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الضرورة وأثرها على المسئولية في الشريعة والقانون
(دراسة مقارنة)

عتيق طاهر*

Islamic law has been founded and constructed keeping
in view the primary needs of human being in the light
of Quran & Sunnah. An elasticity & flexibility is the
core attribute of Islamic injunctions which provides
universality & eternity to Islam. Intensity & frequency
of basic & primary needs of human being, sometimes,
even eliminate the responsibly upon the human beings.
This article throws the light on human needs & their
impact on Islamic Law.

الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى سيد المرسميف وعمى

آلو وصحبو آجمعيف وبعد:

فإف مف أصوؿ الشريعة "الضرورات تبيح المخطورات" اي أف
الضرورة ترفع حكـ المخطور وتجعمو مباحا في حدود الضرورة ألف.

"الضرورة تقدر بقدرىا" ،انطالقا مف ىذيف أصميف نستطيع القوؿ بأف

الضرورة ليا أىمية كبيرة في الفقو االسالمي والقانوف الوضعي ،وتدخؿ
أحكاـ الضرورة في كثير مف فروع الشريعة وخصوصا في االطعمة

واالشربة.ولما كاف حفظ النفس مف المصالح الشرعية ،فاف الضرورة تمعب
دو ار ميما في حفظ النفس بحيث يباح لو أكؿ الميتة وتناوؿ الحراـ لحفظ
النفس مف اليالؾ وىكذا في حفظ الماؿ والعرض وغير ذلؾ.
- 1

وفي ىذا المقاؿ أحاوؿ القاء الضوء عمى أحكاـ الضرورة في

الفقو والقانوف والمقارنة بينيما:

وبعد ىذا نبدأ بحثنا حوؿ النقاط اآلتية:
*

أستاذ مساعد الجامعة اإلسالمية العالمية بإسالم آباد
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أوال :ماهية الضرورة.

( )1الضرورة في المغة :كممة تدؿ عمى المبالغة في الضرر

ومعناىا بموغ مف قامت بو اقصى غايات الضرر ولذا قاؿ عمماء المغة
اف الضرورة اسـ لالضطرار الذي ىو إلجاء بالقوة والقير.

1

( )2اؿ ضرورة في االصطالح  :عرؼ الفقياء الضرورة بتعريفات
مختمفة أتناوليا فيما يمي:

أ -عرؼ الجصاص الضرورة بأنيا ىي خوؼ الضرر أو

اليالؾ عمى النفس أو عمى بعض األعضاء.

2

ب -وعرفيا ابف قدامة في المغني بقولو الضرورة المبيحة

ىي التي يخاؼ منيا التمؼ اف ترؾ األكؿ.

3

أقوؿ :أي بموغ االنساف حدا اف لـ يتناوؿ معو الممنوع ليمؾ.
ج -وعند فقياء المالكية :الضرورة ىي" :الخوؼ عمى

النفس مف اليالؾ عمما أو ظنا".

4

د -وفي رأي األستاذ مصطفى الزرقا أف الضرورة حالة

أشد مف الحاجة وقد عرؼ الضرورة بقولو" .الضرورة ما يترتب عمى

عصيانيا خطر كما في اإلكراه الممجيء وخشية اليالؾ جوعا".

5

ىػ -وعرفيا األستاذ عمي حيدر في شرحو لمجمة األحكاـ

العدلية بقولو" :الضرورة ىي الحالة الممجئة يتناوؿ الممنوع شرعا"

6

ومف كؿ ما تقدـ مف تعريفات نستطيع أف نعرؼ الضرورة

"بانيا الحالة التي يخشى منيا عمى النفس أو الماؿ".
()3

الضرورة في القانوف:
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أما القوانيف الوضعية فيي تنص عمى حالة الضرورة في

موادىا المختمفة كما جاء في معجـ القانوف لجاف برؾ مف أف

الضرورة" :ىي نوع مف الجبر بحيث أف شخصا يجبر عمى
عمؿ ىو ال يريده وتب أر ذمتو مف جميع ما يترتب عمى ذلؾ

الفعؿ االجباري".

7

وقاؿ األستاذ الدكتور السعيد مصطفى" :الضرورة ىي حالة

يجد االنساف نفسو معيا في ظروؼ تيدد بخطر ال سبيؿ إلى تالفيو

إال بارتكاب جريمة""...

8

وعند األستاذ محمود محمود مصطفى" :أف الضرورة ىي أف يجد

االنساف نفسو أو غيره ميددا بضرر جسيـ عمى وشؾ الوقوع فال يرى

سبيال لمخالص منو إال بارتكاب الفعؿ المكوف لمجريمة".

9

أما قانوف العقوبات الباكستاني فقد نص عمى حالة الضرورة

عمى الوجو اآلتي:

"ال يعتبر الحاؽ الضرر بالغير جريمة واف كاف لحماية النفس

أو الماؿ أو لدفع الضرر المتوقع عنيما بشرط أف يكوف ىذا االضرار

خاليا مف القصد الجنائي أو كاف صاد ار بحسف نية ،وأف يكوف الضرر

المطموب دفعو وشيكا أو قريب الحدوث".

10

وعمى سبيؿ المقارنة فإف الضرورة في كؿ مف الشريعة والقانوف

ال تخرج عف كونيا عبارة عف حالة يجد االنساف معيا نفسو ميددا

بخطر محدؽ بالنفس والماؿ ،ومف ثـ يكوف مضط ار لمدفاع عنيما في

مثؿ ىذه األحواؿ ،حتى أنو لو ألحؽ الضرر بالغير يكوف غير مسئوؿ

بشرط خموه عف القصد الجنائي في الحاؽ ىذه الضرر بالغير أو ىي
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عبارة عف حالة تصؿ باالنساف الى أنو إف لـ يتناوؿ الممنوع ليمؾ إال
أنو يالحظ أف التعريفات الفقيية في معظميا تتناوليا مف حيث

االضطرار لتناوؿ المحرـ.

بينما يعرفيا أىؿ القانوف بتعريؼ ىو أشبو بحالة الدفاع عف

النفس.

ثانيا :مشروعية الضرورة اف الضرورة ثابتة بأدلة مف الكتاب والسنة

وىي فيما يمي:
مف كتاب هللا:

(أ) قولو تعالى" :إانما حرـ عميكـ الميتة والدـ ولحـ

الخنزير وما أىؿ بو لغير هللا فمف اضطر غير باغ وال عاد فال اثـ

عميو اف هللا غفور رحيـ".

11

(ب) قولو عز وجؿ" :فمف اضطر في مخمصة غير

متجانؼ إلثـ فاف هللا غفور رحيـ".

12

وقد ذكر هللا تعالى في ىاتيف

اآليتيف أساس نظرية الضرورة بحيث اف اإلنساف اذا وقع في حالة

االضطرار فإنو يجوز لو أكؿ المحرـ شرعا وبشرط عدـ التجاوز أو

االعتداء.

قاؿ ابف العربي في أحكاـ القرآف :المضطر ىو المكمؼ

بالشيء الممجأ إليو المكره عميو وال يتحقؽ اسـ المكره إال لمف قدر
عمى الشيء ومف خمؽ هللا فيو فعال لـ يكف عميو قدرة كالمرتعش

والمحموـ ال يسمى مضط ار وال ممجأ وأشرنا الى أنو قد يكوف عند

عممائنا المضطر وقد يكوف المضطر المحتاج ولكف الممجأ مضطر

حقيقة .والمحتاج مضطر مجا از.

13
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وقد نص في اآلية الثانية صراحة عمى ضرورة المخمصة وىي

الجوع الشديد بينما يفيـ مف اآلية األولى وغيرىا مما يأتي في معناىا
اباحة لمحرمات كميا عند وجود ضرورة وغير ذلؾ.

(جـ) قولو تعالى" :وما لكـ أف ال تأكموا مما ذكر اسـ هللا عميو

وقد فصؿ لكـ ما حرـ عميكـ إال ما اضطررتـ إليو".

14

وفي ىذا يقوؿ الجصاص" :فقد ذكر هللا تعالى الضرورة في

ىذه اآليات وأطمؽ االباحة في بعضيا لوجود الضرورة مف غير شرط

وال صفة وىو قولو تعالى" :وقد فصؿ لكـ ما حرـ عميكـ إال ما

اضطررتـ إليو" ،فاقتضى ذلؾ وجود االباحة في كؿ حاؿ وجدت

الضرورة فييا".

15

ويقوؿ االماـ ابف كثير في قولو تعالى" :وال تقتموا أنفسكـ".

16

أي بارتكاب محارـ هللا وتعاطي معاصيو وأكؿ أموالكـ بينكـ بالباطؿ.
وقاؿ االماـ أحمد(بسنده) "عف عمرو بف العاص ،أنو قاؿ :لما

بعثو النبي صمى هللا عميو وسمـ عاـ ذات السالسؿ قاؿ احتممت في

ليمة باردة شديدة البرد فأشفقت اف اغتسمت أف أىمؾ فتيممت ثـ صميت

بأصحابي صالة الصبح قاؿ :فمما قدمنا عمى رسوؿ هللا صمى هللا

عميو وسمـ "قاؿ لي" :يا عمرو صميت بأصحابؾ وأنت جنب" قاؿ:

قمت يا رسوؿ هللا أني احتممت في ليمة باردة شديدة البرد فأشفقت اف

اغتسمت أف أىمؾ فذكرت قوؿ هللا عز وجؿ" :وال تقتموا أنفسكـ اف هللا

كاف بكـ رحيما" فتيممت ثـ صميت ،فضحؾ رسوؿ هللا صمى هللا عميو

وسمـ ولـ يقؿ شيئا.

17

مف السنة:
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(أ) رواه أبو داود في سننو عف جابر بف سمرة أف رجال نزؿ الحرة

ومعو أىمو وولده فقاؿ رجؿ اف ناقة لي ضمت فاف وجدتيا فأمسكيا
فوجدىا فمـ يجد صاحبيا فحرض فقالت امرأتو انحرىا فأبى فنفقت

فقالت اسمخيا حتى نقدد شحميا ولحميا وناكمو فقاؿ حتى أسأؿ رسوؿ

هللا صمى هللا عميو وسمـ فأتاه فسألو فقاؿ" :ىؿ عندؾ غني يغنيؾ؟ قاؿ

ال .قاؿ :فكموه "قاؿ :فجاء صاحبيا فأخبره الخبر فقاؿ .ىال كنت
نحرتيا ،قاؿ استحييت منؾ.

18

وقاؿ الشوكاني" :قد دلت أحاديث الباب عمى أنو يجوز

لممضطر أف يتناوؿ مف الميتة ما يكفيو واقتصر بعضيـ عمى مقدار

سد الرمؽ".

19

(ب) عف أبي واقد الميثي قاؿ :قمت يا رسوؿ هللا إنا بأرض تصيبنا

مخمصة فما يحؿ لنا مف الميتة؟ فقاؿ رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ:

اذا لـ تصطبحوا فمـ تغتبقوا ولـ تحتفؤوا فشأنكـ بيا.

20

ومعنى ىذا الحديث اذا لـ تجدوا ألبنة تأخذونيا معكـ أو شرابا

تغتبقونو ،ولـ تجدوا بعد ذلؾ بقمة تأكمونيا 21حمت لكـ الميتة.

22

(جػ) ما رواه ابف ماجة بسنده عف ابي بشر جعفر ابف اياس قاؿ

سمعت عباد بف ُشرحبيؿ – رجال مف بني غبر .قاؿ -أصابنا عاـ
مخمصة فأتيت المدينة .فأتيت حائطا مف حيطانيا فأخذت سنبال

ففركتو وأكمتو وجعمتو في كسائي :فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ

ثوبي ،فأتيت رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ فأخبرتو فقاؿ لمرجؿ :ما

أطعمتو إذ كاف جائعا أو ساغبا ،وال عممتو اذ كاف جاىال فأمره النبي
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صمى هللا عميو وسمـ فرد اليو ثوبو وأمر لو بوسؽ مف طعاـ أو نصؼ

وسؽ.

23

ثالثا :الفروؽ الجوىرية بيف الضرورة وكؿ مف :الدفاع الشرعي واالكراه

والحاجة

(ألؼ) الفرؽ بيف الضرورة والدفاع الشرعي:

المراد مف دفع الصائؿ في اصطالح الفقياء :رد اعتداء غير

مشروع حماية لمنفس أو العرض أو الماؿ وتتفؽ الضرورة مع دفع

الصائؿ في أف كال منيما يقوـ عمى معنى واحد ىو اإللجاء إلى الفعؿ
فكما أف المضطر ممجأ إلى تناوؿ طعاـ أو شراب محرـ النقاذ نفسو

مف الموت واف المعتدي عميو ممجأ كذلؾ إلى ارتكاب فعؿ محرـ ليدفع

عف نفسو عدواف المعتدي.

ويختمؼ دفع الصائؿ عف الضرورة في األمور اآلتية:

( )1أف تقدير الخطر في حاؿ الضرورة أمر مادي محض
وفي حاؿ الدفاع مفوض إلى ظف المدافع.

( )2أف حالة الدفاع يقصد منيا دفع ضرر انساف أو

حيواف ،أما في حالة الضرورة فالمقصود دفع ضرر
ظرؼ خارجي كحريؽ أو غرض أو عامؿ داخمي

كجوع وعطش ونحو ذلؾ.

( )3أف الضرورة الممجئة ال تعفي مف الضماف(أي

المسئولية المدنية ولكنيا تعفي مف العقاب (أي

المسئولية الجنائية) بخالؼ الدفاع الشرعي.

24
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( )4في حالة دفع الصائؿ يرجع وجود الخطر إلى انساف

ظالـ بخالؼ الخطر في حالة الضرورة فانو راجع

لظروؼ طبيعية ال يممكيا االنساف.

موقف القوانين الوضعية

اف القانوف الوضعي يتفؽ مع الشريعة فيما أقرتو مف الفروؽ

السابؽ االشارة الييا ويتضح ىذا مف نص القانوف االنجميزي ( )Torts
الذي نص عمى الفروؽ اآلتية بيف الدفاع الشرعي والضرورة وىي:

( )1أف الدفاع الشرعي يتوقع وقوع الجريمة مسبقا بخالؼ
الضرورة.

25

( )2الضرورة يحس فييا المضطر بأف الجريمة قد وقعت
عميو وال مفر منيا.

26

( )3الضرورة ىي التي تقع عمى المدعي بحيث يكوف

محصو ار في الخطر الذي لـ يحدثو ىو انما نشأ عف

فعؿ غيره مثاؿ ذلؾ :أف يبني رجؿ جدا ار ليسد فيضاف
الماء عف أرضو وتتضرر بذلؾ أراضي اآلخريف.

(ب) الفرؽ بيف الضرورة واإلكراه:

الضرورة واإلكراه كالىما يقوماف عمى معنى واحد ىو االلجاء

الى الفعؿ فالمضطر يجد نفسو في حالة خطر ال يمكف دفعو إال

بارتكاب فعؿ معيف بأف يكوف في حالة جوع أو عطش أو مرض شديد

وتتوقؼ نجاتو عمى تناوؿ شراب أو طعاـ محرـ وكذلؾ المكره يجد
نفسو مضط ار ارتكاب فعؿ بقوة ال يممكيا فيتحرؾ كما يأمره المكره
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خوفا مف وقوع الخطر الميدد بو فكؿ مف المضطر أو المكره ممجأ إلى

ارتكاب الفعؿ.

ويختمؼ كؿ منيما عف اآلخر في مصدر الخطر.

فيو في الضرورة ظروؼ طبيعية اليممكيا االنساف مثؿ

المرض أو الغرؽ أو الحريؽ والجوع والعطش اذا خيؼ منيا الموت أو

ىالؾ بعض االعضاء.

أما االكراه فمصدر الخطر فيو ىو التدخؿ المباشر مف االنساف

الذي يكره غيره عمى ارتكاب الفعؿ المحرـ بواسطة قوة مادية أو بتيديد

بالقتؿ أو الضرر إذا لـ ينفذ أمره .ىذا ،نجده في الشريعة أما القانوف
فال يذكر حالة الجوع والعطش انما يذكر الخطر الذي ينشأ نتيجة

االكراه والجبر عف النفس والماؿ.

(جػ) الفرؽ بيف الضرورة والحاجة:

لقد فرؽ الفقياء بيف الضرورة والحاجة مف عدة أوجو وىي:

 -1حالة الضرورة تختمؼ عف الحاجة فالضرورة أشد وقوعا عمى

المضطر ألنو يخاؼ عمى نفسو الموت فيي مبنية عمى فعؿ ماال بد

منو ،أما الحاجة فيي حالة يجد االنساف نفسو -في جيد ومشقة عمى

االتياف بفعؿ معيف مثؿ حالة المرض الشديد غير الميمؾ فيذا ال يبيح

لو تناوؿ المحرـ ولكف اذا تناوؿ الدواء انتيت حاجتو فيي مبنية عمى

التوسع والتسييؿ فيما يسع االنساف تركو.

28

 -2اف األحكاـ التي تثبت بالضرورة ىي أحكاـ استثنائية وتكوف

فييا االباحة مؤقتا لشيء حراـ نصت عميو الشريعة أما االحكاـ المبنية

عمى الحاجة فيي في الغالب التخالؼ نصا صريحا وانما أكثر ما ورد
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عمى خالؼ القياس مف األحكاـ الشرعية فيو مبنى عمى الحاجة فيي

تخالؼ القواعد العامة وال تخالؼ النصوص الثابتة وبذلؾ يكوف الحكـ

الثابت بيا غالبا لو صفة الدواـ واالستقرار ونستطيع أف نمثؿ لألحكاـ

الحاجية بما ورد في الحديث بأف النبي صمى هللا عميو وسمـ سئؿ عف

الثمر المعمؽ فقاؿ" :مف أصاب بفيو مف ذي حاجة غير متخذ خبنة

فال شيء عميو وما اخرج منو شيئا فعميو غرامة مثمية والعقوبة ومف

خرج بشيء منو بعد أف يؤويو الجريف فبمغ ثمف المجف فعميو القطع".

29

رابعا :شروط الضرورة

يذكر الفقياء عدة شروط يجب توافرىا لتحقؽ الضرورة وىي:

الشرط األوؿ :أف تكوف الضرورة جسيمة ممجئة:

وىذا الشرط ال بد منو ألف كممة الضرورة ال يمكف أف تتحقؽ

بدونو ألف الشخص ال يكوف مضط ار إال إذا كاف قد وقع في ظروؼ
ميددة بيالؾ أو تمؼ كبير.

ويذكر الفقياء أف المراد بالقوؿ بقياـ الضرورة أو عدـ قياميا ما

ىو موجود في ذىف المضطر وىذا ما يقصدونو بقوليـ بالظف الراجح

فالظف الراجح ىو االعتقاد المبنى عمى أسباب معقولة كما قاؿ بعض

الحنفية في االكراه بأنو يجب أف يغمب عمى ظنو أف يقع ذلؾ بو لو لـ

يفعؿ ألف غمبة الظف معتبرة إف تعذرت األدلة.

30

وىذا الشرط يقتضى أف االنساف اذا وقع في ىذه الحالة كالجوع

والعطش الشديديف يجوز لو أكؿ الميتة ولحـ الخنزير وماؿ الغير ونحو

ذلؾ بغير رضا صاحبو.
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وكما قاؿ فقياء الشافعية" :ومف خاؼ عمى نفسو موتا أو

مرضا مخوفا ووجد محرما لزمو أكمو وال يشترط فيما يخاؼ منو تحقؽ

وقوعو بؿ يكفي في ذلؾ الظف وال يشترط فيو التيقف وال االشراؼ عمى

الموت".

31

موقف القوانين الوضعية

تتفؽ القوانيف الوضعية الحديثة مع الشريعة في ىذا المبدأ

حيث تشترط ىذه القوانيف في خطر الضرورة أف يكوف جسيما.

32

ويمثموف لما في معنى الخطر الجسيـ بخطر الموت أو حصوؿ

عاىة مستديمة أو اإلصابة بجروح بالغة.

33

وقد ذكر أىؿ القانوف عند كالميـ عف ىذا الشرط أمثمة يمتنع

معيا قياـ المسئولية حالة الضرورة وبيانيا فيما يأتي:

( )1مف سرؽ ليدفع حالة الجوع عف نفسو بشرط أال تكوف
ىذه الحالة قد نشأت بسبب تعطمو باختياره.

( )2مف تمؼ جدا ار في سبيؿ دخوؿ منزؿ إلنقاذ حياة انساف
محاصر بالنيراف.

( )3مف ألقى ببضائع مف سفينة لتخفيؼ حمولتيا النقاذ
ركابيا مف الغرؽ

34

وتنص المادة  43مف قانوف العقوبات العراقي" :أنو العقاب

عمى مف ارتكب جريمة ألجأتو الى ارتكابيا ضرورة وقاية نفسو أو غيره

مف خطر جسيـ عمى النفس عمى وشؾ الوقوع بو أو بغيره ولـ يكف
الرادتو دخؿ في حموؿ ىذا الخطر وال في قدرتو منعو بطريقة

أخرى".

35
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الشرط الثاني

أف تكوف الضرورة قائمة.

وأما الشرط الثاني الذي يجب توافره لتحقؽ الضرورة فيو أف

تكوف الضرورة قائمة ال منتظرة فاف لـ يكف الخطر حاال فال تقوـ

الضرورة ىناؾ.

ولذلؾ اشترط الفقياء في اإلكراه المعنوي المبرر الرتكاب

المخالفة أف يكوف التيديد بأمر حاؿ يوشؾ أف يقع عند عدـ

االستجابة.

36

وبناء عمى ذلؾ فاف الخطر المستقبؿ ال يبيح محرما وال يرفع

ألنو قد يحصؿ وقػد ال يحصؿ وعمػػى المؤمػف أف يأخػذ باألسباب

ويترؾ المستقبؿ هلل عز وجؿ ،ومقتضي ىذا الشرط أنو اذا لـ يوجد

خوؼ في الواقع اليباح لالنساف مخالفة الحكـ األصمي فميس لممضطر
أف يأكؿ الميتة أو لحـ الخنزير أو طعاـ الغير عند عدـ الحاجة

الشديدة ىذا في الشريعة.

أما الكالـ عف الشرط الثاني في نظر القانوف :فيالحظ أف

القانوف يتفؽ مع الشريعة في ىذا الشرط حيث يشترط في القانوف لقياـ

تحقؽ الضرورة أف يكوف الخطر المؤدي إلى ارتكاب الفعؿ المكوف

لمجريمة حاال أي عمى وشؾ الوقوع عمى ما ىو واضح في القانونيف:

المصري والعراقي.

37

أما القانوف االنجميزي (  )Tortsفيتفؽ ايضا مع الشريعة فقد

نص عمى أنو لكي تثبت الضرورة بحيث يدافع عنيا يجب أف يكوف

ىناؾ خطر حقيقي أو ما يثبت خط ار حقيقيا في راي شخص موثوؽ.

38
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الشرط الثالث:

أف تكوف الضرورة مقدرة بمعنى أف يكوف الفعؿ متناسبا مع

الخطر فالفعؿ الالزـ لدفع الخطر يجب أف يكوف متناسبا مع ىذا

الخطر أي ال يتجاوز المضطر القدر الذي يحوؿ بينو وبيف الموت.

روى عف االماـ مالؾ رحمو هللا تعالى في ىذا الشأف أنو سئؿ

عف الرجؿ يضطر الى الميتة أيأكؿ منيا وىو يجد ثمر القوـ أو زرعا

أو غنما بمكانو ذلؾ .قاؿ مالؾ :إف ظف أف أىؿ ذلؾ التمر أو الزرع
أو الغنـ يصدقونو بضرورة حتى ال يعد سارقا فتقطع يده ،رأيت أنو

يأكؿ مف أي مف ذلؾ ما يرد جوعو وال يحمؿ منو شيئا وذلؾ أحب الى

مف أف يأكؿ الميتة واف ىو خشي أف اليصدقونو وأف يعد سارقا بما

أصاب مف ذلؾ فإف أكؿ الميتة خير لو عندي 39.ويترتب عمى ىذا أنو
اذا كانت ىناؾ وسيمة أخرى لدفع الخطر غير الجريمة تعيف االلتجاء

إلييا.

موقف القوانين الوضعية:

اف القوانيف الوضعية توافؽ الشريعة في ىذا المبدأ فتشترط أف

ال تكوف ىناؾ وسيمة أخرى لدفع ىذا الخطر عمى ما في القانونيف

المصري والعراقي 40.بمعنى أف الفاعؿ ال يكوف في حالة ضرورة إذا
كاف في إمكانو تفادي الضرر بغير االلتجاء الى جريمة أو بااللتجاء

الى جريمة أخؼ.

41

ويقرر القانوف االنجميزي (  )Tortsىذا المبدأ أيضا حيث نص

عمى أنو يقبؿ قوؿ المدعي اذا أثبت بأنو ماأقدـ عمى ىذا الفعؿ إال
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لدفع الضرر الواقع عميو كما جاء في قضية:
North Western Railway
فقد قاـ المدعي عميو برفع مستوى أرضو تجنبا مف الفيضاف

Nield V London

ونتيجة لذلؾ تضررت أراضي المدعى بالفيضاف -وقد حكمت المحكمة
بأف المدعي عميو بريء عف التيمة ألنو قد فعؿ فعال مناسبا وضروريا

في ىذه الظروؼ.

42

وفي قضية أخرىHambley V Sheley :

حكمت المحكمة بأف عمؿ الشرطي كاف مناسبا عندما أوقؼ

سيارتو اماـ مختطؼ السيارة لكي ال ييرب.

43

ولكف في قضيةWhalley V Lancher Railway Co. :
حكمت المحكمة بأنو ال يجوز لممدعي عميو أف يغير مجري

مياه الفيضانات التي كانت موجودة في أرضو إلى أرض المدعي

بواسطة طرؽ صناعية ألف ىذا العمؿ ليس مف صميـ الضرورة.

44

خامسا :الضرورة وأثرىا عمى المسئولية :ونذكر ىذا فيما يمي:

ألؼ -قتؿ الممتنع عف انقاذ المضطر:

لقد أباح الفقياء جميعا لممضطر إلى طعاـ وشراب أف يطمبو

مف الشخص الذي توجد عنده ىذه األشياء وىي زائدة عف حاجتو فإف

أعطاه فييا واال فمممضطر أف يقدـ الثمف الذي يريده فاف زاد اآلخر في

ثمف فعمى المضطر أف يقبؿ الثمف المعروض واذا رفض رفضا باتا أف

يعطي المضطر شيئا لينقذ حياتو مف الموت ففي ىذه الحالة أباح

الفقياء لممضطر أف يستعمؿ القوة ليأخذ منو الطعاـ أو الشراب فإف
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كابر صاحب الطعاـ في إمتناعو جاز لممضطر أف يقاتمو ولكف أف

أصر عمى امتناعو ووجد المضطر أنو لف يأخذ منو شيئا واف حياتو قد
ّ
أشرفت عمى اليالؾ وليس ىناؾ سبيؿ النقاذ حياتو إال عف طريؽ
القتؿ جاز لو قتمو فإف فعؿ ذلؾ فال عقاب عميو ألف صاحب الطعاـ

أو الشراب أصبح معتديا مثؿ الباغي أو الصائؿ عند ما منع الطعاـ

أو الشراب عف المضطر.

45

أقواؿ الفقياء في ذلؾ:

مذهب الحنفية :لقد قرر الفقياء الحنفية أنو اذا منع صاحب البئر الماء
عف المضطر فإنو يجوز لو مقاتمة بالسالح فإف قتؿ المضطر فيو

شييد وعمى قاتمو القصاص فإف قتؿ المانع فدمو ىدر كما قاؿ

الكاساني في كتابو:

"وليس لو أف يمنع الناس مف الشفو وىو الشرب إال إذا كاف

ذلؾ في أرض ممموكو فمصاحبيا أف يمنعيـ مف الدخوؿ في أرضو اذا
لـ يضطر إليو ألف لدخوؿ اضرار بو مف غير ضرورة فمو أف يدفع

الضرر عف نفسو واف لـ يجدوا غيره واضطروا وخافوا اليالؾ يقاؿ لو

أما أف تأذف لو بالدخوؿ وأما أف تعطي بنفسؾ فاف لـ يعطيـ ومنعيـ

مف الدخوؿ ليـ أف يقاتموه بالسالح ليأخذوا قدرما يندفع بو اليالؾ

عنيـ.

46

ومع ىذه يفرؽ الحنفية بالنسبة لمماء المحرز في األواني

ويعطونو حكـ الطعاـ

47

فيوجبوف بذلو لممضطر ويبيحوف لو أف يأخذ

مف صاحبو ولو باستعماؿ القوة عند المزوـ ويجوز قتالو ولكف بدوف

السالح.

48
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مذىب المالكية  :فقد أوجب المالكية عمى المضطر أف يطمبو أوال ثـ
بعد ذلؾ عميو أف يعرض الثمف اف كاف عنده أو في ذمتو اذا كاف ال

يوجد عنده فاف امتنع في كؿ الحاالت فوجب عميو أف ينذره بالقتاؿ واف
استمر عمى اص ارره رغـ االنذار يجوز لو أف يقاتمو فاف قتؿ المانع بعد

ذلؾ فدمو ىدر كما جاء في الشرح الكبير.
"قاتؿ المضطر

– جوا از – رب الطعاـ اف امتنع مف دفعو لو –

فيقاتمو – عمى أخذه منو بعد أف يعمـ ربو – إنو إف لـ يعطو قاتمو فاف

قتؿ فيدر.

49

مذىب الشافعية:

قاؿ فقياء الشافعية أنو اذا وجد عند شخص طعاـ

زائد عف حاجتو يجب عميو أف يعطيو لمف ىو مضطر اليو كما جاء

في مغني المحتاج" :أو وجد طعاـ حاضر غير مضطر لو (لزمو) أي

غير المضطر (بذلو) الطعاـ مضطر معصوـ (مضطر أو ذمى) أو

نحوه كمعاىد ولو كاف يحتاج إليو في ثاني حاؿ عمى األصح لمضرورة
الناجزة ويجب عمى المضطر أف يستأذف مالؾ الطعاـ أو وليو في

أخذه فاف امتنع ىو أو وليو ،مف بذلو بعوض لمضطر محترـ (فمو)

أي لممضطر قيره عمى أخذه "واف احتاج إليو لمانع في المستقبؿ

وانما يجوز قتالو عمى ما يدفع بو ضرورة".

–

50

المذىب الحنبمي:

صرح فقياء الحنابمة بجواز قتاؿ الممتنع عف بذؿ

الطعاـ أو الشراب لمف يستغيث بو كما قاؿ ابف قدامو في كتابو:
"واف لـ يكف صاحب الطعاـ مضط ار إليو لزمو بذلو لممضطر

النو يتعمؽ بو أحياء نفس آدمي معصوـ ...فإف احتيج في ذلؾ إلى
قتاؿ فمو المقاتمة عميو ،فإف قتؿ المضطر فيو شييد ،وعمى قاتمو
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ضمانو ،واف آؿ أخذه إلى قتؿ صاحبو فيو ىدر ،ألنو ظالـ بقتالو

فأشبو الصائؿ".

51

مذىب الظاىرية :قاؿ الفقياء في مذىب الظاىرية أنو يجب عمى

صاحب الطعاـ اطعاـ المضطر فاف لـ يفعؿ يجوز لممضطر أف يقاتمو
فاف قتؿ فعمى قاتمو القصاص واف قتؿ المانع فيو ىدر ألنو يعتبر فئة

باغية كما جاء في المحمي:

"ألنو فرض عمى صاحب الطعاـ اطعاـ الجائع

– ولو – أي

لممضطر أف يقاتؿ عف ذلؾ فإف قتؿ فعمى قاتمو القود واف قتؿ المانع

فعميو لعنة هللا ألنو منع حقا وىو فئة باغية ،قاؿ هللا تعالى" :فإف بغت

احدىما عمى األخرى فقاتموا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر هللا"

52

ومانع الحؽ باغ عمى أخيو الذي لو الحؽ ،فبيذا قاتؿ ابو بكر
الصديؽ رضي هللا عنو مانعى الزكاة.

53

وخالصة ىذه المذاىب أنيا تقرر باالجماع مقاتمة الممتنع مف انقاذ

نفس في حالة خطر إال أنيـ يشترطوف أف يكوف الممتنع ىو الشخص
الوحيد الذي يستطيع االنقاذ وكما يشترطوف ايضا أف يكوف القتاؿ ىو
الوسيمة الوحيدة لممصوؿ عمى الطعاـ أو الشراب المطموب فإف أمكف

بأي وسيمة أخرى فال تجوز المقاتمة عند جميع الفقياء فإف قاتمو كاف
ضامنا لمنفس والماؿ ماداـ أنو يمكف اغاثة المضطر بدوف قتاؿ.

موقف القانون  :اف القانوف الوضعي قد يختمؼ في ىذا المبدأ مع
الشريعة تماما حيث يقوؿ القانوف االنجميزي (:)Torts
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"وىذا ال يعطي حقا لمف دخؿ بيتا فارغا ليستولى عميو بحجة

أنو بدوف نزؿ ويحتاج إليو" وفي قضية:
south wark V Williams54
قاؿ الرد دينينج (  :) Lord Denningإذا قبمنا حجة ىؤالء

London Borough of

المسئوليف عمى بيوت البمدية فال يبقى بيت أحد سالما وىكذا تفتح

الضرورة بابا ال يمكف ألحد اغالقو ألنو ال يدخؿ فييا مف ىو في

حاجة شديدة فحسب بؿ اف اآلخريف يجعموف أنفسيـ محتاجيف إلى ىذه

البيوت بدوف حؽ ويتخيموف ذلؾ وكؿ ذلؾ يدعى بأف ضرورتو أشد مف

ضرورة اآلخر وىكذا يتخذ كؿ واحد دليال غير صحيح في كؿ اعتداء
ولذا يجب عمى المحكمة أف ترفض ىذا الدليؿ المبنى عمى الضرورة

لمجياع والعطاش بدوف منزؿ.

55

ب :تترس الكفار بأسرى المسمميف:

لقد بحث الفقياء في حكـ تترس بأسرى المسمميف يعني أنيـ

جعموا أسرى المسمميف في المقدمة بحيث يكوف أي ىجوـ مف المسمميف
موجيا أوال إلى أسرى المسمميف أنفسيـ وبذلؾ ال يتضرر العدو إال بعد
قتؿ ىؤالء األسراء وماداـ ذلؾ الزما لتقدـ المسمميف فيعمؿ بو حتى

ولو ترتب عمى ذلؾ قتؿ االسرى إال أنو يشترط أف يقصد المسمموف

برمييـ الكفار فقط يعني يكوف في بينيـ قتؿ افراد العدو ،فاف قتؿ

نتيجة لذلؾ أسرى المسمميف أو أصيبوا فالدية ،أو تكوف الدية في بيت

الماؿ.

56

ونمخص ما ورد في المقاؿ في األمور التالية:
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 -1اف الضرورة ىي الحالة التي يخشى منيا عمى النفس أو الماؿ
في الشريعة أما القوانيف الوضعية فيي ترى أف الضرورة تنشأ

عف الجبر واالكراه عمى اإلنساف .وىذا الفرؽ يظير مف ناحية
أف القانوف الينظر إلى الحالؿ والحراـ في المأكوالت

والمشروبات كما تنظر الييا الشريعة .فمذا القانوف ال يرى
الضرورة إال في حالة الجبر واالكراه.

 - 2اف اآليات القرآنية واألحاديث النبوية قد ذكرت مختمؼ أحواؿ
الضرورة وأغمبيا في حالة االضطرار.

- 3ىناؾ فروؽ جوىرية بيف الضرورة والدفاع الشرعي واالكراه
والحاجة.

 - 4لقد ذكر الفقياء وعمماء القانوف شروطا لمضرورة بحيث ال
تحقؽ الضرورة إال اذا توفرت ىذه الشروط.

 - 5وتؤثر الضرورة عمى المسئولية بحيث نجد في الشريعة أف
الفقياء يوجبوف عمى المضطر انقاذ نفسو بأي وسيمة
ممكنة ولو أدى إلى استعماؿ القوة ليذا الغرض .أما

القانوف فال يعطي حؽ استعماؿ القوة في ىذا المجاؿ.
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هوامش

لجماؿ الديف محمد بف مكرـ بف منظور ،دار

صادر  ،بيروت  ،لبناف .484 -483/19

(ب) "المصباح المنير" :المكتبة العممية ،بيروت 425./1
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