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مما ال ريب فيه وال معه أن الربا آفة المجتمعاا ومااق اتتاااايا امما ،
وأن مان ماااااا ال ارب قاارب اافاا مااا ذا ا  ،ولا ا ق ا الرباا بمااا لا يقا بااه
غيره من آفا سواء أذا ا لساا ية مثا الذا ب والبيباة وال ميماة أ فعلياة مثا الا اا
والات ا والساارتة والباااب قا ااا القرابااة  ،ب ا قتااا القرابااة ف ا ن الربااا فساااا ف ا
امرض ع اااي  ،ومقارباااة ااااريقة ولرساااوله ت  ،فاساااتق متعا ياااه فاااراا أو
مجتمعا العاوبة المتوعا بها ف الاا يا واارارب بواقااب واقااب أو ذلهاا معاا  ،تاا
ساااا أَن
َ َو َر ح
ساولَهح َويَسواعَ وونَ فِا ام َ ور ِ
ض فَ َ
عا وج َ َّ ِ  :ما َجاَ اء الَّا ِينَ يح َق ِ
ااربحونَ َ
الَّبحواو أ َ وو تحاَ َّ َع أ َ وياِي ِه و َوأ َ ور حجلح حها ِم و
ان ِرا أَ أ َ وو يح َْ واواو ِمانَ ام َ ور ِ
ض َ ِلا َ لَ حها و
يحاَتَّلحواو أ َ وو يح َ
( )
عباااه
ع ِ ي ٌ  ، تا ال باري  " :أعلا
عَ ٌ
ِ
ي فِ ال ُّا و َيا َولَ حه و فِ
اب َ
اار َر ِب َ
ِر وا ٌ
ما ال ي يستق المْسا ف امرض من العاوبة وال ذا  ،فاا تعالا  " :ال جاااء لاه
ف الا يا ال الات والالب وت ع اليا والرج من ر أ أو ال ْ من امرض "( ).
لاا ال ف الربا آيا ذبار ع ا  ،ذلها ترهيب ووعيا تا تعالا  يَاا أَيُّ َهاا
الربَااا ِن حذ ات ح ُّما و ِم ِينَ  .) ( وها ا الوعيااا
َ َو َ حرواو َمااا بَ ِاا َ ِماانَ ِ
الَّا ِينَ آ َم حااواو اتَّاحااواو َ
ي اام الْاارا والجماعااة  ،با اجتماااب الجماعااة علااا فعلااه فشا عاان اسااتق له أ ااا
جرمااا ماان تعااا امفااراا  ،وه ا الاولااة ال الجماعااة  ،فه ا وذيلااة امفااراا  ،تاااير
أمواله ومق العاا معها سياسة ال اس ف أمور اي ه وا يااه بماا أمار ورساوله
ت  ،فمسئولية ول اممر وأعوا ه ع يمة ن هاو فاتب بااب الرباا علاا رعيتاه  ،با
اه يا اض العااا والعهاا ياوراه المهالا فا الااارين  .فرباا الاولاة أ اا مان رباا
امفراا ولو ذان استه ذيا  ،ولوال أن آيا الشرورا عامة ما مل الرباا  ،ولاو
ء لذان الربا.
استث ا من الشرورا
وماان ه ااا ساااا الس ا ا  :ه ا للاولااة أو عليهااا االسااتاراض بالربااا ف ا قااا
الشرورب  ،وال أن ه ا الس ا فيه من الجرأب ماا فياه  ،ولذان قان ااار أن ها ا
الس ا ا مااا جاااء ماان فااراا  ،ومااا تاااا م ااه لااب راار ال اااوا الاوا ااع  ،وأن
السائلين أقارا التااماا م اا وأغيار  .ولا ا ذاان الجاواب م لوباا علاا سابي الاورب
والقس مع تااير امقوا وال روأ التا فا لهاا ال السا ا  .فلاا فا ااجاباة
ال ر الجماع من الْاهاء والعلماء المرتاين المعاي ين لألوشاب ومان ها راار
اائرب القاث  ،ولا توثي الجواب بامالة ال اية مان جا اب واالجتهااياة فا اائارب
الماااا والمآال والماالب من جا ب آرر.
ول ا تسم الموشوب لا ستة مباقث :
أول ا  :الربا وآثاره ف مياان ال رب.
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ثانيا ا  :تعريأ القاجة و رو تقاياها.
ثالثا ا  :تعريأ الشرورب وأقذامها.
رابعا ا  :الْرق بين الشرورب والقاجة.
خامسا ا  :ترريج استاراض الاولة بالْائاب علا تاعاب الشرورا
سادسا ا  :تااير شرورب االستاراض باارها.
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أول  :الربا وآثاره في ميزان الشرع :
ال ي يتتبع اايا الواراب فا الرباا ياار اهتماا ال ارب بالتقا ير مان الرباا
وآفاته  ،ور ورته علا ب ية المجتمع االتتااااية  ،واالجتماعياة وامر تياة
 ،ب اه تاا يرار المسال مان ربااة ااسا لاا قياا الذْار والعياا باا .
ول ر بعين التابر لا ه ه اايا الع يمة الم راة للربا ور ورته .
الربَااا الَ يَاحو حمااونَ ِالَّ َذ َمااا يَاحااو ح الَّا ِي يَت َ َربَّ ح اهح
تااا
تعااالا  :الَّا ِينَ يَاال و حذلحونَ ِ
ال َّ وي َ ح
ان ِمنَ وال َم ِس َ ِل َ بِل َ َّ حه و تَالحواو ِ َّ َما والبَ وي حع ِمثو ح ِ
الربَا َوأ َ َقا َّ َح والبَيوا َع َو َق َّار َ
أ َوأ َ وم حرهح ِلَاا َِ َو َم و
عاا َا
ان َ
ا فَلَهح َما َ
ِ
سلَ َ
الر َبا فَ َمن َجاءهح َم وو ِع َةٌ ِمن َّر ِب ِه فَا ت َ َه َ
و
َ
َ
ااار حهااا و فِي َهاااا رَا ِلااااحونَ { } 72يَ وم َقااا ح َح ال ِربَاااا َوي وحربِااا
اااا َق ح
فَل ح وولاااكئِ َ أ و
اب ال َّا ِ
ع ِملحااااواو
ال َّ
اااار أ َ ِثااااي َ {َّ ِ } 72ن الَّاااا ِينَ آ َم حااااواو َو َ
ااااا َاتَا ِ َوَح الَ ي ِحقاااابُّ حذاااا َّ َذَّْا َ
ا ا َب َ َوآتَا حاواو َّ
أ
اااا ِل َقا ِ َوأَتَااا حمواو ال َّ
ال َّ
الا َذاااب َ لَ حه ا و أ َ وجا حار حه و ِع ا َا َربِ ِه ا و َوالَ َرا واو ٌ
علَ وي ِه و َوالَ حه و يَ وقاَ حونَ { } 77يَا أَيُّ َها الَّ ِينَ آ َم حاواو اتَّاحاواو ََ َو َ حرواو َماا بَ ِاا َ ِمانَ
َ
و
َّ
ح
ساو ِل ِه َو ِن
ب ِمنَ َِ َو َر ح
الر َبا ِن حذ ت ح ُّم و ِم ِينَ { } 72فَ ِن ل و ت َ وْ َعلواو فَل َ حواو ِب َق ور َ
ِ
( )
و
و
َ
حوس أ وم َوا ِل حذ و الَ ت َ ِل حمونَ َوالَ ت ح لَ حمونَ . 
ت ح وبت ح و فَلَ حذ و حر ح
عليهاا ع تاة ال ااس بالماا ليااو
فاايا جاء لتارر قايااة ربا ياة أتاا
ال اس علا أمره بالعا  .فاايا ترا علا الم ارذين المباال ين الا ين تاالوا:
" ما البيع مث الربا  -ذما يراا البعض ل اليو – فرا علايه مااولته
البياع
وأب لها لا يو الاين أيا ذاان تائلوهاا ،فااا عاا مان تائا " :وأقا
وقر الربا".
تا أبو دمحم عبا الق بن ع ية ام الس  :ه ا علاا عماو الاارآن – أي قا
البيع م لاا – تا الار ب فاملأ وال ف " البيع " للجا س ال للعهاا لا
يتاا بيع م ذور يرجع ليه .وااية ت ير أيشا لا قرمة الربا .المعهوا ع اا
اليهااوا وم اارذ العاارب  ،وذ ا ا مااا ألقاااه ال ب ا ت ماان أ ااواب البيااوب الت ا
يااارلها الربااا ومااا ف ا مع اااه ماان البيااوب الم ه ا ع هااا ،والربااا المعهااوا ف ا
الجاهلية أ واب ذلها موجواب اليو ع ا المرابين المقاثين  ،فاليهوا ه اليهاوا
 ،وأعما الب او الربوياة ها الرباا الما بعاا أن ذاان فا الجاهلياة عْوياا
وغير م  ،لذن باي أ واعه ذما ه .
فماان أ واعااه  :الايااااب ماابا امجا  :ذمااا تااا ال بااري  " :ن ربااا الجاهليااة
يبيع الرج البيع لا أج مسما ف ا ق امج ول يذن ع ا اااقبه تشااء
اااه وأرر ع ه "
ومن أ واعه :الايااب الم رو ة – سواء أذاان ال ار م اوااا أ ملقو اا
عرفااا  -ف ا الااارض تااا أبااو بذاار الجااااا " :والربااا ال ا ي ذا ا العاارب
تعرفه وتْعله ما ذان ترض الاراه والاا ا ير لا أجا باياااب علا ماااار
ما استارض " .فيار ف القرمة ذ أ واعه لا ياو الااين تليلاه وذثيارب ،
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ربا امفراا أو ربا الب او أورباا القذوماا  ،وذا ااورب مساتقاثة تيجتهاا
الايااب الم رو ة أو الملقو ة مااب الارض أو الاياااب فا الاارض يار
التلجي رباا .وساواء أذا ا الاياااب فا الااْة أ فا الااار  ،وساواء أذا ا
الايااب عي ا أ م ْعة  ،وسواء أذا م رو ة ف ابتااء العاا أ رأ بعاا
قلااو امج ا م هااا مااب ا التلجي ا فذ ا القااالين ساالأ وفيهمااا ايااااب سااواء
الاياااب فا أو العااا ،
الايااب ف الثمن ير الايااب ف امجا أو ار
ول ا تا ااما مالا  " :ذا ا ء أع يتاه لاا أجا فارا ليا مثلاه واياااب
فهو ربا "( ) وذ تقاي علا الربا ال يررجه عن الربا ،و بهة الربا ربا.
ويلق فا ااياة أيشاا أن تاا ت اع بوجاوا الْاارق باين البياع والرباا .فا ن
ااية ا سي لبياان أن ه اا فارتاا ت عاا  ،وبياان ها ا الْاارق هاو ماااوا
ال ا أاالة ال تبعا .ذما يااو امااوليون فاالتتاااا ااسا م مب ا علاا
البيااع أي المعاوشااا والم ااارذا بل واعهااا ،برا أ الربااا فا ن مب اااه علااا
غياار أساااس ماان الْه ا الاااقيب لمْهااو أو مع ااا االتتااااا وماان تاااي تااا
فاها ااا :ن الربااا بيااع ال اااوا التا ها أثمااان الساالع بااال اوا فا ا اترا ال اااس
ال اااوا ساالعا تباااب وت ااتري ار ا علاايه الْساااا .أي ف ا ذ ا ااق م ااه تلااب
لمااوااين ام ااياء .ذمااا أن اايااة الذريمااة اتهااا االااة اااهرا علااا ق ا البيااع
وقرمة الربا ،ف ن ااية ل تس له ا المع ا أااالة و ماا تبعاا .فلفااا ااياة
مع يااين وماااااين :الْاارق البَاايِن بااين البيااع والربااا ،وأن البيااع مبااا م لاااا،
والربا مقر م لاا.
وليقاا ر الاا ين يهو ااون ماان أمااار الربااا فيجعلااون عماا الم ااارذا والبياااع
والمتاجرب مث بيع ال اوا والمراباب فياع العامة ف التبرير ثاة باائلهاا  ،ومان
ماان الب اار ياب ا أن يتقم ا ث ا ها الء ال ا ين س ايتعلاون برتبتااه يااو الايامااة .
وتقاا يرا ماان لاا فاااا اا ع اايااا وهولاا ماان الربااا وآفاتااه فاا آيااا
مقذمااا معجاااا هاااذ بعشااا ماان االالتهااا الذا ااْة عاان ر ااورب الربااا
والمرابين.
أول ا  -أن ال ين يلذلون الربا مثله مث ال ي أايب بالمس والج اون :تاا تعاالا" :
ن ال ا ين ياالذلون الربااا ال ياومااون ال ذمااا ياااو ال ا ي يترب ااه ال ااي ان ماان
المس " تا المْسرون :ن ااية تقتم أن يذون الايا الم به باياا المج اون
ف الا يا ويقتم أن يذون ه ا الايا ف ااررب .وف ااية اارب لاا تراب
المرابين ف تراراته  ،ولع ه ا الترب هو ال ي هاه مان اشا رابا أو
ا هياارا وا تذاسااا اتتااااية فا امساواق المقليااة والعالمياة .ومااا امامااة
المالية العالمية ال ذ من أ ذا الترب العالم .
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ثانيا ا  -أن من عاا لا الربا بعا أن عل تقريماه  ،فااا معتاااا :ن البياع مثا الرباا
فير ااا أن يذااون ماان المرلاااين ف ا ال ااار :تااا تعااالا " :وماان عاااا فلولئ ا
أاقاب ال ار ه فيها رالاون " تا المْسارون :أي مان عااا لاا الااو بالن
البيع مث الربا ف ه يذْر فيستق الرلاوا فا ال اار ،وأماا مان عااا لاا الرباا
عاايا غير م ذر لقرمتاه ،فيذاون مع اا الرلاوا للمبالباة ذماا تااو العارب:
حمل ٌ رالا ،أي وي البااء .تا ال اي دمحم امماين بان دمحم المرتاار ال ا اي
رقماااه  " :والمااااير لاااا هااا ا التلويااا – أي بمع اااا المبالباااة – واجاااب
الموقاين من ال ار( ).
لألقاايث المتواترب الااشية بررو
ِ
ثالثا  :أن تيجة الربا سوء عاتبة المرابين ف الا يا تب اارارب و هااب أاا الماا
و ما أتا به مان اياااب  ،أو اااه و هااب برذتاه وهاو مع اا تولاه تعاالا :
يَ وم َقااا ح ُ َّ ح وُل ِربَاااا  تاااا ال اااي ابااان عا اااور فااا تْسااايره " تْساااير التقريااار
والت وير" توله تعالا " :يَ وم َق ح ُ َّ ح وُل ِربَا " استئ اأ لبيان سوء عاتبة الربا فا
الا يا بعا أن بي ا عاتبتاه فا اارارب ،فهاو اساتئ اأ بياا لتوتُّاع سا ا ِ مان
يسااااااااال عااااااااان قاااااااااا هااااااااا الء الااااااااا ين ال ي تهاااااااااون بموع اااااااااة .
تا الار ب  :ال َم وقا هاو ذاال َم وقو :بمع اا االاة ال ا ء ،وم اه مقااق الامار
الربا " أ ه يتلأ ما قا م ه
السرار .ومع ا " يمق
هاب وره ليلة ِ
ف ا الااا يا ،أي ي ا هب برذتااه و ن ذااان ذثياارا .روي اباان مسااعوا عاان ال ب ا
ت أ ااه تااا  " :ن الربااا و ن ذثاار عاتبتااه لااا ت ا " (أ ااار أقمااا اااذر لااا
اااقته ) وتيا  { :يَ وم َقا ح ُ َّ ح وُل ِربَااا } يع ا فا ااراارب وعاان اباان عباااس فا
توله تعالاَ { :ي وم َق ح ُ َّ ح وُل ِر َبا } تاا  :ال يابا م اه اااتة وال قجاا وال جهاااا
وال الة .وال َم وق ح  :ال اا وال هاب  ،وم ه حم َقاق الامر وهو ا تاااه .وتاا
ال ي دمحم بن يوسأ أ ْيف ف تْسيره " تيسير التْسير"  :ف تولاه تعاالا "
الر َٰبَواو "" ي هب ع ه البرذة وي هبه أيشاا والماا الا ي فياه ،ويااا
يَ وم َق ح ح ِ
عن بعض الااقابة ال يالتا علاا اااقب الرباا أربعاون سا ة قتاا يمقا ،
وهاا ا رااار مراار البالااب ،ولعاا هاا ا أيشااا فاايمن اعتاااا قرمتااه ال فااا
الم رذين ".
ولع أ هر المعا للمق  .ااب ا واااالة ياا  :مقاه أب لاه ومقااه ذماا
جاااء ف ا مرتااار الاااقا وغيااره  .وهااو الم اسااب لقااا الماارابين وواتعه ا
المتذرر  .وذلن المق و ب ا الربا ورسران أهله ف الا يا تب ااررب هو
تيجة القرب المعل ة الت توعا ورسوله ت بها المرابين قين تا تعاالا
 " :فل وا بقرب "  ،وال ريب أ اه ال تذااف باين ال ارفين  ،ذماا ال رياب فا
ا تاار عا ل ه ورسوله ت  .وأقسب ماا تاا ال تيجاة ها ه فا ترتياب
ااية عن آية ااي ان بالقرب  -تيجة القرب بعاها – للترهيب و التقا ير
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تب ع ن القارب فااا يقما لا علاا التراجاع عان المواجهاة  ،ولبياان أن
ال تيجة وال ار مقت ومعلو مسباا .
رابعا  :أن ال يقب المراب م ه ذْاار أثاي  .تاا ال اي دمحم امماين " :فياه ت اايا
وتبلي ع ي علا من أربا قياث قذا علياه باالذْر ،ووااْه بالثي للمبالباة
"( )  ،فا ال يقب ه ا الا أ من الب ر ،فه م رواون من رقمته ،ساواء
من تا من الذْار " ما البيع مث الربا" أو مان ااار م اه راالة توجاب
الذْر وعلا ه ا فا ال يقب آذ الربا أو المتعام معه ذافرا ذاان أو مسالما
عاايا .فه ف القرب سواء.
تا ال ي ابن عا ور ف توله تعالا  " :ن اليقب ذ أفا أثي "  :ها ا
" ااربااار باالن ال يقااب جميااع الذااافرين م ااا باالن الربااا ماان ااعار أه ا
الذْر ،وأ ه ال ين اساتباقوه فااالوا ماا البياع مثا الرباا ،فذاان ها ا تعريشاا
بلن المراب متَّس بر أه ال ر .
ومْاا الترذيب أن ال يقب أقاا من الذافرين ااثمين من (ذ ) مان ااي
العمو  ،فه موشوعة الستبراق أفراا ما تشاأ ليه .
و" أَثِي َ " ه ا اْة لذْار فتجع المع ا ف أع ارجا ال  ،وه تع
ذمااا تااا اباان عا ااور :فاااجر بالذبااائر ،مْارتااة أو تقلااي  ،جاااء مرفوعااا" ،
اره ربا يلذله الرج وهو يعلا أ اا مان سا وث ثاين ا ياة " ( مان رواياة
عبا بن ق لة قايث ااقيب )  ،وياروي مان سابعين اي اة با ا مقار
فاا البيا القارا  ،وأن الرباا سابعون باباا ،أا اهاا ذا اا الرجا بلماه ،وأرباا
الربااا اساات الة الماارء فااا عاارض أريااه ،وأن ال ااار أولااا بذ ا لق ا ب ا ماان
سق .
رامسا  -أن المراب ليس م م ا رالا اايمان علا القاياة  :وه ا من ع ي لن
الربا ور ورته عاياب و ريعة ،وهو توله تعالا " :ياا أيهاا الا ين آم اوا اتااوا
و روا ما با من الربا ن ذ ت م م ين " وارتلأ المْسرون فا ا اترا
واأ اايمان ،ه المااوا ر مقض تاا به من ال ااياا ب ال ه
أو ارااوله ااسا  ،أو هااو اار مجااااي علااا جهااة المبالبااة ،ذمااا تاااو
لمن تريا تامة القجة عليه وتقايه :ن ذ رجا فافعا ذا ا  ،فاالمع ا :ن
حذ ت م م ين ف روا الربا .تا ال ي قسان اااي راان :ال ااهر أن المع اا:
ن ذ ت م م ين علا القاياة ف ن ل يستلا امتثا أوامر و واهيه( ).
سادسا – أن المرابين مقاربون عا ف ع ه ورساوله ت ،وها ه راتماة الااْا
وأ عها وأر رها ،ب ل يرا ف الارآن الذري آية أ ا م ها واالالتهاا ت اير
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لااا ر ااورب الربااا اتااه علااا امفااراا والمجتمااع وامما والعااال  .و لذا تولااه
تعالا " :بعا توله " :يا أيها ال ين آم وا اتااوا و روا ماا باا مان الرباا ن
ذ ت م م ين ف ن ل تْعلوا فل وا بقرب من هللا ورسوله " تا ابان ع ياة" :
هاا ا وعياااا ن لاا يااا روا الربااا ،والقااارب ااعيااة الاتااا " وتااا رتاااب بعاااض
الاااقابة والعلماااء علااا ه ا ه اايااة أمااورا ع يمااة جساايمة ماان االال اللْ ا
ع اه :مان ذاان مايماا علاا الرباا
ولواامه .من مث تو ابن عباس رش
ال ي اااب ع ااه فق ا علااا مااا المساالمين أن يسااتتيبه ،ف ا ن اااب و ال شاارب
ع ه " أوعاا أها الرباا بالاتا فجعلها َب وه َرجاا
ع اه .وتا تتااب رش
أي مااا ثاْااوا " – .البهاار :البا ا والاارا ماان ال ا ء ياااا اره ا بهاار -
وتا ابن حر َويوا َم واار :ولو أن أها بلاا ااا لقوا علاا الرباا اساتق ال ذاا وا
مرتاين ،والقذ فيه ذالقذ ف أه الراب .و ن ل يذن لا ما ه اساتق ال
جاا لإلما مقاربته ؛ أال تري أن تعالا تاا أ ن فا لا فااا  " :فَال و وا
بقرب من ورسوله " تا الار با  :وتيا  :ن المع اا ن لا ت تهاوا فال ت
قرب ورساوله أي أعاااء( )َ .ومان فااه مالا فا ها ه ااياة " ماا ذار ابان
بذير تا  " :جاء رج لا مال بن أ س رقمه فاا  :يا أبا عبا  ،ا
رأي رج سذرا ا يتعاتر .يريا أن يلر الامر؛ فال  :امرأت ال ن ذاان
يار جاوأ ابان آا أ ار مان الرمار .فااا  :ارجاع قتاا أ ار فا مساللت .
فلتاه من البا فاا له :ارجع قتا أ ر ف مسللت  ،فلتاه من البا فااا لاه :
امرأت ال ؛ ا تااْق ذتااب وسا ة بياه ت فلا أر ايئا أ اكر مان
الربااا؛ من أ ن فيااه بااالقرب "  .ول ا ا أجمااع الْاهاااء علااا أن الربااا ماان
الذبائر لآليا الم ذورب ومن ال ب ت لعن فيها أربعة .تاا جاابر رشا
ت آذا الرباا وموذلاه وذاتباه و ااهايه " رواه مسال .
ع ه " :لعن رساو
ويلق أن ااياة الذاري لا تقااا اوب القارب ،فجااء لْا " القارب " م ذارا
ايااب ف الت يع والتهوي في م القرب االتتااااية أو االجتماعياة أو غيار
امع اا
لاا  .وتااا ااا ماان تع ااي االن هاا ه القاارب ساابتها لااا اساا
ورسوله ت واعتبار الربا من باب ال ل وال ل لما ف الا يا وااررب.
سابعا  :أن المراباب ل وذ ل مقار ؛ م اه أرا لاياااب با ماابا فا وجاه قا
مر ها  .والربا ل علاا اارا والمع ا  .لا علاا اارا م اه افاع اياااب علاا
اي ه  ،و ل أذبر علاا اارا م اه أرا اياااب علاا قااه  ،ولا ا ذاان الرباا مان أ اا
المقرما  .تاا ااماا الارااي " ماا اا ساان متعلا قاجتاه  ،ولاه قرماة ع يماة
،فوجب أن يذون أر الما من غيار عاوض مقرماا "( ) .ويااو ااماا ابان تيمياة :
الربا فيه ل مقا لمقتا  ،وله ا ذان شا الااتة  ،ف ن ل ياب امغ ياء قتاا
أوجب عليه ع اء الْاراء  ،ف ن مالقة الب والْاير ال تت ال با ل  ،فا ا أرباا
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معه فهو بم الة من له علا رج اين فم عاه و لماه اياااب أراري  ،والباري مقتاا
لا اي ه  ،فه ا من أ ا أ واب ال ل "( ) .
ثانيا  :تعريف الحاجة
القا َجاةح والقائِ َجاةح ال َمل و َربَاةح  -وها مساااوية للقاجااة، -تااا تعااالا  " :و ِلت َ وبلحبحااوا
اْار  ،وجم ا حع
عليهااا قاجااة ف ا ااااورذ " غااافر  27:تااا ثعلااب يع ا ام َ وسا َ
واقتَاا َ ِ ا
وق َو ٌ  ،وال حقو ح " بال َّ
ش  :الَْ وا حر " وتا قا َ الرج ح و
القاجة قا ٌ ِ
ا وفتاَ َر( ) .
واا قا  :تا ال ا ب  :القاجة ما يْتاار ليهاا مان قياث التوساعة ورفاع
الشي الم اي ف البالب لا القر والم ااة ال قااة بْاو الم لاوب فا ا
ل تراب ار علا المذلْين علا الجملاة القار والم ااة ولذ اه ال يبلا مبلا
الْساا العااي المتوتع ف الماالب العامة( ).
ويعتبرهاااا امااااوليون مرتباااة مااان مراتاااب الماااالقة  ،وهااا وسااا باااين
الشروري والتقسي .
والْاهاء ذثيرا ما يستعملون القاجة بالمع ا امع وهو ما ي م الشارورب ،
وي لاون الشرورب مرااا بها القاجة الت ه أا ا من الشرورب ( ).
شروط تحقق الحاجة
ا تر الْاهاء واماوليون لتق القاجة المعتبرب رعا رو ا م ها :
 -3أل يعود اعتبارها على األصل باإلبطال :
فاما ال ي ليه ترجع القاجة هو الشرورب فها مرتباة أا اا مان الشارورب،
والشااروريا أعلااا رتااب الماااااا  ،وتعتباار أا ا لمااا عااااها ماان القاجيااا
والتقساي يا التا تعتبار مذملااة لألاا  .ولا ا ذاان اار اعتباار القاجااة وها
اما أال تلت علا الشرورب بااب ا ؛ م ها اما وامعلا  ،فذان ف قذا
الااعاااب تاااوله  :اار اعتباااار اما ااا أال يعاااوا علااا اماااا بااب ااا  .تاااا
ال ا ب  :ذ تذملة فلها من قيث ها تذملاة ار  ،وهاو أن ال يعاوا اعتبارهاا
علا اما بااب ا و ل أن ذ تذملة يْش اعتبارها لا رفاض أاالها فا
ياب ا ترا ها ع ا ل لوجهين :
أقاهما  :أن ف ب ا اما ب ا التذملة ؛ من التذملة مع ما ذملتاه ذالااْة ماع
المواوأ  ،ف ا ذان اعتبار الاْة ي اي لا ارتْاب الموااوأ لاا مان
ل ارتْاب الااْة أيشاا  ،فاعتباار ها ه التذملاة علاا ها ا الوجاه ما ا لاا
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عااا اعتبارهااا وه ا ا مقااا ال يتاااور و ا ل ا يتاااور ل ا تعتباار التذملااة
واعتبر اما من غير مايا .
والثااا  :أ ااا لااو تااار ا تاااايرا أن المااالقة التذميليااة تقا ا مااع فااوا المااالقة
امالية لذان قاو امالية أولا لما بي هما من التْاو ( ).
 -2أن تكون الحاجة قائمة ل منتظرة
لألر بماتشا القاجة من التررا ي تر أن يذون سبب القاجة موجواا فعا
ولاايس م ت اارا  ،واعتبااار وجااوا القاجااة اار ا لألر ا بماتشاااها مااا هااو فيمااا
رب من الررا لما يوجاا مان أعا ار  ،أماا ماا ارب أاا للتيساير والتساهي
علا العباا مراعااب لقاجااته ذعااوا ااجاارب والااراض والاارض والمسااتاب فا
ي ب عليه .
 -3أل يكون األخذ بمقتضى الحاجة مخالفا لقصد الشارع
وه ا مع ا أن القاجة المابولة ه المعتبارب ارعا  ،فا ا رالْتاه ااا أو تاااا
أو ماآال فها قاجاة ملبااب  .تاا ال اا ب  :تااا ال اارب مان المذلاأ أن يذااون
تااه ف العم موافاا لاااه ف الت ريع  ،وال ريعة موشوعة لماالب العبااا
 ،والم لوب من المذلأ أن يجري علاا لا فا أفعالاه  ،وأال ياااا را أ ماا
تاا ال ارب .
ث ا تااا  :ف ا ا ذااان امماار ف ا اااهره وبا ااه علااا أاا الم ااروعية فه ا ا هااو
الم لااوب  ،و ن ذااان ال اااهر موافاااا  ،والمااالقة مرالْااة فالْع ا غياار اااقيب
وغير م روب .
وعلااا لا ال يجااوا مرالْااة مااا ورا بااه ال اارب فا العاااوا التا أبيقا للقاجااة
تيسيرا وتسهي لماالب ال اس .
ومااان لااا ال ذاااا فالماااااا اماااال م اااه الت اسااا  ،ويلااا لااا لاااب الساااذن
والتعاااون علااا الماااالب الا يويااة وامررويااة ماان االسااتمتاب بااالق  ،والااتقْ
ماان الوتااوب ف ا المق ااور  ،فجميااع هاا ا مااااوا لل ااارب ماان اارب ال ذااا ،
و واتض ه ه اممور مشااب لماااا ال ارب  ،ذما ا ذقهاا ليقلهاا لمان لاهاا
ث ثا  ،وذ ذا المتعة  ،وذ ذا علا ه ا السبي ( ).
 -3أن تكون الشدة الباعثة على مخالفة الحكم الشررعي األصرلي العرام بالدرة درجرة
الحرج والمشقة غير المعتادة .
 -2أن ي ق ف تااير اممور الااعية لاا امرا باالقذ االساتث ائ للقاجاة قالاة
ال را المتوس العااي .
 -2أن تذون القاجة متعي ة بمع ا أال يذون ه ا سبي آرار مان ال ارق الم اروعة
عااب للتوا لا البرض المااوا سوي مرالْة القذ العا  ،و ال فا ن القاجاة
للمرالْة ال تذون متوفرب ف الواتع.
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 -7القاجة ذالشرورب تاار باارها أي أن ما جاا للقاجاة ياتاار فياه علاا موشاع
القاجااة فا ا  ،فمااث القاجااة علااا ريااار ال اار ت ااافع بث ثااة أيااا  ،ف ا تجااوا
ا لايااب عليها ع ا أب ق يْاة وافار ،فا ن ااا عليهاا فساا العااا  ،وتاا المالذياة :
يجاوا ا اترا مااب للرياار بااار ماا تااعو لياه القاجاة  ،ويرتلاأ لا بااارت أ
اممور  :يوما فلت أو أذثر أو ث ثة أيا و هر( ).
ثالثا  :تعريف الضرورة وأحكامها
جعااا بعشاااه المراتاااب رمساااة شااارورب  ،وقاجاااة  ،وم ْعاااة  ،واي اااة ،
وفشااو  .فالشاارورب  :بلوغااه قاااا ن ل ا يت اااو المم ااوب هل ا أو تااارب
ذالمش ر لألذ واللبس بقيث لو با جائعاا أو عريا اا لماا أو تلاأ م اه
عشاو  .وها ا يباايب ت اااو المقاار ( )  .ولايس التمثيا بامذا واللاابس علااا
سبي القار فيه ال غير ب قْ سائر الشرورا الرماس ماااوا أيشاا
ع ا الْاهاء واماوليين .
وتا الجااا  :الشرورب ه روأ الشرر بتر امذ ماا علاا ْساه
أو علا عشو من أعشائه( ) .
وعاارأ ال ااي ما ا ْا الارتااا  :الشاارورب وشاااب ها فاااا  :ه ا الت ا
يترتااب علااا عااايا ها ر اار ،ذمااا ف ا ااذااراه الملجااق ،ور ااية اله ا
جوعا( ).
وف مجلة امقذا عرف الشرورب بل ها  :الع ر ال ي يجوا بسببه جاراء
ال ء المم وب  .والمبا رعا  :هو ال ا ء الا ي يجاوا ترذاه وفعلاه فا
ر ال ارب  ،والماااوا مان المباا ه اا ماا لايس باه م ارا ب  ،وأن باقاة
الشاارورب للمق ااورا تسااما فا علا أاااو الْاااه رراااة  ،والرراااة
ه ال ء ال ي ي رب ثابتا ب ااء علاا امعا ار  ،وها ال ا ء المباا ماع
بااء المقر والقرمة(، )2
ولعا أرجااب وأوفااا تعريااأ مااا تااا ال ااا ب  :الشاارورب ها التا ال بااا
م ها ف تيا مااالب الااين والاا يا  .ثا تاا  :والقْا لهاا يذاون بالمرين :
أقاهما  :ما ياي أرذا ها ويثب تواعاها و ل مراعاتها من جا اب الوجاوا
 ،والثا  :ما يارأ ع ها االرت الواتع أو المتوتع فيها و ل مراعاتها مان
جا ااب العااا  .وقْا الا ْس والعاا ماان جا ااب الوجااوا ذت اااو الماالذوال
والم اااروبا والملبوساااا والمساااذو ا مماااا يتوتاااأ علياااه باااااء القيااااب ،
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)  )2درر الحكار في شرح مجلة اأحكار  32/1المادة  21علي حيدر  ،الناشر دار الجيل
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رمسة  :قْ الااين  ،والا ْس  ،والعاا  ،وال سا ،

ومجموب الشروريا
والما ( ).
 :فاهيااة وت لا
وتااا ال ااي عبااا باان بيااه  :الشاارورب ف ا االاا
تين أقاهما  :شرورب تاوي تبيب المقر سوي ما اساتث  .والثا ياة
 :شاارورب اون ل ا وه ا المعباار ع هااا بالقاجااة ال أ ه ا ي لاااون عليهااا
الشاارورب فا االسااتعما توسااعا .وغياار الْاهيااة وتسااما شاارورب أاااولية
وه  :الشرورب العامة بالج س( ) .
الضرورات تبيح المحظورات
( )

الشرورب  -ذما سب  -ه الع ر ال ي يجوا بسببه جراء ال ا ء المم اوب .

وتاااا تااااارر ع ااااا الْاهاااااء وامااااوليين تاعاااااب مشاااا راب  :أن الشاااارورا تباااايب
المق ورا ويع ون بها  :أن وجوا الشرر يبايب ارتذااب المق اور  ،أي المقار
 ،ب ر ذون ارتذاب المق ور أرأ من وجاوا الشارر  ،ومان ثا جااا با وجاب
أذا الميتااة ع ااا المرماااة  ،وذ ا ل ساااغة اللامااة بااالرمر وبااالبو  .وتتا المقاار
الايا افعا عن ْسه ا اا عليه ف ه ال يشمن ( ) .
مشروعية إباحة المحرم للضرورة
ثبت م روعية الرراة أو باقة المقر قاا الشارورب فا تولاه تعاالا :
ش ح َّر َ
علَ وي ِه } ( )2وتا ف آية أرري  { :وتا فا
{ َف َم ِن ا و
عا َا فَ ِثو َ َ
غي َور بَااَ َوالَ َ
فا لذ ما قر عليذ ال ما اش ررت ليه }ام عا  1 :وتا  { :فَ َم ِن اشوا ح َّر
َ َ
ا َة َ
ور َّر ِقاي ٌ }( )2تاا الجاااا  :فااا ذار
غْ ح ٌ
فِ َم ور َم َ
غي َور حمت َ َجا ِأَ ِ ِاثو َ فَ ِ َّن َ
تعالا الشرورب ف ها ه ااياا  ،وأ لا ااباقاة فا بعشاها بوجاوا الشارورب
ماان غياار اار وال اااْة  ،وهااو تولااه  { :وتااا فا ا لذ ا مااا قاار علاايذ ال مااا
اش ررت ليه } فاتتشا ل وجوا ااباقة وبوجوا الشرورب ف ذ قاا وجاا
الشرورب فيها(. )7
ق الااعاب  ،فالشرورا ال تبايب ذا
ومما ي بب الت بيه عليه عا اقة
المق ااورا  ،باا يجااب أن تذااون المق ااورا اون الشاارورا  .أمااا ا ذا اا
المم وعا أو المق اورا أذثار مان الشارورا  ،فا يجاوا جرا هاا وال تاابب
) )2
) )3
) )4

الموافقات للشاطبي  11 - 14 \ 2والموسوعةالفقهية 247/12
الفرق ايه الضرورة والحاجة في اعض التطبيقات المعاصرة مه قرارات المجامع الفقهية 3
درر الحكار شرح مجلة اأحكار  32/1المادة 17
شرح الكو و المنيور لإلموار تقوي الوديه أاوو البقواء الفتووحي  222وغموز عيوون البصوائر والمنثوورفي
القواعد الفقهية 317/2

) )2
) )2
) )7

اآلية (.)173
سورة البقرة
اآلية (.)3
سورة المائدة
أحكار القرآن للجصاص .177/1

) )1
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مباقااة  .مثااا  :لااو أن راااا هاااا آراار بالاتا أو با ااع العشااو وأجبااره علااا تتا
را  ،ف يق للمذره أن يوتع الات ؛ من الشرورب ه ا مساوية للمق ور  ،با
ن تت المذره أرأ شررا من أن يات راا آرر  ،وف القالة ه ه ا أوتاع لا
المذره الات يذون قذمه قذ الاات ب ذراه  ،أما من جهة الاااا في ْ فا قا
ذ من المجبر والمذره( ) .
وب اااء علااا ها ه الااعاااب المب يااة علااا آيااا الشاارورب جاااا أذا الميتااة ع ااا
المرماة  ،و ساغة اللامة بالرمر  ،والتلْ بذلمة الذْر لإلذراه والذ ب .
ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها
أي أن ال ء الا ي يجاوا ب ااء علاا الشارورب يجاوا جارا ه بالااار الذااف
ااالة تل الشرورب فا  ،وال يجوا استباقته أذثر مما تاو باه الشارورب  .ماث
 :لو أن راا ذان ف قالة اله من الجوب يق له اغتااب ما يافع جوعه مان
مااا البياار ال أن يبتاااب ذا ا ء وجاااه مااع لا البياار  .ولها ا تيا الذا ب مبااا
اقياء قاه وافع ال ل عن ْسه وف القايث { الذ ب ذله ث ال ما ْع به مسل أو
افع به عن اين ( )} وتا الم اوي  :م ه لبير ل غف وريا ة ومن ثمة ذان الذا ب
أ ا ام ياء شررا والااق أ اها ْعا وتبب الذا ب م اهور وأجمعاوا علاا قرمتاه
ال لمالقة( ) .
الحاجة تنزل منزلة الضرورة
القاجة ت ح َّا م الة الشرورب م لااا  ،عاماة ذا ا أو راااة  .ومع اا ذاون
القاجة عامة أن ال اس جميعا يقتاجون ليها فيماا يماس مااالقه العاماة مان تجاارب
واراعااة وا ا اعة وسياسااة عاالااة وقذ ا اااالب  .ومع ااا ذااون القاجااة رااااة أن
يقتااا ليهااا فاارا أو أفااراا مقاااورون أو ائْااة رااااة ذلرباااب قرفااة معي ااة .
والمراا بت ايلها م الة الشرورب أ ها ت ثر ف امقذا فتبايب المق اور وتجياا تار
الواجب وغير ل والقاجة ت َّا فيما يق ره ااهر ال ارب م الاة الشارورب عاماة
ذا أو رااة  ،وت ايلها م الة الشرورب فا ذو هاا تثبا قذماا  ،و ن افترتاا فا
ذون قذ امو مستمرا وقذ الثا ياة م تتاا بمااب تياا الشارورب الشارورب تااار
بااارها .و اااهر أن القاجااة ال ت ااا م الااة الشاارورب علااا ذا قااا با فا بعااض
امقوا فالمااوا أن القاجة تا ت ا م الة الشرورب وتا ال ت ا .
وذيْما ذا القاجة فالقذ الثابا بساببها يذاون عاماا برا أ القذا الثابا
بالعرأ والعااب ف ه يذون ماتارا ورااا بمان تعاارفوه وتعااملوا علياه واعتاااوه ؛
) )1

اأشباه والنظائر للسيوطي 24

) )2
) )3

حسنه السيوطي في الجامع الصغير رقم 2422وقال األباني  :ضعيف رقم 2174
درر الحكار  32/1المادة 21
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و ل ا من القاجااة ا مس ا لااا ثبااا قذ ا تسااهي علااا تااو ال يم عااه ل ا ماان
التسهي علا آررين وال يشر  ،بر أ القذا الثابا باالعرأ والعاااب ف اه ياتاار
علااا أه ا ل ا العاارأ  ،لاايس ماان القذمااة لاااا تااو بعاارأ آراارين وعاااااته
وم ار ته بها .ث ما يشاأ تجويا القذ لا القاجة فيماا ي هار ا ذاان تجاوياه
مرالْا للاياس  ،و ال ذا شافته للاياس أولاا .وال ااهر أن ماا يجاوا للقاجاة ماا
يجوا فيما ورا فيه ا يجواه  ،أو عاا  ،أو لا يارا فياه ا ء م هماا ولذان لا يارا
فيه ا يم عه براواه وذان له ير ف ال رب يمذان لقاتاه باه وجعا ماا ورا
يره واراا فيه.
ف
ذما فا بياع الوفااء فا ن ماتشااه عاا الجاواا  ،م اه ماا مان تبيا الرباا م اه
ا تْاب بالعين بماابلة الاين  ،أو اْة م رو ة ف اْة ذل ه تا  :بعته م ا ب ار
ا جئت باالثمن  ،وذ هماا غيار جاائا  ،ولذان لماا مسا القاجاة لياه
أن تبيعه م
ف براري بسابب ذثارب الاايون علاا أهلهاا جاوا علاا وجاه أ اه رهان أبايب اال تْااب
ب االه  ،والرهن علا ه ه الذيْية جائا.وتا السيو ف بيع الوفاء م ه لما ذثر
الايون علا أه براري مس القاجة لاا لا وااار مرعياا  .ويْها م هاا أن بياع
الوفاء ذاان مم وعاا  ،وتاا جاوا ب ااء علاا الشارورب ؛ من اساتْااب الماارض اياااب
عن با الارض ربا ومم وب رعا  ،وبيع الوفاء من ه ا الابيا غيار جاائا أاا ،
ولذن قسب ما هو م ذور ف ه ه الااعاب تا اجتها الْاهاء ب اء علا اقتيا أهال
براري ف ل الامن تجوياه  .و ن تجويا بيع السل وبياع االستاا اب مسات ا علاا
ه ه الااعاب أيشا ؛ من بيع السل هو بيع معاو وتياسا يجاب أن يذاون بيعاا باا ،
ولذن تا جاوا بياع السال وبياع االستاا اب ل قتياا والشارورب العمومياة ؛ م اه ال
يرْا أن أذثر الْ قين ف غالب السا ين ياابقون باقتياا اايا لل ااوا تبا ارا
مقاوله  ،فافعا القتياجه ه ا تا جاوا بياع السال  .و ذار ابان الااي أ اه يباا مان
ربا الْش ما تاعو ليه القاجة ذالعرايا ( وه بيع الر ب بالتمر ) فها ا البياع فا
القاياااة م ااتم علااا الربااا ؛ من الر ااب والتماار ماان جا س واقااا أقاااهما أايااا ماان
اارر ت عا بلي ه  ،فهو أايا أجااء من اارر ايااب ال يمذان فاالها وتميياهاا  ،وال
يمذاان جع ا الر ااب مساااويا للتماار ع ااا ذمااا شااجه  ،فالمساااواب م و ااة وليس ا
متيا اة  ،فا يجاوا تياساا بياع أقااهما بااارر  ،لذان جااء السا ة ال بوياة مبيقاة لااه
ت رراا فا العراياا
ع اه { أن رساو
للقاجة  ،عن ايا بن ثابا رشا
أن تباب برراها ذي }( ).
رابعا  :الفروق بين الضرورة والحاجة
من المه التْري بين الشرورب والقاجة لما ي ب علا ل مان ابت ااء ذثيار
من الْروب الْاهية  ،ووتائع امقوا المستجاب  ،وه ه الْروق ه :
) )1

البخوواري رقووم 2122 :ومسوولم رقووم  . 1232 :وانظوور درر الحكووار  43/1واأشووباه والنظووائر للسوويوطي
و 24و 22والموسوعة الفقهية  227/12وشورح القواعود الفقهيوة للشويخ ز اوه الشويخ أحمود الزرقوا 242
اعتنى اه الشيخ مصطفى الزرقا الطبعة الثانية دار القلم دمشق و نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون
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 من قيث التعريأ  :الشارورب ااب وشاي وم ااة تبايب المقار ذالميتاة والااولقا الر اياار ومااا البياار  .والقاجااة افتاااار و اااا فها أعا ماان الشاارورب.
وه ال تبيب المقار فا تااو مذا اه فا ذا قاا ذماا تاا ال اافع  " :ولايس
يق بالقاجة مقر ال ف الشرورا "
 الشرورب  :أالتها اوا واشقة  ،والقاجة  :أالتها عموما . الشرورب الْاهية  :ال تقتا لا ا ذ قالة ت ا فيهاا با ن اا ن بهاا عااسوي ما استث ا مالة أرري وترائن  ،والقاجة تْتار لا ا اثبا اعتبارهاا
 .وأذثر اممثلة الم ذورب ذااجارب و الاراض و المساتاب م اواة.
 الشرورب  :ترفع ال ا وغيره  ،والقاجة مجالها هو ترايا العمو ع ا مانيراها وبرااة ما ذان ت اوله باالعمو شاعيْا  ،وتاا تراالأ تياساا وتساتث ا مان
تاعاب.
 -2الشرورب  :أثرها م ت مقاوا بها والقاجة العامة أثرها مستمر.
 -2الشرورب الْاهية راية ال ي تْع بها غير المش ر  ،والقاجاة ال ي اتر فيهاا
تقا االقتيا ف آقاا أفرااها.
 -7الشاارورب رراااة بااالمع ا امرااا  ،والقاجااة العامااة ليسا رراااة بااالمع ا
امرا.
 -2الشرورب ترفع هيا ف مرتبة عليا من سل الم هيا ذما ترفع غيره  ،والقاجاة
ال ترفع هيا ف مرتبة عليا من مراتب ال ه ب تتورا مقرماا الوساائ اون
مقرما الماااا.
 -1الشرورب تبيب العاوا الت يذون الرل فيها أاليا أو تابعا  ،والقاجة تبيب العاا
ال ي يذون فيه الرل تابعا ومشافا.
 - 1الشرورب تبيب الذثير واليسير  ،والقاجة تبيب اليسير ال الذثير.
 الشاارورب تباايب الرل ا المااااوا وغيااره  ،والقاجااة تباايب غالبااا الرل ا غياارالمااوا ف العاا.
 الشرورب ال ترتا بعاا اون آرر  ،والقاجة تبيب المم وب أقيا ا فا ساياقرفاق ومعروأ اون تاا المذايسة.
الشاارورب ال تْتااار لااا را أ  ،والقاجااة تاارجب الشااعيأ فا مقا االراات أ
ب رو ( ).
 الشرورب أ ا باعثاا مان القاجاة  ،فالشارورب مب ياة علاا فعا ماا ال باا م اهللترلا من المسئولية وال يسع اا سان التر  ،وأما القاجة فه مب ية علاا
التوسع والتسهي فيما يسع اا سان ترذه .

) )1
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 - 32أن امقذااا االسااث ائية الثابتااة بالشاارورب هاا غالبااا باقااة م تتااة لمق ااور
م اوا اراقة علا م عه ف ال ريعة  .أما امقذا المب ياة علاا القاجاة
 ،فه ف البالب ال تااا ااا ااريقا  ،و ماا أذثار ماا ورا علاا را أ
الاياس من امقذاا ال ارعية فهاو مب ا علاا القاجاة  ،فها تراالأ الاواعاا
العامة  ،ال ال ا  ،ويذون القذ الثاب بها غالبا له اْة الاوا واالساتارار
يسااتْيا م ااه المقتااا وغيااره  .وتااا تذااون امقذااا الثابتااة للقاجااة ذامقذااا
الثابتة للشرورب تبيب المق ور م تتا  ،وترالأ ال ا القا ر( ).
خامسا  :تخريج استقراض الدولة بالفائدة على قاعدة الضرورات
الشرورب ه م ا قذا ااباقاة  ،فالبقاث ماا هاو فا تقااهاا  ،وتقااهاا
ف ثبو اله أو التلأ رااا ذان أو عاما  ،وبال سبة للاولة ال ريب أن
المراا من تقااه هو الشرر العا ال ي يراا االته ورفعه .فمن ال ي يع ا
به ا ااثبا تب أن ياع ؟  ،وبعا أن ياع  ،ومن الااار علا تااير قجمه ،
وتوتع مآالته ؟ .
الاولة بلجهاتها الْ ية واااارية ومجالسها ال يابية ه المع ية الاااارب علاا
التقاااا مااان م اااا القذااا فااا تقايااا الشااارورب  ،و ن لااااي الاولاااة مااان
امجهاب ماا يذْا فا لا مان مثا اياوان المقاسابة  ،والب ا المرذااي ،
والمقللين الماليين واالتتااايين  .وال يستا بتااير الشرورب القاذ مهماا
ذا سل اته الت يتمتع بها .
وف قا اولة مث السواان المسالمة  ،يعاين فا ااثباا م ااهر القااار
العالم االتتاااي ال ال وآثاره ا هر وأابق ملموسة .
و ن مااييس تقا الْار أابق معلومة علميا  ،وغاا لها أراائيون
علا مستوي الاو  ،وهيئة امم المتقاب  ،وتاا وشاعوا للْاار مساتويا ،
ذلها فار عا  ،وتا يذون تق ر الْار  ،فيذون فارا ماتعا ويمذان الااو
ن تقا قاجة الْار العا ا ذا ا م اتاب يمذان ت ايلهاا م الاة الشارورب
أو هو م ة ت ا م الة المئ ة  ،ه ا ن لا يتاارر بالاراساا مان امجهااب
الساباة ويتارر الواتع المعاين أن الشرورب تا تقاا فع .
وتاااا يست اااذ ه اااا أن تقاااا الشااارورب أو القاجاااة الم الاااة م الاااة
الشااارورب بال سااابة لألفاااراا ميساااور  ،واماااا فااا قذااا ااباقاااة ع اااا
الشرورب أن ي ر لذ فرا فرا  ،ولذن المعسور اا ذا ف القذا العاا
 ،وال ريب أن من أفراا المجتمع من هو ف قا الب  ،ب والب ا المْار
 ،وآررون علا را الْاار  ،ويرفاع ها ا ساعة ال اريعة وقذمتهاا جعلا
ماار القذ تقا الم ا فا امغلاب العاا  ،وماا مان أفاراا ررجاوا ع اه ،
فه مبمورون ف القذ امغلب  ،ول ا ترر الْاهاء تاعااب  :القاجاة العاماة
ت ااا م الااة الشاارورب عامااة ذا ا أو رااااة  ،وتاعاااب ع اااه " ال اان
) )1

نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي الد تور وهبة الزحيلي .227

12

البالااب ي ااا م الااة التقاي ا " وال اان ف ا امقذااا ال اارعية ذااالا ع ف ا
أسبابها " و " والعبرب للبالب ال لل اار " وله ا مثا – سب الت ويه بوتوعه
– وهو تجويا بعض الْاهاء بيع الوفاء  ،ف ه لماا ذثار الاايون علاا أها
براااري مسا القاجااة لااا بيااع الوفاااء  ،واااار مرعيااا  ،فاااا ذااان اماا
القرمة والم ع  ،فجوا ب اء علاا الشارورب  ،من اساتْااب الماارض اياااب
عن با الارض ربا  ،وبيع الوفاء من ه ا الابي غيار جاائا أاا  ،ولذان
جااواه بعااض الْاهاااء اجتهااااا القتيااا أهااال براااري  ،وه ا قاجااة عامااة
ال م الة الشرورب  ،وليس ع ا التقاي شرورب وفا تعريْهاا بتقايا
اله ا أو مااربتااه  ،ولذ هااا عمااو ه ا ه القاجااة أ الهااا م الااة الشاارورب
فلر ا أقذامه اا وف ا تاعاااب القاجااة العامااة ف ا ذافااة الرل ا ت ااا م الااة
الشرورب الرااة ف ق ال را الواقا .ول ا عتبر من التساه تجاويا
الربااا لألفااراا وفاا القاجااة غياار الم ااتاب  ،ماان مث ا مااا تااالوا  " :يجااوا
للمقتا االستاراض بالربب  ،و لا قاو أن ياتارض ع ارب ا اا ير ماث ح ،
ويجع لربها يئا معلوما ف ذ يو ربقا( ).و ما تل ا ل من الشارورب
والقاجة متْاوتتان  ،تاا ال اي عباا بان بياه  " :الشارورب أمار ياورث
شااياا وم اااة ال أن ها ا الشااي يتْاااو فا اااته  ،فالشاارورب ماان باااب
الذل الم ذ ع ا الم ا اة  ،والذلا الم اذ مثا البيااض فا ن مع ااه فا
الورق أتوي من مع اه ف الاميا  ،ث تاا  :الشارورب والم ااة والقاجاة
ث ثااتهن ماان باااب الذل ا الم ااذ ( ) (.وي بب ا أن يلق ا أن م هاار أو مااا
تتقا ا بااه الشاارورب أو القاجااة العامااة الم الااة م الااة الشاارورب بال ساابة
للاولة  ،ليس باا راأ علا اله أو ماار ته فه ا يتاور ف امفراا ،
وللاولة ماا ي اسابها مان تقاا أو راوض تقاا الشارر ي اا بال ااس ذافاة
في مس أ ْسه و واته ف معا ه وملذله  ،أو ف أمواله فتاا أو تعاا
مااان أياااايه  ،أو التشااار  ،وغلاااو امساااعار أو اااب البشاااائع الشااارورية
لمعا ه  ،وغير ل مما هاو مان م ااهر القاجاا العاماة التا ال يرفعهاا
ال ت ايلها م الة الشرورا فتبا قي ئ .
سادسا  :تقدير ضرورة الستقراض بقدرها
رأي ااا ذيااأ أن الْاهاااء شااب وا فع ا المقاار للشاارورب والقاجااة والقاجااة
الم الة م الة الشرورب  ،فيذون بالاار الذاف لرفع الشرر والقر  ،ف
يستبا علا الاوا  ،وال يلتْ لا تار القاجة ب ي ر فيه قا المش ر
 ،ويع من مساقة المبا ما يذْيه فاالوا ف أذ المش ر من الميتاة " :
تا أبو ق يْة وأبو يوسأ ودمحم وافر وال افع فيما رواه ع اه الما ا " :
ال يلذا المشا ر ماان الميتاة ال مااااار مااا يمسا بااه رماااه "  ،وروي اباان
وهب عن مال أ ه تا  " :يلذ م ها قتاا ي ابع ويتااوا م هاا  ،فا ن وجاا
تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية إعداد الد تور الصادق الغرياني  13والقواعد والضوااط الفقهية الود تور علوي
) )1
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رقهاا " وتاا عبياا بان القسان الع باري  " :يلذا م هاا ماا
ع ها غ
تعاااالا  { :ال ماااا
يساااا باااه جوعاااه " تاااا أباااو بذرالجاااااا  :تاااا
اش ررت ليه } وتاا  { :فمان اشا ر غيار بااا وال عااا } فعلا ااباقاة
بوجاوا الشارورب  ،والشارورب ها راوأ الشارر بتاار امذا ماا علااا
ْسه أو علا عشو من أعشائه  ،فمتا أذ بمااار ماا يااو ع اه الراوأ
ماان الشاارر ف ا القااا فاااا اال ا الشاارورب  ،وال اعتبااار ف ا ل ا بسااا
الجوعااة ؛ من الجااوب فا االبتااااء ال يباايب أذا الميتااة ا لا يرااأ شااررا
بترذااه( ) .وتااا سااب تااوله  " :لااو أن راااا ذااان ف ا قالااة اله ا ماان
الجوب يق له اغتااب ما يافع جوعه من ما البير  ،ال أن يبتااب ذا
ء وجاه مع ل البير  ،وه ا يت اس ماع تعرياأ الشارورب ف هاا قالاة
ملجئااة لت اااو المم ااوب اارعا  ،وأمااا القاجااة ف هااا و ن ذا ا قالااة جهااا
وم اة فه اون الشارورب  ،وال يتالت معهاا الها  ،فلا ا ال يساتبا بهاا
المم ااوب اارعا  ) ( ،لذاان القاجااة ا ا ااتا وتارباا الشاارورب الاا
م التها.
وب اااء عا ها ه الااعاااب فيجااب أن يتقاا للاولااة م ااا الشاارورب وهااو تقاا
الشرر العا ال ي هو م ا ااباقة  ،و ما يتقا ل – ذما ساب الت وياه  -علاا
وف ا الوسااائ العلميااة المعتباارب ،ماان الاراسااا وااقااااءا  ،وواتااع قااا عامااة
ال اااس  ،وممااا ي بب ا التلذيااا عليااه هاه ااا أ ااه ع ااا تقا ا الشاارورب ال يع ا م ل ا
ااتاا علا االستاراض بالْائاب الربوية  ،فاا يذون االستعجا وولاو أوساع أباواب
االسااتاراض مهلذااة للاولااة و ااعبها ال م جاااب  ،ف ا ن ماان الب ااو وال اارذا البربيااة
العم تة  ،ب الاو اتها  ،من يهتب مث ه ه الْرا فاغرا فاه مغاراض سياساية
تب ا أن تذااون ماليااة  ،فتباارق الاولااة بالااايون  ،ث ا ترذااب عليهااا الْوائااا اايئا ف اايئا
وتذبلهااا ب اارو مجقْااة المااة فااوق ل ا الربااا اتااه  ،ولمث ا التعام ا مااع ه ا الء
المرابين  ،وشع تااب  " :أن الشرورا تاار باارها  ،وها ا التاااير ماااواه أال
يتوسع ف االستاراض  ،ويراعا ترْيْه  ،أو تااير ماته ما أمذن .
و ن مما ي بب ب تجب مراعاته ت بياا له ه الااعاب أمور :
 أن ال تلجاال الاولااة ل تتااراض تباا تقْيااا ااعبها علااا ت ااي م ااروعاتهاالو ياة االساتثمارية  ،واسااتثمار غاياة اتاتااه الْاعلاة ماان الذْااءا العلميااة
والعمالة ف تا المجاال .
 أن تْاارض علااا وي اليسااار ال اااهر شاارائب بمااا ال يهش ا قاه ا  ،ومااايت اسب واروله  ،وال يارهاه  .وتاا تارر الْاهااء أن فا الماا قا ساوي
الاذاب  ،أو أ ه يتااعون تبرعا  ،أو أ ه يارشون الاولة تروشا قس ة

) )1
) )2
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 أن تْتب الاولاة االساتثمارا للااو الب ياة  ،وذلماا ذا ا اوال سا مية ذاانل ا ماااا علااا غيرهااا  ،ومااا ل ا تقس ا ه الاااو ااس ا مية اتجه ا فيااه لااا
الاو امج بية امرري.
الماليااة ااسا مية فيمااا مااااواه تقايا الساايولة
 أن تلرا الاولااة بالمعااامالعاجلااة ماان مث ا الساال والساال الم اوااي فالساال جااوا علااا ر ا أ الاياااس
للقاجة  ،لذو ه بيع المعاو افعا لقاجة من ليس لايه اا  ،والتوسع ف عااا
االستا اب  ،فاا جوا للقاجة أيشا علاا را أ الايااس لماا فياه مان تلجيا
البالين .
والْاهاء يوسعون ف القاجا العامة ذااجارب والجعالة والقوالة  ،وغيرها،
تا ما القرمين  " :ن عاا الذتابة والجعالة وااجاارب و قوهاا جار علاا
ق اجا راااة تذااا تعا  ،والقاجاة ا عما ذا ا ذالشارورب فتبلاب فيهاا
الشرورب القاياياة  ،وم هاا م اروعية ااجاارب  ،ماع أ هاا ورا علاا م اافع
معاومة  ،يع أن ال رب ذما اعت ا بافع شرورب ال را الواقا فذياأ ال
يعت به مع قاجة الجماعة  ،ولو م ع الجماعة مما تاعو القاجاة لياه ل اا
أقاا الجماعة شرر يايا علا شرر ال را الواقا فالجماعة بالع اية أولا
 ،و ذر ابن الاي –ذما سب الت ويه  -أ ه يباا مان رباا الْشا ماا تااعو لياه
القاجااة ذالعرايااا( وها بيااع الر ااب بااالتمر ) فها ا البيااع فا القاياااة م ااتم
علا الربا ؛ من الر ب والتمر من جا س واقاا  ،أقااهما أاياا مان اارار ،
ف ا يجااوا تياسااا بيااع أقاااهما باااارر  ،لذاان جاااء الس ا ة ال بويااة مبيقااة لااه
الا
للقاجة  ،روي البراري ومسل عن ايا بعا ثاب  " :أن رسو
عليه وسل ررا ف العرايا أن تباب يرراها ذي ( ).
والتقايا أن االسااتاراض بالربااا ب رتاه المعروفااة الياو لاايس ياارا مساااويا
التااا ذرهاااا الْاهااااء  ،وأارلوهاااا فااا القاجاااا العاماااة ،
لهااا ه المعاااام
و الوها م الة الشرورا فه ذلها است ا لا أقاايث ااريقة فمسات اها
ال ا و ن ذا علا ر أ الايااس  ،ولذان تاالب ل ساتئ اس بهاا  ،لوجاوا
القاجة العامة الم تاب.
 -2التورق والتورق الم

والمرابقة والمرابقة العذسية

ومن الم جاق ع اا العسار مماا تبيقاه الشارورب التاورق ع اا تقاا ارو ه
وشواب ه باي عان الرباا الااريب وفا شاواب ه الاواراب فا المعياار رتا
( ) 1من المعايير ال رعية( ) .و ن تع ر ال التاورق الما فهاو علاا تبقاه
يمذن ارتذابه ق را من الربا امذثر اراقة .
اِأشباه والنظائر للسيوطي  22واريقة محمودية  172/3والموسوعة الفقهية .227/12
) )1
)  )2ضوابط صحة عملية التورق  ( :مع مالحظة أن الدولة تقور ادور العميل والبنوك أو الشر ات اإلسالمية
ادور المؤسسة )
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ولع مما تبيقه القاجة الم الة م الة الشرورب  ،أو هو من الشرورب لجوء
الاولة لا المرابقا والمرابقا العذسية  ،ورغ اعة امريرب وااعوبة
مرذبها  ،ال أن القاجة ا تع ي مررجا  ،فالمش ر يرذب الااعب  ،فها
قاجة عامة للذافة فت ا م الة الشرورب الرااة ف ق ال را.
وتعتباار الاااذو والتاااذي واااذو الماارشااة اليااو ماان أذباار المااوارا
المالية للاولة  ،وفيها من المرو اة ماا يمذان أن يذاون وسايلة ت موياة اا اعية
واراعية وعاارية وغيرها  .وه ا أاوا أراري لتمويا الاولاة ساتع ا بهاا
أبقاث مترااة بها .
 -2الس اا القذومية :
ال ري أن تلجل الاولة لا الس اا القذومية  ،ت رقها علاا ال اعب المسال
فه ا ماان الربااا الاااريب  ،ف ا ا بل ا امماار مبلبااا بعااا اساات ْا ذ ا مااا سااب
واش ر الاولة لا ر الس اا ف أري لهاا وجهاا أن يذاون ماع اعبها
السليمة مما سب ذره  ،وأيشا ال يجاوا
المسل  ،مع وجوا باائ المعام
للاولة أن تراب مع ال ااس بالمواله  ،ولائ يساتمر ال ااس التعاما الرباوي
الاااريب  ،فا ن ا بلا ا امبااواب ال ه ا ا الباااب ول ا تجااا ملجاال ال االتتااراض
الرارج فاا وتع المراوأ وال قاو وال تاوب ال باا فتااار سا اا للااو
ا سمق توا ين الب المرذاي ف الااولتين با ل  ،ويلاا قي ئا أن يذاون
ذ اتتراض ماروسا اراسة علمية من قيث مجا استراامه  ،وماااار مبلباه
 ،وماته  ،وشما اته بقيث تست يع الاولة الوفاء بااللتاا اون ترتاب الْوائاا











استيفاء المتطلبات الشرعية لعقد شوراء السولعة اوالثمه اآلجول  ،مسواومة أو مرااحوة ويراعوى المعيوار
الشرعي رقم ( )2اشأن المرااحة والمرااحة لامر االشراء  ،ويج التأ د مه وجود السلعة  ،وتملو
البائع لها قبل ايعها  ،وفي حال وجود وعد ملزر فإنه يج أن يكون موه طريوق واحود  ،وأن يكوون
المبيع مه الذه أو الفضة أو العمالت اأنواعها.
وجوب تعييه السلعة تعيينا ً يميزها عه موجودات البائع اأخور  ،وذلو إموا احيازتهوا أو ايوان أرقوار
وثائق تعيينها مثل أرقار شهادات تخزينها  ،وينظر المعيار الشرعي رقم ( )24اشوأن ايووا السولع فوي
اأسواق المنظمة للبند .2/2/4
إذا لم تكه السلعة حاضرة عند العقد فإنه يج تزويد العميول ابيانوات السولعة االوصوف أو اأنمووذج ،
و ميتها ومكان وجودها  ،ليكون شراؤه للسلعة حقيقيا ً وليس صوريا ً  ،ويفضول أن توتم العمليوة االسولع
المحلية.
قبض السلعة إما حقيقة وإما حكما ً االتمكه فعالً مه القبض الحقيقوي  ،وانتفواء أي قيود أو إجوراء يحوول
دون قبضها.
وجوب أن يكون ايع السلعة ( محل التورق ) إلى غير البائع الذي اشتريت منه ااأجل ( طورو ثالو
) لتجن العينة المحرمة  ،وأن ترجع إلى البائع اشرط أو مواطأة أو عرو.
عدر الراط ايه عقد شراء السلعة ااأجل وعقد ايعها اثمه حال  ،اطريقة تسل العميل حقه فوي قوبض
السلعة سواء ان الراط االنص في المستندات  ،أر االعرو  ،أر اتصميم اإلجراءات.
عدر تو يل العميل للمؤسسة أو و يلها في ايوع السولعة التوي اشوتراها منهوا وعودر تو ول المؤسسوة عوه
العميل في ايعها  ،على أنه إذا وان النظوار يسومح للعميول ابيوع السولعة انفسوه إ اواسوطة المؤسسوة
نفسها فال مانع مه التو يل للمؤسسة على أن يكون في هذه الحالة اعد قبضه السلعة حقيقة أو حكما ً.
أن تجري المؤسسة للعميل تو يالً لطرو آخر يبيع له السلعة التي اشتراها مه تل المؤسسة.
أن يبيع العميل السلعة إ انفسه أو عه طريق و يل غير المؤسسة مع مراعاة اقية البنود.
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المرذبااة .و ن ممااا يسااتا س بااه لجااواا ها ه القااا " مااا هااب ليااه أبااو ق يْااة
وااااقبه دمحم باان القساان – وهااو المْتااا بااه ف ا الم ا هب – وذ ا ل سااْيان
الثوري و باراهي ال رعا  ،وهاو رواياة عان أقماا بان ق با  ،ورجقهاا ابان
تيمية من جواا التعام بالربا وغيره من العاوا
الْاساب بين المسلمين وغيره ف اار ااس

"

 -7أن تشع الاولة وف م ور الاراسا والمسب الاواتع سالما لألولوياا
الت ت تا قاجة ال اس والاولة ليها  .فالشرورا الريب ه علا مراتب ،
وذ ا القاجا الم الة م الة الشرورا ذ ل .
 -2ا اا الما ع عاا المم وب  ،أو ما جاا لع ر ب

باواله :

ه ه الااعاب ع ا الْاهاء تع أ ه  :ا ذان ال ء جائاا وم روعا  ،ث امت ع
قذاااااا م ااااااروعيته بمااااااا ع عااااااارض  ،فاااااا ا اا المااااااا ع يعااااااوا قذاااااا
م روعيته( )وتااق أيشا فيما ا ذان ال ء مقرما ثا امت اع قذا قرمتاه
لما ع الشرورب فلابب مباقا ف ا ارتْع ما ع التقري فاال الشرورب عااا
قذ القرمة  ،ذقا موشوع ا ه ا  ،ومان أها ماا يجاب مراعاتاه فا تاااير
القاجة الم الة م الة الشارورب  ،أو الشارورب اتهاا .وت بياهاا هاه اا  ،أ اه
يجااب أن يذااون االسااتاراض بالْائاااب م تتااا مقاااا الماااب  ،م ااموال باراسااة
تواذااب قااا الاولااة  ،ف ا ا ررج ا ماان القاجااة للاااروض بساااااه أو اارأ
أقوا يسر علاا الاولاة الساااا  ،فتعجا بالساااا للاترلا مان المقار ،
قت يعوا المقر مقرما  ،ويرتْع قذ ااباقة  ،وها ا القذا يساتلا رتاباة
علا سير الارض  ،ومتابعاة أقوالاه  ،والعما علاا الاترلا م اه فا عاجا
اممر ما أمذن( ).
هذا  . .وهللا المستعان القائل عز وجل  { :ومن يتق هللا يجعرل لرم مخرجرا ا ويرزقرم
من حيث ل يحتسب ومن يتوكل على هللا فهرو حسربم إن هللا برالم أمرره قرد جعرل هللا
لكل شيء قدرا } ( الطالق 3 :

) )1
) )2
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المراجع
 .أقذا الارآن لإلما أقما بن عل الجااا ال ا ر اار الْذر الماو ة
 .أاو البيان ال ي دمحم اممين بن دمحم المرتار ال اي
 .ام باه وال ائر لإلما عبا الرقمن بن أب بذربن دمحم السيو
ام باه وال ائر للسيو الجامع مقذا الارآن ااما الار ب
 1ت بياا تواعا الْاه ع ا المالذية عااا الاذتور الاااق البريا
 .تْسير الرااي لإلما فرر الاين الرااي
 .2الجامع الابير للسيو
 .2الجامع مقذا الارآن لإلما الار ب
 .7ارر القذا ف ر مجلة امقذا عل قيار ال ا ر اار الجي
 .2ر الذوذب الم ير لإلما تا الاين أبو البااء الْتوق
ر الاواعا الْاهية لل ي أقما بن ال ي دمحم الارتاا  .اعت اا باه ال اي
.1
ما ْا الارتا ال بعة الثا ية اار الال ام
 . 1اقيب ااما البراري
 .اقيب ااما مسل
 .شعيأ الجامع الابير لأللبا
 .غما عيون الباائر لإلماا أقماا بان دمحم القماوي ال ا ار اار الذتاب العلمياة
بريااااة مقمواياااة للع ماااة دمحم بااان دمحم بااان ماااا ْا الرااااام اار قيااااء الذتاااب
العربية
 .فتب البيان ف ماااا الارآن ال ي قسن ااي ران
 . 2الْااارق باااين الشااارورب والقاجاااة فااا بعاااض الت بيااااا المعااااارب مااان
ترارا المجامع الْاهية
 . 2الاواعا ال ورا ية لإلما ابن تيمية
 . 7الاواعا والشواب الْاهية الاذتور عل ال اوي
 . 2المبسو للسررس
 . 1المقرر الوجيا ف تْسير الذتاب العايا ابن ع ية أبو دمحم
ام الس
. 1
.
.
.

المااار الْاهاا لألسااتا ال ااي مااا ْا الارتاااء .مجلااة مجمااع الْاااه
ااس م الاول
الم ثااور ف ا الاواعااا الْاهيااة لألمااا بااار الاااين باان دمحم بهاااار الارذ ا
ال ا ر واارب اموتاأ وال ئون ااس مية ف الذويا ال ا ار اار الذتاب
العلمية
اار المعرفة
الموافاا ال ا ب
الموسوعة الْاهية الذويتية
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رياة الشاارورب ال اارعية ماار ااة ماع الاااا ون الوشااع ال ااي الاااذتور
.
وهبة الاقيل
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ثالثا  :تعريف الضرورة
الضرورات تبيح المحظورات
مشروعية إباحة المحرم للضرورة
ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها
الحاجة تنزل منزلة الضرورة
رابعا  :الفروق بين الضرورة والحاجة
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