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 Abstract : 

This paper aims to highlight the contributions of scholars in the 

consolidation of the intentional idea of activation and application in 
the jurisprudential approach in the facts of diseases and epidemics, 

which serves the system of jurisprudence in general and 

contributes to the formulation of a sober intentional jurisprudence 
research in the field of diseases and epidemics in the midst of 

suspicion and blurring of vision in this important issue in the life 

of The human being has been afflicted with affliction in this present 

time in the time of the Corona epidemic (Covid 19).. 
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 املنهج املقاصدي يف االجتهاد الفقهي يف زمن األوبئة 
 

 2 مرمي بنت سعيد بن محد العزرية
 

 :امللخص
االجتهادي يف وقائع تفعيال وتطبيقا يف املنهج    العلماء يف أتصيل الفكرة املقاصدية   إسهاماتهتدف هذه الورقة إىل إبراز  

صياغة حبث فقهي مقاصدي رصني يف جمال  األمراض واألوبئة، واليت ختدم منظومة االجتهاد الفقهي بصورة عامة وتسهم يف  
لوى يف هذا هذه القضية املهمة يف حياة اإلنسان وقد عمت هبا الباألمراض واألوبئة يف غمرة االشتباه وانطماس الرؤية يف  

 (.19)كوفيدالزمن احلاضر يف زمن وابء كوروان 
 .زمن األوبئة، االجتهاد الفقهي، املنهج املقاصدي الكلمات املفتاحية: 
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 : املقدمة

ابلتفريعات الفقهية واملبادئ الكلية واملنطلقات املنهجية اليت تتجلى فيها مركزية الفكرة    جدا  إن ابب األمراض واألوبئة ثري  
  العلماء يف أتصيل الفكرة املقاصدية تفعيال    إسهامات؛ مما يربز  والعمق الفهمي ألسرار التشريع وحماسنهاملقاصدية يف اخلطاب الشرعي  

واليت ختدم منظومة االجتهاد الفقهي بصورة عامة وتسهم يف صياغة حبث فقهي مقاصدي رصني يف جمال األمراض واألوبئة   وتطبيقا  
، فأضحت يف هذا الزمن احلاضر  يف غمرة االشتباه وانطماس الرؤية يف هذه القضية املهمة يف حياة اإلنسان وقد عمت هبا البلوى

  البحث والتعليل والتفصيل ال سيما مع كثرة اخللط وتباين االجتاهات يف االجتهادات املعاصرة احلاجة ماسة فيها أكثر إىل البيان و 
 . بني اإلفراط والتفريط يف استدعاء املقاصد الشرعية يف االجتهاد الفقهي

 

 : تتمثل يف اآليت:أهم أهداف الدراسة

الفقه يف حقيقته يهتم ابملقاصد اهتماما  واسعا  يربز ذلك  من أن    انطالقا  علماء الدين يف بناء املنظومة املقاصدية؛   إسهاماتإبراز   .1
يف اجتهادات علماءه وفتاوى الوقائع والنوازل، وتعليالت األحكام والنصوص ومراعاة املصاحل وفق مقتضيات الزمان واملكان ومرادات  

 ضمن أبوابه ومطوالته. الشارع وقدرات املكلف، رغم أنه بقي مبعثرا  يف بطون الكتب، ومتفرقا  
صياغة معايري حمكمة وأتصيل ضوابط رافده للميدان االجتهادي يف جمال األمراض واألوبئة من خالل إظهار البعد الوظيفي   .2

 والتنزيلي للمقاصد الشرعية يف هذه القضية، وإثبات إمكانية استثمار قواعدها وتفعيلها يف احلكم على جزئياهتا.
 

: يقوم البحث على املنهج االستقرائي يف مجع مادة املوضوع وترتيبها وتنسيقها، مع االلتفات إىل املنهج االستنباطي البحثية  املنهجيه
  التحليلي يف دراسة حمتواها واالستفادة منه يف التأصيل للموضع والتنظري له. وحماولة االتسام ابملوضوعية يف مواطن الرتجيح واالختيار 

اجة الداعية له، والتزام االختصار والبعد عن اإلطناب والرتكيز على املعاين املهمة واالكتفاء ابلتمثيل أببرز ما يوضح والنقد عند احل
 املعىن.

استخالص منهج آللية االجتهاد املقاصدي عند العلماء يف البحث الفقهي املتعلق ابألمراض  يتوقع من البحث    النتائج املتوقعة: 
 لى بعض األحكام الشرعية التفصيلية والقضااي املتجددة يف هذا الباب.واألوبئة، وتطبيقاته ع

 

اقتضت طبيعة الدراسة تناول املوضوع يف أربعة حماور: أوهلا يف بيان املنطلقات املفاهيمية لالجتهاد الفقهي املقاصدي    خطة الدراسة: 
يبني ضوابط رعاية الظروف الطارئة   يف زمن األوبئة، واحملور الثاين حول التأصيل الشرعي لتغري األحكام يف زمن األوبئة، واحملور الثالث

 يف مناذج تطبيقية فقهية لتغري األحكام بطروء وابء كوروان.الشرعية، واحملور الرابع  كاألوبئة يف األحكام
 وأسأل هللا التوفيق والقبول، والعفو عن التقصري والزلل. 
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 املطلب األول: املنطلقات املقاصدية لالجتهاد الفقهي املقاصدي يف زمن األوبئة 

 الفرع األول: احملددات املفاهيمية لالجتهاد املقاصدي يف زمن األوبئة

أقرهبا الستعمال األصوليني والفقهاء هو الغاية اليت تطلب   (3). أتيت كلمة املقصد يف اللغة على معاين كثريةأواًل: مفهوم املقاصد
. وأما يف االصطالح فإن األصوليني (5) ربة يف التصرفات(، و)املقاصد معت(4)وتبتغى من العمل، ومن ذلك قوهلم )األمور مبقاصدها(

القدامى مل يعنوا بوضع تعريف اصطالحي حمدد ودقيق للمقاصد، رغم استعماهلم هلا ورواجها بينهم؛ لطبيعة التدوين يف تلك العصور  
الشريعة ومرادها من إنزال الشرائع ووضع ابعتبارها غاايت    -وتداخلها مع علوم أخرى، ولوضوح مدلوهلا يف أذهاهنم واستحضارهم هلا

. وقد حاول العلماء احملدثون وضع حد ٍّ اصطالحي دقيق للمقاصد، ومنها:  (6)  األحكام، فهي روح التشريع اإلسالمي يف كل جماالته
استخالص تعريف للمقاصد . وميكن  (7)   ملراد مبقاصد الشريعة: الغاية منها، واألسرار اليت وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

 الشرعية أبهنا غاايت األحكام الشرعية العامة واخلاصة، والواجب على اجملتهد استحضارها عند النظر، وموافقة قصد املكلف هلا.

 

الصطالح  . ويف ا(8) كلمة األوبئة مفردها وابء، وأتيت يف املعاجم اللغوية على معىن كل مرض عام، أو الطاعون اثنياً: مفهوم األوبئة.  
، وجاء يف قاموس الطيب أبنه: هو تفشي مرض معني عند سكان جمتمع معني واصابتهم هبذا املرض بوقت (9) هو اسم لكل مرض عام

 .(10)  واحد

 

هو مصطلح إضايف مركب من لفظ االجتهاد واملقاصد، وقد تقدم تعريف املقاصد، وأما االجتهاد  اثلثاً: مفهوم االجتهاد املقاصدي.  
جهة   من  املقصود  طلب  يف  اجملهود  وبذل  شرعي،  حبكم  ظن  له  ليحصل  الوسع  الفقيه  استفراغ  أبنه  ويعر ف  اجلهد،  من  فهو 

واألدلة الشرعية؛ الستجالء معانيها وتعيني مقصديتها   . وعليه فإن االجتهاد املقاصدي يتمثل يف الغوص يف النصوص(11)االستدالل

 

، )بريوت: دار صادر،  1( منها الطلب واألمُّ، والتوجُّه إىل الشيء، واالستقامة والعدل والتوسط. ينظر: حممد بن أكرم بن منظور: لسان العرب، ط3) 
 . 738، ص2؛ إبراهيم مصطفى وآخرون: املعجم الوسيط، حتقيق جممع اللغة العربية، )د. م: دار الدعوة، د. ت(، ج354 – 353، ص3د. ت(، ج

؛ 22، ص1م(، ج1991هـ،  1411( اتج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف بن السبكي: األشباه والنظائر، )بريوت: دار الكتب العلمية،  4)
 .  255، ص1ج(،    أبو حممد عبدهللا بن حممد البهلوي ابن بركة: اجلامع، حتقيق وتعليق: عيسى حيىي الباروين، )مسقط: وزارة الرتاث القومي والثقافة، د.ت

حممد اللخمي الشاطيب: املوافقات يف أصول الشريعة، حتقيق: حممد عبد القادر الفاضلي، )بريوت: املكتبة  بن موسى  بن ( أبو إسحاق إبراهيم 5)
 . 326، ص2م(، ج2003 -هـ1423العصرية، 

؛ حممد  17م(، ص2007 -هـ1428العاملي للفكر اإلسالمي، ، )فرجينيا: املعهد 5( ينظر: أمحد الريسوين: نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب، ط6)
؛ نور 35هـ(،  ص1430، )السعودية: دار ابن اجلوزي، 2سعد بن أمحد بن مسعود اليويب: مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها ابألدلة الشرعية، ط

م(،  2003- هـ1424، )الرايض: مكتبة الرشد، 2جريني، طالدين خمتار اخلادمي: املقاصد يف املذهب املالكي خالل القرنني اخلامس والسادس اهل
 .  35-33ص

 . 111م(، ص2011 -هـ1432، )القاهرة: دار السالم، 1( عال ل الفاسي: مقاصد الشريعة ومكارمها، دراسة وحتقيق: إمساعيل احلسين، ط7)  
 .937، ص2سيط، ج؛ إبراهيم مصطفى وآخرون: املعجم الو 189، ص1( ينظر: ابن منظور: لسان العرب، ج8)  
 .69حممد بن يعقوب الفريوز آابدي: القاموس احمليط، )بريوت: مؤسسة الرسالة، د.ت(، ص( 9)  
  https://web.archive.or( ينظر: القاموس الطيب يف موقع رابط 10)  
 .76هـ(،  ص1405، )بريوت: دار الكتاب العريب، 1( ينظر: علي بن حممد بن علي اجلرجاين: التعريفات، حتقيق: إبراهيم األبياري، ط11)
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يف ضوء الشريعة، واعتبار املآالت والغاايت؛ ألجل   واجلمع بني الكليات واألدلة اخلاصة، والعناية جبلب املصاحل ودرء املفاسد مطلقا  
الشريعة وااللتفات إليها واالعتداد هبا يف عملية االجتهاد  ، وميكن تعريفه أبنه العمل على مبقاصد  (12)التوصل إىل احلكم الصحيح منها

 .(13) الفقهي 

 

 الفرع الثاين: املنطلقات املقاصدية لبناء األحكام وتغريها يف زمن األوبئة

رعاية   إىل ضرورة  داعية  مقاصدية  وحيثيات  منطلقات  وأحكامه ميكن مالحظة  التشريع اإلسالمي  منهج  التأمل يف  عند 
 ارها يف االجتهاد يف زمن األوبئة واألمراض املعدية، وميكن إجيازها يف اآليت: املقاصد واستثم

 

 أواًل: البعد املقاصدي للتشريع اإلسالمي 

يَايَ  َلِمنَي ﴾   احلياة بكل أنشطتها وسيلة لتحقيق مقصد العبودية هلل تعاىل: ﴿ُقۡل ِإنَّ َصاَليت َوُنُسِكي َوحَمۡ َومَمَايت ّلِلَِّ َربِ  ٱۡلعََٰ
العاجل واآلجل، وترمي مجلة    - بل الشرائع كلها-[، ولقد وضعت الشريعة اإلسالمية  162]األنعام:   العباد يف  لتحقيق مصاحل 

. ومقاصد الشريعة اإلسالمية هي الغاية منها، واألسرار  (14) أحكامها إىل حتقيق مقاصد عامة من جلب املصاحل ودفع املفاسد عنهم
. (16) ؛ وهي القواعد الكلية واألصول العامة الثابتة اليت تبىن عليها الفروع واألحكام(15) اليت وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

مي واالجتهاد فيه خصوصا مبنأى عنها؛ ألهنا فاملقاصد هي روح التشريع اإلسالمي يف كل جماالته اليت ال ميكن النظر يف الفقه اإلسال
؛ بل هي دليل مع كل دليل، ودليل يف كل دليل، إضافيا    اإلرادة التشريعية للحاكم الذي هو هللا تبارك وتعاىل، وهلذا هي ليست دليال  

كامل بينهما. فكل نص  . فالشريعة أحكام تؤخذ منها مقاصد ومقاصد تؤخذ منها أحكام، فهناك متازج  (17) وهي جزء من كل دليل
 يريد الفقيه أن يستعمله حتضر املقاصد فيه، فينظر يف النص واللفظ والكلمة واحلكم على ضوء املقاصد؛ حىت يكون فهمه سديدا  

. ومن املقرر عند األصوليني واملعمول به يف اجتهاداهتم جواز تعليق األحكام على املقاصد واملصاحل الكلية (18)   ورشيدا    ومنسجما  

 

يف عمان ( ينظر: وهبة مصطفى الزحيلي: فقه التعليل وفقه املقاصد )فقه الواقع يف ضوء مقاصد الشريعة(، حبث مقدم يف ندوة تطور العلوم الفقهية 12)
 .37ثامنة، بعنوان )الفقه اإلسالمي واملستقبل واألصول املقاصدية وفقه التوقع(، صال
،  1صرة(، ط( ينظر: نور الدين خمتار اخلادمي: االجتهاد املقاصدي )حقيقته، اترخيه، حجيته، ضوابطه، مستلزماته، جماالته، معامله وتطبيقاته املعا13)

 .39م(، ص2010-هـ1431)بريوت: دار ابن حزم، 
عبد السالم السلمي: قواعد األحكام يف إصالح األانم )القواعد الكربى(، حتقيق: نزيه كمال محاد وعثمان مجعة   بن ( عز الدين عبد العزيز14)  

؛ حممد الطاهر ابن عاشور: مقاصد  5، ص1؛ الشاطيب: املوافقات، ج74، 14، ص1م(، ج2010 -هــ1431، )دمشق: دار القلم، 4ضمريية، ط
 .  13م(، ص2009 -هـ2430، )تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع؛ مصر: دار السالم، 4سالمية، طالشريعة اإل

 . 111( الفاسي: مقاصد الشريعة ومكارمها، ص15)  
س  ، )جدة: دار األندل1مسفر بن علي بن حممد القحطاين: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية املعاصرة، دراسة أتصيلية تطبيقية، ط( ينظر: 16)

 .417صم(، 2003-هـ1424اخلضراء، 
 .120م(، ص2009هـ، 1430، )القاهرة: دار السالم ؛ الرابط: دار األمان، 1( أمحد الريسوين: حماضرات يف مقاصد الشريعة، ط17)
 .119( ينظر: املرجع نفسه، ص18)
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والقواعد الكلية املستندة إىل أحكام اثبتة األصول مستقرة يف الشريعة بضوابطها املعروفة عندما نكون بصدد مسألة ال نص فيها وال  
 .(19) قياس

وموضوع األوبئة واألمراض   يف ابب الفقه عموما  -وتقرير هذه املسألة حيث على ضرورة رعاية مقاصد الشريعة يف االجتهاد  
 وأمهية استثمار قواعدها وأسسها؛ فإهنا مالزمة لكل عمل فقهي ال تنفك عنه. -م منهاملعدية ابب عظي

 

 اثنياً: خصائص التشريع اإلسالمي 

يكتسب أمهية قضية األوبئة واألمراض واالجتهاد فيها يف إطار مقاصد الشريعة  من خصائص الشريعة اإلسالمية اليت تتميز 
أبصالتها ورابنيتها وتوازهنا وواقعيتها ويسرها وصالحيتها لكل زمان ومكان وعمومها لكل الناس ومشوهلا لكل األحكام اليت ترعى  

ب متيزها ابلثبات والدوام، مبا يقتضي متيز اإلسالم بصفتني رئيسيتني مها الثبات والتطور؛ أي ثبات  مصاحلهم لكل زمان ومكان، جبان
كيف  املبادئ واألصول وتطور الوسائل واألساليب واألحكام املبنية على املصاحل املتغرية، مما تتيح للشريعة اإلسالمية املرونة والسعة والت

ل زمان ومكان. ابإلضافة إىل أن التشريع اإلسالمي قائم على مبدأ التيسري والتخفيف ورفع  مع كل جديد، والقابلية للتطبيق يف ك
ت احلياة، فاليسر ظاهر واحلرج منفي، فال مشقة تعجز املكلفني عن أداء ما  جدا  احلرج واملشقة الذي يتيح التفاعل املرن مع مست

يِن ِمْن َحرَجٍّ ﴾ ]احلج: تعاىل: طلب منهم، وال حرج يلحقهم مما كلفوا به، ويدل على ذلك قوله  . [78﴿ َوَما َجَعَل َعلَْيُكْم يف الدِ 
كل تلك املعاين واالعتبارات املقاصدية املتمثلة يف خصائص الشريعة اإلسالمية تشكل دوافع ذاتية لرعاية املقاصد يف االجتهاد 

فس ودينها وإجياد احلكم الشرعي املناسب لكل انزلة فيها من  هتا املتعلقة حبفظ النجدا  خاصة يف قضية األوبئة واألمراض املعدية ومست
 أجل إثبات صالحيتها ومرونتها وفاعليتها املستوعبة حلركة التطور يف مناحي احلياة. 

 

 اثلثاً: األوبئة واألمراض املعدية قضية كلية عامة 

ه البعد الفردي واجلماعي، مما يستلزم جتاوز  من مزااي الفقه اإلسالمي أن صياغته للتكاليف الشرعية أتيت على حنو يتكامل في
الصيغة الفردية للتكاليف الشرعية املؤسسة على رؤية تفصم بني البعد الفردي والبعد اجلماعي للتكليف الشرعي؛ ألنه منهج لنظام 

حرم اخلمر كوهنا  ثال   حياة للمجتمع أبكمله. والتشريع اإلسالمي طافح مبراعاة التكاليف على حنو متوازي ملختلف املستوايت، فم
هلل يف كل خطرة؛   ابهلل يف كل حلظة، مراقبا    تذهب ابلعقل وتنايف اليقظة الدائمة اليت يفرضها اإلسالم على كل مسلم؛ ليكون موصوال  

له وللجماعة  لذاته وللذاته، فعليه يف كل حلظة تكاليف تستوجب اليقظة الدائمة، عليه تكاليف لربه ولنفسه وأله  فإن الفرد ليس مرتوكا  
 .(20) املسلمة اليت يعيش فيها، وتكاليف لإلنسانية كلها ليدعوها ويهديها

 

، )مصر: دار الوفاء،  4الفقه، حتقيق: عبد العظيم حممود الديب، طيوسف اجلويين: الربهان يف أصول  بن  عبد هللا بن ( ينظر: أبو املعايل عبد امللك19)
؛ أبو احلسن تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي: اإلهباج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول  721، ص2هـ(، ج1418

 .185، ص3هـ(، ج1404، )بريوت: دار الكتب العلمية، 1للبيضاوي، حتقيق: مجاعة من العلماء، ط
 . 977، ص7م(، ج2004هـ، 1425، )دار الشروق، 34( ينظر: سيد قطب: يف ظالل القرآن ط20)
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ويف جمال األوبئة رغم أنه ألول وهلة يبدو أنه أمر شخصي لكنه يف واقع املنهج اإلسالمي كغريه من األحكام هو أمر خيص  
ومحاية أنفسهم وجمموع اجملتمع؛ ألن ذلك يعود على اجلماعة  جمموع األمة كذلك، فألزم ضرورة تعاون األفراد وتكاتفهم يف وقاية  

حبفظ نفسها وكياهنا ودينها، وضرر األوبئة ال حمالة يضعف األمة بضعف صحة أفرادها وعقوهلم بعواقب ومضاعفات تلك األمراض  
النفس والنسل، مما يضعف منظومتها الصحية واملالية واالجتماعية و  للنفوس واملؤثرة يف  اآلاثر السلبية  املهلكة  هكذا دواليك جتر 

بعضها بعضا وتتداخل يف إضعاف خمتلف جماالت احلياة لألمة؛ فمن هنا شرعت األحكام الشرعية املنظمة واحملافظة على النفس 
 البشرية وسبل الوقاية والتعامل معها عند نزوهلا. 

 

 املقاصد  الفرع الثالث: موقع مقصد صيانة النفس ووقايتها من األوبئة يف منظومة

 أواًل: موقعه من الكليات اخلمس 

عليها  للعباد، وتلك املصاحل ترجع إىل مقاصد كلية متفق  العام من الشريعة هو جلب الصالح ودرء الفساد  إن املقصد 
.  وميكن استجالء (21)ومقطوع هبا عند األمة فهي جزء منها، وهي الضرورايت اخلمس: حفظ الدين والنفس والنسل واملال والعقل

مقاصد الشرع يف جانب صيانة النفس من األمراض واألوبئة  يف حفظ الكليات اخلمس الكربى من خالل التأمل يف النصوص  
 الشرعية واالهتداء لغاايهتا وحكمها، فهو يهدف إىل حفظ النفس وتتقاطع معه الضرورايت األخرى، وميكن بيانه على النحو اآليت:

ظ النفس من األمراض واألوبئة يؤدي إىل حتقيق مقصد العبودية واخلضوع هلل وإقامة شرعه يف األرض؛ ألن  إن حفحفظ الدين:   (1
 احلياة بكل أنشطتها وسيلة لتحقيق مقصد العبودية هلل تعاىل، فقد أمر هللا تعاىل أبكل الغذاء احلالل وقرن ذلك بعبودية هللا واإلميان

ُه تـَْعُبُدو :  به سبحانه،  كما جاء يف قول جل جالله ُتْم ِإايَّ ﴾ ١٧٢نَ ﴿اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَي ِبَاِت َما َرَزقْـنَاُكْم َواْشُكُروا ّلِلَِّ ِإْن ُكنـْ
احلياة ، مما يدل على ضرورة االقتصار على األطعمة املباحة والنافعة لدين املرء ونفسه، واليت تقويه ألداء رسالته يف  [172]البقرة:  

، جبانب رعاية اآلاثر السلبية الناشئة عن تناول  (22) وواجباته الدينية واحلياتية وجتعله مستجاب الدعاء كما نص احلديث الشريف
أهنا تسبب له كثري من األمراض، وبعضها يؤدي إىل الوفاة، كما    األطعمة احملرمة واخلبيثة والضارة بدين املرء ونفسه، وقد ثبت طبيا  

ر على سلوك اإلنسان وصفاته، وجتعله سيء األخالق والطباع، فكان يف حترميها مراعاة ملصاحل العباد ودفع املفاسد عنهم. أهنا تؤث
وقد حرم هللا تعاىل بعض األشياء الضارة بصحة اإلنسان واملهلكة له، مثل بعض أنواع احليواانت كاخلنزير وامليتة وغريها واألغذية  

 كاخلمر وحنوه. 
لقد قصدت الشريعة اإلسالمية إىل حفظ النفس اإلنسانية من خالل إجياب ما يقيم هبا حياهتا من جهة الوجود،   حفظ النفس:  (2

كاألكل والشراب فهو وسيلة لبناء جسم اإلنسان ومنوه وحفظه من العلل واألمراض وتقويته للقيام برسالته ودوره الذي خلق ألجله،  

 

 .38، ص1( الشاطيب: املوافقات، ج21)
﴿اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن  : "أيها الناس: إن هللا طيٌب ال يقبل إال طيبا ، وإن هللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني، قال: قال رسول هللا   (22)

ُه تـَْعُبُدوَن﴾ ]البقرة:  ُتْم ِإايَّ السفر أشعث أغرب، ميد يديه إىل السماء: اي رب، اي رب،   ، مث ذكر الرجل يطيل[172طَيِ َباِت َما َرزَقْـَناُكْم َواْشُكُروا ّلِلَِِّ ِإْن ُكنـْ
كتاب )الزكاة(، ابب )قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها(،  ". أخرجه مسلم يف  ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي ابحلرام، فأىن يستجاب له

 .703، ص2(، ج10115برقم )
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﴿ َواَل تـُْلُقوا  العدم كمنع تعريضها ألي ضرر وسبب ملرض ووابء مهلك، قال تعاىل:  ابإلضافة إىل جهة ما حيفظها من الفوات و 
علم أن هللا تبارك وتعاىل ال حيرم ما حيرم إال صيانة لعباده، ومحاية هلم من ايقول السعدي: و  [195أِبَْيِديُكْم ِإىَل التـَّْهُلَكِة ﴾ ]البقرة: 

؛ وذلك ألن األضرار واملهالك اليت تؤذي النفس اإلنسانية تعطله  (23) د ذلك، وقد ال يبنيالضرر املوجود يف احملرمات، وقد يبني للعبا
عن أداء حقوق هللا وحقوق العباد، ومقصد القرآن من حترمي اخلبائث هو إصالح اجلسم إصالحا  يتالءم مع وظائف اإلنسان يف هذه  

 .(24) احلياة، ميكنه من السعي هلا يف أحسن األحوال
َ حيُِبُّ  وقد أوجبت عليهم الطهارة واختاذ أسباهبا اليت حتفظ هلم سالمة أنفسهم من األمراض واألوبئة، قال تعاىل:   ﴿ ِإنَّ اّلِلَّ

رِينَ  أِبَْيِديُكْم ﴿ َواَل تـُْلُقوا  ، وألزمتهم إبنقاذ األرواح واألنفس من اهلالك، يقول تعاىل:  [222﴾ ]البقرة: ٢٢٢التـَّوَّاِبنَي َوحيُِبُّ اْلُمَتَطهِ 
وجعلته من مقاصد الشريعة الضرورية وحقا لكل فرد ابلوقاية من األمراض واألسقام قبل حدوثها   [195ِإىَل التـَّْهُلَكِة ﴾ ]البقرة:  

. وقال رسول (25) : "إن هللا أنزل الداء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، وال تتداووا حبرام"وابلتداوي بعد حدوثها، وقد قال  
، وقال عليه الصالة (26)أبرض فال تقدموا عليه، وإذا وقع أبرض وأنتم هبا فال خترجوا فرارا منه"  -الطاعون–: "إذا مسعتم به  هللا

 .(27)والسالم: "ال َضَرَر وال ِضرَاَر"
اخلبائث واحملرمات اليت  يتجلى مقصد حفظ العقل ورعاية الشارع احلكيم له من الضرر والفساد يف حترمي استعمال  حفظ العقل:   (3

ال حمالة مضرة ابلصحة ومهلكة للنفس البشرية وتعرضها لألمراض واألوبئة، كاخلمر الذي يذهب ابلعقل ويعرض لألمراض املؤثرة  
 على قيامه بوظيفته املنوطة به يف التكليف. 

يتعرض هلا وسالمة نسله، ومن ذلك منع عليه إن العالقة قوية بني ما طريقة عيش اإلنسان يف احلياة واملؤثرات اليت حفظ النسل:  (4
ما   -أي الكحول-تناول األطعمة املصنعة احملتوية على مواد حمرمة وجنسة حتقيقا  ملقصد حفظ النسل، قال ابن عاشور: ومن آاثمها 

. وقد أشارت بعض الدراسات (28) قرره األطباء املتأخرون أهنا تورث املدمنني عليها أضرارا يف الكبد والرئتني والقلب وضعفا  يف النسل
إىل احتمال وجود عالقة بني استعمال بعض املواد املضافة لألطعمة كهرموانت النمو لألنعام بغية تسريعها واحلصول على حلم خال  

 وظيفيا    من الدهن وبني أمراض أتخر النمو لدى األجنة وضعف املقاومة لديها أو تشويهها، وكذلك تسبب بعض اهلرموانت خلال  

 

الرمحن يف تفسري كالم املنان )تفسري السعدي(، حتقيق: ابن عثيمني، )بريوت:  مؤسسة الرسالة،  ( عبد الرمحن بن انصر السعدي: تيسري الكرمي 23)
  .219، ص1م(، ج2000 -هـ1421

 .235م(، ص2008-هـ1429، )بريوت: دار ابن حزم، 1( ينظر عبد الكرمي حامدي: مقاصد القرآن من تشريع األحكام، ط24)
أبو داود سليمان بن األشعث  [. 7، ص4(، ج3874لطب(، ابب )يف األدوية املكروهة(، برقم )( أخرجه أبو داود يف سننه، يف كتاب )ا25)

 السجستاين األزدي: سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، )بريوت: دار الفكر. د.ت(.
﴾ ٩ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَِّقيِم َكانُوا ِمْن آاَيتَِنا َعَجب ا﴿أَْم َحِسْبَت َأنَّ ( أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب )األنبياء(، ابب )قوله تعاىل: 26

؛ وأخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب )السالم(، ابب )الطاعون والطرية والكهانة وحنوها(، برقم  1281، ص3(، ج3286برقم ) [9]الكهف: 
،  3ي: اجلامع الصحيح املختصر، حتقيق: مصطفى ديب البغا، ط.  ]ينظر: أبو عبدهللا حممد بن إمساعيل البخاري اجلعف1737، ص4(، ج2218)

 م([. 1987 -هـ 1407)بريوت: دار ابن كثري؛ اليمامة، 
(27( برقم  املرفق(،  )القضاء يف  )األقضية(، ابب  أخرجه مالك يف املطأ، يف كتاب  أبو عبدهللا  .745، ص2(، ج1429(  أنس  بن    ]ينظر: مالك 

عي: مسند  األصبحي: موطأ اإلمام مالك، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، )مصر: دار إحياء الرتاث العريب، د.ت(؛ أبو عبد هللا حممد بن إدريس الشاف
 .] الشافعي، )بريوت: دار الكتب العلمية، د.ت(

 .344، ص2م(، ج1997توزيع، ( حممد الطاهر ابن عاشور: تفسري التحرير والتنوير، )تونس: دار سحنون للنشر وال28)
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% كما تتسبب مباشرة يف سرطان  50لدى الشباب حيث ختفض اخلصوبة وتنقص نسبة اهلرمون الذكري وتقلل النطاف إىل أدىن من  
( تعرب إىل األطفال عرب حليب الرضاعة فيؤثر عليهم يف  DDTاخلصي، وبعض املواد املضافة تعرب إىل حليب األطفال )مثل مادة  

 .(29) التعلمظهور عجز واضح يف السلوك وأتخر يف 
إن املال يف الشرع هو وسيلة الغرض منها اإلنفاق يف وجوه املصاحل األخروية والدنيوية، وعليه حيرم االعتداء عليه وإتالفه    حفظ املال:  (5

النفس من األمراض واألوبئة وصيانتها هو يف حقيقته حفظ للمال من إهالكه يف عالج تلك  وتبذيرا    وإضاعته سرفا   . ويف وقاية 
مراض واألوبئة وعواقبها، وتوفريا  له  الستخدامه يف مصاحل أخرى تعود له ابخلري والصالح. وعلى مستوى البعد االقتصادي لألمة األ

عموما فذلك األمر ابلغ األمهية يف مصري أي أمة، فاملقصد الشرعي من حفظ املال على مستوى اجلماعة واألمة  هو أن تكون أموال  
البتناء أساس جمدها واحلفاظ على مكانتها؛ حىت تكون مرهوبة اجلانب، مرموقة بعني االعتبار، غري حمتاجة إىل  األمة عدة  هلا وقوة   

. وذلك يفيد األمة يف التحرر من ربقة التبعية للغري واالستفادة  (30)من قد يستغل حاجتها، فيبتز منافعها ويدخلها حتت نري سلطانه
والدواء واحتياجاهتا األساسية واحلاجية والكمالية، مما ميكنها من القضاء على إشكال وجود    يف حتقيق االكتفاء الذايت من الغذاء

احملرم واملضر بني األغذية املهلك للصحة والنفس، وكذلك استفادة األمة من تلك األموال يف تطوير نفسها وتشغيل أبنائها يف تلك  
 ومن مث القضاء على الفقر بينهم. املصانع مما يؤدي إىل املسامهة يف القضاء على البطالة 

 
 اثنياً: موقعه من مراتب املقاصد 

، وإدراك هذا األمر مهم  (31) إن املقاصد الكلية اخلمس تتدرج فيها املصاحل إىل رتب ثالث: الضروري واحلاجي والتحسيين
ت يف شىت األبواب الفقهية، فإنه يوجد الكثري من القضااي  جدايف املوازنة والرتجيح بني املصاحل واألحكام املتعلقة ابلنوازل واملست  جدا  

املعاصرة تزاحم احلاجيات والتحسينيات فيها الضرورايت؛ بل وتتقدم عليها؛ فيستلزم االجتهاد املعاصر فيها أن يوظف معايري التفاضل  
 راتب. بني تلك امل

فاملقاصد الضرورية هي ما ال بد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا، حبيث إذا فقدت مل جتر مصاحل الدنيا على استقامة؛ بل  
فهي »املفتقر    . وأما املقاصد احلاجية(32)على فساد وهتارج وفوت حياة، ويف األخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع ابخلسران املبني

 

( ينظر: ابمحد بن أرفيس: األطعمة املصنعة احلديثة بني التأصيل الشرعي والتحليل العلمي، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه،  29)
 .226م، قسنطينية: جامعة األمري عبدالقادر للعلوم اإلسالمية، ص2009هـ/1430

 .79، ص15ير، ج( ينظر: ابن عاشور: تفسري التحرير والتنو 30)
وإن نصوا عليها يف هذه -مل يقصر األصوليون القدامى الكليات اخلمس )الدين والنفس والعقل والنسل واملال( يف درجة الضرورايت فقط  (31)

فيها على  ولكن تنظرياهتم وتفريعاهتم طافحة مبا يدل على استحضارهم تعلق مجيع تلك الكليات جبميع رتب املصاحل األخرى، وتدرجها -الدرجة
يذكرون   مستوايت األهم فاألهم، فرتاهم يذكرون يف رتبة احلاجيات الرخص املخففة للمشقة ابملرض والسفر يف جانب حفظ الدين، ويف رتبة التحسينات

اعة الغذاء احلالل  الطهارات وسرت العورة والتقرب ابلنوافل وحنوها مما يتعلق حبفظ الدين، ويف ذات الدرجة من جانب حفظ النفس يصنفون أخذ صن
م يف مقدمة  وحماسن اآلداب اإلسالمية يف عادات األكل واللبس وغريها من األمثلة والفروع املنبنية عليها. وقد نص الشاطيب على هذا املعىن والتقسي

حسب أمهيتها، وهي ما أطلق  ، وقال البوطي بعد أن ذكر الكليات اخلمس: »إن وسيلة حفظ هذه األمور اخلمسة تتدرج يف ثالث مراحل  املوافقات
؛ حممد سعيد رمضان البوطي: ضوابط  1، ص1عليه علماء األصول اسم: الضرورايت واحلاجيات والتحسينيات...«. ينظر: الشاطيب: املوافقات ج

 .131، صم(2005، )دمشق: دار الفكر، 4املصلحة يف الشريعة اإلسالمية، ط
 .7، ص2( الشاطيب: املوافقات، ج32)
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إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج واملشقة الالحقة بفوت املطلوب، فإذا مل تراع دخل على املكلفني  
  وأما املقاصد التحسينية فهي ما يقع   .(33)على اجلملة احلرج واملشقة ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي املتوقع يف املصاحل العامة«

موقع التحسني والتزيني والتكميل حلال الفرد واألمة، من غري ضرورة وال احتياج؛ حىت يقوم الفرد بدوره يف الكون ويعيش آمنا مطمئنا،  
 .(34) وتكون األمة هلا منظر حسن مقبول بني األمم يعينها من أداء رسالتها فيها

ق حبفظ النفس وصيانتها من اهلالك، وأما أحكام احلالل من الغذاء يف رتبة الضرورايت ألنه مما يتعل  وتقع أحكام األوبئة غالبا  
والطهارات والسلوكيات الصحية اليت تصون النفس من األمراض واألوبئة فتدخل يف ابب التحسينيات. ومن هنا يتجلى ما أسهمت 

التغذوي وتطوير املفاهيم الغذائية كبرية يف إبراز أمهية صحة اإلنسان من خالل تكوين السلوك    إسهاماتاحلضارة اإلسالمية من  
والصحية السليمة الذي حيفظ أتباعه من األمراض، جبانب تدبري شؤون األطعمة وعاداهتا وآداهبا، وهو ما يشكل سبقا حضاراي 

 وإعجازا علميا للحضارة اإلسالمية. 

ال تعرتيها األحكام اخلمسة: فالطهارة ؛ ألن األفعأو فرضا    وينبه هنا إىل أال يفهم من كون الفعل حتسينيا أنه ليس واجبا  
للصالة مثال حتسيين وحكمه الوجوب، واالغتسال والتزين ابملالبس يوم اجلمعة من التحسينيات وحكمه السنية أو الندب، والتوسع  

يف رتبة  يف امللبس دون ترف من التحسينيات وحكمه اإلابحة. والنمص وحنوه من احملرمات لكن حكمها التحرمي، ولكن إدراجها  
. وكذلك  (35)التحسينيات من جانب أثرها يف حياة الناس ومعاشهم، فتقع موقع التحسني والتكميل والتزيني ال موقع الضرورة واحلاجة 

حتري احلالل من املأكوالت واملشروابت وجتنب احملرمات وإن كان يقع يف درجة التحسينات لكنه ال يسقط عنها احلكم التكليفي  
ندب وكراهة حسب موقعها يف سياق احلكم الشرعي وإطاره املناسب لواقعه، فبعض املواد الغذائية متس احلاجة  من وجوب وحرمة و 

هلا، وبعض املضافات يستغين عنها ال يدخلها ابب الضرورة، وهبذا يتضح مدى عناية املشرع احلكيم أبحكام محاية النفس وصيانتها 
 مة التشريع اإلسالمي ودقة االجتهاد فيها اليت تدرك بتفعيل مقاصد الشريعة. من األمراض واألوبئة وموقعها املهم من منظو 

 

 املطلب الثاين: التأصيل الشرعي لتغري األحكام يف زمن األوبئة

سيتم تناول التأصيل الشرعي لتغري األحكام عند األوبئة يف إطار مبدأ تغري األحكام بتغري مناطاهتا األصلية، من خالل بيان 
 األدلة الشرعية على ذلك ابإلضافة إىل املبادئ العامة اليت يرتكز عليها بناء األحكام وتغيريها عند األوبئة، وذلك على النحو اآليت:

 دلة الشرعية اليت تنهض جبواز تغري األحكام عند تغري مناطاهتا كاألوبئة الفرع األول: األ

من املقرر فقها  أن األحكام الشرعية مرتبطة بغاايهتا ومقاصدها، وأن األصل يف األحكام أن تكون حمالة إىل العلل واألسباب 
ريعه، وتلك العلل هي مناطات حتقيق األحكام يف للحكمة املقصودة من تش  املعتربة هبا، حبيث يكون ترتيب احلكم على علته حمصال  

 

 .8، ص2املرجع نفسه، ج( 33)
، )بريوت: دار الكتب العلمية،  1( ينظر: أبو حامد حممد بن حممد الغزايل: املستصفى يف علم األصول، حتقيق: حممد عبد السالم عبد الشايف، ط34)

 .92؛ ابن عاشور: مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص175، ص1هـ(، ج1413
م(، 2000هـ، 1430، )دمشق: دار الفكر، 4املقاصد عند اإلمام الشاطيب عرضا ودراسة وحتليال، ط ( ينظر: عبد الرمحن إبراهيم الكيالين: قواعد35)

 .185-184ص
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. ولكن ذلك الفرع الذي يراد حتقيق احلكم فيه قد يزول عنه مناطه، فريتفع احلكم (36) الفروع، ويوزن هبا حتقق املقصود الشرعي منها
ك املناطات عوارض طارئة يفضي  قد يعرتي تل  ، وأحياان  (37)بذلك. وهذا معىن القاعدة األصولية )إذا ثبت احلكم لعلة زال بزواهلا(

تطبيق احلكم يف ظلها إىل نتائج ضرورية ومآالت ال يقبلها الشارع، أو يعارض مقصوده من احلكم أو خيالفه، ففي هذه احلالة أقر 
الشارع عدم اجلمود على ذلك احلكم، فأوجب مراعاة تلك الظروف الطارئة والعدول عن تطبيق احلكم األصلي  إىل حكم آخر 

 . وهكذا احلال عند نزول األوبئة واألمراض فقد تتغري بسببها األحكام املستقرة يف األحوال العادية. (38) سب هلامنا

أمثلة كثرية يف أبواب خمتلفة تؤكد أن تغري مناطات األحكام مؤثر يف تغري    وخري شاهد على ذلك ما جاء عن رسول هللا  من
سأل النيب عن املباشرة للصائم، فرخص له، وأاته آخر فسأله، فنهاه. فإذا الذي   ً  األحكام، ومنه: ما رواه أبو هريرة : "أن رجال

ينظر بعضهم إىل بعض متعجبني من التفريق بينهما،  ، وقد علل النيب ذلك عندما رأى الصحابة  (39)رخص له شيخ والذي هناه شاب"
. ويف هني رسول هللا  عن إمساك حلوم الضحااي بعد ثالث (40)فقال: "قد علمت مل نظر بعضكم إىل بعض، إن الشيخ ميلك نفسه"
اليت دفت عليكم،   : "إمنا هنيتكم من أجل الدافة قال  عن ذلكمث أذن بعد ذلك به يف حضرة األضحى، فلما سأل الناس رسول هللا  

. فهذا يؤكد مراعاة (42) أو هم من ورد من ضعفاء العرب ألجل مواساهتم   (41) فكلوا وتصدقوا واد خروا". قال الربيع: والدافة: القادمون
النيب لعلة احلكم ومناطه، فلما تغري املناط تغري تبعا له احلكم امللحق به، قال الشافعي: »فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك  

 .(43)حلوم الضحااي بعد ثالث، وإن مل تدف دافة، فالرخصة اثبتة ابألكل والتزود واالدخار والصدقة«

غري مناطاهتا أفىت الصحابة  وقضوا يف يعض القضااي خبالف ما نص عليه احلكم الشرعي األصلي .  ومراعاة لتغري األحكام بت
، وزاد  يف حد  (44) فقد أمضى عمر  طالق الثالث بلفظ واحد؛ ملا رأى تساهل الناس واستعجاهلم يف إيقاع الثالث دفعة واحدة

 

؛ أسامة بن حممد بن إبراهيم  428-427؛ ضمرة: احلكم الشرعي بني أصالة الثبات والصالحية، ص285، ص2ينظر: الشاطيب: املوافقات، ج  36)
 .324، ص2م(، ج2012-هـ1433، )السعودية: دار كنوز إشبيليا، 1تطبيقية(، ط الشيبان: تغري االجتهاد )دراسة أتصيلية

، )بريوت: دار  1ينظر: أبو عبدهللا بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد هللا الزركشي: البحر احمليط يف أصول الفقه، حتقيق: حممد حممد اتمر، ط  (37)
؛ جنم الدين سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الصرصري الطويف: شرح خمتصر الروضة، حتقيق:  251، ص4م(، ج2000 -هـ1421الكتب العلمية، 

 .547، ص2؛ ابن بركة: اجلامع، ج299، ص2م(، ج1987 -هـ  1407، )د.م: مؤسسة الرسالة، 2هللا بن عبد احملسن الرتكي، ط عبد
 .429-427ينظر: ضمرة: احلكم الشرعي بني أصالة الثبات والصالحية، ص   (38)

 .312، ص2(، ج2387)( أخرجه أبو داود يف سننه، يف كتاب )الصوم(، ابب )كراهيته للشاب(، برقم  39)
  .185، ص 2(، ج6739( ، برقم ) ، وأول مسند عبدهللا بن عمرو بن العاص ( أخرجه أمحد يف مسنده، يف مسند )عبدهللا بن عمر 40)
  الربيع بن حبيب الفراهيدي: اجلامع الصحيح، ترتيب: أيب يعقوب[. 244(، ص 621( أخرجه الربيع يف مسنده، يف كتاب )الذابئح(، برقم )41)

 .]هـ( 1415، )بريوت: دار احلكمة؛ مسقط: مكتبة االستقامة، 1يوسف بن ابراهيم، حتقيق: حممد إدريس, عاشور بن يوسف، ط
 .57، ص10( بدر الدين حممود بن أمحد العيين: عمدة القاري شرح صحيح البخاري. )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د.ت(، ج42)
أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين: فتح الباري شرح صحيح البخاري، حتقيق: حمب الدين اخلطيب العسقالين، )بريوت: دار املعرفة،  (  43)

 . 28، ص10د.ت(، ج
إن الناس  وأيب بكر، وسنتني من خالفة عمر طالق الثالث واحدة، فقال عمر: قال: "كان الطالق على عهد رسول هللا  ( عن ابن عباس 44)  

قد استعجلوا يف أمر قد كانت هلم فيه أانة، فلو أمضيناه عليهم؛ فأمضاه عليهم". أخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب )الطالق(، ابب )طالق 
 . 1099، ص2(، ج1472الثالث(، برقم )
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. كما أمر عثمان  ابلتقاط  (45) وتقال وا العقوبة، فلم تعد تردعهم عن الشربشرب اخلمر إىل مثانني جلدة ملا اهنمك الناس يف شرهبا  
ضوال  اإلبل مع ورود النهي عن ذلك؛ لتغري األحوال وفساد ذمم الناس يف زمنه، مما يفضي إىل ضياع األموال، وعدم حتقق مناط 

 .(46) النهي عن التقاطهن
من  املتأخرون  الفقهاء  أفىت  نفسه  السبب  ذلك  أجل  به   ومن  أفىت  ما  بعكس  املسائل  من  الفقهية يف كثري  املذاهب  شىت 

متقدموهم، وصرحوا أبن سبب خمالفتهم هو تغري مناطات األحكام من اختالف الزمان وأحوال الناس وتغري املصاحل وحنوها. وأشاروا 
، (47)دلوا عن فتواهم إىل ما قاله املتأخرونإىل أن الفقهاء القدماء لو رأوا ما هم فيه وعايشوا اختالف الزمان وتغري أحوال الناس لع

واألحوال( األزمان  بتغري  األحكام  تغري  ينكر  قاعدة )ال  قررت  هنا  الفتوى (48)ومن  تغري  مطوال  يف  فصال   القيم  ابن  وهلذا حر ر   .
 .( 49)  اهد واألمثلة واختالفها حبسب تغري مناطاهتا من األزمنة واألمكنة واألحوال والنيات والعوائد، ودعمه بكثري من الشو 

وهكذا يتضح أن يف إقرار الشريعة اإلسالمية جواز تغري األحكام بتغري مناطاهتا األصلي ة وفقا ملا يطرأ عليها من الظروف 
دميومة الشريعة اإلسالمية، وصالحيتها لعموم الناس، والقرائن املؤثرة يف تطبيق احلكم وحتقق مقصوده كاألمراض واألوبئة دليل على  

مبسايرهتا لظروف الناس وما يطرأ عليها من تبدالت وحاالت طارئة تستوجب املراعاة، واستيعاهبا ما يستجد    تيعاهبا جلميع أحواهلمواس
كل ما يطرأ من تغيري فهو عائد إىل تنفيذ ما أمر به الشارع وتطبيق ملا دعا إليه من جعل بعض األحكام  من حوادث ونوازل؛ إذ إن  

 (50) كان واحلال، لتحقيق الصالحية والدوام للشريعة تدور مع  الزمان وامل
 

 الفرع الثاين: املبادئ العامة اليت يرتكز عليها بناء األحكام وتغيريها عند األوبئة 

األمراض واألوبئة ميكن التعريج بصورة موجزة على   يف إطار التأصيل الشرعي لتغري األحكام بتغري مناطاهتا وأسباهبا كطروء
أسس مهمة يرتكز عليها بناء األحكام يف األمراض واألوبئة وتغيريها، وأكثرها تعترب بواعث لتغري األحكام بسبب الظروف الطارئة 

 كاألمراض واألوبئة، وهي: 

 

، فلما كان عمر استشار  أيت برجل قد شرب اخلمر، فجلده جبريدتني حنو أربعني، قال: وفعله أبو بكر  : أن النيب ( عن أنس بن مالك 45)  
". أخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب )احلدود(، ابب )حد اخلمر(، برقم  : أخف احلدود مثانني، فأمر به عمر  الناس، فقال عبد الرمحن 

 . 1330، ص3(، ج1706)
ه مسع ابن شهاب يقول: "كانت ضوال اإلبل يف زمان عمر بن اخلطاب إبال مؤبَّلة )أي كاملقتناة( تَناَتُج ال ميسها أحد، ( عن مالك بن أنس أن46)  

أمر بتعريفها مث تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي مثنها". أخرجه مالك يف موطئه، يف كتاب )األقضية(، ابب )القضاء    حىت إذا كان زمان عثمان بن عفان  
 . 759، ص2(، ج1449(، برقم )يف الضوال

كر للطباعة  ( ينظر: حممد أمني أفندي الشهري بـ)ابن عابدين(: حاشية رد احملتار على الدر املختار الشهري بـ)حاشية ابن عابدين(، )بريوت: دار الف 47)  
؛ مصطفى أمحد الزرقا: املدخل  335ص؛ القحطاين: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية املعاصرة،  123، ص2م(، ج2000 -هـ 1421والنشر، 

 . 924-923، ص2م(، ج1998 -هـ1418، )دمشق: دار القلم، 1الفقهي العام، ط
 .113م(، ص1986 -هـ1407، )كراتشي: الصدف ببلشرز، 1( حممد عميم اإلحسان اجملددي الربكيت: قواعد الفقه، ط48)
د الزرعي الدمشقي املشهور بـ)ابن القيم(: إعالم املوقعني عن رب العاملني، حتقيق: طه  ( أبو عبد هللا مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سع49)

 وما بعدها. 3، ص3م(، ج1973عبد الرؤوف سعد، )بريوت: دار اجليل، 
ردن: دار النفائس،  ، )األ 1؛ عبدهللا بن حممد اجلبوري: الفقه اإلسالمي بني األصالة والتجديد، ط127( ينظر: اخلادمي: االجتهاد املقاصدي، ص50)

 .108م(، ص2005ه_1425
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 أواًل: فهم الواقع

إن فهم الواقع املتمثل يف اإلطار الزماين واملكاين للنازلة ضروري يف الفهم العميق هلا ألجل التوصل إىل احلكم الشرعي السليم 
ايل املالئم ملقاصد الشريعة، فمراعاته هلا أمهية كبرية يف تنزيل األحكام؛ إذ إنه احملل الذي سينزل عليه احلكم. وهذا يتأكد يف العصر احل

فيها مالبسات وجائحة   تتداخل  واخلصائص حيث  املعامل  واضح  للوقائع  دقيق  وفهم  لنظر عميق  حتتاج  مثال ، حيث  وابء كوروان 
متنوعة بني الشرعي واإلنساين والطيب واالقتصادي واالجتماعي والسياسي، وكلما كان فهم  فيه جوانب  وظروف كثرية، ويشتبك 

واقع كان تطبيق األحكام أقرب للصواب وحتقيق مقاصدها آكد وأعمق. وعليه فإن منشأ  الواقعة يف إطارها الواقعي أقرب للحقيقة وال
النفسية واالجتماعية واالقتصادية   الواقع أببعاده  القريبة من  للنازلة  العميق  التصور  االختالف يف بعض األحكام مرده إىل تفاوت 

 واملآالتية. 
 

 حكام وتغريها اثنياً: مراعاة مقاصد الشريعة وقواعدها يف بناء األ

ال بد أن يتم  بناء األحكام وتغريها يف ضوء مقاصد الشريعة؛ ملا تقرر من أمهية املقاصد يف االجتهاد وكونه شرط أساسي  
  فيه، وأن فقه املقاصد وأصوهلا الشرعية واملوازنة بينها هو ميدان اجملتهدين؛ ألن اجلهل هبا يؤدي إىل تطرق اخللل يف االجتهاد، ووقوع 

راب يف العمل. حيث قال الشاطيب: »إمنا حتصل درجة االجتهاد ملن اتصف بوصفني: أحدمها: فهم مقاصد الشريعة على  االضط
؛ ولذلك كانت الغفلة عن اعتبار املقاصد من األسباب الكربى (51) كماهلا، والثاين: التمكن من االستنباط بناء  على فهمه فيها«

هد يف هذا اإلطار حتديد موقع النازلة من الكليات املقاصدية اخلمس املشهورة )حفظ الدين  . ومن عمل اجملت (52) للخطأ يف االجتهاد 
يف اختالف أحكام فروعها  والنفس والعقل والنسل واملال(، ورعاية التفاوت يف ترتيب املصاحل واملفاسد اجلزئية داخلها مما يؤثر حتما  

واحلاجي،   )الضروري،  الثالثة  مراتبها  إىل  املقاصدية  الكليات  تلك  بتدرج  العناية  والتنزيل، وكذلك ضرورة  االستنباط  وجزئياهتا يف 
ر، ويؤثر ، حبيث يتوقف وجود بعضها على البعض اآلخحمكما    والتحسيين( ومكمالهتا، مع مراعاة تداخلها وترابطها فيما بينها ترابطا  

 .(53) بعضها على البعض اآلخر
 

 اثلثاً: ضرورة رفع احلرج ودفع الضرورة وإعمال الرخص 

يقوم االجتهاد يف أحكام الظروف الطارئة كاألمراض واألوبئة على أصل رفع احلرج وإعمال الرخص، املبين على أصل التيسري.  
 من قواعد الشريعة، واألدلة على ذلك كثرية، أمهها قوله تعاىل: ونفي احلرج أصل قطعي يف الشريعة ومقصد عام وقاعدة أساسية 

 

 .63، ص4( الشاطيب: املوافقات، ج51)
 .101، ص4( املرجع نفسه، ج52)
 .20-9، ص2( ينظر تفصيل هذه الضوابط يف املوازنة بينها: املرجع نفسه ج53)
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ُ لَِيْجَعَل َعلَْيُكْم ِمْن َحرَجٍّ ﴾ ]املائدة:   وقد بىن العلماء على أساس نفي احلرج والعسر عدة قواعد وأصول منها: ،  [6﴿ َما يُرِيُد اّلِلَّ
ومنها   بين عليها الفقه؛ إذ إن مجيع رخص الشرع وختفيفاته ترجع إليها، فهذه تعد من القواعد اخلمس اليت  (54))املشقة جتلب التيسري(

وقد شرعت الرخص والتخفيفات  ،  (56)، وكذلك )إذا ضاق األمر اتسع((55)   قاعدة األخذ ابلرخص أوىل من العزمية حفظا  للنفوس
املانعة من القيام ابلضروري على الكمال واملستثنيات الشرعية لضمان حتصيل الضروري يف حال احلرج واملشقة وحنوها من العوارض  

 .(57)والتمام

 

 رابعاً: رعاية عموم البلوى 

ملا كانت الظروف الطارئة كاألمراض واألوبئة وما تفرزه من مسائل كثرية تعرتيها احلاجة واملشقة، فإنه كان من أصول االجتهاد 
يف أحكامها هو عموم البلوى، ويقصد به ما متس احلاجة إليه يف عموم األحوال وينتشر وقوعه حبيث يعسر االستغناء واالحرتاز عنه  

. ومثاهلا اجملاعة العامة واحلرب الشاملة والكوارث واألوبئة وسائر اجلوائح (59)نظرا خلفائه أو كثرته أو انتشاره  ؛(58)إال مبشقة زائدة
الرمادة وطاعون عمواس(60)العامة  التتار واملغول(61) . وقد وقع مثل ذلك يف اتريخ األمة اإلسالمية، كاجملاعة عام  ، (62) ، وهجوم 

 واالستعمار احلديث، وغريها. 
د أفرزت تلك النوازل مسائل ومشاكل كثرية دعت الصحابة وعلماء املسلمني إىل النظر واالجتهاد فيها واستنباط األحكام وق

، ومنع قطع يد السارق يف عام اجملاعة العامة،  (63)أتخري الزكاة ماد أمري املؤمنني عمر بن اخلطابالشرعية املالئمة هلا، ومن ذلك اعت
؛ استدالال   (65) ؛ بل منع الفقهاء الناس عموما من دخول أرض وقع هبا(64)شام ألجل طاعون عمواسومنعه اجليش من دخول ال

 

؛ ابن جنيم: األشباه  76هـ(، ص1403، )بريوت: دار الكتب العلمية،  1جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي: األشباه والنظائر، ط   (54)
 .75والنظائر، ص

 .8-7ينظر: السيوطي: األشباه والنظائر، ص  (55)
 .83؛ السيوطي: األشباه والنظائر، ص59، ص1السبكي: األشباه والنظائر، ج   (56)

 .10-9، ص2؛ الشاطيب: املوافقات، ج175، ص1( ينظر: الغزايل: املستصفى، ج57)
 .232م(، ص1998 -هـ1408( صاحل بني سليمان اليوسف: املشقة جتلب التيسري، )الرايض: املطابع األهلية لألوفست، 58)
 .347( ينظر: الكيالين: قواعد املقاصد عند اإلمام الشاطيب، ص59)
 .207( عبد الرزاق: ضوابط االجتهاد التنزيلي يف ضوء الكليات املقاصدية، ، ص60)
، )بريوت:  1( ينظر: مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب: اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، حتقيق: عمر عبد السالم تدمرى، ط 61)

 .   171-165، ص3م(، ج1987 -هـ 1407دار الكتاب العريب، 
 .33-25، ص48( ينظر: املرجع نفسه، ج62)
ن  ( روى حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب: "أن عمر أخر الصدقة عام الرمادة، فلم يبعث السعاة، فلما كان قابل ورفع هللا ذلك اجلدب، أمرهم أ63)

كنز العمال، يف كتاب )الفضائل(، ابب )فضائل  خيرجوا، فأخذوا عقالني، فأمرهم أن يقسموا فيهم عقاال ويقدموا عليه بعقال". أخرجه علي املتقي يف  
. ]ينظر: ابن حسام الدين عالء الدين علي املتقي اهلندي: كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال،  284، ص12(، ج35902الصحابة(، برقم )

 م( [.1998-هـ1419، )بريوت: دار الكتب العلمية،  1حتقيق: حممود عمر الدمياطي، ط
 .89شور: مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص( ينظر: ابن عا64)
 .27، ص4؛ ابن حجر اهليتمي: الفتاوى الفقهية الكربى )د.م: دار الفكر، د.ت(، ج 187-186، ص10( ينظر: ابن حجر: فتح الباري، ج65)
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وقد تعامل علماء املسلمني مع تلك   (.  66) بقوله: "إذا مسعتم به أبرض فال تقدموا عليه، وإذا وقع أبرض وأنتم هبا فال خترجوا فرارا منه"
؛ بل وافرتضوا من هذا الباب نوازل عامة مل تقع، كافرتاض  (67)النوازل يف مباحث خاصة حتت مسميات خمتلفة منها )عموم البلوى(

أن تلك النوازل . وأدركوا  (69) ، وكذلك انقراض محلة الشريعة، وخلو الزمان عن األئمة ووالة األمة (68) إطباق احلرام على مجيع الناس
والظروف الطارئة حتتاج إىل فهم ونظر عميق؛ ألجل استنباط األحكام املناسبة هلا وحسن تطبيقها، مع مراعاة احملافظة على كليات  
الشريعة وأصوهلا العامة، فوضعوا قواعد وضوابط يف كيفية التعامل معها، وقد ثبت من قواعدهم: )احلاجة تنزل منزلة الضرورة خاصة  

، وعظموا كذلك واجب اإلمام لضبط الصاحل العامة وأعطوا حق (71)، و)املصلحة العامة تقدم على املصلحة اخلاصة((70)امة(أو ع
 .(72)فنصوا على أن )تصرف اإلمام على الرعية منوط ابملصلحة العامة( تقييد املباح يف حدود اختصاصه مراعاة للمصلحة العامة 

 
 رعاية الظروف الطارئة كاألوبئة يف األحكام الشرعية املطلب الثالث: ضوابط  

عن التوابع واإلضافات، وأما   لقد تقدم أن املناط األصلي  يكون متحققا على األحوال األصلي ة للمحل عندما يكون جمردا  
لذلك    بتوابع وإضافات تؤثر فيه، وتبعا    على األحوال الطارئة واالستثنائية للمحل عندما يكون مقيدا    املناط التبعي  فيكون متحققا  

الفعل تنتقل األفعال من األحكام األصلي ة إىل األحكام التبعي ة. فهنا يتوجه النظر إىل احلالة التابعة يف احملكوم فيه واحملكوم عليه )أي 
البسة لتطبيق احلكم، فيحتاج اجملتهد وقتئذٍّ إىل ضوابط وقواعد تعينه على مراعاة الظروف الطارئة  واملكلف( يف ظل طروء الظروف امل

 وتغيري األحكام وفقها، فيتم االنتقال من املناط األصلي  إىل املناط التبعي  أبمان بدون زيغ أو ظالل.

النظر البحث عن الضوابط اجلامعة العتبار جمموع تلك الظروف   الطارئة كاألوبئة، ومن مث ضوابط تغيري وهنا يستوجب 
 األحكام وفقها. وميكن حصر وبيان تلك الضوابط على النحو اآليت.

 

 

﴾ ٩ َوالرَِّقيِم َكانُوا ِمْن آاَيتَِنا َعَجب ا﴿أَْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهفِ ( أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب )األنبياء(، ابب )قوله تعاىل: 66
؛ وأخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب )السالم(، ابب )الطاعون والطرية والكهانة وحنوها(، برقم  1281، ص3(، ج3286برقم ) [9]الكهف: 

 .  1737، ص4(، ج2218)
، )بريوت:  3أيب سهل السرخسي: املبسوط شرح الكايف، ط بن دأمح بن ؛ مشس الدين أبو بكر حممد136، ص1( ينظر: الغزايل: املستصفى، ج67)

،  1حممد اآلمدي: اإلحكام يف أصول األحكام، حتقيق: سيد اجلميلي، ط بن ؛ أبو احلسن علي130، ص2م(، ج1978دار املعرفة للطباعة والنشر، 
يد بن سلوم الساملي: شرح طلعة الشمس على األلفية،  نور الدين أبو حممد عبدهللا بن مح؛ 127، ص2ه(، ج1404)بريوت: دار الكتاب العريب، 

 .22، ص2ج م(،1981هـ ـ 1401)مسقط: وزارة الرتاث القومي والثقافة، 
 .132، ص2؛ الشاطيب: االعتصام، ج313، ص2(ابن عبد السالم: قواعد األحكام، ج68)
، )االسكندرية:  1ث الظلم، حتقيق: فؤاد عبد املنعم ومصطفى حلمي، ط( أبو املعايل عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف اجلويين: غياث األمم والتيا69)

 . 13م(، ص1979دار الدعوة، 
؛ حممد بن إبراهيم بن سليمان الكندي: بيان الشرع، حتقيق: سامل بن  91؛ ابن جنيم: األشباه والنظائر، ص88( السيوطي: األشباه والنظائر، ص70)

 .144، ص57هـ(، ج1408ي والثقافة، محد احلارثي، )مسقط: وزارة الرتاث القوم 
، 1؛ إبراهيم بن موسى اللخمي الغرانطي املالكي الشاطيب: االعتصام، حتقيق: سليم بن عبيد اهلاليل، ط271، ص2( الشاطيب: املوافقات، ج71)

؛ هالل بن حممد بن انصر  119، ص2م(، ج2010 -هـ1413)الرايض: دار ابن القيم للنشر والتوزيع؛ القاهرة: دار ابن عفان للنشر والتوزيع، 
 .283م(، ص2009الراشدي: القواعد الفقهية عند اإلابضية تنظريا وتطبيقا، )القاهرة: مركز الغندور، 

 . 246، ص2؛ ابن بركة: اجلامع، ج123(ابن جنيم: األشباه والنظائر، ص72)
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 الفرع األول: الضوابط اخلاصة ابألوبئة

إن الظروف الطارئة كاألوبئة واألمراض اليت تلحق بتطبيق األحكام الشرعية تتنوع وختتلف ولكن جيمعها عامل مشرتك يتمثل 
للتحيل    رج الغالب أو االضطرار واحلاجة الراجحة للمكلف، أو يكون التصرف ذريعة لوقوع املفاسد والبدع، أو طريقا  يف حلوق احل

 على األحكام الشرعية، وحنوها من أوجه الفساد اليت تستوجب اعتبار مآالت تلك األفعال وحسم الفساد فيها. 

كمها، فتكون العلة معهما منعدمة أو يف حكم العدم، مبا يدل على وتلك الظروف الطارئة تشكل موانع متنع اقتضاء العلة حل
أن إجراء األحكام وتطبيقها يف ظل هذه الظروف سيختل معه قصد الشارع منها. ولذلك كان توجه الشارع إىل عدم إجراء احلكم 

آخر أو إيقاف تطبيق احلكم ريثما ، وذلك ابستثنائها من ذلك احلكم أو احلكم عليها حبكم  (73) األصلي مع وجود هذه الظروف
وذلك عن طريق ،  (75) ؛ بل ومنهجه الدائم احلرص على حسم مادة الفساد أو تقليلها مهما أمكن(74)تزول تلك املفسدة املتوقعة 

 املآل مساوية إلزام اجملتهد ابلنظر يف مآالت األفعال قبل احلكم على أفعال املكلفني وإنزاهلا يف الواقع؛ إذ قد يرتتب عليه مفسدة  يف 
أو راجحة على مصلحته املتوقعة، فيستلزم اعتبارها ومراعاهتا. وملا مل يكن املقصود من التكليف إعنات الناس؛ بل حتقيق مصاحلهم 
وما فيه خريهم يف حياهتم ومماهتم، فكان من الراجح أن الشرع قصد دفع الضرر ورفع احلرج واملشقة اخلارجة عما اعتاده الناس يف  

  هم، وما ال ميكن املداومة عليها إال بتلف النفس أو املال أو العجز املطلق عن الداء، وهذا ال جيوز يف التكليف به ابتداء ؛ ملنافاته طاقت
 .(76) مقصد الشرع

ولكن قد يعرتض التكليف أمثال هذه املشاق فيقتضي حينئذٍّ التخفيف، وقد قرر املشرع احلكيم مبادئ دفع الضرورة ورفع 
تيسري املشاق، وقد قرر الفقهاء جمموعة من الضوابط تقيد العمل مببدأ دفع الضرورة واحلاجة الشديدة ورفع املشقة املفضية إىل  احلرج ب

احلرج والرتخيص، وهي: أن تكون الضرورة واملشقة جارية على أصول الشرع وقواعده، أن تكوان متفقتني مع مقاصد الشريعة ومبادئها 
حفظ أمر ضروري أو حاجي شديد، أن تكوان حمققتني ال متومهتني، أن تكوان قائمتني ال متوقعتني، أال   األساسية، وترجعان إىل

ميكن اخلالص منهما بوجه مشروع، أال تؤدي إزالتهما إىل ضرر أكرب منها، أال يرتتب على إزالتهما إحلاق مثلهما ابلغري، أن تقدرا 
فيقتصر ابحلد األدىن منهما، وعند تز  اليت تعرتي املصاحل واملفاسد واختالفها وتفاوهتا يف العمل  بقدرمها،  احم الضرورات واملشاق 

بينها املصاحل واملفاسد أن تراعى ضوابط  املوازنة  فإن  (77) الواحد، جيب  الشريعة اإلسالمية جاءت بتحصيل املصاحل وتكميلها، ؛ 
أعظم املصلحتني بتفويت أدانمها، وتدفع أعظم املفسدتني   وتعطيل املفاسد وتقليلها، وترجيح خري اخلريين وشر الشرين، وحتصيل

 

 .431-429ينظر: ضمرة: احلكم الشرعي بني أصالة الثبات والصالحية، ص  (73)
، )بريوت: مؤسسة الرسالة،  2فتحي عبد القادر الدريين: حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله، ط؛  117، ص4( ينظر: الشاطيب: املوافقات، ج74)

 .122، ص1جم(، 2008 -هـ1429
أبو  ينظر:    )75 ( الدين  أمحدشهاب  أعراب، ط بن العباس  سعيد  حتقيق:  الذخرية،  القرايف:  الصنهاجي  اإلسالمي،  1إدريس  الغرب  دار  )بريوت:   ،

،  1إدريس الصنهاجي القرايف: أنوار الربوق يف أنواء الفروق )الفروق مع اهلوامش(، ط بن شهاب الدين أبو العباس أمحد؛  152، ص1جم(،  1994
 .269، ص2، ج67، ص1؛ الشاطيب: املوافقات، ج59، ص2جم(، 1998 -هـ1418)بريوت: دار الكتب العلمية، 

؛ يعقوب بن عبدالوهاب الباحسني: رفع  195م(، ص1946ينظر: حممد سالم مدكور: مباحث احلكم عند األصوليني، )مصر: املطبعة العاملية،     (76)
 .431-430هـ(، ص1420احلرج يف الشريعة اإلسالمية، )الرايض: مكتبة الرشد، 

، )جدة: البنك اإلسالمي للتنمية؛ املعهد اإلسالمي  2ينظر: عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان: فقه الضرورة وتطبيقاته املعاصرة، آفاق وأبعاد، ط  )77(
 .489-483؛ الباحسني: رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية، ص67-64م(، ص2003-هـ1424للبحوث والتدريب، 
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، وللعلماء مسلك خاص يف املوازنة بني املصاحل واملفاسد عند تزامحها أو تعارضها، وهو يقوم على منهج متفق  (78) ابحتمال أدانمها
عند تعذر اجلمع بينها، وكذلك حماولة   عليه فيما بينهم. ويتلخص يف حماولة اجلمع قدر اإلمكان لتحصيل املصاحل، مث الرتجيح بينها 

، أوجزها يف القاعدة: لو تعددت  (79)دفع كل املفاسد، مث الرتجيح بينها عند تعذر دفعها كلها. ويتم ذلك ابعتبارات وطرق كثرية
. وقد عين هبذا الباب كثري من الباحثني املعاصرين (80)   األعمال أو ختالفت األحوال، فالشيء يعرف بثالث: نفسه وقرينته وضده

 .(81)وفصلوا يف مبدأ املوازنة بني املصاحل واملفاسد

 

 الفرع الثاين: الضوابط العامة لتغري األحكام بطروء جوائح األمراض املعدية واألوبئة

يتعني على اجملتهد ن أال يغري األحكام األصلية وينقلها إىل حكم آخر تبعي إال إذا أتكد له انضباط الظروف الطارئة عليه  
 :(82) كاألوبئة بضوابطها املقررة فقها وهي

 إىل دليل شرعي ومسوغ معترب أواًل: أن يكون التغري مستنداً 

وجوب التمسك ابلنص الشرعي وتطبيق أحكامه، فال يصح العدول عنه إال بوجود األسباب املوجبة   مما هو معلوم شرعا  
بتغيريها، وأن يستند إىل دليل شرعي ومسوغ معترب؛ فإن الظروف الطارئة ينبغي أن ال تعارض النصوص القطعية الصرحية، وأن تكون  

نها. وأما ابلنسبة لشرط استناد الظروف الطارئة إىل مسوغ شرعي معترب، مندرجة حتت األصول الشرعية وال تناقضها أو تصادم شيئا م
فيتمثل يف وجوب ارتباط احلكم بسبب شرعي، يقوم عليه ويتقدر به؛ فهذه ضرورة تقتضيها طبيعة األحكام االجتهادية. ويظهر ذلك 

بدل من حال إىل حال، ومن زمن إىل زمن، ومن  جليا يف ثبوت أن االجتهادات املبنية على املصلحة والعرف تتغري؛ فإن املصلحة تت
 .(83)شخص إىل شخص غريه، وكذلك العرف فهو متجدد قابل للتغري من زمن إىل زمن آخر، ومن بلد إىل بلد آخر

 
 
 

 

قيق: عبد ( ينظر: أبو العباس تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين: كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )جمموع الفتاوى(، حت78)
 . 284، ص28الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي، )د. م: مكتبة ابن تيمية، د. ت(، ج

وما بعدها؛ الشاطيب:  347، ص1ني عند املوازنة بني األدلة. ينظر مثال: الغزايل: املستصفى، ج( هذا املنهج اثبت ابستفاضة عمل األصولي79)
أبو حممد سعيد بن خلفان بن أمحد اخلليلي: متهيد قواعد اإلميان وتقييد شوارد مسائل األحكام واألداين، )مسقط: وزارة ؛ 187، ص4املوافقات، ج

 .131-122، ص3جم(، 1987هـ ـ 1407الرتاث القومي والثقافة: سلطنة عمان، 
 .122، ص3( اخلليلي: متهيد قواعد اإلميان، ج80)
؛ عبد السالم عيادة علي الكربويل:  108م(، ص2000-هـ1412، )د.م: دار ابن حزم،  1( ينظر: عبدهللا حيي الكمايل: أتصيل فقه املوازنة، ط81)

 .256-255م(، ص 2008-هـ1429)دمشق: دار طيبة، فقه األولوايت يف ظالل مقاصد الشريعة اإلسالمية، 
م(، 2010-هـ1431، )القاهرة: دار السالم، 1( ينظر: حممد قاسم املنسي: تغري الظروف وأثره يف اختالف األحكام يف الشريعة اإلسالمية، ط82)

، )بريوت: مؤسسة  1؛ إمساعيل كوكسال: تغري األحكام يف الشريعة اإلسالمية، ط434-418، ص1؛ الشيبان: تغري االجتهاد، ج563-510ص
 .283-257م(، ص2000 -ـه1421الرسالة، 

 .432، ص1( ينظر: الشيبان: تغري االجتهاد، ج83)
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 ملقاصد الشريعة  اثنياً: أن يكون التغيري موافقاً 
هو املقصود الشرعي منها، والشريعة مل حتصر لقد تقرر أن الشريعة مبنية على جلب مصاحل الناس ودرء املفاسد عنهم، وهذا  

كل الوسائل اليت يتوصل هبا لتحقيق مصاحل الناس، وإمنا اكتفت ابلنص على القواعد واملبادئ العامة اليت حتكمها، ومن مث فأي 
وال تنطوي على خمالفة شرعية  الناس، وقد شهدت هلا األدلة ابالعتبار  فإهنا تصبح    وسيلة تؤدي إىل حتقيق مصلحة من مصاحل 

ابستمرار الظروف اليت وجدت فيها، وحتقيق املصلحة املرتتبة عليها، فإذا تغريت    مشروعة. ولكن احلكم مبشروعية وسيلة ما يظل رهنا  
ل  الظروف ومل تتحقق املصلحة املنوطة هبا فقدت الوسيلة مشروعيتها، واستبدل غريها هبا وفقا للضوابط املقررة هلا، وهكذا تتغري الوسائ

 .(84) بتغري الظروف ومقاصده
 

 اثلثاً: أن يكون التغري جوهريً 
 أن الظروف الطارئة ومصاحلها املفضية إليها ينبغي أن تكون حقيقية ال متومهة أو اندرة؛ حىت تكون مفضية   من املقرر فقها  

، فإذا تغريت العلة أو املصلحة اليت ترجى من تطبيق وعدما   لتغري جوهري وجذري يف احلكم؛ ذلك ألن احلكم يدور مع علته وجودا  
والتغري احلقيقي  .(86) )ال عربة للتوهم(، والقاعدة الفقهية: (85)احلكم يف ظروف معينة لزم تغيريه مبا يناسب العلة أو املصلحة اجلديدة

؛ وذلك ألن املتيقن منه هو العلم الذي جيزم ويقطع به (87) به  قواي    ظنا    يف درجة املتيقن منه أو املظنون   يف الشرع هو الذي يكون
 .(89) معترب، ولكن ملا كان اليقني عزيز املنال، فقد ُجو ز احلكم بناء على غالب الظن املستند إىل دليل  (88) ويطمئن القلب إىل حقيقته

 رابعاً: أن يكون التغري مطرداً أو غالباً 
حبيث ال يتخلف يف مجيع احلوادث، ومعىن الغلبة هو أن يكون عدد الذين يتعلق هبم   معىن االطراد هو أن يكون مستمرا  

. فإن الشريعة اإلسالمية تبين األحكام على الغالب األعم؛ إذ ميكن االستدالل بقطعيته. والقواعد (90)  كثريا، وال يتخلف إال قليال  
 . (91) الفقهية تشهد على ذلك )العربة للغالب الشائع، ال للقليل النادر(

 

 

 

 

 .552( ينظر: املنسي: تغري الظروف وأثره يف اختالف األحكام، ص84)
؛ حممد يوسف اطفيش: شرح النيل وشفاء العليل،  214، ص2؛ الشاطيب: املوافقات، ج38-36، ص3( ينظر: ابن القيم: إعالم املوقعني، ج85)

 .535؛  املنسي: تغري الظروف وأثره يف اختالف األحكام، ص517، ص10م (، ج1985هـ ـ 1405مكتبة اإلرشاد،  ،  )جدة:3ط
 .363؛ أمحد الزرقا: شرح القواعد الفقهية، ص107، ص1ينظر: الربكيت: قواعد الفقه، ج (86)
 .489-487تيسري، ص؛ الباحسني: قاعدة املشقة جتلب ال279، ص3( ينظر: ابن القيم: إعالم املوقعني، ج87)
مد  ( شهاب الدين أمحد بن حممد مكي احلسيين احلنفي احلموي: غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر، حتقيق وشرح: السيد أمحد بن حم 88)

 .193، ص1م(، ج1985 -هـ 1405، )بريوت: دار الكتب العلمية، 1احلنفي احلموي، ط
 .79، ص ( أمحد الزرقا: شرح القواعد الفقهية89)
 .45، ص 1( ينظر: علي حيدر: درر احلكام شرح جملة األحكام، تعريب: احملامي فهمي احلسيين، )بريوت: دار الكتب العلمية، د. ت(، ج90)
 .235؛ أمحد الزرقا: شرح القواعد الفقهية، ص45، ص1؛ حيدر: درر احلكام، ج91( الربكيت: قواعد الفقه، ص91)
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 املطلب الرابع: تطبيقات فقهية لتغري األحكام بطروء وابء كوروان

  19األوساط العلمية واإلعالمية للداللة على ما نزل ابلعامل من الوابء الفريوسي كوفيدترددت عبارة )جائحة وابء كوروان( يف  
حالة  م أن تفشي الفريوس ُيشكل2020يناير  30رمسي ا يف   منظمة الصحة العاملية  م، وأعلنت2019منذ أوائل شهر ديسمرب عام

 م. 2020مارس  11طوارئ صحية عامة تبعث على القلق الدويل، وأكدت حتوله إىل جائحة يوم 

وسيتم يف هذا املقام حماولة تطبيق تغري األحكام بتغري مناطاهتا وأسسه وضوابطه بسبب الظروف الطارئة أو األوبئة من خالل 
دراسة بعض مناذج األحكام الشرعية املتعلقة جبائحة وابء كوروان اليت اقتضت طبيعة الوابء ومتطلباته تغيري األحكام القدمية الراسخة 

أحكام جديدة تتالءم مع طبيعة اجلائحة وتنبثق من روح التشريع اإلسالمي ومقاصده املتمثلة يف رعايتة ملصاحل العباد يف الدارين،   إىل
للمست أتهبه  يف  اإلسالمي  الفقه  فقه   تجداومرونة  ميزان  ومراعاة  الوابء  واقع  فهم  يف ضوء  األحوال  ملقتضى  ورعايته  واملتغريات 

املوازنة بني املصاحل واملفاسد والنظر ملآالت األمور يف ضوء ما مت أتسيسه من ركائز وضوابط حاكمة لبناء الضرورات واحلاجات و 
 أحكام الوابء وضوابط تغريها وفق مناطاهتا املتغرية وسيكون على النحو اآليت:

 (92) الفرع األول: من جهة تشريع اإلجراءات االحرتازية ووسائل السالمة الطبية

 أواًل: يف جمال الصحة واآلداب واألخالق الشرعية 

إن الشريعة اإلسالمية تشتمل على إرشادات ومبادئ حمددة يف   وجوب االلتزام ابلتدابري االحرتازية للوقاية من فريوس كوروان:  (1
ظافة التعامل مع األمراض واألوبئة تتوافق مع التدابري اليت تفرضها احلكومات ملنع انتشار فريوس كوروان واملتمثلة يف االلتزام أبحكام الن

تباعد اجلسدي واالجتماعي بني الناس؛ فإن النظافة يف  الشخصية العامة واالحتياطات اخلاصة هبذا الوابء كغسل اليدين ابستمرار وال
رِينَ اإلسالم عبادة وقُربة ألدلة كثرية منها قوله تعاىل:   َ حيُِبُّ التـَّوَّاِبنَي َوحيُِبُّ اْلُمَتَطهِ  ، وهذه التدابري [222﴾ ]البقرة:  ٢٢٢﴿ ِإنَّ اّلِلَّ

د وتقليلها وجلب املصاحل وغريها من القواعد احلافظة ملصاحل املسلمني،  منبثقة من قواعد الشريعة اإلسالمية ودفع الضرر ودرء املفاس
من   املستطاع  بقدر  أنفسهم  أن حيافظوا على  املسلمني  فيجب على  اإلنسان،  النفس وصحة  مقصد ضرورة محاية  إىل  ابإلضافة 

إنقاذ األرواح واألنفس من اهلالك، يقول تعاىل:   التـَّْهُلَكِة ﴾ األمراض، وقد أوجبت الشريعة اإلسالمية  ِإىَل  أِبَْيِديُكْم  تـُْلُقوا  َواَل   ﴿
النفس من مقاصد الشريعة الضرورية وحقا    [195]البقرة:   إنقاذ  قبل حدوثها    وجعلت  فرد ابلوقاية من األمراض واألسقام  لكل 

 .(93)حبرام"  وابلتداوي بعد حدوثها، وقد قال: "إن هللا أنزل الداء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، وال تتداووا

التجمع:  (2 أماكن  وخمتلف  واألسواق  واجلامعات  املدارس  وإغالق  األعمال  تعليق  أن    جواز  واملختصون  األطباء  يؤكد  إذ 
التجمعات مظنة انتشار فريوس كوروان، ولذلك ال بد من األخذ ابألسباب شرعا واالبتعاد عن التجمعات جبميع أشكاهلا وصورها،  

سالمية اليت تنص على يتماشى مع مقاصد الشريعة اإل ، فإن ذلك [71﴿اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُخُذوا ِحْذرَُكْم ﴾ ]النساء:  قال تعاىل:
 أن حفظ النفس من الوفاة أو الضرر من الضرورايت األساسية.

 

الطبية الفقهية الثانية جملمع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي، واليت عقدت عرب تقنية مؤمترات  ينظر: توصيات الندوة  (  92)
موقع منظمة    ."( وما يتعلق به من معاجلات طبية وأحكام شرعية19، حتت عنوان "فريوس كوروان املستجد )كوفيد ــ  2020ابريل    16الفيديو يوم  

 oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar-https://www.oic مي رابطالتعاون اإلسال
 .  7، ص4(، ج3874( أخرجه أبو داود يف سننه، يف كتاب )الطب(، ابب )يف األدوية املكروهة(، برقم )93)
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جيوز للحاكم )الدول واحلكومات( شرعا فرض التقييدات على احلرية الفردية مبا   جواز فرض احلجر الصحي وحظر التجول:  (3
 ، احلجر على أحياء حمددة، أو املنع من السفر  حيقق املصلحة سواء من حيث منع الدخول إىل املدن واخلروج منها، وحظر التجو ل أو 

وحنو ذلك مما من شأنه املساعدة على تطويق الفريوس ومنع انتشاره؛ فإن االلتزام ابلتوجيهات الصحية الصادرة من اجلهات املسؤولة  
اإلمام على الرعية منوط  واجب شرعا  من أجل حفظ النفس، ألن تصر فات اإلمام منوطة ابملصلحة، عمال  ابلقاعدة الشرعية )تصرف  

 .(94)ابملصلحة(
أعراض املرض أن خيفي ذلك عن  وكذلك عزل املريض املصاب ابلفريوس يعترب واجب شرعاً  (4 ، وال جيوز ملن ظهرت عليه 

عنه السلطات الطبية املختصة وكذلك عن املخالطني له، كما ينبغي على من يعرف مصااب  غري آبه ابملرض أن يعلم اجلهات الصحية  
ألن ذلك يؤدي إىل انتشار هذا املرض واستفحال خطره، وعليه تنفيذ كل ما يصدر عن السلطات الطبية املختصة، وعليها أن تعزر 

أبرض فال تقدموا عليه، وإذا وقع أبرض وأنتم هبا فال خترجوا    -الطاعون–من أصيب هبذا املرض وأخفاه، قال النيب: "إذا مسعتم به  
 .(96)ل عليه الصالة والسالم: "ال َضَرَر وال ِضرَاَر"، وقا(95)فرارا منه"

فيَقد م من يُرجى شفاؤه على من ال يُرجى    وجوب االلتزاُم ابملعايري الطبية واألخالقية يف التعامل مع مرضى كوروان وعالجهم:  (5
ع الوابء موكول إىل فريق طيب،  شفاؤه يف توزيع أجهزة التنفس الصناعي عند تعدد املرضى وقلة األجهزة، ذلك أن العالج يف موضو 

أو إىل الطبيب إن مل يوجد فريق، وخيضع أمر عالج املريض إىل املصلحة واملرجحات الطبية، وفقا لقاعدة: )التصرف على الرعية 
التزاحم على احلقوق إال (97) منوط ابملصلحة( الطبيب أيضا  على املرضى منوط ابملصلحة، ولقاعدة )ال يقدم أحد يف  ؛ فتصرف 

؛ فالطبيب عليه أن جيتهد بناء على خرباته ووفقا  ألخالقيات مهنته يف مرجحات منها: )اختبار القدرة على االستفادة (98) مبرج ح(
بسرعة( ملعرفة درجة اخلطورة بني املرضى، ومن يؤثر عليه اإلسعاف إجيااب  أكثر من غريه، ومن هو األحق بتقدميه لإلنعاش، مع مراعاة  

، (99) يقدم اجلهاز للمريض بناء على هذه املرجحات، وأما إذا تساووا يف مرجحات التقدمي عند التزاحم فيقرع بينهمرغبة املريض، ف
فال يقدم صاحب املنزلة االجتماعية على غريه، وال يقدم الصغري على الكبري، فكيف يقدم ذو اجلاه على غريه، وكيف يقدم األبناء  

سانية، ولذا يرفع اجلهاز عن املريض الذي ال يُرجى شفاؤه، وذلك إذا تبني أن حالة املريض تزداد على اآلابء، فكلهم متساوون يف اإلن
 .سوءا، أو مل يستجب للجهاز أو أنه بعد الرفع لن تستمر حياته حياة مستقرة اعتيادية فال مانع من رفع اجلهاز عنه

جيب تغسيل املوتى وتكفينهم ولو برش املاء فإن تعذ ر فالتيمم، فإن تعذ ر يسقط وجوب التعامل مع املوتى من ضحاي كوروان:   (6
الغسل على أن يقوم بذلك امللتزمون صحيا ، فال بد أن يرتدي املغسلون واملغسالت مالبس حافظة، وجيب أن يكون هناك حد أدىن  

جراء التكفني والدفن حتت إشراف اخلرباء املختصني مراعاة لعدم من الناس لغسل املوتى للتقليل من خماطر انتقال الفريوس، فاألوىل إ
انتقال العدوى مع االلتزام أبي إجراءات يقرروهنا مثل وضع جثث املوتى يف أكياس بالستيكية حمكمة اإلغالق، مث يصلى عليه. وقد 

 

 .246، ص2، ج؛ ابن بركة: اجلامع123؛ ابن جنيم: األشباه والنظائر، ص309، ص1( الزركشي: املنثور يف القواعد، ج94)
 ( سبق خترجيه 95

 ( سبق خترجيه 96)
 .392( ابن جنيم: األشباه والنظائر، ص97)
 .246، ص2؛ ابن بركة: اجلامع، ج123صابن جنيم: األشباه والنظائر، ؛ 309، ص1( الزركشي: املنثور يف القواعد، ج98)
 .124، ص1( ينظر: ابن عبد السالم: قواعد األحكام، ج99)



 Maryam Said Hamed ALAZRI  

 

 

 

 

 

 

 

 
813 

اجلثمان املغسل، رغم أن غسل امليت    أقر بعض الفقهاء جواز ترك غسل املتوىف بفريوس كوروان عند مظنة العدوى إذا اقرتب من
املسلم واجب على الكفاية عند مجهور الفقهاء، إال أن الضرورة هنا قدمت فيه حق احلي على امليت، ومرتبة حفظ النفس أعلى من 

 ضعيف.  الغسل وهو حتسيين، وإن أنكر البعض تلك الفتوى بناء على ظنية العدوى، والظنية عندهم هنا أن انتقال العدوى احتمال

 

 اثنياً: يف جمال العبادات 

إذ يؤكد  جواز إغالق املساجد لصالة اجلمعة واجلماعة وصالة الرتاويح وصالة العيد وتعليق أداء املسلمني للحج والعمرة:   (1
التجمعات األطباء واملختصون أن التجمعات تؤدى إىل اإلصابة بفريوس كوروان ولذلك ال بد من األخذ ابألسباب، واالبتعاد عن  

يتماشى مع مقاصد الشريعة  ، فإن ذلك  [71﴿اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُخُذوا ِحْذرَُكْم ﴾ ]النساء:  جبميع أشكاهلا وصورها، قال تعاىل:
اإلسالمية؛ ألن حفظ النفس من الوفاة أو الضرر يُعد  من الضرورايت، وصالة اجلماعة واجلمعة يعترب من املكمالت حلفظ الدين  

ليس من املقاصد الضرورية، وال حيتج بوجود تعارض هنا بني حفظ الدين املتمثل يف اجلمع واجلماعات من جهة، وبني حفظ النفس و 
من جهة؛ ألن واجلمع واجلماعات ليست من أصول حفظ الدين؛ ألن مرتبتها ال تصل إىل الضروري وألنه هلا بدال  وهو إقامتها يف  

أصل  ضروري وليس هلا بدل إن ماتت، فإن حفظ النفس يف ُسلم الضرورات ُمَقدم على حفظ   البيوت، خبالف حفظ النفس فهو
 .(100) الدين يف مرتبة احلاجيات أو التحسينيي 

ال بد عند تعطيل املساجد يف اجلمع واجلماعات من اإلبقاء على رفع األذان؛ ألنه من شعائر اإلسالم،   اإلبقاء على رفع األذان:  (2
 لى تركه وال مسوغ معترب له. ولعدم وجود دليل ع

فالصيام ال يؤثر على الصحة بصفة عامة، وال يزيد من خطر  بقاء وجب بصيام شهر رمضان عدا املرضى الذين يشق عليهم:   (3
إصابة الصائم ابلفريوس، كما إنه ال يوجد دليل علمي على أن جفاف الفم يقلل من املناعة ضد الفريوس؛ ولذا فيبقى حكم وجوب  

على أصله وال يتغري لعدم وجود الدليل وال املسوغ املعترب، وقد أكد األطباء واملختصون أبنه ال أتثري لفريوس كوروان   صوم رمضان 
على الصيام، ولذلك فإنه ال جيوز اإلفطار بدعوى وجود فريوس كوروان، وجيب الصيام على كل مكلف قادر صحيح مقيم. وأما 

يامهما يتوقف على ما يقرره الطبيب املعاجل، فيجب على الناس الصيام إال إذا كان يؤثر  املريض املصاب واملشتبه به، فإن حكم ص
على صحة بعض األشخاص برأي األطباء النصحاء الثقات املعاجلني حلالتهم. وكذلك جيوز للممارسني الصحيني الذين قد يلحقهم  

جوز هلم الفطر، وعليهم أن يلتزموا مجيعا  مبا جيب عليهم من  الضعف والوهن وقد ينشغلون فرتة اإلفطار عن الفطور والسحور معا  في
 قضاء أو كفارة يف حالة العجز عن القضاء وذلك أبن يطعموا عن كل يوم مسكينا .

: فهو جائز لتخيف آاثر جائحة الوابء على الناس، وقد اتفق الفقهاء على جواز التعديل الزكاة تعجيل وأتخري الزكاة عن احلول (4
أت أحوال خاصة، كحاجة فقري ملحة وحنوها قبل متام احلول، فيمكن العدول عن منع تقدميها قبل احلول إىل جواز؛ وخاصة لو طر 

من العلماء ذهب إىل أن تشريع   ً  ، ال سيما وأن كثريا(101)مراعاة للمصلحة بدليل قصة تعجيل زكاة العباس عامني بسبب احلاجة 
 

 .11-10، ص2الشاطيب: املوافقات، ج( ينظر: 100)
ما صنع العباس،    ساعيا، ومنع العباس صدقته، وأنه ذكر للنيب    عمر    قال: بعث رسول هللا   نص احلديث الثابت: عن أيب هريرة    (101)

كاة(، ابب فقال: "أما علمت اي عمر أن عم الرجل صنو أبيه، إان كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامني". أخرجه البيهقي يف سننه، يف كتاب )الز 
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وإغنائهم، وهذا يتالءم مع مقصود الشرع الذي يراعي األحوال الطارئة يف تشريع األحكام، كما أنه  الزكاة إمنا هو لسد حاجة الفقراء  
 .جيوز أتخري إخراج الزكاة عن احلول؛ ألن وجوهبا على الرتاخي وليس على الفور

 

 الفرع الثاين: من جهة معاجلة اآلاثر الناجتة عنها 

 يف تنفيذ العقود مبختلف أنواعها أوال: 

، إال أن الشريعة (102) إذا كان الفقه اإلسالمي مل ترد فيه نظرية عامة للظروف الطارئة على النحو الوارد يف القوانني الوضعية 
"وهي   قد سبقت غريها من الشرائع ابألخذ هبا؛ ألن تقيم أحكامها على أساس العدالة والرفق ابلناس ورفع احلرج عنهم،  اإلسالمية 

ألهنا ال تشرتط يف مراجعة نتائج العقد ورفع أضراره ما يعتربه القانون قوة قاهرة بل تراعي ما دوهنا كاحلوادث  أرحب وأوسع وأشد مرونة  
عرف الفقه اإلسالمي تطبيقات خمتلفة هلذه النظرية، أمهها: األعذار يف اإلجيار واملزارعة  . وقد  (103) الطارئة وما هو أعم من ذلك"

 هبا.  واملساقاة، حيث تفسخ العقود للعذر

 :(104) ومن هذا املنطلق ميكن التفصيل يف خمتلف أنواع العقود املتعثرة بسببها على النحو اآليت

: على الدائنني أن ينظروهم وما نتج عنها من تعثر يف سداد الديون  االلتزامات اآلجلة يف عقود املؤسسات املالية والتمويلية (1
َمْيَسرَةٍّ  َوَأْن  إىل ميسرة ختفيفا  على املدنيني وتيسرا  عليهم لثبوت عجزهم عن الوفاء ولقوله تعاىل: ﴿َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسرَةٍّ فـََنِظرٌَة ِإىَل  

ُتْم تـَْعَلُمونَ  ُقوا َخرْيٌ َلُكْم  ِإْن ُكنـْ  [. 280﴾ ]البقرة: ٢٨٠َتَصدَّ

 

ه القصة يف تعجيل  . قال ابن حجر بعد أن تعقب الطرق اليت نقلت هبا هذه القصة: ليس ثبوت هذ111، ص4(، ج7159)تعجيل الصدقة(، برقم )
ينظر: أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي: سنن البيهقي الكربى، حتقيق: حممد  [صدقة العباس ببعيد يف النظر مبجموع هذه الطرق.  

صاري الشافعي املعروف سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد األن م (؛  1994هـ ـ    1414عبد القادر عطا، )مكة املكرمة: مكتبة دار الباز،  
، )الرايض: مكتبة  1اببن امللقن: خالصة البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلاثر الواقعة يف الشرح الكبري، حتقيق: محدي عبد اجمليد إمساعيل السلفي، ط

 [.123، ص8، جهـ(1410الرشد، 
 .] 334، ص3ينظر: ابن حجر: فتح الباري، ج

غالبا  تطبَّق نظرية "الظروف الطارئة" يف احلاالت اليت يكون فيها تنفيذ االلتزام مرِهقا  ألحد األطراف أو كليهما. ويكون ( كما هو متفق عليه 102)
وة  ى هي نظرية "القاجلزاء هو رد االلتزام املرِهق إىل احلد املعقول وتوزيع اخلسارة على الطرفني. أما إذا استحال التنفيذ فُيطب ق على األمر نظرية أخر 

سارة احلد املألوف القاهرة" اليت ختتلف أحكامها عن أحكام نظرية "الظروف الطارئة". واجلزاء فيها هو فسخ العقد وانقضاء االلتزام. أما إذا مل تتجاوز اخل
 24 موقع العربية بتاريخ اخلميس ينظر: أمحد الفاضل: الكوروان بني الظروف الطارئة والقوة القاهرة، مقال منشور يف ."فال جمال لتطبيق "القوة القاهرة 

   https://www.alarabiya.net/ar/politics/2020/03/19، رابط2020مارس  19 - هـ 1441رجب 
 العربية املتحدة، ( ينظر: ندوة )فقه الطوارئ.. معامل فقه ما بعد جائحة فريوس كوروان(، واليت عقدهتا دائرة اإلفتاء وجملسها األعلى يف دولة اإلمارات  103)

م، وذلك عن بعد  2020يوليو    19  –   18هـ/ املوافق    1441ذي القعدة    28  –  27ابلتعاون مع رابطة العامل اإلسالمي يف مكة املكرمة، يف يومي  
رابط  (ZOOM)عرب   البيان  صحيفة  موقع  ينظر   .-and-uae/news-the-https://www.albayan.ae/across

1.3916119-19-07-reports/2020 
هـ/ 1441رمضان  17-16( ينظر البيان اخلتامي لندوة الربكة األربعون لالقتصاد اإلسالمي )وضع اجلوائح والقوة القاهرة(، املنعقدة يف الفرتة من 104)

. ينظر موقع الربكة رابط   (ZOOM)عودية، وذلك عن بعد عرب م، ابململكة العربية الس 2020مايو  10-9املوافق 
https://albaraka.org/symposiums 



 Maryam Said Hamed ALAZRI  

 

 

 

 

 

 

 

 
815 

: فيجوز للمتضرر أن يطلب ابلصلح أو التحكيم  املقاوالت والتوريدات وما شاهبها من العقود املرتاخية التنفيذما خيتص بعقود   (2
النظر يف تعديل احلقوق وااللتزامات العقدية فيها ممكن وذلك بصورة توزع القدر املتجاوز فيه من اخلسارة على الطرفني  أو القضاء، و 

فسخه يف مجيع العقود اليت مل يتم تنفيذها، إذا كان الفسخ أصلَح للمتعهد أو امللتزم، مع تعويض    املتعاقدين، كما جيوز ألطراف العقد
، وإذا كان تنفيذ االلتزام التعاقدي مرهقا  للمدين حبيث يهدده خبسارة فادحة فيجوز للمحكمة وتبعا  للظروف وبعد  عادل للملتزم له

ملرهق إىل احلد املعقول، إن اقتضت العدالة ذلك، ال سيما وأن احلادث ال بد أن يكون  املوازنة بني مصلحة الطرفني أن ترد االلتزام ا
 .استثنائيا  وعاما  ومل يكن يف الوسع توقعه مبفهوم مرهق للمدين وأن مل يصبح مستحيال  

الوفاء هبا مع مراعاة ، فما كان قد متت االستفادة منها فيجب  للطريان والفنادق والصاالت وحنوها  وأما احلجوزات املبدئية (3
التفرقة بني املوسر واملعسر، وما مل يتم فيعدل إىل الرتاضي بني أتجيل العقود حىت تنتهي األزمة، أو فسخها حبسب ما تقتضيه مصلحة 

ر  وإذا صعب الوفاء ابخلدمة فإن جائحة الوابء تؤدي إىل أن يتحلل املستأج  اجلميع، مع وجوب رد مبالغ احلجز لعدم استحقاقها،
 من احلجز وله احلق يف اسرتداد أي عربون وضعه.

فيفرق فيه بني ما مت االستيفاء منه، فيجب الوفاء برسومه، وما مل يتم أو حدث تطور يف أدائه بوسائل التقنية  وأما عقود التعليم (4
 .املستفيد واملؤسسة  املرئية، فكانت التكلفة معه أقل مما لو كان حضوراي ، فتعدل االلتزامات مبا تقتضيه العدالة بني

، فيفرق بني ما كان قد ابشره وما توقف عنه مبا تقتضيه األنظمة املرعية يف الدول، وما طرأ هلا من تعطل مزاولة  أما عقود العمل (5
 ومراعاة مصلحة املؤسسات والعاملني على حد سواء. 

، ولكثرة حدوث  لعقد حسب أسعاره األوىلابلنظر إىل األضرار اليت تلحق أبحد أطراف العقد الذي يتعذر عليه الوفاء اب  (6
هذا النوع من األحداث يف العصر احلديث أصبح النظر يف مثل هذه القضااي ملحا  فإن جملس اجملمع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي  

ق العدالة، فجعل قد حبث هذه املشكلة وأصدر بشأهنا قرارا  يكفل رفعا للضرر عن الطرفني، واعتبار هذا ضرورة حلل النزاع وحتقي
للقاضي عند التنازع والطلب من أحد الطرفني تعديل احلقوق وااللتزامات العقدية، بصورة توزع اخلسارة على الطرفني املتعاقدين، منعا  

 .للضرر املرهق ألحد العاقدين

 

 محاية املستهلكني ومراقبة األسعار  اثنياً: 

هبدف منع االحتكار ووضع األسعار املناسبة وذلك ألن التالعب فيها حرام شرعا ، وجيب وضع اخلطط االقتصادية املناسبة 
هلذا الوضع لتأمني كل السلع احملتاج إليها، وأن ختزين السلع الضرورية فوق احلاجة ال جيوز ألن يف ذلك رفعا  لألسعار كما أنه يؤدي 

 .(105) لإلسراف املنهي عنه شرعا  

 

 

الفقهية الثانية جملمع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي، واليت عقدت عرب تقنية مؤمترات  ينظر: توصيات الندوة الطبية  (  105)
موقع منظمة    ."( وما يتعلق به من معاجلات طبية وأحكام شرعية19حتت عنوان "فريوس كوروان املستجد )كوفيد ــ  ،  2020ابريل    16الفيديو يوم  

 aroci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=-https://www.oic التعاون اإلسالمي رابط

https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar
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 اخلامتة: 

يف هناية هذه الرحلة السريعة املباركة يف موضوع املنهج املقاصدي يف االجتهاد الفقهي يف زمن األوبئة ميكن اخللوص إىل نتائج عدة، 
 أمهها:

 فاحشة وتعذرا    أضرارا  هي من احلوادث االستثنائية العامة غري املألوفة أو املعتادة وغري متوقعة احلدوث، واليت قد ينجم عنها  األوبئة   (1
 يف تنفيذ االلتزامات من غري تساهل أو رضى أو تسبب بوقوعها،

يقصد به جلب مصلحة أو دفع مفسدة، مث ملا أييت عارض وابء أو مرض طارئ يؤدي   أصليا    إن الشرع الكرمي ملا يقرر حكما   (2
 .إىل مشقة وضرر حمقق يعدل حينئذٍّ عن ذلك احلكم إىل حكم آخر يكفل حتقيق أصل املصلحة املقصودة

والقرائن املؤثرة يف تطبيق أقرت الشريعة اإلسالمية جواز تغري األحكام بتغري مناطاهتا األصلي ة وفقا ملا يطرأ عليها من الظروف   (3
أدلة كثرية، مما يدل على   الناس واستيعاهبا جلميع أحواهلماحلكم وحتقق مقصوده يف  لعموم   دميومة الشريعة اإلسالمية وصالحيتها 

 مبسايرهتا لظروف الناس وما يطرأ عليها من تبدالت وحاالت طارئة. 

ائح األوبئة، وتعترب كذلك بواعث لتغري األحكام بسبب اجلوائح: فهم من األسس املهمة اليت يرتكز عليها بناء األحكام يف جو  (4
 الواقع ومراعاة مقاصد األحكام، ورفع احلرج وإعمال الرخص، وعموم البلوى. 

يتعني على اجملتهد أن ال يغري األحكام األصلية وينقلها إىل حكم آخر تبعي بشبب طروء األوبئة إال إذا أتكد له انضباطها  (5
قررة، واليت تدل على أن عملية التغيري يف الشرع تقوم على أساس قوي منضبط، وهي: عدم خمالفتها لدليل شرعي وانبنائها  بشروطها امل

 غالبا    على مسوغ معترب، وموافقتها ملقاصد الشرع، وأن يكون التغري الطارئ جوهراي فيكون اجملتهد على درجة يقينية من العلم أو ظنا  
 . ال اندرا   غالبا   أن يكون العرض الطارئ مطردا  بتحققه وحتقق مصلحته، و 

إن الشريعة اإلسالمية تشتمل على إرشادات ومبادئ حمددة يف التعامل مع األمراض واألوبئة تتوافق مع التدابري اليت تفرضها   (6
 والتعامل معه، وكذلك معاجلة اآلاثر املرتتبة عليه.  احلكومات ملنع انتشار فريوس كوروان

 

 سة: توصيات الدرا 

مضاعفة اجلهود يف البحث والدراسة يف جمال فقه املقاصد واستثمار قواعده وتفعيلها يف االجتهاد ابعتباره احلاضن األساسي  (1
 هلذه العملية. 

ودراسة العالقة التأصيلية  األوبئة  تكثيف البحوث االستقصائية حول إبراز البعد الوظيفي والتنزيلي للمقاصد الشرعية يف جمال   (2
 وأحكامها الواقعية الطائة. والتفاعلية بني املقاصد الشرعية 

جتمع مجيع املؤمترات والبحوث واألحكام والفتاوى ابالجتهاد املقاصدي يف زمن األوبئة،  إنشاء موسوعة شرعية شاملة متخصصة   (3
 . عمق الشريعة وعامليتها وصالحيتها لكل زمان ومكاناملتفرقة، وترمجتها إىل اللغة اإلنكليزية لرتفد اإلنسانية مبعاين
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https://www.albayan.ae/across 
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 م(. 1981هـ ـ 1401



 Maryam Said Hamed ALAZRI  

 

 

 

 

 

 

 

 
821 

نور الدين خمتار اخلادمي: االجتهاد املقاصدي )حقيقته، اترخيه، حجيته، ضوابطه، مستلزماته، جماالته، معامله وتطبيقاته املعاصرة(،  
 م(. 2010- هـ1431، )بريوت: دار ابن حزم، 1ط

، )الرايض: مكتبة الرشد،  2نور الدين خمتار اخلادمي: املقاصد يف املذهب املالكي خالل القرنني اخلامس والسادس اهلجريني، ط
 م(. 2003- هـ1424

 م(.2009هالل بن حممد بن انصر الراشدي: القواعد الفقهية عند اإلابضية تنظريا وتطبيقا، )القاهرة: مركز الغندور، 
مصطفى الزحيلي: فقه التعليل وفقه املقاصد )فقه الواقع يف ضوء مقاصد الشريعة(، حبث مقدم يف ندوة تطور العلوم الفقهية يف   وهبة 

 عمان الثامنة، بعنوان )الفقه اإلسالمي واملستقبل واألصول املقاصدية وفقه التوقع(. 
 هـ(. 1420اإلسالمية، )الرايض: مكتبة الرشد، يعقوب بن عبدالوهاب الباحسني: رفع احلرج يف الشريعة 

 


