرياء الذيف ال شاف ليـ في حمكؿ الخطر. كيزداد األمر شذكذا حيف يتكافأ حقو مع 

ادئو العامة ما يجعؿ حماية حؽ حؽ غيره . كذلؾ فميس في نصكص القانكف ك ال في  مب
 شخص سببا في سقكط حؽ شخص أخر لـ يعتد عميو .

كذلؾ مف اآلراء التي قيمت في تعميؿ حكـ الضركرة , يرجع الى انتقاء الخطكرة االجتماعية , 
نما ىك أمر عارض تمميو ظركؼ  ففعؿ المضطر ال ينـ عف خطكرة إجرامية كامنة في نفسو , كا 

جكده فييا . كلما كاف الجزاء الجنائي يستيدؼ الردع كالزجر , فقد رأل شاذة يعذر الشخص لك 
كاضع القانكف اف يقبؿ المضطر مف عثرتو , كاف يتغاضى عف جرمو تقديرا لعذره كلعدـ 

 .( 1)الجدكل مف عقابو 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 .502,صفحة  1984د.عكض محمد ,قانكف العقكبات , (1)
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 انمثحث انثانث

 حاالخ االضطرار في انضرورج

 االضطرار انى انقىل انثاطمانمطهة االول : 

 -اننطق تكهمح انكفر ػند انضرورج :

لٛي تٌىفش تفذؼ تٔٛتع تٌىالَ تٌدثهً ٚتلدذٗ ، خٗ ٠ق١ش تٌّغٍُ ِششذتً ٚخٗ ٠ق١ش دِٗ ِدثدثً ، ٚشد١ٓ صٚجصٗ 

٠ٛسض ِٓ تٌّغ١ٍّٓ تٌٝ غ١ش رٌه ِٓ تالدىثَ ، ٘زت ترت وثْ ِخصثستً فٟ ٘زٖ تٌشدذ ، تِث ترت  ٠شض ٚال ِٕٗ ، ٚال

تمطش تٌّغٍُ تٌٝ تٌٕطك خىٍّر تٌىفش ػٍٝ ٌغثٔٗ دْٚ لٍدٗ ، ٚرٌه خثْ توشٖ توشت٘ثً ٍِجةثً ػ١ٍٗ ٚخثف ػٍٝ 

فٟ دثٌر مشٚسذ  ٔفغٗ ِٓ تٌٙالن تٚ شٍف ػنٛ ِٓ تالػنثء  ف١ىْٛ فٟ ٘زٖ تٌذثٌر ِنطشتً تٞ ٚتلغ

خٍغثٔٗ دْٚ لٍدر دصٝ ٠ٕجٛ ِٓ دثٌر تٌنشٚسذ تٌصٟ ٚلغ ف١ٙث ٚتالفً  ِٚجثستشٌُٙصٍفع خىٍّر تٌىفش  ف١جٛص ٌٙث

ٌٚىٓ ِٓ  خثأل٠ّثْفٟ رٌه لٛي تٌٌّٛٝ شدثسن ٚشؼثٌٝ )) ِٓ وفش خثهلل ِٓ خؼذ ت٠ّثٔٗ تال ِٓ توشٖ ٚلٍدٗ ِطّةٓ 

 ((ؽشح خثٌىفش فذست فؼ١ٍُٙ غنح ِٓ هللا ٌُٚٙ ػزتج ػظ١ُ 
(1)

 . 

خدش تٌٌّٛٝ شدثسن ٚشؼثٌٝ ػّٓ وفش خٗ خؼذ تال٠ّثْ ٚتٌصدقش ، ٚؽشح فذسٖ خثٌىفش ، ٚتهّأْ خٗ تٔٗ لذ  فٍمذت

تٌذ١ثذ تٌذ١ٔث  تعصذدٛتظُ ػذٌُٛ٘ ػٕٗ ٚتْ ٌُٙ ػزتخثً ػظ١ّثً فٟ تٌذتس تالخشذ الُٔٙ  خثأل٠ّثْغنح ػ١ٍٗ ٌؼٍُٙ 

ػٍٝ تالخشذ فثلذِٛت ػٍٝ ِّث لذِٛت ػ١ٍٗ ِٓ تٌشدذ ألجً تٌذ١ٔث ٌُٚ ٠ٙذ هللا لٍٛخُٙ ٠ٚعدصُٙ ػٍٝ تٌذ٠ٓ تٌذك 

((  خثأل٠ّثْفطدغ ػٍٝ لٍٛخُٙ ، فُٙ ال ٠ؼمٍْٛ خٙث ؽ١ةث ٠ٕفؼُٙ ، ٚتِث لٌٛٗ شؼثٌٝ )) تال ِٓ توشٖ ٚلٍدٗ ِطّةٓ 

 ِث ٠مٛيٌّؾشو١ٓ خٍفظٗ ِىشِٙث ٌّث ٔثٌٗ ِٓ مشج ٚترٜ ٚلٍدٗ ٠أخٝ فٙٛ تعصعٕثء ِّٓ وفش خٍغثٔٗ ٚٚتفك ت

خٓ ٠ثعش ، د١ٓ ٔضٌس فٟ ػّثس  ت٠٢رخثهلل ٚسعٌٛٗ ٚلذ سٜٚ ػٓ تخٓ ػدثط تْ ٘زٖ  خثأل٠ّثْٚ٘ٛ ِطّةٓ 

ػٍٝ  ػـــــــــــــــــــزخٗ تٌّؾشوْٛ دصٝ ٠ىفش خّذّـــــــــذ ) فٍٝ هللا ٚػ١ٍٗ ٚعٍُ ( ٚتؽصذ خٗ تالرٜ فٛتفمُٙ

فثٔضي هللا ٘زٖ ت٠٢ر ، ٚلثي تخٓ جش٠ش : تخز  رٌه ِىش٘ثً ٚجثء ِؼصزستً تٌٝ تٌٕدٟ ) فٍٝ هللا ٚػ١ٍٗ ٚعٍُ (

تٌّؾشوْٛ ػّثس خٓ ٠ثعش فؼزخٖٛ ػزتخثً ؽذ٠ذتً دصٝ لثسخُٙ فٟ خؼل ِث أستدٚت ، فؾىث رٌه تٌٝ تٌٕدٟ ) فٍٝ 

 هللا ٚػ١ٍٗ ٚعٍُ ( فمثي ٌٗ : ٚو١ف شجذ لٍده ؟
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 عٛسذ تٌٕذً . 106( ت٠٢ر 1)
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لثي : ِطّةٕث خثأل٠ّثْ لثي تٌٕدٟ ) فٍٝ هللا ٚػ١ٍٗ ٚعٍُ ( : تْ ػثدٚت فؼذ ، ٚف١ٗ تٔٗ عح تٌٕدٟ ) فٍٝ هللا 

صُٙ خخ١ش ، ٌٚٙزت تشفك تٌفمٙثء ػٍٝ تْ تٌّىشٖ ػٍٝ تٌىفش ٠جٛص ٌٗ تْ ٠ٛتٌٟ تخمثء ٚروش تٌٙٚػ١ٍٗ ٚعٍُ ( 

ٌّٙجصٗ 
(1 )

 . 

  -:ظالض سٚت٠ثز  ت٠٢رٚلذ ٚسد فٟ عدح ٔضٚي ٘زٖ 

تالٌٚٝ : ِث تخشجٗ تخٓ تخٟ دثشُ ػٓ تخٓ ػدثط لثي : ٌّث تستد تٌٕدٟ ) فٍٝ هللا ٚػ١ٍٗ ٚعٍُ ( تْ ٠ٙثجش تٌٝ 

تٌّؾشوْٛ خالالً ٚخدثخثً ٚػّثستً ، فأِث ػّثس فمثي ٌُٙ وٍّر تػجدصُٙ شم١ر ، فٍّث سجغ تٌٝ تٌٕدٟ ) تٌّذ٠ٕر تخز 

 فٍٝ هللا ٚػ١ٍٗ ٚعٍُ ( دذظٗ فمثي : و١ف وثْ لٍده أوثْ ِٕؾشدثً خثٌزٞ لٍس ؟ لثي ال فٕضٌس .

فٟ تٔثط ِٓ تً٘ ِىر تِٕٛت فىصح ت١ٌُٙ خؼل  ت٠٢ر تٌعث١ٔر : ِث تخشجٗ ت٠نثً ػٓ ِجث٘ذ لثي : ٔضٌس ٘زٖ

تٌقذثخر خثٌّذ٠ٕر تْ ٘ثجشٚت ، فخشجٛت ٠ش٠ذْٚ تٌّذ٠ٕر ، فثدس وصُٙ لش٠ؼ خثٌطش٠ك فمصُٕٛٔٙ  فىفشٚت 

 . ت٠٢رِىش١٘ٓ ، فف١ُٙ ٔضٌس  ٘زٖ 

ِث ٠مٛي  تٌعثٌعر : تخشغ تخٓ عؼذ فٟ تٌطدمثز ػٓ ػّش خٓ تٌذىُ لثي : وثْ ػّثس خٓ ٠ثعش ٠ؼزج دصٝ ال ٠ذسن

 ت٠٢رٚخالي ٚػثِش خٓ ف١ٙشذ ٚلَٛ ِٓ تٌّغ١ٍّٓ ٚف١ُٙ ٔضٌس 
(2 . )

 

: تٔٗ ترت ٚلغ تالوشتٖ ػٍٝ ؽخـ ١ٌمٛي تٚ ٠ؼًّ ِث ٠خثٌف تٌذ٠ٓ ٌُٚ ٠طك تدصّثي ٘زت ِٚٓ ٕ٘ث لثي تٌفمٙثء 

، ٚلثي تٌفمٙثء : تْ ِٓ توشٖ  ِث ٠ؼًّتٚ ػٍٝ  ِث ٠مٛيتالوشتٖ خذثي ِٓ تالدٛتي فثْ هللا شؼثٌٝ ال ٠إخزٖ ػٍٝ 

ػٍٝ تٌىفش دصٝ خؾٝ ػٍٝ ٔفغٗ تٌمصً تٚ ػٍٝ شٍف ػنٛ ِٓ تالػنثء ٚوثْ تالوشتٖ ٍِجةثً ، ال تظُ ػ١ٍٗ تْ 

ٚلذ ٚسد فٟ تٌذذ٠ط ٠ذىُ ػ١ٍٗ تٌىفش  صٚجصٗ ِٕٗ ٚال ٚألشطٍك خثأل٠ّث٠ْىفش وفش خٍغثٔٗ ٚلٍدٗ ِطّةٓ 

ِٚث تعصىش٘ٛت ػ١ٍٗ ((  تٌؾش٠ف : )) سفغ ػٓ تِصٟ تٌخطأ ٚتٌٕغ١ثْ
(3)

 . 

ٚخثٌٕغدر ال لٛتي تٌفمٙثء فمذ تجّغ تٌفمٙثء ػٍٝ رٌه فمذ ٚسد فٟ تٌّز٘ح تٌذٕفٟ لٌُٛٙ : )) ٚتْ توشٖ ػٍٝ 

 ٠خثف ِٕٗ ػٍٝ ٔفغٗ . خأِشتٌىفش خثهلل شؼثٌٝ ٚتٌؼ١ثر خثهلل تٚ عح سعٛي هللا ) فٍٝ هللا ٚػ١ٍٗ ٚعٍُ ( 
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ِخصقش شفغ١ش تخٓ وع١ش ، تخصقثس ٚشذم١ك ِذّذ ػٍٟ تٌقثخٟٛٔ ، تٌّجٍذ تٌعثٟٔ ، دتس تٌمشتْ تٌىش٠ُ ، خ١شٚز ،  تخٓ وع١ش ( 1)

 . 343، ؿ

 . 4، ِطدؼر تالِثَ ، ؿ 13ؽشح تٌّٙزج ، تٌصىٍّر تٌعث١ٔر ع١ٓ دـ  ،  تٌّجّٛعِذّذ  (2)

( سٚتٖ تٌطدشتٟٔ فٟ تٌىد١ش ػٓ ظٛخثْ ٚتخٟ تٌذسدتء ٚتخشجٗ تخٓ ِثجٗ ٚتخٓ د١ثْ ٚتٌذثوُ ػٓ تخٓ ػدثط ، ِشفٛػر ٚروشٖ 3)

 .  232، وصثج تٌطالق ، ؿ 3غ١شُ٘ ، عدً تٌغالَ ٌٍقٕؼثٟٔ ، دــ 
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تػنثبٗ ٚعؼر تْ ٠ظٙش ِث تِشٖٚ خٗ ٠ٚٛسٜ ، فأْ ، تظٙش رٌه ٚلٍدٗ ِطّةٓ خثأل٠ّثْ فال  تٚ ػٍٝ ػنٛ ِٓ

تظـــــــــــــــــُ ػ١ٍٗ 
(1. )

  

ِٚعً رٌه فٟ تٌّز٘ح تٌّثٌىٟ 
(2  )

شٍفع خىٍّر تٌىفش لثي تٌؾثفؼٟ سدّٗ هللا )) ٚتْ لثِس خ١ٕر ػٍٝ سجً تٔٗ 

ٚ٘ٛ ِذدٛط تٚ ِم١ذ ٌُ ٠ذىُ خىفشٖ الْ تٌم١ذ ٚتٌذدظ توشتٖ فٟ تٌظث٘ش(( 
(3. )

  

ٚلذ لثي تخٓ لذتِر فٟ تٌّؼٕٝ )) ِٚٓ توشٖ ػٍٝ تٌىفش فأشٝ خىٍّر تٌىفش ٌُ ٠قش وثفشتً ٚخٙزت لثي ِثٌه ٚتخٛ 

ػٕذ تٌىفثس ِٚم١ذتً ػٕذُ٘ فٟ دثٌر خٛف د١ٕفر ٚتٌؾثفؼٟ ، ٚتْ لثِس خ١ٕر تٔٗ ٔطك خىٍّر تٌىفش ٚوثْ ِذدٛعثً 

 ٌُ ٠ذىُ خشدشٗ الْ رٌه ظث٘ش فٟ تالوشتٖ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 222، ؿ 3دـ   تٌّدصذئتٌٙذت٠ر ؽشح خذت٠ر تٌّشغ١ٕٕٟ ، ( 1)

 ( تال تْ تٌّثٌى١ر ٠ؾصشهْٛ فٟ رٌه تْ ٠ىْٛ تٌصٙذ٠ذ خثٌمصً .2)

 . 2( تٌّجّٛع ؽشح تٌّٙزج ، تٌّشجغ تٌغثخك ، ؿ3)
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 انمطهة انثاني

 االضطرار انى تناول انمحظىر من مطؼىو او مشروب

 تناول انمحظىر من انمطؼىماخ

ٚتٌّؾشٚخثز ، ٚلذ ٚسد ٘زت تٌصذش٠ُ فٟ وصثج هللا شؼثٌٝ ٚعٕر  دشِس تٌؾش٠ؼر تالعال١ِر خؼل تٌّطؼِٛثز

٠جٛص  ٚسعٌٛٗ       ) فٍٝ هللا ٚػ١ٍٗ ٚعٍُ ( ٚرٌه ِعً ت١ٌّصر ٚتٌذَ ٌٚذُ تٌخٕض٠ش ٚتٌخّش ٚٔذٛ رٌه ، فال

ٌٍّغٍُ شٕثٚي ٘زٖ تٌّذشِثز فٟ دثٌر تٌغؼر ٚتالخص١ثس ، ٌٚىٓ فٟ دثٌر تٌنشٚسذ تخ١ذس وً ٘زٖ تٌّذشِثز 

 ِث ٚجذِٖٚٓ ٘زٖ تالؽ١ثء تٌصٟ دشِٙث هللا شؼثٌٝ ػ١ٍٗ ، تخ١خ ٌٗ تْ ٠صٕثٚي  ؽٟءتمطش تالٔغثْ تٌٝ توً فٍٛ 

٠ٕمز ٔفغٗ ِٓ  ٚجذ تٌّنطش هؼثِثً ٌٍغ١ش ، فٍٍّنطش ت٠نث شٕثٚي ِثٔفغٗ ِٓ تٌٙالن ٚوزٌه ٌٚٛ  إلٔمثرِٕٙث 

، ٚدصٝ ترت تِصٕغ ػٓ توً ت١ٌّصر تٚ توً تٌٙالن ٌٚٛ خثٌمٛذ ِٚمثشٍر ِثٌىٗ ػٕذ تالِصٕثع ِٓ خزٌٗ خثٌّؼشٚف 

هؼثَ تٌغ١ش ِثٌُ ٠ىٓ فّثز وثْ تظّثً ٚتالفً فٟ رٌه ت٠٢ثز تٌىع١شذ تٌصٟ ٚسدز فٟ وصثج هللا شؼثٌٝ شف١ذ رٌه 

ِٚث أً٘ خٗ ٌغ١ش هللا فّٓ تمطش غ١ش خثؽ ٚال ، ِٕٙث لٌٛٗ شؼثٌٝ : )) تٔث دشَ ػ١ٍىُ ت١ٌّصر ٚتٌذَ ٌٚذُ تٌخٕض٠ش 

ػ١ٍٗ تْ هللا غفٛس سد١ُ ((  ػثد فال تظُ
(1 )

. 

ٚلٌٛٗ شؼثٌٝ : )) ِٚثٌىُ تال شأوٍٛت ِّث روش تعُ هللا ػ١ٍٗ ٚلذ فقً ٌىُ ِث دشَ ػ١ٍىُ تال ِث تمطشسشُ ت١ٌٗ 

 ))..
(2 )

 

٠خٍٛ تْ ٠ىْٛ خثوشتٖ ِٓ ظثٌُ أٚ ٠جٛع فٟ ِخّقٗ ((  ٚتالمطشتس وّث ٠مٛي تٌمشهدٟ : )) ال
(3)

 . 

لثي تٌمشهدٟ فٟ شفغ١شٖ : )) فأخثح هللا شؼثٌٝ فٟ دثٌر تالمطشتس ج١ّغ تٌّذشِثز ٌؼجضٖ ػٍٝ ج١ّغ 

تٌّدثدثز(( 
(4 )

. 

ٚلثي تخٓ وع١ش : )) ظُ أخثح هللا شؼثٌٝ وــــــً رٌه ػٕذ تٌنشٚسذ ٚتالدص١ثغ ت١ٌٙث ػٕذ فمذ غــــــــ١ش٘ث ِـــــــٓ 

تالهؼّر تٌّدـــــــــــــثدر ...(( 
(5)

 . 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عٛسذ تٌدمشذ . 123سلُ  ت٠٢ر( 1)

 عٛسذ تالٔؼثَ .  114 ت٠٢ر( 2)

 . 225، ؿ 2دـ  ،( شفغ١ش تٌمشهدٟ 3)

 . 232، ؿ 2 ( تٌّشجغ تٌغثخك ، دـ4)

 .  150، تخصقثس ٚشذم١ك ِذّذ ػٍٟ تٌقثخٟٛٔ ، ؿ 1( ػٕقش تخٓ وع١ش دــ 5)
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 شرب انخمر نضرورج انؼطش 

تِث خثٌٕغدر ٌؾثسج تٌخّش ٌٍؼطؼ فال ٠خٍٛ دثٌٗ ػٓ ٚتدذ ِٓ تِش٠ٓ : تِث تْ ٠ىْٛ ػطؾٗ ٍِٙىثً ، ٚتِث تْ 

٠جٛص ؽشخٙث خذثي ، فثْ  ِٛشثً ٚال مؼفثً لثشالً فال٠غدح ٌقثددٗ  وثْ غ١ش ٍِٙه ، تٞ الفثْ ٠ىْٛ غ١ش ٍِٙه 

٠ض٠ً خٗ  ؽشخٙث ٚجح ػ١ٍٗ تٌذذ ٌؼذَ تالمطشتس تٌّد١خ ٌٙث ، ٚتِث تْ وثْ ػطؾٗ ٍِٙىثً ١ِّصثً ٚٚجذ ِث

٠جٛص ؽشخٙث أٌدصٗ ت٠نث ، ٚفٟ ؽشخٙث ٠جح   تٌؼطؼ ِٓ غ١ش تٌخّش وثٌّثء ِعالً تٚ تدذ تٌغٛتبً تٌّدثدر فال

تالمطشتس ت١ٌٙث تٌذذ وزٌه ٌؼذَ 
(1 )

. 

٠ض٠ٍٗ خٗ تال تٌخّش فًٙ ٠دثح تٌخّش ٕ٘ث ٌنشٚسذ تٌؼطؼ  ٚتٌخالف ف١ّث ٌٛ وثْ ػطؾٗ ٍِٙىثً لثشالً ٌُٚ ٠جذ ِث

  -: ت٢ستءتٌٍّٙه تَ ال ؟ فٟ تٌّغثٌر تستء وع١شذ ٚتُ٘ ٘زٖ 

٠جح ػ١ٍٗ تٌذذ ، ٚتٌٝ  خٗ تٌنشٚسذ ٚال ِث شٕذفغتٔٗ ٠جٛص ٌٗ ؽشج تٌخّش ٌٙزت تٌؼطؼ تٌمثشً ٚرٌه خمذس  -1

٘زت تٌشتٞ ر٘ح تٌذٕف١ر ٚتٌظث٘ش٠ر ٚخؼل فمٙثء تٌّز٘ح تٌؾثفؼٟ ، ٚتعصذٌٛت خمٌٛٗ شؼثٌٝ )) فّٓ تمطش غ١ش 

خثؽ ٚال ػثد فال تظُ ػ١ٍٗ تْ هللا غفٛس سد١ُ (( 
(2)

 . 

خّث ٠ف١ذ تٌفثظٙث ِٚؼٕث٘ث فٟ تٌمشتْ تٌىش٠ُ فٟ ِٛتم١غ وع١شذ فمذ تخثح تٌٌّٛٝ شدثسن  ت٠٢ثزٚلذ شىشسز ٘زٖ 

ٚتٌّذشِثز فذلر ٚشفنال  تٌّذظٛستزٚشؼثٌٝ ٌٍّنطش تٌزٞ تفثخٗ تٌنشس ٚتالٌُ ِٓ جشتء تالمطشتس ٌٗ 

٠أوً ِٕٗ  شؼثٌٝ أخثح تٌخٕض٠ش ٚعّثٖ سجظ ٌٍنشٚسذ ٚجؼً ٌٍّنطش تِْٕٗ ػٍٝ ػدثدذ تٌنؼفثء ، ٚالْ هللا 

خمذس ِث ٠ٕذفغ خٗ تٌٙالن غ١ش خثؽ ٚال ػثد ، فىزٌه ٠دثح تٌخّش فٟ دثٌر تٌنشٚسذ تٌمثشٍر ٌذفغ تٌؼطؼ ل١ثعثً 

ػٍٝ تٌخٕض٠ش
 (3)

 . 

 تٌٍّجاصد ػٍٝ رٌه تْ تٌج١ّغ ِصفمْٛ ػٍٝ تخثدر ؽشخٙث فٟ دثٌر تالوشتٖ 
( 4)

تر ٠جٛص ٌٍّىشٖ تْ ٠ؾشج  

ٚتٌخٕض٠ش ٚغ١ش رٌه ِٓ تٌّذشِثز  تٌخّش وّث ٠جٛص ٌٗ تْ ٠أوً ت١ٌّصر
(5)

فال فشق ترت خ١ٓ تالوشتٖ تٌٍّجا  

 ٚدثٌر تٌنشٚسذ تٌمثشٍر .

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِٚث خؼذ٘ث .  154( د. فشح ص٘شتْ ، تٌّغىشتز تمشت٘ث ٚتدىثِٙث ، ؿ1)

 ، عٛسذ تٌدمشذ . 123( ت٠٢ر 2)

 . 34، ؿ 2، دـ  ٌٍغشخغٟ( تٌّدغٛه 3)

 . 312، ؿ 2دــ  ، تٌؾشح تٌىد١ش ذسد٠ش ٚدثؽ١ر تٌذعٛلٟ ،تٌ( 4)

 . 246، ؿ 2ضَ دــ ، تٌّذٍٝ الخٓ د 2435، ؿ 6تٌقٕثبغ تٌذٕفٟ ، دــ  ِذتبخ،  ٌىثعثٟٔ ت( 5)

 



22 
 

 انمطهة انثانث

 االضطرار انى قتم اننفس

 االجهاض واتاحته نهضرورج

  -تؼريف االجهاض :

تالجٙثك فٟ تٌٍغر ِقذس أجٙل ، ٚتجٙنس تٌّشأذ ٌٚذ٘ث تعمطصٗ ٔثلـ تٌخٍك 
(1)

  .   

ٚفٟ تٌذذ٠ط فأجٙنس ج١ٕٕثً تٞ تعمطس دٍّٙث ٚجثء تالجٙثك خّؼٕٝ تالصالق ، ٚتٌج١ٙل تٌغم١و ِٚٓ 

ِؼث١ٔٗ ت٠نثً تالصتٌر ٚتٌطشح ٚتالٌمثء ٚتالِالؿ 
(2)

 . 

ِٚؼٕثٖ ػٕذ تٌفمٙثء ال ٠خشغ ػٓ تٌّؼٕٝ تٌٍغٛٞ ٌىُٕٙ ٠ؼدشْٚ ػٕٗ فٟ توعش تالد١ثْ خثإلعمثه ٚتٌطشح 

ٚتالٌمثء ٚتالِالؿ 
(3)

 .  

ٚتالجٙثك ػٕذ تالهدثء ٘ٛ : تٔصٙثء تٌذًّ لدً د٠ٛ١ر تٌج١ٕٓ ٚشمذس د٠ٛ١ر تٌج١ٕٓ خعّث١ٔر ٚػؾش٠ٓ تعدٛػثً ، 

ٟٚ٘ شغثٜٚ عدؼر تؽٙش ٠ىْٛ ف١ٙث تٌج١ٕٓ ِىصًّ تالػنثء ٌٚٗ تٌمذسذ ػٍٝ تٌذ١ثذ ٚفٟ تٌطح تٌؾشػٟ 

ش تالجٙثك ٠ؼٕٟ هشد ِىٛٔثز تٌشدُ تٌذثًِ فٟ تٞ ٚلس لدً ٔٙث٠ر شغؼر تؽٙ
(4)

 . 

٘زت ٠ٚمصقش ٘زت تٌّطٍح فٟ ِٛمٛػٗ ػٍٝ تعمثه تٌج١ٕٓ خفؼً تِٗ تٚ خفؼً غ١ش٘ث خٕثء ػٍٝ هٍدٙث تٚ 

سمث٘ث ٚ٘ذفٕث خ١ثْ تٌذىُ تٌؾشػٟ ٌٙزت تٌصقشف فٟ دثٌر تالخص١ثس شُ خ١ثْ دثٌر تٌنشٚسذ ِصٝ دػس رٌه 

٠ط ، ٚتٌزٞ ٚسد فٟ وصثج هللا ػض ػٍّثً خأٔٗ ٌُ ٠شد فٟ دىُ تالجٙثك ٔـ ِدثؽش فٟ دالٌصٗ ال ت٠ر ٚال دذ

ٚجً ٘ٛ شذش٠ُ لصً تٌٕفظ خغ١ش دك ٚتٌصؾ١ٕغ ػٍٝ رٌه ٚتػصدثسٖ ِٓ ِٛجدثز تٌخٍٛد فٟ ٔثس جُٕٙ فمثي ػض 

ٚجً )) ِٚٓ ٠مصً ٔفغثً ِإِٕثً ِصؼّذتً فجضتؤٖ جُٕٙ خثٌذتً ف١ٙث ٚغنح هللا ػ١ٍٗ ٌٚؼٕٗ ٚتػذ ٌٗ ػزتخثً ػظ١ّثً (( 
(5)

 . 
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 تٌّقدثح ت١ٌّٕش ، ِثدذ دـــ ٖ ك .،  ٌف١ِٟٛ ت( 1)

 ِٚث خؼذ٘ث . 131، ؿ 2ٌغثْ تٌؼشج دــ  ،  تخٓ ِٕظٛس (2)

 . 56، ؿ 2، دــ 1432ٌفم١ٙر ، شقذس ػٓ ٚصتسذ تالٚلثف ، تٌى٠ٛس ، تٌطدؼر تالٌٚٝ ، عٕر ، ( تٌّٛعٛػر ت3)

 . 122وصثج تٌطح تٌؾشػٟ ، ، تٌطدؼر تالٌٚٝ ، ؿ، ٌذوصٛس ػٍٟ ػدذ تٌٕدٟ ت( 4)

 ، عٛسذ تٌٕغثء  43سلُ  ت٠٢ر( 5)
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 قتم انصائم في حانح اندفاع انشرػي

 -تؼريف انصائم :

٘ٛ ِٓ ٠ؼصذٜ ػٍٝ ٔفظ تٌغ١ش تٚ ػشمٗ تٚ ِثٌٗ ف١جٛص ِٓ تٌّؼصذٜ ػ١ٍٗ ٠ٚغ١ّٗ تٌفمٙثء ) تٌّقٛي  تٌقثبً

ػ١ٍٗ ( تْ ٠ذفغ ٘زت تالػصذتء خّث ٠صذفغ ٌٚٛ خمصٍٗ ، ترت شؼ١ٓ تٌمصً ٌذفغ تػصذتبٗ الْ تٌّؼصذٜ ػ١ٍٗ ٠ؼصدش فٟ دثٌر 

تٌغٍطر تٌؼثِر ، ٠ٚغّٝ وزٌه خثٌذفثع  دفثع ؽشػٟ ٚفٟ دثٌر مشٚسذ ٌذفغ ٘زت تالػصذتء خٕفغٗ ال خٛتعطر

تٌخثؿ ٚ٘ٛ : ) سد تٌقثبً ػٍٝ تٌٕفظ تٚ ػٍٝ تٌؼشك تٚ ػٍٝ تٌّثي دصٝ ٌٚٛ تدٜ رٌه تٌٝ لصً تٌقثبً ( 

ِثسط تػصذتء ػٍٝ دك غ١شٖ فٟ تٌذ١ثذ تٚ فٟ تٌصٍّه تٚ فٟ فْٛ ػشمٗ ٚوشتِصٗ ، ٠ٚغ١ّٗ تٌدؼل )  ال ٔٗ

عال١ِر ( ٚ٘ٛ : ٚتجح تالٔغثْ فٟ تٌذّث٠ر ٔفغٗ تٚ ٔفظ غ١شٖ ، تٌذفثع تٌؾشػٟ تٌخثؿ فٟ  تٌؾش٠ؼر تال

شٚع ِؾٚدمٗ فٟ دّث٠ر ِثٌٗ تٚ ِثي غ١شٖ ، تٚ فٟ دّث٠ر ػشمٗ تٚ ػشك غ١شٖ ِٓ وً تػصذتء دثي غ١ش 

 ( .1خثٌمٛذ تٌالصِر ٌذفغ ٘زت تالػصذتء )

 ( .2د١ً )ِث ػ١ٍُٙ ِٓ ع فأٌٚةهٚتالفً فٟ رٌه لٌٛٗ شؼثٌٝ : ) ٌّٚٓ تٔصقش خؼذ ظٍّٗ 

 تٌصى١١ف تٌؾشػٟ ٌذفغ تٌقثبً 

ال خالف خ١ٓ تٌفمٙثء فٟ تْ دفغ تٌقثبً ؽشع ١ٌذّٝ تالٔغثْ ٔفغٗ تٚ غ١شٖ ِٓ تالػصذتء ػٍٝ تٌٕفظ 

 -ٚتٌؼشك ٚتٌّثي ، ٌٚىٕٗ تخصٍفٛت فٟ تٌصى١١ف تٌؾشػٟ ٌذفغ تٌقثبً ِٓ ٚج١ٙٓ : 

ًٚ٘ ٘ٛ ٚتجح ػٍٝ تٌّذتفغ ف١ٍظ ٌٗ تْ ٠صخٍٝ ػٕٗ وٍّث وثْ رٌه فٟ ِمذٚسٖ تَ دك  عتٌّٚٙث : ِث١٘ر تٌذفث

 ٌٍّذتفغ فٍٗ تْ ٠ذتفغ تالػصذتء تَ ال .

 تشفك تٌفمٙثء ػٍٝ تْ دفغ تٌقثبً ٚتجح ػٍٝ تٌّذتفغ فٟ دثٌر تالػصذتء .
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 . 423،  1( ػدذ تٌمثدس ، ػٛدذ فٟ تٌصؾش٠غ تٌجٕثبٟ تالعالِٟ ِمثسٔثً خثٌمٛت١ٔٓ تٌٛمؼ١ر دـــ 1)

 ، عٛسذ تٌؾٛسٜ . 41 ت٠٢ر( 2)
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 انسند انشرػي ندفغ انصائم 

تِث تٌغٕذ تٌؾشػٟ ٌٍذفثع فّٓ تٌىصثج ٚتٌغٕر ، تِث تٌىصثج فمذ لثي تٌٌّٛٝ شدثسن ٚشؼثٌٝ : ) فّٓ تػصذٜ ػ١ٍىُ 

فثػصذٚت ػ١ٍٗ خّقً ِث تػصذٜ ػ١ٍىُ ( 
(1)

 . 

تالِثَ ِغٍُ فٟ فذ١ذٗ ػٓ ػّشتْ خٓ دق١ٓ سك  ِث ٚستءِٚث تٌغٕر فمذ ٚسدز تدثد٠ط وع١شذ ٔزوش ِٕٙث 

( )سعٛي هللا فٍٝ هللا ٚػ١ٍٗ 2هللا ػٕٙث تْ سجالً ػل ٠ذ سجً فثٔصضع ٠ذٖ ٚعمطس ظ١ٕصٗ تٚ ظٕث٠ثٖ فثعصؼذٜ )

ٚعٍُ (  ِث شأِشٟٔ ؟ شأِشٟٔ تْ تِشٖ تْ ٠ذع ٠ذٖ فٟ ف١ه شمنّٙث وّث ٠منُ تٌفذً ، تدفغ ٠ذن دصٝ ٠ؼنٙث 

ظُ تٔصضػٙث 
(3)

ٚتّٔث ِؼٕثٖ تالِىثس ػ١ٍٗ تٞ تٔه الشذع ٠ذن فٟ ف١ٗ  ٌدؼل١ظ تٌّشتد خٙزت تِشٖ خذفغ ٠ذٖ .فٍ 

٠ؼنٙث فى١ف شٕىش ػ١ٍٗ تْ ٠ٕصضع ٠ذٖ ف١ه ، ٚشطثٌدٗ خّث جٕٝ فٟ جزخٗ ٌزٌه ٚصتد ِغٍُ فٟ سٚت٠ر فأ خطٍٗ 

ٚفٟ تخشٜ فمثي ال د٠ٗ ٌٗ 
(4)

. 

ٔثً فؼل تدذّ٘ث فثددٗ فثٔصضع تفدؼٗ فثٔزس ظ١ٕصٗ ٚوزٌه سٜٚ ػٓ ٠ؼٍٟ خٓ ت١ِر وثْ ٌٟ تج١ش فمثشً تٔغث

فغمطس ، فثٔطٍك تٌٝ تٌٕدٟ )سعٛي هللا فٍٝ هللا ٚػ١ٍٗ ٚعٍُ (  فأ٘ذس ظ١ٕصٗ ٚلثي : ت٠ذع ٠ذٖ ف١ه شمنّٙث وّث 

٠مصنُ تٌفذً سٚتٖ تٌجّثػر تي تٌصشِزٞ  
(5)

 . 

 ٕٗ خغدح ِٕٗ وثٌمقر تٌّؾٙٛسذ ِٚثفثٌذذ٠عثْ ٠ذالْ ػٍٝ تْ تٌذٔث٠ر ترت ٚلؼس ػٍٝ تٌّجٕٝ ػ١ٍٗ ، خغدح ِ 

 ؽثخٙث فال لقثؿ فال لقثؿ ٚال تسػ ٚت١ٌٗ ر٘ح تٌجّٙٛس .

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، عٛسذ تٌدمشذ . 144( ت٠ر سلُ 1)

 ( تالعصؼذتد هٍح تٌصم٠ٛر ٚتٌٕقشذ .2)

 . 222( سٚتٖ ِغٍُ ػٓ ػّشتْ خٓ دق١ٓ ، ِخصقش ِغٍُ ٌٍذفثظ تٌّٕزسٞ ، شذم١ك ِذّذ تالٌدثٟٔ ، ؿ3)

 ( .6( تٌّشجغ تٌغثخك ٘ثِؼ سلُ )4)

  3دــ  ، ١ًٔ تالٚهثس ٌؾٛوثٟٔ ،ت( 5)
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 اندفاع ػن انؼرض 

شاللٝ تالبّر فٟ تٌفمٗ ػٍٝ ت٠جثج تٌذفثع ػٓ تٌؼشك ، ٚعصٜٛ فٟ رٌه تْ ٠ىْٛ تٌّؼصذٜ ػٍٝ ػشمٗ ٘ٛ 

تٌّذتفغ تٚ تْ ٠ىْٛ ٘ٛ تٌّذفٛع ػٕٗ ، خّؼٕٝ تخش فثْ ٚجٛج تٌذفثع ػٓ تٌؼشك ١ٌظ لثبّثً ػٍٝ تٌّؼصذٜ 

ذ ٚلؼس دثدظر ػٍٝ ػٙذ ػّش ػ١ٍٗ فمو ، ٚتّٔث تٌٛجٛج لثبُ ػٍٝ وً ِغٍُ ٠ؾث٘ذ تالػصذتء ٠ّٚىٕٗ سدٖ ، ٚل

٠صغزٜ  خٓ تٌخطثج سمٟ هللا ػٕٗ ، شمذَ تٌذ١ًٌ تٌمثهغ ػٍٝ ٘زت تٌذىُ فمذ سٜٚ تْ سجالً دخً ػٍٝ ػّش ٚ٘ٛ

ٚوثْ ٠ذًّ فٟ ٠ذٖ ع١فثً ٍِطخثً خثٌذِثء ٚدخً ٚستءٖ لَٛ ٠ؼذْٚ خٍفٗ ٚلثٌٛت : ٠ث ت١ِش تٌّإ١ِٕٓ تْ ٘زت لصً 

ِغصفغشتً ٚلثي ٌٗ : ِث٠مٌْٛٛ ؟ فمثي : ٠ث ت١ِش تٌّإ١ِٕٓ : تٟٔ مشخس فثددٕث تٞ لش٠دٕث فثٌصفس ت١ٌٗ ػّش 

ت١ِش تٌّإ١ِٕٓ  ؟ لثٌٛت ٠ث ِث ٠مٛيفخزٞ تِشأشٟ فثْ وثْ خ١ّٕٙث سجً فمذ لصٍصٗ ، فثٌصفس ػّش تٌٝ تٌمَٛ ٠غثٌُٙ : 

طثٖ : تٔٗ مشج خثٌغ١ف فٛلغ فٟ ٚعو تٌشجً ٚفخزٜ تٌّشأذ ، فٕٙل ػّش ٚتخز خغ١ف تٌشجً ٚ٘ضٖ ظُ تػ

ٌٗ ظث١ٔر ٚلثي ٌٗ : ) تْ ػثدٚت فؼذ ( 
(1)

 . 

ػٓ تٌضخ١ش خٓ  ِث سٜٚٚتالِش فٟ ٌفع ) فؼذ ( ٠ؾؼش خٛجٛج تٌذفغ ػٓ تٌؼشك ِّٚث ٠قٍخ ؽث٘ذتً ٌزٌه ت٠نثً 

تٌؼٛتَ تٔٗ شخٍف ِشذ ػٓ تٌج١ؼ ٚوثٔس ِؼٗ جثس٠ر ٌٗ فّش خٗ سجالْ ٚلثال ٌٗ : تػطٕث ؽ١ةثً ِّث ِؼه 

خؼل تٌطؼثَ ٌٚىّٕٙث ػثدت ٚلثال ٌٗ : خً ػٓ تٌجثس٠ر فأعشع ت١ٌّٙث خغ١فٗ ٚلطؼّٙث خنشخر ٚتدذذ  فأػطثّ٘ث

ٌُٚ خٕىش ػ١ٍٗ تدذ رٌه 
(2)

 . 

ٕٚ٘ثن دثدظر تخشٜ ٚلؼس ت٠نث ػٓ ػٙذ ػّش خٓ تٌخطثج ٚشف١ذ ت٘ذتس دَ تٌّؼصذٜ ػٍٝ تٌؼشك فمذ ل١ً تْ 

تٌشجً ٌٕفغٗ ، فثِصٕؼس فٍّث ُ٘  فأستدٚ٘ث ِشأذتجّثػر ِٓ ٘ز٠ً ٔضٌٛت م١ٛفثً ػٍٝ سجً ٚوثٔس ِؼُٙ 

خغندٙث سِصٗ خذجش فمصٍصٗ ٌّٚث ػشمس تٌمن١ر ػٍٝ ػّش ت٘ذس دِٗ ِٕٚغ د٠صٗ لثبالً : ) ٚهللا ال ٠ٛدٜ تخذتً ( 
(3)

   . 

 خثِشأذٔخٍـ ِٓ رٌه تٌٝ دفغ تٌقثبً ػٍٝ تٌؼشك ٚتجح دصٝ ٌٚٛ وثْ دفؼٗ خثٌمصً فثرت تستد سجً تٌضٔث 

 دفؼٗ ػٓ ٔفغٙث تال خثٌمصً . .ٌُٚ شغصطغ 
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 .433، ؿ 1455، هدؼر تٌّطدؼر تٌّقش٠ر  4صتد تٌّؼثد فٟ ٘ذٜ خ١ش تٌؼدثد، دـ ، تخٓ ل١ُ تٌجٛص٠ر ( 1)

 . 331، ؿ  3دـ ، تٌّغٕٝ  خٓ لذتِر تٌذٕدٍٟ ،ت( 2)

 .  ( تٌّشجغ تٌغثخك3)
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 رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتٌخثشّ

تال خذفع ِمثفذ ؽشػ١ر مشٚس٠ر تشفمس ػ١ٍٙث تالد٠ثْ تٌغّث٠ٚر جّؼثء  ال شغصم١ُتْ د١ثذ تٌدؾش فٟ تٌذ١ٔث 

ٚألشز خٙث ج١ّغ تالُِ ٚتٌؾؼٛج ٚترت فمذْ شٍه تٌّمثفذ ٌُ شجش ِقثٌخ تٌذ١ٔث ػٍٝ تعصمثِر خً ػٍٝ فغثد 

ل١ثَ ٌّقثٌخ تٌذ٠ٓ وزٌه خذْٚ شٍه تٌّمثفذ ٚخفٛتشٙث شفٛز تٌٕجثذ فٟ تالخشذ  ٚشٙثسغ ٚفٛز د١ثذ ، ٚال

 جغ تٌٕثط خثٌخغشتْ تٌّد١ٓ ، ٠ٚش

 

دفع تٌؼشك ، ٚؽذد ػٍٝ دفع تٌؼمً ٚفشك  فأٚجحٌٚمذ ت٘صُ تالعالَ خذفع شٍه تٌّمثفذ ت٘صّثِثً خثٌغثً 

ػ١ٍُٙ دفع تٌٕفظ ٚتِشُ٘ خذفع تٌٕغً ٚتٚجح دفع تٌؼشك ، ٚؽذد ػٍٝ دفع تٌؼمً ٚفشك دفع تٌّثي 

تٌصقشف ف١ٗ شذق١الً تٚ تٔفثلثً تال ٚفك ترٔٗ عدذثٔٗ  ٔغثٌْإل٠جٛص  دفظثً ِد١ٕثً ػٍٝ تْ هللا ٘ٛ ِثٌىٗ ، ٚال

ٚشؼثٌٝ ٚؽشع عدذثٔٗ ٚشؼثٌٝ تٌٛعثبً تٌىف١ٍر خذفع ٘زٖ تٌّمثفذ ششغ١دثً فٟ ظٛتخٗ ٚشش١٘دثً ِٓ ػمثخٗ فٟ تٌذ١ٔث 

ٚتالخشذ فٍمذ ؽشع عدذثٔٗ ٚشؼثٌٝ لصً تٌّششذ ٌذفع تٌذ٠ٓ ، ٚؽشع جٍذ تٌضتٟٔ تٚ سجّٗ دفظثً ٌٍٕغً ٚؽشع 

ٌمقثؿ تٚ تٌذ٠ر ٚدّث٠ر ٌٍٕفظ ٚدفثظثً ٌٙث ٚؽشع صجش تٌّدصذػ١ٓ ٚتٌّخشف١ٓ ِٓ تفغثد تٌؼمٛي خّث ٠شدػُٙ ت

تٌذذٚد ،  خإلثِرٚجٍذ ِٓ تفغذ تٌؼمً خؾشج تٌخّش ٚال غشتخر فٟ تْ تٌؾش٠ؼر تالعال١ِر ت٘صّس ت٘صّثِثً خثٌغثً 

ْٚ ؽش٠ؼر تٌغّثء فٟ تٞ ػًّ دشِصٗ لٛت١ٕٔٙث خً ٚتػصدشز تلثِر دذ ِٓ دذٚد هللا خ١شتً ِٓ تْ شّطش ٌُٚ شصٙث

تٚ ِٕؼٗ ِدثدبٙث تال ترت وثٔس ظّر مشٚسذ تٌّس خّششىح ٘زت تٌّجشَ ، ٚسفغ تٌؼمثج ػٓ ٘زت تٌّّٕٛع شفنالً 

ِٕٗ عدذثٔٗ ٚشؼثٌٝ ػٍٝ ػدثدٖ تٌنؼفثء ِٓ خثج سفغ تٌذشغ ٚدفغ تٌّؾمر ٚش١غ١شتً ِٓ تٌٌّٛٝ شدثسن ٚشؼثٌٝ 

 دذط .تٌٌه ٚخثٌذستعر تٌصٟ ػؾٕث ِؼٙث فٟ ه١ثز ٘زت ٌؼدثدٖ ، ٚخٕثء ػٍٝ ر
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