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﷽�
ُمقدِّمة

بس��م اهلل، والحمد هلل، والصالة والس��الم على رسوله س��يدنا محمد صلى اهلل عليه 
وآله وصحبه وسلَّم.

وبعد...
فم��ن الثاب��ت والمق��رر أن الش��ريعة اإلس��المية جاءت بكل م��ا فيه حماي��ة وصيانة 
ر عليه صفو حياته وأمنه النفسي وسالمه االجتماعي، فجعلت  لإلنس��ان من كل ما يعكِّ
كل أحكامه��ا محَكم��ة بإطار مقاصده��ا الكربى؛ بحيث ال يمكن لف��رع أن ينبو منها أو 
أن يخرج عن س��ياقها أو أن يش��ذ عن س��ياجها، وتلك المقاصد الكربى -والمتمثلة يف 
حفظ: النفس والعقل والدين والنس��ل والمال- ش��ملت حياة اإلنس��ان يف كافة أطواره 
وظروف��ه وأحواله؛ س��لمه وحرب��ه، صحته ومرض��ه، قوته وعجزه، ك��ربه وصغره، ويف 
ظروفه الطبيعية واالضطرارية، وذلك منذ نزول وحيها وبزوغ شمسها. قال العالمة ابن 
رج��ب يف جامع العلوم والحك��م: »حاصل األمر أن اهلل تعالى أن��زل على نبيه الكتاب، 
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ۡلَا َعلَۡيَك  وبيَّ��ن في��ه لألمة م��ا يحتاج إليه م��ن حالل وح��رام، كما ق��ال تعال��ى: }َونَزَّ
ءٖ{ ]النحل: 89[، قال مجاهد وغيره: كل ش��يء أمروا به أو هنوا  ِ َشۡ

ّ ٱۡلِكَتَٰب تِۡبَيٰٗنا ّلِكلُ
عن��ه، وقال تعالى يف آخر س��ورة النس��اء يف اآلية التي بيَّن فيها كثي��ًرا من أحكام األموال 
ۢ{ ]النساء: 176[، وقال  ٍء َعلِيملُ ّلِ َشۡ لُ بِكلُ مْۗ َوٱللَّ ن تَِضلُّوا

َ
ۡم أ لُ لَكلُ لُ ٱللَّ واألبضاع: }يلُبَّيِ

َم  ا َحرَّ م مَّ َل لَكلُ ِ َعلَۡي��هِ َوقَۡد فَصَّ ا ذلُكَِر ٱۡس��ملُ ٱللَّ مْ ِممَّ للُوا كلُ
ۡ
لَّ تَأ

َ
ۡم أ تعال��ى: }َوَما لَكلُ

لُ ِللُِضلَّ  رِۡرتلُۡم إَِلۡهِ{ ]األنعام: 119[، وقال تعال��ى: }َوَما َكَن ٱللَّ ��ۡم إِلَّ َما ٱۡضطلُ َعلَۡيكلُ
وَن{ ]التوبة: 115[، ووكل بيان ما ُأش��كل من  ا َيتَّقلُ م مَّ َ لَهلُ ٰ يلُبَّيِ ۡم َحتَّ قَۡوَمۢا َبۡعَد إِۡذ َهَدىٰهلُ
َ لِلنَّاِس  نَزۡلَآ إَِلَۡك ٱذّلِۡكَر ِللُبَّيِ

َ
التنزيل إلى الرس��ول  كما قال تعالى: }َوأ

َما نلُّزَِل إَِلِۡهۡم{ ]النحل: 44[، وما قبض  حتى أكمل له وألمته الدين، ولهذا 
ۡتَمۡمتلُ 

َ
ۡم َوأ ��ۡم دِيَنكلُ ۡكَمۡلتلُ لَكلُ

َ
أن��زل عليه بعرفة قبل موته بمدة يس��يرة: }ٱۡلَ��ۡوَم أ

 : ملُ ٱۡلِۡس��َلَٰم دِيٗنا{ ]المائ��دة: 3[. وقال�� ��ۡم نِۡعَم��ِت َورَِضيتلُ لَكلُ َعلَۡيكلُ
))تركتك��م عل��ى بيضاء نقي��ة ليلها كنهاره��ا ال يزيغ عنه��ا إال هالك(()1(، وق��ال أبو ذر: 

 »ت��ويف رس��ول اهلل  وم��ا طائ��ر يح��رك جناحي��ه يف الس��ماء إال وق��د ذك��ر 
لنا منه علًما«))(.

ويف س��ياق ذلك؛ ويف ظل ما تعاني��ه معظم بالد العالم من اجتي��اح »فيروس كورونا 
المس��تجد كوفي��د 19« وم��ا ترتب عليه م��ن آثار ونتائ��ج، وما فرضته قواع��د المجاهبة 
العالمي��ة للقض��اء علي��ه من إج��راءات ووس��ائل غيَّ��رت تغيي��ًرا جذريًّا ط��رق التعامل 
البش��ري يف كاف��ة مناحي الحي��اة وأنماطها وربوعه��ا، وقع على حاملي ل��واء االجتهاد 
الجماعي -المتمث��ل يف المجام��ع الفقهي��ة والمؤسس��ات اإلفتائي��ة- ع��بَء التص��دي 
لدراس��ة م��ا نتج عن هذه الجائح��ة من الظ��روف والوقائع، وإصدار الفت��اوى المنظمة 
له��ا والتي يحكمها فقه الض��رورة، مع التأكيد على أن ما يخرج م��ن عمليات االجتهاد 
واإلفت��اء يف ذلك الظرف الطارئ من أحكام وفتاوى إنما هي أحكام اس��تثنائية وفتاوى 

)1( ج��زء م��ن حدي��ث أخرجه أحمد يف »مس��نده« 8)/ 367، ح ))1714(، وابن ماجه يف »س��ننه«، باب: اتباع س��نة 
الخلفاء الراشدين المهديين، 1/ 9)، ح )43(، عن العرباض بن سارية بلفظه.

))( جامع العلوم والحكم، ت األرناؤوط، )1/ 195(.
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قاص��رة على ما صدرت فيه، ويزول العمل هبا من إس��قاط ألح��كام والرتخيص برتكها 
بمج��رد زوال م��ا خرج��ت ألجل��ه، والتأكي��د عل��ى أهن��ا وبالرغم م��ن كوهنا اس��تثنائية 
وقاص��رة إال أهن��ا معربة ومفصحة عن حكم الش��رع الش��ريف يف هذه النوازل وليس��ت 
 مجافي��ة عن��ه وال خارجة عن س��ياقه، بل هي معتم��دة على أدلته، مرتكن��ة إلى قواعده، 

محققة لمقاصده.
فمهم��ا تعاقب��ت األزمنة وتج��ددت الحوادث، فالش��ريعة قادرة عل��ى إيجاد حلول 
ل��كل طارئٍة من الط��وارئ، ملبية لحاجاِت البش��رية يف مختلِف أعصاره��ا وأمصارها، 
ثب��ات  م��ع  واإلحاط��ة،  بالمرون��ة  التِّس��امها  األوق��ات  كل  يف  مصالحه��ا  ��َق   وُتَحقِّ

أصولها وقواعدها.
وش��اءت حكم��ة اهلل  أال َينُصَّ صراحًة يف كتابه وس��نة نبي��ه على أحكاِم 
جمي��ِع الحوادث؛ ألنَّها متجددة ومتغيرة ومتطورة على مر العصور، وبقدر ما يس��تطيع 
اإلنسان اكتشاف كون اهلل الوسيع وخلقه البديع، وقدرته على التنعم بما سخره اهلل لنا يف 
كونه وخلقه، يحدث التغيير والتطور واالكتشاف، ومن ثم االخرتاع واإلبداع؛ فيحدث 
يف الزم��ان م��ن الوقائع ما لم يكن يف س��ابقه، وما ال يبقى يف الحق��ه، لهذا كان االجتهاد 
واإلفت��اء يف تل��ك الوقائع والن��وازل التي تس��تجد يف واقع الناس، والق��درة على تقديم 
الحلول الش��رعية يف كل مش��كالهتم وما َيْعِرض لهم من قضايا، ه��و وظيفة المجددين 

يف كل عصر. 
ونح��اول يف هذه الورقة البحثية وض��ع جملة من القواعد واألصول الضابطة لكيفية 
التعام��ل الفقه��ي واإلفتائي مع الجوائح والطوارئ التي تن��زل بالناس، ونرى أهنا رحلة 
إلى أعماق ذهن الفقيه، ومحاولة لتفس��ير عدة إجراءات نتاجها: »الحكم الشرعي على 

واقعة مستجدة«.
وم��ن ثم يكون الس��ؤال الذي تدور حوله هذه الورق��ة البحثية، وتحاول اإلجابة عنه 
ه��و: »ما األس��س والقواع��د التي يحت��اج إليها الفقيه لبي��ان الحكم الش��رعي يف قضايا 

الطوارئ؟«.
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وعليه فسيكون الكام يف هذه الورقة البحثية على ما يلي:
المطلب األول: مداخل وتعريفات.

المطلب الثاين: منهج استخراج الحكم الشرعي يف قضايا الطوارئ. 
المطلب الثالث: القواعد الفقهية التي تنظم حالة الطوارئ.

ونسأل اهلل السداد واتلوفيق
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املطلب األول: مداخل وتعريفات

1- مفهوم الطوارئ:
يف اللغة:

الط��وارئ يف اللغة: جمع طارئة، والطارئ يأيت يف اللغ��ة لمعاٍن؛ منها: الغريب؛ ولذا 
اء، وطرآء)1(. يقال على َمْن ليس مِن أهل البلدة »الطارئ«، وجمعه: ُطرَّ

ومنها: الدواهي، يقال: َحلَّ على القوم طارئ، أي: أمر َجَلل فيه مصيبة))(.
ومنه��ا: الح��ادث المفاج��ئ، ومن��ه يقال على م��ا ليس معت��اًدا حدوثه: أم��ر طارئ، 

وجمعه: »طوارئ«)3(.
والمعنى الثاين والثالث هما األقرب للمعنى االصطالحي اآليت ِذْكره.

يف االصطاح:
»الطوارئ« يف اس��تعمال الفقهاء ال تخرج عن المعنى الثاين يف اللغة، وهو األمر غير 

المتوقع الذي َيْحُدث على غير مثال سابق. 
ولك��ي نس��تطيع وضع تعري��ف اصطالح��ي للطارئة يلزمن��ا الكالم عل��ى إطالقات 

الطوارئ عند الفقهاء، وقد أطلق الفقهاء على الطوارئ عدة مصطلحات:
منها: الفتاوى أو الواقعات: وهي األجوبة عما ُيْش��َكل من المس��ائل الشرعية. ومن 
ذل��ك: فتاوى اب��ن أبي زيد القي��رواين )ت 386ه���(، وفتاوى ابن رش��د )ت 0)5ه�(، 
وفتاوى الش��اطبي )ت 790ه�(، وفتاوى الُبْرُزلي )ت 841ه�( واشتهر هذا المصطلح 
عن��د الحنفية والمالكية، إال أن علماء المالكية -وخصوًصا يف بالد األندلس والمغرب 
ون تلك الوقائع بالتي َيفِصل فيها القضاة طبًقا ألحكام الفقه اإلسالمي)4(،  العربي- َيخصُّ
ام من المعامالت المالية  والنازلة هبذا التخصيص تأيت بمعنى األقضية وهي نوازل الُحكَّ

)1( القاموس المحيط، للفيزوآبادي، )ص46(.
))( لسان العرب، البن منظور، )1/ 114(.

)3( القاموس المحيط، للفيزوآبادي، )ص46(.
)4( النوازل الفقهية يف العمل القضائي المغربي، للدكتور/ عبد اللطيف هداية اهلل. )ص319(.
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واإلرث، ونحو ذلك مما َتَتَعلَّق به حقوق، وتقع فيه خصومة ونزاع، وقد قصد جمٌع من 
فقهاء المالكية إلى جمع وتقريب هذا النوع من المس��ائل كما صنع أبو الوليد القرطبي 

ام فيما يعرض لهم من نوازل األحكام«.  )ت 606ه�( يف كتابه »المفيد للُحكَّ
ومنها: األجوبة أو الجوابات، أو األس��ئلة، أو األس��ئلة واألجوبة: ويقصد هبا أجوبة 
المفتي عن األس��ئلة التي قدمت إليه ليفتي فيها يف أمر مشكل، ومن المؤلفات يف ذلك: 
األجوب��ة ألبي الحس��ن علي بن محم��د الَقابس��ي )ت 403ه�(، واألس��ئلة لمحمد بن 
إبراهيم بن عبَّاد )ت )79ه�(، وأس��ئلة وأجوبة ألحمد بن قاس��م الُجَذامي الفاسي )ت 

778ه�(.
ومنه��ا: العم��ل أو العمليات: وهي ما اتف��ق أهل بلد ما على العم��ل به، كعمل أهل 
فاس، ومن ذلك: العمل الفاسي الذي نظمه الشيخ عبد الرحمن الَفاسي )ت 1096ه�( 
نه��ا حوال��ي ثالثمائة مس��ألة مما جرى ب��ه العمل بفاس، وقد ش��رحها  يف منظوم��ة َضمَّ
ول��م يتمه��ا، وش��رحها القاضي الُعَمْي��ري وأبو القاس��م السجلماس��ي )ت 14)1ه�(، 
اين يف كتابه: تحفة األكياس بش��رح عمليات فاس، كما  وش��رحها الش��يخ المهدي الوزَّ
مة عبد الصمد َكنُّون يف كتابه: جنى زهر اآلس يف شرح  شرحها -ش��رًحا وس��ًطا- العالَّ

نظم عمل فاس.
ومنها: األح��كام: وهي غالًبا ما تتعل��ق بأبواب األقضية، والمعامالت المس��تجدة، 
��عبي  ف عبد الرحمن بن قاس��م الشَّ ومث��ل ذل��ك: كتاب األح��كام للقاضي أب��ي الُمطرِّ
المالِق��ي )ت 497ه�( وهو من أوائل م��ن صنَّف يف هذا اللون من الفقه المالكي، وكذا 

كتاب الُبْرُزلي جامع مسائل األحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام.
وقد اش��تهر وش��اع اس��تخدام هذا المصطلح -الط��وارئ أو النوازل- يف المس��ائل 
ة التي تستدعي حكًما شرعيًّا، ويوافق هذا التعريف اإلطالقاِت السابقة.  المستجدة الُملِحَّ
وتعري��ف الطارئ��ة هب��ذا التعريف ُمالحظ في��ه -كما ه��و واضح- المعن��ى اللغوي 
الس��ابق ذكره، حي��ث إن الطارئة عندما تنزل بالناس -س��واء أكانت دينية، أم سياس��ية، 
أم اقتصادية، أم اجتماعية- ُتحِدث يف نفوس��هم ش��يًئا من القل��ق؛ فيهرعون إلى الفقهاء 
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الس��تجالء آرائهم، واالس��تهداء بأقواله��م، فإذا أفت��ى الفقيه وأصدر الفتوى الش��رعية 
المناسبة للنازلة؛ فإن النفوس هتدأ وتلزم تلك الفتاوى.

ة  ق بي��ن الطارئة وبين الفت��وى أو الواقعة بَأنَّ األُْوَلى تكون يف مس��ائل ملحَّ وق��د ُيَفرَّ
تس��تدعي حكًما ش��رعيًّا، بخالف الوقائع أو الفتاوى فإهنا ُتطلق على كل ما هو مستجد 
من المسائل أو ال، كما أن الواقعة المستجدة قد تستدعي حكًما شرعيًّا وقد ال تستدعيه، 
ة. يضاف إلى ذل��ك أن الفتوى قد تكون  ة وق��د ال تكون ملحَّ بمعن��ى أهن��ا قد تكون ملحَّ
رة ُيْقَصد منها الفائدة العلمية، بخ��الف الطارئة التي ال تنفك عن  واقع��ة بالفعل أو مق��دَّ

الواقع بحال من األحوال)1(.
2- حكم االجتهاد يف قضايا الطوارئ:

االجته��اد يف الطوارئ واجٌب على ه��ذه األمة باعتبار مجموعه��ا ال باعتبار أفرادها 
ف��رًدا فرًدا، فهو من ف��روض الكفاية، وربم��ا يتعين هذا الواجب عل��ى بعض المتهيئين 
للنظ��ر يف بعض الط��وارئ إذا لم يوجد غيرهم؛ فيصير النظ��ر يف طارئٍة ما واجًبا عينيًّا يف 

حق هؤالء))(.
 وذلك ألن مهمة االجتهاد والتي هي استنباط للحكم الشرعي من الدليل التفصيلي 
لم ُتوَكْل ألي إنس��ان، بل ال تكون إال لش��خص توفرت فيه ش��روط معينة، تجعله قادًرا 
عل��ى أداء هذه المهمة، فما يعين على االس��تنباط -على وجهه المقصود للش��ارع- أن 
يك��ون َم��ْن يقوم بعملية االس��تنباط أهاًل لها، ونعتق��د أن أهلية المفتي له��ا دور كبير يف 
طريق��ة معالج��ة القضايا المعاص��رة، بل تعد األس��اس الذي ُيرتكز علي��ه يف تناول هذه 
القضاي��ا، وبق��در اقت��دار الفقيه وذكائه الوقاد وس��عة أفقه وغزارة علمه وحس��ه الفقهي 

نستطيع أن نصل إلى معالجة دقيقة للقضية محل البحث)3(.
ولكنن��ا م��ع ذلك نرى أنه من األجدر –والذي أثبت��ت تجربتنا الحالية صحته– قصر 
االجتهاد يف تلك المس��ائل والنوازل على المجامع الفقهية والمؤسس��ات اإلفتائية وما 

)1( ضوابط االختيار الفقهي عند النوازل، إعداد إدارة األبحاث الشرعية بدار اإلفتاء المصرية، )ص17( بتصرف.
))( المجموع شرح المهذب، للنووي، )1/ 7)، 45(.

)3( انظ��ر: يف ه��ذا المعن��ى: البح��ر المحي��ط، )6/ 199- 04)(. ومنهج معالج��ة القضايا المعاص��رة يف ضوء الفقه 
اإلسالمي، )ص61(.
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ينبثق عنهما من مؤتمرات أو ندوات أو مجالس أو فاعليات إلى غير ذلك من األنش��طة 
المختلف��ة، وإبعاد األفراد ع��ن هذه القضايا؛ وذلك نظًرا لإلمكاني��ات الكبيرة المتوفرة 
لتلك المؤسسات، وقدراهتا الضخمة من خالل ما تملكه من خربات ومعارف وآليات 
ونظم تس��هل عمليات الغوص يف أعماق تلك النوازل والطوارئ إلدراك كنهها ومعرفة 
حقيقتها، وألهنا تعمل على التحقق من أهلية المنتسب إليها، ومدى صالحيته لعضويتها، 
وقدرت��ه على االلتزام بقواعد االجته��اد الجماعي المعمول هبا فيها، وفضاًل عن قدرهتا 
عل��ى تحديد المتخصصين المحت��اج إليهم يف تلك الوقائع بدق��ة، وجلبهم وجلب كل 
ن أعضاء  م��ن تحتاجه تلك النوازل من الخرباء والممارس��ين وصناع الق��رار، مما يمكِّ
هذه المؤسسات من سماع آراء هؤالء المتخصصين والخرباء وأصحاب القرار يف تلك 
النوازل، ومناقش��تهم فيها ليتمكنوا من التصوير الصحيح لوقائع هذه الطوارئ من كافة 
جوانبها، وتحليلها ومعرفة منافعها وأضرارها وأخطارها ومآالهتا وأهدافها وأس��اليبها 
وأدواهتا ووس��ائلها وبدائلها وتحدياهتا ونظمها وقواعده��ا ونتائجها يف المدى القريب 
والبعيد، وتمكنه كذلك مِن طرح آرائه وخالصة اجتهاده وأدلته ثم مناقشة كل ذلك من 
قبل أعضائها، وتس��مح له أيًضا بسماع آراء غيره من بقية األعضاء وأدلتهم ومناقشتهم، 

فيخرج يف النهاية رأي واحد يف األغلب يف هذه القضايا.
ويحس��ن بمن تص��در لمثل ه��ذه القضايا أن يكون عل��ى علم بالعل��وم المرتبطة هبا 
بشكل أو بآخر، أو على األقل أن يكون قادًرا على معرفة شيء من مصطلحاهتا ومناهج 
بحثه��ا والثابت والمتغير فيها؛ حتى يتمكن م��ن التواصل الجيد مع المتخصصين فيها، 
وأن يك��ون ق��ادًرا على فهم أحكامهم، وهبذا يظهر لنا أن اطالعه على تلك العلوم يفيده 
يف اإلحاطة بالواقع بنفس��ه، بم��ا يجعله مطمئنًّا يف الوصول إل��ى التصور الصحيح لهذه 
الوقائ��ع، واألم��ر ال��ذي ال يحوجه إلى وض��ع الكثير م��ن االحتماالت له��ذه الوقائع، 
وال��ذي يلج��أ إليه يف حالة عدم قدرت��ه على وضع تصور واض��ح لواقعة عرضت عليه، 
فيجع��ل جواب��ه تابًعا لهذه االحتماالت، األمر الذي يؤدي إلى عدم حس��م المس��ألة يف 

كثير من الحاالت.
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غي��ر أن ذلك ال يعني لزوم الوق��وف على كل العلوم العصري��ة للتعرف على الواقع 
وإلس��باغ وص��ف المفتي عليه، فهي وإن كانت مهم��ة إال أن حقيقة االجتهاد ال تتوقف 
عليها؛ ذلك أن المفتي -كما س��نرى فيما بعد- عند إنزال الحكم الشرعي على الوقائع 
المعروض��ة، ال بد له من تصورها تصوًرا صحيًحا، وهذا التصور يمكن أن يحصل عن 
طريق علم الفقيه بالواقع، ويمكن أن يحصل عن طريق س��ؤال المتخصصين يف الفنون 
المختلفة إذا لم يكن الفقيه على معرفة هبا، وعليه فعلم الفقيه بالفنون العصرية المختلفة 

بصفة أصيلة، غير الزم يف عمليات التصوير الالزمة لالجتهاد.
فل��و أراد الفقي��ه أن يعرف حكم تناول مادة س��ائلة، فإنه ال ب��د أن يعرف حقيقة هذه 
الم��ادة وم��دى تغييبها للعقل من عدم��ه، أو حقيقتها من حيث النجاس��ة وعدمها، وهو 
يف س��بيل ذلك؛ إم��ا أن يكون عارًفا هبذه الحقيقة بنفس��ه إذا كان م��ن العلماء المطلعين 
عل��ى العل��م أو الفن الخاص هب��ذه المادة، ويف ه��ذه الحالة يبين فيها الحكم الش��رعي 
على حس��ب ما ظه��ر له، وإما أن ال يك��ون عارًفا بذلك، وهنا يلزم س��ؤال من له معرفة 
هب��ا حقيقة لتوق��ف الحكم على تصوره��ا، وتصورها متوقف على الس��ؤال للغير، فإذا 
ما ظهرت الحقيقة للمادة أنزل عليها الحكم الش��رعي، وإن لم تتضح له حقيقة الواقعة 
وض��ع االحتماالت المتعددة التي يمكن تصور الواقع��ة هبا، وبيَّن لكل احتمال الحكم 

الشرعي الخاص به.
قال الش��يخ محمد زاهد الكوثري: »يف مناقب الكردي عن الحس��ن بن ش��هوب أنه 
قال: رأيت محمد بن الحسن يذهب إلى الصباغين ويسأل عن معامالهتم وما يديروهنا 
فيم��ا بينه��م. اه�. انظر إلى هذا المجتهد العظيم كي��ف كان ال يكتفي بما عنده من العلم 
بالكتاب والس��نة وأقوال الصحابة والتابعين وس��ائر فقهاء األمصار، وبما له من الس��عة 
يف العل��وم العربية، حتى كان يرى نفس��ه يف حاجة إلى تعرف وج��وه التعامل بين أرباب 
الصناع��ات، ومعرفة وجوه الفرق بين العرف القدي��م والعرف الحديث الطارئ، حتى 
يس��لم كالمه من الخط��أ يف أي ناحية من نواحي تبيين أحكام الش��رع، هكذا يكون بذل 

الجهد واجتهاد الرأي«)1(.
)1( بلوغ األماين يف سيرة اإلمام محمد بن الحسن الشيباين، للشيخ محمد زاهد الكوثري، )ص44- 45(.
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3- أهمية االجتهاد يف قضايا الطوارئ:
واالجتهاد يف بيان أحكام الطوارئ المعاصرة له أهمية كبيرة تظهر فيما يأيت:

1- التصدي لكل ما يطرأ ويستجد يف حياة الناس وما ينزل هبم من حوادث ونوازل 
وطوارئ أو يظهر من المستجدات ببيان حكم الشرع الشريف فيه، وتقديمه لمن هو يف 

حاجة إليه.
)- العمل على صيانة األمة وحراس��تها من أضرار الط��وارئ وأخطارها وكوارثها، 
وتجنيبها فواجع تلك النوازل، وتمكينها من العيش يف رحاب دوحة الش��رع الش��ريف، 
والتمت��ع بظالل��ه الوارفة وثم��اره اليانعة، وال��ذي يعمل على تحقي��ق المقاصد الكربى 
واألهداف العليا من حفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ الدين، وحفظ النسل، وحفظ 

المال.
3- العمل على إظهار موقف الشرع الشريف فيما يعرض لألمة والعالم من أزمات 
وطوارئ تعصف بلب الحكماء وعقل الخرباء، وتوضيح قدرة الش��رع الشريف المنزل 
م��ن ل��دن الحكي��م الخبير عل��ى تقديم أفض��ل الحلول الناجع��ة واألحكام الحاس��مة، 
وخصوًصا يف تلك الحاالت التي تزلزل وتروع وتخوف أس��اطين الفكر البشري ورواد 

المنطق العقلي.
4- القيام بالواج��ب الكفائي بالتصدي لهذه النوازل والوقائع واألقضيات، وبتبليغ 

الدين وتجديده وإظهار أنواره ومحاسنه، والذي قد يتعين يف حق المؤهلين لذلك.
4- خصائص ومسات أحكام الطوارئ:

الطوارئ تس��تدعي أحكاًما اس��تثنائية –تخالف المطرد من األحكام والمس��تقر من 
الفت��اوى- تناس��بها وتتعاطى م��ع مقتضياهت��ا وتس��تجيب لضرورياهتا، فق��د تؤثر على 

ال�أحكام الشرعية؛ فتبيح المحظور، وقد توجبه، وقد تسقط الواجب، وقد تحظره.
وذل��ك نظًرا لما تفرضه من حالة الضرورة التي تجع��ل المجتمع يف حالة اضطراب 

وهلع خوًفا من هالك النفوس وضياع الُمهج.
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وهناك عدة سمات وخصائص لهذه األحكام نجملها فيما يلي:
5- أ- تغري بعض األحكام وتبدهلا: 

فما كان من األحكام واجًبا يف حالة االختيار قد يتغير فيصير حراًما أو مباًحا يف حالة 
االضط��رار، وم��ا كان منها حراًما قد يصير واجًبا أو مباًحا، وقد يصير المباح منها واجًبا 
أو حراًما يف حالة االضطرار، على حسب األحوال، وذلك رفًعا للحرج ودفًعا للمشقة، 
قال اإلمام الش��اطبي رحمه اهلل تعالى: »فالمش��قات التي هي مظ��ان التخفيفات يف نظر 

الناظر على ضربين:
أحدهم��ا: أن تك��ون حقيقي��ة، وهي معظ��م ما وقع في��ه الرتخص؛ كوجود المش��قة 

المرضية والسفرية، وشبه ذلك مما له سبب معين واقع.
والث��اين: أن تك��ون توهمية مج��ردة، بحيث لم يوجد الس��بب المرخص ألجله، وال 
وج��دت حكمت��ه وهي المش��قة، وإن وجد منها ش��يء، لك��ن غير خارج ع��ن مجاري 

العادات«)1(.
وقال الشيخ عبد الوهاب خالف : »وقد شرع اهلل أحكام الرخص عند طروء 
األع��ذار دفًع��ا لهذا النوع من المش��قة، فما أب��اح اهلل الفطر يف رمضان لم��ن كان مريًضا 
أو عل��ى س��فر، وما أباح التيمم عند عدم الماء أو ح��ال المرض، وما أباح المحظورات 
ات، فال يصح أن يكلف المكلف  عن��د الضرورات أو الحاجات، إال لدفع هذه المش��قَّ

بأحكام فيها مشقات قد قصد الشارع دفعها«))(. 
َل  ومن ذلك إباحة الش��رع الش��ريف أكل الميتة للمضطر، قال اهلل تعالى: }َوقَۡد فَصَّ

رِۡرتلُۡم إَِلۡهِ{ ]اأْلَْنَعام: 119[. ۡم إِلَّ َما ٱۡضطلُ َم َعلَۡيكلُ ا َحرَّ م مَّ لَكلُ
وقال العالمة أمير بادش��اه يف تيس��ير التحرير: »ألنه تعالى اس��تثنى من تحريم الميتة 
ونحوه��ا حال��ة االضطرار، فال تثبت الحرم��ة فيها حينئذ، فتبقى عل��ى اإلباحة األصلية 
ضرورة )والملجئ( أي حالة المكره عند اإلكراه الملجئ )نوع من االضطرار أو تثبت( 

)1( الموافقات، )1/ )51(.
))( علم أصول الفقه، )ص133(.
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اإلباحة يف اإلكراه الملجئ )بداللته( أي بداللة النص المذكور يف االضطرار كما تثبت 
حرمة الضرب بالنص الدال على حرمة التأفيف بطريق أولى على ما سبق«)1(.

وقال الزركش��ي يف المنثور: »ومن ثم أبيحت الميتة عند المخمصة، وإس��اغة اللقمة 
بالخم��ر لم��ن غص، ولم يج��د غيرها، وأبيحت كلم��ة الكفر للمك��ره، وكذلك إتالف 
المال، وكذلك أخذ مال الممتنع من الدين بغير إذنه إذا كان من جنس��ه ولو كان بكس��ر 
بابه، ولو صال الصيد على محرم فقتله دفعا ال ضمان؛ ألنه بالصيال التحق بالمؤذيات، 
وإذا عم الحرام قطرا بحيث ال يوجد فيه حالل إال نادرا، فإنه يجوز استعمال ما يحتاج 
إليه، وال يقتصر على الضرورة، قال اإلمام: )وال يتبس��ط فيه كما يتبسط( يف الحالل بل 

يقتصر على قدر الحاجة دون أكل الطيبات ونحوها مما هو كالتتمات.
قال ابن عبد الس��الم: وصورة المس��ألة أن يتوقع معرفة الش��خص يف المستقبل، أما 
عند اإلياس فال يتصور المس��ألة )كأنه( حينئذ يكون المال للمصالح، )ألن من( جملة 

)أموال( بيت المال ما جهل مالكه.
قال الشيخ أبو علي يف كتاب الغصب من شرح التلخيص: ومن اضطر إلى مال غيره 
وت��رك األكل، هل يعصي؟ وجهان أحدهما: نعم؛ ألن عليه إحياء نفس��ه، والثاين: له أن 
يستسلم للهالك، كما لو قصد مسلم لقتله، قال: وهكذا الوجهان فيما لو احتاج لشرب 

الخمر للعطش«))(.
وقال العز بن عبد الس��الم يف قواعده: »وق��د يجوز يف حال االضطرار ما ال يجوز يف 

حال االختيار«)3(.
6- ب - رفع العقوبة الدنيوية واإلثم األخروي عن املبتلى بها: 

فحك��م ه��ذه القضاي��ا يبقى عل��ى أصله كما ه��و -وه��و الحرمة- بغ��ض النظر عن 
الح��االت الت��ي تعرتي المكل��ف، ولكن نظرا للحرج والمش��قة التي يق��ع فيه المكلف 
يف ح��االت الطوارئ فيرخص ل��ه ترخيًصا موقًتا برتك الواجب��ات وارتكاب المعاصي، 

)1( تيسير التحرير، ))/ 313(.
))( المنثور يف القواعد الفقهية، ))/ 317(.

)3( قواعد األحكام يف مصالح األنام، )1/ 87(.
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ولك��ن ه��ذا الرتخيص ال يغي��ر الحكم، بل يقتص��ر على من��ع العقوب��ة الدنيوية، ورفع 
اإلثم األخروي.

قال يف كشف األسرار: »واعلم أن العلماء اختلفوا يف حكم الميتة والخمر والخنزير 
ونحوه��ا يف حال��ة االضطرار أهنا تصي��ر مباحة؟ أو تبق��ى على الحرم��ة ويرتفع اإلثم؟ 
فذهب بعضهم إلى أهنا ال تحل، ولكن يرخص الفعل يف حالة االضطرار إبقاًء للمهجة، 
كم��ا يف اإلكراه على الكف��ر، وأكل مال الغير، وهو رواية عن أبي يوس��ف، وأحد قولي 

الشافعي، وذهب أكثر أصحابنا إلى أن الحرمة ترتفع يف هذه الحالة.
وفائ��دة االخت��الف تظهر فيما إذا ص��رب حتى مات ال يكون آثما عن��د الفريق األول، 

ويكون آثما عندنا«)1(.
وقال أبو علي الشاش��ي: »وأما الرخصة فعبارة عن: اليس��ر والس��هولة، ويف الشرع: 
صرف األمر من عس��ر إلى يس��ر بواس��طة عذر يف المكلف، وأنواعها مختلفة الختالف 

أسباهبا وهي إعذار العباد.
ويف العاقبة تؤول إلى نوعين:

أحدهم��ا: رخص��ة الفع��ل م��ع بقاء الحرم��ة بمنزل��ة العفو يف ب��اب الجناي��ة، وذلك 
نح��و إج��راء كلم��ة الكفر على اللس��ان م��ع اطمئنان القل��ب عند اإلكراه، وس��ب النبي 

، وإتالف مال المسلم، وقتل النفس ظلًما.
وحكم��ه: أنه لو صرب حت��ى قتل يكون مأج��ورا، المتناعه عن الح��رام تعظيما لنهي 

الشارع.
والن��وع الث��اين: تغيير صف��ة الفعل بأن يصير مباح��ا يف حقه، ق��ال اهلل تعالى: }َفَمِن 

رَّ ِف َمَۡمَصٍة{ ]المائدة: 3[ وذلك نحو اإلكراه على أكل الميتة وشرب الخمر. ٱۡضطلُ
وحكم��ه: أنه لو امتن��ع عن تناوله حتى قت��ل يكون آثما بامتناعه ع��ن المباح، وصار 

كقاتل نفسه«))(. 

)1( كشف األسرار شرح أصول البزدوي، ))/ ))3(.
))( أصول الشاشي، )ص385(.
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7- ج - حتصيل الثواب:
االبت��الءات الت��ي تصي��ب األمة من األوبئ��ة واألم��راض، هي من رحم��ة اهلل تعالى 
ا لش��أهنا، وقد حث الش��رع الش��ريف اإلنس��ان عندها  هب��ذه األم��ة؛ رفًعا لدرجتها وعلوًّ
عل��ى الص��رب والثبات من الوق��وف مع المقدور والرض��ا به، مع أخذه بأس��باب التوقي 
والحيطة والتحفظ، وجعل له يف ذلك أجر الشهيد؛ فقد أخرج البخاري يف صحيحه من 
حديث أم المؤمنين عائشة ، أهنا سألت رسول اهلل  عن الطاعون، 
ُه َكاَن َعَذاًبا َيْبَعُثُه اهللُ َعَلى َمْن َيَشاُء، َفَجَعَلُه اهللُ َرْحَمًة  فأخربها نبي اهلل : ))َأنَّ
ُه َلْن ُيِصيَبُه إاِلَّ  لِْلُمْؤِمنِي��َن، َفَلْي��َس ِمْن َعْبٍد َيَقُع الطَّاُعوُن، َفَيْمُكُث فِي َبَلِدِه َصابًِرا، َيْعَلُم َأنَّ

ِهيِد((. َما َكَتَب اهللُ َلُه، إاِلَّ َكاَن َلُه ِمْثُل َأْجرِ الشَّ
ق��ال اإلم��ام القاضي عياض: »يف ه��ذا الحديث من العلم: توق��ي المكاره والتحفظ 
منها قبل وقوعها، وفيه التسليم ألمر اهلل وقدره إذا وقعت المصائب والباليا، وهذا كما 
قال صلى اهلل عليه وآله وس��لم: ))ال تمنوا لقاء العدو، وس��لوا اهلل العافية، فإذا لقيتموهم 

فاصبروا(()1(.
وق��د نص العلماء عل��ى أن العبد إذا صرب على الوباء وثبت ورضي: فله أجُر ش��هيٍد 
وإن لم يمت هبذا الوباء أو يف زمنه، على أن العلماء فرقوا بين درجة الش��هادة وأجرها؛ 
فدرجتها تكون لمن مات بسبب هذا الوباء، وأجرها لمن صرب واحتسب، ومن العلماء 

من جعلها كلها درجات، لكنها متفاوتة يف األجر والثواب.
ق��ال اإلم��ام زين الدين المن��اوي: »والتحقيق: أنه يكون ش��هيًدا بوق��وع الطاعون به 
ويضاف له مثل أجر ش��هيد لصربه؛ فإن درجة الش��هادة ش��يء وأجرها ش��يء، قال ابن 
أب��ي جم��رة: وقد يقال درجات الش��هداء متفاوت��ة؛ فأرفعها من اتصف بم��ا ذكر ومات 
بالطاعون، ودونه من اتصف بذلك وطعن ولم يمت، به ودونه من اتصف ثم لم يطعن 

ولم يمت به«))(.

)1( إكمال المعلم )7/ )13(، ط: دار الوفاء.
))( فيض القدير )4/ 87)(، ط. المكتبة التجارية الكربى.
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فالصابر يف زمن الوباء له أجر ش��هيد؛ س��واء مات به أو لم يمت به، يف زمنه أو يف غير 
زمنه؛ ألن فضل اهلل واسع، ونية المرء أبلغ من عمله:

ق��ال اإلم��ام البدر العيني: »قوله: )إال كان له مثل أجر الش��هيد( ف��إن قلت: ما معنى 
المثلي��ة هن��ا مع أنه ج��اء: من مات بالطاعون كان ش��هيًدا؟ قلت: معن��ى المثلية: أن من 
اتص��ف بالصفات المذك��ورة ووقع به الطاعون ثم لم يمت من��ه أنه يحصل له مثل أجر 

الشهيد، وإذا مات بالطاعون: يحصل له أجر الشهيد«.)1(
وقال الحافظ ابن حجر العس��قالين يف مفهوم ه��ذا الحديث كما اقتضى منطوقه: أن 
من اتصف بالصفات المذكورة يحصل له أجر الشهيد وإن لم يمت بالطاعون، ويدخل 
تحته ثالث صور: أن من اتصف بذلك فوقع به الطاعون فمات به، أو وقع به ولم يمت 

به، أو لم يقع به أصاًل ومات بغيره عاجاًل أو آجاًل«.))(
وق��ال اإلمام القس��طالين: »ال��ذي وقع به الطاع��ون وال يخرج منه ح��ال أنه )صابًرا 
محتس��ًبا يعلم أنه ال يصيبه إال ما كتب اهلل له إال كان له مثل أجر ش��هيد( وإن مات بغير 
الطاعون ولو يف غير زمنه، وقد علم أن درجات الشهداء متفاوتة؛ فيكون كمن خرج من 
بيته على نّية الجهاد يف س��بيل اهلل فمات بس��بب آخر غير القتل، وفضل اهلل واس��ع، ونية 

المرء أبلغ من عمله«.)3( 
وبن��اء على ذل��ك: فإن الصابر عل��ى هذا الفي��روس الوبائي القاتل وه��و يعلم أنه ال 
يصيبه إال ما كتب اهلل تعالى له، وأن يس��لم إليه أمره ويرضى بقضائه فيه: له أجر ش��هيد؛ 

ألن فضل اهلل تعالى واسع، وألن نية المرء أبلغ من عمله.
8- د- الضمان فيما يتعلق حبقوق الغري: 

إن الشرع الشريف وإن أباح للمضطر إتالف حق غيره ليدفع عن نفسه خطر الموت، 
إال أن الش��رع الشريف قد أوجب ضمان تلك الحقوق ألصحاهبا؛ ألن الشرع الشريف 
ل��م يس��قط حمايته وصيانته ألموال الن��اس وحقوقهم. ولهذا عربوا ع��ن ذلك بالقاعدة 

الشهيرة: االضطرار ال يبطل حق الغير.
)1( عمدة القاري« )1)/ 60)(، ط. إحياء الرتاث العربي.

))( فتح الباري)10/ 194(، ط. دار المعرفة.
)3( إرشاد الساري )5/ 434(، ط. األميرية.
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قال الغزالي: »الضمان ال يس��تدعي العدوان، إذ يج��ب على المضطر يف المخمصة 
م��ع وج��وب اإلت��الف، ويجب عل��ى الصبي وعل��ى من رمى إل��ى صف الكف��ار وهو 

مطيع به«)1(.
ق��ال العز بن عبد الس��الم: »إذا اضطر إلى أكل مال الغي��ر أكله؛ ألن حرمة مال الغير 
أخ��ف م��ن حرمة النفس، وف��وات النفس أعظم من إت��الف مال الغير بب��دل، وهذا من 
قاعدة الجمع بين إحدى المصلحتين وبذل المصلحة األخرى، وهو كثير يف الشرع«))(.
وق��ال اآلمدي: »كذلك يجب عل��ى المضطر يف المخمصة إذا أكل مال غيره، مع أن 

األكل واجب عليه حفًظا لنفسه، والواجب ال عقوبة على فعله«)3(.
9- هـ - زوال أحكامها بزوال طارئها وال جيوز الزيادة عن مقدارها:

األح��كام الطارئة التي خرج��ت على خالف األصل لط��ارئ أو عارض هي أحكام 
اس��تثنائية ال يج��وز أن تزيد عليه أو تبق��ى بعد زواله، ويعرب عن ذل��ك قاعدة: الضرورة 

ر بقدرها، وقاعدة: ما جاز لعذر بطل بزواله. تقدَّ
ق��ال إمام الحرمين يف الربهان: »وقد تبيح الضرورة الش��يء، ولكن ال يثبت حكمها 

كليًّا يف الجنس، بل يعترب تحققها يف كل شخص، كأكل الميتة وطعام الغير«)4(.
وقال السرخس��ي يف المبس��وط: »الثابت بالضرورة يتقدر بق��در الضرورة، ويتجدد 

بتجددها«)5(.
ق��ال الن��ووي: »الثالثة: يباح للمضطر أن يأكل من المحرم ما يس��د الرمق قطًعا، وال 
تح��ل الزيادة على الش��بع قطًعا، ويف حل الش��بع، ثالثة أقوال: ثالثه��ا: إن كان قريًبا من 
العم��ران ل��م يح��ل، وإال فيحل. ورج��ح القفال وكثير م��ن األصح��اب المنع. ورجح 
صاح��ب »اإلفص��اح« والروي��اين وغيره الحل. هك��ذا أطلق الخ��الف أكثرهم. وفصل 
اإلم��ام والغزال��ي تفصي��اًل حاصل��ه: إن كان يف بادية وخ��اف إن ترك الش��بع ال يقطعها 

)1( المستصفى، )ص71(.
))( قواعد األحكام يف مصالح األنام، )1/ 94(.

)3( اإلحكام يف أصول األحكام، )3/ 16(.
)4( الربهان يف أصول الفقه، ))/ 86(.

)5( المبسوط، للسرخسي، ))/ 7)1(.
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ويهل��ك وج��ب القط��ع بأن��ه يش��بع، وإن كان يف بل��د وتوقع الطع��ام الح��الل قبل عود 
الض��رورة، وجب القط��ع باالقتصار على س��د الرمق. وإن كان ال يظه��ر حصول طعام 
ح��الل، وأمكن��ه الرجوع إلى الحرام م��رة بعد أخرى، إن لم يج��د الحالل، فهو موضع 
 الخ��الف. قلت: ه��ذا التفصيل، ه��و الراجح. واألص��ح من الخ��الف: االقتصار على 

سد الرمق. واهلل أعلم.
الرابع��ة: يج��وز له التزود من الميتة إن لم يرج الوصول إلى الحالل، وإن رجاه، قال 
يف »التهذيب« وغيره: يحرم. وعن القفال: أن من حمل الميتة من غير ضرورة، لم يمنع 
ما لم يتلوث بالنجاسة. وهذا يقتضي جواز التزود عند الضرورة وأولى. قلت: األصح: 

جواز التزود إذا رجا. واهلل أعلم.
الخامس��ة: إذا جوزن��ا الش��بع، فأكل ما س��د رمق��ه، ثم وج��د لقمة حالاًل، ل��م َيُجْز 
أن ي��أكل م��ن المح��رم حت��ى يأكلها، ف��إذا أكلها ه��ل له اإلتم��ام إلى الش��بع؟ وجهان: 
 وج��ه المن��ع: أنه باللقمة ع��اد إلى المن��ع، فيحتاج إلى ع��ود الض��رورة. قلت: األصح 

الجواز. واهلل أعلم«)1(.
10- و - منع وقوع اخلالف يف قضايا الطوارئ:

ال ش��ك أن طبيعة األدلة الظنية تس��تدعي وقوع الخالف فيها، واألدلة والقواعد وما 
يستند عليه يف قضايا الطوارئ ظنية يف أغلبها، فوقوع الخالف أمر ممكن عقاًل واقع فعاًل، 
ولك��ن نظًرا للطبيعة الخاصة والحالة الطارئة التي تعالجها تلك االجتهادات والفتاوى 
وتعلقه��ا بحياة البش��ر وضياع مهجهم؛ فلهذا وإن كان االختالف رحمة وَس��َعة، إال أنه 
يف هذا الباب من الش��ر الذي يجب دفعه، لهذا نرى أنه يستحس��ن غلق باب االختالف 
في��ه، أو على األقل قصره عل��ى قاعات الدرس والبحث وعدم خروجه للعامة، حتى ال 
ُيحدث مزيًدا من البلبلة واالضطراب، وذلك من خالل تبني الحاكم لرأي المؤسسات 

اإلفتائية أو المجامع الفقهية، فحكمه يرفع الخالف كما هو مقرر ومعلوم.

)1( روضة الطالبين وعمدة المفتين، لإلمام النووي، )3/ 83)(.
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	املطلب الثاني 
منهج استخراج احلكم الشرعي يف قضايا الطوارئ

11- متهيد:
تمر عمليات االجتهاد يف قضايا الطوارئ -ش��أهنا يف ذلك ش��أن غيرها من القضايا- 

بأربع مراحل أساسية:
المرحلة األولى: مرحلة التصوير.
المرحلة الثانية: مرحلة التكييف.

المرحلة الثالثة: مرحلة الحكم.
المرحلة الرابعة: مرحلة اإلفتاء.

وه��ذه المراحل هي بمثاب��ة الوصف الدقيق لجميع اإلج��راءات المرتبطة بعمليات 
االجتهاد وصواًل إلى إصدار الفتاوى المناس��بة والمالئمة لتلك القضايا، وعلى الرغم 
م��ن كون الفتوى من مخرجات االجته��اد إال أن إجراءاهتما تكاد تكون متطابقة، وذلك 
ألن الفت��وى أعم م��ن االجتهاد؛ إذ إهنا تش��تمل على نوع منه، ويتمث��ل يف إنزال الحكم 
الش��رعي على واقعة معينة، كما أهنا تصدر يف المس��تقر من األحكام وتصدر فيما يطرأ 

ويستجد من الوقائع والنوازل التي تحتاج الجتهاد جديد يناسبها.
وسوف نتكلم بإيجاز عن هذه المراحل فيما يلي:

12- املرحلة األوىل: التصوير:
تصوي��ر الوقائع الجديدة والمجس��دة لح��االت الطوارئ وفهمه��ا الزم يف عمليات 
اس��تنباط األحكام الش��رعية لها، فال يمكن إصدار أحكام بدون التصوير؛ إذ إن الحكم 

على الشيء فرع عن تصوره.
وقضايا الطوارئ تتسم بالتعقيد والرتكيب، وتتصف كذلك بكوهنا مجهولة يف رحم 
الغيب غالًبا فقد يجهلها أهل االختصاص وغيرهم، وال تعرف وال تكش��ف إال بمرور 
الوقت وبذل مزيد من الجهود والبحوث والدراسات وفرض الفروض وتوقع النتائج. 
وي��زداد األمر صعوبة يف واقعنا المعاصر؛ وذلك ألن الطوارئ الناش��ئة عن الجوائح ال 
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تقتصر عليها، أي على الجوائح، بصفة مباش��رة، بل بما يتأثر هبا من القطاعات األخرى 
والت��ي ق��د تكون آثاره��ا أفدح من آث��ار الجوائح نفس��ها؛ وذل��ك ألن الط��وارئ عندنا 
يش��رتك يف تكوينها أكثر م��ن عنصر؛ فمثاًل في��رس كورونا المس��تجد )كوفيد 19( وإن 
كان طبيعيًّ��ا ولم يخرج م��ن المعمل -كما يتبنى ذلك العديد من أصحاب الش��أن- إال 
أن عملية انتش��اره الهائلة والس��ريعة، وإن كانت من طبيعته يف س��هولة انتقاله بين البشر 
العتماده على الجهاز التنفس��ي يف المقام األول، إال أن العامل األهم يف انتش��اره الهائل 
يف ربوع العالم وجنباته، على الرغم من كون الصين بؤرته األولى ومعقله الرئيس، هذا 
العامل اعتمد يف األس��اس على مقتضيات العولمة وأدواهتا وقيمها وفلس��فتها ووسائل 

اتصالها ومواصالهتا.
له��ذا يلزم اإلحاطة التامة بكل عناصر نوازل الطوارئ ومكوناهتا، وأدوات وعوامل 
تأثيره��ا ونتائجها، وطرق مكافحتها. ومفهوم ذل��ك أن عدم اإلحاطة هبا ال يتصور معه 

استنباط صحيح ألحكامها الشرعية المنظمة لها.
13- وسائل تصور واقع الطوارئ:

ال ش��ك أن الطوارئ أمر يجس��د نوًعا م��ن الطفرات التي تعمل عل��ى تغيير الثوابت 
وإزالة القواعد المس��تقرة بصورة طارئة ومفاجئة، إال أهنا قد تختلف باختالف أس��باهبا 
وطبائعه��ا؛ فلو كان��ت كوارث طبيعي��ة كال��زالزل والرباكين واألعاصي��ر والفيضانات 
والخسوف وعمليات التصحر والجفاف والتغير المناخي وغيرها، فإن أدوات معرفتها 
وم��ا يط��رأ يف ثناياها من وقائع ون��وازل هتلك النفوس وتقضي عل��ى المجتمعات، وما 
يرتتب على ذلك من دمار اقتصادي وسياسي، وما يلزم لفهم ذلك من علوم جيولوجية 
وبح��وث فلكية وبيئية واقتصادية واجتماعية وسياس��ية، كل ذلك يختلف عما لو كانت 
كوارث بش��رية من خالل الحروب العس��كرية وما يس��تخدم فيها من أدوات وأسلحة، 
سواء أكانت أسلحة دمار شامل )بيولوجية أو كيميائية أو نووية( أم غيرها، أو من خالل 
الح��روب الفكرية وما يس��تخدم فيها م��ن صناعة الفتن وبث الش��ائعات عرب المنصات 
اإلعالمية ومواقع التواصل االجتماع��ي والمواقع والمنصات اإللكرتونية، التي تعمل 
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على نش��ر األكاذيب وترويج شائعات وتضخيم المس��ائل، وعلى شق الصفوف وزرع 
الوقيع��ة بين أبناء البلد الواحد، وعلى تدمير مؤسس��اته الوطني��ة وتعميق الفتن الطائفية 
والعرقي��ة واللغوية والعنصرية يف ربوعه، ب��ل والوقيعة بين أبناء البلدان المختلفة، فكل 
هذه القضايا تحتاج إلدراك من نوع مختلف ومعرفة أكثر إلماًما بتلك األدوات وآثارها 
وطرقها وما ينتج عنها من وقائع وظروف، وكذلك لو كانت الطوارئ طبية مثل فيروس 
كورونا المس��تجد )كوفي��د 19( وما ترتب علي��ه من كوارث طبي��ة وقانونية واقتصادية 

واجتماعية ودينية وسياسية.
فتصور تلك الطوارئ الواقعة ال يمكن إال من خالل سؤال أهل االختصاص، وفتح 
مجاالت التحاور والتناق��ش معهم لمحاولة فهمها ومعرفة مآالهتا ووقائعها، ولكن قد 
يعج��ز أهل االختص��اص عن معرفتها؛ لكوهن��ا طارئة وعلى غير مثال س��ابق، أو تكون 
معرفتهم المس��تجدة ليس��ت إال محاوالت للفهم ودراس��اهتم ما زالت يف بدايتها، لهذا 
نجد أهنم غير مس��تقرين على معرفة عامة راس��خة وثابتة، بل نجدهم يختلفون وتتباين 
نتائج دراس��اهتم وأطروحاهتم، وتتغير تبعا لكل ما يس��تجد من معارف حقيقة الطارئة، 
لهذا كان على ممارس��ي االجتهاد التثبت واالحتياط، والتفرقة بين الدراس��ات العلمية 
الت��ي تطرح مقرتح��ات أو نتائج بحث أمام أه��ل االختصاص فيهم، وبين المس��لمات 
والحقائق العلمية المستقرة والثابتة والتي تعتمدها الهيئات العلمية ذات الشأن كمنظمة 
الصح��ة العالمية، وأن يكون المتصدي لعملية االجته��اد متابًعا فطنًا لكل ما يخرج من 
دراس��ات وبح��وث ويعلن كحقائ��ق، وأن يدمن مناقش��ة الخ��رباء والمتخصصين فيما 

يعرض له، والذي يلزم بالضرورة أن يكونوا أمناء فيما يخربون به.
14- اإلجراءات الالزمة لعملية التصوير:

يل��زم أن يت��م توصيف ن��وازل الط��وارئ توصيًف��ا صحيًح��ا مطابًقا للواق��ع؛ لتكون 
االجتهادات الصادرة صحيحًة مرتجمة عن حكم الش��رع فيها، ويف س��بيل ذلك يراعى 

فيها ما يأيت:
ا بالس��ائل فيقع عبء تصويره ووصفه عليه، وقد  )1( قد يكون واقع الس��ؤال خاصًّ
��ا فُيع��َرف بالبحث واالط��الع، وقد يكون بس��يًطا فال يحت��اج يف إدراكه إلى  يك��ون عامًّ
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ًدا أو مركًبا يحتاج إلى مراجع��ة المختصين إلدراكه بعوالمه  كثير عن��اء، وقد يكون معقَّ
المختلفة )عالم األشياء، وعالم األشخاص، وعالم األحداث، وعالم األفكار(.

))( يراع��ي المجته��د يف المس��ائل العلمية التخصصية أهمية االط��الع على واقعها 
الصحيح وكنهها على حقيقته من خالل المتخصصين، فيحتاج إلى مخاطبة المؤسسات 
واألكاديميات العلمية المختلفة يف هذا الشأن وينبغي عليه أن يعتني بفهم مصطلحاهتم 

ودقة ترجمتها وداللتها على مقصودها واختالفهم يف تلك الدالالت.
ق��ال الق��رايف يف اإلح��كام: »ينبغي للمفت��ي أالَّ يأُخَذ بظاه��ِر لفِظ المس��تفتي العاميِّ 
ة ربم��ا عبَّروا باأللفاظ الصريحة ع��ن غير مدلول ذلك  حت��ى َيتبيَّ��ن مقصوَده، فإِنَّ العامَّ
اللف��ظ، ومت��ى كان حاُل المس��تفتي ال َتْصُلح ل��ه تلك العبارة وال ذل��ك المعنى، فذلك 
ِريب��ٌة ينبغي للمفتي الكش��ُف عن حقيقة الحال كيف ه��و؟ وال َيعتمُد على لفِظ الُفتيا أو 
يبة  َق الواقَع يف نفس األمر ما هو؟ أفت��اه، وإاِل فال ُيفتيه مع الرِّ لف��ِظ المس��تفتي، فإِذا تحقَّ
وكذلك إذا كان اللفُظ ما مثُله َيس��أُل عنه، ينبغي أن يستكش��ف، وال ُيفتي بناًء على ذلك 

َح به امتنَعِت الُفتيا«)1(. اللفظ، فإِنَّ وراءه يف الغالب َمرًمى هو المقصود، ولو َصرَّ
)3( وأن يناق��ش أهل الش��أن يف كل ما يمكن أن يؤثر يف الحك��م من طبيعة الجائحة 
وكنهها وفلس��فتها وحدودها وآثارها وأخطارها ومآالهتا، ويكثر يف االس��تفصال معهم 
ويكرر الس��ؤال عليهم حتى يص��ل إلى مقصوده، وذلك ألن أهل الش��أن وإن كانوا من 
أهل االختصاص فيه إال أهنم قد ال يدركون الجوانب األكثر تأثيًرا يف األحكام الشرعية، 
قال ابن القيم: »فوائد تكرير الس��ؤال، وكان أيوب إذا س��أله الس��ائل ق��ال له: أعد، فإن 
 ، أعاد الس��ؤال كما س��أله عنه أواًل أجابه، وإال لم يجبه، وه��ذا من فهمه وفطنته
ويف ذلك فوائد عديدة: منها أن المس��ألة تزداد وضوًحا وبياًنا بتفهم الس��ؤال، ومنها أن 
السائل لعله أهمل فيها أمًرا يتغير به الحكم، فإذا أعادها ربما بيَّنه له، ومنها أن المسؤول 
قد يكون ذاهاًل عن السؤال أواًل، ثم يحضر ذهنه بعد ذلك، ومنها أنه ربما بان له تعنت 
الس��ائل وأنه وضع المسألة؛ فإذا غير الس��ؤال وزاد فيه ونقص فربما ظهر له أن المسألة 

)1( اإلحكام يف تمييز الفتاوى عن األحكام، للقرايف، )ص36)(.
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ال حقيق��ة لها، وأهنا م��ن األغلوطات أو غير الواقعات التي ال يجب الجواب عنها؛ فإن 
الج��واب بالظن إنما يج��وز عند الضرورة، فإذا وقعت المس��ألة ص��ارت حال ضرورة 

فيكون التوفيق إلى الصواب أقرب. واهلل أعلم«)1(.
)4( ويح��رص يف مرحل��ة التصوي��ر على البحث يف موض��وع النازلة وم��دى تأثرها 
بالجه��ات األرب��ع التي تختل��ف األحكام باختالفه��ا، ويراعي ما ق��د يحصل من خلط 
أو اختالط من قبل الس��ائل أو المختصين بش��أهنا، وهي الزمان والمكان واألش��خاص 

واألحوال.
15- أسباب وقوع اخللل يف تصوير الطوارئ عند املتصدي هلا: 

)1( اعتماده على ثقافته العامة رغم عدم كفايتها يف تصوير المسألة بدقة.
))( اعتم��اده عل��ى كت��ب علمي��ة عام��ة، م��ع ع��دم معرف��ة م��دى اعتماده��ا عن��د 

أهل التخصص.
)3( اعتماده على أصحاب الثقافات الواسعة، دون أصحاب التخصصات الدقيقة.

)4( عدم قدرته على فهم مصطلحات أهل التخصص.
)5( عدم سماعه لجميع وجهات النظر يف حالة اختالف المتخصصين يف المسألة.
)6( عدم قدرته على تحديد التخصصات المطلوبة يف تصوير الواقعة المسؤول عنها.

)7( تأثره بالرأي الديني للمتخصصين يف المسألة.
ولهذا وكما أش��رنا كلما كان االجتهاد يف مس��ائل الط��وارئ دائًرا يف حدود االجتهاد 
الجماعي من خالل ما توفره المؤسسات اإلفتائية والمجامع الفقهية كان أسلم وأقرب 

إلى الصواب من االجتهاد الفردي.
16- املرحلة الثانية: التكييف:

وفيها يتم إلحاق الصورة المسؤول عنها بما يناسبها من أشباهها ونظائرها يف أبواب 
الفق��ه ومس��ائله، وتخريجها على أصوله��ا التي تنبثق عنها، أو على فرع تش��رتك معه يف 
عل��ة حكمها، أو قاعدة تندرج يف س��ياقها، ويلزم أن يكون الفقيه صاحب بصيرة وخربة 

)1( إعالم الموقعين عن رب العالمين، ))/ 9)1(.
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ومرون��ة يف التعامل مع القضاي��ا المركبة من عدة وقائع متش��ابكة ومتداخلة، وأن يفهم 
اآلثار المتعددة لهذه الطوارئ، س��واء أكانت طبية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية، 
مث��ل نقصان المس��تلزمات الطبية أو انعدامه��ا، وكيفية التعامل مع ذل��ك -كما يف حالة 
حائج��ة فيروس كورونا المس��تجد )كوفي��د 19(- وما ه��ي الضوابط الت��ي يتعامل هبا 
المختص يف تلك المس��ائل؟ وكيف يوازن، وطريقة مفاضلته بين المستحقين للعالج؟ 
وكذل��ك عليه أن ي��درك آثارها االقتصادية التي قد تكون أكثر قس��وًة وفتًكا بالش��عوب 
من الجائحة نفس��ها، فمثاًل ما يرتتب على نقصان الس��لع -خصوًصا الس��لع األساسية، 
مع توقف حركة اإلنتاج وإغالق المصانع وتوقف االستيراد والتصدير- من صراعات 
ونزاع��ات قد يك��ون ضحاياها أضع��اف من افرتس��تهم الجائحة نفس��ها، أو عدم قدرة 
الن��اس على توفير األم��وال الالزمة لتحصيل تلك الس��لع الضروري��ة؛ النعدام مصادر 
دخلهم بتوقف حركة االقتصاد وإفالس العديد من المؤسسات، كل ذلك يجعل الفقيه 
ال ينظر بالمنظار الطبي يف التعامل معها كطارئة طبية فقط، بل عليه أن يوسع دائرة نظره 

حتى يدرك التكييف بمهارة كبيرة تعمل على تحقيق مقاصد الشرع الشريف.
والتكيي��ف يحت��اج إل��ى نظر دقيق، وق��د يختلف العلم��اء فيه، فيت��م الرتجيح حينئذ 
حسب قوة الدليل، والعمق يف فهم الواقع، وتحقيق المقاصد والمصالح ورفع الحرج، 

وهي األهداف العليا للشريعة اإلسالمية السمحة.
17- املرحلة الثالثة: مرحلة احلكم:

الحك��م الش��رعي هو: خط��اب اهلل تعال��ى المتعلق بأفع��ال المكلفي��ن باالقتضاء أو 
التخيير أو الوضع، ويؤخذ من الكتاب والس��نة واإلجماع، ويتم إظهاره أيًضا بواس��طة 

القياس وطرق االستدالل.
وألن أح��كام الطوارئ األصل فيها أهنا اس��تثنائية وأهنا ال تج��ري على أصلها، فإهنا 
تختل��ف ع��ن أح��كام الن��وازل والوقائع يف حال��ة االختي��ار، والتي يجب فيه��ا االلتزام 
بالنص��وص الش��رعية القطعي��ة بضوابطه��ا، وااللت��زام باإلجم��اع المتيق��ن، وااللت��زام 

بمقررات الهيئات العلمية والمجامع الفقهية واإلفتائية... إلخ.
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فهي -أي حالة الطوارئ- تخرج من ربقة تلك اإللزامات إلى إعمال القواعد العامة 
ًقا لمقاصد  المنظمة لحاالت الضرورة -والتي س��وف نش��ير إلى بعضها- وما كان محقِّ
الش��رع الش��ريف يف الحفاظ على النف��وس وصيانة المهج، فلم يع��د الدليل الجزئي يف 

حالة االختيار هو الفاعل والمنظم يف حالة الطوارئ.
18- أسباب اخللل يف الفتوى أثناء مرحلة احلكم:

)1( الجم��ود عل��ى األدل��ة المنظمة ألح��كام هذه المس��ائل يف ح��ال االختيار دون 
االضطرار.

))( التعصب المذهبي وادعاء الورع الكاذب المخالف للشريعة منطوًقا ومفهوًما.
)3( الجمود على نصوص الكتب الرتاثية.

ق��ال ابن القي��م : »من أفتى الن��اس بمجرد المنقول يف الكت��ب على اختالف 
 ، عرفه��م وعوائدهم، وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم، فقد ضل وأضلَّ
وكان��ت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختالف بالدهم 
وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما يف كتاب من كتب الطب على أبداهنم، بل هذا الطبيب 

الجاهل، وهذا المفتي الجاهل أضر على أديان الناس وأبداهنم، واهلل المستعان«)1(.
19- املرحلة الرابعة: اإلفتاء، أو التنزيل:

ويقص��د به إنزال هذا الحكم الذي توصل إليه عل��ى الواقع، وحينئذ فال بد عليه من 
التأكد أن هذا الذي س��يفتي به ال َيكِرُّ على المقاصد الش��رعية بالبطالن، أو يوقع الناس 
يف حرج أو مشقة وذلك ال يكون إال بالنظر يف المآالت، قال الشاطبي: »النظر يف مآالت 
األفعال معترب مقصود ش��رًعا، كانت األفعال موافق��ة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد ال 
يحكم على فعل من األفعال الصادرة عن المكلفين باإلقدام أو باإلحجام إال بعد نظره 
إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، مشروًعا لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة ُتدرأ، ولكن 
له مآل على خالف ما قصد فيه، وقد يكون غير مش��روع لمفس��دة تنش��أ عنه أو مصلحة 
تندفع به، ولكن له مآل على خالف ذلك، فإذا أطلق القول يف األول بالمشروعية، فربما 

)1( إعالم الموقعين عن رب العالمين، )3/ 66(.
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أدى اس��تجالب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا 
مانًعا من إطالق القول بالمشروعية، وكذلك إذا أطلق القول يف الثاين بعدم المشروعية 
ربما أدى اس��تدفاع المفسدة إلى مفسدة تس��اوي أو تزيد، فال يصح إطالق القول بعدم 
 ، المش��روعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إال أنه عذب المذاق محمود الَغبِّ

َجاٍر على مقاصد الشريعة«)1(.
وال بد أن يراعي طبيعة المرحلة التي يتصدى لها باالجتهاد؛ من كوهنا سريعة التغيير 
والتحول والتحور، وعدم استقرارها، فال بد أن يؤهل نفسه على تغيير فتاواه واجتهاداته 
يف حالة وجود ما يلزم لذلك، وأن يدرك أن فتواه بخصوص هذا الش��أن مداها يف أصله 

قصير، يجسد القاعدة الفقهية التي تقول: ما جاز لعذر بطل بزواله.
ق��ال ابن عابدي��ن: »فإن قلت: العرف يتغي��ر مرة بعد مرة، فلو ح��دث عرف آخر لم 
يقع يف الزمان الس��ابق، فهل يسوغ للمفتي مخالفة المنصوص واتباع العرف الحادث؟ 
قلت: نعم! فإن المتأخرين الذين خالفوا المنصوص يف المس��ائل المارة لم يخالفوه إال 
لحدوث عرف بعد زمان اإلمام، فللمفتي اتباع عرفه الحادث يف األلفاظ العرفية، وكذا 
يف األح��كام الت��ي بناها المجتهد على ما كان يف ع��رف زمانه وتغير عرفه إلى عرف آخر 
اقتداء هبم، لكن بعد أن يكون المفتي ممن له رأي ونظر صحيح ومعرفة بقواعد الشرع، 
حتى يميز بين العرف الذي يجوز بناء األحكام عليه وبين غيره، فإن المتقدمين شرطوا 
يف المفتي االجتهاد، وهذا مفقود يف زماننا، فال أقل من أن يش��رتط فيه معرفة المس��ائل 
بش��روطها وقيودها التي كثيًرا ما يسقطوهنا وال يصرحون هبا اعتماًدا على فهم المتفقه، 
وكذا ال بد له من معرفة عرف زمانه وأحوال أهله، والتخرج يف ذلك على أس��تاذ ماهر؛ 
ول��ذا قال يف آخر منية المفتي: لو أن الرج��ل حفظ جميع كتب أصحابنا ال بد أن يتتلمذ 
للفتوى حتى يهتدي إليها؛ ألن كثيًرا من المس��ائل يجاب عنها على عادات أهل الزمان 

فيما ال يخالف الشريعة«.))(

)1( الموافقات، )5/ 177- 178(.
))( عقود رسم المفتي، البن عابدين، ت د/ حامد العليمي، )ص06)(.
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20- أسباب اخللل يف الفتوى يف حالة الطوارئ:
)1( عدم النظر إلى المآل.

))( عدم مراعاة عوامل التغيير )الزمان والمكان واألشخاص والحال(.
)3( عدم االلتزام بضوابط الفتوى.

21- من مصادر اإلفتاء يف املسائل الطوارئ: 
هن��اك جملة من المصادر التي يمك��ن االعتماد عليها يف فتاوى الطوارئ، من أهمها 

ما يأيت، مع مالحظة أن الرتتيب المذكور ليس مقصوًدا لذاته:
22- املذاهب الفقهية: 

يعمل بما ورد يف المذاهب الفقهية إذا كانت اجتهادات الفقهاء قد تعرضت للمسألة 
المعروض��ة وتناولتها بالبح��ث والفحص وبينت األحكام الفقهية المالئمة والمناس��بة 

لها، وينبغي أن يراعى يف هذا الصدد ما يلي:
أواًل: ع��دم األخ��ذ يف االعتب��ار عوام��ل التغيي��ر م��ن الزم��ان والم��كان واألح��وال 
واألش��خاص؛ وذل��ك ألن واقعن��ا المعق��د اآلن أكث��ر تش��ابًكا ع��ن ذي قب��ل، فاآلث��ار 
االقتصادي��ة للط��وارئ مثاًل لم تك��ن مثل حالتن��ا وال قريبة منها، فال بد م��ن الحرفية يف 

التعامل مع ذلك.
ثانًيا: ل��ألدوات الحديثة ومناهج البحث العلمي المتط��ورة والتقدم المعريف الهائل 
أهمي��ة كبيرة يف الكش��ف عن العديد من الحقائق والتي تل��زم بتغيير الحكم المنصوص 
علي��ه يف كتب الفقه��اء لعدم علمهم هبا، ومن ذلك األهمية القصوى للتباعد الجس��دي 
يف مجاهبة األوبئة وأثر ذلك على أداء العبادات يف زمن الطوارئ وهذا زاد على الحجر 
الصحي الذي يفرض على المناطق الس��كنية ويضاف إلى ذلك ما أخرجه اإلمام أحمد 
يف مسنده عن النبي  قال: ))ال تديموا النظر إلى المجذمين، وإذا كلمتموهم 

فليكن بينكم وبينهم قيد رمح((.)1(

)1( مسند أحمد ت شاكر، )1/ 414(.
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ثالًثا: قد يظهر عن بحث المس��ألة مخالفتها للمذهب الفقهي للمتصدر، وهذا األمر 
ال يعد مشكلة خصوًصا يف قضايا الطوارئ؛ ألن الضرورة وعموم البلوى ورفع الحرج 
م��ن القضايا الت��ي ترجح العمل بمذه��ب المخال��ف؛ ألن الض��رورات إذا كانت تبيح 
المحظ��ورات، فمن باب أولى أن تبيح ت��رك معتمد المذهب إلى رأي آخر يف مذهبه أو 
خ��ارج مذهبه، دفًعا للضرورة الش��ديدة التي قد يقع فيها ويصع��ب معها تطبيق ما نص 

عليه يف مذهبه، ويكون عليه أن يعدل عنه لغيره. 
قال القرايف يف شرح تنقيح الفصول: »الثاين: قال يحيى الزنايت: يجوز تقليد المذاهب 
يف النوازل واالنتقال من مذهب إلى مذهب بثالثة شروط: أن ال يجمع بينهما على وجه 
يخالف اإلجماع؛ كمن تزوج بغير صداق وال ولي وال شهود، فإن هذه الصورة لم يقل 
هب��ا أحد، وأن يعتقد فيمن يقل��ده الفضل بوصول أخباره إلي��ه وال يقلده رميا يف عماية، 
وأن ال يتتب��ع رخ��ص المذاهب. قال: والمذاهب كلها مس��الك إل��ى الجنة وطرق إلى 

الخيرات فمن سلك منها طريًقا وصله«)1(.
23. القواعد والضوابط الفقهية:

وتفعي��ل القواع��د الفقهية وخصوًص��ا يف قضايا الطوارئ من خ��الل التخريج عليها 
يحت��اج لتحقق مجموعة من الش��روط الالزم��ة يف مثل هذا اإلجراء مثل الش��روط التي 
تتعل��ق بالقاعدة نفس��ها، من حيث صحتها وعدم معارضتها بم��ا هو أقوى منها يف باهبا، 
وكذلك الش��روط الواجبة يف الفرع المراد معرفة حكمه، من حيث توفر شروط القاعدة 
الت��ي يظ��ن اندراجه تحتها، وعدم وجود دليل خاص به يحكمه بخالفها))(، وس��يأيت يف 

المطلب التالي مزيد بيان عن القواعد الفقهية ذات الصلة بحالة الطوارئ.
24- األدلة الشرعية املعتربة:

ويش��مل ذل��ك النقلية منها س��واء الكتاب والس��نة، أو العقلية كالقي��اس والمصالح 
المرس��لة يف إط��ار مقاصد الش��ريعة، مع وج��وب التفرقة بين األدل��ة المنظمة لألحكام 

)1( شرح تنقيح الفصول، )ص)43(.
))( راجع يف ذلك: شوقي إبراهيم عالم، قواعد الفقه الكلية، دراسة نظرية تطبيقية على القواعد الخمس األمهات وما 

تفرع عنها من قواعد، ص 63 وما بعدها.
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الفقهي��ة يف ح��ال االختي��ار، وبي��ن األدل��ة المنظمة لألح��كام يف حالة االضط��رار، وأن 
حالة االضطرار لها خصوصية يقصد فيها الش��رع الش��ريف رفع المش��قة ودفع الحرج 
عن الناس، قال السرخس��ي يف األصول: »الحرج مدف��وع بالنص ويف موضع الضرورة 

يتحقق معنى الحرج لو أخذ فيه بالقياس فكان مرتوًكا بالنص«)1(.
فم��ا يقوم ب��ه بعض الناس من مجاهب��ة القرارات واألحكام الت��ي تصدرها المجامع 
الفقهية والمؤسس��ات اإلفتائية، ويشغب عليه بالنصوص الشرعية المحكمة والمتعلقة 
بحال��ة االختي��ار دون االضطرار، يعد هتجًما منهم على كتاب اهلل تعالى، وس��نة س��يدنا 
محم��د ، وما انبثق عنهم��ا وتفرع منهما من األدلة الش��رعية، وهذا يدفعنا 
إل��ى بذل مزي��د من الجهد يف إفهام الن��اس التفرقة بين حالة االختي��ار وحالة الطوارئ، 
ومس��تندات تلك القرارات واألحكام، وذلك حفاًظا على دين الناس، وحماية لهم من 

التهلكة التي يقذفهم فيها أرباب الجهل واإلفك.

)1( أصول السرخسي، ))/ 03)(.
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	املطلب الثالث: 
القواعد الفقهية اليت تنظم حالة الطوارئ 

25- متهيد وتقسيم:
نختم حديثنا بذكر بعض القواعد الفقهية التي تضبط األحكام وتنظم حالة الطوارئ، 
وهذه القواعد الفقهية التي نذكرها مصدرها الوحي الش��ريف، فلهذا تعد تلك القواعد 
دلي��اًل ش��رعيًّا، وذلك لكون مصدر القاعدة الوحي الش��ريف، فمن ه��ذه الناحية يمكن 
القول بأن القاعدة تعترب دلياًل، لكن ليس باس��تقالل، بل باعتبار الدليل الذي انبنى عليه 
حكمها، ويف هذا المعنى قال ابن النجار يف شرحه للكوكب المنير: »تشتمل على جملة 
من قواعد الفقه، تشبه األدلة، وليست بأدلة، لكن ثبت مضموهنا بالدليل، وصار ُيقَضى 
هب��ا يف جزئياهتا، كأهنا دليل على ذلك الجزئي، فلما كانت كذلك ناس��ب ذكرها يف باب 

االستدالل«)1(. 
ونؤك��د أن األح��كام المنظم��ة لح��االت الطوارئ أو االضطرار ليس��ت الس��تباحة 
الشريعة، وال النتهاك حرمتها، وال للتعدي على نصوصها، بل هي معربة ومفصحة عن 
رأي الش��رع الش��ريف ومحققة لمقاصده، بل إن مكانة المقاصد وبروزها ال يظهر بقوة 
إال من خالل تلك األحكام، فنرى من خاللها كيف حافظ الش��رع الش��ريف على نفس 
اإلنسان، ورفعه عنه كل ما يعرضها للخطر أو الضرر، وأوجبت كل ما يحميه ويصونه، 

وهكذا بقية المقاصد العليا للشريعة اإلسالمية.
دها الفقهاء اس��تنباًطا واس��تخراًجا من نصوص الش��ريعة وأدلتها،  وهذه القواعد قعَّ

وأفصحت عنها فروع الفقه وأصوله، ومن أهم تلك القواعد المهمة:
26- القاعدة األوىل: الضرر يزال:

قاع��دة: الض��رر يزال م��ن أمهات القواع��د الفقهية الك��ربى، والتي تع��رب وبدقة عن 
هوية الفقه اإلس��المي وفلسفته التشريعية البديعة، ويندرج تحت تلك القاعدة العظيمة 

)1( مختصر التحرير شرح الكوكب المنير، )4/ 439(.
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العديد من القواعد الكربى، والتي تنظم المنهج اإلسالمي يف التعامل مع الضرر وذلك 
بعدة طرق:

)1( بدفع��ه قب��ل وج��وده، وذل��ك بتحريمه، وتحري��م كل ما أدى إليه، وس��دِّ جميع 
الذرائع الموصلة له.

))( وبإزالته بعد وجوده، يف حدود ضوابط الش��ريعة وطرقها التي اتسمت بالحكمة 
العالية والواقعية الش��ديدة؛ إذ إهنا راعت أن يزال الضرر، ولكن ال يزال بضرر بمثله أو 

بأكرب منه.
)3( وبمعاقبة من تس��بب يف وقوعه بالقصاص منه، أو بتضمنه ما وقع منه أو تس��بب 

فيه.
)4( وبتحدي��د كيفي��ة التعايش مع ما ال ب��د منه وتحجيمه وتضيي��ق دائرته، وإال لزم 

العمل على إزالته متى أمكن، وعدم االعتبار بقدمه.
وق��د ج��اءت هذه القاع��دة من نصوص ش��رعية كثيرة، منه��ا ما جاء عن أبي س��عيد 
الخدري ، أن رسول اهلل  قال: ))ال ضرر وال ضرار، من ضار ضاره 

اهلل، ومن شاق شاقَّ اهلل عليه(()1(.
وق��ال الحافظ ابن عبد الرب: »فالضرر أن تضر بمن ال يضرك، والضرار أن تضر بمن 

قد أضر بك من غير جهة االعتداء بالمثل واالنتصار بالحق«))(.
وقي��ل: هما بمعنً��ى على التأكيد، وقيل: الضرر: ما تضر ب��ه صاحبك مما تنتفع أنت 
ر  به، والضرار: أن تضره من غير أن تنفع نفس��ك، ومت��ى قرن بالنفع لم يكن فيه إال الضَّ

ر ال غير)3(. والضُّ
إل��ى غي��ر ذل��ك م��ن األح��كام الش��رعية، ق��ال اإلم��ام الش��اطبي: »ف��إن الض��رر 
والض��رار مبث��وث منعه يف الش��ريعة كله��ا، يف وقائع جزئي��ات، وقواعد كلي��ات؛ كقوله 

ْس��نَاِد َعَلى  )1( رواه الحاكم يف المس��تدرك عل��ى الصحيحين ))/ 66( برقم )345)(، وقال: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ
َجاُه، ووافقه الذهبي. َشْرِط ُمْسلٍِم َوَلْم ُيَخرِّ
))( التمهيد، البن عبد الرب، )0)/ 159(.

)3( مطالع األنوار على صحاح اآلثار، )4/ 334(.
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ةلُۢ  َوِٰلَ تلَُض��ٓرَّ  }َل  { ]البق��رة: 31)[،  مْۚ وا َۡعَتدلُ ّلِ اٗرا  ِضَ نَّ  وهلُ تلُۡمِس��كلُ }َوَل   تعال��ى: 
بَِوَلَِها{ اآلية ]البقرة: 33)[.

ومن��ه النهي عن التعدي على النفوس واألموال واألعراض، وعن الغصب والظلم، 
وكل م��ا ه��و يف المعنى إضرار أو ضرار، ويدخل تحت��ه الجناية على النفس أو العقل أو 
النسل أو المال؛ فهو معنى يف غاية العموم يف الشريعة ال مراء فيه وال شك، وإذا اعتربت 

أخبار اآلحاد وجدهتا كذلك«)1(.
وه��ذه القاع��دة تعمل يف إطار مجموع��ة من القواع��د الفقهية التي تعرب عن فلس��فة 
اإلس��الم يف التعامل مع الض��رر، مثل قاعدة: يرتكب أخف الضرري��ن لدفع أعظمهما، 

وقاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
27- القاعدة الثانية: الضرورات تبيح احملظورات

رَّ َغۡيَ  وهذه القاعدة مستنبطة من نصوص شرعية كثيرة، كقوله تعالى: }َفَمِن ٱۡضطلُ
{ ]البقرة: 173[. بَاٖغ َوَل َعدٖ فََلٓ إِۡثَم َعلَۡيهِۚ

وهي تشير إلى أنه يرخص للمضطر أن ينال من المحرم بقدر ما يدفع عنه الضرورة، 
وه��و يف ذلك غير باٍغ يف الرتخص بتناول المحرم، وال عاٍد باس��تخدامها فوق الحاجة، 
وم��ن أمثل��ة هذه القاع��دة وتطبيقاهتا ما جاء به االس��تثناء يف النصوص الش��رعية، نحو: 
تردي��د كالم الكفر عن��د االضطرار مع انعقاد القلب على خ��الف ما ينطق به، كقول اهلل 
ۡفرِ َصۡدٗرا  َح بِٱۡلكلُ ن َشَ يَمِٰن َوَلِٰكن مَّ ۢ بِٱۡلِ ۡطَمئِ��نُّ ۥ ملُ ۡكرِهَ َوقَۡلبلُهلُ

لُ
تعال��ى: }إِلَّ َمۡن أ

ِ{ ]النحل: 106[. َفَعلَۡيِهۡم َغَضٞب ّمَِن ٱللَّ
ق��ال الش��اطبي: »فالتقدير أن من أكره؛ فال غضب علي��ه، وال عذاب يلحقه إن تكلم 

بكلمة الكفر وقلبه مطمئن باإليمان، ولم يقل: فله أن ينطق أو إن شاء فلينطق«))(.
وق��د ض��رب العلم��اء عدة أمثل��ة أخ��رى لتطبيقاهتا الش��رعية، من ذلك ق��ول اإلمام 
الزركشي: »ُأبيحت الميتة عند المخمصة، وإساغة اللقمة بالخمر لمن غص، ولم يجد 

)1( الموافقات، للشاطبي، )3/ 185، 186(.
))( الموافقات للشاطبي، )1/ 491(.
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غيره��ا، وأبيحت كلمة الكفر للمكره، وكذلك إتالف المال، وكذلك أخذ مال الممتنع 
من الدين بغير إذنه إذا كان من جنسه ولو كان بكسر بابه.

ولو صال الصيد على محرم فقتله دفًعا، ال ضمان؛ ألنه بالصيال التحق بالمؤذيات، 
وإذا عم الحراُم ُقطًرا بحيث ال يوجد فيه حالل إال نادًرا، فإنه يجوز استعمال ما يحتاج 

إليه، وال يقتصر على الضرورة«)1(.
وه��ذه القاع��دة تعمل يف إطار مجموع��ة من القواع��د الفقهية التي تعرب عن فلس��فة 
اإلس��الم يف التعامل مع آثار الضرورات، مثل قاع��دة: الضرورة تقدر بقدرها، وقاعدة: 

االضطرار ال يبطل حق الغير، وقاعدة: ما جاز لعذر بطل بزواله.
28- القاعدة الثالثة: املشقة جتلب التيسري:

وه��ذه القاعدة تبين أنه كلما جاءت المش��قة لتضيق على المرء التكاليف الش��رعية، 
ۡم ِف  جاء التس��هيل والتيس��ير ورفع الحرج، مصداًقا لقوله تعال��ى: }َوَما َجَعَل َعلَۡيكلُ
لُ َنۡفًس��ا إِلَّ  { ]الح��ج: 78[، وكذا ق��ول اهلل تعالى: }َل يلَُكّلِفلُ ٱللَّ ٱّلِي��ِن ِم��ۡن َحَرٖجۚ
ملُ  ملُ ٱۡليلُ��ۡ�َ َوَل يلُرِيدلُ بِكلُ لُ بِكلُ ولُۡس��َعَهاۚ{ ]البقرة:86)[، وكذا قول��ه تعالى: }يلُرِيدلُ ٱللَّ

{ ]البقرة:185[. َ�ۡ ٱۡلعلُ
وتستند هذه القاعدة إلى أصول شرعية كثيرة، من الكتاب الكريم، والسنة المطهرة، 

وعمومات الشريعة النافية للحرج. 
ملُ  ��ملُ ٱۡليلُۡ�َ َوَل يلُرِي��دلُ بِكلُ لُ بِكلُ فم��ن الق��رآن الكري��م: قول��ه تعالى: }يلُرِي��دلُ ٱللَّ
لُ َنۡفًسا إِلَّ ولُۡسَعَهاۚ لََها َما َكَسَبۡت  { ]البقرة: 185[، وقوله تعالى: }َل يلَُكّلِفلُ ٱللَّ َ�ۡ ٱۡلعلُ
ۡم ِف ٱّلِيِن  وََعلَۡيَها َما ٱۡكتََس��َبۡت{ ]البقرة: 86)[، وقوله تعالى: }َوَم��ا َجَعَل َعلَۡيكلُ

{ ]الحج: 78[.  ۡسلِِمَي ِمن َقۡبللُ ملُ ٱلۡملُ ىٰكلُ َو َسمَّ ۡم إِبَۡرٰهِيَمۚ هلُ بِيكلُ
َ
ِمۡن َحَرٖجۚ ّمِلََّة أ

وم��ن الس��نة: م��ا رواه البخ��اري وغيره م��ن حديث أب��ي هريرة  ع��ن النبي 
ُدوا َوَقاِرُبوا  يَن َأَح��ٌد إال َغَلَبُه، َفَس��دِّ ي��َن ُيْس��ٌر َوَلْن ُيَش��ادَّ الدِّ  ق��ال: ))إِنَّ الدِّ

ْلَجِة(())(. ْوَحِة َوَشْيٍء من الدُّ َوَأْبِشُروا، َواْسَتِعينُوا بِاْلَغْدَوِة َوالرَّ
)1( المنثور يف القواعد الفقهية، ))/ 317(.

))( أخرجه البخاري يف »صحيحه«، كتاب: اإليمان، باب: الدين يسر، 1/ 16، ح )39(.
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  ِقال: َخَطَب رسول اهلل  وما رواه الطرباين من طريق ابن عباس
ُه، َأال إِنَّ اهللَ َفَرَض َفَرائَِض َوَس��نَّ س��ننًا َوَحدَّ  فقال: ))إِنَّ اهللَ  َأْعَطى ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَّ
يَن َفَجَعَلُه َس��ْهًا َس��ْمًحا َواِسًعا ولم َيْجَعْلُه  َم َحَراًما وَش��َرَع الدِّ حدوًدا َأَحلَّ َحاال َوَحرَّ

َضيًِّقا(()1(.
وقد علم ضرورة أن الش��ريعة جاءت نافية للحرج رافعة للمش��قة، ناهية عن التعمق 
والتكل��ف الذي يؤدي إلى انقطاع العمل، أو انقط��اع المداومة فيه، كما جاء يف حديث 
جاب��ر بن عب��د اهلل عن النبي  أنه قال: ))إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، 
وال تبغ��ض إلى نفس��ك عبادة اهلل، ف��إن الُمنَْبتَّ ال أرًضا قطع وال ظه��ًرا أبَقى(())(، ثم إن 

الشارع لم يقصد التكليف بما ال يطاق وال بالشاق من األعمال.
قال الحافظ السيوطي: »واعلم أن أسباب التخفيف يف العبادات وغيرها سبعة:

األول: الس��فر. الثاين: المرض. الثالث: اإلكراه. الرابع: النسيان. الخامس: الجهل. 
الس��ادس: العس��ر وعموم البلوى. الس��بب الس��ابع: النقص، فإنه نوع من المش��قة؛ إذ 

النفوس مجبولة على حب الكمال، فناسبه التخفيف يف التكليفات«.)3(.

 ***
فهذا عرٌض موجز ألهم المسائل التي ينبني عليها التأصيل الشرعي لفقه الطوارئ، 
وهي مس��ائل تأطيرية يختلف النظر فيها أخًذا ورفًضا بناء على متغيرات الواقع بأس��بابه 

المختلفة المذكورة يف كتب الفقهاء.

نسأل اهلل تعاىل أن يرفع عن أمتنا لك وباٍء وبالٍء، وَصلىَّ اهلل وسلم وبارك ىلع سيدنا 
حممد، وىلع آهل وصحبه أمجعني. آمني.

)1( ج��زء م��ن حديث أخرجه أبو يعل��ى يف »مس��نده«: 4/ 343، ح )458)(. والطرباين يف »الكبي��ر«: 11/ 13)، ح 
))1153(، واللفظ للطرباين.

))( أخرجه البيهقي يف »الس��نن الكربى«: )3/ 7)(، ح )4743(، بلفظه، ويف »الش��عب«: )5/ 394(، ح ))360(. 
  وصحح روايته المرسلة، فقال: )ورواه أبو معاوية، عن محمد بن سوقة، عن محمد بن المنكدر، عن النبي

مرساًل، وهو الصحيح(.
)3( األشباه والنظائر، للسيوطي، )ص77 - 80(، باختصار.
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املراجع 

)1( إجابة السائل شرح بغية اآلمل، للصنعاين، ط. مؤسسة الرسالة، سنة 1408ه�، 
1988م.

))( األش��باه والنظائ��ر، للس��يوطي، ط. دار الكت��ب العلمية، الطبعة: األولى، س��نة 
1411ه�، 1990م. 

)3( بي��ان المختص��ر ش��رح مختص��ر اب��ن الحاج��ب، ألب��ي الثن��اء، ش��مس الدين 
األصفهاين، ط. دار المدين، السعودية، الطبعة األولى، سنة 1406ه�، 1986م.

)4( التقري��ر والتحبي��ر، البن أمير حاج، ط. دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، س��نة 
1403ه�، 1983م.

)5( هتذيب الفروق والقواعد السنية يف األسرار الفقهية، لمحمد بن علي بن حسين 
المكي المالكي، ط. عالم الكتب، د.ت. 

)6( التوقي��ف على مهمات التعاريف، للمن��اوي، ط. عالم الكتب، الطبعة األولى، 
سنة 1410ه�، 1990م.

)7( تيس��ير التحرير، لمحمد أمين المعروف بأمير بادش��اه، ط. دار الكتب العلمية، 
سنة 1403ه�، 1983م.

)8( الذخي��رة، للق��رايف، ط. دار الغرب اإلس��المي - بيروت، الطبعة األولى، س��نة 
1994م.

)9( رد المحت��ار على الدر المختار، الب��ن عابدين، ط. دار الفكر - بيروت، الطبعة 
الثانية، سنة )141ه�، )199م.

)10( ضواب��ط المصلحة يف الش��ريعة اإلس��المية، للدكتور/ البوطي، ط. مؤسس��ة 
الرسالة، سنة 1393ه�، 1973م.

)11( عالقة المصالح المرس��لة بالتطور والثبات يف التش��ريع اإلسالمي، للدكتور/ 
ماهر حامد الحولي، د.ط. 
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العدد الثالث واألربعون

))1( فتح القدير، البن الهمام، ط. دار الفكر، د.ت. 
)13( القاموس المحيط، للفيزوآبادي، ط. مؤسس��ة الرس��الة، الطبعة الثامنة، س��نة 

6)14ه�، 005)م.
)14( قواعد األحكام، للعز بن عبد السالم، ط. دار القلم، سنة 1)14ه�، 000)م.
)15( كش��ف األس��رار، لعالء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري، ط. دار الكتاب 

اإلسالمي، د.ت. 
)16( لس��ان الع��رب، الب��ن منظ��ور، ط. دار صادر – بي��روت، الطبعة الثالثة، س��نة 

1414ه�.
)17( المجموع شرح المهذب، للنووي، ط. دار الفكر، د.ت. 

)18( المصالح المرس��لة وإس��عافها للمفتين ال س��يما يف الغرب، للدكتور/ محمد 
موفق الغالييني، د.ط.

)19( الموافق��ات، للش��اطبي، ط. دار اب��ن عف��ان، الطبعة األولى، س��نة 1417ه�، 
1997م.

)0)( الن��وازل الفقهي��ة يف العم��ل القضائ��ي المغرب��ي، للدكت��ور/ عب��د اللطي��ف 
هداية اهلل، د.ط.
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احملتويات

12 ............................................................................. م�ة ِ
ّ
ُم�ةد

16 ............................................... �ة ا ل و�ةعر�ة�ف
�ف ا ول: مد

ل�أ لمطل�ف ا ا

29 ................ ر�أ لطوا �ةا ا ا �ف
ة
�ة �

رع�ة �ف
ل��ش لحكم ا �ف ا را

س�ةحف ه�ف ا
�ة م�ف

�ف ل�شا لمطل�ف ا ا

40 .................... ر�أ لطوا ل�ة ا م �ا
طف  �ة�ف

�ة
ل�ة ه�ة�ة ا

�ة ل�ف عد ا وا
ل�ة : ا ل�ش ل�شا لمطل�ف ا ا

ع............................................................................ 45 �ف لمرا ا


