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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على ر�سوله الأمني وعلى اآله و�سحبه 
ثل جائحة هذا العام )1441هـ(,  اأجمعني وبعد, فاإّن وباء كورونا )كوفيد19( ظهر يمُ
بل  فقط,  لالأبدان  ال�سحي  القطاع  ت�ستمل  لـم  التي  اآثاره,  من  الإن�سان  ت�سرر  وقد 
بالدرا�سات  الآثار  تلك  الباحثون  فتناول  والجتماعي,  وال�سيا�سي  القت�سادي, 
املختلفة,  التوا�سل  و�سائل  عرب  واملقروءة  امل�سموعة,  ال�سغرية  والر�سائل  واملقالت 

وهوؤلء منهم: من يرى كونه وباًءا حقيقًيا وخطًرا داهًما, يوؤثر يف �سحة الإن�سان.

اأو  مو�سمية  انفلونزا  كونه  يعدو  ول  له,  �سحة  ل  موؤامرة  كونه  يرى  من  ومنهم: 
االحتياط  و�ضرورة  اأهمية  يرون  واآخرون  االأمر,  يف  مبالغة  ثمة  اأن  ويرون  مثلها؛ 
ال�ضارم حلفظ االأنف�س؛ وهو ما انتهجته دول العامل فقامت ب�ضن القوانني, و�ضّددت 
على خمالفيها باأنواع العقوبات املالية, اأو اجل�سدية, و�سواء كان الواقع كذلك اأم ل, 
فلي�س هذا حمل بحثي, واإن كان ت�سوره جزًءا ل يتجزاأ من هذا البحث كما �سياأتي 

بيانه.

ثم اإّن من الطبيعي يف النازلة الوبائية التوقف فيها والنظر يف اآثارها اجلانبية, 
وحماولة البعد عن كل ما ُيتوقع اأو ُيظن اأّنه �ضبب لتلك االآثار؛ لذا ُيحمد للدول التي 

قامت بتلك الحرتازات الوقائية للحفاظ على اأرواح مواطنيها ما قامت به.

الإعالمية  واللقاءات  التعريفية,  والن�سرات  والإر�ساد,  التوجيه  ذلك  ورافق 
املبا�سرة وغري املبا�سرة من متحدثي وزارة ال�سحة, ويف الوقت ذاته قامت اجلامعات 
حول  الطبية  والبحوث  الدرا�سات  تقدمي  اإلى  بالت�سابق  البحثية  والفرق  واملراكز 
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تمُبنى عليه الأحكام ال�سرعية, والناظر يف تلك  اأ�سا�ٌس  هذا الوباء, وهذه الدرا�سات 
الدرا�سات الطبية يجد �سيئا من الختالف والتباين حول حقيقة الفايرو�س الوليد 
من جهة, ومن جهة اأخرى حول �سحة بع�س الحرتازات الوقائية التي يتم الإعالن 
اأثر  الختالف  ولهذا  للدول,  ال�سحة  وزارات  اأو  العاملية,  ال�سحة  عنها من منظمة 
كبري يف النظر الجتهادي, ول �سيما يف بدايات ظهور هذا الوباء, مما يجعل التكييف 
الفقهي له غري م�ستقر, والنا�س بحاجة اإلى معرفة احلكم ال�سرعي, ل �سيما فيما ل 
قبل تاأخريه عن وقت فعله , فخطر يف ذهني يف بداية ظهور هذا الوباء يف بالدنا  يمُ
الغالية -اململكة العربية ال�سعودية- الكتابة حول جملة من القواعد العامة التي اأظن 
)النظر  واأ�سميته:  اإليها  بحاجة  احلالة  تلك  على  النوازل  هذه  مثل  يف  الناظر  اأن 

االجتهادي يف النازلة قبل اال�ستقرار يف تكييفها وباء كورونا منوذًجا(.

مما  الإ�سالمية,  باجلامعة  العلمي  البحث  عمادة  ِقبل  من  ممّول  بـحث  وهو 
يوؤكد دور اجلامعات يف تقدمي البحوث والدرا�ضات حول هذا الفايرو�س كلٌّ بح�ضب 

تخ�س�سه.

هدف البحث: 

حماولة لفت الناظر يف هذه النازلة اإلى اأهم القواعد املوؤثرة يف اأحكامها,  وذلك 
عند اختالف الدرا�سات والأبحاث الطبية يف ت�سويره.

�سبب اختيار املو�سوع: 

الكليات,  اإلى  النظر  دون  تركز نظرهم على اجلزئيات  اإمنا  املفتني  اأكرث  راأيت 
واجلزئيات اإن مل ترد اإلى الكليات فاإن اخللل واال�ضطراب نتيجة طبيعية للأحكام, 
وكنت قد وقفت على جملة كثرية من امل�سائل الفقهية املتعلقة بوباء كورونا يف العبادات 
خا�سة, وراأيت اختالف املعا�سرين يف اأحكامها, ودار�ست بع�سهم يف بع�سها, فظهر 
يل اأن الإ�سكال فيما �سبق ذكره, من عدم ا�ستح�سار بع�سهم لتلك الكليات, فاأردت اأن 
األفت الناظر يف النازلة اإلى منهج النظر يف مثل هذه النوازل التي ظهر بع�س اأمرها, 
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ومازالت الدرا�سات حبلى بنتائج قد تخالف ما �سبق, وهذه النوازل قد ارتبطت حكم 
كثري من العبادات واملعامالت باآثارها.

املنهج املتبع: 

من . 1 فيها  كر  ذمُ وما  القواعد  واعتمدت يف جمع  الو�سفي,  املنهج  على  عملت 
درا�سات على معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية, مع ما يل من درا�سات 
حول بع�س تلك القواعد -اأ�سرت اإليها يف البحث- و�ساأحيل يف القواعد اإلى 
بالقاعدة  املق�سود  معرفة  اأراد  ملن  وال�ستزادة  الرجوع  يتي�سر  املعلمة حتى 

واأدلتها و�ضوابطها.

التوثيق . 2 حيث  من  ال�سرعية,  البحوث  يف  املعتمد  العلمي  باملنهج  التزمت 
والعزو.

املوؤثرة, ونظًرا لكرثتها . 3 اإلى الأ�سول  الإ�سارة  البحث -بعون اهلل- على  ركز 
فاإن حمط اهتمامي كان يف كيفية اأثر هذه الأ�سول على النازلة بوجه عام, 

دون درا�سة لتلك الأ�سول والقواعد.

خطة البحث

ا�ستمل البحث على مقدمة, وثالثة مباحث, وهي كالتايل: 

املبحث االأول: مقدمات بني يدي البحث, وفيه ثلثة مطالب: 

املطلب االأول: الناظر يف النازلة, �ضرطه وطبقته.

املطلب الثاين: االأحكام بني الثبات والتغري.

املطلب الثالث: الظن معترب يف االأحكام.

املبحث الثاين: فهم الواقع والفقه فيه, وفيه مطلبان: 

املطلب االأول: تعريف كورونا )كوفيد: 19(, والتكييف الفقهي حلكمه.
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املطلب الثاين: تقومي اأهل املعرفة معترب.

املبحث الثالث: فهم الواجب يف الواقع, وفيه �ضبعة مطالب: 

املطلب االأول: ال يجوز تاأخري البيان عن وقت احلاجة.

املطلب الثاين: وجوب مراعاة االأحكام الطارئة.

املطلب الثالث: مراعاة قواعد امل�ضالح واملفا�ضد.

املطلب الرابع: االأحكام التي اأنيطت بحكم احلاكم.

املطلب اخلام�س: قواعد االحتياط والرتخ�س.

املطلب ال�ضاد�س: تعليق االأحكام بعللها.

املطلب ال�ضابع: مراعاة االأحكام ال�ضابقة قبل اال�ضتقرار يف تكييف النازلة.
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املبحث االأول
مقدمات بني يدي البحث 

وفيه ثلثة مطالب: 

املطلب االأول
الناظر يف النازلة، �سرطه وطبقته

درك  يف  و�سعه  )امل�ستفرغ  هو:  واملجتهد  املجتهدون,  هم  النوازل  يف  الناظر 
الأحكام ال�سرعية()1(.

م العلماء املجتهدين اإلى طبقات, اختلفت مناهجهم يف ذلك, و�ساأكتفي  وقد ق�سَّ
مبنهج ابن ال�سالح)2( لتتابع جمع من العلماء على تق�سيمه)3(.

وقد جعل الطبقات على ق�سمني: 

غري  من  ال�سرعية  الأحكام  باإدراك  ي�ستقل  الذي  وهو  امل�ستقل,  املجتهد  الأول: 
تقليد وتقيد مبذهب اأحد, فهو جمتهد مطلق)4(, وذكر اأن مثل هذا املجتهد 
قد ُطوي ب�ضاطه منذ دهر طويل, واأن اأمر الفتوى اأ�ضبح من ن�ضيب الفقهاء 

املنت�ضبني اإلى اأئمة املذاهب املتبوعة.
نهاية ال�سول لالإ�سنوي )288/3(.   )1(

ينظر: اأدب املفتي وامل�ستفتي لبن ال�سالح )101-87(.   )2(
ينظر: �سفة الفتوى )16(, مقدمة املجموع للنووي )75/1(.   )3(

اأي غري املقيد يف اجتهاده مبذهب من املذاهب, ورمبا عرب عنه باملجتهد امل�ضتقل, اأو املفتي امل�ضتقل,   )4(
و�ضمي م�ضتقًل؛ الأنه ا�ضتقل بقواعد لنف�ضه يبني عليها الفقه خارًجا عن قواعد املذاهب املقررة, اأو الأنه 

ي�ستقل باإدراك الأحكام ال�سرعية من الأدلة ال�سرعية من غري تقليد ول تقييد.
انظر: �سفة الفتوى )16(, واأدب الفتوى )35, 37(, وامل�سودة )546(, والرد على من اأخلد اإلى االأر�س   

لل�سيوطي )112(.
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الثاين: املجتهد غري امل�ستقل, وهو على اأربع طبقات وهي: 

• اأحد 	 اإلى  انت�ضب  اأنه  اإال  املطلق,  االجتهاد  بلغ درجة  االأولى: من  الطبقة 
الأئمة املجتهدين, و�سلك طريقه يف الجتهاد ودعا اإلى مذهبه.

• الطبقة الثانية: من كان جمتهًدا يف مذهب اإمامه ومقيًدا به, فهو يقرر 	
مذهبه بالدليل, لكنه ل يتجاوز يف اأدلته اأ�سول اإمامه وقواعده.

باأدلة  عارًفا  الفقه,  باأ�سول  خبرًيا  بالفقه  عاملًا  يكون  اأن  �سفاته:  ومن 
االرتيا�س يف  تام  واملعاين,  االأقي�ضة  ب�ضرًيا مب�ضالك  تف�ضيًل,  االأحكام 
عليه يف مذهب  لي�س مبن�ضو�س  ما  باإحلاق  قّيًما  واال�ضتنباط,  التخريج 
اإمامه باأ�سول مذهبه وقواعده, ويطلق على اأ�سحاب هذه الطبقة ا�سم: 
جمتهد املذهب, و�ضماه ال�ضيوطي؛ جمتهد التخريج, كما ا�ضتهر اإطلقهم 

على اأ�سحاب هذه املرتبة اأ�سحاب الوجوه والطرق.

• الطبقة الثالثة: من كان فقيه النف�س)1( حافًظا ملذهب اإمامه, عارًفا باأدلته, 	
ويرجح,  ويزيف  ويقرر  ويّهد  ويحّرر  ي�سّور  وبن�سرته,  بتقريرها,  قائًما 
فهو مل يبلغ ما بلغه علماء الطبقة ال�ضابقة من حفظ املذهب, ومل يرت�س يف 
التخريج واال�ضتنباط كارتيا�ضهم, وقد اأطلق عليهم لقب: جمتهد الرتجيح.

• الطبقة الرابعة: من يقوم بحفظ املذهب ونقله وفهمه يف وا�ضحات امل�ضائل 	
وم�سكالتها ولكنه يت�سم بال�سعف يف تقرير الأدلة وحترير الأقي�سة, ففتواه 
تعتمد على ما ينقله من ن�سو�س الأئمة, وما ل يجده منقوًل لي�س له اأن 
ا يف معناه, فُيدرك من دون ف�ضل  يفتي فيه اإال اإذا وجد يف املذهب ن�ضً
فكر وتاأمل, اأن ال فرق بينهما. اأو كان يدخل حتت �ضابط منقول ُمّهد يف 

املذهب وقد اأطلق عليه بع�ضهم لقب: جمتهد الفتيا.

ومن خلل العر�س ال�ضابق لطبقات املجتهدين و�ضفاتهم يتبني اأن االأ�ضل اأن الناظر 
يقول زكريا الأن�ساري يف غاية الو�سول )147(: “فقيه النف�س اأي: �سديد الفهم بالطبع ملقا�سد الكـالم”.   )1(
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يف النوازل يجب اأال يقل عن طبقة املخرجني -وهي الطبقة الثانية من الق�ضم الثاين-, 
ج اأ�سحاب الطبقة الثالثة -اأهل الرتجيح- بل اإن بع�س العلماء جعلهم طبقة  وقد يخرِّ
اأن  ق  فرَّ من  عند  فالأ�سل  واإل  بهم,  فيلحقون  للتخريج  اأهل  اأنهم  باعتبار  واحدة)1(, 
ج عند  االأخري لـم يرت�س يف التخريج واال�ضتنباط -كما �ضبق- فدوره النظر فيما قد ُخرِّ

تعدد الروايات فيقوم بالرتجيح والتزييف فيما ي�ضح اأو ال ي�ضح كونه املذهب.

عملهم  بل  التخريج,  لهم  لي�س  احلقيقة,  يف  مقلِّدة  فهم  الأخرية  الطبقة  اأما 
يقت�سر على نقل ما حفظه وفهمه من اأقوال اإمامه واأ�سحابه.

قَّ  ومن املوؤكد اليوم اأن من ات�سف ب�سفات الطبقة الأخرية -اأ�سحاب الفتيا- حمُ
اأن يمُعدَّ من كبار علماء ع�سره, وطبقة املرجحني مكانها فيما ا�ستنبط من الأحكام, 

ل فيما مل ي�ستنبط, كحال النوازل.

املت�سف  انقطعت, من حيث عدم وجود  قبلهم فقد  واأما طبقة املخرجني ومن 
بها, ومن حيث عدم وجود من يو�ضف قوله واختياره يف النازلة باأنه وجه يف مذهب 

من انت�ضب اإليه, فالوجوه قد انقطعت النقطاع اأ�ضحابها.

قال ابن حجر الهيتمي عنهم يف فتاويه: “... واملتبحر يف الفقه هو الذي اأحاط 
باأ�سول اإمامه يف كل باب من اأبواب الفقه, بحيث يكنه اأن يقي�س ما مل ين�ّس اإمامه 
عليه على ما ن�ّس عليه, وهذه مرتبة جليلة ال توجد االآن؛ الأنها مرتبة اأ�ضحاب الوجوه, 

وقد انقطعت منذ اأربعمائة �سنة”)2(.

ه اإلى اأنَّ االجتهاد ال ينقطع بانقطاع القائم به, بل يجب على اأهل العلم  ثمَّ ينبَّ
يف كل زمن النظر يف النوازل احلادثة, وبذل الو�ضع يف درك االأحكام, واإمنا وجب 
اأن هذه ال�ضرورة ميكن دفع �ضيء منها  اأن يتعبد النا�س لربهم, على  ذلك �ضرورة 

بالجتهاد اجلماعي.
ينظر: اأعالم املوقعني )212/4-214(, وجمع اجلوامع مع �سرحه ت�سنيف امل�سامع )575/4(.   )1(

فتاوى ابن حجر الهيتمي )289/4(.   )2(
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واإينِّ اأرى اأن يقيَّد اجلماعي كذلك يف اإطار املذهب الواحد؛ الأنه اأ�ضبط للفتيا, وما 
اأح�ضن ما �ضنع -يف نظري- جمل�س االإفتاء االإماراتي- الذي اعتمد املذهب املالكي 
للدولة -عندما �ُضئل عن حكم �ضلة اجلمعة يف البيوت ب�ضبب احلجر ال�ضحي- وهي 
من اأوائل نوازل هذا الوباء - فاأفتوا: “باأن للجمعة �سروًطا اإذا لـم تتوفر فال ت�سح 
�ضلتها, ومن تلك ال�ضروط امل�ضجد اجلامع, وعليه فل ي�ضح اأن ت�ضلى اجلمعة يف 

البيوت,  والواجب يف مثل هذه احلالة �ضلة الظهر اأربًعا يف البيوت”)1(. 

املطلب الثاين
االأحكام بني الثبات والتغري

الكبار يف هذا اجلانب, و�ضياأتي �ضيء من  القواعد  اإلى قاعدتني من  اأ�ضري هنا 
اآثارهما يف املبحث الثالث.

القاعدة االأولى: ال ينكر تغري االأحكام بتغري االأحوال))).

ملا كان احلكم الناجت عن الجتهاد يعتمد على حال الواقعة, وهذا احلال يتغري, 
فمن الطبيعي تغيري الجتهاد املبني عليه, ول ينبغي الإنكار يف ذلك.

واملجتهد اإذا نظر يف الواقع واحلال, ووقف على اأدلة ومدركات �ساحلة, لإناطة احلكم 
عليها, ثم تغريت تلك املدركات -كما يحدث يف النتائج البحثية ال�سادرة من اجلامعات 
واملراكز البحثية حول فايرو�س كورنا- فاإّن الواجب على املجتهد اأن يتبع املدرك اجلديد, 
واإّل فقد ي�سدق عليه قول ابن القيم : “... فمن اأفتى النا�س مبجرد املنقول يف 
الكتب, على اختلف عرفهم وعوائدهم واأزمنتهم واأمكنتهم واأحوالهم, فقد �ضل واأ�ضل, 
وكانت جنايته على الدين اأعظم من جناية من طبَّب النا�س كلهم على اختلف بلدهم 

وعوائدهم واأزمنتهم وطبائعهم مبا يف كتاب من كتب الطب”)3(. 
https://www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/FatwaDetail.aspx?did=115011 :الرابط  )1(

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )169/8(.   )2(
ينظر: اإعالم املوقعني )66/3(.   )3(
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وهذه القاعدة عظيمة بينت موجًبا من موجبات تغيري الأحكام, والأحكام )تتغري 
بتغري موجباتها()1(.

ينكر تغري  بلفظ: )ال  اأخرى  واإي�ضاحها ورد يف قاعدة  املوجبات  تلك   وتف�ضيل 
الأحكام بتغري الأ�سخا�س والأعراف وامل�سالح والأحوال والأزمان والأمكنة( )2(.

وهذه الأحكام الواردة يف القاعدة, قد تكون اأحكاًما اجتهادية, وقد تكون ن�سية, 
يعرتيها التغيري باالإ�ضقاط, اأو التخفيف والرتخ�س, كما �ضياأتي يف املبحث الثالث. 

القاعدة الثانية: ال اإنكار يف م�سائل اخلالف))).

وتنق�ضم امل�ضائل اخللفية من حيث االعتبار اإلى م�ضائل خلف معترب, واإلى غري 
معترب. 

ا �ضريًحا اأو  ومق�ضود القاعدة اخللف املعترب, وهي امل�ضائل التي لـم تخالف ن�ضً
اإجماًعا, اأو مق�سًدا �سرعًيا, وللقائل بها دليله اأو اأدلته املعتربة.

�ضعف  اإذا  اإال  اخللف  م�ضائل  يف  اإنكار  )ال  بقوله:  القاعدة  بع�ضهم  قّيد  لذا 
اخللف()4(.

قال ابن ال�سبكي : “فمن قوي مدركه اعتد بخالفه, واإن كانت مرتبته يف 
االجتهاد دون مرتبة خمالفه, ومن �ضعف مدركه لـم ُيعتد بخلفه, واإن كانت مرتبته 

اأرفع”)5(. 

وب�سط ذلك ابن القيم اإي�ساًحا فقال: “وقولهم: اإن م�ضائل اخللف ال اإنكار فيها 
اأّما الأول:  اأو العمل,  اإلى القول, والفتوى,  اإما اأن يتوجه  لي�س ب�سحيح, فاإّن الإنكار 
فاإذا كان يخالف �ضنة اأو اإجماًعا �ضائًعا وجب اإنكاره اتفاًقا, واإن لـم يكن كذلك, فاإّن 

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )269/3(.   )1(
ينظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )83/33(.   )2(

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )31/33(.   )3(
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )31/33(.   )4(

الأ�سباه والنظائر لبن ال�سبكي )112/1(.   )5(
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اأو  �ضنة  كان على خلف  فاإذا  العمل  اأما  مثله,  اإنكار  للدليل  بيان �ضعفه وخمالفته 
اإجماع وجب اإنكاره بح�ضب درجات االإنكار”)1(.

م�سائل  يف  اإنكار  “ل  قولهم:  وهي  منها  قريبة  بقاعدة  عنها  يعرب  وقد  قلت: 
الجتهاد”)2(, وهي اأخ�س من الأول وكذا هي اأخ�س من القاعدة ال�سابقة “ل ينكر 
واإن  املن�ضو�ضة,  دون  االجتهادية  امل�ضائل  على  االإنكار  ق�ضرت  اإذ  الأحكام”؛  تغري 
فهمه, وحتقيق  اأو  الن�س  ثبوت  يكون يف  الجتهاد  اأن  باعتبار  البع�س  معناها  عّمم 
مناطه وتخريجه وتنقيحه, فيكون يف املن�سو�س وغري املن�سو�س, واإل فالأ�سل اأنه: 

لالجتهاد يف مورد الن�س”)3( اأي: مقابل �سريـحه. م�ساغ  “ل 
قال ابن تيمية : “ولهذا كان اأئمة الإ�سالم متفقني على تبديع من خالف 
يف مثل هذه االأ�ضول؛ بخلف من نازع يف م�ضائل االجتهاد التي لـم تبلغ هذا املبلغ 
يف تواتر ال�سنن عنه, كالتنازع بينهم يف احلكم ب�ساهد ويني ويف الق�سامة والقرعة 

وغري ذلك من االأمور التي مل تبلغ هذا املبلغ”)4(.

واأهمية القاعدتني واأثرهما قبل ا�ضتقرار حكم النازلة ظاهر؛ اإذ االأحكام تتغري 
الأقوال من املجتهدين  اإنكار يف تعدد  اإنكار يف ذلك, ول  بتغري موجبها, وحينئذ ل 

�سريطة اأن يكون ماأخذ احلكم قوًيا كما �سبق.

املطلب الثالث
الظن معترب يف االأحكام)5(

عليها  وترتب  متقاربة,  باألفاظ  وردت  وقد  املهمة,  ال�ضرعية  القواعد  من  هذه 
اأحكام �سرعية كثرية.

ينظر: اإعالم املوقعني )224-223/3(.   )1(
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )31/33(.   )2(

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )9/33(.   )3(
جمموع الفتاوى )425/4(.   )4(

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )317/27(.   )5(
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قال العز بن عبدال�سالم : “ال يجب االأخذ باليقني يف االإيجاب والتحرمي, 
اإلى  امل�ستند  الظن  ذلك  يف  يكفي  بل  والتحليل,  الإباحة  ول  والندب,  الكراهة  ول 

الأ�سباب ال�سرعية”)1(.

وقال ال�ساطبي : “واحلكم بغلبة الظن اأ�سل الأحكام”)2(.

الناظر  املجتهد  اأو  الفاعل  يكون يف ظن  اأن  اعتباره  يكفي يف  الظن  اإّن هذا  ثم 
لكنه  للفقهاء,  املتكلمني خالًفا  الأمر كذلك عند  نف�س  يكن يف  لـم  واإن  امل�ساألة,  يف 
م�ضروط اأال يتبني خلفه, “فال عربة بالظن البنيِّ خطوؤه”)3(, “واحلكم يبنى على 

الظاهر ما لـم يثبت خالفه”)4(.

ظن  يف  ال�سارع  اأمر  موافقة  هي  املتكلمون:  “وقال  ال�سحة:  عن  الزرك�سي  قال 
املكلف ال يف نف�س االأمر, وبه قطع القا�ضي واالإمام يف التلخي�س, فكلُّ من اأمر بعبادة 
فوافق االأمر بفعلها كان قد اأتى بها �ضحيحة, واإن اختل �ضرط من �ضروطها, اأو وجد 
مانع, وهذا اأعم من قول الفقهاء؛ الأنَّ كل �ضحة هي موافقة للأمر, ولي�س كل موافقة 

الأمر �سحة عندهم”)5(.

وما يعترب يف الظن حتى يعمل به اأال تقدح به �ضبهة موؤثرة يف حكمه؛ اإذ “التهمة 
تقدح يف الت�سرفات”)6(, كما �سياأتي بيانه يف املبحث القادم باإذن اهلل.

ويـجدر التنبيه هنا اإلى اأن قواعد ال�سريعة اعتربت املتوقع الذي لـم يقع منزلة 
الواقع, �ضواًء كان يف جانب اجللب للم�ضلحة اأو الدرء للمف�ضدة.

ينظر: �سجرة املعارف والأحوال و�سالح الأقوال والأعمال )�س423(.   )1(
ينظر: العت�سام )643/3(.   )2(

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )67/7(.   )3(
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )337/8(.   )4(

ينظر: البحر املحيط )16/2(.   )5(
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )333/9(.   )6(
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ومن ذلك قولهم: “املتوقع هل يجعل كالواقع”)1(. اأي: اأن الغالب واملتوقع ح�ضوله 
اأو ال يثبت  لـم يوجد,  اأحكامه واإن  هل يثبت حكمه كاأنه موجود حااًل, ويرتتب عليه 

حكمه اإل بعد وجوده ووقوعه, بل جعلوه يف حكم الظاهر والظاهر حجة.

ومثله وقريب منه قولهم: “املظنة تنزل منزلة املئنة”)2(, و“امل�سرف على الزوال 
هل يعطي حكم الزائل”)3(, بل “ما قارب حكم ال�سيء يعطى حكمه”)4(.

وقالوا يف جانب الدرء: “ال�سرر املتوقع كاملتحقق”)5(؛ اأي اأنه ينزل يف االأحكام 
والعمل مبا يرتتب  الواقع يف احلال, مثل وجوب دفعه,  ال�ضرر  املرتتبة عليه منزلة 

عليه من رخ�س اأو حتقيقات, كما �سياأتي يف املبحث الثالث.

وال يـخفى اأثر مثل هذه القواعد يف ا�ضتنباط االأحكام؛ اإذ االجتهاد يف غالبه مبني 
على �ضرب من الظن, فكيف باأحكام نازلة قبل اأن ي�ضتقر تكييفها؟

ثمَّ اإنَّ الظن املعترب قد يكون يف ت�سور امل�ساألة وتكييفها, وقد يكون يف حكمها, لذا 
جعل هذا املطلب كمقدمة ملا �ضيبنى عليه من اأحكام اآتية.

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )454/8(.   )1(
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )237/27(.   )2(
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )393/11(.   )3(

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )427/8(.   )4(
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )459/8(.   )5(
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املبحث الثاين
فهم الواقع والفقه فيه

ذكر ابن القيم : “اأن املفتي واحلاكم لن يتمكن من الفتوى واحلكم باحلق 
اإّل بنوعني من الفهم: 

اأحدهما: فهم الواقع والفقه فيه... والنوع الثاين: فهم الواجب يف الواقع, وهو 
فهم حكم اهلل الذي حكم به يف كتابه, اأو على ل�سان ر�سوله يف هذا الواقع, ثم يطبق 

اأحدهما على الآخر”)1(.

وذكر اأن النوع االأول يكون با�ضتنباط, “علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات 
والعالمات حتى يحيط به علًما”)2(.

وهذا النوع من الفهم يعتمد فيه املجتهد على نف�سه اإن كان م�ستطيًعا اأو على اأهل 
اخلربة, وال يجوز تطبيق النوع الثاين عليه اإال اإذا اأحاط بالنوع االأول علًما.

وما ذكره ابن القيم ما يعرف به النوع االأّول يختلف من م�ضاألة اإلى اأخرى؛ لذا 
ملا �سئل �سيخ الإ�سالم عن قتال التتار بنيَّ هذين النوعني, فقال: “وهذا مبني على 

اأ�سلني: اأحدهما: املعرفة بـحالهم. والثاين: معرفة حكم اهلل يف مثلهم”.

وهما النوعان اللذان ذكرهما ابن القيم, ثم ذكر طرق معرفة الأول بـخ�سو�س قتال 
الكفار, فقال : “فاأما الأول: فكلُّ من با�سر القوم يعلم حالهم, ومن لـم يبا�سرهم 
اأمورهم  يعلم ذلك مبا بلغه من الأخبار املتواترة, واأخبار ال�سادقني, ونحن نذكر جلَّ 

بعد اأن نبني الأ�سل الآخر الذي يخت�س مبعرفته اأهل العلم بال�سريعة الإ�سالمية”)3(.
اإعالم املوقعني )69/1(.   )1(

امل�سدر ال�سابق.   )2(
ينظر: جمموع الفتاوى )510/28(, والفتاوى الكربى )535/3(.   )3(
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املطلب االأول
التعريف بـ وباء كورونا )كوفيد19( والتكييف الفقهي له

اأن الق�سد من التعريف بهذا الفايرو�س, وهذا الوباء ت�سوره, ليتم احلكم  مبا 
عليه مبا تقت�سيه الأدلة ال�سرعية, والقواعد املرعية, فاإين �ساأذكر ما ذكرته منظمة 
كبار  وهيئة  الإ�سالمي,  الفقه  جممع  قرار  مقدمات  يف  ذكر  وما  العاملية,  ال�سحة 

علماء اململكة العربية ال�سعودية, ليعرف ما بنوا عليه اأحكامهم: 

“مر�س  اأنه:  العاملية يف و�ضف مر�س كوفيد-19  ورد يف موقع منظمة ال�ضحة 
عٍد ي�سببه اآخر فريو�س مت اكت�سافه من �ساللة فريو�سات كورونا. ومل يكن هناك اأي  ممُ
علم بوجود هذا الفريو�س اجلديد ومر�ضه قبل بدء تف�ضيه يف مدينة ووهان ال�ضينية 
توؤثر على  اإلى جائحة  الآن  وقد حتّول كوفيد-19  دي�سمرب 2019.  الأول/  كانون  يف 

العديد من بلدان العالـم”.

االأعرا�س  وت�ضمل  اجلاف,  وال�ضعال  واالإرهاق  “ احلمى  اأعرا�ضه:  من  وذكروا   
 االأخرى االأقل �ضيوًعا ولكن قد ُي�ضاب بها بع�س  املر�ضى: االآالم واالأوجاع, واحتقان 
الذوق  والإ�سهال,  وفقدان حا�سة  واأمل احللق,  امللتحمة,  والتهاب  الأنف,  وال�سداع, 
اأو ال�سم, وظهور طفح جلدي  اأو تغري لون اأ�سابع اليدين اأو القدمني. وعادة ما  تكون 
هذه االأعرا�س خفيفة وتبداأ ب�ضكل تدريجي.  وي�ضاب بع�س النا�س بالعدوى دون اأن 

ي�ضعروا اإال  باأعرا�س خفيفة جًدا. 

اإلى علج خا�س.  املر�س دون  احلاجة  النا�س )نحو 80%( من  ويتعافى معظم 
اأ�سخا�س  م�سابني   5 كل  بني  من  تقريًبا  واحد  �ضخ�س  ت�ضتد  لدى  االأعرا�س  ولكن 
مبر�س كوفيد-19 فيعاين من �سعوبة يف  التنف�س. وتزداد خماطر الإ�سابة مب�ساعفات 
وخيمة  بني امل�ضنني واالأ�ضخا�س امل�ضابني مب�ضاكل �ضحية  اأخرى مثل ارتفاع �ضغط 
اأو ال�ضرطان. وينبغي جلميع االأ�ضخا�س,  اأمرا�س القلب والرئة  اأو ال�ضكري  اأو  الدم 
ال�سعال  اإذا  اأ�سيبوا باحلمى و/اأو  الطبية فوًرا  العناية  التما�س  اأعمارهم,   اأيا كانت 
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اأو  فقدان  ال�ضدر  اأو �ضغط يف  واأمل  النف�س  ب�ضعوبة يف  التنف�س/�ضيق  امل�ضحوبني 
القدرة على النطق اأو احلركة. ويو�ضى, قدر  االإمكان, باالت�ضال بالطبيب اأو مبرفق 

الرعاية  ال�سحية م�سبًقا, ليت�سنى توجيه املري�س اإلى العيادة  املنا�سبة”)1(.  

مر�س  باأنه:  الوباء  هذا  ت�ضوير  الدويل  االإ�ضلمي  الفقه  جممع  قرار  يف  جاء 
الفريو�س التاجي 2019 املعروف اخت�ساًرا بكوفيد 19 هو التهاب يف اجلهاز التنف�سي 
ب�ضبب فريو�س تاجي جديد, وقد اأعلنت منظمة ال�ضحة العاملية ر�ضمًيا اأن هذا الوباء 
جائحة عاملية يف 11 مار�س 2020م, ...., واأما انتقاله من اإن�سان لآخر فقد ثبت اأنه 
وا�ضع االنت�ضار. وترتاوح العدوى بني حامل الفريو�س من دون اأعرا�س اإلى اأعرا�س 
�ضديدة. ت�ضمل احلمى وال�ضعال و�ضيق التنف�س )يف احلاالت املتو�ضطة اإلى ال�ضديدة(؛ 
قد يتطور املر�س خلل اأ�ضبوع اأو اأكرث من معتدل اإلى حاد. ون�ضبة كبرية من احلاالت 
املر�ضية حتتاج اإلى عناية �ضريرية مركزة؛ ومعدل الوفيات بني احلاالت امل�ضخ�ضة 
يوجد  وال  و�ضدة احلالة.  البلد  تختلف ح�ضب  ولكنها   %3 اإلى  ب�سكل عام حوايل %2 
لقاح متاح ملنع هذه العدوى. وتبقى تدابري مكافحة العدوى هي الدعامة الأ�سا�سية 
الوقت؛ علوة على ذلك,  واملعرفة بهذا املر�س غري مكتملة وتتطور مع  للوقاية)2(, 
فمن املعروف اأن الفريو�سات التاجية تتحول وتتجمع يف كثري من الأحيان, وهذا يثل 

حتدًيا م�ضتمًرا لفهم املر�س وكيفية مواجهته)3(. 

وجاء يف �سدر فتيا هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ 7-22-
1441هـ, ورقم )247(, ما يلي: “احلمد هلل رب العاملني , وال�سالة وال�سالم على 

نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني, اأما بعد: 

فقد اطلعت هيئة كبار العلماء يف دورتها اال�ضتثنائية اخلام�ضة والع�ضرين املنعقدة 
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/ad- الرابط:   )1(

vice-for-public/q-a-coronaviruses

ذكروا من التدابري: غ�ضل اليد وكظم ال�ضعال, والتباعد اجل�ضدي للذين يعتنون باملر�ضى باالإ�ضافة اإلى   )2(
ما ي�سمى بالتباعد الجتماعي بني النا�س. 

http://www.iifa-aifi.org/5254.html - :الرابط  )3(
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مبدينة الريا�س يوم الثلثاء بتاريخ 22-7-1441هـ على ما يتعلق بجائحة كورونا, 
و�سرعة انت�سارها, وكرثة الوفيات بها , واطلعت على التقارير الطبية املوثقة املتعلقة 
بهذه اجلائحة امل�سمولة باإي�ساح معايل وزير ال�سحة لدى ح�سوره يف هذه اجلل�سة 
يهدد  مبا  النا�س  بني  عدواها  انتقال  �سرعة  يف  املتمثلة  خطورتها  على  اأكدت  التي 
دون  �ساملة  احرتازية  تدابري  تكن هناك  لـم  ما  اأنه  معاليه من  بينه  وما  اأرواحهم, 
اأن التجمعات تعترب ال�ضبب الرئي�س  ا�ضتثناء فاإن اخلطورة �ضتكون مت�ضاعفة مبيًنا 

يف انتقال العدوى”)1(. 

من خالل النقل ال�سابق يتبني ما يلي: 

احلاالت . 1 من  وكثري  �ضديد,  بالتهاب  التنف�ضي  اجلهاز  ي�ضيب  مر�س  اأنه 
اإلى عناية �ضريرية مركزة, وعند كتابة هذه االأ�ضطر بداأنا  املر�ضية تـحتاج 

بـحمد اهلل ن�سمع بـحالت �سفاء كثرية.

اأنه �سريع ووا�سع النت�سار.. 2

اأنه ُمعٍد, وقد ال تظهر اأعرا�ضه.. 3

اأنه ل يوجد له لقاح متاح حتى الآن.. 4

وبهذا املعطيات يدور تكييف هذا الوباء على اأنه: 

مر�س ُمعٍد, وياأخذ اأحكامها؛ لذا اتـخذت الدول تدابري ملكافحته, ومن تلك . 1
القرارات اإغلق امل�ضاجد, ومنع ال�ضلوات املفرو�ضات واجلمع فيها.

مر�س خموف, فياأخذ اأحكامه.. 2

مر�س ما تعم به البلوى.. 3

اتفقت  قد  حال  كل  على  وهو  له,  خمالفة  اأو  موؤكدة  لدرا�سات  قابل  �سبق  وما 
ه عذًرا موؤثًرا يف الأحكام ال�سرعية. الهيئات واملنظمات ال�سرعية على عدِّ

https://www.spa.gov.sa/ :الرابط  )1(
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املطلب الثاين
تقومي اأهل املعرفة معترب �سرًعا)1(.

�سبق القول يف املبحث ال�سابق اأن التكليف دائر مع الظن, وبينت القاعدة طريًقا 
من طرق حت�ضيل الظن املعترب, وهو �ضوؤال اأهل اخلربة, واخلبري يف االأوبئة واالأمرا�س 

هم: االأطباء, ولكن ثمة اأمور يجب اأن تراعى فيهم منها: 

اأواًل: ي�ضرتط فيه اأن يكون عالـًما وماهًرا يف طبه, مع عدله ون�ضحه؛ لذا ورد يف 
بع�س القواعد )املرجع يف كل �ضيء اإلى ال�ضاحلني من اأهل اخلربة به()2(.

وراأوا  العلم,  لـم يكن ماهًرا يف  واإن  نادًرا,  املاهر مبن كان خطوؤه  و�ضبطوا 
اأن التجربة تكفي يف ذلك, بل قالوا: “اإّن اأ�ضل الطب اإمّنا هو التجربة”)3(, 
ورد  والعادات”)4( كما  بالتجارب  الدنيا ومفا�سدها تعرف  “م�سالح  اإّن  بل 
ال�سحية  املهن  مزاولة  نظام  وقد �سدر يف  معلوم  وهذا  القواعد,  بع�س  يف 
التدريب  مدة  اأم�ضى  قد  يكون  “اأن  ومنها:  ال�ضروط,  من  جملة  اململكة  يف 

رة للمهنة”)5(. الإجبارية املقرَّ

انطبق  اإذا  ال�ضعبي  بالطبيب  ي�ضمى  ما  ال�ضابقة  العمومات  ويدخل يف  قلت: 
عليه ال�ضرط ال�ضابق.

باأن  اكتفى  والبع�س  م�ضلًما,  الطبيب  يكون  اأن  العلم  اأهل  ا�ضرتط جمهور  ثانًيا: 
يكون موؤمتًنا , والبع�س بكونه الأحذق)6(.

وعلى القول باأن املعترب ح�سول الظن, فاإّنه رمبا ح�سل بغري امل�سلم كذلك.
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )447/9(.   )1(
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )433/9(.   )2(

املدخل لبن احلاج )114/4(.   )3(
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )245/5(.   )4(

نظام مزاولة املهن ال�سحية, رقم )م/59( وتاريخ 1426/11/4هـ, املادة الثانية منه.   )5(
للعلوم  اجلامعة  جملة  يف  من�سور   )22-21( �س  العودة  د.اأحمد  الطبيب  بقول  االأخذ  �ضروط  ينظر:   )6(

ال�سرعية, عدد 189, اجلزء الثالث. 
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قال ال�سيخ ابن عثيمني : “ال�ضواب يف هذه امل�ضاألة: اأنه اإذا قال طبيب 
ماهر: اإن هذا مر�س خموف, ُقبل قوله... مع اأننا اأحياًنا نثق بالطبيب غري 
امل�ضلم اأكرث ما نثق بالطبيب امل�ضلم, اإذا كان االأول اأ�ضد حذًقا من الثاين. 
كل  “اأن  ذلك:  اأ�سباب  من  وذكر  فيها”,  الغدر  يبعد  الطب  �ضناعة  اإنَّ  ثم 
اإن�ضان يريد اأن تنجح �ضناعته, فالطبيب ولو كان غري م�ضلم يريد اأن تنجح 

�سناعته, واأن يكون م�سيًبا يف العالج ويف اجلراحة”)1(.

قلت: ولـم اأقف للعلماء عن راأي الطبيب الكافر فيما يتعلق باجلوائح, التي 
ت بلد امل�ضلمني, وال �ضك اأنَّ االأخذ بقوله هنا اأولى؛  تعم بلد الكفار كما عمَّ

اإذ امل�سلحة م�سرتكة, ويكون كالإفادة والنتفاع باآثارهم.

واحل�ضاب  الطب  م�ضائل  مثل  بالدين  يتعلق  ال  “ما   : تيمية  ابن  قال 
يف  واملنافقني  الكفار  باآثار  انتفاع  ذلك...غايته  فيها  يذكرون  التي  املح�س 

اأمور الدنيا فهذا جائز...”)2(.

وقبل ختم هذا املطلب تبقى م�ضاألتان متعلقتان به ال ميكن اإغفالهما: 

االأولى: اإذا اختلف اأهل اخلربة يف تو�ضيف اأو علج اأثر ما, فما موقف املجتهد 
ال�سرعي من ذلك؟

يعترب  املجتهد  الأّن  املجتهدين؛  العامي من اختلف  املجتهد كموقف  موقف 
يف  اختلفوا  “لو   : املاوردي  قال  لذا  الطب؛  جانب  يف  ومقلًدا  عامًيا 
املر�س, فحكم بع�س باأنه خموف, وقال بع�ضهم: غري خموف, رجع اإلى قول 
الأعلم منهم, فاإن ا�ستووا يف العلم, واأ�سكل على الأعلم: رجع اإلى قول الأكرث 
منهم عدًدا, فاإن ا�ضتووا يف العدد, رجع اإلى قول من حكم باملخوف؛ الأّنه قد 

علم من غام�س املر�س ما خفي على غريه”)3(.
ال�سرح املمتع )109-108/11(.   )1(

جمموع الفتاوى )114/4(.   )2(
احلاوي الكبري )323/8(.   )3(
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اإليه, وغلبة الظن بقول الأعلم  اأن يبحث املجتهد عن ظن يركن  واملق�سود 
اأقوى من غريه.

الثانية: قد ترد التهمة يف قول اأهل اخلربة واملعرفة , فهل يكون ورودها �ضبًبا يف 
ترك العتماد على قولهم؟

وتو�سيات  اأقوال  على  تعتمد  العالـم  يف  ال�سحة  وزارات  اأكرث  اأن  راأينا  وقد 
منظمة ال�سحة العاملية, وقد اتهمت يف هذه اجلائحة من قبل بع�س الدول 
اإذ )التهمة  التهمة يف قبول قول اخلبري,  اأثر  واالأفراد, ما ت�ضبب يف ذكر 

تقدح يف الت�سرفات()1(.

حيث  من  اإجماًعا  الت�سرفات  يف  تقدح  “التهمة   : القرايف  قال 
اجلملة”)2(, وهي مقيدة بقولهم: “جمرد التهمة والظن ل يكون معترًبا”)3(, 
احتمال  دليل, ال جمرد  مبنًيا على  قوًيا,  التهمة  احتمال  يكون  اأن  في�ضرتط 

موهوم.

فمن ت�سرف ت�سرًفا ما, ووجد احتمال قوي اأنه اإمنا ق�سد من وراء ت�سرفه 
هذا اإ�ضراًرا مبن تعلق به ت�ضرفه, اأو جلب نفع له اأو لغريه فاإنه يحكم بف�ضاد 

هذا الفعل.

وعليه فيكون القول باجلواز يف االأخذ بقول الطبيب الكافر اأ�ضًل ملن قال به, وال 
يرفع اإال باحتمال قوي يغلب على الظن �ضدقه, ملا �ضبق تاأ�ضيله اأن التكليف دائر مع 

الظن.

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )333/9(.   )1(
الفروق للقرايف )43/4(, يف الفرق الثالث والع�سرين واملائتني بني قاعدة ما ينفذ من ت�سرفات الولة   )2(

والق�ساة وبني قاعدة ما ل ينفذ من ذلك. 
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )333/9(.   )3(
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املبحث الثالث
فهم الواجب يف الواقع

ذكر ابن القيم  املراد بذلك باأنه: “فهم حكم اهلل الذي َحَكم به يف كتابه, 
اأو على ل�سان ر�سوله يف هذا الواقع”)1(. 

فيه  والفقه  الواقع  فهم  من  ا�ستقر  ما  على  تطبيق  من  يتلوه  وما  الفهم  وهذا 
اأهل العلم بال�سريعة الإ�سالميَّة”)2(, وهنا ثمة قواعد اأجملها يف  مبعرفته  “يـخت�س 

املطالب التالية تعني الناظر يف اجتهاده: 

كل ما �ضبق من املباحث اإمّنا هو متهيد لهذا املبحث؛ اإذ اإّن هدف البحث -كما 
قبل  النازلة  هذه  اأحكام  يف  املوؤثرة  القواعد  اأهم  اإلى  املجتهد  نظر  لفت  هو  �سبق- 
اأن ي�ضتقر ت�ضويرها وتكييفها؛ وذلك الأّن النازلة )كورونا( كانت �ضريعة االنت�ضار, 
القرارات  من  كثري  عليها  وترتب  حقيقتها,  ت�ضوير  يف  اجلدل  من  كثرٌي  �ضاحبها 
ال�سلطانية من غلق للم�ساجد, وتعطيل ملنا�سط كثرية يف احلياة, وهم يعتربون ذلك 

من الإجراءات الحرتازية.

وملا كان البحث يركز على االأحكام املتعلقة بالعبادات, فكنت اأحلظ االختلف 
واجلدل عند قرار اإغالق امل�ساجد, وماذا عن �سالة اجلنازة, كيف واإن لـم ي�سمح 

بح�ضورها, وكيف يغ�ضل ويكفن من مات ب�ضبب هذا املر�س.

ثم يف �سالة اجلمعة يف البيوت عند اأول جمعة, ثم �سالة العيد, وزكاة الفطر يف 
وقت اإخراجها ب�ضبب احلظر, وهل يجوز اأن يكون من قوت التمر؛ الأجل رفع اقت�ضاد 

البلد, ثم فتحت امل�ساجد, فتناق�سوا يف حكم التباعد بني امل�سلني. 
اإعالم املوقعني لبن القيم )69/1(.   )1(

جمموع الفتاوى لبن تيمية )510/28(, والفتاوى الكربى له )535/3(.   )2(
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وب�ضبب ت�ضارع االأحداث خرجت الفتاوى اجلماعية والفردية حول هذه امل�ضائل 
اأت�ساءل كثرًيا يف كثري من تلك امل�سائل املتعلقة يف  ووقع ما فيها من خالف, وكنت 
العبادة -واأنا م�ستح�سر ومتابع ملا ين�سر من تو�سيات, حول هذا الفايرو�س, �سواًء من 
منظمة ال�سحة العاملية, اأو من بع�س وزارات ال�سحة يف الدول, بل وما ي�سدر هنا 
اأو هناك من املراكز البحثية من تقارير, مع وجود ا�ضطراب واختلف و�ضفت �ضيًئا 
منه يف التعريف بهذا الفايرو�س- هل يجب التم�ضك باالأ�ضل, اأو يجوز االنتقال عنه, 
احلكومية  ال�ضحية  اجلهات  تقارير  بح�ضب  حاجة  اأو  �ضرورة,  من  الناقل  واعتبار 
وهذه  عنه,  الإجابة  يكن  اإليها  بالنظر  التي  الأ�سول  بيان  اأريد  ما  وهذا  معترب؟ 

االأ�ضول تندرج حتت هذه املطالب: 

املطلب االأول
ال يجوز تاأخري البيان عن وقت احلاجة)1(

وهذه القاعدة تقت�ضي اأن املجتهد يحكم يف النازلة, واإن �ضاق به الوقت -بـح�ضب 
املعطيات والت�ضورات التي وقف عليها؛ اإذ ال بد للمكلف من عمل.

ويندرج حتتها جمموعة قواعد منها: 

 يتكرر النظر كلما تكرر ال�سوؤال اأو الواقعة)2(, ويـجب ذلك اإن تغري موجبها, . 1
كظهور درا�سة اأو معطيات جديدة حول الفايرو�س.

الجتهاد ل ينق�س بالجتهاد)3(, ما لـم يتنب خطوؤه , فاإن الجتهاد الأول ل . 2
ينق�س, وعليه بالفتيا بالجتهاد الآخر, ول ينبغي الإنكار يف تغري الأحكام مع 

تغيري موجباتها, وقد �سبق.
ينظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )543/31(.   )1(
ينظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )139/33(.   )2(

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )23/33(.   )3(



أ.  د.  عبدالرمحن بن علي احلطاب

العدد  احلادي واخلمسون  27العدد  احلادي واخلمسون 26

املطلب الثاين
وجوب مراعاة االأحكام الطارئة

قد  وزواله  الطارئة,  العوار�س  من  ُيَعدُّ  اجلائحة  هذه  ومنه  املر�س  اأن  �ضك  وال 
يكون دفعة واحدة, وقد يرتفع �ضيًئا ف�ضيًئا, وحكم اأوله لي�س كحكم اآخره؛ لذا كان على 

املجتهد مراعاة بع�س القواعد منها: 

القاعدة االأولى: ل اأثر لالأ�سول ال�سابقة مع الأحوال الطارئة)1(, بل قيل: الأ�سول 

الطارئة تقدم على الأ�سل الأ�سيل , و�سبق اأّنه ل اإنكار بتغري الأحكام بتغري 
االأحكام,  يف  موؤثرة  وهي  مراعاتها,  يجب  الطارئة  فاالأحوال  االأحوال, 
فالطوارئ جتعل اأ�سال وتوؤثر يف حكم ا�ست�سحاب الأحكام ال�سابقة, وذلك 
القاعدة  وهي  زواله()2(,  يثبت  حتى  كان  ما  بقاء  )الأ�سل  بـ  عنه  يعرب  اأن 
اإذا زال املانع عاد املمنوع)4(,  اأو  اأو )ما جاز لعذر بطل بزواله()3(,  الآتية, 
فهي تبني اأّن الأحوال الطارئة, اإذا زالت فاإن اأحكام الأ�سل تعود, و�سبق اأن 
احلكم  وجد  العار�س  وجد  اإن  كالعلة  فهي  موجباتها,  بتغري  تتغري  االأحكام 

امل�ضتثنى, واإن زال العار�س زال اال�ضتثناء, ورجع احلكم اإلى اأ�ضله.

القاعدة الثانية: مراعاة قواعد الرخ�س, وتطبيقاتها؛ الأّن الرخ�ضة هي: ما ثبت 

على خلف دليل �ضرعي ملعار�س راجح)5(.

وتبقى االإ�ضارة اإلى نقاط مهمة �ضيغت بقواعد, ومن تلك: 

ال�ضبب . 1 واأن  فيه,  خطوؤه  تّبني  ثم  �ضبب  اإلى  م�ضتنًدا  ت�ضرف  )من  قاعدة: 
املعتمد غريه, وهو موجود فت�سرفه �سحيح()6(, ملا �سبق اأن الظن معترب.

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )529/6(.   )1(
ينظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )391/6(.   )2(

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )299/7(.   )3(
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )157/9(.   )4(

�ضرح خمت�ضر الرو�ضة للطويف )457/1(.   )5(
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )79/7(.   )6(
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اإ�ضابة ال�ضبب وارد, فاإذا ا�ضتنبط  اأن خطاأ املجتهد يف  وهذه القاعدة تبني 
اأنه موجود, وهو  احلكم معتمًدا على �ضبب ي�ضح تعليق احلكم به ظًنا منه 
غري موجود, بينما ال�ضبب الذي علق ال�ضارع احلكم عليه موجود حقيقة, ولـم 
ي�ضبه املجتهد, فاإن ت�ضرفه �ضحيح يف العبادات, وال يوجب اإعادة ملا �ضبق 

من اأن العربة مبا يف ظن الفاعل.

قاعدة )امل�سرف على الزوال هل يعطي حكم الزائل()1(, وقد �سبقت الإ�سارة . 2
اإليها, واأن )املتوقع هل يجعل كالواقع؟()2(, والفرق بينهما اأن: 

الأولى: خمت�سة مبا �سيعدم, فيعطى يعطى فيها املوجود الذي �سيعدم حكم 
املعدوم.

حكم  �سيوجد  الذي  املعدوم  فيها  فيعطى  �سيوجد,  مبا  خمت�سة  والثانية: 
حكمه()3(  يعطى  ال�سيء  قارب  )ما  قاعدة  يف  يندرجان  وكالهما  املوجود, 

اأي: يف الوجود اأو العدم.

وهذه العوار�س تدخل يف االأحوال التي �ضبق القول اإنه ال اإنكار يف تغري االأحكام 
بتغريها, واإمنا املطلب يلفت النظر اإلى قواعد ال�ضبط الأحكام تلك االأحوال الطارئة.

املطلب الثالث
مراعاة قواعد امل�سالح واملفا�سد

اإّن: )العاقل ينظر يف خري اخلريين و�ضر ال�ضرين()4(؛ ليقدم امل�ضلحة العليا عند 
تعار�س  الدنيا عند  بارتكاب  العظمى  املف�ضدة  اأخرى, ويدفع  تعار�ضها مع م�ضلحة 
املفا�ضد, ويقدم االأعلى من جلب للم�ضلحة اأو درء للمف�ضدة عند تعار�ضهما, وهذا 

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )393/11(.   )1(
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )454/8(.   )2(
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )427/8(.   )3(

منهاج ال�سنة لبن تيمية )375/6(, وجمموع الفتاوى له )234/30(.   )4(
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باب كبري يجب على الناظر �ضبطه؛ اإذ امل�ضالح لي�ضت على رتبة واحدة فهي �ضرورية 
وحاجية وحت�سينية, وكلُّ واحدة لها مكمالت.

تعرف  ومفا�سدها  الدينا  وم�سالح  ودنيوية,  اأخروية  وهي  خم�س,  وال�سرورية 
علته,  املجتهد  ويدرك  معّلل,  هو  ما  منها:  الأخرى  وم�سالح  والعادات,  بالتجارب 

ومنها: ما هو تعّبدي, ويف كل ذلك تكلم اأهل العلم بقواعد �ضابطة له.

ومن القواعد العامة يف هذا اجلانب: 

الأولى: معظم م�سالح الدنيا معروفة بالعقل, اأما م�سالح الآخرة فال تعرف اإل 
بالنقل)1(.

الثانية: الغالب يف امل�ضالح اأنها متفاوتة , و�ضبطها بالتقريب.

وتفاوتها  املفا�سد  ت�ساوي  على  “الوقوف   : ال�سالم  عبد  بن  العز  يقول 
�ضبط  ميكن  وال  التفاوت,  على  الوقوف  من  اأعز  الت�ضاوي  على  والوقوف  عزة.... 

امل�ضالح واملفا�ضد اإال بالتقريب”)2(.

امل�ضلحة  تلك  كانت  رمبا  بل  التقريب,  على  وقائًما  واقًعا,  التفاوت  كان  وملا 
م�سلحة راجحة يف وقت دون وقت, فاإنه ل ينكر تغيري الأحكام قبل ا�ستقرار تكييف 
النازلة, وقد راأينا اأن منع ال�سالة واجْلَمع يف امل�ساجد توقف مرة و�سمح به اأخرى, 
لي�س حقيقًيا, بل حكًما  له, زواًل  املانع  الأحكام بعد زوال �سيء من  بل زالت بع�س 
عندما اأ�سبح الإن�سان يدرك �سيًئا من كيفية التعامل والتعاي�س مع هذا الفايرو�س, 
كامل�سافحة بالأيدي بعد الإدراك اأن غ�سل اليد -باإذن اهلل- يقي من العدوى �سريطة 
األ ي�س عينه اأو اأنفه, وكذا ترك الكمامة اأثناء ال�سالة فقط, لعتقاد اأن امل�سافة 
بني امل�سلني كافية يف التباعد, وغري ذلك مما مبناه على غلبة ظن الفاعل, ول يهمل 

الإن�سان امل�سلحة الواردة يف الأمر, اأو املف�سدة التي دلَّ النهي عليها)3(.
ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبدال�سالم )10/1, 8, 5(.   )1(

قواعد الأحكام )24/1(.  )2(
اإذ الغر�س من املاأمورات اإدخال م�ضاحلها يف الوجود, والغر�س من النهي ح�ضم مادة الف�ضاد يف =  )3(
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ثم اإنَّ ما يدخل يف قواعد امل�ضالح واملفا�ضد: قواعد ال�ضرورة؛ اإذ هما حقيقة 
امل�سالح التي جاءت ال�سريعة برعايتها.

ال�سريعة يف ذلك  وقواعد  املكلف,  ورفع احلرج عن  الي�سر,  ال�سريعة  الأ�سل يف  اإذ 
كثرية واأ�ضباب التي�ضري معلومة مب�ضوطة يف كتب القواعد الفقهية, واالإ�ضارة اإلى ال�ضرورة 
واحلاجة, والقواعد ال�سابطة لهما ل يت�سع البحث لذكرها هنا, وقد جمعت يف ر�سالة 
علمية بعنوان: )القواعد املت�سمنة للتي�سري()1(, وهي حمط نظر املجتهد يف هذه النازلة.

املطلب الرابع
 االأحكام التي ارتبطت بحكم احلاكم

وهنا ي�ستح�سر املجتهد اأن ت�سرفات الراعي على الرعية منوطة بامل�سلحة.

ومعنى ذلك: اأنها عائدة اإلى املطلب ال�ضابق, اإال اأن حكم احلاكم يزيدها قوة؛ ملا 
لل�سلطان من طاعة ما لـم ياأمر مبع�سية.

ويتعلق بهذا املطلب اأمران: 

عندما ح�ضلت االأوامر ال�ضلطانية االحرتازية ب�ضبب هذه اجلائحة, وقلنا: باأنها 
حتقق م�سلحة ظاهرة, وخالف من خالف باجتهاده, ثم اأكره بالقوانني الحرتازية 

على خالف اجتهاده , فهل ي�سح الإكراه يف ذلك وهل ي�سح عمله؟.

نقل جمع من العلماء االإجماع على �ضحة االإكراه على احلق وترتب اأحكامه)2(؛ 
ولذا قالوا: “الإكراه بحق كالطوع”)3(, وهذا الإكراه مرتبط مبا لل�سلطان �سلطان فيه 
= املنهي عنه, قال ابن قدامة يف رو�ضة الناظر البن قدامة )610/1(: “النهي عن ال�سيء يدلُّ على 
تعلق املف�ضدة به, اأو مبا يلزمه؛ الأّن ال�ضارع احلكيم ال ينهى عن امل�ضالح, واإمنا ينهى عن املفا�ضد, ويف 

الق�ضاء بالف�ضاد اإعدام لها باأبلغ الطرق”. 
لف�سيلة د. عبدالرحمن بن �سالح العبداللطيف, من مطبوعات عمادة البحث العلمي باجلامعة الإ�سالمية.   )1(

ينظر: جمموع الفتاوى )504/8(.   )2(
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )557/12(   )3(
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من اأحكام العبادات؛ وذلك اأن االأ�ضل اأن )حكم احلاكم ال يدخل اأبواب العبادة()1(؛ 
. لأّنها يف اأ�سلها اأمر بني العبد وربه

قال القرايف : “اعلم اأن العبادات كلها على الإطالق ل يدخلها احلكم األبتة 
اأن  بل الفتيا فقط, فكل ما وجد فيها من الإخبارات فهي فتيا فقط, فلي�س حلاكم 
يحكم باأن هذه ال�سالة �سحيحة اأو باطلة,... ويلحق بالعبادات اأ�سبابها فاإذا �سهد 
بهالل رم�سان �ساهد واحد, فاأثبته حاكم �سافعي, ونادى يف املدينة بال�سوم ل يلزم 

ذلك املالكي؛ الأن ذلك فتيا ال حكم...” )2(.

وقال ابن تيمية  : “اأمور الدين والعبادات امل�سرتكة بني امل�سلمني ل يـحكم 
فيها اإّل اهلل تعالى ور�سوله اإجماًعا”)3(.

اأّن املق�سود عدم جريان احلكم يف العبادات على �سبيل ال�ستقالل, اأما على  اإل 
وقد  ا�ضتقلاًل()4(,  يثبت  ال  ما  تبًعا  يثبت  )قد  الأّنه  فتجوز؛  والتبعية  الت�ضمن  �ضبيل 
بني  التباعد  اأو  امل�ساجد,  كاإغالق  العبادات,  �سوؤون  بع�س  تنظيم  امل�سلحة  تقت�سي 
امل�ضلني؛ الأجل م�ضلحة حفظ النف�س, ومثلها حتديد عدد احلجاج, اأو دفع الزكاة اإلى 
جهة معينة, ويكون ذلك داخاًل حتت ال�سيا�سة ال�سرعية, وعليه فال تبطل ال�سالة مع 
التباعد, واإن كان فاعلها اإمنا فعلها وهو يف حكم املكره, وهو ل يرى �سحة هذا التباعد. 

املطلب اخلام�ض
قواعد االحتياط والرتخ�ص

من  مل�ضلحة  حفظ  وهو  )كورونا(,  وباء  يف  ظاهٌر  النف�س  حلفظ  االحتياط  اإّن 
املحرمات؛  من  �ضيء  ارتكاب  اأو  الواجبات,  من  �ضيء  وترك  ال�ضرورية,  امل�ضالح 

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )483/17(.   )1(
الفروق )48/4( الفرق الرابع والع�سرون بني قاعدة الفتوى وقاعدة احلكم.   )2(

الفروع لبن مفلح )215/11(, مع ت�سحيحه للمرداوي.   )3(
ينظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )531/11(.   )4(
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الأجل حفظ هذه النف�س يعدُّ رخ�ضة من رخ�س ال�ضرع, يدّل على ذلك جمموعة من 
القواعد منها: 

القاعدة االأولى: ال�ضريعة مبينة على االحتياط)1(.

اأ�ضٌل يف ال�ضرع)2(, واإذا كان الأمر مما الأ�سل فيه احلظر,  فاالأخذ باالحتياط 
االحتياط  من  البع�س  عّده  بل  به,  التم�ضك  االحتياط  فاإن  وحفظها,  كالنفو�س 

الواجب)3(.

هو  االحتياط  الأّن  ال�ضبب)4(,  ظهور  بعد  يكون  اإمنا  االحتياط  الثانية:  القاعدة 

العمل باأقوى الدليلني.

و�ضبب االحتياط للنف�س من هذا الوباء ظاهر وم�ضتند اإلى االأ�ضل الذي هو حفظ 
النفو�س كما تقدم.

ثمَّ اإن ال�ضبهة تعمل عمل احلقيقة فيما هو مبني على االحتياط)5(, واملبني على 
االحتياط هو االأبواب التي االأ�ضل فيها احلظر واملنع ال اجلواز, وتنزل م�ضائلها منزلة 

احلقيقة الثابتة.

ومراعاة هذه القواعد يف اأحكام هذه النازلة هو ا�ستكمال ل�سماحة الدين, وفيها 
ت�ضاوي امل�ضلحة  اأو  املاأمور مف�ضدة قد ترجح  ارتكاب  اإذا ترتب على  ترك ملا وجب 

املق�سودة منه. 

اإّل بيقني)6(, فهي ال تناط بال�ضك)7(,  اإليها  القاعدة الثالثة: الرخ�سة ل ي�سار 

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )179/9(.   )1(
امل�سدر ال�سابق.   )2(

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )183/9(.   )3(
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )203/9(.   )4(
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )241/9(.   )5(
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )347/7(.   )6(

الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي )141(.   )7(
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ومن باب اأولى بالتوهم, فاإذا وقع �ضك, اأو وهم يف وجود ال�ضبب املبيح لها, 
وجب البقاء على االأ�ضل من عدم ا�ضتباحة الرخ�ضة.

الرخ�س  مو�ضوعها  التي  التي�ضري(  جتلب  )امل�ضقة  لقاعدة:  مقيدة  وتعترب 
الرخ�ضة,  اإلى  الداعي  ال�ضبب  اإلى وجود  االإ�ضارة  القاعدة  ال�ضرعية, وحا�ضل هذه 
وهي امل�سقة الزائدة غري املحتملة, اأو املتجاوزة للحدود العادية, ول �سك اأّن ال�سرورة 

اأو احلاجة للرتخ�س ب�ضبب ما حتدثه هذه اجلائحة يف حياة النا�س. 

امل�ساجد,  التي اتخذت -كاإغالق  الوقائية  التدابري  اأن كثرًيا من  واملق�سود هنا 
املقت�سي  القوي  �سببها  لها  احلجاج...الخ-  اأعداد  من  والتقليل  العمرة,  وتوقف 
ال�ضبب  االأنف�س, وي�ضتمر هذا متى ما كان  للرخ�ضة, واملبني على االحتياط حلفظ 
باقًيا, فاإن �ضعف واقعًيا, اأو نظرًيا بح�ضب ما يغلب على ظن اأهل اخلربة فاإن االأخذ 

بتلك الأحكام ي�سعف. 

املطلب ال�ساد�ض
تعليق االأحكام بعللها

الأ�سل يف الأحكام التعليل)1(, وهو يف املعامالت ظاهر, ويف العبادات خالف, اإل 
اأن املقطوع به اأن كثريا من الأحكام التعبدية يظهر فيها مق�سود ال�سارع, حتى قيل: 

)الأ�سل يف الأحكام املعقولية ل التعبد( )2(.

واملق�سود هنا: اأن يبحث املجتهد يف احلادثة امل�ستجدة عن معنى ي�سلح مناًطا 
للحكم ال�ضرعي, الذي يحكم به بناء على ذلك املعنى, ويكفي يف ذلك غلبة الظن؛ 

لذا من القواعد ال�ضرعية )التعاليل اإمنا تناط باالأعم االأغلب()3(.
�ضرح خمت�ضر الرو�ضة للطويف )411/3(, والبحر املحيط للزرك�سي )404/7(.   )1(

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )455/5(.   )2(
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )319/29(.   )3(
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ووجوب العمل بالظن يف علل الأحكام جممع عليه, وقد عربَّ عنها الأ�سوليون بـ 
)التعليل باملظنة �سحيح()1(.

للم�ضلحة  مو�ضح  اأنه  يظن  ما  كل  اأي:  للحكمة,  املت�ضمن  الو�ضف  هي  واملظنة 
املق�سودة لل�سارع من �سرع احلكم, وهذه امل�سلحة نف�سها هي ما يعرف باحلكمة, 
به  التعليل  ويكون  به,  يعّلل  احلكم  �سرع  من  احلكمة  على  ا�ستمل  اأّنه  يظن  ما  فكل 

�سحيًحا.

اأو يقال هي احلالة اأو االأمارة التي يقرتن بها يف الغالب اأمر معني, فاإذا راأينا تلك 
احلالة, وتلك الأمارة ظننا ذلك الأمر, فهي مظنته.

فظن التاأذي بانتقال العدوى بالعطا�س اأو اللم�س اأو غريه, كمن كان هو م�ساًبا 
بهذا الداء اأو ما ي�ضبهه, اأو كان �ضعيف املناعة, فهو مظنة ي�ضلح تعليق احلكم عليه 

وهو ترك اجلماعة عليه.

وي�ضرتط يف �ضحة علل اأحكام هذه اجلائحة لتعليق االأحكام عليها اأال ي�ضتنبط من 
الن�س معنى يعود عليه بالإبطال)2(, واملق�سود اأن علل الأحكام امل�ستنبطة من الن�سو�س 
ال�سرعية تكون باطلة, اإذا لزم اإلغاء املعنى الذي يدل عليه الن�س ال�سرعي نف�سه, ويدخل 

يف هذا اإذا عاد املعنى امل�ستنبط على الن�س بالتخ�سي�س على بع�س اأفراده.

قال الإ�سنوي  : “يجوز اأن ي�ستنبط من الن�س معنى يزيد على ما دلَّ عليه, 
القا�سرة,  العلة  وهو  ي�ساويه  معنى  منه  ي�ستنبط  اأن  ويجوز  املعروف,  القيا�س  وهو 
ومعنى يخ�س�سه - كما �سياأتي بعد هذا اإن �ساء اهلل- ول يجوز اأن ي�ستنبط منه معنى 

يكرُّ على اأ�سله بالبطالن”)3(.

وهنا مزلق عظيم اإذ قد يعمد الناظر اإلى تعميم العلة ظاهًرا, ويف باطنه يكون 
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )327/29(.   )1(

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )531/5(.   )2(
التمهيد يف تخريج الفروع على الأ�سول )373(.   )3(
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قا�سًدا اإبطال الن�س, كما يـحاول البع�س ال�ستناد على املقا�سد وامل�سالح باعتبارها 
معاين م�ستنبطة من الن�سو�س.

معانيها  واإبطال  ال�سريعة  ن�سو�س  اإلغاء  اإلى  بذلك  ي�سعى  قد  الأمر  ويف حقيقة 
و�سفوا  وقد  وامل�سالح,  املقا�سد  لل�سريعة حتت غطاء  القطعية, فهي هدم  ودللتها 

باملعطلة اجلدد)1(.

املطلب ال�سابع
مراعاة االأحكام ال�سابقة قبل اال�ستقرار يف تكييف نازلة )كورونا( 

واملتبدلة واملتغرية بعدها

تغري  اإذا  الأحكام  تغري  يمُنكر  ول  تتغري,  قد  احلكم  موجبات  باأن  القول  �سبق 
نة لذلك. موجبها, وها هنا بع�س القواعد املبيِّ

القاعدة االأولى: الجتهاد ل ينق�س بالجتهاد)2(.

اأو  والق�سد اأن من اجتهد يف واقعة اجتهاًدا م�ستوفًيا ل�سروطه واأركانه فعل فيها 
حكم مبا اأداه اجتهاده يف تلك امل�ضاألة, ثم تغري اجتهاده يف تلك امل�ضاألة؛ فاإّن اجتهاده 
ل ينق�س اجتهاده ال�سابق, ول يبطل ما بنى عليه من عمل اأو حكم ق�سائي, اإل اإذا كان 
االجتهاد الثاين فوقه؛ لذا قيد الفقهاء القاعدة بقولهم: “الجتهاد ل ينق�س مبثله”)3(.

ومفهومه: اإن زاد عليه؛ فاإّنه ينق�س ذلك االجتهاد, بل �ضرحوا بذلك يف قواعد 
على  فوقه,  هو  ما  وينق�سه  دونه  اأو  مثله,  هو  ما  ينق�سه  ل  ال�سيء  بقولهم:  اأخرى 
خالف وتف�سيل يف ذلك لي�س هذا حمل ب�سطه, اإذ منهم من عمم ذلك, واملق�سود 

فيما م�سى من اجتهاد.

بالجتهاد  ينق�س  ل  الجتهاد  “اأن   : الإ�سنوي  عن    ال�سيوطي  نقل 
ينظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )537/5(.  )1(

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )23/33(.   )2(
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )395/8(.   )3(
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للأحكام املا�ضية, ولكن يغري احلكم يف امل�ضتقبل؛ النتفاء الرتجيح االآن”)1(, وهذا ما 
تدل عليه القاعدة الثانية.

القاعدة الثانية: املجتهد اإذا رجع عن قول ل يجوز الأخذ به)2(, كما ن�ضب ذلك 

النووي للمحققني)3(؛ الأّنه يف حكم املن�ضوخ, ولـم يبق مذهًبا له.

ولـم يقطع بخطاأ  له,  “اإذا رجع املجتهد عن قول تقدم   : الزرك�سي   قال 
نف�سه, فهل ي�سوغ تقليده يف ذلك القول املرجوع عنه؟ كالم ال�سافعي يقت�سي املنع, 

فاإنه قال: لي�س يف حل من روى عني القدمي”)4(.

قلت: وخلف العلماء دليل على كونها ما ال ي�ضوغ فيها االإنكار؛ اإذ مدرك القولني 
قوي , حتى اأن املذهب الواحد جتد اخللف يف داخله ب�ضبب هذا املدرك.

القاعدة الثالثة: ال�سيء اإذا انتهى تقررت اأحكامه)5(.

املراد بال�ضيء ما كان قابًل للزوال وال�ضقوط اأو التغيري -كما يف تكييف كورونا- 
فاإّن اأحكامه تتقرر وتثبت, ولـم يبق هناك احتمال للتغيري.

اأو احلكم -اإذ انتهاء كل �سيء بح�سبه-,  ويكن تعميم ذلك على انتهاء العمل 
واإن كان قاباًل يف امل�ستقبل للتبديل والتغيري, فاإّن الأحكام ال�سادرة مبنزلة الجتهاد 

وال�سابق الذي ل ينتق�س كما يف القاعدة ال�سابقة.

حكمه  انتهى  فيما  يوؤثر  ال  ال�ضبب  من  “العار�س  قولهم:  القريبة  القواعد  ومن 
بال�ستيفاء”)6( وعليه؛ فيكون ال�ضبب مبنزلة املدرك اجلديد ويوؤثر يف االأحكام اللحقة. 

الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي )104(.   )1(
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )131/33(.   )2(

ينظر: املجموع )67/1(.   )3(
البحر املحيط )357/8(.   )4(

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )91/10(.   )5(
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )547/9(.   )6(
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اخلامتة

حا�ضرة  تكون  اأن  يجب  التي  والقواعد  االأ�ضول  من  جملة  يف  التطواف  وبعد 
النظر  اأن  بنتيجة وهي:  اأخرج  اأراين  ا�ستقرار حكمها,  قبل  النازلة  الناظر يف  عند 
االجتهادي الأجل ا�ضتنباط اأحكام منا�ضبة لواقع متغري, غري م�ضتقر؛ لت�ضارع االأحداث 
واملتغريات فيه, مع دخول وقت البيان والعمل, اأرى اأنه ل منا�س من معاملة كل متغري 
يف وقت حاجته معاملة امل�ستقر, ل�سرورة العمل, مع وجوب مراعاة القواعد والأ�سول 

املذكورة يف هذا البحث.

لذا اأرجو اأن يكون البحث حقق هدفه من بيان اأثر هذه القواعد على مثل هذه 
احلالة, ومن تو�سيات البحث: 

• ا, 	 عدم اإغفال الجتهاد اجلماعي يف النوازل عموًما, واملتغري منها خ�سو�سً
لكونه اأقرب اإلى ح�سول الظن باحلكم الذي يدور عليه التكليف, ويمُركن اإليه 

يف بناء اأحكام النوازل.

• للهيئات 	 لبد  بل  النازلة,  تلك  اأحوال  من  ي�ستجد  ما  متابعة  الناظر  على 
وحتديث  ذلك,  ملتابعة  جلان  تكوين  البحثية  واملجامع  واملراكز  ال�سرعية 
الرجوع عن حكمهم  اآخر يوجب  لهم مدرك قوي  اإن ظهر  واأبحاثها  فتاويها 

ال�سابق, ول ينكر عليهم, وما م�سى من اأحكام ل تمُنق�س. 

• البحث 	 فيوؤكد  ومت�سارعة,  ومتتابعة  كثرية  ع�سرنا  يف  النوازل  كانت  وملا 
احلديث,  التوا�سل  من�سات  عرب  جماعية  اجتهادات  وجود  على  ويو�سي 
يناق�س فيها العلماء مع اأهل اخلربة اأحكام ما ي�ضتجد من النوازل, واإن كان 
على اأ�ضول مذهب ما فاإن ذلك اأ�ضبط يف الفتيا, واأبعد عن التخبط؛ اإذ اإن 

قواعد املذاهب مهدة لذلك. 
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واهلل اأ�ساأل اأن يرفع عنا هذا البالء, ويب�سرنا يف ديننا 

و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني

واحلمد هلل ربِّ العاملني.
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قائمة امل�سادر واملراجع
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ملخص البحث

يمُعنى هذا البحث بدرا�سة )الأحكام الفقهية التي اأثرت فيها جائحة كورونا يف بابي 
الأذان و�سالة اجلمعة واجلماعة, والقنوت من اأجل رفع هذه اجلائحة(. تناولت فيه 
اأهم امل�سائل امل�ستجدة املتعلقة بالأذان و�سالة اجلمعة واجلماعة, والتي اأثرت فيها 
تتعلق بالركن  اأنها  اإعداد بحث يجمعها, وخا�ضة  هذه اجلائحة, وكان من املنا�ضب 
الثاين من اأركان الإ�سالم. اأما بالن�سبة للمنهج الذي �سلكته فهو املنهج ال�ستقرائي 
الوقت  يف  كورونا  جائحة  انت�سار  يعترب  ل  اإليه:  تو�سلت  ما  اأبرز  ومن  ال�ستنتاجي, 
المتناع  من  حرج  ول  امل�ساجد,  يف  الأذان  لوجوب  �سقًطا  ممُ التجول  وحظر  احلايل 
اأو  الكمامة  لب�س  الهالك,  من  نف�سه  على  خ�سي  ملن  واجلماعة  اجلمعة  ح�سور  عن 
اللثام يف اأثناء ال�سالة جائز للحاجة, امل�ساب بداء كورونا ل يجوز له ح�سور امل�سجد 

وخمالطة النا�س, م�سروعية القنوت لرفع النوازل التي حتل بامل�سلمني.

كلمات مفتاحية: )جائحة-كورونا-ال�سالة-الأذان(
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني, والعاقبة للمتقني, وال�سالة وال�سالم على عبده ور�سوله 
اآله  وعلى  عبداهلل,  بن  حممد  نبينا  خلقه  من  و�سفوته  وحيه,  على  واأمينه  وخليله, 

و�سحبه, ومن �سلك �سبيله, واهتدى بهداه اإلى يوم الدين, اأما بعد: 

 ,)COVID-19( اجتاح العامل فريو�س كورونا اجلديد ,)يف عام )1441هـ/2019م
طريق  عن  غريه  اإلى  بالفريو�س  امل�ساب  ال�سخ�س  من  انتقاله  يف  تكمن  وخطورته 
املخالطة القريبة دون حماية, فكان لهذه اخلطورة اأثر كبري من جميع النواحي, ومن 
ذلك ما يتعلق بالناحية الدينية كالأذان وال�سالة, وهو ما �ساأتناوله يف هذا البحث الذي 
اإعداده  اعتمدت يف  وقد  وال�سالة(,  الأذان  بابي  كورونا يف  بـ)اأثر جائحة  له  عنونت 
الفقهاء  وفتاوى  االأربعة,  املذاهب  يف  الفقهاء  واأقوال  وال�ضنة,  القراآن  من  االأدلة  على 

املعا�سرين, وما �سدر من تو�سيات من املجامع الفقهية.

اأهمية مو�سوع البحث: 

تربز اأهمية مو�ضوع البحث من خلل الو�ضول اإلى االأحكام املتعلقة بالركن الثاين 
من اأركان الإ�سالم, وهو ال�سالة يف ظل انت�سار هذا الوباء, واإزالة احلرج وال�سيق 

الذي قد يقع فيه كثري من امل�سلمني.

م�سكلة البحث: 

احلاجة املا�سة اإلى معرفة الآثار ال�سرعية جلائحة كورونا على �سعرية من �سعائر 
الإ�سالم, وهي الأذان وال�سالة.
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اأهداف البحث: 

بيان اأثر جائحة كورونا يف االأذان من عدة جوانب منها: )هل نكتفي باأذان . 1
امل�ضاجد بعد تعطيلها, وفر�س حظر التجول؟ و�ضيغة االأذان يف زمن االأوبئة, 
واإجابة  وتكرارها,  ومو�ضعها,  بيوتكم,  و�ضلوا يف  رحالكم,  �ضلوا يف  ومعنى 

املوؤذن عند �سماعها(.

بيان اأثر جائحة كورونا يف ال�ضلة من عدة جوانب منها: )االأعذار املُ�ضقطة . 2
للجمعة واجلماعة, وهل تمُعّد جائحة كورونا من املمُ�سقطات؟, وح�سور امل�ساب 

بداء كورونا اإلى امل�سجد بعد رفع احلظر, وتغطية الفم يف اأثناء ال�سالة(.

بيان حكم القنوت لرفع املر�س.. 3

فيما . 4 واملجتمع  الفرد  على  فر�ضها  مت  التي  للإجراءات  ال�ضرعية  الدرا�ضة 
يخ�س الأذان وال�سالة.

منهج البحث: 

اتبعت يف هذا البحث املنهج ال�ستقرائي ال�ستنتاجي. 

الدرا�سات ال�سابقة: 

لنيل . 1 الثنيان, وهو ر�سالة  اإبراهيم  �سليمان بن  للدكتور  واأحكامها,  اجلوائح 
تطرق  الإ�سالمية,  �سعود  بن  حممد  الإمام  جامعة  من  املاج�ستري  درجة 
يتطرق  املعاملت, ومل  بجانب  املتعلقة  واأحكامها  اإلى اجلوائح  املوؤلف  فيها 

للعبادات, وخا�سة الأذان وال�سالة, وهو جمال بحثي.

والظروف . 2 ال�سرورة  بنظريتي  و�سلتها  الإ�سالمي  الفقه  يف  اجلوائح  اأحكام 
الطارئة, للدكتور عادل مبارك املطريات, وهو ر�سالة لنيل درجة الدكتوراه 
ونظريتي  باجلائحة,  التعريف  على  الباحث  ركز  وقد  القاهرة,  جامعة  من 
للعبادات,  بينهما, ومل يتطرق  العالقة  الطارئة, و�سلة  ال�سرورة والظروف 

وخا�سة الأذان وال�سالة, وهو جمال البحث والدرا�سة.
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خطة البحث: 

متهيد, وثالثة مباحث. التمهيد, وفيه مطلبان: 

املطلب االأول: الفرق بني الوباء واجلوائح.

املطلب الثاين: م�ضطلحات ذات �ضلة بهذه اجلائحة.

املبحث االأول: اأثر جائحة كورونا يف االأذان, وفيه ثلثة مطالب: 

املطلب االأول: االأذان يف زمن االأوبئة, وفيه فرعان: )م�ضروعيته, االأذان لل�ضلة 
املفرو�ضة يف غري امل�ضاجد(.

املوؤذن:  قول  معنى  فروع:  ثلثة  وفيه  االأذان,  �ضيغة  يف  التغيري  الثاين:  املطلب 
يف  )�ضلوا  املوؤذن:  قول  ومو�ضع  بيوتكم(,  يف  و�ضلوا  رحالكم,  يف  )�ضلوا 

بيوتكم, اأو �سلوا يف رحالكم(, وتكرارها.

املطلب الثالث: اإجابة املوؤذن يف قوله: )�ضلوا يف رحالكم, و�ضلوا يف بيوتكم(.

 املبحث الثاين: اأثر جائحة كورونا يف �ضلة اجلمعة واجلماعة, وفيه ثلثة مطالب: 

املطلب االأول: االأعذار امل�ضقطة للجمعة واجلماعة, وهل ُتعّد جائحة كورونا من 
هذه امل�سقطات؟.

املطلب الثاين: ح�ضور امل�ضاب بداء كورونا للم�ضجد.

املطلب الثالث: تغطية الفم يف اأثناء ال�ضلة.

املبحث الثالث: القنوت لرفع املر�س.

اخلامتة.
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التمهيد

املطلب االأول
الفرق بني الوباء واجلوائح

اأواًل: تعريف الوباء: 

الواو, م�سدر )وبوؤ, ووِبئ(, جمعه )اأوبئة()1(, مق�سور  بفتح  اللغة:  الوباء يف 

مهموز. يقال: وبئت االأر�س ب�ضم الواو وك�ضر الباء, توباأ َوَباأً, فمعناه �ضار بها الوباء, 
ا, وهي موبوءة,  على فعلت تفعل, فهي فعلة, والفعل لها مثل: مر�ضت متر�س مر�ضً
على وزن مفعوله, والفعل: قد وبئت, معنى هذا قد جعل بها الوباء, ووبئة على وزن 

فعلة: اإذا كرث مر�ضها, وهو مر�س عام ُمهلك؛ لف�ضاد الهواء)2(.

الوباء يف اال�سطالح: هو املر�س الذي تف�ضى وعم الكثري من النا�س, كاجلدري 

والكولريا وغريهما)3(, وعّرفه ابن حجر بقوله: هو ف�ساد جوهر الهواء الذي هو مادة 
الروح ومدده)4(.

فالوباء يُطلق على املر�س املتف�ضي نف�ضه, اأو على التلوث الهوائي احلا�ضل باملر�س.

ثانًيا: تعريف اجلائحة: 

, ِمَن الْجِتياح. جاَحتهم  المُ : اِل�ْسِتْئ�سَ اأ�سلها جوح, واجَلْوحمُ اجلائحة يف اللغة: 

هم  وحمُ جَتمُ َوِهَي  اأَموالهم,  ا�ستاأْ�سلت  واجتاَحْتهم:  واأَجاَحتهم  وِجياحة  َجوًحا  نة  ال�سَّ
معجم لغة الفقهاء )�س: 498(.   )1(

انظر: املق�سور واملمدود لأبي علي القايل )�س: 782(, وت�سحيح الف�سيح و�سرحه )�س: 185(.  )2(
معجم لغة الفقهاء )�س: 498(.  )3(

فتح الباري لبن حجر )10/ 180(.  )4(
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اِئَحُة:  َ حُة َواجلجْ ُجوحه. واجَلوجْ ُت ال�ضيَء اأَ بة؛ وُجحجْ ًحا وِجياحة, َوِهَي �َضَنة َجاِئَحٌة: َجدجْ َجوجْ
اِزَلةمُ اْلَعِظيَمةمُ الَِّتي جَتتاح املاَل ِمْن �َسَنٍة اأَو ِفْتَنٍة)1(. ةمُ َوالنَّ دَّ ال�سِّ

التي  العظيمة  امل�سيبة  وهي  فاعلة,  ا�سم  اجلائحة:  اال�سطالح:  يف  اجلائحة 
َوٌح(, فهو املال الذي اأ�سابته جائحة فذهبت به)3(, واجلوائح:  تمُهلك املال)2(. اأما )جَمْ

ال�سنون ال�سداد التي جتيح املال)4(. 

فاجلائحة: هي امل�سيبة التي حتل بالرجل يف ماله, فتجتاحه كله, وتتلفه اإتالًفا 
ظاهًرا, كال�سيل, واحلريق)5(.

اَبْتهمُ َجاِئَحٌة, َفاَل َيِحلُّ َلَك اأَْن  ولمُ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْو ِبْعَت ِمْن اأَِخيَك َثَمًرا, َفاأَ�سَ َقاَل َر�سمُ
؟« )6(. ِخيَك ِبَغرْيِ َحقٍّ ذمُ َماَل اأَ َذ ِمْنهمُ �َسْيًئا, ِبَ َتاأْخمُ َتاأْخمُ

ثالًثا: �ضروط اجلائحة املوجبة لل�ضمان عند الفقهاء: 

اختلف الفقهاء يف �ضروط اجلائحة املوجبة لل�ضمان على ثلثة اأقوال: 

القول االأول: كل ما يجتاح املال ويتلفه ما ال ميكن دفعه, ب�ضرط اأن يكون من 
غري �سنع الآدمي, وهو قول احلنفية)7(, وجمهور احلنابلة)8(.

القول الثاين: كل ما يجتاح املال ويتلفه مما ل يكن دفعه, �سواًء من عمل الآدمي 
اأم ل, وهو قول جمهور املالكية)9(, وال�سافعية)10(.

ل�سان العرب )2/ 431(.  )1(
الفائق يف غريب احلديث )242/1(.  )2(

النوادر يف اللغة لأبي زيد الأن�ساري )�س: 228(.  )3(
�ّسر �سناعة الإعراب )89/2(.  )4(

القامو�س الفقهي )�س: 72(.  )5(
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه كتاب امل�ساقاة )1554( )1190/3(.  )6(

انظر: البناية �سرح الهداية )431/3(.  )7(
انظر: الهداية على مذهب االإمام اأحمد )�س: 247(, والكايف يف فقه الإمام اأحمد )45/2(, واملغني   )8(

لبن قدامة )81/4(.
انظر: ال�سامل يف فقه الإمام مالك )066/1(, والتهذيب يف اخت�ضار املدونة )433/3(, والكايف يف   )9(

فقه اأهل املدينة )687/2(.
)10( انظر: الأم لل�سافعي )06/3(, ونهاية املطلب يف دراية املذهب )161/5(.



أثر جائحة كورونا يف بابي األذان والصالة

العدد  احلادي واخلمسون  49العدد  احلادي واخلمسون 48

القول الثالث: كل ما يجتاح املال ويتلفه مما ل يكن دفعه, �سواء من عمل الآدمي 
اأم ال؛ اإال ال�ضرقة, فل ُتعّد جائحة, وهو القول امل�ضهور عند املالكية)1(. 

رابًعا: الفرق بني الوباء واجلائحة: 

تتعلق  اجلائحة  اأن  يت�سح  الفقهاء  عند  واجلائحة  بالوباء  التعريف  خالل  من 
باملال, اأما الوباء فاملق�ضود به املر�س.

اأعلنت  فقد  عاملي؛  وباء  اأنه  مبا  لكن  وباء؛  كورونا  مر�س  ي�ضنف  ذلك  وعلى 
اأنه انت�سر ر�سمًيا  اإلى  منظمة ال�سحة العاملية و�سف كورونا باجلائحة, وهذا ي�سري 

عرب مناطق جغرافية كبرية تغطي قارات متعددة والعامل باأ�سره)2(.

ال�سيطرة, وحتول  اأن خرج عن  بعد  اإلى جائحة  وباء  و�سفه  من  النتقال  وهذا 
اإلى وباء عاملي, و�ضببًا للهلك, لذلك اأطلق عليه جائحة؛ الأن اجلائحة تعني مطلق 
ُيطلق  فاإنه  الوباء  اأما  اأو غريه,  ب�ضبب مر�س  اال�ضتئ�ضال والهلك؛ فت�ضمل ما كان 

على املر�س خا�ضة.

املطلب الثاين
م�سطلحات ذات �سلة بهذه اجلائحة

اأواًل: حظر التجول.

حظر التجول: هو قرار حكومي مينع النا�س من اخلروج من بيوتهم باإعلن حالة 
الطوارئ, فهو عبارة عن اإجراء تتخذه احلكومات عند وقوع ا�ضطرابات داخلية, اأو 

ب�ضبب عدوان خارجي مُينع مبقت�ضاه ال�ضري يف الطرقات)3(.
انظر: ال�سامل يف فقه الإمام مالك )606/1(, والتهذيب يف اخت�ضار املدونة )433/3(, والكايف يف   )1(

فقه اأهل املدينة )687/2(.
انظر: خم�ضة اأ�ضياء يجب اأن تعرفها االآن عن جائحة كوفيد-COVID-19( 19(. اأخبار الأمم املتحدة.   )2(

.https: //news.un.org/ar/story/2020/03/1051101

انظر: معجم اللغة العربية املعا�سرة )519/1(, ومعجم الغني )56/3(.  )3(
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ثانًيا: العزل: 

العزل يف اللغة: من التنحية, يقال: “عزله عن الأمر اأو العمل”؛ اأي نحاه عنه)1(, 
واالنقطاع)2(,  باالنزواء  لق  اخلجْ الَطة  خُمَ َعن  ُروج  ُ اخلجْ هي  اال�ضطلح:  يف  َلة  ُعزجْ والجْ

واملعزل: هو مكان يعزل فيه املر�ضى عن االأ�ضحاء اتقاء العدوى)3(. 

ثالًثا: احلجر ال�سحي: 

احلَْجْرُ: هو املجَْنجْعُ, وَمِنجْهُ حَجَرَ عَلَيجْهِ الجْقَا�ضِي يفِ مَالِهِ اإذَا مَنَعَهُ مِنجْ اأَنجْ يُفجْ�ضِدَهُ فَُهَو 
وٌر َعَلْيِه)4(.  جمُ حَمْ

من  الوافدة  النباتات  اأو  احليوانات  اأو  الأ�سخا�س  عزل  هو  ال�سحي:  واحلجر 

منطقة موبوءة باالأمرا�س املعدية؛ للتاأكد من خلوهم من تلك االأمرا�س)5(.

رابًعا: الفرق بني العزل ال�سحي واحلجر ال�سحي: 

من  فبالتايل  مل�سابني,  ملخالطتهم  اأ�سحاء,  لأ�سخا�س  يكون  ال�سحي  احلجر 
ا م�سابني, فتقّيد حركتهم لفرتة للتحقق من اإ�سابتهم من  املتوقع اأن يكونوا هم اأي�سً
االأعرا�س  �ضواء عن طريق ظهور  اكت�ضاف م�ضاب  االنت�ضار, ومبجرد  ومنع  عدمه, 

عليه اأو الفح�س, تبداأ اإجراءات العزل)6(.

انظر: معجم امل�سطلحات والألفاظ الفقهية )2/ 498(.  )1(
انظر: التوقيف على مهمات التعاريف )�س: 241(, ود�ستور العلماء = جامع العلوم يف ا�سطالحات   )2(

الفنون )2/ 230(.
انظر: املعجم الو�سيط )2/ 599(.  )3(

انظر: املغرب يف ترتيب املعرب م�ضكول )1/ 441(.  )4(
انظر: معجم اللغة العربية املعا�سرة )1/ 446(.  )5(

انظر: د. اأجمد اخلويل: احلجر ال�ضحي ال يعني فقط التزام البيت, يجب توفر �ضروط معينة لتجنب   )6(
 .https: //news.un.org/ar/story/2020/03/1052312 .نقل فريو�س كورونا. اأخبار الأمم املتحدة
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املبحث االأول

اأثر جائحة كورونا يف االأذان

املطلب االأول
االأذان يف زمن االأوبئة

الفرع االأول: م�سروعيته.

االأذان: يف اللغة: الإعالم اأو مطلق الإعالن)1(.

يف اال�سطالح: الإعالم بالقيام اإلى ال�سالة ووقتها باألفاظ معلومة ماأثورة)2(.

اأواًل: م�سروعيته يف االأحوال العادية: 

االأذان م�ضروع, ثابت باالإجماع, لكن وقع اخللف يف كيفية م�ضروعيته)3(.

فاختلفوا يف م�سروعيته يف الأحوال العادية, وفرقوا بني الفري�سة والنافلة, وبني 
اجلمعة وغريها, وبني ال�سالة الفائتة وغريها, وبني الفرد واجلماعة. وما �ساأخ�سه 
بالدرا�ضة؛ هو �ضلة الفري�ضة يف وقتها يف االأحوال العادية للجماعة لغري امل�ضافر؛ 

للتمييز بينه وبني الأحوال غري العادية كوقتنا احلايل بعد انت�سار جائحة كورونا.

اإلى  البلد  العادية للجماعة يف  الفقهاء يف حكم م�سروعيته يف الأحوال   اختلف 
ثالثة اأقوال: 

القول الأول: وجوب الأذان للفري�سة بعد دخول وقتها يف الأحوال العادية للجماعة 
انظر: خمتار ال�سحاح )�س: 61(, والتعريفات )�س: 16(.  )1(

انظر: املطلع على األفاظ املقنع )�س: 65(, والتعريفات )�س: 16(.  )2(
انظر: نهاية املحتاج اإلى �سرح املنهاج )014/1(, والإقناع يف حل األفاظ اأبي �سجاع )128/1(.  )3(
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يف البلد, وهو قول حممد من احلنفية)1(, ومالك يف املوطاأ وبع�س املالكية)2(, 
ورواية عن احلنابلة)3(.

للجماعة  العادية  الأحوال  يف  وقتها  دخول  بعد  للفري�سة  الأذان  الثاين:  القول 
املالكية)5(,  وجمهور  احلنفية)4(,  جمهور  قول  وهو  موؤكدة,  �سنة  البلد  يف 

وال�سافعية)6(, واملذهب عند احلنابلة)7(. 

اأن  بينها  واجلمع  �ضواء,  والواجب  املوؤكدة  ال�ضنة  الأن  متقاربان؛  والقوالن 
ال�ضنة املوؤكدة كالواجب يف االإثم برتكها عند احلنفية)8(, اأما عند ال�سافعية, 
زئه �سالته)9(, واإمنا  عّد تاركها تارًكا ل�سنة, ول ياأثم بذلك وجتمُ واحلنابلة فيمُ

يقاتل على تركه؛ الأنه من خ�ضائ�س االإ�ضلم و�ضعائره)10(.

ومن�ضاأ اخللف يف قاعدتني: االأولى: اأنه ملسو هيلع هللا ىلص اأمر بالًل  بالأذان)11(, 
لتعليل  والختيار   ,)146/1( ال�ضرائع  ترتيب  يف  ال�ضنائع  وبدائع   ,)091/1( الفقهاء  حتفة  انظر:   )1(

املختار )42/1(.
للقريواين )�س: 25(,  والر�سالة  الليثي )191/1(,  الإمام مالك رواية يحيى بن يحيى  انظر: موطاأ   )2(

والنوادر والزيادات على ما يف املدونة من غريها من الأمهات )158/1(.
انظر: ال�سرح الكبري لبن قدامة )390/1(, واملبدع يف �سرح املقنع )275/1(.  )3(

لتعليل  والختيار   ,)146/1( ال�ضرائع  ترتيب  يف  ال�ضنائع  وبدائع   ,)109/1( الفقهاء  حتفة  انظر:   )4(
املختار )42/1(.

انظر: الكايف يف فقه اأهل املدينة )961/1(, والتلقني يف الفقه املالكي )41/1(, وبداية املجتهد ونهاية   )5(
املقت�سد )114/1(, والقوانني الفقهية )�س: 36(.

والبيان يف  لل�سريازي )107/1(,  ال�سافعي  الإمام  فقه  واملهذب يف  الكبري )14/2(,  احلاوي  انظر:   )6(
مذهب االإمام ال�ضافعي )57/2(.

انظر: م�سائل الإمام اأحمد واإ�سحاق بن راهويه )025/2(, واملبدع يف �سرح املقنع )275/1(.  )7(
انظر: حتفة الفقهاء )109/1(, والختيار لتعليل املختار )42/1(.  )8(

انظر: البيان يف مذهب االإمام ال�ضافعي )2/ 57(, واملغني لبن قدامة )1/ 302(.  )9(
)10( انظر: حتفة الفقهاء )109/1(, والختيار لتعليل املختار )42/1(, واملغني لبن قدامة )1/ 303(.

يف  وم�سلم   ,)124  /1(  )604-603( الأذان  بدء  باب  الأذان:  كتاب  �سحيحه  يف  البخاري  )11( اأخرجه 
�سحيحه كتاب ال�سالة)377( )1/ 285(.
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واخللف بني االأ�ضوليني يف حمل االأمر على الوجوب اأو على الندب, والثانية: 
اأن ال�ضلوات واجبة و�ضحتها متوقفة على معرفة دخول وقتها, واخللف بني 
العلماء فيما يتوقف عليه الواجب املطلق وهو مقدور للمكلف هل يكون واجًبا 

اأم ل؟)1(.

واإن �سلى بغري اأذان ول اإقامة, فال�سالة �سحيحة على القولني)2(.

القول الثالث: الأذان للفري�سة بعد دخول وقتها يف الأحوال العادية للجماعة يف 
البلد فر�س كفاية, وقيل هو قول عند املالكية)3(, وهو ال�ضحيح من املذهب 

عند احلنابلة)4(, وهو من مفردات املذهب)5(.

ثانيًا: حكم االأذان للجماعة مع وجود االأعذار املُ�سقطة للجمعة واجلماعة: 

البلد,  يف  للجماعة  العادية  الأحوال  يف  الأذان  م�سروعية  حكم  بيان  خالل  من 
باأنه  قال  بوجوبه, ومنهم من  قال  الفقهاء من  الإجماع على م�سروعيته, ومن  تبني 
ُيعّد انت�ضار جائحة كورونا  �ضنة موؤكدة, ومنهم من قال باأنه فر�س كفاية, لذلك ال 
�سقًطا لوجوب الأذان يف امل�ساجد, وهذا ل يعني  يف الوقت احلايل وحظر التجول ممُ
ترك االأذان مطلًقا, بل يجب على البع�س اأن يوؤذن يف املدن والقرى, من اأجل االإعلم 
بوقت دخول ال�سالة)6(؛ وبذلك يتاأكد ترجيح قول االأذان فر�س كفاية؛ اإذا قام به 

البع�س �سقط عن الباقني.
انظر: الذخرية للقرايف )2/ 58(.  )1(

انظر: املغني لبن قدامة )1/ 303(.  )2(
انظر: القوانني الفقهية )�س: 63(, وحا�ضية العدوي على كفاية الطالب الرباين )253/1(.  )3(

انظر: م�سائل الإمام اأحمد واإ�سحاق بن راهويه )502/2(, والكايف يف فقه الإمام اأحمد )199/1(,   )4(
واملحرر يف الفقه على مذهب االإمام اأحمد بن حنبل )39/1(, املبدع يف �سرح املقنع )275/1(.

انظر: االإن�ضاف يف معرفة الراجح من اخللف, ت: الرتكي )50/3(.  )5(
اإلكرتوين, رابط:  اآل حرفوف, موقع  التجول, �سعيد بن �سامل  املتعلقة بحظر  الفقهية  الأحكام  انظر:   )6(

.https: //cutt.us/ctHrv
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االأدلة على ما �سبق: 

ْلَت: اأَ�ْسَهدمُ اأَنَّ  ِنِه يِف َيْوٍم َمِطرٍي: اإَِذا قمُ ا�ٍس مِلمُوؤَذِّ الدليل الأول: حديث عبداهلل ْبنمُ َعبَّ
ْم«)1(. وِتكمُ يمُ لُّوا يِف بمُ ْل: »�سَ الِة, قمُ ْل: َحيَّ َعَلى ال�سَّ ولمُ اهلل, َفال َتقمُ ًدا َر�سمُ مَّ َ حممُ

َوِريٍح,  َبْرٍد  َذاِت  َلْيَلٍة  يِف  اَلِة  ِبال�سَّ َن  اأَذَّ َمَر,  عمُ ْبَن  الثاين: حديث عبداهلل  الدليل 
َن اإَِذا َكاَنْت َلْيَلٌة  رمُ امْلمُوؤَذِّ ولمُ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َياأْممُ مَّ َقاَل: َكاَن َر�سمُ َحاِل«, ثمُ لُّوا يِف الرِّ َفَقاَل: »اأََل �سَ

َحاِل«)2(. لُّوا يِف الرِّ : »اأََل �سَ ولمُ َباِرَدٌة َذاتمُ َمَطٍر, َيقمُ

وجه ال�ستدلل من الأحاديث ال�سابقة: 

اإ�ضقاط  يف  العذر  وجود  مع  باالأذان,  ال�ضابقة  االأحاديث  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأمر 
اجلماعة, ويف وقتنا احلايل يف زمن انت�سار جائحة كورونا, نلحق هذا النازلة مبا ورد 

يف الأحاديث ال�سابقة, ونعتربها من الأعذار املمُ�سقطة للجمعة واجلماعة.

وقد اأ�سدر جممع الفقه الإ�سالمي الدويل املنبثق عن منظمة التعاون الإ�سالمي 
تو�سيات الندوة الطبية الفقهية الثانية لعام )2020م(, والتي عقدت يوم )16 اأبريل 
من  به  يتعلق  وما   )19 )كوفيد  امل�ستجد  كورونا  “فريو�س  عنوان  حتت  2020م(, 

معاجلات طبية واأحكام �سرعية”, وجاء من �ضمن التو�ضيات: 

ل بد عند اإيقاف �سالة اجلمعة واجلماعة يف امل�ساجد, الإبقاء على رفع الأذان 
الأنه من �ضعائر االإ�ضلم, ويقول املوؤذن يف االأذان: )�ضلوا يف رحالكم, اأو يف بيوتكم(؛ 

اقتداًء مبا رواه ابن عمر وابن عبا�س  عن الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص)3(.
امَلَطِر )901(  يِف  َعَة  ممُ ِر اجلمُ َيْح�سمُ مَلْ  اإِْن  ِة  ْخ�سَ الرُّ َبابمُ  البخاري يف �سحيحه, كتاب اجلمعة,  اأخرجه   )1(

)6/2(, وم�سلم يف �سحيحه, كتاب �سالة امل�سافرين وق�سرها )699( )485/1(.
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه, كتاب �سالة امل�سافرين وق�سرها )697( )484/1(.  )2(

انظر: جممع الفقه التابع ملنظمة التعاون الإ�سالمي ي�سدر تو�سيات ندوة “فريو�س كورونا امل�ستجد وما   )3(
يتعلق به من معاجلات طبية واأحكام �سرعية”. منظمة التعاون الإ�سالمي. 
.https: //www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar
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الفرع الثاين: االأذان لل�سالة املفرو�سة يف غري امل�ساجد.

امل�ضاجد  ال�ضلة يف  امل�ضلمون من  وُمنع  التجول,  العام مت فر�س حظر  يف هذا 
من قبل اجلهات املخت�ضة؛ ب�ضبب جائحة كورونا, واأ�ضبح النا�س ي�ضلون يف بيوتهم, 
فهل يكتفون بالأذان ال�سادر من امل�ساجد؟ اأم لبد من الأذان يف البيوت قبل ال�سروع 

بال�سالة للفرد اأو للجماعة؟.

من خالل ما �سبق تبني اأن الفقهاء اختلفوا يف حكم الأذان, فمنهم من اعتربه 
من فرو�س الكفايات اإذا قام به البع�س �ضقط عن الباقني, وعند البع�س �ضنة موؤكدة, 
وعند البع�س واجب؛ وبناًء على ذلك اختلف الفقهاء يف حكم رفع االأذان للمقيم اإذا 

�سلى يف بيته اإلى اأقوال: 

القول الأول: عدم اكتفاء املنفرد واآحاد اجلماعة املقيمني يف البلد باأذان امل�ساجد, 
وعليهم الأذان والإقامة يف بيوتهم قبل ال�سالة, وهذا قول عند احلنفية)1(, 

والقول اجلديد عند ال�سافعية)2(, ورواية عن احلنابلة)3(.

القول الثاين: اكتفاء املنفرد واآحاد اجلماعة املقيمني يف البلد باأذان امل�ساجد, 
وي�سلي بال اأذان ول اإقامة, وهذا القول قول عند احلنفية)4(, والقول القدمي 

عند ال�سافعية)5(.

القول الثالث: اكتفاء املنفرد واآحاد اجلماعة املقيمني يف البلد باأذان امل�ساجد, 
انظر: الهداية يف �سرح بداية املبتدي )54/1(, واملب�ضوط لل�ضرخ�ضي )133/1(, وتبيني احلقائق �سرح   )1(

كنز الدقائق وحا�سية ال�سلبي )94/1(.
انظر: البيان يف مذهب االإمام ال�ضافعي )85/2(, وحلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء )32/2(,   )2(

وكفاية النبيه يف �سرح التنبيه )395/2(.
وال�سرح  واملغني لبن قدامة )303/1(,  ابنه عبداهلل )�س: 61(,  رواية  اأحمد  الإمام  انظر: م�سائل   )3(

الكبري على منت املقنع )392/1(.
انظر: الهداية يف �سرح بداية املبتدي )45/1(, واملب�ضوط لل�ضرخ�ضي )133/1(.  )4(

انظر: البيان يف مذهب االإمام ال�ضافعي )58/2(, وحلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء )32/2(,   )5(
وكفاية النبيه يف �سرح التنبيه )395/2(.
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وقول  احلنفية)1(,  عند  ح�سن  القول  وهذا  اأذان,  بدون  باإقامة  وي�سلي 
املالكية)2(, ورواية عن احلنابلة)3(. 

االأدلة واملناق�سة: 

اأدلة القول االأول القائلني بعدم االكتفاء باأذان امل�ساجد: 

ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َلْيَلًة, َفَقاَل: َبْع�سمُ  الدليل الأول: حديث اأَِبي َقَتاَدَة , َقاَل: �ِسْرَنا َمَع النَّ
اَلِة« َقاَل  وا َعِن ال�سَّ وَل اهلل, َقاَل: »اأََخافمُ اأَْن َتَناممُ �ْسَت ِبَنا َيا َر�سمُ الَقْوِم: َلْو َعرَّ
َناُه  ُه َعيجْ َرُه اإَِلى َراِحَلِتِه, َفَغَلَبتجْ َنَد ِبَلٌل َظهجْ َطَجُعوا, َواأَ�ضجْ , َفا�ضجْ ِبَلٌل: اأََنا اأُوِقُظُكمجْ
َن  اأَيجْ �ِس, َفَقاَل: »َيا ِبَلُل,  مجْ ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص, َوَقدجْ َطَلَع َحاِجُب ال�ضَّ َقَظ النَّ َتيجْ َفَناَم, َفا�ضجْ
ْم  َ َقَب�َس اأَْرَواَحكمُ , َقاَل: »اإِنَّ اهللَّ ْلَت؟« َقاَل: َما اأمُْلِقَيْت َعَليَّ َنْوَمٌة ِمْثلمَُها َقطُّ َما قمُ
اَلِة«)4(.  ا�ِس ِبال�سَّ ْن ِبالنَّ ْم َفاأَذِّ , قمُ ْم ِحنَي �َساَء, َيا ِباَللمُ َها َعَلْيكمُ ِحنَي �َساَء, َوَردَّ

وجه ال�ستدلل: 

اأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالأذان لل�سالة الفائتة جماعة يف غري امل�سجد)5(, فمن باب 
اأولى ال�ضلة احلا�ضرة جماعة.

ملسو هيلع هللا ىلص,  ِبيِّ  النَّ ِعْنِد  ِمْن  َرْفتمُ  اْن�سَ َقاَل:  َوْيِرِث,  ْبِن احلمُ َماِلِك  الثاين: حديث  الدليل 
ُكَما«)6(. رَبُ ُكَما اأَكجْ َيوؤُمَّ ِقيَما َولجْ َنا, َواأَ اِحٍب يِل-: »اأَذِّ فَقَالَ لَنَا -اأََنا َو�ضَ

انظر: املب�ضوط لل�ضرخ�ضي )331/1(, واملحيط الربهاين )12/2(.  )1(
املخت�سر  اأ�ستار  هتك  يف  الدرر  ولوامع   ,)468/1( خليل  خمت�ضر  �ضرح  يف  اجلليل  مواهب  انظر:   )2(

.)808/1(
وال�سرح  واملغني لبن قدامة )303/1(,  ابنه عبداهلل )�س: 61(,  رواية  اأحمد  الإمام  انظر: م�سائل   )3(

الكبري على منت املقنع )392/1(.
اأخرجه البخاري يف �سحيحه كتاب مواقيت ال�سالة: باب الأذان بعد ذهاب الوقت )595( )1/ 122(.  )4(

انظر: عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري )88/5(.  )5(
اأخرجه البخاري يف �سحيحه, كتاب اجلهاد وال�سفر, َبابمُ �َسَفِر اِلْثَننْيِ )2848( )28/4(, وم�سلم يف   )6(

�ضحيحه, كتاب امل�ضاجد وموا�ضع ال�ضلة )674( )466/1(.
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وجه ال�ستدلل: 

يف احلديث دللة على اأن الأذان واجلماعة م�سروعان للم�سافرين, ول بد من 
املحافظة على الأذان يف احل�سر وال�سفر, ول فرق بينهما)7(.

االأداء على  ليكون  واإقامة يف هذه احلال؛  باأذان  الثالث: ي�ضلي لل�ضلة  الدليل 
هيئة اجلماعة)8(.

اأدلة القول الثاين القائلني باالكتفاء باأذان امل�ساجد وال حاجة اإلى اأذان اأو اإقامة: 

وٍد يِف َداِرِه, َفَقاَل:  الدليل الأول: عَنِ الْأَ�سْوَدِ, وَعَلْقَمَةَ, قَالَ: اأَتَيْنَا عبد اهلل ْبَن َم�ْسعمُ
َوَل  ِباأََذاٍن  ْرَنا  ممُ َياأْ َفَلْم  لُّوا,  وا َف�سَ وممُ َفقمُ َقاَل:  ْلَنا: َل,  َفقمُ ْم؟  َخْلَفكمُ َهوؤمَُلِء  اأَ�سلى 

اإَِقاَمٍة)9(.

وجه ال�ستدلل: 

توجيه عبداهلل بن م�سعود  ملن مل يدرك ال�سالة يدل على اأنه ل ي�سرع 
الإقامة ال�ضلة ملن مل يدركها اأذان وال اإقامة؛ الأنه مل يطلبهما عبداهلل بن 

م�سعود  منهما)10(.

ِبَغرْيِ  َوِباْلأَ�ْسَوِد  وٍد ِبي  اهلل ْبنمُ َم�ْسعمُ َعْلَقَمَة, َقاَل: �سلى َعْبدمُ الدليل الثاين: حديث 
يِّ َواإَِقاَمِتِهْم«)11(. َنا اأََذانمُ احْلِ ْجِزئمُ ا َقاَل: »يمُ َ مبَّ اأََذاٍن َوَل اإَِقاَمٍة, َورمُ

وجه ال�ستدلل: 

يدل فعل عبداهلل بن م�ضعود على االكتفاء باأذان امل�ضاجد؛ الأن موؤذن احلي 
انظر: �سرح النووي على م�سلم )175/5(.  )7(

انظر: الهداية يف �سرح بداية املبتدي )45/1(.  )8(
اأخرجه م�ضلم يف �ضحيحه, كتاب امل�ضاجد وموا�ضع ال�ضلة )534( )378/1(.  )9(

)10( انظر: البحر املحيط الثجاج يف �سرح �سحيح الإمام م�سلم بن احلجاج )175/12(.
َماَعِة َواإَِقاَمِتِهْم )1911(  )11( اأخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى, كتاب ال�سالة, باب: اْلْكِتَفاِء ِباأََذاِن اجْلَ

)597/1(, قال الزيلعي: غريب ن�ضب الراية )1/ 291(.
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للأذان  ن�ضبوه  الذين  هم  الأنهم  واالإقامة؛  االأذان  يف  املحل  اأهل  عن  نائب 
والإقامة فكان اأذانه واإقامته كاأذان الكل واإقامتهم, وعن هذا وقع الفرق بني 

هذا وبني امل�سافر اإذا �سلى وحده)1(.

اأدلة القول الثالث القائلني باالكتفاء باأذان امل�ساجد، مع االإقامة لل�سالة: 

ِبِهممُ  َف�سلى  اَلَة,  ال�سَّ َفاأََقاَم  ِباَلًل  َواأََمَر  ملسو هيلع هللا ىلص,  اهلل  َر�ُضوُل  اأَ  َتَو�ضَّ االأول:  الدليل 
لَِّها اإَِذا َذَكَرَها«)2(,  اَلَة َفْليمُ�سَ اَلَة َقاَل: »َمْن َن�ِسَي ال�سَّ ى ال�سَّ ا َق�سَ ْبَح, َفَلمَّ ال�سُّ

َفاإِنَّ اهلَل َقاَل: )ٺ  ٺ  ٺ( ]طه: 14[.

اَلًة  �سَ َن�ِسَي  »َمْن  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص,  اهلل  وَل  َر�سمُ اأَنَّ  َماِلٍك,  ْبِن  اأََن�ِس  عن  رواية  ويف 
اَرَة َلَها اإِلَّ َذِلَك«)3(. لَِّها اإَِذا َذَكَرَها, َل َكفَّ َفْليمُ�سَ

وجه ال�ستدلل: 

اأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بلاًل باالإقامة دون االأذان؛ الأن االأذان هو الإعلم النا�س بالوقت, 
ووقت الق�ضاء لي�س بوقت اإعلم, والأن االأذان يف غري وقته فيه لب�س على النا�س؛ 

لذلك فاإن املق�سود بـ)فاأقام ال�سالة( الإقامة, ولي�س الأذان امل�سروع)4(. 

الدليل الثاين: اأن الأذان لإعالم النا�س حتى يجتمعوا, وذلك غري موجود هنا, 
والإقامة لإقامة ال�سالة وهو يقيمها)5(.

الرتجيح: 

الراجح -واهلل اأعلم- هو القول الثالث, اكتفاء املنفرد واآحاد اجلماعة املقيمني 
انظر: تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق وحا�سية ال�سلبي )94/1(.  )1(

اأخرجه م�ضلم يف �ضحيحه, كتاب امل�ضاجد وموا�ضع ال�ضلة )680( )471/1(.   )2(
اأخرجه البخاري يف �سحيحه, كتاب مواقيت ال�سالة, باب: من ن�سي �سالة فلي�سلِّ اإذا ذكر, ول يعيد اإل   )3(
تلك ال�سالة )597()122/1(, وم�ضلم يف �ضحيحه, كتاب امل�ضاجد وموا�ضع ال�ضلة )684( )477/1(.

انظر: امل�سالك يف �سرح موطاأ مالك )432/1(.  )4(
انظر: املب�ضوط لل�ضرخ�ضي )133/1(.  )5(
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يف البلد باأذان امل�ضاجد, وي�ضلي باإقامة بدون اأذان؛ الأن ال�ضلة قد اأذن لها املوؤذنون 
يف امل�ساجد فيمُكتفى بذلك فال داعي لالإعالم بها مرة اأخرى ملا فيه من اللب�س لل�سامع, 

فيمُكتفى بالإقامة لل�سالة قبل ال�سروع بها. 

ما  على  )بناًء  ون�سه:  العلماء,  كبار  هيئة  من   )247( رقم  قرار  �سدر  وبذلك 
تقدم فاإنه ي�ضوغ �ضرًعا اإيقاف �ضلة اجلمعة واجلماعة جلميع الفرو�س يف امل�ضاجد 
والكتفاء برفع الأذان, وي�ستثنى من ذلك احلرمان ال�سريفان, وتكون اأبواب امل�ساجد 

مغلقة موؤقتًا, وعندئذ فاإن �سعرية الأذان تمُرفع يف امل�ساجد()1(.

املطلب الثاين
التغيري يف �سيغة االأذان

متهيد: 

اأمر  امل�سجد, فقد  ال�سالة يف  عند وجود عذر عام من مطر ونحوه ينع من 
َحاِل«)2(, ويف وقتنا احلايل يف زمن انت�سار  لُّوا يِف الرِّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص املوؤذن بقول: »اأََل �سَ
املوؤذنون من قول:  نع  ممُ النازلة مبا ورد فيه ن�س, فقد  نلحق هذا  جائحة كورونا, 
)حي على ال�سالة(, واأمُمروا اأن ي�ستبدلوا به قول: )ال�سالة يف رحالكم( يف الليلة 

املمطرة.

الفرع االأول: معنى قول املوؤذن: )�سلوا يف رحالكم، و�سلوا يف بيوتكم).

اأوالً: معنى: )�سلّوا يف رحالكم): 

اْلَبِعري  ورحلت  اْلَبِعري,  َرحل  والرحل:  َرْحل)3(,  جمع   : حالمُ الرِّ اللغة:  يف  الرحال 

انظر: الرئا�سة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. قرار هيئة كبار العلماء رقم )247(  )1(
.https: //twitter.com/aliftasa/status/1239939421945966595/photo/1 

�سبق تخريجه.  )2(
انظر: معجم ديوان الأدب )1/ 466(.  )3(
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َو مرحول, َواأَنا راحل, وبعري رحيل اإِذا َكاَن َقِوًيا  اأرحله رحاًل, اأَي جعلت َعَلْيِه رحاًل, َفهمُ
على حمل الرحل �سبوًرا َعَلْيِه)1(.

َحالمُ ِبامْلمُْهَمَلِة َجْمعمُ َرْحٍل, وهو للبعري كال�سرج للفر�س,  الرحال يف اال�سطالح: الرِّ

ركوب  الغالب يف  وخرج ذكرها خمرج  الأنه الزمه,  ال�ضفر؛  الرحال عن  ب�ضد  وكنى 
امل�سافر)2(, وقيل الرحال: جمع رحل وهو م�سكن الرجل وما فيه من اأثاثه)3(.

واملق�سود من ذكرها يف الأذان بيان باأنها رخ�سة ملن اأراد اأن يرتخ�س)4(.

ثانًيا: معنى: )�سلوا يف بيوتكم): 

همُ  ِغريمُ َوَت�سْ  ,) و)اأََباِبيتمُ و)اأَْبَياٌت(  يمُوٌت(  بمُ )اْلَبْيِت  َجْمعمُ  بيت:  اللغة:  يف  البيت 

َوْيٌت)5(. ولمُ بمُ ةمُ َتقمُ ِلِه َوَك�ْسِرِه, َواْلَعامَّ )بمُيَيْتٌ( و)بِيَيْتٌ( بِ�سَمِّ اأَوَّ

)�سلوا يف بيوتكم) يف اال�سطالح: اأي ف�سلوا يف بيوتكم للوقت الذي تعرفون فيه, 

واجعلوا �سالتكم معهم �سبحًة, اأي نافلة)6(.

وَها  َتتَِّخذمُ َول  �سَالتِكمُمْ,  مِنْ  بمُيمُوتِكمُمْ  يفِ  »اجْعَلمُوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رَ�سمُولِ  قول  من خالل 
وًرا«)7(, يت�سح الغاية من ذلك, وهو ال�سالة يف البيوت, ول تكون كالقبور مهجورة  بمُ قمُ
من ال�سالة, وقيل: املق�سود �سالة النافلة, وقيل: الفري�سة, من اأجل اأن يقتدي بكم 
من ال يخرج اإلى امل�ضجد من الن�ضاء والعبيد واالأطفال واملر�ضى)8(, وهذه من الفوائد 

التي ح�سلت يف وقتنا احلايل بعد املنع من ال�سالة يف امل�ساجد مدة احلجر.
انظر: جمهرة اللغة )1/ 521(.  )1(

انظر: فتح الباري لبن حجر )3/ 64(.  )2(

انظر: فتح الباري لبن حجر )2/ 98(.  )3(
انظر: ذخرية العقبى يف �سرح املجتبى )610/10(.  )4(

انظر: خمتار ال�سحاح )�س: 42(.  )5(
انظر: غريب احلديث )3/ 337(.  )6(

اأخرجه البخاري يف �سحيحه, كتاب التهجد, باب: التطوع يف البيت )1187( )60/2(.  )7(
انظر: �سرح �سنن اأبي داود لبن ر�سالن )240/9(.  )8(
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واملق�ضود من ذكرها يف االأذان بدل )حي على ال�ضلة(؛ ليعلم اأهل االأعذار باأن 
العزية تتحول اإلى رخ�سة)1(.

ومن خلل تو�ضيح معنى كّل من )�ضلوا يف بيوتكم(, و)�ضلوا يف رحالكم( تبني 
اجلمعة  �سالة  ح�سور  وجوب  -وهي  العزية  بتحول  الأعذار  لأهل  بياٌن  كليهما  اأن 

واجلماعة- اإلى رخ�سة.

الفرع الثاين: مو�سع قول املوؤذن: )�سلوا يف بيوتكم، اأو �سلوا يف رحالكم).

للعلماء يف مو�ضع قول املوؤذن: )�ضلوا يف بيوتكم, اأو �ضلوا يف رحالكم( يف االأذان 
عدة اأقوال: 

اأو �سلوا يف رحالكم(, بعد  القول الأول: ي�سرع املوؤذن بقول: )�سلوا يف بيوتكم, 
النتهاء من الأذان, وهو قول ن�س عليه ال�سافعي, ورواية عند احلنابلة )2(.

القول الثاين: ي�ستبدل املوؤذن بقول: )حي على ال�سالة, حي على الفالح( جملة )�سلوا 
على  )حي  مكان  االأذان  يف  مو�ضعها  فيكون  رحالكم(؛  يف  �ضلوا  اأو  بيوتكم,  يف 
ال�سالة, حي على الفالح(, وهو قول ن�س عليه ال�سافعي, ورواية عند احلنابلة)3(.

القول الثالث: ي�سرع املوؤذن بقول: )�سلوا يف بيوتكم, اأو �سلوا يف رحالكم(, بعد 
النتهاء من قول: )حي على ال�سالة, حي على الفالح(, وهو قول اأ�سحاب 

ال�سافعي)4(.
انظر: حا�سية ال�سندي على �سحيح البخاري )148/1(.  )1(

انظر: حا�سية اللبدي على نيل املاآرب )84/1(, و�سرح املقدمة احل�سرمية امل�سمى ب�سرى الكرمي ب�سرح   )2(
م�سائل التعليم )�س: 190(.

اللبدي على  والعبادي )684/1(, وحا�سية  ال�سرواين  املنهاج وحوا�سي  املحتاج يف �سرح  انظر: حتفة   )3(
املقدمة  و�سرح   ,)322/1( املنهاج  األفاظ  معاين  معرفة  اإلى  املحتاج  ومغني   ,)48/1( املاآرب  نيل 

احل�سرمية امل�سمى ب�سرى الكرمي ب�سرح م�سائل التعليم )�س: 190(.
انظر: حتفة املحتاج يف �سرح املنهاج وحوا�سي ال�سرواين والعبادي )468/1(, مغني املحتاج اإلى معرفة   )4(
معاين األفاظ املنهاج )322/1(, و�سرح املقدمة احل�سرمية امل�سمى ب�سرى الكرمي ب�سرح م�سائل التعليم 

)�س: 190(.
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االأدلة واملناق�سة: 

اأدلة القول االأول القائلني باأن مو�سعها بعد االنتهاء من االأذان: 

َوِريٍح,  َبْرٍد  َذاِت  َلْيَلٍة  يِف  اَلِة  ِبال�سَّ َن  اأَذَّ َمَر,  بْنَ عمُ عبداهلل  حديث  الأول:  الدليل 
اإَِذا  َن  املْمُوؤَذِّ يَاأْممُرمُ  ملسو هيلع هللا ىلص  رَ�سمُولمُ اهلل  قَالَ: كَانَ   َّ ثمُم الرِّحَالِ«,  ُّوا يفِ  �سَل »اأَلَ  فَقَالَ: 

َحاِل«)1(.  لُّوا يِف الرِّ : »اأََل �سَ ولمُ َكاَنْت َلْيَلٌة َباِرَدٌة َذاتمُ َمَطٍر, َيقمُ

وجه ال�ستدلل: 

االإتيان بالفاء يف قوله »فقال: اأال �ضلوا« يقت�ضي تعقيبه للأذان؛ فقيدها يف 
اأذان ابن عمر باآخر ندائه)2(.

ْجَناَن)3(,  َمَر  يِف َلْيَلٍة َباِرَدٍة ِب�سَ َن اْبنمُ عمُ الدليل الثاين: حديث َناِفٌع, َقاَل: اأَذَّ
 , نمُ وؤَذِّ ًنا يمُ وؤَذِّ رمُ ممُ وَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َياأْممُ َنا اأَنَّ َر�سمُ ْم, َفاأَْخرَبَ لُّوا يِف ِرَحاِلكمُ مَّ َقاَل: �سَ ثمُ

َحاِل«)4(. لُّوا يِف الرِّ ولمُ َعَلى اإِْثِرِه: »اأَل �سَ مَّ َيقمُ ثمُ

اَلِة يِف َلْيَلٍة َذاِت َبْرٍد  همُ َناَدى ِبال�سَّ َمَر , اأَنَّ ويف رواية عن َناِفٌع, َعِن اْبِن عمُ
َحاِل,  لُّوا يِف الرِّ ْم, اأََل �سَ لُّوا يِف ِرَحاِلكمُ َوِريٍح َوَمَطٍر, َفَقاَل يِف اآِخِر ِنَداِئِه: اأََل �سَ
َذاتمُ  اأَْو  َباِرَدٌة,  َلْيَلٌة  َكاَنْت  اإَِذا  َن,  امْلمُوؤَذِّ رمُ  َياأْممُ َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص  وَل اهلل  َر�سمُ اإِنَّ  َقاَل:  مَّ  ثمُ

ْم«)5(.  لُّوا يِف ِرَحاِلكمُ وَل: »اأََل �سَ َفِر, اأَْن َيقمُ َمَطٍر يِف ال�سَّ

وجه ال�ستدلل: 

اإن قوله يف احلديث: )ثم يقول على اأثره(, وقوله يف احلديث الثاين: )فقال 
�سبق تخريجه.  )1(

طرح الترثيب يف �ضرح التقريب )319/2(.  )2(
ْجَناَن: بفتح اأّوله, واإ�سكان ثانيه, بعده نون واألف, على وزن فعالن: جبل بناحية مّكة, على طريق  ِب�سَ  )3(

املدينة. انظر: )معجم ما ا�ضتعجم من اأ�ضماء البلد واملوا�ضع )3/ 856((. 
َقاَمِة, َوَكَذِلَك  وا َجَماَعًة, َوالإِ �َساِفِر, اإَِذا َكانمُ : الأََذاِن ِلْلممُ اأخرجه البخاري يف �سحيحه, كتاب الأذان, َبابمُ  )4(

َحاِل, يِف اللَّْيَلِة الَباِرَدِة اأَِو الـَمِطرَيِة )632( )129/1(. الةمُ يِف الرِّ ِن: ال�سَّ وؤَذِّ ِبَعَرَفَة َوَجْمٍع, َوَقْوِل الـممُ
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه, كتاب �سالة امل�سافرين وق�سرها )697( )1/ 484(.  )5(
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َحاِل« بعد الفراغ  لُّوا يِف الرِّ يف اآخر ندائه(؛ يدل �ضراحًة يف اأن جملة »اأَال �ضَ
من الأذان)1(.

اأدلة القول الثاين القائلني باأن مو�سعها بدل احليعلتني

ولمُ  ًدا َر�سمُ مَّ َ ْلَت: اأَ�ْسَهدمُ اأَنَّ حممُ ِنِه يِف َيْوٍم َمِطرٍي: اإَِذا قمُ ا�ٍس مِلمُوؤَذِّ حديث عبداهلل ْبِن َعبَّ
ْم«)2(. وِتكمُ يمُ لُّوا يِف بمُ ْل: »�سَ الِة, قمُ ْل: َحيَّ َعَلى ال�سَّ اهلل, َفال َتقمُ

وجه ال�ستدلل: 

اأن عبداهلل بن عبا�س يف هذا احلديث نهى املوؤذن عن قول: )حي على ال�سالة(, 
واأمره اأن ي�ضتبدل به قول: )�ضلوا يف بيوتكم(؛ وهذا دليل �ضريح على اأن مو�ضعها 

مكان )حي على ال�سالة, حي على الفالح()3(.

لذلك يحمُل حديث ابن عبا�س على ظاهره؛ الأن معنى حي على ال�ضلة؛ هلموا 
اإليها, ومعنى ال�ضلة يف الرحال تاأخروا عن املجيء, وال ينا�ضب اإيراد اللفظني مًعا؛ 

لأن اأحدهما نقي�س الآخر)4(. 

اأدلة القول الثالث القائلني باأن مو�سعها بعد احليعلتني: 

: َحيَّ  ولمُ َفِر َيقمُ َلْيَلٍة َمِطرَيٍة يِف ال�سَّ ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف  َناِدَي النَّ اًل ِمْن َثِقيٍف �َسِمَع ممُ اأن َرجمُ
ْم)5(. لُّوا يِف ِرَحاِلكمُ الِة, َحيَّ َعَلى اْلَفالِح, �سَ َعَلى ال�سَّ

وجه ال�ستدلل: 

يدل هذا احلديث اأن ما ورد قد ح�سل يف ال�سفر, واأن قوله كان يف الأذان نف�سه, 
انظر: فتح الباري لبن حجر )113/2(.  )1(

�سبق تخريجه.  )2(
انظر: فتح الباري البن رجب )303/5(.  )3(
انظر: فتح الباري لبن حجر )113/2(  )4(

َماَعِة يِف اللَّْيَلِة امْلَِطرَيِة  وِد اجْلَ همُ اأخرجه الن�سائي يف �سننه, كتاب الأذان, باب: اْلأََذانمُ يِف التََّخلُِّف َعْن �سمُ  )5(
)653( )14/2(, واأحمد يف م�سنده )23167( )234/38(, قال الوادعي: هذا حديث �سحيٌح على 
يخني, وقال اأحمد: اإ�ضناده �ضحيح, رجاله ثقات رجال ال�ضيخني. انظر: )ال�ضحيح امل�ضند  �ضرط ال�ضَّ

مما لي�س يف ال�سحيحني )2/ 443(, وم�سند اأحمد )38/ 234((.
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واأن ذلك كان يف مطر)1(, وقال: �ضلوا يف رحالكم؛ بعد اأن قال: حي على ال�ضلة, 
حي على الفالح.

مناق�سة الدليل: 

اإن قول: )�سلوا يف رحالكم(, بعد قول: )حي على ال�سالة, حي على الفالح(, 
, وما اقت�ساه احلديث من كونه يجعلها  خمالف حلديث عبداهلل بن عبا�س 
يف  )�ضلوا  قوله:  الأن  املعنى؛  حيث  من  املنا�ضب  وهو  ال�ضلة(,  على  )حي  مكان 
رحالكم( يخالف قوله: )حي على ال�ضلة(؛ فل يح�ضن اأن يقول املوؤذن: اح�ضروا 

لل�سالة, ثم يقول: ل حت�سروا)2(.

الرتجيح: 

بن  عبداهلل  حديث  الأول,  القول  م�ستند  باأن  يتبني  قول  كل  اأدلة  خالل  من 
, وكال امل�ستندين يف  عمر, وم�ستند القول الثاين حديث عبداهلل بن عبا�س 
ال�ضحيحني؛ ما يدل على قوتهما؛ لذلك يجوز العمل بهما)3(, بخالف م�ستند القول 

الثالث.

الفرع الثالث: تكرارها

اأَنَّ  اأَ�ْسَهدمُ  ْلَت:  قمُ اإَِذا  َمِطرٍي:  َيْوٍم  يِف  ِنِه  مِلمُوؤَذِّ ا�ٍس  َعبَّ ْبِن  عبداهلل  حديث  على  بناًء 
بمُيمُوتِكمُمْ«)4(, وقيا�ًسا  ُّوا يفِ  قمُلْ: »�َسل ال�سَّالةِ,  عَلَى   َّ تَقمُلْ: حَي فَال  رَ�سمُولمُ اهلل,  َّدًا  حممَُم

�سّن اأن تمُقال مرتني يف الأذان)5(. على احليعلتني, فاإنه يمُ
انظر: التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد )272/13(.  )1(

انظر: طرح الترثيب يف �ضرح التقريب )320/2(.  )2(
انظر: �سرح الق�سطالين = اإر�ساد ال�ساري ل�سرح �سحيح البخاري )18/2(, و�سرح النووي على م�سلم   )3(

.)207 /5(
�سبق تخريجه.  )4(

املنهج  �سرح  على  البجريمي  وحا�سية   ,)38 )�س:  احل�سرمية  املقدمة  �سرح  القومي  املنهاج  انظر:   )5(
التجريد لنفع العبيد )174/1(, و�سرح املقدمة احل�سرمية امل�سمى ب�سرى الكرمي ب�سرح م�سائل =
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املطلب الثالث
اإجابة املوؤذن يف قوله: )�سلوا يف رحالكم، و�سلوا يف بيوتكم(

متهيد: 

اإجابة املوؤذن: 

اأن يقول املجيب, وهو امل�ضتمع مثل ما يقول املوؤذن اإال اإذا قال: »َحيَّ على ال�ضلة, 
حيَّ على الفالح« فيقول: »ل حول ول قوة اإل باهلل«, ثم ي�سلي على النبي �سّلى اهلل 

عليه و�سلم, ويقول: »اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة وال�سالة القائمة....«)1(.

حكم متابعة املوؤذن: 

اختلف الفقهاء يف حكم متابعة املوؤذن اإل يف احليعلتني, فيقول: ل حول ول قوة 
بع�س  امل�ضتمع)2(, وذهب  املتابعة على  اإلى وجوب  اإال باهلل, فذهب جمهور احلنفية 
ومتابعته  املوؤذن  اإجابة  اأن  اإلى  واحلنابلة)6(  وال�سافعية)5(,  واملالكية)4(,  احلنفية)3(, 

�سنة. 
= التعليم )�س: 190(, واإعانة الطالبني على حل األفاظ فتح املعني )273/1(, وحا�سية اللبدي على 

نيل املاآرب )48/1(.
انظر: بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار )�س: 68(.  )1(

انظر: حتفة امللوك )�س: 05(, والبحر الرائق �سرح كنز الدقائق )273/1(, وجممع الأنهر يف �سرح   )2(
ملتقى الأبحر )76/1(, وحا�سية الطحطاوي على مراقي الفالح �سرح نور الإي�ساح )�س: 202(.

انظر: البحر الرائق �سرح كنز الدقائق )273/1(, وجممع الأنهر يف �سرح ملتقى الأبحر )76/1(,   )3(
وحا�سية الطحطاوي على مراقي الفالح �سرح نور الإي�ساح )�س: 202(.

انظر: التو�ضيح يف �ضرح خمت�ضر ابن احلاجب )1/ 297(, ومواهب اجلليل يف �ضرح خمت�ضر خليل   )4(
.)442 /1(

ال�سرواين  املنهاج وحوا�سي  �سرح  املحتاج يف  املذهب )55/2(, وحتفة  دراية  املطلب يف  نهاية  انظر:   )5(
والعبادي )469/1(, وحا�ضية اجلمل على �ضرح املنهج = فتوحات الوهاب بتو�ضيح �ضرح منهج الطلب 

.)305/1(
انظر: االإن�ضاف يف معرفة الراجح من اخللف للمرداوي )425/1(, ونيل املاآرب ب�ضرح دليل الطالب   )6(

.)117/1(
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ويجيب ال�ضامع عند �ضماع املوؤذن يقول: )�ضلوا يف رحالكم, اأو �ضلوا يف بيوتكم( 
ا�ٍس  ِن َعبَّ بقول: ل حول ول قوة اإل باهلل قيا�ًسا على احليعلتني)1(؛ حلديث عبداهلل بجْ
َعَلى  َحيَّ  ْل:  َتقمُ َفال  اهلل,  ولمُ  َر�سمُ ًدا  مَّ َ حممُ اأَنَّ  اأَ�ْسَهدمُ  ْلَت:  قمُ اإَِذا  َمِطرٍي:  َيْوٍم  يِف  ِنِه  مِلمُوؤَذِّ
هذا  يف    عبا�س  بن  عبداهلل  نهى  وقد  ْم«)2(,  وِتكمُ يمُ بمُ يِف  لُّوا  »�سَ ْل:  قمُ الِة,  ال�سَّ
احلديث املوؤذن اأن يقول: )حي على ال�سالة(, واأمره اأن يبدل بها قوله: )�سلوا يف 
بيوتكم()3(؛ والبدل يقوم مقام املبدل منه)4(, لذلك يجيب ال�ضامع بقول: ال حول وال 

قوة اإل باهلل.

املنهاج  األفاظ  اإلى معرفة معاين  املحتاج  ب�سرح منهج الطالب )41/1(, ومغني  الوهاب  انظر: فتح   )1(
)329/1(, واإعانة الطالبني على حل األفاظ فتح املعني )273/1(.

�سبق تخريجه.  )2(
فتح الباري البن رجب )303/5(.  )3(

انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب االأربعة )806/2(.  )4(



أثر جائحة كورونا يف بابي األذان والصالة

العدد  احلادي واخلمسون  67العدد  احلادي واخلمسون 66

املبحث الثاين

اأثر جائحة كورونا يف �سالة اجلمعة واجلماعة

املطلب االأول

االأعذار امل�سقطة للجمعة واجلماعة، 

وهل ُتعّد جائحة كورونا من هذه امل�سقطات؟

�سالة  اأما  �سروطها)1(,  توفر  عند  اجلمعة  �سالة  وجوب  على  الفقهاء  اأجمع 
وي عن احلنابلة اإنها واجبة عند توفر �سروطها)2(, وروي عن احلنفية  اجلماعة فقد رمُ
واملالكية وال�سافعية اإنها �سنة موؤكدة, وهي اأقرب للوجوب)3(, ويف رواية عن ال�سافعية 

واحلنابلة اإنها فر�س كفاية)4(, ويف رواية عن احلنابلة اإنها �ضرط)5(.

االأعذار املُ�سقطة للجمعة واجلماعة: 

ًدا  مَّ َ ْلَت: اأَ�ْسَهدمُ اأَنَّ حممُ ِنِه يِف َيْوٍم َمِطرٍي: اإَِذا قمُ وؤَذِّ ا�ٍس ِ ممُ اهلل ْبنمُ َعبَّ َقاَل عبدمُ
انظر: االإ�ضراف على مذاهب العلماء البن املنذر )2/ 84(, واجلوهرة النرية على خمت�سر القدوري   )1(
)88/1(, والبناية �سرح الهداية )70/3(, وال�سرح الكبري لل�سيخ الدردير وحا�سية الد�سوقي )379/1(, 
ومنح اجلليل �سرح خمت�سر خليل )434/1(, والبيان يف مذهب االإمام ال�ضافعي )361/2(, واملجموع 

�سرح املهذب )482/4(, والعدة �سرح العمدة )�س: 113(.
انظر: العدة �سرح العمدة )�س: 113(, واملبدع يف �سرح املقنع )48/2(.  )2(

انظر: اجلوهرة النرية على خمت�سر القدوري )59/1(, والبناية �سرح الهداية )324/2(, وال�سرح   )3(
الد�سوقي )319/1(, ومنح اجلليل �سرح خمت�سر خليل )350/1(,  الدردير وحا�سية  لل�سيخ  الكبري 
�سرح  يف  واملبدع   ,)182/4( املهذب  �سرح  واملجموع   ,)361/2( ال�ضافعي  االإمام  مذهب  يف  والبيان 

املقنع )48/2(.
انظر: البيان يف مذهب االإمام ال�ضافعي )361/2(, واملجموع �سرح املهذب )182/4(, واملبدع يف �سرح   )4(

املقنع )48/2(.
انظر: املبدع يف �سرح املقنع )48/2(.  )5(
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وا,  ا�َس ا�ْسَتْنَكرمُ ْم«, َفَكاأَنَّ النَّ وِتكمُ يمُ لُّوا يِف بمُ ْل: »�سَ الِة, قمُ ْل: َحيَّ َعَلى ال�سَّ ولمُ اهلل, َفال َتقمُ َر�سمُ
وَن يِف  ْم َفَتْم�سمُ ْمَعَة َعْزَمٌة, َواإِينِّ َكِرْهتمُ اأَْن اأمُْحِرَجكمُ ي, اإِنَّ اجلمُ َو َخرْيٌ ِمنِّ َقاَل: َفَعَلهمُ َمْن همُ

َح�ِس)1( )2(. نِي َوالدَّ الطِّ

, اإِلَّ ِمْن  اَلَة َلهمُ َداَء َفَلْم َياأِْتِه, َفاَل �سَ ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: »َمْن �َسِمَع النِّ ا َعِن النَّ وروي اأي�سً
ْذٍر«)3(. عمُ

َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  ِبيُّ  النَّ َل  َثقمُ ملسو هيلع هللا ىلص:  َر�ُضوِل اهلل  َمَر�ِس  َعنجْ  َقاَلتجْ    َعاِئ�َسَة  وحديث 
ِب)4(«.  �ضَ الـِمخجْ يِف  َماًء  يِل  ُعوا  »�ضَ َقاَل:  َتِظُروَنَك,  َينجْ ُهمجْ  ال,  ُقلجَْنا:  ا�ُس؟«  النَّ »اأَ�ضلى 
»اأَ�سلى  ملسو هيلع هللا ىلص:  َفَقاَل  اأََفاَق,  مَّ  ثمُ َعَلْيِه,  ْغِمَي  َفاأمُ ِلَيُنوَء)5(  َفَذَهَب  َت�َضَل,  َفاغجْ َفَفَعلجَْنا,   : َقاَلتجْ
ِب«  �ضَ ُعوا يِل َماًء يِف الـِمخجْ َتِظُروَنَك َيا َر�ُضوَل اهلل, َقاَل: »�ضَ َينجْ ا�ُس؟« ُقلجَْنا: ال, ُهمجْ  النَّ
ا�ُس؟«  ِه, ُثمَّ اأََفاَق, َفَقاَل: »اأَ�ضلى النَّ ِمَي َعَليجْ َت�َضَل, ُثمَّ َذَهَب ِلَيُنوَء َفاأُغجْ : َفَقَعَد َفاغجْ َقاَلتجْ
ِب«, َفَقَعَد,  �ضَ ُعوا يِل َماًء يِف الـِمخجْ َيا َر�ُضوَل اهلل, َفَقاَل: »�ضَ َتِظُروَنَك  َينجْ ُقلجَْنا: ال, ُهمجْ 
ال,  َفُقلجَْنا:  ا�ُس؟«  النَّ »اأَ�ضلى  َفَقاَل:  اأََفاَق  ُثمَّ  ِه,  َعَليجْ ِمَي  َفاأُغجْ ِلَيُنوَء  َذَهَب  ُثمَّ  َت�َضَل,  َفاغجْ
  َِّبي وَن النَّ َيْنَتِظرمُ وٌف يِف الـَم�ْسِجِد,  كمُ ا�سمُ عمُ وَل اهلل, َوالنَّ وَنَك َيا َر�سمُ َيْنَتِظرمُ ْم  همُ

ا�ِس)6(. لَِّي ِبالنَّ ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اإَِلى اأَِبي َبْكٍر ِباأَْن يمُ�سَ ْر�َسَل النَّ الِة الِع�َساِء الآِخَرِة, َفاأَ ِل�سَ
جمع داح�س, وهم الذين ل ثبات لهم ول عزية يف الأمور, واملق�سود به املكان الزلق, انظر: )تاج   )1(

العرو�س )18/ 326(, والنهاية يف غريب احلديث واالأثر )2/ 104((.
َعَة يِف الـَمَطِر )901(  ممُ ِر اجلمُ ِة اإِْن مَلْ َيْح�سمُ ْخ�سَ : الرُّ اأخرجه البخاري يف �سحيحه, كتاب اجلمعة, َبابمُ  )2(

)139/7(, وم�سلم يف �سحيحه, كتاب �سالة امل�سافرين وق�سرها )699( )1/ 485(.
اأخرجه ابن ماجه يف �ضننه, كتاب امل�ضاجد واجلماعات, باب: التغليظ يف التخلف عن اجلماعة )793(   )3(
َكَها  ُتِبيُح َترجْ ِتي  َذاِر الَّ أَعجْ َماَعِة َواالجْ َ �ِس اجلجْ )260/1(, وابن حبان يف �ضحيحه, كتاب ال�ضلة, َباُب: َفرجْ
اَلِة ِفيِه  اِر امْلَ�ْسِجِد َعَلى ال�سَّ ثِّ جِلَ : احْلَ )2064( )415/5(, والدارقطني يف �سننه, كتاب ال�سالة, َبابمُ

ْذٍر )1555( )293/2(, مرفوًعا, واإ�سناده �سحيح, انظر: التلخي�س احلبري )2/ 77(. اإِلَّ ِمْن عمُ
َعل ِفيِه َما ُيخ�ضب ِبِه, انظر: )الفائق يف غريب احلديث )1/ 377((. ُهَو املركن �ضمى بذلك الأنه َيججْ  )4(

لينه�س بجهد وم�سقة, انظر: )الطراز الأول والكناز ملا عليه من لغة العرب املعول )1/ 222((  )5(
وؤْمَتَّ ِبِه )687( )138/1(, وم�سلم  ِعَل الإَِماممُ ِليمُ ا جمُ َ اأخرجه البخاري يف �سحيحه, كتاب الأذان, َباٌب: اإِمنَّ  )6(

يف �سحيحه, كتاب ال�سالة )418( )311/1(.
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ملن  والوعيد  واجلماعة,  اجلمعة  اأهمية  لنا  تتاأكد  اأدلة  من  �سبق  ما  خالل  من 
تمُ�سِقط هذه العزية وحتولها  ملسو هيلع هللا ىلص بع�س الأعذار التي  يتخلف عنها, كما ذكر النبي 

اإلى رخ�ضة؛ واالأعذار تنق�ضم اإلى نوعني )عام, وخا�س(, ومن هذه االأعذار: 

يخاف  ما  اأو  نف�ضه,  املال  على  واخلوف  النف�س,  على  واخلوف  واملر�س,  )املطر, 
فوات اإ�ضلحه من ماله, و�ضدة الريح ليًل اأو نهاًرا, والربد, واخلوف من ظامل, اأو من 
ظلمة, اأو من احلب�س للمع�سر, اأو من احلب�س للمظلوم, والأعمى اإذا مل يجد من يقوده, 
ومقطوع اليد اأو القدم, والوحل الذي يتعرث فيه, واملقعد, واأ�ضحاب االأمرا�س املزمنة 
عند ح�سول امل�سقة, وال�سيخ الكبري الذي ل ي�ستطيع امل�سي, وعند ح�سور طعام ي�ستهيه, 

وكذلك عند مدافعة اأحد الأخبثني, وكذلك عند اإرادة ال�سفر, اأو غلبة النوم()1(.

يدخل من  ما  اأو  ال�سابقة  الأعذار  لعذر من  انقطع عن اجلمعة واجلماعة  فمن 
اأحوال متنعه وتبعثه على  ُتعّد من االأعذار املبيحة للتخلف؛ الأن هذه  �ضمنها؛ فاإنها 
العجلة, وتدعوه اإلى ال�سهو, وخا�سة اأن كثرًيا منها فيه اإخالل باملقا�سد التي اأمرتنا 
ال�سريعة بحفظها, فعذر برتك اجلماعة من اأجل املحافظة على هذه املقا�سد, ولأن 
امل�ضقة جتلب التي�ضري)2(, فاإذا كان يف نيته ح�ضورها لوال هذا العذر, فاإنه يكتب له 
لِّ  ِلكمُ ا  َ َواإِمنَّ اِت,  يَّ ِبالنِّ الأَْعَمالمُ  ا  َ »اإِمنَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  َر�ُضوَل اهلل  لقول  اأجر من ح�سرها)3(؛  مثل 
همُ  َها, َفِهْجَرتمُ َها, اأَْو اإَِلى اْمَراأٍَة َيْنِكحمُ يبمُ ْنَيا يمُ�سِ همُ اإَِلى دمُ اْمِرٍئ َما َنَوى, َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرتمُ

اإَِلى َما َهاَجَر اإَِلْيِه«)4(.
املزين  وخمت�سر   ,)297 )�س:  الإي�ساح  نور  �سرح  الفالح  مراقي  على  الطحطاوي  حا�سية  انظر:   )1(
)115/8(, واحلاوي الكبري )303/2(, املهذب يف فقه الإمام ال�سافعي لل�سريازي )177/1(, واملغني 
لبن قدامة )451/1(, والعدة �سرح العمدة )�س: 114(, وال�سرح الكبري على منت املقنع )85/2(, 

والفروع وت�سحيح الفروع )61/3(.
انظر: قواعد الفقه )�س: 122(.  )2(

الكبري  واحلاوي   ,)299 )�س:  الإي�ساح  نور  �سرح  الفالح  مراقي  على  الطحطاوي  حا�سية  انظر:   )3(
.)305/2(

وِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ )1(  اأخرجه البخاري يف �سحيحه, كتاب َبْدِء الَوْحِي, باب: َكْيَف َكاَن َبْدءمُ الَوْحِي اإَِلى َر�سمُ  )4(
)6/1(, وم�سلم يف �سحيحه, كتاب الإمارة )1907( )3/ 1515(.
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يتبني ما �ضبق اأن جائحة كورونا يدخل حتت االأمرا�س, وكذلك حتت اخلوف 
انتقال هذا  ثبوت  بعد  العدوى  انتقال  اأذى من خالل  بها  يلحق  اأن  النف�س من  على 

الداء من خالل امل�سافحة واملعا�سرة واملخالطة.

ملا يف احل�ضور اإلى امل�ضاجد من اخلوف على النف�س من اأن ي�ضيبها مكروه؛ وملا 
فيه من الإلقاء باأيديهم اإلى التهلكة, وقد قال تعالى: )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ( ]البقرة: 
195[, وبناء على حتقيق مق�ضد من مقا�ضد ال�ضريعة االإ�ضلمية, وهو حفظ النف�س؛ 

وهذه هي العلة اجلامعة بينها وبني هذه النازلة. 

العلمية  للبحوث  العامة  الرئا�سة  يف  العلماء  كبار  هيئة  من  قرار  بذلك  و�سدر 
)1441/7/22هـ(,  تاريخ  يف   )247( برقم  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  والإفتاء 
ب�ضاأن اإيقاف �ضلة اجلمعة واجلماعة جلميع الفرو�س يف امل�ضاجد, واالكتفاء برفع 
الأذان با�ستثناء احلرمني ال�سريفني, وت�سلى اجلمعة ظهًرا اأربع ركعات يف البيوت)1(.

وقد كان من �ضمن تو�ضيات الندوة الطبية الفقهية الثانية التي اأ�ضدرها جممع 
الفقه الإ�سالمي الدويل املنبثق عن منظمة التعاون الإ�سالمي: 

كورونا,  بفريو�س  الإ�سابة  اإلى  توؤدي  التجمعات  اأن  واملخت�سني  الأطباء  تاأكيد 
ولذلك ل بد من الأخذ بالأ�سباب, والبتعاد عن التجمعات بجميع اأ�سكالها و�سورها, 
جواز  ذلك  وي�سمل   ,]71 ]الن�ساء:  ڱ(  ڳ   ڳ   ڳ   )ڳ   تعالى:  قال 
وتعليق  العيد,  الرتاويح, و�سالة  امل�ساجد ل�سالة اجلمعة واجلماعة و�سالة  اإغالق 
اأداء امل�سلمني للحج والعمرة, وتعليق الأعمال, واإيقاف و�سائل النقل املختلفة, ومنع 
واأماكن  بمُعد,  عن  التعليم  مببداأ  والأخذ  واجلامعات,  املدار�س  واإغالق  التجوال, 

التجمع الأخرى, وغريها من �سور الإغالق)2(.
انظر: الرئا�سة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. قرار هيئة كبار العلماء رقم )247(   )1(

.https: //twitter.com/aliftasa/status/1239939421945966595/photo/1

�سرعية”.  واأحكام  معاجلات طبية  من  به  يتعلق  وما  امل�ستجد  كورونا  “فريو�س  ندوة  تو�سيات  انظر:   )2(
.https: //www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar .منظمة التعاون الإ�سالمي
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املطلب الثاين
ح�سور امل�ساب بداء كورونا للم�سجد

اأوًل: الإر�ضاد النبوي يف حجر املري�ض: 

�ٍس  رجْ ِباأَ َوَقَع  َواإَِذا  ُخُلوَها,  َتدجْ َفل  �ٍس  ِباأَرجْ اُعوِن  ِبالطَّ ُتمجْ  �َضِمعجْ »اإَِذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  ِبيِّ  النَّ َقاَل 
وا ِمْنَها«)1(. جمُ ْم ِبَها َفال َتْخرمُ َواأَْنتمُ

نهي النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن الفرار من الطاعون, فل يجوز اأن يتحايل باخلروج لتجارة اأو 
غريها, وهو ينوي الفرار من الطاعون)2(.

 , اخلطاب  بن  عمر  عهد  يف    ال�سحابة  بني  اختالف  وقع  وقد 
عندما عزم على الرحيل وقت انت�سار الوباء يف ال�سام بعد م�ساورة اأ�سحابه, وقال: 
عدوتان:  له  وادًيا  هبطت  اإبل  لك  كان  لو  اأراأيت  اهلل,  قدر  اإلى  اهلل  قدر  من  )نِفرُّ 
واإن  اإن رعيت اخل�ضبة رعيتها بقدر اهلل,  األي�س  واالأخرى جدبة,  اإحداهما خ�ضبة 
رعيت اجلدبة رعيتها بقدر اهلل(؛ بعد اأن �ضمع قول اأبي عبيدة : اأفراًرا من 

قدر اهلل؟

وما كان من عمر بن اخلطاب  بعد اأن �سمع هذا احلديث اإل اأن حمد اهلل, 
ثم ان�سرف)3(.

ثانًيا: اجلمع بني اأحاديث حجر املري�ض واأحاديث نفي العدوى: 

.)4(» حِّ ِر�َس َعَلى الـُم�ضِ ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ال ُتوِرُدوا الـُممجْ احلديث الأول: قال النَّ
البخاري )5728(  الطاعون, �ضحيح  يذكر يف  ما  باب:  الطب,  كتاب  البخاري يف �ضحيحه,  اأخرجه   )1(

)130/7(, وم�سلم يف �سحيحه, كتاب ال�سالم )2218( )1739/4(.
انظر: �سرح �سحيح البخاري لبن بطال )326/8(.  )2(
انظر: �سرح �سحيح البخاري لبن بطال )422/9(.  )3(

اأخرجه البخاري يف �ضحيحه, كتاب الطب, باب: ال عدوى )5774( )139/7(, وم�سلم يف �سحيحه,   )4(
كتاب ال�سالم )2221( )1744/4(.
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َة,  ولمُ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل َعْدَوى َول ِطرَيَ َرْيَرَة, َقاَل: َقاَل َر�سمُ احلديث الثاين: عن اأبي همُ
وِم َكَما َتِفرُّ ِمَن الأَ�َسِد«)1(. َفَر, َوِفرَّ ِمَن الـَمْجذمُ َول َهاَمَة َول �سَ

ولمُ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َعْدَوى  َمَر  َقاَل: َقاَل َر�سمُ احلديث الثالث: عن عبداهلل ْبَن عمُ
اِر«)2(. وؤْممُ يِف َثاَلٍث: يِف الَفَر�ِس, َوالـَمْراأَِة, َوالدَّ ا ال�سُّ َ َة, اإِمنَّ َوَل ِطرَيَ

وجه ال�ستدلل من الأدلة ال�سابقة: 

االإبل  اإبله مع  ي�ضقي ويرعى  اأن  املري�ضة  االإبل  االأول: نهي ل�ضاحب  يف احلديث 
النهي عنه)3(, ويف  العادية للمر�س, فل بد من  ال�ضحيحة؛ الأن ذلك من االأ�ضباب 
احلديث الثاين: اأمر للمعافى باأن يفر من املجذوم فراره من الأ�سد, ووجه فراره منه 
اإذا ت�سررت برائحته وكرهت جماورته  اأنه  اأنه يوؤذي برائحته, واملق�سود من ذلك 
فاإنه يباح اأن تفر منه فرارك من الأ�سد)4(, ويف احلديث الثالث: فقد نفى النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
املطر  نزول  تتوهم  كانت  كما  االأ�ضباب,  الفعل يف  تتوهم  كانت  العرب  الأن  العدوى؛ 
اإلى  اإ�ضافتها  ملسو هيلع هللا ىلص ذلك بقوله: »ال عدوى«؛ وكانت غايته  بفعل الأنواء, فاأبطل النبي 

القدر)5(.

اإذا حملنا الأمر يف حديث املجذوم على �سد الذرائع من اأجل عدم حدوث �سيء 
للمخالط, ف�ضيعتقد البع�س باأنه ب�ضب املخالطة فتثبت العدوى التي نفاها ر�ضول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص, ومثل ذلك ل�ضاحب االإبل؛ الأن االإبل ال�ضحيحة لو مر�ضت بتقدير اهلل تعالى رمبا 
وقع يف نف�س �ضاحبها اأن ذلك من العدوى, فيفتنت وي�ضك يف ذلك؛ فاأمر باجتنابه)6(؛ 
اإن املراد بنفي العدوى نفي االعتقاد اجلاهلي من اأن املر�س يعدي وينتقل بنف�ضه من 

اأخرجه البخاري يف �ضحيحه, كتاب الطب, باب: اجلذام )5707( )126/7(.  )1(
اأخرجه البخاري يف �ضحيحه, كتاب الطب, باب: ال عدوى )5772( )138/7(, وم�سلم يف �سحيحه,   )2(

كتاب ال�سالم )2225( )1747/4(.
انظر: حا�سية ال�سندي على �سنن ابن ماجه )363/2(.  )3(

انظر: املنتقى �سرح املوطاأ )265/7(, والتو�ضيح ل�ضرح اجلامع ال�ضحيح )429/27(.  )4(
انظر: ك�سف امل�سكل من حديث ال�سحيحني )471/2(.  )5(

انظر: فتح الباري لبن حجر )161/10(.  )6(
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بيان منه  بالفرار من املجذوم ونحوه فهو  اأمره  اأما  وتقديره,  تعالى  اإرادة اهلل  غري 
ملسو هيلع هللا ىلص اأن العدوى من اأ�ضباب انتقال االأمرا�س, ففي اأمره بالفرار اإثبات للأ�ضباب ويف 
نفيه للعدوى اأنها ال ت�ضتقل بالتاأثري, فالعدوى ثابتة لكنها �ضبب, واملنفي اعتقاد اأهل 
اجلاهلية)1(, وهي غايته ملسو هيلع هللا ىلص من اإ�ضافتها اإلى القدر)2(, وبذلك يمُحمل الأمر باجتنابه 
والفرار منه على اال�ضتحباب واالحتياط)3(, اأما املري�س واملجذوم فاإنهما ل يحّل لهما 

مواردة الأ�سحاء)4(؛ لنهي النبي ملسو هيلع هللا ىلص, وملا �سيلحقهم من الأذى)5(. 

من خالل ما �سبق يت�سح اأن امل�ساب بداء كورونا اليوم يدخل حتت نهي النبي 
«)6(, ويتاأكد احلكم ب�سحة احلجر  حِّ ِر�َس َعَلى الـُم�ضِ ملسو هيلع هللا ىلص عندما قال: »ال ُتوِرُدوا الـُممجْ
على من اأ�ضيب بهذا الداء؛ الأن ما حكم الطب بكرثة املوت والهلك به �ضّح حجر 

من اأ�ضيب به)7(.

فل يجوز ملن اأ�ضيب بهذا الداء خمالطة النا�س ملا �ضبق, وعمًل بقاعدة: ال �ضرر 
وال �ضرار)8(, وللمحافظة على مق�سد من مقا�سد ال�سريعة التي اأمر باملحافظة عليه, 

وهو حفظ النف�س.

وقد كان من �ضمن تو�ضيات الندوة الطبية الفقهية الثانية التي اأ�ضدرها جممع 
املري�س  عزل  اأن  الإ�سالمي:  التعاون  منظمة  عن  املنبثق  الدويل  الإ�سالمي  الفقه 
امل�ضاب بالفريو�س واجب �ضرًعا, واأما بخ�ضو�س امل�ضتبه بحمله للفريو�س, اأو ظهرت 
اأثناء احلجر املنزيل, فيجب عليه التقيد مبا ي�ضمى بالتباعد  اأعرا�س املر�س  عليه 

انظر: زاد املعاد يف هدي خري العباد )4/ 134(.  )1(
انظر: ك�سف امل�سكل من حديث ال�سحيحني )471/2(.  )2(

انظر: �سرح النووي على م�سلم )228/14(.  )3(
انظر: �سرح �سحيح البخاري لبن بطال )450/9(.  )4(
انظر: �سرح �سحيح البخاري لبن بطال )450/9(.  )5(

�سبق تخريجه.  )6(
انظر: مواهب اجلليل يف �ضرح خمت�ضر خليل )78/5(.  )7(

انظر: قواعد الفقه )�س: 106(.  )8(
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)ۀ    : النا�س...)1(, قال  اأ�سرته واملخالطني له من عامة  الجتماعي عن 
)ڃ    : وقال  ]البقرة: 195[,  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے( 

چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ( ]الن�ساء: 29[.

املطلب الثالث
تغطية الفم اأثناء ال�سالة

يف  واحلنابلة)5(  وال�سافعية)4(,  واملالكية)3(,  احلنفية)2(,  من  الفقهاء  اتفق 
اجلملة)6( على كراهة تغطية الفم يف اأثناء ال�ضلة بل �ضبب, اأما اإذا كانت التغطية 

حلاجة فال باأ�س بذلك)7(.

الأدلة التي احتجوا بها: 

َي  َغطِّ يمُ اأَْن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ولمُ  َر�سمُ »َنَهى  َقاَل:   , َرْيَرَة  همُ اأَِبي  الأول: حديث  الدليل 
اَلِة«)8(. لمُ َفاهمُ يِف ال�سَّ جمُ الرَّ

�سرعية”.  واأحكام  معاجلات طبية  من  به  يتعلق  وما  امل�ستجد  كورونا  “فريو�س  ندوة  تو�سيات  انظر:   )1(
.https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar .منظمة التعاون الإ�سالمي

انظر: املب�ضوط لل�ضرخ�ضي )31/1(, وبدائع ال�ضنائع يف ترتيب ال�ضرائع )216/1(.  )2(
انظر: اأ�سهل املدارك �سرح اإر�ساد ال�سالك )�س: 138(, ومواهب اجلليل ل�ضرح خمت�ضر اخلليل -الفكر   )3(

.)186/2(
انظر: اإعانة الطالبني على حل األفاظ فتح املعني )228/1(, واملنهاج القومي �سرح املقدمة احل�سرمية   )4(

)�س: 127(
املقنع  اخت�سار  يف  امل�ستقنع  وزاد   ,)591/1( والوجهني  الروايتني  كتاب  من  الفقهية  امل�سائل  انظر:   )5(

)�س: 42(, والرو�س املربع �ضرح زاد امل�ضتقنع )�س: 75(.
ملا روي عن اأحمد يف رواية عدم الكراهة, انظر: االإن�ضاف يف معرفة الراجح من اخللف للمرداوي   )6(

.)470 /1(
انظر: بدائع ال�ضنائع يف ترتيب ال�ضرائع )216/1(.  )7(

اأخرجه اأبو داود يف �سننه, كتاب ال�سالة, باب: ما جاء يف ال�سدل يف ال�سالة )643( )174/1(, وابن   )8(
ماجه يف �سننه, كتاب اإقامة ال�سالة وال�سنة فيها, باب: ما يكره يف ال�سالة )966( )310/1(, وابن 

اَلِة )772( )379/1(, = ْدِل يِف ال�سَّ ْهِي َعِن ال�سَّ خزية يف �سحيحه, كتاب ال�سالة, َبابمُ النَّ
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وجه ال�ستدلل: 

اأثناء ال�ضلة؛ واحلكمة  ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث امل�ضلي عن تغطية فمه يف  نهي النبي 
من ذلك: 

اأوًل: اأن تغطية الفم تعيق القراءة والأذكار امل�سروعة)1(. 

ثانًيا: اإذا غطى فمه بيده, �ضيرتك �ضنة من �ضنن ال�ضلة, وهي كف اليد وو�ضعها 
على ال�سدر)2(, والدليل على ذلك �سفة �سالة النبي ملسو هيلع هللا ىلص عندما و�سفها اأحد 
َنى  ُيمجْ َّ وَ�ضَعَ َيَدُه الجْ َّى حَاذَتَا اأُذُنَيجْهِ, ثُم ََّ وَرَفَعَ يَدَيجْهِ حَت ال�ضحابة حيث »قَامَ فَكرَب

اِعَد«)3(. َغ َوال�ضَّ �ضجْ َرى َوالرُّ ُي�ضجْ ِه الجْ َعَلى َظَهِر َكفِّ

ثالثًا: التلثم يف ال�سالة ت�سبه باملجو�س يف عبادتهم النار)4(. 

رابًعا: اإذا تلثم على اأنفه منعه ذلك من مبا�ضرة االأر�س يف ال�ضجود على االأنف)5(, 
يف  فاه  الرجل  تغطية  فيه  يخرجا  ومل  ال�ضيخني  �ضرط  على  �ضحيح  حديث  “هذا  احلاكم:  قال   =

ال�سالة”. انظر: امل�ستدرك على ال�سحيحني للحاكم )384/1(.
انظر: بدائع ال�ضنائع يف ترتيب ال�ضرائع )216/1(, وبذل املجهود يف حل �سنن اأبي داود )587/3(,   )1(

ومرعاة املفاتيح �سرح م�سكاة امل�سابيح )480/2(.
انظر: بدائع ال�ضنائع يف ترتيب ال�ضرائع )216/1(, وبذل املجهود يف حل �سنن اأبي داود )587/3(,   )2(

ومرعاة املفاتيح �سرح م�سكاة امل�سابيح )480/2(.
اأخرجه اأبو داود يف �سننه كتاب ال�سالة, باب: رفع اليدين يف ال�سالة )727( )1/ 193(, والدارمي يف   )3(
�سننه, كتاب ال�سالة, باب: �سفة �سالة ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )1397( )2/ 856(, وابن خزية يف �سحيحه, 
كتاب ال�ضلة, باب: و�ضع بطن الكف اليمنى على كف الي�ضرى والر�ضغ وال�ضاعد جميًعا )480( )1/ 
243(, وابن حبان يف �سحيحه, كتاب ال�سالة, باب: �سفة ال�سالة )1860( )170/5(, قال الألباين: 
وابن  ابن خزية  واأخرجه  “حديث �سحيح”.  القيم:  ابن  وقال  النووي,  قال  وكذا  )اإ�سناده �سحيح, 
حبان يف “�سحيحيهما”(, قال الداراين: )اإ�سناده �سحيح(, انظر: �سحيح �سنن اأبي داود )3/ 315(, 

�سنن الدارمي )2/ 857(.
انظر: املب�ضوط لل�ضرخ�ضي )31/1(, وبذل املجهود يف حل �سنن اأبي داود )587/3(, ومرعاة املفاتيح   )4(
�سرح م�سكاة امل�سابيح )480/2(, ونيل الأوطار )92/2(, والدين اخلال�س اأو اإر�ضاد اخللق اإلى دين 

احلق )196/3(.
انظر: امل�سائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني )159/1(.  )5(
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ملسو هيلع هللا ىلص:  ِبيُّ  , َقاَل: َقاَل النَّ ا�ٍس  ْبِن َعبَّ والدليل على ذلك حديث عبداهلل 
اأَْنِفِه  َعَلى  ِبَيِدِه  �َساَر  َواأَ اجَلْبَهِة,  َعَلى  ٍم  اأَْعظمُ �َسْبَعِة  َعَلى  َد  �ْسجمُ اأَ اأَْن  »اأمُِمْرتمُ 

َعَر«)1(. َياَب َوال�سَّ , َواأَْطَراِف الَقَدَمنْيِ َوَل َنْكِفَت الثِّ ْكَبَتنْيِ َوالَيَدْيِن َوالرُّ

فالزجر والنهيمُ يف احلديث نهٌي عن تغطية الفم على الدوام, ل لتغطيته للحاجة 
كالتثاوؤب)2(, اأو �ضدة الربد, اأو اخلوف من العدوى, فيكون مكروًها لعدم وجود ال�ضبب 

اأو احلاجة, فاإذا وجدا فال كراهة فيه.

  عثيمني)4(  بن  حممد  وال�سيخ  باز)3(,  بن  عبدالعزيز  ال�سيخ  اأفتى  وقد 
بجواز اللثام يف اأثناء ال�سالة اإذا كان لعلة كالزكام اأو احل�سا�سية.

وما نحن فيه اليوم يف ظل اأزمة جائحة كورونا, وتعليمات وزارة ال�سحة وتاأكيدها 
على اأهمية الكمامة, فهي تنزل منزلة اللثام من اأجل احلاجة, بل اآكد من ذلك فهي 
ُتعّد �ضرورة, وعمًل بقاعدة: احلاجة تنزل منزلة ال�ضرورة)5(؛ تنتفي الكراهة, وُيعّد 

واجًبا من اأجل املحافظة على النف�س.

اأخرجه البخاري يف �سحيحه, كتاب الأذان, باب: ال�سجود على الأنف )812( )1/ 162(, وم�سلم يف   )1(
�سحيحه, كتاب ال�سالة )490( )1/ 354(.

انظر: مرعاة املفاتيح �سرح م�سكاة امل�سابيح )804/2(, وبذل املجهود يف حل �سنن اأبي داود )587/3(.  )2(
انظر: جمموع فتاوى ابن باز )114/11(.   )3(

انظر: احلا�سية العثمانية على كتاب زاد امل�ستقنع )68(.  )4(
انظر: قواعد الفقه )�س: 75(.   )5(
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املبحث الثالث 

القنوت لرفع املر�ض

اأواًل: تعريف القنوت: 

َواْلَقاِنت:  اْلَكاَلِم,  َعِن  الإِم�ساكمُ  : هو  نوتمُ القمُ اأ�سلها من قنت:  اللغة:  القنوت يف 

 : َلهمُ القنت(, وقنت  والعباد  اْلِباَلد  العجاج: )رب  َقاَل  ْنت,  قمُ القانت:  َوجمع  اْلَقاِئم, 
ت, والقتنات: النقياد)1(. ذل, وقنتت امْلَْراأَة لبعلها: اأقرَّ

ويقال  الطاعة,  اأي  نوتمُ  القمُ ومنه  القيام,  اأ�سله  القنوت:  القنوت يف اال�سطالح: 

للدعاء قنوت؛ الأنه يدعو قائًما قبل الركوع اأو بعده)2(.

ثانًيا: حكم القنوت لرفع الوباء: 

اختلف الفقهاء يف حكم القنوت لرفع الوباء اإلى قولني: 

القول االأول: جواز القنوت لرفع الوباء, وهو مذهب احلنفية)3(, وبع�س املالكية)4(, 
وال�سافعية)5(, واحلنابلة)6(.

انظر: ل�سان العرب )2/ 73(, واملحكم واملحيط الأعظم )6/ 338(.  )1(
انظر: العني )5/ 129(, وغريب احلديث للقا�ضم بن �ضلم )3/ 133(, وغريب احلديث البن قتيبة   )2(

.)171 /1(
انظر: حا�سية الطحطاوي على مراقي الفالح �سرح نور الإي�ساح )�س: 376(, ورد املحتار )133/5(.  )3(

وهو قول اأحمد زروق والقل�ساين, وقد قال النفراوي: )ومل اأقف للمالكية على ن�س �سريح فيه(, انظر:   )4(
الفواكه الدواين على ر�سالة ابن اأبي زيد القريواين )2/ 341(, وال�سرح الكبري لل�سيخ الدردير وحا�سية 

الد�سوقي )1/ 308(.
احل�سرمية  املقدمة  �سرح  القومي  واملنهاج   ,)158/1( الطالب  رو�س  �ضرح  يف  املطالب  اأ�ضنى  انظر:   )5(

)�س: 103(, ونهاية املحتاج اإلى �سرح املنهاج )508/1(, وحا�سيتا قليوبي وعمرية )180/1(.
معرفة  يف  والإن�ساف   ,)115/2( قدامة  لبن  واملغني   ,)727/1( قدامة  لبن  الكبري  ال�سرح  انظر:   )6(

الراجح من اخللف للمرداوي )174/2(.
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يكتفي  هل  بينهم,  خالف  على  الوباء,  لرفع  القنوت  جواز  عدم  الثاين:  القول 
ال  وال�ضهادة  �ضهادة,  الأنها  فقط؛  �ضرره  لرفع  بالدعاء  يكتفي  اأو  بال�ضلة, 

ي�ساأل رفعها)1(. 

االأدلة واملناق�سة: 

اأدلة القول االأول: 

اَلَة  ْم �سَ ِبكمُ َبنَّ  َلأمَُقرِّ َواهلل  , عندما قال:  َرْيَرَة  همُ اأََبي  الأول: حديث  الدليل 
ْبِح,  ال�سُّ اَلِة  َو�سَ اْلآِخَرِة,  َواْلِع�َساِء  ْهِر,  الظُّ يِف  تمُ  »َيْقنمُ َفَكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص,  وِل اهلل  َر�سمُ

اَر«)2(. فَّ وؤِْمِننَي, َوَيْلَعنمُ اْلكمُ و ِلْلممُ َوَيْدعمُ

وجه ال�ستدلل: 

ال�سلوات  يف  القنوت  جواز  على  يدل  احلديث  يف    هريرة  اأبي  عمل 
املكتوبة اإذا نزلت بامل�سلمني نازلة)3(.

ِذيَن َقَتلمُوا  ولمُ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى الَّ الدليل الثاين: حديث اأََن�ِس ْبِن َماِلٍك, َقاَل: »َدَعا َر�سمُ
َياَن,  َوحِلْ َوَذْكَواَن,  ِرْعٍل,  َعَلى  و  َيْدعمُ َباًحا,  �سَ َثاَلِثنَي  وَنَة)4(  َمعمُ ِبْئِر  َحاَب  اأَ�سْ
ِتلمُوا  ِذيَن قمُ اأََن�ٌس: »اأَْنَزَل اهلل َعزَّ َوَجلَّ يِف الَّ « َقاَل  وَلهمُ ِت اهلل َوَر�سمُ َة َع�سَ يَّ �سَ َوعمُ
َنا  َربَّ َلِقيَنا  َقْد  اأَْن  َقْوَمَنا  وا  َبلِّغمُ اأَْن   : َبْعدمُ �ِسَخ  نمُ َحتَّى  َناهمُ  َقَراأْ ْراآًنا  قمُ وَنَة  َمعمُ ِبِبْئِر 

ُه«)5(. يَنا َعنجْ ا َوَر�ضِ َي َعنَّ َفَر�ضِ
)وهي فتوى لبع�س علماء الع�سر من غري املالكية(, انظر: الفواكه الدواين على ر�سالة ابن اأبي زيد   )1(

القريواين )2/ 341(, واأ�ضنى املطالب يف �ضرح رو�س الطالب )1/ 158(.
اأخرجه م�ضلم يف �ضحيحه, كتاب امل�ضاجد وموا�ضع ال�ضلة )676( )468/1(.  )2(

التو�ضيح ل�ضرح اجلامع ال�ضحيح )178/7(.  )3(
النا�س,  اأورع  من  قراء  كانوا  قتلوا  والذين  واملدينة,  مكة  بني  فيما  �ضليم  بني  اأر�س  مو�ضع يف  )ا�ضم   )4(
يتفقدون القراآن ويتعلمون العلم, وكانوا رداأً للم�سلمني اإذا نزلت بهم نازلة, وكانوا عمار امل�سجد, بعثهم 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإلى اأهل جند ليقروؤوا عليهم القراآن, ويدعوهم اإلى االإِ�ضلم(. انظر: الكوكب الوهاج �ضرح 

�سحيح م�سلم )172/9(.
اأخرجه م�ضلم يف �ضحيحه, كتاب امل�ضاجد وموا�ضع ال�ضلة )677( )468/1(.  )5(
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ويف رواية قَالَ: »قَنَتَ رَ�سمُولمُ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بَعْدَ الرُّكمُوعِ �سَهًْرا, اأمَُراهمُ َكاَن َبَعَث َقْوًما 
وَن اأمُوَلِئَك,  �ْسِرِكنَي دمُ اًل, اإَِلى َقْوٍم ِمَن الـممُ َهاَء �َسْبِعنَي َرجمُ , زمُ اءمُ رَّ ْم: القمُ َقالمُ َلهمُ يمُ
و  َيْدعمُ �َسْهًرا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ولمُ  َر�سمُ َفَقَنَت  َعْهٌد,  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  وِل  َر�سمُ َوَبنْيَ  ْم  َبْيَنهمُ َوَكاَن 

عَلَيْهِمْ«)1(.

وجه ال�ستدلل: 

دعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان من اأجل نازلة نزلت بامل�سلمني, فكان يقنت يف ال�سلوات 
ال�سلوات  جميع  يف  القنوت  جواز  على  يدل  �سهر  ملدة  ملسو هيلع هللا ىلص  ففعله  املكتوبة؛ 

املكتوبة)2(. 

مناق�سة وجه ال�ستدلل: 

نوق�س وجه ال�ستدلل من احلديثني مبا روي عن اأن�س بن مالك  فقد 
ذكر اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قنت �سهًرا ثم تركه)3(.

الرد على االعرتا�س: 

ما ورد يف احلديث من التقيد مبدة معينة ثم تركه له بعد ذلك, واقت�ساره 
على قنوت ال�سبح فهو حممول على الرتك)4(, وفعله ملسو هيلع هللا ىلص يدل على اجلواز.

اْلَفْجِر,  يِف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ولمُ  َر�سمُ »َقَنَت  َقاَل:   , اِء  اْلرَبَ حديث  الثالث:   الدليل 
َوامْلَْغِرِب«)5(.

ْبِح, َوامْلَْغِرِب«)6(. تمُ يِف ال�سُّ وَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيْقنمُ ويف رواية: »اأَنَّ َر�سمُ
اأخرجه البخاري يف �سحيحه, اأبواب الوتر, باب: القنوت قبل الركوع وبعده )1002( )26/2(, وم�سلم   )1(

يف �ضحيحه, كتاب امل�ضاجد وموا�ضع ال�ضلة )677( )469/1(.
قال البع�س: بل هو رخ�سة. انظر: )اإكمال املعلم بفوائد م�سلم )657/2((.  )2(

انظر: �سرح امل�سكاة للطيبي الكا�سف عن حقائق ال�سنن )1231/4(.  )3(
انظر: �سرح م�سند ال�سافعي )174/3(.  )4(

اأخرجه م�ضلم, كتاب امل�ضاجد وموا�ضع ال�ضلة )678( )470/1(.  )5(

اأخرجه م�ضلم, كتاب امل�ضاجد وموا�ضع ال�ضلة )678( )470/1(.  )6(
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وجه ال�ستدلل: 

القنوت يف الفجر واملغرب جائز؛ لفعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقد كان يقنت يف الفجر 
واملغرب؛ رجاء اإجابة الدعاء يف هذا الوقت لكونهما طريف النهار, ول�ضرف 

وقتهما)1(.

مناق�سة وجه ال�ستدلل: 

قنوت  على  واإبقائه  املغرب,  قنوت  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  برتك  ال�ستدلل  وجه  نوق�س 
الفجر عند نزول)2( قوله تعالى: )ہ  ہ      ہ  ھ   ھ( ]اآل عمران: 128[, مما 

يدل على جواز القنوت لرفع النوازل.

اأدلة القول الثاين: 

َم ُجُمَعٍة, َفَقاَم  ُطُب َيوجْ ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيخجْ الدليل الأول: حديث اأََن�ِس ْبِن َماِلٍك, َقاَل: َكاَن النَّ
 , َجرمُ ال�سَّ ِت  َواْحَمرَّ  , الـَمَطرمُ َقَحَط  اهلل,  وَل  َر�سمُ َيا  َفَقالمُوا:  وا,  احمُ َف�سَ  , ا�سمُ النَّ
َوامْيمُ اهلل,   , َتنْيِ َفَقاَل: »اللهمَّ ا�ْسِقَنا« َمرَّ َي�ْسِقيَنا,   َ , َفاْدعمُ اهللَّ َوَهَلَكِت الَبَهاِئممُ
َعِن  َوَنَزَل  َواأَْمَطَرْت,  �َسَحاَبٌة  ْت  َفَن�َساأَ �َسَحاٍب,  ِمْن  َقَزَعًة  َماِء  ال�سَّ يِف  َنَرى  َما 
ا َقاَم  ِتي َتِليَها, َفَلمَّ َعِة الَّ ممُ ِطرمُ اإَِلى اجلمُ ْ َرَف, مَلْ َتَزْل متمُ ا اْن�سَ الـِمْنرَبِ َف�سلى, َفَلمَّ
 َ ُع اهللَّ ُبُل, َفادجْ َقَطَعِت ال�ضُّ َمِت الُبُيوُت, َوانجْ ِه: َتَهدَّ اُحوا اإَِليجْ ُطُب, �ضَ ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيخجْ النَّ
مَّ َقاَل: »اللهمَّ َحَواَلْيَنا َول َعَلْيَنا« َفَك�َسَطْت  ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص, ثمُ َم النَّ ا, َفَتَب�سَّ َيْحِب�ْسَها َعنَّ

رمُ ِبامْلَِديَنِة َقْطَرٌة)3(. طمُ رمُ َحْوَلَها, َول مَتْ طمُ , َفَجَعَلْت مَتْ الـَمِديَنةمُ

وجه ال�ستدلل: 

ير�سد احلديث للفزع اإلى اهلل, والدعاء عند نزول البالء)4(, وفيه اإ�سارة اإلى 
انظر: �سرح الق�سطالين = اإر�ساد ال�ساري ل�سرح �سحيح البخاري )234/2(.  )1(
انظر: �سرح الق�سطالين = اإر�ساد ال�ساري ل�سرح �سحيح البخاري )234/2(.  )2(

َعَلْيَنا  َول  َحَواَلْيَنا  الـَمَطرمُ   َ َكرثمُ َذا  اإِ َعاِء  الدُّ  : َبابمُ ال�ست�سقاء,  اأبواب  �سحيحه,  يف  البخاري  اأخرجه   )3(
)1021( )30/2(, وم�سلم يف �سحيحه, كتاب ال�ست�سقاء )897( )614/2(.

انظر: التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد )62/22(.  )4(
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اأنه ال يدعى برفعه, واإمنا يدعى برفع �ضرره, عندما قال: »اللهم حوالينا وال 
علينا«؛ الأن املعنى: اللهم اأنزله حوالينا وال تنزله علينا, ومل يقل: ارفعه عنا؛ 

الأنه رحمة يف اجلملة, ونعمة ال يطلب رفعها)1(.

اعرتا�س على وجه اال�ضتدالل: 

ميكن مناق�ضة وجه اال�ضتدالل باأن احلادثة خا�ضة يف املطر؛ لورودها يف باب 
ال�ست�سقاء, ولي�س يف القنوت لرفع الوباء.

بجْ  َحبِّ »اللهمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  وَل  َر�سمُ َقاَل  قالت:    َعاِئ�َسَة  الثاين: حديثمُ  الدليل 
َها,  دِّ اِعَها َوممُ ْحَها, َوَباِرْك َلَنا يِف �سَ حِّ , َو�سَ َة اأَْو اأَ�َسدَّ َنا َمكَّ بِّ اإَِلْيَنا الـَمِديَنَة َكحمُ

ْحَفِة«)2(. اَها َفاْجَعْلَها ِباجْلمُ مَّ ْل حمُ َواْنقمُ

وجه ال�ستدلل: 

وقيل:  ووباوؤها وكرثتها,  �سدتها  املدينة هو  ملسو هيلع هللا ىلص عن  النبي  بدعاء  نقل  الذي 
اإنها رفعت بالكلية)3(؛ ويف احلديث دليل على جواز الدعاء اإلى اهلل تعالى من 

اأجل رفع الوباء واحلمى والرغبة اإليه يف ال�سحة والعافية)4(.

اعرتا�س على وجه اال�ضتدالل: 

له  تتم  ل  الويلَّ  اإن  يقول:  من  على  رد  احلديث  باأن  ال�ستدلل  وجه  نوق�س 
الوالية اإال اإذا ر�ضي بجميع ما نزل به من البلء, وال يدعو اهلل يف ك�ضفه)5(.

الرتجيح: 

اإلى  الوباء  لرفع  القنوت  م�ساألة  يف  الفقهاء  اختالف  تبني  �سبق  ما  خالل  من 
انظر: الفواكه الدواين على ر�سالة ابن اأبي زيد القريواين )282/1(.  )1(

ى )5677( )122/7(. ِع الَوَباِء َواحُلمَّ اأخرجه البخاري يف �ضحيحه, كتاب املر�ضى, َباُب: َمنجْ َدَعا ِبَرفجْ  )2(
انظر: �سرح الزرقاين على املوطاأ )363/4(.  )3(
�سرح �سحيح البخاري لبن بطال )393/9(.  )4(

التو�ضيح ل�ضرح اجلامع ال�ضحيح )330/27(.  )5(
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قولني, ولها اجتاهان, االجتاه االأول القول مب�ضروعيته, وهو مذهب جمهور الفقهاء 
من احلنفية وال�سافعية وبع�س املالكية واحلنابلة, لكنهم اختلفوا يف وقت القنوت على 
الدعاء يكفي  اأن  اإلى  بعدم م�سروعيته, وذهبوا  القول  الثاين  اأقوال, والجتاه  ثالثة 

لرفع الوباء.

والذي يرتجح يل بعد عر�س االأدلة ومناق�ضتها, اأن القول الراجح هو القول االأول, 
لقوة اأدلتهم, والتمكن من الرد على االعرتا�ضات.
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اخلامتة

تت�سمن اأهم النتائج والتو�سيات.

اأواًل: نتائج البحث: 

�سقًطا لوجوب . 1 عّد انت�سار جائحة كورونا يف الوقت احلايل وحظر التجول ممُ ل يمُ
الأذان يف امل�ساجد.

الكتفاء باأذان امل�ساجد عند تعليق ال�سالة فيها.. 2

يجوز قول: )�سلوا يف بيوتكم( بدل احليعلتني, اأو بعد الفراغ من الأذان.. 3

�سّن اأن تقال مرتني يف الأذان.. 4 )�سلوا يف بيوتكم( يمُ

)�سلوا يف بيوتكم(, اأو )�سلوا يف رحالكم( كالهما بياٌن لأهل الأعذار بتحول . 5
العزية اإلى رخ�سة.

يف . 6 �ضلوا  اأو  رحالكم,  يف  )�ضلوا  يقول:  املوؤذن  �ضماع  عند  ال�ضامع  يجيب 
بيوتكم( بقول: ل حول ول قوة اإل باهلل

ل حرج من المتناع عن ح�سور اجلمعة واجلماعة ملن خ�سي على نف�سه من . 7
الهالك.

لب�س الكمامة, اأو اللثام يف اأثناء ال�سالة جائز للحاجة.. 8

امل�ساب بداء كورونا ل يجوز له ح�سور امل�سجد وخمالطة النا�س.. 9

م�سروعية القنوت لرفع النوازل التي حتل بامل�سلمني.. 10

ثانًيا: اأهم التو�سيات: 

العيدين, . 1 �سالة  على  اجلائحة  واأثر  امل�سلني,  بني  ال�سفوف  تباعد  درا�سة 
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اأمتكن  فهما م�ضاألتني مهمتني لكني كنت مقيدة بعدد �ضفحات معينة؛ فلم 
من ا�ستيفاء البحث فيهما.

بنازلة جائحة . 2 املتعلقة  البحوث  لدرا�سة ومناق�سة  والندوات  املوؤمترات  عقد 
كورونا.

اأزمة . 3 ا�ستمرار  مع  احلالية  الفرتة  يف  لأهميتها  حتكيمها  بعد  البحوث  ن�سر 
كورونا.

جمع نتائج وتو�ضيات البحوث وعر�ضها على جلنة متهيًدا لن�ضرها.. 4
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قائمة امل�سادر واملراجع

البلدحي, . 1 املو�سلي  مودود  بن  حممود  بن  عبداهلل  املختار,  لتعليل  الختيار 
مطبعة احللبي-القاهرة. 

اأ�ضنى املطالب يف �ضرح رو�س الطالب, زكريا بن حممد بن زكريا االأن�ضاري, . 2
الكتاب الإ�سالمي.

بكر . 3 اأبي  مالك,  االأئمة  اإمام  مذهب  يف  ال�ضالك  اإر�ضاد  �ضرح  املدارك  اأ�ضهل 
الك�سناوي, املكتبة الع�سرية.

اإعانة الطالبني على حل األفاظ فتح املعني, اأبو بكر الدمياطي, دار الفكر, ط: . 4
الأولى, 1418هـ.

االإقناع يف حل األفاظ اأبي �ضجاع, لل�ضربيني, حتقيق: مكتب البحوث والدرا�ضات, . 5
دار الفكر-بريوت.

6 . - املعرفة  دار  العبا�س,  بن  اإدري�س  بن  حممد  عبداهلل  اأبي  لل�سافعي,  الأم, 
بريوت, بدون طبعة, 1410هـ.

االإن�ضاف يف معرفة الراجح من اخللف, املرداوي, دار اإحياء الرتاث العربي, . 7
ط: الثانية, بدون تاريخ.

االإن�ضاف يف معرفة الراجح من اخللف, املرداوي, حتقيق: الدكتور عبداهلل . 8
للطباعة,  هجر  احللو,  حممد  عبدالفتاح  والدكتور  الرتكي,  عبداملح�سن  بن 

القاهرة-م�ضر, ط: االأولى, 1415هـ.
البحر الرائق �ضرح كنز الدقائق, ابن جنيم امل�ضري, دار الكتاب االإ�ضلمي, . 9

ط: الثانية.
الإمام م�سلم بن احلجاج, حممد بن . 10 الثجاج يف �سرح �سحيح  البحر املحيط 

علي, ابن اجلوزي, الأولى, 1426هـ
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بدائع ال�ضنائع يف ترتيب ال�ضرائع, علء الدين الكا�ضاين, دار الكتاب العربي . 11
- بريوت, 1982م.

القاهرة, . 12  - احلديث  دار  احلفيد,  ر�سد  ابن  املقت�سد,  ونهاية  املجتهد  بداية 
بدون طبعة, 1425هـ.

بذل املجهود يف حل �سنن اأبي داود, ال�سيخ خليل اأحمد ال�سهارنفوري, تعليق: . 13
الأ�ستاذ الدكتور تقي الدين الندوي, مركز ال�سيخ اأبي احل�سن الندوي -الهند, 

ط: االأولى, 1427هـ.
البيان يف مذهب االإمام ال�ضافعي, اأبو احل�ضني يحيى بن اأبي اخلري بن �ضامل . 14

العمراين اليمني ال�سافعي, حتقيق: قا�سم حممد النوري, دار املنهاج - جدة, 
ط: االأولى, 1421هـ-2000م.

البناية �ضرح الهداية, اأبو حممد العيني, دار الكتب العلمية - بريوت, لبنان, . 15
ط: االأولى, 1420هـ.

تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق وحا�سية ال�سلبي, للزيلعي, املطبعة الأمريية-. 16
القاهره, الأولى, 1313هـ.

حتفة الفقهاء, اأبو بكر ال�ضمرقندي, دار الكتب العلمية, بريوت - لبنان, ط: . 17
الثانية, 1414هـ.

حتفة املحتاج يف �سرح املنهاج وحوا�سي ال�سرواين والعبادي, اأحمد بن حممد . 18
بن علي بن حجر الهيتمي, املكتبة التجارية الكربى مب�سر, ل�ساحبها م�سطفى 

حممد, بدون طبعة, 1357هـ-1983م.
الب�سائر . 19 دار  نذير,  د.عبداهلل  ت:  الرازي,  بكر  اأبي  بن  حممد  امللوك,  حتفة 

الإ�سالمية-بريوت, الأولى.
تداخل الأ�سول اللغوية واأثره يف بناء املعجم, عبدالرزاق بن فراج ال�ساعدي, . 20

العربية  اململكة  املنورة,  باملدينة  الإ�سالمية  اجلامعة  العلمي,  البحث  عمادة 
ال�ضعودية, ط: االأولى, 1422هـ-2002م.
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املختون, . 21 بدوي  حممد  د.  حتقيق:  املرزبان,  ابن  و�سرحه,  الف�سيح  ت�سحيح 
املجل�س الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية-القاهرة, 1419هـ.

التعريفات, علي بن حممد بن علي الزين ال�ضريف اجلرجاين, �ضبطه و�ضححه . 22
جماعة من العلماء باإ�ضراف النا�ضر, دار الكتب العلمية بريوت - لبنان, ط: 

الأولى 1403هـ -1983م.
الكتب . 23 دار  التطواين,  حتقيق:  املالكي,  حممد  اأبو  املالكي,  الفقه  يف  التلقني 

العلمية, الأولى 1425هـ.
عبداهلل . 24 بن  يو�سف  عمر  اأبو  والأ�سانيد,  املعاين  من  املوطاأ  يف  ملا  التمهيد 

البكري,  عبدالكبري  وحممد  العلوي,  اأحمد  بن  م�سطفى  حتقيق:  القرطبي, 
وزارة عموم الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية - املغرب, 1387هـ.

التهذيب يف اخت�ضار املدونة, خلف بن اأبي القا�ضم حممد, االأزدي القريواين, . 25
الإ�سالمية  للدرا�سات  البحوث  دار  الأمني,  حممد  الدكتور  وحتقيق:  درا�سة 

واإحياء الرتاث, دبي, ط: االأولى, 1423هـ.
للبحث . 26 الفلح  دار  حتقيق:  امللقن,  ابن  ال�ضحيح,  اجلامع  ل�ضرح  التو�ضيح 

العلمي, دار النوادر, دم�ضق - �ضوريا, ط: االأولى, 1429هـ.
جامع البيان يف تاأويل القراآن, اأبو جعفر الطربي, حتقيق: اأحمد �ساكر, موؤ�س�سة . 27

الر�سالة, الأولى, 1420هـ.
اجلامع الكبري - �سنن الرتمذي, حممد الرتمذي, حتقيق: ب�سار عواد معروف, . 28

دار الغرب الإ�سالمي - بريوت, 1998 م.
واأيامه, . 29 و�سننه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  اأمور  من  املخت�سر  ال�سحيح  امل�سند  اجلامع 

بن  البخاري اجلعفي, حتقيق: حممد زهري  اأبو عبداهلل  اإ�سماعيل  بن  حممد 
نا�سر النا�سر, دار طوق النجاة, الأولى, 1422هـ.

العبادي, املطبعة اخلريية, . 30 اأبو بكر  القدوري,  النرية على خمت�ضر  اجلوهرة 
ط: االأولى, 1322هـ.
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مطبعة . 31 ِمّي,  َجرْيَ البمُ حممد  بن  �سليمان  املنهج,  �سرح  على  البجريمي  حا�سية 
احللبي, 1369هـ.

دار . 32 باجلمل,  املعروف  الأزهري,  �سليمان  املنهج,  �سرح  على  اجلمل  حا�سية 
الفكر.

دار . 33 ال�سندي,  الدين  نور  احل�سن,  اأبو  ماجه,  ابن  �سنن  على  ال�سندي  حا�سية 
اجلبل - بريوت.

اأبو . 34 ال�سندي,  عبدالهادي  بن  حممد  البخاري,  �سحيح  على  ال�سندي  حا�سية 
احل�سن, دار الفكر.

عمار . 35 بن  ح�سن  الإي�ساح,  نور  �سرح  الفالح  مراقي  على  الطحطاوي  حا�سية 
بن علي ال�سرنباليل امل�سري احلنفي, اعتنى به وراجعه: نعيم زرزور, املكتبة 

الع�ضرية, ط: االأولى, 1425هـ- 2005م.
احلا�سية العثمانية على كتاب زاد امل�ستقنع, تعليقات ال�سيخ حممد بن عثيمني . 36

التي خالف فيها قول الزاد, جمع: حازم خنفر, 1435هـ.
حتقيق: . 37 العدوي,  احل�ضن  اأبو  الرباين,  الطالب  كفاية  على  العدوي  حا�ضية 
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املطبعة الكربى الأمريية ببولق-م�سر, 1318هـ.

اأحمد �سالمة القليوبي واأحمد الربل�سي عمرية, دار . 39 حا�سيتا قليوبي وعمرية, 
الفكر - بريوت, 1415هـ.

حا�سية اللبدي على نيل املاآرب, عبدالغني النابل�سي احلنبلي, حتقيق وتعليق: . 40
َوالن�سَر  للطَباَعة  الإ�سالمّية  الب�سائر  دار  الأ�سقر,  �سليمان  حممد  الدكتور 

والتَوزيع, َبريوت - لبنان, ط: االأولى1419هـ.



أثر جائحة كورونا يف بابي األذان والصالة

العدد  احلادي واخلمسون  89العدد  احلادي واخلمسون 88

العلمية, . 41 الكتب  دار  وعادل,  حممد,  علي  حتقيق:  املاوردي,  الكبري,  احلاوي 
بريوت-لبنان, الأولى, 1419هـ. 
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القريواين, املالكي, دار الفكر.
دار . 46 احلنبلي,  البهوتي  يون�س  بن  من�ضور  امل�ضتقنع,  زاد  �ضرح  املربع  الرو�س 
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ال�سعدين, دار الطالئع.
�ضر �ضناعة االإعراب, اأبو الفتح املو�ضلي, دار الكتب العلمية بريوت - لبنان, . 49
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ط: الثانية, 1423هـ.
دار . 60 َماِعيل,  اإِ�ضجْ َيى  يحجْ الدكتور  حتقيق:  ِعَيا�س,  ي  ِللَقا�ضِ ِلِم  ُم�ضجْ ِحيح  �ضَ ُح  �َضرجْ

الوفاء, م�سر, الأولى, 1419هـ.



أثر جائحة كورونا يف بابي األذان والصالة

العدد  احلادي واخلمسون  91العدد  احلادي واخلمسون 90

�سرح الق�سطالين, اأبو العبا�س الق�سطالين, املطبعة الكربى الأمريية, م�سر, . 61
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املقدمة

اأنف�سنا,  �سرور  من  باهلل  ونعوذ  ون�ستغفره,  ون�ستعينه,  نحمده,  هلل  احلمد  اإن 
اأن  اأعمالنا, من يهده اهلل فال م�سّل له, ومن ي�سلل فال هادي له, واأ�سهد  و�سيئات 
ال اإله اإال اهلل وحده ال �ضريك له, واأ�ضهد اأن حممًدا عبده ور�ضوله, اأدى االأمانة, وبّلغ 
الر�سالة, ون�سح الأمة, وجاهد يف اهلل حق اجلهاد, �سلى اهلل عليه وعلى اآله الأطهار, 
الدين,  يوم  اإلى  باإح�سان  تبعهم  ومن  والأن�سار,  املهاجرين  من  الأخيار,  و�سحبه 

و�سّلم ت�سليًما كثرًيا. 

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         	•

ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ( ]الن�ساء: 1[. 

)ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  	•

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ( ]الأحزاب: 71-70[.

ڦ  	• ڤ   ڤ   ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   )ڀ  

ڦ( ]احل�سر: 18[. 

اأما بعد.

فاإن اهلل تعالى لطيف يف اأحكامه, حكيم يف اأقداره, يبتلي عباده بال�سراء تارة, 
وبال�سراء تارة اأخرى, وحال املوؤمن ال�سرب يف ال�سراء, وال�سكر يف ال�سراء, كما ثبت 
اأمره  اإن  املوؤمن,  لأمر  »عجًبا  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قال  قال:    يف احلديث عن �ضهيب 
كله له خري, ولي�س ذلك الأحد اإال للموؤمن؛ اإن اأ�ضابته �ضراء �ضكر فكان خرًيا له, واإن 



د.  عمر بن عبد العزيز السعيد

العدد  احلادي واخلمسون  105العدد  احلادي واخلمسون 104

اأ�ضابته �ضراء �ضرب فكان خرًيا له«)1(. واإن مما اأ�ساب العامل كله هذا الوباء امل�سمى 
)كوفيد19( وامل�ضهور بـ )كورونا(, وهو مر�س ُمعٍد, بل هو �ضريع العدوى, وقد ترتب 
على ذلك جملة من الأحكام ال�سرعية يف العبادات واملعامالت وغريهما, وقد بادرت 
النوازل  عن  للكتابة  الباحثني  بدعوة  تعالى  اهلل  وفقها  ال�سعودية  الفقهية  اجلمعية 
املتعلقة بفريو�س )كورونا( وحتكيمها, ون�سرها يف جملتها الغراء, فاأحببت امل�ساركة 

يف الكتابة ببحث بعنوان: )اأثر املر�ض املعدي )كورونا) على �سالة اجلماعة(.

�سابط املو�سوع: 

�ضيكون مو�ضوع البحث عن اأثر املر�س املعدي كورونا على �ضلة اجلماعة, �ضواء 
اأثره على ترك اجلماعة يف امل�سجد, واأمر  اأقيمت يف البيت اأم يف امل�سجد: وي�سمل: 
بالكمام,  وال�سالة  ال�سفوف,  ت�سوية  و�سفة  فيه,  والرتا�ّس  ال�سف  بت�سوية  الإمام 

والنفراد عن ال�سف يف �سالة اجلماعة.

اأهمية املو�سوع: 

ملا ظهر هذا الوباء )كورونا( وانت�ضر يف جملة من بلد العامل؛ نّبهت منظمات 
ال�سحة العاملية ب�سرورة احلد من انت�ساره, وجاءت جملة من التوجيهات من وزارة 
ال�سحة, ووزارة ال�سوؤون الإ�سالمية باتخاذ الإجراءات الوقائية التي تتعلق ب�سالة 
اجلماعة؛ فكان من املهم درا�ضة هذه االإجراءات, ومعرفة االأحكام الفقهية املتعلقة 

. بها, من خالل كالم الفقهاء

اأ�سباب اختيار املو�سوع: 

امل�ساركة يف بيان الأحكام الفقهية املتعلقة بنازلة هذا الوباء )كورونا(.. 1

تعلق املو�ضوع ب�ضلة اجلماعة, ولها تعّلق بفئة كبرية من امل�ضلني.. 2

انت�سار هذا . 3 املتعلقة ب�سالة اجلماعة يف ظل  الأحكام  ملعرفة  النا�س  حاجة 
الوباء, فجاء هذا البحث لي�سد هذه احلاجة.

رواه م�سلم, يف كتاب الزهد والرقائق, باب املوؤمن اأمره كله له خري, )�س1598( رقم )2999(.  )1(
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الدرا�سات ال�سابقة: 

مرت على االأمة جملة من االأمرا�س املعدية, واالأوبئة, وظهرت درا�ضات متعددة 
تتعلق بها, لكن لهذا املر�س )كورونا( من اخل�ضائ�س ما لي�س لغريه, واتخذت للحد 
من انت�ضاره اإجراءات مل تكن يف غريه من االأمرا�س واالأوبئة ال�ضابقة, وترّتب عليها 
جملة من االأحكام ال�ضرعية امل�ضتجدة, مل ي�ضبق يل االطلع على من خ�ّس مو�ضوع 

اأثر املر�س املعدي )كورونا( على �ضلة اجلماعة ببحث م�ضتقل.

خطة البحث: 

انتظم عقد هذا البحث يف: مقدمة: ومتهيد, وخم�ضة مطالب, وخامتة, والفهر�س, 
وهذا تف�سيلها. 

املقدمة: وت�سمل: 

اأ�ضباب اختيار املو�ضوع.

الدرا�سات ال�سابقة.

خطة البحث.

منهج البحث. 

التمهيد, وفيه ثالثة فروع: 

الفرع الأول: التعريف باألفاظ عنوان البحث.

الفرع الثاين: موقف ال�سريعة من العدوى.

الفرع الثالث: حكم �سالة اجلماعة.

املطلب االأول: اأثر املر�س املعدي )كورونا( على ترك اجلماعة يف امل�ضجد.

املطلب الثاين: اأمر االإمام بت�ضوية ال�ضف والرتا�ّس بني امل�ضلني حال وجود الوباء.

املطلب الثالث: حكم التباعد بني امل�ضلني حال وجود الوباء.
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املطلب الرابع: ال�ضلة مع و�ضع الكمام على الفم واالأنف حال وجود الوباء.

املطلب اخلام�س: حكم انفراد امل�ضلي بال�ضف.

اخلامتة, وا�ضتملت على اأهم النتائج.

الفهر�س وي�سمل: 

فهر�س املراجع وامل�سادر.

فهر�س املو�ضوعات.

منهج البحث: 

اعتمدت يف البحث على املنهج ال�ستقرائي, و�سرت يف البحث على املنهج الآتي: 

ليت�ضح . 1 حكمها؛  بيان  قبل  ذلك-  اإلى  احتاجت  -اإن  بامل�ضاألة  املراد  اأبنّي 
املق�سود من درا�ستها.

اإذا كانت امل�ضاألة من موا�ضع االتفاق فاأذكر حكمها بدليلها, مع توثيق االتفاق . 2
من مظاّنه املعتربة.

اإذا كانت امل�ضاألة من م�ضائل اخللف, فاأّتبع ما يلي: . 3

• حترير حمل اخللف, اإذا كانت بع�س �ضور امل�ضاألة حمل خلف, وبع�ضها 	
حمل اتفاق.

• ذكر االأقوال يف امل�ضاألة, وبيان من قال بها من اأهل العلم. ويكون عر�س 	
اخللف ح�ضب االجتاهات الفقهية.

• االقت�ضار على املذاهب الفقهية االأربعة, واحلر�س على توثيق االأقوال من 	
كتب املذهب نف�ضه, واإذا مل اأقف على امل�ضاألة فاأ�ضلك بها م�ضلك التخريج.

• من 	 عليها  يرد  ما  وذكر  الدللة,  وجه  بيان  مع  الأقوال,  اأدلة  ا�ستق�ساء 
مناق�سات, وما يمُجاب به عنها اإن كانت ثم اإجابة.
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• الرتجيح مع بيان �ضببه, وذكر ثمرة اخللف اإن وجدت.	

والتوثيق . 4 التحرير  يف  الأ�سيلة,  واملراجع  امل�سادر  اأمهات  على  العتماد 
والتخريج واجلمع.

كتابة الآيات بخط امل�سحف, مع بيان ا�سم ال�سورة, ورقم الآية.. 5

تخريج الأحاديث والآثار مع بيان ما ذكره اأهل ال�ساأن يف درجتها -اإن مل تكن . 6
يف ال�سحيحني اأو اأحدهما- فاإن كانت كذلك فاأكتفي حينئذ بتخريجها.

جعل اخلامتة عبارة عن ملخ�س للبحث, تعطي فكرة وا�ضحة عما ت�ضمنه . 7
البحث, مع اإبراز اأهم النتائج.

اإتباع البحث بالفهر�س ح�ضب املتبع.. 8

ول ي�سعني يف هذه املقدمة اإل اأن اأتوجه بخال�س ال�سكر واأوفاه هلل تعالى على ما 
ا لوجه الكرمي, واأن ينفع به عموم امل�سلمني, واأن  ي�ّسر واأعان, واأ�ساأله اأن يجعله خال�سً

يرفع عنا وعن امل�ضلمني البلء, والوباء, اإنه �ضميع جميب.
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التمهيد

وفيه ثالثة فروع: 

الفرع االأول
التعريف بعنوان البحث

�ضيتم التعريف باالألفاظ: املر�س, والعدوى, و)كورونا(, وال�ضلة.

اأواًل: تعريف املر�ض. 

على  يدل  �ضحيح,  اأ�ضل  وال�ضاد  والراء  امليم  “املر�س  اللغة:  مقايي�س  يف  قال 
ما يخرج به الإن�سان عن حد ال�سحة, يف اأي �سيء كان منه العلة... وجمع املري�س 
ومر�س,  مري�س  فهو  ف�ضعف,  �ضحته  ف�ضدت  ا,  مر�ضً مر�س  يقال:  مر�ضى”)1(. 

واملري�س: من به مر�س اأو نق�س اأو انحراف)2(.

وجاء يف التعريفات: املر�س هو ما يعر�س للبدن فيخرجه عن االعتدال اخلا�س)3(.

ثانًيا: تعريف العدوى. 

قال يف مقايي�س اللغة: “العني والدال واحلرف املعتل اأ�سل واحد �سحيح, يرجع 
اإليه الفروع كلها, وهو يدل على جتاوز يف ال�سيء, وتقدم ملا ينبغي اأن يقت�سر عليه”)4(.

والعدوى: ا�سم من الإعداء, يقال: اأعداه الداء يعديه اإعداًء, وهو اأن ي�سيبه مثل 
ما ب�ضاحب الداء, وذلك اأن يكون ببعري -جرب مثًل - فُتتقى خمالطته باإبل اأخرى؛ 

مقايي�س اللغة, )505/2(.  )1(
املعجم الو�سيط, )865/2(.  )2(

)�س211(.  )3(
مقايي�س اللغة, )230/2(.  )4(
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حذاًرا اأن يتعدى ما به من اجلرب اإليها, في�سيبها ما اأ�سابه)1(.

وهي: انتقال الداء من املري�س به اإلى ال�سحيح بو�ساطة ما)2(.

ثالًثا: التعريف مبر�ض كورونا.

ال�سعودية)4(  ال�سحة  وزارة  وموقع  العاملية)3(,  ال�سحة  منظمة  موقع  خالل  من 
ميكن التعرف على هذا املر�س من خلل النقاط التالية: 

بداية املر�ض: 

يف 31 دي�سمرب من عام 2019م مت اإبلغ املكتب االإقليمي ملنظمة ال�ضحة العاملية 
يف ال�ضني بحاالت االلتهاب الرئوي امل�ضبب ملر�س غري معروف مت اكت�ضافه يف مدينة 
اأنه  على  اجلديد(  )كورونا  فريو�س  اإعالن  ومت  ال�سينية,  هوبي  مبقاطعة  ووهان 

الفريو�س امل�ضبب لتلك احلاالت من ِقَبل ال�ضلطات ال�ضينية يوم 7 يناير 2020م.

اأن  والتي ميكن  االآن  اكت�سافها حتى  التي مت  )كورونا)  ف�سائل فريو�سات  ما هي 

ُي�ساب الب�سر بالعدوى بها من م�سدر حيواين؟ 

الوخيم  احلاد  الرئوي  االلتهاب  ملتلزمة  امل�ضبب  )كورونا(  فريو�س  انتقل 
)ال�سار�س( من قطط الزباد اإلى الب�سر يف ال�سني عام 2002م, وقد انتقل فريو�س 
)كورونا( امل�ضبب ملتلزمة ال�ضرق االأو�ضط التنف�ضية )Mers( من الإبل اإلى الب�سر 
الأخري   )كورونا(  فريو�س  انتقل  كذلك  2012م.  عام  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف 
للبحريات  ب�ضوق  ارتباط  له  كان  و  )كورونا(,  فريو�ضات  ف�ضيلة  من   COVID-19

واحليوانات يف مدينة ووهان ال�سينية. وهناك العديد من �ساللت فريو�س )كورونا( 

ينظر: النهاية يف غريب احلديث واالأثر, )192/3(. مقايي�س اللغة, )230/2(.  )1(
املعجم الو�سيط, )589/2(.  )2(

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-  )3(
public/q-a-

coronaviruses https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Pub-  )4(
licHealth/Pages/corona.aspx
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الأخرى املعروفة التي ت�سري بني احليوانات دون اأن تنتقل العدوى منها اإلى الب�سر 
حتى الآن. 

ما هو فريو�ض )كورونا) COVID-19؟ 

اأغلب  ظهرت  وقد  اجلديد؛  )كورونا(  فريو�ضات  ف�ضيلة  من  )كورونا(  فريو�س 
�سورة  على  2019م  دي�سمرب  نهاية  ال�سينية  ووهان  مدينة  يف  به  الإ�سابة  حالت 

التهاب رئوي حاد.

كيف مت حتديد نوع الفريو�ض؟

مت التعرف على الفريو�س عن طريق الت�سل�سل اجليني.

ما اأ�سل هذا الفريو�ض؟ 

ُيعتقد اأن فريو�س )كورونا( اجلديد مرتبط باحليوان؛ نظًرا الأن اأغلب احلاالت 
االأولية كان لها ارتباط ب�ضوق للبحريات واحليوانات يف مدينة ووهان. 

ما هي اأعرا�ض مر�ض كوفيد-19؟

وال�سعال  والإرهاق  يف  احلمى  كوفيد-19  ملر�س  �ضيوًعا  االأكرث  االأعرا�س  تتمثل 
اجلاف. وت�ضمل االأعرا�س  االأخرى االأقل �ضيوًعا والتي قد ُي�ضاب بها بع�س  املر�ضى, 
احللق,  واأمل  امللتحمة,  والتهاب  الأنف,  وال�سداع,  واحتقان  والأوجاع,  الآلم  مثل: 
اأ�سابع  لون  تغري  جلدي  اأو  طفح  وظهور  ال�سم,  اأو  الذوق  حا�سة  والإ�سهال,  وفقدان 
تدريجي.  ب�ضكل  وتبداأ  خفيفة  االأعرا�س  هذه  ما  تكون  وعادًة  القدمني.  اأو  اليدين 

 وي�ضاب بع�س النا�س بالعدوى دون اأن ي�ضعروا اإال  باأعرا�س خفيفة جًدا.

هل ميكن التقاط عدوى كوفيد-19 من �ضخ�ض ل تظهر عليه اأعرا�ض املر�ض؟

يفرزها  التي  التنف�سية  القطريات  طريق  عن  اأ�سا�ًسا  كوفيد-19  عدوى  تنت�سر 
�ضخ�س ي�ضعل اأو لديه اأعرا�س اأخرى مثل احلمى اأو التعب. ولكن العديد من االأ�ضخا�س 
امل�سابني بعدوى كوفيد-19 ال تظهر عليهم �ضوى اأعرا�س خفيفة جًدا. وينطبق ذلك 
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ب�ضكل خا�س يف املراحل االأولى من املر�س. وميكن بالفعل التقاط العدوى من �ضخ�س 
اأن الفريو�س  اإلى  التقارير  يعاين من �ضعال خفيف وال ي�ضعر باملر�س. وت�ضري بع�س 
ميكن اأن ينتقل حتى من االأ�ضخا�س الذين ال تظهر عليهم اأّية اأعرا�س. ولي�س معروًفا 
حتى الآن مدى انتقال العدوى بهذه الطريقة. وتوا�سل املنظمة تقييم البحوث اجلارية 

يف هذا ال�سدد و�ستوا�سل ن�سر اأّية نتائج حمّدثة بهذا ال�ساأن. 

رابًعا: تعريف ال�سالة.

تعريف ال�سالة يف اللغة: قال يف مقايي�س اللغة: “ال�ساد والالم واحلرف املعتل 
واأما  العبادة...  من  والآخر جن�س  من احلمى,  اأ�سبهها  وما  النار  اأحدهما  اأ�سالن: 
الركوع  من  ال�سرع  بها  جاء  التي  هي  وال�سالة  الدعاء...  وهي  فال�سالة  الثاين 

وال�سجود و�سائر حدود ال�سالة”)1(.

والركوع,  والقعود,  القيام,  من  املعلومة:  “الأفعال  ال�سرع:  يف  ال�سالة  تعريف 
وال�سجود والقراءة, والذكر, وغري ذلك”)2(. �ُضّميت بذلك؛ ال�ضتمالها على الدعاء)3(.

الفرع الثاين
موقف ال�سريعة من العدوى

جاء يف احلديث قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ل عدوى ول طرية«)4(, وجاء يف احلديث قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ل 
يورد مر�س على م�ضح«)5(, وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »فّر من املجذوم كما تفر من الأ�سد«)6(. ويف 

مقايي�س اللغة, )16-15/2(.  )1(
املطلع على اأبواب املقنع, )�س46(. اقت�ضرت على تعريف واحد؛ الأن ال�ضلة معلومة.  )2(

املطلع على اأبواب املقنع, )�س46(.  )3(
اأخرجه البخاري -من حديث اأبي هريرة - يف كتاب الطب, باب اجلذام, )�س1226( رقم )5708(.  )4(
رقم  )�س1238(  هامة,  ال  باب  الطب,  كتاب  يف   - هريرة  اأبي  حديث  -من  البخاري  رواه   )5(
)5771(. ورواه م�سلم -وهذا لفظه- يف كتاب الآداب, باب ل عدوى ول طرية ول هامة ول �سفر ول نوء 

وال غول وال يورد مر�س على م�ضح, )�س1219( رقم )2221(.
اأخرجه البخاري -من حديث اأبي هريرة - يف كتاب الطب, باب اجلذام, )�س1226( رقم )5708(.  )6(
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بادئ االأمر قد يظهر تعار�س بني االأحاديث؛ فاحلديث االأول ظاهره ينفي العدوى, 
العدوى  يثبت  والثالث ظاهرهما  الثاين  ملسو هيلع هللا ىلص: »ل عدوى«. واحلديثان  وذلك يف قوله 
فالنهي  املجذوم«؛  من  »فرَّ  وقوله:  م�ضح«,  على  مر�س  يورد  »ال  قوله:  يف  وذلك 
بالفرار  واالأمر  لل�ضحيح,  املر�س  انتقال  خ�ضية  ال�ضحيح؛  على  املري�س  اإيراد  عن 
عٍد)1(-؛ لكيل ينتقل مر�س اجلذام للأ�ضحاء, وقد  من املجذوم -وهو داء معروف ممُ

تباينت وجهات نظر اأهل العلم يف التوفيق بينهما على عدة م�سارات: 

امل�سار االأول: اجلمع بني االأحاديث. وله عدة م�سالك: 

امل�سلك االأول: نفي العدوى جملة, وحمل الأمر بالفرار من املجذوم على رعاية 

تعظم  االآفة,  من  ال�ضليم  البدن,  ال�ضحيح  راأى  اإذا  الأنه  املجذوم؛  خاطر 
م�سيبته, وتزداد ح�سرته)2(.

فاأينما  خمتلفتني:  حالتني  على  واالإثبات  بالنفي  اخلطاب  حمل  الثاين:  امل�سلك 

جاء: »ال عدوى« كان املخاطب بذلك من قوي يقينه, و�ضح توكله, في�ضتطيع 
اأن يدفع عن نف�سه اعتقاد العدوى.

ومل  يقينه,  �ضعف  من  بذلك  املخاطب  كان  املجذوم«  من  »فرَّ  جاء:  واأينما 
فاأريد  العدوى,  اعتقاد  دفع  قوة على  له  يكون  التوكل, فال  يتمكن من متام 

بذلك �سد باب اعتقاد العدوى عنه, باأن ل يبا�سر ما يكون �سبًبا لإثباتها)3(.

امل�سلك الثالث: اإثبات العدوى يف اجلذام ونحوه خم�سو�س من عموم نفي العدوى, 

فيكون معنى قوله: »ل عدوى« اأي اإل من: اجلذام, والرب�س, واجلرب, واإليه 
.)4(

 ذهب القا�ضي اأبو بكر الباقلين, وابن بطال, واختيار ال�ضوكاين

ينظر: النهاية يف غريب احلديث, )252/1(.  )1(
ينظر: فتح الباري, لبن حجر, )197/10(.  )2(

ينظر: فتح الباري, لبن حجر, )197/10(. في�س القدير, )162/3(.  )3(
ينظر: �سرح البخاري, لبن بطال, )410/9(. فتح الباري, )197/10(. نيل الأوطار, )221/7(.  )4(
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�سيء,  العدوى يف  باب  لي�س من  املجذوم,  بالفرار من  الأمر  اأن  الرابع:  امل�سلك 

بل هو لأمر طبيعي, وهو انتقال الداء من ج�سد جل�سد بوا�سطة: املالم�سة, 
واملخالطة, و�ضم الرائحة, ولذلك يقع يف كثري من االأمرا�س يف العادة انتقال 
الداء من املري�س اإلى ال�ضحيح؛ بكرثة املخالطة, وهذا اختيار ابن قتيبة)1(.

امل�سلك اخلام�ض: اأن املراد بنفي العدوى اأن �ضيًئا ال يعدي بطبعه؛ نفًيا ملا كانت 

اجلاهلية تعتقده اأن االأمرا�س تعدي بطبعها, من غري اإ�ضافة اإلى اهلل, فاأبطل 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص اعتقادهم ذلك, واأكل مع املجذوم)2(؛ ليبني لهم اأن اهلل هو الذي 
مير�س وي�ضفي, ونهاهم عن الدنو منه؛ ليبني لهم اأن هذا من االأ�ضباب التي 

اأجرى اهلل العادة باأنها تف�سي اإلى م�سبباتها)3(.

امل�سلك ال�ساد�ض: حمل االأمر باملجانبة على ح�ضم املادة, و�ضد الذريعة؛ لئل يحدث 

للمخالط �ضيء من ذلك, فيظن اأنه ب�ضبب املخالطة, فيثبت العدوى التي نفاها 
اإثبات العدوى, بل الأن  ال�ضارع, فلي�س يف قوله: »ال يورد مر�س على م�ضح« 
ال�ضحاح لو مر�ضت بتقدير اهلل تعالى, رمبا وقع يف نف�س �ضاحبها اأن ذلك من 

العدوى, فيفتنت ويت�ضكك يف ذلك, فاأمر باجتنابه, واإليه ذهب اأبو عبيد)4(.

امل�سلك ال�سابع: ويكن اجلمع بني فعله وقوله)5(, باأن القول هو امل�سروع من اأجل 

ينظر: فتح الباري, )197/10(. ك�سف امل�سكل من حديث ال�سحيحني, )471/2(.  )1(
ورد يف حديث جابر , اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأخذ بيد جمذوم فاأدخله معه يف الق�سعة, ثم قال: »كل   )2(
ب�سم اهلل, ثقة باهلل, وتوكاًل عليه« رواه الرتمذي, يف كتاب الأطعمة, باب ما جاء يف الأكل مع املجذوم, 
)234/4( رقم )1817(. ورواه ابن ماجه, يف كتاب الطب, باب اجلذام, )1172/2(. رقم )3542(. 
وقال الرتمذي: “هذا حديث غريب ال نعرفه اإال من حديث يون�س بن حممد, عن املف�ضل بن ف�ضالة 

واملف�سل بن ف�سالة هذا �سيخ ب�سري, واملف�سل بن ف�سالة �سيخ اآخر م�سري اأوثق من هذا واأ�سهر”.
الباري,  فتح   .)192/3( واالأثر,  احلديث  غريب  يف  النهاية   .)265/7( للباجي,  املنتقى,  ينظر:   )3(

 .)198/10(
ينظر: �سرح البخاري, لبن بطال, )450/9(. �سرح م�سلم, للنووي, )312/14(. فتح الباري, لبن   )4(

حجر, )198/10(. 
قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »فر من املجذوم«, وفعله ملسو هيلع هللا ىلص: »ما ورد اأنه اأكل مع جمذوم«. وقد �سبق تخريجهما.  )5(
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�ضعف املخاطبني, وفعله حقيقة االإميان, فمن فعل االأول اأ�ضاب ال�ضنة وهي 
اأثر احلكمة, ومن فعل الثاين كان اأقوى يقيًنا؛ الأن االأ�ضياء كلها ال تاأثري لها اإال 
مبقت�سى اإرادة اهلل تعالى وتقديره, فمن كان قوي اليقني فله اأن يتابعه ملسو هيلع هللا ىلص يف 
فعله وال ي�ضره �ضيء, ومن وجد يف نف�ضه �ضعًفا فليتبع اأمره يف الفرار؛ لئل 
يدخل بفعله يف اإلقاء نف�ضه اإلى التهلكة, وملا كان احلكم للأكرث؛ الأن الغالب 

من النا�س هو ال�ضعف, جاء االأمر بالفرار بح�ضب ذلك)1(.

امل�سار الثاين: الن�سخ. ولهم قوالن: 

اأن  وراأوا  املجذوم,  مع  االأكل  جواز  اإلى  ال�ضلف  من  جماعة  ذهب  االأول:  القول 

الأمر باجتنابه من�سوخ)2(.

نا�ضخ  على م�ضح«  يورد مر�س  »ال  قوله:  اأن  اإلى  اآخرون  الثاين: ذهب  القول 

حلديث: »ل عدوى«)3(.

تعذر  عند  اإل  اإليه  يمُ�سار  ول  التاريخ,  ملعرفة  يحتاج  الن�سخ  اأن  عنهما:  واأُجيَب 

اجلمع, وهو غري متعذر, ولأن يف اجلمع اإعمال الدليلني, ويف الن�سخ اإبطال 
اأحدهما, واإعمالهما اأولى من اإبطال اأحدهما؛ الأننا اعتربناهما وجعلناهما 

ا الواقع ي�سهد اأنه ل ن�سخ)4(. حجة, واأي�سً

امل�سار الثالث: الرتجيح، و�سلكه فريقان: 

اأحدهما: �سلك ترجيح الأخبار الدالة على نفي العدوى, وتزييف الأخبار الدالة 

على عك�س ذلك)5(.

طرًقا  اأكرث  الأنه  املجذوم؛  اجتناب  على  الدالة  االأخبار  ترجيح  �ضلك  الثاين: 

ينظر: فتح الباري, )200/10(.  )1(
ينظر: �سرح م�سلم, للنووي, )307/14(. فتح الباري, )196/10(.  )2(

ينظر: املنتقى, للباجي, )265/7(. �سرح م�سلم, للنووي, )306/14(.  )3(
ينظر: �سرح م�سلم, للنووي, )307/14(. فتح الباري, لبن حجر, )196/10(.  )4(

ينظر: فتح الباري, لبن حجر, )196/10(.  )5(
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وا حديث: »ل عدوى« باأن اأبا هريرة رجع عنه اإما:  فامل�سري اإليها اأولى, وردُّ
ل�سكه فيه, واإما لثبوت عك�سه عنده)1(.

واأُجيَب عنهما: باأنه ل يمُ�سار اإلى الرتجيح اإل عند تعذر اجلمع, وهو ممكن غري 

متعذر)2(.

الرتجيح: 

ومن خلل ما �ضبق ذكره يظهر اأن املتعنّي القول باجلمع؛ الأن فيه اإعمااًل للحديثني 
خالًفا للرتجيح, ولي�س هناك دليل على الن�سخ, حتى يقال به.

ثبت  ما  اإل  العدوى  نفي  الأ�سل  اأن  وهو  الثالث:  امل�سلك  باجلمع  الوجوه  واأولى 
الدليل ال�سرعي اأو احل�سي على اإثبات العدوى به, كاجلذام, ونحوه, مع التاأكيد اأن 
هذه االأمرا�س ال تعدي بطبعها, لكن اهلل  جعل خمالطة املري�س لل�سحيح 

�ضبًبا الإعدائه مر�ضه, ثم قد يتخلف ذلك عن �ضببه كما يف غريه من االأ�ضباب)3(.

الفرع الثالث
حكم �سالة اجلماعة

حترير حمل النـزاع: 

اجلماعة م�ضروعة, واأنه يجب اإظهارها يف النا�س, فاإن  �ضلة  اأن  على  “اأجمعوا 
اأوكد العبادات,  اأنها من  امتنعوا من ذلك قوتلوا عليها”)4(. كما اتفق العلماء على 

واأجّل الطاعات, واأعظم �سعائر الإ�سالم)5(.

ينظر: فتح الباري, لبن حجر, )197/10(.  )1(

ينظر: فتح الباري, لبن حجر, )197/10(.  )2(
ينظر: نيل الأوطار, )221/7(.  )3(

الإف�ساح, )30/2(.  )4(
الفتاوى الكربى, لبن تيمية, )267/2, 269(. وينظر: املجموع �سرح املهذب, )85/5(.   )5(
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واختلف الفقهاء  يف حكم �سالة اجلماعة على اأربعة اأقوال: 

القول الأول: اأن �سالة اجلماعة �سنة موؤكدة, وهو قول احلنفية)1(, واملالكية)2(.

القول الثاين: اأن �ضلة اجلماعة فر�س كفاية)3(, وهو قول ال�سافعية)4(.

القول الثالث: اأن �ضلة اجلماعة فر�س عني, وهو قول احلنابلة)5(.

القول الرابع: اأن �ضلة اجلماعة �ضرط ل�ضحة ال�ضلة, وهو قول الظاهرية)6(, 
ورواية عن اأحمد اختارها �سيخ الإ�سالم ابن تيمية)7(.

االأدلة واملناق�سة: 

ا�ستدل اأ�سحاب القول االأول بثالثة اأدلة: 

الدليل االأول: حديث ابن عمر  اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »�سالة اجلماعة 

تف�سل �سالة الفّذ ب�سبع وع�سرين درجة«)8(.

وجه ال�ستدلل: اأن احلديث يقت�سي ثبوت ال�سحة والف�سيلة بال جماعة, وهذا 
ينايف الوجوب)9(.

والعناية,  القدير, )345-344/1(.  الهداية و�سرحها فتح  امل�سهور عن احلنفية, ون�س عليه يف  هذا   )1(
بدائع  ينظر:  بالوجوب.  قول عند احلنفية  وهناك  وحا�سيته, )252/1(.  املختار,  والدر   .)345/1(

ال�سنائع, )155/1(.
ينظر: مواهب اجلليل, )81/1(. التاج والإكليل, )395/2(. �ضرح اخلر�ضي, )17-16/2(.  )2(

فر�س الكفاية هو: “كل مهم ديني يمُراد به ح�سوله, ول يق�سد به عني من يتوله”. املنثور, )33/3(.  )3(
ينظر: املجموع �سرح املهذب, )85/5(. مغني املحتاج, )466/1(. وهناك قول قوي يف املذهب اأنها   )4(

�سنة. ينظر: البيان, للعمراين, )361/2(.
ينظر: الإن�ساف, )210/2(. �سرح منتهى الإرادات, )259/1(. ك�ساف القناع, )455-454/1(.  )5(

ينظر: املحلى, )104/3(.  )6(
ينظر: الفتاوى الكربى, لبن تيمية, )270/2(, )345/5-346(. الإن�ساف, )210/2(.   )7(

رواه البخاري, يف كتاب الأذان, باب ف�سل �سالة اجلماعة, )�س130(. رقم: )645(.  )8(
لبن  الباري,  فتح  )�س189(.  دقيق,  لبن  الأحكام,  اإحكام   .)347-346/1( القدير,  فتح  ينظر:   )9(

رجب, )27/4(.
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واعرت�س عليه من ثلثة وجوه: 

الوجه االأول: اأن املراد به املعذور مبر�س, فتكون �ضلته يف اجلماعة اأف�ضل من 
�سالته منفرًدا)1(.

منفرًدا  املري�س  �ضلة  الأن  املري�س؛  على  حمله  ي�ضّح  ال  باأنه  عنه:  واأُجيَب 
ك�ضلته جماعة يف الف�ضل؛ ملا ثبت عن ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »اإذا مر�س 

العبد اأو �ضافر, ُكتب له مثل ما يعمل مقيًما �ضحيًحا«)2( )3(.

الوجه الثاين: اأن احلديث حممول على �سالة النافلة هي يف اجلماعة اأف�سل منها 
منفرًدا)4(.

البيت  النافلة يف  �ضلة  الأن  النافلة؛  على  ي�ضح حمله  ال  باأنه  عنه:  واأُجيَب 
اأف�ضل منها يف اجلماعة؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »...فاإن اأف�سل ال�سالة �سالة املرء يف 

بيته اإل املكتوبة«)5( )6(.

الوجه الثالث: اأن احلديث يدل على �سحة �سالة املنفرد, وفيه رد على من قال 
باالأدلة  معار�س  فهو  الوجوب  عدم  على  به  اال�ضتدالل  واأما  �ضحتها,  بعدم 

ال�سحيحة الدالة على الوجوب كما �ستاأتي يف اأدلة القول الثالث)7(.

الدليل الثاين: حديث اأبي �سعيد , اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص �سّلى باأ�سحابه, ثم جاء 

ينظر: احلاوي, للماوردي, )380/2(.  )1(
رواه البخاري, يف كتاب اجلهاد وال�ضري, باب ُيكتب للم�ضافر مثل ما كان يعمل يف االإقامة, )�س607(.   )2(

رقم: )2996(.
ينظر: احلاوي, للماوردي, )380/2(. فتح الباري, البن رجب, )27/4(.  )3(

ينظر: احلاوي, للماوردي, )380/2(.  )4(
رواه البخاري - من حديث زيد بن ثابت- يف كتاب الأذان, باب �سالة الليل, )�س136( رقم )730(.   )5(
امل�سجد,  بيته وجوازها يف  النافلة يف  ا�ستحباب �سالة  امل�سافرين, باب  ورواه م�سلم, يف كتاب �سالة 

)�س392( رقم )781(.
ينظر: احلاوي, للماوردي, )381/2(.  )6(

ينظر: فتح الباري, البن رجب, )27/4(.  )7(
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رجل, فقال نبيُّ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من يتجر على هذا -اأو يت�سدق على هذا- في�سلي معه 
قال: ف�سلى معه رجل«)1(.

وجه اال�ضتدالل: لو كانت اجلماعة واجبة؛ الأنكر عليه تاأخره, ولنهاه عن مثله, وملا 
اأخرب اأن ال�سالة معه �سدقة عليه)2(.

ويجاب عنه: باأن تاأخره قد يكون لعذر, وحثُّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملن ي�ضلي معه؛ لتتحقق 
اجلماعة له, دليٌل على الوجوب.

اأن ال جتب اجلماعة  اأنها �ضلة توؤدى جماعة, وفرادى, فوجب  الدليل الثالث: 

فيها كالنوافل)3(.

ويجاب عنه: اأن هذا ا�ستدلل يف حمل النزاع.

ا�ستدل اأ�سحاب القول الثاين باأربعة اأدلة: 

الدليل االأول: حديث مالك بن احلويرث  قال: اأتينا ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ونحن 

�سببة متقاربون, فاأقمنا عنده ع�سرين ليلة, وكان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رحيًما رفيًقا, فظن 
اإلى  »ارجعوا  فقال:  فاأخربناه؛  اأهلنا  من  تركنا  من  عن  ف�ضاأَلَنا  اأهلنا,  ا�ضتقنا  اأّنا 
اأهليكم فاأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم, فاإذا ح�سرت ال�سالة فليوؤذن لكم اأحدكم, 

ثم ليوؤمكم اأكربكم«)4(.

رواه اأحمد, يف م�سند اأبي �سعيد , )63/17(. رقم )11019(. ورواه اأبوداود, يف كتاب ال�سالة,   )1(
باب يف اجلمع يف امل�سجد مرتني, )386/1( رقم )574(. ورواه الرتمذي, يف اأبواب ال�سالة, باب ما 
جاء يف اجلماعة يف م�سجد قد �سلي فيه مرة, )427/1( رقم )220(. وقال الرتمذي: “حديث ح�سن”. 
وقال ابن رجب: “وقد قّواه الإمام اأحمد واأخذ به”. فتح الباري, )20/4(. وقال حمقق امل�سند: “حديث 
�ضحيح, حممد بن اأبي عدي- واإن كان �ضماعه من �ضعيد بعد االختلط- قد توبع, وبقية رجاله ثقات 

رجال ال�سيخني غري �سليمان الناجي...ثقة”. و�سححه الألباين, ينظر: اإرواء الغليل, )316/2(.
ينظر: احلاوي, للماوردي, )381/2(.  )2(
ينظر: احلاوي, للماوردي, )381/2(.  )3(

رواه البخاري, يف كتاب الأذان, باب من قال: ليوؤذن يف ال�سفر موؤذن, )�س127(. رقم )628(. ورواه   )4(
م�ضلم -واللفظ له- يف كتاب امل�ضاجد, باب من اأحق باالإمامة, )�س338( رقم )674(.
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الدليل الثاين: حديث اأبي الدرداء  قال: �سمعت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ما 

من ثالثة يف قرية ل يوؤذن ول تقام فيهم ال�سالة اإل ا�ستحوذ عليهم ال�سيطان, فعليك 
باجلماعة, فاإن الذئب ياأكل القا�ضية«)1(.

وجه ال�ستدلل من احلديثني: اأن احلديثني يدلن على وجوب �سالة اجلماعة, 
و�ضرف للوجوب الكفائي؛ جمًعا بينها وبني حديث ابن عمر  اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

قال: »�سالة اجلماعة تف�سل �سالة الفذ ب�سبع وع�سرين درجة«)2( )3(.

الدليل الثالث: حديث يزيد بن الأ�سود اأنه �سلى مع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص �سالة ال�سبح 

اإذا هو برجلني مل ي�سليا, فدعا  ملسو هيلع هللا ىلص  مبنى وهو غالم �ساب, فلما �سلى ر�سول اهلل 
بهما فجيء بهما ترعد فرائ�سهما)4(, فقال لهما: »ما منعكما اأن ت�سليا معنا؟« قال: 
قد �سلينا يف رحالنا. قال: »فال تفعال, اإذا �سليتم يف رحالكم ثم اأدركتم الإمام مل 

, ف�سليا معه, فهي لكم نافلة«)5(. يمُ�سلِّ

وجه ال�ستدلل: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل ينكر على اللذين قال: �سلينا يف رحالنا, ولو كانت 
واجبة وجوًبا عينًيا؛ الأنكر عليهما, فدل على اأن �ضلة اجلماعة واجبة على الكفاية)6(.

رواه اأحمد يف م�سند اأبي الدرداء, )42/36( رقم )21710(. ورواه اأبو داود, يف كتاب ال�سالة, باب يف   )1(
الت�سديد يف ترك اجلماعة, )371/1(. رقم )547(. ورواه الن�سائي, يف كتاب الإمامة, باب الت�سديد يف 
ترك اجلماعة, )106/2( رقم )847(. و�سحح اإ�سناده النووي, ينظر: خال�سة الأحكام, )655/2(. 

وقال حمقق امل�سند: اإ�سناده ح�سن.
�سبق تخريجه.  )2(

ينظر: املجموع �سرح املهذب, )89/4(.  )3(
للرقبة؛  فا�ضتعارها  وكتفها,  الدابة  جنب  بني  التي  اللحمة  وهي  فري�ضة:  واحدها  جمع,  الفرائ�س   )4(
النهاية,  اأي ترجف من اخلوف. ينظر  الأن الغ�ضب يثري عروقها, ومنه احلديث: »ترعد فرائ�ضهما« 

.)432-431/3(
رواه اأحمد يف م�سند يزيد بن الأ�سود, )29/ 24( رقم )17479(. ورواه الرتمذي, يف اأبواب ال�سالة,   )5(
باب ما جاء يف الرجل ي�سلي وحده ثم يدرك اجلماعة, )424/1( رقم )219(. ورواه الن�سائي, يف 
كتاب الإمامة, باب اإعادة الفجر مع اجلماعة ملن �سلى وحده, )112/2(. رقم )858(. وقال الرتمذي: 
حديث ح�سن �سحيح. واأقره النووي, ينظر: خال�سة الأحكام, )666/2(. وقال حمقق امل�سند: اإ�سناده 

�سحيح. و�سححه الألباين, ينظر: اإرواء الغليل, )315/2(.
ينظر: املغني, )5/3(.  )6(
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ويكن اأن يمُجاب عنه: باأنه ل يلزم من �سالتهما يف رحالهما عدم ح�سول �سالة 
اجلماعة منهما؛ اإذ اجلماعة تنعقد باثنني)1(.

الدليل الرابع: اأنها لو كانت واجبة يف ال�سالة لكانت �سرًطا لها كاجلمعة)2(.

االأخذ  لكن  العلماء,  بع�س  به  وقال  ذلك,  يقت�ضي  القيا�س  باأن  عنه:  واأُجيب 
بالن�سو�س الواردة يف �سالة اجلماعة كلها دل على اأن اجلماعة لي�ست �سرًطا, وبناء 
عليه فلي�س ارتكاب كل نهي يف العبادة يكون مبطاًل لها, �سواء كان ملعنى يخت�س بها 

كاجلماعة اأو ل)3(.

ا�ستدل اأ�سحاب القول الثالث ب�ستة اأدلة: 

پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   تعالى:  اهلل  قول  االأول:  الدليل 

ڀ( ]الن�ساء: 102[.

وجه اال�ضتدالل: اأن اهلل اأمر باجلماعة حال اخلوف, فحال االأمن من باب اأولى, 
ولو كانت اجلماعة غري واجبة, لرخ�س فيها حالة اخلوف, ومل يجز االإخلل بواجبات 

ال�سالة من اأجلها)4(.

الدليل الثاين: قول اهلل تعالى: )ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ( ]الأعراف: 29[.

ال�سالة,  يف  م�سجد  كل  قبلة  اإلى  بالتوجه  الآية  يف  الأمر  جاء  ال�ستدلل:  وجه 
وذلك يدل على وجوب فعل املكتوبات يف جماعة؛ الأن امل�ضاجد مبنية للجماعات)5(.

ڻ(  ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   )ڱ   تعالى:  اهلل  قول  الثالث:  الدليل 

]البقرة: 43[.

قال ابن قدامة: “وتنعقد اجلماعة باثنني ف�ضاعًدا؛ ال نعلم فيه خلًفا”. املغني, )7/3(. وينظر: فتح   )1(
الباري, البن رجب, )42/4(. 

ينظر: املغني, )5/3(.  )2(
ينظر: فتح الباري, البن رجب, )28-27/4(.  )3(

ينظر: املغني, )5/3(. املبدع, )41/2(. ك�ساف القناع, )454/1(.  )4(
ينظر: اأحكام القراآن, للج�سا�س, )48/3(.  )5(
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وجه ال�ستدلل: جاء الأمر باإقامة ال�سالة مع الراكعني, وفيه دللة على وجوب 
اجلماعة)1(.

ولقد   ...« ملسو هيلع هللا ىلص:  ر�سول اهلل  قال  قال:    اأبي هريرة  حديث  الرابع:  الدليل 
هممت اأن اآمر بال�سالة فتقام, ثم اآمر رجاًل في�سلي بالنا�س. ثم اأنطلق معي برجاٍل 
معهم حــزم من حطب, اإلى قوم ال ي�ضهدون ال�ضلة فاأحّرق عليهم بيوتهم بالنار«)2(.

وجه اال�ضتدالل: احلديث دليل على وجوب اجلماعة عيًنا ال كفاية؛ اإذ قد قام بها 
غريهم فل ي�ضتحقون العقوبة وال عقوبة اإال على ترك واجب اأو فعل حمرم)3(.

واعرت�س عليه من ثلثة وجوه: 

الوجه الأول: اأن احلديث حممول على التخلف عن اجلمعة)4(, ولي�س اجلماعة)5(.

واأُجيَب عنه من وجهني: 

الأول: ورد يف بع�س الروايات ذكر اجلمعة, وبع�سها ذكر الع�ساء, وبع�سها 
م�سعود,  ابن  حديث  يف  اجلمعة  ذكر  “واأما  رجب:  ابن  قال  مطلًقا)6(, 
َعَلى املتخلف  اأن يحرق  فل يدل على اخت�ضا�ضها بذاك؛ فاإنه كما هّم 
عن اجلمعة فقد هم اأن يحرق على املتخلف عن الع�ساء”)7(, وبناًء عليه 

في�سح ال�ستدلل به على ترك اجلماعة. 

ينظر: املبدع, )41/2(.  )1(
التخلف  الت�سديد يف  وبيان  اجلماعة  �سالة  ف�سل  باب  ال�سالة.  كتاب  لفظه- يف  -وهذا  م�سلم  رواه   )2(
رقم  اجلماعة.  �سالة  وجوب  باب  الأذان.  كتاب  يف  البخاري  ورواه  )�س327(.   ,)651( رقم  عنها. 

)644(, )�س130(.
�سبل ال�سالم, )358/1(. وينظر: اإحكام الأحكام, لبن دقيق, )�س196(. فتح الباري, البن رجب, )11/4(.  )3(
جاء يف م�سند اأحمد يف م�سند عبداهلل بن م�سعود , ذكر اجلمعة يف قوله: “ثم اأحرق على رجال   )4(

يتخلفون عن اجلمعة بيوتهم”. م�سند اأحمد, )366/6(. رقم )3816(.
ينظر: املغني, )6-5/3(.  )5(

رقم   .)282/12( اأحمد,  م�سند  الع�ساء,  ذكر   , هريرة  اأبي  م�سند  يف  اأحمد  م�سند  يف  جاء   )6(
اأحمد,  م�سند  مطلًقا,  ال�سالة  ذكر   , هريرة  اأبي  م�سند  يف  اأحمد  عند  ورد  كما   .)7328(

)471/14( رقم )8890(.
فتح الباري, )13/4(.  )7(
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الثاين: اأن احلديث حممول على اجلماعة, بدليل اأنه لو اأراد اجلمعة ملا هّم 
بالتخلف عنها)1(.

ملسو هيلع هللا ىلص هّم ومل يفعل, ولو كانت �سالة اجلماعة واجبة ملا  النبي  اأن  الثاين:  الوجه 
تركه؛ فل داللة فيه على الوجوب حينئذ)2(.

فعله,  له  يجوز  مبا  يهم  واإمنا  هّم,  اأنه  اأخرب  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  باأن  عنه:  واأُجيَب 
وهم  والأطفال,  الن�ساء  من  البيوت  ملا يف  بالنار,  التحريق  من  امتنع  واإمنا 
لزمون �سهود اجلماعة)3(, ويدل على ذلك رواية: »لول ما يف البيوت من  ل يمُ
الن�ساء والذرية, لأقمت ال�سالة, �سالة الع�ساء, واأمرت فتياين يحرقون ما 

يف البيوت بالنار«)4(.

الوجه الثالث: اأن الوعيد ورد يف قوم منافقني يتخلفون عن اجلماعة, ول ي�سلون 
فرادى, ويدل على ذلك اأمران: 

الأمر الأول: �سياق احلديث يوؤيد هذا التاأويل, وقوله يف حديث ابن م�سعود: 
»راأيتنا وما يتخلف عنها اإل منافق«)5(. �سريح يف هذا التاأويل)6(.

ويجاب عنه: باأن هذا غري �ضحيح؛ فاإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص �سرح بالتعليل بالتخلف 
عن اجلماعة, ولكنه جعل ذلك من خ�سال النفاق, وكل ما كان َعلًما على 

النفاق فهو حمرم)7(.

الأمر الثاين: قوله ملسو هيلع هللا ىلص يف اخلرب: »ثم اأخالف اإلى رجال مل ي�ضهدوا ال�ضلة«, 

ينظر: املغني, )6/3(.  )1(
ينظر: املجموع �سرح املهذب, )88/4(.  )2(
فتح الباري, البن رجب, )15-14/4(.  )3(

رواه اأحمد, يف م�سند اأبي هريرة , )398/14(. رقم )8796(. قال املحقق: “حديث �سحيح,   )4(
وهذا اإ�ضناد �ضعيف؛ ل�ضعف اأبي مع�ضر”. م�سند اأحمد, )398/14(.

�سياأتي تخريجه.  )5(
ينظر: احلاوي, للماوردي, )381/2(. املجموع �سرح املهذب, )88/4(.  )6(

فتح الباري, البن رجب, )14-13/4(.  )7(
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ول خالف اأن من مل ي�سهد ال�سالة بنف�سه, واأداها جماعة يف منزله اأنه 
قد اأدى فر�ضه من غري اإثم وال مع�ضية, فدل على اأن علة العقوبة النفاق, 

ولي�س ترك اجلماعة, فال يكون دلياًل على وجوب �سالة اجلماعة)1(.

وال  اإثم,  ال  اأنه  على  اخللف  بنفي  ي�ضّلم  ال  اأنه  عنه:  يجاب  اأن  وميكن 
فقد  بيته, من غري عذر؛  الفري�ضة جماعة يف  �ضلى  على من  مع�ضية, 

ا�ستدل باحلديث على وجوب �سالة اجلماعة يف امل�سجد)2(.

اأعمى,  رجل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيَّ  اأتى  قال:    هريرة  اأبي  حديث  اخلام�ض:  الدليل 

فقال: يا ر�سول اهلل, اإنه لي�س يل قائد يقودين اإلى امل�سجد, ف�ساأل ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأن 
يرّخ�س له, في�سلي يف بيته, فرّخ�س له, فلما ولى, دعاه, فقال: »هل ت�سمع النداء 

بال�ضلة؟« قال: نعم, قال: »فاأجب«)3(.

وجه ال�ستدلل: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل يرخ�س لالأعمى الذي ل يجد قائًدا له يف ترك 
اجلماعة, فدل على وجوبها يف حقه, وغريه اأولى)4(.

واعرت�س عليه: باأنه ال داللة فيه على اأن �ضلة اجلماعة فر�س عني؛ الأن النبي 
)5( حني �سكا ب�سره اأن ي�سلي يف بيته, ويجمع بينهما اأن 

 ملسو هيلع هللا ىلص رخ�س لعتبان
معناه ل رخ�سة لك تلحقك بف�سيلة من ح�سرها)6(.

ينظر: احلاوي, للماوردي, )381/2(. املجموع �سرح املهذب, )88/4(.  )1(
وهي رواية عند احلنابلة. ينظر: الكايف, )397/2(. الإن�ساف, )213/2(. فتح الباري, البن رجب, )9/4(.  )2(
النداء,  �ضمع  من  على  امل�ضجد  اإتيان  يجب  باب  ال�ضلة,  وموا�ضع  امل�ضاجد  كتاب  يف  م�ضلم,  رواه   )3(

)�س328( رقم )653(.
ينظر: املغني, )6/3(. فتح الباري, البن رجب, )9/4(.  )4(

ولفظ احلديث: اأن عتبان بن مالك وهو من اأ�ضحاب ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ممن �سهد بدًرا من الأن�سار اأنه   )5(
اأتى ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, فقال: يا ر�سول اهلل قد اأنكرت ب�سري, واأنا اأ�سلي لقومي فاإذا كانت الأمطار �سال 
الوادي الذي بيني وبينهم, مل اأ�ستطع اأن اآتي م�سجدهم فاأ�سلي بهم, ووددت يا ر�سول اهلل, اأنك تاأتيني 
فت�سلي يف بيتي, فاأتخذه م�سلى, قال: فقال له ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »�ساأفعل اإن �ساء اهلل«. رواه البخاري, يف 

كتاب ال�سالة, باب امل�ساجد يف البيوت, )�س91( رقم )425(.
ينظر: املجموع �سرح املهذب, )89/4(.  )6(
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عذر؛  وجود  حال  يف  بل  مطلًقا,  لعتبان  يرخ�س  مل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن  عنه:  ويجاب 
بدليل قوله: »واأنا اأ�سلي لقومي فاإذا كانت الأمطار �سال الوادي الذي بيني وبينهم, 

مل اأ�ستطع اأن اآتي م�سجدهم«)1(, وهذا عذر يبيح ترك اجلماعة لالأعمى والب�سري.

يلقى اهلل غًدا  اأن  �سره  : »من  قول عبداهلل بن م�سعود  ال�ساد�ض:  الدليل 

م�ضلًما, فليحافظ على هوؤالء ال�ضلوات حيث ينادى بهن, فاإن اهلل �ضرع لنبيكم ملسو هيلع هللا ىلص 
هذا  ي�سلي  كما  بيوتكم  يف  �سليتم  اأنكم  ولو  الهدى,  �سنن  من  واإنهن  الهدى,  �سنن 
املتخلف يف بيته, لرتكتم �سنة نبيكم, ولو تركتم �سنة نبيكم ل�سللتم, وما من رجل 
يتطهر فيح�ضن الطهور, ثم يعمد اإلى م�ضجد من هذه امل�ضاجد, اإال كتب اهلل له بكل 
وما  راأيتمُنا  ولقد  �سيئة,  بها  عنه  ويحط  درجة,  بها  ويرفعه  ح�سنة,  يخطوها  خطوة 
يتخلف عنها اإل منافق معلوم النفاق, ولقد كان الرجل يوؤتى به يهادى بني الرجلني 

حتى يقام يف ال�سف«)2(.

وجه ال�ستدلل من عدة وجوه)3(:

الأول: قوله: »لو اأنكم �سليتم يف بيوتكم كما ي�سلي هذا املتخلف يف بيته, لرتكتم 
�سالة  بوجوب  ت�سريح  وهذا  ل�سللتم«  نبيكم  �سنة  تركتم  ولو  نبيكم,  �سنة 

اجلماعة؛ الأنه حكم على تاركها بال�ضلل.

الثاين: قوله: »ولقد راأيُتنا وما يتخلف عنها اإال منافق معلوم النفاق«؛ فاملتخلف 
عن �ضلة اجلماعة من �ضفات املنافقني, ويجب على امل�ضلم جتنب �ضفاتهم.

الثالث: قوله: »ولقد كان الرجل يوؤتى به يهادى بني الرجلني حتى يقام يف ال�سف« 
وهذا تاأكيد على وجوبها.

معذور  الرجلني  بني  يهادى  الذي  باأن  الثالث:  الوجه  عن  يجاب  اأن  ويكن 
برتك اجلماعة, فيكون فعله طلًبا للف�سل, ول يدل على الوجوب.

�سبق تخريجه.  )1(
رواه م�ضلم, يف كتاب امل�ضاجد وموا�ضع ال�ضلة, باب �ضلة اجلماعة من �ضنن الهدى, )�س328( رقم )654(.  )2(

ينظر: فتح الباري, البن رجب, )9/4(.  )3(
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ا�ستدل اأ�سحاب القول الرابع: 

بحديث ابن عبا�س  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص, قال: »من �سمع النداء فلم ياأته, فال 
�سالة له, اإل من عذر«)1(, وحديث اأبي هريرة  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل 
�سالة جلار امل�سجد اإل يف امل�سجد«)2(, وحديث جابر بن عبداهلل  قال: فقد 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص قوما يف ال�سالة , فقال: »ما خلفكم عن ال�سالة؟« قالوا: حلاٌء كان بيننا, 
: »من كان جار  فقال: »ل �سالة جلار امل�سجد اإل يف امل�سجد«)3(, وقول علي 

امل�سجد ف�سمع املنادي ينادي فلم يجبه من غري عذر فال �سالة له«)4(.

وجه ال�ستدلل من الأحاديث والأثر: اأن فيها نفي ال�سالة عمن �سمع النداء فلم 
ُيجب من غري عذر, والنفي حممول على نفي ال�ضحة, وهذا دليل على اأن اجلماعة 

�ضرط ل�ضحة ال�ضلة.

واأُجيَب عليه من وجهني: 

االأول: اأن االأحاديث �ضعيفة كما يف تخريجها.

الثاين: اأنها معار�ضة بحديث »�ضلة الرجل يف اجلماعة تف�ضل على �ضلته يف 

اجلماعة,  التخلف عن  التغليظ يف  باب  واجلماعات,  امل�ضاجد  كتاب  له- يف  -واللفظ  ماجه,  ابن  رواه   )1(
)260/1( رقم )793(. ورواه اأبوداود, يف كتاب ال�سالة, باب يف الت�سديد يف ترك اجلماعة, )374/1( 
اأنهم قالوا: »من �سمع  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأ�سحاب  “وقد روي عن غري واحد من  رقم )551(. وقال الرتمذي: 
اإ�ضناده �ضعيف. ينظر: املجموع  ابن عبا�س  واأما حديث  له«”. )422/1(.  النداء فلم يجب فل �ضلة 
�سرح املهذب, )89/4(. وقال ابن حجر: “م�ضهور بني النا�س, وهو �ضعيف لي�س له اإ�ضناد ثابت, واأخرجه 
ا”. التلخي�س احلبري, )66/2(. الدارقطني عن جابر واأبي هريرة, ويف الباب عن علي وهو �ضعيف اأي�ضً
رقم   )293/2( عذر,  من  اإل  فيه  ال�سالة  على  امل�سجد  جلار  احلث  باب  �سننه-  -يف  الدارقطني  رواه   )2(
)1553(. واأما حديث جابر واأبي هريرة ف�ضعيفان يف اإ�ضنادهما �ضعيفان, واأحدهما جمهول, وهو حممد بن 
�سكني. ينظر: املجموع �سرح املهذب, )89/4(. خال�سة الأحكام, )656/2(. التلخي�س احلبري, )66/2(.
رواه الدارقطني -يف �سننه- باب احلث جلار امل�سجد على ال�سالة فيه اإل من عذر, )292/2( رقم   )3(

)1552(. �ضعفه النووي ينظر: خل�ضة االأحكام, )656/2(. وينظر: التلخي�س احلبري, )66/2(.
رواه الدارقطني -يف �سننه- باب احلث جلار امل�سجد على ال�سالة فيه اإل من عذر, )293/2( رقم   )4(

ا”. التلخي�س احلبري, )66/2(. )1554(. قال ابن حجر: “ويف الباب عن علي وهو �ضعيف اأي�ضً
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بيته اأو �ضوقه �ضبًعا وع�ضرين �ضعًفا«)1(, وفيه دللة على �سحة �سالة املنفرد, 
لأن لفظة »تف�سل« تقت�سي وجود ف�سيلة يف �سالة الفرد, وما ل ي�سح فال 

ف�سيلة فيه)2(.

الرتجيح: 

من خالل ما �سبق بيانه من: الأقوال, والأدلة, واملناق�سة, يظهر رجحان القول 
اأغلبها من االعرتا�ضات ال�ضحيحة, ال �ضيما واأن اهلل  اأدلته, و�ضلمة  الثالث؛ لقوة 
تعالى اأمر باجلماعة يف �ضلة اخلوف, ففي حال االأمن من باب اأولى, واأوجبها النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص على االأعمى فوجوبها على املب�ضر اأحرى, وقد اأجيب عن اأدلة االأقوال االأخرى. 

�سبب اخلالف: 

تعار�س مفهومات االآثار, وذلك اأن ظاهر قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »�سالة اجلماعة تف�سل �سالة 
الفذ بخم�س وع�سرين درجة اأو ب�سبع وع�سرين درجة«)3(, اأن ال�سالة يف اجلماعات 

من جن�س املندوب اإليه, وكاأنها كمال زائد على ال�سالة الواجبة. 

ال  الأنه  التخلف عن �ضلة اجلماعة؛  ا�ضتاأذنه يف  امل�ضهور حني  االأعمى  وحديث 
قائد له, فرّخ�س له يف ذلك, ثم قال له ملسو هيلع هللا ىلص: »اأت�سمع النداء ؟ قال: نعم, قال: ل اأجد 

لك رخ�سة«)4(, هو كالن�س يف وجوبها مع عدم العذر)5(.

�سبق تخريجه.  )1(
ينظر: اإحكام الأحكام, لبن دقيق, )�س189(.  )2(

�سبق تخريجه.  )3(

�سبق تخريجه.  )4(
ينظر: بداية املجتهد, )150/1(.  )5(
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املطلب االأول
اأثر املر�ض املعدي )كورونا( على تعليق اجلماعة يف امل�سجد

يف حال وجود املر�س املعدي )كورونا( وعدم اكت�ضاف لقاح م�ضاد له, فاحتمال 
يف  اجلماعة  �سالة  اإيقاف  عن  احلديث  و�سيكون  وارد,  اأمر  امل�سلني  بني  انت�ساره 

امل�ضاجد ب�ضفة موؤقتة؛ خ�ضية انت�ضار الوباء بني امل�ضلني.

اختلف املعا�سرون يف جواز تعليق �سالة اجلماعة يف امل�ساجد ب�سفة موؤقتة على 
قولني: 

القول الأول: جواز تعليق �سالة اجلماعة يف امل�ساجد ب�سفة موؤقتة, واإليه ذهبت 
هيئة كبار العلماء يف ال�سعودية)1(, وهيئة كبار العلماء بالأزهر)2(, واأو�ست به 

الندوة الطبية التابعة ملجمع الفقه الإ�سالمي)3(.

القول الثاين: عدم جواز تعليق �سالة اجلماعة يف امل�ساجد, حال وباء كورونا)4(.

االأدلة واملناق�سة: 

ا�ستدل اأ�سحاب القول االأول بثمان اأدلة: 

الدليل االأول: قول اهلل : )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ( ]البقرة: 195[.

الدليل الثاين: قول اهلل : )ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ( ]الن�ساء: 29[.

وجه اال�ضتدالل من االآيتني: اأن االآيتني تدالن على وجوب جتنب االأ�ضباب املف�ضية 

رقم القرار, )247( يف 1441/7/22هـ.   )1(
�سدر البيان يف, 2020/3/15م.   )2(

فريو�س كورونا امل�ستجد )كوفيد 19( وما يتعلق به من معاجلات طبية واأحكام �سرعية. 23/ �سعبان/   )3(
1441هـ.

ينظر: اأحكام تعليق ال�سلوات يف امل�ساجد, جملة ال�سريعة بالكويت, )�س 152( مايو 2020م.  )4(
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اإلى هالك النف�س, واإقامة ال�سالة يف امل�ساجد حال انت�سار هذا الوباء تعري�س للنف�س 
بالهالك, كما اأكد ذلك اأهل الخت�سا�س)1(.

الدليل الثالث: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يورد مر�س على م�ضح«)2(.

الدليل الرابع: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »فّر من املجذوم كما تفر من الأ�سد«)3(.

وجه ال�ستدلل: دل احلديثان على وجوب الحرتاز يف حال انت�سار الوباء, ومن 
يف  اجلماعة  �ضلة  تعطيل  اخلربة,  اأهل  م�ضورة  على  بناًء  االحرتازية  االإجراءات 

امل�ساجد ب�سفة موؤقتة)4(.

الدليل اخلام�ض: قواعد ال�ضريعة يف اإزالة ال�ضرر, ومنها: »ال �ضرر وال �ضرار«)5(, 

�سالة  ح�سور  من  املتوقع  فال�سرر  الإمكان«)6(,  بقدر  يدفع  ال�سرر  »اأن  وقاعدة: 
باإيقاف  منه,  التخفيف  يكن  للهالك,  النف�س  تعري�س  من  امل�ساجد  يف  اجلماعة 

�سالة اجلماعة يف امل�ساجد ب�سفة موؤقتة.

الدليل ال�ساد�ض: ما ورد من الرخ�سة يف ترك اجلماعة ب�سفة موؤقتة للفري�سة 

ينظر بيان هيئة كبار العلماء, رقم القرار, )247( يف 1441/7/22هـ. ومما جاء فيه: “فقد اطلعت   )1(
هيئة كبار العلماء.... على ما يتعلق بجائحة كورونا, و�سرعة انت�سارها وكرثة الوفيات بها, واطلعت على 
التقارير الطبية املوثقة املتعلقة بهذه اجلائحة, امل�سمولة باإي�ساح معايل وزير ال�سحة -لدى ح�سوره 
يهدد  النا�س مبا  انتقال عدواها بني  �سرعة  املتمثلة يف  اأكدت على خطورتها,  التي  يف هذه اجلل�سة- 
اأرواحهم, وما بّينه معاليه من اأنه ما مل تكن هناك تدابري احرتازية �ضاملة دون ا�ضتثناء, فاإن اخلطورة 

�ضتكون مت�ضاعفة, مبيًنا اأن التجمعات تعترب ال�ضبب الرئي�س يف انتقال العدوى”. 
�سبق تخريجه.  )2(
�سبق تخريجه.  )3(

ينظر بيان هيئة كبار العلماء, رقم القرار, )247( يف 1441/7/22هـ.  )4(
هو ن�س حديث رواه ابن ماجه, يف كتاب الأحكام, باب من بنى يف حقه ما ي�سر بجاره, )784/2(.   )5(
واأحمد يف م�سند عبداهلل بن عبا�س, )313/1(. وهو قاعدة فقهية جاءت بلفظ: »ال�ضرر يزال«. ذكرها 

ال�سيوطي, ينظر: الأ�سباه والنظائر, )83/1(. 
الأحكام, )42/1(. وذكرها  الأحكام, ينظر: درر احلكام �سرح جملة  ال�سيغة يف جملة  بهذه  وردت   )6(
القواعد  مو�سوعة  الإمكان«.  بقدر  يدفع  »ال�سرر  الإمكان«,  بقدر  مدفوع  »ال�سرر  باألفاظ:  البورنو 

الفقهية, )259/6(.
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الواحد اأو اأكرث, ب�ضبب املطر وغريه, والنداء بقول املوؤذن: )�ضلوا يف بيوتكم( كما ثبت 
)1(, يكن اأن ي�ستدل به على جواز تعليق �سالة اجلماعة يف 

 عن ابن عبا�س
امل�ضاجد ب�ضفة موؤقتة الأيام؛ خ�ضية انت�ضار الوباء, من باب اأولى؛ ال �ضيما اأن ال�ضرر 

املتوقع من انت�سار الوباء, اأ�سد من امل�سقة املرتتبة على نزول املطر)2(.

الدليل ال�سابع: اأن يف اإيقاف اجلماعة حتقيًقا ملقا�ضد ال�ضريعة؛ ووجه ذلك اأن 

ال�ضريعة جاءت حلفظ ال�ضروريات اخلم�س كما قال ال�ضاطبي : “فقد اتفقت 
اخلم�س  ال�ضروريات  على  للمحافظة  و�ضعت  ال�ضريعة  اأن  على  امللل  �ضائر  بل  االأمة 
اجلماعة  �سالة  ا�ستمرار  ويف  والعقل”)3(,  واملال,  والن�سل,  والنف�س,  الدين,  وهي: 

تعري�س لالأنف�س للهالك, واإهدار لالأموال يف العالج.

من   - معٍد  مر�س  واجلذام   - املجذوم  منع  على  الفقهاء  ن�س  الثامن:  الدليل 

�سالة اجلماعة, ومن ذلك: 

“واأكل نحو ثوم اأي كب�ضل ونحوه ما له رائحة كريهة؛  ما جاء يف رد املحتار: 
واملجذوم  امل�سجد....  والب�سل  الثوم  اآكل  قربان  عن  النهي  يف  ال�سحيح  للحديث 

والأبر�س اأولى بالإحلاق”)4(.

وجاء يف الذخرية: “وينع املجذوم من امل�سجد ومن اجلمعة”)5(.

بالنا�س  اختالطهما  من  والأبر�س  املجذوم  “ينع  البجريمي:  وجاء يف حا�سية 
ومن امل�سجد واجلمعة”)6(.

رواه البخاري, يف كتاب الأذان, باب الكالم يف الأذان, )�س126( رقم )616(. ورواه يف كتاب �سالة   )1(
امل�سافرين وق�سرها, باب ال�سالة يف الرحال, )�س352(. رقم )699(.

ينظر: اأحكام تعليق ال�سلوات يف امل�ساجد, جملة ال�سريعة بالكويت, )�س 152( مايو 2020م.  )2(
املوافقات, )38/1(.  )3(

.)661/1(  )4(
)441/10(. وينظر: املنتقى, للباجي, )366/7(.  )5(

.)129/2(  )6(
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وجاء يف مطالب اأويل النهى: “وينع اأبر�س وجمذوم يتاأذى به من ح�سور م�سجد 
وجماعة”)1(.

وظاهره كالمهم  فيمن اأ�ضيب, فل يجوز له ح�ضور اجلماعة؛ لئل يوؤذي 
امل�ضلني, ونظًرا لكون هذا الوباء )كورونا( قد تتاأخر اأعرا�س املر�س على من اأ�ضيب 
به, وال تظهر اإال بعد اإجراء التحاليل؛ مل�ضابهة اأعرا�ضه الأعرا�س غريه من االأمرا�س, 
امل�ساب  يّيز  فال  الوفاة,  اإلى  يوؤدي  وقد  الأ�سخا�س,  بني  النتقال  �سريع  اأنه  كما 
من غريه)2(, فيمكن اأن ي�ستاأن�س مبا ذكره الفقهاء  على جواز اإيقاف �سالة 

ا. اجلماعة يف امل�ضاجد ب�ضفة موؤقتة؛ لئل يوؤذي امل�ضلون بع�ضهم بع�ضً

ميكن اأن يعرت�ض على القول االأول باعرتا�سني: 

مع  الوباء  امل�ساجد حال  اإقامة �سالة اجلماعة يف  اأنه يكن  االأول:  االعرتا�ض 

وجود الحرتازات, كما ح�سل بعد ذلك)3(, وبناء عليه فال حاجة اإلى القول بتعطيل 
�سالة اجلماعة يف امل�ساجد.

ويكن اأن يمُجاب عنه من وجهني: 

الأول: وجود الأدلة ال�سابقة على جواز تعطيل �سالة اجلماعة يف امل�ساجد, يكفي 
للعمل بها.

املوؤ�ض�ضات  ت�ضعف  وقد  فيه,  التحكم  ي�ضعب  انت�ضار  فرتة  للوباء  اأن  الثاين: 
ال�ضحية, يف مواجهته؛ ولذلك اأو�ضت منظمة ال�ضحة العاملية: باالبتعاد عن 

.)699/1(  )1(
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-  )2(

public/q-a-

جاء يف تعميم معايل وزير ال�سوؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�ساد رقم 1783/1/1 واملوؤرخ يف 1441/10/3هـ   )3(
اإيقاف �سالة  رفع  املت�سمن  رقم 54867 يف 1441/10/2هـ  الكرمي  ال�سامي  الأمر  اإلى  “اإ�سارة  ون�سه: 
املخت�ضة  اجلهات  من  ال�ضادرة  ال�ضحية  بالربوتوكوالت  االأخذ  مع  الفرو�س  جلميع  واجلماعة  اجلمعة 
اعتباًرا من تاريخ 8 اإلى 1441/10/28هـ عدا امل�ساجد يف مدينة مكة املكرمة, وبناًء عليه اعتمدوا العمل 
مبا يلي حتى اإ�سعار اآخر: ومما جاء فيه: اإلزام امل�سلني على ترك م�سافة مبقدار 2 مرت بني كل م�سلي”.
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خمالطة النا�س, وذكرت اأن بع�س ال�ضلطات املعنية يف بع�س البلدان جنحت 
احلد  يف  الوقائية  الإجراءات  اتخاذ  خالل  من  املر�س)1(.  تف�ضي  اإبطاء  يف 
من انت�ضاره مثل: اإيقاف الدرا�ضة, وتعطيل االأعمال واملتاجرة فما ال �ضرورة 
امل�ساجد  يف  اجلماعة  �سالة  واإيقاف  املبا�سرة,  الجتماعات  ومنع  اإليه)2(, 
ب�ضفة موؤقتة, وهذا �ضبب مقنع للعمل باإيقاف �ضلة اجلماعة يف امل�ضاجد 

ب�سفة موؤقتة)3(.

االعرتا�ض الثاين: اأن هذه الإجراءات التي اتخذت ومنها: تعطيل �سالة اجلماعة 

يف امل�ساجد, اإمنا هو على القول بثبوت العدوى, وهناك جملة من اأهل العلم ل يرون 
اأثًرا للعدوى يف نقل املر�س)4(.

ويكن اأن يمُجاب عنه: مبا �سبق ترجيحه, وعليه جملة من اأهل العلم, من وجود 
اأثر النتقال املر�س املعدي اإلى ال�ضليم, مع التاأكيد اأن هذه االأمرا�س ال تعدي بطبعها, 
قد  ثم  الإعدائه مر�ضه,  �ضبًبا  لل�ضحيح  املري�س   جعل خمالطة  لكن اهلل 

يتخلف ذلك عن �سببه كما يف غريه من الأ�سباب)5(.

ميكن اأن ي�ستدل الأ�سحاب القول الثاين بثالثة اأدلة: 

الدليل االأول: قول اهلل تعالى: )ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

ڇ  ڇ( ]البقرة: 114[.

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-  )1(
public/q-a-

واأ�ضار بع�س العلماء اإلى اأن االإمام اإذا اأجرى للمر�ضى مبر�س ُمعِد رزقهم اأن مينعوا من اأعمالهم, قال   )2(
ابن بطال: “قال ابن حبيب: وكذلك مُينع املجذوم من امل�ضجد, والدخول بني النا�س, واختلطه بهم... 
�ضرح  النا�س«.  خمالطة  من  ُمنعوا  الرزق  عليهم  واأجرى  موؤنتهم,  االإمام  كفاهم  اإن   ... اأ�ضبغ:  وقال 

البخاري”, )412/9(.
ينظر: الندوة الطبية ملجمع الفقه الإ�سالمي, بعنوان: فريو�س كورونا امل�ستجد )كوفيد 19( وما يتعلق   )3(

به من معاجلات طبية واأحكام �سرعية. 23/ �سعبان/ 1441هـ.
�سبق بيانه يف هذا البحث.  )4(
�سبق بيانه يف هذا البحث.  )5(
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عن  امل�ساجد  فتعطيل  اجلملة  “وعلى   : القرطبي  قال  ال�ستدلل:  وجه 
ال�سالة, واإظهار �سعائر الإ�سالم فيها خراٌب لها”)1(.

ويكن اأن يجاب عنه من وجهني: 

الوجه االأول: اأن االآية نزلت يف بختن�ضر؛ الأنه خرب بيت املقد�س, وقيل: نزلت 
يف امل�ضركني؛ اإذ منعوا امل�ضلني والنبي اهلل عليه و�ضلم و�ضدوهم عن امل�ضجد 
من  املنع  قرنت  واالآية  بها,  لل�ضتدالل  وجه  فل  احلديبية)2(؛  عام  احلرام 

امل�ساجد بال�سعي يف خرابها, وهذا ما مل يحدث يف القرار.

الوجه الثاين: بناًء على القاعدة “العربة بعموم اللفظ ال بخ�ضو�س ال�ضبب”)3(؛ 
فيقال: اأن املنع من امل�ضاجد ال يخلو: اإما على �ضبيل الدوام؛ لل�ضد عن ذكر 
تعطيل  يقت�ضي  �ضبب  لوجود  الـتاأقيت؛  �ضبيل  املنع على  يكون  اأو  تعالى,  اهلل 
امل�ضاجد ب�ضفة موؤقتة, وال ميكن حمله على الثاين؛ الأنه ثبت عن ابن عبا�س 
العذر, فدل  لوجود  بيوتكم)4(؛  ينادي: �سلوا يف  اأن  اأمر مناديه  اأنه   
�ضبب  لوجود  موؤقتة؛  ب�ضفة  امل�ضاجد  يف  اجلماعة  �ضلة  اإيقاف  جواز  على 

يقت�سي ذلك, ول يدخل هذا يف الآية.

الدليل الثاين: اأن الفقهاء  اأجمعوا على اأن �سالة اجلماعة م�سروعة, واأنه 
يجب اإظهارها يف النا�س, فاإن امتنعوا من ذلك قوتلوا عليها)5(. و�سدور قرار بتعطيل 

�سالة اجلماعة منٌع لها.

ويكن اأن يجاب عنه من وجهني: 

الوجه الأول: اأن �سعرية الأذان قائمة, و�سالة اجلماعة حا�سلة يف البيوت, ومل 
يتم املنع منها.

اجلامع لأحكام القراآن, )322/2(.   )1(
ينظر: اجلامع لأحكام القراآن, )322/2(. تف�سري القراآن العظيم, لبن كثري, )392-391/1(.  )2(

ينظر: الإتقان يف علوم القراآن, )61/1(.  )3(
�سبق تخريجه.   )4(

الإف�ساح, )30/2(.  )5(
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الوجه الثاين: اأن اإقامة �ضلة اجلماعة يف امل�ضاجد, عار�ضتها مف�ضدة طارئة, 
وهي مظنة انت�ضار هذا الوباء, وما يرتتب عليه من اإهلك للأنف�س, ف�ضدر 
تعطيل �ضلة اجلماعة يف امل�ضاجد ب�ضفة موؤقتة؛ حفًظا للأنف�س, ريثما يرفع 
من  جملة  على  الفقهاء  ن�س  وقد  �ضرره.  يخف  اأو  الوباء,  هذا  تعالى  اهلل 
االأعذار التي تبيح للم�ضلم ترك �ضلة اجلماعة يف امل�ضاجد, ومنها اخلوف 

على النف�س من حدوث مر�س.)1(.

 , الدليل الثالث: اأن االأمة مّرت عليها اأمرا�س معدية يف عهد ال�ضحابة

واجلماعة  ُعطلت,  امل�ضاجد  اأن  يرد  ومل  ال�ضحي,  اجلانب  �ضعف  مع  بعدهم  ومن 
اأوقفت)2(.

وميكن اأن يجاب عنه: اأن هذا غري �ضحيح, واإمنا ورد هذا االعرتا�س من مل 
ي�ستق�س يف ا�ستقراء تاريخ امل�سلمني, فقد جاء يف املقريزي يف ال�سلوك: “...فكانت 
ام من كرثة النفاق وقطع الطريق....  ة اأر�س م�ضر وال�ضَّ �ضنة كثرية الف�ضاد يف عامَّ

ومع ذلك فكان فيها الوباء الَّذي مل يعهد يف الإِ�سالم مثله.

باأذان  امل�ضهور  املو�ضع  يف  وبقي  موا�ضع  ة  عدَّ من  االأذان  “وتعطل  قال:  اأن  اإلى 
واحد... وغلقت اأكرث امل�ساجد والزوايا...”)3(. واإذا ثبت ذلك فلويل الأمر اأن ياأخذ 

ا على رعيته. به؛ حر�ضً

الرتجيح: 

مناق�سة,  من  عليهما  ورد  وما  واأدلتهما,  القولني,  من  بيانه  �سبق  ما  خالل  من 
يظهر للباحث جواز االأخذ بالقول االأول؛ حتقيًقا ملقا�ضد ال�ضريعة يف حفظ النفو�س, 

على اأن يكون بال�سوابط التالية: 

جاء يف ك�ساف القناع: “ويعذر يف ترك اجلمعة واجلماعة مري�س... ويعذر يف ذلك خائف حدوثه”. )495/1(.  )1(
ينظر: اأحكام تعليق ال�سلوات يف امل�ساجد, جملة ال�سريعة بالكويت, )�س 154( مايو 2020م.  )2(

.)89-81 /4(  )3(
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اأواًل: اأن يوجد ال�ضبب املبيح لذلك مثل: اخلوف من انت�ضار وباء, �ضريع االنت�ضار, 
وعظيم ال�سرر على من ي�ساب به, ول توجد حلول اأخرى بديلة, ونافعة.

ثانًيا: اأن يكون ذلك بعد ا�ضت�ضارة اأهل اخلربة من االأطباء املخت�ضني.

احللول  تو�ضيح  بعد  ال�ضريعة  علماء  من  االإيقاف  مو�ضوع  درا�ضة  يتم  اأن  ثالًثا: 
املمكنة الأخرى اإن وجدت.

فاإذا حتقق ما �سبق فلويل الأمر اإ�سدار قرار باإيقاف �سالة اجلماعة يف امل�ساجد 
منوط  الرعية  على  االإمام  “ت�ضّرف  الفقهية:  القاعدة  على  بناء  موؤقتة؛  ب�ضفة 
بامل�سلحة”)1(, واإذا �سدر قرار ويل الأمر باإيقاف �سالة اجلماعة يف امل�ساجد ب�سفة 
اإلى هلك االأنف�س, فاإن  موؤقتة؛ درًءا ملف�ضدة انت�ضار الوباء بني امل�ضلني, ما يوؤدي 
العمل بهذا واجب على رعيته ولو كان بع�س رعيته يرى راأًيا اآخر, وما يدل على ذلك: 

)ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی   تعالى:  قول اهلل  االأول:  الدليل 
ی( ]الن�ساء: 59[.

وجه ال�ستدلل: اأن الآية عامة يف جميع اأويل الأمر من الأمراء والعلماء)2(. وبناًء 
امل�ضاجد ب�ضفة موؤقتة؛  اإيقاف �ضلة اجلماعة يف  االأمر يف  عليه فيجب طاعة والة 
فقد اتفق على هذا القرار اأولوا االأمر من: العلماء, واالأمراء؛ حتقيًقا مل�ضلحة النا�س 

وحفظ نفو�ضهم.

اأنهم كانوا يختلفون يف امل�سائل,    الدليل الثاين: ما ثبت عن ال�سحابة 
ومن  يرونه,  ملا  خمالًفا  كان  واإن  راآه,  راأي  يف  الإمام  موافقة  من  ذلك  ينعهم  ول 
ذلك ما جاء عن عبدالرحمن بن يزيد قال: �سلى عثمان مبنى اأربًعا, فقال عبداهلل 
: �سليت مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص ركعتني, ومع اأبي بكر ركعتني, ومع عمر ركعتني, ومع 
عثمان �سدًرا من اإمارته ثم اأمتها.. فقيل له: عبت على عثمان ثم �سليت اأربًعا, قال: 

القواعد  مو�سوعة  وينظر:   .)309/1( القواعد,  يف  املنثور  ينظر:  اللفظ,  بهذا  الزرك�ضي  ذكرها   )1(
الفقهية, )307/4(.

ينظر: تف�سري القراآن العظيم, لبن كثري, )345/2(.  )2(
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»اخللف �ضر«)1(. فابن م�سعود تابع عثمان  يف اإمتامه لل�سالة يف منى, مع 
ا منه على االجتماع والوحدة؛ وخ�ضية ما يح�ضل على  اأنه يرى ق�ضر ال�ضلة؛ حر�ضً

الختالف من مفا�سد و�سرور.

الدليل الثالث: قال العالمة القرايف : “الإجماع من الأئمة قاطبة اأن حكم 
اتباعه  واأن ذلك احلكم يجب  االجتهاد,  م�ضائل  به احلاكم يف  ما حكم  تعالى  اهلل 
على جميع الأمة, ويحرم على كل اأحد نق�سه”)2(. ل �سيما اأن حكم احلاكم مبني عن 

اجتهاد جماعي من اأهل العلم)3(.

الدليل الرابع: اأن ويل االأمر هو �ضاحب الوالية العامة التي ميتلك بها �ضلطاًنا 
عاًما على جميع االأفراد, متكنه من حملهم على ما يجلب لهم امل�ضالح, ويدفع عنهم 
كان يف هذا  اإذا  املجتهدين,  اأقوال  واحد من  قول  املفا�سد, ومن ذلك حملهم على 

القول امل�ضلحة الراجحة اأو اخلال�ضة يف حق االأمة)4(.

رواه اأبوداود, يف كتاب املنا�سك, باب ال�سالة مبنى, )491/2-492(. رقم )1960(. واأ�سل احلديث   )1(
دون مو�ضع ال�ضاهد يف �ضحيح البخاري, يف كتاب احلج, باب ال�ضلة مبنى, )�س329( رقم )1655(.

الإحكام يف متييز الفتاوى عن الأحكام, )�س42-41(.   )2(
ينظر: �سلطة ويل الأمر يف الأحكام الجتهادية, )�س233(.   )3(

ينظر: الإحكام يف متييز الفتاوى عن الأحكام, )�س41-42(. �سلطة ويل الأمر يف الأحكام الجتهادية, )�س233(.   )4(



د.  عمر بن عبد العزيز السعيد

العدد  احلادي واخلمسون  137العدد  احلادي واخلمسون 136

املطلب الثاين
اأمر االإمام بت�سوية ال�سف والرتا�ّض بني امل�سلني حال وجود الوباء

اأخذ  مع  الوباء  حال  امل�ساجد  يف  بال�سالة  الإذن  �سدور  بعد  امل�ساألة:  �سورة 
الحرتازات ومنها: تباعد امل�سلني بع�سهم عن بع�س)1(, فياأتي هذا املطلب يف بيان 

حكم اأمر الإمام بت�سوية ال�سف والرتا�ّس فيه.

حترير حمل النزاع: 

اأجمع العلماء على م�ضروعية الرتا�ّس يف ال�ضفوف, وت�ضويتها, واأنه ُمرّغٌب فيه)2(.

واملراد بت�سوية ال�سفوف: 

• اعتدال القائمني بها على �ضمت واحد باملناكب واالأقدام, باأن يقفوا يف ال�ضف 	
ول يتقدم بع�سهم ب�سدره اأو غريه, ول يتاأخر عن الباقني)3(؛ ويدل على ذلك 

قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »�سّووا �سفوفكم«)4(. 

• �ضمرة 	 بن  يدل على ذلك حديث جابر  قبله؛  ما  يتم  َي�ضرع يف �ضفٍّ حتى  ال 
, وفيه قال ملسو هيلع هللا ىلص: »األ ت�سفون كما ت�سف املالئكة عند ربها؟ فقلنا يا 

جاء يف تعميم معايل وزير ال�سوؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�ساد رقم 1783/1/1 واملوؤرخ يف 1441/10/3هـ   )1(
�سالة  اإيقاف  رفع  املت�سمن  1441/10/2هـ  يف   54867 رقم  الكرمي  ال�سامي  الأمر  اإلى  “اإ�سارة  ون�سه: 
املخت�ضة  اجلهات  من  ال�ضادرة  ال�ضحية  بالربوتوكوالت  االأخذ  مع  الفرو�س  جلميع  واجلماعة  اجلمعة 
اعتباًرا من تاريخ 8 اإلى 1441/10/28هـ عدا امل�ساجد يف مدينة مكة املكرمة, وبناء عليه اعتمدوا العمل 

مبا يلي حتى اإ�سعار اآخر: ومما جاء فيه: اإلزام امل�سلني على ترك م�سافة مبقدار 2 مرت بني كل م�سلي”.
ينظر: بداية املجتهد, )159/1(.  )2(

ينظر: اإحكام الأحكام, لبن دقيق, )�س219(. املجموع �سرح املهذب, )192/4(. فتح الباري, لبن   )3(
رجب, )210/4(. فتح الباري, لبن حجر, )264/2(.

ال�سالة,  متام  من  ال�سف  اإقامة  باب  الأذان,  كتاب  يف   - اأن�س  حديث  -من  البخاري  رواه   )4(
)�س145(. رقم )723(.
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الأول,  ال�سفوف  يتمون  قال:  ربها؟  عند  املالئكة  ت�سف  وكيف  اهلل:  ر�سول 
ويرتا�سون يف ال�سف«)1(.

• »و�ّضطوا 	 رواية:  يدل على ذلك:  ويك�سفوه من جانبيه)2(؛  الإمام  يو�ّسطوا  اأن 
الإمام«)3(.

وما �ضبق يظهر اأن اأمر االإمام بت�ضوية ال�ضف م�ضروع, وال يتعار�س مع التوجيهات 
الحتياطية لأداء �سالة اجلماعة يف حال الوباء.

واملراد بالرتا�ض: 

وا«)5(.  رج يف ال�سف)4(, يدل على ذلك رواية: »اأقيموا �سفوفكم وترا�سّ �سد الفمُ
ورواية: »وكان اأحدنا يلزق منكبه مبنكب �ضاحبه وقدمه بقدمه«)6(. 

�ضلة  اإقامة  عند  الوقائية  التوجيهات  مع  يتعار�س  بالرتا�ّس  االإمام  اأمر  لكن 
اجلماعة, و�سياأتي بيان حكم املباعدة بني امل�سلني)7(, وعليه فال ي�سرع لالإمام الأمر 

بالرتا�س يف هذه احلال.

لكن هل ي�سرع لالإمام الأمر بالتباعد فيقول: ا�ستووا تباعدوا, اأم يكتفي بالأمر 
بت�سوية ال�سف, دون الأمر بالتباعد؟ يظهر اأن يف امل�ساألة اجتاهني: 

الجتاه الأول: اأن يكتفي الإمام بالأمر بت�سوية ال�سف, وي�سكت عن الرتا�س والتباعد.

ال�سالم  باليد ورفعها عند  بال�سكون يف ال�سالة, والإ�سارة  الأمر  رواه م�سلم, يف كتاب ال�سالة, باب   )1(
واإمتام ال�سفوف الأول والرتا�ّس فيها والأمر بالجتماع, )�س229(. )430(.

ينظر: املجموع �سرح املهذب, )192/4(.  )2(
رواه اأبوداود -من حديث اأبي هريرة- يف كتاب ال�سالة, باب مقام الإمام من ال�سف, )439/1(. رقم   )3(

.)681(
ينظر: اإحكام الأحكام, لبن دقيق, )�س219(.  )4(

رواه البخاري يف كتاب الأذان, باب ت�سوية ال�سف عند الإقامة, )�س144-145(. رقم )719(.  )5(
رواه البخاري يف كتاب االأذان, باب اإلزاق املنكب باملنكب, والقدم بالقدم يف ال�ضف, )�س145(. رقم   )6(

.)725(
�ضياأتي يف املطلب الثالث.  )7(
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الجتاه الثاين: يمُ�سرع لالإمام اأن ياأمر بالتباعد.

ميكن اأن ي�ستدل لالجتاه االأول بثالثة اأدلة: 

الدليل االأول: اأن الأمر بالتباعد مل يرد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص, بل جاء الأمر ب�سده وهو 

ا لهديه ملسو هيلع هللا ىلص. الرتا�س, فيكون االأمر بالتباعد معار�ضً

وميكن اأن ُيجاب عنه: باأن االأمر بالتباعد معار�س الأمره ملسو هيلع هللا ىلص يف حال الختيار, 
ا  اأما يف حال احلاجة اإليه كما يف توقع انت�ضار الوباء بني امل�ضلني, فل يكون معار�ضً

لهديه ملسو هيلع هللا ىلص.

الدليل الثاين: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص عّلل االختلف يف وقوف امل�ضلني باأنه �ضبب الختلف 

قلوبهم, كما يف حديث النعمان بن ب�سري قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لت�سوُّن �سفوفكم, 
لتباعد قلوبهم, فال  �سبًبا  بالتباعد  الأمر  اأو ليخالفن اهلل بني وجوهكم«)1(. فيكون 

يوؤمر به.

وميكن اأن يجاب عنه: باأن االأمر بالتباعد �ضبب لتباعد القلوب, يف حال االختيار, 
�سبًبا  يكون  فال  امل�سلني,  بني  الوباء  انت�سار  توقع  كما يف  اإليه  احلاجة  اأما يف حال 

لتباعد القلوب.

للتباعد جتيزه,  تمُقّدر بقدرها, فاحلاجة  اأن ال�سرورة واحلاجة  الثالث:  الدليل 

دون االأمر به, اقت�ضاًرا على مو�ضع احلاجة فيه.

فلعل  لهم,  تذكرًيا  بالتباعد  للم�سلني  الإمام  اأمر  اأن يف  يمُجاب عنه:  اأن  ويكن 
بع�ضهم ن�ضي, اأو غفل عنه, واإذا جاز التباعد؛ للحاجة, جاز االأمر به.

ويكن اأن ي�ستدل لالجتاه الثاين: 

باأن االأمر بت�ضوية ال�ضف والرتا�ّس معقول املعنى, وكما جاز تباعد امل�ضلني فعًل؛ 
درًءا ملف�سدة انت�سار الوباء, جاز اأمر الإمام به قوًل.

رواه البخاري, يف كتاب الأذان, باب ت�سوية ال�سف عند الإقامة, )�س144(. رقم )717(.  )1(
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الرتجيح: 

التباعد  حتقق  فاإذا  القولني,  بني  اجلمع  الراجح  اأن  يظهر  املناق�سة  خالل  من 
امل�سلني  يف  راأى  واإذا  بالتباعد,  ياأمرهم  فال  حاجة,  به  لالأمر  يكن  مل  للم�سلني, 

تق�ضرًيا يف حتقيق التباعد, نا�ضب اأن يذّكرهم االإمام به.
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املطلب الثالث
حكم التباعد بني امل�سلني حال وجود الوباء

�سورة امل�ساألة: ملا �سدر الإذن بال�سالة يف امل�ساجد حال الوباء, ورد الأمر بتباعد 
امل�سلني بع�سهم عن بع�س, مبقدار مرتين)1( )2(, فجاء هذا املطلب لبيان حكم �ضلة 
اجلماعة مع هذا التباعد بني امل�سلني, وقبل بيان حكم التباعد, يح�سن اأن اأبني حكم 

ت�سوية ال�سفوف يف ال�سالة والرتا�ّس فيها, وقد اختلف الفقهاء فيها على قولني: 

قول  وهو  �سنة,  فيها  والرتا�ّس  ال�سالة,  يف  ال�سف  ت�سوية  اأن  الأول:  القول 
احلنفية)3(, واملالكية)4(, وال�سافعية)5(, واحلنابلة)6(.

قول  وهو  واجب,  فيها  والرتا�ّس  ال�ضلة,  يف  ال�ضف  ت�ضوية  اأن  الثاين:  القول 
الظاهرية)7(, واختيار ابن تيمية)8(, وابن حجر الهيتمي)9(.

لعل ما ي�ضتاأن�س به يف هذا القدر ما ذكر احلافظ ابن حجر : “حديث عبداهلل بن اأبي اأوفى   )1(
يرفعه اإلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص وفيه: »كلِّم املجذوم وبينك وبينه قيد رحمني« وقال: اأخرجه اأبو نعيم يف الطب 
ب�سند واٍه. وذكر اأثًرا عن عمر  اأنه قال ملعيقيب: »اجل�س مني قيد رمح«. ومن طريق خارجة بن 

زيد كان عمر يقول نحوه, ثم قال: وهما اأثران منقطعان”. فتح الباري, )197-196/10(.
يف  واملوؤرخ   1783/1/1 رقم  والإر�ساد  والدعوة  الإ�سالمية  ال�سوؤون  وزير  معايل  تعميم  يف  جاء   )2(
1441/10/3ه ون�سه: “اعتمدوا العمل مبا يلي حتى اإ�سعار اآخر: ومما جاء فيه: اإلزام امل�سلني على 

ترك م�سافة مبقدار 2 مرت بني كل م�سلٍّ والآخر. ترك فراغ مبقدار �سف بني كل �سفني”. 
ينظر: تبيني احلقائق, )136/1(. درر احلكام, )90/1(. رد املحتار, )570/1(.  )3(

ينظر: الذخرية, )95/2-96(. املنتقى, للباجي, )279/1(.  )4(
ينظر: املجموع �سرح املهذب, )123/4(. حتفة املحتاج, )476/1(. نهاية املحتاج, )196-195/2(.  )5(

ينظر: الإن�ساف, )39/2-40(. ك�ساف القناع, )328/1(. مطالب اأويل النهى, )415/1(.  )6(
ينظر: املحلى, )375/2(.  )7(

ينظر: الإن�ساف, )39/2(.  )8(
الثامنة  والكبرية  والثمانون  ال�سابعة  “الكبرية  قال:  فقد  الكبائر,  من  ال�سف  ت�سوية  عدم  عّد  حيث   )9(
ت�سوية  فتكون  دليل على حتريه,  باأنه كبرية  عليها  ت�سويته”. وحكمه  وعدم  ال�سف  والثمانون: قطع 

ال�سف واجبة عنده. الزواجر عن اقرتاف الكبائر, )314/1(.
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ا�ستدل اأ�سحاب القول االأول: 

ملسو هيلع هللا ىلص: »�سّووا �سفوفكم فاإن ت�سوية ال�سفوف من   عن النبي  اأن�س  بحديث 
»واأقيموا  وفيه:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن    هريرة  اأبي  حديث  ويف  ال�سالة«)1(,  اإقامة 

ال�ضف يف ال�ضلة؛ فاإن اإقامة ال�ضف من ح�ضن ال�ضلة«)2(.

وجه اال�ضتدالل: دل احلديث على اأن الت�ضوية �ضنة؛ الأن ح�ضن ال�ضيء زيادة على 
متامه)3(.

ا�ستدل اأ�سحاب القول الثاين بدليلني: 

الدليل االأول: حديث النعمان بن ب�سري  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لت�سوُّن 

�سفوفكم, اأو ليخالفن اهلل بني وجوهكم«)4(, ويف لفظ عنه قال: كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص ي�سوي 
يوًما  خرج  ثم  عنه,  عقلنا  قد  اأن  راأى  حتى  القداح  بها  ي�سّوي  كاأمنا  حتى  �سفوفنا 
فقام حتى كاد اأن يكرب فراأى رجاًل بادًيا �سدره من ال�سف, فقال: »عباد اهلل لت�سوُّن 

�سفوفكم اأو ليخالفن اهلل بني وجوهكم«)5(.

وجه ال�ستدلل: اأن الوعيد الذي يف الأحاديث دال على وجوب ت�سوية ال�سف)6(.

الدليل الثاين: حديث اأن�س  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »�سّووا �سفوفكم«)7(.

يرد  مل  ما  للوجوب,  والأمر  ال�سفوف,  بت�سوية  الأمر  ورد  اأنه  ال�ستدلل:  وجه 
�سارف له)8(.

رواه البخاري, يف كتاب الأذان, باب اإقامة ال�سف من متام ال�سالة, )�س145(. رقم )723(.  )1(

رواه البخاري, يف كتاب الأذان, باب اإقامة ال�سف من متام ال�سالة, )�س145(. رقم )722(.  )2(
ينظر: فتح الباري, لبن حجر, )366/2(. نيل الأوطار, )223/3(.  )3(

�سبق تخريجه.  )4(
ال�سالم  عند  ورفعها  باليد  والإ�سارة  ال�سالة,  بال�سكون يف  الأمر  باب  ال�سالة,  كتاب  م�سلم يف  رواه   )5(

واإمتام ال�سفوف الأول والرتا�ّس فيها والأمر بالجتماع, )�س231(. )436(.
ينظر: فتح الباري, البن رجب, )209/4(. �سبل ال�سالم, )374/1(.  )6(

�سبق تخريجه.  )7(
ينظر: نيل الأوطار, )223/3(.  )8(
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الرتجيح: 
يظهر اأن القول بالوجوب قول قوي؛ ل�ضراحة االأدلة, لكن ميكن اأن يقال: اإن قول 

اجلمهور باال�ضتحباب؛ دليل على وجود �ضارف للأمر من الوجوب اإلى اال�ضتحباب.

وبعد بيان حكم ت�سوية ال�سفوف والرتا�س فيها, فيخّرج عليه حكم التباعد يف 
�سالة اجلماعة يف حال وجود الوباء: 

وجود  اأن  على  العلماء  ن�س  فقد  التباعد؛  جواز  فيظهر  االأول  القول  على  اأما 
احلاجة يرفع الكراهة)1(, واحلاجة موجودة.

واأما على القول الثاين فقد قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية وهو ممن يقول بالوجوب: 
“واإذا كان: القيام, والقراءة, واإمتام الركوع وال�سجود, والطهارة باملاء, وغري ذلك 

ي�سقط بالعجز, فكذلك ال�سطفاف وترك التقدم”)2(.

بثالثة  وحّددوها  ال�سواري  بني  ال�سالة  كراهة  من    الفقهاء  ذكره  وما 
اأذرع)3(؛ الأنها تقطع ال�ضف, فيقا�س عليه هذا التباعد يف الكراهة, فقد ن�ضوا على 

اأن احلاجة ترفع الكراهة)4(. واحلاجة قائمة كما ل يخفى.

ومما يدل على جواز ترك الرتا�س يف ال�سفوف يف هذه احلال اأن هذه التوجيهات 
وردت من ويل االأمر من باب حفظ االأنف�س, وطاعة والة االأمر واجبة يف غري مع�ضية 

اهلل تعالى, ل �سيما فيما تعود فائدته على الرعية, وقد ن�س الفقهاء على ذلك: 

ومن ذلك قولهم: “كل ما كره ا�ستعماله مع اجلواز, فاإن باحلاجة ل يبقى مكروًها” جمموع فتاوى ابن   )1(
تيمية, )312/21(. احلاجة واأثرها يف الأحكام, )271/1(.

جمموع فتاوى ابن تيمية, )559/20(.  )2(
قال يف الإن�ساف: “�ضرط بع�س اأ�ضحابنا: اأن يكون عر�س ال�ضارية ثلثة اأذرع؛ الأن ذلك هو الذي يقطع   )3(
اأو العرف, ومثل نظائره”.  اأكرث من ثالثة  ا, وقال يف الفروع: ويتوجه  اأي�سً اأبو املعايل  ال�سف, ونقله 

 .)299/2(
قال يف الإن�ساف: “ويكره للماأمومني الوقوف بني ال�ضواري اإذا قطعت �ضفوفهم, وهذا املذهب, وعليه   )4(
االأ�ضحاب, وهو من املفردات, وعنه: ال يكره لهم ذلك كاالإمام, وكاملنرب. تنبيه: حمل اخللف: اإذا مل 
تكن حاجة فاإن كان ثمَّ حاجة مل يكره الوقوف بينهما”. )299/2(. وينظر: التاج والإكليل, )433/2(.
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جاء يف رد املحتار: “اأن طاعة الإمام فيما لي�س مبع�سية واجبة”)1(.

وجاء يف التاج والإكليل: “فواجب على الرجل طاعة االإمام فيما اأحب اأو كره, واإن 
كان غري عدل ما مل ياأمره مبع�سية”)2(.

وجاء يف حتفة املحتاج: “جتب طاعة االإمام يف اأمره ونهيه ما مل يخالف ال�ضرع 
اأي باأن مل ياأمر مبحرم”)3(.

“طاعة االإمام فر�س يف غري مع�ضية... ولعل مراد  وجاء يف الآداب ال�سرعية: 
اأ�سحاب هذا القول ما يرجع اإلى ال�سيا�سة والتدبري”)4(.

.)185/2(  )1(

.)557/4(  )2(
.)71/3(  )3(

.)439-438/1(  )4(
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املطلب الرابع
ال�سالة مع و�سع الكمام على الفم واالأنف حال وجود الوباء

�سورة امل�ساألة:

من التوجيهات التي وردت يف �سالة اجلماعة حال الوباء, لب�س امل�سلني لكمامة 
املر�س  لنقل  �ضبًبا  يكون  نف�س,  اأو  لعاب,  لئل يخرج منهما:  والفم)1(؛  الأنف  تغطي 

لالآخرين. 

وهذه امل�ساألة تندرج فيما ذكره الفقهاء  يف حكم النتقاب حال ال�سالة, 
اأو اللثام لالأنف والفم.

وقبل بيان حكمها يح�سن اأن اأبني معنى: النتقاب, واللثام.

اأ�سل �سحيح يدل على  والباء  والقاف  “النون  ابن فار�س:  معنى االنتقاب: قال 

فتح يف �سيء”)2(, يقال: تنقبت املراأة: اأي �سّدت النقاب على وجهها, والنقاب: القناع 
جتعله املراأة على مارن اأنفها ت�ضرت به وجهها, جمعه: ُنُقب)3(.

معنى اللثام: قال ابن فار�س: “الالم والثاء وامليم اأ�سل يدل على م�ساّكة �سيء 

ل�سيء, اأو م�سامته له, ... ومن امل�ساّمة, اللثام: ما تغطى به ال�سفة من الثوب”)4(, 

يف  واملوؤرخ   1783/1/1 رقم  والإر�ساد  والدعوة  الإ�سالمية  ال�سوؤون  وزير  معايل  تعميم  يف  جاء   )1(
ال�سامي الكرمي رقم 54867 يف 1441/10/2هـ املت�سمن  اإلى الأمر  “اإ�سارة  1441/10/3هـ ون�سه: 
رفع اإيقاف �ضلة اجلمعة واجلماعة جلميع الفرو�س مع االأخذ بالربوتوكوالت ال�ضحية ال�ضادرة من 
اجلهات املخت�سة اعتباًرا من تاريخ 8 اإلى 1441/10/28هـ عدا امل�ساجد يف مدينة مكة املكرمة, وبناًء 
عليه اعتمدوا العمل مبا يلي حتى اإ�ضعار اآخر: وما جاء فيه: ثالًثا: يجب حث امل�ضلني ب�ضرورة اتخاذ 

الإجراءات التالية: 1( لب�س الكمامة القما�سية”.
مقايي�س اللغة, )577-576/2(.  )2(

ينظر: املعجم الو�سيط, )943/2(.  )3(
مقايي�س اللغة, )471/2(.  )4(
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يقال: لثم فاه: جعل عليه اللثام, واللثام: النقاب يو�ضع على الفم, اأو ال�ضفة. جمعه: 
ُلُثم, وامللثم: االأنف وما حوله, ومو�ضع اللثم)1(.

والأنف  للفم  واللثام  للوجه,  النتقاب  كراهة  على   )2(
 الفقهاء  اتفق  وقد 

حال ال�سالة. 

وا�ستدلوا على الكراهة بدليلني: 

يغطي  اأن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  »نهى  قال:    هريرة  اأبي  حديث  االأول:  الدليل 

الرجل فاه يف ال�سالة«)3(.

وجه ال�ستدلل: ورد النهي عن تغطية الرجل فاه يف ال�سالة)4(.

الدليل الثاين: اأن اللثام ينايف اخل�ضوع الأن معناه الكرب)5(.

اأن احلاجة تبيح  اأنه ن�س جمع من الفقهاء على  اإل  ومع اتفاقهم على الكراهة 
اللثام, وترفع الكراهة. ومن ذلك: 

ما جاء يف بدائع ال�سنائع: “اإل اإذا كانت التغطية لدفع التثاوؤب فال باأ�س”)6(.

ينظر: املعجم الو�سيط, )815/2(.  )1(
ينظر: بدائع ال�سنائع, )215/1-216(. املب�ضوط, )21/1(. رد املحتار, )652/1(. ال�سرح الكبري,   )2(
للدردير, )218/1(. املنتقى, للباجي, )33/1(. �ضرح اخلر�ضي, )250/1(. فتح الوهاب �سرح منهج 
اأويل  مطالب   .)276/1( القناع,  ك�ساف   .)440/1( اجلمل,  حا�سية   .)252-251/1( الطالب, 

النهى, )344/1(.
رواه ابن ماجه -واللفظ له- يف كتاب اإقامة ال�ضلة وال�ضنة فيها, باب ما يكره يف ال�ضلة, )310/1(   )3(
رقم   )423/1( ال�سالة,  يف  ال�سدل  يف  جاء  ما  باب  ال�سالة,  كتاب  يف  داود  اأبو  رواه   .)966( رقم 
اأبو داود باإ�ضناد فيه احل�ضن بن ذكوان, وقد �ضعفه يحيى  “هذا احلديث رواه  )643(. قال النووي: 
بن معني والن�سائي والدارقطني, لكن روى له البخاري يف �سحيحه, وقد رواه اأبو داود ومل ي�سعفه”. 

املجموع �سرح املهذب, )184/3(. وح�سنه الألباين, يف �سحيح اجلامع ال�سغري, )1160/2(.
ولعل ال�سارف للنهي اإلى الكراهة, ورود ال�ستثناء حال التثاوؤب. ينظر: ك�ساف القناع, )276/1(.  )4(

ينظر: املنتقى, للباجي, )33/1(.  )5(
.)216-215/1(  )6(
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وجاء يف فتح الوهاب: “وكره التفات... وتغطية فم؛ للنهي عنه رواه ابن حبان, 
اإال حلاجة يف  ينايف اخل�ضوع  تكلف  الأنه  واحدة؛  وقيام على رجل  و�ضححوه  وغريه, 

الثالثة, فاإن كان لها مل يكره”)1(.

وجاء يف مطالب اأويل النهى: “وحمل كراهة تغطية وجه, وما بعده اإن كان بال 
�ضبب, قال اأحمد: ال باأ�س بتغطية الوجه حلر اأو برد”)2(.

ول �سك اأن تغطية الفم والأنف بالكمام اأثناء ال�سالة, حال الوباء حاجة ما�سة, 
بل قد ت�ضل اإلى ال�ضرورة؛ ووجه ذلك اأن عدم تغطيتهما قد يعّر�س امل�ضلي للإ�ضابة 
جاءت  وقد  للأنف�س.  اإتلف  ففيه  وهلكه,  وفاته  اإلى  املر�س  يوؤدي  وقد  باملر�س, 

ال�ضريعة بحفظ ال�ضروريات اخلم�س, ومنها: حفظ النف�س.

.)252-251/1(  )1(
.)344/1(  )2(
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املطلب اخلام�ض

حكم انفراد امل�سلي بال�سف 

�سورة امل�ساألة: 

حكم �ضلة املنفرد خلف ال�ضف, مع وجود فراغات يف ال�ضفوف؛ تنفيًذا ملا ورد 
التوجيه به من التباعد بني امل�سلني)1(؛ خوًفا من انت�ضار الوباء. 

وللحكم على هذه امل�ساألة لبد من بيان حكم �سالة املنفرد خلف ال�سف, وقد 
اختلف الفقهاء فيها, على ثالثة اأقوال: 

القول الأول: ت�سح �سالة املنفرد خلف ال�سف, وهو قول احلنفية)2(, واملالكية)3(, 
وال�سافعية)4(.

احلنابلة)5(,  قول  وهو  ال�سف,  خلف  املنفرد  �سالة  ت�سح  ل  الثاين:  القول 
والظاهرية)6(.

جاء يف تعميم معايل وزير ال�سوؤون الإ�سالمية والدعوة والإر�ساد رقم 1783/1/1 واملوؤرخ يف 1441/10/3هـ   )1(
ون�سه:”اإ�سارة اإلى الأمر ال�سامي الكرمي رقم 54867 يف 1441/10/2هـ املت�سمن رفع اإيقاف �سالة اجلمعة 
واجلماعة جلميع الفرو�س مع االأخذ بالربوتوكوالت ال�ضحية ال�ضادرة من اجلهات املخت�ضة اعتباًرا من 
تاريخ 8 اإلى 1441/10/28هـ عدا امل�ساجد يف مدينة مكة املكرمة, وبناًء عليه اعتمدوا العمل مبا يلي حتى 

اإ�سعار اآخر: ومما جاء فيه: اإلزام امل�سلني على ترك م�سافة مبقدار 2 مرت بني كل م�سلٍّ والآخر”.
فاإن وجد ُفرجًة يف ال�ضف كره له اأن ي�ضلي منفرًدا, واإن مل يجد فل كراهة؛ الأنه معذور. ينظر: بدائع   )2(

ال�سنائع, )146/1, 218(. البناية, )341/2(. رد املحتار, )647/1(.
فاإن وجد مكاًنا يف ال�ضف كره له اأن ي�ضلي منفرًدا, واإن مل يجد فل كراهة. ينظر: مواهب اجلليل,   )3(

)114/2(. ال�سرح الكبري, للدردير, )334/1(. �ضرح اخلر�ضي, )33/2(.
ون�سوا على الكراهة. ينظر: املجموع �سرح املهذب, )188/4-189(. حتفة املحتاج, )311-310/2(.   )4(

مغني املحتاج, )494-493/1(.
ينظر: الإن�ساف, )288/2(. ك�ساف القناع, )490/1(. �سرح منتهى الإرادات, )282-281/1(.  )5(

ينظر: املحلى, )372/2(.  )6(
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القول الثالث: اإن وجد مكاًنا يف ال�سف فال ت�سح �سالته منفرًدا خلف ال�سف, 
�سيخ  اختاره  احلنابلة)1(,  مذهب  يف  قول  وهو  �ضلته,  �ضحت  يجد  مل  واإن 

الإ�سالم ابن تيمية)2(.

االأدلة واملناق�سة: 

ا�ستدل اأ�سحاب القول االأول بثالثة اأدلة: 

الدليل االأول: حديث اأن�س بن مالك  وفيه: »فقام ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص و�سففت 

اأنا واليتيم وراءه, والعجوز من ورائنا, ف�سلى لنا ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ركعتني«)3(.

وجه ال�ستدلل: يف احلديث دليل �سريح على �سحة �سالة املراأة منفردة خلف 
ال�سف, فكذلك الرجل)4(.

واعرُت�س عليه: باأن هذه ال�ضورة لي�ضت من �ضور اخللف)5(.

ويكن اأن يناق�س: باأنه اإذا ثبت �سحة �سالة املراأة منفردة خلف �سف الرجال, 
وهي غري ماأمورة باجلماعة, فيقا�س عليها �سحة �سالة الرجل خلف ال�سف.

واأُجيَب عنه من ثلثة وجوه: 

الوجه الأول: اأن وقوف املراأة خلف �سف الرجال �سنة ماأمور بها, ولو وقفت يف 
�سف الرجال لكان ذلك مكروًها... واأما وقوف الرجل وحده خلف ال�سف 

فمكروه, وترك لل�سنة باتفاقهم, فكيف يقا�س املنهي باملاأمور به)6(!.

ينظر: الإن�ساف, )288/2(.  )1(
ينظر: الفتاوى الفقهية الكربى, لبن تيمية, )326/2(. وجاء فيها: فاإن مل يجد مكاًنا في�سلي فًذا.   )2(

ينظر: الإن�ساف, )288/2(.
رواه البخاري, يف كتاب ال�سالة, باب ال�سالة على احل�سري, )�س83( رقم )380(. ورواه م�سلم, يف   )3(
كتاب امل�ضاجد وموا�ضع ال�ضلة, باب جواز اجلماعة يف النافلة وال�ضلة على احل�ضري وخمرة وثوب 

وغريها من الطاهرات, )�س331( رقم )658(.
ينظر: بدائع ال�سنائع, )146/1(.  )4(

ينظر: اإحكام الإحكام, لبن دقيق, )�س223(.  )5(
الفتاوى الفقهية الكربى, لبن تيمية, )327-326/2(.  )6(
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الوجه الثاين: اأن القيا�س ال�سحيح اإمنا هو قيا�س امل�سكوت على املن�سو�س, اأما 
قيا�س املن�سو�س على من�سو�س يخالفه فهو باطل باتفاق العلماء)1(.

الأنه مل يكن لها من ت�ضاّف, ومل  املراأة وقفت خلف ال�ضف؛  اأن  الثالث:  الوجه 
يكنها م�ساّفة الرجال, ولهذا لو كان معها يف ال�سالة امراأة لكان من حقها 
اأن تقوم معها, وكان حكمها حكم الرجل املنفرد عن �سف الرجال, ويكن اأن 
�ستدل ب�سحة �سالتها خلف ال�سف يف احلديث, اإذا مل يجد الرجل موقًفا  يمُ

اإل خلف ال�سف, فت�سح �سالته خلف ال�سف)2(.

الدليل الثاين: حديث اأبي بكرة  اأنه انتهى اإلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو راكع, فركع 

د«)3(. ا ول َتعمُ قبل اأن ي�سل اإلى ال�سف, فذكر ذلك للنبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »زادك اهلل حر�سً

�سالة  �سحة  على  فدل  منفرًدا,  �سالته  من  جزًءا  �سلى  اأنه  ال�ستدلل:  وجه 
املنفرد خلف ال�سف)4(.

واأُجيَب عنه من وجهني: 

الوجه الأول: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص نهاه عن ذلك, فال ت�سح ال�سالة بعد النهي عنه)5(.

الوجه الثاين: اأنه لي�س يف حديث اأبي بكرة  اأنه �سلى منفرًدا خلف ال�سف 
به ما  املاأمور  اأدرك من ال�سطفاف  الركوع فقد  راأ�سه من  الإمام  قبل رفع 
اأن يقف وحده ثم يجيء اآخر في�سافه يف  يكون مدرًكا للركعة, فهو مبنزلة 

القيام, فاإن هذا جائز باتفاق الأئمة)6(.

الدليل الثالث: بالقيا�س على وقوف الإمام منفرًدا)7(.

ينظر: الفتاوى الفقهية الكربى, لبن تيمية, )327-326/2(.  )1(
ينظر: الفتاوى الفقهية الكربى, لبن تيمية, )327/2(.  )2(

رواه البخاري يف كتاب الأذان, باب اإذا ركع دون ال�سف, )�س156( رقم )783(.  )3(
ينظر: املجموع �سرح املهذب, )190/4(. الفتاوى الفقهية الكربى, لبن تيمية, )326/2(.   )4(

ينظر: فتح الباري, البن رجب, )14/5(.  )5(
ينظر: الفتاوى الفقهية الكربى, لبن تيمية, )327/2(. فتح الباري, البن رجب, )15/5(.  )6(

ينظر: الفتاوى الفقهية الكربى, لبن تيمية, )326/2(.  )7(
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واأُجيَب عنه: باأن االإمام اإمنا ُقّدم؛ لرياه املاأمومون فياأتـّمون به, وهذا ُمنتٍف يف 
املاأموم)1(.

اأدلة اأ�سحاب القول الثاين والثالث: 

ا�ستدلوا على عدم �سحة �سالة املنفرد خلف ال�سف اإذا اأمكنه وجود فرجة يف 
ال�سف بدليلني: 

الدليل االأول: حديث واب�سة : »اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص راأى رجاًل ي�سلي خلف 

ال�سف وحده, فاأمره اأن يعيد ال�سالة«)2(.

الدليل الثاين: حديث علي بن �سيبان قال: خرجنا حتى قدمنا على النبي ملسو هيلع هللا ىلص, 

فبايعناه, و�سلينا خلفه, ثم �سلينا وراءه �سالة اأخرى, فق�سى ال�سالة, فراأى رجاًل 
فرًدا ي�سلي خلف ال�سف, قال: فوقف عليه نبي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حني ان�سرف قال: »ا�ستقبل 

�سالتك, ل �سالة للذي خلف ال�سف«)3(.

الأن  املنفرد؛  اال�ضتدالل: يف احلديثني دليل �ضريح على عدم �ضحة �ضلة  وجه 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأمره اأن يعيد ال�سالة)4(.

ينظر: الفتاوى الفقهية الكربى, لبن تيمية, )326/2(.  )1(
ورواه   .)682( رقم   )439/1( ال�سف,  خلف  وحده  ي�سلي  الرجل  باب  ال�سالة,  كتاب  يف  اأبوداود,  رواه   )2(
الرتمذي, يف اأبواب ال�سالة, باب ما جاء يف ال�سالة خلف ال�سف وحده, )445/1( رقم )230(. ورواه 
ال�سف وحده, )321/1( رقم  الرجل خلف  باب �سالة  فيها,  وال�سنة  ال�سالة  اإقامة  ابن ماجه, يف كتاب 
احلديث  اأئمة  عن  ت�سحيحه  تيمية  ابن  ونقل  ح�سن”.  حديث  واب�سة  “حديث  الرتمذي:  وقال   .)1004(
وقال: “واأ�سانيدهما مما تقوم بهما احلجة”. الفتاوى الفقهية الكربى, لبن تيمية, )325/2(. وقال اأحمد 
ا, وكلها اأ�سانيد  ا, ول ي�سرب بع�سها بع�سً اأن هذه الروايات يوؤيد بع�سها بع�سً “والراجح ال�سحيح  �ساكر: 

�سحاح, رواتها ثقات”. �سنن الرتمذي, )450/1(. و�سححه الألباين, ينظر: اإرواء الغليل, )323/2(.
ال�ضف  الرجل خلف  باب �ضلة  فيها,  وال�ضنة  ال�ضلة  اإقامة  كتاب  له- يف  ابن ماجه -واللفظ  رواه   )3(
وحده, )320/1( رقم )1003(. ورواه اأحمد, يف م�سند علي بن �سيبان, )224/26(. رقم )16297(. 
ح�سن اإ�سناده, النووي, يف خال�سة الأحكام, )718/2(. ونقل ابن تيمية ت�سحيحه عن اأئمة احلديث 
وقال: “واأ�سانيدهما مما تقوم بهما احلجة”. الفتاوى الفقهية الكربى, لبن تيمية, )325/2(. وقال 
الباري,  فتح  ح�سن.  اأنه  اأحمد:  الإمام  عن  ابن رجب: “ورواته كلهم ثقات من اأهل اليمامة” ونقل 

البن رجب, )18/5(. وقال حمقق امل�سند: “اإ�سناده �سحيح”.
ينظر: �سبل ال�سالم, )378/1(.  )4(
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واعرت�س عليه من اأربعة وجوه: 

الوجه االأول: اأن املراد باحلديث ال �ضلة كاملة؛ ويدل على �ضحة التاأويل اأنه ملسو هيلع هللا ىلص 
انتظره حتى فرغ, ولو كانت باطلة ملا اأقّره على ال�ستمرار فيها)1(.

ويكن اأن يجاب عنه من وجهني: 

اأن  بدليل  يفرغ من �ضلته �ضحة �ضلته؛  انتظاره حتى  يلزم من  ال  االأول: 
»ارجع  له:  قال  ثم  منها  فرغ  حتى  �سالته  يف  امل�سيء  انتظر  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 

.)2(» ؛ فاإنك مل ُت�ضلِّ ف�ضلِّ

الثاين: اأن هذا التاأويل يكن اأن ي�سح يف رواية »ل �سالة للذي خلف ال�سف« 
ولكن حديث واب�سة �سريح يف اإعادة ال�سالة, فال جمال للتاأويل)3(.

الوجه الثاين: اأن يحمل الأمر بالإعادة يف احلديثني على ال�ستحباب جمًعا بينها 
وبني حديث اأبي بكرة)4(.

واأُجيَب عنه من وجهني: 

الأول: اأن الأولى اأن يحمل حديث اأبي بكرة على العذر, وهو خ�سية الفوات مع 
ان�سمامه بقدر الإمكان, وحديث واب�سة لغري عذر يف جميع ال�سالة)5(.

بل  بكرة  اأبي  حديث  يعار�س  ال  فيقال:  بينهما  يجمع  اأن  ميكن  كما  الثاين: 
اأبا بكرة باالإعادة؛ الأنه كان معذوًرا بجهله,  ملسو هيلع هللا ىلص  ياأمر  يوافقه, واإمنا مل 
باحلكم,  عاملًا  كان  باأنه  ال�سف  خلف  �سلى  ملن  بالإعادة  اأمره  ويحمل 

فيدل على بطالن ال�سالة)6(.

ينظر: املجموع �سرح املهذب, )190/4(. البناية, )341/2(. فتح الباري, البن رجب, )19/5(.  )1(
رواه البخاري -من حديث اأبي هريرة - يف كتاب الأذان, باب اأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص الذي ل يتم ركوعه   )2(

بالإعادة, )�س158( رقم )793(.
ينظر: فتح الباري, البن رجب, )19/5(.  )3(

ينظر: املجموع �سرح املهذب, )190/4(. بداية املجتهد, )159/1(.  )4(
ينظر: �سبل ال�سالم, )378/1(.  )5(
ينظر: �سبل ال�سالم, )378/1(.  )6(
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الوجه الثالث: اأن الأمر بالإعادة �ساذ, ولو ثبت فيحتمل اأنه كان بينه وبني الإمام 
ما مينع االقتداء, ويف احلديث ما يدل عليه؛ فاإنه قال: يف حجرة من االأر�س, 

اأي ناحية)1(.

�سريح يف  ال�سف«  ملنفرد خلف  »ل �سالة  قوله:  اأن  عنه:  يمُجاب  اأن  ويكن 
التعليل باأن انفراده يف ال�ضف, �ضبب بطلن �ضلته.

الوجه الرابع: اأن هذا القول ُمعاَر�س مبا لو تبني اأن من بجانبه كان حمدًثا فتجوز 
�سالته بالإجماع, واإن كان هو منفرًدا خلف ال�سف حقيقة)2(.

ودعوى  ت�سح �سالته,  فال  بجانبه حمدث,  من  باأن  يعلم  كان  اإن  عنه:  ويمُجاب 
ف�سالته  حمدًثا  كان  بجانبه  من  اأن  يعلم  مل  واإن  �سحيحة,  غري  الإجماع 

�ضحيحة؛ الأنه ال يوؤاخذ االإن�ضان مبا ال يعلم)3(.

وا�ستدل اأ�سحاب القول الثالث على �سحة �سالة املنفرد خلف ال�سف اإن مل يجد 
مكاًنا بدليلني: 

�ستدل به على �سحة �سالة املراأة منفردة اإذا مل جتد  الدليل االأول: حديث اأن�س, فيمُ

من ي�سف معها, فكذلك ت�سح �سالة الرجل منفرًدا اإذا مل يجد مكاًنا يف ال�سف)4(. 

اأن الواجبات ت�سقط بالعجز عنها, ومن  الدليل الثاين: قواعد ال�سريعة العامة 

مل يجد مكاًنا يف ال�ضف, مل ي�ضرع له اأن ينبه اأحًدا؛ ل�ضعف احلديث الوارد فيه, فهو 
عاجز عن حت�سيل من ي�سطف معه, في�سقط عنه, وت�سح �سالته)5(.

الرتجيح: 

بالنظر يف الأقوال ال�سابقة واأدلتهم, وما ورد عليها من مناق�سات يظهر رجحان 

ينظر: بدائع ال�سنائع, )146/1(.  )1(

ينظر: بدائع ال�سنائع, )146/1(.  )2(
ينظر: ك�ساف القناع, )489/1(. �سرح منتهى الإرادات, )281/1(.  )3(

ينظر: الفتاوى الفقهية الكربى, لبن تيمية, )327/2(.  )4(

ينظر: الفتاوى الفقهية الكربى, لبن تيمية, )327/2(.  )5(
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اأدلته, و�ضلمتها من االعرتا�ضات املوؤثرة, وموافقته مع قواعد  القول الثالث؛ لقوة 
ال�سريعة العامة, وهو و�سط بني الأقوال الأخرى.

�سبب اخلالف: 

ميكن اإجمال �ضبب اخللف يف �ضببني: 

 . الأول: اختالفهم يف ت�سحيح حديث واب�سة

الثاين: على الت�سليم ب�سحة حديث واب�سة  فهو ُمعار�س بحديث اأن�س يف 
اأنه ركع دون    بكرة  اأبي  ال�سف, وحديث  العجوز وحدها خلف  قيام 
ال�سف فلم ياأمره ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالإعادة. وبناًء على ذلك تباينت وجهات 

نظر الفقهاء يف اجلمع بينهم)1(.

بقي اأن اأبني حكم تنبيه �سخ�س من ال�سف لي�سلي مع املنفرد: 

اختلف الفقهاء يف م�سروعية تنبيه �سخ�س من ال�سف لي�سلي مع املنفرد, على 
قولني: 

قول  وهو  معه,  لي�ضلي  ال�ضف؛  من  �ضخ�س  تنبيه  للمنفرد  ُي�ضرع  االأول:  القول 
احلنفية)2(, وال�سافعية)3(, واحلنابلة)4(, والظاهرية)5(.

ا من ال�سف لي�سلي معه, وهو قول  القول الثاين: ل ي�سرع للمنفرد اأن ينبه �سخ�سً
املالكية)6(.

بداية املجتهد, )159/1(.  )1(
وينبغي اإذا مل يجد فرجة اأن ينتظر من يدخل امل�سجد, فاإن مل يجد وخاف فوت الركعة جذب من ال�سف   )2(

من يقف معه. ينظر: بدائع ال�سنائع, )146/1, 218(. البناية, )341/2(. رد املحتار, )647/1(.
وي�ضتحب له اأن يجذب اأحًدا من ال�ضف؛ خروًجا من اخللف يف �ضحة �ضلة املنفرد. ينظر: املجموع   )3(

�سرح املهذب, )188/4-189(. حتفة املحتاج, )310/2-311(. مغني املحتاج, )494-493/1(. 
فاإن مل يكنه نبه من يقوم معه, ول يجذبه. فاحلنابلة يفرقون بني التنبيه واجلذب. ينظر: الإن�ساف,   )4(

)288/2(. ك�ساف القناع, )490/1(. �سرح منتهى الإرادات, )282-281/1(.
ينظر: املحلى, )372/2(. وجاء فيه: “فاإن مل يجد يف ال�سف مدخاًل فليجتذب اإلى نف�سه رجاًل ي�سلي   )5(

معه, فاإن مل يقدر فلريجع, ول ي�سل وحده خلف ال�سف”.
فاإن وجد مكاًنا يف ال�سف كره له اأن ي�سلي منفرًدا, واإن مل يجد فال كراهة, ويف كال احلالني,=  )6(
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ا�ستدل اأ�سحاب القول االأول بثالثة اأدلة: 

الدليل االأول: حديث واب�سة  قال: »راأى ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رجاًل �سّلى خلف 

اإليك  جررت  اأو  ال�سف  اإلى  و�سلت  األ  وحده  امل�سلي  اأيها  فقال:  وحده,  ال�سفوف 
رجاًل فقام معك, اأعد ال�سالة«)1(.

واأجيب عنه: باأنه �ضعيف كما يف تخريجه.

الدليل الثاين: جوازه لدعاء احلاجة اإليه, ك�ضجود: على ظهر اإن�ضان, اأو قدمه؛ 

لزحام)2(.

الدليل الثالث: الأن الواجب ال يتم اإال به)3(.

ويكن اأن يجاب عنهما: اأن عدم وجود مكان يف ال�سف عذر له, فت�سح �سالته 
منفرًدا؛ للعذر, فتنتفي احلاجة التي ذكروها, وال يكون التنبيه واجًبا حينئذ.

ا�ستدل اأ�سحاب القول الثاين على عدم التنبيه بثالثة اأدلة: 

الدليل االأول: ملا فيه من الت�سرف فيه بغري اإذنه)4(.

الدليل الثاين: اأن فيه اإخراًجا للمنبه من ال�ضف الفا�ضل اإلى املف�ضول)5(.

للدردير,  الكبري,  ال�سرح  ينظر: مواهب اجلليل, )114/2(.  املتقدم.  ال�ضف  اأحًدا من  = ل يجذب 
)334/1(. �ضرح اخلر�ضي, )33/2(.

�ضعيف”.  وهو  اإ�ضمعيل  ابن  ال�ضري  به  “تفرد  وقال:   .)105/3( الكربى,  ال�سنن  يف  البيهقي,  رواه   )1(
ورواه اأبو داود يف املرا�سيل ولفظه: “قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن جاء رجل فلم يجد اأحًدا فليختلج اإليه رجاًل 
من ال�سف فليقم معه فما اأعظم اأجر املختلج«”. )�س116(. و�ضعفه النووي, يف خل�ضة االأحكام, 
رجاًل  اجرترت  اأو  �سًفا  و�سلت  تكون  »األ  زيادة:  ال�سري  رواية  “ويف  امل�سند:  حمقق  قال   .)720/2(
اإليك«. وال�سري مرتوك ل ي�سلح للمتابعة”. م�سند اأحمد, )526/29(. و�ضعفها االألباين, ينظر: اإرواء 

الغليل, )327/2(.
ينظر: املغني, )56/3(. �سرح منتهى الإرادات, )282/1(.  )2(

ينظر: �سرح منتهى الإرادات, )282/1(.  )3(
ينظر: املغني, )56/3(.  )4(

ينظر: ال�سرح املمتع, ل بن عثيمني )273/4(.  )5(
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واحلركة  ال�ضف,  يف  اخللل  من  املنبه  رجوع  على  يرتتب  ما  الثالث:  الدليل 

لت�سويته)1(.

الرتجيح: 

يظهر عدم م�ضروعية تنبيه اأحد من ال�ضف؛ ل�ضعف احلديث, وملا يرتتب عليه 
من اخللل يف ال�ضف.

وبناء على ما �سبق من الأقوال يكن اأن تخّرج امل�ساألة على الأقوال ال�سابقة فيقال: 

�ضلة  �ضحة  يرون  الأنهم  اإ�ضكال؛  بل  االأول  القول  على  منفرًدا  �ضلته  ت�ضح 
املنفرد خلف ال�سف.

ول ت�سح �سالته على القول الثاين اإل اإذا نّبه من ي�سلي معه, فت�سح حينئذ.

اأما على القول الثالث, فهو حمل نظر, والذي يظهر يل �ضحة �ضلته على قولهم؛ 
الأنه عاجز حكًما؛ للإلزام بالتباعد بني امل�ضلني, وهو يف معنى العجز احلقيقي.

ينظر: ال�سرح املمتع, ل بن عثيمني )273/4(.  )1(
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اخلامتة

واأ�سلي  البحث,  هذا  اإمتام  من  واأعان  ي�ّسر  ما  على  واأ�سكره  تعالى  اهلل  اأحمد 
واأ�سلم على من بعثه رحمة للعاملني وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. ويف نهاية هذا البحث 

اأذكر اأهم النتائج: 

اأهم النتائج: 

• بها 	 التي ير  الأحوال  ال�سريعة, و�سالحها لكل زمان ومكان, وجلميع  كمال 
امل�سلمون.

• اأن الراجح وجوب �سالة اجلماعة, ولكنها لي�ست �سرًطا ل�سحة ال�سالة.	

• املعدية, 	 االأمرا�س  انت�ضار  موؤقًتا؛ خ�ضية  اإيقاف �ضلة اجلماعة  مانع من  ال 
على اأن ي�ضدر من جهات علمية بعد ا�ضت�ضارة اأهل االخت�ضا�س من االأطباء؛ 

حتقيًقا ملق�ضد ال�ضريعة يف حفظ االأنف�س, واالأموال.

• يف 	 بالتباعد  التوجيهات  يعار�س  وال  ال�ضفوف,  بت�ضوية  االأمر  للإمام  ي�ضرع 
ال�سالة.

• م�سروعية التباعد يف ال�سالة خ�سية انت�سار الوباء, من غري خالف �سواء قيل: 	
بوجوب الرتا�ّس يف ال�ضفوف اأو قيل: باال�ضتحباب؛ لوجود احلاجة املبيحة.

• من جاء وال�سف مكتمل -مع وجود فراغات بني امل�سلني بناء على التوجيه 	
بالتباعد؛ خ�ضية انت�ضار الوباء- فل باأ�س اأن ي�ضلي يف ال�ضف منفرًدا؛ الأنه 

يف حكم العاجز عن الوقوف يف ال�سف.
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قائمة امل�سادر واملراجع
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اإحكام االأحكام �ضرح عمدة االأحكام, للحافظ تقي الدين ابن دقيق العيد, حققه . 2

اأحمد �ضاكر, مكتبة ال�ضنة, ط: 1, 1414هـ.
الألباين, . 3 الدين  نا�سر  ملحمد  ال�سبيل,  منار  اأحاديث  تخريج  يف  الغليل  اإرواء 

املكتب االإ�ضلمي, اإ�ضراف: زهري ال�ضاوي�س, ط: 2, 1405هـ.
االإتقان يف علوم القراآن, للحافظ جلل الدين ال�ضيوطي. بدون دار.. 4
ل�ضهاب . 5 واالإمام,  القا�ضي  وت�ضرفات  االأحكام  عن  الفتاوى  متييز  يف  االإحكام 

الدي اأبي العبا�س اأحمد بن اإدري�س القرايف, اعتنى به د. عبدالفتاح اأبو غدة, 
دار الب�ضائر االإ�ضلمية, بريوت, ط: 2, 1416هـ.

االأ�ضباه والنظائر, للحافظ جلل الدين ال�ضيوطي, دار الكتب العلمية, بريوت . 6
لبنان.

االإ�ضراف على مذاهب العلماء, للحافظ اأبي بكر حممد بن اإبراهيم بن املنذر, . 7
مكة  مكتبة  الأن�ساري,  �سغري  حماد  اأبو  د.  اأحاديثه  واأخرج  له  وقدم  حققه 

الثقافية, ط: 1, 1428هـ.
الإف�ساح عن معاين ال�سحاح, للوزير اأبي املظفر يحيى بن حممد بن هبرية, . 8

حتقيق د. حممد عبيدي, مركز فجر للطباعة والن�سر, القاهرة.
االإن�ضاف يف معرفة الراجح من اخللف على مذهب االإمام اأحمد بن حنبل, . 9

حممد  وحققه:  �سححه  املرداوي,  �سليمان  بن  علي  احل�سن  اأبي  الدين  لعالء 
حامد الفقي. دار اإحياء الرتاث العربي, ط: 2.

بدائع ال�ضنائع يف ترتيب ال�ضرائع, لعلء الدين اأبي بكر بن م�ضعود الكا�ضاين, . 10
دار الفكر, ط: 1, 1417هـ. 

بلغة ال�سالك لأقرب امل�سالك على ال�سرح ال�سغري = )حا�سية ال�ساوي( لأحمد . 11
ال�ضاوي, �ضبطه: حممد عبدال�ضلم, دار الكتب العلمية, ط: 1, 1415هـ.
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1420هـ.
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1416هـ.
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الآبي . 22 عبدال�سميع  بن  �سالح  للعالمة  خليل,  خمت�سر  �سرح  الإكليل  جواهر 

االأزهري, �ضبطه: حممد اخلالدي, دار الكتب العلمية, ط: 1, 1417هـ.
حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري, ل�سم�س الدين حممد بن اأحمد بن عرفة . 23

الد�ضوقي, دار اإحياء الكتب العربية عي�ضى البابي احللبي. 
خل�ضة االأحكام يف مهمات ال�ضنن وقواعد االإ�ضلم, للحافظ اأبي زكريا يحيى بن . 24
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�ضرف الدين النووي, حققه: ح�ضني اجلمل, موؤ�ض�ضة الر�ضالة, ط: 1, 1439هـ.
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ملخص البحث

ت�سمنت الدرا�سة بيان الأحكام الفقهية املتعلقة ب�سالة العيدين يف البيوت خوًفا 
من انت�ضار االأوبئة عموًما والتطبيق على وباء كورونا على وجه اخل�ضو�س وذلك بني 

امل�سلني.

كورونا يف خم�ضة مطالب:  بوباء  فيه  بتمهيد: عّرف  للدرا�ضة  الباحث  مّهد  وقد 
املطلب االأول: يف بيان مفهوم الوباء, واملطلب الثاين: يف الفرق بني الوباء والطاعون, 
مر�س  كان  اإذا  فيما  الرابع:  واملطلب  كورونا,  بوباء  التعريف  يف  الثالث:  واملطلب 
كورونا وباًء, اأم لي�س بوباء؟ واملطلب اخلام�س: يف الطرق ال�ضرعية للوقاية من االأوبئة 

والطواعني. 

ثم حتدث الباحث عن اأحكام �سالة العيدين يف البيوت خوًفا من انت�سار الوباء 
�سالة  ترك  حكم  فيه  بنّي  الأول:  املبحث  مباحث:  �سبعة  خالل  من  امل�سلني,  بني 
العيدين يف امل�سليات وامل�ساجد جماعة خوًفا من انت�سار الوباء, واملبحث الثاين: بنّي 
فيه م�ضروعية �ضلة العيدين يف البيوت ب�ضبب الوباء, واملبحث الثالث: بنّي فيه احلكم 
التكليفي ل�ضلة العيدين يف البيوت ب�ضبب الوباء, من حيث الوجوب اأو اال�ضتحباب, 
واملبحث الرابع: بنّي فيه م�ضروعية اجلماعة ل�ضلة العيدين يف البيوت ب�ضبب الوباء, 
واملبحث  الوباء,  ب�ضبب  البيوت  العيدين يف  بنّي فيه �ضفة �ضلة  واملبحث اخلام�س: 
ال�ضاد�س: بنّي فيه حكم اخلطبة بعد �ضلة العيدين يف البيوت ب�ضبب الوباء, واملبحث 
ثم ختم  النازلة,  ال�سرعية يف هذه  والهيئات  العلماء,  فتاوى  ال�سابع: يف ذكر بع�س 

الباحث باأهم النتائج والتو�سيات.

الكلمات املفتاحية:  �سالة - العيد - البيوت - الوباء- كورونا
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Research Summary
The study included a statement of jurisprudential rulings related 

to Eid prayers at home for fear of the spread of epidemics in general 
and application to the Corona epidemic in particular, among the 
worshipers.

Where the researcher paved the study with a prelude: he defined 
the corona epidemic in five demands: The first requirement: in 
explaining the concept of the epidemic, and the second requirement: 
in the difference between the epidemic and the plague, and the 
third requirement: in the definition of the corona epidemic, and the 
fourth request: whether the corona disease is a pandemic, or Not 
an epidemic? The fifth requirement: in the legal ways to prevent 
epidemics and plagues.

 Then the researcher talked about the provisions of Eid prayers in 
the home for fear of the spread of the epidemic among the worshipers, 
through six topics: The first topic: between the rule of leaving the Eid 
prayer in the chapels and mosques in congregation for fear of the spread 
of the epidemic, and the second topic: he showed the legitimacy of Eid 
prayers in the homes because The epidemic, and the third topic: it shows 
the ruling on the commissioning of Eid prayers at home because of the 
epidemic, in terms of obligatory or desirable, and the fourth topic: it 
outlines the legitimacy of the congregation to perform Eid prayers in 
the homes because of the epidemic, and the fifth topic: it shows the 
description of the Eid prayers in homes due to the epidemic, and the 
topic The sixth: He mentioned the ruling of the sermon after the two 
Eid prayers in the homes due to the epidemic, and the seventh topic: In 
mentioning some of the scholars ’fatwas, jurisprudence councils and 
legal bodies in this coming down, then the researcher concluded the 
most important results and recommendations.

key words: Prayer - Eid - Houses - Epidemic - Corona
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني, وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني, نبينا 
حممد, وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني؛ وبعد: 

 يبتلي اخللق بال�ضراء وال�ضراء لعلهم يت�ضرعون, ويرجعون  فاإن اهلل 
 عباده املوؤمنني باالأ�ضقام واالأمرا�س, لتكفري  , فقد يبتلي  اإليه 

�سيئاتهم, ولرفع درجاتهم, ولتمحي�سهم.

الأوبئة  ببع�س  الإ�سالم  ع�سور  بع�س  يف  عباده    اهلل  ابتلى  ولقد 
اخلطرية التي ح�ضدت االأرواح واالأنف�س, فمات -ب�ضببها- كثري من امل�ضلمني, يقول 
كثرية  و�سبعمائة(  واأربعني  ت�سع  �سنة  )اأعنى  ال�سنة  “وكانت هذه  بردي:  تغري  ابن 
ا الوباء الذي مل يقع مثله يف  الوباء والف�ساد مب�سر وال�سام... ومع هذا كان فيها اأي�سً
�ضالف االأع�ضار, فاإنه كان ابتداأ باأر�س م�ضر اآخر اأيام التخ�ضري يف ف�ضل اخلريف 
اأثناء �سنة ثمان واأربعني, فما اأهّل املحّرم �سنة ت�سع واأربعني حتى ا�ستهر وا�ستّد  يف 
بديار م�سر يف �سعبان ورم�سان و�سّوال, وارتفع يف ن�سف ذي القعدة, فكان يوت 
بالقاهرة وم�سر ما بني ع�سرة اآلف اإلى خم�سة ع�سر األف نف�س اإلى ع�سرين األف نف�س 
يف كّل يوم, وعملت النا�س التوابيت والّدكك لتغ�سيل املوتى لل�سبيل بغري اأجرة, وحمل 
اأكرث املوتى على األواح اخل�ضب وعلى ال�ضلمل واالأبواب, وحفرت احلفائر واألقيت فيها 
املوتى, فكانت احلفرية يمُدفن فيها الثالثون والأربعون واأكرث, وكان املوت بالّطاعون, 
يب�ضق االإن�ضان دما ثّم ي�ضيح وميوت؛ ومع هذا عّم الغلء الدنيا جميعها, ومل يكن 
هذا الوباء كما عهد يف اإقليم دون اإقليم, بل عم اأقاليم االأر�س �ضرًقا وغرًبا و�ضمااًل 
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ووح�س  ال�سماء  وطري  البحر  حيتان  حتى  وغريهم,  اآدم  بنى  اأجنا�س  جميع  وجنوًبا 
الرّب”)1(.

من  وباء  العامل  بالد  من  الكثري  عّم  )1441هـ(  �سنة  الهجرية  ال�سنة  هذه  ويف 
اأال  النا�س,  الكثري من  واأ�ضاب  االأرواح,  الكثري من  والذي ح�ضد  االأوبئة اخلطرية, 
وهو فايرو�س كورونا اجلديد, اأو ما ي�سمى بامل�سطلح الطبي )كوفيد-19( اجلديد, 
وقد اتخذت الكثري من الدول يف العامل, ومنها الدول العربية والإ�سالمية التدابري 
الوقائية؛ للمنع اأو للتقليل من تف�ضي وانت�ضار هذا الوباء الفتاك, والذي ح�ضد اأرواح 

مئات الآلف من الب�سر, واأ�ساب املاليني. 

ومن هذه التدابري الوقائية ما يمُعرف باحلجر املنزيل, فيمكث النا�س يف منازلهم, 
ومُينعون من اخلروج اإال لل�ضرورة اأو للحاجة؛ حفاًظا على اأرواحهم من الهلك, اأو 
اإغلق  االآثار  من  التدابري  على هذه  ترتب  ولقد  الوباء اخلطري,  بهذا  االإ�ضابة  من 
امل�ساجد, وتوقف اأداء �سالة اجلمعة, واجلماعة, واأغلقت املدار�س واجلامعات, ودور 
التحفيظ, واالأ�ضواق, واملحال التجارية, ومنع النا�س من كثري من مظاهر االجتماع, 

واملنا�سبات الجتماعية كاإقامة حفالت الأعرا�س, وغريها من مظاهر الجتماع.

اإقامة �سالة  ت�ساوؤلت عن حكم  املبارك وردت عدة  الفطر  وملا قرب وقت عيد 
العيدين يف هذه احلالة, ل �سيما واأن الوباء ل يزال يح�سد اآلف الأرواح, وينت�سر بني 
ماليني النا�س ب�سرعة كبرية, ويف ظل اتخاذ الدول الإ�سالمية التدابري للوقاية من 

هذا الوباء الفتاك.

ولقد اأراد الباحث اأن ي�سهم -بجهد املقل- يف اإي�ساح بع�س اأحكام هذه ال�سعرية 
العظيمة, وهي اإقامة �سالة العيدين يف البيوت يف حني ا�ستمر هذا الوباء, ومل ياأذن 
كاإجراء  امل�ساجد,  يف  اأو  امل�سليات,  يف  العيدين  �سالة  باإقامة  امل�سلمني  اأمر  ويل 
احرتازي؛ خوًفا من انت�ضار هذا الوباء بني امل�ضلني, واإذا مل يتمكن النا�س من اخلروج 

النجوم الزاهرة يف ملوك م�سر والقاهرة )195/10(.  )1(
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اإلى امل�ضليات, اأو امل�ضاجد؛ الأداء �ضلة عيد الفطر املبارك, وكذا عيد االأ�ضحى يف 
حال ا�ستمرار وباء كورونا.

اأهمية املو�سوع واأ�سباب اختياره: 
ما دفعني اإلى اختيار هذا املو�ضوع اأمور؛ منها: 

معاجلة هذا املو�ضوع الآثار نازلة من النوازل املعا�ضرة على �ضعرية من �ضعائر . 1
الإ�سالم الظاهرة.

خفاء حكم هذه النازلة امل�ستجدة على كثري من امل�سلمني يف هذا الوقت.. 2

االإ�ضلم يف ظل . 3 اإقامة �ضعرية من �ضعائر  اأن هذا املو�ضوع يبحث عن حكم 
هذا الوباء.

يتحدث عن هذه احلادثة يف ظل . 4 عدم وجود بحث م�ضتقل -ح�ضب علمي- 
وباء كورونا.

الرغبة يف اإثراء هذه النازلة بالدرا�ضة؛ للو�ضول للحلول ال�ضرعية الآثار هذه . 5
النازلة على العبادات.

م�سكلة البحث: 
من  )1441هـ(  العام  هذا  العيدين  �سالة  اأداء  تعّذر  يف  البحث  م�سكلة  تكمن 
الهجرة يف امل�ضليات, اأو يف امل�ضاجد جماعًة يف كثري من بلد امل�ضلمني؛ وذلك خوًفا 
من  منًعا  الدول؛  اتخذته  الذي  الوقائي  املنزيل  احلجر  وب�ضبب  الوباء,  انت�ضار  من 
انت�ضار فريو�س كورونا بني امل�ضلني؛ وحفاًظا على اأرواحهم من الهلك؛ لهذا ميكن 

طرح الت�ساوؤلت الآتية: 

من . 1 خوًفا  جماعة؛  وامل�ضاجد  امل�ضليات  يف  العيدين  �ضلة  ترك  يجوز  هل 
انت�سار كورونا؟

وهل يجوز اأداء �ضلة العيدين يف البيوت؛ خوًفا من انت�ضار كورونا؟. 2



د. هاني بن الربك بن عبيد باصلعة

العدد  احلادي واخلمسون  171العدد  احلادي واخلمسون 170

وما احلكم ال�سرعي التكليفي يف البيوت من حيث الوجوب اأو ال�ستحباب؟. 3

واإذا جاز اأداوؤها يف البيوت, فهل ي�ضرتط ل�ضحتها اجلماعة, اأم اأنها يجوز . 4
اأن ت�سلى فرادى؟

وكيف ت�سلى من حيث عدد الركعات, هل ركعتان اأم اأربًعا, بتكبريات زوائد . 5
اأم ل؟ 

وهل ي�ضرع لها خطبة بعد ال�ضلة اأم ال ت�ضرع اخلطبة؟. 6

اأهداف البحث: 
حكم  ببيان  وذلك  املطروحة:  الت�ساوؤلت  عن  الإجابة  اإلى  الدرا�سة  هذه  تهدف 
ترك �ضلة العيدين يف امل�ضليات وامل�ضاجد جماعة؛ خوًفا من انت�ضار الوباء, وبيان 
حكم �سالة العيدين يف البيوت عند تعذر اأداءها يف امل�سلى اأو يف امل�سجد خوًفا من 
انت�سار الوباء, وبيان حكم �سالتها فرادى من غري جماعة, وبيان عدد ركعاتها اإذا 
�ضليت يف البيوت, وبيان �ضفتها من حيث التكبريات الزوائد, وبيان حكم اخلطبة 

بعد ال�سالة.

الدرا�سات ال�سابقة: 
 هذا املو�ضوع م�ضتجد يف اأحكام �ضلة العيدين يف ظل هذه النازلة “وباء كورونا 
اجلديد”, واإن كان العلماء قدًيا حتدثوا عن بع�س اأحكام الأوبئة على وجه العموم, 
اأحكام �سالة  تبني  درا�سة خا�سة  على  القا�سر-  علمي  اأقف -يف حدود  اأين مل  اإل 
العيدين يف البيوت يف ظل الأوبئة عموًما, ومعاجلة اأهداف الدرا�سة على وجه املقارنة 
بني املذاهب, وكذا مل اأقف على درا�ضة حديثة حتدثت عن اأحكام �ضلة العيدين يف 

البيوت يف ظل هذه النازلة حتى كتابة البحث. 

كما توجد بع�س الدرا�ضات يف اأحكام العيدين, ولكنها مل تتعر�س الأحكام ال�ضلة 
يف البيوت يف ظل هذه اجلائحة, لذا جاء هذا البحث ليجلي -باإذن اهلل- اأحكام هذه 

النازلة.
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خطة البحث: 
يتكون البحث من: مقدمة, ومتهيد, و�سبعة مباحث, وخامتة.

املقدمة: وت�ضتمل على: اأهمية املو�ضوع واأ�ضباب اختياره, وم�ضكلة البحث, واأهدافه, 
والدرا�سات ال�سابقة, وخطة البحث, ومنهج البحث.

التمهيد: يف التعريف بوباء كورونا, وفيه خم�ضة مطالب: 

املطلب االأول: تعريف الوباء؛ وفيه م�ضاألتان: 

امل�ساألة الأولى: تعريف الوباء يف اللغة.

امل�ساألة الثانية: تعريف الوباء يف ال�سطالح.

املطلب الثاين: الفرق بني الوباء والطاعون.

املطلب الثالث: التعريف بوباء كورونا.

املطلب الرابع: هل ُيعّد كورونا وباًء؟

املطلب اخلام�س: الطرق ال�ضرعية للوقاية من االأوبئة والطواعني.

املبحث الأول: ترك �سالة العيدين يف امل�سليات وامل�ساجد جماعة خوًفا من انت�سار 
الوباء.

املبحث الثاين: م�ضروعية �ضلة العيدين يف البيوت ب�ضبب الوباء.

املبحث الثالث: احلكم التكليفي ل�ضلة العيدين يف البيوت ب�ضبب الوباء.

املبحث الرابع: م�ضروعية اجلماعة ل�ضلة العيدين يف البيوت ب�ضبب الوباء.

املبحث اخلام�س: �ضفة �ضلة العيدين يف البيوت ب�ضبب الوباء. 

املبحث ال�ضاد�س: حكم اخلطبة بعد �ضلة العيدين يف البيوت ب�ضبب الوباء.

هذه  يف  ال�سرعية  والهيئات  املعا�سرين,  العلماء  فتاوى  بع�س  ذكر  ال�سابع:  املبحث 
النازلة.
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اخلامتة: ختمت البحث بخامتة بينت فيها اأهم النتائج والتو�ضيات.

منهج البحث: 
 �سرت يف كتابة هذا البحث على املنهج ال�ستقرائي, التحليلي, التطبيقي, فقام 
الباحث با�ضتقراء امل�ضائل املتعلقة باملو�ضوع, ثم حتليلها ودرا�ضتها وذكر كلم العلماء 
فيها, واأدلتهم, ومناق�ضتها, ثم تطبيقها على امل�ضائل املعا�ضرة املراد بيان حكمها؛ 

وكانت اإجراءات البحث كالآتي: 

جمعت امل�سائل املراد درا�ستها.. 1

و�ضعت ت�ضوًرا خمت�ضًرا للم�ضاألة املراد درا�ضتها.. 2

خرجت امل�ضاألة غري املن�ضو�س عليها يف كتب الفقهاء على املن�ضو�س عليها . 3
من كالم الفقهاء.

در�ست امل�ساألة املن�سو�س عليها درا�سة فقهية مقارنة اإن كانت خمتلًفا فيها, . 4
وبينت امل�ساألة املجمع عليها.

اأمكن . 5 اإن  عليها  املن�سو�س  امل�ساألة  حكم  على  املعا�سرة  امل�ساألة  حكم  بنيت 
اإحلاقها بها يف احلكم.

وّثقت مذاهب الفقهاء من م�ضادرها.. 6

عزوت الآيات القراآنية اإلى امل�سحف ال�سريف.. 7

يف . 8 تكن  مل  اإن  �سحتها  بيان  مع  م�سادرها,  من  النبوية  الأحاديث  خّرجت 
ال�سحيحني.

خّرجت الآثار عن ال�سحابة من مظانها.. 9
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التمهيد

يف التعريف بوباء كورونا

وفيه خم�س مطالب: 

املطلب االأول
تعريف الوباء

وفيه م�ساألتان

امل�ساألة االأولى: تعريف الوباء لغة.

لعلماء اللغة يف تعريف الوباء اجتاهان: 

اخلليل:  قال  عام؛  مر�س  بكل  ا  واأي�ضً بالطاعون,  الوباء  يعّرفون  االأول:  االجتاه 
ا كّل َمَر�س عاّم, تقول: اأ�ضاب اأهل  “وباأ: الوباء, مهموز: الّطاعون, وهو اأي�ضً
ها, وقد ا�ضتوباأتها.. وقد  �ضُ الكورة العام وباء �ضديد.. واأر�ٌس َوِبئة, اإذا كرث َمرجْ

, َوباءًة, اإذا َكرُثت اأمرا�ضها”)1(. ُبوؤُ َوُبوؤَت, َتوجْ

االجتاه الثاين: يعّرفون الوباء باأنه كل مر�س عام؛ قال اجلوهري: “الوباأ: يد 
ويق�ضر: مر�س عام, وجمع املق�ضور: اأوباء, وجمع املمدود: اأوبئة. وقد وبئت 
االأر�س توباأ وباأ فهي موبوءة, اإذا كرث مر�ضها. وكذلك وبئت توباأ وباءة مثل 
اأوباأت فهى  ثالثة:  لغة  وفيه  وفعيلة.  فعلة  ووبيئة على  وبئة  مته متاهة, فهى 
املحكم  وانظر:  للخليل )418/8(,  العني  وابن منظور.  الأثري,  وابن  �سيده,  ابن  تعريفه عرفه  ومبثل   )1(
االأثري )144/5(,  البن  واالأثر  النهاية يف غريب احلديث  �سيده )566/10(,  لبن  الأعظم  واملحيط 

ل�سان العرب لبن منظور )189/1(.
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موبئة. وا�ضتوباأت االأر�س: وجدتها وبئة, ووباأت اإليه بالفتح, واأوباأت: لغة يف 
وماأت واأوماأت, اإذا اأ�سرت اإليه”)1(.

فالوباء: هو كل مر�س عام, ومنه الطاعون. فالطاعون هو مر�س عام, فريجع 
اإلى املعنى الثاين. 

امل�ساألة الثانية: تعريف الوباء ا�سطالًحا: 

عّرف الفقهاء الوباء بعدة تعريفات منها: 

كل مر�س عام, فكل طاعون يف ذلك وباء, وال ينعك�س)2(.. 1

كل ما يكرث منه املوت كال�سعال, والريح, ل خ�سو�س الطاعون, وقيل: املراد . 2
به خ�سو�س الطاعون)3(.

مر�س الكثريين من النا�س يف جهة من االأر�س دون �ضائر اجلهات, ويكون . 3
نوًعا  مر�ضهم  ويكون  وغريها,  الكرثة  يف  اأمرا�س  من  للمعتاد  خمالًفا 

واحًدا)4(.

وقد عّرف املعا�سرون من اللغويني والأطباء الوباء بعدة تعريفات منها: 

تعريف معجم اللغة املعا�سر باأنه: “كل مر�س �ضديد العدوى, �ضريع االنت�ضار, . 1
من مكان اإلى مكان, ي�ضيب االإن�ضان, واحليوان والنبات, وعادة يكون قاتًل 

كالطاعون”)5(.
ومبثل تعريف اجلوهري عرفه املطرزي. تاج اللغة و�سحاح العربية, للجوهري )79/1(, وانظر: املغرب   )1(

يف ترتيب املعرب للمطرزي )�س: 475(.
عرفه به ابن جنيم احلنفي. النهر الفائق �ضرح كنز الدقائق )376/1(, وانظر: منحة اخلالق البن   )2(

عابدين )181/2( 
الفواكه الدواين على ر�سالة ابن اأبي زيد القريواين )341/2(.   )3(

�سرح النووي على م�سلم )204/14(.  )4(
معجم اللغة العربية املعا�سر )2392/3(.  )5(
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جاء يف املو�سوعة الطبية احلديثة باأن الوباء: “كل مر�س ي�ضيب عدًدا كبرًيا . 2
من النا�س, يف منطقة واحدة, يف مدة ق�ضرية من الزمن, فاإن اأ�ضاب املر�س 

عدًدا عظيًما من النا�س يف منطقة جغرافية �سا�سعة �سمي وباًء عاملًيا”)1(.

املطلب الثاين
الفرق بني الوباء والطاعون

من خالل كالم اأهل اللغة والفقهاء يتبني اأن للعلماء م�سلكني يف ذكر اأوجه الفرق 
بني الوباء والطاعون: 

واحًدا,  �سيًئا  يجعلهما  بل  والوباء,  الطاعون  بني  يفّرق  ل  من  الأول:  امل�سلك 
فالطاعون عندهم هو الوباء؛ فكل وباء طاعون, وكل طاعون وباء, كما تقدم 

يف الجتاه الأول من امل�ساألة الأولى.

من  اأعم  الوباء  فجعل  والوباء,  الطاعون  بني  فرق  من  وهم  الثاين:  امل�سلك 
الطاعون, فالطاعون نوع من الوباء, وهو عبارة عن قروح تخرج يف اجل�سد, 
كاالآباط واالأيدي واالأ�ضابع وغريها من اجل�ضم, بخلف الوباء فهو كل مر�س 

يعم الكثري من النا�س وينت�سر بينهم ب�سرعة.

قال اجلوهري: “والطاعون: املوت الَوِحيُّ من الوباء, واجلمع الطواعني”)2(.

اأو  “واأما الطاعون فهو قروح تخرج يف اجل�سد فتكون يف املرافق  وقال النووي: 
االآباط اأو االأيدي اأو االأ�ضابع و�ضائر البدن ويكون معه ورم واأمل �ضديد, وتخرج تلك 
القروح مع لهيب وي�ضود ما حواليه اأو يخ�ضّر اأو يحمّر حمرة بنف�ضجية كدرة ويح�ضل 

معه خفقان القلب والقيء.

واأما الوباء فقال اخلليل وغريه هو الطاعون وقال هو كل مر�س عام.
املو�سوعة الطبية احلديثة )1894/13(.  )1(

ال�سحاح تاج اللغة و�سحاح العربية )2158/6(.  )2(
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من  جهة  يف  النا�س  من  الكثريين  مر�س  اأنه  املحققون  قاله  الذي  وال�ضحيح 
وغريها  الكرثة  يف  اأمرا�س  من  للمعتاد  خمالًفا  ويكون  اجلهات  �ضائر  دون  االأر�س 
ويكون مر�ضهم نوًعا واحًدا بخلف �ضائر االأوقات فاإن اأمرا�ضهم فيها خمتلفة, قالوا 
وكل طاعون وباء ولي�س كل وباء طاعوًنا والوباء الذي وقع يف ال�سام يف زمن عمر كان 

طاعوًنا وهو طاعون عموا�س وهي قرية معروفة بال�سام”)1(.

اأهل  وتو�ضع يف ذكر كلم  بينهما,  ابن حجر  التفريق فّرق احلافظ  وبنحو هذا 
العلم, والأدلة على هذا التفريق)2(.

املطلب الثالث
التعريف بوباء كورونا

عرف االأطباء وباء كورونا باأنه: مر�س �ضريع العدوى, ي�ضيب اجلهاز التنف�ضي, 
�سببه فايرو�س كورونا اجلديد)3(.

وذكر االأطباء باأن املر�س قد ينتقل من مري�س اإلى اآخر من خلل الرذاذ املتطاير 
من املري�س اأثناء الكحة, اأو العطا�س, اأوعن طريق مل�س الأ�سطح والأدوات امللوثة, ومن 
اأو عن طريق املخالطة املبا�سرة للم�سابني)4(؛ لذا  اأو العني,  اأو الأنف  ثم مل�س الفم 

�سرح النووي على م�سلم )204/14(.  )1(
ينظر: بذل املاعون يف اأحكام الطاعون �س )102-108(, فتح الباري لبن حجر )180/10- 181(.  )2(

جاء يف موقع وزارة ال�سحة بدولة الكويت: ما هو فريو�س الكورونا اجلديد؟ فريو�س جديد من ف�سيلة   )3(
الكورونا, وهي ف�سيلة وا�سعة النت�سار, مت اكت�سافه يف منطقة ووهان بال�سني حيث ينتمي الفريو�س 
الربد  نزالت  من  ترتاوح  ا  اأمرا�ضً ت�ضبب  باأنها  املعروفة  كورونا  فريو�س  �ضللة  اإلى  اجلديد  ال�ضيني 
ال�ضائعة اإلى اأمرا�س خطرية مثل متلزمة ال�ضرق االأو�ضط التنف�ضية  )MERS( , ومتالزمة اللتهاب 

الرئوي احلاد الوخيم )ال�سار�س(. املوقع الر�سمي لوزارة ال�سحة بدولة الكويت: 
https://www.moh.gov.kw/ar/Pages/abtCoro.aspx

الوقاية من كورونا الفريو�س اجلديد )covid- 19( )دليلك التوعوي عن الفريو�س, ال�سادر من وزارة   )4(
ال�سحية باململكة العربية ال�سعودية( �س)3(, وللدخول على رابط موقع وزارة ال�سحة: 

https://www.moh.gov.sa/CCC/events/covid-19/Pages/2020.aspx
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ين�ضح االأطباء بتجنب االت�ضال املبا�ضر مع اأي �ضخ�س تظهر عليه اأعرا�س اأمرا�س 
اجلهاز التنف�سي, مثل ال�سعال, اأو العطا�س)1(.

املطلب الرابع
هل ُيعّد كورونا وباًء؟

بالرجوع اإلى كالم اأهل اللغة, واإلى كالم الفقهاء, والأطباء املعا�سرين يف تعريفهم 
حلقيقة الوباء, كما تقّدم)2(؛ فاإن اأهل اللغة, وبع�س الفقهاء قال: باأن الوباء: »كل مر�س 
نوًعا  ويكون  االأر�س,  من  جهة  يف  النا�س  من  الكثري  مر�س  هو  قال:  وبع�ضهم  عام«, 
“كل مر�س �ضديد  اأن الوباء:  اأو ما جاء يف تعريف اللغويني املعا�سرين من  واحًدا”, 
والنبات,  االإن�ضان, واحليوان,  اإلى مكان, ي�ضيب  االنت�ضار, من مكان  �ضريع  العدوى, 
وعادة يكون قاتاًل, كالطاعون”, اأو ما جاء من تعريف الأطباء للوباء باأنه: “كل مر�س 
فاإن  الزمن,  النا�س, يف منطقة واحدة, يف مدة ق�ضرية من  ي�ضيب عدًدا كبرًيا من 
اأ�ضاب املر�س عدًدا عظيًما من النا�س يف منطقة جغرافية �ضا�ضعة �ضمي وباًء عاملًيا.”

واإذا نظرنا اإلى مر�س كورونا فاإنه تنطبق عليه هذه االأو�ضاف جميعها؛ فهو مر�س 
عام, ي�ضيب الكثري من النا�س, وهو �ضديد العدوى, �ضريع االنت�ضار بني النا�س, وهو 
مر�س قاتل, وقد عّم الكثري من البلد, ما ال يدع جمااًل لل�ضك يف اأنه وباء؛ بل هو 

“وباء عاملي” كما جاء يف املو�سوعة الطبية احلديثة. 

املطلب اخلام�ض
الطرق ال�سرعية للوقاية من االأوبئة والطواعني

وحث  والتلف,  الهلك  و�ضيانتها من  النف�س  بحفظ  االإ�ضلمية  ال�ضريعة  جاءت 
امل�سدر ال�سابق, �س )5(, املوقع الر�سمي لوزارة ال�سحة بدولة الكويت:   )1(

https://www.moh.gov.kw/ar/Pages/abtCoro.aspx

ينظر ملا ذكر من كلمهم املطلب االأول والثاين من التمهيد.  )2(
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االأخذ  واأن  انت�ضارها,  اأو  االأمرا�س,  نقل  الوقاية من  باأ�ضباب  االأخذ  ملسو هيلع هللا ىلص على  النبي 
باأ�سباب الوقاية ل ينايف التوكل على اهلل تعالى, بل من التوكل على اهلل تعالى الأخذ 
بالأ�سباب ال�سرعية, يقول الإمام القرايف : “الرغبة, والرهبة لغري اهلل تعالى 
تعالى  �ضلط اهلل  اإن  االأمرا�س  اأو  الغلء,  اأو  ال�ضباع,  اأو  الظلمة,  بها خوف  اأريد  اإن 
بع�س ذلك, فهذا ل ينهى عنه, وقد يوؤمر به كما اأمرنا األ نقدم على الوباء, واأن نفر 
من املجذوم فرارنا من االأ�ضد. واإن اأريد بها اأنا نخاف االأ�ضباب واخللق من حيث هم 

هم, بحيث نع�سي اهلل تعالى لأجلهم فهذا حرام”)1(.

وقد بنّي العلماء  اأن الوقاية من الطواعني تكون باأمور)2(: 

االأمر االأول: عدم دخول االأر�س املوبوءة وعدم اخلروج منها.

 االأمر الثاين: عدم خمالطة املر�ضى, ومبا�ضرة مل�ضهم ما يت�ضبب بنقل املر�س.

اجلن,  من  االإن�ضان  حفظ  يف  امل�ضروعة  االأذكار  على  املحافظة  الثالث:  االأمر 
وغريها من الآفات باإذن اهلل تعالى.

االأمر االأول: عدم دخول االأر�ض املوبوءة وعدم اخلروج منها: 

االأر�س  دخول  عدم  اإلى  والطواعني  االأوبئة  انت�ضار  عند  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأر�سد  فقد 
املوبوءة, وعدم اخلروج منها, فقد وردت عدة اأحاديث بذلك منها: 

اإلى . 1 خرج   , اخلطاب  بن  عمر  اأن   : عبا�س  بن  عبداهلل  عن 
اجلراح  بن  عبيدة  اأبو  الأجناد,  اأمراء  لقيه  ب�سرغ  كان  اإذا  حتى  ال�ساأم, 
اأن الوباء قد وقع باأر�س ال�ضاأم. قال ابن عبا�س: فقال  واأ�ضحابه, فاأخربوه 
عمر: ادع يل املهاجرين الأولني, فدعاهم فا�ست�سارهم, واأخربهم اأن الوباء 
قد وقع بال�ساأم, فاختلفوا, فقال بع�سهم: قد خرجت لأمر, ول نرى اأن ترجع 
عنه, وقال بع�سهم: معك بقية النا�س واأ�سحاب ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, ول نرى اأن 

الذخرية للقرايف )253/13(   )1(
زاد املعاد يف هدي خري العباد )134/4- 137(, اأوراق وفوائد يف الطاعون للفا�سي �س )773(.   )2(
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تقدمهم على هذا الوباء, فقال: ارتفعوا عني, ثم قال: ادعوا يل الأن�سار, 
كاختالفهم,  واختلفوا  املهاجرين,  �سبيل  ف�سلكوا  فا�ست�سارهم,  فدعوتهم 
فقال: ارتفعوا عني, ثم قال: ادع يل من كان ها هنا من م�سيخة قري�س من 
اأن  مهاجرة الفتح, فدعوتهم, فلم يختلف منهم عليه رجالن, فقالوا: نرى 
ترجع بالنا�س ول تقدمهم على هذا الوباء, فنادى عمر يف النا�س: اإين م�سبح 
على ظهر فاأ�سبحوا عليه. قال اأبو عبيدة بن اجلراح: اأفراًرا من قدر اهلل؟ 
فقال عمر: لو غريك قالها يا اأبا عبيدة؟ نعم نفّر من قدر اهلل اإلى قدر اهلل, 
اأراأيت لو كان لك اإبل هبطت وادًيا له عدوتان, اإحداهما خ�سبة, والأخرى 
جدبة, األي�س اإن رعيت اخل�ضبة رعيتها بقدر اهلل, واإن رعيت اجلدبة رعيتها 
بقدر اهلل؟ قال: فجاء عبدالرحمن بن عوف - وكان متغيًبا يف بع�س حاجته 
- فقال: اإن عندي يف هذا علًما, �سمعت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اإذا �سمعتم به 
باأر�س فل تقدموا عليه, واإذا وقع باأر�س واأنتم بها فل تخرجوا فراًرا منه« 

قال: فحمد اهلل عمر, ثم ان�سرف)1(.

عن اأ�سامة بن زيد , قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الطاعون رج�س اأر�سل . 2
على طائفة من بني اإ�ضرائيل, اأو على من كان قبلكم, فاإذا �ضمعتم به باأر�س, 

فل تقدموا عليه, واإذا وقع باأر�س, واأنتم بها فل تخرجوا, فراًرا منه«)2(.

عن . 3 ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  �ساألت  قالت:  ملسو هيلع هللا ىلص,  النبي  زوج   , عائ�سة  عن 
جعله  اهلل  واأن  ي�ساء,  من  على  اهلل  يبعثه  عذاب  »اأنه  فاأخربين:  الطاعون, 
رحمة للموؤمنني, لي�س من اأحد يقع الطاعون, فيمكث يف بلده �سابًرا حمت�سًبا, 
�ضهيد«)3(. ويف  اأجر  له مثل  اإال كان  له,  اإال ما كتب اهلل  اأنه ال ي�ضيبه  يعلم 
برقم )5729(,  الطاعون )130/7(,  يذكر يف  ما  باب  الطب,  كتاب  البخاري يف �ضحيحه:  اأخرجه   )1(

وم�سلم يف �سحيحه: كتاب ال�سالم, باب الطاعون والطرية والكهانة )1740/4(, برقم )2219(.
اأخرجه البخاري يف �سحيحه: كتاب اأحاديث الأنبياء, باب حديث الغار )175/4(, برقم )3473(,   )2(

وم�سلم يف �سحيحه: كتاب ال�سالم, باب الطاعون والطرية والكهانة )1737/4(, برقم )2218(.
اأخرجه البخاري يف �سحيحه: كتاب اأحاديث الأنبياء, باب حديث الغار )175/4(, برقم )4347(.  )3(
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لفظ: »...., فلي�س من رجل يقع الطاعون, فيمكث يف بيته �ضابًرا حمت�ضًبا 
يعلم اأنه ال ي�ضيبه اإال ما كتب اهلل له اإال كان له مثل اأجر ال�ضهيد«)1(.

الأمر الثاين: عدم خمالطة املر�ضى ومبا�ضرتهم باللم�ض ونحوه:

ويوؤخذ هذا الأمر من اأحاديث منها: 

عن اأبي هريرة , قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل عدوى, ول طرية, ول . 1
هامة, ول �سفر, وفر من املجذوم كما تفر من الأ�سد«)2(.

عن عمرو بن ال�سريد, عن اأبيه, قال: كان يف وفد ثقيف رجل جمذوم, فاأر�سل . 2
اإليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإنا قد بايعناك فارجع«)3(.

عن اأبي هريرة : قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يوردن مر�س على م�ضح«)4(.. 3

املعدية  الأدواء  من  التحرز  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  هديه  يف  “ف�سل   : القيم  ابن  قال 
املتقدمة  الأحاديث  ذكر  ثم  اأهلها....”,  جمانبة  اإلى  الأ�سحاء  واإر�ساده  بطبعها 
ومنها حديث املجذوم, ثم قال: “وهذه العلة عند الأطباء من العلل املعدية املتوارثة, 
على  �سفقته  لكمال  ملسو هيلع هللا ىلص  فالنبي  برائحته,  ي�ضقم  ال�ضل  و�ضاحب  املجذوم,  ومقارب 
االأمة, ون�ضحه لهم, نهاهم عن االأ�ضباب التي تعر�ضهم لو�ضول العيب والف�ضاد اإلى 
اأج�ضامهم وقلوبهم, وال ريب اأنه قد يكون يف البدن تهيوؤ وا�ضتعداد كامن لقبول هذا 
اأبدان من جتاوره  لالكت�ساب من  قابلة  النفعال,  �سريعة  الطبيعة  تكون  وقد  الداء, 
وتخالطه, فاإنها نقالة, وقد يكون خوفها من ذلك ووهمها من اأكرب اأ�سباب اإ�سابة تلك 
العلة لها, فاإن الوهم فعال م�ستوٍل على القوى والطبائع, وقد ت�سل رائحة العليل اإلى 
“اإ�سناده �سحيح على  االأرناوؤوط:  �ضعيب  ال�ضيخ  وقال حمققه  اأحمد يف م�سنده )235/43(,  اأخرجه   )1(

�ضرط البخاري”.
اأخرجه البخاري يف �ضحيحه: كتاب الطب, باب ما يذكر يف الطاعون )126/7(, برقم )5706(.   )2(

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه: كتاب ال�سالم, باب اجتناب املجذوم ونحوه )1752/4(, برقم )2231(.   )3(
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه: كتاب ال�سالم, باب ل عدوى, ول طرية, ول هامة, ول �سفر, ول نوء, ول   )4(

غول, وال يورد مر�س على م�ضح )1743/4(, برقم )2221(.
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ال�ضحيح فت�ضقمه, وهذا معاين يف بع�س االأمرا�س, والرائحة اأحد اأ�ضباب العدوى, 
ومع هذا كله فال بد من وجود ا�ستعداد البدن وقبوله لذلك الداء”)1(.

البلدة  على  احلجر  �سواء  بنوعيه  ال�سحي  باحلجر  اليوم  يمُعرف  ما  هذا  ولعل 
بيوتهم  االأ�ضخا�س يف  اأو احلجر على  منها,  اأو اخلروج  اإليها,  الدخول  املوبوءة من 
بحيث تقل اخللطة التي متنع باإذن اهلل من انت�ضار املر�س, اأو منع مبا�ضرة املر�ضى 
حتى ل تنقل هذه الفريو�سات وامليكروبات اإلى الأ�سحاء. وهذا ل ينايف التوكل على 

اهلل تعالى, بل يمُعترب هذا من الأخذ بالأ�سباب ال�سرعية)2(.

االأمر الثالث: املحافظة على االأذكار واالأدعية امل�سروعة يف الوقاية من اجلن، 
ومن �ضر كل ذي �ضر: 

وذلك اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بني اأن الطاعون اإمنا هو وخز اأعدائنا من اجلن؛ فعن اأبي 
ملسو هيلع هللا ىلص: »فناء اأمتي بالطعن والطاعون«,   قال: قال ر�سول اهلل  مو�سى الأ�سعري 
فقيل: يا ر�سول اهلل, هذا الطعن قد عرفناه, فما الطاعون؟ قال: »وخز اأعدائكم من 

اجلن ويف كلٍّ �سهداء«)3(.

وملا كان من وخز اأعداءنا من اجلن فاإن اهلل تعالى يحفظ العبد مبحافظته على 
الأذكار والأدعية امل�سروعة كقراءة الفاحتة, واملعوذتني يف ال�سباح وامل�ساء, وغريها 

من الأذكار امل�سروعة)4(.

واهلل تعالى اأعلم.

زاد املعاد يف هدي خري العباد )134/4- 137(.  )1(
زاد املعاد يف هدي خري العباد )137/4(.   )2(

اأخرجه الإمام اأحمد يف م�سنده )293/32(, والبزار يف م�سنده )البحر الزخار( )16/8(, والروياين يف   )3(
م�سنده )338/1( والطرباين يف املعجم الأو�سط )368/3(, قال الهيثمي: “رواه اأحمد باأ�سانيد, ورجال 

بع�سها رجال ال�سحيح”, و�سححه ال�سيخ الألباين. جممع الزوائد )312/2(, اإرواء الغليل )70/6(.
بذل املاعون يف ف�سل الطاعون �س )156(, اأوراق وفوائد يف الطاعون للفا�سي �س )26(.  )4(
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املبحث االأول
ترك �سالة العيدين يف امل�سليات وامل�ساجد جماعة خوًفا من 

انت�سار الوباء

�سالة العيدين من �سعائر الإ�سالم الظاهرة)1(, التي اأجمع الفقهاء  على 
ال�سافعية)4(  وبع�س  مذهبهم)3(,  من  امل�ضهور  يف  احلنابلة  ذهب  بل  م�سروعيتها)2(؛ 
الفقهاء  وخالفهم يف ذلك جمهور  عليها,  الإمام  قاتلهم  بلد  اأهل  تركها  لو  اأنه  اإلى 
من احلنفية)5(, واملالكية)6(, وال�سافعية يف ال�سحيح من مذهبهم)7(, ورواية اأخرى 
عند احلنابلة)8(, فذهبوا اإلى عدم قتالهم عليها بناء على اأنها �سنة موؤكدة, ولي�ست 
بفر�س)9(. وال�سنة يف �سالة العيدين اأن ت�سلى يف ال�سحراء, وامل�سلى, واإذا تعذر 

ذلك من مطر ونحوه فاإنها ت�سلى يف امل�ساجد, وهذا باإجماع العلماء)10(. 
للجويني  املطلب  نهاية   ,)387/1( الر�سالة  منت  على  زروق  �سرح   ,)37/2( لل�ضرخ�ضي  املب�ضوط   )1(

)631/2(, املغني لبن قدامة )272/2(.
 ,)94/2( الربهاين  املحيط  قدامة.  وابن  والنووي,  والعمراين,  احلنفي,  املعايل  اأبو  الإجماع:  نقل   )2(

البيان للعمراين )624/2( املجموع للنووي )2/5(, املغني لبن قدامة )272/2(. 
املغني )272/2(, الفروع وت�سحيح الفروع لبن مفلح )199/3(.  )3(

املجموع )2/5(, كفاية النبيه لبن الرفعة )428/4(.   )4(
املب�ضوط لل�ضرخ�ضي )37/2(, املحيط الربهاين يف الفقه النعماين )94/2(.  )5(

�سرح ابن ناجي التنوخي على منت الر�سالة )237/1(, الفواكه الدواين )377/1(.   )6(
املجموع )2/5(, رو�ضة الطالبني )70/2(, كفاية النبيه )428/4(.   )7(

املغني لبن قدامة )272/2(, الفروع وت�سحيح الفروع )199/3(.  )8(
املهذب لل�سريازي )222/1(, البيان للعمراين )626/2(, الإن�ساف للمرداوي )420/2(.  )9(

فذهب  النا�س؛  جميع  ي�ضع  وا�ضًعا  امل�ضجد  كان  اإذا  امل�ضجد  يف  ت�ضلى  هل  االأف�ضل  يف  اختلفوا  )10( واإمنا 
اأن  االأف�ضل  اأن  اإلى  ال�ضافعية  وذهب  حال,  كل  على  ال�ضحراء,  يف  �ضلتها  ا�ضتحباب  اإلى  اجلمهور 
ت�سلى يف امل�سجد اإذا كان ي�سع اأهل البلد. الإجماع لبن املنذر �س )32( الإقناع يف م�سائل الإجماع 
)179/1(, وانظر: الهداية يف �سرح بداية املبتدي )84/1(, �سرح خمت�سر خليل للخر�سي )103/2(, 

املهذب لل�سريازي )222/1( املبدع يف �سرح املقنع )184/2(. 
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البالد  من  وغريها  الإ�سالمية  البالد  من  كثري  يف  وانت�سر  كورونا  وباء  وقع  وملا 
التي ي�سكنها الأقليات امل�سلمة, ومع قرب عيد الفطر املبارك لهذا العام الهجري �سنة 
)1441هـ(, ت�ساءل الكثري من امل�سلمني عن حكم ترك �سالة العيد يف امل�سليات اأو يف 
امل�ضاجد؛ خوًفا من انت�ضار العدوى بني امل�ضلني, وانتقالها يف اأو�ضاطهم, ما قد يت�ضبب 
يف اإ�ضابتهم مبر�س كورونا, ورمبا اأدى بعد ذلك اإلى هلكهم, وقالوا: هل يعترب ذلك 
عذًرا �ضرعًيا, اأم اأن جمرد اخلوف من انت�ضار العدوى ال يعترب عذًرا م�ضقًطا الإقامة �ضلة 

العيدين يف الأماكن العامة كامل�سليات, اأو يف امل�ساجد الكبرية, اأو م�ساجد الأحياء؟

تخريج امل�ساألة: على م�ساألة االأعذار املبيحة لرتك اجلمعة واجلماعة: 
على  تخرج  الوباء-  انت�سار  من  خوًفا  العيدين  �سالة  ترك  -وهي  امل�ساألة  هذه 
م�ساألة الأعذار امل�سقطة للجمعة واجلماعة, فقد ذكر الفقهاء  من: احلنفية)1(, 
للجمعة,  امل�سقطة  الأعذار  والظاهرية)5(  واحلنابلة)4(,  وال�سافعية)3(,  واملالكية)2(, 
اأو  املر�س,  ح�ضول  من  اخلوف  اأو  املر�س,  منها:  فذكروا  امل�ضاجد,  يف  واجلماعة 
زيادته, اأو تاأخر الربوؤ, وكذا اخلوف من �ضياع ماله, اأو اخلوف على اأهله, اأو حب�س 

بدائع ال�ضنائع يف ترتيب ال�ضرائع )156-155/1(.   )1(
�سرح خمت�سر خليل للخر�سي )91/2(, حا�سية ال�ساوي بلغة ال�سالك )515/1(.  )2(

قال ال�سريازي: “وال جتب على خائف على نف�ضه, اأو ماله”, وقال النووي: “كل عذر �سقطت به اجلماعة   )3(
اإل الريح يف الليل لعدم ت�سوره”. املهذب لل�سريازي )205/1(,  يف غري اجلمعة �سقطت به اجلمعة 

املجموع للنووي )489/4(.
اأو تباطوؤه”,  اأو زيادته,  “ويعذر يف ترك اجلمعة واجلماعة: مري�س, وخائف حدوثه,  قال احلجاوي:   )4(
“ويعذر برتك جمعة وجماعة مري�ٌس وخائف حدوثه )اأي املر�س( لي�ضا بامل�ضجد وكذا  وقال البعلي: 
كايف  �ضرح  الندي  الرو�س  بن حنبل )174/1(,  اأحمد  الإمام  فقه  الإقناع يف  لنحو حب�س”.  منعهما 

املبتدي �س )106(, وانظر: املغني )451/1(, ك�ساف القناع )495/1(. 
بل نقل ابن حزم  االإجماع على اأن اخلوف عذر؛ فقال: “ومن العذر للرجال يف التخلف عن اجلماعة   )5(
يف امل�ضجد: املر�س, واخلوف, واملطر, والربد, وخوف �ضياع املال, وح�ضور االأكل, وخوف �ضياع املري�س, 
اأو امليت, وتطويل الإمام حتى ي�سر مبن خلفه, واأكل الثوم, اأو الب�سل, اأو الكراث ما دامت الرائحة باقية, 
وينع اآكلوها من ح�سور امل�سجد, ويوؤمر باإخراجهم منه ول بد, ول يجوز اأن ينع من امل�ساجد اأحد غري 
هوؤالء, ال جمذوم, وال اأبخر, وال ذو عاهة, وال امراأة ب�ضغري معها؛ فاأما املر�س, واخلوف فل خلف يف 

 .)118/3( بالآثار  املحلى  ذلك, لقول اهلل تعالى: )ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ( ]التوبة: 118[”. 
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عنهم, اأو اأذى مبطر, اأو وحل, اأو ثلج, وريح باردة, فبينوا اأن املر�س اأو اخلوف من 
املر�س عذر يبيح ل�ضاحبه ترك اجلمعة واجلماعة يف امل�ضجد؛ خوًفا على نف�ضه اأو 
خوًفا من اأن ي�ضر غريه كما يف املجذوم واالأبر�س, وغريها من االأمرا�س التي تنتقل 

وتنت�ضر بني النا�س؛ وا�ضتدلوا على جواز تركها للمري�س باأدلة منها: 

بقول اهلل تعالى: )ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ( ]البقرة: 286[.. 1

فيه, . 2 مات  الذي  مر�ضه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�ضول  مر�س  ملا  قالت:   , عائ�سة  عن 
فح�سرت ال�سالة, فاأذن فقال: »مروا اأبا بكر فليمُ�سلِّ بالنا�س«)1(, فتخلف ر�سول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن �سالة اجلماعة, واأمرهم باأن ياأمروا اأبا بكر اأن ي�سلي بالنا�س.

االإجماع على جواز ترك اجلمعة واجلماعة لعذر املر�س, اأو اخلوف من املر�س)2(.. 3

وا�ضتدلوا على جواز التخلف عن اجلمعة واجلماعة للخائف من املر�س مع االآية 
ملسو هيلع هللا ىلص العذر باخلوف من املر�س؛ فعن ابن عبا�س  ال�سابقة, والإجماع, بتف�سري النبي 
: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من �سمع النداء فلم يجبه فال �سالة له اإل من عذر«, 

قالوا: يا ر�ضول اهلل وما العذر؟ قال: »خوف اأو مر�س«)3(.

فدل ذلك على اأن اخلوف من املر�س عذر يعذر به �ضاحبه من ح�ضور اجلمعة 
واجلماعة)4(.

احلكم على هذه النازلة: 

واإذا كان اخلوف من املر�س عذر من االأعذار املبيحة لرتك اجلمعة واجلماعة, 
اأخرجه البخاري يف �سحيحه: كتاب ال�سالة, باب: حد املري�س اأن ي�سهد اجلماعة )133/1(, )664(,   )1(
وم�ضلم يف �ضحيحه: باب ا�ضتخلف االإمام اإذا عر�س له عذر من مر�س و�ضفر, وغريهما من ي�ضلي 

بالنا�س )313/1(, برقم )418(.
نقل الإجماع ابن حزم يف املحلى )118/3(.  )2(

اأخرجه اأبو داود يف �سننه: كتاب ال�سالة, باب يف الت�سديد يف ترك اجلماعة )151/1(, برقم )551(,   )3(
الكربى  ال�سنن  يف  والبيهقي   ,)294/2( �سننه  يف  والدارقطني   ,)373/1( امل�ستدرك,  يف  واحلاكم 

)107/3(, و�ضعفه ال�ضنعاين يف �ضبل ال�ضلم )361/1(. 
املهذب لل�سريازي )205/1(, ك�ساف القناع عن منت الإقناع )495/1(.  )4(
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فهل اخلوف من املر�س اأو من انت�ضار املر�س بني امل�ضلني كاخلوف من انت�ضار وباء 
كورونا بني امل�سلني يعترب عذًرا م�سقًطا للجمعة, واجلماعة, والعيدين؟ هنا �سورتان: 

االأولى: من اأ�ضيب مبر�س كورونا, وعجز عن ح�ضور اجلمعة واجلماعة يف امل�ضجد 
�سالة  عنه  ت�سقط  وكذا  عنه,  ت�سقطان  واجلماعة  اجلمعة  اأن  يف  �سك  فال 
العيدين يف امل�ضلى اأو يف امل�ضجد من باب اأولى؛ وذلك لدخوله يف حد املري�س.

الثانية: من مل يعجز عن االإتيان للم�ضجد من املر�ضى, وكذا من كان �ضليًما مل 
ُي�ضب باملر�س لكنه يخاف من اأن ي�ضاب بهذا الوباء.

والذي يظهر اأن ترك االجتماع ل�ضلة العيدين يف امل�ضليات وامل�ضاجد؛ للخوف 
من انت�سار هذا الوباء جائز �سرًعا, بل قد ي�سل اإلى وجوب ترك الجتماع ل�سالة 

العيدين؛ الأمور: 

اأواًل: اأن هذا الوباء �ضريع االنت�ضار والفتك باملر�ضى, وقد اأر�ضد النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف هذه 
احلالة اإلى الفرار من املوبوء وباء ي�سر بالآخرين كما يف املجذوم والأبر�س, 
ونحوهما, واإلى عدم ورود املري�س على االأ�ضحاء؛ لئل تنت�ضر العدوى, ويفتك 
“اإذا   : النووي  قال  ال�ضابق,  املبحث  يف  تقدم  كما  باالأ�ضحاء  املر�س 
وقع الطاعون يف البلد, وف�سا الوباء, فهل هو خموف يف حق من مل ي�سبه؟ 

وجهان: اأ�سحهما: خموف”)1(.

ثانًيا: اأن الفقهاء  ذهبوا اإلى جواز ترك اجلمعة واجلماعة للمري�س وملن 
خاف على نف�ضه املر�س, اأو من كان به مر�س يخ�ضى اأن ي�ضر به غريه كمر�س 
�سدة  “ومنها:   : قال اخلر�ضي  بل كل بلء منفر,  والرب�س,  اجلذام, 
اجلذام بحيث ت�ضر رائحته بالنا�س؛ لئل يتاأذى بع�ضهم من بع�س.... ومثل 
“ومثل اجلذام   : اجلذام الرب�س امل�سر الرائحة”)2(, وقال ال�ساوي 

رو�ضة الطالبني )128/6(   )1(
�سرح خمت�سر خليل للخر�سي )91/2(.  )2(
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الرب�س, وكل بالء منفر”)1(؛ ومر�س كورونا من باب اأولى؛ اإذ اأنه وباء �ضديد 
االنت�ضار والفتك باملري�س ال �ضيما كبري ال�ضن ومن يعاين من اأمرا�س �ضحية 

كال�ضكري و�ضغط الدم اأو �ضيق يف التنف�س, وغريها من االأمرا�س املزمنة.

ثالًثا: اأن من مقا�ضد ال�ضريعة االإ�ضلمية حفظ النف�س من الهلك اأو التلف)2(, 
فقد جاء يف كتاب اهلل تعالى ما يدل على ترك العبادات اإلى بدل اأو اإلى غري 
بدل اإن ح�ضل للإن�ضان م�ضقة عظيمة يح�ضل بها �ضرر, اأو تلف, اأو هلك؛ 
فقد نهى اهلل تعالى اأن يلقي الإن�سان بنف�سه اإلى التهلكة, فقال اهلل تعالى: 

)ڃ  چ  چچ   چ   تعالى:  ]البقرة: 195[, وقال  )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ( 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ( ]الن�ساء: 29[.

رابًعا: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بني اأن من خاف على نف�سه من التلف اأو الهالك, وال�سرر يف 
بدنه اإذا قام بفعل العبادة, فاإنه ينتقل اإلى بدلها, فقد جاء يف ال�سنة ما يجوز 
قال:  العا�س  بن  عمرو  فعن  احلاالت؛  هذه  مثل  يف  بدله  اإلى  الواجب  ترك 
احتلمت يف ليلة باردة يف غزوة ذات ال�سال�سل فاأ�سفقت اإن اغت�سلت اأن اأهلك 
فتيممت, ثم �سليت باأ�سحابي ال�سبح فذكروا ذلك للنبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »يا عمرو 
�ضليت باأ�ضحابك واأنت جنب؟« فاأخربته بالذي منعني من االغت�ضال وقلت 
اإين �سمعت اهلل يقول: )ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ(, ف�سحك 

ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومل يقل �سيًئا)3(. 

قال الإمام ال�ساطبي : “وقد نقل منع ال�سوم اإذا خاف التلف به عن 
اإن فعل, ونقل املنع يف الطهارة عند خوف  مالك وال�سافعي, واأنه ل يجزئه 

حا�سية ال�ساوي )بلغة ال�سالك( )515/1(.  )1(
املوافقات لل�ساطبي )20/2(.   )2(

اأخرجه اأبو داود يف �ضننه: كتاب الطهارة, باب اإذا خاف اجلنب الربد اأيتيمم )92/1(, برقم )334(,    )3(
ال�سبيل  منار  اأحاديث  تخريج  يف  الغليل  اإرواء  يف  الألباين  و�سححه   ,)346/29( م�سنده  يف  واأحمد 

 .)181/1(
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التلف, واالنتقال اإلى التيمم, ويف خوف املر�س اأو تلف املال احتمال, وال�ضاهد 
للمنع, قوله تعالى: )ڃ  چ  چ(”)1(.

خام�ًسا: اأن من قواعد ال�سريعة العامة منع ال�سرر قبل وقوعه, ورفعه بعد وقوعه)2(, 
فعن عبداهلل بن عبا�س  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال �ضرر وال �ضرار«)3(.

ا, اأو غلب على ظننا انت�ضار الوباء بني امل�ضلني يف م�ضلى العيد اأو  فاإذا تيقنَّ
يف امل�ساجد فاإن ذلك عذر م�سوغ لدفع ال�سرر قبل ح�سوله ووقوعه. 

لأجل هذه الن�سو�س ال�سرعية, واملقا�سد املرعية يف ال�سريعة الإ�سالمية, وبعد 
الوباء, وبعد ا�ست�سارة  الثقات وتقييمهم ملدى �سدة وخطورة هذا  ا�ست�سارة الأطباء 
امل�سلمني  اأمور  اأولياء  بع�س  اأمر  فقد  الإ�سالمية,  البالد  بع�س  يف  العلم  اأهل  بع�س 
-وفقهم اهلل- يف بع�س البالد الإ�سالمية برتك الجتماع ل�سالة العيدين يف امل�سليات 
وامل�ساجد لهذا العام )1441هـ(؛ خوًفا من انت�ضار وباء كورونا, وحفاًظا على اأرواح 
االإ�ضلمية-  البلد  بع�س  -يف  فر�ضوا  بل  واملوت,  والهلك  ال�ضرر,  من  امل�ضلمني 
احلجر املنزيل؛ �ضيانة للم�ضلمني, وخوًفا على اأرواحهم من هذا الوباء القاتل, ويف 
اأو  اإقامة �سالة العيدين يف امل�سليات  بع�س البالد الإ�سالمية, مل يح�سل املنع من 
امل�ضاجد ولكن اتخذت التدابري الوقائية للحد من انت�ضار املر�س, كتحديد عدد معني 

من امل�سلني, وال�سالة على دفعات متفرقة وغريها من التدابري الوقائية.

واهلل تعالى اأعلم.

املوافقات )246-245/2(.  )1(
االأ�ضباه والنظائر البن جنيم )�س: 72(, الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي )�س: 83(.   )2(

باب من بنى يف حقه ما ي�سر بجاره )784/2(, برقم  الأحكام,  �سننه: كتاب  ابن ماجه يف  اأخرجه   )3(
)2341(, واأحمد يف م�سنده )55/5(, و�سححه الألباين يف اإرواء الغليل )408/3(. 
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املبحث الثاين

م�سروعية �سالة العيدين يف البيوت ب�سبب الوباء

تقدم القول باأن اخلوف من انت�ضار الوباء بني النا�س عذر من االأعذار املبيحة 
الدول  من  كثري  لتخاذ  وكذلك  وامل�ساجد,  امل�سليات  يف  العيدين  �سالة  لرتك 
الإ�سالمية التدابري ملنع انت�سار الوباء وذلك بالأمر بالبقاء يف البيوت يوم عيد الفطر 
وقائي؛  كاإجراء  امل�ضلمني-  اأمر  ويل  -باأمر  االإ�ضلمية  البلد  يف  االأ�ضحى  عيد  اأو 
حفاًظا على اأرواح امل�ضلمني من الهلك اأو اإحلاق ال�ضرر بها؛ نظًرا للأدلة ال�ضرعية, 

واملقا�سد املرعية يف ال�سريعة الإ�سالمية.

�ضلة  لرتك  املبيحة  ال�ضرعية  االأعذار  من  املر�س  من  اخلوف  اأن  ثبت  واإذا 
�سرع اأن ت�سلى يف  العيدين يف امل�سليات وامل�ساجد, خوًفا من انت�سار كورونا, فهل يمُ

البيوت ملن هو يف احلجر املنزيل؟ اأم اأنها ت�سقط ول ت�سلى؟ 

تخريج امل�ضاألة على م�ضاألة ا�ضرتاط �ضروط �ضحة �ضالة اجلمعة لإقامة �ضالة 
العيدين: 

ا�ضرتاط �ضروط �ضحة �ضلة اجلمعة الإقامة  تبنى على م�ضاألة  امل�ضاألة قد  هذه 
�سالة العيدين, والتي منها: الإمام, واجلماعة, والعدد املعترب يف اجلمعة.

اإقامة   فقد اختلف الفقهاء يف �ضروط  وهذه م�ساألة خالفية بني الفقهاء 
�سالة العيدين على قولني: 

القول الأول: ي�ضرتط لإقامة �ضالة العيدين �ضروط �ضحة �ضالة اجلمعة.
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مذهبهم)3(,  من  القدمي  يف  وال�سافعية  واملالكية)2(,  احلنفية)1(,  مذهب  وهو 
واحلنابلة يف ال�ضحيح من املذهب)4(. 

وامل�ضر,  االإمام,  من  اجلمعة:  �ضروط  العيد  �ضلة  الإقامة  احلنفية  فا�ضرتط 
ال�ضلة  وت�ضح  ال�ضلة,  بعد  �ضنة عندهم  فاإنها  اإال اخلطبة؛  والوقت,  واجلماعة, 

بدونها.

وا�ضرتط املالكية الأداء �ضلة العيدين ما ي�ضرتط ل�ضلة اجلمعة, لكن ا�ضتحبوا 
اأن ي�ضليها من مل جتب عليه من اأهل االأعذار كامل�ضافر, واملري�س, والن�ضاء, والعبيد.

وا�ضرتط ال�ضافعية -يف القدمي من مذهبهم- ل�ضحتها �ضروط اجلمعة من اعتبار 
اجلماعة, والعدد ب�سفات الكمال, وغريهما, اإل اأنه يجوز فعلها خارج البلد, ومنهم 

من منعه, ومنهم من جوزها بدون الأربعني على هذا. 

وا�ضرتط احلنابلة يف ال�ضحيح من مذهبهم لها �ضروط اجلمعة من: اال�ضتيطان, 
يف  عندهم  ي�ضرتط  فلم  االإمام  اإذن  اإال  الوقت,  ودخول  اجلمعة,  يف  املعترب  والعدد 

االأ�ضح من املذهب, وكذا اخلطبة.

القول الثاين: ل ي�ضرتط لإقامة �ضالة العيدين �ضروط اجلمعة. 

وهو قول ال�سافعية يف اجلديد من مذهبهم )5(, واأحمد يف رواية اختارها جماعة 
من اأ�سحابه)6(, والظاهرية)7(.

املب�ضوط لل�ضرخ�ضي )37/2(, بدائع ال�ضنائع يف ترتيب ال�ضرائع )275/1(.   )1(
مواهب اجلليل يف �ضرح خمت�ضر خليل )190/2(, منح اجلليل �سرح خمت�سر خليل )467/1(.  )2(

نهاية املطلب يف دراية املذهب )612/2(, رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني )70/2(.   )3(
املبدع يف �سرح املقنع )184/2(, منتهى الإرادات )367/1(.   )4(

نهاية املطلب يف دراية املذهب )612/2(, رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني )70/2(.  )5(
املغني لبن قدامة )291/2(, الإن�ساف للمرداوي )424/2(.   )6(

املحلى بالآثار )300/3(.   )7(
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فذهب ال�ضافعية يف اجلديد اإلى اأن �ضلة العيد ُت�ضرع للمنفرد يف بيته, اأو غريه, 
وللم�سافر, والعبد واملراأة.

 وذهب احلنابلة يف رواية اإلى عدم ا�ضرتاط �ضروط اجلمعة؛ وجوزوا اأن ي�ضليها 
املنفرد, وامل�سافر, والعبد, والن�ساء, على كل حال)1(.

وذهب الظاهرية اإلى جواز �ضلتها للحر, والعبد, واحلا�ضر وامل�ضافر, واملنفرد, 
والن�ساء يف القرى والأم�سار. 

اأدلة القول االأول: 

ا�ستدل اأ�سحاب القول الأول باأدلة منها)2(: 

م�سر . 1 يف  اإل  ت�سريق,  ول  جمعة,  “ل  قال:    طالب  اأبي  بن  علي  اأثر 
جامع”)3(.

  وجه الدللة: اأنها ل ت�سح �سالة العيدين اإل يف امل�سر اجلامع, لنفيه
انعقاد ال�سالة.

واأجيب عنه: باأنه قول �ضحابي وال حجة يف قول اأحد اإال النبي ملسو هيلع هللا ىلص)4(.
املجد,  منهم  قلت:  جماعة.  اختاره  الفروع:  يف  قال  ي�سرتطان  ل  الثانية:  “والرواية  املرداوي:  قال   )1(
و�ضاحب جممع البحرين, ونظمه وجزم به يف الوجيز, واالإفادات, ونظم الوجيز, و�ضححه يف ت�ضحيح 
املحرر, وقدمه يف الكايف, وابن متيم, واأطلقهما يف املحرر, واأوجب يف املنتخب �ضلة العيد بدون العدد 

امل�ضرتط للجمعة”. الإن�ساف للمرداوي )424/2(. 
املقنع  �سرح  يف  املبدع   ,)291/2( قدامة  لبن  املغني   ,)275/1( للكا�ساين  ال�سنائع  بدائع   )2(

.)185 -184/2(
يف  والطحاوي   ,)439/1( م�سنفه  يف  �سيبة  اأبي  وابن   ,)167/3( م�سنفه  يف  عبدالرزاق  اأخرجه   )3(
�سرح م�سكل الآثار )188/3(, والبيهقي يف ال�سنن الكربى للبيهقي )254/3(, وابن اجلعد يف م�سنده 
“�ضعفه اأحمد بن حنبل, واآخرون, وهو منقطع”.  �س )پ438(. و�ضعفه ابن امللقن, والنووي وقال: 
و�سححه غالم زكريا. البدر املنري )591/4(, خال�سة الأحكام )765/2(, ما �سح من اآثار ال�سحابة 

يف الفقه )466/1(. 
املحلى بالآثار )300/3(.   )4(
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ول . 2 ي�سلِّها,  فلم  اأ�سفاره,  بع�س  ويف  حجته,  يف  العيد  وافق  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن 
خلفاوؤه, فدل ذلك على ا�ضرتاط اال�ضتيطان لها.

عنها  ال�ضتغاله  منى؛  يف  حجته  يف  تركها  اإمنا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  باأن  عنه:  واأجيب 
باملنا�ضك, الأنها اأهم, لكونها فر�س عني, و�ضلة العيد �ضنة يف حق امل�ضافر)1(.

ومن القيا�س: الأنها �ضلة عيد, لها خطبة راتبة فاأ�ضبهت اجلمعة؛ فا�ضرتط . 3
لها العدد امل�ضرتط للجمعة. 

اأدلة القول الثاين: 

ا�ستدل اأ�سحاب القول الثاين باأدلة منها)2(: 

اأثر اأن�س بن مالك ؛ اأنه: “كان اإذا فاتته �سالة العيد مع الإمام, جمع . 1
اأهله, ف�سلى بهم مثل �سالة الإمام يف العيد”)3(.

العيد . 2 ي�سهد  مل  فاإذا  بالزاوية,  منزله  يف  يكون  “كان  اأنه:    وعنه 
عتبة  اأبي  بن  عبداهلل  موله  ياأمر  ثم  ومواليه,  وولده  اأهله  جمع  بالب�سرة 

ف�سلى بهم ركعتني”)4(.

وجه الداللة: دل االأثران على عدم ا�ضرتاط �ضروط اجلمعة من العدد وغريها 
ل�سحة �سالة العيد)5(.

املجموع �سرح املهذب )26/5(, املبدع يف �سرح املقنع )185/2(.  )1(
املغني لبن قدامة )291/2(, املبدع يف �سرح املقنع )184/2- 185(, املحلى بالآثار )300/3(.   )2(

اأخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى ال�سنن )427/3(.  )3(
اأخرجه البخاري يف �سحيحه, تعليًقا ب�سيغة اجلزم: كتاب العيدين, باب: اإذا فاته العيد ي�سلي ركعتني,   )4(
وكذلك الن�ساء, ومن كان يف البيوت والقرى: )23/2(, وعبدالرزاق ال�سنعاين يف م�سنفه )332/3(, 
الغليل يف  اإرواء  االألباين, و�ضححه غلم زكريا.  ال�ضيخ  اأبي �سيبة يف م�سنفه )4/2(, و�ضعفه  وابن 
تخريج اأحاديث منار ال�سبيل )120/3(, ما �سح من اآثار ال�سحابة يف الفقه لغالم زكريا )513/1(. 

املبدع يف �سرح املقنع )184/2- 185(.  )5(
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اأنه ال دليل على ا�ضرتاط �ضروط اجلمعة الإقامتها, فت�ضلى من غري ا�ضرتاط . 3
العدد ول ال�ستيطان.

اأنه لي�س من �سرطها ال�ستيطان فلم يكن من �سرطها اجلماعة, كالنوافل.. 4

اأنها ت�ضح من الواحد يف الق�ضاء, فل ي�ضرتط لها �ضروط اجلمعة.. 5

الراجح: 

اأنها ال ي�ضرتط لها �ضروط اجلمعة, لعدم وردود الدليل على ا�ضرتاط  والراجح 
ذلك. واهلل اأعلم.

العيدين يف  للعلماء يف حكم �سالة  باأنه  القول  التخريج: يكن  وبناء على هذا 
البيوت قولن: 

القول االأول: ال ُت�سرع اإقامتها للمنفرد يف البيوت، وت�سقط عنه.

وهو مذهب احلنفية)1(, واحلنابلة يف ال�سحيح من مذهبهم)2(. 

واإمنا ذهب احلنفية واحلنابلة اإلى عدم م�ضروعية �ضلتها للمنفرد يف البيوت؛ 
لعدم حتقق �ضروط الوجوب, من االإمام, واجلماعة, والعدد, وغريها من ال�ضروط, 

وله اأن ي�سلي على �سبيل التطوع)3(.
بدائع ال�ضنائع يف ترتيب ال�ضرائع )279/1(.   )1(

املغني لبن قدامة )291/2(.  )2(
قال ابن مفلح: “)وهل من �ضرطها( اأي: �ضحتها اإًذا )اال�ضتيطان, واإذن االإمام, والعدد امل�ضرتط للجمعة؛   )3(
على روايتني( وكذا يف )املحرر(, واأ�ضقط االإذن )كالفروع( اإحداهما: ي�ضرتط ذلك, واختاره االأكرث, فل 
ُتقام اإال حيث تقام اجلمعة؛ الأنها �ضلة لها خطبة راتبة, اأ�ضبهت اجلمعة, والأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وافق العيد يف 
حجته, ومل ي�سّل, لكن اإن فاتت ق�سيت تطوًعا من كل اأحد, والثانية: ل, قّدمه و�سححه جماعة, وجزم 
به يف “ الوجيز “ فيفعلها امل�ضافر, والعبد, واملراأة, واملنفرد؛ الأن اأن�ضا كان اإذا مل ي�ضهد العيد مع االإمام 
جمع اأهله, ومواليهم, واأمر عبداهلل موله ف�سلى بهم ركعتني. رواه �سعيد, وذكره البخاري يف �سحيحه, 
واإمنا مل يقمها النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ ال�ضتغاله عنها باملنا�ضك, الأنها اأهم, لكونهما فر�س عني, و�ضلة العيد �ضنة يف 

حق امل�سافر, وعلى الأولى يفعلونها تبًعا”. املبدع يف �سرح املقنع )185-184/2(.
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القول الثاين: ُت�سرع اإقامتها للمنفرد يف البيوت.

جماعة  اختارها  رواية  يف  واحلنابلة  وال�سافعية)2(,  املالكية)1(,  مذهب  وهو 
منهم)3(, والظاهرية )4(. 

اأما املالكية؛ فلأن �ضلة العيدين ت�ضتحب اإقامتها عندهم ملن مل تلزمه, جماعة 
وفرادى)5(.

لها  ي�ضرتطون  والظاهرية؛ فلأنهم ال  رواية)7(,  ال�سافعية)6(, واحلنابلة يف  واأما 
ي�ضلى  اأن  اأجازوا  لذلك  وغريها؛  واجلماعة,  العدد,  ا�ضرتاط  من  اجلمعة  �ضروط 

العيدان يف البيوت, جماعة, وفرادى.

االأدلة: 

وبناًء على ما تقدم فاإن اأدلة هذه امل�ساألة هي اأدلة امل�ساألة ال�سابقة التي انبنت عليها)8(.
مواهب اجلليل يف �ضرح خمت�ضر خليل )190/2, 197(.  )1(

نهاية املطلب يف دراية املذهب )612/2(, املجموع )25/5(.  )2(
املغني لبن قدامة )291/2(, املبدع يف �سرح املقنع )184/2- 185(.  )3(

املحلى بالآثار )300/3(.   )4(
واأما من ل  يريد: وجوًبا,  باجلمعة«,  يوؤمر  �سنة يف حق من  اإمنا هي  العيدين  “�سالة  قال احلطاب:   )5(
جتب عليه اجلمعة من اأهل القرى, وال�ضغار, وامل�ضافرين, والن�ضاء, والعبيد, ومن عقل ال�ضلة من 
بقول  املراد  اأن  “فاحلا�سل  اإقامتها”, ثم قال:  لهم  ي�ضتحب  ولكنه  �ضنة,  فلي�ضت يف حقهم  ال�ضبيان 
�ضرح  يف  اجلليل  مواهب  ي�ضليها”.  اأن  له  ي�ضتحب  اأنه  فاتته«:  اأو  بها  يوؤمر  مل  من  »اإقامة  امل�ضنف: 

خمت�سر خليل )190/2, 197(.
قال اإمام احلرمني اجلويني: “ثم املن�ضو�س عليه لل�ضافعي هاهنا ويف كتبه اجلديدة اأنه ال ي�ضرتط يف   )6(
�ضحة �ضلة العيد ما ي�ضرتط يف �ضلة اجلمعة, فت�ضح من املنفرد, وامل�ضافر, ومن الن�ضوة يف الدور 
وراء اخلدور, و�ضبيلها ك�ضبيل �ضائر النوافل, غرَي اأنا ن�ضتحب فيها اجلماعة”, قال النووي: “هل تمُ�سرع 
واأ�سهرهما:  اأ�سحهما  فيه طريقان  اأو يف غريه؟  بيته  واملنفرد يف  واملراأة  وامل�سافر  للعبد  العيد  �سالة 

القطع باأنها ت�سرع لهم, ...”. نهاية املطلب يف دراية املذهب )612/2(, املجموع )25/5(.
قال ابن هانئ: و�سئل- يعني: اأحمد-: اأََعلى املراأة �سالة العيد؟ قال: “ما بلغنا يف هذا �سيء, ولكن اأرى   )7(

اأن ت�سلي, وعليها ما على الرجال, ي�سلني يف بيوتهن”, وانظر: املغني لبن قدامة )291/2(.
بالآثار  املحلى   ,)291/2( قدامة  لبن  املغني   ,)25/5( املجموع   ,)197  ,190/2( اجلليل  مواهب   )8(

.)300/3(
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الرتجيح: 

بعد النظر يف اأقوال الفقهاء, واأدلتهم, -وبناء على امل�ساألة ال�سابقة- يرتجح القول 
مب�ضروعية �ضلة العيدين يف البيوت؛ خوًفا من انت�ضار وباء كورونا؛ وذلك الأمور: 

اأواًل: اأن اخلوف من انت�ضار الوباء عذر �ضرعي يف ترك االجتماع ل�ضلة العيدين, 
فاإذا تعذر فعلها يف امل�ضليات وامل�ضاجد فيجوز اأن ت�ضلى يف البيوت؛ لبقاء 

اأ�ضل اخلطاب ال�ضرعي بفعلها. 

اأنه اإذا تعذرت �ضلة العيدين يف امل�ضلى اأو يف امل�ضجد لعذر؛ فاإنها ت�ضلى  ثانًيا: 
على ح�ضب اال�ضتطاعة, وقد قال اهلل تعالى: )ہ  ہ  ہ  ھ( ]التغابن: 16[, 

وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا اأمرتكم باأمر فاأتوا منه ما ا�ستطعتم«)1(.

اأنهم �سلوا العيدين    اأنه قد ثبت عن اخللفاء الرا�ضدين املهديني  ثالًثا: 
يف امل�سجد من املطر, وذلك عذر)2(؛ فعن عبداهلل بن عامر قال: “اإن النا�س 
ُمِطروا على عهد عمر بن اخلطاب  فامتنع النا�س من امل�سلى, فجمع 
اأيها  “يا  فقال:  املنرب,  على  قام  ثم  بهم,  ف�سلى  امل�سجد,  يف  النا�س  عمر 
لأنه  بهم  ي�سلي  امل�سلى  اإلى  بالنا�س  يخرج  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  اإن  النا�س 
اأرفق بهم واأو�سع عليهم, واإن امل�سجد كان ل ي�سعهم”, قال: “فاإذا كان هذا 

املطر فامل�سجد اأرفق”)3(.

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  ب�سنن  القتداء  باب  وال�سنة,  بالكتاب  العت�سام  كتاب  �سحيحه:  يف  البخاري  اأخرجه   )1(
العمر  يف  مرة  احلج  فر�س  باب  احلج,  كتاب  �ضحيحه:  يف  وم�ضلم  برقم)6858(,   ,)2658/6(

)975/2(, برقم )1337(.
اأ�سابهم  “اأنه   : اأبي هريرة  للمطر, فعن  امل�سجد  اأنه �سالها يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بل نقل حديث عن   )2(
�سننه )301/1(,  داود يف  اأبو  اأخرجه  امل�سجد”.  العيد يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بهم  يوم عيد, ف�سلى  مطر يف 
برقم )1160(, وابن ماجه يف �سننه )416/1(, برقم )1313(, والبيهقي يف ال�سنن الكربى للبيهقي 
)433/3(, واحلاكم يف امل�ستدرك على ال�سحيحني )435/1(, وقال: »هذا حديث �سحيح الإ�سناد, 
ومل يخرجاه«, ووافقه الذهبي. و�ضعفه االألباين يف �ضعيف اأبي داود )17/2(, و�ضعيب االأرناوؤوط يف 

حتقيقه ل�سنن ابن ماجه )345/2(. 
اأخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى )433/3(.   )3(
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وعن علي  اأنه: “اأمر رجاًل اأن ي�سلي ب�سعفة النا�س يف امل�سجد يوم 
  فطر اأو يوم اأ�ضحى, واأمره اأن ي�ضلي اأربًعا”)1(, ويف رواية: “اأن علًيا

اأمر رجال اأن ي�سلي ب�سعفة النا�س يوم العيد يف امل�سجد ركعتني”)2(.

فاإذا كان عذر املطر يجيز تغيري مكان ال�سالة وهو امل�سلى, وت�سلى يف امل�سجد 
على خالف ما �سالها بها ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف ال�سحراء, كذلك �سالتها يف البيوت 

لوجود العذر وهو اخلوف من انت�ضار الوباء من باب اأولى.

اإلى ا�ضرتاط �ضروط اجلمعة الإقامة �ضلة   وقد ذهب �ضيخ االإ�ضلم ابن تيمية 
جواز  اإلى  ذهب  فقد  ونحوه,  كاملحبو�س  معذوًرا  كان  من  ا�ضتثنى  لكنه  العيدين, 
اإقامتها يف البيوت ملن كان معذوًرا من مر�س اأو حب�س وكان من عادته اأن ي�ضليها؛ 
ا, اأو حمبو�ًسا, وعادته ي�سلي العيد فهذا ل  حيث قال: “واأما من كان يوم العيد مري�سً
ميكنه اخلروج, فهوؤالء مبنزلة الذين ا�ضتخلف علي من ي�ضلي بهم في�ضلون جماعة, 
وي�ضلون اأربًعا كما ي�ضلون يوم اجلمعة بل تكبري وال جهر بالقراءة وال اأذان واإقامة؛ 

لأن العيد لي�س له اأذان واإقامة فال يكون يف املبدل عنه بخالف اجلمعة”)3(.

وقال ابن حزم : “وقد روينا عن عمر, وعثمان : اأنهما �سليا العيد 
بالنا�س يف امل�سجد ملطر وقع يوم العيد, وكان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يربز اإلى امل�سلى ل�سالة 

العيدين, فهذا اأف�سل, وغريه يجزئ, لأنه فعل ل اأمر”)4(.

واهلل تعالى اأعلم.

اأخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى )434/3(.   )1(
اأخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى )434/3(.   )2(

جمموع الفتاوى )182-181/24(.   )3(
املحلى بالآثار )301/3(  )4(



د. هاني بن الربك بن عبيد باصلعة

العدد  احلادي واخلمسون  197العدد  احلادي واخلمسون 196

املبحث الثالث
احلكم التكليفي ل�سالة العيدين يف البيوت ب�سبب الوباء

عرفنا يف املبحث ال�سابق حكم �سالة العيدين من حيث امل�سروعية, ويف هذا املبحث 
�ضاأقوم بدرا�ضة حكم �ضلة العيدين يف البيوت من حيث الوجوب اأو اال�ضتحباب؛ خوًفا 

من انت�سار الوباء.

اأو  كورونا  وباء  من  خوًفا  بيته  يف  �ضلها  من  على  العيدين  �ضلة  جتب  فهل 
ت�ضتحب, وال يلزم اإقامتها؟

تخريج امل�ساألة: هذه امل�ساألة قد تمُخّرج على م�ساألتني: 

امل�ساألة الأولى: احلكم ال�سرعي ل�سالة العيدين ملن لي�س مبعذور.

امل�ساألة الثانية: حكم �سالة العيدين لأهل الأعذار كامل�سافر, والن�ساء, واملنفرد, 
واملري�س.

امل�ساألة االأولى: احلكم ال�سرعي ل�سالة العيدين ملن لي�ض مبعذور.
اختلف الفقهاء  يف حكم �سالة العيدين من حيث الوجوب اأو ال�ستحباب 

على ثالثة اأقوال: 

القول االأول: اأن �سالة العيدين واجبة.

وهو ال�ضحيح من مذهب احلنفية)1(, وبع�س املالكية)2(, ورواية عند احلنابلة)3(, 
اختارها ابن تيمية)4(.

بدائع ال�ضنائع يف ترتيب ال�ضرائع )275/1(, الهداية يف �سرح بداية املبتدي )84/1(.   )1(
خليل  خمت�ضر  �ضرح  يف  اجلليل  مواهب   ,)237/1( الر�سالة  منت  على  التنوخي  ناجي  ابن  �سرح   )2(

.)189/2(
املبدع يف �سرح املقنع )181/2(, الفروع وت�سحيح الفروع )199/3(.   )3(

جمموع الفتاوى )178/24(, )183/24(.  )4(
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القول الثاين: اأن �سالة العيدين �سنة موؤكدة. 

وهو رواية عند احلنفية)1(, وامل�ضهور من مذهب املالكية)2(, وال�ضحيح من مذهب 
ال�سافعية)3(, ورواية عند احلنابلة)4(, والظاهرية)5(.

القول الثالث: اأنها فر�ض كفاية اإذا قام بها من يكفي �سقط االإثم عن االآخرين.

وهو قول بع�س املالكية)6(, وبع�س ال�سافعية)7(, واملذهب عند احلنابلة)8(.

االأدلة:

اأدلة القول الأول: ا�ستدل اأ�سحاب القول الأول باأدلة منها: 

قول اهلل تعالى: )ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې( ]البقرة: 185[.. 1

وجه ال�ستدلل: اإن املراد بالتكبري هو �سالة العيد, وقد اأمر اهلل به, والأمر 
يقت�سي الوجوب)9(.

قوله تعالى )ژ  ژ  ڑ( ]الكوثر: 2[. . 2

العيد على  بها �سالة  واملراد  بال�سالة,  اأمر  تعالى  اأن اهلل  ال�ستدلل:  وجه 
قول كثري من املف�سرين, ومطلق الأمر يقت�سي الوجوب)10(.

املب�ضوط لل�ضرخ�ضي )37/2(, املحيط الربهاين يف الفقه النعماين )94/2(.  )1(
الذخرية للقرايف )417/2(, مواهب اجلليل يف �ضرح خمت�ضر خليل )189/2(.  )2(

املهذب يف فقه الإمام ال�سافعي لل�سريازي )221/1(, رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني )70/2(.   )3(
املبدع يف �سرح املقنع )181/2(, االإن�ضاف يف معرفة الراجح من اخللف )420/2(   )4(

املحلى بالآثار )299/3(.   )5(
�سرح ابن ناجي التنوخي على منت الر�سالة )237/1(, مواهب اجلليل يف �ضرح خمت�ضر خليل )189/2(.   )6(

املهذب يف فقه الإمام ال�سافعي لل�سريازي )221/1(, البيان يف مذهب االإمام ال�ضافعي )625/2(.  )7(
املغني لبن قدامة )272/2(, املبدع يف �سرح املقنع )180/2(, منتهى الإرادات )365/1(.   )8(

بدائع ال�ضنائع يف ترتيب ال�ضرائع )275/1(, املحيط الربهاين )95/2(, جمموع الفتاوى لبن تيمية   )9(
 .)183/24(

ال�ضرائع )275/1(, املحيط الربهاين يف الفقه النعماين )95/2( املغني  )10( بدائع ال�ضنائع يف ترتيب 
لبن قدامة )272/2(. 
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عن اأم عطية , قالت: اأمرنا ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, اأن نخرجهن يف الفطر . 3
فيعتزلن  احلي�س  فاأما  اخلدور,  وذوات  واحلي�س,  العواتق,  واالأ�ضحى, 
ال  اإحدانا  اهلل  ر�ضول  يا  قلت:  امل�ضلمني,  ودعوة  اخلري,  وي�ضهدن  ال�ضلة, 

يكون لها جلباب, قال: »لتلب�سها اأختها من جلبابها«)1(.

ّي�س  احلمُ حتى  الن�ساء  العيدين  ب�سالة  اأمر  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن  ال�ستدلل:  وجه 
اأولى؛ فدل ذلك على  باب  والرجال من  لهن,  تركه  ُيرّخ�س يف  منهن, ومل 

وجوب �سالة العيدين على الأعيان)2(.

ملسو هيلع هللا ىلص, وداوم عليه هو, وخلفاوؤه, . 4 النبي  به  اأمر  العيدين مما  اإقامة �سالة  اإن 
وامل�سلمون بعده, ومل يمُعرف قط دار اإ�سالم يرتك فيها �سالة العيد وهو من 
تركها,  النا�س على  اجتمع  �سنة فرمبا  كانت  فلو  الإ�سالم)3(,  �سعائر  اأعظم 
�ضعائر  من  هو  ملا  �ضيانة  واجبة؛  فكانت  االإ�ضلم  �ضعائر  من  هو  ما  فيفوت 

الإ�سالم عن الفوت)4(.

اأدلة القول الثاين: ا�ستدل اأ�سحاب القول الثاين باأدلة منها: 

ي�ساأل عن . 1 ملسو هيلع هللا ىلص  ر�سول اهلل  اإلى  يقول: جاء رجل  حديث طلحة بن عبيداهلل, 
الإ�سالم, فقال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »خم�س �سلوات يف اليوم والليلة«. فقال: هل 

علّي غريها؟ قال: »ل, اإل اأن تطوع«)5(.

ال�ضلوات  �ضوى  اأنه ال فر�س  االأعرابي  اأخرب  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن  ال�ستدلل:  وجه 
اأخرجه البخاري يف �سحيحه: كتاب احلي�س, باب �سهود احلائ�س العيدين ودعوة امل�سلمني, ويعتزلن   )1(
اإباحة خروج  العيدين, باب ذكر  امل�سلى )72/1(, برقم )324(, وم�سلم يف �سحيحه: كتاب �سالة 

الن�ضاء يف العيدين اإلى امل�ضلى و�ضهود اخلطبة, مفارقات للرجال )606/2(, برقم )890(.
جمموع الفتاوى لبن تيمية )183/24(.   )2(
جمموع الفتاوى لبن تيمية )183/24(.   )3(

بدائع ال�ضنائع يف ترتيب ال�ضرائع )275/1(, املحيط الربهاين يف الفقه النعماين )95/2(.  )4(
اأخرجه البخاري يف �سحيحه: كتاب الإيان: باب: الزكاة من الإ�سالم )18/1(, برقم )46(, وم�سلم   )5(

يف �سحيحه: كتاب الإيان, باب بيان ال�سلوات التي هي اأحد اأركان الإ�سالم )40/1(, برقم )11(.
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هذا  اأطلق  ملا  كفاية,  فر�س  اأو  واجبة  العيدين  �ضلة  كانت  فلو  اخلم�س, 
الإطالق, فدل ذلك على عدم وجوبها)1(.

عن ابن عبا�س : اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعث معاًذا  اإلى اليمن, فقال: . 2
»ادعهم اإلى �سهادة اأن ل اإله اإل اهلل, واأين ر�سول اهلل, فاإن هم اأطاعوا لذلك, 

فاأعلمهم اأن اهلل قد افرت�س عليهم خم�س �ضلوات يف كل يوم وليلة, ...«)2(.

وجه ال�ستدلل: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بنّي اأن اهلل افرت�س خم�س �ضلوات يف كل يوم 
وليلة؛ فدّل ذلك على عدم وجوب �ضلة العيدين)3(.

واأجيب عن احلديثني)4(: 

لعدم . 1 اجلمعة,  تلزمهم  ال  االأعراب  الأن  فيه؛  حجة  ال  االأعرابي  حديث  باأن 
ال�ستيطان, فالعيد اأولى.

وحديث معاذ باأنه: خم�سو�س بالأدلة الدالة على وجوب �سالة العيدين, واإمنا . 2
�ضرح بوجوب اخلم�س, وخ�ضها بالذكر, لتاأكيدها ووجوبها على االأعيان.

اأدلة القول الثالث: ا�ستدل اأ�سحاب القول الثالث باأدلة منها)5(: 

اأوًل: ا�ستدلوا على وجوب �سالة العيدين باأدلة القول الأول الدالة على وجوبها.

ثانًيا: ا�ضتدلوا على اأن الوجوب على الكفاية, واأنها ال جتب على االأعيان: 

بحديث طلحة بن عبيد اهلل الذي ا�ضتدل به من ذهب اإلى اال�ضتحباب.. 1

واإمنا  العيدين,  وجوب �سالة  على عدم  يدل  اأن احلديث  ال�ستدلل:  ووجه 
الذخرية للقرايف )417/2(, املجموع �سرح املهذب )3/5(.  )1(

اأخرجه البخاري يف �سحيحه: كتاب الزكاة, باب وجوب الزكاة )104/2(, برقم )1395(, وم�سلم يف   )2(
�سحيحه: كتاب الإيان, باب الدعاء اإلى ال�سهادتني و�سرائع الإ�سالم )50/1(, برقم )19(.

املغني لبن قدامة )272/2(  )3(
امل�سدر ال�سابق.  )4(
امل�سدر ال�سابق.   )5(
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خولف بفعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص, ومن �سلى معه, فيخت�س مبن كان مثلهم, فدل على 
اأنها واجبة على الكفاية.

ومن القيا�س: قالوا: الأنها �ضلة ال ُي�ضرع لها االأذان, فلم جتب على االأعيان, . 2
ك�سالة اجلنازة.

ووجب . 3 خطبتها,  لوجبت  االأعيان  على  وجبت  لو  الأنها  قالوا:  املعقول:  ومن 
ا�ستماعها كاجلمعة.

الرتجيح: 

بعد عر�س االأقوال واالأدلة يف هذه امل�ضاألة, ومناق�ضة االأدلة يرتجح القول القائل 
عن  واحلرج  االإثم  �ضقط  يكفي  من  بها  قام  اإذا  كفاية,  فر�س  العيدين  �ضلة  باأن 

االآخرين؛ وذلك جمًعا بني االأدلة. واهلل تعالى اأعلم.

كامل�سافر،  االأعــذار عن ح�سورها  العيدين الأهل  الثانية: حكم �سالة  امل�ساألة 
والن�ساء، واملنفرد، واملري�ض. 

احلكم  حيث  من  الأعذار  اأهل  على  العيدين  �سالة  حكم  يف  الفقهاء  اختلف 
التكليفي على قولني: 

القول االأول: يجوز �سالتها الأهل االأعذار على �سبيل التطوع، وال ت�ستحب. 

يف  واحلنابلة  مذهبهم)2(,  من  القدمي  يف  وال�سافعية  احلنفية)1(,  مذهب  وهو 
ال�ضحيح من املذهب)3(. 

وذلك بناًء على ا�ضرتاط �ضروط �ضحة اجلمعة ل�ضلة العيدين.

 القول الثاين: ُت�سّن �سالة العيدين يف البيوت للمنفرد، وللن�ساء، واملري�ض، 
ولغريهم من اأهل االأعذار.

املب�ضوط لل�ضرخ�ضي )37/2(, بدائع ال�ضنائع يف ترتيب ال�ضرائع )275/1(.  )1(
نهاية املطلب يف دراية املذهب )612/2(, رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني )70/2(.   )2(

املغني لبن قدامة )291/2(, املبدع يف �سرح املقنع )184/2- 185(.  )3(
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وهو مذهب املالكية)1(, وال�سافعية)2(, ورواية عند احلنابلة)3(, والظاهرية)4(.

وذلك بناًء على اأ�ضل مذاهبهم من عدم ا�ضرتاط �ضروط اجلمعة وغريها, لذلك 
ي�سن �سالتها جماعة وفرادى.

الرتجيح: 

تقدم الرتجيح يف م�ضاألة حكم ا�ضرتاط �ضروط اجلمعة ل�ضلة العيدين باأنه ال 
اأهل االأعذار  اأن ي�ضلي  ي�ضرتط ل�ضلة العيدين �ضروط اجلمعة, وبناء عليه في�ضن 
�ضلة العيدين وال جتب عليهم؛ لقيام االإمام ومن معه من امل�ضلمني بالفر�س الكفائي, 

في�ضقط الفر�س واالإثم عن االآخرين. واهلل اأعلم.

البناء على امل�ساألتني: 

التكليفي  احلكم  م�ساألة  عليهما  املخّرج  امل�ساألتني  حكم  يف  والنظر  البحث  بعد 
يف  العيدين  �ضلة  حكم  اأن  يتبني  كورونا  وباء  ب�ضبب  البيوت  يف  العيدين  ل�ضلة 
غري العذر واجبة عند احلنفية, واحلنابلة يف ال�ضحيح من املذهب؛ وم�ضتحبة عند 
املالكية, وال�ضافعية, واحلنابلة يف رواية, واأنه ال ي�ضتحب �ضلتها الأهل االأعذار عند 
احلنفية, واحلنابلة يف ال�ضحيح من املذهب؛ لعدم توفر �ضروط الوجوب واإمنا ت�ضلى 

تطوًعا, وي�ضتحب �ضلتها عند املالكية, وال�ضافعية, واحلنابلة يف رواية. 

البيوت  يف  العيدين  �سالة  باأن  فيقال  امل�ساألتني,  هاتني  على  م�ساألتنا  بمُنيت  ولو 
اأن حكم �ضلة  اإلى  اإمنا يذهب  الأن من قال مب�ضروعيتها  ت�ضتحب وال جتب؛ وذلك 
العيدين يف غري حال العذر �ضنة, ومن قال بوجوبها مل ي�ضتحب �ضلتها الأهل االأعذار؛ 

لعدم حتقق �ضروط الوجوب, واإمنا ت�ضلى تطوًعا ك�ضلة ال�ضحى عنده.
مواهب اجلليل يف �ضرح خمت�ضر خليل )190/2(, منح اجلليل �سرح خمت�سر خليل )467/1(.  )1(

نهاية املطلب يف دراية املذهب )612/2(, رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني )70/2(.   )2(
املبدع يف �سرح املقنع )184/2- 185(.   )3(

املحلى بالآثار )300/3(.   )4(
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 وبناًء على ترجيح الباحث يف امل�ساألة الأولى يكن القول باأن �سالة العيدين يف 
البيوت الأجل كورونا فر�س كفاية, اإال اأن هذا القول مل يقل به اأحد من الفقهاء -فيما 

اأعلم- فيكون من اإحداث قول ثالث يف امل�ساألة. 

الرتجيح: 

هذه  عليهما  املخرج  امل�ساألتني  ويف  فيها  النظر  -واإمعان  امل�ساألة  درا�سة  بعد 
النازلة- يظهر اأن �ضلة العيدين يف البيوت ب�ضبب كورونا ال تخلو يف الواقع العملي 

من حالتني: 

اأو  امل�سلى  يف  الإمام-  باإذن   - جماعة  العيدين  �سالة  تقام  اأن  الأولى:  احلالة 
اجلامع الكبري يف البلد, ولو بعدد حمدود من امل�سلني -كال�سالة يف امل�سجد 
من  غريهما  يف  اأو  املدينة,  لأهل  النبوي  امل�سجد  يف  اأو  مكة,  لأهل  احلرام 
مو�ضع  اأي  يف  جماعة  العيد  �ضلة  من  االإمام  به  قام  ما  فيكون  اجلوامع- 
يف البلد ُم�ضقًطا لفر�س الكفاية, وتكون �ضلة العيدين يف البيوت لغري من 

ح�سرها من امل�سلمني م�ستحبة.

الإمام, فتكون  بها  ياأذن  العيدين جماعة, ول  تقام �سالة  اأن ل  الثانية:  احلالة 
�ضلة النا�س للعيدين يف بيوتهم من باب قيام امل�ضلي بفر�س الكفاية عند 
تعذر قيام اجلماعة بذلك, وهذا القول هو الذي يتوافق مع ترجيح الباحث 
يف امل�ضاألتني اللتني خّرج عليهما هذه امل�ضاألة, من اأن �ضلة العيدين فر�س 
هذا  اأن  اإال  اجلمعة؛  �ضروط  لها  ي�ضرتط  ال  باأنه  القول  على  وكذلك  كفاية, 
القول مل يقل به اأحد من الفقهاء -فيما اأعلم- فقد يكون من اإحداث قول 
با�ضتحباب  القول  الباحث  ُيرّجح  لذا  ذكره-؛  تقدم  -كما  امل�ضاألة  يف  ثالث 

�ضلة العيدين يف البيوت يف هذه احلالة؛ وذلك الأمور: 

ل�ضلة  االجتماع  ترك  يف  �ضرعي  عذر  الوباء  انت�ضار  من  اخلوف  اأن  اأواًل: 
العيدين؛ لذا �ضاغ اإقامتها يف البيوت, ولكن على �ضبيل اال�ضتحباب.
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ثانًيا: اأنه اإذا تعذر �سالة العيدين يف امل�سلى اأو يف امل�سجد لعذر فاإنها ت�سلى 
على ح�ضب اال�ضتطاعة.

ثالًثا: اأن احلكم ال�سرعي ل�سالة العيدين عند املالكية, وال�سافعية, واحلنابلة يف 
رواية, والظاهرية اأنها م�ضتحبة, فل جتب اأ�ضًل, وعند احلنفية, واحلنابلة 
يف ال�ضحيح من املذهب ال جتب اإال ب�ضروط اجلمعة, فل يجب �ضلتها يف 

البيوت, ولكن ُت�ضرع عند احلنابلة -يف املذهب- على �ضبيل التبعية.

وامل�ضافر,  واحلا�ضر,  واحلر,  العبد,  “وي�ضليهما,   : حزم  ابن  قال   
واملنفرد, واملراأة والن�ساء, ويف كل قرية, �سغرت اأم كربت,... اإل اأن املنفرد 

ال يخطب”)1(.

واهلل تعالى اأعلم.

املحلى بالآثار )300/3(.   )1(
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املبحث الرابع
م�سروعية اجلماعة ل�سالة العيدين يف البيوت ب�سبب الوباء

انت�ضار وباء كورونا-  القائم -وهو اخلوف من  للعذر  البيوت  العيدين يف  �ضلة 
م�ضروعة باإذن اهلل, فعلى هذا القول؛ هل ُت�ضلى يف البيوت جماعة, اأم ت�ضلى فرادى؟

امل�سلون يف البيوت ق�سمان: 

اأواًل: من كان يف بيته منفرًدا: 

ي�سلي  من  ينظر  اأن  يلزمه  ول  فرادى,  ي�سليها  فاإنه  منفرًدا  بيته  يف  كان  من 
املالكية)1(,  من  اجلمهور:  مذهب  وهو  اجلماعة.  وجود  لعدم  وذلك  جماعة؛  معه 

وال�سافعية)2(, واحلنابلة)3(, والظاهرية)4(.

ثانًيا: اإذا كان يف البيت جماعة: 

اإذا كان هناك جماعة يف املنزل كاأ�سرة, فهل ي�سلونها جماعة, اأم ي�سلونها فرادى؟ 

ذهب املالكية)5(, وال�سافعية)6(, واحلنابلة)7(: اإلى جواز �سالتها جماعة, وجواز 
اأن ت�سلى فرادى.

مواهب اجلليل يف �ضرح خمت�ضر خليل )190/2, 197(.  )1(
املجموع �سرح املهذب )26/5(, البيان يف مذهب االإمام ال�ضافعي )642/2(.  )2(

املغني لبن قدامة )291/2(.  )3(
املحلى بالآثار )300/3(.  )4(

اأن ي�سلوا العيد يف جماعة لبدعة ذلك  اأرى لأهل منى املقيمني بها ممن مل يحج  “ول  قال املازري:   )5(
اأن  اأر به باأ�ًضا. قال ابن حبيب: ومن فاتته �ضلة العيد فل باأ�س  مبنى. ولو �ضّلها م�ضٍل لنف�ضه مل 
بلغة  على  ال�ساوي  حا�سية  وانظر:   ,)1059/1( للمازري  التلقني  �سرح  اأهله”  من  نفر  مع  يجمعها 

ال�سالك لأقرب امل�سالك )524/1(. 
قال املحلي يف �سرحه للمنهاج: “)وتمُ�سرع جماعة( كما فعلها ملسو هيلع هللا ىلص )وللمنفرد والعبد واملراأة وامل�سافر(:   )6(
قليوبي وعمرية )353/1(.  املحلي مع حا�سيتي  امل�ضافرين”. �سرح  اإمام  املنفرد ويخطب  وال يخطب 

وانظر: نهاية املطلب )612/2(.
الفروع وت�سحيح الفروع )208/3(, املبدع يف �سرح املقنع )192/2(.  )7(
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وا�ستدلوا مبا ياأتي:

ما ثبت من �سالته ملسو هيلع هللا ىلص النافلة يف البيوت جماعة, باعتبارها �ضلة م�ضتحبة؛ . 1
لطعام  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  دعت  مليكة  جدته  اأن   : مالك  بن  اأن�س  فعن 
�سنعته له, فاأكل منه, ثم قال: »قوموا فالأ�سلِّ لكم«. قال اأن�س: »فقمت اإلى 
ح�سري لنا قد ا�سود من طول ما لمُب�س, فن�سحته مباء, فقام ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, 
ملسو هيلع هللا ىلص  ر�سول اهلل  لنا  ورائنا, ف�سلى  والعجوز من  وراءه,  واليتيم  اأنا  و�سففت 

ركعتني, ثم ان�سرف«)1(.

ك�سائر  وجماعة  فرادى  �سالتها  فجاز  نافلة  �سالة  اأنها  الدللة:  وجه 
النوافل)2(.

اأثر اأن�س بن مالك ؛ اأنه: “كان اإذا فاتته �سالة العيد مع الإمام, جمع . 2
اأهله, ف�سلى بهم مثل �سالة الإمام يف العيد”)3( .

العيد . 3 ي�سهد  مل  فاإذا  بالزاوية,  منزله  يف  يكون  “كان  اأنه:    وعنه 
عتبة  اأبي  بن  عبداهلل  موله  ياأمر  ثم  ومواليه,  وولده  اأهله  جمع  بالب�سرة 

في�سلي بهم ركعتني”)4(.

وجه الدللة: دّل فعل اأن�س على اأن �سالة العيدين يف البيوت ت�سلى جماعة 
كما ت�سلى فرادى)5(.

اأن  ويجوز  فرادى,  ت�سلى  اأن  يجوز  البيوت  يف  العيدين  �سالة  فاإن  عليه:  وبناًء 

ت�ضلى جماعة ملن كانوا جماعة؛ قال احلافظ ابن رجب : “واعلم اأن الختالف 
اأخرجه البخاري يف �سحيحه: كتاب ال�سالة, باب ال�سالة على احل�سري )149/1(, برقم )373(, وم�سلم   )1(

يف �ضحيحه: كتاب امل�ضاجد وموا�ضع ال�ضلة, باب جواز اجلماعة يف النافلة )457/1(, برقم )658(. 
امل�سائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني )191/1(.  )2(

تقدم تخريجه.  )3(
تقدم تخريجه.   )4(

امل�سائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني )191/1(.   )5(
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العدد,  لها  ي�ضرتط  هل  العيد:  �ضلة  اأن  وهو:  اأ�ضل,  على  ينبني  امل�ضاألة  هذه  يف 
وال�ستيطان, واإذن الإمام؟ فيه قولن للعلماء, هما روايتان عن اأحمد. واأكرث العلماء, 
على اأنه ال ي�ضرتط لها ذلك, وهو قول مالك, وال�ضافعي. ومذهب اأبي حنيفة واإ�ضحاق: 

اأنه ي�ضرتط لها ذلك.

فعلى قول االأولني: ي�سليها املنفرد لنف�سه يف ال�سفر واحل�سر, واملراأة, والعبد, 

ومن فاتته, جماعة, وفرادى؛ لكن ال يخطب لها خطبة االإمام؛ الأن فيه افتئاًتا عليه, 
وتفريًقا للكلمة. وعلى قول الآخرين: ل ي�سليها اإل الإمام اأو من اأذن له, ول ت�سلى اإل 
كما ت�سلى اجلمعة, ومن فاتته, فاإنه ل يق�سيها على �سفتها, كما ل يق�سي اجلمعة 

على �سفتها...”)1(.

واهلل تعالى اأعلم.

فتح الباري البن رجب )79/9(.   )1(
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املبحث اخلام�ض
�سفة �سالة العيدين يف البيوت ب�سبب الوباء

اأجمع الفقهاء  على اأن �سالة العيدين ركعتان اإذا �سليت يف امل�سلى)1(.

واأجمعوا على اأن ال�سنة اأن يجهر فيها بالقراءة اإذا �سليت جماعة يف ال�سحراء, 
اأو يف امل�سجد)2(.

واأجمعوا على اأن يف �سالة العيدين تكبريات زوائد قبل القراءة)3(.

اأو من �سالها يف  ليت يف امل�سجد مع غري الإمام, وباإذنه,  واختلفوا فيما اإذا �سمُ
بيته, �سواء اأداء عند من يجوز �سالة العيدين يف البيت اأداًء, اأو ق�ساًء عند من يجّوز 
ال�سالة ق�ساًء, هل ت�سلى ركعتان, اأم اأربع ركعات؟ وهل ي�سرع لها اجلهر بالقراءة, 
اأم ت�سلى �سًرا من غري جهٍر؟ وهل لها تكبريات زوائد كتكبريات الإمام, اأم ل ي�سرع 

لها ذلك؟

فاإذا �ضلى امل�ضلمون �ضلة العيدين يف البيوت ب�ضبب انت�ضار الوباء اأو اخلوف من 
انت�ساره بني امل�سلني, فهل ي�سلونها ك�سالة الإمام ركعتني, جهًرا, بتكبريات زوائد, 

اأم ل ي�سرع ذلك؟

تخريج امل�ساألة: 

اختلف الفقهاء  يف كيفية �سالة العيدين يف البيت على ثالثة اأقوال)4(: 

القول االأول: ت�ضلى ركعتني كهيئة �ضلة االإمام بالتكبريات الزوائد. وهو مذهب 

مراتب االإجماع )32(.   )1(
الإقناع يف م�سائل الإجماع )179/1(.   )2(

واإمنا اختلفوا يف عددها. الإقناع يف م�سائل الإجماع )180/1(.   )3(
بداية املجتهد ونهاية املقت�سد )230/1(.   )4(
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وعطاء,  قول عكرمة,  وهو  و مذهب احلنابلة)3(,  وال�سافعية)2(,  املالكية)1(, 
والبخاري)4(.

للحنفية)5(,  قول  وهو  زوائد.  تكبريات  بال  ركعات  اأربع  ت�سلى  الثاين:  القول 

ورواية عن الإمام اأحمد)6(.

القول الثالث: اأنه خمرّي بني اأن ي�سليها ركعتني, اأو اأربع ركعات. وهو رواية عن 

الإمام اأحمد)7(.

االأدلة:

اأدلة القول الأول: ا�ستدل اأ�سحاب القول الأول باأدلة منها: 

اأثر اأن�س بن مالك ؛ اأنه: “كان اإذا فاتته �سالة العيد مع الإمام, جمع . 1
اأهله, ف�سلى بهم مثل �سالة الإمام يف العيد”, ويف لفظ اأنه: “كان يكون يف 
منزله بالزاوية, فاإذا مل ي�سهد العيد بالب�سرة جمع اأهله وولده ومواليه, ثم 

ياأمر موله عبداهلل بن اأبي عتبة ف�سلى بهم ركعتني”)8(.
املدونة )246/1(, التب�سرة للخمي )628/2(, �سرح التلقني )1059/1(.  )1(

نهاية املطلب يف دراية املذهب )612/2(, حا�سيتا قليوبي وعمرية )353/1(.   )2(
الفروع وت�سحيح الفروع )208/3(, املبدع يف �سرح املقنع )192/2(, الإن�ساف للمرداوي )433/2(.  )3(

�سحيح البخاري )23/2(.  )4(
ذهب احلنفية اإلى اأن �ضلة العيدين ال تق�ضى اإن فاتت مع االإمام, لكن للمقتدي اأن ي�ضليها مع اإمام   )5(
اآخر يف م�سلى اآخر يف البلد, جلواز تعدد اإقامتها, فاإن مل يتمكن من �سالتها مع الإمام فله اأن ي�سلي 
العيني:  وقال  تق�سى.  واملقتدي  الإمام  فاتت  واإن  زوائد.  تكبريات  بال  ال�سحى,  ركعات ك�سالة  اأربع 
الدر  واإن �ساء ركعتني”.  اأربًعا,  واإن �ساء مل ي�سل, فاإن �ساء �سلى  �ساء �سلى  اإن  حنيفة:  اأبو  “وقال 

املختار, وحا�سية ابن عابدين )175/2- 176(, عمدة القاري للعيني )308/6(.
للمرداوي  الإن�ساف   ,)192/2( املقنع  �سرح  يف  املبدع   ,)208/3( الفروع  �سالمني.  اأو  ب�سالم   )6(

 .)433/2(
واإن �سالها ركعتني فهو خمري بني التكبريات الزوائد اأو تركها. الفروع وت�سحيح الفروع )208/3(,    )7(

املبدع يف �سرح املقنع )193/2(, الإن�ساف للمرداوي )434/2(. 
تقدم تخريجه.  )8(
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عن علي بن اأبي طالب : “اأنه اأمر رجاًل اأن ي�سلي ب�سعفة النا�س يوم . 2
العيد يف امل�سجد ركعتني”)1(. فدل ذلك على اأنها ت�سلى ركعتني)2(.

ا بالقاعدة الفقهية: )الق�ساء يحكي الأداء(, فاقت�سى ذلك . 3 اأي�سً وا�ستدلوا 
اأن ت�سلى ركعتني بالتكبريات الزوائد كتكبريات الإمام)3(.

اأدلة القول الثاين: ا�ستدل اأ�سحاب القول الثاين باأدلة منها: 

اأثر عبداهلل بن م�سعود  اأنه قال: “من فاته العيد مع الإمام فلي�سل . 1
اأربًعا”)4(.

يوم . 2 النا�س  ب�سعفة  ي�سلي  رجاًل  اأمر  “اأنه   : اأبي طالب  بن  علي  اأثر 
العيد اأربًعا ك�سالة الهجري”)5(. فدل ذلك على اأنها ت�سلى اأربع ركعات.

والقيا�س على �ضلة اجلمعة؛ وذلك الأنها �ضلة ت�ضرع لهما اخلطبة, فوجب . 3
اأن تمُق�سى كاجلمعة اأربًعا)6(.

تقدم تخريجه.  )1(
القا�ضم  ابن  حا�ضية  مع  املربع  الرو�س   ,)191/1( والوجهني  الروايتني  كتاب  من  الفقهية  امل�سائل   )2(

 .)515/2(
ا كما اقت�ساه كالم  قال زكريا الأن�ساري يف باب �سالة العيدين: “وت�سن التكبريات يف املق�سية اأي�سً  )3(
املجموع وغريه؛ الأن الق�ضاء يحكي االأداء”, وقال ابن القا�ضم يف حا�ضيته على الرو�س املربع -عند قول 
البهوتي : “وي�سن ملن فاتته �سالة العيد )اأو( فاته )بع�سها ق�ساوؤها( يف يومها, قبل الزوال, اأو 
بعده على �سفتها”, - قال: “ق�ضاوؤها على �ضفتها, باأن ي�ضليها ركعتني بتكبرياتها الزوائد ا�ضتحباًبا؛ 
لأن الق�ساء يحكي الأداء”. فتح الوهاب ب�سرح منهج الطالب لزكريا )97/1(, حا�ضية الرو�س املربع 
لبن القا�سم )514/2(, وانظر لهذه القاعدة: الغيث الهامع �سرح جمع اجلوامع �س )391( الأ�سباه 
والنظائر البن جنيم �س )100(, ال�سرح الكبري لل�سيخ الدردير وحا�سية الد�سوقي )263/1(, ك�ساف 

القناع عن منت الإقناع )418/1(. 
ابن  احلافظ  وقال   ,)4/2( م�سنفه  يف  �سيبة  اأبي  وابن   ,)300/3( م�سنفه  يف  عبدالرزاق  اأخرجه   )4(

حجر: “اأخرجه �سعيد بن من�سور باإ�سناد �سحيح”. فتح الباري لبن حجر )475/2( 
اأخرجه ابن اأبي �سيبة يف م�سنفه )5/2(.   )5(

امل�سائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني )191/1(.   )6(
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اأدلة القول الثالث: ا�ستدل اأ�سحاب القول الثالث: 

مبجموع الآثار املتقدمة يف اأدلة القولني املتقدمني)1(.. 1

فكان . 2 ذاتية,  خطبة  فيها  �سالة  اأنها  جهة  من  اجلمعة  يف  �سببها  اأخذت  اأنها 
الق�ضاء بخلف االأداء, واأخذت �ضببها من �ضائر النوافل, الأنها �ضلة نفل فيجب 
اأن ت�سح فرادى وجماعة, وتفعل ق�ساء كما تفعل اأداء ك�سائر النوافل الراتبة)2(.

الرتجيح:
باأن  القائل  الأول  القول  والأدلة, يظهر رجحان  امل�ساألة,  الأقوال يف هذه  بعد ذكر 
ويجهر  الزوائد,  بالتكبريات  ركعتان,  الإمام  ت�سلى ك�سالة  البيت  العيدين يف  �سالة 
فيهما بالقراءة؛ الأن �ضلة املعذور واحلالة هذه تعترب اأداء ال ق�ضاء؛ قال النووي: “فاإن 
فاتته �سالة العيد مع الإمام �سالها وحده وكانت اأداء ما مل تزل ال�سم�س يوم العيد”)3(.

البناء على امل�ساألة: 

�سالة  ف�سفة  البيوت,  يف  العيدين  �سالة  �سفة  م�ساألة  يف  الرتجيح  على  وبناء 
الزوائد,  بالتكبريات  فيهما  يكرب  ركعتان,  كورونا  وباء  ب�ضبب  البيوت  يف  العيدين 

ويجهر فيهما بالقراءة.

واهلل تعالى اأعلم.

الفروع )208/3(, املبدع يف �سرح املقنع )192/2(.  )1(
امل�سائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني )191/1(.  )2(

املجموع �سرح املهذب )4/5(.  )3(
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املبحث ال�ساد�ض

حكم اخلطبة بعد �سالة العيدين يف البيوت ب�سبب الوباء

اخلطبة  حكم  واأن  خطبة,  العيدين  �ضلة  بعد  ي�ضتحب  اأنه  على  العلماء  اأجمع 
للعيدين �سنة, ولي�ست بواجبة, واأنها تكون بعد ال�سالة)1(.

اأما اإذا �ضلى امل�ضلمون �ضلة العيدين يف البيوت ب�ضبب انت�ضار الوباء اأو اخلوف 
من انت�ساره بني امل�سلني, فهل تمُ�سرع لهم خطبة للعيد اأم ل ت�سرع؟

تخريج امل�ساألة: 

هذه امل�ضاألة قد تخّرج على م�ضروعية اخلطبة ملن مل تلزمه �ضلة العيدين من 
�ضلى  فاإذا  واملعذورين,  املر�ضى  من  بيته  يف  �ضلى  ومن  وامل�ضافرين,  القرى,  اأهل 

امل�سلم �سالة العيد يف بيته فله حالتان: 

االأولى: اأن ي�ضلي العيد يف البيت منفرًدا: ذهب جمهور الفقهاء اإلى اأن املنفرد 
الذي ي�سلي �سالة العيد ل تمُ�سرع له خطبة)2(.

اأن ي�سلي العيد يف البيت جماعة: اختلف الفقهاء يف هذه امل�ساألة على  الثانية: 
قولني: 

القول االأول: ال ت�ضرع اخلطبة ملن �ضلها يف بيته اأو من اأهل االأعذار ولو كانوا 
جماعة. وهو املذهب عند املالكية)3(, واملذهب عند احلنابلة)4(.

القول الثاين: ت�ضرع اخلطبة ملن �ضلى العيد جماعة ملن كان من اأهل االأعذار 
البحر الرائق �سرح كنز الدقائق )170/2(, املهذب لل�سريازي )225/1(, املبدع يف �سرح املقنع )189/2(.  )1(

مواهب اجلليل )197/2(, املجموع )26/5(, املغني )291/2(, املحلى بالآثار )300/3(.  )2(
�سرح التلقني )1058/1(, مواهب اجلليل )197/2(.   )3(

املغني لبن قدامة )291/2(.   )4(
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االإمام  اأن يخطب  فيجوز  العيد يف جماعة-  م�ضافرين �ضلوا  -كجماعة 
بهم العيد. وهو قول للمالكية)1(, واملذهب عند ال�ضافعية)2(, ورواية عند 

احلنابلة)3(, والظاهرية)4(.

احلكم على م�ساألة ال�سالة يف البيوت ب�سبب كورونا: 

من  خوًفا  العيدين  بيته  يف  املنفرد  �سلى  فاإن    الفقهاء  كالم  على  وبناًء 
كورونا فل يخطب للعيدين. 

واإن �ضلى جماعة يف البيت, اأو يف ال�ضفر اأو كانوا معذورين فت�ضتحب لهم اخلطبة 
للعيدين عند ال�سافعية, واملالكية يف قول, وكذا عند احلنابلة يف رواية, اإل اأنهم ذهبوا 

اإلى عدم ا�ضتحبابها اإذا كان االإمام قد خطب يف امل�ضلى اأو امل�ضجد. 

اأهل  من  �ضلى  ملن  اخلطبة  ت�ضتحب  ال  اأنها  واحلنابلة  املالكية,  مذهب  وظاهر 
االأعذار يف بيته اأو يف ال�ضفر ونحوه, ويتاأكد ذلك اإذا كان االإمام قد خطب يف امل�ضلى 

اأو يف امل�سجد.

لكن يبقى اإذا مل يخطب االإمام بهم يف امل�سلى، اأو يف امل�سجد؛ فهل ت�سرع اخلطبة؟ 

ظاهر كالم الإمام مالك  جوازها؛ فقد قال املازري : “قال مالك 
يف اأهل القرى: ي�سلون �سالة العيدين كما ي�سلي الإِمام, يكربون مثل تكبريه, يقوم 
اإمامهم, فيخطب بهم خطبتني...., وقال ابن القا�ضم: واإن �ضاء من ال تلزمه اجلمعة 

اأن ي�سلوها باإمام فعلوا, ولكن ل خطبة عليهم, فاإن خطبوا فح�سن”)5(.

الرتجيح: 
الذي يظهر اأنه اإذا �ضلى جماعة يف البيت ب�ضبب الوباء كوباء كورونا, ُينظر؛ اإن كان 

�سرح التلقني )1058/1(, وانظر: مواهب اجلليل )197/2(.  )1(
الأم )275/1(, املجموع )26/5(.  )2(

املغني لبن قدامة )291/2(.  )3(
املحلى بالآثار )300/3(.   )4(

�سرح التلقني )1058/1(, وانظر: املدونة )247/1-248(, مواهب اجلليل )197/2(.   )5(
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الإمام قد �سلى يف البلد جماعة يف ال�سحراء اأو يف امل�سجد -كما هو احلال يف مكة واملدينة, 
وبع�س البلد االإ�ضلمية- فل ت�ضتحب اخلطبة حينئذ؛ اكتفاء بخطبة اإمام البلد. 

اأو يف امل�ساجد, ومل  واإن كان البلد مل تقم فيه �سالة العيد جماعة يف امل�سلى, 
يخطب اإمامهم يف ال�ضلة للعيدين فحينئذ ت�ضرع اخلطبة اإذا كان يف اجلماعة يف 
البيت من يح�ضنها, وذلك على �ضبيل اال�ضتحباب, فاإن اأحب اإمامهم اأن يخطب بهم 

خطب بهم, واإال فل �ضيء عليه؛ الأن اخلطبة كما تقدم يف االأ�ضل �ضنة, وال جتب.

لكن ينبغي اأن يالحظ: اأنه اإذا اأمر ويل الأمر يف البلد اأن ت�سلى �سالة العيدين 

يف البيوت -خوًفا من انت�ضار كورونا- بل خطبة فل يخطب يف هذه احلالة, وكذا اإذا 
كانت الفتوى من اجلهات الر�ضمية يف البلد على القول بعدم ا�ضتحباب اخلطبة فل 
يخطب؛ منًعا من ح�ضول الفتنة, واالختلف, كما ن�س على ذلك االإمام ال�ضافعي, 

ونقله ابن قدامة عن القا�ضي اأبي يعلى)1(, وقاله ابن رجب من احلنابلة)2(.

اأن  ك�سوف  اأو  عيد,  �سالة  م�سافرون  قوم  �سلى  اإن  باأ�س  “ول  ال�سافعي:  قال 
يف  ي�سلوها  واأن  فيها,  جمعة  ل  التي  القرية  ويف  ال�سفر,  يف  منهم  واحد  يخطبهم 
م�ضاجد اجلماعة يف امل�ضر, وال اأحب اأن يخطبهم اأحد يف امل�ضر اإذا كان فيه اإمام 

خوف الفرقة”)3(. 

واهلل تعالى اأعلم.

“... وقال القا�ضي: كلم اأحمد يقت�ضي روايتني: اإحداهما, ال   حيث قال:  نقله عنه ابن قدامة   )1(
يقام العيد اإال حيث تقام اجلمعة وهذا مذهب اأبي حنيفة اإال اأنه ال يرى ذلك اإال يف م�ضر, لقوله: ال جمعة 
ول ت�سريق اإل يف م�سر جامع. والثانية, ي�سليها املنفرد وامل�سافر, والعبد والن�ساء, على كل حال, وهذا 
قول احل�سن وال�سافعي, لأنه لي�س من �سرطها ال�ستيطان فلم يكن من �سرطها اجلماعة, كالنوافل, اإل 
اأن االإمام اإذا خطب مرة, ثم اأرادوا اأن ي�ضلوا, مل يخطبوا و�ضلوا بغري خطبة, كي ال يوؤدي اإلى تفريق 

الكلمة, والتف�سيل الذي ذكرناه اأولى ما قيل به, اإن �ساء اهلل تعالى”. املغني لبن قدامة )291/2(.
فتح الباري البن رجب )79/9(.  )2(

الأم )275/1(.  )3(
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املبحث ال�سابع
ذكر بع�ض فتاوى العلماء املعا�سرين والهيئات ال�سرعية 

يف هذه النازلة

ملا انت�سر وباء كورونا يف بالد امل�سلمني, �سدرت فتاوى لبع�س العلماء املعا�سرين, 
وكذا لبع�س الهيئات ال�سرعية يف بع�س البالد الإ�سالمية عن حكم �سالة العيدين يف 

البيوت ب�ضبب انت�ضار هذا الوباء, اأو اخلوف من انت�ضاره؛ ومن هذه الفتاوى: 

بن  ال�سيخ عبداهلل  �سماحة  ال�سعودية  العربية  اململكة  عام  فتوى مفتي  اأواًل: 
عبدالعزيز اآل ال�سيخ: 

فقد اأجاب �سماحته على �سوؤال عن م�سروعية �سالة العيد يف البيوت, فقال: “اأما 
وامل�ضاجد  امل�ضليات  يف  اإقامتها  متكن  ومل  القائم,  الو�ضع  ا�ضتمر  اإذا  العيد  �ضلة 
املخ�س�سة لها, فاإنها تمُ�سلى يف البيوت بدون خطبة بعدها, و�سبق �سدور فتوى من 
اللجنة الدائمة للفتوى جاء فيها: )ومن فاتته �ضلة العيد واأحب ق�ضاءها ا�ضُتحب 
له ذلك في�سليها على �سفتها من دون خطبة بعدها(, فاإذا كان الق�ساء م�ستحًبا يف 
حق من فاتته ال�سالة مع الإمام الذي اأدى �سالة العيد بامل�سلمني, فمن باب اأولى اأن 
تكون اإقامتها م�سروعة يف حق من مل تمُقم �سالة العيد يف بلدهم لأن يف ذلك اإقامة 
لتلك ال�ضعرية ح�ضب اال�ضتطاعة, واهلل تعالى يقول: )ہ  ہ  ہ  ھ(, وقال النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا اأمرتكم باأمر فاأتوا منه ما ا�ستطعتم«...”)1(.

ثانًيا: فتوى هيئة كبار العلماء باالأزهر: 

فقد �سدرت فتوى عن هيئة كبار العلماء بالأزهر مب�سروعية �سالة العيدين يف 
البيوت يف ظل هذه اجلائحة, لأجل قيام العذر بعدم �سالتها يف امل�سجد اأو ال�سحراء, 

ن�سرت هذه الفتوى يف وكالة الأنباء ال�سعودية)وا�س(, ورابطها على ال�سبكة الإنرتنت:   )1(
https://www.spa.gov.sa/2075735
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واأنها ت�سلى بالكيفية التي ت�سلى بها �سالة العيد ركعتني, بالتكبريات الزوائد, �سبع 
يف الأولى, وخم�س يف الثانية, وكما اأنها ت�سلى فرادى, يجوز اأن ت�سلى جماعة باأهل 

البيت, وال ي�ضرتط ل�ضحتها اخلطبة, واأن وقت ال�ضلة هو وقت �ضلة ال�ضحى)1(.

ثالًثا: فتوى وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بدولة الكويت: فقد �سدرت فتوى 
عن وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بدولة الكويت با�ستحباب �سالة العيدين يف 
البيوت يف ظل هذه اجلائحة, واأنها ت�سلى ركعتني على �سفتها, ويجهر فيها بالقراءة, 
بدون خطبة بعدها, واأن امل�سلي خمرّي بني اأن ي�سليها منفرًدا, اأو ي�سليها جماعة 

مع اأهل بيته)2(.

رابًعا: فتوى دار الإفتاء باململكة الأردنية الها�سمية: فقد اأفتت دار الإفتاء بالأردن 
بجواز �سالة العيدين يف البيوت, على نحو ما جاء يف فتوى الأزهر)3(. وغريها من 

الفتاوى يف هذه النازلة.

واهلل تعالى اأعلم.

ن�سرت هذه الفتوى على �سحيفة العني الإخبارية, رابط الفتوى على �سبكة الإنرتنت:   )1(
https://al-ain.com/article/alazhar-eid-home-corona.

ن�سرت الفتوى وكالة الأنباء الكويتية الر�سمية )كونا(: ورابطها على �سبكة الإنرتنت:   )2(
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2895486&language=ar 

ن�سر هذه الفتوى يف موقع دار الإفتاء بالأردن, ورابطها على �سبكة الإنرتنت:   )3(
https://www.aliftaa.jo/Article.aspx?ArticleId=3481
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اخلامتة 

اأواًل: النتائج: 

يف ختام هذا البحث تو�سل الباحث اإلى النتائج الآتية: 

اأن الوباء هو املر�س العام الذي ي�ضيب الكثري من النا�س.. 1

اأن الوباء اأعم من الطاعون, فكل طاعون وباء ول عك�س.. 2

اأن مر�س كورونا يعترب وباء من االأوبئة التي عّمت الكثري من البلد.. 3

والتباعد . 4 احلجر  هو  والطواعني  الأوبئة  من  للوقاية  ال�سرعية  الطرق  اأهم 
وعدم خمالطة املر�ضى, واملحافظة على االأذكار امل�ضروعة.

جواز ترك �سالة العيدين يف امل�سليات وامل�ساجد جماعة خوًفا من انت�سار . 5
كورونا.

ت�سرع �سالة العيدين يف البيوت خوًفا من انت�سار وباء كورونا.. 6

احلكم . 7 حيث  من  كورونا  انت�سار  من  خوًفا  البيوت  يف  العيدين  �سالة  حكم 
التكليفي م�ضتحبة, وال جتب لعدم وجود من قال بوجوبها.

ُت�ضرع �ضلة العيدين يف البيوت جماعة وفرادى ب�ضبب وباء كورونا.. 8

بالتكبريات . 9 ركعتني,  الإمام:  ك�سالة  البيوت  يف  العيدين  �سالة  ت�سلى 
الزوائد, ويجهر فيها بالقراءة. 

ُت�ضرع اخلطبة بعد ال�ضلة يف البيت اإذا �ضلوا جماعة, ومل يخطب يف البلد, . 10
ول ت�سرع للمنفرد.

النازلة من مفتي عام اململكة العربية . 11 قد �سدرت عدة فتاوى يف حكم هذه 
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ال�سعودية, وهيئة كبار العلماء بالأزهر, ووزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية 
بدولة الكويت, ودار الإفتاء بالأردن بجواز �سالة العيدين يف البيوت, واأنها 
ت�سلى على هيئتها املعروفة يف �سالة العيدين, بالتكبريات الزوائد, ويجهر 
لها  ت�ضرتط  وال  البيت,  اأهل  مع  جماعة  اأو  فرادى,  وت�ضلى  بالقراءة,  فيها 

اخلطبة. 

ثانًيا: التو�سيات:
ا, وطالب العلم عموًما على الكتابة  اأو�سي الباحثني يف املجال ال�سرعي خ�سو�سً
يف االآثار املرتتبة على هذه اجلائحة والنازلة؛ وذلك ل�ضدة حاجة النا�س ملعرفة كثري 
من الأحكام ال�سرعية املرتتبة على هذه النازلة �سواًء يف عباداتهم, اأو يف معامالتهم: 
املالية, اأو االأ�ضرية, اأو اجلنائية, اأو املهنية؛ وذلك للتخفيف من االآثار املرتتبة ب�ضبب 

هذه اجلائحة. 

واأ�ساأل اهلل تعالى مبنه وكرمه ورحمته اأن يرفع عنا البالء والوباء والفنت ما ظهر 
منها وما بطن, واأن يرد امل�سلمني اإليه رًدا جمياًل اإنه ويل ذلك والقادر عليه. واهلل 

تعالى اأعلم. 

و�سلى اهلل و�سلم وبارك على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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قائمة امل�سادر واملراجع

الإجماع, تاأليف/اأبي بكر حممد بن اإبراهيم بن املنذر )ت: 318ه(, حققه/. 1
�ضغري اأحمد بن حممد حنيف, طبعة دار عامل الكتب, الريا�س, الطبعة الثانية 

�سنة 1424ه.
الدين . 2 نا�سر  تاأليف/حممد  ال�سبيل,  منار  اأحاديث  تخريج  يف  الغليل  اإرواء 

املكتب  طبعة  ال�ضاوي�س,  زهري  اإ�ضراف/حممد  1421ه(,  )ت:  الألباين 
الإ�سالمي, بريوت, الطبعة الثانية, �سنة 1405ه. 

بن . 3 العادين  تاأليف/زين  النعمان,  حنيفة  اأبي  مذهب  على  والنظائر  االأ�ضباه 
970ه(, النا�ضر: دار الكتب العلمية, بريوت, الطبعة  اإبراهيم بن جنيم )ت: 

الأولى, �سنة1400ه.
الأ�سباه والنظائر يف قواعد وفروع ال�سافعية, تاأليف/جالل الدين عبدالرحمن . 4

اأبي بكر ال�سيوطي )ت: 911ه(, حتقيق/حممد املعت�سم باهلل البغدادي,  بن 
طبعة دار الكتاب العربي, بريوت �سنة 1427ه. 

تاأليف/�سرف الدين مو�سى احلجاوي . 5 اأحمد بن حنبل,  الإقناع يف فقه الإمام 
احلنبلي, )ت: 968ه(.

احلمريي . 6 عبدامللك  بن  حممد  بن  تاأليف/علي  الإجماع,  م�سائل  يف  الإقناع 
ال�سعيدي,  القطان )628هـ(, حتقيق/ح�سن فوزي  ابن  اأبو احل�سن  الفا�سي, 

طبعة الفاروق احلديثة, م�سر, الطبعة الأولى 1424هـ. 
الأم, لالإمام حممد بن اإدري�س ال�سافعي )ت: 150ه(, حتقيق د/رفعت فوزي . 7

عبداملطلب, طبعة دار الوفاء, املن�ضورة, م�ضر, الطبعة الثانية 1425ه.
بن . 8 اأبي احل�ضن علي  الدين  لعلء  الراجح من اخللف,  االإن�ضاف يف معرفة 

الرتكي,  عبداملح�سن  بن  د/عبداهلل  حتقيق  885ه(,  )ت:  املرداوي  �سليمان 
طبعة عامل الكتب, الريا�س, طبع �ضنة 1426ه.



أحكام صالة العيدين يف البيوت خوفًا من الوباء 

“وباء كورونا أمنوذجًا”

العدد  احلادي واخلمسون  219العدد  احلادي واخلمسون 218

اأوراق وفوائد يف اأحكام الطاعون, لأبي عبداهلل حممد بن احل�سن بن م�سعود . 9
بن  فوؤاد  وحتقيق/د.  درا�سة  1194هـ(,  )ت:  املالكي  املغربي  الفا�سي  اين  البنَّ

اأحمد عطاء اهلل, ن�سر جملة الرتاث.
تاأليف/زين الدين ابن جنيم احلنفي )ت: . 10 البحر الرائق �ضرح كنز الدقائق, 

970ه(, طبعة دار املعرفة, بريوت, الثانية.
البحر الزخار املعروف مب�ضند البزار, تاأليف/احلافظ اأبي بكر اأحمد بن عمرو . 11

بن عبداخلالق البزار )ت: 292ه(, حتقيق/حمفوظ الرحمن زين اهلل, طبعة 
مكتبة العلوم واحلكم, املدينة النبوية, الطبعة الأولى, �سنة 1424ه. 

ر�سد . 12 بن  اأحمد  بن  حممد  الوليد  تاأليف/اأبي  املقت�سد,  ونهاية  املجتهد  بداية 
الأولى, �سنة  الفكر,  العطار, طبعة دار  القرطبي )ت: 520ه(, حتقيق/خالد 

1415ه.
م�ضعود . 13 بن  بكر  اأبي  الدين  تاأليف/علء  ال�ضرائع,  ترتيب  يف  ال�ضنائع  بدائع 

العلمية, بريوت, وطبعة دار الكتاب  الكا�ساين )ت: 587 ه(, طبعة دار الكتب 
العربي, بريوت, �سنة 1982م. 

للحافظ/. 14 الكبري,  ال�ضرح  الواقعة يف  واالآثار  االأحاديث  املنري يف تخريج  البدر 
حتقيق/اأحمد  804ه(,  )ت:  امللقن  ابن  الأن�ساري,  اأحمد  بن  علي  بن  عمر 

�ضليمان بن اأيوب, طبعة دار الهجرة, الريا�س الطبعة االأولى 1424ه.
بذل املاعون يف ف�سل الطاعون, تاأليف/اأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين )ت: . 15

852ه(, حتقيق/اأحمد ع�ضام عبدالقادر الكاتب, دار العا�ضمة, الريا�س.
حممد . 16 بن  تاأليف/اأحمد  ال�ساوي(,  )حا�سية  امل�سالك  لأقرب  ال�سالك  بلغة 

اخللوتي ال�ضهري بال�ضاوي )ت: 1241ه(, طبعة دار املعارف, بدون دار ن�سر.
اأبي . 17 اأبي احل�ضني يحيى بن  العلمة  تاأليف  ال�ضافعي,  االإمام  البيان يف مذهب 

اخلري بن �ضامل العمراين )ت: 555ه(, حتقيق قا�سم حممد النوري, طبعة دار 
املنهاج, بريوت, الطبعة الأولى �سنة 1421ه.

درا�سة . 18 باللخمي )478هـ(,  املعروف  الربعي  تاأليف علي بن حممد  التب�سرة, 
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وحتقيق/د. اأحمد عبدالكرمي جنيب, طبعة وزارة االأوقاف وال�ضوؤون االإ�ضلمية, 
قطر, الطبعة الأولى 1432هـ-2011م. 

املوؤلف: عبدالرحمن بن حممد بن . 19 امل�ضتقنع,  املربع �ضرح زاد  الرو�س  حا�ضية 
نا�سر(,  )بدون  النا�سر:  1392هـ(,  )ت:  النجدي  احلنبلي  العا�سمي  قا�سم 

الطبعة: الأولى - 1397هـ.
حا�سية رد املحتار على الدر املختار املعروفة بحا�سية ابن عابدين, تاأليف ابن . 20

عابدين, طبعة دار الفكر, بريوت, طبعت �سنة1421ه.
حا�سيتا قليوبي وعمرية على كنز الراغبني, تاأليف/اأحمد بن اأحمد بن �سالمة . 21

القليوبي )ت: 1069ه(, حتقيق/مكتب البحوث والدرا�ضات, طبعة دار الفكر, 
بريوت, الطبعة الأولى �سنة 1419ه.

خال�سة الأحكام, تاأليف/الإمام يحيى بن �سرف النووي )ت: 676ه(, حققه/. 22
الأولى �سنة  الطبعة  الر�سالة, بريوت,  اإ�سماعيل اجلمل, طبعة موؤ�س�سة  ح�سني 

1418ه. 
الذخرية, تاأليف �سهاب الدين اأحمد بن اإدري�س القرايف, حتقيق/حممد حجي, . 23

طبعة دار الغرب, بريوت, �سنة 1994م.
الرو�س الندي �ضرح كايف املبتدي, تاأليف/اأحمد بن عبداهلل بن اأحمد البعلي . 24

النا�سر:  حممود,  ح�سن  طبعه/عبدالرحمن  على  اأ�سرف  1189هـ(,  )ت: 
املوؤ�ض�ضة ال�ضعيدية - الريا�س. 

رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني, للإمام اأبي زكريا يحيى بن �ضرف النووي )ت: . 25
الطبعة  بريوت,  االإ�ضلمي,  املكتب  طبعة  ال�ضاوي�س,  زهري  اإ�ضراف  676ه(, 

الثالثة �سنة 1412ه.
زاد املعاد يف هدي خري العباد, تاأليف/حممد بن اأبي بكر اأيوب الزرعي )ت: . 26

موؤ�ض�ضة  طبعة  االأرناوؤوط,  عبدالقادر   - االأرناوؤوط  �ضعيب  حتقيق:  751ه(, 
الر�سالة, بريوت, الطبعة الرابعة ع�سرة, �سنة 1407ه.

الأمري . 27 اإ�سماعيل  بن  تاأليف/حممد  املرام,  بلوغ  اإلى  املو�سلة  ال�سالم  �سبل 
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ابن  دار  طبعة  حالق,  ح�سن  �سبحي  حممد  حققه  1182ه(,  ال�سنعاين)ت: 
اجلوزي, الدمام, الطبعة الثانية �سنة 1421ه.

حتقيق/. 28 275ه(,  )ت:  القزويني  يزيد  بن  حممد  للحافظ  ماجه,  ابن  �ضنن 
حممد فوؤاد عبدالباقي, طبعة دار الفكر, بريوت.

�ضنن اأبي داود, تاأليف احلافظ/�ضليمان بن االأ�ضعث اأبو داود ال�ضج�ضتاين )ت: . 29
275ه(, حتقيق/حممد حمي الدين عبداحلميد, طبعة دار الفكر, بريوت.

)ت: . 30 البيهقي  احل�ضني  بن  اأحمد  بكر  احلافظ/اأبي  تاأليف  الكربى,  ال�ضنن 
458ه(, طبعة جمل�س دائرة املعارف النظامية الكائنة يف الهند, ببلدة حيدر 

اآباد, الطبعة الأولى, �سنة 1344ه.
تاأليف/. 31 اأبي زيد القريواين,  الر�سالة لبن  التنوخي على منت  �سرح ابن ناجي 

قا�سم بن عي�سى بن ناجي التنوخي القريواين )ت: 837هـ(, اأعتنى به: اأحمد 
االأولى,  الطبعة  لبنان,  بريوت,  العلمية,  الكتب  دار  النا�ضر:  املزيدي,  فريد 

1428هـ - 2007م. 
املازري . 32 التَِّميمي  عمر  بن  علي  بن  حممد  عبداهلل  تاأليف/اأبي  التلقني,  �سرح 

دار  النا�سر:  ال�ّسالمي,  املختار  د  حممَّ حتقيق/ال�سيخ  536هـ(,  )ت:  املالكي 
الغرب الإِ�سالمي, طبعة: الطبعة الأولى, 2008م.

�سرح زروق على منت الر�سالة لبن اأبي زيد القريواين, تاأليف/�سهاب الدين اأبو . 33
العبا�س اأحمد بن اأحمد بن حممد بن عي�سى الربن�سي الفا�سي, املعروف بـ زروق 
العلمية,  الكتب  دار  النا�ضر:  املزيدي,  فريد  اأحمد  به:  اأعتنى  899هـ(,  )ت: 

بريوت - لبنان, الطبعة: الأولى, 1427هـ - 2006م.
)ت: . 34 اخلر�ضي,  عبداهلل  بن  تاأليف/حممد  للخر�ضي,  خليل  خمت�ضر  �ضرح 

1101ه(, طبعة دار الفكر, بريوت, بدون طبعة, وبدون تاريخ.
�سرح م�سكل الآثار, تاأليف/اأبي جعفر اأحمد بن حممد الطحاوي )ت: 321ه(, . 35

حتقيق/�ضعيب االأرناوؤوط, طبعة موؤ�ض�ضة الر�ضالة, بريوت, الطبعة االأولى �ضنة 
1408ه. 
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عبدالغفور . 36 حتقيق/اأحمد  اجلوهري,  حماد  بن  تاأليف/اإ�سماعيل  ال�سحاح, 
عطار, دار العلم للماليني, بريوت الطبعة الثانية 1399ه. 

�ضحيح البخاري, للحافظ/حممد بن اإ�ضماعيل البخاري )ت: 256ه(, حتقيق . 37
الثالثة  اليمامة, بريوت, الطبعة  البغا, طبعة دار ابن كثري,  د/م�ضطفى ديب 

�سنة 1407ه.
�ضحيح م�ضلم, للإمام احلافظ/م�ضلم بن احلجاج بن م�ضلم الني�ضابوري )ت: . 38

العربي,  الرتاث  اإحياء  دار  طبعة  عبدالباقي,  فوؤاد  حتقيق/حممد  261ه(, 
بريوت. 

اأحمد . 39 بن  حممود  حممد  تاأليف/اأبي  البخاري,  �سحيح  �سرح  القاري  عمدة 
الغيتاين, بدر الدين العيني )ت: 855ه(, طبعة اإحياء الرتاث العربي, بريوت.

د/مهدي . 40 175ه(, حتقيق  الفراهيدي )ت:  اأحمد  بن  للعلمة/اخلليل  العني, 
املخزومي, ود/اإبراهيم ال�سامرائي, طبعة دار ومكتبة الهالل.

بن . 41 اأحمد  زرعة  اأبي  الدين  تاأليف/ويل  اجلوامع  جمع  �سرح  الهامع  الغيث 
عبدالرحيم العراقي )ت: 826هـ(, حتقيق/حممد تامر حجازي, النا�سر: دار 

الكتب العلمية, بريوت, الطبعة: االأولى, 1425هـ - 2004م
فتح الباري ب�سرح �سحيح البخاري, تاأليف/اأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين . 42

)ت: 852ه(, حتقيق/حمب الدين اخلطيب, تعليق/عبدالعزيز بن عبداهلل بن 
باز, طبعة دار الفكر, م�سورة عن ال�سلفية.

فتح الباري, املوؤلف: زين الدين اأبي الفرج عبدالرحمن البغدادي ثم الدم�سقي . 43
ال�ضهري بابن رجب, حتقيق: اأبو معاذ طارق بن عو�س اهلل بن حممد, طبعة دار 

ابن اجلوزي الدمام, الطبعة الثانية, �سنة 1422ه. 
بن . 44 اأحمد  بن  حممد  بن  تاأليف/زكريا  الطالب,  منهج  ب�سرح  الوهاب  فتح 

زكريا الأن�ساري, )ت: 926هـ( النا�سر: دار الفكر للطباعة والن�سر, الطبعة: 
1414هـ-1994م.

حازم . 45 الزهراء  حتقيق/اأبو  ه(,   762 )ت:  املقد�سي  مفلح  بن  حممد  الفروع, 
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القا�ضي, النا�ضر دار الكتب العلمية, بريوت, �ضنة 1418ه. 
الفواكه الدواين, لأحمد بن غنيم بن �سامل النفراوي )ت: 1125ه(, طبعة دار . 46

الفكر, بريوت, �سنة الطبع 1415ه.
ك�ساف القناع عن منت الإقناع, من�سور بن يون�س بن اإدري�س البهوتي, حتقيق/. 47

هالل م�سيلحي م�سطفى هالل, طبعة دار الفكر, بريوت, �سنة 1402ه.
كفاية النبيه �سرح التنبيه, تاأليف/اأبي العبا�س اأحمد بن حممد بن الرفعة )ت: . 48

العلمية,  الكتب  دار  طبعة  با�ضلوم,  �ضرور  حممد  جمدي  حتقيق/د.  710ه(, 
بريوت, الطبعة الأولى, �سنة 2009م.

ل�سان العرب, تاأليف/حممد بن مكرم بن منظور الأفريقي )ت: 711ه(, طبعة . 49
دار �سادر, بريوت, الطبعة الأولى.

ما �سح من اآثار ال�سحابة يف الفقه, تاأليف/زكريا بن غالم قادر الباك�ستاين, . 50
طبعة دار ابن حزم, بريوت, الطبعة الأولى, �سنة 1421ه.

املبدع يف �سرح املقنع, تاأليف/اإبراهيم بن حممد بن عبداهلل بن مفلح احلنبلي . 51
)ت: 884ه(, طبعة املكتب االإ�ضلمي, بريوت, �ضنة 1400ه.

املب�ضوط لل�ضرخ�ضي, تاأليف/�ضم�س الدين ال�ضرخ�ضي, طبعة دار املعرفة, بريوت. . 52
جممع الزوائد ومنبع الفوائد, تاأليف/علي بن اأبي بكر الهيثمي )ت: 807ه(, . 53

طبعة دار الكتاب العربي, بريوت.
املجموع �سرح املهذب, تاأليف/اأبي زكريا حميي الدين بن �سرف النووي )ت: . 54

676ه(, حتقيق وتكملة/حممد جنيب املطيعي, طبعة دار الفكر, بريوت. 
بن . 55 عبدالرحمن  وترتيب  جمع  تيمية,  بن  اأحمد  االإ�ضلم  �ضيخ  فتاوى  جمموع 

حممد بن قا�سم, طبعة جممع امللك فهد, املدينة املنورة, �سنة الطبع 1424ه. 
اإ�سماعيل املعروف بابن �سيدة )ت: . 56 املحكم واملحيط الأعظم, تاأليف/علي بن 

بريوت,  العلمية,  الكتب  دار  طبعة  هنداوي,  حتقيق/عبداحلميد  458ه(, 
الطبعة الأولى, �سنة 2000م.
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املحلى, تاأليف/علي بن اأحمد بن �سعيد بن حزم الظاهري )ت: 456ه(, حتقيق . 57
جلنة اإحياء الرتاث العربي, طبعة دار الآفاق اجلديدة, بريوت. 

املحيط الربهاين يف الفقه النعماين فقه الإمام اأبي حنيفة , تاأليف/اأبي . 58
املعايل برهان الدين حممود بن اأحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن َماَزَة البخاري 
احلنفي )ت: 616هـ(, حتقيق/عبدالكرمي �ضامي اجلندي, النا�ضر: دار الكتب 

العلمية, بريوت - لبنان, الطبعة: الأولى, 1424هـ - 2004م. 
خمت�سر خليل, تاأليف/خليل بن اإ�سحاق بن مو�سى املالكي, حتقيق/اأحمد علي . 59

حركات, طبعة دار الفكر, بريوت, �سنة الطبع 1415ه.
املدونة الكربى, لالإمام مالك بن اأن�س الأ�سبحي )ت: 179ه(, طبعة دار �سادر, . 60

بريوت. 
م�سائل الإمام اأحمد رواية اإ�سحاق بن اإبراهيم بن هانئ )ت: 275ه(, حتقيق/. 61

زهري ال�ضاوي�س, طبعة املكتب االإ�ضلمي, بريوت.
يعلى, . 62 اأبي  تاأليف/القا�ضي  والوجهني,  الروايتني  كتاب  من  الفقهية  امل�ضائل 

458هـ(,  )ت:  الفراء  بـابن  املعروف  خلف  بن  حممد  بن  احل�سني  بن  حممد 
اململكة  املعارف,  مكتبة  النا�سر:  الالحم,  حممد  بن  عبدالكرمي  حتقيق/د. 

العربية ال�ضعودية, الريا�س, الطبعة االأولى 1405هـ - 1985م. 
م�سند الإمام اأحمد بن حنبل, تاأليف/اأحمد بن حنبل ال�سيباين )ت: 241ه(, . 63

الطبعة  الر�ضالة, بريوت,  موؤ�ض�ضة  النا�ضر:  واآخرون,  االأرنوؤوط  حتقيق/�ضعيب 
الثانية, �سنة 1420ه.

م�سند الروياين, تاأليف/حممد بن هارون الروياين )ت: 307ه(, حتقيق/اأين . 64
علي اأبو ياين, طبعة موؤ�س�سة قرطبة, القاهرة, الطبعة الأولى �سنة 1416ه. 

م�سند علي بن اجلعد, تاأليف/علي بن اجلعد بن عبيد اجلوهري البغدادي)ت: . 65
230ه(, حتقيق/عامر اأحمد حيدر, طبعة موؤ�س�سة نادر, بريوت, الطبعة الأولى 

�سنة 1410ه.
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بريوت,  االإ�ضلمي,  املكتب  طبعة  االأعظمي,  الرحمن  حتقيق/حبيب  211ه(, 

الطبعة الثانية �سنة 1403ه.
اأبي . 67 بن  حممد  بن  عبداهلل  بكر  تاأليف/اأبي  والآثار,  الأحاديث  يف  امل�سنف 

�سيبة الكويف )ت: 235ه(, حتقيق/كمال يو�سف احلوت, طبعة مكتبة الر�سد, 
الريا�س, الطبعة االأولى �ضنة 1409ه.

املعجم الأو�سط, تاأليف/اأبي القا�سم �سليمان بن اأحمد الطرباين)ت: 360ه(, . 68
اإبراهيم احل�ضيني, طبعة دار  حتقيق/طارق بن عو�س اهلل, وعبداملح�ضن بن 

احلرمني, القاهرة, �سنة الطبع 1415ه.
معجم اللغة العربية املعا�ضرة, املوؤلف/اأحمد عمر, طبعة عامل الكتب, بريوت, . 69

الطبعة الأولى, �سنة 2008م.
املُغِرب يف ترتيب املُعِرب, تاأليف/نا�ضر بن عبدال�ضيد اأبى املكارم ابن علي, اأبو . 70
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احللو, طبعة دار عامل الكتب, بريوت, الطبعة الرابعة �ضنة 1419ه.
الدين حممد . 72 تاأليف/تقي  وزيادات,  التنقيح  مع  املقنع  الإرادات يف جمع  منتهى 

بن  د/عبداهلل  حتقيق  972ه(,  النجار)ت:  بابن  ال�سهري  الفتوحي,  اأحمد  بن 
عبداملح�سن الرتكي, طبعة موؤ�س�سة الر�سالة, بريوت, الطبعة الثانية �سنة 1427ه. 

الفكر, . 73 دار  طبعة  علي�س,  تاأليف/حممد  خليل,  خمت�سر  �سرح  اجلليل  منح 
بريوت, �سنة الطبع 1409ه. 

منهاج الطالبني وعمدة املفتني, تاأليف/حميي الدين اأبي زكريا يحيى بن �سرف . 74
النووي )ت: 676 ه(, اعتنى به/حممد حممد طاهر �سعبان, طبعة دار املنهاج, 
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املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج/املوؤلف: اأبو زكريا يحيى بن �سرف بن . 75
مري النووي )ت: 676ه(, النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي, بريوت, الطبعة 
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العربي, بريوت,  الرتاث  اإحياء  ال�سريازي )ت: 476 ه(, طبعة  الفريوزاآبادي 
الطبعة الأولى �سنة1414ه.

)ت: . 77 ال�ساطبي  اللخمي  حممد  بن  مو�سى  بن  اإبراهيم  تاأليف:  املوافقات, 
790هـ(, حتقيق: م�سهور بن ح�سن اآل �سلمان, النا�سر: دار ابن عفان, الطبعة 

الأولى, �سنة 1417ه.
مواهب اجلليل يف �ضرح خمت�ضر خليل, املوؤلف: حممد بن حممد بن عبدالرحمن . 78

دار  طبعة  954هـ(,  )ت:  عيني  الرُّ باحلطاب  املعروف  املغربي,  الطرابل�سي 
الفكر, الطبعة: الثالثة, �سنة 1412هـ.

املو�سوعة الطبية املعا�سرة, ملجموعة موؤلفني, موؤ�س�سة �سجل العرب, القاهرة, . 79
بدون تاريخ ن�سر.

النجم الوهاج يف �سرح املنهاج, تاأليف/كمال الدين حممد بن مو�سى الدمريي . 80
)ت: 808ه(, اعتنى به/حممد حممد طاهر �سعبان, طبعة دار املنهاج, بريوت, 

الطبعة الأولى �سنة 1425ه. 
نهاية املطلب يف دراية املذهب, تاأليف/عبدامللك بن عبداهلل بن يو�ضف اجلويني . 81

)ت: 478ه(, حتقيق/عبدالعظيم حممود الديب, طبعة دار املنهاج, بريوت, 
الطبعة الأولى 1428ه.

حممد . 82 بن  املبارك  ال�ضعادات  تاأليف/اأبي  واالأثر,  احلديث  غريب  يف  النهاية 
اجلزري )ت: 606ه(, حتقيق/طاهر اأحمد الزاوي, وحممود حممد الطناحي, 

طبعة املكتبة العلمية, بريوت, طبع �سنة 1399ه.
بن . 83 اإبراهيم  بن  عمر  الدين  تاأليف/�سراج  الدقائق,  كنز  �سرح  الفائق  النهر 

الكتب  دار  طبعة  عناية,  عزو  حتقيق/اأحمد  1005هـ(,  )ت:  احلنفي  جنيم 
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العلمية, بريوت- لبنان, الطبعة الأولى, �سنة 1422هـ - 2002م.
الهداية يف �سرح بداية املبتدي, تاأليف/برهان الدين علي بن اأبي بكر الر�سداين . 84

املرغيناين )ت: 593ه(, حتقيق/ال�سيخ طالل يو�سف, طبعة دار اإحياء الرتاث 
العربي, بريوت.

• املواقع االإلكرتونية ووكاالت االأنباء الر�سمية: 	

املوقع الر�سمي لوزارة ال�سحة باململكة العربية ال�سعودية: . 1
https://www.moh.gov.sa/CCC/events/covid-19/Pages/2020.aspx

املوقع الر�سمي لوزارة ال�سحة بدولة الكويت: . 2
https://www.moh.gov.kw/ar/Pages/abtCoro.aspx

موقع دار الإفتاء بالأردن: . 3
https://www.aliftaa.jo/Article.aspx?ArticleId=3481.

موقع �سحيفة العني الإخبارية: . 4
https://al-ain.com/article/alazhar-eid-home-corona.

5 ..https://www.spa.gov.sa/2075735  :)وكالة الأنباء ال�سعودية )وا�س

وكالة الأنباء الكويتية الر�سمية )كونا(: . 6
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2895486&language=ar. 
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني, والعاقبة للمتقني, و�سلى اهلل و�سلم على عبده ور�سوله 
حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

اأما بعد: 

فاإنَّ اهلل  ملقت�سى علمه وحكمته, وتفرده بامللك والتدبري, يبتلي خلقه 
تعالى:  قال  كما  وي�ستعتبوا,  يتوبوا  حتى  للعا�سني  اإنذاًرا  واملحن,  البتالءات  باأنواع 
)ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې( ]الأنعام: 42[, وتخفيًفا عن 

اأهل الطاعات ما ُيكّفر به عن ذنوبهم ب�ضبب ما ي�ضيبهم من ال�ضرر اإذا ما احت�ضبوا 
ذلك عند اهلل, وتلقوه بالر�ضى والقبول, كما قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ما ي�ضيب امل�ضلم, من 
ن�ضب وال و�ضب, وال هم وال حزن وال اأذى وال غم, حتى ال�ضوكة ي�ضاكها, اإال كّفر اهلل 

بها من خطاياه«)1(.

ومن البالء الذي وقع بالعامل اأجمع هذه الأيام وباء كورونا امل�ستجد, الذي انت�سر 
ت موازين اخللئق, واهتز االقت�ضاد حتى كاد  بني النا�س بدون �ضابق اإنذار, فتغريَّ
�ضيوؤول  مبا  علمهم  لعدم  الكثريين  قلوب  يف  اخلوف  ودبَّ  ال�ضبل,  وُقطعت  يتهاوى, 
اإليه االأمر, وجهلهم بنهاية اأمد هذا البلء, واتخذوا التدابري الوقائية لتجنب الوقوع 
يف هذا الوباء اأو على االأقل تخفيف اأ�ضراره, وثّبت اهلل قلوب املوؤمنني لعلمهم اأنه ال 
يك�سف البالء حقيقة اإل اهلل, واأنَّ الأ�سباب ل تغني عن النا�س �سيًئا اإن مل ياأذن اهلل 

برفع هذا البلء عن اخللق, فلله االأمر من قبل ومن بعد.
رواه البخاري يف كتاب املر�ضى, باب ما جاء يف كفارة املر�س, رقم )5641(, وم�سلم يف كتاب ال�سلة   )1(

واالآداب, باب ثواب املوؤمن فيما ي�ضيبه من مر�س اأو حزن اأو نحو ذلك, رقم )2572(.
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من  كثرٌي  بها  اأحاط  فقد  االأمة,  بهذه  حلَّت  التي  النوازل  من  كورونا  وباء  والأنَّ 
امل�سائل امل�ستجدة التي حتتاج اإلى بيان اأحكامها, نظًرا حلاجة النا�س ال�سديدة ملعرفة 
وجه ال�سواب فيها, ومن ذلك الأحكام امل�ستجدة املتعلقة باأحكام اجلنائز, مما يتعّلق 
باملتوّفى ب�ضبب هذا الوباء من اأحكام غ�ضله وال�ضلة عليه ودفنه, وما يلحق بذلك 

من الأحكام الفقهية.

البحث  م�ضائله يف هذا  واأبحث يف  الباب,  اأكتب يف هذا  اأن  راأيت  لذلك  ونظًرا 
امل�سّمى: )اأثر وباء كورونا امل�ستجد يف االأحكام املتعلقة بتجهيز امليت(.

اأهمية املو�سوع: 

اأوًل: اأنَّ هذا الوباء نازلة جديدة, ول يقل دور طالب العلم عن غريهم باأهمية 
الكتابة عنه, واإبراز اآثاره, ليك�سفوا فيه وجه ال�سواب لعموم النا�س, لعظيم حاجتهم 

اإلى ذلك.

ثانًيا: اأنه يتعلق بهذا الوباء كثري من الأحكام الفقهية, وتكرث حوله الأ�سئلة من 
يواجهون وقائع مل  الذين  االأطباء واملخت�ضون  عموم اخللق, وعلى وجه اخل�ضو�س 
ي�سبق لهم اأن واجهوها, فتعظم حاجتهم لبيانها, واأَخ�سُّ من ذلك الأطباء امل�سلمني 
الذين يعي�سون يف غري بالد امل�سلمني, ويتوّفى عندهم بع�س امل�سلمني, في�سطرون اإلى 

ترك ما يجب عمله مع امليت امل�ضلم.

الدرا�سات ال�سابقة: 

مل  ولذلك  جديدة,  واقعة  امل�ستجد(  كورونا  )فايرو�س  بـ:  امل�سمى  الوباء  هذا 
تبت فيه درا�سات اأو بحوث اأكاديية متخ�س�سة, بل اإنه ل زال يف مرحلة  ي�سبق اأن كمُ
الكتابة عنه, وكما هو معلوم من الواقع املحيط بنا قد عكفت كثري من مراكز البحوث 
مرحلة  يف  جهوًدا  زالت  ل  ولكنها  ذلك,  على  وحثِّت  حوله  الكتابة  على  واجلامعات 
رثية للباحثني, ومع ذلك فقد  الكتابة الأولية, التي �سيلحقها باإذن اهلل خروج مادة ممُ
امل�ضائل  بع�س  تناولت  قد  م�ضابهة,  موا�ضيع  يف  والدرا�ضات  البحوث  بع�س  تقدمت 
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)االأحكام  بعنوان:  بحث  ذلك:  ومن  البحث,  هذا  يف  كر  ذمُ ما  غري  على  الإجمالية, 
متعلقة  م�سائل  تناول  وقد  امل�سيقح,  خالد  للدكتور  كورونا(,  بوباء  املتعلقة  الفقهية 

يف هذا الوباء, اإل اأنَّ هذا البحث قد تناول هذه امل�سائل ب�سورة اإجمالية, حتى بداأ 
البحث كمقالة تناولت مفاتيح مل�سائل حتتاج اإلى بحث, كما ومُجدت ر�سالة اأكاديية 
ال�سيف,  عبدالإله  للدكتور  االإ�سالمي(,  الفقه  يف  املعدية  االأمرا�ض  )اأحكام  بعنوان: 
عليها  يرتتب  وما  العدوى  اأحكام  على  من�ضّبة  كانت  ولكن  جًدا,  قيمة  ر�ضالة  وهي 
من اآثار يف جميع اأبواب الفقه, ولذلك مل يتناول البحث �سيًئا من ال�سور التف�سيلية 
ا, بحث: )االأحكام الفقهية املتعلقة  املذكورة يف بحثي هذا, ومن البحوث املكتوبة اأي�سً
باالأوبئة التي ت�سيب الب�سرية(, للدكتور حممد �سند ال�ساماين, وهو من�سور يف جملة 

يرتتب  وما  االأوبئة  اأحكام  عن  تكلم  والبحث  النبوية,  باملدينة  االإ�ضلمية  اجلامعة 
عليها من الآثار الفقهية يف م�سائل كثرية, ومل يتطرق ل�سيء من م�سائل بحثي اإل يف 

م�ساألة دفن جمموعة من الأموات يف قرب واحد حال الوباء, لكنه ذكرها خمت�سرة.

ومن اأجل ذلك راأيت اأن املو�ضوع يحتاج اإلى زيادة ب�ضط, وجمع م�ضائله يف منظومة 
ا مع احلاجة اإلى ذلك كون هذه امل�ساألة من النوازل اجلديدة.  واحدة, خ�سو�سً

اأهداف البحث: 

امل�سلمات,  نوع  من  كانت  التي  الفقهية  الأحكام  على  الوباء  هذا  اأثر  بيان  اأوًل: 
بتغري طريقة التعاطي معها, نظًرا ملا اأحاط بذلك من الدواعي اال�ضطرارية.

ى  ا, ومن له مال�سقة باملتوفَّ ثانًيا: م�ساعدة العاملني يف املجال الطبي خ�سو�سً
ب�ضبب هذا البلء, بتعريفهم باالأحكام الفقهية التي ترباأ بها ذمتهم خلل التعامل 

مع من ُكتب له اأن يتوّفى ب�ضبب هذا املر�س.

خطة البحث: 

ت�ستمل خطة البحث بعد املقدمة, على متهيد وثالثة مباحث, وخامتة, وفهار�س, 
كما ياأتي: 
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التمهيد: وفيه بيان مفردات مو�ضوع هذه الدرا�ضة, ويحتوي على ثلثة مطالب: 

املطلب االأول: التعريف بالوباء وما يراد به.

املطلب الثاين: التعريف بتجهيز امليت, وحكمه.

املطلب الثالث: التعريف مبر�س كورونا امل�ضتجد, واأعرا�ضه, وطرق الوقاية منه.

املبحث الأول: اأحكام غ�سل امليِّت بوباء كورونا, وحتته مطلبان: 

االأجنبي  للرجل  واملراأة  عنه,  االأجنبية  للمراأة  الرجل  غ�ضل  حكم  االأول:  املطلب 
عنها.

املطلب الثاين: العمل فيما لو تعّذر تغ�ضيل امليت خوًفا من انتقال الفايرو�س.

ى بوباء كورونا, وحتته مطلبان:  املبحث الثاين: ال�سالة على املتوفَّ

ل اأو ييمم. املطلب االأول: حكم ال�ضلة على امليت فيما لو مل ُيغ�ضَّ

املطلب الثاين: حكم اإقامة �ضلة الغائب على املتوفى بوباء كورونا امل�ضتجد.

املبحث الثالث: االأحكام املتعلقة بدفن امليت بفايرو�س كورونا, وحتته ثلثة مطالب: 

املطلب االأول: دفن اأكرث من �ضخ�س يف قرب واحد.

املطلب الثاين: و�ضع امليت يف تابوت ودفنه فيه يف القرب.

ا عن دفنه. املطلب الثالث: حرق جثة امليت عو�ضً

اخلامتة: وفيها اأهم النتائج.

فهر�س امل�سادر واملراجع.
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التمهيد

وفيه بيان مفردات مو�ضوع هذه الدرا�ضة, ويحتوي على ثلثة مطالب: 

املطلب االأول
التعريف بالوباء وما يراد به

ه بع�س العلماء بالطاعون, كما  الوباء يف اللغة: هو كل مر�س عام)1(, وقد خ�سّ
قال ابن عبدالرب : “الوباء الطاعون, وهو كل موت نازل”)2(, وقال ابن الأثري 

: “الطاعون هو املر�س العام والوباء الذي يف�ضد له الهواء”)3(.

ولكن تخ�سي�سه بذلك ل يعني اأنه ل يدخل فيه غريه, فهذا رمبا يدخل يف باب 
تف�سري ال�سيء ببع�س اأجزائه, كما يف احلديث: »األ اإنَّ القوة الرمي«)4(, فهذا ذكٌر 
لأهم ما يف القوة, ول يعني اأنَّ غريه ل يدخل يف م�سمى القوة, فالطاعون نوع من اأنواع 
الوباء, وق�ضم من اأق�ضامه, ولكن ال يقت�ضر الوباء عليه, واإلى ذلك ذهب جمع من 

العلماء كالنـووي وابن القيـم وابن حجـر)5(.

املطلب الثاين
التعريف بتجهيز امليت، وحكمه

لقد كّرم اهلل  امل�سلم يف حياته وبعد موته, كما قال :  )ک  
انظر: ل�سان العرب )267/13(, امل�سباح املنري )646/2(, تاج العرو�س )478/1(.  )1(

التمهيد )211/6(.   )2(
النهاية يف غريب احلديث )127/3(.   )3(

رواه م�سلم, يف كتاب الإمارة, باب ف�سل الرمي واحلث عليه, رقم )1917(.  )4(
�سرح النووي على م�سلم )204/14(, زاد املعاد لبن القيم )38/4(, فتح الباري لبن حجر الع�سقالين   )5(

.)133/10(
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ک  ک  گ( ]الإ�سراء: 70[, وتكرمي اهلل تعالى يف الآية لبني اآدم ي�سملهم اأحياًء واأمواًتا, 
كما جعل حرمته معتربة بعد موته كما هو احلال يف حياته, كما جاء ذلك وا�ضًحا 
ا«)1(, وقد كّرمت ال�سريعة الإ�سالمية جثة  يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ك�سر عظم امليت كك�سره حًيّ
امليت امل�سلم, فاأمرت بتغ�سيله وتكفينه, وال�سالة عليه حتى مواراته الرثى, ونهت عن 

اإهانته, كاجللو�س على قربه, ونحو ذلك)2(.

ز  وتعريف جتهيز امليت يف اللغة: م�ستق من الفعـل: َجَهز, اأي: تهياأ, فيقال: جتهَّ
لأمر كذا, اأي: تهياأ له مبا يحتاج اإليه)3(.

واال�ضطلح ال�ضرعي ال يخرج عن املعنى اللغوي؛ فُيق�ضد به: كل مـا يحتاج اإليه 
وحمله,  عليه,  وال�ضلة  وتكفينه,  غ�ضله,  من  الرثى؛  مواراته  اإلى  وفاته  مـن  املّيت 

ودفنه, وما يتعلق بذلك)4(.

بل  كفاية  فر�س  ودفنه  عليه  وال�ضلة  وتكفينـه  غ�ضله  من  امليت  جتهيز  وحكم 
كابن حزم)5(,  العلماء,  من  ذلك جماعة  على  الإجماع  وقد حكى  ذلك,  خالف يف 

والنووي)6(, واملرداوي)7(.

قال النووي : “غ�ضل امليت وتكفينه وال�ضلة عليه ودفنه فرو�س كفاية بل 
خالف”)8(.

وقد نقل ابن املنذر  اإجماع امل�ضلمني على اأن دفن امليت ومواراة بدنه فر�س 
رواه اأبو داود, يف كتاب اجلنائز, باب يف احلفار يجد العظم هل يتنكب ذلك املكان؟, رقم )3207(,   )1(

وهو حديث �ضحيح, انظر: �ضحيح الرتغيب والرتهيب, رقم )3567(.
انظر: نهاية املحتاج )3/13(, املغني )166/2(.   )2(

انظر: ل�سان العرب )325/5(, ال�سحاح )870/3(.  )3(
انظر: منح اجلليل )141/3(, ال�سرح املمتع )201/11(.  )4(

مراتب االإجماع �س )34(.  )5(
املجموع )113/5(.  )6(

الإن�ساف )470/2(.   )7(
املجموع )113/5(.  )8(
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كفاية, فقال: “واأجمعـوا على اأن دفـن امليت الزم واجب على النا�س ال ي�ضعهم تركه 
عند االإمكان, ومن قام به منهم �ضقط فر�س ذلك على �ضائر امل�ضلمني”)1(, وهذا 
االأمر ما ثبـت يف ال�ضريعة وا�ضتفا�ضت به الن�ضـو�س ال�ضريفة من الكتاب وال�ضنة, 
الفراء:  قال  فيه,  يوارى  قرًبا  له  اأي: جعل  ]عب�س: 21[,  )ڻ  ۀ  ۀ(  تعالى:  قال 
لقى كال�سباع والطيور, يقال: قربت امليت اإذا دفنته,  جعله مقبوًرا ومل يجعله ممن يمُ

واأقربه اهلل: اأي �سرّيه بحيث يقرب وجعله ذا قرب)2(.

ا فر�س كفاية كغ�ضله وتكفينه وال�ضلة عليه؛  كما اأنَّ حمـل امليت اإلى املقربة اأي�ضً
الأنه متوقف على حملـه اإلى حمـل الـدفن, وما ال يتم الواجب اإال به فهو واجب, قال 

البهوتي: “وحمل اجلنازة اإلى حمل دفنها فر�س كفاية اإجماًعا”)3(.

وقد ا�ستدل لهذه الأحكام مبجموعة من الأدلة الواردة يف ال�سنة النبوية, ومن ذلك ما 
جاء عن ابن عّبا�س , قال: بينما رجٌل واقٌف بعرفة, اإذ وقع عن راحلته فوق�سته, 
فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اغ�ضلوه مباء و�ضدر, وكفنوه يِف ثوبني, وال حتّنطوه, وال تخمروا راأ�ضه؛ 

فاإنه يبعث يوم القيامة ملبًيا«)4(, فاأمر بغ�سل امليت وتكفينه, وهذا يقت�سي الوجوب.

ملسو هيلع هللا ىلص بجنازة لي�سلي عليها, فقال:  اأمُتي النبي   قال:  وعن �سلمة بن الأكوع 
»هل عليه من دين؟« قالوا: ل, ف�سلى عليه, ثم اأتي بجنازة اأخرى, فقال: »هل عليه 
من دين؟«, قالوا: نعم, قال: »�سلوا على �ساحبكم, قال اأبو قتادة: عليَّ دينه يا ر�سول 

اهلل, ف�سلى عليه«)5(, وهذا دليل فر�ضية ال�ضلة عليه.

على اأنه من ال�سروري معرفته اأن هذه الأحكام املتعلقة بتجهيز امليت على نحو 
الإجماع )42/1(.  )1(

تف�سري البغوي )337/8(.  )2(
�سرح منتهى الإرادات )368/1(.  )3(

رواه البخاري يف كتاب اجلنائز, باب الكفن يف ثوبني, حديث رقم )1265(, وم�سلم يف كتاب اجلنائز,   )4(
باب ما يمُفعل باملحرم اإذا مات, رقم )1206(.

رواه البخاري يف كتاب الكفالة, باب من تكّفل عن ميت ديًنا فلي�س له اأن يرجع, رقم )2295(, وم�سلم   )5(
يف كتاب الفرائ�س, باب من ترك ماًل فلورثته, رقم )1619(.
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هذه ال�سفات املذكورة, خا�سة بامل�سلم, اأما الكافر فيوارى يف حفرة من قبل اأقاربه 
ن, ول يمُ�سلَّى عليه, كما اأنه  , ول يمُكفَّ لمُ غ�سَّ ى به النا�س, ول يمُ اأو اأهل ديانته, حتى ل يتاأذَّ
ل يجوز للم�سلم اأن يقوم بتغ�سيله اأو دفنه, لكن اإذا مل يمُوجد َمن يدفنه من الكفار, 
ر بجثته, كما فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع  لقيه يف حفرة منًعا للت�سرُّ واريه, باأن يمُ فاإنَّ امل�سلم يمُ
العلم  اأهل  اأقوال  تتابعت  وبذلك  القليب)1(,  يف  فاألقاهم  امل�ضركني,  من  بدر  قتلى 

واآراوؤهم)2(, ونكتفي هنا بذكر بع�س ن�سو�سهم وهي ت�سري اإلى ما مل يذكر.

قال ابن املنذر : “ل يجوزمُ تغ�سيلمُ وتكفنيمُ امل�سلِم للكافِر �سواء كان حربًيا 
اأو ذمًيا”)3(.

وقال ابن مفلح احلنبلي: “ول يغ�سل م�سلٌم كافًرا..ول َيدفنه.. اإل اأن ل يجد من 
يواريه غريه.., الأن قتلى بدر األقوا يف القليب, والأنه ُيت�ضرر برتكه, ويتغري ببقائه”)4(.

ل م�سلٌم كافًرا, اأو يدفنه, بل  وقال ال�سيخ حممد بن عثيمني : ويحرم اأن يغ�سِّ
ِه حممٍد ملسو هيلع هللا ىلص: )ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   يوارى لعدم, ووجهمُ التحرمِي: اأن اهلل تعالى قال لنبيِّ
ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆ( ]التوبة: 84[, فاإذا نمُهَي عن ال�سالِة على الكافِر وهَي اأعظممُ ما يمُفعلمُ 

ِت, فَما ُدونها من باِب اأولى, والأن الكافَر جَن�ٌس وتطهرُيه ال  ِت واأنفع ما يكوَن للميِّ يِّ باملجْ
َيرفُع جَنا�َضَتُه, لقولِه تعالى: )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ( ]التوبة: 28[)5(.

ار َمن يقوممُ بدفِن موتاهم  فَّ جَد من الكمُ ويف فتاوى اللجنةمُ الدائمةمُ لالإفتاِء: اإذا ومُ
اأو  عاونوهم يف دفنهم,  اَر ويمُ فَّ �ساركوا الكمُ يمُ اأن  م,  ول  اأن يتولَّوا دفَنهمُ فلي�َس للم�سلمنَي 
يمُعرْف عن  فاإنَّ ذلَك مل  ِة,  ال�سيا�سيَّ بالتقاليِد  َعَماًل  ت�سييع جنائزهم  يمُجاملوهم يف 

رواه البخاري )520(, وم�سلم )2874(.  )1(
انظر: بدائع ال�سنائع )313/2(, حا�سية الد�سوقي )682/1(, خمت�سر خليل �س49, �سرح خمت�سر   )2(
خليل )146/2(, الأو�سط )341/5-342(, املبدع )225/2-226(, الإقناع )152/1(, فتاوى اللجنة 

الدائمة لالإفتاء )14/9(, ال�سرح املمتع )270/5(.
الإقناع )152/1(.  )3(

املبدع )226-225/2(.  )4(
ال�سرح املمتع )270/5(.  )5(
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ر�سوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص, وال عن اخللفاِء الرا�ضديَن, بل نهى اهلُل ر�ضوَلُه ملسو هيلع هللا ىلص اأن يقوَم على قرِب 
عبِد اهلِل بن اأمُبي بِن �َسِلوٍل, وعلََّل ذلَك بكفرِه, قال تعالى: )ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ا اإذا مل يمُوجد  ۇ   ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ( ]التوبة: 84[, واأمَّ

منهم َمن يدفنه َدَفَنهمُ امل�سلمون, كما َفَعَل النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بقتلى َبْدٍر)1(.

املطلب الثالث
التعريف مبر�ض كورونا امل�ستجد، واأعرا�سه، وطرق الوقاية منه

ا  يمُعدُّ فريو�س كورونا امل�ستجد امل�سمى )كوفيد 19(, والذي اكت�ضف موؤخًرا مر�ضً
معدًيا, ومل يكن هناك اأي علم بوجود هذا الفريو�س اجلديد ومر�ضه قبل بدء تف�ضيه 
اإلى جائحة  املر�س  ال�سينية يف دي�سمرب 2019م, وقد حتّول هذا  يف مدينة ووهان 

اأثرت على العديد من بلدان العامل, وتف�ست بها.

اأعرا�سه: 

تتمثل االأعرا�س االأكرث �ضيوًعا ملر�س )كوفيد 19(, يف احلمى وال�سعال اجلاف 
والتعب, وقد يعاين بع�س املر�ضى من االآالم واالأوجاع, اأو احتقان االأنف, اأو اأمل احللق, 
اأو االإ�ضهال, وعادًة ما تكون هذه االأعرا�س خفيفة وتبداأ تدريجًيا, وقد ي�ضاب بع�س 

النا�س بالعدوى, ولكن ال تظهر عليهم �ضوى اأعرا�س خفيفة جًدا.

دون  باملائة(,   80( بنحو  النا�س  معظم  منه  يتعافى  فاإنه  ذلك  من  وبالرغم 
تقريًبا  واحد  �ضخ�س  لدى  املر�س  حدة  وت�ضتد  امل�ضت�ضفى,  يف  علج  اإلى  احلاجة 
من كل )5( اأ�سخا�س ي�سابون بعدوى كورونا امل�ستجد, حيث يعانون من �سعوبة يف 
والأ�سخا�س  ال�سن,  كبار  بني  وخيمة  الإ�سابة مب�ساعفات  وترتفع خماطر  التنف�س, 
الذين يعانون م�ضاكل طبية اأ�ضًل, مثل ارتفاع �ضغط الدم اأو اأمرا�س القلب والرئتني, 

اأو داء ال�سكري, اأو ال�سرطان.
فتاوى اللجنة الدائمة لالإفتاء – املجموعة الأولى )11/9(.   )1(



د. سامل بادي العجمي

العدد  احلادي واخلمسون  241العدد  احلادي واخلمسون 240

باأعرا�س  م�ضحوبة  الفريو�س  هذا  بعدوى  ُي�ضاب  اأن  ميكن  �ضخ�س  اأي  ولكن 
اأن  19( اخلفيفة جًدا ميكن  �ضديدة, وحتى االأ�ضخا�س امل�ضابني باأعرا�س )كوفيد 
امل�سابني  الأ�سخا�س  جميع  على  واجًبا  كان  ولذلك  غريهم,  اإلى  الفريو�س  ينقلوا 
باحلمى وال�سعال و�سعوبة التنف�س احل�سول على العناية الطبية, اأًيا كانت اأعمارهم.

كيفية انت�ساره: 

من   )19 )كوفيد  امل�ستجد  كورونا  فايرو�س  عدوى  الأ�سخا�س  يلقط  اأن  يكن 
اأ�ضخا�س اآخرين م�ضابني بالفريو�س, وينت�ضر املر�س ب�ضكل اأ�ضا�ضي من �ضخ�س اإلى 
طريات ال�سغرية التي يفرزها ال�سخ�س امل�ساب من اأنفه اأو  �سخ�س عن طريق القمُ

فمه عندما ي�سعل اأو يعط�س اأو يتكلم.

وهذه القطريات وزنها ثقيل ن�ضبًيا, فهي ال تنتقل اإلى مكان بعيد؛ واإمنا ت�ضقط 
�ضريًعا على االأر�س, فيمكن اأن يلقط االأ�ضخا�س املر�س اإذا تنف�ضوا هذه الُقطريات من 
�سخ�س م�ساب بعدوى الفريو�س, وقد حتط هذه القطريات على الأ�سياء والأ�سطح 
املحيطة بال�سخ�س, مثل الطاولت ومقاب�س الأبواب وال�سالمل احلديدية, وحينها قد 
ي�ساب النا�س بالعدوى عند مالم�ستهم هذه الأ�سياء اأو الأ�سطح, ثم مل�س اأعينهم اأو 

اأنوفهم اأو اأفواههم.

كورونا  فايرو�س  بعدوى  امل�سابني  الأ�سخا�س  من  العديد  اأنَّ  الأمر  يف  وامل�سكل 
ا  امل�ضتجد, ال تظهر عليهم اأّية اأعرا�س, وقد تظهر عليهم اأعرا�س خفيفة جًدا, خ�ضو�ضً
يف املراحل االأولى من املر�س, وعليه فقد تنتقل منهم العدوى دون اأن ي�ضعروا باملر�س.

طرق الوقاية منه: 

تكمن طرق الوقاية من فايرو�س كورونا امل�ضتجد باتباع اخلطوات التي اأو�ضت بها 
منظمة ال�سحة العاملية, وتلخ�ست بالتايل: 

به  وُيق�ضد  اجل�ضدي,  التباعد  نظام  واّتباع  املزدحمة,  االأماكن  جتنب  اأواًل: 
البتعاد عن الآخرين ج�سدًيا, وتو�سي املنظمة بالبتعاد عن الآخرين م�سافة 
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مرت واحد على الأقل, وهي تو�سية عامة يتعني على اجلميع تطبيقها حتى لو 
كانوا ب�ضحة جيدة ومل يتعر�ضوا لعدوى )كوفيد 19(.

اأية  تظهر  تكاد  ال  الذي  الوقت  يف  املر�س  انت�ضار  منع  ذلك  من  والهدف 
اأعرا�س على ال�ضخ�س, كما اأنها م�ضاألة مهمة ب�ضكل خا�س اإذا كان ال�ضخ�س 

يقف قرب �سخ�س ي�سعل اأو يعط�س.

اأو تنظيفهما مبطهر كحويل  باملاء وال�سابون  اليدين  املواظبة على غ�سل  ثانًيا: 
التنف�سي  واجلهاز  اليدين  نظافة  ممار�سة  على  فاحلر�س  اليدين,  لفرك 
مهمة يف جميع الأوقات, وهي اأف�سل طريقة حلماية النف�س والآخرين, لأن 
تنظيف اليدين باملاء وال�سابون اأو فركهما مبطهر كحويل يقتل الفريو�سات 

التي قد تكون على اليدين.

ثالًثا: يجب على ال�ضخ�س جتنب مل�س االأ�ضطح املحيطة بيديه.

عند  والأنف  الفم  بتغطية  اجليدة  التنف�سية  النظافة  ممار�سات  اّتباع  رابًعا: 
ال�سعال اأو العطا�س, وا�ستعمال املنديل الورقي, والتخل�س منه بعد ا�ستعماله 

فوًرا مع غ�سل اليدين.

ا م�ضاًبا  خام�ًضا: اإذا مل تظهر على ال�ضخ�س اأية اأعرا�س, ولكنه خالط �ضخ�ضً
بالعدوى, فعليه اأن يلزم احلجر ال�سحي ملدة )14 يوًما(, يف اإجراء احتياطي, 

فيعتزل يف مكان خا�س يف بيته مثاًل, ول يخالط اأحًدا من اأهله.

�ساد�ًسا: اإذا تاأكد ال�سخ�س بالفح�س املختربي من اإ�سابته بعدوى )كوفيد 19(, 
كاإجراء  االأعرا�س,  تل�ضي  بعد  حتى  يوًما(   14( ملدة  نف�سه  يعزل  اأن  فعليه 
فيها  يظل  التي  املدة  الآن  حتى  الدقة  وجه  على  معروًفا  فلي�س  احتياطي, 
ال�ضخ�س ُمعدًيا بعد تعافيه من املر�س, وعليه اتباع االإر�ضادات الوطنية ب�ضاأن 

العزل الذاتي.

واملق�سود بالعزل الذاتي هو اأن يلزم ال�سخ�س امل�ساب باحلمى اأو ال�سعال اأو غري 
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ذلك من اأعرا�س املر�س بيته, وميتنع عن الذهاب اإلى العمل اأو املدر�ضة اأو االأماكن 
اإلى تو�سية من مقدم  اأو ي�ستند  اأن يحدث ب�سكل طوعي  العامة, وهذا العزل يكن 

الرعاية ال�سحية)1(.

موقع منظمة ال�ضحة العاملية - مر�س فريو�س كورونا )كوفيد-19(:   )1(
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus
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املبحث االأول

اأحكام غ�سل امليِّت بوباء كورونا

وفيه مطلبان: 

ما قرره اأهل العلم اأن غ�ضل امليت فر�س كفاية, اإذا قام به البع�س �ضقط االإثم 
عن الباقني, واإذا تركه اجلميع اأثموا, واأنه من الأمور امل�سروعة املعمول بها دون ترك, 

وقد حكى غري واحد من اأهل العلم الإجماع على ذلك)1(.

اإل اأنَّ هذا احلكم يف الأحوال املعتادة التي يمُ�ستطاع معها غ�سل امليت ول يتعّذر ذلك, 
اأما يف واقع احلال الذي يحدث حالًيا ب�ضبب تف�ضي وباء كورونا امل�ضتجد, فقد ظهرت 
بع�س امل�سائل التي يكرث عنها ال�سوؤال لكونها من النوازل احلادثة, واإن كان قد �سبق بيان 
�سيٍء منها يف كالم اأهل العلم ال�سابقني, لكن لكونها اأ�سبحت واقًعا, ولتعلق بع�س ال�سور 
ا واأن ال�سوؤال عنها قد ورد للعلماء وطالب العلم من  بها, حتتَّم احلديث عنها, خ�سو�سً
بع�س امل�سلمني وامل�سلمات الذين يعملون يف املجال الطبي يف امل�ست�سفيات الغربية التي 
اأحكامها ال�ضرعية؛ لعموم  اإلى بيان  اأهلها من غري امل�ضلمني, ولذلك يحتاجون  معظم 
البلوى بها يف كل يوم, ولذلك فقد ق�سمت احلديث عن اأبرز هذه امل�سائل اإلى مطلبني: 

املطلب االأول
حكم غ�سل الرجل للمراأة االأجنبية عنه، واملراأة للرجل االأجنبي عنها

غ�ّسل الرجال الرجال والن�ساء الن�ساء, ول يجوز للمراأة  الأ�سل يف غ�سل امليت اأن يمُ
ال�سن  يف  كبرًيا  امليت  كان  ولو  املراأة,  يغ�ّسل  اأن  للرجل  يجوز  ول  الرجل,  تمُغ�ّسل  اأن 
انظر: املب�ضوط )58/2(, البحر الرائق )68/1(, بدائع ال�سنائع )299/1(, الأم )312/1(, املجموع   )1(

)113/5(, املبدع )220/2(, املحلى )269/1(.
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واأنه  العلم,  اأهل  اأكرث  قول  اأنَّ هذا هو    قدامة  ابن  وقد ذكر  املحارم,  اأو من 
من  اأحد  غ�سل  الن�ساء  من  اأحد  ول  الن�ساء,  من  اأحد  غ�سل  الرجال  من  لأحد  لي�س 
الرجال واإن كن ذوات رحم حمرم, اإل من ورد به الدليل, واأنه يف هذه احلال ينتقل 
الرجل اإلى ا�ستعمال التيمم لهذه املراأة, والعك�س بالعك�س)1(, وهذه امل�ساألة التي اأ�سار 
اإليها  قد اتفقت عليها املذاهب االأربعة احلنفية)2(, واملالكية)3(, وال�سافعية)4(, 
واحلنابلة)5(, فاإنهم ذهبوا اإلى اأنه اإذا ماتت املراأُة بني رجال اأجانب, اأو مات الرجُل 
بني ن�ساء اأجنبيَّات, ول يوجد من يمُباح له غ�سل اجلن�س الآخر, اأنه ينتقل اإلى التيمم, 

وذلك اإحلاًقا لفقد الغا�سل بَفْقد املاء)6(.

ومن فتاوى اللجنة الدائمة لالإفتاء باململكة: “املراأة اإذا ماتت تغ�سلها الن�ساء ول 
غ�ّسل زوجته..والرجل اإذا  غ�ّسلها الرجال, ل ابنها ول غريه, اإل الزوج فيجوز له اأن يمُ يمُ

مات يغ�سله الرجال, ول يجوز للمراأة اأن تغ�سله, ل اأمه ول غريها”)7(.

اأنَّ هذا احلكم من حيث العموم, لكن هناك  اإلى  ومن اجلدير بالذكر الإ�سارة 
بع�س ال�سور امل�ستثناة من حكم املنع, وقد تكلم عنها العلماء ب�سيء من البيان, ونحن 

نتناول اأبرزها: 

ال�سورة االأولى: غ�سل اأحد الزوجني لالآخر.

ل زوجها اإذا مات, وقد حكى الإجماع على ذلك غري واحد  يجوز للمراأة اأن تغ�سِّ
من اأهل العلم, منهم ابن املنذر, وابن عبدالرب, وابن قدامة: 

املغني )212/2(.  )1(
البحر الرائق )188/2(, مراقي الفالح �س 215.  )2(

�سرح خمت�سر خليل للخر�سي )116/2(, التاج والإكليل )212/2(.  )3(
املجموع )141/5(, مغني املحتاج )335/1(.  )4(

املغني )392/2(, ك�ساف القناع )90/2(.  )5(
مغني املحتاج )12/2(.  )6(

فتاوى اللجنة الدائمة – املجموعة الأولى )363/8(.  )7(
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قال ابن املنذر: “اأجمع اأهل العلم على اأن للمراأة اأن تغ�ّسل زوجها اإذا مات, وقد 
روينا عن اأبي بكر ال�سديق اأنه اأو�سى اأن تغ�سله اأ�سماء. قال اأبو بكر: وذلك بح�سرة 
اأبا مو�سى غ�سلته امراأته”)1(,  املهاجرين والأن�سار مل ينكر ذلك منهم منكر, واإن 

وقال: “اأجمعوا على اأن املراأة تغ�سل زوجها اإذا مات”)2(.

وقال ابن عبدالرب: “واأجمع العلماء على جواز غ�سل املراأة زوجها”)3(.

وقال ابن قدامة: “ويجوز للمراأة غ�سل زوجها بال خالف”)4(.

ويجوز للرجل اأن يغ�ضل زوجته, وهو مذهب اجلمهور: املالكية)5(, وال�سافعية)6(, 
كي الإجماع على ذلك)8(. واحلنابلة)7(, وحمُ

وعللوا ذلك: 

اهلل  ر�ضول  بنت  فاطمة  وعليٌّ  اأنا  “غ�ّضلت  قالت:  عمي�س  بن  اأ�سماء  عن  اأوًل: 
ملسو هيلع هللا ىلص”)9( قال ال�سوكاين : “ومل يقع من �سائر ال�سحابة اإنكار على عليٍّ 

واأ�سماء فكان اإجماًعا”)10(.

ثانًيا: لأنه اأحد الزوجني, فاأبيح له غ�سل �ساحبه كالآخر, واملعنى فيه اأن كل واحد 
من الزوجني ي�ضهل عليه اطلع االآخر على عورته دون غريه؛ ملا كان بينهما يف 

احلياة, وياأتي بالغ�ضل على اأكمل ما ميكنه؛ ملا بينهما من املودة والرحمة)11(.
الأو�سط )334/5(.  )1(
الإجماع �س )44(.  )2(
التمهيد )380/1(.  )3(

الكايف )353/1(.  )4(
�سرح خمت�سر خليل )214/2(, مواهب اجلليل )7/3(.  )5(

املجموع )149/5(, مغني املحتاج )335/1(.  )6(
املغني )390/2(, الإن�ساف )336/2(.  )7(

انظر: نيل الأوطار )35/4(.  )8(
رواه البيهقي يف ال�سنن )396/3(, وهو ح�سن, انظر: اإرواء الغليل )701(.  )9(

)10( نيل الأوطار )35/4(.
)11( انظر: املغني )390/2(.
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ثالًثا: الأن اآثار النكاح من عدة الوفاة واالإرث باقية؛ فكذا الغ�ضل)1(.

وذهب احلنفية اإلى اأنه لي�س للزوج غ�ضل زوجته املتوفاة, وعّللوا لذلك باأنَّ النكاح 
واللم�َس  النظَر  الفرقةمُ  واأربًعا �سواها, فحرمت  اأختها  تبيح  يبطل باملوت, فهو فرقة 

كالطالق)2(.

عليٍّ  غ�ضل  من  ال�ضحيحة  ال�ضنة  يف  ورد  مبا  منقو�س  �ضعيف  القول  هذا  لكن 
لفاطمة , وهو من الأربعة املعمول ب�سنتهم, كما اأنَّ فعله كان يف حم�سر من 
ئل ال�سيخ ابن باز : راأى بع�س الفقهاء اأنَّ  ال�سحابة, ومل ينكروا عليه, وقد �سمُ

العالقة الزوجية انتهت باملوت, فما توجيهكم يف ذلك؟

فقال: “هذا راأي يعار�س ال�ضنة, فل ُيلتفت اإليه”)3(.

واملراأة زوجها؛ الأن ذلك جاءت  الرجل زوجته  يغ�ّضل  اأن  باأ�س  “ال   : وقال 
به ال�سنة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وعن �سلف الأمة يف ذلك, اأما غري الزوجة كالأم والبنت فال 

يجوز للرجل تغ�سيلهما ول غريهما من حمارمه الن�ساء”)4(.

وعلى �ضوء ما ُذكر, فاإنَّ الراجح جواز غ�ضل اأحد الزوجني للآخر, نظًرا ملا ذكر 
من الأدلة ال�سرعية, والتعليالت الفقهية التي ل دليل يرقى اإلى ردها.

ال�سورة الثانية: غ�سل املراأة لل�سبي ال�سغري، وغ�سل الرجل لل�سغرية التي ال 
ُت�ستهى.

ذكر  وممن  ذلك,  على  الإجماع  حكي  وقد  ال�سغري,  ال�سبي  تغ�ّسل  اأن  للمراأة 
الإجماع الإمامان ابن املنذر, وابن قدامة.

قال ابن املنذر : “اأجمعوا على اأن املراأة تغ�ّسل ال�سبي ال�سغري”)5(.
انظر: املبدع )202/2(.  )1(

حا�سية ابن عابدين )575/1(, بدائع ال�سنائع )305/1(.  )2(
جمموع فتاوى ومقالت متنوعة )109/13(.  )3(
جمموع فتاوى ومقالت متنوعة )108/13(.  )4(

الإجماع �س )44(.  )5(
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وقال ابن قدامة : “وللن�ساء غ�سل الطفل بال خالف”)1(.

كما يجوز للرجل غ�ضل ال�ضغرية, التي ال ُت�ضتهى, وهو مذهب االأحناف, وال�ضافعية, 
وعللوا لذلك باأنَّ حكم العورة غري ثابت يف حق ال�سغرية التي ل تمُ�ستهى)2(.

البنت  “وهكذا  , فقال:  باز  ال�سيخ عبدالعزيز بن  القول �سماحة  واختار هذا 
ال�سغرية التي دون ال�سبع ل حرج على الرجل يف تغ�سيلها, �سواء كان حمرًما لها اأو اأجنبًيا 

عنها؛ الأنها ال عورة لها حمرتمة, وهكذا املراأة لها تغ�ضيل ال�ضبي الذي دون ال�ضبع”)3(.

املطلب الثاين
العمل فيما لو تعذر تغ�سيل امليت خوًفا من انتقال الفايرو�ض

نَّف مر�س ما على اأنه معٍد, ويرتتب عليه تعذر غ�ضل امليت, كما هو احلال  قد ي�ضُ
يف فايرو�س كورونا امل�ستجد )كوفيد 19(, وعليه ل بّد من النظر يف البدائل املتاحة 

التي ُينتقل اإليها عن القيام بالواجب الكفائي املتمثل بغ�ضل امليت.

فاإذا تقرر ذلك, فما احلكم فيما لو تعّذر غ�سل امليت لكونه م�ساًبا بفايرو�س معٍد 
ينتقل مع الغ�سل؟

الأحوال,  بعموم  لكن  املتقدمون بطرح م�سابه,  الفقهاء  تناولها  امل�ساألة قد  هذه 
ولي�س بخ�ضو�س حالة معينة, كمن اأ�ضيب بالطاعون اأو اجلذام اأو اجلدري, وتعذر 
غ�سله للخوف على مغ�سله من انتقال العدوى اإليه, اأو للخوف على امليت من التقطع 

بالغ�سل كاملحرتق.

ف اأنه  وي�ضبه هذه احلاالت, م�ضاألة من مات وبه مر�س كورونا امل�ضتجد, الذي �ضنِّ
ذر غ�ضل امل�ضاب به, للخوف من انتقال العدوى اإلى مغ�ضله. مر�س معٍد م�ضر, وتعَّ

املغني )392/2(.  )1(
انظر: بدائع ال�سنائع )306/1(, املجموع )149/5(.   )2(

جمموع فتاوى ومقالت متنوعة )109/13(.  )3(
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ويف م�ساألة تعّذر غ�سل امليت, ق�سمت النظر يف هذه امل�ساألة اإلى فرعني: 

الفرع االأول: حكم االنتقال اإلى التيمم، اإذا كانت مالم�سة امل�ساب ال توؤدي اإلى 
انتقال العدوى.

قد اختلف الفقهاء فيمن تعّذر غ�سله, واأمكن النتقال اإلى الطهارة بالتيمم, اإلى 
قولني: 

ذر غ�ضله, �ضقط عنه الغ�ضل, ووجب االنتقال اإلى التيمم. القول االأول: اأن من تعَّ

وقد قال بهذا القول جمهور الفقهـاء مــن احلنفية)1(, واملالكية)2(, وال�سافعية)3(, 
واحلنابلة)4(, واختاره من املعا�سرين �سماحة ال�سيخ عبدالعزيز بن باز , فقد 
ئل هلل: كيف يتم تغ�سيل الإن�سان الذي يوت يف حادث ويت�سوه ج�سمه ورمبا  �سمُ

تقطع بع�س اأجزائه؟

فاإنه  ميكن,  مل  فاإن  ذلك,  اأمكن  اإذا  غريه  ُيغ�ّضل  كما  تغ�ضيله,  “يجب  فاأجاب: 
يّمم; لأن التيمم يقوم مقام التغ�سيل باملاء عند العجز عن ذلك”)5(. يمُ

اإل اأنَّ احلنفية واملالكية واحلنابلة)6(, ل يرون النتقال اإلى التيمم اإل عند تعذر 
�ضبِّ املاء, اإذا مل ميكن الغ�ضل مع الدلك.

وا�ستدل اأ�سحاب هذا القول مبا يلي: 

اأوًل: اأن تغ�سيل امليت طهارة ماأمور بها, ويق�سد منها اأن يكون خامتة اأمر امليت 
الأغ�سال  مقام  يقوم  والتيمم  النجا�سة,  باإزالة  تتعلق  ول  الكاملة,  الطهارة 

انظر: املب�ضوط )52/2(, بدائع ال�سنائع )320/1(.  )1(
انظر: ال�سرح الكبري للدردير )410/4(, حا�سية ال�ساوي على ال�سرح ال�سغري )544/1(.  )2(

انظر: اإعانة الطالبني )127/2(, حتفة املحتاج )184/3(.  )3(
انظر: املغني )407/2(, املبدع )240/2(.  )4(

جمموع فتاوى ومقالت متنوعة )123/13(.   )5(
انظر: مراقي الفالح )�س 224(, ال�سرح الكبري )410/4(, ال�سرح الكبري لبن قدامة )337/2(.  )6(
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ال�ضرعية؛ اإذ هو بديل املاء يف الطهارة عند تعذره, فكما اأنه يقوم مقام غ�ضل 
اجلنابة, فكذلك يقوم مقام غ�سل امليت)1(.

اأو امراأة بني رجال  اأجانب,  ثانًيا: القيا�س على من مات من الرجال بني ن�ضوة 
اأجانب, فاإنهما ييممان)2(.

ثالًثا: من املتفق عليه اأن التيمم بدل من املاء عند عدمه اأو تعذره, فاإذا تعذرت 
الطهارة املائية يف غ�ضل امليت, ي�ضار اإلى الطهارة الرتابية؛ الأن البدل ي�ضّد 
م�سد الأ�سل ويجزئ عنه, ويف القاعدة الفقهية: اإذا تعرث الأ�سل ي�سار اإلى 

البدل)3(.

التيمم,  اإلى  ينتقل  املاء عليـه فل  اأو �ضب  امليت  تعّذر غ�ضل  اإذا  الثاين:  القول 
واإمنا ُي�ضلى عليه ويدفن ح�ضب حاله من غري غ�ضل وال تيمم. 

وهذا القول هـو الرواية الثانية عند احلنابلة, واختاره من املعا�سرين ال�سيخ ابـن 
.)4(

  عثيمني

وا�ستدل اأ�سحاب هذا القول مبا يلي: 

باأن املق�سود من غ�سل امليت تنظيفه واإزالة الأذى عنه, ول يح�سل ذلك بتيممه 
دمُ بغ�سله اإباحة ال�سالة وهو  ْق�سَ بالرتاب, بل يزيده الرتاب تلويًثا وتغيرًيا, واحلي يمُ

يح�سل بالرتاب, اأما امليت فال)5(.

ونوق�س هذا القول باأمرين: 

اإنه  بل  �سلَّم,  يمُ ل  التنظيف  امليت  غ�سل  من  املق�سود  باأن  القول  اأنَّ  الأول: 
انظر: �سرح الزرقاين )71/2(, املجموع )137/5(, نهاية املحتاج )20/3(, املبدع )240/2(.  )1(

انظر: رو�ضة الطالبني )105/2(, املغني )202/2(.   )2(
العلوم  مبجلة  الغامدي,  حممد  بن  د.اأحمد  معد,  مبر�س  امل�ضاب  امليت  جتهيز  اأحكام  بحث:  انظر:   )3(

ال�سرعية )عدد 50(.
انظر: املبدع )240/2(, الإن�ساف )500/2(, ال�سرح املمتع )297/5(.   )4(

انظر: املجموع )139/5(, فتح الباري )126/3(, ك�ساف القناع )180/1(, ال�سرح املمتع )375/5(.  )5(
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املق�سود من  اأن  التعبد, ومما يدل على  يمُق�سد  التي  الواجبة  كالغت�سالت 
غ�سل امليت كونه طهارة تعبدية, اأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بغ�سل املحرم الذي وق�سته 

ناقته مباء و�سدر)1(, ولو كان املق�سود التنظيف جلاز غ�سله مباء الورد)2(.

الثاين: اإن غ�ضل امليت واجب, وهو طهارة على البدن, والتيمم يقوم مقامه عند 
فقده اأو تعذر ا�ستعماله, كالغ�سل من اجلنابة)3(.

كونه  مع  الغريق  �ّسل  غمُ ملا  التنظيف  امليت  غ�سل  مـن  املق�سـود  كان  لو  اأنه  ثالًثا: 
�سمي �سهيًدا)4(.

وعند النظر يف هذين القولني, يتجه ترجيح قول جمهور العلماء القائل باأنَّ من 
ر غ�ضله ييمم؛ وذلك لقوة ما ا�ضتدلوا به, من اأنَّ التيمم بديل عن طهارة املاء,  تعذَّ

عند تعذر ا�ستعماله, ولأن التيمم يف هذه احلال من قبيل التعبد ولي�س التنظيف.

احلي  ي�سرب  باأن  غ�سله,  عن  املعجوز  امل�ساب  تيميم  طريقة  العلماء  بنيَّ  وقد 
اأمر  تعالى  اهلل  باأن  ذلك:  ووجه  وكفيه؛  امليت  وجه  بها  مي�ضح  ثم  بخرقة,  االأر�س 

عنّي اآلته)5(. بامل�سح ومل يمُ

الفرع الثاين: حكم االنتقال اإلى التيمم، اإذا كانت مالم�سة امل�ساب قد توؤدي 
اإلى الفايرو�ض املعدي.

اإنَّ البحث يف حكم هذه امل�ساألة غري مطروٍح اأ�ساًل عند القائلني بعدم النتقال اإلى 
ا احلاجة اإلى بيانها ذات اأهمية بالن�سبة اإلى القول  التيمم حال العجز عن الغ�سل, واإمنَّ

القا�ضي بوجوب التيمم عند تعّذر الغ�ضل, وهو القول الراجح عند جمهور الفقهاء.
رواه البخاري يف كتاب اجلنائز, باب الكفن يف ثوبني, حديث رقم )1265(, وم�سلم يف كتاب اجلنائز,   )1(

باب ما يمُفعل باملحرم اإذا مات, رقم )1206(.
انظر: املغني )169/2(, املبدع )228/2(.  )2(

انظر: ك�ساف القناع )102/2(.  )3(
انظر: املجموع )120/5(.   )4(

انظر: مغني املحتاج )264/1(, املغني )188/1(.  )5(
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ه ت�ضبب بنقل العدوى اإلى ال�ضحيح,  فلو ثبت طبًيا اأنَّ ملم�ضة املري�س الأجل تيممِّ
فما احلكم يف ذلك؟

لقد ذهب الفقهاء املعا�ضرون واملجامع الفقهية اإلى �ضقوط الغ�ضل والتيمم عند 
تعذره, وهـو ما اأفتى به جممع الفقه الإ�سالمي التابع ملنظمة التعاون الإ�سالمي بجدة 
ا وحدة البحث العلمي باإدارة  يف فتوى ب�ضاأن مر�س فريو�س اإيبوال)1(, واأفتت به اأي�سً

الإفتاء بوزارة الأوقاف الكويتية)2(, وا�ستدلوا على ذلك باأدلة كثرية, منها: 

اأوًل: اأنَّ الإ�سالم جاء بدفع ال�سرر ومنعه, �سواًء وقع هذا ال�سرر على النف�س اأم 
ـَِرار«)3(, وقد  على الغري, كما �سح عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »ال �ضَرَر َوال �ضِ
ُيزال()4(,  )ال�ضرر  وهي:  كربى  فقهية  قاعدة  احلديث  هذا  لفظ  من  اأُخذ 
وا�ستنبط منها جمموعة من القواعد الفقهية العامة التي تنهى عن اإحلاق 
اأنَّ  �سك  ول  الإمكان,  بقدر  وقوعه  قبل  بدفعه عنها  وتاأمر  بالنف�س,  ال�سرر 
ح�ضول ال�ضرر هنا بانتقال العدوى ب�ضبب ملم�ضة امليت امل�ضاب بغ�ضله اأو 
اأو غالب بقدرة اهلل تعالى, وعليه في�ضقط وجوب ذلك  اأمر متحقق  تيممه, 

�ضرًعا؛ من باب دفع البلء املتوقع قبل وقوعه)5(.

املحظورات()6(,  تبيح  )ال�سرورات  قاعدة:  الفقهية,  القواعد  من  اأنَّ  ثانًيا: 
على من  الغ�سل خطر  كان يف  فاإذا  بقدرها()7(,  ر  تمُقدَّ )ال�سرورة  وقاعدة: 
الفتوى من�سورة مبوقع مفكرة الإ�سالم http://islammemo.cc/akhbar/arab, 19 يناير 2015م,   )1(

وانظر: بحث: اأحكام جتهيز امليت امل�ضاب مبر�ٍس ُمعٍد, جملة العلوم ال�ضرعية )عدد 50(.
الفتوى موجودة يف موقع وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية الكويتية:   )2(

http://site.islam.gov.kw/eftaa/DoctrinalIssues/Pages/Issue08.asp
رواه ابن ماجه يف كتاب الأحكام, باب من بنى بحقه ما ي�سر بجاره, رقم )2340(, و�سححه الألباين   )3(

يف اإرواء الغليل, رقم )2175(.
االأ�ضباه والنظائر البن جنيم �س )83(, الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي )7/1(.  )4(

انظر: التطبيقات الطبية على القواعد الفقهية �س )46(.  )5(
الأ�سباه والنظائر لل�سبكي )45/1(, الفروق )146/4(.  )6(

قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام )107/1(, �سرح القواعد الفقهية للزرقا �س )136(.  )7(
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يقوم به, فيمكن التغا�ضي عن غ�ضل امليت امل�ضاب بذلك الفريو�س الوبائي, 
وكل ما يجب فعله يف هذه احلالة هو دفن امليت بدون غ�ضل)1(.

باتخاذ  واأمرت  االأمرا�س,  من  التحرز  اأوجبت  االإ�ضلمية  ال�ضريعة  اأن  ثالًثا: 
من  اهلل  باإذن  تقي  اأن  �ساأنها  من  التي  والحرتازية  الوقائيـة  الإجراءات 
املعدي  املر�س  �ضاحب  عـن  بالبعـد  فاأمرت  املعدية,  باالأمرا�س  االإ�ضـابة 
على  مر�س  يوردن  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قال  كما  مبا�سرته,  وعدم  واجتنابه, 
م�سح«)2(, وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »فر من املجذوم كما تفر من الأ�سِد«)3(, كما جاء النهي 
ال�ضريح بالبعد عن اأماكن االأوبئة؛ كما يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا �سمعتم بالطاعون 
باأر�س فل تدخلوها, واإذا وقع باأر�س واأنتم بها فل تخرجوا منها«)4(, ويف 

هذا التاأكيد ال�سديد على اتقاء املكاره)5(.

رابعا: اأن كل مباح اأو ماأمور به �ضرًعا, مقيَّد ب�ضرط ال�ضلمة, ولذا جاءت ال�ضريعة 
باعتبار النظر يف ماآلت الأفعـال, فقـد يكون العمل يف الأ�سل م�سروًعا اأو ماأموًرا 
به, لكن يمُنهى عنه ملا يوؤول اإليه من املف�سدة)6(, وعليه فيكون اأداء واجب غ�ضل 

امليت اأو تيممه مقّيد ب�ضرط ال�ضلمة, وعدم اإحلاق ال�ضرر مبغ�ضله)7(.

ومع اعتبار هذا القول ب�ضقوط غ�ضل امليت وتيممه اإذا خيف انتقال العدوى, واأنه 
موافق لقواعد ال�ضريعة, يجب التنبيه على اأنه ال بد اأن يتحقق و�ضف انت�ضار املر�س 

انظر: فتوى جلنة الإفتاء لوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية الكويتية ال�سابق ذكرها.  )1(
رواه البخاري يف كتاب الطب, باب ال هامة, رقم )5770(, وم�سلم يف كتاب الآداب, باب ل عدوى ول   )2(

طرية ول هامة ول �سفر, رقم )2221(.
و�سححه   ,)9722( رقم  هريرة,  اأبي  م�سند  باب  ال�سحابة,  من  املكرثين  م�سند  كتاب  اأحمد,  رواه   )3(

الألباين يف �سل�سلة الأحاديث ال�سحيحة, رقم )783(.
رواه البخاري يف كتاب الطب, باب ما يذكر يف الطاعون, رقم )5728(, وم�سلم يف كتاب الآداب, باب   )4(

الطاعون والطرية والكهانة ونحوها, رقم )2218(.
انظر: اأحكام جتهيز امليت امل�ضاب مبر�س ُمعٍد, جملة العلوم ال�ضرعية )عدد 50(.  )5(

انظر: املوفقات )189/4(.  )6(
انظر: اأحكام جتهيز امليت امل�ضاب مبر�س ُمعٍد, جملة العلوم ال�ضرعية )عدد 50(.  )7(
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وانتقال العدوى بهذا الداء اأو ذاك يقيًنا, حيث يمُحكم ب�سببه مبنع غ�سل امليت امل�ساب 
وتيممه, واأن ل يكون هذا احلكم قائًما على الظنون, حتى ل يوؤدي ذلك اإلى الت�ساهل 
باالأحكام ال�ضرعية, الأنه مع تطور الطب وال�ضناعات احلديثة, قد تزود اأماكن جتهيز 
العدوى,  انتقال  باأنها متنع من  التي يوثق  التعقيم  واأدوات  ال�سالمة,  املوتى بو�سائل 
اأو  الغ�ضل  ل�ضقوط  وجه  فل  وعليه  امليت,  لتجهيز  اأكفاء  متخ�ض�ضون  عليها  ويقوم 
املوثوقني,  امليدان  اأهل  اإلى  الأمر  هذا  تقدير  يف  يرجع  واإمنا  امل�ساب,  عن  التيمم 
اإبراًء للذمة بالن�سبة لهذا الأمر املتعلق بهذا  فال بدَّ من ال�ستق�ساء واإفراغ الو�سع 

الواجب الكفائي.
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املبحث الثاين
ى بوباء كورونا ال�سالة على املتوفَّ

وفيه مطلبان: 

قد �ضبق بيان حكم ال�ضلة على امليت واأنه من فرو�س الكفاية, وقد حكى االإجماع 
على ذلك جماعة من العلماء, كابن حزم)1(, والنووي)2(, واملرداوي)3(.

وهذا احلكم باجلملة, وقد وقع اخللف يف بع�س امل�ضائل املتعلقة به, وقد تناولت 
بيان ذلك يف مطلبني: 

املطلب االأول
ل اأو ييمم حكم ال�سالة على امليت فيما لو مل ُيغ�سَّ

بالداء  امل�ساب  غ�سل  م�ساألة  يف  الفقهاء  اأقوال  ال�سابق  املبحث  يف  اأوردنا  قد 
الأحكام  من  ذلك  يلحق  وما   ,)19 )كوفيد  امل�ستجد  كورونا  فايرو�س  ومنه  املعدي, 
فيما لو مل ُي�ضتطع غ�ضله, اأو تيممه, وقد رتَّب الفقهاء على اإثر ذلك م�ضاألة ال�ضلة 

عليه من عدمها, وقد اختلفوا يف هذه امل�ساألة على قولني: 

احلنفية)4(,  قول  وهو  والتيمم,  الغ�سل  تعذر  مع  عليه  ي�سلى  اأنه  االأول:  القول 
ومتاأخري ال�سافعية)5(, واحلنابلة)6(.

مراتب االإجماع �س )34(.  )1(
املجموع )113/5(.  )2(

الإن�ساف )470/2(.   )3(
تبيني احلقائق )193/2(, بدائع ال�سنائع )324/1(.  )4(

منهاج الطالبني )63/1(, مغني املحتاج )49/2(.  )5(
املبدع )240/2(, ك�ساف القناع )120/2(.  )6(
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وا�ستدلوا لذلك مبا يلي: 

اأوًل: قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا اأمرتكم باأمر فاأتوا منه ما ا�ستطعتم«)1(, ويف هذه ال�سورة 
واإن فات اإمكان غ�سل امليت اأو تيممه, اإل اأنَّ ال�سالة عليه متي�سرة)2(.

ثانًيا: اأن قاعدة: )املي�سور ل ي�سقط باملع�سور()3(, دّلت اأنه عند العجز عن فعل 
ما, ال يتعدى هذا احلكم اإلى غريه ما ال ارتباط بينهما الختلف اجلهة, 
وعليه فحني العجز عن غ�سل امليت اأو تيممه, ل وجه لرتك ال�سالة عليه)4(.

ثالًثا: اأن املق�سود من ال�سالة الدعاء وال�سفاعة للميت, وهذا مما ينتفع به, فال 
وجه من حرمانه هذا الثواب)5(.

القول الثاين: اأنه ال ُي�ضلَّى عليه, واإلى هذا القول ذهب احلنفية)6(, واملالكية)7(, 
وال�سافعية)8(.

اأنهم ي�سرتطون  وا�ستدلوا بالدليل نف�سه واإن اختلفت العبارة, ووجه ا�ستدللهم 
ل�ضحة ال�ضلة على اجلنازة تقدم غ�ضل امليت؛ الأنهما متلزمان, فلما تعذر غ�ضله 

وتيممه فل ي�ضلى عليه لفوات ال�ضرط)9(.

ل اأو ييمم, لقوة ما ا�ستدل به  والراجح هو وجوب ال�سالة على امليت, واإن مل يغ�سَّ
اأ�سحاب القول الأول, ولأنه ل تالزم بني الغ�سل وال�سالة, ولي�س اأحدهما متوقف على 

االآخر وال دليل ي�ضتند اإليه من ذهب اإلى هذا االجتاه.
رواه البخاري يف كتاب العت�سام, باب القتداء ب�سنن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, رقم )7288(, وم�سلم يف كتاب   )1(

الف�سائل, باب توقريه ملسو هيلع هللا ىلص وترك اإكثار �ضوؤاله ما ال �ضرورة اإليه, رقم )1337(.
انظر: مغني املحتاج )50/2(.  )2(

الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي )159/1(, املنثور يف القواعد الفقهية )198/3(.  )3(
انظر: حتفة املحتاج )189/3(.  )4(

انظر: حا�سية العدوي )479/1(.  )5(
جممع الأنهر )270/1(, بدائع ال�سنائع )324/1(.  )6(

�سرح خمت�سر خليل للخر�سي )130/2(.  )7(
منهاج الطالبني )63/1(, مغني املحتاج )50/2(.  )8(

انظر: حا�سية الطحاوي على مراقي الفالح )�س 319(, �سرح خمت�سر خليل للخر�سي )130/2(.  )9(
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املطلب الثاين
حكم اإقامة �سالة الغائب على املتوفى بوباء كورونا امل�ستجد

بالوباء ملنع اجلهات املخت�سة من ذلك, نظًرا  قد تتعذر ال�سالة على امل�ساب 
لتخوفهم من انتقال العدوى ب�ضبب املقاربة, ومع اتخاذ الو�ضائل الوقائية قد يوؤذن 
بح�سور عدد قليل من امل�سلني, وبالرغم من ذلك فاإنه يفوت م�سلحة للمتوفى من 
النبي  قول  له, كما جاء ذلك يف  و�سفاعتهم  يمُرجى دعاوؤهم  �سالة عدد كبري عليه 
ملسو هيلع هللا ىلص: »ما من رجل م�سلم يوت, فيقوم على جنازته اأربعون رجاًل, ل ي�سركون باهلل 
�سيًئا, اإل �سّفعهم اهلل فيه«)1(, ونظًرا ملا ذكر من وجود املوانع ال�ساّدة عن ال�سالة 
عليه كلًيا اأو التي تاأذن الأفراد قلئل, قد يرغب بع�س خا�ضته ومعارفه باإقامة �ضلة 

الغائب عليه, فما مدى م�ضروعية ذلك؟

قد اختلف اأهل العلم يف حكم ال�ضلة على الغائب على اأربعة اأقوال: 

لِّي عليه اأم مل  القول االأول: اأن ال�ضلة على الغائب م�ضروعة مطلًقا, �ضواء اأ�ضُ
ي�سلَّ عليه, وهذا قول ال�سافعية)2(, واحلنابلة)3(.

 قال:  اأبي هريرة  القول مبا �سح يف احلديث عن  اأ�سحاب هذا  وا�ستدل 
اأن ر�سول اهلل نعى النجا�سي يف اليوم الذي َمات فيه, وخرج اإلى امل�سلى ف�سفَّ بهم 

وكرب اأربًعا)4(.

بحديث  البلد  عن  الغائب  على  ال�ضلة  بجواز  مذهبهم  القول  هذا  اأ�ضحاب  فيوؤيد 
النجا�سي, قالوا: وهو حديث �سحيح ل مطعن فيه, ولي�س للمخالفني عنه جواب �سحيح)5(.

العبدال�ضالح, ومن له �ضاأن يف  الغائب م�ضروعة على  اأن �ضلة  الثاين:  القول 

ّفعوا فيه, رقم )948(. رواه م�سلم يف كتاب الك�سوف, باب من �سلى عليه اأربعون �سمُ  )1(
انظر: اأ�ضنى املطالب )322/1(, نهاية املحتاج )485/2(.   )2(

انظر: املغنى )195/2(, الفروع )196/2(.  )3(
رواه البخاري يف كتاب اجلنائز, باب الرجل ينعى اإلى اأهل امليت بنف�سه, رقم )1245(, وم�سلم يف كتاب   )4(

اجلنائز, باب يف التكبري على اجلنازة, رقم )951(.
انظر: املجموع )206/5(.  )5(
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االإ�ضلم اأو منفعة للم�ضلمني؛ كاإمام عدل, اأو عامل من علماء احلق ودعاة الهدى, ونحو 
ابـن  اأحمد, واختارها بع�س املتاأخرين كال�سيخ  ذلك, وهذا القول رواية عن الإمام 
بـاز, واأفتت به اللجنة الدائمة للبحـوث العلمية والإفتاء باململكة العربية ال�سعودية)1(.

رجاًل  كان  “اإنه  وقالوا:  ا,  اأي�سً النجا�سي  بحديث  القول  هذا  اأ�سحاب  وا�ستدل 
�ساحًلا, وله �ساأن كبري يف الإ�سالم ومواقف م�سهورة يف ن�سرة امل�سلمني حني هاجروا 
الغائب م�ضروعة  اأذى امل�ضركني عليهم, وعليه فتكون �ضلة  اإلى احلب�ضة فراًرا من 

على من له �ساأن يف الإ�سالم اأو منفعـة للم�سلمني”)2(.

قال ال�سيخ ابن باز : “اإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص �سلى على النجا�سي, ملا مات يف بالده, 
اأخرب به ال�ضحابة و�ضلى عليه �ضلة الغائب, ومل يثبت عنه يف �ضلة الغائب اإال هذا 
لي عليه �ضلة الغائب, وياأمر  احلديث, فاإذا كان الغائب اإماًما عداًل واإمام خري �ضُ
لي  ويل االأمر بال�ضلة عليه �ضلة الغائب وهكذا علماء احلق ودعاة الهدى, اإذا �ضُ
عليهم �ضلة الغائب هذا ح�ضن كما �ضلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص على النجا�سي, اأما اأفراد النا�س 
فال ت�سرع ال�سالة عليهم, لأن الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص ما �ضلى على كل غائب, اإمنا �ضلى على 
�سخ�س واحد له قدم يف الإ�سالم, فاإنه اآوى املهاجرين من ال�سحابة الذين هاجروا 
اإلى احلب�سة, اآواهم ون�سرهم وحماهم, واأح�سن اإليهم, فكانت له اليد العظيمة يف 

الإ�سالم, فلهذا �سلى عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملا مات”)3(.

اإال يف حق من مات ومل  الغائب غري م�ضروعة  ال�ضلة على  اأن  الثالث:  القول 
يمُ�سلَّ عليه, فاإن �سلي عليه فال تمُ�سرع, وهي رواية اأخرى عن الإمام اأحمد)4(, اختارها 

�سيخ الإ�سالم ابـن تيميـة)5(, ومن املتاأخرين ال�سيخ ابن عثيمني)6(.
انظر: املبدع )261/2(, فتاوى نور على الدرب لل�سيخ ابن باز )32/14-33(, فتاوى اللجنة الدائمة   )1(

للبحوث العلمية والإفتاء )418/9(.
انظر: املبدع )261/2(.  )2(

فتاوى نور على الدرب ابن باز )33-32/14(.  )3(
انظر: املبدع )260/2(, الإن�ساف )533/2(.  )4(

انظر: الفتاوى الكربى )444/4(.  )5(
انظر: ال�سرح املمتع )348/5(.  )6(
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وا�ستدل اأ�سحاب هذا القول باأنه مل يرد يف ال�سنة النبوية ما يدل على م�سروعية 
ال�ضلة على الغائب اإال ما ثبت يف ق�ضة النجا�ضي, والنجا�ضي مل ي�ضل عليه يف بلده 
ال�ضلة عليه, ولذلك �ضلى عليه  الأنه مات بني قوم كفار, فكان البد من  احلب�ضة؛ 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف املدينة)1(.

القول الرابع: اأن ال�ضلة على الغائب غري م�ضروعة, واأنه ال ي�ضلى على اأحد اإال 

اإذا كانت جنازته حا�ضرة, وهذا مذهب احلنفية)2(, واملالكية)3(, ورواية عن اأحمد)4(.

وا�ستدل اأ�سحاب هذا القول مبا يلي: 

اأوًل: اأنه مل يثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه �ضلى على غائب اإال النجا�ضي, فكان هذا من 
خ�سو�سياته, فال يلحق به غريه)5(.

ونوق�س ذلك: باأن دعوى اخل�ضو�ضية تفتقر اإلى دليل, وال دليل هنا, واالأ�ضل 
على  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  مع  �سلوا    ال�ضحابة  اأنَّ  كما  اخل�ضو�ضية,  عدم 

ا)6(. النجا�سي, فدلَّ ذلك على اأنَّ هذا احلكم لي�س ذلك خا�سً

ثانًيا: اأنه تويف زمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنا�س من اأ�سحابه غائبني, ومل يثبت اأنه �سلى على 
اأحد منهم �ضلة الغائب, كما اأنه قد مات يف عهد اخللفاء الرا�ضدين كثري 
لَّ على اأحٍد منهم �ضلة الغائب)7(. من كانت لهم اأياٍد على امل�ضلمني ومل ُي�ضَ

ولعلَّ اأقرب االأقوال اإلى ال�ضواب -واهلل اأعلم- هو ما ذهب اإليه اأ�ضحاب القول 
الثالث, وهو اأن �ضلة الغائب م�ضروعة يف حق من مات باأر�س ومل ي�ضلَّ عليه, فاإن 

انظر: زاد املعاد )520/1(.  )1(
انظر: املب�ضوط )67/2(, بدائع ال�سنائع )312/1(.  )2(

انظر: �ضرح اخلر�ضي )142/2(, حا�سية الد�سوقي )427/1(.  )3(
انظر: املغني )195/2(.  )4(

انظر: البحر الرائق )193/2(.  )5(
انظر: نيل املاآرب )324/1(, فتاوى اللجنة الدائمة )418/8(.  )6(

انظر: فتح القدير )118/2(.  )7(
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ب�ضلة  �ضقط  قد  الفر�س  الأن  الغائب,  عليه �ضلة  ي�ضلَّ  عليه حيث مات مل  لِّي  �ضُ
امل�سلمني عليه.

وعليه فاإذا مات امل�ضلم ب�ضبب هذا الوباء, وقد �ضلى عليه جماعة من امل�ضلمني 
ن اأحٌد من ال�ضلة  ولو قلَّ عددهم, فاإنه ال ُي�ضلى عليه �ضلة الغائب, واإن مل ميكَّ
لِّي عليه �ضلة الغائب, ووجوب �ضلة اجلنازة متعلٌق باالأحياء, فل  عليه حا�ضًرا �ضُ
بدَّ اأن ياأتوا به على الوجه الذي ي�ضقط به الواجب الكفائي عنهم, اأما امليت فانتفاعه 
لي�س مق�سوًرا على ال�سالة عليه, بل اإنه ينتفع بال�سالة والدعاء وغري ذلك من اأنواع 

الرب التي وردت بها الأدلة ال�سرعية.
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املبحث الثالث
االأحكام املتعلقة بدفن امليت بفايرو�ض كورونا

وفيه ثلثة مطالب: 

دفن امليت فر�س كفاية باإجماع امل�ضلمني)1(, وهو ثابت يف ال�ضريعة ثبوًتا �ضرورًيا, 
كما قال تعالى: )ڻ  ۀ  ۀ( ]عب�س: 21[, ويف دفنه اإكرام له, وحتقيق للحكمة يف 
املعتادة,  ال�ضيول  تخرجه  وال  ال�ضباع,  تنب�ضه  ال  حتى  قرب؛  حفرة  يف  جيفته  مواراة 

فتنتهك حرمته, ويتاأذى الغري برائحته)2(.

واأن يجعل له يف القرب حلد,  ُيدفن امل�ضلم يف االأر�س مع االإمكان,  اأن  وامل�ضروع 
ق يف قربه  وهو: احلفرية ال�ضغرية التي يو�ضع فيها امليت وي�ضفُّ فوقه اللَِّب, واأن يعمَّ

ع له فيه من عند راأ�سه ورجليه, واأن يكون لكل فرد قرب خا�س به)3(. ويو�سَّ

هذا الأ�سل يف طريقة الدفن الواردة يف ال�سريعة, وقد �سحت بها ال�سنة القولية 
والعملية, اإال اأنه وب�ضبب هذه الوباء وما يوؤول اإليه, قد ي�ضطر امل�ضلم اإلى خمالفة ما 

عليه عمل امل�ضلمني يف م�ضائل, وقد تناولتها يف املطالب التالية: 

املطلب االأول
دفن اأكرث من �سخ�ض يف قرب واحد

اإنَّ احرتام امليت يف قربه, مبنزلة احرتامه يف داره التي كان ي�سكنها يف الدنيا, 
فاإن القرب قد �سار داره, ومن متام حما�سن اإكرام هذه املنازل واحرتامها)4(, والأ�سل 

انظر: الإجماع لبن املنذر �س )44(.  )1(
انظر: ك�ساف القناع )131/2(, الرو�ضة الندية �ضرح الدرر البهية )176/1(.  )2(

انظر: زاد املعاد )502/1(.  )3(
انظر: �سرح �سنن اأبي داود لبن القيم )37/9(.  )4(
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اأن يكون لكل �سخ�س قرب خا�س به, ول ي�سم اإليه غريه �سواًء اأكان من نف�س جن�سه, اأم 
من اجلن�س االآخر, وهذا باتفاق املذاهب الفقهية االأربعة: احلنفية)1(, واملالكية)2(, 

وال�سافعية)3(, واحلنابلة)4(.

ومما يدل على ذلك حديث ه�سام بن عامر , قال: �سكونا اإلى ر�سول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص يوم اأحد, فقلنا: يا ر�سول اهلل, احلفر علينا لكل اإن�سان �سديد, فقال ر�سول اهلل 
واإذن  واحد«)5(,  قرب  يف  والثالثة  الثنني  وادفنوا  واأح�سنوا,  واأعمقوا  »احفروا  ملسو هيلع هللا ىلص: 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص لهم يف دفن اأكرث من واحد يف قرب, دليل على اأن امل�ستقر عندهم هو اأن 

امليت يفرد يف قربه)6(.

ابن  قال  واحد يف قرب)7(,  كل  يمُدفن  اأن  الكافة  بنقل  املنقولة  ال�سنة  وقد جاءت 
احلاج املالكي: “اتفق العلماء على اأن املو�ضع الذي يدفن فيه امل�ضلم وقٌف عليه, ما 
دام �سيء منه موجوًدا فيه حتى يفنى, فاإن فني فيجوز حينئذ دفن غريه فيه, فاإن بقي 
فيه �سيء من عظامه فاحلرمة باقية جلميعه, ول يجوز اأن يحفر عنه ول يدفن معه 

غريه, ول يك�سف عنه اتفاًقا”)8(.

ودفن كل ميت يف قرب مبفرده مما جرى عليه العمل اإلى يومنا هذا)9(, قال ال�سيخ 
ابن عثيمني : “يحرم يف القرب دفن اثنني فاأكرث, �سواًء كانا رجلني, اأم امراأتني, 
اأم رجاًل وامراأة, والدليل على ذلك عمل امل�سلمني من عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإلى يومنا هذا: 

انظر: بدائع ال�سنائع )319/1(.  )1(
انظر: �سرح خمت�سر خليل للخر�سي )133/2(.  )2(

انظر: املجموع )284/5(.  )3(
انظر: الإن�ساف )387/2(.  )4(

رواه اأبو داود يف كتاب اجلنائز, باب يف تعميق القرب, رقم )3215(, وح�سنه الألباين يف �سحيح �سنن   )5(
الن�سائي, رقم )2009(.

انظر: ال�ستذكار )156/5(.  )6(

انظر: ال�ستذكار )156/5(.  )7(
املدخل, لبن احلاج )�س 18(.  )8(

انظر: بدائع ال�سنائع )319/1(.  )9(
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اأن الإن�سان يدفن يف قربه وحده, ول فرق بني اأن يكون الدفن يف زمن واحد, باأن يوؤتى 
بجنازتني وتدفنا يف القرب, اأو اأن تدفن اإحدى اجلنازتني اليوم والثانية غًدا, قوله-
اأي: �ضاحب الزاد-: اإال ل�ضرورة, وذلك باأن يكرث املوتى, ويقل من يدفنهم, ففي هذه 
احلال ل باأ�س اأن يمُدفن الرجالن والثالثة يف قرب واحد”)1(, كما قرر العلماء اأن يف 

جمع اأكرث من واحد يف قرب اإيذاء للميت)2(.

لكنه قد ُيلجئ اال�ضطرار اإلى دفن اأكرث من �ضخ�س يف قرب واحد, وال خلف بني 
فقهاء املذاهب االأربعة)3(, على جواز دفن اأكرث من �سخ�س يف قرب واحد لل�سرورة, 
ك�سيق مكان, اأو عدم توفر حافر, اأو وجود امل�سقة لكرثة الأموات ول طاقة يف حفر 
قرب لكل �سخ�س منفرًدا, ونحو ذلك, هذا بالرغم من اختالفهم يف توجيه منع الدفن 

لأكرث من �سخ�س يف قرب واحد لغري ال�سرورة, بني التحرمي اأو الكراهة.

الأموات  كرث  لو  البحث,  حمل   )19 )كوفيد  اجلائحة  هذه  مثل  يف  فاإنَّ  وعليه, 
ب�ضبب هذا الوباء, ومل يتمكن املعنيون بتوفري قرب لكل �ضخ�س, واحتاجوا اإلى جمع 
اأكرث من واحد يف قرب واحد, فاإنه ل باأ�س بذلك لل�سرورة, وقد �سئل ال�سيخ ابن باز 

 هل يجوز و�ضع ميتني يف قرب واحد الأي منا�ضبة؟

يمُ�سرع دفنهما  اأمكن دفنهما يف قربين منف�سلني هذا هو ال�سنة, ول  اإذا  فقال: 
فل  املوتى  لكرثة  اأو  خلوف  قربين,  وجود  عن  عجز  اإذا  ال�ضرورة,  عند  اإال  جميًعا 
باأ�س اأن يدفنهما جميًعا, كما دفن النبي ملسو هيلع هللا ىلص الثنني والثالثة يوم اأحد, لكرثة القتلى 
واجلراحات يف ال�سحابة, اأما اإذا تي�سر دفن كل واحد يف قرب فاإن هذا هو امل�سروع, 
يحفرون  الذين  وم�سقة  املوتى,  وكرثة  ال�سرورة,  حالة  يف  اإل  جميًعا  يجمعون  ول 

القبور, اأو اخلوف من اأن يحفروا قربين الأ�ضباب تقت�ضي اخلوف)4(.
ال�سرح املمتع )368/5(.  )1(

انظر: مغني املحتاج )354/1(.  )2(
القناع  ك�ساف   ,)284/2( املحتاج  مغني   ,)133/2( اخلر�ضي  �ضرح   ,)96/1( الختيار  انظر:   )3(

.)143/2(
فتاوى نور على الدرب )115-114/14(.  )4(
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املطلب الثاين
و�سع امليت يف تابوت ودفنه فيه يف القرب

من  ي�ضّنع  اأنه  والغالب  فيه,  ُيدفن  ثم  امليت  فيه  يو�ضع  �ضندوق  هو  التابوت: 
اأ من  ن وُيهيَّ ا من احلجر, واحلديد, ونحو ذلك, وقد ُيبطَّ اأي�ضً ع  اخل�ضب, وقد ي�ضنَّ
ق�ضية  هي  بالتابوت  الدفن  وم�ضاألة  ال�ضرير,  كهياأة  و�ضائد  فيها  وتو�ضع  الداخل, 
قدمية تناولها الفقهاء, ولي�ضت خا�ضة مب�ضاألة فعلها ب�ضبب الوباء, ولكن نظًرا الأنَّ 
له تعلًقا بهذا اجلانب راأيت اأن اأذكرها يف هذا املطلب لكون احلاجة قد دعت اإليها, 
ا الذين يعي�سون يف ديار الكفار بتغيري طريقة الدفن خوًفا  فقد يلزم امل�سلم خ�سو�سً
من انت�سار العدوى, واإلزامهم بالدفن بالتوابيت كما يفعل الكفار اأ�ساًل, ولأجل ذلك 

ف�سلت ت�سليط ال�سوء عليها.

يف  و�ضعه  بعد  امليت  دفن  كراهة  على  االأربعة  املذاهب  من  الفقهاء  اتفق  وقد 
التابوت, مع عدم ال�سرورة واحلاجة)1(, وحكى بع�سهم الإجماع على ذلك)2(.

العلماء  ومذهب  مذهبنا  التابوت  كراهة  من  ذكرناه  الذي  “وهذا  النووي:  قال 
كافة واأظنه اإجماًعا, قال العبدري : ل اأعلم فيه خالفا, يعني: ل خالف فيه 

بني امل�سلمني كافة”)3(.

ومن اأبرز ما ا�ستدلوا به على كراهة ذلك ما يلي: 

اأوًل: اأن ذلك لي�س من هدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص ول اأ�سحابه , فيكون من البدع, 
قال ال�سربيني: “ويكره دفنه يف تابوت باالإجماع الأنه بدعة, اإال يف اأر�س ندية 

فل يكره للم�ضلحة؛ وال تنفذ و�ضيته به اإال يف هذه احلالة”)4(.
انظر: البحر الرائق )209/2(, ال�سرح الكبري للدردير )419/1(, مغني املحتاج )53/2(, ك�ساف   )1(

القناع )134/2(.
انظر: حا�سية الطحاوي على مراقي الفالح )�س 610(, املجموع )246/5(, مغني املحتاج )194/3(.  )2(

املجموع )287/5(.  )3(
مغني املحتاج )53/2(.  )4(
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النخعي:  اإبراهيم  قال  الفعل,  هذا  كراهة  على  الدالة  ال�سحابة  اأقوال  ثانًيا: 
ويكرهون  الق�ضب,  وي�ضتحبون  االآجر,  ويكرهون  اللب,  ي�ضتحبون  “كانوا 

اخل�ضب”)1(, اأي: التوابيت.

يف  وموافقتهم  بهم  والت�سبه  والأعاجم,  الكتاب  اأهل  بعمل  ت�سبه  فيه  اأن  ثالًثا: 
الظاهر مما نهي عنه)2(.

رابًعا: اأن هذا الفعل من اأفعال املرتفني واأهل الدنيا, كما اأنَّ فيه اإ�ضاعة املال بل 
�ضرورة اأو حاجة, والقرب مو�ضع البلى, كما اأنَّ القرب اأن�ضف لف�ضلت امليت, 
قال ابن قدامة: “وال ي�ضتحب الدفن يف تابوت؛ الأنه مل ينقل عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
وال اأ�ضحابه, وفيه ت�ضبه باأهل الدنيا, واالأر�س اأن�ضف لف�ضلته, ويكره االآجر؛ 
لأنه من بناء املرتفني, و�سائر ما م�سته النار, تفاوؤًل باأن ل مت�سه النار, قال: 

وكره اأحمد اخل�ضب”)3(.

ومع ذلك, فقد تدعو ال�ضرورة لدفن امليت بعد و�ضعه يف تابوت, اإما لكون االأر�س 
غري �ساحلة للدفن, لكونها ندية ل يثبت فيها امليت بالدفن, اأو رخوة ينهال الرتاب فيها 
عند اللحد, ونحو ذلك, ولذلك فقد ا�ستثنى الفقهاء هذه الأحوال من املنع لل�سرورة)4(.

وبناء على ما ذكر, فلو راأت اجلهات املخت�سة اأن يمُدفن امل�ساب بفايرو�س كورونا 
امل�ستجد )كوفيد19( يف تابوت, منًعا النت�ضار العدوى, فيحلُّ ذلك؛ الأنَّ االأحكام منوطة 
بامل�ضالح, والقاعدة الفقهية تقرر اأنه: اإذا تعار�ضت مف�ضدتان روعي اأعظمهما �ضرًرا 

بارتكاب اأخفهما, كما اأنَّ يف ذلك دفًعا للحرج, وقد قال اهلل : )ھ  ھ   
ھ   ھ  ے   ے  ۓ( ]احلج: 78[, وقد اأفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

باأنه اإن مل يتي�سر دفن امليت اإل بالتابوت فال باأ�س وذلك نفًيا للحرج)5(.
م�سنف بن اأبي �سيبة )11770(.  )1(

انظر: ال�سرح الكبري للدردير )419/1(.  )2(
املغني )376/2(.  )3(

انظر: املب�ضوط )62/2(, التاج والإكليل )234/2(, مغني املحتاج )54/2(, املغني )190/2(.  )4(
انظر: فتاوى اللجنة الدائمة )431/8(.  )5(
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املطلب الثالث
ا عن دفنه حرق جثة امليت عو�سً

مع ظهور هذا الوباء, اجتهت بع�س الدول غري امل�ضلمة اإلى حرق اجلثث؛ خوًفا 
اأّن هذا الفريو�س يبقى حًيا حتى مع الوفاة, فال �سبيل  من انت�سار العدوى, ودعوى 

للق�ساء عليه اإل برتك غ�سل امليت واإحراقه.

امل�سلمني  الداء وهم من  املتوفني بهذا  تعّلق ببع�س  لها  الق�سية  ونظًرا لأنَّ هذه 
الذين يقطنون يف تلك البالد, كما اأنَّه قد �سبق اإثارتها يف بع�س البلدان الإ�سالمية 

يف وقائع م�ضابهة, راأيت من املنا�ضب ذكرها يف هذا املطلب.

ومع انت�سار فايرو�س كورونا امل�ستجد )كوفيد 19(, ظهرت املناداة بحرق اجلثث 
خوف انت�سار العدوى, ومنبع هذه الدعوات من بالد غري امل�سلمني, لكن نظًرا لظهور 
بع�س الأ�سوات من بع�س اجلهات العلمية, والأفراد املنت�سبني اإلى العلم الذين مالوا 
اأنَّه من احللول  اإلى هذا اخليار للتعامل مع هذا الوباء واأوبئة م�ضابهة, زعًما منهم 
الفقهية  القواعد  بع�س  على  واالعتماد  العامة,  النا�س  م�ضلحة  عليها  ترتتب  التي 
امل�ضاألة  تبيح املحظورات, كان من اللزم عر�س هذه  ال�ضرورات  العامة, كقاعدة: 

والتطرق اإليها, وبيان وجه ال�سواب فيها.

وال�سوؤال هنا ما حكم حرق جثث املوتى امل�سابني بالوباء لأجل منع انت�سار العدوى؟ 

ففي عام 2015م, اأ�ضدرت دار االإفتاء امل�ضرية فتوى ر�ضمية عن مر�س االإيبوال 
املعدي, نبه فيها الدكتور �سوقي عالم مفتي اجلمهورية, على اأن حرق اجلثث حرام 
�ضرًعا,  ولكن يجوز اأن حُتَرق جثة املري�س مبر�س ُمعٍد بعد موته, اإن كان احلرق هو 
بعد ذلك,  دفنها  يتم  اأن  على  الأحياء,  الوباء يف  انت�سار  للَحدِّ من  املتعينة  الو�سيلة 

واملرجع يف ذلك كله هو قول اأهل الخت�سا�س املعتربين.

اإذا  جائز,  لكن  غري  اإليه  احلاجة  بدون  عموًما  اجلثث  حرق  اأنَّ  هنا  فاأفادت 
اأقوى, من احلفاظ على االإن�ضان احلي  عور�س هذا االأ�ضل مبا كانت امل�ضلحة فيه 
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من امل�سلحة املتعلقة بدفن امليت من تكريه ونحوه, وكون احلرق هو الو�سيلة املتعينة 
للَحدِّ من انت�سار الوباء يف الأحياء اإن مل يتم اإحراق جثة امليت امل�ساب بهذا الداء, 
حُترق,  مل  اإذا  ب�ضببها  املر�س  انت�ضار  ُيخ�ضى  التي  اجلثث  حرق  حينئٍذ  ُي�ضرع  فاإنه 
وامل�ضلحة هنا تكون حفظ ُكلِّيٍّ من اأهم الكليات اخلم�ضة ال�ضرورية التي ورد ال�ضرع 

ت هذا االأ�ضل فهو مف�ضدة, ودفعه م�ضلحة. بحفظها, وهو النف�س؛ وكل ما يفوِّ

عليه؛  وتدل  ذلك  تدعم  ال�ضرع  قواعد  باأنَّ  ا  اأي�ضً اجلمهورية  مفتي  وا�ضتدل 
بقدرها,  ر  َقدَّ يمُ لل�سرورة  اأمُبيح  ما  وقاعدة:  املحظورات,  تبيح  ال�سرورات  كقاعدة: 
وقاعدة: ال�ضرر يزال, وقاعدة: ُيتحّمل ال�ضرر اخلا�س لدفع ال�ضرر العام, وقاعدة: 
ال�ضرر االأ�ضد يزال بال�ضرر االأخف, وقاعدة: اإذا تعار�ضت مف�ضدتان روعي اأعظمهما 

�ضرًرا بارتكاب اأخفهما, وقاعدة: درء املفا�ضد اأولى من جلب امل�ضالح.

كما اأنه قد تقرر يف ال�سريعة الإ�سالمية اأن حق احلي مقدم على حق امليت اإذا 
تعار�ضا ومل ميكن اجلمع بينهما؛ الأن احلي اأهم, واالأهم مقدم على املهم)1(.

اأنه ووفًقا ملا قررته منظمة  ا  اأنَّ مثل هذا القول يعدُّ جمازفة, خ�سو�سً ول �سكَّ 
باالأمرا�س  االإ�ضابة  خطر  ت�ضكل  اجلثث  اأن  على  دليل  يوجد  اأنه ال  العاملية  ال�ضحة 
الوبائية, نظًرا الأن معظم م�ضببات االأمرا�س ال تعي�س لفرتة طويلة يف ج�ضم االإن�ضان 

بعد املوت.

ولذلك فقد اأفتى جممع الفقه الإ�سالمي التابع ملنظمة املوؤمتر الإ�سالمي)2(, يف 
�ضوؤال عن كيفية التعامل مع مر�س االإيبوال, وعر�س حرق اجلثث كعلج ملنع انت�ضار 
الدائمة  اللجنة  اأفتت  وبه  �ضبب,  الأي  امل�ضلم  امليت  اأفتى بحرمة حرق جثة  العدوى, 

للبحوث العلمية والإفتاء باململكة)3(.
وهو  كورونا,  فايرو�س  انت�سار  املوتى خوًفا من  بعنوان: حكم حرق جثث  بحث  الفتوى يف  ذكرت هذه   )1(

من�سور يف جريدة �سدى البلد امل�سرية https://www.elbalad.news, بتاريخ 2020/4/6م.
ون�سرتها  2015/1/19م,  بتاريخ   )http://islammemo.cc/akhbar/arab( الإ�سالم  مفكرة  )2(  موقع 

.) makkahnewspaper.com( سحيفة مكة بتاريخ 29/ربيع الأول/1436هـ�
فتاوى اللجنة الدائمة – املجموعة الثانية )208/7(.  )3(
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وهو ما ذهب اإليه ال�ضيخ عبدالعزيز بن باز, حيث �ضئل  عن طبيب م�ضلم 
يف بلد قانونها ي�ضمح بحرق جثث املوتى, يطلب منه التوقيع على �ضهادة احلرق, هل 

يجوز له ذلك �سرًعا؟

فقال: لي�س له ذلك؛ الأن هذا من التعاون على االإثم والعدوان, ال يوّقع عليه الأجل 
اإحراقه, هذا غري م�سروع, اإذا كان امليت م�سلًما ل يجوز التوقيع على اإحراقه, واأما 
الكافر,  اإحراق  الأنه غري م�ضروع  يوقع؛  اأال  له  واالأحوط  اإذا كان كافًرا فمحل نظر, 
ال  امل�ضلم  اأما  بالكافر,  �ضهل  فاالأمر  ذلك,  اإلى  ا�ضطر  اإذا  لكن  يوقع,  اأال  فاالأحوط 

يوقع)1(.

ومما يكن اأن ي�ستدل به على منع هذا الفعل جملة من الأدلة, وهي كالتايل: 

اأوًل: اأنَّ حرق جثث املوتى من عمل الوثنيني)2(, والت�سبه بالكفار غري جائز �سرًعا, 
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من ت�سبه بقوم فهو منهم«)3(.

ثانًيا: اأن حرمة امل�سلم ميًتا كحرمته حًيا, وقد �سحَّ يف احلديث: »ك�سر عظم امليت 
يتاأذى منه  يتاأذى وهو ميت مما  امليت  اأنَّ  كك�سره حًيا«)4(, وهذا دليل على 
وهو حي, وفيه دليل على وجوب الرفق بامليت يف غ�سله وتكفينه وحمله وغري 
ذلك, لأنَّ ت�سبيه ك�سر عظمه بك�سر عظم احلي اإن كان يف الإثم فال �سك يف 
امليت)5(,  تاأليم  تاأليم احلي يحرم  التاأمل فكما يحرم  واإن كان يف  التحرمي, 
وهذا يعني اأنَّ اإحراق جثة الآدمي بعد موته كاإحراقها وهو حي, وهو ت�سبيه 

كاف يف الزجر عن هذا الفعل ال�سنيع على مرتكبه)6(.
جمموع فتاوى ومقالت متنوعة )132/28(.  )1(

انظر: فتاوى اللجنة الدائمة – املجموعة الثانية )208/7(.  )2(
رواه اأبو داود )4031(, وهو �سحيح, انظر: اإرواء الغليل )1269(.  )3(

رواه اأبو داود )3207(, وهو حديث �ضحيح, انظر: �ضحيح الرتغيب والرتهيب )3567(.  )4(
انظر: نيل الأوطار )57/4(.  )5(

انظر: اأحكام جتهيز امليت امل�ضاب مبر�س معد, جملة العلوم ال�ضرعية, العدد )50(.  )6(
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ثالًثا: اأنَّ مما قرره الفقهاء حترمي هتك حرمة امليت املتيقنة لأمر موهوم, ويف 
اإحراق امليت ب�ضبب الظنون واملخاوف املتوهمة هتك حلرمته)1(, ويوؤيد ذلك 
لدفع  الوحيد  العالج  هو  احلرق  اأنَّ  يوؤيد  ثابت  ر�سمي  تقرير  يظهر  مل  اأنه 

انت�سار وباء كورونا امل�ستجد.

وهذا هو القول ال�ضحيح, نظًرا ملا يتعلق به من حق امليت واحرتامه, وعلى فَر�س 
لو اأنَّ اجلهات املبا�سرة للحدث اأفادت اأنه ل بد من حرق جثة امل�ساب بوباء كورونا 
اأو غريه من االأمرا�س املعدية, خ�ضية انتقال العدوى, فل بدَّ من اجتماع  امل�ضتجد, 
العلماء والفقهاء والهيئات واملخت�ضني من االأطباء, الإ�ضدار فتوى بهذا ال�ضاأن؛ الأنها 
الفردي  االجتهاد  من  ن�ضاهد  كما  ولي�س  اآثار عظيمة,  عليها  ترتتب  م�ضاألة خطرية 
حتى من قبل بع�س طالب العلم, فهذا يفتح باب اجلراأة والت�ساهل, وزيادة على ذلك 
فاإنَّ مثل هذه الآراء غالًبا ما تاأتي من جهة غري امل�سلمني الذين يبحثون عن اأ�سرع 

احللول دون النظر حلرمة الآدمي. 

انظر: املغني )216/2(, املبدع )279/2(.  )1(
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اخلامتة

وت�سمنت اأبرز النتائج والتو�سيات.

احلمد هلل وحده, وال�سالة وال�سالم على ر�سوله وعبده, وبعد: 

فيمكن تلخي�س اأهم نتائج هذا البحث على النحو التايل: 

ره اهلل  على عبده,  اأواًل: اأنَّه يجب على العبدالت�ضليم واالإذعان ملا يقدِّ
ر �سيًئا اإل حلكمة, ومن ذلك  كما يجب عليه اأن يعلم اأن اهلل  ل يقدِّ
وقوع هذه االأوبئة بني اخللق, فاإنه واإن كان ظاهرها ال�ضرر, واأ�ضيب النا�س 
احلياة,  موازين  تغريُّ  من  جرائها  على  حدث  وما  والهلع,  باخلوف  ب�ضببها 
�سًرا  ر  يقدِّ اأنَّ اهلل ل  يوقن  املوؤمن  اأنَّ  اإل  ال�سبل,  القت�ساد, وقطع  واهتزاز 
ا, ويعمل على جتديد التوبة اإلى اهلل وال�ستكانة والرجوع اإليه والتوجه  حم�سً
اإليه بالدعاء بك�سف هذا الوباء, ويوؤمن اأنَّ الأ�سباب ل تغني عن النا�س �سيًئا 

اإن مل ياأذن اهلل برفع هذا البلء عن اخللق.

بها كثرٌي من  اأحاطت  الأمة, وقد  نازلة جديدة حلَّت بهذه  الوباء  اأنَّ هذا  ثانًيا: 
حولها  تكرث  التي  الفقهية,  الأحكام  من  كثري  بها  وتعلق  امل�ستجدة,  امل�سائل 
االأ�ضئلة من عموم اخللق, وعلى وجه اخل�ضو�س االأطباء واملخت�ضون الذين 
يواجهون وقائع مل ي�سبق لهم اأن واجهوها, ونظًرا لعظم احلاجة ملعرفة وجه 
ال�ضواب يف هذه امل�ضائل, فاإنَّ من الواجب على علماء ال�ضريعة وطلب العلم 
وتكثيف  اجلائحة,  هذه  اآثار  اإبراز  الفقهية,  واملجامع  ال�سرعية  والهيئات 
اجلهود بالبحث يف م�سائلها املتنوعة, والتنويه ب�ساأنها على جميع الأ�سعدة 
املكتبة  واإثراء  العلمية,  واملجال�س  والندوات  املوؤمترات  وعقد  واملحافل, 
يف  ال�سواب  وجه  ك�سف  اإلى  التو�سل  اأجل  من  ذلك  كل  املكتوبة,  بالبحوث 
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م�سائلها الدقيقة وال�سائكة, ليكون النا�س على ب�سرية يف م�سكالتها.

ثالًثا: يجب على اجلهات املخت�ضة اتخاذ التدابري الوقائية الطبية حلماية النا�س 
من الوقوع يف هذا الوباء, اأو على االأقل تخفيف اأ�ضراره, واأن تكون هذه التدابري 
وفق درا�سات علمية, ولي�ست اآراء نظرية ل تخ�سع للبحث العلمي, ولذلك كان 
ز امل�ضوؤولون  من الواجب يف مثل هذه النازلة من توحيد جهة التلقي, واأن يركِّ
على  يعملوا  واأن  التعليمات,  منها  يتلقون  واحدة  اإلى جهة  النا�س  توجيه  على 
التحذير من االآراء الفردية الع�ضوائية, الأنَّ الواقع اأنَّ ما ن�ضر اخلوف والهلع 

عند النا�س هو كرثة الآراء الفردية حتى من قبل غري اأهل الخت�سا�س.

رابًعا: احلر�س على اإقامة الأحكام الفقهية املتعلقة بامل�ساب بهذا الوباء, على 
الوجه الذي اأمرت به ال�ضريعة, واأن ال ُيرتك منها �ضيء اإال بدليل بنيِّ وا�ضح, 
حتى ل يوؤدي ذلك اإلى الت�ساهل حتت مظلة اأدلة عامة كالتي�سري ورفع احلرج 

ونحو ذلك.

تعّدى عليه  يمُ واأن ل  الفايرو�س,  التاأكيد على حرمة امليت امل�ساب بهذا  خام�ًسا: 
باأي حال, واأنجْ ال ُيرتك احلق الذي اأوجب اهلل له بدعاوى ال ي�ضندها دليل.

�ساد�ًسا: وجوب احلذر من اجلراأة باإ�سدار الأحكام ال�سرعية يف م�سائل دقيقة 
خطرية, تتعلق بعموم اخللق, من ِقَبل غري املخت�ضني اأو طلب علم �ضغار, 
ومعرفة اأنِّ من الواجب اأن يت�ضدى لها جمع من العلماء الثقات اأو املجامع 

الفقهية, نظًرا خلطورتها, ومن ثمَّ عمل النا�س بها.

�ضابًعا: لو مات امل�ضلم ب�ضبب هذا الوباء, وقد �ضلى عليه جماعة من امل�ضلمني ولو 
قلَّ عددهم, فاإنه ال ُي�ضلى عليه �ضلة الغائب, الأنَّ �ضلة الغائب م�ضروعة يف 
لِّي عليه حيث مات مل ي�ضلَّ عليه  حق من مات باأر�س ومل ي�ضلَّ عليه, فاإن �ضُ

�ضلة الغائب, الأن الفر�س قد �ضقط ب�ضلة امل�ضلمني عليه.

ثامًنا: منع دفن امليت بعد و�ضعه يف تابوت, ولكن لو اقت�ضت ال�ضرورة فعله جاز 
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ذلك من اأجل ال�سرورة ونفي احلرج.

من  فيه  ملا  العدوى,  انت�سار  منع  بحجة  امل�سلم  امليت  جثة  حرق  يحرم  تا�سًعا: 
انتهاك حرمة امل�سلم, ومن املقرر اأنَّ امل�سلم م�سان بعد موته كما هو احلال 

يف حياته.
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ملخص البحث

تتاأثر  التي  املجاالت  اآثار �ضارة على جماالت عديدة يف احلياة, ومن  له  الوباء 
مرتبطة  يجدها  التجارية  الأن�سطة  من  كثري  يف  واملتاأمل  التجاري,  املجال  بالوباء 
بالإجارة, فنجد اأن كثرًيا من املوؤ�س�سات وال�سركات ت�ستاأجر عقارات لإقامة اأن�سطتها, 
ويعمل بها موظفون تربطهم بتلك اجلهات علقة عقد االإجارة؛ لذا من املهم معرفة 
اأثر الوباء على عقد الإجارة فمعرفة ذلك مفيدة يف ف�سل املنازعات بني طريف عقد 
الإجارة حني اختالفهم ب�ساأن اأثر الوباء, وهذا البحث هو درا�سة تاأ�سيلية تطبيقية 
�سلك الباحث فيها املنهج الو�سفي لدرا�سة امل�سائل الفقهية, وقد جاء يف اأبرز نتائج 
تعديل  اأو  االإجارة  عقد  لف�ضخ  �ضبًبا  يعترب  �ضرر  عليه  ترتب  الذي  الوباء  اأن  البحث 
الإمكان,  ال�سرر بقدر  العقد, فال�سريعة اعتنت برفع  التوازن يف  الأجرة مبا يحقق 

وهذا ما �سدرت به اأنظمة واأحكام ق�سائية جاءت الإ�سارة اإليها يف هذا البحث.

الكلمات املفتاحية: اإجارة - وباء - ف�سخ عقد - اأعذار عامة.

Abstract
The epidemic has harmful effects on different aspects of our 

life. The economy is one of the highest affected on the epidemic, 
also many commercial activities are related to leasing, so many 
institutions and companies need to rent properties and deal 
contract with employees. Therefore, it is important to know the 
impact of the epidemic on the leasing contract, so knowing this 
is useful in separating disputes between parties to the leasing 
contract when they disagree on the impact of the epidemic.

The methodological approach taken in this study is an applied 
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research in which the researcher took the descriptive method 
to study jurisprudence issues. The current study found that the 
epidemic crisis, which resulted in damage, that is considered a 
reason for the termination of the lease contract or fare adjustment 
In order to achieve balance in the contract. Sharia has taken care 
of raising the damage as much as possible, which was issued by 
the judicial systems and rulings mentioned in this research.

Key words: leasing, epidemic, termination, contract, general 
excuses.
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املقدمة

اأف�سل الأنبياء واملر�سلني نبينا  احلمد هلل رب العاملني, وال�سالة وال�سالم على 
حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني, اأما بعد: 

واإن  احلياة,  يف  عديدة  جماالت  على  بالغة  اأ�ضرار  عنه  تن�ضاأ  بلء  الوباء  فاإن 
وباء )كورونا  التجارية, كما هو احلال يف  الأن�سطة  بع�س  تعطل  ين�ساأ عنه  قد  مما 
كوفيد-19(, والذي ب�ضبب انت�ضاره تعطلت كثري من االأعمال التجارية, بل اإن اأن�ضطة 
معينة توقفت يف بع�س البلدان بالكلية, مثل قطاع الطريان, فقد منعت بع�س الدول 
ال�سفر واأغلقت احلدود, فيما قيدت دول اأخرى ال�سفر حماولة منها يف احتواء الوباء.

واإن من اأو�سع العقود انت�ساًرا عقد الإجارة, ومبا اأن عقد الإجارة وا�سع النت�سار 
فاإن املنازعات املتعلقة به يف املحاكم كثرية؛ لكرثة املتعاملني به, وملَّا ينزل وباء بالنا�س 
وتتاأثر به االأن�ضطة التجارية, فاإن النزاعات تزداد, ال�ضيما واأنه ب�ضبب وباء )كورونا 
اأمُغلقت كثري من املحال التجارية, والتي هي يف اأغلبها م�ستاأجرة, كما  كوفيد-19( 
اأنه قد تعطلت كثري من االأعمال, وغالب العاملني يعملون يف موؤ�ض�ضات و�ضركات بعقد 
الوباء على عقد  اأثر  املو�ضوع, وجعلت عنوانه:  اأبحث يف هذا  اأن  اأردت  لذا  اإجارة؛ 

الإجارة )درا�سة تاأ�سيلية تطبيقية(.

اأهمية البحث: 

باالأوبئة ال�ضيما يف . 1 املتعلقة  الفقهية  املو�ضوعات  درا�ضة  تقت�ضي  اأن احلاجة 
هذا الوقت الذي انت�سر فيه وباء )كورونا كوفيد-19( ن�ساأل اهلل اأن يرفع هذا 

الوباء بف�سله ورحمته.
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اأن درا�ضة هذا املو�ضوع تفيد يف ف�ضل املنازعات بني املوؤجر وامل�ضتاأجر ب�ضبب . 2
ال�سرر الناجت عن الوباء, وعقد الإجارة عقد وا�سع النت�سار للحاجة املا�سة 
اإليه, فاملنازعات املتعلقة به كثرية, قال ابن قدامة يف بيان احلاجة اإلى عقد 
العقد  جاز  فلما  الأعيان,  اإلى  كاحلاجة  املنافع  اإلى  احلاجة   « الإجارة)1(: 
اأن جتوز االإجارة على املنافع, وال يخفى ما بالنا�س من  على االأعيان وجب 
احلاجة اإلى ذلك, فاإنه لي�س لكل اأحد دار يلكها, ول يقدر كل م�سافر على 
اإ�سكانهم وحملهم تطوًعا,  اأ�سحاب الأمالك  اأو دابة يلكها, ول يلزم  بعري 
ول  اأحد عمل ذلك,  باأجر, ول يكن كل  يعملون  ال�سنائع  اأ�سحاب  وكذلك 
يجد متطوًعا به, فال بد من الإجارة لذلك, بل ذلك مما جعله اهلل تعالى 

طريًقا للرزق, حتى اإن اأكرث املكا�ضب بال�ضنائع«.

اأن البحث يجمع بني الدرا�ضة الفقهية التاأ�ضيلية وبني التطبيقات الق�ضائية؛ . 3
ما اأرجو اأن يكون فيه اإ�ضافة اإلى املكتبة الفقهية.

الدرا�سات ال�سابقة: 

االأحكام الفقهية املتعلقة باالأوبئة التي ت�ضيب الب�ضرية جمًعا ودرا�ضة مقارنة, . 1
د. حممد ال�ساماين, جملة جامعة طيبة لالآداب والعلوم الإن�سانية.

اأثر  مو�ضوع  فيها  يرد  ومل  العبادات  جوانب  على  الدرا�ضة  هذه  ركزت  وقد 
الوباء على عقد الإجارة.

د. حممد . 2 الو�ضعي,  والقانون  االإ�ضلمي  الفقه  الطارئة يف  الظروف  نظرية 
ر�سيد قباين, جملة املجمع الفقهي الإ�سالمي.

وهذه الدرا�سة جاءت عامة يف نظرية الظروف الطارئة, وقد ا�ستملت على 
بابني االأول يف القانون الو�ضعي والثاين يف الفقه االإ�ضلمي.

الأردين, . 3 املدين  القانون  وموقف  الإ�سالمي  الفقه  يف  بالعذر  الإجارة  ف�سخ 
املغني 321/5.  )1(
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ال�سريعة  علوم  جملة  يحيى,  اأبو  عبداهلل  وعلي  �سرحان  اأبو  �سحدة  اأحمد 
والقانون باجلامعة الأردنية.

مقارنة . 4 الإ�سالمي  الفقه  يف  العقدية  اللتزامات  على  واجلوائح  العذر  اأثر 
بنظرية الظروف الطارئة يف القانون املدين اجلزائري, ماج�ستري يف العلوم 

الإ�سالمية, هزر�سي عبدالرحمن.

وقد ت�سمنت الدرا�سة مبحًثا بعنوان: اأثر العذر على عقد الإيجار يف الفقه 
والقانون.

واأبزر ما جاء يف البحث مما مل يرد يف الدرا�سات ال�سابقة: 

• درا�سة الوباء ومدى عالقته بالأعذار الطارئة.	

• اإ�ضافة اأدلة ومناق�ضات عند بحث امل�ضاألة.	

• مدة املطالبة بف�سخ الإجارة لل�سرر احلا�سل من الوباء.	

• الن�سو�س النظامية والأحكام الق�سائية يف اململكة العربية ال�سعودية املتعلقة 	
باأثر الوباء على عقد الإجارة.

تق�سيمات البحث: 

ا�ستمل البحث على مقدمة, ومتهيد, ومبحثني, وخامتة.

املقدمة, وفيها اأهمية البحث, وتق�سيماته, ومنهجه.

التمهيد, وفيه التعريف مبفردات عنوان البحث.

املبحث االأول: التاأ�ضيل الفقهي الأثر الوباء على عقد االإجارة, وفيه خم�ضة مطالب: 

املطلب االأول: طبيعة عقد االإجارة من حيث اللزوم من عدمه.

املطلب الثاين: اأقوال الفقهاء يف اأثر الوباء على عقد االإجارة.

املطلب الثالث: القواعد الفقهية املتعلقة باأثر الوباء على عقد االإجارة.
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املطلب الرابع: و�ضع اجلوائح وعلقته بعقد االإجارة.

املطلب اخلام�س: مدة املطالبة بف�ضخ االإجارة لل�ضرر احلا�ضل من الوباء.

عقد  على  الوباء  باأثر  متعلقة  ق�سائية  وتطبيقات  نظامية  ن�سو�س  الثاين:  املبحث 
الإجارة, وفيه مطلبان: 

املطلب االأول: ن�ضو�س نظامية متعلقة باأثر الوباء على عقد االإجارة.

املطلب الثاين: تطبيقات ق�ضائية متعلقة باأثر الوباء على عقد االإجارة.

اخلامتة, وفيها اأبرز نتائج البحث.

منهج البحث: 

اعتمدت يف البحث املنهج الآتي: 

التو�ضيف الفقهي للم�ضاألة وذكر اأقوال املذاهب الفقهية االأربعة فيها, فاإن مل . 1
ين�س عليها فتخريجها على ما ينا�سبها من الفروع الفقهية اإن كان لها نظري 

ينا�سبها.

الفقهية . 2 للمذاهب  الزمني  الرتتيب  ح�ضب  مرتبة  امل�ضاألة  يف  االأقوال  ذكر 
الأربعة.

ذكر اأدلة الأقوال مبا�سرة بعد كل قول مع املناق�سة لوجه ال�ستدلل اإن وجد, . 3
ثم الرتجيح بعد عر�س اأقوال امل�ضاألة مع ذكر �ضبب الرتجيح.

الرجوع اإلى امل�سادر الأ�سلية املعتربة �سواًء يف ذكر الأقوال والأدلة اأو الأمور . 4
االأخرى مثل اجلوانب النظامية.

التعريف بالألفاظ الغريبة وامل�سطلحات الفقهية.. 5

عزو الآيات بذكر ا�سم ال�سورة ورقم الآية.. 6

ا�ستمل . 7 اإن  والباب  والكتاب  وال�سفحة  اجلزء  رقم  بذكر  الأحاديث  تخريج 
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فاأكتفي  اأحدهما  يف  اأو  ال�سحيحني  يف  احلديث  كان  واإذا  عليها,  امل�سنف 
بذكر من خّرجه منهما, واإن مل يكن يف اأحدهما فاأذكر من حكم عليه من 

العلماء من حيث ال�سحة وال�سعف.

و�ضعت فهار�س للمراجع. . 8
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التمهيد
التعريف مبفردات العنوان

اأواًل: تعريف االأثر لغة وا�سطالًحا: 

َر فيه َتاأجِْثرًيا: ترك فيه اأََثًرا)1(. االأثر لغة: بقية ال�ضيء اأو اخلرب, وُيقال: اأَثَّ

االأثر ا�سطالًحا: ال يخرج ا�ضتعمال الفقهاء واالأ�ضوليني للفظ )اأثر( عن املعاين 
اللغوية. 

اأما املرفوع في�سمونه خرًبا, وقد اأطلق  فيطلقون الأثر مبعنى احلديث املوقوف, 
ثون االأثر عليهما, كما يطلقونه على ما يرتتب على ال�ضيء, وهو امل�ضمى باحلكم  املحدِّ
عندهم, كما اإذا اأ�ضيف االأثر اإلى ال�ضيء فيقال: اأثر العقد, واأثر الف�ضخ, واأثر النكاح 

وغري ذلك)2(.

ثانًيا: تعريف الوباء لغة وا�سطالًحا: 

اْلَوَباُء لغة: قيل هو: الطاعون, وقيل هو: كل مر�س عام, مُيد وُيق�ضر, وُيجمع 
َباأُ: كرث مر�ضها فهي  َتوجْ َوِبَئتجْ االأر�س  َباٍء, وقد  اأَوجْ ِبَئٍة, واملق�ضور على  اأَوجْ املمدود على 

وَءٌة اأي ذات َوَباٍء)3(. ِبَئْت َفهي َمْوبمُ َوِبَئٌة َوَوِبيَئٌة, َوومُ

ويف احلديث: »اإن هذا الوباء رجز اأهلك اهلل به الأمم قبلكم«)4(.
ينظر: ل�سان العرب 5/4, القامو�س املحيط �س 341, تاج العرو�س 14/10.  )1(

 ,42 �س  الفقهاء  لغة  معجم   ,98/1 والعلوم  الفنون  ا�سطالحات  ك�ساف   ,19 �س  التعريفات  ينظر:   )2(
التعريفات الفقهية �س 16. 

ينظر: امل�سباح املنري 646/2, ل�سان العرب 189/1, القامو�س املحيط �س 55, تاج العرو�س 478/1,   )3(
معجم لغة الفقهاء 425.

رواه اأحمد يف م�سنده 136/36 ح رقم: 21805, وقال عنه املحقق: اإ�ضناده �ضحيح على �ضرط ال�ضيخني,   )4(
وقد اأخرجه م�سلم من طريق اآخر يف كتاب ال�سالم باب الطاعون والطرية والكهانة ونحوها 1739/4 

ح رقم: 2218, بلفظ: »اإن هذا الوجع رجز اأو عذاب اأو بقية عذاب عذب به اأنا�س من قبلكم, =
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ا من التعريفات القدية  ف بتعريفات عديدة �ساأذكر بع�سً رِّ الوباء ا�سطالحا: عمُ

ثم احلديثة: 

• ف�ضاد يعر�س جلوهر الهواء الأ�ضباب �ضماوية اأو اأر�ضية, كاملاء االآ�ضن واجليف 	
الكثرية, كما يف املالحم)1(.

• حقيقة تغري الهواء بالعوار�س العلوية, كاجتماع كواكب ذات اأ�ضعة, وال�ضفلية 	
كاملالحم وانفتاح القبور و�سعود الأبخرة الفا�سدة)2(.

• ف�ساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده, ولذلك ل يكن حياة �سيء 	
من احليوان بدون ا�ستن�ساقه)3(.

• ا�ضم لكل مر�س عام)4(.	

ومن التعريفات احلديثة: 

• ُكلُّ مر�ٍس �ضديد العدوى, �ضريع االنت�ضار من مكان اإلى مكان ي�ضيب االإن�ضان 	
واحليوان والّنبات, وعادة ما يكون قاتاًل كالّطاعون)5(.

• تف�ضيها 	 املعدية بعد  و�ضف االأمرا�س  يف  ي�ضتخدم  م�ضطلح  العاملي:  الوباء 
ب�سورة كبرية و�سعوبة ال�سيطرة عليها, حيث ي�سهل انتقالها من �سخ�س لآخر 

يف جمموعة كبرية من البالد حول العامل ويف نف�س الوقت)6(.

الوباء  عّرف  من  هناك  اأن  ُيلحظ  وا�ضطلًحا  لغة  الوباء  تعريف  عر�س  وبعد 
بالطاعون, فهل هناك فرق بني الوباء والطاعون اأو ل؟

= فاإذا كان باأر�س واأنتم بها, فل تخرجوا منها واإذا بلغكم اأنه باأر�س فل تدخلوها«.
عرفه بهذا التعريف ابن النفي�س نقاًل عن: تاج العرو�س 478/1.  )1(

عرفه بهذا التعريف داوؤود الأنطاكي نقاًل عن: تاج العرو�س 478/1.  )2(
عرفه بهذا التعريف ابن �سينا نقاًل عن: ما يفعله الأطباء والداعون بدفع �سر الطاعون �س 38.  )3(

عرفه بهذا التعريف ابن عابدين يف رد املحتار 183/2, وينظر: اأ�ضنى املطالب 38/3.  )4(
معجم اللغة العربية املعا�سرة 2392/3.  )5(

.https://www.webteb.com موقع )ويب طب( على االنرتنت  )6(
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ف الطاعون باأن: “مادة �ُضمّية حتدث ورًما قّتااًل يحدث يف املوا�ضع الرخوة,  ِرّ عمُ
والتغابن من البدن, واأغلب ما يكون حتت االإبط, وخلف االأذن”)1(.

ا باأنه: “قروح تخرج يف اجل�ضد فتكون يف املرافق اأو االآباط اأو االأيدي  ف اأي�سً ِرّ وعمُ
اأو االأ�ضابع و�ضائر البدن ويكون معه ورم واأمل �ضديد, وتخرج تلك القروح مع لهيب 
خفقان  معه  ويح�سل  كدرة  بنف�سجية  حمرة  يحّمر  اأو  ر  يخ�سّ اأو  حواليه  ما  وي�سّود 

القلب والقيء”)2(.

والذي يظهر اأن الطاعون من اأنواع الوباء قال ابن حجر)3(: “وقال عيا�س اأ�ضل 
طاعوًنا  ف�ضميت  االأمرا�س  عموم  والوباء  اجل�ضد,  يف  اخلارجة  القروح  الطاعون 

ل�سبهها بها يف الهالك, واإل فكل طاعون وباء ولي�س كل وباء طاعوًنا”.

وقال ابن القيم)4(: “وملا كان الطاعون يكرث يف الوباء, ويف البالد الوبيئة, عرب 
عنه بالوباء, كما قال اخلليل: الوباء الطاعون. وقيل: هو كل مر�س يعم, والتحقيق 
افكل طاعون وباء, ولي�س كل وباء طاعوًنا,  اأن بني الوباء والطاعون عموًما وخ�سو�سً

وكذلك االأمرا�س العامة اأعم من الطاعون فاإنه واحد منها”.

مما يوؤيد هذا حديث اأبي هريرة  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »على اأنقاب 
املدينة مالئكة ل يدخلها الطاعون, ول الدجال«)5(.

احلديث  فدّل  وبيئة«)6(,  وهي  املدينة  »قدمنا  قالت:    عائ�سة  حديث  مع 
عرفه بهذا التعريف ابن �سينا نقاًل عن: ما يفعله الأطباء والداعون بدفع �سر الطاعون �س 37, ونقله   )1(

ا ابن حجر يف فتح الباري 180/10. اأي�سً
ذكر هذا التعريف النووي يف املنهاج �سرح �سحيح م�سلم 204/14.  )2(

فتح الباري 180/10, وينظر: املنهاج �سرح �سحيح م�سلم 204/14.  )3(
زاد املعاد 36-35/4.  )4(

 ,1880 رقم:  ح   22/3 املدينة  الدجال  يدخل  ل  باب  املدينة  ف�سائل  كتاب  يف  �سحيحه  يف  البخاري  رواه   )5(
وم�سلم يف �سحيحه يف كتاب احلج باب �سيانة املدينة من دخول الطاعون والدجال 1005/2 ح رقم: 1379.
الأوائها  على  وال�ضرب  املدينة  �ضكن  يف  الرتغيب  ال�ضرب  باب  احلج  كتاب  يف  �ضحيحه  يف  م�ضلم  رواه   )6(

1003/2 ح رقم 1376 واحلديث بتمامه: عن عائ�سة , قالت: قدمنا املدينة وهي وبيئة, =
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الأول على اأن الطاعون ل يدخلها, بينما دّل احلديث الثاين على اأن الوباء يدخلها, 
وهذا يدل على تغايرهما.

وهذا التغاير ل ينع من اإطالق اأحدهما على الآخر جماًزا)1(.

كورونا  وتمُعد فريو�سات  كوفيد-19(  )كورونا  وباء  املعا�سرة:  الأوبئة  اأمثلة  ومن 
ف�ضيلة كبرية من الفريو�ضات التي قد ت�ضبب املر�س للحيوان واالإن�ضان, ومن املعروف 
اأن عدًدا من فريو�ضات كورونا ت�ضبب لدى الب�ضر حاالت عدوى اجلهاز التنف�ضي التي 
مر�س  مثل:  �ضرًرا  االأ�ضد  االأمرا�س  اإلى  ال�ضائعة  الربد  نزالت  من  حدتها  ترتاوح 
مدينة  املر�س يف  اكت�ضف هذا  وقد  موؤخًرا,  املكت�ضف  كوفيد-19(  كورونا  )فريو�س 

يوهان ال�سينية يف كانون الأول/ دي�سمرب 2019.

وتتمثل االأعرا�س االأكرث �ضيوًعا ملر�س )كوفيد-19( يف احلمى والإرهاق وال�سعال 
اجلاف, وقد يعاين بع�س املر�ضى من االآالم واالأوجاع, اأو احتقان االأنف, اأو الر�ضح, 

اأو اأمل احللق, اأو الإ�سهال. 

وعادًة ما تكون هذه االأعرا�س خفيفة وتبداأ تدريجًيا, وي�ضاب بع�س النا�س بالعدوى 
دون اأن تظهر عليهم اأية اأعرا�س ودون اأن ي�ضعروا باملر�س, ويتعافى معظم االأ�ضخا�س 
)نحو 80%( من املر�س دون احلاجة اإلى علج خا�س, وت�ضتد حدة املر�س لدى �ضخ�س 
من  يعانون  فيعانون  )كوفيد-19(,  بعدوى  ي�سابون  اأ�سخا�س   6 كل  من  تقريًبا  واحد 
�سعوبة التنف�س, وتزداد احتمالت اإ�سابة امل�سنني والأ�سخا�س امل�سابني مب�سكالت طبية 
اأ�ضا�ضية مثل: ارتفاع �ضغط الدم اأو اأمرا�س القلب اأو داء ال�ضكري, باأمرا�س وخيمة)2(.
= فا�ستكى اأبو بكر, وا�ستكى بالل, فلما راأى ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص �ضكوى اأ�ضحابه, قال: »اللهم حّبب اإلينا 

حفة«. اَها اإلى اجلمُ مَّ املدينة كما حّببت مكة اأو اأ�سد, و�سححها, وبارك لنا يف �ساعها ومدها, وحول حمُ
حممد  د.  الب�ضرية,  ت�ضيب  التي  باالأوبئة  املتعلقة  الفقهية  االأحكام   ,180/10 الباري  فتح  ينظر:   )1(
ال�ساماين �س 135 بحث من�ضور �ضمن جملة جامعة طيبة للآداب والعلوم االإن�ضانية ال�ضنة ال�ضابعة, 

العدد 18, 1440هـ.
ينظر: مر�س فريو�س كورونا )كوفيد-19( من موقع منظمة ال�سحة العاملية على النرتنت:  )2(

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-
public/q-a-coronaviruses



د. بدر عبد اهلل بن جدوع

العدد  احلادي واخلمسون  293العدد  احلادي واخلمسون 292

ثالًثا: العقد لغة وا�سطالًحا: 

قود من البيوعات  العقد لغة: اأ�سل العقد نقي�س احلّل, ثم ا�ستمُعمل يف اأنواع العمُ

قود,  وغريها, يمُقال: َعَقدت احلبل والبيع والعهد فانَعَقد, والَعقد: العهد, واجلمع عمُ
وهي اأوكد العهود)1(.

والنكاح  البيع  كعقد  االلتزامي  بالقبول  االإيجاب  “ارتباط  ا�سطالًحا:  العقد 

وغريهما”)2(.

رابًعا: تعريف االإجارة لغة وا�سطالًحا: 

ر: الثواب؛  ِجُر, وهو ما اأَعطيت من اأجر يف عمل, واالأَججْ االإجارة لغة: من اأََجر َياأجْ

ي الثواب اأجًرا؛ الأن اهلل  ُ اإِيجاًرا, و�ُضمِّ ًرا واآَجَره اهللَّ ُ ياأجُْجُره وياأجِْجُره اأَججْ وقد اأََجَره اهللَّ
على  املاأخوذ  هو  الِعَو�س  م�ضيبته,  على  ه  ربِّ ُوي�ضَ طاعته  على  العبد  �س  ُيعوِّ تعالى 

املنافع, كثمن املبيع)3(.

االإجارة ا�سطالًحا: “بيع منفعة معلومة باأجر معلوم”)4(.

وكلمة منفعة يدخل فيها منفعة االأ�ضخا�س كا�ضتئجار طبيب, ويدخل فيها منفعة 
الأعيان كا�ستئجار دار, ويخرج بها البيع فاإنه متليك للعني.

ينظر: ل�سان العرب 297/3, تاج العرو�س 394/8, ال�سحاح 510/2, القامو�س املحيط �س 300.  )1(
عرفه بهذا الزرك�سي يف املنثور يف القواعد الفقهية 397/2, وقال اجلرجاين يف التعريفات �س 149:   )2(
اأجزاء الت�سرف بالإيجاب والقبول”, وجاء تعريف العقد يف معجم لغة الفقهاء �س 317:  “العقد ربط 

ما مت التفاق عليه, ول بد فيه من اإيجاب وقبول”. تنفيذ  منهما  كل  فيه  يلتزم  طرفني  بني  “اتفاق 
ينظر: ل�سان العرب 10/4, امل�سباح املنري 5/1, تاج العرو�س24/10, الدر النقي 533/3.  )3(

 :389/5 ق املالكية بني االإجارة والكراء قال احلطاب يف مواهب اجلليل  تبيني احلقائق 105/5, وفرَّ  )4(
يتبع�س  بع�ضه  عنها  نا�ضئ  غري  بعو�س  يعقل  ال  حيوان  وال  �ضفينة,  غري  نقله  اأمكن  ما  منفعة  “بيع 
يف  ال�سافعية  من  ال�سربيني  ف  وعرَّ والرواحل”,  وال�ضفن  واالأر�ضني  الدور  كراء  فيخرج  بتبعي�ضها, 
مغني املحتاج 438/3 الإجارة باأنها: “عقد على منفعة مق�ضودة معلومة قابلة للبذل واالإباحة بعو�س 
“عقد على منفعة مباحة معلومة  باأنها:  الإقناع 283/2  فها احلجاوي من احلنابلة يف  معلوم”, وعرَّ

توؤخذ �ضيًئا ف�ضيًئا مدة معلومة من عني معلومة اأو مو�ضوفة يف الذمة اأو عمل معلوم بعو�س معلوم”. 
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املبحث االأول
التاأ�سيل الفقهي الأثر الوباء على عقد االإجارة

املطلب االأول
طبيعة عقد االإجارة من حيث اللزوم من عدمه

العقود الالزمة هي التي ل يلك اأحد املتعاقدين ف�سخ العقد اإل ملقت�سى تنف�سخ 
به العقود اللزمة مثل: االإقالة, اأو ظهور عيب يف العني امل�ضتاأجرة, اأو هلكها بالكلية.

وقد اتفقت املذاهب الفقهية االأربعة على اأن االإجارة عقد الزم)1(, واختلفوا يف 
الأعذار الطارئة -�سواًء كانت خا�سة باأحد املتعاقدين اأو عامة- بعد العقد هل تمُ�سرّي 

العقد اإلى عقد جائز يجوز فيه ف�سخ العقد اأم ل؟.

ففي االأعذار اخلا�ضة باأحد املتعاقدين اختلفوا يف اأثرها على قولني)2(: 

الطارئ  للعذر  االإجــارة  اإلــى جــواز ف�سخ عقد  االأول: ذهب احلنفية)))  القول 
اخلا�ض باأحد املتعاقدين.

العاقد  عجز  حتقق  متى  “اأنه  املعترب)4(:  العذر  يف  احلنفية-  -عند  والقاعدة 
عن امل�ضي يف موجب العقد اإال ب�ضرر يلحقه, وهو مل ير�س به يكون عذًرا تف�ضخ به 

الإجارة دفًعا لل�سرر”.
قال ابن ر�سد يف بداية املجتهد 14/4: »اإن الفقهاء اختلفوا يف عقد االإجارة: فذهب اجلمهور اإلى اأنه   )1(
كي عن قوم اأنه عقٌد جائز ت�سبيًها باجلعل وال�سركة, والذين قالوا: اإنه عقد لزم اختلفوا  عقد لزم, وحمُ
فيما ينف�سخ به«., وقال الزيلعي يف تبيني احلقائق 145/5: » ومذهب �ضريح اأن االإجارة غري الزمة ولكل 

واحد منهما ف�ضخها؛ الأنها اأجيزت لل�ضرورة كالعارية«.
اختلف الفقهاء يف اأثر االأعذار العامة على عقد االإجارة �ضياأتي يف املطلب الثاين من هذا املبحث.  )2(

بدائع ال�سنائع 197/4.  )3(
الختيار لتعليل املختار 61/2, وينظر: الفتاوى الهندية 458/4.  )4(
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“اأما الذي يف جانب امل�ضتاأجر:  اأمثلة لالأعذار, ومما ذكره)1(:  وذكر الكا�ساين 
فنحو اأن يفل�س فيقوم من ال�سوق اأو يريد �سفًرا اأو ينتقل من احلرفة اإلى الزراعة, 
ينتفع  ال  املفل�س  الأن  حرفة؛  اإلى  حرفة  من  ينتقل  اأو  التجارة  اإلى  الزراعة  من  اأو 

باحلانوت”.

ا)2(: “واأما الذي هو يف جانب املوؤاجر: فنحو اأن يلحقه دين فادح  ومما ذكره اأي�سً
ل يجد ق�ساءه اإل من ثمن املمُ�ستاأجر من الإبل والعقار, ونحو ذلك اإذا كان الدين ثبت 

قبل عقد الإجارة بالبينة اأو بالإقرار, اأو ثبت بالبينة بعد عقد الإجارة”.

االأدلة: 

ا�ستدل اأ�سحاب هذا القول بالآتي: 

قول اهلل تعالى: )ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ( ]الأنعام: 119[, . 1
وقال تعالى: )ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ( ]احلج: 78[.

وجه الدللة: 

اأن االإجارة اإذا كان يف بقائها �ضرٌر على اأحد املتعاقدين فاإنها تقبل الف�ضخ؛ 
الأن ذلك �ضرورة, واهلل قد اأباح لنا ما ا�ضطررنا اإليه, وما جعل علينا حرٌج 

يف الدين)3(.

املناق�سة: 

ناق�س باأن ال�سرر ل يزال بال�سرر, فاإذا كان اأحد املتعاقدين وقع  يكن اأن يمُ
عليه �ضرٌر, فاإذا كان رفعه ي�ضبب �ضرًرا للطرف االآخر فل ُي�ضار اإليه.

القيا�س على ف�ضخ االإجارة بالعيب وعلى الف�ضخ بهلك العني امل�ضتاأجرة, فكما . 2
اأن االإجارة تنف�ضخ بالعيب وبهلك العني امل�ضتاأجرة فكذلك تنف�ضخ بالعذر, 

بدائع ال�سنائع 197/4.  )1(
املرجع ال�سابق 198/4.  )2(

املحلى 10/7, بدائع ال�سنائع 197/4.  )3(
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اإذ اإن اجلامع بني العذر الطارئ وبني املقي�س عليه: عجز العاقد عن امل�سي 
يف موجب العقد اإال بتحمل �ضرر زائد مل ُي�ضتحق بالعقد)1(.

املناق�سة: 

ا يف  العيب يورث نق�ضً اأن  ب�ضبب  بالعيب  تنف�ضخ  االإجارة على املعني  اأن  اأ- 
املعقود عليه, وكذلك تنف�ضخ بهلك العني امل�ضتاأجرة؛ لتعذر اال�ضتيفاء 
من املعقود عليه, اأما العذر اخلا�س باأحد العاقدين فاإنه ال يرتتب عليه 
فال  هذا  وعلى  عليه,  املعقود  ل�ستيفاء  تعذر  ول  عليه  املعقود  يف  نق�س 

ي�سح القيا�س)2(.

اأنه اإذا حلق باأحد املتعاقدين عذر, فاإنه باإمكانه اأن ي�ضتنيب غريه, فلو  ب- 
تاأجريها  فباإمكانه  ال�سفر,  له عذر  داًرا -مثاًل- وطراأ  اإن�سان ٌ  ا�ستاأجر 

لغريه)3(.

اأن الأعذار حتدث يف عقود الإيجارات, فلو كانت الإجارة تنف�سخ بالعذر  ج- 
الطارئ على اأحد املتعاقدين لنقل يف ذلك ن�ٌس اأو اإجماٌع اأو قول �ضحابي؛ 
لكرثة وقوع الأعذار, فلما اأنه مل ينقل �سيء من ذلك دّل على عدم اعتبار 

اأن الأعذار الطارئة على اأحد املتعاقدين تقبل الف�سخ)4(.

واأجيب عن املناق�ضة االأخرية: 

اأن القيا�س هو اأحد الأدلة املعتربة يف ال�سريعة عند عدم الن�س فياأخذ به, ثم اإن 
هلك العني املوؤجرة بالكلية عذٌر اعتربته املذاهب الفقهية االأربعة موجًبا للف�ضخ ومل 

يرد به ن�ٌس ول اإجماٌع ول قول �سحابي, فهذا مثله)5(.
ينظر: بدائع ال�سنائع 197/4, فتح القدير 147/9, تبيني احلقائق 146/5.  )1(

ينظر: عقد اجلواهر 939/3, حتفة املحتاج 186/6.  )2(
ينظر: حتفة املحتاج 186/6.  )3(

ينظر: فتح القدير 147/9.  )4(

ينظر: فتح القدير 149/9.  )5(
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القول الثاين: ذهب املالكية وال�سافعية واحلنابلة)1) اإلى اأن االإجارة ال تنف�سخ 
باالأعذار الطارئة اخلا�سة باأحد املتعاقدين.

ذمة,  اأو  عني  اإجارة  كانت  �سواًء  بالأعذار,  الإجارة  تنف�سخ  “ل  النووي)2(:  قال 
وذلك كما اإذا ا�ضتاأجر دابة لل�ضفر عليها فمر�س, اأو حانوًتا حلرفة فندم اأو هلكت 
اآالت تلك احلرفة, اأو حّماًما فتعذر الوقود, وكذا لو كان العذر للموؤجر, باأن مِر�س 
اإلى  واحتاج  فعادوا  م�ضافرون,  واأهله  داره  اأكرى  اأو  الدابة,  مع  اخلروج  عن  وعجز 

الدار, اأو تاأهل, فال ف�سخ يف �سيء منها, اإذ ل خلل يف املعقود عليه”.

االأدلة: 

ا�ستدل اأ�سحاب هذا القول بالآتي: 

قول اهلل تعالى: )ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک( ]املائدة: 1[ .. 1

وجه الدللة: 

جميع  ي�سمل  عام  الأمر  وهذا  بالعقود,  بالوفاء  اأمر  وتعالى  تبارك  اهلل  اأن 
العقود فتدخل يف ذلك االإجارة فيجب الوفاء بها, وعدم ف�ضخها اإال ملوجب 
اأنه  على  دليٌل  يرد  العاقدين مل  اأحد  على  الطارئ  والعذر  عليه,  الدليل  دّل 

موجٌب للف�ضخ)3(.

املناق�سة: 

نوق�س باأنه قد دلَّ القيا�س على اأن الإجارة تنف�سخ بالأعذار الطارئة - كما 
�سبق بيانه-.

اجلواب عن املناق�سة: 

ل ي�سح هذا القيا�س -كما �سبق بيانه-.
ينظر: بداية املجتهد 14/4, نهاية املحتاج 315/5, املغني 332/5.  )1(

رو�ضة الطالبني 239/5.  )2(
ينظر: احلاوي الكبري 393/7, املجموع 42/15.  )3(
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اأن العقود اإما اأن تكون لزمة اأو غري لزمة, فالالزمة -مثل البيع- ل يجوز . 2
ف�سخها بعذر, وغري الالزمة -مثل الوكالة- يجوز ف�سخها لغري عذر, والإجارة 

تمُلحق بالعقود الالزمة ل�سببني: 

اأن االإجارة ال يجوز ف�ضخها بغري عذر؛ فوجب اأال ُتف�ضخ بالعذر اخلا�س  اأ- 
باأحد املتعاقدين, مثل ما اخت�ست به �سائر العقود الالزمة)1(.

ال�سرف  اخت�س  كما  با�سم  اخت�ست  واإمنا  البيع,  من  نوع  الإجارة  اأن  ب- 
واإن طراأ  اللزوم حتى  البيع وهو  فتاأخذ حكم  با�سم, وعلى هذا  وال�سلم 

عذٌر لأحد املتعاقدين)2(.

اأنه لو جاز ف�ضخ االإجارة ب�ضبب العذر يف جانب امل�ضتاأجر جلاز ذلك ب�ضبب . 3
العذر يف جانب املوؤجر؛ وذلك ت�ضوية بني املتعاقدين. وقد ذكر احلنفية يف 
بع�س �سور الأعذار اأن العذر يكون من امل�ستاأجر قاباًل لف�سخ الإجارة بينما ل 
يكون ذات العذر لو كان من املوؤجر قاباًل للف�سخ, كما لو ا�ستاأجر دابة لي�سافر 
عليها ثم بدا للم�ستاأجر األ ي�سافر فاإنه عذر ي�ستحق معه امل�ستاأجر الف�سخ, 
بينما لو بدا للموؤجر - الذي يقود تلك الدابة- األ ي�سافر فلي�س بعذر ي�ستحق 
معه املوؤجر الف�سخ)3(, واإذا كان العذر ل يلك به املوؤجر حق الف�سخ فكذلك 

امل�ستاأجر ل يلك به حق الف�سخ ت�سوية بني املتعاقدين)4(. 

الرتجيح: 

بعد عر�س اخللف يف امل�ضاألة فالذي يظهر - واهلل اأعلم- رجحان القول الثاين؛ 
لقوة اأدلته و�ضلمتها من املناق�ضة, والأن ف�ضخ االإجارة بالعذر اخلا�س يوؤدي اإلى �ضرر 

بالطرف الأخر, وال�سرر ل يزال بال�سرر.
ينظر: احلاوي الكبري 393/7, املجموع 42/15 املغني 333/5.  )1(

ينظر: املغني 333/5.  )2(
ينظر: ل�سان احلكام, الختيار لتعليل املختار 62/2.  )3(

ينظر: احلاوي الكبري 393/7, املجموع 42/15, املغني 333/5.  )4(
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املطلب الثاين

اأقوال الفقهاء يف اأثر الوباء على عقد االإجارة

م اأن الوباء: املر�س العام, والوباء املوؤثر يف عقد االإجارة هو الذي ينتج منه  تقدَّ

�ضرٌر كتعطل امل�ضالح التجارية, اإما ب�ضبب خوف النا�س, اأو باأمر من الدولة خ�ضية 

تف�ضي املر�س.

اأما اإذا كان الوباء ال يرتتب عليه �ضرٌر بتعطل امل�ضالح التجارية فل ُيعد عذًرا 

لف�ضخ عقد االإجارة, فاإن املدينة كان بها وباء ومل يكن الوباء بها �ضبٌب لف�ضخ االإجارة, 

ملسو هيلع هللا ىلص,  اأن النبي    ويدل على اأن املدينة كان بها وباء حديث عبداهلل بن عمر 

قال: »راأيت كاأن امراأة �سوداء ثائرة الراأ�س, خرجت من املدينة, حتى قامت مبهيعة 

- وهي اجلحفة - فاأّولت اأن وباء املدينة نمُقل اإليها«)1(.

كذلك مما جتدر الإ�سارة اإليه اأن الأن�سطة التجارية تختلف يف ال�سرر احلا�سل 

من الوباء فمثًل قد ُيغلق ن�ضاط ال�ضفر وال�ضياحة بالكلية بينما يبقى ن�ضاط بيع املواد 

الغذائية مفتوًحا ومزدهًرا, وعلى هذا فعقود الإجارة يف الأن�سطة املت�سررة هي التي 

تكون �سبًبا لف�سخ عقد الإجارة اأو تعديله.

وقد اختلف الفقهاء يف الأعذار العامة)2( -التي ل تخت�س باأحد العاقدين- هل 

ي�ستحق بها املت�سرر الف�سخ اأو ل؟, اختلفوا يف ذلك على قولني: 
رواه البخاري يف �ضحيحه يف كتاب التعبري باب اإذا راأى اأنه اأخرج ال�ضيء من كورة, فاأ�ضكنه مو�ضًعا اآخر   )1(

42/9 ح رقم: 7038.
مل يفرق الفقهاء يف اأثر الأعذار على نوع املعقود عليه يف الإجارة, فيذكرون اأمثلة يف اإجارة الأعيان   )2(
 «  :3/16 املب�ضوط  ال�ضرخ�ضي يف  االأ�ضخا�س ما ذكره  اإجارة  اأمثلة  االأ�ضخا�س, ومن  اإجارة  واأمثلة يف 
من ا�ضتاأجر اأجرًيا ليقلع �ضر�ضه ف�ضكن ما به من الوجع كان ذلك عذًرا يف ف�ضخ االإجارة, اأو ا�ضتاأجره 

ليقطع يده لالآكلة, ثم بدا له يف ذلك, اأو ا�ستاأجره ليهدم بناء له, ثم بدا له يف ذلك«.
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القول االأول: اأن االأعذار العامة �سبٌب لف�سخ عقد االإجارة، وهذا قول احلنفية 
واملالكية واحلنابلة)1). 

اأما احلنفية فهم يقولون بثبوت حق الف�ضخ باالأعذار اخلا�ضة باأحد املتعاقدين - 
كما �سبق بيانه- فالأعذار العامة موجبة للف�سخ من باب اأولى, والقاعدة عندهم يف 
العذر الذي يثبت به حق الف�سخ)2(: “اأنه متى حتقق عجز العاقد عن امل�ضي يف موجب 
العقد اإال ب�ضرر يلحقه, وهو مل ير�س به يكون عذًرا تف�ضخ به االإجارة دفًعا لل�ضرر”.

به  يثبت  عذٌر  امل�ستاأجر  �سفر  اإرادة  وعدَّ  لالأعذار,  اأمثلة  ال�سرخ�سي  ذكر  وقد 
االمتناع  لو لزمه  الأنه  بلد؛  اإلى  بلد  التحول من  اأراد  اإذا  “وكذلك  الف�سخ, فقال)3(: 
اإرادة تغيري الن�ضاط  من ال�ضفر ت�ضرر به �ضرًرا مل يلتزمه بالعقد”, وكذلك اعترب 
التجاري �ضبٌب لثبوت حق الف�ضخ, فقال)4(: “وكذلك اإن اأراد التحول من تلك التجارة 
اإلى جتارة اأخرى فهذا عذر؛ الأن يف اإيفاء العقد �ضرًرا مل يلتزمه بالعقد, وقد َتُروُج 

ورمُ يف وقٍت اآخر”. َنوع التجارة يف وقت َوَتبمُ

اأما املالكية فقد ذكر ابن احلاجب)5( �سوًرا يثبت بها ف�سخ عقد الإجارة, ومنها: 
احلوانيت”. باإغالق  ال�سلطان  “وباأمر 

وقال الت�سويل)6(: “.. كمن اكرتى فندًقا اأو حماًما فاجنلى اأهل البلد عنه اأو قّل 
وارده ومل يجد من ي�سكنه فال كراء عليه”.

الف�سخ,  بها  يثبت  العامة  لالأعذار  �سوًرا  قدامة)7(  ابن  ذكر  فقد  احلنابلة  اأما 
ينظر: بدائع ال�سنائع 197/4, عقد اجلواهر الثمينة 940/3, التاج والإكليل 465/6, ك�ساف القناع   )1(

.30/4
الختيار لتعليل املختار 61/2, وينظر: الفتاوى الهندية 458/4, املب�ضوط 2/16.  )2(

املب�ضوط 3/16.  )3(
املرجع ال�سابق 4/16.  )4(

جامع الأمهات �س 438, وينظر: عقد اجلواهر الثمينة 940/3.  )5(
البهجة �سرح التحفة 53/2, وينظر: التاج والإكليل 465/6.  )6(

املغني 338/5, وينظر: ك�ساف القناع 30/4.  )7(
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فقال: “اأن يحدث خوف عام, ينع من �سكنى ذلك املكان الذي فيه العني امل�ستاأجرة, 
فهذا  ذلك,  ونحو  للزرع,  امل�ضتاأجرة  االأر�س  اإلى  اخلروج  فيمتنع  البلد,  حت�ضر  اأو 
يثبت للم�ضتاأجر خيار الف�ضخ؛ الأنه اأمر غالب مينع امل�ضتاأجر ا�ضتيفاء املنفعة, فاأثبت 
اإلى مكان معني,  اأو يحمل عليها  اخليار, كغ�ضب العني. ولو ا�ضتاأجر دابة لريكبها, 
فانقطعت الطريق اإليه خلوف حادث, اأو اكرتى اإلى مكة, فلم يحج النا�س ذلك العام 

من تلك الطريق, فلكل واحد منهما ف�سخ الإجارة”.

االأدلة: 

ا�ستدل اأ�سحاب هذا القول بالآتي: 

القيا�س على غ�ضب العني امل�ضتاأجرة, فكما اأن غ�ضب العني امل�ضتاأجرة يثبت . 1
اأمر  اأن كالهما  الف�سخ بجامع  بها  يثبت  العامة  الأعذار  الف�سخ, فكذلك  به 

غالب مينع امل�ضتاأجر من ا�ضتيفاء املنفعة)1(.

املناق�سة: 

املنفعة  ا�ضتيفاء  لتعذر  الف�ضخ؛  به  يثبت  العني  باأن غ�ضب  ُيناق�س  اأن  ميكن 
امل�ستاأجرة  فالعني  املنفعة,  ا�ستيفاء  متنع  ل  فهي  العامة  الأعذار  اأما  منها, 
-مثًل- تبقى يف يد امل�ضتاأجر, بينما العني املغ�ضوبة انتقلت اإلى يد الغا�ضب 

فتعذر ا�ستيفاء منفعتها, وعليه فال ي�سح هذا القيا�س.

اجلواب عن املناق�سة: 

اأنه واإن كانت العني يف يد امل�ستاأجر, فاإن وجودها يف يده ل يعني قدرته على 
الوباء -مثًل- فل  ب�ضبب  النا�س  ا�ضتيفاء منفعتها, فلو منع احلاكم خروج 

قدرة مل�ستاأجر حمل جتاري -على �سبيل املثال- على ا�ستيفاء املنفعة.

القيا�س على هالك العني امل�ستاأجرة, فكما اأن هالك العني امل�ستاأجرة يثبت . 2
ينظر: املغني 338/5.  )1(
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اأمر  كالهما  اأن  بجامع  الف�سخ  بها  يثبت  العامة  الأعذار  فكذلك  الف�سخ  به 
غالب مينع امل�ضتاأجر من ا�ضتيفاء املنفعة)1(.

املناق�سة: 

ا�ضتيفاء  املعقود عليه مينع  امل�ضتاأجرة يرتتب عليه خلل يف  العني  اأن هلك 
املنفعة, اأما االأعذار العامة فاإنها ال توجب خلًل يف املعقود عليه, وعليه فل 

ي�سح القيا�س)2(.

اجلواب عن املناق�سة: 

يكن اأن يمُجاب باأنه واإن كانت العني �سليمة يف الأعذار العامة, فاإن �سالمتها 
ل تعني متكن امل�ستاأجر من ا�ستيفاء منفعتها. 

القول الثاين: اأن االأعذار العامة لي�ست �سبًبا لف�سخ عقد االإجارة، وهذا قول 
ال�سافعية))).

قال الرملي)4(: “ومثله فيما يظهر ما لو عدم دخول النا�س فيه لفتنة اأو خراب 
ما حوله, كما لو خرب ما حول الدار اأو الدكان اأو اأبطل اأمري البلدة التفّرج يف ال�سفن 

وقد اكرتاها اأو داًرا لذلك, ومن فّرق بني ذلك وبني الأول فقد اأبعد”.

االأدلة: 

الإجارة  ف�سخ  عدم  يف  ال�سابقة  امل�ساألة  يف  ذكرها  �سبق  التي  بالأدلة  ا�ستدلوا 
باالأعذار اخلا�ضة.

ا ال يوجب  فال�ضافعية مل يفرقوا بني االأعذار اخلا�ضة والعامة, فالعذر العام اأي�ضً
خلاًل يف املعقود عليه, وعلى هذا فال يثبت به الف�سخ)5(.

ينظر: الإتقان والإحكام 99/2.  )1(
ينظر: حتفة املحتاج 186/6.  )2(

ينظر: املرجع ال�سابق.  )3(

نهاية املحتاج 315/5.  )4(
ينظر: حتفة املحتاج 186/6.  )5(



د. بدر عبد اهلل بن جدوع

العدد  احلادي واخلمسون  303العدد  احلادي واخلمسون 302

املناق�سة: 

يكن اأن يناق�س باأن املق�سود من الإجارة ا�ستيفاء املنفعة املعقود عليها, ويتعذر 
مع العذر العام ا�ستيفاء املنفعة.

الرتجيح: 

بعد عر�س القولني يف امل�ضاألة فالذي يظهر اأن العذر العام الذي يتعذر معه ا�ضتيفاء 
املنفعة يرتتب عليه ثبوت حق الف�ضخ, وما جتدر االإ�ضارة اإليه اأن االأعذار العامة متفاوتة 
اإلى  يف ال�ضرر املرتتب عليها, فمنها ما مينع ا�ضتيفاء املنفعة بالكلية, ومنها ما يوؤدي 
نق�س يف املنفعة, فما كان منها يوؤدي اإلى نق�س يف املنفعة فاإن تعديل العقد مبا يتحقق 
به اإزالة ال�سرر اأولى من الف�سخ, قال ابن تيمية)1(: “اإذا ا�ستاأجر ما تكون منفعة اإيجاره 
للنا�س, مثل احلمام والفندق والقي�سارية)2( ونحو ذلك, فنق�ست املنفعة املعروفة مثل: 
اأن ينتقل جريان املكان ويقل الزبون خلوف اأو خراب اأو حتويل ذي �ضلطان لهم ونحو 

ذلك, فاإنه يحط من امل�ستاأجر من الأجرة بقدر ما نق�س من املنفعة املعروفة”.

وقال الدردير)3(: “ول يلزم من عدم الف�سخ اأن له جميع امل�سمى, بل ي�سقط منه 
بقدر ما عطل زمن املانع”.

ب�ساأن  الإ�سالمي  العامل  لرابطة  التابع  الإ�سالمي  الفقه  جممع  قرار  يف  جاء  وقد 
للقا�ضي  “يحق  اأنه:  العقدية)4(  واللتزامات  احلقوق  يف  وتاأثريها  الطارئة  الظروف 
العقدية,  التنازع, وبناًء على الطلب, تعديل احلقوق وااللتزامات  يف هذه احلالة عند 
ب�ضورة توزع القدر املتجاوز للمتعاقد من اخل�ضارة على الطرفني املتعاقدين, كما يجوز 

جمموع الفتاوى 311/30.  )1(
�سوق  �سوق,  قيل�سر:  واجلمع  ا(  اأي�سً )وقي�سارية  »قي�سارية   :435/8 العربية  املعاجم  تكملة  يف  جاء   )2(
اخل�ضار, ميدان عام يقام فيه �ضوق, اأو هي باالأحرى بناية مربعة يف �ضكل رواق الدير, فيها حجرات 

وخمازن وحوانيت للتجار«.
ال�سرح الكبري مع حا�سية الد�سوقي 31/4.  )3(

قرارات جممع الفقه الإ�سالمي مبكة املكرمة �س 104-110 القرار رقم )7( من الدورة )5( املنعقدة   )4(
يف 8-16 من ربيع الآخر �سنة 1402هـ. 
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له اأن يف�سخ العقد, فيما مل يتم تنفيذه منه, اإذا راأى اأن ف�سخه اأ�سلح واأ�سهل يف الق�سية 
املعرو�ضة عليه, وذلك مع تعوي�س عادل للملتزم له, �ضاحب احلق يف التنفيذ, يجرب له 
جانًبا معقواًل من اخل�ضارة, التي تلحقه من ف�ضخ العقد, بحيث يتحقق عدٌل بينهما, دون 

اإرهاق للملتزم, ويعتمد القا�ضي يف هذه املوازنات جميًعا راأي اأهل اخلربة الثقات”.

املطلب الثالث
القواعد الفقهية املتعلقة باأثر الوباء على عقد االإجارة

عقد  لف�ضخ  �ضبٌب  �ضرٌر  عليه  يرتتب  الذي  الوباء  اأن  ال�ضابق  املطلب  من  يتبني 
الإجارة, ومما يوؤيد ذلك القواعد الفقهية الآتية: 

1.  ال�سرر ُيزال)1).

هذه القاعدة تفيد وجوب اإزالة ال�سرر بعد وقوعه, وقد دلَّت على هذه القاعدة 
اأدلة عديدة, منها ما جاء عن ابن عبا�س  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال �ضرر 

وال �ضرار«)2(.

والوباء اإذا وقع وترتب عليه �ضرٌر فاإنه يجب اإزالة ال�ضرر بف�ضخ عقد االإجارة اأو 
تعديل الأجرة مبا يتحقق معه رفع ال�سرر.

).  درء املفا�سد اأولى من جلب امل�سالح))).

هذه القاعدة تُدل على اأنه اإذا تعار�ضت م�ضلحة ومف�ضدة فدفع املف�ضدة اأولى, 
االأ�ضباه والنظائر ابن جنيم �س 73, الأ�سباه والنظائر ال�سيوطي �س 83, �سرح القواعد الفقهية �س 179.  )1(
رواه الإمام اأحمد يف م�سنده 55/5 ح رقم: 2865, وابن ماجه يف �سننه يف اأبواب الأحكام باب من بنى يف   )2(
حقه ما ي�سر جاره 432/3 ح رقم: 2341, قال ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم 211/2: »قال اأبو عمرو بن 
ال�سالح: هذا احلديث اأ�سنده الدارقطني من وجوه, وجمموعها يقوي احلديث ويح�سنه, وقد تقبله جماهري 

اأهل العلم, واحتجوا به«, واحلديث من طريق اآخر �سححه احلاكم ووافقه الذهبي يف امل�ستدرك 66/2.
78, الأ�سباه والنظائر ال�سيوطي �س 87, �سرح القواعد الفقهية �س  االأ�ضباه والنظائر ابن جنيم �س   )3(

205, الوجيز يف اإي�ساح القواعد الفقهية 265.
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ويدل على هذه القاعدة حديث اأبي هريرة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »فاإذا نهيتكم عن �سيء 
فاجتنبوه, واإذا اأمرتكم باأمر فاأتوا منه ما ا�ستطعتم«)1(.

االأجرة  كامل  على  بح�ضوله  املوؤجر  م�ضلحة  فاإن  �ضرر  عليه  ترتب  اإذا  والوباء 
تتعار�س مع مف�ضدة ال�ضرر الذي حلق امل�ضتاأجر بنق�س املنفعة؛ لذا ُتدفع املف�ضدة 

بف�ضخ العقد اأو تعديل االأجرة مبا يتنا�ضب مع نق�س املنفعة.

).  امل�سقة جتلب التي�سري))).
اإذا حلق املكلف م�سقة وحرج, وتخفيفها  تمُخّفف  اأن الأحكام  القاعدة على  تدل 
يكون بالقدر الذي يكون يف قدرة املكلف القيام به دون م�سقة وحرج, وهذه القاعدة 
يدل عليها قول اهلل تعالى: )ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ( ]البقرة: 286[, وقوله تعالى: 

)ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ( ]املائدة: 6[.

واإبقاء العقد مع الوباء الذي يرتتب عليه �ضرر م�ضقة باملتعاقد املت�ضرر, وهذه 
امل�سقة تقت�سي التخفيف عن املت�سرر اإما بف�سخ العقد اأو تعديل الأجرة.

املطلب الرابع
و�سع اجلوائح وعالقته بعقد االإجارة

الفرع االأول: و�سع اجلوائح.

هذه امل�ساألة وردت يف احلديث عن جابر بن عبداهلل  »اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأمر 
بو�ضع اجلوائح«)3(.

رواه البخاري يف �سحيحه يف كتاب العت�سام بالكتاب وال�سنة باب القتداء ب�سنن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 94/9 ح   )1(
اإكثار �سوؤاله عما ل  ملسو هيلع هللا ىلص, وترك  رقم: 7288, ورواه م�سلم يف �سحيحه يف كتاب الف�سائل باب توقريه 

�ضرورة اإليه اأو ال يتعلق به تكليف وما ال يقع, ونحو ذلك 1830/4 ح رقم: 1337, واللفظ للبخاري.
64, الأ�سباه والنظائر ال�سيوطي �س 76, �سرح القواعد الفقهية �س  االأ�ضباه والنظائر ابن جنيم �س   )2(

157, الوجيز يف اإي�ساح القواعد الفقهية 218.
رواه م�ضلم يف �ضحيحه يف كتاب امل�ضاقاة باب و�ضع اجلوائح 1191/3 ح رقم: 1554.  )3(
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فها املالكية باأنها: “ما اأتلف من معجوز عن دفعه عادة قدًرا من  واجلائحة عرَّ
ثمر اأو نبات بعد بيعه«)1(.

فها ال�سافعية باأنها: “كل ما اأذهب الثمرة اأو بع�ضها بغري جناية اآدمي”)2(. وعرَّ

فها احلنابلة باأنها: “كل اآفة ل �سنع لالآدمي فيها, كالريح, والربد, واجلراد,  وعرَّ
والعط�س”)3(.

وحترير حمل اخللف يف م�ضاألة و�ضع اجلوائح يظهر فيما ياأتي: 

• اتفق الفقهاء على اأن الثمرة اإذا بيعت مع اأ�ضلها اأنه ال و�ضع فيها وتكون من 	
�ضمان امل�ضرتي)4(.

• اأنها من �ضمان 	 اإذا اأ�ضابتها جائحة قبل التخلية  اأن الثمرة  كما اتفقوا على 
البائع)5(.

• كما اتفقوا على اأن الثمرة اإذا اأ�سابتها جائحة بعد ن�سجها واإمكان جذاذها, 	
اأو اأ�ضابتها اجلائحة بعد اجلذاذ اأنها من �ضمان امل�ضرتي)6(.

واختلفوا فيما اإذا بيعت بعد بدو �سالحها مفردة عن اأ�سلها, و�سلمها البائع اإلى 
امل�ضرتي  عن  تو�ضع  هل  اجلذاذ,  اإمكان  قبل  بجائحة  تلفت  ثم  بالتخلية,  امل�ضرتي 

فتكون من �ضمان البائع اأو ال؟)7(.

اختلفوا يف ذلك على قولني: 
منح اجلليل 303/5, حا�سية الد�سوقي 182/3.  )1(

الأم 58/3.  )2(
املغني 81/4.  )3(

ينظر: الذخرية 221/5, حتفة املحتاج 468/4, الإن�ساف 77/5.  )4(
احلاوي   ,183/3 الد�سوقي  حا�سية   ,233/4 املوطاأ  �سرح  املنتقى   ,35/4 الآثار  معاين  �سرح  ينظر:   )5(

الكبري 210/5, الو�ضيط يف املذهب 192/3, املغني 82/4, مطالب اأويل النهى 203/3.
ينظر: حا�سية الد�سوقي 183/3, احلاوي الكبري 209/5-210, مطالب اأويل النهى 204/3.  )6(

ينظر: حا�سية الد�سوقي 3/ 183, نهاية املطلب 158/5, مطالب اأويل النهى 204/3.  )7(
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القول االأول: اأن و�سع اجلائحة عن امل�سرتي م�ستحب ولي�ض بواجب، وهذا قول 
احلنفية وال�سافعية يف اجلديد)1).

االأدلة: 

عن اأبي �ضعيد اخلدري , قال: اأ�ضيب رجل يف عهد ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف . 1
فت�سدق  عليه«,  »ت�سدقوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  ر�سول  فقال  دينه,  فكرث  ابتاعها,  ثمار 
النا�س عليه, فلم يبلغ ذلك وفاء دينه, فقال ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لغرمائه: »خذوا 

ما وجدمت, ولي�س لكم اإل ذلك«.
وجه الدللة: 

ال�ضدقة,  اإلى  امل�ضرتي  اأحوج  ملا  البائع  �ضمان  يف  اجلائحة  كانت  لو  اأنه 
وجعل لغرمائه ما وجدوه, ولكان يجعلها م�سمونة على البائع وي�سعها على 

امل�سرتي)2(.
املناق�سة: 

نوق�س من وجهني: 
اأن احلديث يحتمل عدة اأمور منها:  اأ- 

• اأن يكون البائع عدًيا فلم يمُق�سى عليه باجلائحة)3(.	
• اأن يكون املقدار الذي اأ�ضيب من الثمر مقداًرا ال يلزم فيه جائحة.	
• اأ�ضيب يف غري الوقت الذي جتب فيه جائحة, كاأن ُي�ضاب 	 اأن يكون 

بعد اجلذاذ, اأو بعد الطيب)4(.
وجوب  يخالف  اأنه  يف  باحلديث  ال�ستدلل  يبطل  الحتمالت  هذه  ومع 

و�ضع اجلوائح يف ال�ضورة حمل اخللف.
بدائع ال�سنائع 239/5, �سرح معاين الآثار 35/4, احلاوي الكبري 205/5, حتفة املحتاج 467/4.  )1(

ينظر: احلاوي الكبري 207/5.  )2(
ينظر: بداية املجتهد 202/3.  )3(

ينظر: بداية املجتهد 203/3, جمموع الفتاوى لبن تيمية 273/30.  )4(
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اجلواب عن املناق�سة: 

ميكن اأن ُيجاب باأن اأحاديث و�ضع اجلوائح ترد عليها احتماالت, وبناًء 
عليه فل ي�ضح اال�ضتدالل بها يف ال�ضورة حمل اخللف.

بو�ضع  جاءت  التي  االأحاديث  يخالف  احلديث  هذا  اأن  فر�س  على  اأنه  ب- 
االأ�ضل  حكم  على  باق  الأنه  من�ضوًخا؛  احلديث  هذا  فيكون  اجلوائح, 
واأحاديث و�ضع اجلوائح ناقلة عن االأ�ضل, وفيها �ضنة جديدة فلو خولفت 

لوقع التغيري مرتني)1(.

عن اأن�س بن مالك , اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن بيع الثمار حتى تزهي, . 2
فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى حتمّر. فقال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اأراأيت اإذا منع 

اهلل الثمرة, ب ياأخذ اأحدكم مال اأخيه«)2(.

وجه الدللة: 

اأنه لو كانت اجلائحة تدخل يف �ضمان البائع ملا ح�ضل �ضرٌر على امل�ضرتي 
باجلائحة قبل بدو ال�ضلح, وملا كان لنهيه عنه -حفًظا ملال امل�ضرتي- وجًها؛ 
لأنه حمفوظ يف احلالني بالرجوع على البائع, وهذا يدل على اأن اجلائحة ل 

تكون م�سمونة على البائع, واإمنا هي على امل�سرتي)3(.

املناق�سة: 

نوق�س من وجهني: 

اأن احلديث اأطلق بيع الثمرة, ومل يقل قبل بدو �سالحها, وعلى هذا فال  اأ- 
وجه بتقييد احلديث باأن البيع قبل بدو �سالح الثمرة, يوؤيد هذا اأن البيع 

ينظر: جمموع الفتاوى لبن تيمية 273/30.  )1(
اأخرجه البخاري يف �سحيحه يف كتاب البيوع, باب اإذا باع الثمار قبل اأن يبدو �سالحها ثم اأ�سابته عاهة   )2(
فهو من البائع 77/3 ح رقم: 2198, وم�ضلم يف �ضحيحه يف كتاب امل�ضاقاة, باب و�ضع اجلوائح 1190/3 

ح رقم: 1555.
ينظر: احلاوي الكبري 206/5.  )3(
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املطلق ل ين�سرف اإل اإلى البيع ال�سحيح, وبيع الثمرة قبل بدو �سالحها 
بيع فا�سد.

بعقد  ا  مقبو�ضً يكون  فاإنه  ال�ضلح,  بدو  قبل  البيع  اأن  فر�س  على  اأنه  ب- 
فا�ضد, واملقبو�س بعقد فا�ضد يكون م�ضموًنا على امل�ضرتي)1(.

عن عمرة بنت عبدالرحمن اأنه �سمعها تقول: ابتاع رجل ثمر حائط, يف زمان . 3
ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فعاجله, وقام فيه حتى تبني له النق�سان, ف�ساأل رب احلائط 
اأن ي�سع له, اأو اأن يقيله, فحلف اأن ل يفعل, فذهبت اأم امل�سرتي اإلى ر�سول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فذكرت ذلك له, فقال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »تاألى اأن ل يفعل خرًيا, ف�سمع 

بذلك رب احلائط, فاأتى ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا ر�سول اهلل هو له«)2(.

وجه الدللة: 

احلديث يدل من وجهني: 

اأخرج احلط عن امل�ضرتي خمرج اخلري والف�ضل ال خمرج  ملسو هيلع هللا ىلص  اأن النبي  اأ- 
الوجوب.

اأنه مل يجرب البائع على احلط عن امل�سرتي, ولو كان واجًبا لأجربه عليه)3(. ب- 

املناق�سة: 

يكن اأن يناق�س من وجهني: 

ي�سح  فال  هذا  وعلى  احلا�سية-  يف  مبني  هو  -كما  مر�سل  احلديث  اأن  اأ- 
ال�ستدلل به.

يفعل  اأال  تاألى  فقد  الواجب,  يفعل  اأال  تاألى  فاإذا  خري,  الواجب  فعل  اأن  ب- 
ينظر: جمموع الفتاوى لبن تيمية 274/30.  )1(

رواه مالك يف املوطاأ يف كتاب البيوع, باب اجلائحة يف بيع الثمار والزرع 621/2 ح رقم: 15, قال يف   )2(
البدر املنري 589/6: » قال ال�سافعي: حديث عمرة هذا مر�سل واأهل احلديث ونحن ل نثبت املر�سل«.

ينظر: احلاوي الكبري 207/5.  )3(
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خرًيا, يوؤيد هذا اأن الإجبار ل يكون مبجرد قول املدعي من غري بينة اأو 
اإقرار من البائع)1(.

املالكية، وذهب  فاأكرث، وهذا قول  الثلث  الثاين: وجوب و�سع اجلوائح يف  القول 
ال�سافعية يف القدمي واحلنابلة اإلى وجوب و�سع اجلوائح مطلًقا))).

الأدلة: 

عن جابر بن عبداهلل : »اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأمر بو�ضع اجلوائح«)3(.. 1

وجه الدللة: 

اأن احلديث على االأمر بو�ضع اجلوائح, واالأمر يقت�ضي الوجوب, فيكون و�ضع 
اجلوائح واجًبا)4(.

املناق�سة: 

نوق�س من وجهني: 

اأن االأمر بو�ضع اجلوائح على �ضبيل اال�ضتحباب ال على الوجوب)5(. اأ- 

اجلواب عن املناق�سة: 

اأن الأ�سل يف الأمر الوجوب, وقد �سبقت الإجابة عن ال�ستدلل بالأحاديث 
الواردة يف القول الأول.

اأن و�ضع اجلوائح الوارد احلديث ُيحمل على ما قبل ت�ضليم الثمرة, وما  ب- 
كان قبل الت�ضليم فهو من �ضمان البائع ال امل�ضرتي)6(.

ينظر: املغني 80/4.  )1(
ينظر: بداية املجتهد 204/3, حا�سية الد�سوقي 3/ 183, نهاية املطلب 159/5, مطالب اأويل النهى 204/3.  )2(

رواه م�ضلم يف �ضحيحه يف كتاب امل�ضاقاة باب و�ضع اجلوائح 1191/3 ح رقم: 1554.  )3(
ينظر: املغني 80/4.  )4(

ينظر: احلاوي الكبري 208/5.  )5(

ينظر: احلاوي الكبري 208/5.  )6(
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اجلواب عن املناق�سة: 

اأن احلديث عاٌم ومل يرد دليل على التخ�سي�س, في�سمل ما قبل الت�سليم 
وبعده.

ثمًرا, . 2 اأخيك  بعت من  »لو  ملسو هيلع هللا ىلص:  ر�سول اهلل  قال  قال:  بن عبداهلل  عن جابر 
فاأ�سابته جائحة, فال يحل لك اأن تاأخذ منه �سيًئا, ب تاأخذ مال اأخيك بغري 

حق؟«)1(.

ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو«, فقلنا لأن�س: . 3 اأن�س, »اأن النبي  عن 
ما زهوها؟ قال: »حتمر وت�سفر, اأراأيتك اإن منع اهلل الثمرة ب ت�ستحل مال 

اأخيك؟«)2(.

وجه الدللة من احلديثني: 

اأ�سابت الثمرة  اإذا  اأخذ مال امل�سرتي  اأن احلديثني �سريحان يف النهي عن 
جائحة, واأن اإجبار امل�ضرتي على دفع الثمن مع هلك الثمرة ب�ضبب اجلائحة 

ظلم حمرم �سرًعا)3(. 

دليل املالكية يف اأن و�ضع اجلوائح يكون فيما زاد عن الثلث: 

اأن القليل معلوٌم يف العادة اأنه يخالف الكثري, فالقليل يذهب من كل ثمر, فكاأن 
امل�ضرتي دخل على هذا ال�ضرط بالعادة, واإن مل يدخل بالنطق, وحتديد القليل مبا 

دون الثلث حلديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف الو�سية: »الثلث والثلث كثري«)4( )5(.
رواه م�ضلم يف �ضحيحه يف كتاب امل�ضاقاة باب و�ضع اجلوائح 1190/3ح رقم: 1554.  )1(
رواه م�ضلم يف �ضحيحه يف كتاب امل�ضاقاة باب و�ضع اجلوائح 1190/3ح رقم: 1555.  )2(

ينظر: املغني 80/4.  )3(
يف  وم�سلم   ,2743 رقم:  ح   3/4 بالثلث  الو�سية  باب  الو�سايا,  كتاب  يف  �سحيحه  يف  البخاري  رواه   )4(

�سحيحه يف كتاب الو�سية, باب الو�سية بالثلث 1253/3 ح رقم: 1629.
ينظر: بداية املجتهد 204/3.  )5(
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املناق�سة: 

جعل  وقد  به,  ملحق  اأنه  لأجل  القليل  كثري  الثلث  اأن  الو�سية  بحديث  املراد  اأن 
القائلون بهذا القول الثلث يف حكم الكثري ل القليل فخالفوا ما ا�ستدلوا به)1(.

الرتجيح: 

الراجح - واهلل اأعلم- القول بو�ضع اجلوائح مطلًقا -وهو ما ذهب اإليه ال�ضافعية 
يف القدمي واحلنابلة- لقوة اأدلتهم, و�سالمتها من املناق�سة.

الفرع الثاين: عالقة و�سع اجلوائح بعقد االإجارة.

ذلك,  ونحو  واالأوبئة  العام  اخلوف  االإجارة  عقد  يف  اجلائحة  اأمثلة  من 
واجلائحة تعترب عذًرا عاًما, وقد اختلف الفقهاء يف اأثر الأعذار العامة على عقد 
بالعذر  االإجارة  بف�ضخ  القول  على  اجلوائح  بو�ضع  اال�ضتدالل  وميكن  الإجارة)2(, 
العام, ووجه الداللة: اأن الن�ضو�س دلت على و�ضع اجلوائح عن يف الثمرة املباعة, 
لرفع  االإجارة  يف  اجلوائح  فتو�ضع  امل�ضرتي,  عن  ال�ضرر  لرفع  اجلوائح  وو�ضع 

ا. ال�سرر اأي�سً

واإذا كانت اجلائحة توؤدي اإلى هالك العني ويتعذر معها ا�ستيفاء املنفعة فاإنها 
تدخل يف �ضمان املوؤجر, فل يجب على امل�ضتاأجر دفع االأجرة فيما تبقى من املدة بعد 
هالك العني, قال ابن تيمية)3(: “واأما اجلوائح يف الإجارة فنقول: ل نزاع بني الأئمة 
اأن منافع الإجارة اإذا تعطلت قبل التمكن من ا�ستيفائها �سقطت الأجرة مل يتنازعوا 
يف ذلك كما تنازعوا يف تلف الثمرة املبيعة؛ الأن الثمرة هناك قد يقولون: قب�ضت 

بالتخلية, واأما املنفعة التي مل توجد فلم تقب�س بحال”.
ينظر: احلاوي الكبري 208/5.  )1(

�ضبق بحث امل�ضاألة يف املطلب الثاين من املبحث االأول.  )2(
ينظر: جمموع الفتاوى 288/30.  )3(
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املطلب اخلام�ض
مدة املطالبة بف�سخ االإجارة لل�سرر احلا�سل من الوباء

اإذا ح�ضل وباء ترتب عليه �ضرٌر الأحد العاقدين فما هي املدة التي يحق للمت�ضرر 
خاللها املطالبة بف�سخ الإجارة اأو تعديل الأجرة؟

مدة  على  تخريجها  يكن  لكن  امل�ساألة,  هذه  يف  الفقهاء  من  ا  ن�سو�سً اأجد  مل 
خيار العيب, ووجه تخريج مدة املطالبة بالف�ضخ لل�ضرر احلا�ضل من الوباء على مدة 
خيار العيب, اأن الوباء من االأعذار العامة, والقائل بثبوت حق الف�ضخ باالأعذار اعترب 
الأعذار من قبيل العيوب, قال الكا�ساين)1(: »املنافع يف الإجارة ل متلك جملة واحدة 
بل �ضيًئا ف�ضيًئا, فكان اعرتا�س العذر فيها مبنزلة عيب حدث قبل القب�س, والعيب 

احلادث قبل القب�س يف البيع يوجب للعاقد حق الف�ضخ«.

وقد اختلف الفقهاء يف مدة خيار العيب على قولني: 

العيب  خيار  اأن  اإلى   ((( واحلنابلة)))  وال�سافعية  احلنفية  ذهب  االأول:  القول 
يثبت على الرتاخي، وال يبطل اخليار اإال باأن يوجد ما يدل على الر�سا.

ينظر: بدائع ال�سنائع 201/4.  )1(
الرائق 71/6, رد املحتار 32/5, املنثور يف القواعد 147/2, نهاية املحتاج 322/5, .  ينظر: البحر   )2(
العامة,  بالأعذار  الإجارة  ف�سخ  يرون  ل  ال�سافعية  اأن  بيان  �سبق   ,426/4 الإن�ساف   ,109/4 املغني 

واإيراد قولهم هنا الأن التخريج على م�ضاألة مدة خيار العيب.
لو  املحرر:  �سرح   يف  الدين  تقي  ال�سيخ  “قال  قال:  الإن�ساف 427/4  املرداوي يف  نقلها  فائدة 
يل  اأن  اأعلم  مل  لأنني  اأبقيتها  اإمنا  قال:  ثم  الف�سخ,  يخرت  ومل  عيًبا,  بها  فاأ�ساب  �سلعة  رجل  ا�سرتى 

اخليار: مل ُيقبل منه”.
تنبيه: راأي ال�ضافعية يف خيار العيب يف املبيع اأنه على الفور, اأما العيب يف االإجارة فهو على الرتاخي,   )3(
ا لزراعة فانقطع ماوؤها ثبت اخليار  اأر�ضً قال الزرك�سي يف املنثور يف القواعد 147/2: »اإذا ا�ضتاأجر 
الزمان  مبرور  يتكرر  وذلك  املنفعة  نق�س  تعذر  �ضببه  الأن  الرتاخي؛  على  وهو  املاوردي:  قال  للعيب, 
ّكن من الف�سخ اإن كان يرجو زواله, وقد غلط يف هذه امل�ساألة  ويوافقه قول الرافعي, لو اأجاز ثم بدا له ممُ
جماعة, فاأفتوا باأن خيار امل�ضتاأجر, اإذا وجد عيًبا على الفور كالرد بالعيب منهم ابن اجلميزي وابن 

ال�سكري«.
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مثل:  الر�ضا,  على  دليٌل  بالعيب  العلم  بعد  الت�ضرفات  بع�س  احلنفية  عدَّ  وقد 
اللب�س اأو الركوب اأو التاأجري ونحو ذلك)1(.

االأدلة: 

اأن الرد بالعيب حق ثابت بالن�س فل ي�ضقط اإال بن�س اأو اإجماع, ومبا اأنه مل . 1
يرد ن�س ول اإجماع فهو الرتاخي)2(.

املناق�سة: 

ُنوق�س باأنه كما اأن الرد بالعيب ثبت بال�ضرع, فكذلك لزوم العقد ثبت بال�ضرع 
ا, وعلى هذا فالرد بالعيب يكون بالقدر الذي يتحقق به -وهو الفور-,  اأي�ضً

ثم يعود العقد اإلى اأ�سله وهو اللزوم)3(.

يف . 2 التاأخر  مثل  بالتاأخري,  يبطل  فل  متحقق,  �ضرر  لرفع  �ُضرع  اخليار  اأن 
املطالبة بالق�سا�س)4(.

املناق�سة: 

تبطل  ذلك  ومع  متحقق  �ضرر  لرفع  �ُضرعت  احلقوق  بع�س  باأن  نوق�س: 
بالتاأخري, مثل: حق ال�سفعة)5(.

اأن املنافع يف االإجارة حتدث �ضيًئا ف�ضيًئا وهذا يرتتب عليه نق�س املنفعة يف . 3
اأزمان خمتلفة, و�ضكوت امل�ضتاأجر يف زمن عن املطالبة بالرد ال يعني ر�ضاه 

يف زمن اآخر, ال�ضيما يف العيب الذي يرجى زواله)6(.
البحر الرائق 70/6-71, رد املحتار 34-33/5.  )1(

ينظر: املحلى 585/7.  )2(
ينظر: املجموع 139/12.  )3(

ينظر: املغني 109/4.   )4(
ينظر: املجموع 140-139/12.  )5(

ينظر: املنثور يف القواعد 147/2.  )6(
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القول الثاين: ذهب املالكية)1) اإلى اأن خيار العيب يثبت على الفور.

قال علي�س)2(: “)و( اإن اطلع امل�ضرتي على عيب قدمي يف املبيع بعد �ضرائه و�ضكت 
مدة ثم اأراد رده على بائعه به فلم يقبله وادعى اأن �ضكوته ر�ضا بعيبه, واأنكر امل�ضرتي 
كونه ر�ضا به )حلف( امل�ضرتي اأن �ضكوته لي�س ر�ضا )اإن �ضكت( امل�ضرتي بعد علمه 
عيب املبيع عن رده )بل عذر( مانع له من رده )يف اليوم( ونحوه, فاإن حلف فله الرد 
عّد  واإن نكل فال, يف املدونة وكذلك لو م�سى بعد علمه, وقت يرد يف مثله ولكن ل يمُ
را�ضًيا لقربه كيوم ونحوه ويحلف باهلل اإن مل يكن منه ر�ضا وال كان اإال على القيام, 
ومفهوم يف اليوم اأنه لو �ضكت زمًنا يدل على ر�ضاه فل يرد ومفهوم بل عذر اأنه اإن 

�سكت لعذر فله الرد مطلًقا وهو كذلك فيهما”.

وهذا النقل ُيفيد اأن من وجد عيًبا فله الرد بعد علمه بالعيب خلل يوم ونحوه, 
واإذا كان تاأخره عن الرد لعذر فيكون الرد على الرتاخي اإلى حني زوال عذره.

االأدلة: 

اأن تاأخر املطالبة مع القدرة على املبادرة ُتلحق �ضرًرا بالطرف االآخر)3(.. 1

اأن التاأخر يف املطالبة بالف�ضخ مع اإمكان املبادرة يدل على الر�ضا بالعيب)4(.. 2

املناق�سة: 

نوق�س باأن التاأخر ال يدل على الر�ضا؛ واإمنا يحتمل اأن يكون ل�ضبب اآخر)5(.

اأن االأ�ضل يف العقد اللزوم, ومبا اأن خيار العيب ي�ضتثني العقد من اللزوم فيكون . 3
وقته بالقدر الذي يتحقق به وهو: الفور, ثم يعود العقد لأ�سله باللزوم)6(.

ينظر: �سرح الزرقاين 246/5, منح اجلليل 171/5.  )1(
منح اجلليل 171/5.  )2(

ينظر: الإن�ساف 426/4.  )3(
ينظر: املغني 109/4.  )4(
ينظر: املرجع ال�سابق.  )5(

ينظر: املجموع 139/12.  )6(
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فالتاأخري . 4 ممكن,  وهو  بالبدار  يندفع  لأجله  الرد  �سرع  الذي  »ال�سرر  اأن 
تق�سري فيجري عليه حكم اللزوم الذي هو الأ�سل«)1(.

القيا�س على حق ال�ضفعة, فحق ال�ضفعة يثبت على الفور فكذلك خيار العيب . 5
بجامع اأن كليهما خيار ثبت بال�ضرع لدفع �ضرر عن املال)2(.

املناق�سة: 

ناق�س من وجهني:  يمُ

لي�ست  ال�سفعة  اأن  الفقهاء من يرى  املقي�س عليه حمل خالف, فمن  اأن  اأ- 
على الفور)3(.

ولي�ضت على  مال  ولدفع �ضرر عن  بال�ضرع  ثبتت  اأنواع اخليار  بع�س  اأن  ب- 
الفور مثل: خيار املجل�س, وخيار الت�سرية)4( )5(.

الرتجيح: 

اأن  اإال  الرتاخي  على  العيب  خيار  اأن  وهو  االأول,  القول  اأعلم-  -واهلل  الراجح 
ياأتي ما يدل على الر�ضا, وهذا القول ال ينايف اأن االأ�ضل يف العقود اللزوم, ذلك اأن 
الرتاخي لي�س مفتوًحا واإمنا لو �سدر من امل�ستاأجر ت�سرف من قول اأو فعل يدل على 
الر�ضا �ضقط حقه يف اخليار, ويف م�ضاألة ف�ضخ االإجارة بال�ضرر احلا�ضل من الوباء 
�ضرٌر ُيرجى زواله, فالتاأخر يف املطالبة بالف�ضخ ال تدل على الر�ضا, واإمنا قد يتاأخر 

امل�ضتاأجر رجاء اأن يزول الوباء ويعود الن�ضاط التجاري على ما كان عليه.

ينظر: املرجع ال�سابق.  )1(
ينظر: املهذب 50/2.  )2(

ينظر: املنتقى �سرح املوطاأ 209/6.  )3(
قال الزخم�ضري يف الفائق يف غريب احلديث 293/2: »الت�سرية من ال�سرى وهو احلب�س يقال �سرى   )4(
املاء اإذا حب�ضه ومنه امل�ضراة وذلك اأن يريد بيع الناقة اأو ال�ضاة فيحقن اللب يف �ضرعها اأياًما ال يحتلبه 

لريى اأنها كثرية اللنب«.
ينظر: املجموع 140-139/12.  )5(
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املبحث الثاين

ن�سو�ض نظامية وتطبيقات ق�سائية متعلقة باأثر الوباء

على عقد االإجارة

وفيه مطلبان:

املطلب االأول
ن�سو�ض نظامية متعلقة باأثر الوباء على عقد االإجارة.

يمُعد الوباء من اأمثلة الظروف الطارئة التي ن�ست عليها الأنظمة والقوانني)1( )2(, 
هذا  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأنظمة  يف  واردة  نظامية  ا  ن�سو�سً هنا  و�ساأذكر 

ال�ساأن: 

االإجارة . 1 ترتب عليه �ضرر يف عقود  الذي  الوباء  ب�ضبب  االأجرة  تعديل  ي�ضوغ 
احلكومية.

فقد ن�ست املادة )68( من نظام املناف�سات وامل�سرتيات احلكومية)3( على: 
بالزيادة اأو النق�س  الإطارية  التفاقيات  اأو  العقود  اأ�سعار  تعديل  يجوز  “ل 
اإل يف احلالت الآتية:”, وجاء يف الفقرة )3( من املادة امل�سار اإليها: “اإذا 

ح�سلت اأثناء تنفيذ العقد �سعوبات مادية مل يكن بالإمكان توقعها”.
جامعة  املقارن  والقانون  لالقت�ساد  املغربية  املجلة  مهدي,  حممد  الطارئة,  الظروف  نظرية  ينظر:   )1(
القا�ضي عيا�س, �س: 9, العدد 15, عام 1991م, نظرية الظروف الطارئة واأثرها يف التوازن القت�سادي 

يف العقد �س 36.
وقد جاء اعتبار الوباء من الظروف الطارئة يف التطبيق الق�سائي الثالث الوارد يف هذا البحث.  )2(

ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/128( وتاريخ 1441/11/13هـ.  )3(
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ي�ضوغ متديد العقد واالإعفاء من الغرامة ب�ضبب الوباء الذي ترتب عليه �ضرر . 2
يف عقود الإجارة احلكومية.

فقد ن�ست املادة )74( من نظام املناف�سات وامل�سرتيات احلكومية)1( على: 
يف احلالت الآتية: ”, وجاء يف  الغرامة  من  والإعفاء  العقد  متديد  “يكون 

فقرة )3( و)4( و)5( من املادة امل�سار اإليها ما ن�سه: 

كان التاأخري يعود اإلى اجلهة احلكومية اأو ظروف طارئة. 4- اإذا  اإذا   -3“
تاأخر املتعاقد معه عن تنفيذ العقد لأ�سباب خارجة عن اإرادته. 5- اإذا �سدر 
اإلى  تعود  ل  لأ�سباب  بع�سها  اأو  الأعمال  باإيقاف  احلكومية  اجلهة  من  اأمر 

املتعاقد معه”.

تتفق اجلهة احلكومية مع املتعاقد على اإنهاء عقد اإجارة العمل اإذا ا�ستحال . 3
تنفيذ العقد ب�ضبب الوباء.

فقد ن�ست املادة )133( من نظام املناف�سات وامل�سرتيات احلكومية)2( على 
اإنهاء العقد بالتفاق بينها وبني املتعاقد يف احلالت  اأن: »للجهة احلكومية 
تنفيذ  اأ�سبح  “اإذا  اإليها:  امل�سار  املادة  من   )3( الفقرة  يف  وجاء  الآتية«, 

الأعمال م�ستحياًل لوجود قوة قاهرة”.

تنفيذ . 4 ا�ضتحالة  عليه  ترتب  اإذا  الوباء  ب�ضبب  ال�ضفينة  اإجارة  عقد  ينف�ضخ 
اأو ميناء  ال�سحن  التي يقع فيها ميناء  الدولة  التجارة مع  نعت  اأو ممُ الرحلة, 

التفريغ.

عقد  “ينف�سخ  التجاري)3(  البحري  النظام  من   )171( املادة  يف  جاء  فقد 
قوة قاهرة  اإذا قامت  امل�ستاأجر  اأو  املوؤجر  تعوي�س على  ال�سفينة دون  اإيجار 

ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/128( وتاريخ 1441/11/13هـ.  )1(

ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/128( وتاريخ 1441/11/13هـ.  )2(
ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/33( وتاريخ 1440/4/5هـ.  )3(
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نعت التجارة مع الدولة التي يقع فيها  جتعل تنفيذ الرحلة م�ستحياًل, اأو اإذا ممُ
اأحد ميناءي ال�ضحن اأو التفريغ”.

ف�سخ اإجارة النقل الربي وعدم ا�ستحقاق الناقل الأجرة اإذا مل يبداأ الناقل . 5
بالنقل وكانت ال�ضلطات منعت النقل ب�ضبب الوباء.

نقل  لن�ضاط  املنظمة  اللئحة  املادة )70( من  الفقرة )4( من  فقد ن�ست 
»ل  الربية)1(:  الطرق  على  ال�ساحنات  وتاأجري  ال�سحن  وو�سطاء  الب�سائع 
ي�ستحق الناقل اأجرة النقل كما ل يحق له املطالبة باأية تعوي�سات اإذا حالت 
اأي قوة قاهرة دون البدء يف عملية النقل, ما مل يتم التفاق يف عقد النقل 

على خالف ذلك«.

املطلب الثاين
تطبيقات ق�سائية متعلقة باأثر الوباء على عقد االإجارة

العربية  اململكة  حماكم  يف  الق�ضائية  التطبيقات  بع�س  �ضاأذكر  املطلب  هذا  يف 
ال�ضعودية املتعلقة باملو�ضوع, ومبا اأن بع�س التطبيقات طويلة فيتعذر اإرفاقها بكاملها 
ا لكل تطبيق مع نقٍل الأبرز ما جاء يف احلكم ما له  يف البحث؛ لذا �ضاأورد ملخ�ضً

علقة باملو�ضوع.

التطبيق االأول: لزوم عقد االإجارة وعدم ف�سخه باالأعذار اخلا�سة))).

املحكمة العامة بالريا�س

رقم الق�سية: 34473558 تاريخها: 1434/12/18هـ

حمكمة اال�ضتئناف مبنطقة الريا�س
ال�سادرة بقرار وزير النقل رقم 122-41-1 وتاريخ 1441/5/7هـ.  )1(

اأوردت هذا التطبيق هنا لأبني اأن املعمول به يف الق�ساء ال�سعودي لزوم عقد الإجارة, وقد �سبق بحث   )2(
امل�ضاألة فقهًيا يف املطلب االأول من املبحث االأول.
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رقم القرار: 35132711

تاريخه: 1435/1/30هـ

ملخ�ض الق�سية: 

طلب املدعي اإلزام املدعى عليه برد االأجرة التي �ضلمها له نظري ا�ضتئجاره لقاعة 
اأفراح مملوكة للمدعى عليه, وذلك لأنه مل يتمكن من النتفاع بها حلدوث حالة وفاة 
لديه, وبعر�س الدعوى على املدعى عليه اأقر ب�ضحتها, ودفع باأنه مل يوافق على اإلغاء 
احلجز, واأن منفعة القاعة كانت للمدعي يف املوعد املحدد, ومل ي�ستفد منها, ونظًرا 
لأن املدعي امتلك منفعة العني املوؤجرة, ولأن عقد الإجارة لزم للطرفني, ومل يمُقله 

املدعى عليه منه؛ لذا قرر القا�ضي رد دعوى املدعي لعدم ا�ضتحقاقه ما يدعيه.

مما جاء يف احلكم: 

“ومبا اأن عقد الإجارة عقد لزم بني الطرفني, وقد امتلك املدعي منفعتها, ومل 
يمُقله املدعى عليه, جاء يف املغني ج 5/ �س260: )والإجارة عقد لزم من الطرفني, 
وذلك  الراأي؛  واأ�ضحاب  وال�ضافعي  مالك  قال  وبهذا  ف�ضخها,  منهما  لواحد  لي�س 
الأنه عقد معاو�ضة, فكان الزًما كالبيع(؛ لذلك كله فقد رددت دعوى املدعي لعدم 

ا�ستحقاقه ما يدعيه, واأخليت �سبيل املدعى عليه يف هذه الدعوى”.

التطبيق الثاين: اعتبار االأعذار العامة �سبًبا لتعديل العقد)1).

املحكمة الإدارية بديون املظامل

رقم الق�سية 1/1146/ق لعام 1441هـ و1/1554/ق لعام 1415هـ

رقم احلكم البتدائي 15/د/3/1 لعام 1416هـ

رقم حكم هيئة التدقيق 5/ت/1 لعام 1417هـ

تاريخ اجلل�سة 1417/2/3هـ
الوباء من االأعذار العامة كما �ضبق بيانه يف املطلب الثاين من املبحث االأول.  )1(
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ملخ�ض الق�سية: 

مطالبة املدعية اإلزام املدعى عليها دفع املبالغ املالية التي دفعتها مقابل زيادة 
اأجور العمال يف دولة غينيا اأثناء تنفيذها املركز الإ�سالمي يف مدينة كوناكري حمل 
العقد املربم بينهما, وكذلك دفع املبالغ املدفوعة مقابل ال�ضرائب والر�ضوم اجلمركية 

على الوقود امل�ستعمل يف تنفيذ العقد.

وقد ت�سمنت اأ�سباب احلكم اأن مطالبة املدعية الأولى ت�ستند على نظرية الظروف 
اأما عن مطالبة  رد اجلوائح,  م�ساألة  الفقهاء عند  يذكره  ما  ت�سابه  والتي  الطارئة, 
املدعية الثانية فالن�س �ضريح يف العقد على اإعفاء املقاول من الر�ضوم وال�ضرائب 
مبوجب خطاب �ضفارة جمهورية غينيا, وعليه فل تتحمل املدعية ما دفعته من هذه 

الر�ضوم وال�ضرائب.

اأجور  الزيادة يف  قيمة  ن�سف  للمدعية  تدفع  اأن  عليها  املدعى  اإلزام  ذلك:  اأثر 
العمال, ومقابل الر�ضوم وال�ضرائب اجلمركية التي دفعتها املدعية.

مما جاء يف احلكم: 

اجلوائح التي ت�ضيب امللتزم  لرد  الطارئة  االأعذار  االإ�ضلم  فقهاء  ذكر  “وقد 
اأو يخفف عنه بع�س  بتنفيذ عقد معني, فيعفى ب�سببها املتعاقد من تنفيذ التزامه, 
التزامه, اأو يعو�س عما اأ�ضابه من اأ�ضرار ب�ضبب هذه االأعذار واجلوائح على التف�ضيل 
ف بع�س فقهاء احلنفية العذر  والتاأجيل املوجودين يف كتب الفقه االإ�ضلمي. وقد عرَّ
م�ضتحق  غري  �ضرر  بتحمل  اإال  العقد  موجب  على  امل�ضي  عن  العجز  باأنه:  الطارئ 
فها بع�س املالكية باأنها: »ا�سم لكل ما يجيح الإن�سان  بالعقد« اأهـ. اأما اجلائحة فقد عرَّ
 واأغلبها تدور حول هذا  اإلى اآخر التعاريف التي ذكرها الفقهاء  وينق�سه..« 
املعنى, ويمُفهم من كالمهم -بل اإن بع�سهم �سرح به- اأن املق�سود من النق�س ما كان 
ب�ضبب عام كاملطر والربد والقحط والعط�س واجلراد واجلي�س..., ومثله اخلوف العام 
الذي ينع تنفيذ اللتزام موؤقًتا...اإلى اآخر ما ذكروه من اأمثلة على الأعذار الطارئة 
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نظرية  متاثلها  واجلوائح  االأعذار  وهذه  االإن�ضان,  ي�ضيب  الذي  والنق�س  واجلوائح 
فت هذه النظرية باأنها: »كل حادث  الظروف الطارئة من القانون الو�ضعي, فقد ُعرِّ
عام لحق على تكوين العقد غري متوقع احل�سول عند التعاقد ينجم عنه اختالل بني 
املنافع املتولدة عن عقد يرتاخى تنفيذه اإلى اأجل اأو اآجال وي�سبح تنفيذ املدين -اأو 
امللتزم- للتزامه كما اأوجبه العقد مرهًقا له اإرهاًقا �سديًدا, ويتهدد بخ�سارة فادحة 
تخرج عن احلد املاألوف...« ولهذه النظرية اأربعة �ضروط هي: ال�ضرط االأول: اأن يكون 
ما  تف�سل  هناك فرتة  تكون  اأن  ب�ساأنه مرتاخًيا, مبعنى:  النظرية  تثار  الذي  العقد 
بني �سدور العقد وتنفيذه ومع ذلك فاإنه اإذا كان العقد غري مرتاٍخ وطراأت حوادث 
تطبيق  من  مينع  ما  هناك  فلي�س  مبا�ضرة  �ضدوره  عقب  عامة  ا�ضتثنائية  وظروف 
بعد  جند  اأن  الثاين:  ال�ضرط  الزًما.  ولي�س  غالب  �ضرط  ال�ضرط  هذا  الأن  النظرية؛ 
�ضدور العقد حوادث ا�ضتثنائية طارئة عامة مثل: الزالزل واحلروب وارتفاع باهظ 
يف االأ�ضعار وغري ذلك من االأمثلة. ال�ضرط الثالث: اأن تكون هذه احلوادث اال�ضتثنائية 
اإلى  اأو دفعها فال �سبيل  اأمكن توقعها  اأو دفعها. فاإذا  الو�سع توقعها  العامة لي�س يف 
تطبيق نظرية الظروف الطارئة. ال�ضرط الرابع: اأن جتعل هذه احلوادث والظروف 
الطارئة تنفيذ اللتزام مرهًقا ل م�ستحياًل, فاإن كان م�ستحياًل فاإن احلادث يعترب 

قوة قاهرة ينق�سي بها اللتزام ويف�سخ العقد”.

التطبيق الثالث: اعتبار الوباء من االأعذار العامة املوؤثرة يف العقود.

املحكمة الإدارية بديوان املظامل

رقم الق�سية 1/1885/ق لعام 1425هـ

رقم احلكم البتدائي 53/د/اإ/5 لعام 1425هـ

رقم حكم ال�ستئناف 381/اإ�س/1 لعام 1429هـ

تاريخ اجلل�سة 1429/8/29هـ
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ملخ�ض الق�سية: 

اإلزام املدعى عليها برد املبلغ الذي ح�ضمته منها مقابل غرامات  طلب املدعية 
التاأخري والإ�سراف عن العقد املربم بينهما لإن�ساء مدر�سة, وكانت املدعية قد تاأخرت 
يف تنفيذ امل�سروع مدة )140( يوًما عن امليعاد املحدد يف العقد, وقد بينت املدعية 
اأن �ضبب التاأخر يعود اإلى تاأخر اجلهة يف �ضرف معظم امل�ضتخل�ضات ما كان له اأثر 
مبا�ضر يف �ضري العمل وتنفيذه يف الوقت املحدد, وكذلك ب�ضبب انت�ضار مر�س حمى 
الوادي املت�سدع يف موقع العمل مما اأدى اإلى عدم انتظام وتواجد العمالة يف املوقع.

م�ضتحقاتها  من  ح�ضمته  الذي  املبلغ  للمدعية  ترد  باأن  اجلهة  اإلزام  ذلك:  اأثر 
مقابل غرامات التاأخري والإ�سراف.

مما جاء يف احلكم: 

ال�ضادر من اإحدى اإدارات املدعى عليها والقريبة من  اإن هذا اخلطاب  “وحيث 
موقع امل�ضروع قد اأكد على اأمرين مهمني يف تاأثر امل�ضروع ببع�س الظروف اخلارجة 
عن اإرادة املقاول, حيث اأكد هذا اخلطاب تاأثر امل�ضروع كما تاأثرت املنطقة بالكامل 
بظهور حمى الوادي املت�سدع وعدم انتظام وتواجد العمالة باملوقع, وحيث اإن ظهور 
املقاول  بها  ُيعذر  التي  الطارئة  الظروف  قبيل  ُتعد من  واالأمرا�س  االأوبئة  مثل هذه 
تاأخر املقاول من  الإدارية عند نظرها يف مدى  توؤخذ يف ح�سبان اجلهة  اأن  وينبغي 

عدمه...”.
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اخلامتة

يف نهاية هذا البحث اأذكر اأبرز النتائج, وهي على النحو الآتي: 

الوباء ا�ضم لكل مر�س عام.. 1

الإجارة: بيع منفعة معلومة باأجر معلوم.. 2

االإجارة عقٌد الزم, والراجح عدم ف�ضخ االإجارة باالأعذار اخلا�ضة.. 3

امل�ضالح . 4 كتعطل  �ضرٌر  منه  ينتج  الذي  هو  االإجارة  عقد  يف  املوؤثر  الوباء 
التجارية, اإما ب�ضبب خوف النا�س, اأو باأمر من الدولة خ�ضية تف�ضي املر�س.

الوباء الذي يرتتب عليه �ضرٌر من االأعذار العامة التي تعترب �ضبًبا لف�ضخ عقد . 5
الإجارة.

اأنه اإن اأمكن تعديل الأجرة مبا يحقق التوازن يف عقد الإجارة فهو اأولى من . 6
الف�سخ.

اأن تعديل عقد االإجارة اأو ف�ضخه ب�ضبب الوباء الذي يرتتب عليه �ضرر يندرج . 7
درء  وقاعدة  يمُزال,  ال�سرر  قاعدة  مثل:  الفقهية  القواعد  من  عدد  حتت 

املفا�ضد اأولى من جلب امل�ضالح, وقاعدة امل�ضقة جتلب التي�ضري.

اأن التاأخر يف املطالبة بف�ضخ عقد االإجارة ب�ضبب الوباء ال ُيلغي حق املت�ضرر . 8
يف املطالبة بالف�ضخ اأثناء الوباء؛ الأن الوباء ما ُيرجى زواله, فلي�س تاأخره 
اأو فعل يدل على الر�ضا  اأما اإذا �ضدر من امل�ضتاأجر قول  دليل على الر�ضا, 

في�سقط حقه يف املطالبة.

ب�ضبب . 9 االإجارة  عقد  تعديل  من  النظامية  الن�ضو�س  بع�س  يف  ورد  ما  اأن 
الظروف الطارئة ينطبق على الوباء الذي يرتتب عليه �ضرر الأحد العاقدين.
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الذي . 10 الوباء  �ضمنها  ومن   - العامة  االأعذار  اعتربت  الق�ضائية  االأحكام  اأن 
يرتتب عليه �ضرر- �ضبًبا لتعديل عقد االإجارة.

هذا واهلل اأعلم, و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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قائمة امل�سادر واملراجع

الإتقان والإحكام يف �سرح حتفة احلكام, حممد بن اأحمد بن حممد الفا�سي, . 1
ميارة )املتوفى: 1072هـ(, دار املعرفة.

ال�ضاماين, . 2 الب�ضرية, د. حممد  التي ت�ضيب  باالأوبئة  املتعلقة  الفقهية  االأحكام 
عام   ,18 العدد  طيبة,  جامعة  الإن�سانية,  والعلوم  لالآداب  طيبة  جامعة  جملة 

1440هـ, �س192-135.

الختيار لتعليل املختار, عبداهلل بن حممود بن مودود املو�سلي البلدحي احلنفي . 3
القاهرة, عام  دقيقة, مطبعة احللبي:  اأبو  )املتوفى: 683هـ( حتقيق: حممود 

1356هـ - 1937م.

اأ�ضنى املطالب يف �ضرح رو�س الطالب, زكريا بن حممد بن زكريا االأن�ضاري . 4
)املتوفى: 926هـ(, دار الكتاب الإ�سالمي.

�سامل . 5 بن  مو�سى  بن  اأحمد  بن  مو�سى  بن حنبل,  اأحمد  الإمام  فقه  الإقناع يف 
بن عي�سى بن �سامل احلجاوي املقد�سي )املتوفى: 968هـ( حتقيق: عبداللطيف 

حممد مو�سى ال�سبكي, دار املعرفة: بريوت - لبنان.

الأم, حممد بن اإدري�س بن العبا�س املطلبي القر�سي املكي )املتوفى: 204هـ( دار . 6
املعرفة: بريوت, عام 1410هـ.

بن . 7 علي  احل�ضن  اأبو  الدين  علء  اخللف,  من  الراجح  معرفة  يف  االإن�ضاف 
اإحياء  دار  885هـ(  )املتوفى:  احلنبلي  ال�ساحلي  الدم�سقي  املرداوي  �سليمان 

الرتاث العربي, ط2.

البحر الرائق �سرح كنز الدقائق, زين الدين بن اإبراهيم بن حممد, املعروف . 8
بابن جنيم امل�ضري )املتوفى: 970هـ( دار الكتاب االإ�ضلمي, ط2.
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بداية املجتهد ونهاية املقت�سد, حممد بن اأحمد بن حممد بن اأحمد بن ر�سد . 9
القرطبي ال�سهري بابن ر�سد احلفيد )املتوفى: 595هـ( دار احلديث: القاهرة, 

عام 1425هـ - 2004م.
اأحمد . 10 اأبو بكر بن م�ضعود بن  ال�ضرائع, علء الدين  بدائع ال�ضنائع يف ترتيب 

الكا�ساين احلنفي )املتوفى: 587هـ(, دار الكتب العلمية, ط2, عام 1406هـ - 
1986م.

البدر املنري يف تخريج الأحاديث والأثار الواقعة يف ال�سرح الكبري, �سراج الدين . 11
امللقن  بابن  املعروف  امل�سري  ال�سافعي  اأحمد  بن  علي  بن  عمر  حف�س  اأبو 
للن�سر  الهجرة  دار  واآخرون,  الغيط  اأبو  م�سطفى  حتقيق:  804هـ(  )املتوفى: 

والتوزيع: الريا�س, ط1, عام 1425هـ-2004م.
ويل . 12 التُّ�سمُ احل�سن  اأبو  علي,  بن  عبدال�سالم  بن  علي  التحفة,  �سرح  يف  البهجة 

العلمية:  الكتب  دار  �ضاهني,  عبدالقادر  حممد  حتقيق:  1258هـ(,  )املتوفى: 
بريوت - لبنان, ط1, عام 1418هـ - 1998م.

تاج العرو�س من جواهر القامو�س, حمّمد بن حمّمد بن عبدالرّزاق احل�سيني . 13
بيدي )املتوفى: 1205هـ(, دار الهداية. الزَّ

يو�سف . 14 بن  القا�سم  اأبي  بن  يو�سف  بن  حممد  خليل,  ملخت�سر  والإكليل  التاج 
العبدري الغرناطي املواق املالكي )املتوفى: 897هـ(, دار الكتب العلمية, ط1, 

عام 1416هـ-1994م.
تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق, عثمان بن علي بن حمجن البارعي احلنفي . 15

)املتوفى: 743 هـ( املطبعة الكربى االأمريية: القاهرة, ط1, عام 1313هـ.
الهيتمي, . 16 حجر  بن  علي  بن  حممد  بن  اأحمد  املنهاج,  �سرح  يف  املحتاج  حتفة 

املكتبة التجارية الكربى: م�سر, عام 1357 هـ - 1983 م.
التعريفات الفقهية, حمد عميم االإح�ضان املجددي الربكتي, دار الكتب العلمية, . 17

عام 1424هـ - 2003م.
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التعريفات, علي بن حممد بن علي الزين ال�سريف اجلرجاين )املتوفى: 816هـ( . 18
دار الكتب العلمية: بريوت -لبنان, ط1, عام 1403هـ -1983م.

اإلى . 19 نقله  )املتوفى: 1300هـ(  وِزي  دمُ اآن  بيرت  رينهارت  العربية,  املعاجم  تكملة 
الثقافة  وزارة  اخلياط,  وجمال  النَعيمي  �َضليم  حممد  عليه:  وعلق  العربية 

واالإعلم: العراق, ط1, من عام 1979 اإلى 2000م.
جامع الأمهات, عثمان بن عمر بن اأبي بكر بن يون�س, اأبو عمرو جمال الدين ابن . 20

اأبو عبدالرحمن الأخ�سر  646هـ( حتقيق:  احلاجب الكردي املالكي )املتوفى: 
االأخ�ضري, اليمامة للطباعة والن�ضر والتوزيع, ط2, عام 1421هـ - 2000م.

ِمي . 21 َجرْيَ البمُ عمر  بن  حممد  بن  �سليمان  املنهج,  �سرح  على  البجريمي  حا�سية 
امل�سري ال�سافعي )املتوفى: 1221هـ( مطبعة احللبي, عام 1369هـ - 1950م.

الد�سوقي . 22 عرفة  بن  اأحمد  بن  حممد  الكبري,  ال�سرح  على  الد�سوقي  حا�سية 
املالكي )املتوفى: 1230هـ( دار الفكر.

ال�ضافعي, علي بن حممد بن حممد بن . 23 االإمام  الكبري يف فقه مذهب  احلاوي 
450هـ( حتقيق: علي  باملاوردي )املتوفى:  ال�ضهري  البغدادي,  الب�ضري  حبيب 
اأحمد عبداملوجود, دار الكتب العلمية: بريوت - لبنان,  حممد معو�س وعادل 

ط1, عام 1419 هـ -1999 م.
الدر النقي يف �ضرح األفاظ اخلرقي, جمال الدين اأبو املحا�ضن يو�ضف بن ح�ضن . 24

)املتوفى:  املربد  بابن  املعروف  ال�ساحلي  الدم�سقي  احلنبلي  عبدالهادي  بن 
909 هـ( حتقيق: ر�ضوان خمتار بن غربية, دار املجتمع للن�ضر والتوزيع: جدة - 

اململكة العربية ال�ضعودية, ط2, عام 1411هـ - 1991م.
ال�سهري . 25 املالكي  عبدالرحمن  بن  اإدري�س  بن  اأحمد  الدين  �سهاب  الذخرية, 

الغرب  دار  واآخرون,  حجي  حممد  حتقيق:  684هـ(  )املتوفى:  بالقرايف 
االإ�ضلمي: بريوت, ط1, عام 1994هـ.

عابدين . 26 عبدالعزيز  بن  عمر  بن  اأمني  حممد  املختار,  الدر  على  املحتار  رد 
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الفكر: بريوت, ط2, عام 1412هـ  الدم�سقي احلنفي )املتوفى: 1252هـ( دار 
- 1992م.

رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني, اأبو زكريا حميي الدين يحيى بن �ضرف النووي . 27
ط3,  بريوت,  االإ�ضلمي:  املكتب  ال�ضاوي�س,  زهري  حتقيق:  676هـ(  )املتوفى: 

عام 1412هـ - 1991م.
�سم�س . 28 �سعد  بن  اأيوب  بن  بكر  اأبي  بن  العباد, حممد  املعاد يف هدي خري  زاد 

ط27,  بريوت,  الر�ضالة:  موؤ�ض�ضة  751هـ(  )املتوفى:  اجلوزية  قيم  ابن  الدين 
عام 1415هـ - 1994م.

رقاين على خمت�سر خليل, عبدالباقي بن يو�سف بن اأحمد الزرقاين . 29 �سرح الزُّ
الكتب  دار  اأمني,  حممد  عبدال�ضلم  حتقيق:  1099هـ(  )املتوفى:  امل�سري 

العلمية: بريوت - لبنان, ط1, عام 1422هـ - 2002م.
امل�سري . 30 احلجري  الأزدي  �سالمة  بن  حممد  بن  اأحمد  الآثار,  معاين  �سرح 

وحممد  النجار  زهري  حممد  حتقيق:  321هـ(  )املتوفى:  بالطحاوي  املعروف 
�ضيد جاد احلق, عامل الكتب, ط1, عام 1414هـ.

بن حماد اجلوهري . 31 اإ�سماعيل  ن�سر  اأبو  العربية,  و�سحاح  اللغة  تاج  ال�سحاح 
الفارابي )املتوفى: 393هـ( حتقيق: اأحمد عبدالغفور عطار, دار العلم للماليني: 

بريوت, ط4, عام 1407هـ  - 1987م.
�سحيح البخاري= اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�سر من اأمور ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص . 32

و�سننه واأيامه, حممد بن اإ�سماعيل البخاري اجلعفي, حتقيق: حممد زهري ابن 
نا�ضر النا�ضر, دار طوق النجاة, ط1, عام 1422هـ. 

اإلى ر�سول . 33 العدل  العدل عن  بنقل  ال�سحيح املخت�سر  امل�سند  �سحيح م�سلم= 
ملسو هيلع هللا ىلص, م�سلم بن احلجاج الق�سريي الني�سابوري )املتوفى: 261هـ( حتقيق:  اهلل 

حممد فوؤاد عبدالباقي, دار اإحياء الرتاث العربي: بريوت.
بن . 34 حممد  بن  عبدالكرمي  الكبري,  بال�سرح  املعروف  الوجيز  �سرح  العزيز 
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عو�س  حممد  علي  حتقيق:  623هـ(  )املتوفى:  القزويني  الرافعي  عبدالكرمي 
عام  ط1,  لبنان,   - بريوت  العلمية:  الكتب  دار  عبداملوجود,  اأحمد  وعادل 

1417هـ - 1997م.
عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة, حممد جلل الدين عبداهلل بن . 35

616هـ( حتقيق:  جنم بن �ضا�س بن نزار اجلذامي ال�ضعدي املالكي )املتوفى: 
عام  ط1,  لبنان,   - بريوت  االإ�ضلمي:  الغرب  دار  حلمر,  حممد  بن  حميد 

1423هـ - 2003م.
الزخم�ضري . 36 اأحمد,  بن  عمرو  بن  حممود  واالأثر,  احلديث  غريب  يف  الفائق 

الف�سل  اأبو  البجاوي -حممد  جار اهلل )املتوفى: 538هـ( حتقيق: علي حممد 
اإبراهيم, دار املعرفة: لبنان, ط2.

الفكر, ط2, . 37 دار  البلخي,  الدين  نظام  برئا�ضة  علماء  الهندية, جلنة  الفتاوى 
عام 1310هـ.

فتح الباري �سرح �سحيح البخاري, اأحمد بن علي بن حجر اأبو الف�سل الع�سقالين . 38
ال�ضافعي, حتقيق: حمب الدين اخلطيب دار املعرفة: بريوت, عام 1379هـ.

فتح القدير, كمال الدين حممد بن عبدالواحد ال�سيوا�سي املعروف بابن الهمام . 39
)املتوفى: 861هـ( دار الفكر.

الفريوزاآبادى . 40 يعقوب  بن  حممد  طاهر  اأبو  الدين  جمد  املحيط,  القامو�س 
)املتوفى: 817هـ( حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف موؤ�ض�ضة الر�ضالة باإ�ضراف: 
و�سي, موؤ�س�سة الر�سالة للطباعة والن�سر والتوزيع: بريوت -  حممد نعيم العرق�سمُ

لبنان, ط8, عام 1426 هـ - 2005 م.
قرارات جممع الفقه الإ�سالمي مبكة املكرمة, الدورات من الأولى اإلى ال�سابعة . 41

الإ�سالمي  العامل  رابطة  ط2,  1977-2004م(,  1424هـ/   -1398( ع�سرة 
املجمع الفقهي الإ�سالمي.

ك�ساف القناع عن منت الإقناع, من�سور بن يون�س بن �سالح الدين ابن ح�سن بن . 42
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اإدري�س البهوتى احلنبلى )املتوفى: 1051هـ( دار الكتب العلمية.
ال�ضاحنات . 43 وتاأجري  ال�ضحن  وو�ضطاء  الب�ضائع  نقل  لن�ضاط  املنظمة  اللئحة 

وتاريخ   1-41-122 رقم  النقل  وزير  بقرار  ال�سادرة  الربية  الطرق  على 
1441/5/7هـ.

الوليد ابن . 44 اأبو  اأحمد بن حممد بن حممد,  ل�سان احلكام يف معرفة الأحكام, 
ْحَنة الثقفي احللبي )املتوفى: 882هـ( البابي احللبي: القاهرة, ط2, عام  ال�سِّ

1393هـ - 1973م.
الأن�ساري . 45 منظور  ابن  الدين  على, جمال  بن  مكرم  بن  العرب, حممد  ل�سان 

الرويفعى الإفريقى )املتوفى: 711هـ( دار �ضادر: بريوت, ط3, عام 1414 هـ.
ما يفعله الأطباء والداعون بدفع �سر الطاعون, مرعي بن يو�سف بن اأبى بكر بن . 46

اأحمد الكرمى املقد�سي احلنبلى )املتوفى: 1033 هـ( دار الب�سائر الإ�سالمية 
للطباعة والن�ضر والتوزيع: بريوت - لبنان, ط1, 1421 هـ - 2000 م.

)املتوفى: . 47 ال�ضرخ�ضي  االأئمة  �ضم�س  �ضهل  اأبي  بن  اأحمد  بن  حممد  املب�ضوط, 
483هـ( دار املعرفة: بريوت, عام 1414هـ - 1993م.

جمموع الفتاوى, تقي الدين اأبو العبا�س اأحمد بن عبداحلليم بن تيمية احلراين . 48
)املتوفى: 728هـ( حتقيق: عبدالرحمن بن حممد بن قا�سم, جممع امللك فهد 
عام  ال�سعودية,  العربية  اململكة   - النبوية  املدينة  ال�سريف:  امل�سحف  لطباعة 

1416هـ - 1995م.
املجموع �سرح املهذب, اأبو زكريا حميي الدين يحيى بن �سرف النووي )املتوفى: . 49

676هـ( دار الفكر.
املحلى بالآثار, علي بن اأحمد بن �سعيد بن حزم الأندل�سي القرطبي الظاهري . 50

)املتوفى: 456هـ( دار الفكر: بريوت.
م�سند الإمام اأحمد بن حنبل, اأبو عبداهلل اأحمد بن حممد بن حنبل بن هالل . 51
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بن اأ�سد ال�سيباين )املتوفى: 241هـ( حتقيق: �ضعيب االأرنوؤوط واآخرون, موؤ�ض�ضة 
الر�ضالة, ط1, 1421 هـ - 2001 م.

الفيومي . 52 علي  بن  حممد  بن  اأحمد  الكبري,  ال�ضرح  غريب  يف  املنري  امل�ضباح 
)املتوفى: نحو 770هـ( املكتبة العلمية: بريوت. 

مطالب اأويل النهى يف �ضرح غاية املنتهى, م�ضطفى بن �ضعد بن عبده الرحيبانى . 53
احلنبلي )املتوفى: 1243هـ( املكتب االإ�ضلمي, ط 2, 1415هـ - 1994م.

معجم اللغة العربية املعا�سرة 2392/3.. 54
النفائ�س . 55 دار  قنيبي,  وحامد �سادق  قلعجي  روا�س  الفقهاء, حممد  لغة  معجم 

للطباعة والن�ضر والتوزيع, ط2, 1408هـ - 1988م.
مغني املحتاج اإلى معرفة معاين األفاظ املنهاج, �سم�س الدين, حممد بن اأحمد . 56

977هـ( دار الكتب العلمية, ط1, عام  اخلطيب ال�ضربيني ال�ضافعي )املتوفى: 
1415هـ - 1994م.

املغني, موفق الدين عبداهلل بن اأحمد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقد�سي . 57
ثم الدم�سقي احلنبلي )املتوفى: 620هـ( مكتبة القاهرة, عام 1388هـ- 1968م.

التجيبي . 58 وارث  بن  اأيوب  بن  �سعد  بن  خلف  بن  �سليمان  املوطاأ,  �سرح  املنتقى 
ط1,  م�ضر,  ال�ضعادة:  مطبعة  474هـ(  )املتوفى:  الأندل�سي  الباجي  القرطبي 

1332هـ.
املنثور يف القواعد الفقهية, بدر الدين حممد بن عبداهلل بن بهادر الزرك�سي . 59

)املتوفى: 794هـ( وزارة االأوقاف الكويتية, ط2, عام 1405هـ - 1985م.
منح اجلليل �سرح خمت�سر خليل, حممد بن اأحمد بن حممد علي�س, اأبو عبداهلل . 60

املالكي )املتوفى: 1299هـ( دار الفكر: بريوت, عام 1409هـ - 1989م.
املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج, اأبو زكريا حميي الدين يحيى بن �سرف . 61

النووي )املتوفى: 676هـ( دار اإحياء الرتاث العربي: بريوت, ط2, عام 1392هـ.
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املهذب يف فقه الإمام ال�سافعي, اإبراهيم بن علي بن يو�سف ال�سريازي )املتوفى: . 62
476هـ( دار الكتب العلمية.

بن . 63 حممد  بن  حممد  الدين  �ضم�س  خليل,  خمت�ضر  �ضرح  يف  اجلليل  مواهب 
عيني املالكي )املتوفى:  عبدالرحمن الطرابل�سي املغربي, املعروف باحلطاب الرُّ

954هـ( دار الفكر, ط3, عام 1412هـ - 1992م.
مو�سوعة ك�ساف ا�سطالحات الفنون والعلوم, حممد بن علي بن حممد الفاروقي . 64

لبنان  بعد 1158هـ( حتقيق: علي دحروج, مكتبة  التهانوي )املتوفى:  احلنفي 
نا�ضرون: بريوت, ط1, عام 1996م.

موطاأ الإمام مالك, مالك بن اأن�س بن مالك بن عامر الأ�سبحي املدين )املتوفى: . 65
179هـ( حتقيق: حممد فوؤاد عبدالباقي, دار اإحياء الرتاث العربي: بريوت - 

لبنان, عام 1406 هـ - 1985 م.
66 .https://www.webteb.com :موقع )ويب( طب على االنرتنت
موقع منظمة ال�ضحة العاملية على االنرتنت, مر�س فريو�س كورونا )كوفيد-19(: . 67

 https://www.who.int/ar/home

وتاريخ . 68 )م/33(  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  التجاري  البحري  النظام 
1440/4/5هـ.

نظام املناف�سات وامل�سرتيات احلكومية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/128( . 69
وتاريخ 1441/11/13هـ.

اأطروحة . 70 العقد,  يف  القت�سادي  التوازن  يف  واأثرها  الطارئة  الظروف  نظرية 
مقدمة ال�ضتكمال متطلبات احل�ضول على درجة املاج�ضتري يف القانون اخلا�س, 

خمي�س �سالح املن�سوري, جامعة الإمارات العربية املتحدة, عام 2017م.
والقانون . 71 لالقت�ساد  املغربية  املجلة  مهدي,  حممد  الطارئة,  الظروف  نظرية 

املقارن جامعة القا�ضي عيا�س, العدد 15, عام 1991م.
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اأحمد . 72 العبا�س  اأبي  بن  حممد  الدين  �سم�س  املنهاج,  �سرح  اإلى  املحتاج  نهاية 
عام  بريوت,  الفكر:  دار  1004هـ(  )املتوفى:  الرملي  الدين  �سهاب  حمزة  بن 

1404هـ - 1984م.
حممد . 73 بن  يو�ضف  بن  عبداهلل  بن  عبدامللك  املذهب,  دراية  يف  املطلب  نهاية 

املنهاج,  دار  الّديب,  حممود  عبدالعظيم  حتقيق:  478هـ(  )املتوفى:  اجلويني 
ط1, عام 1428هـ-2007م.

505هـ( . 74 )املتوفى:  الطو�ضي  الغزايل  حممد  بن  حممد  املذهب,  يف  الو�ضيط 
حتقيق: اأحمد حممود اإبراهيم وحممد حممد تامر, دار ال�ضلم: القاهرة, ط, 

عام 1417هـ.
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني, احلمد هلل الذي خلق ف�ّسوى, وقّدر فهدى, واأخرج املرعى, 
فجعله غثاًء اأحوى, له احلمد يف الأولى والآخرة وهو على كل �سيء قدير, واأ�سهد اأن ل 
اإله اإال اهلل وحده ال �ضريك له, واأن حممًدا عبده ور�ضوله, اأدى االأمانة, وبلغ الر�ضالة, 

ون�سح الأمة, ف�سلى اهلل عليه, وعلى اآله, و�سحبه و�سلم, اأما بعد: 

فمن �ضنن اهلل الكونية يف اأر�ضه اأن يبتلي عباده ويختربهم, وذلك بعدة ابتلءات 
االأنف�س  بنق�س  اأو  اأخرى,  تارة  وباجلوع  تارة,  باالأمرا�س  تكون  فقد  واختبارات, 

والأموال, وذلك م�سداًقا لقوله : )ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ( ]البقرة: 155[.

ومن ذلك ما ير به العامل اليوم من هجوم فريو�س كورونا امل�ستجد )كوفيد-19(؛ 
حيث ال يعلم عن هذا الفريو�س اأحد, وال يعلم نوعه, وال ي�ضبط اأعرا�ضه, وال يعرف 
دواءه الأطباء, فريو�س م�ستجد �سريع النتقال والنت�سار اأثر على العامل باأ�سره �سحًيا 
واقت�سادًيا واجتماعًيا, ومن هنا كان لزاًما على العبد اأن ي�ست�سعر نعمة العافية, فهي 

من اأجل نعم الدنيا والآخرة.

عن �ضلمة بن عبيداهلل بن حم�ضن اخلطمي عن اأبيه قال: قال ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»من اأ�سبح منكم اآمًنا يف �سربه, معافى يف ج�سده, عنده قوت يومه, فكاأمنا حيزت 

له الدنيا«)1(.
اأخرجه البخاري يف الأدب املفرد حديث رقم )230(, باب: من اأ�سبح اآمًنا يف �سربه )127(, والرتمذي   )1(

يف �سننه حديث رقم )2346(, اأبواب الزهد )574/4(, وقال عنه: هذا حديث ح�ضٌن غريب.
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ولذا كان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ي�ساأل ربه العافية يف بدنه, و�سمعه, وب�سره.

عن عائ�سة ل قالت: كان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »اللهم عافني يف ج�سدي, وعافني 
يف ب�سري, واجعله الوارث مني«)1(.

وكان يتعوذ من املر�س.

اأعوذ بك من الرب�س, واجلنون,  اإين  ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول: »اللهم  اأن النبي  اأن�س  عن 
واجلذام, و�سيئ الأ�سقام«)2(.

ومن االآثار العظمى لهذا املر�ض: تاأثريه على اقت�ساد الدول, فقد اأثر على توافر 

تزايد  مع  ال�سلع  بع�س  انعدام  حول  ال�سائعات  وكرثت  وال�سحية,  الغذائية,  ال�سلع 
املر�س, ومن هنا جلاأ بع�س التجار اإلى احتكار ال�ضلع, ومنعها من النا�س؛ بغية رفع 
�سعرها وقت حاجتها, ومن هنا كانت احلاجة داعية لدرا�سة بع�س امل�سائل الفقهية 
حول تلك الق�سايا, وذلك ما عزمت عليه يف هذه الدرا�سة املخت�سرة, وعنونت لها بـ 

»الحتكار يف ظل تف�سي فريو�س وباء كورونا )كوفيد - 19(.

اأهمية املو�سوع، واأ�سباب اختياره: 

• تاأثري انت�سار وباء كورونا )كوفيد - 19( على حياة النا�س القت�سادية.	

• حاجات النا�س ل تنقطع, ويتاأكد ذلك يف اأوقات الأزمات, وانقطاعها, اأو تغري 	
�سّر بالنا�س. اأ�سعارها ممُ

• اإبراز �سمولية ال�سريعة الإ�سالمية, وح�سورها يف كل زمان.	

• وجود بع�س املمار�ضات اخلاطئة يف ظل تف�ضي وباء كورونا )كوفيد - 19(.	
اأخرجه الرتمذي يف �سننه حديث رقم )3480(, اأبواب الدعوات, )395/5(, وقال عنه: هذا حديث   )1(

غريب.
يف  باب:  القراآن,  ف�سائل  اأبواب  ال�سالة,  كتاب   ,)1554( رقم  حديث  �سننه  يف  داود  اأبو  اأخرجه   )2(
ال�ستعاذة )650/2(, والإمام اأحمد يف م�سنده حديث رقم )13004(, يف م�سند الإمام اأن�س بن مالك 

�س )309/20(.
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اأهداف املو�سوع: 

يهدف بحث املو�ضوع اإلى بيان االآتي: 

• بيان ما يجري فيه الحتكار, وعالقته مبا يمُحتكر يف اأزمة كورونا )كوفيد - 19(.	

• اإي�ساح عقوبة املحتكر, مع بيان نوعها.	

• عر�س بع�س التطبيقات املعا�ضرة لعقوبة االحتكار.	

الدرا�سات ال�سابقة للمو�سوع: 

بع�س  وجدت  املحكمة,  والبحوث  العلمية,  الر�سائل  �سجالت  يف  البحث  بعد 
الر�ضائل, والبحوث التي يكون بينها وبني مو�ضوع البحث بع�س الت�ضابه, ومنها: 

• الحتكار.. درا�سة فقهية مقارنة, للدكتور: اأحمد عرفة, جامعة الأزهر.	

• فقه الأخبار يف حكم الحتكار.. درا�سة فقهية مقارنة, للدكتور: علي اجلنيدي, 	
جامعة عدن.

• اأحكام الحتكار.. درا�سة فقهية مقارنة, للدكتور: حممد حلمي ال�سيد عي�سى.	

• الحتكار واآثاره يف الفقه الإ�سالمي, لـلدكتور: قحطان عبدالرحمن الدوري, 	
جامعة بغداد.

• حماية امل�ستهلك يف الفقه الإ�سالمي, للدكتور: حممد اأحمد اأبو ال�سيد اأحمد, 	
جامعة الأزهر.

• العتيبي, جامعة 	 نوار  بن  فهد  لـلدكتور:  املناف�سة,  نظام  الحتكار يف  جترمي 
الأمري نايف للعلوم الأمنية.

والأحكام  التعريف,  ب�سكل عام من حيث  الحتكار  تناولت  البحوث  كل هذه 
الفقهية املتعلقة به, ويف هذا البحث تركزت الدرا�سة على ما يخت�س بزمن 

الوباء.
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• غازي 	 اإ�ضماعيل  للدكتور:  املعا�ضرة,  امل�ضتجدات  �ضوء  يف  الدواء  احتكار 
مرحبا, جامعة اأم القرى, جملة العلوم ال�سرعية.

ركزت هذه الدرا�سة على احتكار الدواء فقط من حيث احتكاره, اأو احتكار املواد 
الداخلة يف ت�سنيعه, وبيان اأ�سباب واآثار احتكاره, بينما يف هذه الدرا�سة تناولت كل 

ما يت�سور احتكاره زمن الوباء مما تدعو احلاجة اإليه.

خطة البحث: 

انتظم البحث يف: مقدمة, ومتهيد, ومبحثني, وخامتة.

التمهيد: التعريف مب�سطلحات البحث, ووباء كورونا )كوفيد - 19(, وفيه مطلبان: 

املطلب االأول: تعريف االحتكار.

املطلب الثاين: تعريف الوباء, و�ضروطه.

وفيه   ,)19  - )كوفيد  كورونا  وباء  ظل  يف  الحتكار  فيه  يجري  ما  الأول:  املبحث 
مطلبان: 

املطلب االأول: ما يجري فيه االحتكار.

• �سورة امل�ساألة.	

• حترير حمل النزاع.	

• الأقوال يف امل�ساألة. 	

• اأدلة الأقوال.	

• الرتجيح.	

املطلب الثاين: احتكار ال�ضلع زمن فريو�س كورونا )كوفيد - 19(.

املبحث الثاين: عقوبة الحتكار, وفيه مطلبان: 
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املطلب االأول: عقوبة االحتكار.

املطلب الثاين: تطبيقات معا�ضرة على عقوبة االحتكار.

اخلامتة: وفيها اأبرز النتائج.

منهج البحث: 

نهجت يف هذا البحث املنهج املتبع يف درا�سة امل�سائل الفقهية, وهو كالآتي: 

•  جمعت املادة العلمية من مظانها عن طريق ال�ستقراء.	

•  �ضورت امل�ضاألة؛ ليت�ضح املق�ضود منها, وبيان موا�ضع االتفاق فيها باأدلتها, 	
وموا�ضع االختلف بذكر االأقوال من املذاهب االأربعة, واال�ضتدالل على ذلك, 
وبيان ما يرد من مناق�سات, وما يجاب عنها به اإن وجدت, ثم ذكرت الراجح 

مع بيان �ضبب الرتجيح. 

•  وثقت من امل�سادر املعتربة.	

•  عزوت الآيات اإلى �سورها, وخّرجت الأحاديث من م�سادرها, وحكمت عليها, 	
وبينت درجتها.

•  ذكرت خامتة �ضّمنتها خل�ضة البحث, ونتائجه.	

•  ذّيلت البحث بفهر�س امل�سادر, واملراجع.	

هذا, وقد بذلت فيه جهدي, فما كان فيه من حق و�سواب فمن اهلل, وما كان غري 
ذلك فمن نف�سي وال�سيطان, واأ�ستغفر اهلل منه.

و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد, وعلى اآله, و�سحبه, و�سلم.
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التمهيد

التعريف مب�سطلحات البحث، 
ووباء كورونا )كوفيد - 19(

وفيه مطلبان: 

املطلب االأول
تعريف االحتكار

اأواًل: االحتكار لغة: 

اأ�سل احلكرة: اجلمع, والإم�ساك, واملادة )ح ك ر( تدل على الظلم, والإ�ساءة, 

واإدخال امل�سقة, احتكر زيد الطعام: اإذا حب�سه اإرادة الغالء, وال�سم احلكرة.

جاء يف امل�سباح املنري: “مثل الفرقة من الفرتاق”)1(.

ويف القامو�س املحيط: “احلكر: الظلم, واإ�ساءة املعا�سرة والفعل, وبالتحريك: ما 
احتكر, اأي: احتب�س انتظاًرا لغالئه”)2(.

فيغلو,  ليقل  وحب�ضه؛  ا�ضرتاه,  اأي:  كذا,  فهو  طعاًما,  احتكر  “من  النهاية:  ويف 
واأ�سل احلكرة: اجلمع, والإم�ساك”)3(.

ويف ل�سان العرب: “احلكر: ادخار الطعام؛ للرتب�س, و�ضاحبه حمتكر”)4(.
امل�سباح املنري )175/11(.  )1(
القامو�س املحيط )12/2(.  )2(

النهاية يف غريب احلديث )417/1(.  )3(
ل�سان العرب )149/1(.  )4(
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ثانًيا: االحتكار فقهًيا: 

• ُعّرف عند احلنفية بتعريفات بناء على اختالفهم: 	

اأربعني  الغالء  اإلى  وحب�سه  ونحوه,  طعام  “ا�سرتاء  عابدين:  ابن  حا�سية  ففي 
يوًما”)1(.

ا للغالء”)2(. ويف العناية: “حب�س الأقوات مرتّب�سً

ا للغلء”)3(. ويف الكفاية: “حب�س الطعام من ف�ضطاط امل�ضلمني مرتب�ضً

ويف البدائع: “اأن ي�سرتي طعاًما يف م�سر, ويتنع عن بيعه”)4(.

فعلماء احلنفية خمتلفون فيما يجري فيه الحتكار, فعند اأبي يو�سف يجري يف 
قوت  يف  اإل  الحتكار  يجري  ل  حممد:  وعند  ل,  اأو  كان,  قوًتا  بالعامة  ي�سر  ما  كل 

النا�س, وعلف الدواب)5(.

• عند املالكية: 	

واأما  االأ�ضواق,  بتقلب  الربح  وطلب  للمبيع,  االدخار  هو:  “االحتكار  املنتقى:  يف 
الدخار للقوت, فلي�س من باب الحتكار”)6(.

ويف �سرح حدود ابن عرفة: “ما ُملك بعو�س ذهًبا, اأو ف�ضًة حمبو�ًضا الرتفاع �ضوق 
ثمنه”)7(.

وخال�سة القول يف التعريفات عند املالكية ذكرها يف البيان والتح�سيل: 
حا�سية ابن عابدين )717/6(.  )1(

الكفاية على الهداية )156/8(.  )2(

الكفاية على الهداية )499/8(.  )3(
البدائع )514/6(.  )4(

بدائع ال�سنائع )516/6(.  )5(
املنتقى )15/5(.  )6(

�سرح حدود ابن عرفة )75(.  )7(
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يجوز  ل  فاإنه  بالنا�س,  فيه  الحتكار  ي�سر  الذي  الوقت  بني  التفريق  “وهو: 
احتكار �سيء من الطعام وغريه, والختالف يف ذلك عند املالكية”)1(.

واأما اإن كان الوقت وقت �سعة ل ي�سر فيه الحتكار بالنا�س, فقد اختلف املالكية 
يف احتكار الطعام على اأربعة اأقوال: 

يف  الأطعمة-  من  ذلك  وغري  وال�سعري,  -القمح,  كلها  احتكارها  اإجازة  الأول: 
يف  القا�ضم  ابن  مذهب  وهذا  بالنا�س.  فيها  احلكرة  ت�ضر  ال  التي  االأوقات 

املدونة)2(.

املنع من احتكارها كلها جملة من غري تف�ضيل. وهذا مذهب مطرف,  الثاين: 
وابن املاج�سون.

الثالث: اإجازة احتكارها كلها ما عدا القمح, وال�ضعري. وهو رواية �ضعيب عن مالك.

والع�سل,  وال�سمن,  والفواكه,  الأدم,  عدا  من  كلها  احتكارها  من  املنع  الرابع: 
والتني, والزبيب, و�ضبه ذلك)3(.

• عند ال�سافعية: 	

ففي املهذب: “اأن يبتاع يف وقت الغالء, وي�سكه ليزداد”)4(.

ويف �سرح م�سلم يف ثمنه: “اأن ي�سرتي الطعام يف وقت الغالء للتجارة, ول يبيعه يف 
احلال, بل يّدخره؛ ليغلو ثمنه, فاأما اإذا جاءه من قريته, اأو ا�ضرتاه يف وقت الرخ�س, 
وادخره, اأو ابتاعه يف وقت الغالء كحاجته اإلى اأكله, اأو ابتاعه ليبيعه يف وقته, فلي�س 

باحتكار”)5(.
البيان والتح�سيل )360/7(.  )1(

ينظر: املدونة )123/10(.  )2(
ينظر: البيان والتح�سيل )361-360/7(.  )3(

ينظر: املهذب )292/1(.  )4(
�سرح النووي على �سحيح م�سلم )43/11(.  )5(
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بالعرف؛  فيه  والعربة  الغلء,  وقت  القوت  ي�ضرتي  اأن  “هو:  املحتاج:  ويف حتفة 
ليبيعه باأكرث من ثمنه للت�سييق حينئذ”)1(.

• عند احلنابلة: 	

يف املبدع: “الحتكار هو: �سراء الطعام حمتكًرا له للتجارة مع حاجة النا�س اإليه, 
في�سيق عليهم, ن�س عليه يف قوت اآدمي, وعنه: وما ياأكله النا�س, وعنه: اأو ي�سرهم 

ادخاره ب�ضرائه يف �ضيق”)2(.

ويف الك�ساف: “االحتكار يف القوت اأن ي�ضرتيه للتجارة, ويحب�ضه؛ ليقل, ويغلو”)3(.

واحلنابلة ي�ضرتطون للحتكار املحرم ثلثة �ضروط: 

 اأن ي�ضرتي, فلو جلب �ضيًئا, اأو اأدخل من غلته �ضيًئا, فادخره, فلي�س مبحتكر.. 1

 اأن يكون امل�سرتى قوًتا.. 2

 اأن ي�سيق على النا�س ب�سرائه, ول يح�سل الت�سييق اإل باأمرين: . 3

اأن يكون يف بلد ي�سيق باأهله الحتكار. اأ- 

والرخ�س على  الت�ساع  ا�سرتاه حال  اإن  واأما  ال�سيق,  يكون يف حال  اأن  ب- 
وجه ل ي�سيق على اأحد, فال يحرم)4(.

ثالًثا: تعريف االحتكار يف ا�سطالح االقت�ساديني: 

خدمة لي�س لها بديل؛  اأو  ل�ضلعة,  الكلي  بالعر�س  موؤ�ض�ضة  اأو  فرد,  انفراد  “هو: 
اأو الكمية املعرو�ضة التي حتدد  اإما يف الثمن,  اأن يتحكم حتكًما مطلًقا  حيث ميكن 

اأق�سى ثمن يتحمله امل�ستهلك”)5(.
ينظر: حتفة املحتاج )317/4(.  )1(

ينظر: املبدع )47/4(.  )2(
ينظر: ك�ساف القناع )214/3(.  )3(

ينظر: املغني )283/4(.  )4(
ينظر: الأبعاد القت�سادية للمفهوم الإ�سالمي لالحتكار والآراء الفقهية فيه )12(.  )5(
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رابًعا: االحتكار يف ا�سطالح القانونيني: 

ونظام  امل�سروعة,  غري  املناف�سة  م�سطلح  الحتكار  على  القانون  علماء  يطلق 
الهيمنة, وهو و�ضع تكون من خلله املن�ضاأة, اأو جمموعة من�ضاآت قادرة على التاأثري 
الكلي  العر�س  من  متعينة  ن�ضبة  التحكم يف  ال�ضوق من خلل  ال�ضائد يف  ال�ضعر  يف 

ل�سلعة, اأو خدمة معينة يف ال�سناعة التي متار�س ن�ساطها فيها)1(.

االإ�ضرار  �ضرطه  من  املحّرم  االحتكار  اأن  يتبني  ال�ضابقة  التعاريف  خلل  ومن 
بالنا�س, فمتى ما كان االإ�ضرار متحقًقا عرًفا و�ضرًعا, فهو احتكار حمّرم, والتعريف 

املختار لالحتكار

يغلو  حتى  وبذله  بيعه,  عن  والمتناع  عمل,  اأو  منفعة,  اأو  مال,  حب�س  “هو: 
�ضعره غلء فاح�ًضا ب�ضبب قّلته, اأو انعدام وجوده يف مظاّنه, مع �ضدة حاجة النا�س, 

اأو الدولة, اأو احليوان اإليه”)2(.

ا للغالء”)3(. اأو يقال: “حب�س ما يت�سرر النا�س بحب�سه ترب�سً

ومن خالل هذين التعريفني ي�ستفاد ما يلي: 

الحتكار هو: حب�س ما يحتاج اإليه النا�س, �سواء اأكان طعاًما, اأم غريه مما . 1
يت�سرر النا�س بحب�سه.

 اأن الحتكار يتحقق يف اأية مدة -واإن قّلت.. 2

 مل يقيد كال التعريفني ما اإذا كانت املواد املحتكرة جملوبة -م�ستوردة- من . 3
اخلارج, اأو كانت موجودة يف �ضوق املدينة.

 اأظهر التعريف الأول احلاجة التي هي علة التحرمي يف الحتكار, فلي�س كل . 4
ظرف من الظروف يكون حب�س هذه الأ�سياء فيه احتكاًرا.
ينظر: جترمي الحتكار يف نظام املناف�سة ال�سعودي, لفهد نوار العتيبي )10(.  )1(

ينظر: بحوث مقارنة يف الفقه الإ�سالمي واأ�سوله لالأ�ستاذ فتحي الدريني )411/1(.  )2(
ينظر: الحتكار واآثاره يف الفقه الإ�سالمي لالأ�ستاذ قحطان عبدالرحمن الدوري )34(.  )3(
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 ل يقت�سر الحتكار على ال�سراء, بل يتعدى اإلى غريه, كاحتكار غلة ال�سيعة . 5
يخزنه عنده انتظاًرا للغالء.

عند . 6 ثمنه  لريفع  الرخ�س  اأو  الغالء,  عند  يمُ�سرتى  فيما  الحتكار  يتحقق   
احلاجة)1(.

املطلب الثاين

تعريف الوباء، و�صروط و�صف املر�ص به

تعريف الوباء لغة: 

“الوباء: الطاعون بالق�ضر واملد والهمز, وقيل: هو كل مر�س عام, وجمع املمدود 
اأوبئة, وجمع املق�ضور اأوباء, ويقال: وبئت االأر�س توباأ, من باب تعب وبًئا, مثل: فل�س, 

كرث مر�ضهما, فهي وبئة, ووبيئة”)2(.

تعريف الوباء ا�سطالًحا: 

ملر�س يف رقعة جغرافية ما فوق معدالته املعتادة  و�ضريع  مفاجئ  انت�ضار  “هو: 
يف املنطقة املعينة”)3(.

ا  وتعّرف منظمة ال�سحة العاملية الوباء باأنه: “و�ضع يكون فيه العامل باأكمله معر�ضً
على االأرجح لهذا املر�س, ورمبا يت�ضبب يف اإ�ضابة ن�ضبة من ال�ضكان باملر�س”)4(.

وي�ضرتط لو�ضف املر�س بالوباء �ضروط: 

�سرعة النت�سار, فاإذا كان التف�سي يف عدة دول �سمي جائحة.. 1

العدوى بني النا�س.. 2
ينظر: بحوث مقارنة يف الفقه الإ�سالمي واأ�سوله )411/1(, الحتكار واآثاره يف الفقه الإ�سالمي )34(.  )1(

ينظر: امل�سباح املنري )636/2(, ل�سان العرب )189/1(.  )2(
 https://www.wikiwand.com/ar/ينظر: القامو�س الطبي, موقع واي باك م�سني: واي_باك_مشين  )3(

 https://www.who.int/ar/ .ينظر: املوقع الر�سمي ملنظمة ال�سحة العاملية بتاريخ 2020/3/11م  )4(
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عدد النا�س املعر�ضني خلطر االإ�ضابة, فاإذا كان املر�س ي�ضتثني فئات معينة, . 3
اأو ي�ضيب �ضرائح حمددة, فل ي�ضمى وباء)1(.

فريو�ض كورونا امل�ستجد )كوفيد - 19): 

كلمة فريو�س الرتجمة العربية الدقيقة لها هي: حَمة, وجتمع على حمى, وحمات, 
واأما كورونا, فهي كلمة لتينية تعني: التاج, والإكليل, وعليه فالرتجمة العربية الدقيقة 

لفريو�س كورونا هي: )احلَمة التاجية()2(.

وُيعرف با�ضم املر�س التنف�ضي احلاد املرتبط بفريو�س كورونا امل�ضتجد. 

 )2 )كورونا  فريو�س  ي�ضببه  املن�ضاأ  حيواين  اإن�ضاين  تنف�ضي  مر�س  هو  )عل( 
املرتبط باملتالزمة التنف�سية احلادة ال�سديدة )�سار�س كوف 2(, اكتمُ�سف الفريو�س 
امل�ستجد اأول مرة يف مدينة ووهان ال�سينية عام 2019م, وانت�سر حول العامل م�سبًبا 

جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد.

وانت�ضار  التنف�س,  وال�ضعال, و�ضيق  للمر�س احلمى,  ال�ضائعة  االأعرا�س  تت�ضمن 
العدوى �سريع جًدا من �سخ�س اإلى اآخر بالقطريات التنف�سية الناجتة عن ال�سعال, 
جائحة  كورونا  فريو�س  تف�سي  اعتبار  العاملية  ال�سحة  منظمة  واأعلنت  العطا�س,  اأو 

عاملية, وحالة طوارئ)3(.
 https://www.who.int/ar/ :ينظر: املوقع الر�سمي ملنظمة ال�سحة العاملية  )1(

ينظر: جممع اللغة العربية مبكة, فتوى رقم )2445(.  )2(

ينظر: موقع منظمة ال�سحة العاملية f Viruses (ICTV) )باللغة االإجنليزية(. مار�س 2019 موؤر�سف   )3(
من الأ�سل يف 04 مار�س 2018. اطلع عليه بتاريخ 24 يناير 2020.

 “2017.012-015S” (xlsx). International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV)
)باللغة االإجنليزية(. اأكتوبر 2018م موؤر�سف من الأ�سل يف 14 مايو 2019. 

“ICTV Taxonomy history: Orthocoronavirinae”. International Committee on Tax- 
3 فرباير 2020. اطلع  onomy of Viruses (ICTV) )باللغة االإجنليزية(. موؤر�ضف من االأ�ضل يف 

عليه بتاريخ 24 يناير 2020.
 de Groot RJ, Baker SC, Baric R, Enjuanes L, Gorbalenya AE, تعدى اإلى الأعلى ل: اأب
Holmes KV, Perlman S, Poon L, Rottier PJ, Talbot PJ, Woo PC, Ziebuhr J (2011). 1
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 )RNA( بفريو�س  ال�سلة  ذات  فريو�سات  من  جمموعة  هي  الكورونا  وفريو�سات 
وت�ضبب  الفريو�ضات,  من  كبرية  اأ�ضرة  من  ت�ضكلت  الريبوزي-  النووي  احلم�س  -فريو�س 
ا يف الثدييات, والطيور, وينتقل الفريو�س بني الب�ضر من ال�ضخ�س امل�ضاب بالعدوى  اأمرا�ضً
اإلى �ضخ�س اآخر عن طريق املخالطة القريبة دون حماية, وت�ضبب هذه الفريو�ضات عدوى 
اجلهاز التنف�سي التي يكن اأن ترتاوح ما بني معتدلة اإلى فتاكة, مثل: متالزمة التنف�س يف 

.)SARS-Cov( ومتالزمة التنف�س احلادة ال�سديدة ,)MERS-CoV( ال�سرق الأو�سط

التنف�س,  �ضيق  ال�ضعال,  احلمى,  كورونا:  لفريو�س  النمطية  االأعرا�س  وت�ضمل 
واأحياًنا تتطور االإ�ضابة اإلى التهاب رئوي, وقد يت�ضبب يف م�ضاعفات حادة, اأو فتاكة 
امل�سابني  والأ�سخا�س  وامل�سنني,  ال�سعيف,  املناعي  اجلهاز  ذوي  الأ�سخا�س  لدى 
واأمرا�س  واالأوعية,  القلب,  واأمرا�س  وال�ضكري,  ال�ضرطان,  مثل:  مزمنة,  باأمرا�س 
واأ�سيبوا  �سحية,  م�ساكل  لديهم  لي�س  الذين  الأ�سخا�س  ومعظم  املزمنة,  الرئة 
اأن  ويتعافون دون  تنف�ضًيا معتداًل,  ا  يعانون مر�ضً بفريو�س )COVID-19( غالًبا ما 

يتطلب ذلك معاملة خا�ضة.

ويف الوقت احلايل ال توجد لقاحات, اأو علجات حمددة ملر�س الكورونا )كوفيد-19(, 
لكن هناك عديد من التجارب ال�سريرية اجلارية لتقييم العالجات املحتملة)1(.

فريو�س  على  منطبقة  فاإنها  بالوباء,  املر�س  لو�ضف  ال�ضابقة  ال�ضروط  وبح�ضب 
كورونا امل�ستجد )كوفيد-19( لو�سفه بالوباء.

 “Family Coronaviridae”. In AMQ King, E Lefkowitz, MJ Adams, EB Carstens  :  )1(
 Ninth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses. .)املحررون(

.ISBN 978-0-12-384684-6 .828-806 سفحات� .Elsevier, Oxford
Coronavirus. (2020). Retrieved 13 June 2020, from https://www.who.int/ انظر: 

health-topics/coronavirus#tab=tab_1
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/ :وموقع وزارة ال�سحة ال�سعودية

Corona/Pages/corona.aspx
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املبحث االأول

االحتكار زمن الوباء 

وفيه مطلبان: 

املطلب االأول
ما يجري فيه االحتكار

اأفراًدا,  املوؤ�س�سات  اأو  ال�سركات,  اأو  التجار,  بع�س  يقوم  اأن  امل�ساألة:  �سورة 
رفع  اأو  النا�س,  عن  وحب�سها  الب�سائع,  باحتكار  الوباء  انت�سار  وقت  يف  جماعات  اأو 

اأ�سعارها, وطرحها يف ال�سوق عند احلاجة لها, وهذا الحتكار له �سور منها: 

• احتكار ال�سلع الغذائية.	

• رفع 	 واأدوية  كالكمامات,  الفريو�س,  من  الوقائية  والأدوية  الأدوات  احتكار 
املناعة, والفيتامينات, واللقاحات الوقائية.

• احتكار الدواء -العالج- للفريو�س, واحتكار الأجهزة املعينة على ال�سفاء من 	
امل�ضيلة  واالإبر  امللونة,  االأ�ضعة  واأجهزة  ال�ضناعي,  التنف�س  كاأجهزة  املر�س, 

للدم, ونحوها.

• اأطباء, 	 من  ال�سحيني  املمار�سني  باحتكار  وذلك  والعمال,  العمل  احتكار 
ومعاونني, ومر�ضني, اإما بحب�ضهم بالعقود, اأو رفع اأجورهم؛ للحفاظ على 
هيمنة امل�ضت�ضفى وقت الوباء, وكذلك حب�س االأطباء ذوي اخلربة يف جماالت 
البحث العلمي, وعدم تفريغهم من جهات عملهم للبحث, واإجراء التجارب؛ 

الإيجاد العلج, وهذا ما ي�ضمى بحب�س اخلربة.
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والبحث يف مدى دخول هذه ال�ضور �ضمن ما يحرم احتكاره هو حمل البحث, 
ولتقرير ذلك ل بد اأوًل من تاأ�سيل امل�ساألة, وذلك بدرا�سة حكم ما يجري فيه 

الحتكار.

حترير حمل النزاع: 

اتفق الفقهاء على اأن من ادخر قوته, وقوت عياله لي�س حمتكًرا)1(.. 1

لي�س . 2 غلته  اأو  اأر�ضه,  من  االإن�ضان  �ضمنه  ما  اأن  على  الفقهاء  اتفق 
احتكاًرا)2(.

اأو . 3 نازلة  بامل�سلمني  نزلت  اإن  القوت  احتكار  يجوز  ل  اأنه  على  الفقهاء  اتفق 
�ضرر, ويجرب على بيعه)3(.

اإذا مل ي�سر . 4 اأنه يجوز �سراء القوت, وغريه وقت الرخاء  اتفق الفقهاء على 
بال�سوق)4(.

ينظر: املنتقى )15/5(, وفيه: “االحتكار هو االدخار للمبيع, وطلب الربح, فاأما االدخار للقوت, فلي�س   )1(
من باب الحتكار”. وينظر: البيان والتح�سيل )360/7(, العناية �سرح الهداية )258/10(, واملبدع 

)48/4(, وفيه: “ول يكره ادخار قوت اأهله, ودوابه ن�س عليه”. مغني املحتاج )38/2(.
ينظر: بدائع ال�سنائع )517/6(, وفيه: “وما ح�ضل له من �ضياعه باأن زرع اأر�ضه, فاأم�ضك طعامه,   )2(
فلي�س باحتكار...”. املغني )154/4(, اجلامع ال�سغري )481(, مغني املحتاج )38/2(, حا�سية ابن 
عابدين )718/6(, وفيها: “ال يكون حمتكًرا بحب�س غلة اأر�ضه بل خلف؛ الأنه خال�س حقه مل يتعلق 

به حق للعامة, األ ترى اأن له األ يزرع فكذا له األ يبيع”.
ينظر: بدائع ال�سنائع )517/6(, البحر الرائق )230/8(, وفيه: “ولو خاف الإمام على اأهل م�سٍر   )3(
الهالك اأخذ الطعام من املحتكرين, وفرقه, فاإذا وجدوه ردوا مثله, ولي�س هذا من باب احلجر, واإمنا 

من باب دفع ال�سرر عنهم”.
ينظر: ال�ستذكار )1303/20(, وفيه: “واأما اإذا كرث الطعام يف الأ�سواق وبادروا, ا�ستغنى امل�سلمون   )4(
عنه, فال باأ�س حينئذ بالبتياع للحكرة, وقال: وبجميع الأ�سياء يف ذلك كالطعام”. الكايف يف فقه الإمام 
اأحمد )42/2(, املغني )154/4(, وينظر: املفهم ملا اأ�سكل من تلخي�س كتاب م�سلم )521/14(, وفيه: 
“لأن ما ل ي�سر بالنا�س �سراوؤه, واحتكاره ل يمُخّطاأ م�سرتيه بالتفاق”. وينظر: مغني املحتاج )38/2(, 
و�سرح �سحيح م�سلم لالآبي وال�سنو�سي )521/5(, وفيه: “مال ابن العربي واإذا كرث اجلالب, ومل ي�ضرت 

فيهم, وردوا, فاالحتكار حينئذ جائز وم�ضتحب”. التي�سري يف اأحكام الت�سعري حل�سن عرقاوي )55(. 
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اتفق الفقهاء على اأن االأف�ضل واالأولى ترك احتكار القوت, وبيع الفا�ضل عن . 5
حاجته يف ال�سور اجلائزة من الحتكار)1(.

اتفق الفقهاء على اأن قوت الآدمي ل يجوز احتكاره)2(.. 6

واختلفوا فيما يجري فيه الحتكار يف غري قوت الأدمي.

االأقوال يف امل�ساألة: 

اختلف الفقهاء  فيما يجري فيه الحتكار يف غري قوت الآدمي على اأقوال: 

القول االأول: يجري يف كل �ضيء اإذا اأ�ضر بالنا�س.

الروايات  واإحدى  احلنفية)4(,  من  يو�سف  واأبي  املالكية)3(,  قول  وهذا 
ينظر: الفروع وبذيله ت�سحيح الفروع )39/4(, الإن�ساف )326/4(, ك�ساف القناع )216/3(, وفيه:   )1(
“من جلب �ضيًئا, وا�ضتغله من ملكه, اأو ما ا�ضتاأجره, اأو ا�ضرتى زمن الرخ�س, ومل ي�ضيق على النا�س 
ا,  اإذن, اأو ا�سرتاه من بلد كبري كبغداد, والب�سرة, ونحوهما, فله حب�سه حتى يغلو, ولي�س يحتكر ن�سً

وترك ادخاره لذلك اأولى”. ينظر: مطالب اأويل النهى يف �ضرح غاية املنتهى )103/3(.
يف  اإل  الحتكار  يجري  “ل  وفيه:   ,)516/6( ال�سنائع  بدائع   ,)360/7( والتح�سيل  البيان  ينظر:   )2(
قوت النا�س...”, املجموع �سرح املهذب )85/13(, الإن�ساف )326/4(, مواهب اجلليل )380/2(, 

ك�ساف القناع )216/3(, حا�سية ابن عابدين )7/7/6(, حتفة املحتاج )317/4(.
“روى �سحنون عن عبدالرحمن بن القا�سم قال: �سمعت مالًكا يقول:  ينظر: املدونة )123/10(, وفيها:   )3(
احلكرة يف كل �ضيء يف ال�ضوق من الطعام, والزيت, والكتان, وجميع االأِ�ضياء, وال�ضوف, وما اأ�ضر بال�ضوق”.

• الحتكار عند 	 وينهى عن  قال مالك:  املواز:  ابن  كتاب  “من  وفيها:  والزيادات )55/6(,  النوادر 
قلة تلك ال�ضلعة وعند اخلوف عليها”. قال مالك: “وذلك يف الطعام, وغريه من ال�سلع, فاإذا كان 

ال�سيء كثرًيا موجوًدا جاز لالحتكار, اأو ليخرج به من البلد”.
• التلقني مع �سرحه )1005/2(, ال�ستذكار )247/7(.	
• املنتقى )347/6(, وفيه: “الباب الثالث: وهو ما ينع من احتكاره”.	
• فالذي رواه ابن املواز, وابن القا�سم عن مالك اأن الطعام, وغريه من الكتان, والقطن, وجميع ما 	

يحتاج اإليه يف ذلك �ضواء يف املنع من احتكاره, وما اأ�ضر ذلك بالنا�س.
• البيان والتح�سيل )360/7(, وفيه: “ل اختالف يف اأنه ل يجوز احتكار �سيء من الطعام, ول غريه 	

يف وقت ي�سر بالنا�س, ويغليه عليهم”. ينظر: مواهب اجلليل )380/2(.
ينظر الهداية )126/8(, وفيها: “وقال اأبو يو�ضف: كل ما اأ�ضر بالعامة حب�ضه, فهو احتكار, واإن كان   )4(

ذهًبا, اأو ف�سة, اأو ثوًبا”. ينظر: بدائع ال�سنائع )516/6(, تبيني احلقائق )261/7(, وفيها: =
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من  جمع  قال  وبه  القيم)3(,  وابن  تيمية)2(,  ابن  اختيار  وهو  اأحمد)1(,  عن 

املعا�سرين)4(.

ول  الآدميني,  اأقوات  يف  كما  البهائم,  اأقوات  يف  الحتكار  يجري  الثاين:  القول 

يجري يف �سيء بعده.

وهذا هو مذهب احلنفية)5(, وقول ال�سافعية)6(.
ثياًبا من دراهم, ونحو ذلك  واإن كان  اأبو يو�ضف: كل ما �ضر بالعامة حب�ضه, فهو احتكار,  “وقال   =
الحتكار  “ثم  وفيه:  العناية )126/8(,  ينظر:  الكراهة”.  املوؤثر يف  هو  اإذ  ال�ضرر؛  اعتباًرا حلقيقة 

يجري يف كل ما ي�سر بالعامة عند اأبي يو�سف: قوًتا كان اأو ل”.
حا�سية ال�سلبي على تبيني احلقائق )61/7(, تكملة البحر الرائق )201/8(, حا�سية ابن عابدين )717/6(, 

وفيها: “و�سرًعا: ا�سرتاء طعام, ونحوه, وحب�سه اإلى الغالء اأربعني يوًما”. الفتاوى الهندية )214/3(.
ينظر: املبدع �سرح املقنع )48/4(.  )1(

ينظر: ال�سيا�سة ال�سرعية )14(.  )2(
ينظر: الطرق احلكمية )323(.  )3(

“ثالًثا:  اأرباح التجار( رقم: 64, يف  ينظر: قرار جممع الفقه الإ�سالمي الدويل )قرار ب�ساأن حتديد   )4(
ومالب�ساته,  اأ�سباب احلرام,  من  التعامل  �سالمة  وجوب  على  الإ�سالمية  ال�سريعة  ن�سو�س  ت�سافرت 
كالغ�س, واخلديعة, والتدلي�س, واال�ضتغفال, وتزييف حقيقة الربح, واالحتكار الذي يعود بال�ضرر على 

العامة, واخلا�ضة”.
ينظر: تو�سيات جممع الفقه التابع ملنظمة التعاون الإ�سالمي بعد ندرة فريو�س كورونا امل�ستجد, وما 

يتعلق به من معاجلات طبية واأحكام �سرعية.
وفيه: “21- يجب على الدول مراقبة االأ�ضعار؛ بهدف منع االحتكار, وو�ضع االأ�ضعار املنا�ضبة, وذلك 
الأن التلعب فيها حرام �ضرًعا, ويجب و�ضع اخلطط االقت�ضادية املنا�ضبة لهذا الو�ضع لتاأمني كل ال�ضلع 
املحتاج اإليها, واأن تخزين ال�ضلع ال�ضرورية فوق احلاجة ال يجوز؛ الأن يف ذلك رفًعا للأ�ضعار, كما اأنه 

يوؤدي اإلى الإ�سراف املنهي عنه �سرًعا”.
ينظر: بدائع ال�سنائع )516/6(, وفيه: “وعند حممد: ل يجري الحتكار اإل يف قوت النا�س, وعلف   )5(
الدواب من احلنطة, وال�سعري, والتنب, والقث”. وينظر: تبيني احلقائق )61/7(, حا�سني ابن عابدين 

.)717/6(
ينظر: احلاوي )409/2(, البيان العمراين )357/5(, رو�ضة الطالبني )79/3(, وفيها: “ثم حترمي   )6(
االحتكار يخت�س باالأقوات, وفيها: التمر, الزبيب...”. مغني املحتاج )39/2(, وفيه: “ويخت�س حترمي 
الحتكار بالأقوات...”. وفيه: “ف�سل: واأما الحتكار, والرتب�س بالأمتعة, فال يكره يف غري الأقوات”. 

اإعانة الطالبني )24/3(.
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القول الثالث: ل يجري الحتكار يف �سيء عدا قوت الآدمي, وما عداه فال يحرم 
احتكاره.

مذهب  من  ال�ضحيح  وهو)1(  عنهم,  الفتوى  وعليه  حنيفة,  اأبي  قول  وهذا 
احلنابلة)2(.

اأدلة القول االأول: 

الدليل الأول: عموم اأدلة الحتكار, ومنها: 

ما رواه م�ضلم عن �ضعيد بن امل�ضيب عن معمر بن عبداهلل عن ر�ضول اهلل  اأ- 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل يحتكر اإل خاطئ«)3(.

منع  على  يدل  عمومه  اأو  اإطالقه,  بحكم  احلديث  هذا  الدللة:  وجه 
الحتكار يف كل �سيء.

قال النووي يف �سرح م�سلم: “وهذا احلديث �سريح يف حترمي الحتكار”)4(.

يكن اأن يمُجاب عن وجه الدللة من احلديث بـ: 

اأن احلديث ن�س يف حترمي االحتكار بدليل اأن اخلاطئ عند اأهل اللغة هو 
العا�سي الآثم)5(, لكن لي�س يف احلديث دللة فيما يكون الحتكار.

ب- عن عمر بن اخلطاب قال: قال ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اجلالب مرزوق, واملحتكر 
ملعون«)6(.

ينظر: حا�سية ابن عابدين )717/6(, وفيه: “والتقييد بقوت الب�سر قول اأبي حنيفة, وحممد, وعليه الفتوى”.  )1(
القناع )216/3(, مطالب  الإن�ساف )326/4(, ك�ساف  املبدع )48/4(,  املغني )154/4(,  ينظر:   )2(

اأويل النهى )63/3(.
رواه م�سلم برقم )2605( كتاب امل�ساقاة, باب: حترمي الحتكار يف الأقوات.  )3(

ينظر: �سرح النووي مل�سلم )43/11(.  )4(
ينظر: املرجع ال�سابق.  )5(

اأخرجه ابن ماجه كتاب التجارات, باب: احلكرة واجللب, حديث رقم )2153(, والدارمي يف كتاب   )6(
البيوع, باب: يف النهي عن االحتكار, ويف �ضعب االإميان, كلهم عن طريق علي بن �ضامل بن ثوبان =
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باللعن,  اأًيا كان احتكاره  كم على املحتكر  الدللة: هذا احلديث حمُ وجه 
والطرد, والإبعاد من رحمة اهلل.

ُيجاب عن احلديثني: باأن احلديث الثاين �ضعيف)1(, ثم اإن الأحاديث الواردة 
يف منع الحتكار وردت مطلقة, وبع�سها مقيًدا بالطعام, وما كان كذلك, فاإنه 
يبقى  بل  بينهما,  التعار�س  لعدم  باملقيد؛  املطلق  فيه  يقيد  عند اجلمهور ال 
املطلق على اإطالقه, وهذا يقت�سي اأنه يعمل باملطلق يف منع الحتكار مطلًقا, 
واملقيد هنا هو من باب التن�سي�س على فرد من الأفراد التي يطلق عليها 
املطلق, وذلك الأن نفي احلكم عن غري الطعام اإمنا هو ملفهوم اللقب, وهو 

غري معمول به عند اجلمهور, وما كان كذلك, فال ي�سلح للتقييد)2(.

الدليل الثاين: اعتبار حقيقة ال�ضرر؛ اإذ هو املوؤثر يف احلكم؛ الأنه يح�ضل بكل 
ما يحب�س عن النا�س عند حاجتهم اإليه, فالنهي عن الحتكار اإمنا كان ملكان 

االإ�ضرار بالعامة, وهذا ال يخت�س بالقوت, والعلف)3(.

الدليل الثالث: كل ما اأ�ضر بالنا�س حب�ضه, فهو ما تدعو احلاجة اإليه مل�ضالح 
النا�س, فوجب اأن مُينع من اإدخال امل�ضرة عليهم باحتكاره كالطعام)4(.

اأدلة القول الثاين: 

الدليل الأول: ا�ستدلوا بالأحاديث التي جاءت مقيدة بالطعام, ومنها: 
= عن علي بن زيد بن جدعان عن �ضعيد بن امل�ضيب عن عمر مرفوًعا. وقال البيهقي: تفرد به علي 
عن �ضامل عن علي عن زيد قال: بخاري ال يتابع يف حديثه. واحلديث ذكره الزيلعي يف ن�ضب الراية 

)261/4(, قال احلافظ يف الفتح: اأخرجه ابن ماجه واحلاكم واإ�ضناده �ضعيف )348/4(.
ينظر: املرجع ال�سابق.  )1(

ينظر: نيل الأوطار لل�سوكاين )234/5(, الوجيز )42(.  )2(
ال�سنائع  بدائع   ,)360/7( والتح�سيل  البيان   ,)347/6( املنتقى   ,)123/10( املدونة  ينظر:   )3(
والعناية  والعلف”.  بالقوت  يخت�س  ال  وهذا  بالعامة,  االإ�ضرار  ملكان  الكراهة  “اأن  وفيه:   ,)517/6(

)126/8(, وحا�سية ابن عابدين )717/6(. 
ينظر: املنتقى )347/6(.  )4(
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»من  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�ضول اهلل  �ضمعت  قال:  بن اخلطاب  روي عن عمر  ما  اأ- 
احتكر على امل�ضلمني طعامهم �ضربه اهلل باجلذام, واالإفل�س«)1(.

وجه الدللة من احلديث: احلديث قّيد الحتكار بالطعام, فدل على اأن 
غريه يجوز احتكاره)2(.

ب- ما روي عن ابن عمر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من احتكر طعاًما اأربعني ليلة, فقد 
اأ�سبح  اأهل عر�سة)3(  واأيا  تعالى منه,  تعالى, وبرئ اهلل  برئ من اهلل 

فيهم امروؤ جائع, فقد برئت منهم ذمة اهلل تعالى«)4(.

وجه الدللة من احلديث: كما يف احلديث ال�سابق.

عن اأبي اأمامة قال: “نهى ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأن يحتكر الطعام”)5(. ج- 

ويمُجاب عن الأحاديث الواردة يف الدليل الأول: باأن هذه الأحاديث يف جمملها 
رواه ابن ماجه يف كتاب التجارات, باب: احلكرة واجللب, حديث رقم )2155(, ورواه اأحمد حديث   )1(
رقم )135( باختالف ي�سري, ورواه الطيال�سي يف امل�سند رقم )55( ويف اإ�سناده اأبو يحيى املكي, ذكره 
البخاري يف التاريخ الكبري, و�سكت عليه )28/1(, وقال يف التقريب: يقال: هو م�ضدع واإال فهو جمهول.
وقال الذهبي يف ميزان العتدال: “اأبو يحيى املكي ال يعرف من اخلرب منكر”. )322/4(, وقال ابن 
الفتح  احلافظ يف  اإ�ضناده  وقد ح�ضن  يحيى جمهول”. )606/2(,  “اأبو  املتناهية:  العلل  اجلوزي يف 

.)348/4(
ينظر: البيان للعمراين )357/5(, ك�ساف القناع )187/3(.  )2(

العر�ضة: هي كل مو�ضع وا�ضع ال بناء فيه, ينظر: ل�ضان العرب )10/ 159(.  )3(
رواه اأحمد برقم )4880(, واأبو يعلى برقم )5746(, واحلاكم برقم )2165(, ويف اإ�ضناده اأ�ضبغ بن   )4(
ا-: “قال  زيد خمتلف فيه, جاء يف تهذيب الكمال: “قال اأحمد: لي�س به باأ�س”. )302/3(, وفيه -اأي�سً
ا-: “قال يحيى بن معني: ثقة”. وفيه: “قال ابن �ضعد: كان �ضعيًفا  الن�سائي: لي�س به باأ�س”. وفيه -اأي�سً
يف احلديث”. ويف تهذيب التهذيب: “قال م�سلمة بن قا�سم: لني, لي�س بحجة”. )315/1(, وفيه: “قال 
ابن حبان: كان يخطئ كثرًيا, ل يجوز الحتجاج بخربه اإذا انفرد”. قال احلافظ يف الفتح: “اأخرجه 

اأحمد واحلاكم ويف اإ�سناده مقال”. )348/4(.
رواه ابن اأبي �سيبة يف م�سنفه برقم )20387(, ويف اإ�سناده عبدالرحمن بن يزيد بن متيم ال�سعيف,   )5(
جاء يف تهذيب التهذيب: “قال اأبو داود: مرتوك احلديث”. )56/6(, ويف ال�سعفاء واملرتوكني: “قال 
عنه الن�سائي: مرتوك احلديث”. )363(, ويف تهذيب التهذيب: “قال الدارقطني: مرتوك احلديث, 

وقال مرة: �ضعيف” )265/6(.
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�ضعيفة, كما �ضبق يف تخريجها, ثم على فر�س �ضحتها, فاإنها مل تخ�ض�س 
بحكم  املطلق  اأو  العام,  اأفراد  من  فرد  ذكر  فاإن  املطلق,  تقيد  ومل  العام, 
ا, وال تقييًدا؛ لعدم التعار�س, والأن  يوافق املطلق اأو العام ال يقت�ضي تخ�ضي�ضً
نفي احلكم عن غري الطعام يكون مبفهوم اللقب, وهو غري معمول به عند 

اجلمهور)1(.

الدليل الثاين: ال�ضرر يف االأعم االأغلب يلحق العامة بحب�س القوت والعلف, فل 
يتحقق الحتكار اإل به, وغري القوت والعلف ل تعم احلاجة اإليه)2(.

ال  احلياة  ابتغاء  االأبدان  قوام  الأن  منعدم؛  االأقوات  غري  �ضرر  الثالث:  الدليل 
الأقوات  غري  يف  بالحتكار  النا�س  يلحق  الذي  ال�سرر  فلي�س  عليه,  يتوقف 
كالذي يح�ضل لهم باالحتكار فيما هو قوت لهم, اأو لدوابهم؛ الأن االحتكار يف 

الأقوات مف�ٍس اإلى تلف النف�س, ولي�س يف غريها كذلك)3(.

باأنه غري م�ضلم,  اإن �ضرر غري االأقوات منعدم  اأن ُيجاب عن قولهم:  ميكن 
قائم,  به  اإل  وت�ستقيم  النا�س,  حياة  تقوم  اأن  يكن  ل  مما  غريها  ف�سرر 
وغريها  عنها,  النا�س  ي�ستغني  ل  التي  والأجهزة  منهم,  للمري�س  كالدواء 
مما هي عماد حياتهم, ويكن اأن يوؤدي احتكارها اإلى هلكة اأبدانهم, وتوقف 

حياتهم.

اأدلة القول الثالث: 

الدليل: �ضعيد بن امل�ضيب كان يحتكر الزيت, والنوى, واخلبط, والبزر)4(.
نيل   ,)33/2( ال�سالم  �سبل   ,)162/2( الفقه  اأ�سول  يف  والوجيز   ,)137/2( الناظر  رو�ضة  ينظر:   )1(
الأوطار )234/5(, ومفهوم اللقب هو: اأن يخ�س ا�ضًما بحكم فيدل على اأن املنطوق نفى احلكم عما 

عداه, وينظر: الوجيز يف اأ�سول الفقه )162/2(.
ينظر: بدائع ال�سنائع )516/6(, حا�سية ابن عابدين )717/6(.  )2(

ينظر: املهذب )292/1(, تبيني احلقائق )27/6(.  )3(
�سبق تخريجه من حديث “ل يحتكر اإل خاطئ”. يف اأدلة القول الأول.  )4(

والنوى: من التمر والعنب, اأي كل ما كان يف جدف ماأكول.=
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وجه الداللة: اأن �ضعيد بن امل�ضيب هو راوي حديث: »من احتكر فهو خاطئ«, 
وقيل له: فاإنك حتتكر, قال �سعيد: اإن معمًرا الذي كان يمُحدث هذا احلديث 

حمتكر.

التي  الأنواع  وهذه  نوع,  دون  نوع  فيه  املحظور  اأن  على  يدل  فاحتكارهما 
اإنه ل يجوز  القوت, ثم  لي�ست قوًتا لالآدميني, ول يف معنى  يحتكرها �سعيد 
ثم  ملسو هيلع هللا ىلص حديًثا,  النبي  يروي عن  اأن  امل�ضيب يف علمه وف�ضله  بن  �ضعيد  على 

يخالفه كفاًحا, وهو على ال�سحابي اأقل جواًزا, واأبعد اإمكاًنا)1(.

يكن اأن يجاب عنه: باأنه متى ما انتفى ال�سرر انتفى حترمي الحتكار, وهذه 
املحتكرات ال �ضرر يف احتكارها, ولي�ضت احلاجة داعية لها, فجاز احتكارها, 

وهذا ما فهمه, وعلمه راوي احلديث.

يقول ابن القيم: “لأن الأحكام املرتتبة على القرائن تدور معها كيفما دارت, 
يف  االأعوا�س  يف  والعيوب  املعاملت,  يف  كالعقود  بطلت,  اإذا  معها  وتبطل 
املبايعات, ونحو ذلك, وبهذا تعترب جميع الأحكام املرتتبة على العوائد, وهذا 
طول  يف  الفتاوى  جتيء  هذا  وعلى  فيه,  خالف  ل  العلماء  بني  عليه  جممع 

الأيام, فمهما جتدد يف العرف فاعتربه, ومهما �سقط فاأْلِغه...”)2(.

الرتجيح: 

الذي يظهر -واهلل تعالى اأعلم- هو رجحان القول الأول, وهو اأن الحتكار يجري 
يف كل ما اأ�ضر بالعامة, وذلك ملا يلي: 

= واخلبط: الورق ال�ضاقط, واملراد به: علف الدواب.
والبزر: كل حب يبذر للنبات.

ينظر: امل�ضباح املنري, مادة: )ن و ى(, ومادة: )خ ب ط(, ومادة: )ب ز ر(.
ينظر: املغني )283/4(, ال�سرح الكبري )47/4(, �سبل ال�سالم )34/2(.

ينظر: معامل ال�سنن للخطابي )728/3(.  )1(
اإعالم املوقعني )77/3(.  )2(
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عموم الأحاديث الواردة يف حترمي الحتكار دون تفريق.. 1

احلكمة من حترمي الحتكار باتفاق الفقهاء هي رفع ال�سرر عن عامة النا�س, . 2
وهذه احلكمة متى ما توافرت حرم الحتكار, �سواًء كان املحتكر طعاًما, اأو 

غريه)1(.

عن  ال�سرر  دفع  الحتكار  حترمي  يف  واحلكمة  العلماء:  “قال  النووي:  قال 
عامة النا�س, كما اأجمع العلماء على اأنه لو كان عند االإن�ضان طعام, وا�ضطر 
اأُجرب على بيعه؛ دفًعا ل�ضرر النا�س, وتعاوًنا  اإليه, ومل يجدوا غريه,  النا�س 

على ح�سول العي�س”)2(.

ا بالعامة, فاإن مل ي�سّر  �سرًّ اإل يف حال كونه ممُ نع  وعلى ذلك فالحتكار ل يمُ
مل يحرم, بل قد يكون مطلوًبا كما يف ق�سة يو�سف مع اأهل م�سر يف تف�سري 
تعالى:  قال  الرخاء,  زمن  بالدخار  وذلك  املجاعة,  �سر  جنبهم  حني  الروؤيا 
)ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ( ]يو�سف: 47[.

قال القرطبي: “وهو يدل على جواز احتكار الطعام لوقت احلاجة”)3(.

من مقا�ضد االإ�ضلم منع ال�ضرر قبل وقوعه, واأن ال�ضرر منهي عنه �ضرًعا؛ . 3
اأن  على  الفقهية  القواعد  ن�ست  وقد  �ضرار«)4(,  وال  �ضرر  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله 
الإرادات  منتهى  �سرح   ,)517/6( ال�سنائع  بدائع   ,)91/1( املهذب   ,)168/2( التفريع  ينظر:   )1(

.)26/2(
ينظر: �سرح �سحيح م�سلم )36/6(, كتاب امل�ساقاة, باب: حترمي الحتكار يف الأقوات يف �سرح حديث   )2(

فهو خاطئ”. احتكر  “من 
ينظر: تف�سري القرطبي )204/9(.  )3(

اأخرجه الدار قطني, كتاب الأق�سية رقم )86(, )228/4(, واحلاكم يف امل�ستدرك كتاب البيوع, باب:   )4(
النهي عن املحاقلة )577/2(, والبيهقي يف �ضننه كتاب ال�ضلح, باب: ال �ضرر وال �ضرار )69/6(, 
كلهم من طريق الدارودي عن عمرو بن يحيى املازين عن اأبيه عن اأبي �سعيد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ل 

�ضرر وال �ضرار«.
قال احلاكم: �ضحيح االإ�ضناد على �ضرط م�ضلم, ووافقه الذهبي, فاحلديث ح�ضن بطرقه, و�ضواهده.

ينظر: التلخي�س احلبري يف تخريج اأحاديث الرافعي الكبري لبن حجر )475/4(.
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ال�سرر يمُنهى عن وقوعه, واإذا وقع فاإنه يمُزال ويرفع, كما يف قاعدة: »ال�سرر 
يزال«)1(.

القول بتخ�سي�س الحتكار بالطعام, والأقوات يفيد اإباحة احتكار ما �سواها, . 4
اإلى  يوؤدي  ما  واحليوانات,  الزراعية,  كالآلت  اإنتاجها  يف  ي�ساعد  قد  مما 
�ضًدا  ذلك؛  اإلى  يوؤدي  ما  كل  حترمي  االأولى  فكان  انعدامها,  اأو  نق�ضهما, 

للذريعة)2(.

يقول ابن القيم: “لأن الأحكام املرتتبة على القرائن تدور معها كيفما دارت, . 5
يف  االأعوا�س  يف  والعيوب  املعاملت,  يف  كالعقود  بطلت,  اإذا  معها  وتبطل 
املبايعات, ونحو ذلك, وبهذا تعترب جميع الأحكام املرتتبة على العوائد, وهذا 
طول  يف  الفتاوى  جتيء  هذا  وعلى  فيه,  خالف  ل  العلماء  بني  عليه  جممع 

الأيام, فمهما جتدد يف العرف فاعتربه, ومهما �سقط فاألغه...”)3(.

فاحلكم يدور مع علته وجوًدا, وعدًما.

�سبب اخلالف يف امل�ساألة: 

�ضبب اخللف يف امل�ضاألة قرره الكا�ضاين يف بدائع ال�ضنائع بعد اأن حكى اخللف 
بني اأبي حنيفة وحممد من جهة, وبني اأبي يو�سف من جهة اأخرى.

قال الكا�ساين: “وجه قول حممد: اأن ال�ضرر يف االأعم االأغلب اإمنا يلحق العامة 
بحب�س القوت والعلف, فال يتحقق الحتكار اإل به, ووجه قول اأبي يو�سف: اأن الكراهة 

ملكان االإ�ضرار بالعامة, وهذا ال يخت�س بالقوت والعلف”)4(.

والتنب  وال�سعري  كاحلنطة  بالأقوات  الحتكار  “وتخ�سي�س  املرغيناين:  وقال 
ينظر: القواعد البن رجب )246(, الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي )84(, �سرح القواعد الفقهية للزرقا   )1(

)195(, الوجيز للبورنو )258/1(.
ينظر: الحتكار واآثاره يف الفقه الإ�سالمي لقحطان الدوري )50(.  )2(

اإعالم املوقعني )77/3(.  )3(
بدائع ال�سنائع )516/5(.  )4(
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والقت قول اأبي حنيفة, وقال اأبو يو�ضف: كل ما اأ�ضّر بالعامة حب�ضه, فهو احتكار, واإن 
كان ذهًبا اأو ف�ضًة, فاأبو يو�ضف اعترب حقيقة ال�ضرر؛ اإذ هو املوؤثر يف الكراهة, واأبو 

حنيفة اعترب ال�سرر املعهود املتعارف”)1(.

فاخللف �ضببه اأن من راأى مطلق ال�ضرر هو املعترب مبجرد وقوع حقيقة ال�ضرر 
ذهب اإلى حترمي االحتكار يف كل �ضيء, ومن راأى اأن املعترب هو ال�ضرر املطلق, وهو 
ال�ضرر املعهود املتعارف عليه ذهب اإلى اأنه لي�س مبجرد ارتفاع االأ�ضعار يكون ال�ضرر, 
ولذا  عنها,  غنى  ل  التي  الرئي�سة  املواد  يف  الرتفاع  ح�سل  اإذا  ال�سرر  يكون  واإمنا 

خ�سوا الحتكار باأنواع من ال�سلع.

املطلب الثاين
احتكار ال�سلع زمن فريو�ض كورونا )كوفيد-19(

بعد ما تقرر اأن الحتكار يحرم يف كل �سيء ي�سر بالعامة, فاإن ذلك يتاأكد اأكرث 
وقت الأزمات التي هي وقت حاجة النا�س, ومن ذلك ما ير به النا�س يف اأزمة فريو�س 
كورونا امل�ستجد )كوفيد-19(, فيحرم الحتكار بكل اأنواعه اإذا كان ي�سر بالنا�س, 

ومن ذلك: 

• احتكار ال�سلع الغذائية مبنعها عن النا�س, وحب�سها مع حاجتهم اإليها, اأو برفع 	
اأ�سعارها, مما ي�سيق على النا�س يف ح�سولها.

م�سرتيه  يخّطاأ  ل  واحتكاره  �سراوؤه,  بالنا�س  ي�سر  ل  “وما  القرطبي:  قال 
نع ما يكون احتكاره م�سرة بامل�سلمني, واأ�سد ذلك  بالتفاق, والذي ينبغي اأن يمُ
اال�ضتغناء  يت�ضور  اإذ ال  اإليها؛  ال�ضرورة  لعموم احلاجة, ودعاء  االأقوات؛  يف 
ارتفعت  �سراوؤها  للمحتكرين  اأبيح  فاإن  منزلتها,  غريها  يتنزل  ول  عنها, 
حت�سيلها,  على  وحر�ست  بها,  النفو�س  و�سحت  وجودها,  وعز  اأ�سعارها, 

الهداية )377/4(.  )1(
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اأن  يظهر  فحينئذ  واملفا�سد,  امل�سار  وعمت  وال�سدائد,  الفاقات,  فظهرت 
الحتكار من الذنوب الكبار”)1(.

العامة, ويتاأكد  فاحتكار الطعام بالتفاق حمّرم مع ما فيه من ال�سرر على 
كورونا  فريو�س  زمن  وقت  االآن  فيه  جند  ما  ذلك  ومن  االأزمات,  وقت  ذلك 
امل�ضتجد, فقد ُوجد من بع�س التجار احتكار لل�ضلع الغذائية؛ فقد خلت بع�س 
ويف  ال�ضلع,  بع�س  اأ�ضعار  التجار يف  بع�س  وبالغ  التموينية,  املواد  املحال من 

املقابل كان لوزارة التجارة الدور الكبري يف ذلك)2(.

• احتكار الأدوات والأدوية الوقائية من الفريو�س, كاحتكار الكمامات, واأدوية 	
رفع املناعة, والفيتامينات, وهذا ح�سل يف ظل هذه الأزمة من ندرة وجود 
الكمامات يف ال�سيدليات, مع دعاء احلاجة اإليها, اأو وجودها باأ�سعار مرتفعة 
مبالغ فيها, ما دعا كثرًيا الإيجاد البدائل, كالكمامات القما�ضية, ما ُي�ضنع 
اإيجادها,  على  اهلل-  الدولة -حفظها  كما حر�ست  املنازل,  اأو  امل�سانع,  يف 
وت�ضنيعها حملًيا, و�ضخها يف ال�ضوق باأ�ضعار منا�ضبة, واال�ضتغناء عن امل�ضتورد 
منها, كذلك اأدوية رفع املناعة, وحماربة الفريو�سات احتكرت من قبل بع�س 
لتلك الأدوية يف ظل  الدوائية, ول يخفى مدى احلاجة وال�سرورة  ال�سركات 
هذه الأزمة, خا�سة مع تدرج عودة احلياة لطبيعتها, فيحتم ذلك ا�ستخدام 
العامة حب�سه, فيكون  ي�سر  الوقائية, وهذا بال �سك مما  والأدوية  الأدوات, 

داخاًل فيما يحرم احتكاره.

الأبدان, وبقاء احلياة ل يقف عليها  الثياب, فالأن قوام  “واأما  العيني:  قال 
وقوف احلياة, وما كان قيامه به من املاأكول”)3(.

املمُفهم )52/4(.  )1(
احتكار  املوزعني,  قبل  من  ال�سعر  احتكار  بفاتورة,  البيع  املوزعني  رف�س  الأ�سعار:  ارتفاع  اأ�سباب  من   )2(

بع�س العمالة لل�ضوق بتخزين ال�ضلع, عزوف املحال عن �ضراء ال�ضلع ب�ضبب رف�ضهم حترير الفواتري.
ينظر: موقع وزارة التجارة “خمالفات رفع اأ�سعار البي�س”.

البناية )213/12(.  )3(
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احلياة  كانت  فلما  ال�سرورة,  وهي  التحرمي,  علة  العيني  الإمام  بنّي  فهنا 
والعقاقري  الأدوية,  بينما  احتكارها,  يحرم  مل  الثياب  على  تقف  ل  وبقاوؤها 
الوقائية قد تتوقف عليها احلياة, خا�سة ملن يتاأكد خطورة على حياته يف حال 
علم باأن هذا  ا- حني يمُ اإ�سابته بالفريو�س )كوفيد-19(, اأو يتاأكد ذلك -اأي�سً
اإلى الآن مل تثبت حوله احلقائق العلمية, بل ما زال قيد  الفريو�س امل�ستجد 

الدرا�سة, فالوقاية منه متاأكدة, بل هي من ال�سرورات.

تلف  من  احتكاره  على  يرتتب  ما  باالأقوات  يلحق  اأن  “وميكن  املطيعي:  قال 
وهلك ي�ضيب النا�س, كاحتكار الثياب وقت الربد ال�ضديد مع حاجة النا�س 
اإليه, وحب�س و�ضائل النقل للجند يف اإبان اجلهاد؛ ملا يف ذلك من اإ�ضعاف لقوة 

امل�سلمني, واإتاحة الفر�سة لتفوق العدو عليهم, وغلبته”)1(.

• ال�سركات 	 ال�سفاء, وذلك بقيام بع�س  املعينة على  الدواء, والأجهزة  احتكار 
اأو رفع �ضعره, وهذا حم�س �ضرٍر على  النا�س,  الدواء, وحب�ضه عن  بت�ضنيع 
ال�ضريعة  الب�ضرية, ومن مقا�ضد  النف�س  اإلى هلك  يوؤدي  الأنه  النا�س؛  عامة 
حفظ النف�س و�ضيانتها, وكل ما يت�ضمن حفظها, فهو م�ضلحة, وكل ما يفوتها 
احلفاظ  ذلك  ومن  حلفظها,  كثرية  تدابري  ال�سرع  جعل  وقد  مف�سدة,  فهو 
امللل  الأمة, بل �سائر  “اتفقت  ال�ضاطبي:  عليها, ومداواتها من املر�س, قال 
الدين,  ال�ضروريات اخلم�س:  للمحافظة على هذه  ُو�ضعت  ال�ضريعة  اأن  على 

والنف�س, والن�سل, واملال, والعقل”)2(.

وجهني  على  يتم  وغريها  ال�ضرورية,  للم�ضالح  ال�ضريعة  “وحفظ  وقال: 
ُيكّمل اأحدهما االآخر, وهما: حفظها من جانب الوجود ال يحققها, يوجدها, 
يثبتها, ويرعاها, وحفظها من جانب العدم باإبعاد كل ما يزيلها, اأو ينق�ضها, 
اأو يجعلها تختل, اأو تتعطل, �سواًء كان �سيًئا واقًعا, اأو متوقًعا ال�سرع ينعه, 

تكملة املجموع الثانية )46/13(.  )1(
املوافقات )31/1(.  )2(
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ينعه  بها  يخل  اأو  يعطلها,  اأو  ينق�سها,  اأو  بال�سروريات,  يخل  �سيًئا  اأي: 
ال�سرع”)1(.

فاأي �سي يعطل النف�س الب�سرية, ول يحفظها, �سواًء واقًعا, اأو متوقًعا, فال�سريعة 
متنعه, ومن و�سائل منعه دفعه بالعقاقري, والأدوية الوقائية, ورفعه بالأدوية, 
ولذا فالأدوية يف ظل هذه اجلائحة تمُعّد من ال�سرورات التي ل غنى لالإن�سان 

عنها, وحاجته لها حاجة متحققة.

الأغذية,  جن�س  من  الأدوية  اأن  ذلك  يف  “والتحقيق  القيم:  ابن  يقول 
قليلة جًدا, وطبها  اأمرا�ضها  املفردات  اأغذيتها  التي غالب  والطائفة  فاالأمة 
اإلى  يحتاجون  املركبة  الأغذية  عليهم  غلبت  الذين  املدن  واأهل  باملفردات, 
االأدوية املركبة, و�ضبب ذلك اأن اأمرا�ضهم يف الغالب مرّكبة, فاالأدوية املركبة 
مداواتها  يف  فيكفي  مفردة,  وال�ضحاري  البوادي,  اأهل  واأمرا�س  لها,  اأنفع 

الأدوية املفردة”)2(.

الأزمنة  باختالف  وتختلف  تتطور,  الأدواء  باأن  ي�سهد  القيم  ابن  وكالم 
والأمكنة, وهذا كالمه يف زمانه, فكذلك يف زماننا مع وجود احلياة املدنية.

الفرد  يكفي يف ذلك مداواة  يعد  فلم  والفريو�ضات,  االأمرا�س,  تطورت  وقد 
من  وميزانيات  ودرا�سات,  لأبحاث,  الأمر  يحتاج  بل  اأولية,  مواد  من  نف�سه 
والأدوية,  العقاقري,  يف  بالبحث  تقوم  خربة  وذات  خمت�سة,  موؤ�س�سات  قبل 
�ضرورة  على  يدل  ما  وهذا  جتارب,  عدة  بعد  املنا�ضب  الدواء  وا�ضتخراج 
الدواء والعالج يف حياة النا�س, خا�سة يف ظل الأزمات, واجلوائح كما ير 

العامل به الآن من اأزمة كورونا.

كما اأن حب�س االأدوية عن النا�س يوؤدي اإلى تف�ضي املر�س, وزيادة احلاالت, ما 
املوافقات )552/2(.  )1(

زاد املعاد )10/4(.  )2(
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يعني تف�سي الوباء, وا�ستفحاله يف النا�س, ما يوؤخر عمليات ال�سفاء والتطهري, 
وقد يوؤدي اإلى تطور الوباء, وانتقاله ملراحل اأخطر.

• ومن �سوره احتكار العمل والعمال: احتكار املمار�سني ال�سحيني من اأطباء, 	
ومعاونني, ومر�ضني, وذلك باإلزامهم بالعقود وال�ضروط اجلزائية, اأو رفع 
العدوى  انتقال  جراء  ال�ضحية  الكوادر  تفقد  امل�ضت�ضفيات  اإن  ذلك  االأجور؛ 
اإليهم, ما يمُ�سعف الكادر الطبي يف امل�ست�سفى, فيلجوؤون ملثل ذلك, اأو يف بع�س 
احلاالت ميتنع املمار�ضون ال�ضحيون من مار�ضة املهنة؛ خوًفا من العدوى, 
فتلجاأ امل�ست�سفيات للبحث عن البدلء, واحتكارهم, ورفع الأجور على عامة 
النا�س, ول �سك اأن هذا غاية ال�سرر بالعامة, ومما يدخل فيما تقرر �سابًقا 

اأن كل ما اأ�ضر بالعامة حرم احتكاره.

الكفاية  على  فر�س  التي هي  االأعمال  هذه  اأن  “واملق�ضود  تيمية:  ابن  يقول 
متى مل يقم بها غري االإن�ضان �ضارت فر�س عني عليه, ال �ضيما اإن كان غريه 
اأو  ن�ساجتهم,  اأو  قوم,  اإلى فالحة  النا�س حمتاجني  كان  فاإذا  عنها,  عاجًزا 
بنائهم �ضار هذا العمل واجًبا يجربهم ويل االأمر عليه اإذا اقتنعوا عنه بعو�س 
املثل, وال ميكنهم مطالبة النا�س بزيادة عن عو�س املثل, وال ميكن النا�س من 

ظلمهم باأن يعطوهم دون حقهم”)1(.

ويف هذه ال�سورة حتققت احلكمة من حترمي الحتكار, وهي اإحلاق ال�سرر 
بالنا�س بحب�س هذه املهنة عنهم مع تاأكد حاجتهم اإليها يف ظل تف�سي الوباء, 

وانت�ساره بني النا�س, وحاجتهم للرعاية ال�سحية, وال�ست�سارات الطبية.

عن  يتنعوا  اأن  معيًنا  دواًء  ي�سنعون  الذين  ال�سيادلة  اتفق  لو  ذلك:  ومن 
ت�ضنيعه يف حال حاجة النا�س اإليه؛ لريفعوا �ضعره.

الدواء,  حت�سري  لعملية  ال�سيديل  احتكار  “اأن  ال�سيديل:  م�سوؤولية  ففي 
احل�سبة )26(.  )1(
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م�سوؤولية  الغري  مواجهة  يف  م�سوؤوًل  يجعله  للجمهور  ال�سيدلنية  املواد  وبيع 
تق�سريية”)1(.

تَكَر االأطباء ذوو اخلربات العالية, ومُينعون  وهذا ما ي�ضمى باحتكار اخلربة, َفُيحجْ
باب  من  وذلك  لهم,  عملهم  جهة  حاجة  الأجل  التجريبية؛  والتجارب  البحوث,  من 
اأو ُيحتكرون يف معامل بدائية تفتقد لتقنيات حديثة مع  تقدمي اخلا�س على العام, 
على  واملختربات  للمعامل,  وجتهيزات  عالية,  تقنيات  متتلك  لهم  عليا  جهات  طلب 
اأعلى امل�ضتويات, وهذا ما ي�ضبب التاأخر يف اكت�ضاف الدواء, اأو اللقاح الوقائي, ما 

ي�ضاعد يف انت�ضار املر�س.

م�سوؤولية ال�سيدلين لإبراهيمي زينة )25(.  )1(
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املبحث الثاين

عقوبة االحتكار

وفيه مطلبان: 

املطلب االأول
عقوبة االحتكار

االإ�ضرار  من  فيه  ملا  �ضرًعا؛  حمظور  االحتكار  اأن  يف  الفقهاء  بني  خلف  ال 
بالنا�س, والت�سييق عليهم, وقد اختلفت عبارات الفقهاء يف التعبري عن هذا احلظر, 
ف�سّرح اجلمهور بالتحرمي)1(, واأما اأكرث احلنفية)2(, وبع�س ال�سافعية)3(, ف�سرحوا 

بالكراهة.
ينظر: املدونة )123/10(, وفيها: “ومن كتاب ابن املواز: قال مالك: ويمُنهى عن الحتكار عند قلة تلك   )1(

ال�ضلعة, وعند اخلوف عليها”.
• التلقني )1005/2(.	
• احلاوي )409/2(, املنتقى )347/6(, وفيه: “قوله �س: ل حكرة يف �سوقنا, يريد املنع من الحتكار”.	
• املهذب مع املجموع )84/13(, وفيه: “ويحرم الحتكار”. 	
• البيان والتح�سيل )360/7(, وفيه: “الختالف يف اأنه ل يجوز احتكار �سيء من الطعام, ول غريه 	

يف وقت ي�سر بالنا�س, ويغليه عليهم”.
• البيان للعمراين )357/5(, املغني )153/4(, الكايف )42/2(.	
• تكملة املجموع الثانية )84/13(, رو�ضة الطالبني )24/3(.	
• املحتاج 	 ال�سحيح”.  على  فقط  الآدمي  قوت  يف  الحتكار  “ويحرم  وفيه:   ,)338/4( الإن�ساف 

)39/2(, وفيه: “ويخت�س حترمي الحتكار بالأقوات”.
ينظر: بدائع ال�سنائع )516/6(, الهداية )126/8(, تبيني احلقائق )61/7(, العناية )126/8(,   )2(

حا�سية ابن عابدين )717/6(.
الأقوات”.  غري  يف  يكره  فال  بالأمتعة,  والرتب�س  الحتكار,  “واأما  وفيه:   ,)409/2( احلاوي  ينظر:   )3(

تكملة املجموع الثانية )84/13(, مغني املحتاج )39/2(.
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ومعلوم اأن الكراهة عند احلنفية اإذا كانت على �سبيل الإطالق, فهي من�سرفة 
للتحرمي)1(, وبذلك فهي من املحرم عند اجلمهور, فاخللف لفظي فقط.

قال الكا�ساين يف البدائع: “)ويكره الحتكار...(”, ثم قال: “والثاين: يف بيان 
حكم االحتكار..., واأما حكم االحتكار, فنقول يتعلق باالحتكار اأحكام منها: احلرمة؛ 
ملا روي عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »اجلالب مرزوق واملحتكر ملعون«, وال يلحق اللعن 

اإل مببا�سرة املحرم.

وروي عنه ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال: »من احتكر طعاًما اأربعني ليلة, فقد برئ من اهلل تعالى, 
وبرئ اهلل تعالى منه«. 

ومثل هذا الوعيد ال يلحق اإال بارتكاب احلرام؛ الأن االحتكار من باب الظلم؛ الأن 
�سدة  بيعه مع  امل�سرتي عن  امتنع  فاإذا  العامة,  به حق  تعّلق  امل�سر, فقد  بيع يف  ما 
حاجتهم اإليه, فقد منعهم من حقهم, ومنعمُ احلق عن امل�ستحق ظلم, واإنه حرام”)2(.

للمحرم م�ضتحق  فاعله مرتكب  فاإن  اأن االحتكار حمرم,  وهو  تقرر ذلك,  فاإذا 
للعقوبة, وملا كانت الن�سو�س يف النهي عن الحتكار �سريحة, والفقهاء متفقون على 
اأنه اآثم كان ل بد من اإيقاع العقوبة عليه, وملا مل يرد فيه عقوبة حمددة, فقد كان 
للفقهاء اجتهادات ت�ستند ملبداأ �سيا�سة الت�سريع يف الإجراءات, والتدابري, كما يف كل 
ويدفع  امل�ضلحة,  االإمام مبا يحقق  اجتهاد  بح�ضب  فيقام  فيها حد,  يرد  جرمية مل 
املف�سدة, وهي خمتلفة باختالف الزمان واملكان واختالف املع�سية, وهو على اأنواع 
كاحلب�س  الإرادة,  بتقييد  يتعلق  وما  والت�سهري,  كالتوبيخ,  باجلاه,  يتعلق  ما  منها: 
والنفي, ومنها ما يتعلق بالأموال, كالإتالف والغرامة ومنع الت�سرف, ومنها ما يتعلق 

باالأبدان, كالقيد واجللد, فيعزره االإمام بح�ضب امل�ضلحة, وعلى قدر اجلرمية.

عن عبداهلل بن عمر: اأنهم كانوا يمُ�سربون على عهد ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإذا ا�سرتوا طعاًما 
البن  املنري  الكوكب  �ضرح   ,)299/1( للزرك�سي  املحيط  البحر   ,)64/1( ال�سرخ�سي  اأ�سول  ينظر:   )1(

النجار )415/1(, اأ�سول الفقه لأبي زهرة )41(.
.)518/5(  )2(
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جزاًفا اأن يبيعوه يف مكانهم حتى يوؤووه اإلى رحالهم)1(, فيوؤخذ منه م�ضروعية تاأديب من 
خالف الأمر ال�سرعي, فتعاطى بالعقود الفا�سدة بال�سرب, ومن هنا فقد ن�س الفقهاء 

على بع�س العقوبات التعزيرية التي ُتوقع على املحتكر مبا يتنا�ضب مع جرمه, ومنها: 

املنا�ضب . 1 بال�ضعر  ال�ضوق  يف  وطرحها  املحتكرة,  املواد  باإخراج  املحتكر  اأمر 
لل�ضوق, مع عدم منع الزيادة التي ال مينع منها عادة, ويكون ذلك بعد وعظ 

املحتكر, وتهديده, وزجره, ثم حب�ضه؛ حتى ميتنع عن االحتكار)2(.

قال يف البدائع: “اأن يوؤمر املحتكر بالبيع؛ اإزالة للظلم, لكن اإمنا يوؤمر ببيع 
فع اإلى  ما ف�سل عن قوته, وقوت اأهله, فاإن مل يفعل, واأ�سر على الحتكار, ورمُ
الإمام مرة اأخرى, وهو م�سر عليه, فاإن الإمام يعظه, ويهدده, فاإن مل يفعل 

ورفع اإليه مرة ثالثة يحب�ضه ويعزره؛ زجًرا له عن �ضوء �ضنعه”)3(.

ويف حا�سية ابن عابدين: “اإذا احتكر االإن�ضان رزًقا ياأمره القا�ضي ببيع ما 
ف�ضل عن قوته, وقوت اأهله, فاإن مل يبع عّزره القا�ضي مبا يراه رادًعا له, وباع 

عليه طعامه, اأي: كرًها وفاًقا على ال�سحيح”)4(.

ال�سرر  يلحق  اأن  �ساأنه  من  ما  لكل  املحتكر  على  دلت  قد  هنا  فالن�سو�س 
بالنا�س, فاإنه يعزر, وذلك باإخراج املواد املحتكرة, وبيعها على النا�س ب�سعر 
ال�ضوق, ووجه ذلك: اأنه ملا كان هذا هو الواجب عليه, فلم يفعله اأُجرب عليه, 
رف احلق مل�ستحقه, وملا كان اإي�سال احلق اإلى م�ستحقه عدًل اأمر ب�سرفه  و�سمُ

له, وكان واجًبا عليه)5(.
رواه البخاري يف �سحيحه, كتاب احلدود, باب: كم التعزير والأدب؟ رقم: )6852(, واجلزاف: هو بيع   )1(

ا بال كيل اأ وزن. ينظر: فتح الباري )159/12(. مامل يعلم قدره اإذا بيع خر�سً
املحتاج  نهاية   ,)62/7( احلقائق  تبيني   ,)518/5( ال�سنائع  بدائع   ,)348/6( املنتقى  ينظر:   )2(

)456/3(, ك�ساف القناع )188/3(, احل�سبة )24(.
.)518/5(  )3(
.)717/6(  )4(

ينظر: املنتقى )348/6(, وك�ساف القناع )188/3(  )5(
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جاء يف املنتقى: “واإن احتكر �سيًئا من ذلك ممن ل يجوز له احتكاره, ففي 
اإلى ال�سوق,  اأنه قال: يتوب, ويخرجه  كتاب ابن مزين عن عي�سى بن دينار 
ويبيعه من اأهل احلاجة اإليه مبثل ما ا�سرتاه به, ل يزداد فيه �سيًئا, وجه ذلك: 
اأن املنع قد تعلق ب�سرائه حلق النا�س, واأهل احلاجة, فاإذا �سرفه اإليهم مبثل 
ما كانوا ياأخذونه اأوًل حني ابتياعه اإياه, فقد رجع عن فعله املمنوع منه, فاإن 
اأبى من ذلك, فقد قال ابن حبيب: يخرج من يده اإلى اأهل ال�ضوق ي�ضرتكون 
فيه بالثمن, فاإن مل يعلم ثمنه, فب�سعره يوم احتكاره, ووجه ذلك: اأنه ملا كان 

رف احلق مل�ضتحقه”)1(. هذا الواجب عليه, فلم يفعل اأُجرب عليه, و�ضُ

وهذا ما تقوم به وزارة التجارة من تتبع ملتاجر ال�سلع الغذائية, وحمال اجلملة, 
واملواد الطبية, وم�ستودعاتها يف ظل هذه الأزمة, ومتابعة البالغات الواردة 

للوزارة ب�ساأن الأ�سعار, اأو انعدام ال�سلع, واإيقاع العقوبات باأ�سحابها)2(.

ول . 2 به,  ي�سر  ول  ال�سلع,  ببيع  احلاكم  اأجربه  املبيع  من  املحتكر  امتنع  اإذا 
بالنا�س, بل يبيع ب�سعر ال�سوق, ويكون له راأ�س املال مع الربح, واإمنا كان البيع 

ل�سد حاجة النا�س)3(.

يقول ابن تيمية: “لويل الأمر اأن يمُكره النا�س على بيع ما عندهم بقيمة املثل 
.)348/6(  )1(

ينظر: موقع وزارة التجارة, قواعد التنظيم التمويني.  )2(
وفيهما: “احلالة غري العادية هي: حالة يكون فيها نق�س يف كميات اأحد املواد التموينية, اأو احتكارها, 
قيام  ويحدد  اإخفائها,  اأو  اأ�ضعارها,  التلعب يف  التجار  يحاول  �ضلعة  اأية  اأو  املبني,  �ضعرها  ارتفاع  اأو 
احلالة غري العادية بقرار من وزير التجارة لتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحديد �سعر احلالة غري 
العادية, ومراقبة الأ�سواق, وعدم رفع الأ�سعار, اأو اإخفاء املواد التموينية, وتوقيع العقوبات النظامية 

على كل مت�ضبب يف اإحداث اأية اأزمة”.
وجاء فيه: “االمتناع عن البيع, اأو االمتناع عن اإعطاء فاتورة يعاقب بغرامة مالية قدرها 500 ريال, 
وت�سل اإلى 6000 ريال, مع اإغالق املحل ملدة ثالثة اأيام عند تكرار املخالفة لأكرث من مرتني كل من قام 

باإنقا�س وزن اخلبز عن احلد امل�ضموح به”.
ينظر: املنتقى )348/6(, بدائع ال�سنائع )518/5(, املبدع )48/4(, نهاية املحتاج )456/3(.  )3(
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يف  والنا�س  اإليه,  يحتاج  ال  طعام  عنده  من  مثل  اإليه,  النا�س  �ضرورة  عند 
خمم�سة, فاإنه يجربه على بيعه للنا�س بقيمة املثل”)1(.

حرمان املحتكر من الربح اإذا اأ�سر على المتناع, فيمُعطى راأ�س املال, وذلك . 3
معاقبة له بنقي�س ق�سده حني اأراد رفع الأ�سعار, واملبالغة يف الأرباح.

يباع  فاإنه  بال�ضوق,  واأ�ضروا  -احتكروا-,  اختزنوا  اإذا  “واأما  املنتقى:  يف 
اأدًبا  اأموالهم, والربح يوؤخذ منهم, فُيت�ضّدق به؛  عليهم, فيكون لهم روؤو�س 

لهم -عقوبة لهم-, وينهون عن ذلك”)2(.

الأن . 4 بالنا�س؛  ا  ُم�ضرًّ كان  اإذا  الت�ضدير  من  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات,  منع 
ا بالنا�س كان يف معنى الحتكار. �سرًّ الت�سدير اإذا كان ممُ

يف حتفة الناظر: “نقل الطعام من بلد اإلى بلد اآخر, فُيمنع منه اإذا اأ�ضر, 
وي�سوغ اإذا مل ي�سر يف امل�سهور”)3(.

وعن اأبي يو�سف لو اأن اأعراًبا قدموا الكوفة, واأرادوا اأن يتاروا منها, وي�سّر 
ذلك باأهل الكوفة, قال: اأمنعهم عن ذلك, قال: األ ترى اأن اأهل البلدة ينعون 

من ال�سراء للحكرة؟ فهذا اأولى)4(.

تفريق الطعام على اأهل البلد, وذلك اإذا خاف الإمام الهالك على اأهل البلد, . 5
فاإنه يفّرق الطعام عليهم, فاإذا وجدوا ردوا عليه مثله؛ الأنهم م�ضطرون اإليه, 

فيكون لهم تناوله بال�ضمان؛ لقوله تعالى: )ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  
ڑک  ک  ک  ک  گ( ]املائدة: 3[.

فللم�ضطر اأن ياأكل من مال الغري جرًبا عنه؛ ل�ضد الرمق بثمن املثل, وهو 
يكره  اأن  الأمر  لويل  كان  “ولهذا  وفيها:   ,)223( احلكمية  الطرق  يف  منه  وقريًبا   ,)24( احل�سبة   )1(

املحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة املثل عند �ضرورة النا�س اإليه...”.
املنتقى )348/6(.  )2(

)�س: 131( وينظر املغني وال�سرح الكبري )283/4(, وبهام�سه ال�سرح الكبري.  )3(
ينظر: البحر الرائق )165/6(, حا�سية ابن عابدين )715/6(, و)يتاروا( تعني: يتزودوا.  )4(
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ال�سرورة,  حد  بالنا�س  احلال  بلغت  اإذا  العلم  اأهل  عند  عليه  متفق  قدر 
واملجاعة)1(.

ال�سرب وال�سجن من العقوبات التي يذكرها الفقهاء, وتكون يف مرحلة لحقة . 6
بعد اأمرهم بالبيع, والت�سعري عليهم)2(.

يف . 7 املقاطعة  اأ�ضلوب  من  وهذا  النا�س,  بني  خربه  ليعلم  باملحتكر؛  الت�ضهري 
املُعلن  املع�ضية  �ضاحب  تعزير  جواز  على  العلم  اأهل  ن�س  وقد  االإ�ضلم, 

مع�سيته بالت�سهري)3(.

قال املاوردي: “لالأمري اإذا راأى من ال�سالح يف ردع ال�سفلة اأن ي�سهر بهم, 
وينادي عليهم بجرائمهم �ساغ له ذلك”)4(.

املطلب الثاين
تطبيقات معا�سرة على عقوبة االحتكار

مما �سبق يتبني اأن عقوبة الحتكار عقوبة تعزيرية تتغري بتغري الزمان واملكان, 
وهذا ما ن�ّس عليه الفقهاء من اأن النظر فيها يكون لويل االأمر بح�ضب ما يقت�ضيه 
على  التاجر  يكون  حتى  وقائية؛  اأنظمة  و�ضع  على  احلكومات  حر�ضت  ولذا  االأمر, 
علم باالأنظمة قبل الدخول يف امل�ضروع, وال يرّخ�س له اإال بتلك االأنظمة, كما و�ضعت 

عقوبات جزائية تكون للمخالفني بعد م�سي امل�سروع, ومن اأمثلة ذلك: 

• نظام املناف�سة ال�سعودي:	

فقد حدد النظام جمموعة من العقوبات ملواجهة االحتكار, واالأ�ضاليب االحتكارية, 
ينظر: املنتقى )348/6(, بدائع ال�سنائع )517/5(.  )1(

ينظر: اأحكام ال�سوق, النظر والأحكام يف جميع اأحوال ال�سوق ليحيى بن عمر )17(.  )2(
ينظر: املو�سوعة اجلنائية )42/12(.  )3(

ينظر: الأحكام ال�سلطانية )275(.  )4(
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ومن بينها: الغرامة, والإزالة, والتعديل, وم�ساعفة العقوبة يف حال العود, والت�سهري, 
وفيما يلي تف�سيلها: 

الفرع االأول: الغرامة املالية: 

تتجاوز خم�سة ماليني  ل  التي  الغرامة  توقيع عقوبة  على  ن�ست )م/12(  اأوًل: 
املخالف  نفقة  وين�سر احلكم على  العود,  العقوبة يف حالة  ريال, وم�ساعفة 

�ضد كل من يرتكب اأي فعل من االأفعال التالية: 

التحكم يف اأ�ضعار ال�ضلع, واخلدمات املعدة للبيع بالزيادة, اأو اخلف�س, . 1
اأي  اأو باأي �سورة اأخرى ت�سر املناف�سة امل�سروعة, مع حظر  اأو التثبيت, 
اتفاق, اأو عقد يوؤدي للإخلل باملناف�ضة؛ كما ن�ضت عليه )م/4( بقولها: 
ظر املمار�سات, اأو التفاقيات, اأو العقود بني املن�ساآت املتناف�سة, اأو  “حتمُ
اأو  اأن تكون متناف�سة, �سواًء كانت العقود مكتوبة  تلك التي من املحتمل 
�ضفهية, �ضريحة كانت اأم �ضمنية, اإذا كان الهدف من هذه املمار�ضات, 
اأو االتفاقيات, اأو العقود, اأو االأثر املرتتب عليها بقيد التجارة, اأو االإخلل 

باملناف�سة بني املن�ساآت...”.

منع اأّية من�ضاأة من ا�ضتخدام حقها يف دخول ال�ضوق, اأو اخلروج منه, اأو . 2
عرقلة ذلك يف اأي وقت.

التحكم يف اأ�ضعار ال�ضلع واخلدمات املُعّدة للبيع بالزيادة, اأو اخلف�س, اأو . 3
التثبيت, اأو باأية �سورة اأخرى ت�سر املناف�سة امل�سروعة.

اإخراج مناف�ضني . 4 التكلفة؛ بهدف  اأقل من  اأو اخلدمة ب�ضعر  ال�ضلعة,  بيع 
من ال�سوق.

احلد من حرية تدفق ال�سلع اإلى الأ�سواق, اأو خروجها, اأو اإخراجها منها . 5
ب�سفة كلية, اأو جزئية, وذلك من خالل اإخفائها, اأو تخزينها دون وجه 

حق, اأو المتناع عن التعامل فيها.
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غري . 6 �ضعر  اإلى  تداولها  يوؤدي  والتي  املنتجات؛  يف  مفاجئة  وفرة  افتعال 
حقيقي يوؤثر على باقي املتعاملني يف ال�سوق.

اأو تخ�ضي�ضها طبًقا . 7 ال�ضلع واخلدمات,  اأو �ضراء  لبيع,  االأ�ضواق  تق�ضيم 
نوعية  التوزيع,  مراكز  اجلغرافية,  املناطق  التالية:  املعايري  من  لأي 

العمالء, املوا�سم والفرتات الزمنية.

التاأثري على ال�ضعر الطبيعي لعرو�س بيع ال�ضلع واخلدمات, اأو �ضرائها, اأو . 8
توريدها, �سواء يف املناف�سات, اأو املزايدات احلكومية, اأو غري احلكومية.

اأوجه . 9 والت�سويق, وجميع  والتوزيع,  والتطوير,  الت�سنيع,  جتميد عمليات 
ال�ستثمار الأخرى, اأو احلد منها.

على . 10 احل�سول  اأو  يوًما,  �ستني  قبل  املناف�سة  حماية  جمل�س  اإبالغ  عدم 
حقوق  اأو  اأ�سول,  لتملك  ت�سعى  التي  املن�ساآت  بع�س  باندماج  موافقته 
اأ�ضهم جتعلها يف و�ضع مهيمن, وقد حددت  اأو  انتفاع,  اأو حقوق  ملكية, 
اإجمايل حجم  من  بـ %40  القت�سادي  الرتكز  حالة  التنفيذية  الالئحة 

ال�سلعة يف ال�سوق.

عدم اإبالغ جمل�س حماية املناف�سة, اأو احل�سول على موافقته يف جميع . 11
املن�ضاآت التناف�ضية باإدارة م�ضرتكة بينها جتعلها يف و�ضع مهيمن.

بيع �ضلعة, اأو خدمة ب�ضعر اأقل من التكلفة؛ بهدف اإخراج مناف�ضني من . 12
ال�سوق.

فر�س قيود على توريد �ضلعة, اأو خدمة؛ بهدف اإيجاد نق�س م�ضطنع يف . 13
توافر املنتوج لزيادة الأ�سعار.

رف�س املن�ساأة التعامل مع من�ساأة اأخرى دون م�سوغ, وذلك من اأجل احلد . 14
من دخولها ال�سوق.
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اإلزام املخالف بدفع غرامة يومية ل تقل  ثانًيا: حددت )م/16( يف البند )3( 
عن األف ريال, وال تتجاوز ع�ضرة اآالف ريال؛ حتى اإزالة املخالفة على االأفعال 

املن�سو�س عليها يف الفرع الأول.

الفرع الثاين: االإزالة، والتعديل: 

بتعديل . 1 النظام  لهذا  خمالف  كل   )1( رقم  البند  )م/16(  األزمت 
االأول  الفرع  عليها يف  املن�ضو�س  االأفعال  املخالفة عن  واإزالة  اأو�ضاعه, 

فور اإبالغه.

األزمت )م/16( البند رقم )2( املخالف بالت�سرف يف بع�س الأ�سول, اأو . 2
الأ�سهم, اأو حقوق امللكية, اأو القيام باأي عمل اآخر يكفل اإزالة اآثار املخالفة.

الفرع الثالث: م�ساعفة العقوبة: 

احلالت  يف  العود  حالة  يف  ال�سابقة  العقوبات  م�ساعفة  على  )م/12(  ن�ست 
املن�سو�س عليها يف الفرع الأول.

الفرع الرابع: الت�سهري: 

يف  املخالف  نفقة  على  بالعقوبات  اخلا�س  احلكم  ن�ضر  على  )م/12(  ن�ست 
احلالت املن�سو�س عليها يف الفرع الأول.

وهذه العقوبات ُتغّلظ بح�ضب ما يرى ويل االأمر يف حال االأزمات, وحاجة النا�س, 
كما يف واقع النا�س مع اأزمة كورونا, فقد ت�سدت احلكومات جل�سع التجار يف جمالت 

الغذاء, والدواء)1(.

• قواعد التنظيم التمويني يف وزارة التجارة: 	

بذلت وزارة التجارة جهوًدا ملكافحة الف�ساد, خا�سة يف وقت الأزمات, وحتديًدا 
ال�سلع,  توفري  ا�ستمرار  على  وحر�ست  )كوفيد-19(,  كورونا  تف�سي فريو�س  يف ظل 

ينظر: موقع الهيئة العامة للمناف�سة.  )1(
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لالأ�سعار,  دقيقة  مراقبة  مع  املحلية,  ال�سوق  يف  وال�ستهالكية  الغذائية,  واملنتجات 
مدار  على  رقابية  جولت  خالل  من  النا�س  حاجة  مع  يتالءم  مبا  توفرها  ومدى 
تهدف  احتكارية  ممار�سات  اأبرزها  من  وكان  فيها,  التحقيق  مبا�سرة  مع  ال�ساعة, 
ا املعقمات, والأقنعة الطبية  لفتعال نق�س وفرة ال�سلع يف القطاع ال�سحي, خ�سو�سً
اإلى جانب خمالفات اتفاق بع�س املوردين, واملن�ضاآت لرفع االأ�ضعار, وا�ضتغلل االأزمة, 
ومن ثم فر�س العقوبات مبا يتنا�ضب مع الئحة العقوبات يف موقع الوزارة, وفيما يلي 

عر�س لبع�ضها: 

احلالة غري العادية:

• هي حالة يكون فيها نق�س يف كميات اأحد املواد التموينية, اأو احتكارها, اأو 	
ارتفاع �ضعرها املبني, اأو اأية �ضلعة اأخرى يحاول التجار التلعب يف اأ�ضعارها, 
اأو اإخفائها, ويحدد قيام احلالة غري العادية بقرار من وزير التجارة؛ التخاذ 
الإجراءات الكفيلة كافة بتحديد �سعر احلالة غري العادية, ومراقبة الأ�سواق, 
وعدم رفع الأ�سعار, اأو اإخفاء املواد التموينية, وتوقيع العقوبات النظامية على 

كل مت�ضبب يف اإحداث اأي اأزمة.

االلتزامات: 

• على تاجر اجلملة, والتجزئة الإف�ساح عن عدد م�ستودعات املواد التموينية 	
التابعة له.

• التعاون مع مراقبي وزارة التجارة بالدخول, والتفتي�س على حمال م�ستودعات 	
املواد التموينية, وتقدمي البيانات التموينية احلقيقية لكميات, واأ�سعار املواد 

التموينية املتوافرة.

• وزارة 	 مع  التوا�سل  التموينية  املواد  م�ستوردي  على  العادية  غري  الأحوال  يف 
من  منا�ضبة  اآليات  اإلى  للتو�ضل  التمويني؛  الو�ضع  حقيقة  ملعرفة  التجارة؛ 

�ساأنها تاليف الأزمة بتوفري الكميات املنا�سبة للمواد التموينية.
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• باأ�سعار املواد ال�سادر يف �ساأنها قرار 	 على جتار اجلملة, والتجزئة اللتزام 
اإخفائها,  وعدم  التمويني,  التنظيم  الأحكام  اخلا�ضعة  العادية  غري  احلالة 

وااللتزام بو�ضع بطاقة االأ�ضعار عليها.

• يجب اأن يتطابق �ضعر ال�ضلعة املدون ببطاقة االأ�ضعار مع ال�ضعر لدى املحا�ضب.	

• على تاجر اجلملة, والتجزئة عدم المتناع عن البيع.	

العقوبات: 

• 	 5,000 اإلى  وت�سل  الأولى,  للمرة  ريال   1,000 قدرها  مالية  بغرامة  ُيعاقب 
ريال مع اإغالق املحل ملدة اأ�سبوع عند تكرار املخالفة لأكرث من مرتني كل من 

قام بالآتي: 

زيادة يف الأ�سعار املقررة.. 1

عدم و�ضع ت�ضعرية على الب�ضاعة املعرو�ضة.. 2

المتناع عن البيع, اأو المتناع عن اإعطاء فاتورة.. 3

• اإلى 10,000 	 1,000 ريال للمرة الأولى, وت�سل  ُيعاقب بغرامة مالية قدرها 
للمخالفتني  حملية  �سحف  ثالث  يف  نفقته  على  العقوبة  قرار  ون�سر  ريال, 

التاليتني: 

ال�سادرة من . 1 التعليمات  تنفيذ  الباعة عن  اأو  التجار,  امتنع من  كل من 
وزارة التجارة.

كل تاجر زود وزارة التجارة مبعلومات غري �سحيحة, اأو امتنع عن تزويدها . 2
بالبيانات املطلوبة.

• عند 	 ريال   30,000 اإلى  وت�سل  ريال,   1,000 من  تبداأ  مالية  بغرامة  ُيعاقب 
تكرار املخالفة للمرة الثانية, واإغالق املن�ساأة يف املرة الثالثة ملدة ل تتجاوز 
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ت�سعني يوًما, مع اإيقاف �سرف كمية الدقيق املخ�س�س للمخالف اأثناء مدة 
الإغالق لإحدى املخالفتني التاليتني: 

الهدر يف الدقيق, اأو العجني, اأو اخلبز بن�ضبة تتجاوز )5%( من الكمية . 1
املخ�س�سة للمن�ساأة اأ�سبوعًيا.

اإعادة تعبئة الدقيق, اأو ا�ستخدامه يف غري ما خ�س�س له يف املن�ساأة التي . 2
تعتمد يف اإنتاجها على الدقيق املدعوم من الدولة)1(.

خمالفات الأنظمة ال�ضحية: 

اعتمدت وزارة ال�ضحة �ضوابط للنظر يف خمالفات االأنظمة ال�ضحية, وتهدف 
اإلى حتقيق العدل يف االأحكام ال�ضادرة عن جلان الوزارة, وخدمة املر�ضى, وك�ضب 
ر�ضاهم, واحلفاظ على �ضحتهم و�ضلمتهم, واالرتقاء مل�ضتوى االأداء يف القطاعات 
ال�ضحية, كما �ضددت الوزارة على العقوبات التي اعتمدتها الوزارة, وفيما يلي عر�س 

لبع�س ما ت�سمنته: 

• الطبية 	 العينات  بيع  اأو  ال�ضيدليات,  غري  يف  للمر�ضى  االأدوية  ببيع  القيام 
تقدير  ويخ�سع  النظام,  من  )14/ج(  للمادة  خمالفة  تمُعّد  مطلقة  ب�سفة 

عقوبتها لن�س املادة )29( من النظام.

غري  الدواء  كان  اإذا  املخالفة  لهذه  العقوبة  لتقدير  امل�سـددة  الظروف  ومن 
م�سجل, اأو منتهي ال�سالحية, اأو تكرار املخالفة.

• االمتناع عن علج مري�س دون �ضبب مقبول ُتعّد خمالفة للمادة )6/28( من 	
النظام, وتقدر العقوبة لهذه املخالفة باأن تكون العقوبة يف احلالت العادية 

من مبلغ ع�ضرة اآالف ريال اإلى ثلثني األف ريال.

ويف حال اقرتان املخالفة بالظروف امل�سددة, مثل: حدوث م�ساعفات خطرية 
ينظر: موقع وزارة التجارة, قواعد التنظيم التمويني.  )1(
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للمري�س مرتتبة على امتناعه عن علج املري�س, اأو عدم توافر طبيب بديل 
مبلغ  من  الغرامة  تكون  باأن  الظروف  هــذه  يف  العقوبة  وُتقّدر  بعمله,  يقوم 

ثالثني األف ريال اإلى مائة األف ريال.

• خمالفة اأ�سعار بيع الأدوية املحددة يف املادة )13( من النظام, وتمُقّدر العقوبة 	
لهذه املخالفة بغرامة ال تقل عن مبلغ ع�ضرين األف ريال لل�ضيدلية, وال تقل 
عن خم�ضني األف ريال للم�ضنع, وامل�ضتودع اإلى احلد االأق�ضى ح�ضب ظروف 
كل حالة, وتنظر اللجنة يف اإغلق املن�ضاأة يف حالة تكرار املخالفة ح�ضب املادة 

)37( فقرة )3 و4( من النظام.

• من 	 ل(   4/14( للمادة  خمالفة  تمُعّد  �سّعرة  ممُ وغري  م�سجلة,  غري  اأدوية  بيع 
الالئحة التنفيذية للنظام.

وتتمثل الظروف امل�سددة لهذه املخالفة فيما يلي: 

 بيع اأدوية مقلدة, اأو بيع اأدوية غري معرتف بها علمًيا, اأو بيع اأدوية ذات ادعاء 
طبي ل�سركات معروفة, والأدوية غري م�سجلة.

• عدم توفري خمزون من الدواء يكفي لال�ستهالك املحلي يمُعّد خمالفة للمادة 	
)23( من النظام واملادة )1/23 ل( من الالئحة التنفيذية, وتمُقّدر العقوبة 
ثلثة  عن  يقل  ال  الذي  الر�ضيد  ح�ضب  واملن�ضرف  الوارد,  بيانات  ح�ضب 
حتى  ريال  اآالف  ع�ضرة  مبلغ  بني  ما  تكون  بغرامة  العقوبة  وتقدر  اأ�ضهر, 

ثالثني األف ريال.

• عدم توفري الأدوية ال�سرورية يف ال�سيدلية وفق البيان املحدد من قبل الوزارة 	
يمُعّد خمالفة للمادة )24( من النظام, وتقدر العقوبة لهذه املخالفة بغرامة 

تكون ما بني مبلغ خم�ضة اآالف وع�ضرة اآالف ريال.

وتقدر العقوبة لهذه املخالفة يف احلاالت العادية بغرامة مالية ما بني مبلغ ع�ضرة 
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اآلف وع�سرين األف ريال, ويف حال اقرتان املخالفة بالظروف امل�سددة تكون الغرامة 
مبا يزيد على مبلغ ع�ضرين األف ريال اإلى احلد االأق�ضى املقرر بالنظام)1(.

هيئة الغذاء والدواء:

والعقوبات  املخالفات  ت�سنيف  جدويل  والدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  طبقت 
املقررة لها وفًقا لنظامي الغذاء والأعالف ولئحتهما التنفيذية اللذين وافق جمل�س 
اإدارة جمل�س اإدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء عليهما موؤخًرا, ويت�سمنان عقوبات 
م�سددة على املخالفني ت�سل اإلى ال�سجن وغرامات مالية بقيمة 10 ماليني يف حال 

الت�ضبب عمًدا بتداول مادة غذائية �ضارة بال�ضحة.

ومن اأمثلة ذلك: 

• �ضعر 	 اأو  امل�ضنع,  �ضعر  على  بناًء  الدواء  �ضعر  يح�ضب   :)12( املادة  ن�ست 
الت�سدير اإلى اململكة بعملة بلد املن�ساأة, اأو العملة التي تقررها الوزارة, وتقوم 

الوزارة مبراجعة اأ�سعار الأدوية على فرتات منتظمة.

• كما ن�ست املادة )23(: تلتزم م�سانع امل�ستح�سرات ال�سيدلنية امل�سجلة يف 	
املمثلة  والع�سبية  ال�سيدلنية,  بامل�ستح�سرات  الجتار  وم�ستودعات  اململكة, 
لها بتوفري م�ستح�سراتها ال�سيدلنية, والع�سبية امل�سجلة مهما قل ثمنها, اأو 

ا�ستهالكها.

• املادة )35(: للوزارة حق التفتي�س على املن�ساآت ال�سيدلية للتاأكد من تطبيقها 	
مبوجبه,  الوزارة  ت�سدرها  التي  والقرارات  ولئحته,  النظام,  هذا  اأحكام 

ويكون ملندوبيها احلق يف �ضبط املخالفات.

• ال�ضحية اخلا�ضة 	 املوؤ�ض�ضات  لنظام  وفًقا  املكونة  اللجان  تنظر  املادة )37(: 
يف  1423/11/3هـ  وتاريخ  )م/40(,  الرقم  ذي  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر 

ينظر: موقع وزارة ال�سحة.  )1(
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خمالفات اأحكام هذا النظام, ويجوز لها دون اإخالل باأي عقوبة اأ�سد من�سو�س 
عليها يف نظام اآخر توقيع عقوبة, اأو اأكرث من العقوبات الآتية: 

الإنذار. . 1

غرامة مالية ل تزيد على مائة األف ريال. . 2

اإغالق املن�ساأة ملدة ل تزيد على �ستني يوًما. . 3

اإلغاء ترخي�س املن�ساأة. . 4

ديوان  اأمام  قراراتها  من  التظلم  ويجوز  الوزير,  من  اللجنة  قرارات  وتعتمد 
املظامل خالل �ستني يوًما من تاريخ اإبالغ املخالف بالقرار, ويجوز ن�سر قرار منطوق 
العقوبة النهائي على نفقة املخالف يف ثالث �سحف حملية ت�سدر اإحداها يف مقر 

املن�ساأة ال�سيدلية)1(.

ينظر: موقع هيئة الغذاء والدواء, جداول ت�سنيف املخالفات.  )1(
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اخلامتة

كورونا  فريو�س  تف�ضي  ظل  يف  االحتكار  مل�ضاألة  املوجز  العر�س  هذا  بعد 
)كوفيد-19(, وكالم العلماء عن مثلها من امل�سائل خل�ست اإلى ما يلي: 

• حترمي االحتكار عند عامة الفقهاء, واأن اخللف بني اجلمهور, واأبي حنيفة, 	
وبع�س ال�سافعية خالف لفظي.

• القاعدة فيما يجري فيه االحتكار: كل ما اأ�ضر بالعامة َحُرم احتكاره, فالعلة 	
هي وجود ال�سرر, اأو مطلق ال�سرر, واحلكم يدور مع علته وجوًدا, وعدًما.

• االحتكار من اأب�ضع اجلرائم؛ ملا فيه من الظلم, وا�ضتغلل حاجة النا�س.	

• يحرم 	 )كوفيد-19(  كورونا  فريو�س  تف�سي  ظل  يف  النا�س  اإليه  يحتاج  ما 
احتكاره بناًء على ما تقرر �سابقا, واأن جميع ما ذكر من ال�سور داخل فيه.

• االحتكار جرمية ُيعاقب عليها ال�ضرع, وعقوبتها تعزيرية تخ�ضع الجتهاد ويل 	
االأمر بح�ضب الزمان, واملكان.

• االحتكار يتنوع بح�ضب حاجة النا�س, وواقعهم, فتارة يكون يف الطعام, وتارة 	
يف امل�ضكن, وتارة يف العلج بح�ضب ما تقت�ضيه, وتدعو له احلاجة.

• تطبيقها 	 احلاكم  باإمكان  الفقهاء  عليها  ن�س  العقوبات  بع�س  هناك 
بح�ضب ما يرى, اأو االجتهاد يف اإيجاد البدائل ال�ضرعية املن�ضبطة بقواعد 

الجتهاد.

• اأوجدت اجلهات املخت�ضة اإجراءات وقائية؛ ملنع الوقوع يف جرمية االحتكار, 	
وذلك باإعالن الأنظمة واللوائح التنفيذية لها, كما اأوجدت العقوبات الرادعة.

• التجار, 	 بتثقيف  تعنى  تدريبية  وور�س  دورات,  اإقامة  املعنية  اجلهات  على 
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ال�سرعي  ببيان احلكم  وماآلتها  بينهم بخطورة هذه اجلرية,  الوعي  ون�سر 
ا: تثقيف امل�ستهلك من خالل و�سائل  لها, وعقوبتها يف الدنيا والآخرة, واأي�سً

التوا�سل.
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قائمة امل�سادر واملراجع

ر�سالة . 1 فيه,  الفقهاء  واآراء  لالحتكار  الإ�سالمي  للمفهوم  القت�سادية  الأبعاد 
علمية, تاأليف: ربيع حممود الروبي, عام الن�سر 2019م.

الدوري, . 2 عبدالرحمن  قحطان  املوؤلف:  الإ�سالمي,  الفقه  يف  واآثاره  الحتكار 
ط: 1, النا�ضر: دار الكتب العلمية, عام الن�ضر: 2010م.

االأحكام ال�ضلطانية, املوؤلف: اأبو احل�ضن علي بن حممد بن حممد بن حبيب الب�ضري . 3
البغدادي, ال�سهري باملاوردي, ت: 450هـ, النا�سر: دار احلديث - القاهرة.

اأبو . 4 الفقيه  املوؤلف:  ال�سوق,  اأحوال  والأحكام يف جميع  النظر  اأو  ال�سوق  اأحكام 
زكريا يحيى بن عمر بن يو�سف الكناين الأندل�سي, ت: 289هـ, اعتنى ب�سبط 
�سلمان  اأبو  الأ�ستاذ  تقدمي:  التون�سية,  الطبعة  عن  عامر,  علي  جالل  الن�س: 

حممد العمراوي.
اأحكام الت�سعري املوؤلف: ح�سن عرقاوي, بحث غري من�سور.. 5
املحقق: . 6 عبداهلل,  اأبو  البخاري,  اإ�سماعيل  بن  حممد  املوؤلف:  املفرد,  الأدب 

حممد فوؤاد عبدالباقي, حالة الفهر�سة: غري مفهر�س, النا�سر: املطبعة ال�سلفية 
ومكتبتها, �سنة الن�سر: 1375هـ.

ال�ستذكار, املوؤلف: اأبو عمر يو�سف بن عبداهلل بن حممد بن عبدالرب بن عا�سم . 7
النمري القرطبي, ت: 463هـ, حتقيق: �ضامل حممد عطا, حممد علي معو�س, 

النا�ضر: دار الكتب العلمية - بريوت, ط: 1, 1421هـ.
الأ�سباه والنظائر, املوؤلف: تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين ال�سبكي, ت: . 8

771هـ, النا�ضر: دار الكتب العلمية, ط: 1, 1411هـ.
اأ�سول ال�سرخ�سي, املوؤلف: حممد بن اأحمد بن اأبي �سهل �سم�س الأئمة ال�سرخ�سي, . 9

ت: 483هـ, النا�سر: دار املعرفة - بريوت.
اإعانة الطالبني على حل األفاظ فتح املعني, )هو حا�سية على فتح املعني ب�سرح . 10
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قرة العني مبهمات الدين(, املوؤلف: اأبو بكر امل�سهور بالبكري, بن حممد �سطا 
والتوزيع,  والن�سر  للطباعة  الفكر  دار  النا�سر:  1302هـ,  بعد  ت:  الدمياطي, 

ط: 1, 1418هـ.
بن . 11 بكر  اأبي  بن  حممد  عبداهلل  اأبو  املوؤلف:  العاملني,  رب  عن  املوقعني  اإعالم 

اأيوب املعروف بابن قيم اجلوزية, ت: 751هـ, قّدم له وعّلق عليه وخرج اأحاديثه 
عمر  اأبو  التخريج:  �سارك يف  �سلمان,  اآل  بن ح�سن  م�سهور  عبيدة  اأبو  واآثاره: 
اأحمد عبداهلل اأحمد, النا�سر: دار ابن اجلوزي للن�سر والتوزيع, اململكة العربية 

ال�ضعودية, ط: 1, 1423هـ.
االإن�ضاف يف معرفة الراجح من اخللف, املوؤلف: علء الدين اأبو احل�ضن علي . 12

دار  النا�سر:  885هـ,  ت:  احلنبلي,  ال�ساحلي  الدم�سقي  املرداوي  �سليمان  بن 
اإحياء الرتاث العربي, ط: 2.

املرداوي, . 13 �سليمان  بن  علي  الدين  لعالء  الفروع  ت�سحيح  ومعه  الفروع  كتاب 
املوؤلف: حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج, اأبو عبداهلل, �سم�س الدين املقد�سي 
الرتكي,  عبداملح�سن  بن  عبداهلل  املحقق:  763هـ,  ت:  احلنبلي,  ال�ساحلي 

النا�ضر: موؤ�ض�ضة الر�ضالة, ط: 1, 1424هـ, ومعه ت�سحيح الفروع للمرداوي.
البحر الرائق �ضرح كنز الدقائق, ومعه منحة اخلالق )ط. العلمية(, املوؤلف: . 14

زين الدين ابن جنيم احلنفي, ابن عابدين, املحقق: زكريا عمريات, النا�ضر: 
دار الكتب العلمية, �ضنة الن�ضر: 1418هـ.

بحوث مقارنة يف الفقه الإ�سالمي واأ�سوله, املوؤلف: د. فتحي الّدريني, النا�سر: . 15
موؤ�ض�ضة الر�ضالة, ط: 2, �سنة الطبع: 1429هـ.

بدائع ال�ضنائع يف ترتيب ال�ضرائع, املوؤلف: اأبو بكر بن م�ضعود الكا�ضاين احلنفي . 16
علء الدين, املحقق: علي حممد معو�س, عادل اأحمد عبداملوجود, النا�ضر: دار 

الكتب العلمية, �ضنة الن�ضر: 1424هـ.
البناية �سرح الهداية, املوؤلف: اأبو حممد حممود بن اأحمد بن مو�سى بن اأحمد . 17

بن ح�سني الغيتابي احلنفي بدر الدين العيني, ت: 855هـ, النا�ضر: دار الكتب 
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العلمية - بريوت, لبنان ط: 1, 1420هـ.
اخلري . 18 اأبي  بن  يحيى  احل�ضني  اأبو  املوؤلف:  ال�ضافعي,  االإمام  مذهب  يف  البيان 

بن �سامل العمراين اليمني ال�سافعي, ت: 558هـ, املحقق: قا�سم حممد النوري, 
النا�ضر: دار املنهاج -جدة, ط: 1, 1421هـ.

اأبو . 19 املوؤلف:  امل�ستخرجة,  مل�سائل  والتعليل  والتوجيه  وال�سرح  والتح�سيل  البيان 
القرطبي, ت: 520هـ, حققه: د حممد حجي  ر�سد  بن  اأحمد  بن  الوليد حممد 

واآخرون النا�ضر: دار الغرب االإ�ضلمي, بريوت - لبنان ط: 2, 1408هـ.
عثمان . 20 املوؤلف:  ال�سلبي,  حا�سية  وبهام�سه  الدقائق  كنز  �سرح  احلقائق  تبيني 

املطبعة  النا�سر:  الدين,  �سهاب  ال�سلبي  اأحمد   - الدين  الزيلعي فخر  بن علي 
الأمريية الكربى ببولق, �سنة الن�سر: 1413هـ.

جترمي الحتكار يف نظام املناف�سة ال�سعودي.. درا�سة تاأ�سيلية تطبيقية, اإعداد: . 21
فهد بن نوار العتيبي, اإ�سراف: حممد عبداهلل ولد حممد.

حجر . 22 بن  علي  بن  حممد  بن  اأحمد  املوؤلف:  املنهاج,  �سرح  يف  املحتاج  حتفة 
الهيتمي, روجعت و�سححت على عدة ن�سخ مبعرفة جلنة من العلماء, النا�سر: 
املكتبة التجارية الكربى مب�سر ل�ساحبها م�سطفى حممد, بدون طبعة, عام 

الن�سر: 1357هـ.
التفريع يف فقه الإمام مالك بن اأن�س, املوؤلف: عبيداهلل بن احل�سني بن احل�سن . 23

ح�سن,  ك�سروي  �سيد  املحقق:  378هـ,  ت:  املالكي,  ب  اجَلاَلّ ابن  القا�سم  اأبو 
النا�ضر: دار الكتب العلمية, بريوت - لبنان, ط: 1, 1428هـ.

تقرير القواعد وحترير الفوائد امل�ضهور بـ)قواعد ابن رجب(, املوؤلف: زين الدين . 24
عبدالرحمن بن اأحمد بن رجب احلنبلي, ت: 795 هـ, املحقق: اأبو عبيدة م�سهور 
العربية  اململكة  والتوزيع,  للن�سر  عفان  ابن  دار  النا�سر:  �سلمان,  اآل  ح�سن  بن 

ال�ضعودية, ط: 1, 1419هـ.
تكملة البحر الرائق, ملحمد بن ح�سني بن علي الطوري احلنفي القادري, املتوفى . 25

بعد 1138هـ.
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التلخي�س احلبري )ط. قرطبة(, املوؤلف: ابن حجر, اأحمد بن علي بن حممد . 26
اأبو الف�سل, �سهاب الدين, ابن حجر, املحقق: ح�سن بن  الكناين الع�سقالين, 

عبا�س بن قطب, النا�ضر: موؤ�ض�ضة قرطبة, �ضنة الن�ضر: 1416هـ.
التلقني يف الفقه املالكي, املوؤلف: اأبو حممد عبدالوهاب بن علي بن ن�سر الثعلبي . 27

احل�سني  خبزة  بو  حممد  اأوي�س  اأبو  املحقق:  422هــ,  ت:  املالكي,  البغدادي 
التطواين, النا�ضر: دار الكتب العلمية, ط: 1, 1425هـ-2004م.

بن . 28 حممد  عبداهلل  اأبو  املوؤلف:  القرطبي,  تف�سري   = القراآن  لأحكام  اجلامع 
القرطبي, ت:  الدين  �ضم�س  االأن�ضاري اخلزرجي  فرح  بن  بكر  اأبي  بن  اأحمد 
671هـ, حتقيق: اأحمد الربدوين واإبراهيم اأطفي�س, النا�ضر: دار الكتب امل�ضرية 

- القاهرة, ط: 2, 1384هـ.
حا�سية ال�سلبي مع تبيني احلقائق, �سهاب الدين اأحمد بن حممد بن اأحمد بن . 29

الكربى  املطبعة  النا�سر:  1021هـ,  ت:   , ْلِبيمُّ ال�ِسّ يون�س  بن  اإ�سماعيل  بن  يون�س 
الأمريية - بولق, القاهرة. 

احلاوي الكبري يف فقه مذهب االإمام ال�ضافعي وهو �ضرح خمت�ضر املزين, املوؤلف: اأبو . 30
احل�ضن علي بن حممد بن حممد بن حبيب الب�ضري البغدادي, ال�ضهري باملاوردي 
ت: 450هـ, املحقق: ال�ضيخ علي حممد معو�س - ال�ضيخ عادل اأحمد عبداملوجود, 

النا�ضر: دار الكتب العلمية, بريوت - لبنان, ط: 1, 1419هـ.
احل�سبة, املوؤلف: ابن تيمية, اأحمد بن عبداحلليم بن عبدال�سالم بن عبداهلل . 31

العبا�س,  اأبو  احلنبلي,  الدم�ضقي  احلراين  النمريي  اخل�ضر  القا�ضم  اأبي  بن 
النا�ضر: دار الكتب العلمية.

الوجيز يف اإي�ساح قواعد الفقه الكلية, املوؤلف: ال�سيخ الدكتور حممد �سدقي بن . 32
اأحمد بن حممد اآل بورن واأبو احلارث الغزي, النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة, بريوت 

- لبنان, ط: 4, 1416هـ.
املوؤلف: . 33 الإرادات,  منتهى  ب�سرح  املعروف  املنتهى  ل�سرح  النهى  اأويل  دقائق 

احلنبلي,  البهوتي  اإدري�س  بن  ح�سن  بن  الدين  �سالح  بن  يون�س  بن  من�سور 
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ت: 1051هـ, النا�ضر: عامل الكتب, ط: 1, 1414هـ-1993م.
بن . 34 عمر  بن  اأمني  حممد  عابدين,  ابن  املوؤلف:  املختار,  الدر  على  املحتار  رد 

 - الفكر  دار  النا�سر:  1252هـ(,  )ت:  احلنفي  الدم�سقي  عابدين  عبدالعزيز 
بريوت, ط: 2, 1412هـ - 1992م.

رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني, املوؤلف: اأبو زكريا حميي الدين يحيى بن �ضرف . 35
النووي, ت: 676هـ, حتقيق: زهري ال�ضاوي�س, النا�ضر: املكتب االإ�ضلمي, بريوت 

- دم�ضق - عمان, ط: 3, 1412هـ.
رو�ضة الناظر وجنة املناظر يف اأ�ضول الفقه على مذهب االإمام اأحمد بن حنبل, . 36

املوؤلف: اأبو حممد موفق الدين عبداهلل بن اأحمد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي 
620هـ,  ت:  املقد�سي,  قدامة  بابن  ال�سهري  احلنبلي,  الدم�سقي  ثم  املقد�سي 

النا�ضر: موؤ�ض�ضة الرّيان للطباعة والن�ضر والتوزيع, ط: 2, 1423هـ.
اإ�سماعيل . 37 اأدلة الأحكام, املوؤلف: حممد بن  �سبل ال�سالم �سرح بلوغ املرام من 

الأمري ال�سنعاين, النا�سر: مكتبة املعارف, �سنة الن�سر: 1427ه- 2006م.
اأبو . 38 القزويني,  الربعي  يزيد  بن  حممد  ماجه,  ابن  املوؤلف:  ماجه,  ابن  �سنن 

عبداهلل, ابن ماجه, املحقق: حممد فوؤاد عبدالباقي, النا�ضر: دار اإحياء الكتب 
العربية, )في�سل عي�سى البابي احللبي(. 

ب�سري . 39 بن  اإ�سحاق  بن  الأ�سعث  بن  �سليمان  داود,  اأبو  املوؤلف:  داود,  اأبي  �سنن 
االأزدي ال�ضج�ضتاين, املحقق: �ضعيب االأرناوؤوط واآخرون, النا�ضر: دار الر�ضالة 

العاملية, �سنة الن�سر: 1430هـ.
�سنن الرتمذي )اجلامع الكبري(, املوؤلف: الرتمذي, حممد بن عي�سى بن �سورة . 40

بن مو�سى ال�سلمي الرتمذي, اأبو عي�سى, املحقق: ب�سار عواد معروف, النا�سر: 
دار الغرب الإ�سالمي, �سنة الن�سر: 1996م.

احل�سن . 41 اأبو  مهدي,  بن  اأحمد  بن  عمر  بن  علي  املوؤلف:  الدارقطني,  �سنن 
الدارقطني ال�سافعي, املحقق: عادل اأحمد عبداملوجود - علي حممد, النا�سر: 

دار املعرفة, �سنة الن�سر: 1422هـ.
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املازري, . 42 التميمي  بن عمر  علي  بن  د  اأبي عبداهلل حمَمّ لالإمام  التلقني,  �سرح 
املتوفى 536م-453هـ.

)1285هـ-. 43 الزرقا  حممد  ال�سيخ  بن  اأحمد  املوؤلف:  الفقهية,  القواعد  �سرح 
القلم -  النا�سر: دار  الزرقا,  اأحمد  1357هـ(, �سححه وعلق عليه: م�سطفى 

دم�ضق, �ضوريا ط: 2, 1409هـ.
بن . 44 اأحمد  بن  حممد  بن  عبدالرحمن  املوؤلف:  املقنع,  منت  على  الكبري  ال�سرح 

682هـ,  ت:  الدين,  �سم�س  الفرج,  اأبو  احلنبلي,  اجلماعيلي  املقد�سي  قدامة 
النا�سر: دار الكتاب العربي للن�سر والتوزيع, اأ�سرف على طباعته: حممد ر�سيد 

ر�ضا �ضاحب املنار.
�ضرح الكوكب املنري, املوؤلف: تقي الدين اأبو البقاء حممد بن اأحمد بن عبدالعزيز . 45

حممد  املحقق:  972هـ,  ت:  احلنبلي,  النجار  بابن  املعروف  الفتوحي  علي  بن 
الزحيلي ونزيه حماد, النا�ضر: مكتبة العبيكان, ط: 2, 1418هـ.

�ضحيح م�ضلم )ط. طيبة(, املوؤلف: االإمام م�ضلم, م�ضلم بن احلجاج بن م�ضلم . 46
الق�سريي الني�سابوري, اأبو احل�سني, املحقق: نظر بن حممد الفارابي, النا�سر: 

دار طيبة, �سنة الن�سر: 1427هـ.
الإكمال . 47 اإكمال  مكمل  و�سرحه  لالآبي,  املعلم,  اإكمال  �سرحه  مع  م�سلم  �سحيح 

لل�ضنو�ضي, النا�ضر: دار الكتب العلمية.
�ضحيح و�ضعيف اجلامع ال�ضغري وزيادته, مع الكتاب: اأحكام حممد نا�ضر الدين . 48

االألباين, املوؤلف: االألباين, اأبو عبدالرحمن حممد نا�ضر الدين, النا�ضر: املكتب 
الإ�سالمي, �سنة الن�سر: 1408هـ-1988م, عدد املجلدات: )3(, ط: 3.

الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�سرعية, املوؤلف: ابن قيم اجلوزية, حممد بن اأبي بكر . 49
بن اأيوب بن �سعد الزرعي الدم�سقي, اأبو عبداهلل, �سم�س الدين, املحقق: نايف بن 
اأحمد احلمد, النا�سر: جممع الفقه الإ�سالمي بجدة, �سنة الن�سر: 1428هـ, ط: 1.

مكتبة . 50 النا�سر:  1375هـ,  ت:  خالف,  عبدالوهاب  املوؤلف:  الفقه,  اأ�سول  علم 
الدعوة - �سباب الأزهر, الطبعة: عن الطبعة الثامنة لدار القلم.
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اأبو . 51 الدين  اأكمل  بن حممود,  بن حممد  املوؤلف: حممد  الهداية,  �سرح  العناية 
عبداهلل ابن ال�سيخ �سم�س الدين ابن ال�سيخ جمال الدين الرومي البابرتي, ت: 

786هـ, النا�سر: دار الفكر.
الفتاوى الهندية, املوؤلف: جلنة علماء برئا�سة نظام الدين البلخي, النا�سر: دار . 52

الفكر, ط: 2, 1310هـ.
املحقق: . 53 الدين,  جمد  اآبادي  الفريوز  يعقوب  بن  حممد  املوؤلف:  املحيط,  القامو�س 

حممد نعيم العرق�سو�سي, النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة, �سنة الن�سر: 1426هـ- 2005م.
الكايف يف فقه الإمام اأحمد, املوؤلف: اأبو حممد موفق الدين عبداهلل بن اأحمد بن . 54

حممد بن قدامة املقد�سي ثم الدم�سقي احلنبلي, ال�سهري بابن قدامة املقد�سي, 
ت: 620هــ, النا�ضر: دار الكتب العلمية.

ك�ساف القناع عن منت الإقناع, املوؤلف: من�سور بن يون�س بن �سالح الدين بن . 55
ح�سن بن اإدري�س البهوتي احلنبلي, ت: 1051هـ, النا�ضر: دار الكتب العلمية.

اخلوارزمي . 56 الكرالين  الدين  �ضم�س  بن  الدين  جللل  الهداية,  �ضرح  الكفاية 
احلنفي, حتقيق: اأحمد حممد الفغاين, دار الن�ضر: دار الكتب العلمية.

اأبو الف�سل, جمال الدين بن . 57 ل�سان العرب, املوؤلف: حممد بن مكرم بن علي, 
منظور الأن�ساري الرويفعي الإفريقي, النا�سر: دار �سادر - بريوت.

بن . 58 بن حممد  عبداهلل  بن  بن حممد  اإبراهيم  املوؤلف:  املقنع,  �سرح  املبدع يف 
العلمية,  الكتب  دار  النا�ضر:  884هـ,  ت:  الدين,  برهان  اإ�سحاق,  اأبو  مفلح, 

بريوت - لبنان, ط: 1, 1418هـ.
احلزامي . 59 ح�سن  بن  مري  بن  �سرف  بن  يحيى  املوؤلف:  املهذب,  �سرح  املجموع 

اأبو زكريا, حميي الدين, املحقق: حممد جنيب  احلوراين, النووي, ال�ضافعي, 
املطيعي, النا�سر: دار الإر�ساد.

خمت�سر زاد املعاد, املوؤلف: حممد بن عبدالوهاب بن �سليمان التميمي النجدي, . 60
ت: 1206هـ, النا�ضر: دار الريان للرتاث - القاهرة, ط: 2, 1407هـ.

الأ�سبحي . 61 مالك  بن  اأن�س  بن  مالك  املوؤلف:  �سحنون,  رواية  الكربى  املدونة 
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ال�سعادة,  ال�سعودية - مطبعة  النا�سر: وزارة الأوقاف  اأبو عبداهلل,  احلمريي, 
�سنة الن�سر: 1324هـ.

اأحمد بن حممد بن حنبل . 62 اأبو عبداهلل  اأحمد بن حنبل, املوؤلف:  م�سند الإمام 
اأ�سد ال�سيباين )ت: 241هـ(, املحقق: �ضعيب االأرناوؤوط - عادل  بن هالل بن 
مر�سد, واآخرون, اإ�سراف: د عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي, النا�سر: موؤ�س�سة 

الر�ضالة, ط: 1, 1421هـ-2001م. 
م�سوؤولية ال�سيديل, املوؤلف: اإبراهيمي زينة, درا�سة ماج�ستري, غري من�سورة.. 63
امل�ضباح املنري يف غريب ال�ضرح الكبري, املوؤلف: اأحمد بن حممد بن علي الفيومي . 64

املقري, املحقق: عبدالعظيم ال�سناوي, النا�سر: دار املعارف - القاهرة.
امل�سنف لبن اأبي �سيبة, املوؤلف: عبداهلل بن حممد بن اإبراهيم بن اأبي �سيبة . 65

حبيب  اأبو  عبدالعزيز  بن  نا�ضر  بن  �ضعد  املحقق:  بكر,  اأبو  الكويف  العب�ضي 
ال�سرثي, النا�سر: دار كنوز اإ�سبيليا, �سنة الن�سر: 1436هـ.

مطالب اأويل النهى يف �ضرح غاية املنتهى, املوؤلف: م�ضطفى بن �ضعد بن عبده . 66
1243هـ,  ت:  احلنبلي,  الدم�سقي  ثم  مولًدا,  الرحيباين  �سهرة,  ال�سيوطي 

النا�ضر: املكتب االإ�ضلمي, ط: 2, 1415هـ - 1994م.
الطباخ, . 67 راغب  حممد  املحقق:  اخلطابي,  �ضليمان  اأبو  املوؤلف:  ال�ضنن,  معامل 

النا�ضر: املطبعة العلمية - حلب, �ضنة الن�ضر: 1351م.
املوؤلف: �سم�س الدين, حممد . 68 األفاظ املنهاج,  اإلى معرفة معاين  مغني املحتاج 
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ملخص البحث

تناول البحث مو�ضوع: مق�ضد حفظ النف�س وتطبيقاته يف ظل ال�ضيا�ضة ال�ضرعية 
-جائحة فريو�س كورونا اأمنوذًجا, وعر�س له من خلل درا�ضة نظرية عن التعريف 
بها,  العمل  و�ضوابط  ال�ضرعية,  ال�ضيا�ضة  حقيقة  وبيان  النف�س,  حفظ  مبق�ضد 
والتعريف بجائحة فريو�س كورونا, ثم بينت املقا�سد ال�سرورية واأق�سامها, ومنزلة 
مق�ضد حفظ النف�س بني املقا�ضد ال�ضرورية, وختمت الدرا�ضة النظرية بذكر و�ضائل 
حفظ ال�ضريعة ملق�ضد حفظ النف�س من جانب الوجود والعدم, ثم تناولت اجلانب 
ال�ضيا�ضة  �ضوء  على  النف�س  حفظ  ملق�ضد  تطبيقات  ثلثة  فيه  وذكرت  التطبيقي 
اإيقاف �سالة اجلمعة واجلماعة  ال�سرعية يف جائحة فريو�س كورونا, وهي م�ساألة: 
منع  وم�ضاألة:  كورونا,  بفريو�س  العدوى  نقل  وم�ضاألة:  امل�ضاجد,  الفرو�س يف  جلميع 

التجول.
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املقدمة

ا�ضتخراج  واألهم من  اإلى �ضرعه ومنهاجه,  ي  الَهدجْ احلمد هلل على ما وهب من 
ْرح  نا حممد الذي اأقام به �سَ الم على نبيِّ الة وال�سَّ مقا�سده وتن�سيق ِحجاجه, وال�سَّ
تاجه,  وجواهر  االإ�ضلم  �ضماء  جنوم  واأ�ضحابه  اآله  وعلى  ارجتاجه,  بعد  االإ�ضلح 

ين الذين بهم اأ�ضحى اأفق العلم اإثر بزوغ فجره وانبلجه)1(. واأئمة الدِّ

ا بعد:  اأمَّ

واالآخرة,  الدنيا  يف  اخللق  م�ضلحة  فيه  مبا  االإ�ضلمية  ال�ضريعة  جاءت  فقد 
فاأمرت بجلب امل�ضالح وتكثريها, ومنعت املفا�ضد و�ضعت لتقليلها, واأكدت على اعتبار 
والعقل,  والن�سل,  والنف�س,  ين,  الدِّ وهي:  ملة  كل  يف  املعتربة  وال�سروريات  الكليات 
واملال)2(, ومن مزايا هذه ال�ضريعة اخلالدة �ضلحيتها لكل زمان ومكان, ومواكبتها 
للظروف والنوازل العامة التي حتل بالنا�س, فقد اأتاح ال�سارع احلكيم للعلماء واأهل 
احلل والعقد الجتهاد يف امل�ستجدات التي تنزل بالنا�س, ولي�س فيها حكم من�سو�س, 
واإمنا تخ�ضع للجتهاد واال�ضتنباط والنظر وفق مقا�ضد ال�ضرع وقواعده الكلية عن 

طريق العلماء املجتهدين.

ويف هذا يقول الإمام ال�سافعي  )ت: 204هـ(: “فلي�ست تنزل باأحد من اأهل 
دين اهلل نازلة اإل ويف كتاب اهلل الدليلمُ على �سبيل الهدى فيها”)3(.

اقتبا�س من مقدمة مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية, للطاهر بن عا�سور 5/3.  )1(
انظر: املوافقات, لل�ساطبي 20/2.  )2(

الر�سالة �س19.  )3(
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واليوم اأ�ضيب العامل بجائحة عظيمة, امل�ضماة فريو�س كورونا )كوفيد-19( ذلكم 
الكائن الدقيق, الذي ال يرى بالعني املجردة, وال تظهر اأعرا�س املر�س الذي ي�ضببه 
اإال بعد مدة, ما اأوقع العامل كله يف حرية, ودفع الدول اإلى �ضخ كل جهودها من اأجل 
احلفاظ على نفو�س املواطنني, وقد قامت اململكة العربية ال�سعودية -حر�سها اهلل- 
باإجراءات وتنظيمات م�سلحية عظيمة حيال هذه الأزمة تهدف من جرائها, �سالمة 
املواطن واملقيم, وحفظ نف�ضه, ومن هذا املنطلق راأيت امل�ضاركة ببحث يتحدث عن 
حتت  االأزمة  هذه  ظل  يف  ال�ضرعية  ال�ضيا�ضة  يف  وتطبيقاته  النف�س  حفظ  مق�ضد 
عنوان: مق�سد حفظ النف�ض وتطبيقاته يف ال�سيا�سة ال�سرعية-جائحة فريو�ض كورونا 

اأمنوذًجا -درا�سة نظرية تطبيقية-.

اأهمية املو�سوع واأ�سباب اختياره: 
تظهر اأهمية املو�ضوع فيما ياأتي: 

بهذا . 1 فالعناية  ال�ضروريات اخلم�س,  من  العلماء  عند  ُيعّد  النف�س  اأن حفظ 
املق�ضد ال�ضروري مطلب ُملّح.

انت�سار فريو�س كورونا يف العامل مما يهدد حياة النا�س.. 2

اتخاذ جميع احلكومات ومنها -اململكة العربية ال�سعودية- التدابري الالزمة . 3
والإجراءات الحرتازية ملكافحة هذا الفريو�س.

بتطبيقات . 4 النف�س  حفظ  مق�ضد  ربط  يف  ي�ضهم  بحث  تقدمي  يف  الرغبة 
ال�سيا�سة ال�سرعية يف ظل هذه اجلائحة.

اأهداف املو�سوع: 
حمافظة . 1 وو�ضائل  ومنزلته,  حقيقته,  حيث  من  النف�س,  حفظ  مق�ضد  بيان 

ال�سريعة عليه.

الوقوف على املراد بال�ضيا�ضة ال�ضرعية, و�ضوابط العمل بها.. 2



د. طارق بن احلميدي العتييب

العدد  احلادي واخلمسون  401العدد  احلادي واخلمسون 400

بيان املراد بجائحة فريو�س كورونا.. 3

وفق . 4 االأزمة  هذه  يف  النف�س  حفظ  ملق�ضد  التطبيقية  النماذج  بع�س  ذكر 
املعا�ضر,  االجتهاد  يف  وح�ضوره  اأهميته  على  للتاأكيد  ال�ضرعية؛  ال�ضيا�ضة 
وبيان �سالحية هذه ال�سريعة لكل زمان ومكان, وا�ستيعابها حلاجات النا�س 

وق�ساياهم املتجددة.

الدرا�سات ال�سابقة: 
مل اأقف على درا�سة م�ستقلة تتناول جزئيات البحث على نحو ما اأردت, والعلم 

. عند اهلل

وهناك درا�سات تتقاطع مع عنوان البحث �سوف اأذكرها على النحو الآتي: 

مقا�ضد ال�ضريعة بني النظرية والتطبيق: حفظ النف�س منوذًجا, �ضمية طارق . 1
خ�سر, بحث من�سور يف جملة كلية العلوم الإ�سالمية, جامعة املو�سل, عدد: 

)19( 2019م.

تهدف الدرا�سة اإلى بيان مفهوم املقا�سد لغة, وا�سطالًحا, واأق�سام املقا�سد 
املر�سلة  وامل�سلحة  الت�سريع,  يف  املقا�سد  ومكانة  اإليها,  احلاجة  حيث  من 
ال�سنة  من  تطبيقية  مناذج  عدة  ذكر  مع  مق�سدي,  كلي  حتت  املندرجة 
النبوية, وع�ضر ال�ضحابة, ومناذج تطبيقية من املذاهب الفقهية, والفتاوى 

املعا�سرة.

�ضرورة حفظ الدين والنف�س, درا�ضة تطبيقية يف الق�ض�س القراآين, د. علي . 2
بن اأحمد احلذيفي, بحث من�سور يف جملة جامعة اأم القرى لعلوم ال�سريعة 

والدرا�سات الإ�سالمية )77( رجب 1440هـ.

اإلى ت�ضهيل فهم ال�ضرورات اخلم�س وخا�ضة حفظ الدين  وتهدف الدرا�ضة 
ال�سروريات  هذه  اأن  وبيان  القراآين,  بالق�س�س  ربطها  خالل  من  والنف�س 

حمفوظة يف جميع ال�سرائع.
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م�ضوؤولية الدولة يف حفظ النفو�س: درا�ضة فقهية مقارنة, غادة حممد �ضالح . 3
احلايك, ر�سالة ماج�ستري, كلية ال�سريعة والقانون, اجلامعة الإ�سالمية, غزة 

2013م.

تهدف الدرا�ضة اإلى بيان التاأ�ضيل ال�ضرعي حلفظ النف�س االإن�ضانية, واأنواع 
النف�س التي حُتفظ, والدور اال�ضتباقي الت�ضريعي حلفظ النف�س يف ال�ضريعة 

االإ�ضلمية, ودور الدولة يف حفظ النفو�س.

الفرق بني الدرا�سة احلالية والدرا�سات ال�سابقة: 
اأنها  اإال  البحث؛  اإثراء مو�ضوع  ال�ضابقة يف  الدرا�ضات  الرغم من م�ضاهمة  على 
حفظ  ملق�ضد  التطبيقات  اأهمها:  ومن  البحث,  اأهدف  من  جملة  حتقيق  عن  خلت 

النف�س على �ضوء ال�ضيا�ضة ال�ضرعية يف جائحة فريو�س كورونا.

خطة البحث: 
ا�ستمل البحث على مقدمة, ومتهيد, واأربعة مباحث, وخامتة, وفهار�س على النحو 

الآتي: 

املقدمة,  وت�سمنت ما يلي: 

اأهمية املو�ضوع واأ�ضباب اختياره.

اأهداف املو�ضوع.

الدرا�سات ال�سابقة.

خطة البحث.

ومنهج البحث. 

التمهيد وفيه: التعريف مبفردات عنوان البحث, ويت�ضمن اأربعة مطالب: 

املطلب االأول: التعريف مبق�ضد حفظ النف�س.
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املطلب الثاين: التعريف بال�ضيا�ضة ال�ضرعية.

املطلب الثالث: �ضوابط العمل بال�ضيا�ضة ال�ضرعية.

املطلب الرابع: التعريف بجائحة فريو�س كورونا.

املبحث الأول: املقا�سد ال�سرورية واأق�سامها.

املبحث الثاين: منزلة مق�ضد حفظ النف�س بني املقا�ضد ال�ضرورية. 

املبحث الثالث: و�ضائل حفظ ال�ضريعة ملق�ضد حفظ النف�س من جانب الوجود والعدم.

جائحة  يف  ال�ضرعية  ال�ضيا�ضة  يف  النف�س  حفظ  مق�ضد  تطبيقات  الرابع:  املبحث 
فريو�س كورونا, وفيه ثلثة مطالب: 

املطلب االأول: اإيقاف �ضلة اجلمعة واجلماعة جلميع الفرو�س يف امل�ضاجد.

 املطلب الثاين: نقل العدوى بفريو�س كورونا.

 املطلب الثالث: منع التجول.

 اخلامتة وفيها: 

• اأهم النتائج والتو�سيات.	

الفهار�س: 

• فهر�س امل�سادر واملراجع	

• فهر�س املو�ضوعات.	

منهج البحث: 
�سرت يف الكتابة على املنهج الآتي: 

• ال�ستقراء مل�سادر امل�ساألة ومراجعها املتقدمة واملتاأخرة.	

• العتماد عند الكتابة على امل�سادر الأ�سيلة يف كل م�ساألة بح�سبها.	
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• عزو ن�سو�س العلماء واآرائهم لكتبهم مبا�سرة, ول اأجلاأ للعزو بالوا�سطة اإل 	
عند تعذر الأ�سل.

• توثيق املعاين اللغوية من معجمات اللغة املعتمدة, وتكون الإحالة على معجمات 	
اللغة باملادة واجلزء وال�سفحة.

• توثيق املعاين اال�ضطلحية الواردة يف البحث من كتب امل�ضطلحات املخت�ضة 	
بها, اأو من كتب اأهل الفن الذي يتبعه هذا امل�ضطلح.

• عند 	 العلم  وفاة  �سنة  بذكر  واكتفيت  لالخت�سار,  طلًبا  لالأعالم  اأترجم  مل 
ذكره يف �ضلب البحث.

• بيان اأرقام االآيات وعزوها ل�ضورها يف �ضلب البحث, وتخريج االأحاديث النبوية 	
والآثار, اإن كان احلديث بلفظه يف ال�سحيحني اأو اأحدهما اكتفيت بتخريجه 
منهما, واإن مل يكن يف اأي منهما خّرجته من امل�سادر الأخرى املعتمدة, مع 
بذكر  الأثر  اأو  ويحال على م�سدر احلديث  فيه,  اأهل احلديث  قاله  ما  ذكر 
كان  اإن  الأثر  اأو  احلديث  ورقم  وال�سفحة  اجلزء  بذكر  ثم  والباب,  الكتاب 

مذكوًرا يف امل�سدر.

هذا, واأ�ساأل اهلل التوفيق وال�سداد والقبول, كما اأ�ساأله  اأن يرفع الوباء 
عن العباد, واأن يجزي حكومة اململكة العربية ال�سعودية خرًيا لقاء ما تقدمه يف هذه 

الأزمة.
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التمهيد
التعريف مبفردات عنوان البحث

ويت�ضمن اأربعة مطالب: 

املطلب االأول
التعريف مبق�سد حفظ النف�ض

تعريف مق�ضد حفظ النف�س يتطلب تعريفه باعتبار االأفراد, ثم باعتبار الرتكيب.

اأواًل: تعريف املق�سد: 
د يطلق يف اللغة  د, والَق�سْ د م�ستقان من الفعل َق�سَ املق�سد لغة: امَلْق�سد والَق�سْ

واإتيان  والتو�سط,  والعدل,   , والأَمُّ والعتماد,  الطريق,  ا�ستقامة  معان:  عدة  على 
ال�سيء)1(. 

والناظر يف هذه املعاين يجدها منا�سبة للمعنى ال�سطالحي, ففيها: العتماد, 
والأَّم, واإتيان ال�سيء.

املق�سد ا�سطالًحا: العمل والت�سرف املراد لذاته, والذي ت�سعى النفو�س لتح�سيله 

مب�ساٍع �ستى)2(.

ثانًيا: تعريف احلفظ: 
 احلفظ لغة: احلاء والفاء والظاء اأ�سل واحد يدل على مراعاة ال�سيء, يقال حفظت 

ال�ضيء حفًظا. والتحفظ: قلة الغفلة. واحلفاظ: املحافظة على االأمور, واحلرا�ضة)3(.
انظر: ل�سان العرب 353/3, تاج العرو�س 35/9-36, مادة )ق�سد(.  )1(

ا�ستفيد هذا التعريف من مقا�سد ال�سريعة, للطاهر بن عا�سور 121/2.  )2(
انظر: مقايي�س اللغة 87/2, تاج العرو�س 218/20, مادة )حفظ(.  )3(
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وعليه فاحلفظ يراد به املراعاة واحلرا�ضة, وهذا املعنى منا�ضب للتعريف باعتبار 
الرتكيب.

ثالًثا: تعريف النف�ض: 
  اآدم  حتى  نف�س  اإن�سان  وكل  اجل�سد,  حياة  به  الذي  الروح  لغة:  النف�ض 

الذكر والأنثى �سواء يف ذلك, فالكل يطلق عليه نف�س, وكل �سيء بعينه نف�س, ورجل له 
نف�س, اأي: خلق وجالدة و�سخاء)1(, وقد فّرق بع�س العلماء بني النف�س, والروح, فقال: 

الروح: هو الذي به احلياة, والنف�س هي التي بها العقل)2(.

والنف�س يف كلم العرب يجري على �ضربني: اأحدهما قولك خرجت نف�س فلن 
معنى  الآخر  وال�سرب  روعه,  اأي يف  وكذا,  كذا  يفعل  اأن  نف�س فالن  روحه, ويف  اأي 
النف�س فيه معنى جملة ال�سيء وحقيقته, تقول: قتل فالن نف�سه واأهلك نف�سه, اأي اأوقع 

الإهالك بذاته كلها)3(.

النف�ض ا�سطالًحا: 

“هي اجلوهر البخاري اللطيف احلامل لقوة احلياة واحل�س واحلركة  النف�ض: 

الإرادية”)4(.

 املراد مبق�ضد حفظ النف�س:  »�ضيانتها من التلف اأفراًدا وجماعات«)5(.

ا: “مراعاة حق النف�س يف احلياة وال�سالمة والكرامة والعزة”)6(. وقيل اأي�سً

املع�سومة  الأنف�س  هي  بحفظها  ال�سريعة  عنيت  التي  الأنف�س  من  واملق�سود 
للحكام  ال�سرع  ويجيز  مع�سومة  النف�س  تكون  وقد  الأمان,  اأو  اجلزية  اأو  بالإ�سالم 

انظر: العني )270/7( مادة )نف�س(.  )1(
انظر: الزاهر يف معاين كلمات النا�س )374/2(.  )2(

انظر: ل�سان العرب )233/6( مادة )نف�س(.  )3(
التعريفات �س204.   )4(

مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية, للطاهر بن عا�سور )139/2(.  )5(
علم املقا�سد ال�سرعية, للخادمي, �س81  )6(
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اإزهاقها بالق�سا�س ونحوه, ولي�س هذا من قبيل عدم العناية بها واملحافظة عليها, بل 
لكون م�ضلحة حفظها عور�ضت مب�ضلحة اأعظم فاأخذ باأعظم امل�ضلحتني )1(.

املطلب الثاين
التعريف بال�سيا�سة ال�سرعية

وال�ضرعية,  ال�ضيا�ضة,  هما:  كلمتني,  من  مركب  م�ضطلح  ال�ضرعية  ال�ضيا�ضة 
تعريف  اأذكر  ثم  واال�ضطلح,  اللغة  يف  كلمة  كل  بتعريف  �ضاأقوم  معناه؛  وملعرفه 

ال�سيا�سة ال�سرعية.

ال�سيا�سة يف اللغة: ال�سيا�سة م�سدر �سا�س ي�سو�س �سْو�ًسا, و�سيا�سة, فهو �سائ�س, 

ا�س, وهي تدبري ال�سيء, ورعايته, والقيام عليه مبا ي�سلحه)2(. واجلمع �سا�سة و�سوَّ
لِّك  ممُ اإذا  النا�س:  اأمور  الرجل  و�سا�س  دبره,  اإذا  �سيا�سة:  الأمر  �سا�س  يقال: 

اأمورهم)3(.

ال�سيا�سة يف اال�سطالح: ُعّرفت ال�ضيا�ضة بتعريفات عديدة منها: القانون املو�ضوع 

لرعاية الآداب وامل�سالح)4(.

ا  ال�سرعية يف اللغة: ن�سبة اإلى ال�سريعة, وال�سرعة هي مورد ال�ساربة, وتطلق اأي�سً

على: الطريق, واملنهاج, وعلى هذا املعنى جاءت يف القراآن, قال تعالى: )ڱ  ڱ  
ں   ڱ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   )ڳ   وقوله:   ,]48 ]املائدة:  ں(  ڱ   ڱ  

ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ( ]اجلاثية: 18[)5(.
انظر: مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية وعالقتها بالأدلة ال�سرعية, لليوبي, �س 211.  )1(

انظر: ل�سان العرب 108/6, تاج العرو�س 157/16, مادة )�سو�س(.   )2(
انظر: ال�سحاح 938/3, مادة )�سو�س(.  )3(

ال�سرعية,  ال�سيا�سة  الكليات �س510,  ا يف:  اأي�سً ال�سيا�سة  الرائق 76/5, وانظر تعريف  البحر  انظر:   )4(
خللف �س6, املدخل لدرا�سة ال�سيا�سة ال�سرعية, للغامدي �س22-21.

انظر: ل�سان العرب 176/8, تاج العرو�س 259/21, املعجم الو�سيط 479/1, مادة )�سرع(.  )5(
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ال�سريعة يف اال�سطالح: تطلق ال�سريعة يف ال�سطالح ويراد بها: الدين كله مبا 

فيه عقائد واأحكام عملية, وتطلق ويراد بها الأحكام العملية فقط)1(. 

تعريف ال�سيا�سة ال�سرعية: تعددت تعريفات العلماء لل�سيا�سة ال�سرعية واختلفت 

مناهجهم يف تعريفها, فمن هذه التعريفات: 

رفت ال�سيا�سة ال�سرعية باأنها: “فعل �سيء من احلاكم مل�سلحة يراها, فيما مل  عمُ
يرد فيه ن�س خا�س, ويف الأمور التي من �ساأنها األ تبقى على وجه واحد, بل تتغري 

وتتبدل تبًعا للظروف والأحوال والأزمان والأمكنة وامل�سالح”)2(.

ا باأنها: “كل ما �سدر عن اأويل الأمر من اأحكام واإجراءات  وقيل يف تعريفها اأي�سً
وت�سرفات, فيما ي�سوغ فيه الجتهاد, مبا يحقق امل�سلحة, ويدراأ املف�سدة, ول يخالف 

ال�سريعة”)3(.

املطلب الثالث
�سوابط العمل بال�سيا�سة ال�سرعية

ذكر العلماء  �ضوابط مهمة للعمل بال�ضيا�ضة ال�ضرعية, والهدف من ذلك 
افرتقوا  النا�س  اإن  وذلك  الجتهاد,  جمالت  يف  وا�ستثمارها  بها  العمل  تر�سيد  هو 
ط فيها ومل يعمل بها يف احلوادث امل�ضتجدة,  حيال العمل بها اإلى فريقني: فريق فرَّ

وفريق اأفرط يف العمل بها, وكل طريف ق�ضد االأمور ذميم, وخري االأمور اأو�ضاطها.

“قلت: هذا  فقال:  الأمر   )ت: 751هـ( خطورة هذا  القيم  ابن  بنيَّ  وقد 
-العمل بال�ضيا�ضة- مو�ضع مزّلة اأقدام, وم�ضّلة اأفهام, وهو مقام �ضنك يف معرتك 
ط فيه طائفة فعطلوا احلدود, و�ضيعوا احلقوق, وجّراأوا اأهل الفجور على  �ضعب, فرَّ

انظر: جمموع الفتاوى, لبن تيمية 307-306/19.  )1(
ال�سرعية  ال�سيا�سة  اإلى  املدخل  كتابه:  يف  )ت1415ه(  عطوة  عبدالعال  الدكتور:  لالأ�ستاذ  التعريف   )2(

�س53-52. 
التعريف لالأ�ستاذ الدكتور: نا�سر الغامدي يف كتابه: املدخل لدرا�سة ال�سيا�سة ال�سرعية �س32.  )3(
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الف�ساد, وجعلوا ال�سريعة قا�سرة ل تقوم مب�سالح العباد, و�سدوا على اأنف�سهم طرًقا 
وعلم  علمهم  مع  وعطلوها  املبطل,  من  املحق  بها  يعرف  التي  الطرق  من  �سحيحة 
النا�س بها اأنها اأدلة حق, ظًنا منهم منافاتها لقواعد ال�ضرع, والذي اأوجب لهم ذلك 
فيه  واأفرط  وبينها...  الواقع  بني  والتطبيق  ال�ضريعة  حقيقة  معرفة  يف  تق�ضري  نوع 
اأمُتيت من  طائفة اأخرى ف�سّوغت منه ما يناق�س حكم اهلل ور�سوله, وكال الطائفتني 
كتبه  واأنزل  ر�ضله  اأر�ضل  فاإن اهلل  ر�ضوله؛  به  قبل تق�ضريها يف معرفة ما بعث اهلل 
فاإذا ظهرت  واالأر�س,  ال�ضموات  به  قامت  الذي  العدل  وهو  بالق�ضط,  النا�س  ليقوم 
اأمارات احلق, وقامت اأدلة العقل, واأ�ضفر �ضبحه باأيِّ طريق كان؛ فثمَّ �ضرع اهلل ودينه 

ور�ضاه واأمره..”)1(.

على  ال�ضرعية  بال�ضيا�ضة  للعمل  �ضوابط  عليه من  وقفت  ما  �ضاأذكر  ياأتي  وفيما 
وجه الإجمال)2(: 

وال�سنة . 1 الكتاب  ثابًتا من  ا  ال�سرعية دلياًل خا�سً ال�سيا�سة  اأحكام  األ تخالف 
ال�سحيحة واإجماع امل�سلمني والقيا�س ال�سحيح.

ومقا�سده . 2 الكلية,  وقواعده  العامة,  الإ�سالم  اأ�سول  مع  متفقة  تكون  اأن 
ال�سرعية.

اأن ي�ضتند يف ا�ضتنباط اأحكام ال�ضيا�ضة ال�ضرعية على اأدلة ال�ضرع االجتهادية, . 3
مثل: امل�سالح, وقاعدة: رفع احلرج, وال�ستح�سان وغري ذلك.

اإقامة . 4 خالل  من  به,  الدنيا  و�سيا�سة  الدين,  حرا�سة  منها:  الغاية  تكون  اأن 
احلق والعدل وحتقيق امل�سلحة ودفع املف�سدة.

اأن تكون اأحكام ال�ضيا�ضة ال�ضرعية �ضادرة من اأهل االجتهاد, وذوي اخلربة . 5
العارفني مب�سالح النا�س وحالهم.

اإعالم املوقعني 284-283/4.  )1(
انظر هذه ال�سوابط بتو�سع يف املدخل لدرا�سة ال�سيا�سة ال�سرعية, للغامدي �س218-217.  )2(
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املطلب الرابع
التعريف بجائحة فريو�ض كورونا 

هذا املطلب مركب من عدة كلمات, وهي على النحو االآتي: 

اأواًل: اجلائحة لغة: 
ومنه  ال�ستئ�سال,  على  تدل  واحد,  اأ�سل  واحلاء  والواو  اجليم  مادة  اجلائحة: 

يقال: جاح ال�سيء يجوحه ا�ستاأ�سله, ومنه ا�ستقاق اجلائحة)1(. 

واجلائحة هي: امل�سيبة العظيمة التي جتتاح الأموال اأي ت�ستاأ�سلها كلها, و�سنة 
جائحة, اأي: جدبة )2(.

ثانًيا: اجلائحة ا�سطالًحا: 
ّرفت اجلائحة بتعريفات عديدة من اأجودها يف نظري- واهلل اأعلم-:  عمُ

وفتنة  عظيمة  م�سيبة  وكل  وت�ستاأ�سلها,  والأموال  الثمار  تهلك  التي  الآفة  »هي 
مبرية«)3(.

والقيد الأخري يتفق مع واقع فريو�س كورونا امل�ستجد.

ثالًثا: الفريو�ض: 
دث  البكتريية, وحتمُ الرا�سحات  تنفذ من  العادي  باملجهر  تمُرى  ل  دقيقة  كائنات 

بع�س االأمرا�س)4(.

رابًعا: فريو�ض كورونا: 
ملتلزمة  امل�ضبب  كورونا  فريو�ضات  ف�ضيلة  من  )كوفيد-19(  كورونا  فريو�س 

انظر: مقايي�س اللغة 492/1, مادة )جوح(.  )1(
انظر: املغرب )167/1( مادة )جوح(.   )2(

النهاية يف غريب احلديث 312/1, مادة )جوح(, والتعريفات الفقهية, للربكتي �س73.  )3(
انظر: املعجم الو�سيط 708/2, معجم اللغة العربية املعا�سرة 1759/3.  )4(
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ووهان  مدينة  يف  به  االإ�ضابة  حاالت  اأغلب  ظهرت  وقد  التنف�ضية؛  االأو�ضط  ال�ضرق 
اأن فريو�س  ويمُعتقد  رئوي حاد,  التهاب  دي�سمرب 2019م على �سورة  نهاية  ال�سينية 
)كورونا( اجلديد مرتبط باحليوان؛ وذلك اإن اأغلب احلاالت االأولية كان لها ارتباط 

ب�سوق للبحريات واحليوانات يف مدينة ووهان.

ينتقل الفريو�س بني الب�سر من ال�سخ�س امل�ساب بالعدوى اإلى �سخ�س اآخر عن 
طريق املخالطة القريبة دون حماية.

وت�ضمل االأعرا�س النمطية لفريو�س )كورونا(: احلمى - ال�ضعال - �ضيق التنف�س - 
واأحياًنا تتطور االإ�ضابة اإلى التهاب رئوي, وقد يت�ضبب يف م�ضاعفات حادة لدى االأ�ضخا�س 
مثل:  مزمنة  باأمرا�س  امل�ضابني  واالأ�ضخا�س  وامل�ضنني  ال�ضعيف,  املناعي  اجلهاز  ذوي 

ال�ضرطان, وال�ضكري, واأمرا�س الرئة املزمنة)1(.

انظر: موقع وزارة ال�سحة يف اململكة العربية ال�سعودية  )1(
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/PublicHealth/Pages/corona.aspx

وانظر: منظمة ال�ضحة العاملية مر�س فريو�س كورونا )كوفيد- 19(: اأ�سئلة واأجوبة
.https://www.who.int/
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املبحث االأول

املقا�سد ال�سرورية واأق�سامها

فقال هي  ال�سرورية  املقا�سد  معنى   )ت: 790هـ( عن  ال�ساطبي  حتدث 
قدت مل جتِر  املقا�سد التي: “ل بد منها يف قيام م�سالح الدين والدنيا, والتي اإذا فمُ
م�سالح الدنيا على ا�ستقامة, بل على ف�ساد وتهارج وفوت حياة, ويف الأخرى فوت 

النجاة والنعيم, والرجوع باخل�ضران املبني”)1(.

اأنها يرتتب على فقدانها:  لل�ضروريات, وهي  ال�ضاطبي يف كلمه �ضفات  فذكر 
اختلل نظام احلياة, و�ضيوع الفو�ضى, �ضياع م�ضالح الدين والدنيا.

وتبعه على هذا املعنى بحروفه الزرك�سي )ت: 794هـ()2(.

وبنحوه الطاهر بن عا�سور )ت: 1393هـ( اإذ يقول: “فامل�سالح ال�سرورية, هي 
ي�ضتقيم  ال  بحيث  حت�ضيلها,  اإلى  �ضرورة  يف  واآحادها  مبجموعها  االأمة  تكون  التي 

النظام باختاللها, بحيث اإذا انخرمت توؤول حالة الأمة اإلى ف�ساد وتال�س..”)3(.

ال�سفات  هذه  من    ق�سدوا  اأنهم  العلماء  هوؤلء  �سنيع  من  يظهر  والذي 
املقاربة يف التو�ضيف ومل يق�ضدوا كونها �ضوابط مّطردة.

امللل  جميع  يف  حمفوظة  واأنها  ال�سروريات,  هذه  اأهمية  عن  العلماء  وحتدث 
وال�سرائع املنزلة.

يقول الغزايل )ت: 505هـ(: “ومق�ضود ال�ضرع من اخللق خم�ضة: وهو اأن يحفظ 
املوافقات 18-17/2.  )1(

انظر: ت�سنيف امل�سامع 15/3.  )2(
مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية 232/3.   )3(
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عليهم دينهم ونف�ضهم وعقلهم ون�ضلهم ومالهم, فكل ما يت�ضمن حفظ هذه االأ�ضول 
اخلم�ضة فهو م�ضلحة, وكل ما يفوت هذه االأ�ضول فهو مف�ضدة ودفعها م�ضلحة”)1(.

وقال يف مو�ضع اآخر: » وحترمي تفويت هذه االأ�ضول اخلم�ضة والزجر عنها ي�ضتحيل 
اإ�ضلح اخللق؛  اأريد بها  التي  ال�ضرائع  اأن ال ت�ضتمل عليه ملة من امللل و�ضريعة من 
ولذلك مل تختلف ال�سرائع يف حترمي الكفر والقتل والزنا وال�سرقة و�سرب امل�سكر«)2(.

اأق�سام ال�سروريات: 
اختلف اأهل العلم يف ال�سروريات هل هي حم�سورة يف اأق�سام معينة اأو ل؟ على 

قولني: 

القول االأول: اإن ال�سروريات حم�سورة بعدد معني.

وهذا مذهب جمهور االأ�ضوليني)3(.

واختلفوا يف عددها, فقيل: خم�سة وهي: الدين, والنف�س, والن�سل, واملال, والعقل, 
وهو قول اأكرثهم)4(, وقيل: �ضتة باإ�ضافة حفظ العر�س)5(.

وا�ضتدلوا: با�ضتقراء وتتبع جزئيات ن�ضو�س ال�ضريعة؛ ذلك اأن املقا�ضد ال�ضرعية 
ال�سرورية ل تخرج عن ال�سروريات املذكورة, وهذا اأمر متفق عليه بني �سائر امللل 

والأديان.

على  امللل,  �سائر  بل  الأمة,  اتفقت  “فقد   )ت: 790هـ(:  ال�ساطبي  يقول 
والنف�س,  الدين,  وهي:  اخلم�س,  ال�ضروريات  على  للمحافظة  ُو�ضعت  ال�ضريعة  اأن 
بدليل  ذلك  لنا  يثبت  ومل  كال�سروري,  الأمة  عند  وعلمها  والعقل,  واملال,  والن�سل, 

امل�ست�سفى �س174.   )1(
امل�ست�سفى �س174.   )2(

لبن  الفقه  اأ�سول   ,274/3 لالآمدي  الإحكام   ,160/5 للرازي  املح�سول  �س174,  امل�ست�سفى  انظر:   )3(
مفلح 1282/3, التقرير والتحبري 144-143/3. 

انظر امل�سادر ال�سابقة.  )4(
انظر: �ضرح خمت�ضر الرو�ضة 209/3, �ضرح الكوكب املنري 160-159/4.  )5(
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لل�سريعة  مالءمتها  لمت  عمُ بل  اإليه,  برجوعها  يتاز  معني  اأ�سل  لنا  �سهد  ول  معني, 
مبجموع اأدلة ل تنح�سر يف باب واحد”)1(.

لم من ال�سريعة اأن اأعظم امل�سالح جريان الأمور  ويقول يف مو�ضع اآخر: “وقد عمُ
ال�ضرورية اخلم�ضة املعتربة يف كل ملة, واأن اأعظم املفا�ضد ما يكر باالإخلل عليها”)2(.

ويقول ابن اأمري احلاج )ت: 879هـ(: “وح�سر املقا�سد يف هذه ثابت بالنظر اإلى 
الواقع وعادات امللل وال�سرائع بال�ستقراء”)3(.

القول الثاين: اإن ال�سروريات لي�ست حم�سورة بعدد معني.

وهذا اختيار ابن تيمية والطاهر بن عا�سور وغريه من املعا�سرين)4(.

اأن ي�ستدل لهم: باأن ح�سر هذه ال�سروريات يف عدد معني مل يقم على  ويكن 
دليل �ضحيح؛ بدليل وجود مقا�ضد �ضرورية اأخرى ال تقل �ضاأًنا عما ُن�س عليه, مثل: 

ال�سماحة, الئتالف وعدم الختالف, العدل, وغري ذلك)5(.

يقول ابن تيمية  )ت: 728هـ(: “وكثري من النا�س يق�سر نظره عن معرفة 
ما يحبه اهلل ور�سوله من م�سالح القلوب والنفو�س ومفا�سدها وما ينفعها من حقائق 
الإيان وما ي�سرها من الغفلة وال�سهوة... فتجد كثرًيا من هوؤلء يف كثري من الأحكام 
ال يرى من امل�ضالح واملفا�ضد اإال ما عاد مل�ضلحة املال والبدن, وقوم من اخلائ�ضني يف 
)اأ�سول الفقه( وتعليل الأحكام ال�سرعية بالأو�ساف املنا�سبة اإذا تكلموا يف املنا�سبة 
واأن ترتيب ال�ضارع للأحكام على االأو�ضاف املنا�ضبة يت�ضمن حت�ضيل م�ضالح العباد 

ودفع م�سارهم, وراأوا اأن امل�سلحة »نوعان«: اأخروية, ودنيوية.
املوافقات 31/1.  )1(

املوافقات 511/2.   )2(
التقرير والتحبري 144/3.  )3(

انظر: مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية, للطاهر بن عا�سور 188/3, اإ�سكالية التاأ�سيل يف مقا�سد ال�سريعة,   )4(
لعراك �سالل �س363-357.

انظر جملة من املقا�سد الأخرى يف: يف مقا�سد ال�سريعة عند ابن تيمية, ليو�سف البدوي �س256 وما بعدها.  )5(
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 وقد جعلوا االأخروية ما يف �ضيا�ضة النف�س وتهذيب االأخلق من احلكم, وجعلوا 
الدنيوية ما ت�ضمن حفظ الدماء واالأموال والفروج والعقول والدين الظاهر, واأعر�ضوا 
اأنواع املعارف باهلل تعالى ومالئكته وكتبه  الباطنة والظاهرة من  العبادات  عما يف 
والتوكل  له  الدين  واإخال�س  واأعمالها: كمحبة اهلل وخ�سيته  القلوب  واأحوال  ور�سله, 

عليه والرجاء لرحمته ودعائه, وغري ذلك من اأنواع امل�سالح يف الدنيا والآخرة. 

وكذلك فيما �سرعه ال�سارع من الوفاء بالعهود, و�سلة الأرحام, وحقوق املماليك 
واجلريان, وحقوق امل�سلمني بع�سهم على بع�س, وغري ذلك من اأنواع ما اأمر به ونهى 
عنه, حفًظا للأحوال ال�ضنية, وتهذيب االأخلق, ويتبني اأن هذا جزء من اأجزاء ما 

جاءت به ال�سريعة من امل�سالح”)1(.

والذي يظهر يل:

ا, فمق�ضد  اأن ما ذكر من مقا�ضد اإ�ضافية هي راجعة لل�ضروريات اخلم�س بوجه مَّ
ملق�سد  كّمل  وممُ راجع  ذلك  كل  مثاًل,  وال�سماحة  والعدل  الختالف  وعدم  الئتالف 
ين الذي يجب املحافظة عليه, والعدل علوة على كونه و�ضيلة حلفظ الدين,  حفظ الدِّ

ا. فهو و�ضيلة حلفظ النف�س والعقل واملال والن�ضل اأي�ضً

لقوة دليله, وورود  امل�ضاألة؛  االأقرب يف هذه  االأ�ضوليني هو  وعليه؛ فراأي جمهور 
املناق�سة على دليل اأ�سحاب القول الثاين.

جمموع الفتاوى 234-233/32.  )1(
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املبحث الثاين

منزلة مق�سد حفظ النف�ض بني املقا�سد ال�سرورية

اختلف العلماء يف ترتيب املقا�ضد ال�ضرورية, ومل يتفقوا على ترتيب معني؛ وذلك 
ال�سروريات  على  الدينية  ال�سروريات  م  قدَّ من  فمنهم  ترتيبهم,  زاوية  لختالف 

الدنيوية, ومنهم من قال بالعك�س, ومنهم من مل يحتفل بالرتتيب)1(.

ويرجع �ضبب اختلفهم اإلى اأمرين: 

اأو  ب�سموله,  الإ�سالم  بها  املق�سود  كلمة: )دين( هل  املق�سود من  الأول:  الأمر 
املق�سود العبادات فقط؟

على  ق�سر  ومن  الدينية,  ال�سروريات  قّدم  الإ�سالم  املق�سود  اأن  راأى  فمن 
العبادات قدم ال�سروريات الدنيوية)2(.

الأمر الثاين: اختالفهم يف تقدمي ال�سروري الديني على ال�سروري الدنيوي, اأو 
العك�س, وهذا االختلف مبنيٌّ على اختلفهم يف تقدمي حق اهلل تعالى على 

حق الآدمي اأو العك�س)3(.

و�ضوف يكون الكلم يف مرتبة مق�ضد حفظ النف�س بني املقا�ضد ال�ضرورية على 
ق�سمني: 

ين وحفظ النف�ض:  الق�سم االأول: الرتتيب بني مق�سد حفظ الدِّ

ين على حفظ النف�س, وجعلوه يف الرتبة  م عامة االأ�ضوليني مق�ضد حفظ الدِّ قدَّ
مثل: الرازي يف املح�سول. انظر: املح�سول 160/5.  )1(

انظر: روؤية فقهية ح�ضارية لرتتيب املقا�ضد ال�ضرعية, لعلي جمعة حممد, �س25.  )2(
انظر: الإحكام لالآمدي 275/4, نهاية الو�سول 3765/8, الإبهاج 241/3.   )3(
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ين هو االأ�ضا�س الذي تقوم عليه باقي ال�ضروريات,  الأولى من ال�سروريات)1(؛ الأن الدِّ
ين, ولأنه املق�سود الأعظم من  ولأن اجلهاد هو بذل النف�س من اأجل اإعالء كلمة الدِّ
اخللق, وغريه مق�ضود من اأجله, والأن ثمرته اأكمل الثمرات, وهي نيل ال�ضعادة االأبدية 

م على النف�س. ين مقدَّ يف جوار رب العاملني)2(, فثبت اأن الدِّ

وا�ستح�سن ابن اأمري احلاج )ت: 879هـ( تقدمي ال�ضروريات االأربعة على حفظ 
ين, فقال: “وقد كان االأح�ضن تقدمي هذه االأربعة على الديني؛ الأنها حق االآدمي,  الدِّ
وهو مبني على ال�سيق واملمُ�ساّحة, ويت�سرر بفواته, والديني حق اهلل تعالى وهو مبني 

على التي�سري وامل�ساحمة, وهو لغناه وتعاليه ل يت�سرر بفواته”)3(. 

ونوق�س دليله : باأنه يكن قبوله يف حالة وجود حق الآدمي الذي ل يوؤدي 
اإلى فوات حق اهلل بالكلية, اأما اإذا اأدى اإلى فوات حق اهلل بالكلية, فاإن حق اهلل هو 
املقدم)4(. وبناًء على ما تقدم فاإن مذهب عامة االأ�ضوليني من تقدمي حفظ الدين 
ابن  املناق�ضة على دليل  اأدلتهم, وورد  الراجح؛ لقوة  ال�ضروريات هو  على غريه من 

اأمري احلاج.

الق�سم الثاين: الرتتيب بني مق�سد حفظ النف�ض وبقية ال�سروريات: 
م االأ�ضوليون حفظ النف�س على بقية ال�ضروريات)5(؛ اإذ بها حت�ضل العبادات,  قدَّ

ثم الن�ضب؛ الأنه لبقاء النف�س, ثم العقل؛ لفوات النف�س بفواته, ثم املال)6(.

انظر: امل�ست�سفى �س160, الإحكام لالآمدي 3/ 274, املوافقات 31/1.   )1(
انظر: الإحكام لالآمدي 274/3, التقرير والتحبري 231/3.  )2(

التقرير والتحبري 231/3.  )3(
انظر: مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية, لليوبي, �س308.  )4(

انظر: بيان املخت�سر 403/3, اأ�سول الفقه لبن مفلح 1622/4, التقرير والتحبري 231/3, مقا�سد   )5(
ال�سريعة الإ�سالمية, لليوبي, �س313.

انظر: بيان املخت�سر 403/3, اأ�سول الفقه لبن مفلح 1622/4, التقرير والتحبري 231/3.  )6(
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املبحث الثالث

و�سائل حفظ ال�سريعة
ملق�سد حفظ النف�ض من جانب الوجود والعدم

ال�ضريعة املطّهرة جاءت باأمور وو�ضائل حتفظ بها ال�ضروريات, وقد ذكر العلماء 
اأن حفظ ال�ضروريات يح�ضل بجانبني: جانب الوجود, وجانب العدم.

فحفظها من جانب الوجود, يكون ب�ضرع ما يحقق وجودها وتثبيتها, ويرعاه.

اأو  اإف�ضادها,  اأو  اإزالتها,  اإلى  يوؤدي  ما  باإبعاد  يكون  العدم,  جانب  من  وحفظها 
تعطيلها, �سواًء كان واقًعا اأو متوقًعا)1(.

هذين  �ضوء  على  النف�س  حفظ  مق�ضد  حماية  على  ال�ضريعة  حر�ضت  وقد 
اجلانبني, جانب الوجود: فاأمرت بتناول الطيبات من الطعام وال�ضراب, قال تعالى: 
)گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ( ]املائدة: 4[, واتخاذ امللب�س وامل�سكن, مما 

يتوقف عليه بقاء احلياة و�سون الأبدان.

 وجانب العدم: فحّرمت االعتداء على االأنف�س املع�ضومة قال تعالى: )ۈئ  ېئ  
»َل  ملسو هيلع هللا ىلص:  ]الأنعام: 151[, وقال  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      یی  ی  ی  جئ  حئ  مئ( 

َثاَلٍث:  ِباإِْحَدى  اإِلَّ   , ِ اهللَّ ولمُ  َر�سمُ َواأَينِّ  مُ  اهللَّ لَّ  اإِ اإَِلَه  َل  اأَْن  َي�ْسَهدمُ  �ْسِلٍم,  ممُ اْمِرٍئ  َدممُ  َيِحلُّ 
يِن التَّاِرُك ِللجَْجَماَعِة«)2(. ايِن, َواملاِرُق ِمَن الدِّ ُب الزَّ يِّ �ِس, َوالثَّ فجْ �ُس ِبالنَّ فجْ النَّ

الق�ضا�س  �ُضرع  ولذا  بها؛  امل�ضا�س  نف�ضه  له  لت  �ضوَّ َمن  على  العقوبات  واأقامت 
انظر: املوافقات 18/2  )1(

ِ َتَعاَلى: )ۓ  ڭ  ڭ( ]املائدة: 45[ )5/9( )6878(,  اأخرجه البخاري, كتاب الديات, َبابمُ َقْوِل اهللَّ  )2(
م�سلم, كتاب الق�سامة, باب ما يباح به دم امل�سلم )1302/3( )1676( من حديث عبداهلل بن م�سعود 

.
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ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   )ڭ   تعالى:  قال  النفو�س,  حياة  به  الذي 
ۈ( ]البقرة: 179[.

واأباحت  القتل,  اإلى  املوؤدية  الذرائع  ّدت  و�سمُ والتعزيرات,  احلدود  رعت  و�سمُ
املحظورات حال ال�سرورة)1(. 

ذلك  من  االأهم  الأن  النفو�س؛  حفظ  اأنواع  اأ�ضعف  فهو  للق�ضا�س  نظرنا  واإذا 
حفظ النف�س من التلف قبل وقوعه, كمقاومة االأمرا�س ال�ضارية, ومنع النا�س من اأن 

تدركهم العدوى بدخول بلد قد انت�سرت فيه اأوبئة)2(.

وقد ثبت هذا الوجه من حفظ النف�س يف حديث عبداهلل بن عبا�س  اأَنَّ 
اأِْم, َحتَّى اإَِذا َكاَن ِب�َسْرَغ َلِقَيهمُ اأمَُمَراءمُ الأَْجَناِد,  اِب , َخَرَج اإَِلى ال�سَّ َن اخَلطَّ ُعَمَر بجْ
ُن  اأجِْم. َقاَل ابجْ �ِس ال�ضَّ رجْ وُه اأَنَّ الَوَباَء َقدجْ َوَقَع ِباأَ رَبُ خجْ َحاُبُه, َفاأَ اِح َواأَ�ضجْ ُن اجَلرَّ َدَة بجْ اأَُبو ُعَبيجْ
ْم  همُ َواأَْخرَبَ ْم,  َفا�ْسَت�َساَرهمُ ْم  َفَدَعاهمُ ِلنَي,  الأَوَّ املَهاِجِريَن  يِل  اْدعمُ   : َمرمُ عمُ َفَقاَل  ا�ٍس:  َعبَّ
اأَْن  َنَرى  َوَل  ِلأَْمٍر,  َخَرْجَت  َقْد  ْم:  همُ َبْع�سمُ َفَقاَل  وا,  َفاْخَتَلفمُ اأِْم,  ِبال�سَّ َوَقَع  َقْد  الَوَباَء  اأَنَّ 
اأَْن  َنَرى  َوَل  ملسو هيلع هللا ىلص,   ِ وِل اهللَّ َر�سمُ َحابمُ  َواأَ�سْ ا�ِس  النَّ ةمُ  َبِقيَّ َمَعَك  ْم:  همُ َبْع�سمُ َوَقاَل   , َعْنهمُ َتْرِجَع 
ْم  همُ اَر, َفَدَعْوتمُ وا يِل الأَْن�سَ مَّ َقاَل: اْدعمُ ي, ثمُ وا َعنِّ ْم َعَلى َهَذا الَوَباِء, َفَقاَل: اْرَتِفعمُ ْقِدَمهمُ تمُ
ي,  َعنِّ وا  اْرَتِفعمُ َفَقاَل:  َكاْخِتاَلِفِهْم,  وا  َواْخَتَلفمُ وا �َسِبيَل املَهاِجِريَن,  َف�َسَلكمُ ْم,  َفا�ْسَت�َساَرهمُ
ْم,  همُ َفَدَعْوتمُ الَفْتِح,  َهاِجَرِة  ِمْن ممُ َرْي�ٍس  قمُ َم�ْسَيَخِة  ِمْن  َنا  َكاَن َها همُ َمْن  اْدعمُ يِل  َقاَل:  مَّ  ثمُ
ْم َعَلى َهَذا  ْقِدَمهمُ ا�ِس َوَل تمُ اَلِن, َفَقالمُوا: َنَرى اأَْن َتْرِجَع ِبالنَّ ْم َعَلْيِه َرجمُ َفَلْم َيْخَتِلْف ِمْنهمُ
َبْيَدَة  و عمُ وا َعَلْيِه. َقاَل اأَبمُ ِبحمُ ٌح َعَلى َظْهٍر َفاأَ�سْ بِّ �سَ ا�ِس: اإِينِّ ممُ َمرمُ يِف النَّ الَوَباِء, َفَناَدى عمُ
َبْيَدَة؟ َنَعْم َنِفرُّ  َك َقاَلَها َيا اأََبا عمُ : َلْو َغرْيمُ َمرمُ ؟ َفَقاَل عمُ ِ اِح: اأَِفَراًرا ِمْن َقَدِر اهللَّ اْبنمُ اجَلرَّ
َما  ْدَوَتاِن, اإِْحَداهمُ , اأََراأَْيَت َلْو َكاَن َلَك اإِِبٌل َهَبَطْت َواِدًيا َلهمُ عمُ ِ ِ اإَِلى َقَدِر اهللَّ ِمْن َقَدِر اهللَّ
َت  َرَعيجْ نجْ  َواإِ  , ِ اهللَّ ِبَقَدِر  َتَها  َرَعيجْ َبَة  اخَل�ضجْ َت  َرَعيجْ اإِنجْ  �َس  اأََليجْ َبٌة,  َجدجْ َرى  َواالأُخجْ َبٌة,  َخ�ضِ
الإ�سالمية  ال�سريعة  مقا�سد   ,159/7 املحيط  البحر   ,20-19/2 املوافقات   ,55/3 الإبهاج  انظر:   )1(

وعالقتها بالأدلة ال�سرعية �س212-211.
انظر: مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية, للطاهر بن عا�سور 139/2.  )2(
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ًبا يِف َبْع�ِس  َتَغيِّ ْحَمِن ْبنمُ َعْوٍف -َوَكاَن ممُ الرَّ ؟ َقاَل: َفَجاَء َعْبدمُ ِ اجَلْدَبَة َرَعْيَتَها ِبَقَدِر اهللَّ
�َسِمْعتمُْم  »اإَِذا   : ولمُ َيقمُ ملسو هيلع هللا ىلص   ِ اهللَّ وَل  َر�سمُ �َسِمْعتمُ  ِعْلًما,  َهَذا  يِف  ِعْنِدي  اإِنَّ  َفَقاَل:  َحاَجِتِه- 
ُه« َقاَل:  ُرُجوا ِفَراًرا ِمنجْ ُتمجْ ِبَها َفَل َتخجْ نجْ �ٍس َواأَ َذا َوَقَع ِباأَرجْ ِه, َواإِ َدُموا َعَليجْ �ٍس َفَل َتقجْ ِبِه ِباأَرجْ

َرَف«)1(. مَّ اْن�سَ َمرمُ ثمُ َ عمُ َفَحِمَد اهللَّ

 ,5729 رقم   /179  /10 الطاعون,  يف  يذكر  ما  باب  الطب,  »كتاب  »�ضحيحه«  يف  البخاري  اأخرجه   )1(
وم�سلم يف »�سحيحه« كتاب ال�سالم, باب الطاعون والطرية والكهانة, ونحوها, 4/ 1740-1741/ رقم 

2219, واللفظ للبخاري.
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املبحث الرابع

تطبيقات مق�سد حفظ النف�ض يف �سوء ال�سيا�سة ال�سرعية
يف جائحة فريو�ض كورونا

وفيه ثلثة مطالب: 

املطلب االأول
اإيقاف �سالة اجلمعة واجلماعة جلميع الفرو�ض يف امل�ساجد

اإقامة اجلمعة واجلماعة يف بيوت اهلل �سعرية من �سعائر الإ�سالم العظام, ومن 
كّمالت اإقامة الدين, ملا فيها من اإظهار اأبهة)1( الإ�سالم وقوة اأهله)2(. ممُ

وهذا الجتماع يحقق مقا�سد عظمى, وغايات نبيلة, ومعان �سريفة, »فاجتماع 
امل�سلمني راغبني يف اهلل, راجني راهبني منه, م�سلمني وجوههم اإليه - خا�سية عجيبة 

يف نزول الربكات وتديل الرحمة... 

ا: فمراد اهلل من ن�ضب هذه االأمة اأن تكون كلمة اهلل هي العليا, واأال يكون  واأي�ضً
اإال باأن يكون �ضنتهم اأن يجتمع  يف االأر�س دين اأعلى من االإ�ضلم, وال ُيت�ضّور ذلك 
خا�ضتهم وعامتهم, وحا�ضرهم وباديهم, و�ضغريهم وكبريهم, ملا هو اأعظم �ضعائره 

واأ�سهر طاعاته.

واجلماعات,  اجلمعة  �سرع  اإلى  الت�سريعية  العناية  ان�سرفت  املعاين  فلهذه 
والرتغيب فيها وتغليظ النهي عن تركها)3(.

الأبهة, بال�سم والت�سديد للباء: العظمة والبهاء. انظر: ل�سان العرب 466/13, مادة )اأبه(.   )1(
انظر تعليق ال�سيخ عبداهلل دراز على املوافقات حا�سية )1( 531/3.  )2(

حجة اهلل البالغة للدهلوي 39/2.  )3(
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واإقامة هذه ال�سعائر من الواجبات التي اأنيطت بولة الأمور كما ذكر ذلك علماء 
ال�سيا�سية ال�سرعية)1(.

فاهلل  يقول: )ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  
ڑ  ک  ک  ک  کگ   گ  گ  گ( ]احلج: 41[.

يقول العالمة ال�سعدي )ت: 1376هـ( يف تف�سريه: “)ڈ  ژ(يف اأوقاتها, 
وحدودها, واأركانها, و�سروطها, يف اجلمعة واجلماعات”)2(.

ويف  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  احلمد-  -وهلل  به  معمول  املتقرر  الأمر  وهذا 
للنفو�س  حفًظا  ال�سرورة  ا�ستدعت  الأزمة  هذه  ظل  يف  اأنه  اإل  البلدان,  من  غريها 
اإيقاف ال�سلوات يف امل�ساجد والكتفاء برفع الأذان)3(, و�سدر بذلك قرار من هيئة 
الأمور,  ولة  قبل  من  اجلميع  به  واأمُلزم  ال�سعودية,  العربية  اململكة  يف  العلماء  كبار 

وفيما يلي ن�س القرار: 

هلل رب العاملني. وال�سالة وال�سالم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه  “احلمد 
اأجمعني. اأما بعد: 

والع�ضرين  اخلام�ضة  اال�ضتثنائية  دورتها  يف  العلماء  كبار  هيئة  اطلعت  فقد 
املنعقدة مبدينة الريا�س يوم الثلثاء بتاريخ 1441/7/22هـ على ما يتعلق بجائحة 

انظر: الأحكام ال�سلطانية للماوردي �س40, االأحكام ال�ضلطانية للقا�ضي اأبي يعلى �س27.  )1(
تي�سري الكرمي الرحمن �س539.  )2(

قال خادم ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزير اآل �سعود حفظه اهلل يف كلمته اإلى اإخوانه املواطنني   )3(
اأين  القول  “اأ�سدقكم  1441هـ:  لعام  املبارك  رم�سان  �سهر  حلول  مبنا�سبة  مكان  كل  يف  وامل�سلمني 
اأتاأمل اأن يدخل علينا هذا ال�ضهر العظيم يف ظل ظروف ال تتاح لنا فيها فر�ضة �ضلة اجلماعة؛ واأداء 
اأرواح النا�س و�ضحتهم  الرتاويح والقيام يف بيوت اهلل, ب�ضبب االإجراءات االحرتازية للمحافظة على 
�سرعنا  لتعليمات  بذلك  اأننا منتثل  عزاوؤنا جميعا  لكن  امل�ستجد,  كورونا  فايرو�س  مواجهة جائحة  يف 
احلكيم, الذي جعل احلفاظ على االأنف�س من اأجّل مقا�ضده العظيمة؛ فقد جاء يف احلديث ال�ضريف: 
»اإذا �ضمعتم الطاعون باأر�س فل تدخلوها, واإذا وقع باأر�س واأنتم فيها, فل تخرجوا منها«. موقع وكالة 

.”https: //www.spa.gov.sa/2078177 :الأنباء ال�سعودية
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املوثقة  الطبية  التقارير  بها, واطلعت على  الوفيات  انت�سارها وكرثة  كورونا و�سرعة 
باإي�ساح معايل وزير ال�سحة لدى ح�سوره يف هذه  املتعلقة بهذه اجلائحة امل�سمولة 
اجلل�سة التي اأكدت على خطورتها املتمثلة يف �سرعة انتقال عدواها بني النا�س مبا 
يهدد اأرواحهم, وما بينه معاليه من اأنه ما مل تكن هناك تدابري احرتازية �ساملة دون 
ا�ضتثناء فاإن اخلطورة �ضتكون مت�ضاعفة, مبيًنا اأن التجمعات تعترب ال�ضبب الرئي�س 

يف انتقال العدوى.

وجوب  على  الدالة  ال�ضرعية  الن�ضو�س  العلماء  كبار  هيئة  ا�ضتعر�ضت  وقد 
حفظ النف�س من ذلك قول اهلل : )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ( ]البقرة: 195[, وقوله 

: )ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ( ]الن�ساء: 29[.

النف�س,  هلك  اإلى  املُف�ضية  االأ�ضباب  جتنب  وجوب  على  تدالن  االآيتان  وهاتان 
ملسو هيلع هللا ىلص:  وقد دلت الأحاديث النبوية على وجوب الحرتاز يف حال انت�سار الوباء كقوله 
»ال ُيوِرد مر�س على م�ضح« )متفق عليه(. وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ِفّر من املجذوم كما تفر من 
الأ�سد« اأخرجه البخاري. وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا �ضمعتم الطاعون باأر�س فل تدخلوها واإذا 

وقع باأر�س واأنتم فيها فل تخرجوا منها« )متفق عليه(.

القواعد  ومن  �ضرار«.  وال  �ضرر  »ال  اأنه:  الغراء  ال�ضريعة  قواعد  يف  تقرر  وقد 
املتفرعة عنها: »اأن ال�سرر يمُدفع قدر الإمكان«.

جلميع  واجلماعة  اجلمعة  �سالة  اإيقاف  �سرًعا  ي�سوغ  فاإنه  تقدم  ما  على  وبناء 
الفرو�س يف امل�ضاجد واالكتفاء برفع االأذان, وي�ضتثنى من ذلك احلرمان ال�ضريفان, 
امل�ساجد,  ترفع يف  الأذان  فاإن �سعرية  موؤقًتا, وعندئذ  امل�ساجد مغلقة  اأبواب  وتكون 
ويقال يف االأذان: �ضلوا يف بيوتكم؛ حلديث بن عبا�س اأنه قال ملوؤذنه ذلك ورفعه اإلى 

ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, واحلديث اأخرجه البخاري وم�سلم.

وت�سلى اجلمعة ظهًرا اأربع ركعات يف البيوت.

ومن ف�سل اهلل تعالى اأن من منعه العذر عن �سالة اجلمعة واجلماعة يف امل�سجد 
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فاإن اأجره تام لعموم قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا مر�س العبد اأو �ضافر ُكتب له مثل ما كان يعمل 
مقيًما �سحيًحا« اأخرجه البخاري...”)1(.

ال�سحيحة  الجتهاد  اأركان  على  بمُني  الذي  املوؤ�سل  القرار  هذا  اإلى  نظرنا  واإذا 
واال�ضتعانة باأهل اخلربة جند اأنه قد اعتمد على اأدلة كثرية ومن �ضمنها املحافظة على 
�ضرورة حفظ النف�س, وا�ضتدلوا بقوله تعالى: )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ( ]البقرة: 195[, وهو 
ا�ستدلل �سحيح خالًفا ملن توهم عدم �سحته, يقول العالمة ال�سعدي )ت: 1376هـ( يف 
تف�سريه: “والإلقاء باليد اإلى التهلكة يرجع اإلى اأمرين: ترك ما اأمُمر به العبد, اإذا كان 
تركه موجًبا اأو مقارًبا لهلك البدن اأو الروح, وفعل ما هو �ضبب مو�ضل اإلى تلف النف�س 
اأو  اهلل,  �سبيل  اجلهاد يف  ترك  ذلك,  فمن  كثرية,  اأمور  ذلك  فيدخل حتت  الروح,  اأو 
النفقة فيه, املوجب لت�ضلط االأعداء, ومن ذلك تغرير االإن�ضان بنف�ضه يف مقاتلة اأو �ضفر 
خموف, اأو حمل م�سبعة اأو حيات, اأو ي�سعد �سجًرا اأو بنياًنا خطًرا, اأو يدخل حتت �سيء 

فيه خطر ونحو ذلك, فهذا ونحوه, ممن األقى بيده اإلى التهلكة”)2(.

وجاء يف تهذيب الفروق: “وكاخلوف من اأر�س الوباء, ومن املجذوم على اأج�ضامنا 
واالأموال  واالأع�ضاء  واملنافع  واالأج�ضام  النفو�س  �ضون  بل  واالأ�ضقام  االأمرا�س  من 

واالأعرا�س عن االأ�ضباب املف�ضدة واجب لقوله تعالى: )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ(”.

وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ِفّر من املجذوم فرارك من الأ�سد«)3(.

بعموم  العربة  اأن  يدل  مما  عديدة  مواطن  يف  املتقدمة  بالآية  العلماء  وا�ستدل 
لفظها ال بخ�ضو�س �ضبب نزولها)4(.

خ�ضية  امل�ضاجد  الإغلق  النف�س(  )حفظ  بقاعدة  “اال�ضتدالل  قائل:  قال  فاإن 
.https://www.spa.gov.sa/ 2048662 :القرار )247( يف 1441/7/22هـ ن�سر يف موقع وكالة الأنباء ال�سعودية  )1(

تف�سري الكرمي الرحمن �س90.  )2(
الفروق مع التهذيب 258/4.   )3(

انظر: اأ�ضواء البيان للعلمة ال�ضنقيطي 65/1. انظر قاعدة: العربة بعموم اللفظ ال بخ�ضو�س ال�ضبب   )4(
يف: اأ�سول ال�سرخ�سي 272/1, البحر املحيط 204/3, التحبري للمرداوي 2391/5.
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واملراد  اخلم�س,  ال�ضروريات  من  النف�س  حفظ  فقاعدة  باطل!  ا�ضتدالل  املر�س.. 
رع الق�سا�س حلفظها ولي�س  ّرم العدوان عليها و�سمُ حفظها من القتل والتلف ولهذا حمُ

من ذلك ترك الفرائ�س خ�ضية املر�س...”.

فاجلواب عن هذا من وجهني: 

الوجه االأولى: اإن اأحكام ال�ضرع تبنى على الغالب, والقاعدة تقول: - الظن الغالب 
ينزل منزلة التحقيق)1(, ومل يقل اأحد من العلماء اإن جمال تطبيق القاعدة 
يف املقطوع ب�سرره, بل جمالها اإبعاد ما يوؤدي اإلى اإزالة النف�س, اأو اإف�سادها, 

اأو تعطيلها, �سواٍء كان واقًعا اأو متوقًعا)2(. 

الوجه الثاين: اأن اأهل اخلربة اأفادوا بخطورة الفريو�س املتمثلة يف �ضرعة انتقال 
اأرواحهم, واأن التجمعات تعترب ال�ضبب الرئي�س  عدواه بني النا�س مبا يهدد 
اجلهاز  ذوي  الأ�سخا�س  بهالك  تودي  قد  العدوى  وهذه  العدوى,  انتقال  يف 
مثل:  مزمنة,  باأمرا�س  امل�ضابني  واالأ�ضخا�س  وامل�ضنني,  ال�ضعيف,  املناعي 
ال�ضرطان, وداء ال�ضكري, واأمرا�س الرئة املزمنة )3(, والإح�سائّيات باأعداد 

الوفاة معلومة من�ضورة, والرد اإلى راأي اخلبري اأمر معترب �ضرًعا.

يقول ابن قدامة )ت: 620هـ(: “وما اأ�ضكل اأمره من االأمرا�س, ُرجع فيه اإلى قول 
اأهل املعرفة, وهم االأطباء؛ الأنهم اأهل اخلربة بذلك والتجربة واملعرفة”)4(.

ويوؤكد هذا �سيخ الإ�سالم ابن تيمية )ت: 728هـ( يف القواعد النورانية فيقول: 
“واملرجع يف كل �ضيء اإلى ال�ضاحلني من اأهل اخلربة به..”)5(.

انظر القاعدة يف: الفروق 68/3, القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب االأربعة, د. حممد الزحيلي   )1(
 .865/2

انظر: املوافقات 18/2.  )2(
https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Pages/ ال�سحة:  وزارة  موقع  انظر   )3(

.COIVD-19.aspx

املغني 203/6.  )4(
�س180, وانظر اأي�سا: املوافقات 130/5.  )5(
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املطلب الثاين
نقل العدوى بفريو�ض كورونا

اإن امل�سوؤولية اجلنائية عن نقل فريو�س كورونا امل�ستجد اإلى غري ال�سخ�س امل�ساب 
م�ضاألة تختلف بح�ضب توفر الق�ضد اجلنائي من حيث العمدية وعدمها, والكلم يف 
هذه امل�ساألة احلادثة يكن اأن يخرج على ما قرره العلماء حينما حتدثوا عن امل�سوؤولية 
اجلنائية بنقل االأمرا�س, ذلك اأن الكلم يف نقل العدوى ال يخرج عن: اأن يكون عمًدا 
اأو خطاأً, واأن يوؤدي اإلى موت املنقول له اأو ل, وقد يكون نقله للعدوى اإلى �سخ�س معني, 

وقد يق�سد من اجلناية الإف�ساد العام واإحداث ال�سرر بعموم النا�س)1(.

فاإذا اأراد باجلناية الإف�ساد العام واإحداث ال�سرر العام, فال �سك اأن ناقل العدوى 
مرتكب ملحرم عظيم واإثم مبني, وياأخذ حكم املحارب املف�ضد يف االأر�س, وقد جاء يف 
قرار جممع الفقه الإ�سالمي رقم )7/94/د9( ب�ضاأن مر�س نق�س املناعة املكت�ضب 

)الإيدز( والأحكام الفقهية املتعلقة به ما يلي: 

باأية �ضورة من �ضور التعمد  منه  ال�ضليم  اإلى  االإيدز  العدوى مبر�س  نقل  “تعمد 
الدنيوية,  العقوبة  ي�ضتوجب  اأنه  كما  واالآثام,  الذنوب  كبائر  من  وُيعّد  حمرم,  عمٌل 

وتتفاوت هذه العقوبة بقدر ج�سامة الفعل واأثره على الأفراد وتاأثريه على املجتمع.

ُيعّد  فعمله هذا  املجتمع  املر�س اخلبيث يف  اإ�ضاعة هذا  املتعّمد  كان ق�ضد  فاإن 
نوًعا من احلرابة واالإف�ضاد يف االأر�س, وي�ضتوجب اإحدى العقوبات املن�ضو�س عليها 

يف اآية احلرابة”)2(.

ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   )چ    تعالى:  قوله  هي  احلرابة  واآية 
بحث فقهي خمت�سر, م�ستل من ر�سالة دكتوراه يف ق�سم الفقه بكلية ال�سريعة بجامعة الإمام, بعنوان:   )1(

النوازل يف اجلنايات. للدكتور: اأحمد اآل طالب.
https: //drive.google.com/file/d/1xQsHbzMED-yhryHZL_T3jHn4Ejs-4U4I/view

ا يف: الفقه املي�سر, د.  اأي�سً جملة جممع الفقه الإ�سالمي, الدورة التا�سعة )697/4(. وانظر امل�ساألة   )2(
الطيار وزمالوؤه 202-201/21. 
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ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  
گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں( ]املائدة: 33[.

ت�سريح  قائاًل يف  العلماء-  كبار  املنيع -ع�سو هيئة  ال�سيخ عبداهلل  ويوؤكد هذا 
للغري  كورونا  وفايرو�س  العدوى  نقل  يتعمد  من  معاقبة  الأمر  لويل  يحق  “اأنه  له: 

مبخالطتهم بالقتل تعزيًرا...

ويف حال كان ال�ضخ�س م�ضاًبا باملر�س وقا�ضًدا الفتك بعباد اهلل, فهذا يعترب من 
اأ�سر خلق اهلل, لفًتا اإلى اأنه يف حال كان ل يعلم, بل م�ستهرت وغري مكرتث باأوامر ويل 

)ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   الأمر, فهو يعترب عا�سًيا, م�ست�سهًدا مبا ذكره اهلل يف كتابه 
ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی( ]الن�ساء: 59[. واأ�سار اإلى اأن ع�سيانه ي�ستحق العقوبة 

املنا�سبة له, اإل اأن م�ساألة النظر يف اإذا ما كان قاتاًل عمًدا فيها نظر”)1(.

ُيعّزر  اأنه  فاالأظهر  املنقول,  موت  يف  النقل  يت�ضبب  ومل  الفريو�س  نقل  حالة  ويف 
الناقل, حفًظا للنفو�س و�سيانة لها, وقد �سدر من وزارة الداخلية يف اململكة العربية 
ال�ضعودية عقوبة تعزيرية حيال هذا االأمر وهي: )يعاقب كل من تعّمد نقل العدوى 
تزيد على خم�س  ل  ملدة  ال�سجن  اأو  ريال  األف  تزيد على 500  ل  بغرامة  لالآخرين, 

�سنوات, اأو بال�سجن والغرامة مًعا.

ويف حال تكرار املخالفة تتم م�ساعفة العقوبة املوقعة يف املرة ال�سابقة()2(.

واإذا اأدى نقل الفريو�س اإلى موت املنقول له, فقد اجتهد الباحث اأحمد اآل طالب 
اأقوال  واأقرب  بال�سم,  القتل  يف  الَقَود  اإيجاب  م�ساألة  على  احلالة  هذه  تخريج  يف 
الفقهاء يف هذه امل�ضاألة هو قول اجلمهور: اأن القتل بال�ضم قتُل عمٍد يوجب الَقَود؛ الأنه 

ا لذريعة القتل)3(. قتل عمد عدوان, ولأن فيه حفًظا للنفو�س, و�سوًنا للدماء, و�سدًّ
. https: //www.okaz.com.sa/english/na/2016291 انظر: موقع جريدة عكاظ  )1(

. https: //www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2082776 موقع وكالة الأنباء ال�سعودية  )2(
بحث فقهي خمت�سر, م�ستل من ر�سالة دكتوراه يف ق�سم الفقه بكلية ال�سريعة بجامعة الإمام, بعنوان:   )3(

النوازل يف اجلنايات. للدكتور: اأحمد اآل طالب.=
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وعليه يكن اإيجاب الَقَود اإذا حتقق القتل بنقل فريو�س كورونا, والنظر بعد ذلك 
للقا�ضي ال�ضرعي يف توفر اأدلة االإثبات من عدمها, وهل هذا الفريو�س يقتل مثله اأو 

ال؟ ب�ضوؤال اأهل اخلربة يف ذلك.

قال ابن قدامة )ت: 620هـ( يف املغني: “فاإن اختلف فيه هل يقتل مثله غالًبا اأو 
مل بها. واإن قالت البينة: هو يقتل الن�سو ال�سعيف دون القوي,  ل؟ وثم بينة ت�سهد, عمُ

اأو غري هذا, ُعمل على ح�ضب ذلك”)1(.

ويقول ال�سيخ ابن عثيمني )ت: 1421هـ(: “اإذن اإذا اختلفنا هل يقتمُل مثله اأو ل 
يقتل, فاملرجع اإلى من؟ اإلى اأهل اخلربة؛ اإذا قالوا: هذا ُيقتل فهو عمد, واإذا قالوا: 

ال يقتل فلي�س بعمد؛ �ضبه عمد”)2(.

املطلب الثالث
منع التجول

مت  لويل الأمر مكانة كبرية يف �سريعة الإ�سالم, فاأمرت ال�سريعة بطاعته وحرَّ
جئ   یی     ی   ی    ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   )ۈئ   تعالى:  قال  مع�سيته, 
جث   يت   ىت   ختمت   حت   جت   يب   ىب   مب   خب   حب   جب        يئ   ىئ   مئ   حئ   

مث( ]الن�ساء: 59[.

وطاعة  بطاعته    “اأمر  1376هـ(:  )ت:    ال�سعدي  ال�سيخ  يقول 
بطاعة  واأمر  نهيهما,  واجتناب  وامل�ضتحب,  الواجب  اأمرهما,  بامتثال  وذلك  ر�ضوله 
اأويل الأمر وهم: الولة على النا�س, من الأمراء واحلكام واملفتني, فاإنه ل ي�ستقيم 
للنا�س اأمر دينهم ودنياهم اإل بطاعتهم والنقياد لهم, طاعة هلل ورغبة فيما عنده, 
ابن  خمت�ضر  �ضرح  يف  التو�ضيح   ,335/8 الرائق  البحر  امل�ساألة:  يف  اجلمهور  راأي  توثيق  وانظر   =

احلاجب 116/8, املجموع 388/18, املغني 212/8.
.266/8  )1(

ال�سرح ال�سوتي على زاد امل�ستقنع 3545/2- املكتبة ال�ساملة.  )2(
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ولكن ب�ضرط اأال ياأمروا مبع�ضية اهلل, فاإن اأمروا بذلك فل طاعة ملخلوق يف مع�ضية 
االأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة  الفعل عند  ال�ضر يف حذف  ولعل هذا هو  اخلالق, 
اأولو  اإل بطاعة اهلل, ومن يطعه فقد اأطاع اهلل, واأما  الر�سول, فاإن الر�سول ل ياأمر 

االأمر ف�ضرط االأمر بطاعتهم اأن ال يكون مع�ضية”)1(.

اهلل,  مع�سية  من  ومع�سيته  اهلل  طاعة  من  الأمر  ويل  طاعة  ال�سريعة  وجعلت 
ايِن  َوَمْن َع�سَ  , َ َطاَع اهللَّ اأَ َفَقْد  اأََطاَعِني  ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن   قال: قال  اأبي هريرة  فعن 
ايِن«)2(.  ِطِع الأَِمرَي َفَقْد اأََطاَعِني, َوَمْن َيْع�سِ الأَِمرَي َفَقْد َع�سَ , َوَمْن يمُ َ ى اهللَّ َفَقْد َع�سَ
االأمر من حتقيق املقا�ضد  الرعية, وليتمكن ويل  اأمور  ا�ضتقامة  والق�ضد من ذلك؛ 

التي ُن�ضب لها)3(. 

فيحق  الأمور,  ولة  عند  الأولويات  من  الرعية  نفو�س  �سالمة  على  واملحافظة 
تخالف  ول  املف�سدة,  وتدراأ  امل�سلحة,  حتقق  التي  والإجراءات  الأوامر  اإ�سدار  لهم 

ال�ضريعة؛ اإذ الت�ضرف على الرعية منوط بامل�ضلحة)4(.

وبناًء على ما تقدم, فاإن ويل الأمر اإذا راأى امل�سلحة يف التقييد اأو الإلزام ب�سيٍء 
وعدم  املف�ضدة,  وانتفاء  امل�ضلحة,  وجود  من  التحقق  بعد  ذلك؛  فله  املباحات  من 

خمالفة ن�سٍ �سرعي.

 ومن جملة الإجراءات الحرتازية التي قامت بها اململكة العربية ال�سعودية يف ظل 
جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد, منع التجول داخل املدن, باأمر من خادم احلرمني 

ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل, وفق اآلية معينة)5(.
تي�سري الكرمي الرحمن �س183.  )1(

اأخرجه البخاري يف �سحيحه يف كتاب: اجلهاد, باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقي به, 50/4, برقم )   )2(
2957(, وم�سلم يف كتاب: الإمارة, باب: وجوب طاعة الأمراء يف غري مع�سية, 1466/3, برقم )1835(.

انظر: الأحكام ال�سلطانية للماوردي �س40, االأحكام ال�ضلطانية للقا�ضي اأبي يعلى �س27.  )3(
القواعد  �سرح  �س221,  لل�سيوطي  والنظائر,  الأ�سباه   ,309/1 للزرك�سي  املنثور,  يف:  القاعدة  انظر   )4(

الفقهية, للزرقا �س309.
.https: //www.spa.gov.sa/2050399 انظر وكالة الأنباء ال�سعودية وا�س  )5(
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ا  وال �ضك اأن هذا االإجراء فيه تقييد للمباح وهو �ضائغ؛ اإذ يحقق مق�ضًدا �ضرعيًّ
وهو املحافظة على نفو�س الرعية)1(.

الأمر يف  �سلطة ويل  �سياق كالمه عن   )ت: 751هـ( يف  القيم  ابن  يقول 
“قال ابن عقيل: ال�سيا�سة ما كان فعاًل يكون معه  التنظيم والإلزام وفق امل�سلحة: 
ملسو هيلع هللا ىلص, ول نزل  اإلى ال�سالح, واأبعد عن الف�ساد, واإن مل ي�سعه الر�سول  اأقرب  النا�س 
به وحي. فاإن اأردت بقولك: )اإل ما وافق ال�سرع( اأي مل يخالف ما نطق به ال�سرع: 
ف�سحيح. واإن اأردت: ل �سيا�سة اإل ما نطق به ال�سرع, فغلط, وتغليط لل�سحابة. فقد 
جرى من اخللفاء الرا�ضدين من القتل والتمثيل ما ال يجحده عامل بال�ضنن, ولو مل 

يكن اإل حتريق امل�ساحف, فاإنه كان راأًيا اعتمدوا فيه على م�سلحة الأمة..”)2(.

�سلطة  تقييد  الأمر يف  ويل  �سلطة  التخيري يف:  دائرة  الت�سرف يف  الأمر يف  ويل  �سلطة  م�ساألة  انظر   )1(
القا�ضي د. حممد املرزوقي340-336.

الطرق احلكمية 29/1.   )2(



د. طارق بن احلميدي العتييب

العدد  احلادي واخلمسون  431العدد  احلادي واخلمسون 430

اخلامتة

 وبعد: فاإين خرجت من هذا البحث بجملة من النتائج والتو�سيات, وهي على 
النحو الآتي: 

اأو  اأفراًدا وجماعات,  التلف  اإن املراد مبق�ضد حفظ النف�س: �ضيانتها من  اأواًل: 
مراعاة حق النف�س يف احلياة وال�سالمة والكرامة والعزة.

اأويل  بتعريفات عديدة منها: كل ما �سدر عن  ال�سرعية  ال�سيا�سة  فت  رِّ عمُ ثانًيا: 
الأمر من اأحكام واإجراءات وت�سرفات, فيما ي�سوغ فيه الجتهاد, مبا يحقق 

امل�سلحة, ويدراأ املف�سدة, ول يخالف ال�سريعة.

ثالًثا: ذكر اأهل العلم �ضوابط للعمل بال�ضيا�ضة ال�ضرعية وهي على وجه االخت�ضار: 
ا ثابًتا, واأن تكون متفقة مع  األ تخالف اأحكام ال�سيا�سة ال�سرعية دلياًل خا�سً
�ستند يف ا�ستنباطها على اأدلة  اأ�سول الإ�سالم العامة, وقواعده الكلية, واأن يمُ
الدنيا  و�سيا�سة  الدين,  حرا�سة  منها:  الغاية  تكون  واأن  الجتهادية,  ال�سرع 
العارفني  اخلربة  وذوي  االجتهاد,  اأهل  من  �ضادرة  اأحكامها  تكون  واأن  به, 

مب�سالح النا�س وحالهم. 

رابًعا: فريو�س كورونا )كوفيد-19( من ف�ضيلة فريو�ضات كورونا امل�ضبب ملتلزمة 
مدينة  يف  به  االإ�ضابة  حاالت  اأغلب  ظهرت  وقد  التنف�ضية؛  االأو�ضط  ال�ضرق 

ووهان ال�سينية نهاية دي�سمرب 2019م, على �سورة التهاب رئوي حاد.

خام�ًسا: ينتقل فريو�س )كورونا( بني الب�سر من ال�سخ�س امل�ساب بالعدوى اإلى 
�سخ�س اآخر عن طريق املخالطة القريبة دون حماية.

 , ضاد�ًضا: اأول من حاول اأن يو�ضح معنى املقا�ضد ال�ضرورية هو ال�ضاطبي�
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نظام  اختلل  فقدانها:  على  يرتتب  اأنها  وهي  لل�ضروريات,  �ضفاٍت  فذكر 
احلياة, و�ضيوع الفو�ضى, و�ضياع م�ضالح النا�س.

�سابًعا: اختلف اأهل العلم يف ال�سروريات هل هي حم�سورة يف اأق�سام معينة اأو 
ال؟ فذهب جمهور االأ�ضوليني اإلى القول باأنها حم�ضورة بعدد معني, واختلفوا 

يف عددها.

غري  ال�سروريات  اأن  وغريهما  عا�سور  بن  والطاهر  تيمية  ابن  اختار  ثامًنا: 
حم�سورة بعدد معني.

بعدد  ال�ضروريات  ح�ضر  من  االأ�ضوليني  جمهور  اإليه  ذهب  ما  االأقرب  تا�ضًعا: 
معني.

عا�ضًرا: اختلف العلماء يف ترتيب املقا�ضد ال�ضرورية ويرجع �ضبب اختلفهم اإلى 
اأمرين: 

الأمر الأول: املق�سود من كلمة: »دين« هل املق�سود بها الإ�سالم ب�سموله, اأو 
ال�سروريات  الإ�سالم قّدم  اأن املق�سود  راأى  العبادات فقط؟ فمن  املق�سود 

الدينية, ومن ق�سر على العبادات قّدم ال�سروريات الدنيوية.

والأمر الثاين: اختالفهم يف تقدمي ال�سروري الديني على ال�سروري الدنيوي, 
تعالى  تقدمي حق اهلل  العك�س, وهذا االختلف مبنيٌّ على اختلفهم يف  اأو 

على حق الآدمي اأو العك�س.

ين على حفظ النف�س, وجعلوه  م عامة االأ�ضوليني مق�ضد حفظ الدِّ حادي ع�ضر: قدَّ
يف الرتبة الأولى من ال�سروريات.

م االأ�ضوليون حفظ النف�س على بقية ال�ضروريات. ثاين ع�ضر: قدَّ

النف�س من جانبني جانب  ال�ضريعة على حماية مق�ضد حفظ  ثالث ع�ضر: حر�ضت 
الوجود: فاأمرت بتناول الطيبات من الطعام وال�سراب, واتخاذ امللب�س وامل�سكن, 
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ما يتوقف عليه بقاء احلياة و�ضون االأبدان, وجانب العدم: فحّرمت االعتداء 
امل�سا�س  نف�سه  له  لت  �سوَّ َمن  على  العقوبات  واأقامت  املع�سومة,  الأنف�س  على 
واأباحت  القتل,  اإلى  املوؤدية  بها, و�سرعت احلدود والتعزيرات, و�سدت الذرائع 

املحظورات حال ال�سرورة. 

يف  املذكورة  التطبيقات  يف  النف�س  حفظ  مق�ضد  اأثر  بجلء  ظهر  ع�ضر:  رابع 
البحث.

التو�سيات: 

اأو�ضي با�ضتكمال درا�ضة مق�ضد حفظ املال وتطبيقاته يف جائحة كورونا.

واهلل اأعلم, و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد.
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قائمة امل�سادر واملراجع

القراآن الكرمي.. 1
الإبهاج يف �سرح املنهاج, �سيخ الإ�سالم علي بن عبدالكايف ال�سبكي, وولده تاج . 2

جمال  اأحمد  الدكتور  وحتقيق:  درا�سة  ال�سبكي,  علي  بن  عبدالوهاب  الدين 
للدرا�سات  البحوث  دار  �سغريي,  عبداجلبار  الدين  نور  الدكتور   - الزمزمي 

االإ�ضلمية واإحياء الرتاث, ط: 1, 1424هـ / 2004م
االأحكام ال�ضلطانية للفراء, القا�ضي اأبو يعلى, حممد بن احل�ضني بن حممد بن . 3

خلف ابن الفراء, �ضّححه وعلق عليه: حممد حامد الفقي, النا�ضر: دار الكتب 
العلمية - بريوت, لبنان, ط: 2, 1421هـ/ 2000م.

االأحكام ال�ضلطانية, الأبي احل�ضن علي بن حممد بن حممد بن حبيب الب�ضري . 4
البغدادي, ال�سهري باملاوردي, النا�سر: دار احلديث - القاهرة.

الأ�سباه والنظائر, لعبدالرحمن بن اأبي بكر, جالل الدين ال�سيوطي, النا�سر: . 5
دار الكتب العلمية, ط: 1, 1411هـ/1990م.

اإ�سكالية التاأ�سيل يف مقا�سد ال�سريعة, عراك جرب �سالل, مركز مناء للبحوث . 6
والدرا�ضات, بريوت, ط: 1, 2016م

اأ�سول ال�سرخ�سي, ملحمد بن اأحمد بن اأبي �سهل ال�سرخ�سي, حتقيق: د. رفيق . 7
العجم, دار املعرفة, بريوت, ط: 1, 1418هـ.

اأ�سول الفقه, ملحمد بن مفلح بن حممد بن مفرج, اأبو عبداهلل, �سم�س الدين . 8
املقد�سي الراميني ثم ال�ساحلي احلنبلي, حققه وعلق عليه وقدم له: الدكتور 

َدَحان, النا�ضر: مكتبة العبيكان, ط: 1, 1420هـ/ 1999م. فهد بن حممد ال�ضَّ
اإي�ضاح القراآن بالقراآن, ملحمد االأمني بن حممد املختار بن . 9 البيان يف  اأ�ضواء 

والتوزيع  والن�سر  للطباعة  الفكر  دار  النا�سر:  ال�سنقيطي,  اجلكني  عبدالقادر 
بريوت - لبنان, ط: 1415هـ/1995م.
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بن . 10 بكر  اأبي  بن  عبداهلل حممد  لأبي  املوؤلف,  العاملني  رب  املوقعني عن  اإعالم 
اأيوب املعروف بابن قيم اجلوزية, قّدم له وعلق عليه وخّرج اأحاديثه واآثاره: اأبو 
اململكة  والتوزيع,  للن�سر  ابن اجلوزي  �سلمان, دار  اآل  عبيدة م�سهور بن ح�سن 

العربية ال�ضعودية, ط: 1, 1423هـ.
البحر الرائق �سرح كنز الدقائق, لزين الدين بن اإبراهيم بن حممد, املعروف . 11

بابن جنيم امل�ضري, ويف اآخره: تكملة البحر الرائق ملحمد بن ح�ضني بن علي 
الطوري احلنفي القادري, النا�ضر: دار الكتاب االإ�ضلمي, ط: 2.

الزرك�سي, حترير ومراجعة: . 12 الفقه, ملحمد بن بهادر  اأ�سول  البحر املحيط يف 
د.عمر االأ�ضقر, واآخرين, وزارة االأوقاف وال�ضوؤون االإ�ضلمية, الكويت, ط: 2, 

1413هـ. 
بيان املخت�ضر �ضرح خمت�ضر ابن احلاجب, حممود بن عبدالرحمن ابن اأحمد . 13

بن حممد, اأبو الثناء, �سم�س الدين الأ�سفهاين )ت: 749هـ(, املحقق: حممد 
مظهر بقا, دار املدين, ال�ضعودية, ط: 1, 1406هـ /1986م.

تاج العرو�س من جواهر القامو�س, حمّمد بن حمّمد بن عبدالرّزاق احل�سيني, . 14
بيدي, حتقيق: جمموعة من املحققني, النا�سر: دار الهداية. اأبو الفي�س الزَّ

التحبري �سرح التحرير, لعلي بن �سليمان املرداوي, حتقيق: د. عبدالرحمن اجلربين, . 15
ود. عو�س القرين, ود. اأحمد ال�ضراح, مكتبة الر�ضد, الريا�س, ط: 1, 1420هـ.

الدين . 16 ال�سبكي, لأبي عبداهلل بدر  الدين  لتاج  امل�سامع بجمع اجلوامع  ت�سنيف 
�سيد  د  وحتقيق:  درا�سة  ال�سافعي,  الزرك�سي  بهادر  بن  عبداهلل  بن  حممد 
واإحياء  العلمي  للبحث  قرطبة  مكتبة  النا�سر:  ربيع,  عبداهلل  د   - عبدالعزيز 

الرتاث - توزيع املكتبة املكية, ط: 1, 1418 هـ/1998 م.
الكتب . 17 دار  الربكتي,  املجددي  االإح�ضان  عميم  حممد  الفقهية,  التعريفات 

العلمية, ط: 1, 1424هـ/2003م.
التعريفات, علي بن حممد بن علي الزين ال�سريف اجلرجاين, حتقيق: حممد . 18

�سديق املن�ساوي, دار الف�سيلة.
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حممد . 19 بن  حممد  بن  حممد  الدين  �سم�س  عبداهلل,  لأبي  والتحبري,  التقرير 
الكتب  دار  النا�ضر:  احلنفي,  املوقت  ابن  له  ويقال  حاج  اأمري  بابن  املعروف 

العلمية, ط: 2, 1403هـ/1983م.
تهذيب اللغة, حممد بن اأحمد بن االأزهري الهروي, اأبو من�ضور, حتقيق: اأحمد . 20

عبدالرحمن خميمر, دار الكتب العلمية.
اإ�ضحاق بن مو�ضى, . 21 بن  الفرعي البن احلاجب, خلليل  املخت�ضر  التو�ضيح يف �ضرح 

جنيب,  عبدالكرمي  بن  اأحمد  د.  حتقيق:  امل�ضري,  املالكي  اجلندي  الدين  �ضياء 
النا�ضر: مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث, ط: 1, 1429هـ/2008م.

تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان, لعبدالرحمن بن نا�سر بن عبداهلل . 22
ال�ضعدي, حتقيق: عبدالرحمن بن معل اللويحق, النا�ضر: موؤ�ض�ضة الر�ضالة, ط: 

1, 1420هـ/2000 م.
واأيامه = . 23 و�سننه  ملسو هيلع هللا ىلص  ر�سول اهلل  اأمور  املخت�سر من  ال�سحيح  امل�سند  اجلامع 

البخاري اجلعفي, حتقيق:  اأبو عبداهلل  اإ�سماعيل  البخاري, ملحمد بن  �سحيح 
عن  )م�سورة  النجاة  طوق  دار  النا�سر:  النا�سر,  نا�سر  بن  زهري  حممد 

ال�ضلطانية باإ�ضافة ترقيم حممد فوؤاد عبدالباقي( ط: 1, 1422هـ.
حجة اهلل البالغة, لأحمد بن عبدالرحيم بن ال�سهيد وجيه الدين بن معظم بن . 24

من�سور املعروف بـ »ال�ساه ويل اهلل الدهلوي«, املحقق: ال�سيد �سابق, النا�سر: 
دار اجليل, بريوت - لبنان, ط: 1, �سنة الطبع: 1426هـ/2005م.

الر�سالة, لالإمام حممد بن اإدري�س ال�سافعي, حتقيق: اأحمد حممد �ساكر, دار . 25
الكتب العلمية, بريوت.

دار . 26 حممد,  جمعة  علي  د.  ال�ضرعية,  املقا�ضد  لرتتيب  ح�ضارية  فقهية  روؤية 
نه�سة م�سر.

الزاهر يف معاين كلمات النا�س, لأبي بكر الأنباري, حممد بن القا�سم بن حممد . 27
بن ب�ضار, حتقيق: د. حامت �ضالح ال�ضامن, موؤ�ض�ضة الر�ضالة - بريوت, ط: 1, 

1412 هـ/1992م.
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�ضلطة ويل االأمر يف تقييد �ضلطة القا�ضي, د. حممد بن عبداهلل املرزوقي, ط. . 28
دار العبيكان. ط: 1 1425هـ.

لعبدالوهاب . 29 واملالية,  واخلارجية  الد�ضتورية  ال�ضئون  يف  ال�ضرعية  ال�ضيا�ضة 
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املقدمة

احلمد اهلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على نبينا حممد اإمام املر�سلني, �سلى 
اهلل عليه وعلى اآله واأ�سحابه اأجمعني, اأما بعد: 

فمن اأهم مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية واأهدافها ال�سامية حتقيق م�سالح العباد 
ودفع املفا�ضد عنهم باملحافظة على الكليات اخلم�س التي هي: حفظ الدين والنف�س 
واملحافظة  رعايتها  من  ال�سرائع  من  �سريعة  َتْخلمُ  مل  والتي  واملال,  والن�سل  والعقل 

عليها. 

ال�ضريعة  اأمرت  التي  الكلية  املقا�ضد  اأهم  من  الّنف�س  حفظ  مق�ضد  وُيعّد 
املق�ضد من  بهذا  االإخلل  اإليه  يوؤول  ملا  الدين,  بعد مق�ضد حفظ  عليه  باملحافظة 
اأموال  وال  به,  املخاطبني  بوجود  اإال  يقوم  دين  ال  الأنه  االأخرى؛  باملقا�ضد  االإخلل 
توجد اإال بوجود من يكّد يف �ضبيلها وي�ضعى يف حت�ضيلها, فو�ضعت ال�ّضريعة الو�ضائل 
الكفيلة بحفظ النف�س من حترمي االعتداء عليها واإتلفها بغري حق, ومقاومة االأوبئة 
واالأمرا�س املعدية ب�ضتى الطرق والو�ضائل التي حتّد من انت�ضارها؛ الأن اعتناء ال�ضارع 
اأ�ضبحت  اإذا  الأنه  الرفع؛  من  اأ�ضهل  والدفع  امل�ضالح,  اأولى من جلب  املفا�ضد  بدفع 

النفو�س عر�ضة للهلك تكون اخل�ضائر ج�ضيمة والعواقب وخيمة. 

اأهمية مو�سوع البحث: 

تربز اأهمية املو�ضوع من اأهمية املجال الذي يبحث فيه وهو وباء كورونا امل�ضتجد, 
هذا الوباء الذي اأعجز االأطباء, وحرّي االألباء ب�ضرعة انت�ضاره وخطورة اآثاره؛ فقد عّم 
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العامل وح�سد الآلف من الأرواح وحتولت مدن العامل اإلى اأ�سباح, وهو كائن ل يمُرى 
بالعني املجّردة, عجز الطب احلديث عن دفعه رغم التقدم العلمي والتطور املعريف, 

ڻڻ   ڻ   ں   )ں     اخلالق  عظمة  اأمام  املخلوق  عجز  على  �ضاهدًا  وبقي 
ڻ  ۀ  ۀ  ہ( ]الأعراف: 54[. 

القدية  الوقائع  كل  ت�سمل  امل�ستقيمة,  و�سريعته  العظيمة  اهلل  اأحكام  كانت  وملا 
فر�ضتها  التي  الوقائية  للإجراءات  ال�ضرعي  احلكم  بيان  االأمر  اقت�ضى  واحلديثة, 
والإلزام  ال�سفر  من  واملنع  التجول,  ومنع  ال�سحي,  احلجر  من  الطارئة  الظروف 
بالتداوي وغريها من و�سائل الوقاية الحرتازية الأخرى التي تداعت احلكومات اإلى 
العلماء  انت�ضاره, فوجب على  اأ�ضراره ومنع  الوباء وحتجيم  للت�ضدي لهذا  تطبيقها 
تبيان احلكم  االأحكام,  بهم م�ضكلت  واأو�ضح  االإ�ضلم  بهم قواعد  الذين مّهد اهلل 
ال�ضرعي وما يجب اأن يتقيد به امل�ضلم من االإجراءات والتدابري الوقائية املتعلقة بوباء 
كورونا امل�ستجد, امتثاًل لأمر ال�سارع وطاعة لولة الأمر فيما ي�سدرونه من اإجراءات 
الرتباط االأمر ب�ضلطة الدولة, وتعاونًا مع اجلهات املخت�ضة يف اأداء مهامها املنوطة 
بها على الوجه املطلوب؛ الأن “ال�سريعة جاءت بتح�سيل امل�سالح وتكميلها وتعطيل 
املفا�ضد وتقليلها بح�ضب االإمكان”)1(, وملا كانت ال�سريعة الإ�سالمية خامتة ال�سرائع 
ال�سماوية اقت�ست حكمة اهلل اأن تكون �ساحلة لكل زمان ومكان مبا اأودع اهلل فيها من 
عوامل البقاء واخللود من ن�ضو�س الكتاب وال�ضنة, ومبا حتويه من االأ�ضول العامة 
ال�سور  من  ينح�سر  ل  ما  حتتها  يندرج  التي  الكلية  والقواعد  ال�سرعية  واملقا�سد 
اجلزئية؛ الأنها �ضريعة رب العاملني و“مطلوب ال�ّسرع اإمنا هو م�سالح العباد يف دينهم 

ودنياهم”)2(. 

 ول يزال العلماء يبحثون ويبّينون حكم اهلل يف امل�سائل والّنوازل امل�ستجدة التي 
ال�ستقامة, لبن تيمية )1/ 288(, جمموع الفتاوى )343/23(.   )1(

قواعد الأحكام, عز الدين ابن عبدال�سالم, )1/ 37(.   )2(
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تطراأ للنا�س يف �ضوؤون حياتهم؛ الأن “الفقه تنزيل امل�سروع على الواقع”)1(, وهذا �سر 
من اأ�سرار خلود ال�سريعة وا�ستيعابها جلميع التطورات الب�سرية باختالف م�ستوياتها, 
اأعلنت عنها جملة  التي  املحاور  اأحد  بدلوي يف  اأديل  اأن  اأحببت  وانطالقًا من هذا 
اجلمعية الفقهية ال�سعودية حول نازلة )فريو�س كورونا امل�ستجد( بعنوان: )االأحكام 
ال�سيا�سة  �سوء  يف  امل�ستجد  كورونا  وباء  من  الوقائية  باالإجراءات  املتعلقة  الفقهية 

ال�سرعية(. 

ت�ساوؤالت الدرا�سة: 

�ضوف جتيب هذه الدرا�ضة على عّدة ت�ضاوؤالت من اأهمها: 

ما املراد باالإجراءات الوقائية املتعلقة باالأوبئة واالأمرا�س املعدية ومنها وباء . 1
كورونا امل�ستجد؟

ما هي الأحكام الفقهية والتدابري ال�سرعية للوقاية من وباء كورونا امل�ستجد؟. 2

ما دور ال�سيا�سة ال�سرعية يف تنظيم �سوؤون النا�س ورعاية م�ساحلهم الدينية . 3
والدنيوية؟

ماهي ال�سوابط ال�سرعية للتقيد بالتدابري الوقائية التي ت�سدرها اجلهات . 4
املعنية؟ 

اأهداف البحث: 

 يهدف البحث اإلى اإبراز اأحكام الإجراءات الوقائية املتعلقة بوباء كورونا امل�ستجد 
على النحو الآتي: 

بيان املق�سود بالإجراءات الوقائية. . 1

اأهمية الطب الوقائي يف املحافظة على مق�ضد حفظ النف�س. . 2
زاد املعاد )422/5(.   )1(
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بيان ما يزخر به الفقه الإ�سالمي من القواعد الكلية وامل�سائل الفرعية التي . 3
يتخرج عليها ما ل ينح�سر من امل�سائل والّنوازل امل�ستجدة التي تطراأ للنا�س 

يف �سوؤون حياتهم املختلفة. 

م�ساحلهم . 4 ورعاية  النا�س  �سوؤون  تنظيم  يف  ال�سرعية  ال�سيا�سة  دور  اإظهار 
العامة واخلا�ضة. 

م�سوؤولية ويل الأمر يف حرا�سة الدين و�سيا�سة الدنيا مبا يحقق �سالح الرعية . 5
والهتمام ب�سوؤونهم وا�ستقامة اأحوالهم واإحاطتهم بالعناية والرعاية. 

واجب امل�ضلم يف التقيد بالتدابري الوقائية امتثااًل الأمر ال�ضارع وطاعة لوالة . 6
مع  وتعاونًا  الحرتازية,  والإجراءات  الأنظمة  من  ي�سدرونه  فيما  الأمر 

اجلهات املخت�سة يف اأداء مهامهم املنوطة بهم على الوجه املطلوب. 

خطة البحث: 

ي�ستمل البحث على مقدمة ومتهيد و�سبعة مباحث. 

التمهيد يف الطب الوقائي واأثره يف مق�ضد حفظ النف�س. 

املبحث الأول: احلجر ال�سحي. 

املبحث الثاين: منع التجول. 

املبحث الثالث: املنع من ال�سفر. 

املبحث الرابع: الإلزام بالتداوي. 

املبحث اخلام�س: التباعد االجتماعي )اجل�ضدي(. 

املبحث ال�ساد�س: تغطية الفم والأنف )لب�س الكمامات(. 

املبحث ال�سابع: امل�سافحة. 

اخلامتة: وفيها اأهم النتائج والتو�ضيات. 
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منهج الدرا�سة: 

املنهج املّتبع يف البحث هو املنهج ال�ستقرائي ال�ستنباطي, وذلك بتتبع الإجراءات 
الوقائية املتعلقة مبو�ضوع البحث على النحو التايل: 

جمع امل�ضائل العلمية املتعلقة مبو�ضوع الدرا�ضة من مظانها املعتربة. . 1

توثيق اأقوال الفقهاء من م�ضادرها االأ�ضلية مرتبًا ذلك وفق الرتتيب املعهود . 2
يف ذكر املذاهب الفقهية املعتربة, مع احلر�س على اال�ضتفادة من امل�ضادر 

العملية احلديثة التي لها علقة مبو�ضوع الدرا�ضة. 

ح�ضب . 3 العثماين  بالر�ضم  كتابتها  مع  موا�ضعها  اإلى  القراآنية  االآيات  عزو 
م�سحف املدينة النبوية. 

يف . 4 احلديث  كان  فاإذا  البحث  يف  ورودها  ح�ضب  النبوية  االأحاديث  تخريج 
ال�سحيحني اأو اأحدهما اكتفيت بالعزو اإليهما, واإن كان احلديث يف غريهما 

فاأخرجه من كتب احلديث االأخرى مع بيان احلكم عليه �ضحة و�ضعفًا. 

بيان معاين امل�سطلحات والألفاظ الغريبة. . 5

 ترجمة لالأعالم غري امل�سهورين ترجمة موجزة. . 6

خامتة تت�سمن اأهم النتائج والتو�سيات. . 7

احلروف . 8 على  مرتبة  العلمية  واملراجع  للم�سادر  بفهار�س  البحث  تذييل 
الهجائية. 

حدود الدار�سة: 

�سوف يكون الرتكيز يف هذا البحث على بيان الأحكام الفقهية املتعلقة بالإجراءات 
الوقائية التي اتخذتها احلكومات, وت�سمل احلجر ال�سحي, ومنع التجول, واملنع من 
ال�سفر والإلزام بالتداوي, والتباعد الجتماعي وغريها من التدابري الوقائية, وذلك 
اأو  العبادات  االإجراءات على  تلك  اأثر  دون اخلو�س يف  ال�ضرع  ميزان  بعر�ضها على 



د.  حممود عمر حممد علي

العدد  احلادي واخلمسون  449العدد  احلادي واخلمسون 448

املعامالت اأو الأ�سرة اأو غريها من الفروع الفقهية يف اأبواب الفقه املختلفة, فهذا باب 
اآخر ال يقل اأهمية عن مو�ضوع البحث, اإال اأن املراد هنا التاأ�ضيل ال التفريع, وبيان اأثر 
تلك االإجراءات يف التقليل من اآثار الوباء وحتجيم اأ�ضراره, ودرا�ضتها درا�ضة علمية 
�ضلطة  واإبراز  منها,  ال�ضحيحة  النتائج  وا�ضتخل�س  ال�ضرعية,  ال�ضيا�ضة  �ضوء  يف 
الواليات  من  االأعظم  املق�ضود  الأن  الرعية؛  م�ضالح  يحقق  مبا  وت�ضرفاتها  الدولة 

اإ�ضلح دين اخللق, واإ�ضلح ما ال يتم الدين اإال به من م�ضالح الدنيا)1(. 

الدرا�سات ال�سابقة:

القدمي  يف  والأوبئة  بالطواعني  املتعلقة  الأحكام  ببيان  الفقهاء  عناية  تعددت 
كورونا  وباء  من  الوقائية  بالإجراءات  املتعلقة  الفقهية  الأحكام  اأن  اإل  واحلديث, 
امل�ضتجد مل اأطلع -ح�ضب علمي- من جمعها ودر�ضها درا�ضة علمية يف بحث م�ضتقل, 
وتوجد بع�س االأبحاث التي تناولت �ضورًا من تلك االإجراءات �ضمن اأبحاث اأخرى اأو 

بدار�سة م�ستقلة لواحد منها, و�ساأقت�سر على درا�ستني: 

للدكتور  الفقهية,  واأحكامه  ال�سحي  احلجر  بعنوان:  بحث  االأولى:  الدرا�سة 

�سالح بن حممد امل�سلم الأ�ستاذ امل�ساعد يف ق�سم الفقه يف كلية ال�سريعة والدرا�سات 
االإ�ضلمية يف بجامعة الق�ضيم, من�ضور يف املجلة الفقهية ال�ضعودية العدد اخلم�ضون 
1441هـ. ق�سمه اإلى متهيد وف�سلني وخامتة, وهو  ال�ضادر يف �ضهر رجب - �ضوال, 
بحث قّيم يف بابه, اإل اأنه يعالج جانبًا واحدًا من الإجراءات الوقائية املتعلقة بالأوبية 

وهو احلجر ال�سحي فقط. 

الدرا�سة الثانية: املنع من ال�سفر كعقوبة تعزيرية يف ال�سريعة الإ�سالمية والقانون 

ال�سبيعي, جملة  البديوي  اإبراهيم بن عبداهلل  للباحث  الع�سر احلديث  الكويتي يف 
اإلى  ق�سمه  2007م.   )71( العدد  الكويت  بجامعة  الإ�سالمية  والدرا�سات  ال�سريعة 
مقدمة ومتهيد وثلثة ف�ضول وخامتة, وهذا البحث ُيعنى مبو�ضوع املنع من ال�ضفر 

ينظر: جمموع الفتاوى )262/28(.   )1(
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باعتبارها عقوبة تعزيرية يف ق�سايا احلقوق املختلفة واجلرائم وامل�سائل اجلزائية, 
ومقارنة ذلك بني ال�سريعة والقانون الكويتي احلديث. 

فدرا�ضتي لهذا املو�ضوع تنفرد بح�ضر االإجراءات الوقائية املتعلقة بوباء كورونا, 
وبيان اأحكامها الفقهية واآثارها مع ربط تلك الأحكام بال�سيا�سة ال�سرعية وذلك على 

النحو التايل: 

اجلوانب . 1 يف  واأثرها  الوقائية  بالتدابري  املتعلقة  الفقهية  االأحكام  اإبراز 
ال�سحية من وباء كورونا امل�ستجد. 

االأوبئة . 2 من  الوقائية  باالإجراءات  املتعلقة  الفقهية  امل�ضائل  مو�ضوع  ربط 
واالأمرا�س املعدية بال�ضيا�ضة ال�ضرعية لكونه منوًطا ب�ضلطة الدولة. 

بيان اأثر التقيد بالإجراءات الوقائية للتقليل من انت�سار وباء جائحة كورونا, . 3
والآثار ال�سلبية للت�ساهل يف تطبيقها يف عدم حتقيق اأهداف احلماية املرجوة 

من الوباء. 

امل�ضائل العلمية حتتاج دائمًا اإلى بحث وتنقيب واإعادة نظر, وخا�ضة ما يتعلق . 4
اأن بيان م�ضائل العلم وتقريبها للنا�س  بحفظ النفو�س و�ضحة االأبدان, كما 
مهذبة مرتبة من اأهم مقا�سد التاأليف, وقديًا قيل: “الذي عليه يف التاأليف 
والتهذيب  والتبويب  الرتتيب  ح�ضن  مع  واالختيار  االنتقاء  ح�ضن  هو  املدار 

والتقريب”)1(. 

عني الأدب وال�سيا�سة )�س/8( وانظر: ك�سف الظنون )1/ 38(.   )1(
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التمهيد

الطب الوقائي واأثره يف مق�سد حفظ النف�ض

ُيراد بالطب الوقائي: “العلم املتعلق بالوقاية من االأمرا�س اجلرثومية والع�ضوية 
والنف�سية للفرد واملجتمع”)1(. والهدف منه حماية االإن�ضان من االأمرا�س الواقعة اأو 
املرجوة منه  الغاية  ولتحقيق  العلجي,  الطب  اأهمية  تقل عن  واأهميته ال  املتوقعة, 
جاء االإ�ضلم باملحافظة على الكليات اخلم�س التي ال ت�ضتقيم احلياة بدونها ويختل 
ميزان الكون بفقدها, ول تتم املحافظة عليها اإل باملحافظة على ال�سحة مبفهومها 
ال�سامل جلميع مناحي احلياة الروحية والبدنية, فت�سمل ال�سحة البدنية والنف�سية 
 , والعقلية والجتماعية, فال�سحة من اأجل النعم على الإن�سان فعن ابن عبا�س
والفراغ«)2(.  ال�سحة  النا�س:  »نعمتان مغبون فيهما كثري من  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قال: قال 
يعقبه  الفراغ  الأن  النقم؛  �ضكرها من جملة  والغفلة عن  النعم,  اأجّل  من  فال�ضحة 

ال�سغل, وال�سحة يعقبها ال�سقم والهرم)3(. 

امل�ضت�ضفيات  اإن�ضاء  فتم  كبريًا؛  تطورًا  العلجي  الطب  تطور  الع�ضر  هذا  ويف 
احلديثة واملراكز الطبية املتخ�س�سة, وتنوعت الأبحاث الطبية وازدهرت �سناعة 
الوقاية بالتطعيمات واللقاحات ملقاومة كثري من  الأدوية, وتطور الهتمام بو�سائل 
االأوبئة  من  كثري  علج  يف  ذلك  فاأ�ضهم  وقعت,  اإذا  ودفعها  وقوعها  قبل  االأمرا�س 
باتباع  وذلك  واحل�سبة  كاجلدري,  كبرية  باأعداد  الب�سرية  حت�سد  كانت  التي 
الأقطار, وغريها  الأطفال يف كثري من  �سلل  الق�ساء على  الإجباري, ومت  التطعيم 

اإعجاز القراآن وال�ضنة يف الطب الوقائي والكائنات الدقيقة لعبداجلواد ال�ضاوي )�س: 21(.   )1(
اأخرجه البخاري يف الرقائق باب ل عي�س اإل عي�س الآخرة )88/8( رقم )6412(.   )2(

ينظر: اإر�ساد ال�ساري )236/9(, مراآة الزمان يف تواريخ الأعيان )4/ 374(. بت�سرف.   )3(
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من االأمرا�س الفتاكة التي كانت تاأتي على االأخ�ضر والياب�س, فكان هذا النوع من 
العلج من اأعظم ما انتجه الطب احلديث)1(. اإل اأن ذلك مل يكن كافيًا ملنع انت�سار 
االأوبئة؛ فقد اأهمل الطب احلديث كثريًا من الو�ضائل التي ت�ضاعد على نقل االأمرا�س 
وعلج ذلك جاء يف ال�ضرع املطهر بتحرمي اخلبائث باأنواعها املختلفة من امل�ضكرات 
واملخدرات واملفرتات, واالأطعمة املحرمة كامليتة والدم وحلم اخلنزير, وغريها ما 
والتي  بطن  وما  منها  ما ظهر  الفواح�س  وال�سنة, وحترمي  الكتاب  جاء حتريه يف 
نتج عنها االأمرا�س اجلن�ضية واالآفات امل�ضتع�ضية, وجاء التحذير عنها على ل�ضان 
َف�َسا  اإّل  بها,  وا  ْعِلنمُ يمُ َحتَّى   , َقطُّ َقْوٍم  يِف  اْلَفاِح�َسةمُ  َتْظَهِر  »مَلْ  بقوله:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول 
ْوا«)2(. فانت�سار  ْت يف اأَ�ْسالِفهم الَِّذيَن َم�سَ ْن َم�سَ ِتي مَلْ َتكمُ , َوالأَْوَجاعمُ الَّ ونمُ اعمُ ِفيِهممُ الطَّ
الفواح�س واملنكرات �ضبب للم�ضائب واملوبقات, وهي من املفا�ضد العظيمة التي ال 

يجوز قربانها)3(. 

 فعني الإ�سالم بالنظافة وجعلها من مكمالت الإيان على امل�ستوى ال�سخ�سي, 
فاأمر بنظافة البدن والثوب واملكان, كما جاء النهي عن البول يف املاء الراكد الذي 
  ال يجري؛ لئل يتلوث بتكاثر اجلراثيم الدقيقة ومنوها فيه, فعن اأبي هريرة
كما جاء  منه«)4(.  يغت�سل  ثم  الدائم  املاء  اأحدكم يف  يبولن  »ل  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن 
الأمر النبوي باملحافظة على �سنن الفطرة, فعن اأبي هريرة  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
الأَْظَفاِر,  َوَتْقِليممُ  َداُد)5(,  ِتحجْ َواال�ضجْ َتاُن,  ِ اخلجْ َرِة-  الجِْفطجْ ِمَن  �ٌس  َخمجْ -اأَوجْ  �ٌس  َخمجْ َرُة  ِفطجْ »الجْ
اِرِب«)6(, وحث ال�سارع على الأكل من الطيبات والعتدال يف  َوَنْتفمُ اْلإِِبِط, َوَق�سُّ ال�سَّ

ينظر: اأحكام التداوي للبار )�س: 20(.   )1(
اأخرجه ابن ماجة )1332/2( برقم )4019(, و�سححه الألباين يف �سحيح اجلامع )1321/2(.   )2(

ينظر: قواعد الأحكام )2/ 189(   )3(
اأخرجه البخاري يف الو�ضوء باب البول يف املاء الدائم )57/1(, رقم )239(, وم�سلم يف الطهارة باب   )4(

النهي عن البول يف املاء الراكد )225/1( رقم )282(. 
ال�ستحداد: وهو “حلق العانة باحلديد” النهاية يف غريب احلديث )1/ 353(.   )5(

اأخرجه م�سلم يف كتاب الطهارة باب خ�سال الفطرة )221/1(, رقم )25(.   )6(
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ذلك دون تبذير اأو تقتري, والعناية ب�ضلمة البدن بالريا�ضة والعمل, وترك اخلمول 
ِعيِف,  ُوؤجِْمِن ال�ضَّ ٌ َواأََحبُّ اإَِلى اهلِل ِمَن املجْ , َخريجْ َقِويُّ ُوؤجِْمُن الجْ والك�سل, ففي احلديث: “»املجْ
الوقائي  الطب  يف  فريدًا  منوذجًا  االإ�ضلمية  ال�ضريعة  فقدمت   ,)1(”» َخرْيٌ لٍّ  كمُ َويِف 
وتقليل  اأخطارها  لدفع  املنا�ضبة  واحللول  وقوعها,  قبل  واالأمرا�س  االأوبئة  ملقاومة 

اآثارها اإذا وقعت)2(. 

اأخرجه م�سلم يف كتاب القدر باب يف الأمر بالقوة وترك العجز وال�ستعانة باهلل... )2052/4(, رقم   )1(
 .)2664(

ينظر: الطب الوقائي )�س: 129(.   )2(
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املبحث االأول

احلجر ال�سحي

وفيه مطلبان: 

املطلب االأول
تعريف احلجر ال�سحي

وفيه فرعان: 

مّما  منه  منع  الإن�سان يف  لكون  ِحْجر,  للعقل  قيل  ومنه  املنع,  اللغة:  احلجر يف 

تدعو اإليه نف�سه, ومنه احلجر على ال�سبي واملجنون وال�سفيه مبنعهم الت�سرف يف 
اأموالهم, واأ�سل احلجر يف اللغة ما حجرَت عليه اأي منعته من اأن يمُو�سل اإليه, وكل 

ما منعَت منه فقد حجرت عليه, ومنه مو�ضع احلجر, يقال له املحجر ال�ضحي)1(. 

اأما تعريف احلجر يف اال�سطالح: فقد تناوله غالب الفقهاء يف الت�ضرفات املالية 

املتعلقة بحظ املحجور عليه كاحلجر على ال�ضبي واملجنون وال�ضفيه, اأو املتعلقة بحظ 
الغرماء, فجاء تعريف احلجر يف ال�سطالح عند  غريه كاحلجر على املفل�س حلق 
احلنفية باأنه “منع خم�سو�س وهو املنع من الت�سرف قوًل ل�سخ�س خم�سو�س, وهو 
امل�ضتحق للحجر باأي �ضبب كان”)2(. ويف الدر املختار: “عبارة عن منع خم�سو�س 
ب�سخ�س خم�سو�س عن ت�سرف خم�سو�س اأو عن نفاذه”)3(. وعند املالكية: “املنع 
املعجم   ,)220 )�س:  القراآن  غريب  يف  املفردات   )167/4( العرب  ل�سان   ,)82/4( اللغة  تهذيب   )1(

الو�سيط )�س: 157(. 
البناية )75/11(, الدر املختار )143/6(.   )2(

الدر املختار )143/6(.   )3(
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من الت�سرف”)1(, وعند ال�سافعية: “املنع من الت�سرف يف املال”)2(. وعند احلنابلة: 
الت�سرف”)3(. وبالتاأمل هذه التعريفات فالفقهاء يعنون بها  الإن�سان من  منع  “باأنه 

احلجر على ت�سرفات املحجور عليه يف الأمور املالية. 

 ولعل اأ�ضمل هذه التعريفات تعريف احلنفية؛ فقد جاء يف تعريفهم: “باأي �ضبب 
ينل حظه من  املالية مل  بالت�سرفات غري  املتعلق  اأن احلجر  كان”, وهذا يدل على 
البحث والدرا�ضة الكافية يف االأبواب الفقهية, واإن كان �ضراح احلديث قد تعر�ضوا 

لبيانه اأثناء �سرحهم لالأحاديث املتعلقة بالطاعون والأوبئة)4(. 

وال�سحة: خلف ال�ضقم, يقال: �ضح فلن من علته, اأي ذهب عنه املر�س)5(. 

احلجر ال�سحي: باعتباره مركبًا, فاملراد به هو اإجراء يخ�سع له الأ�سخا�س الذين 

اأو  بعينهم,  اأ�سخا�س  “عزل  باملر�س. فهو  واإن مل ي�ضابوا  تعر�ضوا الأمرا�س معدية 
حيوانات, قد حتمل خطر العدوى, تتوقف مدته على الوقت ال�سروري لتوفري احلماية 

يف مواجهة خطر انت�ضار اأمرا�س بعينها”)6(. 

املعدية  باالأمرا�س  امل�ضابني  اختلط  منع  ال�ضحي:  باحلجر  يق�ضد  اإذن: 
بالأ�سحاء, وعزلهم يف حماجر خا�سة لئال يختلطوا بغريهم, ومنع خمالطة غريهم 
بهم اإال من تدعو احلاجة لوجوده من االأطباء واملمر�ضني خلل مدة ح�ضانة املر�س 

الذخرية للقرايف )228/8(, مواهب اجلليل )57/5(,   )1(
النجم الوهاج )296/4(.   )2(

املطلع على األفاظ املقنع )�س: 304(, وينظر: التعريفات )�س: 82(, املغرب )�س: 103(, وهو اأنواع   )3(
كاحلجر على ال�سبي واملجنون وال�سفيه واملفل�س حلق الغرماء وغري ذلك. 

ال�ستذكار  بطال)423/9(,  لبن  البخاري  �سحيح  �سرح   ,)234/4( للخطابي  ال�سنن  معامل  ينظر:   )4(
الباري  فتح  للمازري )131/7(,  املعلم  اإكمال  للباجي )265/7(,  املنتقى  لبن عبدالرب )254/8(, 

)158/10(, نيل الأوطار لل�سوكاين )219/7(. 
ل�سان العرب )705/2( مادة: �سحح.   )5(

ال�ضحي لرمزي �ضيف  ي�ضري. وينظر: موجبات احلجر  العاملية )88/9( بت�ضرف  العربية  املو�سوعة   )6(
اهلل )�س: 47(. 
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التي تبداأ منذ دخول الفريو�س يف ج�ضم املري�س وحتى ظهور اأعرا�ضه التي قد تطول 
وقد تق�ضر ح�ضب نوعية املر�س وتقدير االأطباء اإما بظهور اأعرا�س الوباء فيخ�ضع 

للعلج, اأو ب�ضلمته من املر�س فيفك احلجر عنه)1(. 

الوبائية, وو�ضعهم حتت  باالأمرا�س  امل�ضابني  هو مكان حجز  ال�سحي:  املحجر 

املراقبة يف حماجر خا�سة يف امل�ست�سفيات وغريها, خوفًا من انت�سار الوباء)2(. 

العزل ال�سحي: فهو حجز املر�ضى الذين ظهرت عليهم اأعرا�س املر�س, وو�ضعهم 

بعيًدا عن الأ�سحاء)3(. كما �ساع م�سطلح احلجر الذاتي, ويمُق�سد به البقاء يف املنزل 
للحد من انت�ضار مر�س وباء كورونا)4(. 

ومما جتدر الإ�سارة اإليه اأنه من خالل ا�ستقراء الن�سو�س ال�سرعية فقد عرف 
املكاين  احلجر  وهما:  ال�سحي,  احلجر  اأنواع  من  نوعني  تاريخهم  يف  امل�سلمون 

لالأ�سخا�س, واحلجر على احليوانات)5(. 

زيد  بن  اأ�سامة  حديث  يف  جاء  به  والعمل  لالأ�سخا�س:  املكاين  احلجر  الأول: 
ُخُلوَها, َواإَِذا َوَقَع  �ٍس َفَل َتدجْ رجْ اُعوِن ِباأَ ُتمجْ ِبالطَّ  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإَِذا �َضِمعجْ

َها«)6(.  ُرُجوا ِمنجْ ُتمجْ ِبَها َفَل َتخجْ �ٍس َواأَنجْ ِباأَرجْ

وهذا النوع من احلجر هو الذي تتعامل به الدول واحلكومات اليوم, وتتخذ 
من  اإليها  يقدم  من  كل  من  اأرا�ضيها  دخول  ملنع  اللزمة  التدابري  ب�ضاأنه 

االأماكن والبلد املوبوءة, ومنع اخلروج وال�ضفر اإليها. 
https://www.scientificamerican ينظر: موقع للعلم  )1(

ينظر: معجم اللغة العربية املعا�سرة )1/ 447(.   )2(
ينظر: املوقع ال�سابق.   )3(

 .https://ar.wikipedia. org/wiki ينظر: موقع  )4(
املو�سوعة العربية العاملية )88/9(.   )5(

اأخرجه البخاري يف الطب باب ما يذكر يف الطاعون )130/7( برقم )5728(, وم�سلم يف ال�سالم باب   )6(
الطاعون والطرية والكهانة )1738/4(, برقم )2218(. 
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ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َل   اأن النبي  الثاين: احلجر على احليوانات: فعن اأبي هريرة 
 .)2(»)1( حٍّ ِر�ٌس َعَلى ُم�ضِ ُيوِرَدنَّ ُمجْ

ففي هذا احلديث: منع احليوانات املري�سة من خمالطة غريها من احليوانات 
ال�سحيحة لئال يحدث ال�سرر عليها, وعلى الإن�سان الذي ينتفع بها. 

والتعامل  ال�سحي  احلجر  مبادئ  اإر�ساء  يف  الإ�سالم  �سبق  على  يدل  وهذا 
باحلجر  العمل  بداأ  فقد  االإ�ضلم,  فجر  منذ  املعدية  واالأمرا�س  االأوبئة  مع  االأمثل 
ال�ضحي الر�ضمي يف بداية القرن اخلام�س ع�ضر امليلدي يف عام 1423م, يف مدينة 
البندقية)Venezia( يف اإيطاليا, ثم تبنت البلدان الأخرى هذا النظام, وتطور العمل 
به على م�ضتوى العامل ف�ضمل املوانئ واملطارات ونقاط احلدود, فاأ�ضدرت بريطانيا 
والطائرات  ال�سفن  اإخ�ساع  يتم من خاللها  ال�سحي  للحجر  لوائح  يف عام 1979م 
املعدية, كما  واالأمرا�س  االأوبئة  تنت�ضر فيها  ال�ضحي حال قدومها من بلد  للحجر 
مت و�ضع معايري علمية ال�ضترياد الب�ضائع من احليوانات واملوا�ضي والنباتات وغريها 
من املواد االأخرى التي قد حتمل م�ضببات تلك االأمرا�س, فل ميكن ا�ضتريادها اإال 

ب�سهادة �سحية, اأو عزلها يف حماجر خا�سة للتاأكد من �سالمتها)3(. 

املطلب الثاين
حكم احلجر ال�سحي واأدلة م�سروعيته 

وفيه فرعان: 

حكم احلجر ال�سحي: 

ُيعّد احلجر ال�ضحي من اأهم و�ضائل مقاومة انت�ضار االأمرا�س واالأوبئة املعدية, 
امل�سح: “الذي �ضحت ما�ضيته من االأمرا�س والعاهات”. النهائية يف غريب احلديث )12/3(.   )1(

�سبق تخريجه.   )2(
ينظر: املو�سوعة العربية العاملية )88/9(.   )3(
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واملق�سد منه املحافظة على �سحة الفرد و�سالمة املجتمع من كل ما يهدد �سالمتهم 
ويعر�س حياتهم للخطر. 

قبل  الأدوية  اأنفع  و“احلمية من  ال�ضحة  يقوم على احلمية وحفظ  كله  والدواء 
در على  الداء, فتمنع ح�سوله, واإذا ح�سل فتمنع تزايده وانت�ساره”)1(, و“كل داء قمُ

دفعه بالأغذية واحلمية, مل يحاول دفعه بالأدوية”)2(. 

ومن م�ضوؤولية والة االأمر حماية النا�س ورعاية م�ضاحلهم؛ الأن “الت�سرف على 
الرعية منوط بامل�ضلحة”)3(, فلهم اأن يتخذوا ما يحقق امل�سلحة ويدراأ املف�سدة من 
االإجراءات واالحرتازات وعزل اأ�ضحاب العاهات واالأمرا�س املعدية وخا�ضة اإذا كرثوا, 
ويتم الإنفاق عليهم من خزينة الدولة )بيت املال()4(, وذلك من اأجل حما�سرة الوباء 
فقهاء  الفرج)5( من  بن  اأ�ضبغ  قال  وقع.  اإذا  اآثاره  وتقليل  انت�ضاره  ومنع  وقوعه,  قبل 
املالكية: “لي�س على مر�ضى احلوا�ضر اأن يخرجوا منها اإلى ناحية بق�ضاء يحكم به 
نعوا من خمالطة النا�س  عليهم, ولكن اإن اأجرى عليهم الإمام من الرزق ما يكفيهم ممُ
يمُحكم  وابن عبداحلكم)7(:  ابن حبيب)6(,  وقال:  �ضاء  اإن  بال�ضجن  اأو  بيوتهم,  بلزوم 

زاد املعاد )4/ 95, 97(, اجلامع لعلوم الإمام اأحمد )255/13(.   )1(
زاد املعاد )4/ 9(.   )2(

للندوي  الفقهية  القواعد  لل�سيوطي)�س233(,  والنظائر  الأ�سباه  للزرك�سي )309/1(,  املنثور  انظر:   )3(
)�س 157(. 

البيان   ,)266/7( للباجي  املنتقى   ,)457/1( والزيادات  النوادر   ,)757/6( املختار  الدر  ينظر:   )4(
مغني  للهيتمي)276/2(,  املحتاج  حتفة   ,)1033/1( للمازري  التلقني  �سرح   ,)411/9( والتح�سيل 
املحتاج لل�سربيني )395/5(, الفتاوى الفقهية الكربى للهيتمي )1/ 212(, الطرق احلكمية )2/ 734(. 
اأ�ضبغ بن الفرج بن �ضعيد بن نافع الفقيه املالكي تفقه بابن القا�ضم, وابن وهب, ورحل اإلى مالك ودخل   )5(

املدينة يوم مات مالك. تويف �سنة 225هـ. انظر: وفيات الأعيان 240/1, الديباج املذهب 299/1. 
هو عبدامللك بن حبيب بن �ضليمان ال�ضلمي, كان عامل االأندل�س وفقيهها يف زمانه, من موؤلفاته تف�ضري   )6(
 ,154 �س  الديباج  انظر:  238هـ.  �سنة  قرطبة  يف   , تويف  ذلك,  وغري  والوا�ضحة  مالك,  موطاأ 

�سجرة النور الزكية 1/ 74, الأعالم 157/4. 
وهب  ابن  من  و�ضمع  ال�ضافعي  �ضحب  الفقيه,  امل�ضري  اأعني  بن  عبداحلكم  بن  عبداهلل  بن  حممد   )7(
واأ�ضهب من اأ�ضحاب مالك, كانت والدته �ضنة 182هـ وتويف �سنة 268هـ. انظر: وفيات الأعيان 693/4, 

الديباج املذهب 163/2. 
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املنع...  و“�ضبب  النا�س”)1(.  عليه  الذي  وهذا  اإيّل  اأحب  كرثوا  اإذا  بال�ضجن  عليهم 
 : خ�ضية �ضرره وحينئذ فيكون املنع واجبًا فيه”)2(, وذكر �سيخ الإ�سالم بن تيمية

اأن املبتلى اإذا �سكن بني الأ�سحاء لهم اأن ينعوه من ال�سكن بينهم)3(. 

وهذه كله من باب ال�سيا�سة ال�سرعية التي ي�سو�س بها احلكام من حتت رعايتهم 
فيحوطونهم بالعناية والرعاية؛ الأن مفهوم ال�ضيا�ضة هي: “ما كان من الأفعال بحيث 
يكون النا�س معه اأقرب اإلى ال�سالح واأبعد عن الف�ساد, واإن مل ي�سرعه الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص 

ول نزل به وحي”)4(. 

اأدلة م�سروعية احلجر ال�سحي: 

 دل على م�سروعية احلجر ال�سحي اأدلة من النقل والعقل ومن القواعد ال�سرعية. 

 فمن االأدلة النقلية: 

اإلى . 1 خرج  اخلطاب,  بن  عمر  اأن   , عبا�س  بن  عبداهلل  عن  جاء  ما 
اجلراح  بن  عبيدة  اأبو  الأجناد  اأهل  لقيه  َب�ْسرغ)5(  كان  اإذا  حتى  ال�سام, 
واأ�سحابه, فاأخربوه اأن الوباء)6(. قد وقع بال�سام, قال ابن عبا�س فقال عمر: 

املنتقى للباجي )266/7(, وينظر: الذخرية, للقرايف )13/ 320(.   )1(
الفتاوى الفقهية الكربى للهيتمي )1/ 212(.   )2(

جمموع الفتاوى )285/24(.   )3(
اإعالم املوقعني )283/4(.   )4(

: بفتح اأّوله, و�سكون ثانيه ثّم غني معجمة, وهو اأّول احلجاز واآخر ال�سام, بني املغيثة وتبوك, يطلق  �َسْرغمُ  )5(
 https://ar.( :وموقع ,)عليها اليوم �سرغايا تقع �سمال مدينة دم�سق. ينظر: معجم البلدان )3/ 211

wikipedia.org/wiki(. املعامل الأثرية يف ال�سنة وال�سرية )�س: 139(. 

الوباء “هو الطاعون, وهو مر�س يعم الكثري من النا�س يف جهة من اجلهات دون غريها بخلف املعتاد   )6(
من اأحوال النا�س واأمرا�ضهم, ويكون مر�ضهم غالبًا مر�ضًا واحدًا بخلف �ضائر االأوقات فاإن اأمرا�س 
النا�س خمتلفة”. املنتقى للباجي )198/7(. قال ابن القيم “والتحقيق اأن بني الوباء والطاعون عمومًا 
وخ�ضو�ضًا, فكل طاعون وباء, ولي�س كل وباء طاعونًا, وكذلك االأمرا�س العامة اأعم من الطاعون, فاإنه 
واحد منها”. زاد املعاد )35/4(, فالطاعون اأخ�س من الوباء. ينظر بذل املاعون لبن حجر )�س: 

97(, البحر الرائق )181/2(, الدر املختار )183/2(. 
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الوباء قد  اأن  واأخربهم  فا�ست�سارهم,  الأولني فدعوتهم,  املهاجرين  ادع يل 
وقع بال�سام, فاختلفوا فقال بع�سهم: قد خرجت لأمر ول نرى اأن ترجع عنه, 
وقال بع�سهم معك بقية النا�س واأ�سحاب ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ول نرى اأن تقدمهم 
على هذا الوباء فقال: ارتفعوا عني, ثم قال ادع يل الأن�سار فدعوتهم له, 
فا�ست�سارهم, ف�سلكوا �سبيل املهاجرين, واختلفوا كاختالفهم, فقال: ارتفعوا 
عني, ثم قال: ادع يل من كان هاهنا من م�سيخة قري�س من مهاجرة الفتح, 
فدعوتهم فلم يختلف عليه رجالن, فقالوا: نرى اأن ترجع بالنا�س ول تقدمهم 
فاأ�سبحوا  على ظهر,  اإين م�سبح  النا�س:  فنادى عمر يف  الوباء,  هذا  على 
عليه, فقال اأبو عبيدة بن اجلراح: اأفرارًا من قدر اهلل؟ فقال عمر: لو غريك 
قالها يا اأبا عبيدة - وكان عمر يكره خالفه - نعم نفر من قدر اهلل اإلى قدر 
اأراأيت لو كانت لك اإبل فهبطت واديًا له عدوتان)1(, اإحداهما خ�سبة  اهلل, 
واالأخرى جدبة األي�س اإن رعيت اخل�ضبة رعيتها بقدر اهلل, واإن رعيت اجلدبة 
رعيتها بقدر اهلل, قال: فجاء عبدالرحمن بن عوف, وكان متغيًبا يف بع�س 
»اإَِذا  ملسو هيلع هللا ىلص يقول:  اإن عندي من هذا علمًا, �سمعت ر�سول اهلل  حاجته, فقال: 
ُرُجوا  ُتمجْ ِبَها, َفل َتخجْ �ٍس َواأَنجْ ِه, َواإَِذا َوَقَع ِباأَرجْ �ٍس, َفل َتقَدُموا َعَليجْ رجْ ُتمجْ ِبِه ِباأَ �َضِمعجْ

ُه« قال: فحمد اهلل عمر بن اخلطاب ثم ان�ضرف)2(.  ِفَراًرا ِمنجْ

�ٍس . 2 ِباأَرجْ اُعوِن  ِبالطَّ ُتمجْ  �َضِمعجْ »اإَِذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  عن    زيد  بن  اأ�سامة  عن 
َها«)3(, وهو موافق  ُرُجوا ِمنجْ ِبَها َفَل َتخجْ ُتمجْ  َواأَنجْ �ٍس  ِباأَرجْ َوَقَع  َواإَِذا  ُخُلوَها,  َفَل َتدجْ

حلديث ابن عبا�س ال�سابق. 
عدوتان مثنى عدوة, و“العدوة بال�ضم والك�ضر: جانب الوادي”. النهاية يف غريب احلديث )3/ 194(.   )1(
اأخرجه البخاري يف كتاب الطب باب ما يذكر يف الطاعون )130/7( برقم )5729(, وم�سلم يف كتاب   )2(
باأن  احلافظ  وذكر   .)2219( برقم   ,)1740/4( ونحوها  والكهانة  والطرية  الطاعون  باب  ال�سالم 
اجتهاد عمر  قد �سبق على وفق احلديث, ثم قال: »وهذا مما ينبغي اأن ي�ساف اإلى موافقات 

عمر «. بذل املاعون )�س: 248(. 
�سبق تخريجه.   )3(
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وجه اال�ضتدالل: الواجب على االإن�ضان اأن يتجنب املكاره قبل وقوعها, ويتقي 
احلذر  باب  من  وهو  نزولها,  بعد  بال�سرب  ويتحلى  هجومها,  قبل  املخاوف 
اأن احلذر ل ينجي من القدر, وظاهر النهي يف  العلم  الذي �سرعه اهلل مع 
احلديث للتحرمي)1(. ويف نهي النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن الدخول اإلى اأر�س الوباء ملن كان 
خارجها, ونهيه عن اخلروج منها بعد وقوع الوباء, فيه كمال التحرز, الأن يف 

الدخول تعري�س النف�س للهالك الذي نهى عنه ال�سارع احلكيم)2(. 

3 . .)3(» حٍّ ِر�ٌس َعَلى ُم�ضِ عن اأبي هريرة  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اَل ُيوِرَدنَّ ُمجْ

وجه ال�ستدلل: يف احلديث نهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص الذي مر�ضت ما�ضيته اأن يخالط 
ذلك  اأن  مر�ضت  اإذا  �ضاحبها  نف�س  يف  يقع  لئل  ال�ضحاح  املا�ضية  �ضاحب 
ب�ضبب املخالطة فيقع يف املحذور, فوجبت املباعدة مع اأن العدوى واملر�س ال 

 .)4(
 يقع اإل بق�ساء اهلل وتقديره

َة)5(, َوَل َهاَمَة)6(, . 4 عن اأبي هريرة  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َل َعْدَوى َوَل ِطرَيَ
وِم َكَما َتِفرُّ ِمَن الأَ�َسِد«)8(.  َفَر)7(, َوِفرَّ ِمَن امَلْجذمُ َوَل �سَ

ينظر: اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي )3/ 232(, �سرح البخاري لبن بطال )423/9(. بذل املاعون   )1(
لبن حجر )�س: 277, 304(. 

ينظر: زاد املعاد )39/4(, بذل املاعون )�س: 304(  )2(
�سبق تخريجه.   )3(

ينظر: معامل ال�سنن )234/4(, �سرح �سحيح البخاري لبن بطال )450/9(.   )4(
الطرية هي: “الت�ساوؤم... واأ�سله فيما يقال: التطري بال�سوانح والبوارح من الطري والظباء وغريهما.   )5(
وكان ذلك ي�ضدهم عن مقا�ضدهم, فنفاه ال�ضرع, واأبطله واأنه لي�س له تاأثري يف جلب نفع اأو دفع �ضر”. 

النهاية يف غريب احلديث )3/ 152(. 
الهامة: “الراأ�س, وا�سم طائر. وهو املراد يف احلديث. لأنهم كانوا يت�ساءمون بها”. النهاية يف غريب   )6(

احلديث )283/5(
جاع  اإذا  االإن�ضان  ت�ضيب  ال�ضفر,  لها  يقال  حية  البطن  يف  اأن  تزعم  العرب  “كانت  بذلك:  املراد  �سفر   )7(
يفعلونه يف اجلاهلية, وهو  كانوا  الذي  الن�سيء  به  اأراد  وقيل  الإ�سالم ذلك.  فاأبطل  تعدي,  واأنها  وتوؤذيه, 
تاأخري املحرم اإلى �سفر, ويجعلون �سفر هو ال�سهر احلرام, فاأبطله”. النهاية يف غريب احلديث )3/ 35(. 

اأخرجه البخاري يف الطب باب اجلذام )126/7( برقم )5707(.   )8(
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عن عمرو بن ال�سريد, عن اأبيه, قال: كان يف وفد ثقيف رجل جمذوم, فاأر�سل . 5
ا َقْد َباَيْعَناَك َفاْرِجع«)1(.  اإليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اإِنَّ

وجه ال�ستدلل: اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأر�سل اإليه بقبول البيعة ومل ياأذن له يف دخول 
املدينة)2(. 

وللعلماء يف التوفيق بني اإثبات العدوى ونفيها التي جاءت يف الأحاديث م�سالك 
�ضتى, واملختار منها اأن هذه االأمرا�س ال تعدي بطبعها, ولكن قد يجعل اهلل تعالى يف 
خمالطة املري�س لل�ضحيح �ضبًبا الإعدائه باملر�س ثم قد يتخلف ذلك عن �ضببه كما 

يف �سائر الأ�سباب)3(. 

بني  اجلمع  وطريق  العلم)4(,  اأهل  من  وكثري  ال�سافعية  اأكرث  م�سلك  هو  وهذا 
احلديثني اأن حديث »ال عدوى« املراد به نفي ما كانت تعتقده اجلاهلية باأن االأمرا�س 
يورد مر�س على م�ضح«  »ال  تعالى. وحديث  بفعل اهلل  تعدى بطبعها ال  والعاهات 
تعالى  اهلل  بتقدير  ذلك  كان  واإن  عادة  ال�ضرر  به  يح�ضل  ما  اإلى جتنب  فيه  اأر�ضد 
بطبعها ومل ينف ح�سول ال�سرر عند ذلك بقدر  العدوى  الأول  احلديث  يف  “فنفى 
بفعل  ال�سرر  عنده  يح�سل  مما  الحرتاز  اإلى  الثاين  يف  واأر�سد  وفعله,  تعالى  اهلل 
اهلل واإرادته وقدره, فهذا... هو ال�سواب الذي عليه جمهور العلماء ويتعني امل�سري 
املخاطر  اأ�ضباب  توقي  االجتهاد  دائمًا  العقلء  ت�ضرفات  من  واملعلوم  اإليه”)5(؛ 
به  اأمر  اأن ذلك مما  اإل  القدر,  ينجي من  اأن احلذر ل  العلم  وجمانبة طرقها, مع 

ال�ضرع, وجلب عليه االإن�ضان بالطبع)6(. 
اأخرجه م�سلم يف كتاب ال�سالم, باب اجتناب اجلذام ونحوه )1752/4( برقم )2231(.   )1(

جمموع الفتاوى )285/24(.   )2(
ينظر: زاد املعاد )140/4(, فتح الباري )10/ 160(, بذل املاعون, لبن حجر )�س: 292(, اإر�ساد   )3(

ال�ساري, للق�سطالين )14/1(, نيل الأوطار, لل�سوكاين )221/7(, 
ينظر: فتح الباري )10/ 160(, اأحكام الأدوية يف ال�سريعة الإ�سالمية للفكي)�س: 138(.   )4(

�سرح النووي على م�سلم )14/ 214(.   )5(
ينظر: املفهم لأبي العبا�س القرطبي )5/ 625(, مفتاح دار ال�سعادة )269/2(.   )6(
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فيها  وقع  التي  االأر�س  من  اخلروج  عن  للنهي  العلماء  ذكرها  التي  العلل  ومن 
الطاعون اأو الدخول اإليها: الغالب يف الطاعون اأنه من االأمرا�س العامة التي ت�ضيب 
اجلميع - اإال من رحم اهلل - فالفرار منه ال يجدي, وال�ضارع اأمر بعدم اخلروج من 
البلد الذي وقع فيه اأو الدخول اإليه, فعلى امل�سلم ال�سرب والحت�ساب واأنه ل ي�سيبه 

اإال ما كتب اهلل له)1(. 

الفرار  النهي عن   كالم دقيق يف اجلمع بني  العيد)2(  ابن دقيق  ولالإمام 
ح فيه  من البلد الذي وقع فيه الطاعون, والنهي عن القدوم عليه, فقال: “الذي يرتجَّ
�س النف�َس للبلء, وما لعلها ال ت�ضرِب عليه,  عندي -واهلل اأعلم-: اأن االإقدام عليه يعرِّ
ل, فل ينبغي ذلك؛ الحتمال  عوى ملقام ال�ضرب والتوكُّ ورمبا كان فيه �ضرٌب من الدَّ
اغرتار النف�س, ودعواها ما ال يثبت عند احلقيقة, فاإذا كان باأر�س ووقع بها, فالِفرار 
لعله  الفارِّ مما  ل يف الأ�سباب, وت�سورًا ب�سورة  التوغُّ منها قد يكون داخاًل يف باب 
فاأمَر  الفرار,  الثاين يف  والتكلف يف  القدوم,  الأول يف  فالتكلُّف يف  به,  يمُق�سى عليه 
برتك التكلف فيهما”)3(. ونظري ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تتمنوا لقاء العدّو, واإذا لقيتموهم 
العجب  اأو  للهلك,  التعر�س  العدو؛ خ�ضية  لقاء  بعدم متني  فاأمرهم  فا�سربوا«)4(, 

امل�ضاحب للنفو�س فيقع املحذور, وعند اللقاء ينبغي ال�ضرب على البلء )5(. 

من اأدلة م�سروعية احلجر ال�سحي القواعد ال�سرعية فهناك كثري من القواعد 
الفقهية التي لها اأثر كبري يف م�ساألة احلجر ال�سحي, ومن ذلك: 

ينظر: �سرح الإملام باأحاديث الأحكام )2/ 586(, بذل املاعون لبن حجر )�س: 315(.   )1(
ل امل�ضري,  ين الق�ضريي املنفلوطي االأَ�ضجْ اَعة تقي الدَّ د بن علي بن وهب بن ُمِطيع بن اأَبى الطَّ مَّ هو حُمَ  )2(
ابن دقيق العيد, تفّقه على والده, وعز الّدين بن عبدال�سالم, من اأ�سهر موؤلفاته: الإحكام �سرح عمدة 
الأحكام, والإملام وغريها. تويف  �سنة 702ه. انظر: �ضذرات الذهب 5/6, البدر الطالع 229/2. 

�سرح الإملام باأحاديث الأحكام )2/ 586(, ينظر بذل املاعون لبن حجر )�س: 305(.   )3(
اأخرجه البخاري يف اجلهاد وال�سري باب ل تنموا لقاء العدو )4/ 63( برقم )3024(, وم�سلم اأي�سًا يف   )4(

اجلهاد وال�سري باب كراهة متني لقاء العدو والأمر بال�سرب عند اللقاء )3/ 1362( برقم )1741(. 
ينظر: البحر املحيط الثجاج يف �سرح م�سلم للولوي )36/ 284(.   )5(
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قاعدة �سد الذرائع: . 1

من الأدلة التي ي�ستدل بها على احلجر ال�سحي قاعدة �سد الذرائع والذرائع 
ارتكابه  من  يخاف  لنف�سه  ممنوع  غري  اأمر  عن  “عبارة  وهي:  ذريعة  جمع 
مل  واإن  املمنوع  اإلى  املو�سلة  الذرائع  حرم  فال�سارع  ممنوع”)1(,  يف  الوقوع 
العظيمة  ال�سرع  قواعد  من  القاعدة  هذه  فتعترب  ممنوعة,  نف�سها  يف  تكن 
وا�ستنادًا  الفقهية)2(,  والفروع  ال�سور  من  يح�سى  ل  ما  حتتها  يندرج  التي 
لهذه القاعدة فلويل الأمر اأن يتخذ من التدابري التي يراها منا�سبة من اأجل 
وقاية الرعية من االأوبئة واالأمرا�س املعدية, وذلك مبنع الدخول اإلى االأماكن 
املوبوءة ملن كان خارجها, وعدم اخلروج منها الحتواء املر�س وجتنب اأ�ضبابه 
ملن هو داخلها, والإلزام باحلجر ال�سحي لئال حت�سل املخالطة بني الأ�سحاء 
واملر�ضى فيح�ضل لهم باملخالطة من جن�س اأمرا�ضهم)3(؛ الأن املخالطة مظنة 
النتقال املر�س؛ ومِظّنة ال�ضيء تقوم مقام حقيقته)4(, وكل ما كان ذريعة اإلى 
»ال  الكلية:  القواعد  ومن  منه.  والوقاية  �ضده  يجب  وهلكها  النف�س  اإتلف 
الوقاية  ال�سرر قبل وقوعه بطرق  )5(, وهو عام ي�سمل دفع  �ضرر وال �ضرار« 
املمكنة, ورفعه بعد الوقوع باتخاذ الّتدابري اّلتي تزيل اآثاره ومتنع تكراره)6(. 

قاعدة: الت�ضرف على الرعية منوط بامل�ضلحة))). . )

ال�سيا�سة  باب  يف  كبري  �ساأن  لها  التي  القواعد  من  القاعدة  هذه  تعترب 
اجلامع لأحكام القراآن )2/ 57(.   )1(

ينظر: اإغاثة اللهفان لبن القيم)366/1(.   )2(
زاد املعاد )41/4( بت�سرف.   )3(

ينظر: امل�ست�سفى )�س: 178(, املغني )141/1(, جمموع الفتاوى )251/21(.   )4(
حديث نبوي اأخرجه ابن ماجة 784/2, واأحمد 438/37, والبيهفي 258/6, و�سححه الألباين يف اإرواء   )5(

الغليل 408/3. 
ينظر: املدخل الفقهي العام )2/ 990(, القواعد الكلية )�س: 165(.   )6(

انظر: املنثور للزرك�سي )1/ 309(, الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي)�س233(, القواعد الفقهية للندوي   )7(
)�س 157(. 
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ال�ضرعية, فوالة االأمر لهم اأن يت�ضّرفوا يف �ضوؤون رعيتهم بح�ضب ما يظهر 
�سوؤون  يف  وملزمة  نافذة  وت�سرفاتهم  اأعمالهم  وتكون  امل�سلحة,  من  لهم 

ة, فيجب اأن تبنى على م�ضلحة اجلماعة وخريها)1(.  العامة واخلا�ضّ

“يت�سّرف الولة ونوابهم مبا هو الأ�سلح للمولَّى  قال العز بن عبدال�سالم: 
�ساد.... واإن كان هذا يف حقوق  فع والرَّ رر والف�ساد, وجلبًا للنَّ عليه دراأ لل�سّ
اليتامى فاأولى اأن يثبت يف حقوق عامة امل�سلمني فيما يت�سرف فيه الأئمة... 
بامل�سالح  اعتنائه  من  واأكرث  اأوفر  العامة  بامل�سالح  ال�سرع  اعتناء  لأن 
اأهمية احلجر ال�سحي وعزل امل�سابني عن بقية  يوؤكد  اخلا�ضة”)2(, وهذا 
الأ�سحاء يف حماجر خا�سة حتت رعاية ومتابعة طبية ملتابعة اأحوالهم خالل 
املر�س)3(,  نوعية  ح�ضب  تق�ضر  وقد  تطول  قد  التي  املر�س  ح�ضانة  فرتة 
واملرجع يف هذا اإلى الأطباء الثقات. “فاإن الطب كال�ضرع و�ضع جللب م�ضالح 
ال�ضلمة والعافية, ولدرء مفا�ضد املعاطب واالأ�ضقام”)4(. ومن املقرر �سرعًا 
اعتبار املفا�سد وامل�سالح, وعند اجتماعهما تقدمي امل�سلحة الراجحة على 

املف�سدة املرجوحة)5(. 

احلجر  مبداأ  بتبني  العامل  دول  من  كثري  قامت  امل�سالح  هذه  حتقيق  ولأجل 
به  و�سهدت  العلمية  احلقائق  واأيدته  ال�سارع,  ن�سو�س  به  جاءت  الذي  ال�سحي 
يف  الو�ضائل  اأجنع  ومن  العامل  يف  الهامة  االإجراءات  من  واأ�ضبح  الطبية,  التجارب 

مقاومة االأمرا�س املعدية واالأوبئة املتنقلة)6(. 

بتعاون  اإل  اأهدافها  حتقق  اأن  يكن  ل  والحرتازات  الإجراءات  هذه  اأن  اإل 
انظر: املدخل الفقهي العام 2/ 1050.   )1(

قواعد الأحكام, للعز بن عبدال�سالم )2/ 89(.   )2(
ينظر: اأحكام الأدوية يف ال�سريعة الإ�سالمية )�س: 130, 134(.   )3(

قواعد الأحكام للعز بن عبدال�سالم )1/ 6(.   )4(
ينظر: جمموع الفتاوى )269/24(.   )5(

ينظر: موجبات احلجر ال�ضحي لرمزي �ضيف اهلل )�س: 57(.   )6(
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والتعامل  املخت�سة,  اجلهات  ت�سدرها  التي  بالتعليمات  واللتزام  اجلميع  وتكاتف 
وال�سيطرة  احتوائه  عن  النا�س  فيعجز  الوباء  ا�ستفحال  قبل  التهاون  وعدم  بجدية 
عليه ويكونون عر�ضة للهلك؛ الأنه “اإذا غلبت اأ�سباب الداء على اأ�سباب الدواء رمبا 
بطل نفع الأدوية”)1(, فكيف بوباء اأعجز الأطباء ومل يظفروا له بدواء, وما زالوا يف 
بحث م�ضتمر؛ الأن اهلل تعالى ما اأنزل داًء اإال وله �ضفاء, فعن ابن م�ضعود  عن 
, َوَجِهَلهمُ َمْن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص, قال: »َما اأَْنَزَل اهللمُ َداًء, اإِل َقْد اأَْنَزَل َلهمُ �ِسَفاًء, َعِلَمهمُ َمْن َعِلَمهمُ

 .)2(» َجِهَلهمُ

وهذا يدل على اأن جميع االأمرا�س لها اأدوية تقاومها, تدفع ما مل ينزل, وترفع ما 
نزل بالكلية, اأو تخففه)3(, اإل اأن الوقاية خري من العالج. 

اِء َبَراأَ  يَب َدَواُء الدَّ وعن جابر  عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِلُكلِّ َداٍء َدَواٌء, َفاإَِذا اأُ�ضِ
 .)4(» ِباإِْذِن اهلِل َعزَّ َوَجلَّ

ففي هذا احلديث بيان اأن اهلل تعالى بيده كل �سيء, ومن اأجل اأن ت�سقيم احلياة 
خلق اأ�ضباب الداء واأ�ضباب الدواء ملدافعة االأمرا�س واالأ�ضقام)5(. 

بذل املاعون يف ف�سل الطاعون, لبن حجر )�س: 179(.   )1(
برقم   )577/9( الكربى  ال�سنن  يف  والبيهقي   ,)3578( برقم   )50/6( امل�سند  يف  اأحمد  اأخرجه   )2(

)19560(, و�سححه الألباين يف ال�سل�سلة ال�سحيحة )813/1( برقم )451(. 
ينظر: بهجة قلوب الأبرار لل�سعدي )�س: 147(.   )3(

اأخرجه م�سلم يف كتاب ال�سالم باب لكل داء دواء وا�ستحباب التداوي )1729/4(, برقم )2204(.   )4(
ينظر: مفتاح دار ال�سعادة )269/2(, بت�سرف.   )5(
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املبحث الثاين
منع التجول

تعريف منع التجول، اأو حظر التجول: 

املنع: هو خالف الإعطاء, وهو اأن حتول بني الرجل وبني ال�سيء الذي يريده)1(. 

عن  الزائل  واجلائل.  وجاء,  ذهب  اإذا  واجتال:  جال  يقال:  اللغة  يف  التجول 

ِديِث:  احْلَ َويِف  اآخر)3(.  اإلى  مكان  من  التنّقل  وهَو  الَتطواف,  والتجوال:  مكانه)2(, 
الل)5(.  تهم فجالوا معهم يف ال�سَّ ْم َعْن ِديِنِهْم«)4(. اأَي ا�ستخفَّ »َفاْجَتاَلْتهمُ

 ويف ال�سطالح: منع التجول ل يختلف معناه عن املعنى اللغوي وهو: “منع خروج 
لطة احلاكمة”)6(. و“هو اإجراء قدمي ظهر  الّنا�س وجتّولهم مبوجب اأمر ت�ضدره ال�ضُّ
يف فرن�سا, يعلن عنه مع حلول امل�ساء, فيقرع ناقو�س لإ�سعار النا�س ب�سرورة اإطفاء 
الأنوار واإخماد النار, والبتعاد عن ال�سوارع اإلى اأن يحني الفجر, وكان امللك وليم اأول 
من اأدخل هذا االإجراء اإلى اإجنلرتا يف القرن احلادي ع�ضر امليلدي, و�ضمي قانون 
ناقو�س الغروب, كما تطبق بع�س املجتمعات قوانني منع التجول على بع�س الرا�سدين 
وقت احلروب فيفر�س على االأ�ضخا�س الذين ينتمون جلن�ضيات االأعداء اأن يبقوا يف 
ت�ستخدم بع�س احلكومات هذا  ديارهم خالل فرتة حمدودة يف زمن احلرب. كما 
التجمعات  على  للق�ضاء  اأو  تفريق مظاهرة  اأو  ال�ضغب  على  للق�ضاء  اأحيانًا  االإجراء 

ل�سان العرب )8/ 343(.   )1(
النهاية يف غريب احلديث واالأثر )1/ 317(, ل�سان العرب )130/11(.   )2(

ال�سحاح للجوهري )4/ 1663(, وينظر النهاية يف غريب احلديث )317/1(.   )3(
جزء من حديث اأخرجه م�سلم يف كتاب �سفة القيامة واجلنة والنار, باب ال�سفات التي يعرف بها يف   )4(

الدنيا اأهل اجلنة واأهل النار )2197/4( برقم )2865(. 
ينظر: النهاية يف غريب احلديث واالأثر )1/ 317( ل�سان العرب )131/11(, تاج العرو�س )247/28(.   )5(

معجم اللغة العربية املعا�سرة )1/ 424(.   )6(
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اأو لف�س املنازعات ال�سخ�سية بني القبائل والأحياء يف بع�س البلدان)1(,  العامة... 
كما تلجاأ اإليه الدول اأثناء الكوارث الطبيعة كالفي�سانات اأو الأوبئة, فمنع التجول له 
النوع الحرتازي الذي تتخذه  اأن املق�سود به يف هذا البحث هو  اإل  اأ�سباب كثرية, 
ال�سلطات للحد من انت�سار الوباء وتقليل اآثاره, وحتى يتحقق الهدف من هذا الجراء 
االحرتازي فر�ضت ال�ضلطات غرامات مالية على املخالف, والتعزير بالعقوبة املالية 
على  التاأديب  به  يق�ضد  التعزير  الأن  ال�ضرعية؛  ال�ضيا�ضة  باب  من  �ضرعًا  �ضائغ  اأمر 
بالعقوبة  التعزير  خ�س  من  العلماء  ومن  احلدود)2(,  فيها  ت�سرع  مل  التي  العقوبات 
التاأديبية ال�سادرة من الإمام اأو نائبه, اأما ما ي�سدر من اآحاد النا�س ك�سرب الرجل 

زوجته اأو املعلم تلميذه, فهو من باب التاأديب ال التعزير)3(. 

اأية حال, فاملق�سود هنا هي العقوبة التاأديبية الواجبة يف �ساأن كل عاقل  وعلى 
للحاكم بح�ضب ما  ال�ضارع لها حدًا معينًا, وحتديده موكول  ارتكب جناية مل يحدد 
النا�س  واأحوال  واالأزمنة  االأمكنة  باختلف  يختلف  التعزير  الأن  امل�ضلحة؛  من  يراه 
عن  والزجر  الردع  منه  واملق�ضود  عليه,  واملجني  العقوبة  ت�ضتوجب  التي  واجلناية 
مقارفة جناية مل ي�سرع لها حدود ول كفارة �سواء كان ذلك بالقول اأو بالفعل)4(, على 
املعا�سي التي مل يرد ب�ساأنها حدود ول كفارة, �سواًء كان ذلك يف حقوق اهلل تعالى 
اأو حقوق العباد, وي�سمل ذلك التعزير للم�سلحة العامة يف كل فعل حرم لو�سفه ل 
لذاته, وهذا النوع ل يكن ح�سره اأو الإحاطة به فيدخل فيه منع خمالطة اأ�سحاب 
االأمرا�س املعدية, واالنتقال اإلى املناطق املوبوءة اأو اخلروج منها, فال�ضفر يف ذاته 
لي�س حمرمًا ولكنه اإذا كان يوؤدي اإلى االإ�ضرار باالآخرين فيمنع منه االإن�ضان من اأجل 

ينظر: املو�سوعة العربية العاملية )284/24(.   )1(
للماوردي  ال�سلطانية  الأحكام   ,)424/13(  ,)373/3( لل�سريازي  املهذب   ,)187/6( الأم  ينظر:   )2(

)�س: 344(. 
البيان للعمراين )12/ 532(.   )3(

ينظر: بدائع ال�سنائع )63/7(, احلاوي الكبري )424/13(, الأحكام ال�سلطانية )�س: 344(, تب�سرة   )4(
احلكام )289/2(, معني احلكام )�س: 51, 194(, بدائع ال�سلك يف طبائع امللك )160/2(. 
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لردع  يراه منا�سبًا  ما  والقوانني  الأنظمة  ي�سن من  اأن  الأمر  ولويل  املجتمع,  �سالمة 
من يحاول الخالل بهذه امل�سالح العامة من ال�سجن اأو الغرامة املالية اأو بهما معًا, 

ح�ضب ما يقت�ضيه املقام وتتحقق به امل�ضلحة. 

وبناًء على هذا فقد جاء يف قرار املجمع الفقه الإ�سالمي التابع ملنظمة التعاون 
الإ�سالمي يف الندوة الطبية الفقهية الثانية التي عقدت حول فريو�س كورونا امل�ستجد 
وما يتعلق به من معاجلات طبية واأحكام �سرعية: باأنه “يجوز للدول فر�س التقييدات 
املدن  اإلى  الدخول  منع  حيث  من  �سواء  امل�سلحة  يحقق  مبا  الفردية  احلرية  على 
واخلروج منها, وحظر التجول اأو احلجر على اأحياء حمددة, اأو املنع من ال�ضفر... 
االجتماعي  التباعد  ي�ضمى  مبا  واحلكومات  الدول  بقرارات  االلتزام  يجب  اإنه  كما 
انت�ضاره؛ الأن ت�ضرفات  ونحو ذلك ما �ضاأنه امل�ضاعدة على تطويق الفريو�س ومنع 

الإمام منوطة بامل�سلحة عماًل بالقاعدة ال�سرعية”)1(. 

عدم  من  واخلوف  وا�ضتفحالها  االأوبية  انت�ضار  عند  التجول  منع  اأهمية  وتتاأكد 
ال�سيطرة عليها, في�سرع لل�سلطات اأن تلجاأ اإليه باعتباره و�سيلة من و�سائل احلماية 
املوارد  ت�ضتنزف  التي  الفتاكة  واالأمرا�س  االأوبئة  من  النفو�س  على  املحافظة  يف 
املادية والب�ضرية, وتق�ضي على االأخ�ضر والياب�س, ومنع التجول خا�ضع لطبيعة الوباء 
االأحوال  ح�ضب  االأحياء  اأو  املدن  اأو  البلد  م�ضتوى  على  املنع  يكون  فقد  وخطورته, 
اإلى تقديرات الهيئات الطبية وتوجيهات ويل الأمر مبا  والظروف, ويرجع يف ذلك 

يراه منا�سبًا ويحقق امل�سلحة العامة للعباد والبالد. 

الندوة الفقهية الثانية )�س: 5 فقرة 4(.   )1(
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املبحث الثالث
املنع من ال�سفر

تعريف املنع من ال�سفر:

امل�سافة,  قطعمُ  به  واملراد  وظهوره,  ال�سيء  انك�ساف  على  يطلق  اللغة  ال�ّسفر: يف 

و�ضمي �ضفرًا؛ الأنه ي�ضفر عن اأخلق النا�س واإظهار ما كان خافيًا منها يف احل�ضر)1(. 

“اأن يخرج الإن�سان من عمران  اأما يف اال�سطالح: فله تعريفات متقاربة منها: 

اأن  التعريف على  فيدل  ب�سري معتدل”)2(,  اأو مدة معينة  م�سافة  قا�سدًا قطع  بلده, 
ال�سفر يطلق على قطع الإن�سان م�سافة ق�سدًا ت�سمى يف العرف �سفرًا)3(, وهناك من 
االإبل وم�ضي  بليالها فما فوق ب�ضري  اأيام  التعريف حتديده مب�ضرية ثلثة  اأ�ضاف يف 
الأقدام)4(, ولكن هذا ينا�ضب ال�ضفر الذي تتغري به االأحكام ال�ضرعية من مدة امل�ضح 
رم�ضان  نهار  يف  والفطر  والعيدين,  اجلمعة  ووجوب  ال�ضلة  وق�ضر  اخلفني,  على 
التعريف  ينا�ضب  والذي  االأحكام.  من  وغريها  ال�ضفر  يف  للمراأة  املحرم  وا�ضرتاط 

الذي هو مو�ضع البحث: االنتقال من مكان الآخر الأي غر�س كان)5(. 

واجلهاد يف  واحلج  الرحم,  و�ضلة  العلم  لطلب  كال�ضفر  دينية:  مقا�ضد  ولل�ضفر 
�ضبيل اهلل, والهجرة, ومقا�ضد دنيوية كال�ضفر لطلب املعا�س, وتغيري احلال والرتويح 
عن النف�س, اأو هربًا من حمذور كالوباء والطاعون اإذا ظهر ببلد, فال�سفر ل يخلو من 

هرب من مرهوب اأو طلب ملحبوب)6(. 
تهذيب اللغة )12/ 279(, ال�سحاح )685/2(, مقايي�س اللغة )3/ 82(.   )1(

اأحكام ال�سفر, �سعد القحطاين)�س: 13(.   )2(
ينظر: احلاوي الكبري للماوردي )369/2(, اإحياء علوم الدين )2/ 260(. النجم الوهاج, )408/2(,   )3(

التعريفات للجرجاين )�س: 119(, الكليات للكفوي )�س: 511(.   )4(
ينظر: بحوث فقهية يف ق�سايا اقت�سادية معا�سرة )�س: 659(.   )5(

اإحياء علوم الدين )245/2(.   )6(
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اأما املراد باملنع من ال�سفر: فهو تقييد حركة ال�سخ�س ومنعه من النتقال من 
مكان الآخر الأ�ضباب تقت�ضي ذلك حتى يزول �ضبب املنع. وبع�س الفقهاء يطلقون على 
تقييد حركة ال�سخ�س وتعويقه مبكان ما, م�سطلح: )الرت�سيم()1( لكنه اأخ�س من 

م�سطلح املنع من ال�سفر بل هو اأحد معانيه)2(. 

وُيعّد املنع من ال�ضفر من و�ضائل العقوبات التي يلجاأ اإليها القا�ضي يف الق�ضايا 
املالية واحلقوقية وانتفاء الأهلية وغريها من الأمور. 

 كما يعترب املنع من ال�سفر من اأهم و�سائل احلماية -باإذن اهلل تعالى- من انت�سار 
االأمرا�س املعدية املتنقلة لدفع اأ�ضرارها وتقليل اآثارها كما هو احلال يف وباء كورونا 

امل�ستجد. 

االألفاظ امل�سابهة للفظ املنع من ال�سفر: 

احلب�ض: وهو يف اللغة �ضد التخلية)3(, ويف ال�سطالح: تقييد حركة ال�سخ�س . 1

ومنعه من الت�سرف املعتاد)4(, والفرق بينهما اأن احلب�س اأعم من املنع من 
ال�سفر, فكل حب�س هو منع من ال�سفر, ولي�س كل منع ال�سفر حب�س. 

ينتقل . ) ل  معني  مكان  يف  بالإقامة  عليه  املحكوم  اإلزام  وهي  اجلربية:  االإقامة 

ويل  لجتهاد  راجعة  احلب�س  عن  بديلة  تعزيرية  عقوبة  وهي  غريه)5(,  اإلى  عنه 
االأمر بح�ضب ما يراه من امل�ضلحة, وتكون قا�ضرة على املحكوم عليه, وهي من 
اخت�سا�سات ال�سلطة الق�سائية, بينما املنع من ال�سفر يف هذا البحث املق�سود به 
ر�ضم كل �ضيء: اأثره, واجلمع ر�ضوم. وتر�ضمت املو�ضع, اإذا طلبت ر�ضومه حتى تقف عليها. جمهرة اللغة   )1(
)2/ 720(, اإل اأن الرت�سيم: “ا�ضطلح من الع�ضر اململوكي معناه اعتقال ال�ضخ�س اأو و�ضعه حتت 

املراقبة” معجم امل�سطلحات والألفاظ التاريخية )103(. 
ينظر: جمموع الفتاوى لبن تيمية )399/35(, الطرق احلكمية )271/1(, حا�سيتا قليوبي وعمرية   )2(

)328/4(, الرتاتيب االإدارية للكتاين )246/1(, املنع من ال�سفر )�س: 14(, اإبراهيم ال�سبيعي. 
ل�سان العرب )44/6(.   )3(

ينظر: جمموع الفتاوى )136/15(, )35/ 398(.   )4(
ينظر: التعزير �ضوره و�ضوابطه )�س: 156(.   )5(
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احلماية من الأوبئة وتوقي املهلكات ودفع العاهات, وهذا يدل على اأن التعزيز ل 
ي�ضرتط اأن يكون دائمًا على كل ذنب اأو مع�ضية ال حد فيها وال كفارة, واإمنا هو من 
باب ال�سيا�سة ال�سرعية املتعلقة باإ�سالح الرعية يف حتقيق امل�سالح ودرء املفا�سد. 

 اأ�سباب املنع من ال�سفر: 

نع  الأ�سل اأن الإن�سان حر يف ت�سرفاته القولية والفعلية فال يمُحجر عليه, ول يمُ
من الت�سرفات امل�سروعة له, فله اأن يت�سرف بحرية تامة يف التعبري عن راأيه ويف 
التملك والتنقل وغري ذلك من احلريات االأخرى مبفهومها ال�ضامل مبا ال يتعار�س مع 
م�سلحة الغري اأو اإحلاق ال�سرر بهم, وقد ذكر الفقهاء اأ�سبابًا كثرية عامة وخا�سة 
للمنع من ال�سفر �سواء كان مل�سلحة الفرد اأو م�سلحة الآخرين ومن ذلك: منع املراأة 
من ال�سفر م�سرية يوم وليلة بغري حمرم, ومنع ال�سفر اإلى بالد الكفر, وال�سفر اإلى 
اأماكن العذاب, وال�ضفر بامل�ضحف اإلى اأر�س العدو, ومنع ال�ضفر باملطّلقة الرجعية, 
ومنع املدين من ال�سفر وغريها من الأ�سباب, اإل اأن هذه الأ�سباب لي�ست هي حمل 
ال�سفر الحرتازي الذي هو من باب دفع ال�سرر قبل  البحث, واإمنا املراد هنا منع 

وقوعه لوقاية املجتمع من الأوبئة املعدية مثل وباء كورونا امل�ستجد. 

حكم املنع من ال�سفر: 

كفارة)1(,  ول  لها  حد  ل  مع�سية  كل  يف  التعزير  م�سروعية  على  الفقهاء  اأجمع 
ويختلف ذلك باختالف الزمان واملكان والأحوال ونوع املع�سية, �سواًء كان ذلك فيما 
يتعلق بحق اهلل تعالى اأو حق املخلوق وهو موكول اإلى اجتهاد ويل الأمر وتقديراته, 
فله اأن ي�ستحدث من ال�سيا�سات ما يراه منا�سبًا, مما يحقق املحافظة على م�سالح 
االأمة الدينية والدنيوية؛ الأن النا�س ال يرتدعون عن ارتكاب املخالفات اإال بالعقوبات 

الزاجرة والرادعة)2(. 
الفتاوى  الذخرية )118/12(, جمموع  تبيني احلقائق )207/3(,  ال�سنائع )63/7(,  بدائع  ينظر:   )1(

)23/20, 402/35(, الطرق احلكمية )�س: 93(, تب�سرة احلكام )289/2(. 
ينظر: الفروق للقرايف )183/4(, تب�سرة احلكام )289/2(.   )2(
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اأدلة م�سروعية املنع من ال�سفر: 

ا�ستدلوا على م�سروعية املنع من ال�سفر باأدلة نقلية وعقلية. 

»اإَِذا . 1 ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي   عن  زيد  بن  اأ�سامة  النقلية ما جاء عن  الأدلة  من 
َفَل  ِبَها  ُتمجْ  نجْ َواأَ �ٍس  ِباأَرجْ َوَقَع  َذا  َواإِ ُخُلوَها,  َتدجْ َفَل  �ٍس  ِباأَرجْ اُعوِن  ِبالطَّ ُتمجْ  �َضِمعجْ

وا ِمْنَها«)1(.  جمُ َتْخرمُ

وتوقي  وقوعها,  قبل  املكاره  لتجنب  اإر�ضاد  احلديث  يف  اال�ضتدالل:  وجه 
املخاوف قبل هجومها, والتحلي بال�سرب بعد نزولها)2(, فلويل الأمر اأن يتخذ 

ما يراه حمققًا للم�سلحة من الو�سائل املالئمة القدية منها واملعا�سرة. 

امل�سائل . 2 من  كثرية  م�سائل  يف  ال�سفر  من  املنع  فيها  جاء  التي  الأدلة  عموم 
الفقهية, منها: حديث اأبي هريرة, عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال »ل يحل لمراأة توؤمن 

باهلل واليوم الآخر, ت�سافر م�سرية يوم وليلة اإل مع ذي حمرم عليها«)3(. 

وجه ال�ستدلل: منع املراأة من ال�سفر مبفردها دون حمرم حماية لها و�سيانة 
لعر�ضها)4(, فاإذا كان هذا املنع من ال�سفر مل�سلحة فرد واحد, فاملنع الذي 

يتعلق مب�سلحة اجلماعة يكون اآكد واأولى. 

3 . , )5(فعن احل�سن الب�سري  فعل اخلليفة الرا�ضد عمر بن اخلطاب
قال: “كان عمر بن اخلطاب قد حجر على اأعلم قري�س من املهاجرين اخلروج 

�سبق تخريجه.   )1(
ينظر: اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي )3/ 232(, �سرح البخاري لبن بطال )423/9(. بذل املاعون   )2(

لبن حجر )�س: 277, 304(. 
 ,)1088( برقم   )42/2( ال�سالة  يق�سر  كم  يف  باب  ال�سالة,  تق�سري  اأبواب  يف  البخاري  اأخرجه   )3(

وم�سلم يف كتاب احلج باب �سفر املراأة مع حمرم اإلى حج وغريه )2/ 977( برقم )1339(. 
ينظر: املنتقى للباجي )7/ 304(. �سرح النووي على م�سلم )9/ 103(.   )4(

احل�سن بن اأبي احل�سن ي�سار اأبو �سعيد الب�سري مولى زيد بن ثابت, واأمه مولة لأم �سلمة اأم املوؤمنني,   )5(
ولد ل�سنتني بقيتا من خالفة عمر, كان �سيد اأهل زمانه, علمًا وعماًل. تويف �سنة 110هـ. انظر: �سري 

اأعالم النبالء 563/4, وفيات الأعيان 69/3. 
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يف البلدان اإل باإذن واأجل, ف�سكوه فبلغه, فقام فقال: األ اإين قد �سننتمُ الإ�سالم 
مَّ �َسِدي�ًسا, ثم بازًل)1(,  َباِعيًّا, ثمُ مَّ رمُ مَّ َثِنيًّا, ثمُ �سن البعري, يبداأ فيكون َجَذًعا, ثمُ
األ فهل ينتظر بالبازل اإل النق�سان! األ فاإن الإ�سالم قد بزل األ واإن قري�سًا 
اأال فاأّما وابن اخلطاب حّي  اأن يتخذوا مال اهلل معونات دون عباده,  يريدون 
ب احَلّرة, اآخذ بحلقيم قري�س وُحُجزها اأن يتهافتوا  فل, اإين قائم دون �ِضعجْ

يف النار”)2(. 

ويف هذا دليل على جواز املنع من ال�سفر اإذا كان ذلك يحقق م�سلحة اأو يدفع 
اأمري املوؤمنني عمر بن  مف�ضدة ح�ضب نظر االإمام واجتهاده, كما فعل ذلك 

 .)3(
 اخلطاب

البازل من الإبل: “الذي مت ثماين �سنني ودخل يف التا�سعة, فيطلع نابه وتكمل قوته”. النهاية يف غريب   )1(
احلديث )125/1( 

اأخرجه ال�سيوطي يف اجلامع الكبري )507/16(, و�ضاحب كنز العمال )75/14(. وذكره الطربي يف   )2(
تاريخ الر�سل وامللوك )397/4(. 

اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي )3/ 232(, �سرح البخاري لبن بطال )423/9(.   )3(
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املبحث الرابع
االإلزام بالتداوي

القوة  متباينة من حيث  واأحوال  باأطوار خمتلفة  الإن�سان يف مراحل حياته  ير 
الدنيا ال تخلو  �ساأن”)1(؛ الأن  له  “ول يدوم على حال  وال�ضعف, وال�ضحة واملر�س, 
من منغ�ضات, ومع ذلك فهو ماأمور ببذل االأ�ضباب امل�ضروعة للتغلب على م�ضاعب 
احلياة وما يعرتيه فيها من االأمرا�س واالأ�ضقام, مع توكله على اهلل وح�ضن ظنه بربه 

 .

وقد ق�ّسم الإمام ابن القيم  حال النا�س يف اتخاذ الأ�سباب اإلى اأربعة اأق�سام: 

ق�سم بذل الأ�سباب املف�سية اإلى املطلوب, ثم �ساأل ربه �سوؤال من ل حيلة له ول 
اإليها وق�سر نظره  و�سيلة وهذا باأح�سن املنازل. وق�سم بذل الأ�سباب و�سرف همته 
عليها ومل يلتفت اإلى ما �سواها, فلم يح�سل له املق�سود على الوجه املطلوب, وق�سم 
اأعر�س عن بذل االأ�ضباب واأقبل على الطلب والدعاء, وهذا ُيحمد يف مواطن ويذم 
يف اأخرى, وق�ضم مل يبذل ال�ضبب ومل يكرث الطلب, وهذه منزلة العاجز)2(. والواجب 
الأ�سباب,  مبا�سرة  مع  اإليه  الأمر  وتفوي�س  تعالى  اهلل  على  العتماد  الإن�سان  على 
عّطاًل للحكمة وال�سرع فال يجعل العبد عجزه توكاًل ول توكله عجزًا”)3(.  ممُ كان  “واإل 
العلماء  ق�ضم  وقد  تعالى,  باإذن اهلل  للأمرا�س  املزيلة  االأ�ضباب  التداوي من  ويعترب 

تلك الأ�سباب اإلى ثالثة اأنواع)4(: 
بت�سرف  )798هـ(.  املتوفى  الرندي  البقاء  لأبي  الأندل�س  رثاء  ق�سيدة  من  بيت  لعجز  اقتبا�س  هذا   )1(

ي�ضري. ينظر: نفح الطيب للتلم�ضاين )487/4(. 
ينظر: بدائع الفوائد )179/3( بت�سرف.   )2(

زاد املعاد )14/4(.   )3(
ينظر: اإحياء علوم الدين )4/ 283(, الأربعني يف اأ�سول الدين للعزايل )�س: 242(, الفتاوى الهندية   )4(

)355/5(, التداوي وامل�سوؤولية الطبية لل�سيخ قي�س اآل مبارك )�س: 97, وما بعدها(. 
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النوع االأول: اأ�سباب مقطوع ح�سول نفعها وحتقق ثمرتها:

كدفع �ضرر اجلوع والعط�س باالأكل وال�ضرب, واتقاء الربودة واحلرارة باأ�ضدادها, 
وجتنب املهلكات مبا يدفعها وغري ذلك من االأ�ضباب التي يف�ضي تركها اإلى الهلك 
ڇ(  ڇ   ڇ   ڇ   چ   چچ    چ   )ڃ   تعالى:  اهلل  قول  يف  �سرعًا)1(,  عنه  املنهي 

]الن�ساء: 29[.

الذي  النف�س  اإلى االخلل مبق�ضد حفظ  يوؤدي  االأ�ضباب املقطوع بنفعها  فرتك 
يتعلق به م�ضالح الدين والدنيا. ولي�س من �ضرط التوكل ترك االكت�ضاب والتداوي, 
الأن  الدين؛  مبقا�ضد  وجهل  التفكري  يف  خلل  فيه  واالأمرا�س  للمخاطر  فاال�ضت�ضلم 
ال�سارع هو الذي اأمر بالتوكل وبذل الأ�سباب)2(؛ فتح�ضيل االأ�ضباب التي علم نفعها ال 
ينايف التوكل على اهلل؛ الأن االأ�ضباب لي�ضت هي الكفيلة بجلب امل�ضالح ودفع املفا�ضد 
علت “لتعريف العباد عند وجود االأ�ضباب ما ُرّتب عليها من خري فيطلبوه عند  واإمنا جمُ
وقوعها ووجودها, وما ُرتِّب عليها من �ضر فيجتنبوه عند قيامها وحتققها وهذا هو 
الغالب يف العادة”)3(, فهذا النوع الذي ح�ضل اليقني بنفعه يجب العمل به؛ الأن تركه 
يوؤدي اإلى التلف والهالك كامل�سطر تباح له امليتة جمانبة لإلقاء النف�س اإلى التهلكة, 
من باب ما ال يتم الواجب اإال به فهو واجب, ويكون ذلك من دفع القدر بالقدر املاأمور 

به �سرعًا, مع اأن احلذر ل يمُنجي من القدر, والآجال ل تتقدم ول تتاأخر)4(. 

النوع الثاين: اأ�سباب موهوم ح�سول نفعها وحتقق ثمرتها: 

وهذا ي�ضمل االأمرا�س التي يحكم االأطباء باأن احتمال �ضفائها �ضعيف جدًا, ورمبا 
ينظر: الأربعني يف اأ�سول الدين للغزايل )�س: 244( جمموع الفتاوى )12/18(, زاد املعاد )7/4(,   )1(

طرح الترثيب للعراقي )185/8(. 
ينظر: الأربعني يف اأ�سول الدين للغزايل )�س: 242, 263(.   )2(

قواعد الأحكام )18/1(, زاد املعاد )14/4(, فتح الباري لبن حجر )135/10(.   )3(
ينظر: جمموع الفتاوى )18/ 12(, مدارج ال�سالكني )218/1(, طرح الترثيب للعراقي )185/8(,   )4(
فتح الباري )136/10(, مغني املحتاج لل�سربيني )45/2(, التداوي وامل�سوؤولية الطبية لل�سيخ قي�س اآل 

مبارك )�س: 100(. 
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ا�ضتعمال الدواء يوؤدي اإلى عواقب وخيمة وم�ضاعفة خطرية على املري�س, كاالأورام 
اخلبيثة بعد انت�ضارها يف اجل�ضم, فالتداوي باجلراحة اأو باالأ�ضعة اأو باملواد الكيماوية 
ما  مع  اهلل-  ي�ضاء  اأن  -اإال  املر�س  تخفيف  اإلى  وال  ال�ضفاء  اإلى  الغالب  يف  يوؤدي  ال 
يرتتب عليها من ال�ضغوط النف�ضية والتكاليف املادية الباهظة التي تزيد من معاناة 
املري�س واأهله)1(, فهذه اأ�سباب موهومة وفائدتها �سبه معدومة, فالأولى تركها توكاًل 
واملعايف,  ال�سايف  ال�سار,  النافع  هو  اأنه    فيما عنده  وثقة  تعالى  اهلل  على 
قال الإمام الغزايل)2(: “واأما املوهوم ف�ضرط التوكل تركه”)3(, ويرجع تقدير ذلك 
اإلى الأطباء والإمكانات الطبية املتاحة التي تختلف باختالف الزمان واملكان واأحوال 
املر�ضى, والتدبري املاألوف وقوة الطباع, وهذا ما اأجمع عليه االأطباء)4(. وما زالت 
الأبحاث الطبية يف تطور م�ستمر فمن تقدير اهلل تعالى وعظيم تدبريه اأنه جعل لكل 
داء دواء, قال الإمام ابن القيم: “من االأدوية التي ُت�ضفي من االأمرا�س ما مل يهتد 
اإليها عقول اأكابر الأطباء, ومل ت�سل اإليها علومهم وجتاربهم واأقي�ستهم من الأدوية 
اإليه,  القلبية, والروحانية, وقوة القلب واعتماده على اهلل, والتوكل عليه, وااللتجاء 
والنطراح والنك�سار بني يديه, والتذلل له, وال�سدقة, والدعاء والتوبة, وال�ستغفار, 
واالإح�ضان اإلى اخللق, واإغاثة امللهوف, والتفريج عن املكروب, فاإن هذه االأدوية قد 
جربتها الأمم على اختالف اأديانها ومللها, فوجدوا لها من التاأثري يف ال�سفاء ما ل 

ي�سل اإليه علم اأعلم الأطباء, ول جتربته ول قيا�سه”)5(. 
ينظر: التداوي وامل�سوؤولية الطبية لل�سيخ قي�س اآل مبارك )�س: 111(, العالج الطبي للدكتور حممد   )1(

علي البار, �ضمن جملة جممع الفقه االإ�ضلمي الدويل )7/ 571(. 
هو حممد بن حممد بن حممد الَغَزايل الطو�سي, اأبو حامد, حجة الإ�سالم, ولد بطو�س �سنة 450هـ   )2(
له نحو مائتي م�سنف, منها اإحياء علوم الدين, والب�سيط, وامل�ست�سفى, وغري ذلك كثري, تويف �سنة 

505هـ. انظر: طبقات ال�سافعية لالإ�سنوي 111/2, الأعالم 22/7. 
الفقه  البار )�س: 571(. �ضمن جملة جممع  الطبي  العالج  وينظر:  الدين )4/ 283(.  اإحياء علوم   )3(

الإ�سالمي )7-4(. 
ينظر: �سرح النووي على م�سلم )14/ 193(. زاد املعاد )13/4(, قرار جممع الفقه الإ�سالمي رقم   )4(

)69/ 5/ 7( ب�ساأن العالج الطبي )7/ 731(. 
زاد املعاد )11/4(.   )5(



األحكام الفقهية املتعلقة باإلجراءات الوقائية من 

وباء كورونا املستجد يف ضوء السياسة الشرعية

العدد  احلادي واخلمسون  477العدد  احلادي واخلمسون 476

النوع الثالث: اأ�سباب مظنون ح�سول نفعها وحتقق ثمرتها: 

اأجمع العلماء)1(, على اأن ال�سرع اأقام الظن الذي هو الطرف الراجح)2( مقام 

اليقني يف اأكرث االأحوال, فغالب االأحكام ُتبنى على الظن وتنزل منزلة التحقيق)3(؛ 

“الأ�سباب الظاهرة عند الأطباء  ُيعترب من قبيل العمل بالظن؛ الأنه من  والتداوي 

ففعله لي�س مناق�سًا للتوكل بخالف املوهوم, وتركه لي�س حمظورًا بخالف املقطوع, 

بل قد يكون اأف�سل من فعله يف بع�س الأحوال ويف بع�س الأ�سخا�س, فهي على درجة 

بني الدرجتني”)4(. 

 واأجمع الفقهاء على م�سروعية التداوي)5(, ومل يخالف فيه اإل غالة ال�سوفية)6(. 

ثم اختلف الفقهاء يف رتبة امل�سروعية هل هي على الوجوب اأم ال�ستحباب اأم الإباحة 

على ثالثة اأقوال: 

القول الأول: وجوب التداوي, وهو قول لبع�س ال�سافعية)7(, وبع�س احلنابلة)8(, 

والظاهرية)9(. 
فقه   ,)100/1( الأحكام  قواعد   ,)287/3( لالآمدي  الأحكام   ,)217/1( للرازي  املح�سول  ينظر:   )1(

النوازل, بكر بن عبداهلل )20/2(. 
والظن هو “جتويز اأمرين اأحدهما اأظهر من الآخر”. اللمع يف اأ�سول الفقه لل�سريازي )�س: 4(.   )2(

ينظر: تب�سرة احلكام )148/1(.   )3(
اإحياء علوم الدين )4/ 283(, وينظر: التداوي وامل�سوؤولية الطبية لل�سيخ قي�س اآل مبارك )�س: 101(.   )4(
ينظر: البناية )267/12(, املقدمات املمهدات )466/3(, �سرح النووي على م�سلم )191/14( زاد   )5(

املعاد )9/4(, الرتاتيب االإدارية للكتاين )356/1(. 
النووي على م�سلم  الفقهية )�س: 295(, �سرح  القوانني  القراآن )138/10(,  ينظر: اجلامع لأحكام   )6(
)191/14(, طرح الترثيب للعراقي )184/8(, زاد املعاد )13/4(, التداوي باملحرمات )�س: 23(, 

ينظر: حتفة املحتاج )182/3(, ونقله ابن تيمية يف جمموع الفتاوى )269/24(.   )7(
ينظر: جمموع الفتاوى )269/24(, املبدع )217/2(. الإن�ساف للمرداوي )463/2(, ك�ساف القناع   )8(
)76/2(, وزادوا“اإن ظن نفعه”. وقيل: القول بالوجوب �ضعيف. ينظر: مطالب اأويل النهى )656/5(. 

ينظر: املحلى بالآثار )6/ 96, 69/11(.   )9(
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القول الثاين: ا�ستحباب التداوي: وهو قول بع�س احلنفية)1(, وبع�س املالكية)2(, 
وقول ال�سافعية)3(, وبع�س احلنابلة)4(. 

واملالكية)6(,  احلنفية)5(,  جمهور  قول  وهو  التداوي:  اإباحة  الثالث:  القول 
وال�سافعية)7(, واملذهب عند احلنابلة)8(. 

القول الرابع: التف�سيل واأن حكم التداوي يختلف باختالف الأحوال والأ�سخا�س 
ابن  االإ�ضلم  �ضيخ  اإيل  التكليفية اخلم�ضة, وهذا ما ذهب  االأحكام  فتعرتيه 
الإ�سالمي  الفقه  جممع  جمل�س  قرار  به  و�سدر  عثيمني)10(,  وابن  تيمية)9(, 

الدويل يف موؤمتره ال�سابع املنعقد بجدة بتاريخ )7-12 /1412هـ()11(. 

االأدلة: 

• ا�ستدل اأ�سحاب القول االأول القائلني بالوجوب باأدلة منها: 	

عموم قول اهلل تعالى: )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ( ]البقرة: 195[, والعربة بعموم . 1
اللفظ ال بخ�ضو�س ال�ضبب)12( وهذا على عمومه)13(. 

ينظر: بدائع ال�سنائع, للكا�ساين)5/ 127(,   )1(
ينظر: اإكمال املعلم )111/7(.   )2(

ينظر: املجموع للنووي )106/5(, طرح الترثيب للعراقي )184/8(, مغني املحتاج )45/2(.   )3(
ينظر: زاد املعاد )56/4(.   )4(

ينظر: الهداية يف �سرح بداية املبتدي )4/ 381(,   )5(
ينظر: التمهيد )5, 279, 65/24(, املنتقى للباجي )261/7(, التو�ضيح يف �ضرح املخت�ضر )355/1(,   )6(

القوانني الفقهية )�س: 295(, �سرح الزرقاين على املوطاأ )250/4(. 
ينظر: التو�ضيح جلامع ل�ضرح اجلامع ال�ضحيح البن امللقن )238/1(.   )7(

ال�سالة  اإلى  امل�سي  اآداب   ,)463/2( للمرداوي  الن�ساف   ,)217/2( املقنع  �سرح  يف  املبدع  ينظر:   )8(
)�س: 38(, ك�ساف القناع )76/2(, ون�س كالمهم: “التداوي مباح وتركه اأف�سل”. 

جمموع الفتاوى )18/ 12(.   )9(
)10( ال�سرح املمتع )5/ 232(, بت�سرف ي�سري. 

)11( ينظر: جملة جممع الفقه الإ�سالمي الدويل رقم )7/5/69(, )731/7(. 
)12( ينظر: املح�سول للرازي )125/3(, البهاج )184/2(, البحر املحيط للزرك�سي )269/4(. 

)13( ينظر: املحلى بالآثار )444/6( نيل الأوطار )250/7(. 
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عموم قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال �ضرر وال �ضرار«)1(. وجه ال�ستدلل: الأ�سل يف امل�سارة . 2
اأنها غري م�سروعة, ابتداًء كانت اأو مقابلة, ودفع ال�سرر مما جاء به ال�سرع 

واأقرته الفطر ال�سليمة)2(. 
عن اأ�سامة بن �سريك قال: قالت الأعراب: يا ر�سول اهلل, األ نتداوى؟ قال: . 3

»نعم, يا عباد اهلل تداووا, فاإن اهلل مل ي�ضع داء اإال و�ضع له �ضفاء«, اأو قال: 
»دواء اإل داء واحدا«, قالوا: يا ر�سول اهلل, وما هو؟ قال: »الهرم«)3(. 

وجه ال�ستدلل: يف وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َتَداَووا« اأمر بالتداوي ونهي عن تركه, لأن 
�سيغة الأمر يف احلديث تفيد الوجوب)4(. 

ونوق�س: هذا باأن الأمر الوارد يف احلديث لالإباحة وال�ستحباب)5(. 
اأخي ي�ستكي بطنه, فقال: . 4 ملسو هيلع هللا ىلص فقال:  النبي  اأتى  اأن رجاًل  اأبي �سعيد:  عن 

الثالثة فقال:  اأتاه  الثانية, فقال: »ا�سقه ع�ساًل« ثم  اأتى  »ا�سقه ع�ساًل« ثم 
بطن  وكذب  اهلل,  »�سدق  فقال:  فعلت؟  قد  فقال:  اأتاه  ثم  ع�ساًل«  »ا�سقه 

اأخيك, ا�سقه ع�ساًل« ف�سقاه فرباأ)6(. 
وجه ال�ستدلل: يف احلديث دليل اأن ما جعل اهلل فيه ال�سفاء من الأدوية قد 
يتاأخر تاأثريه يف العلة ومفعوله فيها لربهة من الزمن حتى ياأذن اهلل بذلك)7(. 

• ا�ستدل اأ�سحاب القول الثاين القائلني باال�ستحباب، باأدلة منها: 	

مُ َداًء اإِّل اأَْنَزَل َلهمُ . 1 عن اأبي هريرة , عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َما اأَْنَزَل اهللَّ
�ِسَفاًء«)8(. 

�سبق تخريجه.   )1(
ينظر: التف�سري الكبري للرازي )15/ 382(.   )2(

اأخرجه الرتمذي )451/3( برقم )2038( والطرباين يف املعجم الكبري )180/1( برقم )465(.   )3(
ينظر: املحلى بالآثار )6/ 96, 69/11( مراآة الزمان يف تواريخ الأعيان )4/ 374(.   )4(

ينظر: ال�ستذكار )414/8(, بدائع ال�سنائع )127/5(.   )5(
اأخرجه البخاري كتاب الطب باب الدواء بالع�ضل )123/7( برقم )5684(.   )6(

�سرح �سحيح البخاري لبن بطال )416/9(.   )7(
اأخرجه البخاري يف كتاب الطب باب ما اأنزل اهلل داء اإال اأنزل له �ضفاء )122/7( رقم )5678(,   )8(
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َفاإَِذا . 2 َدَواٌء,  َداٍء  لِّ  »ِلكمُ قال:  اأنه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  بن عبداهلل عن  عن جابر 
 .)1(» ِن اهلِل َعزَّ َوَجلَّ اِء َبَراأَ ِباإِذجْ يَب َدَواُء الدَّ اأُ�ضِ

قالوا: “ويجب اأن يعتقد اأن اهلل تعالى هو الفاعل, واأن التداوي اأي�ضًا من 
قدر اهلل تعالى, وهذا كالأمر بالدعاء”)2(. 

عن ابن م�سعود  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص, قال: »َما اأَْنَزَل اهللمُ َداًء, اإِل َقْد اأَْنَزَل . 3
 .)3(» , َوَجِهَلهمُ َمْن َجِهَلهمُ َلهمُ �ِسَفاًء, َعِلَمهمُ َمْن َعِلَمهمُ

وجه ال�ستدلل: بالأحاديث املذكورة فيها اإ�سارة اإلى اأن اهلل تعالى جعل لكل 
داء دواء, فعلى الإن�سان الجتهاد يف بذل الأ�سباب للح�سول على العالج, 

فاملر�س وال�ضفاء كله من قدر اهلل تعالى فل بد من فعل ال�ضبب. 

عن اأ�سامة بن �سريك قال: قالت الأعراب: يا ر�سول اهلل, األ نتداوى؟ قال: . 4
»نعم, يا عباد اهلل تداووا, فاإن اهلل مل ي�ضع داء اإال و�ضع له �ضفاء«, اأو قال: 

»دواء اإل داًء واحًدا«, قالوا: يا ر�سول اهلل, وما هو؟ قال: »الهرم«)4(. 

وجه ال�ستدلل: يف هذا احلديث اأر�سد ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإلى التداوي وحث 
عليها من باب ال�ستحباب ل من باب احلتم والإيجاب)5(. 

• ا�ستدل اأ�سحاب القول الثالث القائلني باالإباحة باالأدلة التالية: 	

عن ابن عبا�س : اأن امراأة �سوداء اأتت النبي ملسو هيلع هللا ىلص, فقالت: اإين اأمُ�سرع . 1
واإين اأتك�سف, فادع اهلل يل, قال: »اإن �سئت �سربت ولك اجلنة, واإن �سئت 

اأخرجه م�سلم يف كتاب ال�سالم, باب لكل داء دواء وا�ستحباب التداوي )1729/4(, برقم )2204(.   )1(
ينظر: طرح الترثيب للعراقي )184/8(.   )2(

برقم   )577/9( الكربى  ال�سنن  يف  والبيهقي   ,)3578( برقم   )50/6( امل�سند  يف  اأحمد  اأخرجه   )3(
)19560(, و�سححه الألباين يف ال�سل�سلة ال�سحيحة )813/1( برقم )451(. 

اأخرجه الرتمذي )451/3( برقم )2038( والطرباين يف املعجم الكبري )180/1( برقم )465(.   )4(
ينظر: الفوائد املنتخبات يف �سرح اأخ�سر املخت�سرات )375/1(.   )5(



األحكام الفقهية املتعلقة باإلجراءات الوقائية من 

وباء كورونا املستجد يف ضوء السياسة الشرعية

العدد  احلادي واخلمسون  481العدد  احلادي واخلمسون 480

دعوت اهلل اأن يعافيك« قالت: اأ�سرب, قالت: فاإين اأتك�سف فادع اهلل اأن ل 
اأتك�سف فدعا لها)1(. 

وجه ال�ستدلل: خريها النبي ملسو هيلع هللا ىلص بني ال�ضرب على املر�س وبني الدعاء لها 
بال�سفاء, فدل ذلك على اإباحة التداوي. 

يكحلها, . 2 اأن  فاأراد  عينه  رمدت  معمر  بن  اهلل  عبيد  بن  عمر  عن  جاء  ما 
رب, وحدثه عن عثمان عن  فنهاه اأبان بن عثمان, واأمره اأن ي�سمدهما بال�سِّ

النبي ملسو هيلع هللا ىلص: اأنه كان يفعله)2(. 

اإباحة التداوي, واأن الت�سميد نوع  وجه ال�ستدلل: يف احلديث دليل على 
من التداوي)3(. 

عن اأ�سامة بن �سريك قال: قالت الأعراب: يا ر�سول اهلل, األ نتداوى؟ قال: . 3
نعم, يا عباد اهلل تداووا, فاإن اهلل مل ي�ضع داًء اإال و�ضع له �ضفاء«, اأو قال: 

»دواء اإل داًء واحًدا« قالوا: يا ر�سول اهلل, وما هو؟ قال: »الهرم«)4(. 

وجه اال�ضتدالل: يف احلديث اإباحة التداوي ومزاولة مهنة التطبيب)5(. 

الإجماع: فقد اأجمع العلماء على م�سروعية التداوي واإباحته, وي�سمل جميع . 4
االأدوية املباحة التي يتحقق بها �ضلح البدن و�ضفاء املر�س)6(. 

 ,)5652( برقم   ,)116/7( الريح  من  ي�ضرع  ما  ف�ضل  باب  املر�ضى,  كتاب  يف  البخاري  اأخرجه   )1(
وم�ضلم يف كتاب الرب وال�ضلة واالآداب باب ثواب املوؤمن فيما ي�ضيبه من مر�س, اأو حزن, اأو نحو ذلك 

)1994/4( برقم )2576(. 
اأخرجه م�سلم يف كتاب احلج باب جواز مداواة املحرم عينيه )862/2( برقم )1204(.   )2(

ينظر: الإف�ساح لبن هبرية )1/ 239, 161/5(.   )3(
اأخرجه الرتمذي )451/3( برقم )2038( والطرباين يف املعجم الكبري )180/1( برقم )465(.   )4(

ينظر: ال�ستذكار )414/8(, عمدة القارئ )230/21(.   )5(
ينظر: الهداية يف �سرح بداية املبتدئ )381/4(, العناية )66/10( املقدمات املمهدات )466/3(,   )6(

في�س القدير )347/4(, اآداب امل�سي اإلى ال�سالة لل�سيخ حممد بن عبدالوهاب )�س: 38(. 
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الرتجيح: 

فيه  الذي  الرابع  القول  اأعلم-  -واهلل  يرتجح  واالأدلة  االأقوال  ا�ضتعرا�س  بعد 
التف�سيل واأن حكم التداوي يختلف باختالف الأحوال والأ�سخا�س, وتعرتيه الأحكام 

التكليفية اخلم�ضة من حيث الوجوب واال�ضتحباب والتحرمي والكراهة واالإباحة)1(. 

تعطل  اأو  الهلك  اإلى  فيها  التداوي  ُيف�ضي عدم  التي  التداوي: يف احلاالت  فيجب 
عالجه  اإمكانية  مع  الآخرين,  اإلى  ال�سرر  يتعدى  اأو  اجل�سم,  اأع�ساء  بع�س  وظائف 
كاجلذام وال�ضل, ومر�س الكولريا, اأو االأمرا�س اجلن�ضية االأخرى وغريها من االأمرا�س 
واالأوبئة املعدية التي مل ُيظفر لها على علج, فتلجاأ الدول اإلى فر�س القيود واالحرتازات 
اآثارها  وتقليل  انت�سارها  ومنع  منها  للوقاية  وال�سفر,  التجول,  ومنع  ال�سحي  كاحلجر 
فيجب التقيد باالإجراءات وال يجوز التهاون والت�ضاهل فيها ملا يرتتب على االإهمال من 
املفا�ضد الكثرية على االأنف�س, وما ت�ضببه تلك االأمرا�س من اخل�ضائر املادية والب�ضرية)2(. 

االإن�ضان  ت�ضيب  اأن  ميكن  التي  املعدية  غري  االأمرا�س  من  التداوي  يجب  كما 
واإن كانت  االأمرا�س  اآثارها, فهذه  اأو تخفيف  اإمكانية علجها  البدنية مع  باالإعاقة 

خطورتها اأخف من االأولى فيجب مداواتها)3(. 

وقد ف�سل ال�سيخ ابن عثيمني  حكم التداوي وذكر اأقوال العلماء واأدلة كل 
يمُقال:  اأن  “والأقرب  تركه هلك...  اإذا كان يف  التداوي يجب  اأن  اأو�ضح  ثم  فريق, 
اأو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلك بعدمه, فهو واجب. وما غلب  ما ُعلم, 
على الظن نفعه, ول هالك حمقق برتكه فهو اأف�سل, وما ت�ساوى فيه الأمران فرتكه 

اأف�ضل؛ لئل يلقي االإِن�ضان بنف�ضه اإلى التهلكة من حيث ال ي�ضعر”)4(. 

وهذا التف�سيل يف بيان حكم التداوي هو ما �سدر به قرار جمل�س جممع الفقه 

ينظر: جمموع الفتاوى )18/ 12(.   )1(
ينظر: العلج الطبي للبار �ضمن جملة جممع الفقه االإ�ضلمي الدويل )570/7(.   )2(

ينظر: املرجع ال�ضابق, العلج الطبي للبار �ضمن جملة جممع الفقه االإ�ضلمي الدويل )571/7(.   )3(
ال�سرح املمتع )5/ 232(, بت�سرف ي�سري.   )4(
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الإ�سالمي الدويل يف موؤمتره ال�سابع املنعقد بجدة بتاريخ )7-12 /1412هـ(. حيث 
جاء يف القرار: “تختلف اأحكام التداوي باختالف الأحوال والأ�سخا�س: 

• اأحد 	 اأو  نف�سه  تلف  اإلى  يف�سي  تركه  كان  اإذا  ال�سخ�س  على  واجبًا  فيكون 
اأع�ضائه اأو عجزه, اأو كان املر�س ينتقل �ضرره اإلى غريه كاالأمرا�س املعدية. 

• ويكون مندوبًا اإذا كان تركه يوؤدي اإلى �ضعف البدن وال يرتتب عليه ما �ضبق 	
يف احلالة الأولى. 

• ويكون مباحًا اإذا مل يتخرج يف احلالتني ال�سابقتني. 	

• العلة 	 من  اأ�سد  م�ساعفات  حدوث  منه  يخاف  بفعل  كان  اإذا  مكروهًا  ويكون 
املراد اإزالتها”)1(. 

 وخال�سة القول:

  التداوي يختلف حكمه باختلف الغاية منه, خل�ضها العلمة بكر اأبو زيد
تقليلها  اأو  العلة  واإزالة  املفقودة,  ال�ضحة  واإعادة  املوجودة,  ال�ضحة  “حفظ  بقوله: 
امل�سلحتني  اأدنى  وتفويت  اأعظمهما,  لإزالة  املف�سدتني  اأدنى  وحتمل  الإمكان,  بقدر 

لتح�سيل اأعظمهما”)2(. 

املعدية وفق هذه  واالأمرا�س  للت�ضدي للأوبئة  الوقائية  االإجراءات  تكون  اأن  فيجب 
املفا�ضد  املاأمور به �ضرعًا حت�ضيل امل�ضالح وتكميلها؛ وتعطيل  ال�ضرعية؛ الأن  املوازنات 
وتقليلها ح�ضب االإمكان)3(؛ الأن مفهوم ال�ضيا�ضة ال�ضرعية هي رعاية م�ضالح االأمة وتنظم 
يدل  مل  ولو  الأهداف  يحقق  مبا  الكلية  واأ�سولها  ال�سريعة  مقا�سد  وفق  الدولة,  �سوؤون 
والإلزام  النا�س  �سوؤون  تنظم  التي  واللوائح  الأنظمة  �سن  فجاز  تف�سيلي)4(,  ن�س  عليه 

باإجراءات معينة حتد من انت�ضار االأمرا�س واالأوبئة املنتقلة وتقلل من اآثارها املدمرة. 

ينظر: جملة جممع الفقه الإ�سالمي الدويل رقم )7/5/69(, )731/7(.   )1(
فقه النوازل, بكر اأبو زيد )2/ 20(, بت�سرف ي�سري.   )2(

ينظر: ال�سيا�سة ال�سرعية لبن تيمية )�س: 40(.   )3(
ينظر: ال�سيا�سة ال�سرعية والفقه عبدالرحمن تاج )�س: 12(.   )4(
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املبحث اخلام�ض

التباعد االجتماعي )اجل�سدي(

من  للوقاية  املهمة  الو�سائل  من  وهو  الأخرية,  الآونة  يف  امل�سطلح  هذا  ظهر   
مر�س كورونا امل�ضتجد, وُيق�ضد به ترك م�ضافة ال تقل عنه مرت ون�ضف بني االأفراد 
العمل ويف  بالآخرين يف حمل  املبا�سر  الت�سال  بالتباعد اجل�سدي وعدم  الأ�سحاء 
الأماكن املزدحمة كاملنتزهات وامللتقيات العامة والأ�سواق ونحوها ويف امل�ساجد بني 
امل�سلني يف �سفوف ال�سالة ويف ت�سييع اجلنائز, وغري ذلك من اأماكن التجمعات من 

اأجل الوقاية ومنع انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد)1(. 

وت�سوية ال�سفوف يف �سالة اجلماعة مما خ�س به هذه الأمة, فاإمتامها و�سد 
به  اأحاديث كثرية, وعمل  به يف  واأمر  ملسو هيلع هللا ىلص  الفرج فيها مما حث عليه ر�سول اهلل 
اخللفاء الرا�ضدون من بعده, وتعاقب عليه امل�ضلمون يف جميع الع�ضور واالأم�ضار, 
هيئة  يف  والكمال  اجلمال  من  ذلك  ملا  العلماء)2(؛  بني  فيه  خلف  ل  مما  وهذا 
ال�سالة, وترا�ّس امل�سلني يف ال�سفوف كالبنيان املر�سو�س, فعن اأن�س بن مالك 
 قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »�سووا �سفوفكم, فاإن ت�سوية ال�سف, من متام 
اختلفوا يف  برتكه؟  ال�سالة  تبطل  وهل  الفقهاء يف حكمه  واختلف  ال�سالة«)3(, 

ذلك على قولني: 
 https://www. :وموقع ,https://covid19awareness.sa/archives/ :ينظر: الربوتوكولت ال�سحية  )1(

-canada.ca/en/public

ينظر: ال�ستذكار )288/2(, فتح الباري البن رجب )268/6(.   )2(
اأخرجه البخاري يف كتاب الأذان باب اإقامة ال�سف من متام ال�سالة )145/1( رقم )723( وم�سلم   )3(

يف كتاب ال�سالة باب ت�سوية ال�سفوف واإقامتها )324/1( برقم )433(. 
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القول االأول: ت�ضوية ال�ضفوف يف ال�ضلة �ضنة ولي�س بواجب وهو قول اجلمهور 
من احلنفية)1(, واملالكية)2(, وال�سافعية)3(, واحلنابلة)4(. 

القول الثاين: ت�ضوية ال�ضفوف يف ال�ضلة واجب, وبه قال البخاري)5(, ول تبطل 
ال�سالة برتكه, وهو قول الظاهرية, وتبطل ال�سالة برتكه)6(. 

االأدلة: 

• ا�ستدل اأ�سحاب القول االأول: باأدلة منها: 	

عن اأن�س بن مالك  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »�سووا �سفوفكم, فاإن ت�سوية 
ال�سف, من متام ال�سالة«)7(. 

وعنه  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص, قاَل: »اأقيموا �ضفوفكم؛ فاإين اأراكم من وراء ظهري«. 
وكان اأحدنا يلزق منكبه مبنكب �ضاحبه, وقدمه بقدمه. 

فاحلديث يدل اأن اإقامة ال�ضفوف �ضنة مندوب اإليها, غري واجب ولي�س بفر�س؛ 
لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من متام ال�سالة«. ومتام ال�سيء: اأمر زائد على وجود حقيقته التي ل 

يتحقق اإل بها)8(. 
ينظر: تبيني احلقائق )136/1(, درر احلكام )90/1(, عمدة القارئ للعيني )254/5(.   )1(

ينظر: امل�سالك لبن العربي )116/3(, الفواكه الدواين )211/1(,   )2(
ينظر: املجموع للنووي )225/4(, الإعالم بفوائد عمدة الأحكام )512/2(, اإعانة الطالبني )28/2(,   )3(

احلاوي للفتاوي لل�سيوطي )61/1(. 
ينظر: الكايف لبن قدامة )242/1(, املغني )1/ 333(, الن�ساف للمرداوي )29/2(.   )4(

�سحيح البخاري )146/1(, فتح الباري لبن حجر )2/ 210(.   )5(
املحلى بالآثار )2/ 374(, فتح الباري لبن حجر )2/ 210(.   )6(

اأخرجه البخاري يف كتاب الأذان باب اإقامة ال�سف من متام ال�سالة )145/1( رقم )723( وم�سلم   )7(
يف كتاب ال�سالة باب ت�سوية ال�سفوف واإقامتها )324/1( برقم )433(. 

�سرح �سحيح البخاري لبن بطال )2/ 347(. اإحكام الأحكام لبن دقق العيد )1/ 217(, الإعالم   )8(
بفوائد عمدة الأحكام )512/2(. 
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• دليل القول الثاين القائلني بالوجوب ا�ستدلوا باأدلة منها: 	

عن النعمان بن ب�سري قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لت�سوّن �سفوفكم اأو ليخالفن . 1
اهلل بني وجوهكم«)1(. 

وجه ال�ستدلل: هذا وعيد �سديد. والوعيد ل يكون اإل يف كبرية من الكبائر 
من فعل حمرم اأو ترك واجب)2(. 

حديث اأن�س  املتقدم قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »�سووا �سفوفكم, فاإن . 2
ت�سوية ال�سف, من متام ال�سالة«)3(. 

وجه ال�ستدلل: حيث قال ملسو هيلع هللا ىلص: »�سووا �سفوفكم« وهذه �سيغة اأمر والأمر يفيد 
الوجوب, يوؤيد هذا عموم قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »�سلوا كما راأيتموين اأ�سلي«)4(. واملعلوم 
من هديه ملسو هيلع هللا ىلص ت�سوية ال�سفوف واحلث عليها, »والقول بوجوب ت�سوية ال�سفوف 
قول قوّي, وقد ترجم البخاري  على ذلك بقوله: “باب اإثم من مل يتم 

ال�سفوف”)5(, واالإثم ال يكون اإال على ترك واجب اأو فعل حمرم كما تقدم. 

ونوق�س هذا: باأن املق�سود بالتمام يف احلديث متام الكمال)6(. 

الراجح:

بعد ا�ضتعرا�س االأقوال واالأدلة, الذي يظهر رجحانه -واهلل اأعلم- هو القول باأن 
بواجب,  ولي�س  املطهر  ال�ضرع  عليها  �ضنة حث  ال�ضلة جماعة  ال�ضفوف يف  ت�ضوية 
 )717( رقم   )145/1( وبعدها  الإقامة  عند  ال�سف  ت�سوية  باب  الأذان  كتاب  يف  البخاري  اأخرجه   )1(

وم�سلم يف كتاب ال�سالة باب ت�سوية ال�سفوف واإقامتها )324/1( برقم )436(. 
املحلى بالآثار )2/ 374(, جمموع فتاوى ور�سائل العثيمني )13/ 22(.   )2(

اأخرجه البخاري يف كتاب الأذان باب اإقامة ال�سف من متام ال�سالة )145/1( رقم )723( وم�سلم   )3(
يف كتاب ال�سالة باب ت�سوية ال�سفوف واإقامتها )324/1( برقم )433(. 

فتح الباري لبن حجر )2/ 210(.   )4(
جمموع فتاوى ور�سائل العثيمني )13/ 22(.   )5(

العثيمني  فتاوى  جمموع   )257/5( القاري  عمدة   ,)26/2( العربي  البن  االأحوذي  عار�ضة  ينظر:   )6(
 .)33/13(
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وتركه ال يوؤدي اإلى بطلن ال�ضلة؛ الأن املق�ضود هو ت�ضوية ال�ضفوف وح�ضن اإقامتها 
على الوجه الأكمل كهيئة �سفوف اجليو�س يف ميدان املعركة. 

واخللف املذكور يف امل�ضاألة هو حكم ت�ضوية ال�ضفوف يف االأحوال العادية, واإال 
بع�س  اأو  اجلماعة  �ضلة  �ضقوط  ال�ضرورة  على  يرتتب  فقد  اأحكامها؛  فلل�ضرورة 
اأركانها بعذر ف�ساًل عن الواجبات وال�سنن كما يف �سالة املري�س ي�سليها على قدر 
ا�ضتطاعته؛ وكذلك �ضلة اخلوف التي يت�ضامح فيها برتك كثري من االأركان من اأجل 
حت�ضيل اجلماعة قدر االإمكان؛ و“املي�سور ل ي�سقط باملع�سور”)1(, “فعلى امل�سلم اأن 
يتقي اهلل يف تطبيق هذه ال�ضنة قدر ا�ضتطاعته, وليحذر اأن يرتتب على ذلك اإ�ضرار 
بامل�سلني ل �سيما مع ازدحام ال�سف, مما يوؤثر على خ�سوع امل�سلي, ويوؤدي ا�ستغاله 
بتلك ال�ضنة على االإخلل بالواجب اأو اأذية امل�ضلني, فاإن املق�ضود �ضبط ال�ضف قدر 

ال�ستطاعة”)2(. 

فاأداء  كورونا,  جائحة  وباء  انت�سار  مع  الراهن  الوقت  يف  احلذر  هذا  ويتاأكد 
اإقامة �ضعرية  ال�ضلة جماعة مع تباعد ال�ضفوف يح�ضل به جلب امل�ضالح من 
�سالة اجلماعة وتعمري امل�ساجد, ويف تباعد ال�سفوف بني امل�سلني دفع لأخطار 
املر�س املوؤدي اإلى الهلك, فاأداء ال�ضلة جماعة يف امل�ضاجد مع تباعد ال�ضفوف 
بني امل�ضلني خري من فعلها يف البيوت مع التقارب؛ ملا يف اإقامة ال�ضلة جماعة 
يف امل�ساجد من تعمري امل�ساجد واإحياء �سعرية من �سعائر الإ�سالم العظيمة, وما 
يح�سل يف الجتماع على طاعة اهلل تعالى من الرتاحم والتعاطف بني امل�سلمني. 
ففعل  اأخفهما”)3(؛  بارتكاب  �ضررًا  اأعظمهما  روعي  مف�ضدتان  تعار�ضت  و“اإذا 
من  واأولى  خري  ال�سفوف  يف  التباعد  مع  امل�ساجد  يف  اجلماعة  مع  ال�سالة 
اعتنائه  من  اأ�سد  باملنهيات  ال�سارع  واعتناء  البيوت,  يف  واإقامتها  كلية  تركها 

القواعد للح�سني )48/2(.   )1(
ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة - 2 )6/ 319(.   )2(

الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي )87(.   )3(
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فيرتك  عنه  املنهي  اأما  اال�ضتطاعة,  على  فعله  يتوقف  به  املاأمور  الأن  باملاأمورات؛ 
جماًل وتف�سياًل)1(؛ حيث يعترب وباء كورونا امل�ضتجد مر�ضًا تنف�ضيًا ينتقل بوا�ضطة 
م�سارات القطريات التنف�سية مبا�سرة عندما تتم املخالطة واملبا�سرة بني ال�سحيح 

وامل�ساب بالعدوى)2(. 

املرجع ال�سابق )87(.   )1(
https://www.who.int/ar/emer� ينظر: ن�سائح ب�ساأن ا�ستخدام الكمامات ملنظمة ال�سحة العاملية  )2(

gencies
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املبحث ال�ساد�ض 

تغطية الفم واالأنف )لب�ض الكمامات(

التدابري  من  جزًءا  عّد  يمُ مقامها  يقوم  مما  غريها  اأو  الطبية  الكمامات  لب�س 
جائحة  ذلك  يف  مبا  معينة  تنف�ضية  فريو�ضية  اأمرا�س  انت�ضار  من  للوقاية  اللزمة 
كورونا امل�ستجد, وت�ستخدم عادة للوقاية عند خمالطة م�سابني بالعدوي, اأو من قبل 
امل�سابني ملنع انتقالها اإلى الآخرين)1(. فهي و�سيلة من و�سائل احلماية من العدوى, 
وخا�سة يف الأماكن التي هي مظنة جتمعات النا�س, فلزم بيان حكم التلثم )تغطية 
الكمامات  لب�س  م�ساألة  حكم  ملعرفة  الإحرام,  وحال  ال�سالة,  اأثناء  والأنف(  الفم 

وبيان حكمها ال�سرعي حال ال�سرورة والعذر. 

اأن ي�سلي  ال�سالة, فكرهوا  والأنف يف  الفم  تغطية  الفقهاء على كراهة  فاتفق 
ر�سول اهلل  »نهى  قال:    اأبي هريرة  منتقبة)2(؛ حلديث  واملراأة  متلّثمًا  الرجل 
ملسو هيلع هللا ىلص اأن يغطي الرجل فاه يف ال�سالة«)3(؛ والعلة يف ذلك اأنه كان من عادات العرب 
املعهودة التلثم بالعمائم على االأفواه, فنهوا عنه يف ال�ضلة, اإاّل اأن يعر�س للم�ضلي 

ما يدعو اإلى تغطية الفم كالتثاوؤب ونحوه, فال حرج عليه يف فعله)4(. 
https://www.who.int/ar/emergencies ينظر: نف�س املوقع ملنظمة ال�سحة العاملية  )1(

 /1( عابدين  ابن  حا�سية   ,)31/1( لل�ضرخ�ضي  واملب�ضوط   ,)265/3( املنذر  لبن  الأو�سط  ينظر:   )2(
الفقهي لبن عرفة )1/  املخت�سر  للباجي )33/1(,  املنتقى  والتح�سيل )18/ 98(,  البيان   ,)652
 ,)289/1( الطالبني  رو�ضة   ,)125/2( للعمراين  البيان   ,)91  /2( للروياين  املذهب  بحر   ,)222

املغني )1/ 432(, ك�ساف القناع )1/ 276(. 
اإقامة  يف  ماجة  وابن   ,)643( رقم   )174/1( ال�سدل  يف  جاء  ما  باب  ال�سالة  يف  داود  اأبو  اأخرجه   )3(
م�سكاة  يف  الألباين  وح�سنه   ,)966( رقم   )310/1( ال�سالة  يف  يكره  ما  باب  فيها  وال�سنة  ال�سالة 

امل�سابيح )238/1(. 
معامل ال�سنن )179/1(.   )4(
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كان  اإذا  عليها  يوؤثر  ول  ال�سالة  يف  والأنف  الفم  تغطية  جواز  على  هذا  فيدل 
واإذا جاز  ال�سالة,  توؤثر يف �سحة  تنزيه فال  والكراهة يف احلديث كراهة  حلاجة, 

فعل ذلك يف ال�سالة لعذر ففي غريها من باب اأولى)1(. 

كما اتفق الفقهاء على حترمي النقاب)2( للمراأة املحرمة, كما يحرم على الرجل 
ئل ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عما يلب�س  تغطية راأ�سه)3(؛ حلديث عبداهلل بن عمر , ملا �سمُ
املحرم  تغطية  واختلفوا يف  املحرمة«)4(,  املراأة  تنتقب  »وال  وفيه  الثياب  من  املحرم 

وجهه ووجوب الفدية عليه على قولني: 

وهذا  الفدية,  لزمته  فعل  فاإذا  وجهه,  تغطية  للمحرم  يجوز  ل  الأول:  القول 
باز  ابن  ال�سيخ  واملالكية)6(, ورواية عند احلنابلة اختارها  قول احلنفية)5(, 

 .)7(


القول الثاين: يجوز للمحرم تغطية وجهه ول فدية عليه, وهو قول ال�سافعية)8(, 
واملذهب عند احلنابلة, واختيار ال�ضيخ بن عيثمني)9(. 

االأدلة:

• ا�ستدل اأ�سحاب القول االأول الذين قالوا بعدم اجلواز باأدلة منها: 	

 https://binothaimeen. .:ينظر: املنتقى للباجي )34/1(. املجموع للنووي )179/3(. ينظر موقع  )1(
 net/content

النقاب: اخلمار الذي ي�ضد على االأنف اأو حتت املحاجر. فتح الباري البن حجر )4/ 53(.   )2(
لبن  الأحكام  اإحكام   ,)107/15( التمهيد   ,)15/4( ال�ستذكار   ,)186/2( ال�سنائع  بدائع  ينظر:   )3(

دقيق العيد )51/2(, كفاية النبيه لبن الرفعة)242/7(, املغني )301/3(. 
رقم   )15/3( واملحرمة  للمحرم  الطيب  من  ينهى  ما  باب  ال�ضيد  جزاء  كتاب  يف  البخاري  اأخرجه   )4(

 .)1838(
ينظر: املب�ضوط لل�ضرخ�ضي )7/4(, بدائع ال�سنائع )185/2(, البحر الرائق )349/2(.   )5(

ينظر: الذخرية للقرايف )228/3(, �سرح التلقني )1193/1(, التب�سرة للخمي )686/2(.   )6(
ينظر: املغني )301/3(, جمموع فتاوى ابن باز )117/17(, النوازل يف احلج لل�سلعان )�س: 234(.   )7(

ينظر: بحر املذهب )432/3(, فتح العزيز للرافعي )460/3(, النجم الوهاج )576/3, 581(.   )8(
ينظر: م�سائل الإمام اأحمد واإ�سحاق )2188/5(, املغني )301/3(, ال�سرح املممتع )165/7(.   )9(
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اإذ وقع عن راحلته,  بعرفة,  بينما رجل واقف  , قال:  ابن عبا�س  حديث 
 , وهمُ يِف َثْوَبنْيِ نمُ اٍء َو�ِسْدٍر, َوَكفِّ فوق�سته -اأو قال: فاأوق�سته- قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اْغ�ِسلمُوهمُ مِبَ

ًيا«)1(.  َلبِّ ْبَعثمُ َيْوَم الِقَياَمِة ممُ همُ يمُ , َوَل َوْجَههمُ َفاإِنَّ وا َراأْ�َسهمُ رمُ َخمِّ , َوَل تمُ وهمُ طمُ نِّ َ َوَل حتمُ

ي�سمل  وجهه  راأ�سه  يغطى  ل  املحرم  اأن  تن�سي�س  احلديث  يف  ال�ستدلل:  وجه 
امليت واحلي؛ الأن العربة بعموم اللفظ ال بخ�ضو�س ال�ضبب)2(. 

من  ثابتة  باأنها  واأجيب:  حمفوظة)3(.  غري  زيادة   » َوْجَههمُ »َوَل  قوله:  باأن  ونوق�س 
طريق �سحيح)4(. 

• دليل اأ�سحاب القول الثاين: ا�ستدلوا باأدلة منها: 	

حديث ابن عبا�س , قال: بينما رجل واقف بعرفة, اإذ وقع عن راحلته, . 1
وهمُ  نمُ اٍء َو�ِسْدٍر, َوَكفِّ فوق�سته)5( -اأو قال: فاأوق�سته- قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اْغ�ِسلمُوهمُ مِبَ

ًيا«)6(.  َلبِّ ْبَعثمُ َيْوَم الِقَياَمِة ممُ همُ يمُ , َفاإِنَّ وا َراأْ�َسهمُ رمُ َخمِّ , َوَل تمُ وهمُ طمُ نِّ َ , َوَل حتمُ يِف َثْوَبنْيِ

وجه ال�ستدلل: النهي يف احلديث جاء عن تغطية الراأ�س فقط, فيبقى الوجه 
على اجلواز. 

عن ابن عمر, اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اإحرام املراأة يف وجهها, واإحرام الرجل يف . 2
راأ�سه«)7(. 

اأخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز باب الكفن يف ثوبني )75/2(, رقم )1265(, وم�سلم يف كتاب احلج   )1(
باب ما يفعل باملحرم اإذا مات )866/2( رقم )1206(. 

ينظر: املب�ضوط لل�ضرخ�ضي )4/ 7(, اإكمال املعلم )221/4(, فتح الباري )4/ 55(, النوازل يف احلج   )2(
)�س: 234(. 

املغني )301/3(.   )3(
 )866/2( مات  اإذا  باملحرم  يفعل  ما  باب  احلج  كتاب  اأخرج م�ضلم احلديث وفيه لفظ“ووجهه” يف   )4(

رقم )1206(. 
الوق�س: ك�ضر العنق. النهاية يف غريب احلديث )5/ 214(.   )5(

اأخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز باب الكفن يف ثوبني )75/2(, رقم )1265(.   )6(
اأخرجه الدار قطني )363/3( رقم )2761(, �سح�سحه الألباين يف ال�سل�سلة ال�سحيحة )6/ 1039(.   )7(
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وجه ال�ستدلل: فيه دليل على اأن اإحرام الرجل يف راأ�سه دون وجهه فيجوز 
له �سرته)1(. 

ابن عمر  بل هو موقوف على  رفعه,  ي�سح  ل  املذكور  باأن احلديث  ونوق�س: 
 .)2(



اإجماع ال�سحابة على جواز تغطية املحرم وجهه ومل يعرف لهم خمالف)3(. . 3

الراجح: 

�سبق القول باأن تغطية الفم والأنف يف ال�سالة مكروهة, وم�ساألة تغطية املحرم 
وجهه كذلك فيها كالم طويل لأهل العلم)4(, فالأولى للمحرم ترك ما يغطي وجهه 
ويدخل فيها لب�س الكمامات خا�ضة اإذا كان ي�ضرت اأكرث الوجه خروجًا من اخللف, 
الوجه  لتغطية  كانت هناك �ضرورة  اإذا  اأما  ال�ضرورة,  اأحوال  وهذا احلكم يف غري 
ول  بذلك  باأ�س  فال  العدوى,  انتقال  من  للوقاية  ونحوها  الطبية  الكمامات  بلب�س 

حرج)5(. واهلل تعالى اأعلم. 

ينظر: الأم لل�سافعي )162/2(, نهاية املطلب )241/4(, �سرح ال�سنة للبغوي )322/5, 240/7(.   )1(
ينظر: معرفة ال�سنن والآثار للطحاوي )139/7(, ال�سنن الكربى للبيهقي )441/9(.   )2(

ينظر: املغني )301/3(.   )3(
ملزيد زيادة وتف�سيل, ينظر: النوازل يف احلج لل�سلعان )�س: 234- 244(.   )4(

ال�سرح املمتع )7/ 165(. النوازل يف احلج لل�سلعان )243(.   )5(
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املبحث ال�سابع

امل�سافحة

املراد بامل�سافحة: االأخذ باليد وو�ضع �ضفحة الكف يف الكف)1(. واتفق الفقهاء على 

جواز امل�ساحلة وا�ستحبابها عند التالقي)2(, قال الإمام النووي : “امل�سافحة 
�سنة عند التالقي لالأحاديث ال�سحيحة واإجماع الأئمة”)3( وي�سمل ذلك م�سافحة 
الرجل للرجل, اأو املراأة للمراأة, اأو الرجل ملحارمه. يدل على م�سروعيتها اأدلة كثرية 

يف ال�سنة النبوية منها: 

ما جاء عن قتادة)4(, قال: قلت لأن�س: اأكانت امل�سافحة يف اأ�سحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟ 
قال: »نعم«)5(. 

وقد �سرعت امل�سافحة حلكم عظيمة ومقا�سد جليلة فهي مما تزيد الألفة واملودة 
بني امل�ضلمني, وتذهب ال�ضغينة واحلقد عنهم, فاأمروا باإف�ضاء ال�ضلم)6(. فعن اأبي 
هريرة , قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تدخلون اجلنة حتى توؤمنوا, ول توؤمنوا 

ينظر: ل�سان العرب )514/2(, فتح الباري )54/11(.   )1(
ينظر: بدائع ال�سنائع )124/5(, جممع الأنهر )2/1(, التمهيد لبن عبدالرب )17/21(, املجموع   )2(
وهب  ابن  ورى   ,)157 االإجماع البن حزم )�س:  مراتب  الباري )54/11(.  فتح  للنووي )633/4(, 
املوطاأ.  الثابت عنه جواز امل�سافحة يدل عليه �سنيعه يف  ان  اإل  وغريه عن مالك كراهة امل�سافحة, 

ينظر: التمهيد )17/21(. 
ينظر: املجموع للنووي )633/4(,   )3(

قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز, اأبو اخلطاب ال�ضدو�ضي الب�ضري وروى عن: عبداهلل بن �ضرج�س,   )4(
واأن�س بن مالك, واأبي الطفيل الكناين, و�ضعيد بن امل�ضيب وغريهم تويف �ضنة )118هـ(. ينظر: �سري 

اأعالم النبالء )269/5(, الأعالم للزركلي )5/ 189(. 
اأخرجه البخاري يف ال�سالم باب امل�سافحة )287/11( رقم )8553(.   )5(

ينظر: املنتقى للباجي )7/ 216(, جامع العلوم واحلكم )272/2(.   )6(
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اأف�سوا ال�سالم بينكم«)1(,  اإذا فعلتموه حتاببتم؟  اأدلكم على �سيء  اأول  حتى حتابوا, 
ومن متام ال�سالم امل�سافحة باليد. 

 قال: دخلت امل�سجد, فاإذا  اأثر كبري يف النف�س فعن كعب بن مالك  ولها 
حتى  يهرول  اهلل  عبيد  بن  طلحة  اإيّل  فقام  النا�س,  حوله  جال�س  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول 

�سافحني وهناأين... ول اأن�ساها لطلحة)2(. 

له,  اإليه وم�سافحته  اأحدث قيام طلحة  اأهمية امل�سافحة, فقد  وهذا يدل على 
�سرورًا عظيمًا واأثًرا كبريًا يف نف�سه)3(. 

كما اأنها �ضبب لغفران الذنوب؛ الأنها ال ت�ضدر يف الغالب اإال من �ضفاء القلوب, 
وخا�سة اإذا كانت مع الب�سا�سة وطالقة الوجه, فعن الرباء بن عازب  قال: قال 
ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما من م�سلمني يلتقيان, فيت�سافحان اإل غفر لهما قبل اأن يفرتقا«)4(. 

ومع هذه احلكم العظيمة واخل�ضال اجلليلة املرتتبة على امل�ضافحة اإال اأنها اإذا 
كانت و�ضيلة لنقل العدوى, فاالأولى اجتنابها؛ وخا�ضة عند انت�ضار االأوبئة واالأمرا�س 
عن  ال�ضريد,  بن  عمرو  فعن  امل�ضالح,  جلب  على  مقدم  املفا�ضد  درء  الأن  املعدية؛ 
ا َقْد َباَيْعَناَك  اأبيه, قال: كان يف وفد ثقيف رجل جمذوم, فاأر�سل اإليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص »اإِنَّ
َفاْرِجع«)5(. فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو املع�سوم اكتفى بالقول منه, ومل ياأذن له بدخول املدينة, 
ول املبايعة بامل�سافحة )6(, وفيه هذا تعليم لالأمة باتخاذ اأ�سباب الوقاية من الهالك. 
اأخرجه م�سلم يف الإيان باب بيان اأنه ل يدخل اجلنة اإل املوؤمنون, واأن حمبة املوؤمنني من الإيان, واأن   )1(

اإف�ضاء ال�ضلم �ضبٌب حل�ضولها )1/ 74( رقم )54(. 
اأخرجه البخاري يف املغازي باب حديث كعب بن مالك... )2/6(, برقم )4418(. وم�سلم يف كتاب   )2(

التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك و�ضاحبيه )2120/4(, رقم )2769(. 
ينظر: �سرح �سحيح البخاري لب بطال )44/9(.   )3(

اأخرجه اأبو داود )354/4( رقم )5212(, والرتمذي )371/4( رقم )2727( وابن ماجة)1220/2(   )4(
رقم )3703( و�سححه الألباين يف ال�سل�سلة ال�سحيحة )56/2( رقم )524(. 

اأخرجه م�سلم يف كتاب ال�سالم, باب اجتناب اجلذام ونحوه )1752/4( برقم )2231(.   )5(
ينظر: جمموع الفتاوى )285/24(, امل�سالك لبن العربي )471/7(. مرقاة املفاتيح )7/ 2896(.   )6(
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باليد  امل�ضافحة  جتنب  �ضرورة  على  ال�ضحية  واملنظمات  الهيئات  اأكدت  وقد 
طريق  عن  تنتقل  التي  التنف�ضية  الفريو�ضات  الأمرا�س  خا�ضة  العدوى؛  من  للوقاية 
عام  يف  الريا�س  جريدة  ن�ضرته  قدمي  تقرير  يف  جاء  وقد  وامل�سافحة)7(.  املالم�سة 
حتذير  وفيه  املر�س,  النت�ضار  الو�ضائل  اأخطر  من  باليد  امل�ضافحة  اأن  1435هـ 
حتتم  عملهم  طبيعة  الأن  املر�ضى؛  م�ضافحة  من  الطبي  املجال  يف  للعاملني  خا�س 
عليهم مقابلة اأكرث من مري�س, قد يكون م�ضابًا مبر�س ُمعٍد �ضريع االنتقال, فتكون 
الو�سائل  يكونون من  قد  اأنهم  كما  اإليهم,  العدوى  نقل  و�سائل  اأ�سرع  امل�سافحة من 
القوية لنقل العدوى اإلى غريهم, فالواجب جتنب امل�ضافحة واالكتفاء باالإ�ضارة عند 
ال�ضلم, مع �ضرورة تعقيم البيئة ال�ضحية عمومًا, وتعقيم اليد على وجه اخل�ضو�س, 

وارتداء القفازات الطبية اأثناء العمل, واأخذ احليطة واحلذر)8(. 

http://www.emro.who.int/ar/health�topics/corona�viru  )7(
http://www.alriyadh.com/93915 :16773 جريدة الريا�س الثلثاء 28 رجب 1435 هـ العدد  )8(
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اخلامتة

وفيها اأهم النتائج والتو�سيات. 

اأهم النتائج

مكانة الطب الوقائي يف املحافظة على النف�س التي ُتعّد املحافظة عليها من . 1
اأهم املقا�ضد الكلية بعد مق�ضد حفظ الدين. 

االإجراءات . 2 تلك  من  امل�ضلم  به  يتقيد  اأن  يجب  وما  ال�ضرعي  احلكم  بيان 
والتدابري الوقائية امتثاًل لأمر ال�سارع وطاعة لولة الأمر فيما ي�سدرونه من 
اإجراءات الرتباط االأمر ب�ضلطة الدولة على االأ�ضخا�س, وتعاونًا مع اجلهات 

املخت�سة يف اأداء مهامها املنوطة بها على الوجه املطلوب. 

دور ال�سيا�سة ال�سرعية يف تنظيم �سوؤون النا�س ورعاية م�ساحلهم, وم�سوؤولية . 3
ويل الأمر يف حرا�سة الدين و�سيا�سة الدنيا مبا يحقق �سالح الرعية وا�ستقامة 

اأحوالهم. 

بحظ . 4 يتعلق  ما  �ضواًء  املتعلقة,  املالية  الت�ضرفات  يف  احلجر  الفقهاء  تناول 
املحجور عليه كال�ضبي واملجنون اأو املتعلق بحظ غريه كاحلجر على املفل�س, 
اأما احلجر ال�سحي فلم ينل العناية الكافية من البحث والدرا�سة يف الأبواب 
الفقهية, وكان ل�سراح الأحاديث القدح املعلى يف ذلك اأثناء �سرحهم لالأحاديث 

املتعلقة بالطاعون والأوبئة. 

مع . 5 التعامل  وكيفية  ال�سحي  احلجر  مبادئ  اأر�سى  من  اأول  الإ�سالم  يعترب 
االأوبئة واالأمرا�س املعدية منذ فجر االإ�ضلم, حيث مل يبداأ العمل باحلجر 

ال�سحي لدى الأمم الأخرى اإل يف بداية القرن الرابع ع�سر امليالدي. 
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يعد احلجر ال�ضحي من اأهم و�ضائل مقاومة االأمرا�س واالأوبئة املعدية, للمحافظة . 6
على �ضحة الفرد و�ضلمة املجتمع من كل ما يهددهم ويعر�س حياتهم للخطر. 

من م�ضوؤولية والة االأمر حماية النا�س ورعاية م�ضاحلهم؛ وو�ضع ال�ضيا�ضات . 7
االحرتازية وعزل اأ�ضحاب العاهات واالأمرا�س املعدية, واالإنفاق عليهم من 
وتقليل  انت�ساره  ومنع  وقوعه,  قبل  الوباء  حما�سرة  اأجل  من  الدولة  خزينة 

اآثاره اإذا وقع. 

املري�س . 8 خمالطة  تعالى  اهلل  يجعل  قد  ولكن  بطبعها,  تعدي  ال  االأمرا�س 
لل�سحيح �سبًبا لإعدائه. 

من . 9 لهم  يظهر  ما  بح�ضب  رعيتهم  �ضوؤون  يف  يت�ضّرفوا  اأن  لهم  االأمر  والة 
العامة  �سوؤون  يف  وملزمة  نافذة  وت�سرفاتهم  اأعمالهم  وتكون  امل�سلحة, 

ة.  واخلا�ضّ

عّد منع التجول من و�سائل احلماية وتتخذه ال�سلطات للحد من انت�سار الوباء . 10 يمُ
وتقليل اآثاره. 

لها ول كفارة, . 11 التعزير يف كل مع�سية ل حد  الفقهاء على م�سروعية  اأجمع 
ويختلف ذلك باختالف الزمان واملكان والأحوال ونوع املع�سية, �سواًء كان 
ذلك فيما يتعلق بحق اهلل تعالى اأو حق املخلوق, وهو موكول اإلى اجتهاد ويل 

الأمر وتقديراته. 

الراجح جواز املنع من ال�سفر اإذا كان ذلك يحقق م�سلحة اأو يدفع مف�سدة . 12
بن  عمر  املوؤمنني  اأمري  فعل  من  ثابت  وهو  واجتهاده,  االإمام  نظر  ح�ضب 

 . اخلطاب

الغاية منه فيجب يف احلاالت . 13 باختلف  التداوي يختلف حكمه  اأن  الراجح 
اأع�ساء  اأو تعطل وظائف بع�س  اإلى الهالك  التي يف�سي عدم التداوي فيها 

اجل�سم, اأو يتعدى ال�سرر اإلى الآخرين, مع اإمكانية عالجه. 
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بالتباعد . 14 الأ�سحاء  الأفراد  بني  م�سافة  ترك  الجتماعي  بالتباعد  يق�سد 
اجل�سدي وعدم الت�سال املبا�سر بالآخرين. 

ت�سوية ال�سفوف يف ال�سالة من خ�سائ�س هذه الأمة, حث عليها ر�سول اهلل . 15
ملسو هيلع هللا ىلص, وهو مما ل خالف فيه بني العلماء, لكن اإذا كان تباعد ال�سفوف بني 
امل�ضلني يدفع اأخطار املر�س املوؤدي اإلى الهلك, فاأداء ال�ضلة جماعة مع 

تباعد ال�سفوف بني امل�سلني خري من تركها. 

املحرم . 16 وكذلك  ال�سالة,  يف  والأنف  الفم  تغطية  كراهة  على  الفقهاء  اتفق 
الأولى يف حقه ترك ما يغطي وجهه, خا�سة اإذا كان ي�سرت اأكرث الوجه خروجًا 
هناك  كانت  اإذا  اأما  ال�ضرورة,  اأحوال  غري  يف  احلكم  وهذا  اخللف.  من 
انتقال  من  للوقاية  ونحوها  الطبية  الكمامات  بلب�س  الوجه  لتغطية  �ضرورة 
والعذر؛ الأن  تنتفي مع احلاجة  والكراهة  باأ�س بذلك وال حرج,  العدوى فل 
تمُعدُّ جزًءا من التدابري  اأو غريها مما يقوم مقامها  لب�س الكمامات الطبية 

اللزمة للوقاية من انت�ضار االأمرا�س الفريو�ضية املعدية. 

اأهم التو�سيات: 

العناية والهتمام بدرا�سة النوازل الطبية املعا�سرة تاأ�سياًل وتقعيدًا وتفريعًا. . 1

بوباء . 2 املتعلقة  النوازل  لدرا�سة  العليا  الدرا�سات  مرحلة  يف  الطالب  توجيه 
كورونا امل�ستجد لكرثة م�سائل هذه اجلائحة وت�سعبها. 
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قائمة امل�سادر واملراجع

اإحكام الإحكام �سرح عمدة الأحكام, املوؤلف: ابن دقيق العيد )ت: 702هـ(, . 1
النا�سر: مطبعة ال�سنة املحمدية, بدون تاريخ. 

اأحكام التداوي يف ال�سريعة الإ�سالمية تاأليف الدكتور/ ح�سن بن اأحمد الفكي, . 2
دار املنهاج, ط1, 1425هـ. 

اأحكام ال�سفر يف ال�سريعة الإ�سالمية ر�سالة مقدمة من الباحث �سعد بن �سعيد بن . 3
عو�س القحطاين, لنيل درجة املاج�ضتري بجامعة امللك عبدالعزيز كلية ال�ضريعة 

والدرا�سات الإ�سالمية مبكة املكرمة ق�سم الدرا�سات العليا ال�سرعية 1399هـ. 
االأحكام ال�ضلطانية, علي بن حممد بن حممد بن حبيب, املاوردي )ت: 450هـ(. 4

دار احلديث القاهرة. 
بن . 5 علي  اأبي  بن  علي  الدين  �سيد  احل�سن  لأبي  الأحكام,  اأ�سول  يف  الإحكام   

 - بريوت  االإ�ضلمي,  املكتب  631هـ(النا�ضر:  )ت:  الآمدي  �سامل  بن  حممد 
دم�سق - لبنان, بدون تاريخ. 

اإحياء علوم الدين للعالمة حممد اأبي حامد الغزايل)ت: 505هـ(, دار اخلري, . 6
ط1, 1414هـ. 

الأربعني يف اأ�سول الدين حلجة الإ�سالم اأبي حامد الغزايل )ت: 505هـ(, دار . 7
القلم ط1, 1424هـ. 

اإر�ساد ال�ساري ل�سرح �سحيح البخاري, اأحمد بن حممد بن اأبى بكر الق�سطالين, . 8
)ت: 923هـ( الطبعة الأمريية, الطبعة 7, 1323 هـ. 

ال�ستذكار اأبو عمر يو�سف بن عبداهلل بن عبدالرب, )ت: 463هـ(, دار الكتب . 9
العلمية, ط1, 1421 هـ. 

 ال�ستقامة, اأحمد بن عبداحلليم بن عبدال�سالم ابن تيمية احلراين احلنبلي . 10
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)ت: 728هـ( حتقيق: حممد ر�ضاد �ضامل, جامعة االإمام حممد بن �ضعود, ط1, 
بدون تاريخ. 

 الأ�سباه والنظائر, ال�سيوطي, عبدالرحمن بن اأبي بكر, )ت: 911هـ( ط1, د. . 11
ط, دار الكتب العلمية, 1411هـ. 

حمّمد . 12 بن  حامد  حممد  القا�ضي  ابن  علي  بن  حممد  الفنون,  ا�ضطلحات 
التهانوي, )ت: قبل 12هـ( مكتبة لبنان, ط1, 1996م. 

الزركلي . 13 فار�س,  بن  علي  بن  حممد  بن  حممود  بن  الدين  خلري  االأعلم, 
الدم�سقي )ت: 1396هـ(, دار العلم للمليني, ط15, 2002م. 

بن . 14 علي  بن  عمر  اأبي حف�س  العالمة  لالإمام  الأحكام  عمدة  بفوائد  الإعالم 
اأحمد الأن�ساري )ت: 804هـ(, حتقيق عبدالعزيز بن اأحمد بن حممد امل�سيقح, 

دار العا�ضمة, ط1, 1417هـ. 
اأبي الف�ضل عيا�س بن مو�ضى بن . 15 اإكمال املعلم بفوائد م�ضلم للإمام احلافظ 

الوفاء  دار  اإ�سماعيل  يحيى  الدكتور  حتقيق  544هـ(  )ت:  اليح�ضبي  عيا�س 
للطباعة والن�ضر م�ضر ط1, 1419هـ. 

الأم, ال�سافعي اأبو عبداهلل حممد بن اإدري�س بن العبا�س بن عثمان بن �سافع . 16
)ت: 204هـ( دار املعرفة - بريوت, الطبعة: بدون طبعة, �سنة الن�سر: 1410هـ. 

بن . 17 علي  اأبو احل�ضن  الدين  لعلء  الراجح من اخللف:  معرفة  االإن�ضاف يف 
عبداملح�سن  بن  عبداهلل  الدكتور:  حتقيق  885هـ(  )ت:  املرداوي,  �سليمان 

الرتكي, ط2, 1419هـ/1998م. 
الأو�سط يف ال�سنن والإجماع والختالف, لأبي بكر حممد بن اإبراهيم بن املنذر . 18

الني�سابوري, )ت: 319هـ( النا�ضر: دار طيبة - الريا�س ط1,  1405هـ/1985م. 
بن . 19 عبدالواحد  املحا�ضن  الأبي  ال�ضافعي(,  املذهب  فروع  )يف  املذهب  بحر 

اإ�سماعيل الروياين )ت 502 هـ( دار الكتب العلمية, ط1, 2009م. 
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بدائع ال�ضنائع يف ترتيب ال�ضرائع تاأليف االإمام علء الدين اأبي بكر بن م�ضعود . 20
الكا�ساين احلنفي, )ت: 587هـ( دار الكتب العلمية, بدون تاريخ. 

بن . 21 بن حممد  علي  بن  ال�سابع: ملحمد  القرن  بعد  من  الطالع مبحا�سن  البدر 
عبداهلل ال�سوكاين اليمني )ت: 1250هـ(, دار املعرفة - بريوت. 

)ت: . 22 الع�سقالين,  حجر  بن  علي  بن  اأحمد  الطاعون  ف�سل  يف  املاعون  بذل 
852هـ( دار العا�ضمة الريا�س بدون تاريخ. 

)ت: . 23 العينى,  الدين  بدر  اأحمد  بن  حممود  حممد  اأبو  الهداية,  �سرح  البناية 
855هـ( دار الكتب العلمية - بريوت, لبنان, ط1, 1420هـ. 

لل�سيخ . 24 الأخبار,  جوامع  �سرح  يف  الأخيار  عيون  وقرة  الأبرار  قلوب  بهجة   
عبدالرحمن بن نا�سر بن عبداهلل بن نا�سر بن حمد اآل �سعدي )ت: 1376هـ(, 

مكتبة الر�ضد للن�ضر والتوزيع, ط1, 1422هـ/2002م
البيان يف مذهب االإمام ال�ضافعي: الأبي احل�ضني يحيى بن اأبي اخلري بن �ضامل . 25

ط1,  املنهاج,  دار  النوري  حممد  قا�ضم  به  اعتنى  558هـ(  )ت:  العمراين, 
1421هـ. 

البيان والتح�سيل: لأبي الوليد بن ر�سد القرطبي, )ت: 520هـ( حتقيق حممد . 26
جي دار, دار الغرب الإ�سالمي 1404هـ. 

تاج العرو�س من جواهر القامو�س,: حمّمد بن حمّمد بن عبدالرّزاق احل�سيني, . 27
بيدي, )ت: 1205هـ( دار الهداية, بدون تاريخ.  اأبو الفي�س, امللّقب مبرت�ضى, الزَّ

بن . 28 علي  بن  اإبراهيم  الأحكام,  ومناهج  الأق�سية  اأ�سول  يف  احلكام  تب�سرة 
حممد, ابن فرحون, )ت799هـ( مكتبة الكليات االأزهرية, ط1, 1406هـ. 

 التب�سرة, املوؤلف: علي بن حممد الربعي, اأبو احل�سن, املعروف باللخمي)ت: . 29
االأوقاف  وزارة  جنيب,  عبدالكرمي  اأحمد  الدكتور  وحتقيق:  درا�ضة  478هـ(, 

وال�ضوؤون االإ�ضلمية, قطر, ط1, 1432هـ 
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تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق, عثمان بن علي بن حمجن البارعي, )ت: . 30
743هـ(, املطبعة الكربى االأمريية - بوالق, القاهرة, ط1, 1313هـ. 

اآل . 31  التداوي وامل�سوؤولية الطبية يف ال�سريعة الإ�سالمية تاأليف قي�س بن حممد 
ال�ضيخ مبارك النا�ضر موؤ�ض�ضة دار الريان, ط2, 1418هـ. 

ابن . 32 عبدالكبري  بن  احَلّي  د  َعبجْ حممد  تاأليف:  والعماالت  االإدارية  الرتاتيب 
حممد احل�سني الإدري�سي الكتاين, )ت: 1382هـ( املحقق: عبداهلل اخلالدي, 

النا�ضر: دار االأرقم - بريوت, ط2. 
الكتب . 33 دار  816هـ(  )ت:  اجلرجاين,  حممد  بن  علي  لل�سريف  التعريفات, 

العلمية, بريوت, ط3, 1408هـ. 
التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد, اأبو عمر يو�سف بن عبداهلل بن حممد . 34

بن عبدالرب القرطبي, )ت: 463هـ( حتقيق: م�سطفى بن اأحمد العلوي, حممد 
عبدالكبري البكري, وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية املغرب, 1387هـ. 

جامع العلوم واحلكم عبدالرحمن بن اأحمد بن رجب احلنبلي )ت795هـ(, ت . 35
�ضعيب االأرناوؤوط, موؤ�ض�ضة الر�ضالة ط7, 1422هـ. 

اأبي بكر بن فرح . 36 اأحمد بن  القراآن: لأبي عبداهلل حممد بن   اجلامع لأحكام 
ط2,  القاهرة,   - امل�ضرية  الكتب  دار  671هـ(  )ت:  القرطبي,  الأن�ساري 

1384هـ. 
جمهرة اللغة, لأبي بكر حممد بن احل�سن بن دريد الأزدي )ت: 321هـ( رمزي . 37

منري بعلبكي, دار العلم للمليني - بريوت, ط1, 1987م. 
احلاوي الكبري, اأبو احل�ضن علي بن حممد بن حممد بن حبيب باملاوردي )ت: . 38

450هـ(, دار الكتب العلمية, بريوت - لبنان, ط1, 1419هـ. 
بن . 39 اإبراهيم  الدين  املذهب, لربهان  اأعيان علماء  املذهب يف معرفة  الديباج 

العلمية بريوت  الكتب  دار  املالكي  املدين  اليعمري  علي بن حممد بن فرحون 
-  لبنان. 



األحكام الفقهية املتعلقة باإلجراءات الوقائية من 

وباء كورونا املستجد يف ضوء السياسة الشرعية

العدد  احلادي واخلمسون  503العدد  احلادي واخلمسون 502

حجي . 40 حممد  حتقيق,  684هـ(  )ت:  اإدري�س,  بن  اأحمد  القرايف,  الذخرية,   
واآخرون, ط1, بريوت, دار الغرب الإ�سالمي, 1994م. 

رد املحتار على الدر املختار حا�سية ابن عابدين ملحمد اأمني بن عمر عابدين, . 41
)ت: 1252هـ(, دار عامل الكتب. طبعة خا�ضة 1423هـ. 

�ضرف . 42 بن  يحيى  الدين  حميي  زكريا  اأبو  املفتني,  وعمدة  الطالبني  رو�ضة 
بريوت-  االإ�ضلمي,  املكتب  ال�ضاوي�س,:  زهري  حتقيق:  676هـ(  النووي)ت: 

دم�ضق- عمان, ط3, 1412هـ. 
زاد املعاد يف هدي خري العباد, ابن القيم, حممد بن اأبي بكر, )ت: 751هـ( . 43

ط27, موؤ�س�سة الر�سالة, 1415هـ. 
1420هـ( . 44 )ت:  الألباين,  الدين  نا�سر  حممد  ال�سحيحة,  الأحاديث  �سل�سلة 

ط1, الريا�س, مكتبة املعارف, 1415هـ. 
�سنن ابن ماجه: ابن ماجة اأبو عبداهلل حممد بن يزيد القزويني, )ت273هـ(, . 45

عي�ضى  -في�ضل  العربية  الكتب  اإحياء  دار  عبدالباقي,  فوؤاد  حممد  حتقيق: 
البابي احللبي. 

�سنن اأبي داود, لالإمام اأبي داود �سليمان بن الأ�سعث ال�سج�ستاين الأزدي )ت: . 46
275هـ( حتقيق عزت الدعا�س, وعادل ال�ضيد. دار ابن حزم بريوت لبنان ط1, 

1418هـ. 
املحقق: . 47 )ت279هـ(  عي�سى  اأبو  الرتمذي,  عي�سى  بن  حممد  الرتمذي,  �سنن 

ب�سار عواد معروف, دار الغرب الإ�سالمي - بريوت, �سنة الن�سر: 1998م. 
�سنن الدار قطني: لعلي بن عمر اأبو احل�سن الدار قطني)ت: 385هـ( حتقيق: . 48

�ضعيب االأرنوؤوط, وح�ضن عبداملنعم �ضلبي, موؤ�ض�ضة الر�ضالة, بريوت - لبنان, 
ط1, 1424هـ. 

ال�سنن الكربى اأحمد بن احل�سني بن علي, اأبو بكر البيهقي )ت: 458هـ(, املحقق: . 49
حممد عبدالقادر عطا, دار الكتب العلمية, بريوت - لبنات, ط3, 1424هـ. 
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ابن . 50 عبدال�سالم  بن  عبداحلليم  بن  اأحمد  الدين  لتقي  ال�سرعية,  ال�سيا�سة   
تيمية احلراين, )ت: 728هـ( النا�سر, وزارة ال�سئون الإ�سالمية اململكة العربية 

ال�ضعودية, ط1, 1418هـ. 
�سري اأعالم النبالء, ملحمد بن اأحمد بن عثمان الذهبي املتوفى �سنة )748هـ( . 51

الر�ضالة بريوت  العرق�ضو�س, موؤ�ض�ضة  االأرناوؤوط, وحممد نعيم  حتقيق �ضعيب 
ط9, 1413هـ. 

�سجرة النور الزكية يف طبقات املالكية, ملحمد بن حممد بن خملوف, القاهرة . 52
1349هـ املطبعة ال�سلفية ومكتبتها. 

الفلح . 53 اأبي  الدين  �ضهاب  العماد  البن  ذهب  من  اأخبار  يف  الذهب  �ضذرات 
1089هـ(  )ت:  الدم�سقي  احلنبلي  العكري  حممد  بن  اأحمد  بن  عبداحلي 

حتقيق حممود االأرناوؤوط دار بن كثري دم�ضق ط1, 1413هـ. 
�ضرح االإملام باأحاديث االأحكام, لتقي الدين اأبو الفتح حممد بن علي بن وهب . 54

بن مطيع الق�سريي, املعروف بابن دقيق العيد,  )ت: 702 هـ(, النا�سر: دار 
النوادر, �سوريا الطبعة2, 1430 هـ. 

�سرح التلقني اأبو عبداهلل حممد بن علي بن عمر التَِّميمي املازري املالكي ت: . 55
الإِ�سالمي,  الغرب  دار  ال�ّسالمي,:  املختار  د  حممَّ ال�سيخ  �سماحة  536هـ(: 

الطبعة: ط1, 2008م. 
�سرح ال�سنة, اأبو حممد احل�سني بن م�سعود البغوي )ت: 516هـ( حتقيق: �ضعيب . 56

االأرنوؤوط-حممد زهري ال�ضاوي�س, املكتب االإ�ضلمي, بريوت, ط2, 1403هـ. 
ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع, ال�سيخ حممد بن �سالح العثيمني )ت: 1421هـ(. 57

دار ابن اجلوزي, ط1, 1422 هـ. 
�سرح النووي على م�سلم, املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج,: اأبو زكريا . 58

حميي الدين يحيى بن �سرف النووي )ت: 676هـ( دار اإحياء الرتاث العربي, 
بريوت, ط2, 1392هـ. 
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بن . 59 بن خلف  علي  اأبو احل�سن  بطال  لبن  بطال,  لبن  البخاري  �سرح �سحيح 
الر�سد,  اإبراهيم, مكتبة  يا�سر بن  اأبو متيم  عبدامللك, )ت: 449هـ( حتقيق: 

ال�ضعودية, الريا�س, ط2, 1423هـ. 
دار . 60 املحقق,  البخاري, )ت: 256هـ(  اإ�سماعيل  بن  البخاري, حممد   �سحيح 

طوق النجاة, ط1, 1422هـ. 
)ت: . 61 الني�سابوري  الق�سريي  احل�سن  اأبو  احلجاج  بن  م�سلم  م�سلم,  �سحيح 

261هـ(, املحقق: حممد فوؤاد عبدالباقي, دار اإحياء الرتاث العربي, بريوت. 
طبقات ال�سافعية تاأليف جمال الدين عبدالرحيم بن احل�سن الإ�سنوي املتوفى . 62

�سنة )772هـ( دار الكتب العلمية بريوت لبنان ط1, 1407هـ. 
 الطرق احلكمية, حممد بن اأبي بكر ابن قيم اجلوزية, )املتوفى 751هـ( مكتبة . 63

دار البيان, بدون طبعة وبدون تاريخ. 
الدويل . 64 االإ�ضلمي  الفقه  جممع  جملة  �ضمن  البار  علي  حممد  الطبي  العلج 

العدد ال�سابع اجلزء الثالث, 1412هـ. 
عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري, لأبي حممد حممود بن اأحمد بن مو�سى . 65

بن اأحمد بن ح�سني بدر الدين العينى, )ت: 855هـ( النا�سر: دار اإحياء الرتاث 
العربي - بريوت. 

بن . 66 علي  احل�ضن  اأبي  تاأليف  والريا�ضة  احل�ضب  زين  اأو  وال�ضيا�ضة  االأدب  عني 
العلمية  الكتب  دار  الهجري,  الثامن  القرن  اأعيان  بن هذيل من  عبدالرحمن 

بريوت لبنان, ط2, بدون تاريخ. 
الفتاوى الفقهية الكربى, املوؤلف: اأحمد بن حممد بن علي بن حجر الهيتمي, . 67

)ت: 982 هـ( النا�سر املكتبة الإ�سالمية. 
اللجنة . 68 الأولى,  املجموعة  والإفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  فتاوى 

الدائمة للبحوث العلمية واالإفتاء, جمع وترتيب اأحمد بن عبدالرزاق الدوي�س, 
د. ط, د. ت. 
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الفتاوى الهندية, جلنة علماء برئا�سة نظام الدين البلخي, النا�سر: دار الفكر, . 69
الطبعة2, 1310هـ. 

فتح الباري �سرح �سحيح البخاري: اأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين, )ت: . 70
852هـ( مكتبة دار ال�ضلم ط3, 1420هـ. 

اأحمد, )ت: . 71 بن  عبدالرحمن  ابن رجب,  البخاري,  �ضرح �ضحيح  الباري  فتح 
795هـ(, حتقيق, حممود �ضعبان واآخرون, ط1, املدينة املنورة, مكتبة الغرباء 

الأثرية, 1417هـ. 
بن . 72 حممد  بن  عبدالكرمي  القا�سم  لأبي  املعروف  الوجيز:  �سرح  العزيز  فتح 

عادل  وال�ضيخ  معو�س,  علي  ال�ضيخ  حتيق  623هـ(  )ت:  الرافعي,  عبدالكرمي 
اأحمد عبداملوجود, دار الكتب العلمية, ط1, 1417هـ. 

اأبو العبا�س �سهاب الدين اأحمد بن . 73 اأنواء الفروق,  اأنوار الربوق يف  الفروق = 
الكتب, بدون طبعة  القرايف, )ت: 684هـ( دار عامل  اإدري�س بن عبدالرحمن 

وبدون تاريخ. 
 فقه النوازل, بكر بن عبداهلل اأبو زيد, )ت: 1429هـ( موؤ�ض�ضة الر�ضالة, ط1,: . 74

1416هـ. 
القدير �سرح اجلامع ال�سغري, لزين الدين حممد املدعو بعبدالروؤوف . 75 في�س 

الكربى -  التجارية  املكتبة  النا�سر:  املناوي, )ت: 1031هـ(  العارفني  تاج  بن 
م�ضر, ط1, 1356هـ. 

 القب�س يف �ضرح موطاأ مالك بن اأن�س, القا�ضي حممد بن عبداهلل اأبو بكر بن . 76
العربي املعافري ال�سبيلي املالكي)ت: 543هـ(, النا�سر: دار الغرب الإ�سالمي, 

ط1, 1992هـ. 
بن . 77 عبدالعزيز  الدين  عز  حممد  اأبو  الأنام,  م�سالح  يف  الأحكام  قواعد   

عبدال�ضلم بن اأبي القا�ضم بن احل�ضن ال�ضلمي, امللقب ب�ضلطان العلماء )ت: 
660هـ(, مكتبة الكليات الأزهرية, 1414هـ. 
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القواعد لأبي بكر بن حممد بن عبداملوؤمن املعروف بـ )تقي الدين احل�سني(, . 78
بن  جربيل  د.  ال�سعالن,  عبداهلل  بن  عبدالرحمن  د.  حتقيق:  هـ(   829 )ت: 

حممد بن ح�ضن الب�ضيلي, مكتبة الر�ضد, الريا�س, ط1, 1418 هـ. 
القوانني الفقهية, لأبي القا�سم, حممد بن اأحمد بن حممد بن عبداهلل, ابن . 79

جزي الكلبي الغرناطي, )ت: 741هـ( دار الكتب العلمية ط1, 1418هـ 
الكايف يف فقه الإمام اأحمد, ملوفق الدين عبداهلل بن اأحمد بن قدامة املقد�سي . 80

)ت: 620هـ( دار الكتب العلمية ط1, 1414هـ. 
)ت: . 81 اجلرجاين  ال�سريف  الزين  علي  بن  حممد  بن  علي  التعريفات,  كتاب 

816هـ( املحقق: جماعة من العلماء دار الكتب العلمية بريوت - لبنان, ط1, 
1403هـ. 

ك�ساف القناع عن منت الإقناع,: من�سور بن يون�س البهوتى, )ت: 1051هـ( دار . 82
الكتب العلمية, بدون تاريخ. 

)ت: . 83 الرفعة,  بابن  املعروف  حممد  بن  اأحمد  التنبيه,  �سرح  يف  النبيه  كفاية 
710هـ( دار الكتب العلمية, ط1, 2009م. 

الكليات معجم يف امل�سطلحات اأيوب بن مو�سى الكفوي, )ت: 1094هـ( موؤ�س�سة . 84
الر�سالة بريوت, �سنة الن�سر: بدون. 

�سار . 85 دار  711هـ(  )ت:  الإفريقي,  منظور  بن  العالمة  لالإمام  العرب:  ل�سان 
ط1, بدون تاريخ. 

املب�ضوط, ملحمد بن اأحمد بن اأبي �ضهل �ضم�س االأئمة ال�ضرخ�ضي, )ت: 483هـ( . 86
دار املعرفة بدون طبعة, الن�سر 1414هـ. 

728هـ( . 87 )ت:  تيمية,  بن  عبداحلليم  بن  اأحمد  الدين  لتقي  الفتاوى,  جمموع 
العربية  اململكة  النبوية,  باملدينة  امل�سحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع  طعبة 

ال�سعودية عام 1416هـ. 
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اأبو زكريا حميي . 88 املجموع �سرح املهذب )مع تكملة ال�سبكي واملطيعي, املوؤلف: 
الدين يحيى بن �سرف النووي )ت: 676هـ( دار الفكر. 

بن . 89 حممد  العثيمني,  �سالح  بن  حممد  ال�سيخ  ف�سيلة  ور�سائل  فتاوى  جمموع 
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ص البحث ملخَّ

ة املتعلِّقة بنوازل الوباء,  عائر الَتّعبُّديَّ مو�سوع البحث: يتناول البحث اأحكام ال�سَّ

جائحة )فريو�س كورونا( امل�ستجد )كوفيد-19( اأمنوذًجا.

اأحكام  وبيان  ة,  الَتّعبُّديَّ عائر  بال�سَّ التعريف  اإلى  البحث  يهدف  البحث:  اأهداف 

ومنع  امل�ساجد,  اإغالق  وبيان حكم  انت�سار )فريو�س كورونا(.  �سالة اجلماعة حال 
ًتا حال انت�سار )فريو�س كورونا(. واف موؤقَّ العمرة والَطّ

منهج البحث: املنهج ال�ستقرائي, واملنهج الَتّحليلي.

اعون, ويجوز ترك  اأَنَّ )فريو�س كورونا( من الأوبئة ولي�س من الطَّ اأهُمّ النَّتائج: 

ًتا حال انت�سار )فريو�س كورونا(. �سالة اجلماعة, واإغالق امل�ساجد, ومنع العمرة موؤقَّ

ف�س ورعايتها, ومنها  اأهمُّ الَتّو�سيات: اتِّخاذ االإجراءات التي من �ضاأنها حفظ النَّ

ًتا, ملنع انت�ضار )فريو�س كورونا(. و�ضرورة تباعد  اإغلق امل�ضاجد, ومنع العمرة موؤقَّ
فوف يف �ضلة اجلماعة حال اخلوف من انت�ضار )فريو�س كورونا(. ال�ضُّ

عائر, نوازل الوباء, )فريو�س(, )كورونا(, )كوفيد 2019(. الكلمات املفتاحَيّة: ال�سَّ
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املقدمة

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ    ٺ     ٿٿ  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ   ڄ  ڃ( 
]�سباأ: 2-1[.

)ەئ  ەئ    : القائل  له,  �سريك  ل  وحده  اإِلَّ اهلل  اإله  ل  اأن  واأ�سهد 
مئ   حئ         جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ېئىئ   ېئ   ېئ      ۈئ   ۈئ   ۆئۆئ   ۇئ    ۇئ   وئ   وئ  

ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت  حت( ]الأنعام: 59[.

َل  ِتي  الَّ اِت  التَّامَّ اهلِل  “ِبَكِلَماِت  امل�ستعيذ:  ور�سوله  عبداهلِل  حممًدا  اأَنَّ  واأ�سهد 
َماِء,  ِزُل ِمَن ال�ضَّ ُيَجاِوُزُهنَّ َبرٌّ َواَل َفاِجٌر, ِمنجْ �َضرِّ َما َخَلَق, َوَذَراأَ َوَبَراأَ, َوِمنجْ �َضرِّ َما َينجْ
َها, َوِمنجْ �َضرِّ  ُرُج ِمنجْ �ِس, َوِمنجْ �َضرِّ َما َيخجْ أَرجْ ُرُج ِفيَها, َوِمنجْ �َضرِّ َما َذَراأَ يِف االجْ َوِمنجْ �َضرِّ َما َيعجْ
ا بعد:  ”)1(, اأَمَّ , َيا َرْحَمنمُ قمُ ِبَخرْيٍ لِّ َطاِرٍق اإِلَّ َطاِرًقا َيْطرمُ َهاِر, َوِمْن �َسرِّ كمُ ِفنَتِ اللَّْيِل َوالنَّ

نَّ  ريعة اخلامَتة؛ الأَ ملسو هيلع هللا ىلص هي ال�ضَّ ٍد  اأنزلها اهلل على نبيِّه حممَّ ريعة التي   فاإِنَّ ال�سَّ
�ضول اخلامَت؛ وعلى ذلك فل نبيَّ بعده, كما اأَنَّه ال �ضريعة غري  ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هو الرَّ

�سريعته التي اكتملت مببعثه ملسو هيلع هللا ىلص.

ريعة قد احتوت من النُّ�سو�س ما يعالج الوقائع  واإِذا كان الأمر كذلك فاإِنَّ تلك ال�سَّ
دة اإلى اأن يرث اهلل االأر�س  التي كانت يف ع�ضر التَّنزيل, وا�ضتوعبت احلوادث املتجدِّ

ومن عليها.
حه الألباين يف �سل�سلة  اأخرجه االإمام اأحمد يف م�ضنده ط الر�ضالة )202/24(, ح )15461(, و�سحَّ  )1(

الأحاديث ال�سحيحة )496/2(.
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ريعة فقال: )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   باع ال�سَّ ه ملسو هيلع هللا ىلص باتِّ وقد اأمر اهلل  نبيَّ
ته ما مل يرد  بيِّ ملسو هيلع هللا ىلص اأمٌر لأمَّ ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ( ]اجلاثية: 18[؛ واالأمر للنَّ
ريعة احتوى على الأحكام الثَّابتة التي  �س)1(, وجوهر ال�َسّ �سه به ول خم�سِّ ما يخ�سِّ
مان, وال باإحداثيَّات املكان, وال  ين واأ�ضوله؛ وهي ال تتاأثَّر بعوامل الزَّ متثِّل ُكلِّيات الدِّ
ل العادات, اأو اختلف االأعراف. واتَّ�ضمت با�ضتمالها  تتغريَّ بتقلُّب االأحوال, وال بتبدُّ
مان واملكان واحلال والعادات, ومن خللها  ر فيها الزَّ ة؛ التي يوؤثِّ على االأحكام املتغريِّ

وازل التي ل تقبل اجلمود, ول تعرف التَّوقُّف. ات والنَّ تمُعرف اأحكام امل�ستجَدّ

وازل, �سواًء كانت �سماويًة ل مدخل  ول يخفى اأَنَّه ل يخلو ع�سر من الع�سور من النَّ
ر العلماء الأ�سالف  لالإن�سان فيها, اأم كانت مكت�سبًة لالإن�سان فيها مدخل. وقد �سطَّ
على مدار تاريخ الإ�سالم موؤلَّفاٍت ور�سائَل وفتاوى يف نوازل ع�سورهم, منها ما حمَل 
اإلينا  ازلة؛ وقد و�ضل  ن ا�ضم احلادثة دون و�ضفها بالنَّ ازلة, ومنها ما ت�ضمَّ النَّ ا�ضم 

وازل والفتاوى والبحوث واملقاالت. , وبع�ضها �ضمن دواوين النَّ بع�ضها م�ضتقلًَّ

وازل, حتى قال  النَّ ِقلَّة  اأثٌر يف  وقد كان لثبات احلياة يف جملتها -فيما م�سى- 
احلا�ضر  ع�ضرنا  ويف  َق”)2(,  َواْحرَتَ َج  َن�سِ “ِعْلٌم  اإِنَّه:  الفقه  علم  عن  العلماء  بع�س 
ة التي اأَثَّرت على  ناعيَّ ا يف عقوده اخلم�ضة االأخرية -مع ظهور الثَّورة ال�ضِّ وخ�ضو�ضً
وازل؛ التي ا�ضتدعت درا�ضاٍت وبحوًثا واجتهاداٍت  خمتلف نواحي احلياة- كرثت النَّ
ا اأعاد للجتهاد  رعيَّة من اأدلَّتها التَّف�ضيليَّة؛ مَّ ن هو اأهٌل ال�ضتنباط االأحكام ال�ضَّ مَّ
دها  ته, وللم�سائل تعدُّ ته, وللفقه وهجه وح�سوره وفاعليَّ الفرديِّ واجلماعيِّ م�سروعيَّ
, وتنزيل االأحكام  , واالجتهاد املقا�ضديِّ دها؛ وفتح باًبا وا�ضًعا للتَّخريج الفقهيِّ وجتدُّ
رعيَّة, املتَّفق عليها واملختلف فيها, واعتبار  ة, واإعمال الأدلَّة ال�سَّ على الوقائع امل�ستجدَّ
َخَفَت �ضووؤه  اأَنجْ  واأعاد للأذهان مبداأ االجتهاد بعد  املوازنة بني امل�ضالح واملفا�ضد, 

عند جمٍع كبري من علماء املذاهب املتبوعة.
ينظر: العدة يف اأ�سول الفقه )318/1(.  )1(

املنثور يف القواعد الفقهية )72/1(.  )2(
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ابق, فقد  اأنواع من االأمرا�س مل تكن موجودًة يف ال�ضَّ مان  وقد ظهر يف هذا الزَّ
ت الأوبئة, وكرثمُ انت�سارها, ومن اآخرها ما اجتاح العامل من )الفريو�س( املو�سوم  تف�سَّ
بـ)فريو�س كورونا( امل�ستجد )كوفيد-19(, الذي انت�ضر يف �ضتَّى بقاع االأر�س منت�ضف 

العام الهجري احلايل )1441( املوافق )2020( للميالد.

نعي�ضها؛ وهذا  زلنا  ما  والتي  نوازل ع�ضرنا احلا�ضر؛  اأبرز  وهذه اجلائحة من 
)الفريو�س( ي�ضنَّف من االأمرا�س الفتاكة, التي امتدَّ اأثرها يف عموم جوانب احلياة 
ازلة  يا�ضيَّة؛ لكنَّ االأهمَّ من ذلك ما ترتَّب على هذه النَّ ة وال�ضِّ ة واالجتماعيَّ االقت�ضاديَّ
العلماء  من  ا�ضتدعى  ا  مَّ العبادات؛  م�ضائل  ببع�س  تعلَّقت  ة  احرتازيَّ قراراٍت  من 
رعيَّة عليها, ومعرفة حدود ما  والباحثني درا�ستها, وبذل الو�سع يف تنزيل الأحكام ال�سَّ
ة, التي حتتاج  خ�س ب�سببها, وما ل يجوز, وغريها من امل�سائل امل�ستجدَّ يجوز من الرُّ
ازلة؛ لذا جاء هذا البحث الذي اأ�ضميته:  اإلى بيان االأحكام الفقهية املتعِلّقة بهذه النَّ
امل�ستجد  الوباء، جائحة )فريو�ض كورونا)  بنوازل  املتعلِّقة  ديَّة  الَتّعبُّ عائر  ال�سَّ “اأحكام 
خلله  من  الأبنيِّ   , الفقهيِّ النَّظر  ا�ضتجلء  يف  به  م�ضارًكا  اأمنوذًجا”؛  )كوفيد-19) 

ة املتعلِّقة بنوازل هذه اجلائحة. بع�س الأحكام الفقهيَّ

اأ�سباب اختيار املو�سوع واأهمَيّته: 

ول, وعموم البلوى به.. 1 ريع بني الدُّ خطورة )فريو�س كورونا( وانت�ساره ال�َسّ
رعية املتعلِّقة بهذا )الفريو�س(.. 2 ة لالأحكام ال�سَّ ا�س املا�سَّ حاجة النَّ
بيان بع�س الأحكام الفقهَيّة املتعلِّقة به.. 3

م�سكلة البحث: 

ول جمموعة من  ريع لـ)فريو�س كورونا(, واتخاذ عدد من الدُّ ال�سَّ بعد النت�سار 
ة, ظهرت  عائر العامَّ االإجراءات للحدِّ من انت�ضاره, والتي من �ضمنها منع اإقامة ال�ضَّ

عائر ومنها:  بع�س الأ�سئلة حول بع�س الأحكام املتعلِّقة بهذه ال�سَّ

• لوات يف امل�سجد؟.	 ما حكم منع امل�ساب بـ)فريو�س كورونا( من اأداء ال�سَّ
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• حيح للم�سجد خوَف الإ�سابة بـ)فريو�س كورونا(؟.	 ما حكم عدم ذهاب ال�سَّ
• الة احرتاًزا من الإ�سابة بـ)فريو�س 	 ازات يف ال�سَّ امات والقفَّ ما حكم لب�س الكمَّ

كورونا(؟.

رعيَّة  وغري ذلك من الأ�سئلة, التي �سوف اأحاول الإجابة عليها, وبيان الأحكام ال�َسّ
املتعلِّقة بها من خالل هذا البحث.

حدود البحث: 

رة عن )فريو�س  مانيَّة: بيان الأحكام الفقهَيّة بناء على املعلومات املتوفِّ  احلدود الزَّ

كورونا( اإلى �سهر رم�سان عام )1441هـ(.

احلدود املو�سوعيَّة: يتناول البحث هذه املو�ضوعات: 

اعون.. 1 )فريو�س كورونا( بني الوباء والطَّ
عائر التَّعبُّديَّة حال انت�سار )فريو�س كورونا(.. 2 اأحكام ال�سَّ

اأهداف البحث: 

تعريف )فريو�س كورونا(. . 1
اعون؟. 2 بيان هل يدخل )فريو�س كورونا( حتت الوباء اأم الَطّ
الة حال انت�سار )فريو�س كورونا(.. 3 بيان اأحكام ال�سَّ
بيان حكم اإغالق امل�ساجد حال انت�سار )فريو�س كورونا(.. 4
بيان اأحكام الأذان حال انت�سار )فريو�س كورونا(.. 5
بيان اأحكام العمرة وامل�سجد احلرام حال انت�سار )فريو�س كورونا(.. 6

ابقة:  را�سات ال�َسّ الدِّ

مل اأجد من اأفرد هذا املو�ضوع ببحث علمي م�ضتقلٍّ حتَّى االآن, ولكن وجدت بع�س 
ة نواٍح, وهذه البحوث هي:  البحوث التي تت�سارك مع البحث من عدَّ
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د علي بالعو, تناول فيه الباحث بع�س امل�سائل  اأوًل: نوازل الأوبئة للدكتور/ حممَّ
الة واحلجِّ  ة املتعلِّقة بـ)فريو�س كورونا(, ثم تناول بع�س م�سائل ال�سَّ العقديَّ
م هذا الكتاب  كاة, وقد ن�َسّ الباحث يف بداية بحثه على اأََنّه: )مل يمُ�سمِّ والَزّ
ومالئمة  للواقع,  منا�سبة  �سنعته  جاءت  ا  واإِمنَّ اأكاديَيّة,  بحثَيّة  بطريقة 
اجلهات  بع�س  فتاوى  نقل  يف  اجتهد  وقد  الب�سرَيّة(,  به  مترُّ  الذي  رف  للَظّ
ا بحثي فقد تناولتمُ  بخ�سو�س اإغالق امل�ساجد وتعليق اجلمعة واجلماعة, اأَمَّ
بطريقة  احلرام  وامل�سجد  والعمرة  الة  وال�سَّ بالأذان  املتعلِّقة  الأحكام  فيه 
جيح. علمَيّة من خلل عر�س امل�ضاألة واخللف فيها, واأدَلّة كلِّ فريق, مع الرتَّ

الب�ضرية, جمًعا ودرا�ضة  التي ت�ضيب  ة املتعلِّقة باالأوبئة  ثانًيا: االأحكام الفقهيَّ
اإلى جملَّة  م  اماين, وهو بحث مقَدّ ال�َسّ د بن �سند  مقارنة, للدكتور/ حمَمّ
جامعة طيبة, �سنة )1440هـ(, تناول فيه الباحث الأحكام املتعلِّقة بالأوبئة 
التَّعامل  كيفَيّة  ببيان  الباحث  ختمه  ثم  واملواريث,  واجلنائز  الة  ال�سَّ يف 
بِّ احلديث. ويلحظ من ذلك وجود فوارق بني  مع االأوبئة بني الفقه والطِّ

بحثه وبحثي.

منهج البحث: 

املتعلِّقة  العلمَيّة  ة  املاَدّ جمع  على  القائم  ال�ستقرائي  املنهج  على  البحث  يعتمد 
باملو�ضوع من كتب الفقه, مع حتليلها.

اإجراءات البحث: 

�سم  بالرَّ كتابتها  مع  الآية,  ورقم  ورة,  ال�سُّ ا�سم  بذكر  القراآنية  الآيات  اأوًل: عزو 
العثماين.

حيحني, اأو يف اأحدهما  بوَيّة, فاإن كان احلديث يف ال�سَّ ثانًيا: تخريج الأحاديث الَنّ
ه. جته من مظانِّ اكتفيت بذلك, واإِلَّ خرَّ

ثالًثا: تخريج الآثار من امل�سادر الأ�سليَّة, واحلكم عليها ما اأمكن ذلك. 
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هات امل�سادر واملراجع الأ�سيلة.  رابًعا: العتماد على اأمُمَّ

ة اتَّبعت الآتي:  خام�ًسا: يف امل�سائل الفقهيَّ

ذكر ما اأقف عليه من الأقوال يف امل�ساألة, وبيان القائل بها من العلماء, . 1
ويكون عر�س اخللف بذكر املذاهب الفقهَيّة, مع ذكر اأدَلّة كلِّ قول وما 

يرد عليها من مناق�سة - قدر الإمكان -.

اجح؛ مع اأ�ضباب ترجيحه, ملحًظا التدرُّج يف . 2 اأختم االأقوال بالقول الرَّ
عر�س االأقوال و�ضواًل اإلى اأقواها.

توثيق االأقوال من كتب اأهل املذاهب الفقهَيّة, امل�ضهورة يف كلِّ مذهب.. 3

خطة البحث: 

وقد ق�ّسمته اإلى مقّدمة, ومتهيد, واأربعة مباحث, وخامتة: 

اعون, واملق�سود بجائحة )كورونا(  ة والوباء والطَّ عائر التَّعبُّديَّ التَّمهيد: يف حقيقة ال�سَّ
امل�ضتجد, وفيه خم�ضة مطالب: 

ة وبيان اأنواعها. عائر التَّعبُّديَّ ل: تعريف ال�ضَّ املطلب االأوَّ

اعون. املطلب الثَّاين: تعريف الوباء والطَّ

اعون. املطلب الثَّالث: الفرق بني الوباء والطَّ

ابع: الَتّعريف بجائحة )فريو�س كورونا( امل�ضتجد )كوفيد-19(. املطلب الرَّ

املطلب اخلام�س: كون )فريو�س كورونا( طاعوًنا اأو وباًء.

ل: اأحكام الأذان حال انت�سار )فريو�س كورونا(, وفيه مطلبان:  املبحث الأوَّ

داء يف االأذان: »�ضلُّوا يف رحالكم اأو بيوتكم« النت�ضار  ل: م�ضروعَيّة النِّ املطلب االأوَّ
)فريو�س كورونا(.

ن: »�ضلُّوا يف رحالكم اأو بيوتكم« من االأذان. املطلب الثَّاين: موطن قول املوؤذِّ
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)فريو�س  انت�سار  حال  واجلماعة  اجلمعة  واإقامة  الة  ال�سَّ اأحكام  الثَّاين:  املبحث 
كورونا(, وفيه اأربعة مطالب: 

لة لرفع وباء )فريو�س كورونا(. ل: حكم القنوت يف ال�ضَّ املطلب االأَوّ

حال النت�ضار )فريو�س كورونا(. لة يف الرِّ املطلب الَثّاين: حكم ال�ضَّ

النت�ضار  موؤقًتا  واجلماعة  اجلمعة  ومنع  امل�ضاجد  اإغلق  حكم  الَثّالث:  املطلب 
)فريو�س كورونا(.

ي )فريو�س كورونا(. ابع: حكم اإقامة �ضلة اجلمعة يف البيوت حال تف�ضِّ املطلب الَرّ

املبحث الَثّالث: اأحكام الحرتازات حال الإذن باإقامة اجلمعة واجلماعة يف امل�ساجد 
مع انت�ضار )فريو�س كورونا(, وفيه خم�ضة مطالب: 

فِّ الواحد اأثناء �ضلة اجلماعة  ل: حكم التَّباعد بني امل�ضلِّني يف ال�ضَّ املطلب االأوَّ
احرتاًزا من انت�سار )فريو�س كورونا(.

لة يف امل�ضجد. املطلب الثَّاين: حكم منع امل�ضاب بـ)فريو�س كورونا( من ال�ضَّ

بامل�ضجد خوف  اأداء �ضلة اجلماعة  حيح عن  ال�ضَّ الثَّالث: حكم تخلُّف  املطلب 
الإ�سابة بـ)فريو�س كورونا(.

لة. امات يف ال�ضَّ ابع: حكم لب�س الكمَّ املطلب الرَّ

لة. ازات اأثناء ال�ضَّ املطلب اخلام�س: حكم لب�س القَفّ

ابع: اأحكام العمرة وامل�سجد احلرام حال انت�سار )فريو�س كورونا(, وفيه  املبحث الَرّ
ثلثة مطالب: 

واف والعمرة موؤقًتا ب�ضبب انت�ضار )فريو�س كورونا(. ل: حكم منع الطَّ املطلب االأَوّ

املطلب الثَّاين: اإغلق امل�ضجد احلرام موؤقًتا حال انت�ضار )فريو�س كورونا(.

ًتا  موؤقَّ اليماين  كن  الرُّ وا�ضتلم  االأ�ضود,  تقبيل احلجر  املنع من  الثَّالث:  املطلب 
اأثناء انت�سار )فريو�س كورونا(.
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تائج, والتَّو�ضيات. اخلامتة: وت�ضتمل على اأهمِّ الَنّ

فهر�س امل�سادر واملراجع.

ه  يخطُّ ما  واب  بال�سَّ د  �سدِّ ويمُ قلمي,  مداد  يف  احلقَّ  يجري  اأن    اهلل  �سائاًل 
ٍد, وعلى  نا حممَّ بناين؛ اإِنَّه ويلُّ ذلك والقادر عليه, و�ضلَّى اهلل و�ضلَّم وبارك على نبيِّ

ين. مني, ومن تبعه باإح�ساٍن واقتداٍء اإلى يوم الدِّ يِّبني, و�سحبه املكرَّ اآله الطَّ
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التَّمهيد

اعون، واملق�سود  ة والوباء والطَّ ديَّ عائر التَّعبُّ يف حقيقة ال�سَّ
بجائحة )كورونا( امل�ستجد

ل املطلب االأَوّ
ة وبيان اأنواعها ديَّ عائر التَّعبُّ تعريف ال�سَّ

تعريفها لغة:. 1

عرية: العالمة, وهي كلُّ  اللُّغة جمع �سعرية: وهي العالئم: وال�َسّ عائر يف  ال�سَّ
اهرة  عل َعلًما لطاعة اهلل �سبحانه وتعالى, و�سعائر اهلل معامل دينه الَظّ ما جمُ

داته)1(. ومتعبَّ

تعريفها ا�سطالًحا:. 2

العبادات على �سبيل ال�ستهار, كالأذان, واجلماعة,  من  ى  يوؤَدّ ما  كلُّ  “هي 
واجلمعة, و�ضلة العيد, واالأ�ضحية, وقيل: هي ما ُجعل َعَلًما على طاعة اهللَّ 

تعالى”)2(.

بيان اأنواع �سعائر الإ�سالم:. 3

واللَّيلة,  اليوم  يف  ى  يوؤدَّ الذي  فمنها  عة,  ومتنوِّ دة  متعدِّ الإ�سالم  يف  عائر  ال�سَّ
ى يف االأ�ضبوع مرًة واحدًة ك�ضلة  لوات اخلم�س واالأذان لها, ومنها ما يوؤدَّ كال�ضَّ
تني  يام, ومنها ما يكون مرَّ ًة واحدًة كال�سِّ اجلمعة, ومنها ما يكون يف العام مَرّ

ًة واحدة كاحلجِّ والعمرة. يف العام كالعيدين, ومنها ما يكون يف العمر مرَّ
ينظر: ل�سان العرب )414/4(, ف�سل ال�سني املعجمة.  )1(

رد املحتار على الدر املختار )21/1(.  )2(
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املطلب الَثّاين
اعون تعريف الوباء والطَّ

اعون:  ل: تعريف الطَّ الفرع االأوَّ

اعون طريقتان:  للعلماء يف تعريف الطَّ

ريقة االأولى: الطَّ

وا�ضع  ُمعٍد,  مر�س  كلَّ  ي�ضمل  وبهذا  املهلك,  العامِّ  باملر�س  اعون  الطَّ تعريف 
, وقد ذهب اإلى ذلك عدد من العلماء, وتنوَّعت عبارتهم  ي للموت العامِّ االنت�ضار يوؤدِّ

يف ذلك: 

, كما فعل: ابن االأثري, وابن منظور)1(. ومنهم  فمنهم من عرَبّ عنه: باملر�س العامِّ
من عرَبّ عنه بالوباء, كما فعل: الكرماين, والعيني)2(. ومعلوٌم اأَنَّ الوباء ل يطلق اإِلَّ 

. , وعلى ذلك يكون مرادًفا الإطلقه على املر�س العامِّ على ما عمَّ

ريقة الثَّانية: الطَّ

انتفاخ  عنه  وينتج  القاتلة,  املعدية  االأمرا�س  من  خا�سٍّ  بنوع  اعون  الطَّ تعريف 
خوة,  جها, ويف الغالب تكون هذه االأورام خلف االأذن واالآباط واللُّحوم الرَّ الغدد وتوهُّ
والقا�ضي  ووي,  والنَّ عبدالرب,  ابن  ذلك  اإلى  وقد ذهب  وبثور جلديَّة,  قروح  ويتبعها 

م, وابن حجر الع�ضقلين)3(. عيا�س, وابن القيِّ

اعون مع كونه حقيقة  وقد ذكر ابن حجر الع�سقالين وابن حجر الهيتمي اأَنَّ الطَّ
ينظر: النهاية يف غريب احلديث واالأثر )127/3(؛ ل�ضان العرب )267/13( ف�ضل الطاء املهملة, الكواكب   )1(

الدراري �سرح �سحيح البخاري )42/5(, )69/9(, عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري )171/5(.
�سحيح  �سرح  القاري  عمدة   ,)69/9(  ,)42/5( البخاري  �ضحيح  �ضرح  الدراري  الكواكب  ينظر:   )2(

البخاري )171/5(.
ينظر: ال�ستذكار )68/3(؛ تهذيب االأ�ضماء واللغات )187/3(؛ اإكمال املعلم )132/7(؛ الطب النبوي   )3(

)�س: 31(؛ فتح الباري, البن حجر )180/10(.
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املجاز؛  بطريق  االأوبئة  من  غريه  على  ُيطلق  قد  اأَنَّه  اإِالَّ  املذكور,  باملر�س  ة  خمت�ضَّ
ال�ضرتاكهما يف عموم املر�س به اأو كرثة املوت)1(.

به بكترييا حيوانَيّة  اعون باأَنَّه: “مر�س ت�ضبِّ ة الطَّ ة العامليَّ َحّ وعّرفت منظمة ال�سِّ
ذاذ  اعون عن طريق لدغ الرباغيث امل�سابة, اأو املالم�سة, اأو بالَرّ املن�ساأ, وينتقل الطَّ

اعون الرئوي”)2(. �ضيِّ للم�ضاب بالَطّ اخلارج من اجلهاز الَتّنفُّ

الفرع الَثّاين: تعريف الوباء:

ف القدماء الوباء بتعريفات تختلف يف عبارتها, وتتَّفق يف م�سمونها, ومنها:  عرَّ

ة  في�س بقوله: “الوباء ف�ضاد يعر�س جلوهر الهواء, الأ�ضباب �ضماويَّ فه ابن النَّ عرَّ
اأو اأر�ضيَّة, كاملاء االآ�ضن, واجليف الكثرية”)3(.

ا�س يف جهة من االأر�س, دون �ضائر اجلهات,  ا باأَنَّه: “مر�س الكثري من النَّ ف اأي�سً رِّ وعمُ
ويكون خمالًفا للمعتاد من االأمرا�س يف الكرثة وغريها, ويكون نوًعا واحًدا”)4(.

من  كبرًيا  عدًدا  ي�ضيب  مر�س  “كلُّ  باأَنَّه:  احلديثة  بيَّة  الطِّ املو�سوعة  َفْتهمُ  وَعرَّ
عدًدا  املر�س  اأ�ضاب  فاإن  من,  الزَّ من  ق�ضرية  ة  مدَّ يف  واحدة,  منطقة  يف  ا�س,  الَنّ

ي وباًء عاملًيا”)5(. مِّ ة �سا�سعة, �سمُ ا�س يف منطقة جغرافيَّ عظيًما من النَّ

املطلب الثَّالث
اعون الفرق بني الوباء والطَّ

اهني يف تعريفهما:  اعون, نلحظ اجتِّ ابقة للوباء والطَّ عند الَنّظر يف الَتّعريفات ال�ضَّ
ينظر: فتح الباري, لبن حجر )180/10( الفتاوى الفقهية الكربى, لبن حجر الهيتمي )27/4(.  )1(

https://www.who.int/features/qa/plague/ar/ :موقع منظمة ال�سحة العاملية, على الرابط الآتي  )2(
تاج العرو�س )478/1(, )ف�سل الواو, مع الهمزة(, مادة: )وباأ(.  )3(

�سرح خمت�سر خليل )155/4(.  )4(
املو�سوعة الطبية احلديثة )1894/13(.  )5(
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�سينا:  ابن  قول  ظاهر  وهو  والوباء,  اعون  الطَّ بني  التَّطابق  يرى  ل:  الأوَّ اه  الجتِّ
وباء,  اأَنَّه  اعون  الطَّ على  اأمُطلق  َثّم  ومن  الوباء,  عند  تكرث  واعني  “والطَّ

وبالعك�س”)1(.

ا مطلًقا, فكلُّ طاعوٍن  اعون عموًما وخ�سو�سً اأَنَّ بني الوباء والَطّ اه الثَّاين:  الجتِّ
من  وق�سم  الوباء,  اأنواع  من  نوع  اعون  فالَطّ طاعوًنا,  َوَباٍء  كلُّ  ولي�س  َوَباٌء, 

اأق�سامه)2(.

ومن ثمرة هذا التَّفريق ما يرتتَّب عليه من اأحكام؛ منها: “جواز رجوع من اأراد 
منع  من  هي  ا  واإِمنَّ رية,  الطِّ من  لي�س  ذلك  واأََنّ  اعون,  الطَّ بها  اأَنَّ  فعلم  بلدة  دخول 
اعون ببلٍد هو فيها من  ريعة..., ]و[ منعمُ من وقع الطَّ الإلقاء اإلى التَّهلكة, اأو �سدِّ الذَّ

اخلروج منها”)3(, ولي�س كذلك غريه من الوباء.

اعون, بن�سِّ حديث ر�ضول  ابر املحت�ضب يف الطَّ هيد لل�ضَّ ومنها: احلكم باأجر ال�ضَّ
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص)4(, ولي�س كذلك يف غريه من الأوبئة واإن ح�سل فيها الأجر.

ملسو هيلع هللا ىلص)5(,  اعون بن�سِّ حديث ر�سول اهلل  هادة ملن مات يف الطَّ ومنها: احلكم بال�َسّ
بالوباء على  املوت  يقي�س  الوباء, وحتَّى عند من  ولي�س كذلك فيمن مات بغريه من 

الفتاوى الكربى, لبن حجر الهيتمي )12/4(.  )1(
ينظر: ال�سرح ال�سوتي لزاد امل�ستقنع - لبن عثيمني )5671/1(, )2476/2(.  )2(

فتح الباري لبن حجر )187/10(.  )3(
َمْن  َعَلى  مُ  َيْبَعثمُهمُ اهللَّ َعَذاًبا  »َكاَن  َفَقاَل:  وِن,  اعمُ الطَّ َعِن  ملسو هيلع هللا ىلص   ِ وَل اهللَّ َر�سمُ �َساأََلْت  َها  اأَنَّ   َعاِئ�َسَة  فَعْن   )4(
جمُ ِمَن الَبَلِد,  ثمُ ِفيِه َل َيْخرمُ كمُ ونمُ ِفيِه, َوَيْ ونمُ يِف َبَلٍد َيكمُ وؤِْمِننَي, َما ِمْن َعْبٍد َيكمُ مُ َرْحَمًة ِلْلممُ , َفَجَعَلهمُ اهللَّ َي�َساءمُ
ِر �َضِهيٍد«. اأخرجه البخاري يف  ُل اأَججْ ُ َلُه, اإِالَّ َكاَن َلُه ِمثجْ يُبُه اإِالَّ َما َكَتَب اهللَّ ُه اَل ُي�ضِ َلُم اأَنَّ َت�ِضًبا, َيعجْ اِبًرا حُمجْ �ضَ

�سحيحه )127/8(, كتاب القدر, باب {قل لن ي�ضيبنا اإال ما كتب اهلل لنا}, ح)6619(.
ِتَل يِف  وَل اهلِل, َمْن قمُ ْم؟«, َقالمُوا: َيا َر�سمُ ِهيَد ِفيكمُ وَن ال�سَّ دُّ ولمُ اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َما َتعمُ َرْيَرَة, َقاَل: َقاَل َر�سمُ فَعْن اأَِبي همُ  )5(
ِتَل يِف  وَل اهلِل؟ َقاَل: »َمْن قمُ ْم َيا َر�سمُ ِتي اإًِذا َلَقِليٌل«, َقالمُوا: َفَمْن همُ َهَداَء اأمُمَّ َو �َسِهيٌد, َقاَل: »اإِنَّ �سمُ �َسِبيِل اهلِل َفهمُ
َو �َسِهيٌد, َوَمْن َماَت  وِن َفهمُ اعمُ َو �َسِهيٌد, َوَمْن َماَت يِف الطَّ َو �َسِهيٌد, َوَمْن َماَت يِف �َسِبيِل اهلِل َفهمُ �َسِبيِل اهلِل َفهمُ
اأنه قال: »َواْلَغِريقمُ �َسِهيٌد«.  َو �َسِهيٌد«, قال ابن مق�سم: اأ�سهد على اأبيك يف هذا احلديث  يِف اْلَبْطِن َفهمُ

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه )1521/3(, كتاب الإمارة, باب بيان ال�سهداء, ح)1915(.
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اللة, وحكم االأوبئة  , وهو هنا قطعيُّ الدِّ اعون دلَّ عليه النَّ�سُّ اعون؛ فاإِنَّ حكم الطَّ الطَّ
هادة ملن  للة, وقد يدخل يف النَّهي عن احلكم بال�سَّ يُّ الدِّ م�ستخرٌج بالقيا�س, وهو ظنِّ

. مل يرد يف �ضاأنه ن�سٌّ

ابع املطلب الَرّ
الَتّعريف بجائحة )فريو�ض كورونا( امل�ستجد )كوفيد-19(

ب املر�س  )فريو�ضات كورونا( هي ف�ضيلة كبرية من )الفريو�ضات( التي قد ت�ضبِّ
للحيوان والإن�سان. 

حاالت  الب�ضر  لدى  ت�ضبِّب  كورونا(  )فريو�ضات  من  عدًدا  اأَنَّ  ًيا  �ضحِّ ثبت  ا  ومَّ
ائعة اإلى االأمرا�س  , التي ترتاوح ِحّدتها من نزالت الربد ال�ضَّ �ضيِّ عدوى اجلهاز التَّنفُّ
ة  �ضيَّة احلادَّ �ضيَّة, واملتلزمة التَّنفُّ رق االأو�ضط التَّنفُّ االأ�ضدِّ �ضرًرا, مثل متلزمة ال�ضَّ

ار�س(.  الوخيمة )ال�سَّ

وي�ضبِّب )فريو�س كورونا( املُكت�ضف موؤخًرا مر�س )فريو�س كوروناكوفيد-19(, وهو 
يجْن  مر�س معٍد, ومل يكن هناك اأي علم بوجود هذا )الفريو�س( وهذا املر�س املُ�ضَتَجدَّ

قبل اندلعه يف مدينة يوهان ال�سينية يف �سنة 1441هـ, دي�سمرب 2019م)1(.

املطلب اخلام�ض
كون )فريو�ض كورونا( طاعوًنا اأو وباًء

اعون, يقع اخللف يف ت�ضنيف  م من االختلف يف تعريف الَطّ  بناًء على ما تقَدّ
اعون؟  )فريو�س كورونا( هل هو من الأوبئة اأم من الطَّ

االأمرا�س  من  فلأَنَّه  اعون؛  الَطّ حكم  يف  كورونا(  )فريو�س  اأََنّ  اإلى  ذهب  فمن 
https://www.who.int/ar/emergencies/ :ينظر: موقع منظمة ال�سحة العاملية. على الرابط الآتي  )1(

diseases/novel-coronavirus-2019
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اأ�سكال  من  العامليَّة  ة  حَّ ال�سِّ مة  منظَّ ذكرته  ملا  وبالنَّظر  النت�سار,  �سريعة  الفَتّاكة, 
اعون؛  وع الثَّالث من اأنواع الطَّ اعون, فاإِنَّ )فريو�س كورونا( ي�ضبه اأن يكون من النَّ الطَّ
اعون الرئوي)1(. والأرجح عندي اأَنَّ )فريو�س كورونا( من الأوبئة ولي�س  اأََل وهو الطَّ

اعون؛ وذلك للآتي:  من الَطّ

ل . 1 وهذا  اْلَبِعرِي«,  ِة  دَّ َكغمُ ٌة  دَّ »غمُ باأََنّه:  ة  بويَّ النَّ ة  نَّ ال�سُّ يف  اعون  الَطّ و�سف  جاء 
اهلِل  ولمُ  َر�سمُ َقاَل  قالت:    عائ�ضة  فعن  كورونا(؛  ينطبق على )فريو�س 
ْعنمُ  وَل اهلِل, َهَذا الطَّ : َيا َر�سمُ ْلتمُ وِن«, قمُ اعمُ ْعِن َوالطَّ ِتي اإِلَّ ِبالطَّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َتْفَنى اأمُمَّ
ِهيِد,  َكال�سَّ ِبَها  امْلمُِقيممُ  اْلَبِعرِي,  ِة  دَّ َكغمُ ٌة  دَّ »غمُ َقاَل:  ؟  ونمُ اعمُ الطَّ َفَما   , َعَرْفَناهمُ َقْد 

ْحِف«)2(. َواْلَفارُّ ِمْنَها َكاْلَفارِّ ِمَن الزَّ

اعون نوع خا�سٌّ من اأنواع االأوبئة, وال تنطبق اأو�ضافه على )فريو�س . 2 اأَنَّ الطَّ
كورونا( املعا�سر. 

ة على م�ستوى . 3 حَّ لل�سِّ مة  اأعلى منظَّ العامليَّة -وهي  ة  حَّ ال�سِّ مة  منَظّ ت�سنيف 
العامل- لـ)فريو�س كورونا( على اأَنَّه وباء ولي�س طاعوًنا)3(.

ة �سنني وكذلك الآن, ومن . 4 بويَّة قبل عدَّ دخول هذا )الفريو�س( اإلى املدينة النَّ
 , هريرة  اأبي  فعن  رة,  املنوَّ املدينة  دخول  عدم  اعون  الطَّ خ�سائ�س 
 , ونمُ اعمُ لمَُها الطَّ َيْدخمُ َل  َماَلِئَكٌة  امَلِديَنِة  اأَْنَقاِب  ملسو هيلع هللا ىلص: »َعَلى  قال: قال ر�سول اهلل 

.)4(» المُ جَّ َوَل الدَّ
https://www.who.int/ar/emergencies/ :ينظر: موقع منظمة ال�سحة العاملية. على الرابط الآتي  )1(

diseases/novel-coronavirus-2019

قو امل�سند. ح اإ�سناده حمقِّ اأخرجه االإمام اأحمد يف م�ضنده - ط الر�ضالة )53/42(, ح)25118(, و�سحَّ  )2(
https://www.who.int/ar/emergencies/ :ينظر: موقع منظمة ال�سحة العاملية. على الرابط الآتي  )3(

diseases/novel-coronavirus-2019

اعون املدينة, ح)1880(,  اأخرجه البخاري يف �سحيحه )22/3(, يف كتاب: الفنت, باب: ل يدخل الطَّ  )4(
ال  جَّ اعون والَدّ وم�سلم يف �سحيحه )1005/2(, يف كتاب: احلج, باب: �سيانة املدينة من دخول الَطّ

ا, وهو: »املدينة ومكة = اعون ل يدخل مكة اأي�سً اإليها, ح)1379(. وقد ورد حديث يدل على اأن الطَّ
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بع�س  يف  اعون  الطَّ مع  ي�سرتك  اأَنَّه  اإِلَّ  الأوبئة,  من  كورونا(  )فريو�س  كون  ومع 
اخل�ضائ�س املر�ضَيّة, ومنها: 

فله . 1 ا,  اأي�سً عٍد  ممُ كورونا(  و)فريو�س  عٍد,  ممُ اعون  فالطَّ النت�سار:  طريقة 
ذاذ الذي يخرج  اخل�ضائ�س نف�ضها من كونه ينت�ضر عن طريق ا�ضتن�ضاق الرَّ

من امل�ضاب باملر�س.

ة . 2 �سرعة النت�سار: لأَنَّ )فريو�س كورونا( قد ينت�سر يف م�ساحة وا�سعة, يف مَدّ
زمنيَّة ق�سرية جًدا قد ل تتجاوز �ساعات قليلة.

ا�س يف وقت واحد اإذا مل ُيتدارك.. 3 عموم امل�ضاب به: فهو ي�ضيب الكثري من النَّ

قد يح�سل ب�سببه املوت الكثري)1(.. 4

من  ي�سنَّف  ول  الأوبئة  من  عدُّ  يمُ كورونا(  )فريو�س  كان  واإن  فاإِنَّه  م  تقدَّ ما  ومع 
“ما  الفقهية:  بالقاعدة  عمًل  اعون؛  الطَّ يكون يف حكم  اأن  اأَنَّه ميكن  اإِالَّ  واعني  الطَّ

يء يمُعطى حكمه”)2(؛ فيلحق احلكم مبا قاربه. قارب ال�سَّ

اعون«. رواه البخاري يف  ال وال الطَّ جَّ = حمفوفتان بامللئكة, على كل نقب منها ملك, ال يدخلها الدَّ
التاريخ الكبري )2099( من طريق فليح بن �سليمان عن عمر بن العالء عن اأبيه عن اأبي هريرة به. 
ومدار هذه الرواية على فليح بن �ضليمان, وهو واإن اأخرج له ال�ضيخان, فقد �ضعّفه ابن معني, واأبو حامت, 
واأبو داود, والن�ضائي, واأبو زرعة الرازي. فمثله ال ُيقبل تفرده, وقد تفرد بهذه الرواية وال متابع له فيها؛ 
ا, واإ�سناده  اعون ل يدخل مكة اأي�سً ولذلك قال ابن امللقن يف التو�ضيح )472/27(: “وقد ورد اأن الطَّ

�ضعيف” ينظر: تهذيب الكمال, املزي )319/23(.
ينظر: املو�سوعة العربية العاملية )108/23(.  )1(

ينظر: املنثور للزرك�سي )144/3(, الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي )182/1(.  )2(
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ل املبحث االأَوّ
اأحكام االأذان حال انت�سار )فريو�ض كورونا(

ل املطلب االأوَّ
لُّْوا يف ِرَحاِلُكْم« اأو »بيوتكم« النت�سار  ة النِّداء يف االأذان: »�سَ م�سروعيَّ

)فريو�ض كورونا(

اأو  ْم«,  ِرَحاِلكمُ يف  لُّْوا  »�سَ ن:  املوؤذِّ بقول  الأذان  يف  داء  النِّ ة  م�سروعيَّ يف  الأ�سل 
لُّْوا  ْجنان)1(, ثم قال: »�سَ ن ابن عمر يف ليلة باردة ب�سَ »بيوتكم«, ما رواه نافع, قال: اأََذّ
ن, ثم يقول على اإثره:  ًنا يوؤذِّ ْم«, فاأخربنا اأََنّ ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان ياأمر موؤذِّ يف ِرَحاِلكمُ
فر)2(. وهذا احلديث موؤذن  َحاِل« يف الَلّيلة الباردة, اأو املطرية يف ال�سَّ لُّْوا يف الرِّ »اأََل �سَ
حال املنازل �سواء كانت من حجر ومدر  بلطف اهلل  وتخفيفه عن عباده)3(. والرِّ

وخ�ضب, اأو �ضعر و�ضوف ووبر وغريها, واحدها رحل)4(.

املطلب الثَّاين
لُّْوا يف ِرَحاِلُكْم« اأو »بيوتكم« من االأذان ن: »�سَ موطن قول املوؤذِّ

َحاِل« من االأذان: هل تقال يف  ا يف الرِّ لُّوجْ ن: »�ضَ اختلف الفقهاء يف مو�ضع قول املوؤذِّ
َنان: حّرة م�ضتطيلة �ضمال مكة املكرمة من ال�ضرق اإلى الغرب, على م�ضافة )54( كياًل على طريق  ججْ �ضَ  )1(
اإلى  ة املمُْح�ِسنّية, ينق�سم عنها �سيل وادي الهدة, وير بها الطريق من مكة  املدينة, تعرف اليوم بحَرّ
ة املمُْح�ِسنّية. ينظر: معامل مكة  ا: حَرّ املدينة, وتعرف كذلك بخ�سم املمُْح�ِسنّية, وكذلك احلرة ت�سمى اأي�سً

التاأريخية والأثرية )�س: 159(, معجم املعامل اجلغرافية يف ال�سرية النبوية )�س: 183(.
اإذا كانوا جماعة...,  للم�سافر  الأذان  الأذان, باب:  البخاري يف �سحيحه )129/1(, كتاب:  اأخرجه   )2(
يف  ال�سالة  باب:  وق�سرها,  امل�سافرين  �سالة  كتاب:  يف   ,)484/1( �ضحيحه  يف  وم�ضلم  ح)63(؛ 

الرحال يف املطر, ح)697(.
الإف�ساح عن معاين ال�سحاح )93/4(.  )3(

املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج )207/5(.  )4(
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اأثناء الأذان, اأم بعد الفراغ منه؟ على قولني م�سهورين: 

القول االأوَّل:

َحاِل« يكون اأثناء الأذان بعد احليعلتني)1(, وهو ظاهر حديث  لُّْوا يف الرِّ اأَنَّ قول: »�سَ
بحديث  وا�ستدلُّوا   ,)2( الأمِّ يف  افعي  ال�سَّ الإمام  قويل  اأحد  وهو   , ا�ٍس  عبَّ ابن 
ن حيَّ على  ا بلغ املوؤذِّ ا�س يف يوم َرْدغ)3(, فلمَّ عبداهلل بن احلارث, قال: خطبنا ابن عبَّ
بع�س,  اإلى  بع�سهم  القوم  َحاِل«, فنظر  الرِّ اَلةمُ يف  »ال�سَّ ينادي:  اأَْن  فاأمره  الة,  ال�سَّ

فقال: »َفَعَل هذا من هو خرٌي منه واإَِنّها َعْزَمة«)4(.

افعي؛ فاإِنَّه قال يف كتابه: اإذا كانت ليلة مطرية,  قال ابن رجب: “وكذا فهمه ال�ضَّ
 ,» ا يف ِرَحاِلُكمجْ لُّوجْ ن اإذا فرغ من اأذانه: »اأَاَل �ضَ اأو ذات ريح وظلمة ي�ضتحب اأن يقول املوؤذِّ

فاإِْن قاله يف اأثناء الأذان بعد احليعلة فال باأ�س”)5(.

القول الثَّاين:

الأذان)6(, وهو ظاهر حديث  الفراغ من  بعد  يكون  َحاِل«  الرِّ لُّْوا يف  »�سَ قول:  اأَنَّ 
ابن عبدالرب)7(,  ا�ضتظهره  ما  االإمام مالك على  , وظاهر مذهب  ابن عمر 
ة,  افعيِّ ال�سَّ بع�س  قال  وبه  قوليه)9(,  اأحد  يف  افعي  ال�سَّ ه  ا�ستحبَّ وقد  والعراقي)8(, 

املحلى )195/2(.  )1(
ينظر: الأم لل�سافعي )108/1(.  )2(

, والوحلمُ ال�سديد. ينظر: ال�سحاح تاج اللغة و�سحاح العربية )1318/4(. ْدغ: املاءمُ والطنيمُ الرَّ  )3(
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه )485/1(, كتاب: �سالة امل�سافرين وق�سرها, باب: ال�سالة يف الرحال يف   )4(

املطر, ح)699(.
فتح الباري �ضرح �ضحيح البخاري, البن رجب )304/5(, وينظر: الأم لل�سافعي )108/1(.  )5(

املو�سوعة الكويتية )362/2(.  )6(
ينظر: التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد )275/13(.  )7(

ينظر: طرح الترثيب يف �ضرح التقريب )319/2(.  )8(
ينظر: الأم لل�سافعي )108/1(.  )9(
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الإمام  ا�سي)1(, وا�ستح�سنه  وال�سَّ يدلين, والبندنيجي,  اإمام احلرمني, وال�سَّ منهم: 
ووي)2(. النَّ

ويظهر من خالل احلديث الذي اأخرجه البخاري وهو اأََنّ ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان ياأمر 
َحاِل« يف اللَّيلة الباردة, اأو املطرية  لُّْوا يف الرِّ ن, ثم يقول على اإثره: »اأََل �سَ ًنا يوؤذِّ موؤذِّ
الة يف ليلة ذات برد وريح  فر, وكذلك يف حديث عن ابن عمر, اأَنَّه نادى بال�سَّ يف ال�سَّ
�ستفاد من هذه الأحاديث اأَنَّ  ْم«)3(, يمُ لُّْوا يف ِرَحاِلكمُ ومطر, فقال يف اآخر ندائه: »اأََل �سَ
ووي: “لكن قوله بعده اأح�ضن؛ ليبقى نظم  القول املذكور كان بعد فراغ الأذان. قال الَنّ

االأذان على و�ضعه”)4(.

اجح: والرَّ

ة, ول منافاة بني  نَّ اأن يقال باأَنَّ الأمر يف هذا وا�سع, فقد ثبت هذا وهذا يف ال�سُّ
اأثنائه؛ لثبوت  الأحاديث الواردة يف ذلك, فالكلُّ �سحيح)5(. فيجوز بعد االأذان ويف 

ة)6(؛ “لأََنّ هذا جرى يف وقٍت, وذلك يف وقٍت, وكالهما �سحيح”)7(. نَّ ال�سُّ

ينظر: طرح الترثيب يف �ضرح التقريب )319/2(.  )1(
املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج )207/5(  )2(

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه )484/1(, كتاب: �سالة امل�سافرين وق�سرها, باب: ال�سالة يف الرحال يف   )3(
املطر, ح)697(.

املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج )207/5(  )4(
ر )194/1(. الِفقهمُ املَي�سَّ  )5(

ينظر: املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج )207/5(.  )6(
املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج )207/5(  )7(
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املبحث الثَّاين

الة واإقامة اجلمعة واجلماعة حال انت�سار )فريو�ض  اأحكام ال�سَّ
كورونا(

ل املطلب االأَوّ
الة لرفع وباء )فريو�ض كورونا( حكم القنوت يف ال�سَّ

اختلف الفقهاء يف حكم القنوت لرفع الوباء -ويدخل فيه وباء )كورونا(- على 
قولني: 

ل: القول االأَوّ

افعيَّة)2(. ال ُي�ضرع القنوت لرفع الوباء. وهذا مذهب احلنابلة)1(, وبع�س ال�سَّ

اأدلَّتهم: 

اعون وقع يف زمن عمر , ومع ذلك مل يقنتوا لرفعه)3(. ل: اأن الطَّ ليل الأوَّ الَدّ

املناق�سة: 

لف عدم الوقوع. قل عن ال�َسّ اأوًل: ل يلزم من عدم النَّ

هادة. ا تركوا القنوت اإيثاًرا لل�َضّ ثانًيا: على الَتّ�ضليم بذلك؛ فرمبَّ

بيِّ ملسو هيلع هللا ىلص:  �ساأل رفعه)4(؛ لقول النَّ اعون �سهادة, فال يمُ اأََنّ املوت بالَطّ ليل الَثّاين:  الَدّ
ينظر: الفروع )367/2(؛ ك�ضاف القناع )421/1(؛ االإن�ضاف )175/2(.  )1(

ينظر: رو�ضة الطالبني )254/1(؛ نهاية املحتاج )508/1(.  )2(
ينظر: الفروع )367/2(.  )3(

ينظر: املرجع ال�سابق )367/2(.  )4(
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ِهيُد يِف  ِم, َوال�ضَّ اِحُب الَهدجْ ُطوُن, َوالَغِريُق, َو�ضَ ُعوُن, َوامَلبجْ �َضٌة: امَلطجْ َهَداُء َخمجْ »ال�ضُّ
�َسِبيِل اهلِل«)1(.

اأَنَّه  مع  لها  فيمُقنت   , العدوِّ لنازلة  بالقنوت  نَتق�س  ممُ ا�ستدللهم  املناق�سة: 
هادة ملن ُقتل منه؛ فقد ثبت �ضوؤال العافية منها يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َل  حت�ضل ال�ضَّ

َ الَعاِفَيَة«)2(. , َو�َسلمُوا اهللَّ وِّ ْوا ِلَقاَء الَعدمُ َتَتَمنَّ

القول الَثّاين:

�سرع لها القنوت. وهو قول احلنفية)3(, واملالكية)4(,  حلول الوباء من الأ�سباب التي يمُ
افعية)5(.  واملعتمد عند ال�سَّ

اأدلَّتهم: 

بيَّ ملسو هيلع هللا ىلص دعا ب�سرف الوباء عن املدينة)6(, كما يف حديث اأمُمِّ  ل: اأََنّ النَّ ليل الأوَّ الَدّ
املوؤمنني عائ�سة , قالت: قدمنا املدينة وهي وبيئة, فا�ستكى اأبو بكر, 
بجْ  وا�ستكى بالل, فلما راأى ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص �ضكوى اأ�ضحابه, قال: »اللُهمَّ َحبِّ
َها,  دِّ اِعَها َوممُ ْحَها, َوَباِرْك َلَنا يِف �سَ حِّ , َو�سَ َة اأَْو اأَ�َسدَّ ْبَت َمكَّ اإَِلْيَنا امْلَِديَنَة َكَما َحبَّ

ْحَفِة«)7(. اَها اإَِلى اجْلمُ مَّ ْل حمُ َوَحوِّ
اأخرجه البخاري يف �سحيحه )24/4(, كتاب: اجلهاد وال�سري, باب: ال�سهادة �سوى القتل, ح)2830(,   )1(

وم�سلم يف �سحيحه )1521/3(, كتاب: الإمارة, باب: بيان ال�سهداء, ح)1914(.
العدو, ح)7237(,  لقاء  كراهية متني  باب:  التمني,  كتاب:  البخاري يف �سحيحه )84/9(,  اأخرجه   )2(

وم�سلم يف �سحيحه )1362/3(, كتاب: اجلهاد وال�سري, باب: كراهية متني لقاء العدو, ح)1742(.
ينظر: رد املحتار )11/2(؛ حا�ضية الطحطاوي على مراقي الفلح )�س: 377(.  )3(

ينظر: حا�سية الد�سوقي, لبن عرفة )308/1(.  )4(
ينظر: حتفة املحتاج )68/2(, نهاية املحتاج )508/1(.  )5(

ينظر: نهاية املحتاج )508/1(.  )6(
واحلمى,  الوباء  برفع  دعا  من  باب:  املر�ضى,  كتاب:   ,)122/7( �سحيحه  يف  البخاري  اأخرجه   )7(
�ضكنى  يف  الرتغيب  باب:  احلج,  كتاب:  له,  واللفظ   ,)1003/2( �سحيحه  يف  وم�سلم  ح)5677(, 

املدينة, ح)1376(.
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يف  وكالمنا  الة,  ال�سَّ خارج  دعاٌء  فهو  زاع,  النِّ حملِّ  غري  يف  ليل  الدَّ املناق�سة: 
الة, فافرتقا. القنوت الذي هو دعاٌء داخل ال�سَّ

عاء عند نزول البلء, وهو عامٌّ  ة الدُّ يجاب عنه: باأَنَّ احلديث اأ�ضٌل يف م�ضروعيَّ
�س. , ول خم�سِّ �سهمُ يف جميع الأحوال, فيبقى على عمومه حتَّى يرَد ما يخ�سِّ

وازل)1(. وازل, فُيقنت لرفعه؛ كغريه من النَّ اعون من اأ�ضدِّ النَّ ليل الَثّاين: اأَنَّ الطَّ الَدّ

اعون  زاع: هل ي�ضحُّ قيا�س الَطّ زاع؛ فالنِّ املناق�ضة: هذا ا�ضتدالٌل مبو�ضع النِّ
وازل اأو ل ؟. على النَّ

يف  القنوت  ة  م�سروعيَّ يف  وازل  النَّ حكم  اعون  الطَّ حكم  جعل  اأَنَّ  اجلواب: 
لة بطريق النَّ�سِّ ال بطريق القيا�س؛ فقد ن�سَّ عدد من الفقهاء على اأَنَّ  ال�ضَّ
وازل التي يمُ�سرع لها القنوت  ا والأوبئة عموًما من جملة النَّ اعون خ�سو�سً الطَّ

يف ال�سالة.

بي: “اإذا نزلت نازلة, كعدوٍّ وقحط, اأو بلء وعط�س و�ضرر ظاهر يف  يِّ قال الطَّ
لوات املكتوبة”)2(. امل�سلمني ونحو ذلك, قنتوا يف جميع ال�سَّ

من  الأخرية  كعة  الرَّ اعتدال  يف  ندًبا(  “)ويقنت  الهيتمي:  حجر  ابن  وقال 
ازلة, اإذا نزلت بامل�سلمني اأو بع�سهم, اإن عاد نفعه عليهم,  �سائر املكتوبات للَنّ
والقحط,  امل�ضلمني,  من  ولو  عدو,  نحو  من  واخلوف  جاع,  وال�ضُّ كالعامل, 

اعون, ونحوها”)3(. واجلراد, والوباء, والَطّ

وقال الق�سطالين: “فاإِْن نزل نازلة بامل�سلمني, من خوف, اأو قحط, اأو وباء, 
اأو جراد, اأو نحوها, ا�ضتحبَّ القنوت يف �ضائر املكتوبات”)4(.

نظر: حا�سية الطحطاوي على مراقي الفالح )�س: 377(.  )1(
الكا�سف عن حقائق ال�سنن )1230/4(.  )2(

املنهاج القومي )�س: 103(.  )3(
اإر�ساد ال�ساري �سرح �سحيح البخاري )234/2(.  )4(
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جيح: الرَتّ

ة اأدلَّته, و�ضلمتها من املعار�ضة.  اجح عندي هو القول الثَّاين؛ لقوَّ الرَّ

اأولى؛  اعون, فالقنوت لرفع وباء )كورونا( من باب  الطَّ القنوت لرفع  واإذا جاز 
لحاء حتَّى يختلَّ نظام  اإذ اإِنَّه �ضديد الفتك, �ضريع االنت�ضار؛ والأَنَّه ُيفني العلماء وال�ضُّ

نيا؛ ففي رفعه م�ضلحة. ين والدُّ الدِّ

املطلب الثَّاين
حال النت�سار )فريو�ض كورونا( الة يف الرِّ حكم ال�سَّ

)ۇ   تعالى:  قوله  انت�ضار )كورونا(,  ب�ضبب  حال  الرِّ لة يف  ال�ضَّ االأ�ضل يف حكم 
ومن   .]16 ]التغابن:  ھ(  ہ   ہ   )ہ    ,]286 ]البقرة:  ۈ(  ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  

ملسو هيلع هللا ىلص  بيُّ  النَّ كان  قال:    ابن عمر  وم�سلٌم من حديث  البخاري  رواه  ما  ة:  َنّ ال�سُّ
ْم«, ويف رواية:  لُّْوا يف ِرَحاِلكمُ ن اإذا كانت ليلة ذات برد ومطر, يقول: »اأََل �سَ ياأمر املوؤذِّ
لُّْوا يف  كان ياأمر مناديه يف اللَّيلة املمطرة واللَّيلة الباردة ذات الريح, اأن يقول: »اأََل �سَ
ة على العبد يف ح�سوره للجماعة فاإِنَّه ي�سقط عنه  ْم«)1(, فمتى كان هناك م�سقَّ ِرَحاِلكمُ

وٍر”)2(. ْقدمُ الواجب؛ والقاعدة اأَنَّه: “َل َتْكِليَف اإلَّ مِبَ

ى  ومن املعلوم اأََنّ )فريو�س كورونا( ي�ضنَّف كمر�س ُمعٍد �ضريع االنت�ضار ورمبا اأَدّ
حال, فمن باب اأولى  الة يف الرِّ �س لل�سَّ خِّ ة الربد واملطر رمُ اإلى الوفاة, فاإذا كانت �سَدّ
به انت�ضاره من  حال؛ ملا ي�ضبِّ لة يف الرِّ اأن يكون انت�ضار )فريو�س كورونا( �ضبًبا لل�ضَّ

ا�س. موٍت لكثري من النَّ
ل. ل من املبحث االأوَّ �ضبق تخريجه يف املطلب االأوَّ  )1(

نهاية  بالآثار )195/2(,  املحلى  الهمام )81/2(. وينظر:  الكمال بن  والتحبري على حترير  التقرير   )2(
املطلب يف دراية املذهب )369/2(, البيان يف مذهب االإمام ال�ضافعي )368/2(, املغني لبن قدامة 

)452/1(, الفروع وت�سحيح الفروع )63/3(.
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املطلب الثَّالث
حكم اإغالق امل�ساجد ومنع اجلمعة واجلماعة موؤقًتا النت�سار )فريو�ض 

كورونا(

مع انت�سار )فريو�س كورونا( على م�ستوى العامل, وحدوث اإ�سابات عظيمة وكثرية, 
ة ملنع انت�سار الوباء, ومنها اإغالق  ول الإ�سالمَيّة تدابري احرتازيَّ فقد اَتّخذت بع�س الدُّ
لة يف البيوت, وجند اأَنَّ الفقهاء املعا�ضرين اختلفوا حيال ذلك  امل�ضاجد واأداء ال�ضَّ

على قولني: 

القول االأوَّل:

عدم جواز اإغلق امل�ضاجد ب�ضبب انت�ضار )فريو�س كورونا(, مع اأخذ االحتياطات 
املطلوبة من التَّعقيم وغريه. وذهب اإلى ذلك بع�س املعا�ضرين.

اأدلَّتهم: 

ل: قوله تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ   ليل الأوَّ الَدّ
ڀ( ]الن�ساء: 102[.

عند  ق  املحقَّ العدوِّ  من  اخلوف  يف  ت�ضقط  مل  اجلماعة  اأَنَّ  اال�ضتدالل:  وجه 
م من املر�س؟!. القتال يف �ضبيل اهلل؛ فكيف ت�ضقط ب�ضبب اخلوف املتوهَّ

املناق�سة: 
اًل: �ضلة اخلوف اأثناء اجلهاد تكون جماعة عند عدم التحام اجلي�س وهذا  اأوَّ
لة جماعة وي�ضلُّون فرادى,  ا عند التحام اجلي�س فت�ضعب ال�ضَّ مكن, اأَمَّ
بل واإلى غري القبلة اإن ا�ضطروا)1(, فلي�س يف م�ضاألة �ضلة اخلوف دليل 
من  اخلوف  فاإِنَّ  العك�س,  يكون  قد  بل  اجلماعة  تعطيل  جواز  عدم  على 

لة فرادى؛ فيقا�س عليه غريه. يف واملوت يجيز للمقاتلني ال�ضَّ ال�ضَّ
ينظر: بدائع ال�سنائع, الكا�ساين )242/1(, مغني املحتاج, ال�سربيني )301/1(, املغني )412/2(.  )1(
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م من املر�س”, غري ُم�ضلَّم به, فهذا املر�س  ثانًيا: قولهم: “ب�ضبب اخلوف املتوهَّ
ًما, بل الإ�سابة به مظنونة اأو مقطوع بها عند خمالطة امل�ساب. لي�س متوهَّ

اعون يف عهد عمر بن اخلطاب , وت�ساور يف اأمره  ليل الَثّاين: وقع الطَّ الَدّ
اأو  جمعة  ب�سببه  لوا  عطَّ فهل  الفتح  م�سلمة  ثم  الأن�سار,  ثم  املهاجرين  مع 

جماعة ؟!)1(

املناق�سة: 
لوا اجلماعة, فكذلك مل يمُنقل عنهم اأَنَّهم  اأوًل: كما مل ينقل عنهم اأََنّهم عطَّ

اأقاموها.

لوا اجلماعة, فقد يكون عدم تركهم للجماعة  ثانًيا: على فر�س اأََنّهم مل ُيعطِّ
خ�سة,  يف طاعون عموا�س, عزية منهم , والعزية ل تنفي الرُّ
والأ�سل يف الأمور الإباحةمُ حتىَّ يرَد املنع, و�سالة اجلماعة تمُرتك لأقَلّ من 
ديد خ�ضية  هذا للمر�س, وح�ضور الع�ضاء, ومدافعة االأخبثني, واملطر ال�ضَّ

ح�س)2(. الوحل والدَّ

القول الثَّاين:

جواز اإغلق امل�ضاجد وتعليق اجلماعات واجلمعة يف امل�ضاجد. وذهب اإلى ذلك هيئة 
كبار العلماء باململكة العربية ال�سعودية)3(, وهيئة كبار العلماء بجمهورَيّة م�سر العربية)4(, 

وجمل�س الإفتاء الإماراتي)5(.
ح  اأخرجه اأبو داود يف �سننه )19/5(, اأول كتاب اجلنائز, باب: اخلروج من الطاعون, ح)3103(, �سحَّ  )1(

قه ال�ضيخ �ضعيب االأرنوؤوط.  اإ�ضناده حمقِّ
ينظر: حا�سية ابن عابدين )373/1-374(, حا�سية الد�سوقي )389/1(, مغني املحتاج )234/1-  )2(

235(, ك�ساف القناع )490/1(.
https://www.spa.gov.sa/2047028 :ينظر  )3(

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2525886901061396& ينظر:   )4(
id=2123919237924833

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2020-03-03-1.3793602 :ينظر  )5(
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اأدلَّتهم: 

اًل: من القراآن: اأوَّ

قوله تعالى: )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ( ]البقرة: 195[, وقوله: )ڃ  چ  چچ   چ  
ڇ  ڇ         ڇ  ڇ( ]الن�ساء: 29[)1(.

اللة من االآيتني ظاهر؛ اإِذجْ اإِنَّ )معنى النَّهي عن االإلقاء باليد اإلى الَتّهلكة  ووجه الدِّ
اإلقاٍء  كلِّ  يقت�سي عموَم  هي  النَّ �سياق  ]و[  ف�س...,  النَّ اإتلف  الَتّ�ضبُّب يف  النَّهي عن 
ا عنه حمرًما()2(,  منهيًَّ فيكون  الهلك عن عمد؛  ت�ضبٍُّب يف  كلِّ  اأي:  للتَّهلكة,  باليد 
ريعة: وهما حفظ االأموال, وحفظ  �ضاء )دلَّت على ُكلِّيَّتني من ُكلِّيَّات ال�ضَّ واآية �ضورة النِّ

ريعة. الأنف�س()3(, وتعليق اجلماعات واجلمعة باإغلق امل�ضاجد حفٌظ لكلِّيَّات ال�ضَّ

نَّة النَّبويَّة:  ثانًيا: من ال�سُّ

• الأَ�َسِد«)4(, 	 ِمَن  َتِفرُّ  َكَما  وِم  امَلْجذمُ ِمَن  »َوِفرَّ  قال:  اأَنَّه  ملسو هيلع هللا ىلص  بيِّ  النَّ عن  ورد 
تقع  ال  منه كي  بالفرار  االأمر  ريف  ال�َضّ ُمعٍد, ويف احلديث  واجلذام مر�س 
اأثري للعدوى باإذن اهلل تعالى, واحلثِّ  العدوى, ويف ذلك دللة على اإثبات التَّ

على البعد عن اأ�سبابها.

• الَّة على وجوب امتثال 	 اعة الكثرية لويلِّ الأمر امل�سلم, الَدّ اأحاديث وجوب الَطّ
ة  عيَّ ف الإمام على الرَّ : “ت�سرُّ اأوامره والأخذ بتعليماته, والقاعدة الفقهية اأَنَّ
واإلى  الإمام  اإلى  موكول  امل�سالح  هذه  تقدير  اأَنَّ  اإِلَّ  بامل�ضلحة”)5(,  منوٌط 
رخ�سي: “اإْن اأمرهم ب�سيء ل يدرون اأينتفعون  اجلهات الولئية, فكما يقول ال�سَّ
اعة ثابتة بن�سٍّ مقطوع به. وما  ة الطَّ به اأم ال, فعليهم اأن يطيعوه؛ الأََنّ فر�ضيَّ

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2020-03-03-1.3793602 :ينظر  )1(
التحرير والتنوير )215-214/2(.  )2(

التحرير والتنوير )26/5(, اآية �سورة الن�ساء: )29(.  )3(
اأخرجه البخاري يف �سحيحه )126/7(, كتاب: الطب, باب: اجلذام, ح)5707(.  )4(

ينظر: املنثور للزرك�سي )309/1(؛ واالأ�ضباه والنظائر لل�ضيوطي )�س: 121(.  )5(
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ا  د لهم من الَراأي يف اأََنّ ما اأََمَر به منتفع اأو غري منتفع به ال ي�ضلح معار�ضً تردَّ
للنَّ�سِّ املقطوع”)1(.

ثالًثا: االإجماع: 

يدخل  ا  ومَّ َيّة؛  ُكلِّ قاعدة  ذلك  وجعلوا  يزال(,  رر  )ال�ضَّ اأََنّ  على  العلماء  اأجمع 
ف�س من الهلك,  �ضمنها: البعد عن مواطن االإ�ضابة باالأوبئة املعدية؛ حفاًظا على النَّ

رر)2(. و�سالمة البدن من ال�سَّ

رابًعا: القيا�ض: 

رع احلنيف اأمر من به رائحة موؤذية باعتزال امل�سجد وخروجه منه,   ثبت اأََنّ ال�سَّ
 , ا�س؛ ففي �ضحيح م�ضلم اأَنَّ عمر بن اخلطاب بل اإخراجه دفًعا للأذى عن الَنّ
ِ اَل اأََراُهَما  ا�ُس َتاأجُْكُلوَن �َضَجَرَتنيجْ , اأَيَُّها النَّ ُكمجْ ا قال: »ُثمَّ اإِنَّ خطب يوم اجلمعة, فكان مَّ
ِل  جمُ َما ِمَن الرَّ وَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص, اإَِذا َوَجَد ِريَحهمُ َل َوالثُّوَم َلَقْد َراأَْيتمُ َر�سمُ , َهَذا اْلَب�سَ اإِلَّ َخِبيَثَتنْيِ

َما َطْبًخا«)3(. ِمْتهمُ َما َفْليمُ َكَلهمُ يِف امْلَ�ْسِجِد, اأََمَر ِبِه َفاأمُْخِرَج اإَِلى اْلَبِقيِع, َفَمْن اأَ

العدوى  ة  باأذيَّ فكيف  الكريهة؛  ائحة  بالرَّ ة  االأذيَّ د  ملجرَّ االإخراج  هذا  كان  فاإذا   
ا�س؛ ويف ذلك قال احلافظ ابن عبدالرب: “واإذا كانت العلَّة  ي بحياة النَّ التي قد تودِّ
ى به جريانه يف  اأَنَّ كلَّ ما يتاأذَّ ى به, ففي القيا�س:  اأََنّه يتاأذَّ يف اإخراجه من امل�سجد 
امل�سجد باأن يكون... ذا ريحة قبيحة ل�سوء �سناعته, اأو عاهة موؤذية كاجلذام و�سبهه, 
ا�س, اإذا وجد يف اأحد جريان امل�سجد واأرادوا اإخراجه عن امل�سجد  ى به النَّ وكلُّ ما يتاأذَّ
واإبعاده عنه كان ذلك لهم, ما كانت العلَّة موجودة فيه حتَّى تزول, فاإذا زالت... كان 

له مراجعة امل�سجد”)4(.
�سرح ال�سري الكبري لل�سرخ�سي )165/1(.  )1(

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2020-03-03-1.3793602 :ينظر  )2(
اأو  اأكل ثوًما  اأخرجه م�سلم يف �سحيحه )396/1(, كتاب: امل�ضاجد وموا�ضع ال�ضلة, باب: نهي من   )3(

ب�ساًل اأو كراًثا اأو نحوها, ح)567(.
التمهيد )422/6(.  )4(
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ح عندي القول الثَّاين؛ القائل باإغلق امل�ضاجد وتعليق اجلمعة واجلماعات؛  يرتجَّ
اأعظم املقا�ضد  ة االأبدان من  اأدلَّته, و�ضلمتها من املعار�س, وكذلك الأَنَّ �ضَحّ ة  لقوَّ
ة, اإ�ضافة اإلى اأَنَّه ال ميكن اكت�ضاف احلاالت امل�ضابة  ريعة االإ�ضلميَّ واالأهداف يف ال�ضَّ
رر  اأَنَّ ال�سَّ ا�س, فال �سكَّ  اأثناء دخولها امل�ساجد واختالطها بالنَّ بـ)فريو�س كورونا( 
كبري يف ظلِّ �سرعة انت�سار )الفريو�س(, وكرثة َوَفَياِتِه واإ�ساباته, وعدم وجود عالج 

ناجع له اإلى الآن.

ابع املطلب الَرّ
ي )فريو�ض كورونا( حكم اإقامة �سالة اجلمعة يف البيوت حال تف�سِّ

 اختلف املعا�سرون من الفقهاء حول حكم اإقامة �سالة اجلمعة يف البيوت حال 
ي وباء )كورونا( على قولني:  تف�سِّ

ل: القول االأَوّ

اإليه  وذهب  امل�ضاجد.  يف  اجلماعة  تعليق  حال  البيوت  يف  اجلمعة  �ضلة  جواز 
وري)1(, وبع�س املعا�سرين. جمل�س الإفتاء ال�سُّ

اأدلَّتهم: 

ل جمعة بامل�سلمني يف املدينة,  ل: اأََنّ اأ�سعد بن زرارة , قد �سلى اأَوّ ليل الأوَّ الَدّ
د اأَنَّها مل تكن يف م�سجِد)2(. ومن املوؤكَّ

ة بعد اأن فر�س  بيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف مكَّ املناق�سة: الأولى بقائل ذلك اأن ينظر اإلى فعل النَّ
https://sy-sic.com/?p=8164 :ينظر  )1(

اأخرجه ابن خزية يف �سحيحه )832/2( يف كتاب: اجلمعة, باب: ذكر اأول جمعة جمعت مبدينة النبي   )2(
نه الألباين يف التعليقات احل�سان على �سحيح ابن  ًل, ح)1724(, وح�سَّ ملسو هيلع هللا ىلص, وذكر عدد من جمع بها اأَوَّ

حبان )126/10(.
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ة,  ر عليه �ضلتها باملوؤمنني؛ خوًفا عليهم من اأهل مكَّ اهلل عليه اجلمعة, وقد تعذَّ
ها يف بيته مع اأقرب اأ�سحابه اإليه واأل�سقهم به. ه مل يثبت عنه اأَنَّه �سالَّ لكَنّ

ليل الَثّاين: اأََنّ اأقلَّ عدد ت�سحُّ به اجلمعة هو ثالثة اأ�سخا�س مع الإمام على  الَدّ
املعتمد عند احلنفية)1(.

�ضروط  بقيَّة  بتحقيق  اإال  القول  هذا  على  التَّخريج  ي�ضحُّ  ال  املناق�ضة: 
باإقامتها  ال�ستهار  ي�ستلزم   ,)2( عامٍّ باإذن  ى  توؤدَّ اأن  ك�سرطهم  احلنفيَّة, 
ا�س مع فتح الأبواب للقادمني اإليه, وهو ما ل  يف مكان بارز معلوم لكلِّ النَّ

ق يف البيوت بحال. يتحقَّ

القول الثَّاين:

والواجب  بها,  اجلمعة  فر�س  ي�ضقط  وال  البيوت,  يف  اجلمعة  �ضلة  جواز  عدم 
هر بدل اجلمعة مهما طال  �سرًعا هو لزوم البيوت حفاًظا على الأنف�س, و�سالة الظُّ
اإليه هيئة  خ�ضة عند اال�ضتثناء يبقى حكمها ما بقي �ضببها. وذهب  الوقت؛ الأََنّ الرُّ

ريف)4(. ة)3(, وهيئة كبار العلماء بالأزهر ال�سَّ عوديَّ ة ال�سُّ كبار العلماء باململكة العربيَّ

اأدَلّتهم: 

يقت�سـي  فهذا  �سعرية  وكونها  اهلل,  �سعائر  من  �سعرية  اجلمعة  ل:  الأوَّ ليل  الَدّ
ا�س, و�سالتها يف البيوت خمالف لذلك,  اإظهارها والإعالم بها ليح�سـرها النَّ
لهذا �ُضرط لها االأداء يف مكان معلوم خم�ض�س ل�ضلة جماعة امل�ضلمني عند 
ق اأعظم مقا�ضد اجلمعة وهو اجتماع  من مل ي�ضرتط لها امل�ضجدَيّة, وبه يحقَّ

امل�سلمني.
ينظر: املب�ضوط, لل�ضرخ�ضي )43/2(.  )1(

ينظر: املب�ضوط, لل�ضرخ�ضي )43/2(, خمت�سر اختالف العلماء )330/1(.  )2(
https://www.spa.gov.sa/2048662 :ينظر  )3(

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1627045 :ينظر  )4(
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ليل الَثّاين: ت�ضحيح �ضلة اجلمعة يف البيوت يقوم على تلفيق بني املذاهب  الَدّ
ة �ضلة اجلمعة, وينتهي اإلى  الفقهيَّة ال يتَّفق مع �ضروط اأيِّ مذهب يف �ضحَّ

�ضورة تلفيقيَّة مرفو�ضة عند علماء االأ�ضول.

عرية  ى القول ب�سالة اجلمعة يف البيوت, بطالن مق�سد ال�َسّ ليل الثَّالث: موؤدَّ الدَّ
ا�س على ذلك, وال�ستجابة  من اإظهار �سعرية اجلمعة يف امل�ساجد واجتماع النَّ

ن عند �سالة اجلمعة. لنداء املوؤذِّ

جيح: الرتَّ

يف  اجلمعة  �سالة  جواز  بعدم  القائل  الثَّاين,  القول  هو  عندي  ح  يرتجَّ الذي 
ة اأدلَّته, و�ضلمتها من املعار�ضة, باالإ�ضافة اإلى اأَنَّ القول بجواز �ضلتها  البيوت؛ لقوَّ
ا�س يف اأدائها حتَّى يف االأحوال العاديَّة؛ وهذا خلف  يف البيوت يفتح ذريعة تهاون النَّ

ا�س ب�سالة اجلمعة. ارع من تكليف النَّ مق�سد ال�سَّ

من  غريها  بخلف  اجلمعة  يف  واجلماعة  اجلامع  ا�ضرتاط  “�ضرُّ  املازري:  قال 
بالقراءة  هر  جمُ ولهذا  والإعالن.  والإ�سادة  املباهاة  بها  �سد  قمُ �سالة  اأََنّها  لوات  ال�سَّ
فيها, واإن كانت �ضلة نهار, وُجعل فيها اخلطبة, فكلُّ معنى تكمل املباهاة فيه ويزيد 
يف بهاء االإ�ضلم كان اأولى اأن ُي�ضلك, واالإخفاء واال�ضتتار نقي�س هذا الغر�س الذي 

اأ�سار اإليه ال�سرع”)1(.

�سرح التلقني )98/1(.  )1(
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املبحث الثَّالث

اأحكام االحرتازات حال االإذن باإقامة اجلمعة واجلماعة يف 
امل�ساجد مع انت�سار )فريو�ض كورونا(

ل املطلب االأَوّ
فِّ الواحد اأثناء �سالة اجلماعة  باعد بني امل�سلِّني يف ال�سَّ حكم الَتّ

احرتاًزا من انت�سار )فريو�ض كورونا(

فرتكه  وعليه  بواجب)1(,  ولي�س  ة  �ضنَّ العلماء  جمهور  عند  ا�سَّ  الرتَّ اأَنَّ  يخفى  ال 
لو  ف�س. وحتَّى  النَّ ة يف مقابل احلفاظ على  ل�سنَّ ا هو ترٌك  اإِمنَّ اأثناء �سالة اجلماعة 
رع  ا�سَّ واجٌب فاإِنَّه يظهر من خلل الَنّظر يف اأدلَّة ال�َضّ اأخذنا بقول من يقول: اإِنَّ الرتَّ
يف  امل�سلِّني  بني  م�سافات  وجود  مع  امل�ساجد  يف  اجلماعة  �سالة  جواز  ومقا�سده, 
ا�سِّ جائٌز واإن كان  فِّ خوًفا من انت�سار العدوى بـ)فريو�س كورونا(, فرتك الرَتّ ال�سَّ
روط واالأركان  رع, حيث ُترتك بع�س الواجبات وال�ضُّ واجًبا للعذر, وله نظائر يف ال�َضّ

لعذر مع كونها اأ�سَدّ منه, ومن ذلك: 

)فريو�س  انت�سار  من  احرتاًزا  اجلماعة  �سالة  يف  الرتا�سِّ  ترك  قيا�س  اأوًل: 
كورونا( على �سالة املنفرد خلف ال�سفِّ اإذا مل يجد مكاًنا فيه, وبيانه: اأَنَّ 
لة اإِالَّ به, ومع ذلك  اال�ضطفاف واجب عند االإمام ابن تيميَّة وال ت�ضحُّ ال�ضَّ
, وجعل هذا  فِّ ال�سَّ اإذا مل يجد مكاًنا يف  فِّ  ال�سَّ املنفرد خلف  ز �سالة  جوَّ
 : اأولى؛ قال  تقا�س عليه, بل هي  خرًيا من تركه اجلماعة. فم�ضاألتنا 
خلف  وحده  �سلَّى  معه  ي�سلِّي  اأحًدا  يجذب  ومل  ه  ي�سافُّ من  يجد  مل  “فلو 
ينظر: �سرح خمت�سر الطحاوي للج�سا�س )74/2(, املعونة على مذهب عامل املدينة )�س: 255(, املجموع   )1(

�سرح املهذب )298/4(, املغني لبن قدامة )155/2(, ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع )272/4(.
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فاإِنَّها  ها  ت�ضافُّ امراأة  اإذا مل جتد  املراأة  اأَنَّ  كما  اجلماعة؛  يدع  ومل  فِّ  ال�ضَّ
ة مع الإمكان  ا اأمر بامل�سافَّ ة. وهو اإِمنَّ فاق الأئمَّ فِّ باتِّ تقف وحدها خلف ال�سَّ

ة”)1(. ل عند العجز عن امل�سافَّ

ت�ضقط  فاإِنَّها  واأركانها؛  لة و�ضروطها  ال�ضَّ اأََنّه يقا�س على جميع واجبات  ثانًيا: 
هارة, وا�ستقبال القبلة, و�سرت العورة... وغريها, وهذه  بالعجز عنها, كالَطّ
القيام  “واإذا كان   : ة  . يقول االإمام ابن تيميَّ ا�سِّ الرَتّ اأوجب من  كلُّها 
هارة باملاء وغري ذلك ي�ضقط بالعجز؛  جود والطَّ كوع وال�ضُّ والقراءة واإمتام الرُّ
فوف, كم�ساألة  م. وطرد هذا بقيَّة م�سائل ال�سُّ فكذلك ال�سطفاف وترك التَّقدُّ

من �سلَّى ومل ير الإمام, ول من وراءه مع �سماعه للَتّكبري وغري ذلك”)2(.

ثالًثا: القيا�س على حال احلاجة, فقد ذهب االإمام مالك  اإلى القول بجواز 
لة الأهل اخليل فقال: “وال باأ�س على اأهل اخليل اأن ي�ضلُّوا  الَتّباعد يف ال�ضَّ
باإمام متباعدين, حل�سانة خيلهم”)3(. ومن باب اأولى اأن يكون هذا التَّباعد 
ي االأوبئة؛ حفًظا للنُّفو�س بدرء املفا�ضد عنها؛ اإذ  ملنع انت�ضار االأمرا�س؛ وتف�ضِّ
: “درء املفا�ضد اأولى من جلب امل�ضالح؛ فاإذا تعار�ضت  ة اأَنَّ القاعدة الفقهيَّ

م دفع املف�سدة غالًبا”)4(. دِّ مف�سدة وم�سلحة, قمُ

اك -حفظه اهلل-: عندما  مة عبدالرحمن بن نا�سر الربَّ  وقد �سئل ال�سيخ العالَّ
فوف خوًفا من انتقال عدوى  ن�سلِّي يف البيِت �سالَة اجلماعِة نرتكمُ الفراَغ بني ال�سُّ
وباء )كورونا( بيننا, فهل هذا يجوز؟ فاأجاب: “احلمد هلل, و�سلَّى اهلل و�سلَّم على 
ل�ضبب  اجلماعة  �ضلة  يف  فوف  ال�ضُّ بني  املباعدة  فتجوز  بعد:  ا  اأََمّ د,  حممَّ نا  نبيِّ
ا�س  فوف والرتَّ فوف لي�س بواجب, بل الواجب ت�ضوية ال�ضُّ يقت�ضيه؛ الأَنَّ اتِّ�ضال ال�ضُّ

جمموع الفتاوى )406/23(.  )1(

جمموع الفتاوى )379/23(.  )2(
النوادر والزيادات على ما يف املدونة من غريها من الأمهات )295/1(.  )3(

الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي )�س: 88(.  )4(
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ا�َسّ اإذا كان يخ�ضى منه انتقال العدوى يف مثل هذه االأحوال؛ فل حرج  فيها, لكنَّ الرتَّ
يف تركه اإِْن �ساء اهلل. واهلل اأعلم”)1(. 

املطلب الثَّاين
الة يف امل�سجد حكم منع امل�ساب بـ)فريو�ض كورونا( من ال�سَّ

واملالم�سة  واملخالطة  الهواء  طريق  عن  ينتقل  كورونا(  )فريو�س  اأََنّ  �سكَّ  ل 
للمري�س به, فاإذا كان الأمر كذلك, فما حكم منع امل�ساب بـ)فريو�س كورونا( من 

الة يف امل�سجد؟ ال�سَّ

لة يف امل�ضجد على قولني:  دًيا من ال�ضَّ ا ُمعجْ اختلف الفقهاء يف منع املري�س مر�ضً

ل: القول االأَوّ

اإليه  وذهب  واالأعياد.  واجلمعة  اجلماعة  �ضلة  ح�ضور  من  امل�ضاب  مُينع  ال 
الظاهرَيّة)2(, وبع�س املالكيَّة)3(.

اأدَلّتهم: 

ة بَيَّنت الأعذار التي تبيح التَّخلُّف عن اجلماعة واجلمعة, ولو  نَّ ل: ال�سُّ ليل الأوَّ الَدّ
ن يباح لهم التَّخلُّف عنها  كان املجذوم ونحوه من اأ�ضحاب املر�س املعدي مَّ

لبيَّنه اهلل ور�سوله ملسو هيلع هللا ىلص)4(.

املناق�سة:

اأَنَّه قال: »َوِفرَّ ِمَن  بيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ة مل تبنيِّ ذلك, فقد ورد عن النَّ نَّ اأَنَّ ال�سُّ �سلَّم  ل يمُ
https: //sh-albarrak.com/article/18038 :1( ينظر(

ينظر: املحلى )203-202/4(.  )2(
ينظر: املعيار املعرب )422/6(.  )3(
ينظر: املحلى )203-202/4(.  )4(
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املري�س  خمالطة  عن  نهى  ملسو هيلع هللا ىلص  بيُّ  فالنَّ الأَ�َسِد«)1(,  ِمَن  َتِفرُّ  َكَما  وِم  امَلْجذمُ
ي ذلك اإلى اإ�ضابتهم, وح�ضور املري�س الأداء  ٍد للأ�ضحاء؛ لئل يوؤدِّ مبر�س ُمعجْ
بـ)فريو�س  امل�ضاب  اأَنَّ  �ضكَّ  وال  االختلط.  لهذا  ة  مظَنّ جماعة  لوات  ال�ضَّ

كورونا( يدخل يف ذلك من باب اأولى.

اًل  َب�سَ اأَْو  وًما  ثمُ اأََكَل  »َمْن  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  بيِّ  النَّ , عن  الَثّاين: عن جابر  ليل  الَدّ
ْد يِف َبْيِتِه«)2(. َفْلَيْعَتِزْلَنا, اأَْو ِلَيْعَتِزْل َم�ْسِجَدَنا, َوْلَيْقعمُ

اث من اأن يقرب  بيَّ ملسو هيلع هللا ىلص نهى اآكل الثُّوم والب�سل والكرَّ وجه ال�ستدلل: اأَنَّ النَّ
يف  داخل  املعدية  االأمرا�س  من  ونحوه  باجلذام  امل�ضاب  كان  ولو  امل�ضجد, 
نه ملسو هيلع هللا ىلص  ا مل يبيِّ الم, مع وجوده يف زمانه, فلَمّ الة وال�سَّ ذلك, لبيَّنه عليه ال�سَّ

نع)3(. دلَّ على اأََنّه ل يمُعذر به ول يمُ

املناق�سة: 

بيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بنَيّ الِعلَّة من النَّهي عن قربان امل�سجد حال اأكل هذه الأطعمة  اأََنّ النَّ
و اآَدَم«)4(. ول �سَكّ اأَنَّ امل�ساب  ى ِمْنهمُ َبنمُ ا َيَتاأَذَّ ى مِمَّ بقوله: »َفاإِنَّ امْلَاَلِئَكَة َتَتاأَذَّ
اأذاه  اإذ  بالَنّهي؛  اأولى  للنا�س  املوؤذية  املعدية  االأمرا�س  من  ونحوه  باجلذام 

ق)5(. اأعظم ومتحقِّ

بالَنّهى؛  اأولى  فهو  بـ)فريو�س كورونا(  امل�ضاب  املري�س  ُيقا�س عليه  وكذلك 
ق من نقل العدوى. بجامع الأذى املتحقِّ

�ضبق تخريجه يف املطلب الثالث, من املبحث الثاين.  )1(
اأخرجه البخاري يف �سحيحه )110/9(, كتاب: العت�سام بالكتاب وال�سنة, باب: الأحكام التي تعرف   )2(

بالدلئل, وكيف معنى الدللة وتف�سريها, ح)7359(.
ينظر: املحلى )49-48/4(.  )3(

اأو  اأكل ثوًما  اأخرجه م�سلم يف �سحيحه )395/1(, كتاب: امل�ضاجد وموا�ضع ال�ضلة, باب: نهي من   )4(
ب�ساًل اأو كراًثا اأو نحوها, ح)564(.

ينظر: التمهيد )423/6(.  )5(
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القول الثَّاين:

يحرم على امل�ضاب باالأمرا�س املعدية دخول امل�ضجد وح�ضور ال�ضلة. وهذا قول 
افعيَّة)3(, واحلنابلة)4(. احلنفَيّة)1(, واملالكيَّة)2(, وال�سَّ

اأدلَّتهم: 

الَّة على الأمر بالفرار من املجذوم, والبعد  حيحة الدَّ ل: الأحاديث ال�سَّ ليل الأوَّ الَدّ
وِرَدنَّ  وِم َكَما َتِفرُّ ِمَن الأَ�َسِد«)5(, وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َل يمُ عنه, ومنها: »َوِفرَّ ِمَن امَلْجذمُ

.)6(» حٍّ ِر�ٌس َعَلى ُم�ضِ ُمجْ

وجه ال�ستدلل:  دلَّت هذه الأحاديث على وجوب مباعدة املجذوم, وكلِّ ذي 
هي  لة مع اجلماعة خمالفة لها, فدلَّت على النَّ ٍد, ويف ح�ضوره لل�ضَّ مر�س ُمعجْ

نع من دخولها. عن ح�سوره لها, ويمُ

 ويدخل يف ذلك املري�س بـ)فريو�س كورونا(, فال �سكَّ اأَنَّ عَلّة ح�سول العدوى 
قة كما ذكر اأهل االخت�ضا�س من االأطباء. جراء االختلط متحقِّ

اًل  َب�سَ اأَْو  وًما  ثمُ اأََكَل  »َمْن  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  بيِّ  النَّ , عن  الَثّاين: عن جابر  ليل  الَدّ
ْد يِف َبْيِتِه«. َفْلَيْعَتِزْلَنا, اأَْو ِلَيْعَتِزْل َم�ْسِجَدَنا, َوْلَيْقعمُ

اجلماعة  وح�سور  امل�سجد  دخول  عن  الَنّهي  على  القيا�س  ال�ستدلل:  وجه 
ملن اأكل ما له رائحة كريهة, بجامع ح�سول الأذى من كلٍّ منهما, فقد َن�سَّ 

ينظر: عمدة القاري )267/21(, البحر الرائق )111/3(.  )1(
ينظر: البيان والتح�سيل )461/1(, حا�سية الد�سوقي )389/1(.  )2(

ينظر: املجموع )199/2(, مغني املحتاج )297/1(.  )3(
ينظر: املغني )341/9(.  )4(

�ضبق تخريجه يف املطلب الثالث, من املبحث الثاين.  )5(
اأخرجه البخاري يف �سحيحه )138/7(, كتاب: الطب, باب: ال هامة, ح)5770(, وم�سلم يف �سحيحه   )6(
)1743/4(, كتاب: ال�سالم, باب: ل عدوى, ول طرية, ول هامة, ول �سفر, ول نوء, ول غول, ول يورد 

مر�س على م�ضح, ح)2221(.
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بيُّ ملسو هيلع هللا ىلص على اأَنَّ العلَّة يف منع اآكل الثُّوم من دخول امل�سجد يف قوله: »َفاإِنَّ  النَّ
ُيعترب احلكم حيثما  اأن  اآَدَم«)1(, فوجب  و  َبنمُ ِمْنهمُ  ى  َيَتاأَذَّ ا  مِمَّ ى  َتَتاأَذَّ امْلَاَلِئَكَة 
لة واإخراجه,  ى منه امل�ضلُّون وجب منعه من ال�ضَّ ُوجدت العَلّة, فكل ما يتاأَذّ
وامل�ساب بـ)فريو�س كورونا( ونحوه اأعظم واأكرث اأذى من اآكل الثُّوم والب�سل, 

فهو اأولى باحلكم)2(.

ليل الثَّالث: قوله تعالى: )ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ   الدَّ
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ( ]الأحزاب: 58[.

ة القول والفعل)3(, ول  ة املوؤمنني, ويدخل يف الأذيَّ مت الآية اأذيَّ للة: حرَّ وجه الدَّ
لوات اأذًى عظيًما للم�ضلمني. �ضكَّ اأََنّ يف ح�ضور امل�ضاب باملر�س املعدي لل�ضَّ

لوات �ضرر  لل�ضَّ بـ)فريو�س كورونا(, ففي ح�ضوره  ويدخل يف ذلك امل�ضاب 
واأذى لغريه.

جيح:  الرتَّ

ح عندي هو القول الَثّاين؛ القائل: باأَنَّه يحرم على امل�ضاب باالأمرا�س  الذي يرتجَّ
لة؛ فاحلكم متعلِّق بالعلَّة التي هي ح�ضول االأذى  املعدية دخول امل�ضجد وح�ضور ال�ضَّ
كورونا(  بـ)فريو�س  امل�ضاب  دخول  يحرم  عليه  وبناء  املر�س,  هذا  من  للم�ضلِّني 
ف�ضرر  والب�ضل؛  الثُّوم  اآكل  �ضرر  عن  زائد  �ضرره  الأَنَّ  لة؛  ال�ضَّ وح�ضوره  امل�ضجد 
فيزول  والب�ضل  الثُّوم  �ضرر  بخلف  الهلك,  اإلى  ي  يوؤدِّ وقد  باٍق,  املعدي  املر�س 

د اخلروج من امل�ضجد, ومُينع من ذلك, ولو ح�ضر فهو اآثم)4(. مبجرَّ

من  كورونا(  بـ)فريو�س  امل�ساب  منع  مقامه,  يقوم  من  اأو  امل�سلمني  اإمام  وعلى 
�ضبق تخريجه يف املطلب الثاين, من املبحث الثالث.  )1(

ينظر: البيان والتح�سيل )461/1(, التمهيد )423/6(, تف�سري القرطبي )267/12(, مغني املحتاج   )2(
.)236/1(

ينظر: جمموع فتاوى ابن تيمية )302/27(.  )3(
ينظر: ك�ساف القناع )126/6(.  )4(
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ريعة جاءت بتحرمي اأذى امل�ضلم والنَّهي عن االإ�ضرار  ذلك؛ ملا �ضبق من اأدَلّة؛ والأََنّ ال�ضَّ
الفرد,  م�سلحة  على  اجلماعة  م�سلحة  م  قَدّ تمُ باأَْن  رع  ال�سَّ قواعد  من  ر  تقَرّ وملا  به, 
ف�س تنفر  ة يف )فريو�س كورونا( الذي ينت�سر ب�سرعة, والنَّ واملف�سدة هنا اأعظم خا�سَّ

بطبيعتها من امل�ساب بذلك)1(.

وحينئذ  �ضرره,  خ�ضية  املجذوم  نحو  يف  املنع  “�ضبب  الهيتمي:  حجر  ابن  قال 
واأََنّ املدار يف املنع على  ة,  فيكون املنع واجًبا فيه...؛ ملا يف ذلك من امل�ضالح العامَّ

االختلط بالنا�س”)2(.

اء,  و�سئمُل �سيخ الإ�سالم ابن تيمَيّة عن رجل مبتلى, �سكن يف دار بني قوم اأ�سحَّ
يجوز  فهل  اء,  الأ�سَحّ جتاور  اأن  ينبغي  ول  جماورتك  يكننا  “ل  بع�سهم:  فقال 

اء”)3(. كن بني الأ�سحَّ اإخراجه؟ فاأجاب: نعم لهم اأن ينعوه من ال�سَّ

املطلب الثَّالث
حيح عن اأداء �سالة اجلماعة بامل�سجد خوف االإ�سابة  حكم تخلُّف ال�سَّ

بـ)فريو�ض كورونا(

ه  نِّ ح�ضوله؛ فاإِنَّ ًقا اأو يغلب على الظَّ اإذا كان اخلوف من )فريو�س كورونا( متحقِّ
يبيح للم�ضلم التَّخلُّف عن اجلمعة واجلماعة؛ وميكن اال�ضتدالل على ذلك مبا يلي: 

ًل: قوله تعالى: )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ( ]البقرة: 195[, )ڃ  چ  چچ   چ  ڇ   اأَوّ
ڇ         ڇ  ڇ( ]الن�ساء: 29[, وال �ضكَّ اأَنَّ عدم االبتعاد عن اأ�ضحاب االأمرا�س 
اء  الأ�سحَّ اإلى  انتقاله  خ�سية  كورونا(-  بـ)فريو�س  امل�ساب  -ومنها  املعدية 

ف�س اإلى التَّهلكة. , هو من اإلقاء النَّ مِّ بوا�سطة املالم�سة, اأو املخالطة, اأو ال�سَّ
ينظر: املمُفهم للقرطبي )624/5(.  )1(

الفتاوى الفقهية الكربى )212/1(.  )2(
جمموع فتاوى ابن تيمية )285-284/24(.  )3(



د. عبداحلميد بن صاحل  الكرَّاني الغامدي

العدد  احلادي واخلمسون  553العدد  احلادي واخلمسون 552

َنْعهمُ ِمَن  بيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َمْن �َسِمَع امْلمَُناِدَي َفَلْم َيْ ا�س  اأَنَّ النَّ ثانًيا: عن ابن عبَّ
ٌف اأَوجْ َمَر�ٌس«)1(. ُر؟ َقاَل: »َخوجْ ُعذجْ َلَة َلُه«, َقاُلوا: َوَما الجْ ٌر َفَل �ضَ َباِعِه ُعذجْ اتِّ

يتَّ�سع  فالعذر  عذر«,  غري  »من  احلديث:  يف  قوله  ا  “واأَمَّ عبدالرب:  ابن  قال 
ى به اأو يخاف  القول فيه, وجملته: كل مانع حائل بينه وبني اجلمعة, مما يتاأذَّ
لطان اجلائر يظلم,  ا الُبدَّ منه, فمن ذلك ال�ضُّ عدوانه, اأو ُيبطل بذلك فر�ضً

واملطر الوابل املَتّ�ضل, واملر�س احلاب�س, وما كان مثل ذلك”)2(. 

لقول  اخلائف؛  واجلماعة-  -اجلمعة  تركهما  يف  “وُيعذر  قدامة:  ابن  وقال 
ف�س,  بيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »العذر خوف اأو مر�س«, واخلوف ثلثة اأنواع؛ خوف على النَّ النَّ

وخوف على املال, وخوف على الأهل”)3(.

ف�س خ�سية  وجه ال�ستدلل: جواز الَتّخلُّف عن �سالة اجلماعة خوًفا على النَّ
انتقال املر�س. 

ْلَت اأَ�ْسَهدمُ  نه يف يوم مطري: »اإَِذا قمُ ا�س  اأََنّه قال ملوؤذِّ ثالًثا: عن عبداهلل بن عَبّ
ْم«, َفَكاأَنَّ  وِتكمُ يمُ لُّوا يِف بمُ ْل: �سَ اَلِة, قمُ ْل َحيَّ َعَلى ال�سَّ ولمُ اهلِل, َفاَل َتقمُ ًدا َر�سمُ مَّ َ اأَنَّ حممُ
َعَة  ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص-؛ اإِنَّ اجُلمجْ ي -َيْعِني النَّ َو َخرْيٌ ِمنِّ وا, َقاَل: َفَعَلهمُ َمْن همُ ا�َس ا�ْسَتْنَكرمُ النَّ

َح�ِس«)4(. نِي َوالدَّ وَن يِف الطِّ ْم َفَتْم�سمُ َعْزَمٌة, َواإِينِّ َكِرْهتمُ اأَْن اأمُْحِرَجكمُ

ب�ضبب  اجلمعة  عن  التَّخلُّف  يف  �س  رخَّ احلكيم  ارع  ال�َضّ اأََنّ  اال�ضتدالل:  وجه 
مثل  الأوبئة  من  الأذى  يمُلحق  ما  كلُّ  عليه  فيقا�س  منه,  ى  تاأذَّ يمُ الذي  املطر 

ف�س. رر على النَّ )فريو�س كوورنا( وغريه, بجامع خوف ال�سَّ
ترك اجلماعة, ح)551(,  الت�سديد يف  باب:  ال�سالة,  كتاب:  �سننه )413/1(,  داود يف  اأبو  اأخرجه   )1(
له,  واللفظ   )263/3( الكربى  ال�سنن  يف  والبيهقي  ح)896(,   ,)373/1( امل�ستدرك  يف  واحلاكم 

حه احلاكم ووافقه الذهبي. ح)5641(, و�سحَّ
التمهيد )243/16(.  )2(

املغني )451/1(.  )3(
اأخرجه البخاري يف �سحيحه )6/2(, كتاب: اجلمعة, باب: الرخ�سة اإن مل يح�سر اجلمعة يف املطر,   )4(
ح)901(, وم�سلم يف �سحيحه )485/1(, كتاب: �سالة امل�سافرين وق�سرها, باب: ال�سالة يف الرحال 

يف املطر, ح)699(.
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قال ابن قدامة: “وال جتب اجلمعة على من يف طريقه اإليها مطر يبلُّ الثِّياب, 
يف  عذًرا  فكان  اجلماعة,  يف  عذر  والأَنَّه  فيه...؛  اإليها  امل�ضي  ي�ضقُّ  وحل  اأو 

اجلمعة, كاملر�س, وت�ضقط اجلمعة بكل عذر ُي�ضقط اجلماعة”)1(.

املطلب الرابع
الة امات يف ال�سَّ حكم لب�ض الكمَّ

جل واملراأة)2(؛ حلديث اأبي هريرة  الة للرَّ لثُّم يف ال�سَّ اتَّفق الفقهاء على كراهة التَّ
الة)3(. جل فاه يف ال�سَّ ي الرَّ , اأَنَّ ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, نهى اأن يغطِّ

خوف  امة  الكمَّ لو�ضع  االإن�ضان  احتاج  فاإذا  باحلاجة؛  مدفوعٌة  الكراهة  وهذه 
االأ�ضباب  من  اأو غريها  العدوى,  انتقال  اأو  كورونا(,  ب�ضبب )فريو�س  الوباء  انت�ضار 

لة �ضحيحة.  اعية لها, فل كراهة يف لب�ضها؛ وجاز له ذلك, وال�ضَّ الدَّ

لة واالإحرام؛ والأَنَّ  وقد ذكر الفقهاء: “اأَنَّ على  املراأة  اأن  تك�ضف وجهها يف ال�ضَّ
بيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  ي الفم, وقد نهى النَّ ِخلُّ مببا�سرة امل�سلِّي باجلبهة والأنف, ويغطِّ �سرت الوجه يمُ
اإن  جل  الرَّ فكذلك  كراهة”)4(؛  فل  اأجانب,  كح�ضور  كان حلاجة  فاإن  عنه,  جل  الرَّ

ه الكراهة. امة زالت يف حقِّ دعت احلاجة اإلى لب�سه الكمَّ

اَلِة«)5(, مع نهيه ملسو هيلع هللا ىلص عن حركة  وا  يِف  ال�سَّ نمُ وقيا�ًسا على اأمره ملسو هيلع هللا ىلص حني قال: » ا�ْسكمُ
ْم  ِحنَي  ا�سمُ  َما  َلكمُ الَنّ َها  اأَيمُّ »َيا  بقوله:  الة  ال�سَّ �ساء يف  للنِّ واإباحتها  جال  للرِّ التَّ�سفيق 

املغني )252/2(.  )1(
قدامة  لبن  املغني   ,)400/1( املحتاج  مغني   ,)179/3( املجموع   ,)185/2( والإكليل  التاج  ينظر:   )2(

.)432/1(
اأخرجه اأبو داود يف �سننه )479/1(, كتاب: ال�سالة, باب: ال�سدل يف ال�سالة, ح)643(, وابن ماجه   )3(
امل�ستدرك  يف  واحلاكم  ح)966(,  ال�سالة,  يف  يكره  ما  باب:  ال�سالة,  كتاب:   ,)112/2( �سننه  يف 

)384/1(, ح)931(, و�سححه الألباين يف �سحيح اأبي داود )209/3(.
ك�ساف القناع )268/1(.  )4(

كون يف ال�سالة, ح)119(. اأخرجه م�سلم يف �سحيحه )322/1(, كتاب: ال�سالة, باب: ال�سُّ  )5(
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�َساِء, َمْن َناَبهمُ �َسْيٌء يِف  ِفيقمُ ِللِنّ ا الَتّ�سْ َ ِفيِق اإِمَنّ ْ يِف الَتّ�سْ اَلِة, اأََخْذمتمُ ْم �َسْيٌء يِف ال�سَّ  َناَبكمُ
ْبَحاَن اهلِل«)1(. ْل: �سمُ اَلِتِه َفْلَيقمُ �سَ

الة, مع اإجازته احلركة بالتَّ�سفيق  فاأبان باأمره ملسو هيلع هللا ىلص عن كراهة احلركة اأثناء ال�سَّ
اعية لها. لة مع وجود احلاجة الدَّ �ضاء؛ وهذا دليٌل على زوال كراهة احلركة يف ال�ضَّ للنِّ

وعليه؛ فاإِنَّه يجوز فعل املكروه مل�ضلحة راجحة؛ الأَنَّ احلاجة اإلى فعل املكروه ترفع 
اأو واجًبا على ما  ا  اأو م�ضتحبًَّ ه مباًحا  �ضفة الكراهة عنه؛ بل قد يكون الفعل يف حقِّ

بة على فعل املكروه)2(. تقت�سيه امل�سلحة املرتتِّ

َّ “الكراهة تزول باحلاجة”)3(؛ فكلُّ مكروه اقت�ضت احلاجة  ة: اأَن والقاعدة الفقهيَّ
افعة حلكم الكراهة. فعله؛ فاإِنَّه ي�ضري غري مكروه؛ العتبار احلاجة الرَّ

ة جتلب التَّي�ضري”)4(؛ اإِذجْ اإِنَّ احلاجة  وهذه القاعدة فرٌع عن القاعدة الكربى: “امل�ضقَّ
حقة بفوت  ة اللَّ ي يف الغالب اإلى احلرج وامل�ضقَّ يق املوؤدِّ داعيٌة اإلى “التَّو�ضعة ورفع ال�ضِّ

ة”)5(. املطلوب؛ فاإذا مل ُتراَع دخل على املكلَّفني على اجلملة احلرج وامل�ضقَّ

املطلب اخلام�ض
الة ازات اأثناء ال�سَّ حكم لب�ض القفَّ

جل واملراأة)6(, فمن  الة للرَّ ازات اأثناء ال�سَّ اتَّفق اأهل العلم على جواز لب�س القفَّ
اأخرجه البخاري يف �سحيحه )70/2(, كتاب: ال�سالة,  باب: الإ�سارة يف ال�سالة, ح)1234(.  )1(

ينظر: جمموع الفتاوى لبن تيمية )92/24(.  )2(
والأ�سولية  الفقهية  للقواعد  زايد  معلمة   ,)610  ,203/21( تيمية  لبن  الفتاوى  جمموع  ينظر:   )3(

.)337/7(
ينظر: الأ�سباه والنظائر لل�سبكي )49/1(, املنثور يف القواعد الفقهية )169/3(, الأ�سباه والنظائر   )4(

البن جنيم )�س: 64(, الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي )�س: 76(.
املوافقات لل�ساطبي )8/2(.  )5(

ة  ينظر: املب�ضوط )114/2(, مواهب اجلليل )122/2(, املجموع )425/3(, املغني )371/1(. وثَمّ  )6(
افعي بعدم جواز لب�س القفازات اأثناء ال�ضلة. قال النووي يف املجموع = قوٌل مرجوح يف املذهب ال�ضَّ
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باب اأولى جوازها عند احلاجة يف حال انت�ضار )فريو�س كورونا( وغريه؛ جتنًُّبا من 
انتقال العدوى.

بيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اأمُِمْرتمُ  ا�س  قال: قال النَّ ا يدلُّ على اجلواز: ما رواه ابن عبَّ وممَّ
 , ْكَبَتنْيِ ٍم: َعَلى اجَلْبَهِة, َواأَ�َساَر ِبَيِدِه َعَلى اأَْنِفِه َوالَيَدْيِن َوالرُّ ْعظمُ َد َعَلى �َسْبَعِة اأَ اأَْن اأَ�ْسجمُ

.)1(» َواأَْطَراِف الَقَدَمنْيِ

يلب�س  امل�سِلّي  كان  اإذا  القدمني  وكذا  اتان,  مغطَّ الركبتني  اأََنّ  ال�ستدلل:  وجه 
اجلوربني, فنقي�س اليدين عليها.

اإِلَّ ما ذكره  اأجد  نات الفقهاء بخ�سو�س هذه امل�ساألة فلم  وحني البحث يف مدوَّ
جود, وخالفهم فيها على قولني  الفقهاء من م�ساألة تغطية اليدين واجلبهة حال ال�سُّ

م�سهورين, هما: 

اليد االأر�س حال  اأن تبا�ضر  اليدين وال ي�ضرتط  اأَنَّه ال يجب ك�ضف  ل:  االأوَّ القول 
لة �ضحيحة,  ه, اأو ذيله, فال�ضَّ جود؛ فاإذا �ضجد على َكور العمامة, اأو كمِّ ال�ضُّ
افعيَّة, ورواية واحدة  حيح عند ال�ضَّ وهذا هو مذهب اأبي حنيفة, ومالك, وال�ضَّ

عند احلنابلة)2(.

عند  قول  وهو   , كفٍّ كل  باطن  من  جزء  اأدنى  ك�ضف  يجب  اأَنَّه  الثَّاين:  القول 
حيح اأَنَّه ال يجب, وهو املن�ضو�س يف  ووي, وقال: “ال�ضَّ فه النَّ افعيَّة؛ �ضعَّ ال�ضَّ

افعي”)3(. ة كتب ال�ضَّ عامَّ

يف  الثَّوب  على  جود  ال�سُّ يف  تهم  واأئمَّ لف  ال�سَّ علماء  من  جماعة  �س  رخَّ وقد   
ة كتب  حيح: اأََنّه ال يجب, وهو املن�ضو�س يف عامَّ = )425/3(: “يف وجوب ك�ضف اليدين قوالن. ال�ضَّ

.” افعي كما ذكره امل�ضِنّف؛ والَثّاين: يجب ك�ضف اأدنى جزء من باطن كِلّ كٍفّ ال�ضَّ
اأخرجه البخاري يف �سحيحه )162/1(, كتاب: ال�سالة, باب: ال�سجود على الأنف, ح)812(, وم�سلم   )1(
يف �سحيحه )354/1(, كتاب: ال�سالة, باب: اأع�ساء ال�سجود, والنهي عن كف ال�سعر والثوب وعق�س 

الراأ�س يف ال�سالة, ح)490(.
ينظر: املغني لبن قدامة )197/2(, املجموع )429/3(.  )2(

املجموع )429/3(. وينظر: املغني لبن قدامة )197/2(.  )3(
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ومالك,  واالأوزاعي,  عبي,  وال�ضَّ والنَّخعي,  وطاوو�س,  عطاء,  منهم:  والربد)1(؛  احلرِّ 
جود على َكور العمامة احل�سن, ومكحول,  �س يف ال�سُّ اأي. ورخَّ واإ�سحاق, واأ�سحاب الَرّ
يجب  ال  اب:  اخلطَّ اأبو  وقال  برن�ضه,  على  �ضريح  و�ضجد  يزيد.  بن  وعبدالرحمن 
ا هو يف اليدين  جود اإَِلّ اجلبهة)2(. وحديثنا اإِمنَّ مبا�سرة امل�سلِّي ب�سيء من اأع�ساء ال�سُّ

ال اجلبهة التي ح�ضل فيها اخللف.

عمُ  ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص, َفَي�سَ لِّي َمَع النَّ ا نمُ�سَ نَّ  وقد �سحَّ عن اأن�س بن مالك , اأَنَّه قال: “كمُ
وِد”)3(. جمُ ِة احَلرِّ يِف َمَكاِن ال�سُّ ْوِب ِمْن �ِسدَّ َنا َطَرَف الثَّ اأََحدمُ

لِّي يِف َم�ْسِجِد  وَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َقاَم يمُ�سَ امت , اأَنَّ َر�سمُ  ويروى عن ثابت بن ال�سَّ
وعن  ا«)4(,  �ضَ َ احلجْ َد  َبرجْ َيِقيِه  ِه؛  َعَليجْ َيَدُه  ُع  َي�ضَ ِبِه  ُملجَْتفٌّ  ِك�َضاٌء  ِه  َوَعَليجْ َهِل  أَ�ضجْ ِداالجْ َعبجْ َبِني 

وَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص �َسَجَد َعَلى َكْوِر اْلِعَماَمِة«)5(. عبداهلل بن اأبي اأوفى قال: »َراأَْيتمُ َر�سمُ

جود-: “ل يعجبني  وقال الإمام اأحمد -عن تغطية امل�سلِّي اجلبهة واليدين يف ال�سُّ
اإِلَّ يف احلرِّ والربد”. وكذلك قال اإ�سحاق)6(.

ا  ي احلرِّ اأو الربد؛ فتغطيتها وقايًة مَّ واإذا كانت م�ضاألة تغطية اليدين �ضائغة لتوقِّ
ي االأمرا�س الفاتكة, وانت�ضار االأوبئة القاتلة  يغلب على الظنِّ من وقوع الهلك بتف�ضِّ

من باب اأولى واأحرى.

ينظر: م�سنف عبدالرزاق ال�سنعاين )399/1(, م�سنف ابن اأبي �سيبة )239/1(.  )1(
ينظر: املغني لبن قدامة )197/2(.  )2(

احلر,  �سدة  يف  الثوب  على  ال�سجود  باب:  ال�سالة,  كتاب:   ,)86/1( �سحيحه  يف  البخاري  اأخرجه   )3(
ح)385(.

�سجد  من  باب:  ال�سالة,  �سفة  اأبواب  جماع  كتاب:   ,)155/2( الكربى  ال�سنن  يف  البيهقي  اأخرجه   )4(
فه االألباين يف اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�ضبيل )17/2(. عليهما يف ثوبه, ح)2675(. و�ضعَّ

ووي: “قال البيهقي: )ل يثبت يف  اأخرجه الطرباين يف املعجم الأو�سط )170/7(, ح)7184(. وقال النَّ  )5(
هذا �سيء (”. خال�سة الأحكام )409/1(.

املغني لبن قدامة )199/2(.  )6(
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ابع املبحث الَرّ
اأحكام العمرة وامل�سجد احلرام حال انت�سار )فريو�ض كورونا(

ل املطلب االأوَّ
واف والعمرة موؤقًتا ب�سبب انت�سار )فريو�ض كورونا( حكم منع الطَّ

دة عند احلنفيَّة على املذهب)1(, واملالكيَّة على اأرجح القولني)2(,  ة موؤكَّ العمرة �ضنَّ
ذكر  وقد   , كاحلجِّ فر�س  العمرة  اإِنَّ  واحلنابلة)4(:  الأظهر)3(,  يف  افعيَّة  ال�سَّ وقال 
)لأداء  ال�ستطاعة  اإِنَّ  بل  ريق,  الطَّ خوف  عند  واحلجِّ  العمرة  ترك  جواز  الفقهاء 
ة ُتعدُّ  ق اإِالَّ مع االأمن واالأمان؛ ولذلك فاإِنَّ االأمرا�س الوبائيَّ ( لن تتحقَّ العمرة اأو احلجِّ
اأن يكون اخلوف قائًما على غلبة  من االأعذار املبيحة لرتك احلجِّ والعمرة, ب�ضرط 

نِّ بوجود املر�س, اأو انت�ضاره ب�ضبب احلجِّ والعمرة)5(.  الظَّ

)ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ(  تعالى:  قوله  مع  مَتّ�سًقا  ياأتي  العمرة  منع  فاإِنَّ  وكذلك 
)درء  وقاعدة:  الأَ�َسِد«)6(,  ِمَن  َتِفرُّ  َكَما  وِم  امَلْجذمُ ِمَن  »َوِفرَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقوله  ]البقرة: 195[. 

اإجراء من  ُيعدُّ جائز �ضرًعا كلُّ  ٌم على جلب امل�ضلحة()7(؛ وبناًء عليه  املف�ضدة مقدَّ
ة  ف�س االإن�ضانيَّ ف�س ورعايتها من الهلك؛ وذلك الأَنَّ احلفاظ على الَنّ �ضاأنه حفظ النَّ

ر)8(. ريعة الإ�سالميَّة, كما هو متقرِّ روريَّة يف ال�سَّ من املقا�سد ال�سَّ

ا�س له اأثر  ة, واجتماع النَّ ا�س من بلدان عدَّ واف للعمرة اجتماع للنَّ وملَّا كان يف الطَّ
ينظر: الدر املختار )206/2(؛ فتح القدير البن الهمام )306/2(.  )1(

ينظر: ال�سرح ال�سغري للدردير)4/2(؛ القوانني الفقهية )�س: 142(.  )2(
ينظر: مغني املحتاج )460/1(.  )3(

ينظر: املغني لبن قدامة )22/3( وما بعدها.  )4(
ينظر: الفقه الإ�سالمي واأدلته )2082/3(.  )5(

�ضبق تخريجه يف املطلب الثالث, من املبحث الثاين.  )6(
ينظر: القواعد للح�سني )354/1(, الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي )�س: 87(.  )7(

ينظر: ك�ساف القناع للبهوتي )407/3(.  )8(
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ًتا له اأثر كبري يف احلدِّ  كبري يف انت�سار )فريو�س كورونا( بينهم, فاإَِنّ منع العمرة موؤقَّ
من انت�سار هذا )الفريو�س( القاتل.

ًقا مبنع العمرة موؤقًتا, وذلك يف  ة قراًرا موفَّ عوديَّ ة ال�سُّ وقد اأ�سدرت اململكة العربيَّ
ة ملنع انت�سار )فريو�س كورونا()1(. اإطار الإجراءات الحرتازيَّ

املطلب الَثّاين
اإغالق امل�سجد احلرام موؤقًتا حال انت�سار )فريو�ض كورونا(

ة ملنع انت�سار )فريو�س  عدُّ اإغالق امل�سجد احلرام موؤقًتا من الإجراءات الحرتازيَّ يمُ
ف�س واالأهل من االأعذار التي تبيح ترك اجلمعة واجلماعات,  كورونا(, فاخلوف على الَنّ
ة  ومن باب اأولى اإغالق امل�سجد احلرام, وقد متَّ اإغالق امل�سجد احلرام وتركه اأهل مَكّ
فت  يف عام الفيل عندما اأراد اأبرهة هدم الكعبة)2(, وكذلك اأغلق امل�سجد احلرام وتوَقّ
ة للق�ساء على  اج بن يو�سف مكَّ الة فيه واأداء منا�سك العمرة عندما هاجم احلجَّ ال�سَّ
ة و�ضرب  مَكّ ام, يف عام )73هـ(, حيث حا�ضر اجلي�س  العَوّ بن  بري  الزُّ بن  عبداهلل 
مت اأجزاء منها)3(. وغري ذلك من الأحداث الأخرى  الكعبة باملنجنيق فاحرتقت وتهدَّ

التي كانت �سبًبا يف اإغالق امل�سجد احلرام.

ة املباركة وقد �سهد العامل انت�ساًرا كبرًيا  وياأتي هذا العام )1441( للهجرة النبويَّ
ا�س, وت�ضبَّب انت�ضار )الفريو�س(  لـ)فريو�س كورونا(, ما اأ�ضاب عدًدا كبرًيا من النَّ
اأَنَّ هذا  ة  بيَّ دت الَتّقارير الطِّ اأكَّ ا�س يف اأنحاء العامل, وقد  يف موت عدد كبري من النَّ
ة  عوديَّ ال�ضُّ ة  العربيَّ اململكة  قرار  كان  لذا  عات؛  التَّجمُّ طريق  عن  ينتقل  )الفريو�س( 
رع؛  ة؛ التي روعي فيها تطبيق مقا�ضد ال�ضَّ باإغلق امل�ضجد احلرام من القرارات املهمَّ

وذلك بحفظ النُّفو�س واالأموال.
https://www.spa.gov.sa/2042784 :ينظر  )1(

ينظر: تاريخ الطربي )132/2(.  )2(
ينظر: البداية والنهاية )275/8(.  )3(



قة بنوازل الوباء جائحة  أحكام الشَّعائر الَتّعبُّديَّة املتعلِّ

»فريوس كورونا« املستجد )كوفيد-19( أمنوذجًا

العدد  احلادي واخلمسون  559العدد  احلادي واخلمسون 558

الث املطلب الَثّ
ًتا اأثناء  كن اليماين موؤقَّ املنع من تقبيل احلجر االأ�سود، وا�ستالم الرُّ

انت�سار )فريو�ض كورونا(

ر  واف؛ اإن تي�ضَّ دة من �ضنن الطَّ ة موؤّكَّ واف, �ضنَّ يعترب تقبيل احلجر االأ�ضود يف الطَّ
ك, والكتفاء بالإ�سارة اإليه باليد,  فعلها بدون مزاحمة اأو اإيذاء لأحد, واإَِلّ تعنَيّ الرَتّ

وال �ضَيّما املراأة؛ الأنها عورة)1(.

باع املح�سمُ  كن اليماين, هي التِّ ولعلَّ احلكمة من تقبيل احلجر الأ�سود وا�ستالم الرُّ
العبودَيّة هلل تعالى, والتَّ�ضليم الأمره؛ وهو من تعظيم �ضعائر  ملسو هيلع هللا ىلص واإظهاُر  لر�سول اهلل 
يك�ضف عن  فيما مل  باع  االتِّ ين, وح�ضن  الدِّ اأمور  ارع يف  لل�ضَّ )التَّ�ضليم  وهذا من  اهلل؛ 
بي ملسو هيلع هللا ىلص فيما يفعله؛ ولو مل يعلم احلكمة فيه()2(. باع النَّ معانيها؛ وهو قاعدة عظيمة يف اتِّ

احلجر االأ�سود ونقل )فريو�ض كورونا): 

ة بالق�ضيم,  حيَّ وؤون ال�ضِّ ة لل�ضُّ ة العامَّ بِّ الوقائيِّ يف املديريَّ اأطلق مدير الطِّ وقد 
اج من تقبيل احلجر الأ�سود, وحتى مل�س  د ح�سني, حتذيًرا للحجَّ كتور ح�سني حمَمّ الدُّ

َعدُّ ناقاًل للعدوى. مقام ابراهيم , م�سرًيا اإلى اأَنَّ ذلك يمُ

اج الذين يحاولون مل�س احلجر الأ�سود  ق اإلى اأَنَّ وجود عدد كبري من احلجَّ وتطرَّ
من  العديد  نقل  اإلى  ي  �سيوؤدِّ   اإبراهيم  مقام  يف  اأن  ال�سَّ وكذلك  وتقبيله, 
اج يف مكان  االأمرا�س فيما بينهم؛ لذا من املهمِّ الوقاية بظلِّ وجود مليني من احلجَّ
نَّ اأي ج�ضم يتمُّ مل�ضه اأو تقبيله  واحد؛ م�ضيًفا اإلى اأَنَّ احلذر والوقاية مطلوبان, اإِذجْ اإِ

ُيَعدُّ ناقًل للأمرا�س)3(.

كن اليماين؛ ملنع العدوى  وبناًء على ذلك مينع تقبيل احلجر االأ�ضود, وا�ضتلم الرُّ
وانت�سار )فريو�س كورونا(.

ينظر: الإقناع يف م�سائل الإجماع )273/1(؛ املو�ضوعة الفقهية الكويتية )129/13(  )1(
فتح الباري لبن حجر )463/3(.  )2(

https://www.alwatan.com.sa/article/273809 :ينظر  )3(
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اخلامتة

ريعة, وقواعد اال�ضتنباط, وحتقيق  ازلة يف �ضوء مقا�ضد ال�ضَّ بعد درا�ضة هذه النَّ
تائج والتَّو�ضيات. املناط, خل�ضت اإلى عدٍد من النَّ

اأواًل: النَّتائج: 

ت�ضيب . 1 التي  املُعدية  )الفريو�ضات(  من  كوفيد-19(  كورونا  )فريو�س  عدُّ  يمُ
�س. خُّ االإن�ضان؛ ولذا فهي �ضبٌب من اأ�ضباب الرتَّ

اإتلف النُّفو�س غالًبا؛ وما . 2 اإلى  ي  اأََنّ )فريو�س كورونا( من االأوبئة التي توؤدِّ
ٌة على االأعمِّ االأغلب؛ وعلى  كان كذلك ترتَّب عليه احلكم؛ الأَنَّ االأحكام مبنيَّ

ة. ة ل املِئنَّ املِظنَّ

اعون على ما ورد يف التَّو�سيف . 3 اأَنَّ )فريو�س كورونا( من الأوبئة ولي�س من الطَّ
اعون يف حكمه؛ عمًل بالقاعدة  َل منزلة الطَّ ؛ ومع ذلك ميكن اأن ينزَّ بويِّ النَّ

الفقهية: “ما قارب ال�سيء يمُعطى حكمه”)1(؛ فيلحق مبا قاربه.

« حال انت�ضار )فريو�س كورونا(؛ . 4 ا يِف ِرَحاِلُكمجْ لُّوجْ يجوز اأن يقال يف االأذان: »�ضَ
قيا�ًضا على املطر؛ بل هو اأولى.

لوات لرفع وباء )فريو�س كورونا(؛ الأَنَّه داخٌل �ضمن . 5 ة القنوت يف ال�ضَّ م�ضروعيَّ
وازل التي يمُقنت فيها. النَّ

رر؛ . 6 لل�ضَّ دفًعا  كورونا(؛  )فريو�س  انت�ضار  حال  اجلماعة  �ضلة  ترك  يجوز 
ف�س. وحفاًظا على النَّ

ت للم�ساجد حال انت�سار )فريو�س كورونا(, مع احلفاظ . 7 يجوز الإغالق املوؤقَّ
اهرة. على �ضعرية رفع االأذان؛ لكونها من �ضعائر االإ�ضلم الظَّ

ينظر: املنثور للزرك�سي )144/3(, الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي )182/1(.  )1(
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ي )فريو�س كورونا( حملُّ خالف . 8 اإقامة �سالة اجلمعة يف البيوت حال تف�سِّ
ة اإقامتها؛ لعدم موجبها. بني اأهل العلم, واالأقرب عدم م�ضروعيَّ

لة حال انت�ضار )فريو�س كورونا(؛ تقدمًيا . 9 فوف يف ال�ضَّ يجوز مباعدة ال�ضُّ
فوف, عند من يقول  ين: وهو ت�ضوية ال�ضُّ ل حفظ الدِّ ف�س على مكمِّ حلفظ النَّ

ا من ل يقول با�ستحبابه فاجلواز ظاهٌر. , اأَمَّ ا�سِّ بوجوب الرتَّ

لة يف امل�ضجد؛ قيا�ًضا على . 10 وجوب منع امل�ضاب بـ)فريو�س كورونا( من ال�ضَّ
منع اآكل الثُّوم والب�ضل؛ بل هو اأولى.

الإ�سابة . 11 خوف  بامل�سجد  اجلماعة  �سالة  اأداء  عن  حيح  ال�سَّ تخلُّف  جواز 
ف�س  النَّ حفظ  والأَنَّ  احلكم؛  درجة  يف  اخللف  لورود  كورونا(؛  بـ)فريو�س 

ين. ل حفظ الدِّ ٌم على مكمِّ مقدَّ

�ضبٌب . 12 اأَنَّها  اء  االأطبَّ اأخرب  اإذا  لة  ال�ضَّ ازات يف  والقَفّ امات  الكمَّ لب�س  وجوب 
للحدِّ من انت�سار العدوى.

واف واإغالق امل�سجد احلرام واملنع من تقبيل . 13 ت للعمرة والطَّ يجوز املنع املوؤقَّ
كن اليماين, حال انت�ضار )فريو�س كورونا(؛ دفًعا  احلجر االأ�ضود وا�ضتلم الرُّ

ية لنت�سار )الفريو�س(. رر احلا�سل باملخالطة املوؤدِّ لل�سَّ

ثانًيا: الَتّو�سيات: 

ورعايتها, . 1 ف�س  النَّ �ضاأنها حفظ  التي من  االإجراءات  باتِّخاذ  الباحث  يو�ضي 
من  للحدِّ  واف  والطَّ للعمرة  ت  املوؤقَّ باملنع  اأم  ًتا,  موؤقَّ امل�ساجد  باإغالق  �سواًء 

انت�سار )فريو�س كورونا(.

ة الو�سائل . 2 يو�سي الباحث جهات الأوقاف امل�سرفة على امل�ساجد باتِّخاذ كافَّ
املعدية  االأوبئة  انت�ضار  من  للحدِّ  امل�ضلِّني؛  �ضفوف  بني  التَّباعد  ق  حتقِّ التي 

حال نزولها, ومنها يف نازلتنا: “فريو�س كورونا”.
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جميع . 3 من  )كورونا(  وباء  نازلة  بدرا�سة  الفقهيَّة  املجامع  الباحث  يو�سي 
اجلوانب, واخلروج بقرارات جممعَيّة ب�ضاأنها؛ لتكون مرجًعا للعلماء والباحثني 

ٍة تقلِّل من احتمال اخلطاأ. ار�ضني؛ ملا للجتهاد اجلماعيِّ من مرجعيَّ والدَّ
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قائمة امل�سادر واملراجع

القراآن الكرمي جلَّ مقامه.. 1
اإر�ساد ال�ساري ل�سرح �سحيح البخاري, املوؤلف: اأحمد بن حممد بن اأبى بكر بن . 2

)املتوفى:  الدين  �سهاب  العبا�س,  اأبو  امل�سري,  القتيبي  الق�سطالين  عبدامللك 
923هـ(, النا�سر: املطبعة الكربى الأمريية, م�سر, الطبعة: ال�سابعة )1323هـ(.

الدين . 3 نا�سر  حممد  املوؤلف:  ال�سبيل,  منار  اأحاديث  تخريج  يف  الغليل  اإرواء 
الألباين )ت: 1420هـ(, اإ�ضراف: زهري ال�ضاوي�س, النا�ضر: املكتب االإ�ضلمي, 

بريوت, ط2, )1405هـ/1985م(.
بن . 4 عبدالرب  بن  حممد  بن  عبداهلل  بن  يو�سف  عمر  اأبو  املوؤلف:  ال�ستذكار, 

عا�سم النمري القرطبي )ت: 463هـ(, حتقيق: �سامل حممد عطا, حممد علي 
معو�س, النا�ضر: دار الكتب العلمية - بريوت, ط1, )1421هـ/2000م(.

بن . 5 الدين  زين  املوؤلف:  النعمان,  حنيفة  اأبي  مذهب  على  والنظائر  االأ�ضباه 
اإبراهيم بن حممد, املعروف بابن جنيم امل�ضري )ت: 970هـ(, و�ضع حوا�ضيه 
وخرج اأحاديثه: ال�ضيخ زكريا عمريات, النا�ضر: دار الكتب العلمية, بريوت - 

لبنان, ط1, )1419هـ/1999م(.
الأ�سباه والنظائر, املوؤلف: تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين ال�سبكي )ت: . 6

771هـ(, النا�ضر: دار الكتب العلمية, ط1, )1411هـ/1991م(.
ال�سيوطي . 7 الدين  بكر, جالل  اأبي  بن  عبدالرحمن  املوؤلف:  والنظائر,  الأ�سباه 

)ت: 911هـ(, النا�ضر: دار الكتب العلمية, الطبعة: االأولى )1411هـ/1990م(.
بن . 8 حممد  بن(  ة  َبرْيَ )همُ بن  يحيى  املوؤلف:  ال�سحاح,  معاين  عن  الإف�ساح 

هبرية الذهلي ال�سيبايّن, اأبو املظفر, عون الدين )ت: 560هـ(, املحقق: فوؤاد 
عبداملنعم اأحمد, النا�سر: دار الوطن, �سنة الن�سر )1417هـ(.
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الإقناع يف م�سائل الإجماع, املوؤلف: علي بن حممد بن عبدامللك الكتامي احلمريي . 9
الفا�سي, اأبو احل�سن ابن القطان )ت: 628هـ(, املحقق: ح�سن فوزي ال�سعيدي, 

النا�ضر: الفاروق احلديثة للطباعة والن�ضر, ط1, )1424هـ/2004م(.
بن عمرون . 10 بن عيا�س  بن مو�ضى  املوؤلف: عيا�س  بفوائد م�ضلم,  املعلم  اإكمال 

�ْسَماِعيل,  اليح�سبي ال�سبتي, اأبو الف�سل )ت: 544هـ(, املحقق: الدكتور يْحَيى اإِ
النا�ضر: دار الوفاء للطباعة والن�ضر والتوزيع, م�ضر, ط1, )1419هـ/1998م(.

الأم, املوؤلف: ال�سافعي اأبو عبداهلل حممد بن اإدري�س بن العبا�س بن عثمان بن . 11
�ضافع بن عبداملطلب بن عبدمناف املطلبي القر�ضي املكي )ت: 204هـ(, النا�سر: 

دار املعرفة - بريوت, الطبعة: بدون طبعة, �سنة الن�سر: )1410هـ/1990م(.
االإن�ضاف يف معرفة الراجح من اخللف, املوؤلف: علء الدين اأبو احل�ضن علي . 12

بن �سليمان املرداوي الدم�سقي ال�ساحلي احلنبلي )ت: 885هـ(, النا�سر: دار 
اإحياء الرتاث العربي, ط2 - بدون تاريخ.

اإبراهيم بن حممد, . 13 الدين بن  املوؤلف: زين  الدقائق,  الرائق �سرح كنز  البحر 
املعروف بابن جنيم امل�ضري )ت: 970هـ(, ويف اآخره: تكملة البحر الرائق ملحمد 
بن ح�سني بن علي الطوري احلنفي القادري )ت: بعد 1138هـ(, وباحلا�سية: 
منحة اخلالق البن عابدين, النا�ضر: دار الكتاب االإ�ضلمي, ط2 - بدون تاريخ.

بكر بن م�ضعود . 14 اأبو  الدين,  املوؤلف: علء  ال�ضرائع,  ترتيب  ال�ضنائع يف  بدائع 
بن اأحمد الكا�ساين احلنفي )ت: 587هـ(, النا�ضر: دار الكتب العلمية, ط2, 

)1406هـ/1986م(.
البيان يف مذهب االإمام ال�ضافعي, املوؤلف: اأبو احل�ضني يحيى بن اأبي اخلري بن . 15

�سامل العمراين اليمني ال�سافعي )ت: 558هـ(, املحقق: قا�سم حممد النوري, 
النا�ضر: دار املنهاج - جدة, ط1, )1421هـ/2000م(.

املوؤلف: . 16 امل�ستخرجة,  مل�سائل  والتعليل  والتوجيه  وال�سرح  والتح�سيل  البيان 
د  حققه:  520هـ(,  )ت:  القرطبي  ر�سد  بن  اأحمد  بن  حممد  الوليد  اأبو 
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لبنان, ط2,  االإ�ضلمي, بريوت -  الغرب  النا�ضر: دار  واآخرون,  حممد حجي 
)1408هـ/1988م(.

عبدالرّزاق . 17 بن  بن حمّمد  املوؤلف: حمّمد  القامو�س,  العرو�س من جواهر  تاج 
املحقق:  1205هـ(,  )ت:  بيدي  الزَّ مبرت�ضى,  امللّقب  الفي�س,  اأبو  احل�ضيني, 

جمموعة من املحققني, النا�سر: دار الهداية, بدون.
بن . 18 القا�سم  اأبي  بن  يو�سف  بن  حممد  املوؤلف:  خليل,  ملخت�سر  والإكليل  التاج 

يو�سف العبدري الغرناطي, اأبو عبداهلل املواق املالكي )ت: 897هـ(, النا�سر: 
دار الكتب العلمية, ط1, )1416هـ/1994م(.

تف�سري . 19 من  اجلديد  العقل  وتنوير  ال�سديد  املعنى  )حترير  والتنوير  التحرير 
بن  الطاهر  حممد  بن  حممد  بن  الطاهر  حممد  املوؤلف:  املجيد(,  الكتاب 
عا�سور التون�سي )ت: 1393هـ(, النا�سر: الدار التون�سية للن�سر - تون�س, �سنة 

الن�سر: )1984هـ(.
حتفة املحتاج اإلى اأدلة املنهاج )على ترتيب املنهاج للنووي(, املوؤلف: ابن امللقن . 20

�سراج الدين اأبو حف�س عمر بن علي بن اأحمد ال�سافعي امل�سري )ت: 804هـ(, 
املحقق: عبداهلل بن �ضعاف اللحياين, النا�ضر: دار حراء - مكة املكرمة, ط1, 

)1406هـ(.
التعليقات احل�سان على �سحيح ابن حبان ومتييز �سقيمه من �سحيحه, و�ساذه . 21

من حمفوظه, موؤلف الأ�سل: حممد بن حبان بن اأحمد بن حبان بن معاذ بن 
�ستي )ت: 354هـ(, ترتيب: االأمري اأبو  َمْعبَد, التميمي, اأبو حامت, الدارمي, البمُ
احل�سن علي بن بلبان بن عبداهلل, عالء الدين الفار�سي احلنفي )ت: 739هـ(, 
موؤلف التعليقات احل�سان: اأبو عبدالرحمن حممد نا�سر الدين, بن احلاج نوح 
باوزير  النا�سر: دار  1420هـ(,  االألباين )ت:  االأ�ضقودري  اآدم,  بن جناتي بن 
للن�ضر والتوزيع, جدة - اململكة العربية ال�ضعودية, ط1, )1424هـ/2003م(. 

التقرير والتحبري على حترير الكمال بن الهمام, املوؤلف: اأبو عبداهلل, �سم�س . 22
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الدين حممد بن حممد بن حممد املعروف بابن اأمري حاج ويقال له ابن املوقت 
احلنفي )ت: 879هـ(, النا�ضر: دار الكتب العلمية, ط2, )1403هـ/1983م(.

التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد, املوؤلف: اأبو عمر يو�سف بن عبداهلل . 23
حتقيق:  463هـ(,  )ت:  القرطبي  النمري  عا�سم  بن  عبدالرب  بن  حممد  بن 
وزارة عموم  النا�سر:  البكري,  العلوي, حممد عبدالكبري  اأحمد  بن  م�سطفى 

الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية - املغرب, عام الن�سر )1387هـ(.
�ضرف . 24 بن  يحيى  الدين  حميي  زكريا  اأبو  املوؤلف:  واللغات,  االأ�ضماء  تهذيب 

النووي )ت: 676هـ(, عنيت بن�سره وت�سحيحه والتعليق عليه ومقابلة اأ�سوله: 
�ضركة العلماء مب�ضاعدة اإدارة الطباعة املنريية, يطلب من: دار الكتب العلمية, 

بريوت - لبنان.
ملسو هيلع هللا ىلص و�سننه واأيامه = . 25 اأمور ر�سول اهلل  اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�سر من 

�سحيح البخاري, املوؤلف: حممد بن اإ�سماعيل اأبو عبداهلل البخاري اجلعفي, 
املحقق: حممد زهري بن نا�سر النا�سر, النا�سر: دار طوق النجاة )م�سورة عن 

ال�ضلطانية باإ�ضافة ترقيم حممد فوؤاد عبدالباقي(, ط1, )1422هـ(.
بن . 26 حممد  عبداهلل  اأبو  املوؤلف:  القرطبي,  تف�سري   = القراآن  لأحكام  اجلامع 

اأحمد بن اأبي بكر بن فرح االأن�ضاري اخلزرجي �ضم�س الدين القرطبي )ت: 
الكتب  دار  النا�ضر:  اأطفي�س,  واإبراهيم  الربدوين  اأحمد  حتقيق:  671هـ(, 

امل�سرية - القاهرة, ط2, )1384هـ/1964م(.
عرفة . 27 بن  اأحمد  بن  حممد  املوؤلف:  الكبري,  ال�سرح  على  الد�سوقي  حا�سية 

طبعة  بدون  الطبعة:  الفكر,  دار  النا�سر:  1230هـ(,  )ت:  املالكي  الد�سوقي 
وبدون تاريخ.

حا�سية الطحطاوي على مراقي الفالح �سرح نور الإي�ساح, املوؤلف: اأحمد بن حممد . 28
عبدالعزيز  حممد  املحقق:  1231هـ(,  )ت:  احلنفي  الطحطاوي  اإ�سماعيل  بن 
اخلالدي, النا�ضر: دار الكتب العلمية بريوت - لبنان, ط1, )1418هـ/1997م(.
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خال�سة الأحكام يف مهمات ال�سنن وقواعد الإ�سالم, املوؤلف: اأبو زكريا حميي . 29
اأحاديثه:  الدين يحيى بن �سرف النووي )ت: 676هـ(, املحقق: حققه وخرج 
ط1,  بريوت,   - لبنان   - الر�سالة  موؤ�س�سة  النا�سر:  اجلمل,  اإ�سماعيل  ح�سني 

)1418هـ/1997م(.
بن . 30 بن عمر  اأمني  عابدين, حممد  ابن  املوؤلف:  املختار,  الدر  على  املحتار  رد 

الفكر- دار  النا�سر:  1252هـ(,  )ت:  احلنفي  الدم�سقي  عابدين  عبدالعزيز 
بريوت, ط2, )1412هـ/1992م(.

رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني, املوؤلف: اأبو زكريا حميي الدين يحيى بن �ضرف . 31
االإ�ضلمي,  املكتب  النا�ضر:  ال�ضاوي�س,  زهري  حتقيق:  676هـ(,  )ت:  النووي 

بريوت-دم�سق- عمان, ط3, )1412هـ/1991م(.
اأبو . 32 املوؤلف:  وفوائدها,  فقهها  من  و�سيء  ال�سحيحة  الأحاديث  �سل�سلة 

عبدالرحمن حممد نا�ضر الدين, بن احلاج نوح بن جناتي بن اآدم, االأ�ضقودري 
الريا�س,  والتوزيع,  للن�ضر  املعارف  مكتبة  النا�ضر:  1420هـ(,  )ت:  الألباين 

ط1, )ملكتبة املعارف(.
القزويني, . 33 يزيد  بن  حممد  عبداهلل  اأبو  ماجة  ابن  املوؤلف:  ماجه,  ابن  �سنن 

وماجة ا�سم اأبيه يزيد )ت: 273هـ(, حتقيق: حممد فوؤاد عبدالباقي, النا�سر: 
دار اإحياء الكتب العربية - في�ضل عي�ضى البابي احللبي.

�سنن اأبي داود, املوؤلف: اأبو داود �سليمان بن الأ�سعث بن اإ�سحاق بن ب�سري بن . 34
حميي  حممد  املحقق:  275هـ(,  )ت:  ِج�ْستاين  ال�سِّ الأزدي,  عمرو  بن  �سداد 

الدين عبداحلميد, النا�سر: املكتبة الع�سرية, �سيدا - بريوت.
ِجردي . 35 َروجْ اخُل�ضجْ اأحمد بن احل�ضني بن علي بن مو�ضى  املوؤلف:  الكربى,  ال�ضنن 

اخلرا�ضاين, اأبو بكر البيهقي )ت: 458هـ(, املحقق: حممد عبدالقادر عطا, 
النا�ضر: دار الكتب العلمية, بريوت - لبنان,  ط3, )1424هـ/2003م(.

املازري . 36 التَِّميمي  عمر  بن  علي  بن  حممد  عبداهلل  اأبو  املوؤلف:  التلقني,  �سرح 
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د املختار ال�ّسالمي, النا�سر:  املالكي )ت: 536هـ(, املحقق: �سماحة ال�سيخ حممَّ
دار الغرب االإ�ضلمي, ط1, )2008م(.

الأئمة . 37 �سم�س  �سهل  اأبي  بن  اأحمد  بن  حممد  املوؤلف:  الكبري,  ال�سري  �سرح 
ال�سرخ�سي )ت: 483هـ(, النا�سر: ال�سركة ال�سرقية لالإعالنات, الطبعة: بدون 

طبعة, تاريخ الن�سر )1971م(.
�سرح الطيبي على م�سكاة امل�سابيح امل�سمى بـ )الكا�سف عن حقائق ال�سنن(, . 38

املوؤلف: �سرف الدين احل�سني بن عبداهلل الطيبي )ت: 743هـ(, املحقق: د. 
 - املكرمة  )مكة  الباز  م�سطفى  نزار  مكتبة  النا�سر:  هنداوي,  عبداحلميد 

الريا�س(, ط1, )1417هـ/1997م(.
ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع, املوؤلف: حممد بن �سالح بن حممد العثيمني . 39

)ت: 1421هـ(, دار الن�ضر: دار ابن اجلوزي, ط1, )1422هـ/1428هـ(.
الرازي اجل�سا�س . 40 بكر  اأبو  علي  بن  اأحمد  املوؤلف:  الطحاوي,  �سرح خمت�سر 

احلنفي )ت: 370 هـ(, املحقق: د. ع�سمت اهلل عنايت اهلل حممد - اأ.د. �سائد 
بكدا�س - د. حممد عبيداهلل خان - د. زينب حممد ح�ضن فلته, اأعد الكتاب 
للطباعة وراجعه و�سححه: اأ.د. �سائد بكدا�س, النا�سر: دار الب�سائر الإ�سالمية 

- ودار ال�ضراج, ط1, )1431هـ/2010م(. 
�ضرح خمت�ضر خليل للخر�ضي, املوؤلف: حممد بن عبداهلل اخلر�ضي املالكي اأبو . 41

عبداهلل )ت: 1101هـ(, النا�سر: دار الفكر للطباعة - بريوت, الطبعة: بدون 
طبعة وبدون تاريخ.

حماد . 42 بن  اإ�سماعيل  ن�سر  اأبو  املوؤلف:  العربية,  و�سحاح  اللغة  تاج  ال�سحاح 
النا�سر:  عبدالغفور عطار,  اأحمد  الفارابي )ت: 393هـ(, حتقيق:  اجلوهري 

دار العلم للمليني - بريوت, ط4, )1407هـ/1987م(.
�سحيح ابن خزية, املوؤلف: اأبو بكر حممد بن اإ�سحاق بن خزية بن املغرية بن . 43

�سالح بن بكر ال�سلمي الني�سابوري )ت: 311هـ(, املحقق: د. حممد م�سطفى 
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االأعظمي, النا�ضر: املكتب االإ�ضلمي - بريوت.
�سحيح اأبي داود, املوؤلف: اأبو عبدالرحمن حممد نا�سر الدين, بن احلاج نوح . 44

بن جناتي بن اآدم, االأ�ضقودري االألباين )املتوفى: 1420هـ(, النا�سر: موؤ�س�سة 
غرا�س للن�ضر والتوزيع, الكويت, ط1, )1423هــ/2002م(.

الطب النبوي )جزء من كتاب زاد املعاد البن القيم(, املوؤلف: حممد بن اأبي . 45
بكر بن اأيوب بن �سعد �سم�س الدين ابن قيم اجلوزية )ت: 751هـ(, النا�سر: 

دار الهلل - بريوت: ط بدون.
طرح الترثيب يف �ضرح التقريب )تقريب االأ�ضانيد وترتيب امل�ضانيد(, املوؤلف: . 46

بكر  اأبي  بن  بن عبدالرحمن  بن احل�سني  الدين عبدالرحيم  زين  الف�سل  اأبو 
بن  عبدالرحيم  بن  اأحمد  ابنه:  اأكمله  806هـ(,  )ت:  العراقي  اإبراهيم  بن 
العراقي  ابن  الدين,  ويل  زرعة  اأبو  امل�سري,  ثم  الرازياين  الكردي  احل�سني 
منها  دور عدة  و�سورتها   - القدية  امل�سرية  الطبعة  النا�سر:  )ت: 826هـ(, 

)دار اإحياء الرتاث العربي, وموؤ�س�سة التاريخ العربي, ودار الفكر العربي(.
العدة يف اأ�ضول الفقه, املوؤلف: القا�ضي اأبو يعلى, حممد بن احل�ضني بن حممد . 47

بن خلف ابن الفراء )ت: 458هـ(, حققه وعّلق عليه وخّرج ن�سه: د اأحمد بن علي 
بن �ضري املباركي, االأ�ضتاذ امل�ضارك يف كلية ال�ضريعة بالريا�س - جامعة امللك 

حممد بن �ضعود االإ�ضلمية, النا�ضر: بدون نا�ضر, ط2, )1410هـ/1990م(.
عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري, املوؤلف: اأبو حممد حممود بن اأحمد بن . 48

مو�سى بن اأحمد بن ح�سني الغيتابى احلنفى بدر الدين العينى )ت: 855هـ(, 
النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت.

الفتاوى الفقهية الكربى, املوؤلف: اأحمد بن حممد بن علي بن حجر الهيتمي . 49
العبا�س )ت: 974هـ(,  اأبو  الإ�سالم,  �سيخ  الدين  �سهاب  الأن�ساري,  ال�سعدي 
جمعها: تلميذ ابن حجر الهيتمي, ال�سيخ عبدالقادر بن اأحمد بن علي الفاكهي 

املكي )ت: 982هـ(, النا�سر: املكتبة الإ�سالمية.
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الف�سل . 50 اأبو  حجر  بن  علي  بن  اأحمد  املوؤلف:  البخاري,  �سحيح  �سرح  الباري  فتح 
الع�سقالين ال�سافعي, النا�سر: دار املعرفة - بريوت, )1379هـ(, رقم كتبه واأبوابه 
طبعه:  على  واأ�سرف  و�سححه  باإخراجه  قام  عبدالباقي,  فوؤاد  حممد  واأحاديثه: 

حمب الدين اخلطيب, عليه تعليقات العلمة: عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز.
فتح الباري �سرح �سحيح البخاري, املوؤلف: زين الدين عبدالرحمن بن اأحمد بن . 51

رجب بن احل�ضن, ال�َضلمي, البغدادي, ثم الدم�ضقي, احلنبلي )ت: 795هـ(, 
حتقيق: جمموعة من الباحثني, النا�سر: مكتبة الغرباء الأثرية - املدينة النبوية, 

احلقوق: مكتب حتقيق دار احلرمني - القاهرة, ط1, )1417هـ/1996م(.
الفروع ومعه ت�سحيح الفروع لعالء الدين علي بن �سليمان املرداوي, املوؤلف: . 52

املقد�سي  الدين  �سم�س  عبداهلل,  اأبو  مفرج,  بن  حممد  بن  مفلح  بن  حممد 
الرامينى ثم ال�ساحلي احلنبلي )ت: 763هـ(, املحقق: عبداهلل بن عبداملح�سن 

الرتكي, النا�ضر: موؤ�ض�ضة الر�ضالة, ط1, )1424هـ/2003م(.
اأ�ستاذ . 53 الزحيلي,  م�سطفى  بن  وهبة  اأ.د.  املوؤلف:  واأدلته,  الإ�سالمي  الفقه 

ورئي�س ق�سم الفقه الإ�سالمي واأ�سوله بجامعة دم�سق -كلية ال�سريعة, النا�سر: 
دار الفكر - �سوريَّة - دم�سق.

د . 54 ر, املوؤلف: اأ. د. عبداهلل بن حممد الطّيار, اأ.د. عبداهلل بن حممَّ الفقه املَي�سَّ
د بن اإبراهيم املو�َضى, النا�ضر: مدار الوطن للن�ضر, الريا�س  املطلق, د. حممَّ
- اململكة العربية ال�سعودية, الطبعة: املجلد )7(, و )11-13(, الطبعة الأولى 

)1432هـ/2011م(, باقي الأجزاء: الثانية, )1433هـ/2012م(.
الدين . 55 )تقي  بـ  املعروف  عبداملوؤمن  بن  حممد  بن  بكر  اأبو  املوؤلف:  القواعد, 

عبداهلل  بن  عبدالرحمن  د.  وحتقيق:  درا�سة  829هـ(,  )ت:  احل�سني( 
ر�سالتا  الكتاب:  اأ�سل  الب�سيلي,  ح�سن  بن  حممد  بن  جربيل  د.  ال�سعالن, 
, النا�ضر: مكتبة الر�ضد للن�ضر والتوزيع, الريا�س - اململكة  ماج�ضتري للمحقَقنيجْ

العربية ال�ضعودية, ط1, )1418هـ/1997م(. 
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ك�ساف القناع عن منت الإقناع, املوؤلف: من�سور بن يون�س بن �سالح الدين ابن . 56
ح�سن بن اإدري�س البهوتى احلنبلى )ت: 1051هـ(, النا�ضر: دار الكتب العلمية.

الكواكب الدراري يف �ضرح �ضحيح البخاري, املوؤلف: حممد بن يو�ضف بن علي . 57
الرتاث  اإحياء  دار  النا�سر:  الكرماين )ت: 786هـ(,  الدين  �سم�س  �سعيد,  بن 
العربي, بريوت-لبنان, ط1, )1356هـ/1937م(, ط2, )1401هـ/1981م(.

ل�سان العرب, املوؤلف: حممد بن مكرم بن على, اأبو الف�سل, جمال الدين ابن . 58
 - �سادر  دار  النا�سر:  711هـ(,  )ت:  الإفريقى  الرويفعى  الأن�ساري  منظور 

بريوت, ط2, )1414هـ(.
املب�ضوط, املوؤلف: حممد بن اأحمد بن اأبي �ضهل �ضم�س االأئمة ال�ضرخ�ضي )ت: . 59
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املقدمة

اأنف�سنا,  �سرور  من  باهلل  ونعوذ  ون�ستغفره,  ون�ستعينه  نحمده  هلل,  احلمد  اإن 
و�سيئات اأعمالنا, من يهده اهلل فال م�سل له, ومن ي�سلل فال هادي له واأ�سهد اأن ل 
اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له, واأ�سهد اأن حممًدا عبده ور�سوله, �سلى اهلل عليه وعلى 

اآله و�سحبه و�سلم, اأما بعد.

ويوؤ�س�س  حياتهم,  ينظم  فهو  الدنيا,  يف  للب�سر  متكامل  حياة  منهج  الإ�سالم 
يف  بل  وعالقاتهم,  ومعامالتهم,  عقودهم,  يف  البع�س,  بع�سهم  مع  التعامل  كيفية 

جميع تفا�سيل حياتهم, فهو كامل ملجيئه من عند اهلل , قال : )چ  
چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ( ]املائدة: 3[, قال ال�سافعي: 
ه اأكمل لهم دينهم... واأبان اهللَّ  خللقه, اأنَّه تولى احلكم فيما اأثابهم  “اأعلمهم اأنَّ
وعاقبهم عليه على ما علم من �سرائرهم, وافقت �سرائرهم عالنيتهم, اأو خالفتها, 

ا جزاهم بال�سرائر, فاأحبط عمل كل من كفر به”)1(. واإمنَّ

ومن �سور الكمال يف هذه ال�سريعة احلفاظ على النف�س الب�سرية, ووقوفها �سًدا 
منيًعا يف كل ما ي�س هذه النف�س املوؤمنة, من اعتداء مبا�سر عليها اأو غري مبا�سر, 
فقد تكّفلت ال�ضريعة باحلفاظ على ال�ضروريات اخلم�س: الدين, والنف�س, والعقل, 
كلها؛  فعليها مدار احلياة  بالنف�س,  متعّلقة  ال�ضروريات  وكل هذه  واملال,  والِعر�س, 
باأف�سل  الدنيا  هذه  يف  يمُحييهم  اأن  املوؤمنني,  عباده  على    اهلل  امنّت  ولذا 

واأح�سن مما يجده ويعي�سه غري املوؤمنني, قال : )ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   
تف�سري الإمام ال�سافعي )697/2(.  )1(
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ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ( ]النحل: 
.]97

نظر  يف  تكون  ما  يعرتيها  قد  الطيبة  احلياة  اأن    اهلل  حكمة  ومن 
)ىئ   يقول:    فاهلل  معارفه,  وقلة  مداركه,  لق�سر  وذلك  �سًرا,  العبد 
العز  قال   ,]35 ]الأنبياء:  جب(  يئ   مئىئ   حئ   جئ   ی   ییی   ىئ  

الغنى  )حئ(  واملر�س  بالفقر  اأو  والرخاء,  ال�ضدة  “)جئ(  عبدال�سالم:  بن 
تكرهون  ما  على  و�سربكم  حتبون  ما  على  �سكركم  لنعلم  تكرهون  وما  وال�سحة... 

)مئ( ابتالًء واختباًرا”)1(.

ومن االبتلء الذي نزل يف هذا الزمان يف العامل باأكمله, انت�ضار الوباء اخلطري, 
وهو ما يمُعرف با�سم فريو�س كورونا امل�ستجد )كوفيد19(, و�ضرره باملر�س وال�ضدة 
الإن�سان عن  انت�ساره ودخوله يف  للموت, وتكمن خطورته يف �سرعة  التي قد تف�سي 

طريق املالم�سة واملخالطة, من غري اأن ي�سعر.

وقد هّب العامل اأجمع, للت�ضدي لهذا الفريو�س, بكل ما ي�ضتطيعون من اإمكانات, 
وخدمات؛ عّلهم يق�ضون عليه, اأو يخففون من اآثاره, ويحّدون من انت�ضاره.

وخلطورة هذا االأمر فقد حّث ويل االأمر و�ضّدد يف الوجوب باأخذ احليطة, والعمل 
بالإجراءات والحرتازات الطبية, للحّد من تف�سي هذا الفريو�س.

مقاطع  من  الجتماعي,  التوا�سل  و�سائل  عرب  وراأينا  وجدنا  ولالأ�سف  ولكن 
مرئية, و�ضوتية, من يخالف هذا االأنظمة واالإجراءات, ما يت�ضبب يف نقل العدوى 
�سبيل  اأو على  والإتالف,  القتل  بق�سد  وال�سرر,  العدوان  �سبيل  اإما على  لالآخرين, 
اإليه, فيرتتب  للمنقول  االإيذاء  �ضبيل  اأو على  واملزاح,  اال�ضتهتار  اأو  واخلطاأ,  اجلهل 
على هذا االنتقال جناية يف املنقول اإليه, ما ي�ضتوجب قوًدا, اأو ديًة, اأو �ضماًنا, اأو 

تعزيًرا وغري ذلك.
تف�سري العز ابن عبدال�سالم )324-323/2(.  )1(
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لذا جاء هذا البحث يتناول حكم هذا اجلناية على الآخرين, م�ساهمة وتكاماًل 
مع القطاعات الأخرى يف اإيجاد الوعي الوقائي لدى النا�س من هذه اجلائحة, وذلك 

بربطه بالفقه والتاأ�سيل ال�سرعي.

وعنونته بـ )اجلناية بنقل فريو�ض كورونا امل�ستجد - درا�سة فقهية تاأ�سيلية(.

اأو  وقد اجتهدت يف بيان حكم ما يقوم به هوؤالء, �ضواًء كان على �ضبيل اخلطاأ, 
العمد, اأو ما كان بينهما وهو �سبه العمد, م�ساهمة يف التاأ�سيل ال�سرعي ملا ي�ستجد 

من نوازل فقهية جنائية, قد ت�ستبه على غري املخت�سني.

اأهمية البحث واأ�سبابه: 
فالبحثمُ يهدف لأموٍر منها: 

تو�ضيح وحترير لبع�س م�ضائل اجلناية اخلا�ضة باالعتداء على االآخرين.. 1

اإظهار احلكم ال�سرعي فيمن قام بهذه اجلناية.. 2

كورونا  فريو�س  بنقل  اجلناية  حكم  بيان  اإلى  تطرق  من  اأجد  مل  البحث,  وعند 
امل�ضتجد عن طريق العمد, اأو اخلطاأ.

عدوى  بنقل  املتعلقة  الفقهية  الأحكام  عن  تكلمت  وبحوث  ر�سائل  هناك  اأن  اإل 
بع�س االأمرا�س التي يختلف تكييفها مع عدوى فريو�س كورونا اجلديد, ومن ذلك: 

اجلناية بنقل االأمرا�س للدكتور اأحمد اآل طالب.. 1

 اأثر االأمرا�س املعدية يف الفرقة بني الزوجني للدكتور عبداهلل الطيار.. 2

 اأحكام االأمرا�س املعدية يف الفقه االإ�ضلمي للدكتور عبداالإله ال�ضيف.. 3

 وغريها من البحوث التي ان�ضب حديثها عن مر�س معني, اأو عن اأثر العدوى يف 
فرقة الزوجني, ونحو ذلك.

والبحث يف اجلناية بنقل عدوى فريو�س كورونا نازلة فقهية مل تبحث من قبل, 
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وذلك بالنظر اإلى ماهية الفريو�س واآثاره باجلناية به, ولي�س املق�سود بالبحث فيه 
ا معدًيا, وهذا ما تناولته الدرا�ضات املذكورة؛ الأن فريو�س كورونا يختلف  كونه مر�ضً
عن االأمرا�س املعدية ال�ضائعة �ضابًقا, والتي تناولت حكم العدوى جمرًدا, اأو اجلناية 
بنقل العدوى يف مر�س معني كـ )االإيدز(, وهو ما يختلف باجلناية به عن فريو�س 
كورونا؛ ملا له من �ضفات واآثار هي خلف ما مت بحثه من االأمرا�س االأخرى املعدية.

االأمرا�س  هذه  مبثل  اجلناية  عن  الفقهاء  تكلم  واأن  ي�ضبق  مل  اأنه  على  ف�ضًل 
املعدية, اإل ما كان منهم يف كالمهم عن ال�سّم وال�سحر جنايًة.

فقهية مل  نازلة  كورونا  نقل فريو�س  والبحث عن جناية  كان احلديث  هنا  ومن 
تبحث من قبل, وهو يخت�س ببيان م�ساألة اجلناية يف نقل عدوى فريو�س كورونا بحّد 
ذاته, وكونه مما يقتل به غالًبا اأو مما ل يقتل, على ما �سيتّم بيانه يف البحث باإذن 

اهلل تعالى.

منهج البحث: 

فقد �سرت فيه على النحو التايل: 

�ضّدرت البحث بتمهيد ذكرت فيه مفردات مو�ضوع البحث.. 1

قمت بت�سوير امل�ساألة الفقهّية قبل بيان حكمها.. 2

والتوثيق . 3 التحرير  يف  الأ�سلية  واملراجع  امل�سادر  اأمهات  على  اعتمدت 
والتخريج واجلمع. 

ملا كانت امل�ضاألة نازلة فقهية؛ فقد اجتهدت يف تخريجها على اأقوال الفقهاء . 4
يف املذاهب االأربعة.

ا�ستفدت من بع�س امل�سادر املعا�سرة التي لها عالقة بالبحث من جهٍة. . 5

ركزت على مو�ضوع البحث, وجتنبت اال�ضتطراد.. 6

جتنبت ذكر الأقوال ال�ساذة, اإل اأين قد اأ�سري اإليها يف احلا�سية لبيان ال�سذوذ.. 7
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مل اأترجم للأعلم واالأماكن الواردة يف البحث؛ الأن مثل هذه البحوث ُيطلب . 8
فيها الخت�سار.

قمت بذكر الآيات مع الإ�سارة اإلى ا�سم ال�سورة وبيان رقمها يف احلا�سية.. 9

اجلزء . 10 اإثبات  مع  الأ�سلية,  م�سادرها  من  النبوية  الأحاديث  بتخريج  قمت 
وال�سفحة ورقم احلديث, وبيان ما ذكره اأهل ال�ساأن يف درجته, اإن مل تكن 

يف ال�سحيحني اأو اأحدهما, فاإن كانت يف اأحدهما فاأكتفي به. 

اعتنيت بقواعد اللغة العربية, والإمالء, وعالمات الرتقيم, ومنها عالمات . 11
التن�سي�س لالآيات الكرية, ولالأحاديث ال�سريفة, ولالآثار, ولأقوال العلماء, 

واأُمّيز بني العلمات اأو االأقوا�س فاأجعل لكل منها علمته اخلا�ضة.

قمت بو�ضع خامتة مت�ضمنة اأهم النتائج والتو�ضيات التي تو�ضلت لها.. 12

وفهر�س . 13 وامل�سادر,  للمراجع  فهر�س  التالية:  بالفهار�س  البحث  باإتباع  قمت 
للمو�ضوعات.

خطة البحث: 

خطة البحث التي �سرت عليها, فهي على النحو التايل: 

وذكر  اختياره,  واأ�ضباب  املو�ضوع,  اأهمية  مع  اال�ضتهلل,  على:  وت�ضتمل  املقدمة: 
م�ضكلته, مع بيان االأهداف, والدرا�ضات ال�ضابقة, ومنهج البحث, واخلطة التي 

�سرت عليها.

التمهيد: وي�ضتمل على التعريف مبفردات العنوان. وفيه ثلثة مطالب: 

املطلب االأول: التعريف باجلناية.

املطلب الثاين: التعريف بفريو�س كورونا امل�ضتجد )كوفيد 19(.

املطلب الثالث: التعريف باملر�س املعدي.
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املبحث االأول: العدوى يف فريو�س كورونا. وفيه ثلثة مطالب: 

املطلب االأول: موقف ال�ضريعة من نقل االأمرا�س بالعدوى.

املطلب الثاين: فريو�س كورونا والطاعون. وفيه فرعان: 

الفرع الأول: تعريف الطاعون.

الفرع الثاين: فريو�س كورونا والطاعون. وفيه م�ساألتان: 

امل�ساألة الأولى: اأوجه الختالف بني الطاعون وفريو�س كورونا.

امل�ضاألة الثانية: اإي�ضاح القول يف اخللط بني الطاعون وفريو�س كورونا.

املطلب الثالث: حكم تعمد نقل االأمرا�س املعدية.

املبحث الثاين: حكم اجلناية بنقل عدوى فريو�س كورونا. وفيه اأربعة مطالب: 

املطلب االأول: �ضور نقل فريو�س كورونا عمًدا اأو ما يف حكمه.

املطلب الثاين: حكم اجلناية بنقل فريو�س كورونا خطاأً.

املطلب الثالث: حكم اجلناية بنقل فريو�س كورونا عمًدا. وفيه فرعان: 

الفرع الأول: حكم اجلناية بنقل فريو�س كورونا عمًدا وموت املجني عليه.

الفرع الثاين: حكم اجلناية بنقل فريو�س كورونا عمًدا ومل يت املجني عليه.

املطلب الرابع: حكم اجلناية بنقل عدوى كورونا عمًدا ون�ضره يف املجتمع.

اخلامتة: وت�ضتمل على اأهم النتائج والتو�ضيات.

الفهار�س: وت�ستمل على: 

فهر�س امل�سادر واملراجع.

فهر�س املو�ضوعات.
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التمهيد
التعريف مبفردات العنوان

املطلب االأول
التعريف باجلناية

اجلناية يف اللغة: 

َجَنى: اجليم والنون والياء اأ�سل واحد, يدّل على الأخذ, يقال: جنيت الثمرة اأي: 

اأخذتها, واأجنيتها, وفالن جنى جناية اأي: جّر جريرة على نف�سه, اأو على قومه.

ومن اأ�سمائها: اجلناح ومنه قوله: )ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ( ]البقرة: 235[, 

اجلناح: اجلناية واجلرم.

ومنها اخُلما�ضة وهي: اجلناية واجلراحة الكدمة)1(.

 اأما اجلناية يف اال�سطالح: 

فال يختلف املعنى اللغوي وال�سطالحي للفظة اجلناية, فهو يدل على اقرتاف 
اأمٍر قبيح, على وجه التعدي اإما على النف�س, واإما على الغري.

وللجناية معنى عام: هو كل فعل حمّرم وقع على وجه العتداء مطلًقا, يف النف�س 

اأو املال اأو العر�س.

�سواًء  الأبدان مطلًقا,  املحّرم على  التعدي  باإطالق خا�ض: وهو  الفقهاء  ه  وخ�سّ

كان على النف�س اأو فيما دون النف�س, و�سواء كان عمًدا اأو خطاأً)2(.
للمرداوي  والإن�ساف  للنووي )122/9(,  الطالبني  ورو�ضة  للزيلعي )97/6(,  تبيني احلقائق  انظر:   )1(

)433/9(, والتعريفات للجرجاين )�س79(.
�سيده  لبن  املحيط  واملحكم  للأزهري )94/4(,  اللغة  وتهذيب  للفراهيدي )184/6(,  العني  انظر:   )2(

)508/7(, ومقايي�س اللغة لبن فار�س )482/1( مادة: جنى.
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املطلب الثاين
التعريف بفريو�ض كورونا امل�ستجد )كوفيد 19(

 الفريو�ض هو:

كائن جمهري مكون اأ�ضا�ًضا من حم�س نووي حماط بغ�ضاء بروتيني, وهو يعي�س 
متطفًل داخل خلية ت�ضمن له التكاثر, وتت�ضبب اأغلب الفريو�ضات يف اأمرا�س متفاوتة 

اخلطورة )1(.

وفريو�ض كورونا امل�ستجد: هو من ف�سيلة فريو�سات كورونا, يظهر على الإن�سان 

باأمناط من االأعرا�س الفريو�ضية: كاحلمى, وال�ضعال, و�ضيق التنف�س.
لدى  حادة  م�ضاعفات  يف  فيت�ضبب  الرئوي,  االلتهاب  اإلى  االإ�ضابة  وتتطور 
االأ�ضخا�س امل�ضابني ببع�س االأمرا�س املزمنة, مثل: ال�ضرطان, وال�ضكري, واأمرا�س 

الرئة.

اأما مر�ض كوفيد-19: فهو مر�س معٍد ي�ضببه اآخر فريو�س مت اكت�ضافه من �ضللة 

فريو�ضات كورونا. ومل يكن هناك علم بوجود هذا الفريو�س, ومر�ضه قبل بدء تف�ضيه 
يف مدينة ووهان ال�سينية يف عام 2019, ثم حتول )كوفيد-19( اإلى جائحة.

فهو فريو�س ي�ضيب اجلهاز التنف�ضي بالتهاب رئوي, وقد اعتربت منظمة ال�ضحة 
العاملية فريو�س كورونا وباًء؛ لقوة انت�ضاره يف العامل )2(.

النا�س  معظم  منه  يتعافى  الفريو�س  هذا  اأن  والواقع  الدرا�سات  يف  وبالنظر 
امل�سابني بقدر )80%(, واأن االأعرا�س تزداد وت�ضتد لدى واحد تقريًبا من بني كل 

خم�ضة اأ�ضخا�س من به اأمرا�س �ضابقة ومزمنة)3(.
انظر: تكيف الأ�سرة مع احلجر ال�سحي لل�سكايف )�س13(.  )1(

ال�ضعودية,  العربية  للملكة  ال�ضحة  وزارة  مبوقع  منه,  االتقاء  وكيفية  اأعرا�ضه  كورونا  فريو�س  انظر:   )2(
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Publi� 2020/5/15م   بتاريخ:

.cHealth/Pages/corona.aspx

.)https://www.who.int/ar( :موقع منظمة ال�سحة العاملية, بتاريخ: 2020/5/15م  )3(
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املطلب الثالث
التعريف باملر�ض املعدي

بابتلءات كثرية ومتنوعة يف و�ضفها  االإن�ضان   اخللق, وخا�ضة  ابتلى 
ٿٿ   ٺ     ٺ    ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   )ڀ    : قال  وعدًل,  منه  حكمة  و�سفتها, 
ا على  ٿ       ٿ  ٹ( ]امللك: 2[, فهـذه البتالءات مل يجعلها  �ضرًرا حم�ضً
االإن�ضان, واإمنا يت�ضمنها اخلري اإما يف نف�س هذا االبتلء, واإما يف ما يرتتب عليه من 

خري يعود للموؤمن املبتلى.

ومتى ما عّمت هذه االبتلءات وجب على امل�ضلمني الرجوع اإلى اهلل , فهو 
الدنيوية  الأ�سباب  اإلى  يركنوا  ول  هو,  اإل  فيه  هم  مما  يخرجهم  ولن  امللك,  مالك 

فح�ضب, قال : )ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  
ۈئ  ېئ( ]الأنعام: 43[, وقال : )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  

ٿ( ]املوؤمنون: 76[.

ومن �سور البتالءات التي ابتلي بها الإن�سان, خْلقه  لبع�س االأمرا�س 
التي ت�ضيب االإن�ضان اأو احليوان, ثم جعل  لذلك املر�س خا�ضّية االنتقال 

بني االأحياء, وهو ما ي�ضمى بالعدوى املر�ضّية باإذنه تعالى.

فاملر�ض املعدي: هو املر�س القابل للنتقال من اإن�ضان الإن�ضان, اأو من حيوان اإلى 

حيوان, اأو اإن�ضان اإلى حيوان, اأو العك�س, فينتج عنه االإ�ضابة باملر�س للمنقول اإليه, 
بطريقة مبا�ضرة, اأو غري مبا�ضرة؛ وذلك ب�ضبب تلك الكائنات الدقيقة )الفريو�ضات 

والبكترييا()1(.

قّرر  فاحلديث  على م�ضح«)2(,  يوردن مر�ٌس  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  ال�سحيح  جاء يف 
خا�ضّية من خوا�س انت�ضار االأمرا�س وهو اجتماع املري�س بال�ضحيح.

انظر: موقع منظمة ال�ضحة العاملية يف التعريف باملر�س املعدي, بتاريخ: 2020/5/15م,   )1(
.https://www.who.int/ar

اأخرجه: البخاري يف �سحيحه )138/7( برقم: )5771(.  )2(
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ومتى ما حتقق يف مر�ٍس ما �ضلحيته للنتقال وتعديه من املري�س امل�ضاب اإلى 
ا معدًيا. ال�ضليم امل�ضّح, باأي �ضبب من اأ�ضباب االنتقال كان, فاإنه يعترب مر�ضً

التي  الفريو�ضات  بتنوع  امل�ضّح,  اإلى  امل�ضاب  من  املر�س  انتقال  اأ�ضباب  وتتنوع 
يختلف انتقالها من �سخ�س لآخر.

ومبا اأن هذا البحث متعلق مبر�س الع�ضر فريو�س كورونا امل�ضتجد, فهناك اأنواع 
واأ�سباب لنتقال الفريو�س, منها: اللقيا بني امل�ساب واملري�س, وتكون هذه اللقيا �سبًبا 
وال�ضعال,  التنف�س,  اأو  امللم�ضة,  وذلك عن طريق:  مبا�ضرة  اإما  املر�س,  لنقل هذا 

والعطا�س, واإما بغري مبا�ضرة عن طريق: االأ�ضطح امللوثة من املر�ضى)1(.

انظر: اأثر االأمرا�س املعدية للطيار )�س20(, ومقال يف االأمرا�س املنقولة بالنواقل, الأ�ضرة التحرير   )1(
التعريف  العاملية يف  ال�سحة  منظمة  وموقع  بتاريخ: 2020/5/18م,  اللكرتوين  ال�سحة  وزارة  ملوقع 

.https://www.who.int/ar ,باملر�س املعدي, بتاريخ: 2020/5/15م
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املبحث االأول
العدوى يف فريو�ض كورونا

�ضبق ذكر تعريف فريو�س كورونا, واأنه من �ضمن االأمرا�س املعدية, التي تنتقل 
من �سخ�س لآخر, واأن له اآثاًرا تتعدى للم�ساب, من اآلم �سديدة وجهد للبدن, والتي 

قد ت�سل اأثرها اإلى موت امل�ساب, جّراء جناية اجلاين بنقله للعدوى.

وملا كان نقل العدوى جناية ي�ستحق مرتكبها احلكم على جنايته, فلم اأجد من 
النوازل  بالعدوى, من  ونقله  لكون فريو�س كورونا  الفقهاء من ذكر ذلك؛  �ضبق من 
الفقهية, والتي حتتاج اإلى حترير �سورة امل�ساألة, ثم تاأ�سيلها فقهًيا, بعد اإخراج ما ل 

ي�ضح اأن يكون منها؛ لئل ُتّخرج على م�ضاألة اأخرى, ال علقة لها بها.

املطلب االأول
موقف ال�سريعة من نقل االأمرا�ض بالعدوى

جاءت ال�سريعة كما تقدم باحلفاظ على النف�س, من جهة الوجود والعدم, ورتبت 
على ذلك جّل االأحكام الفقهّية بها, لكونها مناط االأحكام, فبالنف�س تكون احلياة, 

وبدونها تفنى احلياة.

ولذا قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »فناء اأمتي بالطعن والطاعون«)1(, ثم نهاهم عن التعّر�س لهذا 
املر�س �ضواًء مبن اأ�ضيب به اأن يحجر نف�ضه كي ال ي�ضيب غريه, اأو التحرز عن االختلط 
ملسو هيلع هللا ىلص: »اإذا �ضمعتم بالطاعون باأر�س فل تدخلوها,  اأر�س الطاعون, فقال  اإلى  والقدوم 
وهو من  ملسو هيلع هللا ىلص يف حق اجلذام,  وقال  منها«)2(,  تخرجوا  بها فل  واأنتم  باأر�س  وقع  واإذا 

�سبق تخريجه.  )1(
اأخرجه: البخاري يف �سحيحه )130/7( برقم: )5728(.  )2(
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االأمرا�س املعدية اأقل خطًرا من الطاعون: »فّر من املجذوم فرارك من االأ�ضد«)1(, بل 
وقال ملسو هيلع هللا ىلص فيما دون ذلك من االأمرا�س املعدية: »ال يوردّن ُمر�س على م�ضح«)2(.

واأن  النا�س,  العدوى باالأمرا�س املعدية بني  ملسو هيلع هللا ىلص على وقوع  كل ذلك تقريًرا منه 
عليهم اتخاذ االإجراءات واالحرتازات الطبية يف مواجهة مثل هذه االأمرا�س)3(.

فاإن من املعلوم بال�ضرورة عند اأهل العلم, اأن ال�ضارع مل ياأِت مبا يعار�س العقول, 
ول يتناق�س مع ما تراه من واقٍع منقول.

قال ابن تيمّية: “جاءت �سريعته اأكمل �سريعة, مل يبق معروف تعرف العقول اأنه 
معروف اإل اأمر به, ول منكر تعرف العقول اأنه منكر اإل نهى عنه”)4(.

جاء يف حا�سية الد�سوقي: “اأن االأمرا�س ال تعدي بطبعها؛ لكن اهلل تعالى جعل 
اأخرجه: البخاري يف �سحيحه )126/7( برقم: )5707(.  )1(
اأخرجه: البخاري يف �سحيحه )138/7( برقم: )5770(.  )2(

اختلف اأهل العلم يف م�ساألة انتقال العدوى بني النا�س, مبجرد املخالطة واملالم�سة, اإلى ثالثة اأقوال:   )3(
القول الأول: من ادعى الن�سخ يف الأحاديث.

القول الثاين: من �سلك م�سلك ت�سعيف بع�س الروايات والرتجيح بينها.
باإثبات  ال�سرع,  وقواعد  الدين  اأ�سول  مع  يتوافق  مبا  والأدلة  الن�سو�س  بني  جمع  من  الثالث:  القول 

العدوى بني النا�س كوًنا وقدًرا.
اإهماله,  اأولى من  الدليل  اإعمال  العلماء, على قاعدة  الذي رجحه كثري من  القول  الثالث هو  والقول 
العلماء يجب اجلمع بني هذين  “قال جمهور  النووي يف �سرح �سحيح م�سلم )214-213/14(:  قال 
احلديثني, وهما �سحيحان, قالوا: وطريق اجلمع اأن حديث: »ل عدوى« املراد به: نفي ما كانت اجلاهلية 

 . تزعمه وتعتقده اأن املر�س والعاهة تعدي بطبعها, ال بفعل اهلل
واأما حديث: »ال يورد ُمر�س على م�ضلح« فاأر�ضد فيه اإلى جمانبة ما يح�ضل ال�ضرر عنده يف العادة 
بفعل اهلل تعالى وقدره, فنفى يف احلديث الأول العدوى بطبعها, ومل ينِف ح�سول ال�سرر عند ذلك 

بقدر اهلل تعالى وفعله.
واأر�سد يف الثاين اإلى الحرتاز مما يح�سل عنده ال�سرر بفعل اهلل واإرادته وقدره, فهذا الذي ذكرناه 

من ت�سحيح احلديثني واجلمع بينهما هو ال�سواب الذي عليه جمهور العلماء ويتعنّي امل�سري اإليه”.
الكبري  واحلاوي   ,)256/13( للقرايف  والذخرية   ,)589/5( للعيني  العناية  �سرح  البناية  انظر: 

للماوردي )343/9(, وك�ساف القناع للبهوتي )126/6(.
اجلواب ال�سحيح ملن بدل دين امل�سيح )441/5(.  )4(



اجلناية بنقل فريوس كورونا املستجد - دراسة 

فقهية تأصيلية

العدد  احلادي واخلمسون  593العدد  احلادي واخلمسون 592

خمالطة املري�س لل�ضحيح �ضبًبا الإعداء مر�ضه, وقد يتخلف ذلك عن �ضببه كما يف 
غريه من الأ�سباب”)1(.

اأن الطبيعة هي التي حتدث العدوى كما يزعم  “منع ال�سرع من  قال املارودي: 
الطب, وال مينع اأن اهلل تعالى قد جعل فيها العدوى كما جعل يف النار االإحراق, ويف 

الطعام ال�سبع, ويف املاء الري”)2(.

وقال ابن اأبي جمرة: “لأنه ملسو هيلع هللا ىلص كان ينهى اأمته عن كل ما فيه �ضرر باأي وجه كان, 
ويدلهم على كل ما فيه خري, وقد ذكر بع�س اأهل الطب اأن الروائح حتدث يف االأبدان 

خلاًل فكان هذا وجه الأمر باملجانبة”)3(.

قال احلجاوي: “ول يجوز للَجْذماء خمالطة الأ�سحاء عموًما ول خمالطة اأحد 
معنّي �سحيح اإل باإذنه”)4(.

وجاء يف مطالب اأويل النهى: “وينع اأبر�س وجمذوم يتاأذى به من ح�سور م�سجد 
وجماعة؛ فل يحل ملجذوم خمالطة �ضحيح بل اإذنه”)5(.

 وقد قّرر الفقهاء اأن املر�س املعدي يكون عيًبا ي�ضتحق به رد املبيع, وعيًبا ي�ضتحق 
العلم عن  اأهل  ئل  �سمُ “قال حممد بن دينار:  ابن ر�سد:  النكاح)6(, قال  الف�سخ يف  به 
ا يعم االأقارب حتى ال يخطئ اأحًدا وخيف عليها ومل يوؤمن  ذلك, فاإن كان ذلك مر�ضً
ا ال يعم الن�ضب ورمبا اأ�ضاب ورمبا مل ي�ضب  ذلك عليها فاأرى اأن يردها, واإن كان مر�ضً
فاإين ال اأرى له �ضبيًل اإلى ردها, وال�ضحيح: اأنه عيب من اأجل اأن النا�س يكرهونه”)7(.

حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري للدردير )529/2(.  )1(
احلاوي الكبري )343/9(.  )2(

فتح الباري لبن حجر )162/10(.  )3(
الإقناع )272/4(.  )4(

مطالب اأويل النهى يف �ضرح غاية املنتهى للرحيباين )699/1(.  )5(
 ,)91/5( لل�سافعي  الأم   ,)368/3( مالك  لالإمام  املدونة   ,)93/13( لل�ضرخ�ضي  املب�ضوط  انظر:   )6(

ك�ساف القناع للبهوتي )153/3(.
البيان والتح�سيل )361/8(.  )7(
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امل�ستجد,  كورونا  انت�سار فريو�س  املعا�سر,  واقعنا  وخا�سة يف  علميًّا  ثبت  فاإن مما 
وقد ثبت اأنه مر�س معٍد, ينتقل من ال�ضخ�س امل�ضاب اإلى ال�ضخ�س ال�ضليم, بل وثبت اأن 
ال�ضخ�س قد يكون حامًل للفريو�س وال تظهر عليه علمات املر�س, فيجني على غريه 

بنقل الفريو�س له, اإما ب�سرره يف النف�س اأو فيما دون النف�س, على ما �سياأتي بيانه.

املطلب الثاين
فريو�ض كورونا والطاعون

لحظت اأن بع�س من تناول فريو�س كورونا اأحلقه باأحكام الطاعون, كونه يرى اأن 
فريو�س كورونا طاعوًنا, اأو من الطاعون, فاأردت اأن اأحرر ذلك, بذكر الطاعون, وبيان 
تعريفه, وبيان �سفاته وعالمته, حتى يت�سح �سلته من عدمها بفريو�س كورونا امل�ستجد.

ثم معرفة حكم اجلناية التي يرتكبها اجلاين بنقله لفريو�س كورونا, هل تلحق 
بالطاعون في�سح اأن تمُّخرج عليه اأم اأن لها حكما تتفرد به؟

الفرع االأول: تعريف الطاعون:

ورد ذكر الطاعون يف الن�سو�س ال�سرعّية, معّرفًة به, وحمّذرة منه, واآمرًة بالبعد 
عنه, ثم مبّينة للأجر املرتتب ملن اأ�ضيب به.

جاء يف حديث عائ�سة بنت ال�سديق  وقد �ساألت النبي ملسو هيلع هللا ىلص حني قال: »ل تفنى 
اأمتي اإل بالطعن والطاعون«. قلت: يا ر�سول اهلل هذا الطعن قد عرفناه, فما الطاعون؟ 

قال: »غدة كغدة البعري, املقيم بها كال�سهيد, والفار منها كالفار من الزحف«)1(.

ويف رواية: قلت يا ر�سول اهلل هذا الطعن قد عرفناه, فما الطاعون؟ قال: »ي�سبه 
الّدّمل يخرج يف االآباط واملراّق, وفيه تزكية اأعمالهم, وهو لكل م�ضلم �ضهادة«)2(.

اأخرجه: اأحمد يف م�سنده )53/42( برقم: )25118(, واأبو يعلى يف م�سنده )379/7( برقم: )4408(,   )1(
و�سححه الألباين يف اإرواء الغليل )72/6( برقم: )1638(.

اأخرجه: البزار يف م�ضنده )ومل اأجده يف الن�ضخة التي بني يدّي(, ح�ضنه االألباين يف �ضحيح الرتغيب   )2(
والرتهيب )157/2( برقم: )1408(, وقال: “رواه البزار”. 
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فهو مر�ٌس يظهر على �ضكل اأورام يف ج�ضم االإن�ضان, وغالًبا ما ي�ضبب املوت, قال 
واملغابة,  الرخوة من اجل�ضم  املوا�ضع  �ضّمّية حتدث يف  اأورام  “الطاعون  �سينا:  ابن 

واأغلب ما يكون حتت االإبط وخلف االأذن واالأرنبة, ويكون خراًجا”)1(.

قال النووي: “والطاعون املذكور يف باب الو�ضّية: مر�ٌس معروف, وهو برث وورم 
موؤمٌل جًدا, يخرج مع لهب, وي�ضود ما حواليه, اأو يخ�ضر, اأو يحمر حمرة بنف�ضجية 
كدرة, ويح�ضل معه خفقان القلب والقيء, ويخرج يف املراّق واالآباط غالًبا, واالأيدي 

والأ�سابع و�سائر اجل�سد”)2(.

وقد ُعّرف الطاعون يف الوقت احلا�ضر, كما يف موقع منظمة ال�ضحة العاملية: 
ُمعٍد ي�ضيب الغدد الليمفاوية, فتت�ضخم ثم تزيد حتى تتحول هذه الغدد  “اأنه مر�س 

الليمفاوية اإلى قروح.

اأخطرها؛  التنف�ضي وهو  الذي ي�ضيب اجلهاز  الرئوي  الطاعون  اأنواع: منه  وهو 
ل�ضرعة انت�ضاره عن طريق الرذاذ املتطاير يف الهواء, في�ضبب املوت”)3(.

الفرع الثاين: فريو�ض كورونا والطاعون:

امل�ساألة االأولى: اأوجه االختالف بني فريو�ض كورونا والطاعون

�سبق يف ثنايا ما م�سى من التعريف بفريو�س كورونا, والتعريف بالطاعون, واأن 
يت�سح يف  اجتماعهما  فاأما  اأخرى,  وافرتاق من جهة  بينهما من جهة,  اجتماع  ثّمة 

بع�س االأعرا�س, و�ضرعة االنت�ضار وانتقال العدوى.

لكن الختالف بينهما كبري, مما يمُخرج فريو�س كورونا عن كونه طاعوًنا اأو من 
اأنواع الطاعون, وعليه فاإنه ل ياأخذ حكم الطاعون يف الآثار املرتتبة عليه.

القانون يف الطب البن �ضينا )108/1(.  )1(
تهذيب االأ�ضماء واللغات )187/3(.  )2(

بتاريخ: 2020/5/15م  الطاعون,  ال�سعودية, يف كالمها عن  العربية  للمملكة  ال�سحة  وزارة  انظر: موقع   )3(
 ,https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/PublicHealth/Pages/corona.aspx

.https://www.who.int/ar :موقع منظمة ال�سحة العاملية, بتاريخ: 2020/5/15م
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فكل  ا,  وخ�سو�سً عموًما  والطاعون  الوباء  بني  اأن  “والتحقيق  القّيم:  ابن  قال 
طاعون وباء, ولي�س كل وباء طاعوًنا”)1(.

اأنه مر�س ميت؛ ولذا جاءت م�ضّمياته عند العلماء من  فمن �ضفات الطاعون 
االأ�ضود؛  االأ�ضود, والطاعون  العظيم, واملوت  بـ: مر�س املوت  اأهل الطب وغريهم)2( 
وذلك الأنه من اأعظم اأعرا�ضه, بعد �ضرعة انت�ضاره بني النا�س, هو االأمل ال�ضديد وما 

يحدثه من قروح, ثم الفتك ببدن امل�ساب, حتى يق�سي عليه)3(.

عن  تقدم  كما  عبارة  هو  والذي  كورونا,  فريو�س  �سفات  من  يوجد  ل  ما  وهذا 
فريو�ضات ت�ضيب الدم, اأو اجلهاز التنف�ضي, ولي�س له اآثار كقروح وغدد خارج البدن, 

ول يفتك بالبدن غالًبا, واإن ن�سبة املتعافني منه مرتفعة جًدا كما تقدم.

وقد جاءت االأدلة اأن �ضبب الطاعون من عمل اجلن, وهو خلف فريو�س كورونا, 
فعن اأبي مو�سى  قال: قال ر�سول ملسو هيلع هللا ىلص: »فناء اأمتي بالطعن والطاعون«, فقيل: 
يا ر�سول اهلل هذا الطعن قد عرفناه, فما الطاعون؟ قال: »وخز)4( اأعدائكم من اجلن 

ويف كلٍّ �سهادة«)5(.
زاد املعاد يف هدي خري العباد )25-24/4(.  )1(

انظر: القانون يف الطب البن �ضينا )108/1(, فتح الباري لبن حجر )181/10(.   )2(
ولذا رّتب ال�ضارع احلكيم مبن اأ�ضيب به ومات فله اأجر ال�ضهادة, كما جاء عن البخاري يف �ضحيحه   )3(
لكل  �سهادة  »الطاعون  ملسو هيلع هللا ىلص:  ر�سول اهلل  قال  قال:    اأن�س  برقم: )5732( من حديث   )131/7(
 , م�ضلم«, بل جعل اأجر ال�ضهادة فيمن �ضرب يف اأر�س الطاعون ومل يخرج, كما يف حديث عائ�ضة
اأنها �ساألت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن الطاعون؟ فاأخربها: »اأنه كان عذاًبا يبعه اهلل على من ي�ساء, فجعله اهلل 
رحمة للموؤمنني, فلي�س من عبد يقع الطاعون, فيمكث يف بلده �ضابًرا يعلم اأنه لن ي�ضيبه اإال ما كتب 

اهلل له؛ اإال كان له مثل اأجر ال�ضهيد«. اأخرجه: البخاري يف �ضحيحه )131/7( برقم: )5734(.
الوخز: هو الطعن, ولكن عرّب ملسو هيلع هللا ىلص بالوخز؛ الأنه ال يكون نافًذا, وهو بخلف عند االأن�س, فاإنه يكون نافًذا   )4(
اأما طعن اجلن )الوخز( فهو من الباطن  اإلى الباطن,  فيوؤثر يف الظاهر, فطعن الإن�س من الظاهر 
اإلى الظاهر, فيوؤثر يف الباطن ثم قد يحدث اآثاًرا يف الظاهر كالقروح والغدد, وقد ل يوؤثر اإل بالباطن 
و( )596/1(,  ز  خ  للأزدي )مادة:  اللغة  انظر: جمهرة  الرئة وغريها.  ي�ضيب  الذي  الطاعون  وهو 

وال�سحاح تاج اللغة للفارابي )مادة: وخز( )900/3(, وفتح الباري لبن حجر )182/10(.
اأخرجه: اأحمد يف م�سنده )293/32( برقم: )19528(, والبزار يف م�سنده )16/8( برقم: )2986(, والطرباين   )5(

يف املعجم الأو�سط )367/3( برقم: )3422(, و�سححه الألباين يف اإرواء الغليل )70/6( برقم: )1635(.



اجلناية بنقل فريوس كورونا املستجد - دراسة 

فقهية تأصيلية

العدد  احلادي واخلمسون  597العدد  احلادي واخلمسون 596

ومما يفّرق الطاعون عن فريو�س كورونا, ويمُخرجه عن دائرته وما يتعّلق به من 
اأحكام, اأن الطاعون ل يدخل املدينة النبوّية خا�سة, كما دّلت على ذلك الأدلة, منها: 
ما جاء عن اأبي هريرة  قال: قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل يدخل املدينة امل�سيح ول 

الطاعون«)1(.

والناظر يف الواقع يجد اأن فريو�س كورونا قد دخل املدينة النبوّية, مما يوؤكد كون 
التي  االأوبئة  وباء من  واإمنا هو  الطاعون؛  اأنواع  لي�س طاعوًنا وال من  الفريو�س  هذا 

تتف�سى بني النا�س, وقد دّلت الن�سو�س على دخول الوباء املدينة, واإ�سابة اأهلها)2(.

وبذلك يتبنّي اأن فريو�س كورونا لي�س طاعوًنا وال من اأنواع الطاعون؛ ولذا ال ي�ضح 
تعدية اأحكام الطاعون عليه.

واإمنا فريو�س كورونا حكمه حكم الأوبئة التي فيها خا�سّية التف�سي, والنتقال بني 
النا�س.

امل�ساألة الثانية: اإي�ساح القول يف اخللط بني الطاعون وفريو�ض كورونا:

 عند بداية ظهور هذا الوباء )فريو�س كورونا امل�ستجد(, تكلم كثري من النا�س, 
وطلبة العلم اأن هذا الوباء طاعون, اأو من اأنواع الطاعون, واأنه ياأخذ حكمه.

والناظر يف كالم هوؤلء وما ا�ستدلوا به, من اأن فريو�س كورونا من الطاعون, يرى 
اأنهم نظروا للمر�س كونه من الطاعون من جهة واحدة, ولذا وقعوا يف هذا اخللط, 

و�سوف اأبنّي هذا بالأدلة, وهم على ق�سمني: 

اأنه طاعون, نظًرا لكونه �سريع العدوى  الق�سم االأول: حكم على فريو�س كورونا 
واالنت�ضار, وحكموا على اأنه ال يدخل املدينة؛ لكونه من الطاعون)3(.

اأخرجه: البخاري يف �سحيحه )130/7( برقم: )5731(.  )1(
واأوكوا  الإناء  »غطوا  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  �سمعت  قال:    بن عبداهلل  ما جاء عن جابر  منها:   )2(
ال�ضقاء, فاإن يف ال�ضنة ليلة ينزل فيها وباء, ال ميّر باإناء لي�س عليه غطاء, اأو �ضقاء لي�س عليه وكاء؛ اإال 

نزل فيه من ذلك الوباء«. اأخرجه م�سلم يف �سحيحه )1596/3( برقم: )2014(.
ال�سيخ  لف�سيلة  �سوتي  الجتماعي مقطع  التوا�سل  مواقع  انت�سر يف  الأمر, حيث  بداية  ذلك يف  وكان   )3(

عبداملح�سن العباد حفظه اهلل, اأن فريو�س كورونا طاعون, واأنه لن يدخل املدينة باإذن اهلل.=
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اأعظم  ومن  كورونا,  لفريو�س  الطاعون  م�سابهة  عدم  بيان  تقدم  اأنه  اجلواب: 
املفارقات: اأن من ي�ضاب بالطاعون فاإنه ميوت غالًبا, بخلف ما نراه فيمن اأ�ضيب 
ال�ضفاء منه كبرية, بخلف الطاعون؛  بفريو�س كورونا, فاإنه ي�ضفى منه؛ الأن ن�ضب 

الذي قّل من ينجو منه بعد اإ�سابته به.

طاعوًنا,  بكونه  النبوية,  املدينة  كورونا  فريو�س  دخول  بعدم  جزم  من  واأما 
اأول  كان يف  به  ما جزموا  اأن  يجد  الناظر  فاإن  النبوية؛  املدينة  يدخل  ال  والطاعون 
اأن بدر من بع�س النا�س التهاون  اأن ينت�سر الوباء يف النا�س, واأما وبعد  الأمر, قبل 
والت�ساهل يف الأخذ بالإجراءات والحرتازات الطبّية التي حتّد باإذن اهلل من تف�سي 
اإ�ضابات موؤكدة  الفريو�س, انت�ضر املر�س حتى يف املدينة النبوية؛ فقد �ُضّجلت فيها 

بفريو�س كورونا. 

وعليه ففريو�س كورونا من هذه اجلهة لي�س بطاعون, وال من اأنواع الطاعون؛ ملا 
تقدم بيانه.

الأجر  الطاعون, من حيث  ياأخذ حكم  كورونا  الثاين: من جعل فريو�س  الق�سم 

املرتتب عليه؛ ملا له من جهد البدن, وال�ضرر باجل�ضد, وال�ضدة التي يتاأثر بها امل�ضاب, 
واأن من ي�سيبه املوت به له اأجر ال�سهادة.

م�ضتدلني بالن�ضو�س الواردة يف الطاعون وغريه من االأمرا�س ال�ضديدة, والتي 
ت على اأن املتوفى ب�سببه له اأجر ال�سهادة, منها: حديث اأبي هريرة  اأن  ن�سّ
ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال�ضهداء خم�ضة: املطعون, واملبطون, والغرق, و�ضاحب الهدم, 

وال�سهيد يف �سبيل اهلل«)1(.

قال الباجي: “هذه كلها ميتات فيها �سدة الأمر, فتف�سل اهلل  على اأمة 
= وباملقابل بعد انت�سار فريو�س كورونا ودخوله للمدينة, وجد من جعل فريو�س كورونا طاعوًنا موؤكًدا, حتى 
اأنه �سكك يف الأدلة ال�سحيحة ال�سريحة, يف كون الطاعون ل يدخل املدينة, قال: كيف وقد دخل املدينة! 
برقم:   )1521/3( �سحيحه  يف  وم�سلم   ,)2829( برقم:   )24/4( �سحيحه  يف  البخاري  اأخرجه:   )1(

.)1914-164(
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ا لذنوبهم, زيادة يف اأجرهم, حتى بّلغهم بها مراتب  حممد ملسو هيلع هللا ىلص باأن جعلها متحي�ضً
ال�سهداء”)1(.

قالوا: وكّلما كان املر�س �ضديًدا على املري�س, ويوؤثر اأثًرا كبرًيا يف �ضحته وعافيته, 
  كّلما كان اأعظم للأجر, فاإذا ق�ضى نحبه من هذا املر�س ومات, فاإن اهلل
التي  املعدية  االأمرا�س  اأن  بال�ضهداء, وال �ضّك  وُيلحقه  اأجره ويرفع درجته  ي�ضاعف 
�ضنفها االأطباء بدرجات متقدمة يف اخلطورة, تقا�س على الطواعني واالأدواء التي 

جعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص من مات فيها �سهيًدا.

االأجر,  من  عليه  يرتتب  ملا  الطاعون,  على  كورونا  فريو�س  حمل  اأن  بــ:  ويجاب 
وجود  مع  ال�ضهيد,  اأجر  لها  ا  اأمرا�ضً عّد  قد  ملسو هيلع هللا ىلص  فالنبي  عليه؛  دليل  ال  حتّكم  هذا 
اأ�ضد فتًكا باالإن�ضان, ومع ذلك مل يرتب لها اأجر ال�ضهادة؛ ولذا  اأمرا�س اأخرى هي 
رتب ال�ضارع لل�ضابر اأجًرا عظيًما, فقد دّلت الن�ضو�س على ح�ضول االأجر والثواب 
اهلل  ياأجره  اأن  عليه,  الأجر  احت�ساب  مع  وقدره,  اهلل  ق�ساء  على  ال�سابر  للمري�س 

)ىث   يث   حج  مج  جح    : اأجرهم, قال  لل�سابرين  , مبا يويف 
اأن   وا�ضع وعظيم, وال يلزم من �ضدة املر�س  مح( ]الزمر: 10[, وف�سل اهلل 

يكون من الطاعون, ول اأن يكون اأجره كاأجر الطاعون, اإل ما ورد الن�س به.

واإل فاإن اهلل  قد يبتلي العبد وي�ضيبه بالبلء وامل�ضائب, لريفع درجته, 
»ما  ملسو هيلع هللا ىلص:  ر�سول اهلل  قال  قال:    اأبي هريرة  فعن  عليه خطيئة,  يكون  ل  حتى 
يلقى اهلل وما عليه من  باملوؤمن واملوؤمنة يف نف�سه, وولده, وماله, حتى  البالء  يزال 
خطيئة«)2(, قال ابن حجر: “احلا�ضل اأنه اأثبت اأن املر�س اإذا ا�ضتد �ضاعف االأجر ثم 

زاد عليه بعد ذلك اأن امل�ساعفة تنتهي اإلى اأن حتط ال�سيئات كلها”)3(.
املنتقى �سرح املوطاأ )27/2(.  )1(

اأخرجه: الرتمذي يف جامعه )180/4( برقم: )2399( واللفظ له, وقال: “هذا حديث ح�سن �سحيح”,   )2(
برقم:   )350/4( امل�ستدرك  يف  واحلاكم   ,)2924( برقم:   )187/7( �سحيحه  يف  حبان  ابن  واأخرجه: 
)7879( وقال: “هذا حديث �ضحيح على �ضرط م�ضلم ومل يخرجاه”, وقال الذهبي: “على �ضرط م�ضلم”.

فتح الباري �سرح �سحيح البخاري )112/10(.  )3(
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لم مما �سبق ذكره اأن فريو�س كورونا لي�س طاعوًنا, ول من اأنواع الطاعون, مما  فعمُ
يوؤكد عدم تخريجه على اأحكام الطاعون الفقهية يف باب اجلناية والق�سا�س, على 

ما �سياأتي اإي�ساحه يف مباحث البحث.

املطلب الثالث
حكم نقل االأمرا�ض املعدية بني النا�ض

من اأعظم مقا�ضد ال�ضريعة االإ�ضلمية حماية وحفظ ال�ضروريات اخلم�س, وهي: 
اأّمة  كل  املرعّية يف  العمران  اأ�ض�س  فهي  والعقل,  والِعر�س,  واملال,  والنف�س,  الدين, 
ترجع  واإليها  الآخرة,  يف  النجاة  بها  ويكون  الدنيا,  م�سالح  تقوم  بها  والتي  ومّلة, 

اأحكام الدين, بحفظها و�سيانتها وجوًدا وعدًما بالإجماع)1(.

االأدلة  جاءت  وقد  ال�ضرع,  مقا�ضد  اأعظم  من  والتلف  ال�ضرر  من  النف�س  وحفظ 
قال  النف�س,  حفظ  على  دالة  واالإجماع,  والفطرة  وال�ضنة  الكتاب  من  والن�ضو�س 
: )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے( ]البقرة: 195[, بل رّتب اهلل 
 , العقاب العظيم ملن يتلف نف�سه اأو نف�س غريه بقتل ونحوه, فعن اأبي هريرة 
عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من تردى من جبل فقتل نف�سه, فهو يف نار جهّنم يرتدى فيه خالًدا 
ا فقتل نف�سه, ف�سّمه يف يده يتح�ّساه يف نار جهّنم خالًدا  خملًدا فيها اأبًدا, ومن حت�ّسى �سمًّ
نار  بطنه يف  بها يف  يجاأ  يده  بحديدة, فحديدته يف  نف�سه  قتل  ومن  اأبًدا,  فيها  خملًدا 

جهنم خالًدا خملًدا فيها اأبًدا«)2(, قال ابن حزم: “اتفقوا اأن دّم امل�سلم... حراٌم”)3(. 

قال الري�سوين: “وال�ضروريات املعتربة يف كل مّلة هي -كما تقدم- حفظ الدين, 
والنف�س, والعقل, والن�سل, واملال.

انظر: �ضرح خمت�ضر الرو�ضة للطويف )209/3(, واملوافقات لل�ساطبي )31/1(, والتقرير والتحبري   )1(
لبن املوقت )144/3(.

برقم:   )103/1( �سحيحه  يف  وم�سلم   ,)5778( برقم:   )193/7( �سحيحه  يف  البخاري  اأخرجه:   )2(
.)109-175(

مراتب االإجماع )�س225(.  )3(
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اأو مل  اأنها ال حظ فيها للمكّلف, لكونه ملزًما بحفظها ر�ضي بذلك  واإمنا اعترب 
ير�س, بل اإنه اإذ فّرط فيها, يحجر عليه ويكره على حفظها, ويعاقب على ت�ضييعها 
يف الدنيا واالآخرة. وعلى هذا فاإن حفظ ال�ضروريات ال يرجع فيه اإلى رغبة املكّلف 

واختياره وميله”)1(.

اإتلف  اإلى  ت�ضل  اأ�ضراٍر  يخّلفه من  وما  باأ�ضره,  العامل  كورونا يف  وباء  انت�ضار  ومع 
التحرز  يوجب  والتف�ضي, ما  االنت�ضار  �ضرعة  الفريو�س من  به هذا  يتميز  وما  النف�س, 
منه, وعدم الت�ضاهل يف نقله بني النا�س؛ فاإنه يحرم تعّمد نقل هذا الفريو�س بني النا�س, 
بل هو من كبائر الذنوب, وقد �ضّدد ال�ضارع احلرمة فيمن ين�ضر الف�ضاد يف االأر�س, ويروع 
امل�سلمني بكل ما يخيفهم, قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ل يحل مل�سلم اأن يرّوع م�سلًما«)2(, قال ابن امللقن: “يف 
احلديث تاأكيد حرمة امل�سلم لئال يرّوع بها اأو يوؤذيه”)3(, ول �سك اأن نقل العدوى بفريو�س 

كورونا اأعظم من الرتويع؛ الأن فيه اإ�ضراًرا واعتداء على امل�ضلمني فحرمته متاأكدة.

باأرواح  ا�ستهتاًرا  اأو  جهاًل,  اأو  تعمًدا,  اإما  ولالأ�سف  النا�س  بع�س  به  يقوم  وما 
النا�س, يف نقلهم لهذا الفريو�س, بورود املري�س على ال�سحيح, يف الأ�سواق واملمرات 
ومواطن التجّمعات, اأو ما يفعله من ال�ستهتار والتعاون يف عدم التقيد بالإجراءات 

والحرتازات الطبّية اأنه حمّرم عليهم, بل هو من كبائر الذنوب.

املناعة  نق�س  مر�س  بنقل  يتعمد  عمن  االإ�ضلمي  الفقه  جممع  قرار  يف  جاء 
باأي  ال�ضليم منه,  اإلى  املكت�ضب  املناعة  العدوى مبر�س نق�س  نقل  “تعّمد  املكت�ضب: 

عّد من كبائر الذنوب والآثام”)4(. �سورة من �سور التعمد, عمٌل جمّرم, ويمُ

نظرية املقا�سد )�س138(.  )1(
اأخرجه: اأبوداود يف �سننه )301/4( برقم: )5004(؛ والطرباين يف املعجم االأو�ضط )187/2( برقم:   )2(
�ضحيح  يف  االألباين  و�ضححه  )21177(؛  برقم:   )420/10( الكربى  ال�ضنن  يف  والبيهقي  )1673(؛ 

اجلامع ال�سغري وزياداته )1268/2( برقم: )7658(.
التو�ضيح ل�ضرح اجلامع ال�ضحيح )550/5(.  )3(

جممع الفقه الإ�سالم الدويل, يف دورته التا�سعة, العدد الثامن )9/3(.  )4(
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املبحث الثاين

حكم اجلناية بنقل عدوى فريو�ض كورونا

املطلب االأول
�سور نقل فريو�ض كورونا عمًدا اأو ما يف حكمه

بني  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  انتقال  ا  وح�سًّ علًما  الثابت  من  اأن  قررنا  اأن  �سبق 
النا�س, مبجرد التقارب واملخالطة, في�ساب املنقول له باآثار هذا الفريو�س.

وقد تقّدم حالت انتقال الفريو�س بني النا�س, وذلك باملالم�سة املبا�سرة, والتنف�س 
غري  طريق  عن  اأو  والعطا�س,  ال�سعال  باآثار  املتطاير  الرذاذ  ا�ستن�ساق  من  املبا�سر 
مبا�سر, كلم�س الأ�سطح امللوثة بالفريو�س, ثم دخول ذلك عن طريق حوا�س الوجه: 

الفم, والأنف, والعني.

اأن مو�ضوع البحث هو: اجلناية بنقل فريو�س كورونا بني النا�س؛ فقد كان  ومبا 
ح �ضوًرا يتحقق بها نقل فريو�س كورونا عمًدا, اأو ما فيه حكمه, ثم بعد  لزاًما اأن اأو�ضّ

ذلك اأبني حكم هذه اجلناية, �سواًء كانت اجلناية يف النف�س اأو ما دونها, وهي: 

ال�سورة االأولى: 

اأن يق�ضد املري�س باأية و�ضيلة نقل املر�س اإلى غريه تعّمًدا, كاأن يعمد اإلى ملم�ضة 
اإليه, دون اإخباره مبر�ضه,  اأن يخالط ال�ضخ�س الذي يريد نقل العدوى  اأو  ال�ضليم, 
اأو  بالنف�س,  تتعّلق  امل�ضاب جناية  املر�س, فيجني على  اإليه  ُيو�ضل  له مبا  فيتعر�س 

فيما دونها, فيعاقب عقاب هذه اجلناية)1(.
وقد راأينا وللأ�ضف قيام بع�س املر�ضى, من اأ�ضيب بفريو�س كورونا, وهم يقومون بن�ضر هذا الفريو�س   )1(
مبالم�سة الأ�سطح وال�سعال عليها يف جتمعات النا�س, كالأ�سواق واملحالت لنقل العدوى, واهلل امل�ستعان.
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ال�سورة الثانية: 

ال�ضحة,  وزارة  و�ضعتها  التي  الطبّية  باالحرتازات  باالأخذ  االإهمال  يف  التعّمد 
والتي باإذن اهلل حتّد من تف�ضي املر�س.

الكمامة,  كلب�س  الحرتازات,  بتلك  التقّيد  بعدم  غريه,  اأو  املري�س  هذا  فيقوم 
�سبًبا  يكون  مما  ال�سحي,  باحلجر  التقيد  وعدم  الجتماعي,  بالتباعد  واللتزام 
للجناية على الآخرين, اإما بذهاب اأرواحهم, اأو بفقدهم لبع�س اأطرافهم, اأو اأذيتهم, 

فيتحقق عقابه.

ال�سورة الثالثة: 

ن�سر الإ�ساعات والأغاليط نحو نفي خطورة فريو�س كورونا, ونفي �سرعة انتقاله, 
بق�ضد ت�ضليل النا�س, واإيقاعهم يف املر�س, ما يت�ضبب يف اجلناية على اأرواحهم اأو 

ما دونها.

ال�سورة الرابعة: 

التكّتم وعدم االإف�ضاح مبن اأ�ضيب بفريو�س كورونا, اإما اأنه هو امل�ضاب فيكتم 
اأن يكون غريه هو امل�ضاب فل يقوم بالتبليغ عن ذلك, بل  اأو  ذلك الأي �ضبب كان, 
يعمد اإلى اإخفاء احلقيقة لدى اجلهات املخت�سة, وينتج عنه نقل الفريو�س لالآخرين 

واإ�سابتهم به)1(.

ال�سورة اخلام�سة: 

اال�ضتهتار واملزاح )املقالب( بني بع�س النا�س باأفعال م�ضينة, تكون �ضبًبا رئي�ضًيا 
�سخ�س  اإلى  بالفريو�س  م�ساب  ب�سخ�س  وؤتى  يمُ كاأن  وذلك  كورونا,  فريو�س  نقل  يف 
اإلى �ضخ�س �ضليم, ويقوم باإخافته ويتعّمد  اأن يذهب املتعايف بالفريو�س  اأو  �ضحيح, 

مل�ضه اأو العطا�س فيه, فينتج عن ذلك نقل العدوى له, واإ�ضابته باملر�س.
م�ضاعدة  ووظيفته  )تباعد(  تطبيق  بو�ضع  ال�ضحة,  وزارة  يف  مثلة  اهلل  وفقها  الدولة  قامت  وقد   )1(
ة يف الو�ضول اإلى املري�س, كما ي�ضاعد هذا التطبيق من اأ�ضيب بهذا الفريو�س, ببع�س  اجلهات املخت�ضّ

الإجراءات ال�سحّية الالزمة املتخذة نحوه.
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ال�سورة ال�ساد�سة: 

والأ�سواق,  كامل�ست�سفيات,  النا�س,  جتمعات  اأماكن  مب�سوؤويل  متعلقة  وهي 
بالإجراءات  جاهزيتها  بعدم  النا�س,  جتمعات  مواطن  من  وغريها  وال�سرتاحات, 
الطبّية, والحرتازات ال�سحّية, مما يزيد من فر�س الفريو�س يف التنقل بني النا�س, 
فتتحول هذه ال�سورة اإلى جناية على كل من يرتاد هذه املواطن, �سواًء كانت اجلناية 

على النف�س اأو فيما دونها.

وبعد ما �ضبق من بيان �ضور حتقق العمد يف نقل املر�س, اأو ما يف حكمه, يتبع هذا 
املطلب مطلٌب اأبني فيه حكم اجلناية بنقل فريو�س كورونا.

املطلب الثاين
حكم اجلناية بنقل فريو�ض كورونا خطاأً

قد تنتقل عدوى فريو�س كورونا من �سخ�س لآخر, ل لق�سد العمد, ول تهاوًنا يف 
اأي �سورة من ال�سورة �سابقة الذكر, لكن قد يغفل الإن�سان �سواًء كان م�ساًبا, اأو غري 

م�ضاب, فيكون �ضبًبا النتقال العدوى, فهذا حكمه: حكم اجلناية باخلطاأ.

التي و�ضعتها  االإن�ضان بجميع االإجراءات واالحرتازات الطبّية  يلتزم  باأن  وذلك 
ولكن مب�ضيئة اهلل  نقله,  وعن  املر�س,  التحرز عن هذا  ويجتهد يف  ال�ضحة,  وزارة 
 يكون هذا الإن�سان �سبًبا لنقل فريو�س كورونا لآخر, عرب اأي طريقة من 
طرق انتقال الفريو�س جهاًل منه يف عدم معرفته بحمله للفريو�س مثاًل, اأو غفلة منه.

قال  للإثم,  ُم�ضقط  واأنه  عنه  معفو  واخلطاأ  اجلهل  اأن  ال�ضرع  قواعد  من  واإن 
ې   ې  ې   ۉې   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ  ۆ   ۇ   )ۇ    :
ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  

خت(  حت   جت   يب   ىب   مب   حبخب   جب   يئ   ىئ   مئ   جئحئ   ی   ی   ی   ی  

]البقرة: 286[, قال اهلل : “قد فعلت”)1(.

اأخرجه: م�سلم يف �سحيحه )116/1( برقم: )126-200(.  )1(
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اأمتي اخلطاأ  »ُرفع عن   : قوله  اأن  على  اأجمعوا  “وقد  عبدالرب:  ابن  قال 
رفع  به  املراد  واإمنا  الأموال,  اإتالف  يف  لي�س  عليه«)1(,  ا�ستكرهوا  وما  والن�سيان 

املاآثم”)2(.

 ومن هنا اأواًل: فاإن ناقل فريو�س كورونا وغريها من االأمرا�س املعدية عن طريق 
املرء  , وال يعاقب  اأي �ضورة, معفو عنه عند اهلل  باأي و�ضيلة, ويف  اخلطاأ 

عليه)3(.

اأو موت  تلٍف ع�ضو,  الفريو�س من  اإليه جراء هذا  املنقول  ثانًيا: ما يرتتب على 
فاإن على املت�ضبب متى ما ثبت نقله للفريو�س خطاأً بل تفريٍط وال تعٍد, فعليه الّدية 
اأو ال�ضمان مبا ح�ضل عليه من اأ�ضرار جّراء نقل هذا الفريو�س, فاإن حقوق العباد ال 

ت�سقط.

االإ�ضابة  يف  ت�ضببه  وُعلم  اإليه,  كورونا  فريو�س  عدوى  انتقال  ب�ضبب  مات  فاإن 
والإتالف, فاإن على الناقل الّدية والكفارة, وذلك بالإجماع, قال ابن حزم: “واتفقوا 
اأن على امل�ضلم العاقل البالغ قاتل امل�ضلم خطاأ الكفارة”)4(, وقال ابن املنذر: “واأجمع 

اأهل العلم على اأن دية اخلطاأ حتمله العاقلة”)5(.

قال ال�سرخ�سي: “اخلطاأ اأنه ال يجب فيه الق�ضا�س؛ الأن اخلطاأ مو�ضوع عّنا رحمة 
 : من ال�سرع... فاإذا تعذر اإيجاب الق�سا�س وجبت الّدية بالن�س قال اهلل
اأخرجه: ابن ماجة يف �سننه )659/1( برقم: )2045(, واللفظ له, والطحاوي يف �ضرح معاين االآثار   )1(
)95/3( برقم: )4649(, وابن حبان يف �سحيحه )202/16( برقم: )7219(, والبيهقي يف ال�سنن 
برقم:   )216/2( ال�سحيحني  على  امل�ستدرك  يف  واحلاكم   ,)2689( برقم:   )123/3( ال�سغري 
)2801( وقال: “هذا احلديث �ضحيح على �ضرط ال�ضيخني ومل يخرجاه, ووافقه الذهبي”, و�سححه 

الألباين يف �سحيح موارد الظماآن )60/2( برقم: )1252(.
ال�ستذكار )380/4(.   )2(

انظر: املب�ضوط لل�ضرخ�ضي )130/8(.  )3(
مراتب االإجماع )�س230(.  )4(

الإجماع )�س74(.  )5(
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ٹ(  ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   )ڀ  

]الن�ساء: 92[, وبيّنا املعنى فيه؛ ل�ضيانة دم املقتول عن الهدر فا�ضتحقاق �ضيانة نف�ضه 

ال ي�ضقط بعذر اخلاطئ, ومن موجبه الكفارة فاإنها تثبت بهذا الن�س اأي�ضا”)1(.

جاء يف النوادر والزيادات: “قال ابن املواز: ومعنى ما جاء يف احلديث من رفع 
حقوق  اأما  وتعالى,  تبارك  اهلل  وبني  بينك  االإثم  يف  ذلك  فاإمنا  والن�ضيان,  اخلطاأ 

العباد, فلزمة لك يف اخلطاأ والن�ضيان يف الدماء واالأموال”)2(. 

ومن ذلك ما يقع من اخلطاأ يف نقل فريو�س كورونا يف املراكز ال�ضحّية ب�ضبب الطبيب 
احلاذق, الذي مل يتعد ومل يفّرط, بل اتخذ االأ�ضباب واالحرتازات الطبية, ووقعت العدوى 

منه, فاإنه ال ياأثم وال ي�ضمن؛ الأنه بذل ما يف و�ضعه ل�ضفاء املري�س ال ملر�ضه.

يده  يف  فيمات  يبط  الطبيب  الأحمد:  “قلت  الكو�سج:  من�سور  بن  اإ�سحاق  قال 
يمُغّرم؟ قال: ل. اإّل اأن يتعدى”)3(. 

 قال ابن القيم: “طبيب حاذق اأعطى ال�ضنعة حقها, ومل جتن يده, فتولد من 
اأو  النف�س,  اأو  الع�سو  تلف  يطّبه  من  جهة  ومن  ال�سارع,  جهة  من  فيه  املاأذون  فعله 

ذهاب �ضفة, فهذا ال �ضمان عليه اتفاًقا”)4(.

املطلب الثالث
حكم اجلناية بنقل فريو�ض كورونا عمًدا

انتقال فريو�س كورونا لالآخرين عن طريق  التي يتحقق فيها  �سبق ذكر ال�سور 
العمد, ويف هذا املطلب اأبنّي حكم نقل هذا املر�س جنايًة على االآخرين, ببيان موجبه: 

اإما القود والق�سا�س يف النف�س, اأو الّدية والأر�س يف النف�س وما دونها.
املب�ضوط )67/26(.  )1(

النوادر والزيادات للقريواين )95/5(.  )2(
م�سائل الإمام اأحمد واإ�سحاق بن راهويه )3362/7(.  )3(

الطب النبوي )�س103(.  )4(
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وقبل عر�س ذلك وبيانه, البد من تو�ضيح بع�س االأمور: 

اأن جميع ال�سور التي �سبق ذكرها يف التعّمد لنقل فريو�س كورونا, لبّد لها . 1
من ق�سد اجلاين لهذه اجلناية, واملراد بالق�سد: هو اأن يتعمد اجلاين باأي 
اأن يتعمد ذلك ل لق�سد القتل واإمنا  اأو  �سورة نقل الفريو�س بق�سد القتل, 

لأجل الإيذاء, والعداوة التي ل ت�سل اإلى ق�سد القتل.

هذا . 2 نقل  ب�ضبب  عليه  املجني  موت  من  اجلناية,  هذه  على  يرتتب  ما  بيان 
الفريو�س, اأو ما يرتتب على اجلناية من ال�ضرر واالإيذاء يف عدم موت املجني 

عليه.

اأقوال . 3 ذكر  وبيان  وغريه,  العمد  يف  القتل,  م�سائل  وحترير  ذكر  من  بّد  ل 
الفقهاء يف اعتبار الق�سد, بالإ�سابة من اأذّية امل�ساب, اأو اإتالف نف�سه.

وحيث اأن م�ساألة اجلناية بنقل عدوى فريو�س كورونا, من النوازل الفقهية, فاإن 
اأهل العلم مل يتطرقوا اإلى اجلناية بنقل املر�س, �ضواًء كان عمًدا اأو غريه)1(.

هذه  جّراء  احلكم  عليه  يرتتب  وما  كورونا  فريو�س  بنقل  اجلناية  اأثر  كان  وملا 
اجلناية: اإما مبوت املجني عليه, واإما باإ�سابته مع عدم موته, لزم تف�سيل القول يف 
بيان حكم اجلناية, وهذا ما �ساأتناوله يف الفرعني الآتيني, ببيان �سورة امل�ساألة وذكر 

اأقوال اأهل العلم, ثم تخريج النازلة واحلكم عليها.

الفرع االأول: حكم اجلناية بنقل فريو�ض كورونا عمًدا، وموت املجني عليه:

�سورة امل�ساألة: 

اأن يتعمد الرجل امل�ساب بفريو�س كورونا, جناية نقل العدوى اإلى �سخ�سٍ �سليم 
تنبيه: وال تخّرج امل�ضاألة على ما ذكره الفقهاء يف م�ضاألة القتل بال�ضّم؛ ذلك اأن من خّرج احلكم يف بع�س   )1(
االأمرا�س املعدية عليه بجامع اأن كلهما اأمر خفي, ال ينطبق على م�ضاألة اجلناية بنقل فريو�س كورونا 
خطاأ اأو عمًدا, فاإن املناط الذي ُخّرجت عليه امل�ضاألة هنا: هو كون املر�س الـُمعتدى به ما يقتل غالًبا, 
اأو ما ال يقتل, فالطاعون وال�ضّم ما يقتل غالًبا به, وما خّرج عليه يف ع�ضرنا من االأمرا�س املعدية 

كذلك كالإيدز ونحوه, هو خالف فريو�س كورونا.



د. خالد بن حممد بامشموس

العدد  احلادي واخلمسون  609العدد  احلادي واخلمسون 608

يق�سده بعينه, بطريق املالم�سة املبا�سرة, اأو الذهاب به اإلى مواطن الفريو�س ق�سًدا, 
فينتج من هذه اجلناية موت املجني عليه, فهل يقت�س من اجلاين؟

ولتحرير حمل حكم امل�ضاألة, ال بد من عر�س م�ضائل جناية القتل العمد, و�ضبه 
العمد؛ ليتبني تخريج م�ضاألة اجلناية بنقل فريو�س كورونا.

حترير حكم امل�ساألة: 

اأواًل: اتفق الفقهاء اأن من قتل م�ضلًما متعّمًدا فقد وجب عليه الق�ضا�س)1(.

 ثانًيا: واتفقوا اأن من ق�ضد �ضرب اإن�ضان باآلة تقتل غالًبا, وجرحه فمات, فهو 
عمٌد وفيه الق�سا�س, وقد نقل التفاق غري واحد من اأهل العلم)2(.

ثالًثا: واتفقوا اأن �ضبه العمد هو: من تعمد ال�ضرب بالع�ضا اأو بال�ضوط اأو باحلجر 
اأو باليد, مبا ل يقتل غالًبا, فمات به, ففيه الّدية)3( املغلظة)4(.

)1(  قال ابن حزم: “ول خالف بني اأحٍد من الأّمة يف اأن القود لي�س اإل يف العمد” املحّلى بالآثار )14/11(.
املجتهد لبن  وبداية  للكا�ساين )234/7(,  ال�سنائع  وبدائع  لل�ضرخ�ضي )84/27(,  املب�ضوط  وانظر: 
للماوردي )3/12(, وحتفة  الكبري  واحلاوي  للحطاب )231/6(,  ومواهب اجلليل  ر�سد )179/4(, 
قا�ضم  البن  املربع  رو�س  وحا�ضية   ,)504/5( للبهوتي  القناع  وك�ساف   ,)376/8( للهيتمي  املحتاج 

.)166/7(
)2(  قال الطحاوي: “الأ�سل املجمع عليه اأن من قتل رجاًل بحديدة عمًدا فعليه القود”. �سرح معاين الآثار 

.)188/3(
البيان للطربي )57/9(, وبداية املجتهد لبن  القراآن للج�سا�س )289/2(, وجامع  اأحكام  وانظر: 
واملبدع لربهان  واملغني لبن قدامة )261/8(,  لل�ضنيكي )3/4(,  املطالب  واأ�ضنى  ر�سد )180/4(, 

الدين ابن مفلح )191/7(.
والّدية يف القتل: مائة من الإبل, واأما الّدية املغلظة: فهي اأ�سنان الإبل, اأربعون منها يف بطونها اأولدها.   )3(
للحديث: »اأال اإن قتيل خطاأ العمد قتيل ال�ضوط والع�ضا مائة من االإبل اأربعون منها خلفة يف بطونها 
اأوالدها«. والتغليظ باإجماع ال�ضحابة . انظر: تبيني احلقائق للزيلعي )126/6(, والكايف لبن 

عبدالرب )1108/2(, والأم لل�سافعي )8/6(, واملغني لبن قدامة )375/8(.
قال ال�سمرقندي: “واأما القتل املوجب للمال اأنواع: ... �ضبه العمد... فهو القتل باآلة مل تو�ضع له ومل   )4(
الق�ضا�س  دون  املال  يوجب  فاإنه  ال�ضغري,  والع�ضا  ال�ضغري,  ال�ضوط  مثل:  غالًبا,  املوت  به  يح�ضل 

بالإجماع”. حتفة الفقهاء )101/3(.
انظر: املب�ضوط لل�ضرخ�ضي )64/26-65(, وبدائع ال�سنائع للكا�ساين )233/7(, والبيان والتح�سيل 
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رابًعا: واتفقوا على اأن الق�سد يف �سبه العمد متحقق يف اإرادة الفعل واإرادة عني 
ال�سخ�س, دون ق�سد القتل)1(.

خام�ًسا: حكم اجلناية بق�سد القتل بنقل فريو�س كورونا, مع موت املجني عليه.

تقدم اأن فريو�س كورونا مر�ٌس معدي, ويتحقق انتقاله بجناية التعّمد بنقل املر�س 
من مري�س مبا�سرة, اأو غري مبا�سرة كاأن يالأ الأ�سطح بالفريو�س عمًدا, اأو جتهيل 

النا�س بخطر الفريو�س, اأو نحو ذلك, كما تقدم.

وتقدم احلكم ال�ضرعي يف اأن مرتكب ذلك مرتكب ملحرم عليه وال يجوز فعله, بل 
هو من كبائر الذنوب؛ ملا فيه من االعتداء على االآخرين.

واأما حكم اجلناية بنقل فريو�س كورونا, وهو: اأن يق�سد الإن�سان اجلناية بنقل 
املر�س الأجل قتل املجني عليه, فينتقل املر�س وميوت املجني عليه به, فحكم اجلناية: 

�سبه عمٍد.

وقد �ضبق واأن تقرر اأن فريو�س كورونا من االأمرا�س التي ال ميوت املري�س منها اإال 
نادًرا, وعليه فياأخذ حكم اجلناية بق�سد القتل مبا ل يقتل غالًبا.

وتقدم اتفاق الفقهاء اأن القتل مبا ل يقتل غالًبا هو �سبه عمد, ل ق�سا�س فيه, 
وجتب به الّدية املغلظة.

اأما اإرادة الق�سد: 

 فاإن اأكرث الفقهاء مل يعتربوا ق�ضد القتل يف جناية �ضبه العمد �ضابًطا لها؛ وذلك 
الأن الق�ضد ما ال ُيعلم به ظاهًرا, بل وي�ضعب �ضبطه واملحا�ضبة عليه وتعليق احلكم 
لبن ر�سد )65/13(, والأم لل�سافعي )158/7و348(, والبيان للعمراين )449/11(, ورو�ضة الطالبني 

للنووي )123/9-124(, واملغني لبن قدامة )271/8(, والفروع لبن مفلح )351/9(.
اجلليل  ومواهب  )�س226(,  جزي  لبن  الفقهية  والقوانني   ,)64/26( لل�ضرخ�ضي  املب�ضوط  انظر:   )1(
للخطاب )266/6(, واحلاوي الكبري للمرداوي )210/12(, واملهذب لل�سريازي )170/3(, واملغني 

لبن قدامة )271/8(, والفروع لبن مفلح )366/9(.
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به, اإذ هو من االأمور اخلفّية التي تكون بني اجلاين ورّبه جّل وعل؛ ولذا اأناط الفقهاء 
ذلك مبا يدّل على ارتكاب الفعل فيقوم مقامه يف الق�سد, وهو العتبار بالآلة التي 
ت�سببت يف املوت)1(, اأو احلالة التي كان فيها املجني عليه, والتي لها الأثر يف موته)2(.

قال الغزايل: “وملا ع�سر ال�سبط على اأبي حنيفة : اإذ راأى الق�سد خفيًّا, 
عّول على اجلارح”)3(.

فيتبني من ذلك اأن اجلناية بنقل فريو�س كورونا اإلى �سخ�س اآخر, ثم يوت به, 
فهي جناية �ضبه عمد, واإن ق�ضد القتل؛ الأن فريو�س كورونا ما ال مييت غالًبا.

وهنا يت�سح اأثر التفريق بني الطاعون وفريو�س كورونا, يف حكم اجلناية بالتعمد 
يف نقلهما لالآخرين.

الطاعون  الأن  وذلك  والق�ضا�س,  القود  توجب  الطاعون,  بنقل عدوى  فاجلناية 
مما يوت به غالًبا, بل قّل من ي�سلم منه, فيلحق باجلناية مبا يقتل غالًبا, فهو عمد 

اتفاًقا كما �سبق.

فيلحق  املوت,  ن�سبة  من  اأعلى  منه  ال�سفا  ن�سبة  فاإن  كورونا  فريو�س  بخالف 
باجلناية مبا ل يقتل غالًبا, وهو �سبه عمد اتفاًقا كما تقدم.

وهذا ما دلت عليه الأحاديث النبوية, يف تقرير اأن قتل �سبه العمد يف النظر يف كون الآلة تقتل غالًبا,   )1(
 قال: اقتتلت امراأتان من هذيل, فرمت اإحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما  فعن اأبي هريرة 
يف بطنها, فاخت�سموا اإلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »فق�سى اأن دية جنينها غرة, عبد اأو وليدة, وق�سى اأن دية املراأة 
على عاقلتها«. اأخرجه: البخاري يف �سحيحه )11/9( برقم: )6910( واللفظ له, وم�ضلم يف �ضحيحه 

)1310/3( برقم: )1681(.
انقلبت  )احلجر(  االآلة  هذه  كانت  فلما  حجرين,  بني  راأ�ضها,  ُر�سَّ  التي  اجلارية  حديث  دّل  ما  وهو   )2(
النبي  ال�سعيفة, حكم  عليه  املجني  تقتل, مع مراعاة حالة  اأنها  اإلى  غالًبا,  تقتل  ل  كونها  عرًفا, من 
ملسو هيلع هللا ىلص بالقود والق�سا�س, فعن اأن�س : اأن يهودًيا ر�ّس راأ�س جارية بني حجرين, قيل: من فعل هذا 
مي اليهودي, فاأوماأت براأ�سها, فاأمُخذ اليهودي, فاعرتف, فاأمر به النبي  اأفالن؟ حتى �سمُ اأفالن,  بِك, 
اأخرجه: البخاري يف �ضحيحه )121/3( برقم: )2413(, وم�سلم يف  ملسو هيلع هللا ىلص ُفر�ّس راأ�ضه بني حجرين. 

�سحيحه )1300/3( برقم: )1672-17(.
الو�ضيط يف املذهب )256/6(.  )3(
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اأو غالًبا,  كثرًيا,  اأو  نادًرا,  يكون  اأن  اإما  بال�ضبب:  املوت  “ح�ضول  الغزايل:  قال 
الغالب ال�ضحة,  ولي�س كل كثري غالًبا, فاإن املر�س كثري ولي�س بنادر وال غالب, بل 
واجلذام نادر ال كثري وال غالب, فكل ما كان ح�ضول املوت به نادًرا, فل ق�ضا�س فيه 

كالع�ضا وال�ضوط”)1(.

ا يف  واأما اإن كان �ضبب موت املجني عليه بنقل فريو�س كورونا عمًدا, لي�س متمح�ضً
كون الفريو�س هو الذي ت�ضبب يف قتله, بل ملا وافق اأن املنقول اإليه كان م�ضاًبا ببع�س 
فريو�س  فاإن  وغريها,  ال�ضكري  اأو  التنف�س,  اأو  القلب,  كاملر�س  املزمنة,  االأمرا�س 

كورونا يزداد اأثره معها, فالغالب موت املجني عليه به.

اأنه  يعلم  ملا  عليه  املجني  بقتل  اجلناية  للفريو�س,  بنقله  ق�سد اجلاين  اإن  فهنا 
اأن  قّل  اأخرى  باأمرا�س  ا  مري�ضً امل�ضاب  لكون  الفريو�س  بهذا  باإ�ضابته  يتاأثر  �ضوف 

ي�سلم منها فمات تاأثًرا بذلك, فحكمه: حكم اجلناية بالعمد, وعليه الق�سا�س.

هذا  ب�ضبب  مات  اأنه  علمنا  اإذ  غالًبا؛  يقتل  مبا  عليه  جنى  ُيعترب  الأنه  وذلك 
اإن  فاإنه  وال�سبي ومن يف حالتهما,  ال�سعيف  املجني عليه يف حكم  ولأن  الفريو�س, 
ُاعتدي عليهم وهم مو�ضوفون بهذا الو�ضف ال�ضعف اأو املر�س وجب فيه الق�ضا�س 

باتفاق الفقهاء)2(.

قال النووي: “اإذا وجد الق�سدان ق�سد الفعل وال�سخ�س وعلمنا ح�سول املوت 
بفعله فهو عمٌد حم�ٌس, �سواًء ق�سد الإهالك اأم ل, و�سواًء كان الفعل مهلًكا غالًبا اأو 

نادًرا”)3(.

اأو ي�سربه به  اأو حجر �سغري,  “يكرر ال�سرب بخ�سبة �سغرية,  وقال احلجاوي: 
الو�سيط )256/6(.  )1(

لل�سافعي  والأم   ,)101/6( للزيلعي  احلقائق  وتبيني   ,)233/7( للكا�ساين  ال�سنائع  بدائع  انظر:   )2(
الدين ابن قدامة )332/9(,  الكبري ل�سم�س  للغزايل )255/6-256(, وال�سرح  )94/6(, والو�سيط 

والإن�ساف للمرداوي )437/9(, والفروع لبن مفلح )164/4(.
رو�ضة الطالبني )123/9(.  )3(
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مرة, اأو يلكزه بيده يف مقتل, اأو يف حال �ضعف قوة, من مر�س, اأو �ضغر, اأو كرب, اأو حّر 
مفرط, اأو برد �ضديد ونحوه, فمات فعليه القود”)1(, قال املرداوي: “بال نزاع”)2(.

الفرع الثاين: حكم اجلناية بنقل فريو�ض كورونا عمًدا، ومل ميت املجني عليه:

�سورة امل�ساألة: 

ال�سرر  ح�سول  عنه  فينتج  لالآخرين,  كورونا  فريو�س  نقل  اجلاين  يتعّمد  اأن 
للمجني عليه, اإما �ضرر ج�ضدي مو�ضعي, اأو �ضرر مادي جّراء تلّقي العلج من هذا 

الفريو�س, اأو توقف االإن�ضان عن اأداء عمله, ما اأ�ضر به, فماذا يلزمه؟

العمد  امل�ضاألة, ال بد من عر�س م�ضاألة جريان �ضبه  ولتحرير حمل اخللف يف 
فيما دون النف�س, لتمُبنى عليها م�ساألة: اجلناية بنقل عدوى فريو�س كورونا, وت�سرر 

املجني عليه فيما دون النف�س.

حترير حمل اخلالف: 

النف�س,  دون  فيما  �سخ�سٍ  على  عمًدا  اعتدى  من  اأن  على  الفقهاء  اأجمع  اأوًل: 
فاأتلف ع�ضًوا وجب فيه الق�ضا�س)3(.

ثانًيا: واختلفوا يف جريان �سبه العمد فيما دون النف�س اإلى قولني: 

ا, وهو  القول الأول: اأن �سبه العمد يجري فيما دون النف�س, ول يكون ق�سا�سً
قول ال�سافعية)4(, واملذهب عند احلنابلة)5(.

الإقناع )164/4(.  )1(
الإن�ساف )437/9(.  )2(

قال �سم�س الدين ابن قدامة: “اأجمع امل�سلمون على جريان الق�سا�س فيما دون النف�س”. ال�سرح الكبري   )3(
على منت املقنع )427/9(.

انظر: بدائع ال�سنائع للكا�ساين )302/7(, والهداية للمرغيناين )449/4(, والتلقني للثعلبي )185/2(, 
و�سرح خمت�سر خليل للخر�سي )30/8(, والأم لل�سافعي )8/6(, واحلاوي الكبري للماوردي )26/12(, 

ورو�ضة الطالبني للنووي )179/9(, واملغني لبن قدامة )317/8(, والإن�ساف للمرداوي )16/10(.
انظر: مغني املحتاج )253/5(, وحا�سية ال�سرواين على حتفة املحتاج )414/8(.  )4(

انظر: املغني لبن قدامة )317/8(, والإن�ساف للمرداوي )14/10(.  )5(
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وا�ستدلوا باأدلة, منها: 

عموم الأدلة الواردة يف جريان �سبه العمد يف النف�س, واأنه متى ما ثبت . 1
فل ق�ضا�س, فيقا�س عليه فيما دون النف�س؛ الأن ما دون النف�س كالنف�س 
يف وجوب الق�سا�س بالعمد, فكان كالنف�س يف عدم وجوب الق�سا�س يف 

�سبه العمد)1(.

قالوا اإن ال�سارع جاء مبا ي�سون النف�س, وقد �سبق تقرير عدم الق�سا�س . 2
هناك  يكون  ال  اأن  اأولى  باب  فمن  العمد,  و�ضبه  اخلطاأ  يف  النف�س  من 

ق�سا�س فيما دون النف�س ب�سبه العمد)2(.

القول الثاين: اأن اجلناية ب�ضبه العمد فيما دون النف�س توجب الق�ضا�س, وهو 
قول احلنفّية)3(, واملالكّية)4(, ورواية عند احلنابلة)5(.

وا�ستدلوا باأدلة, منها: 

دون . 1 وما  النف�س  يف  الق�سا�س  اأن  على  الدالة  والن�سو�س  الأدلة  عموم 
 : النف�س �سواء, وهذا هو الأ�سل ول يمُعدل اإلى غريه اإل بدليل, قال
 ,]179 ]البقرة:  ۈ(  ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   )ڭ  

وقوله : )ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ( ]املائدة: 45[.

يجاب بـ: اأن الق�سا�س يف النف�س وما دون النف�س �سواء يف العمد, وعليه 
�سبه  جريان  ترجيح  وتقدم  العمد,  �سبه  يف  ا  اأي�سً ا�ستواوؤهم  يلزم  فاإن 

العمد يف النف�س, فما دونها اأولى.
انظر: واملبدع لربهان الدين بن مفلح )249/7(, و ك�ساف القناع للبهوتي )547/5(.  )1(

انظر: حا�سيتا قليوبي وعمرية )113/4(.  )2(
انظر: بدائع ال�سنائع للكا�ساين )233/7(, وتبيني احلقائق للزيلعي )102/6(, واللباب للمنبجي )714/2(.  )3(
انظر: املدونة )558/4(, وبداية املجتهد لبن ر�سد )179/4(, وجممع الأنهر ل�سيخي زاده )617/2(.  )4(

انظر: املغني لبن قدامة )317/8(, والإن�ساف للمرداوي )14/10(.  )5(
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)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پپ  ڀ  . 2  : ا�ستدلوا بقوله 
ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ( 

]الن�ساء: 92[.

دون  النف�س  قتل  يف  الّدية  وجوب  على  دالة  الآية  قالوا  الدللة:  وجه 
الق�ضا�س, وذلك يف اخلطاأ املح�س, فما كان اأعلى من اخلطاأ املح�س 

وهو اإما العمد اأو �ضبه العمد, يجب فيه الق�ضا�س.

يجاب بـــ: اأن االآية خم�ضو�ضة باخلطاأ, وال يعّم فيها �ضبه العمد؛ الأن �ضبه 
العمد اأقرب اإلى العمد, ولذا اأجمعوا على تغليظ الّدية فيه, دون اخلطاأ.

االآلة يف املجني عليه؛ ولذا اعُترب . 3 تاأثري  العمد يعود على  اإن �ضبه  قالوا: 
اختلف االآلة يف النف�س؛ الختلف اأثرها يف القتل من عدمه, وهذا ما ال 
يوجد فيما دون النف�س, فال يختلف الإتالف باختالف الآلة, فلم يبق اإل 

اإما اأن يكون عمًدا اأو خطاأً)1(.

ويجاب بـــ: اأنه غري م�ضّلم اأن االآلة ال تختلف يف االإتلف فيما دون النف�س؛ 
فاإنه قد يعتدي االإن�ضان بحجر اأو ع�ضا ال يجرحان غالًبا, في�ضيب بها 

اآخًرا فتو�ضحه, فل يجب الق�ضا�س لوقوع اجلناية �ضبه عمد)2(.

الرتجيح: 

والذي يرتجح واهلل اأعلم هو القول الأول القائل بجريان �سبه العمد فيما دون 
النف�س, واأنه ل ق�سا�س فيه.

ثالًثا: حكم اجلناية بنقل فريو�س كورونا عمًدا, ومل يت املجني عليه.

اإذا ثبتت اجلناية بنقل فريو�س كورونا ل�ضخ�س, ب�ضبب اآخر, ومل ميت املجني 
عليه: فهو �ضبه عمٍد, وعلى اجلاين ال�ضمان, يف جميع ما ترتب على اإ�ضابة 

انظر: الهداية للمرغيناين )449/4(.  )1(
انظر: الأم لل�سافعي )8/6(, واملغني لبن قدامة )317/8(.  )2(
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ال�ضخ�س بهذا الفريو�س, من علج, اأو دية يف ع�ضو ذهب, اأو اأر�س ما نق�س 
من املجني عليه.

وقد تقرر كما �ضبق الرتجيح يف جريان �ضبه العمد فيما دون النف�س, والت�ضبب 
يف اإ�سابة املجني عليه بهذا الفريو�س, وت�سرره دون اأن يوت, فهو �سبه عمد, 

تخريًجا عليه.

اأن ي�سع العقوبات التعزيرية, فيمن يتعمد اجلناية بنقل  ويجوز لويل الأمر 
يف  بها  ت�ضبب  التي  االأ�ضرار  بحجم  االآخرين,  اإلى  كورونا  فريو�س  عدوى 

جنايته تاأديًبا له, زيادة على ما يلزمه من ال�سمان ِقبل املجني عليه.

فقد جّوز اأهل العلم للإمام اأن يعّزر اجلاين مبا يراه منا�ضًبا, بحجم االأ�ضرار 
التي اأ�سابت املجني عليه)1(, قال ابن املنذر: “واأجمعوا اأن لالإمام التعزيز 

يف بع�س الأ�سياء”)2(.

جاء يف حا�سية ال�سرواين: “واإن قال اأمر�ضت به عّزر, فاإن مر�س به وتاأمل 
حتى مات كان لوًثا”)3(.

فلًنا,  �ضحرُت  وقد  اأقُتل,  وال  ب�ضحري,  اأُمر�س  قال:  “لو  العزيز:  وجاء يف 
فاأمر�ضُته, ُعّزر”)4(.

“باب التعزير... وهو واجب يف كل مع�ضية ال حّد  وجاء يف ك�ساف القناع: 
الدفع  وهو  ووكز  ك�سفع  فيها:  ق�سا�س  ل  جناية  كــ...  كفارة...  ول  فيها 

وال�سرب بجمع الكف”)5(.

جمموع الفتاوى لبن تيمية )39/30(.  )1(
الإجماع )�س71(.  )2(

حا�سية ال�سرواين على حتفة املحتاج )61/9(.  )3(
العزيز �سرح الوجيز للرافعي )57/11(.  )4(

ك�ساف القناع للبهوتي )121/6(.  )5(
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املطلب الرابع
حكم اجلناية بنقل فريو�ض كورونا عمًدا للمجتمع

احلياة,  يف  واال�ضتقرار  االأمن  حفظ  العظيمة  االإ�ضلمية  ال�ضريعة  مقا�ضد  من 
فبقدر وجود االأمن يف حياة الب�ضر, ويف حياة امل�ضلم خا�ضة, بقدر ما ي�ضعى يف الدنيا؛ 

لتحقيق العبودية هلل , قال اهلل : )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  
پ  پ  پ     ڀ  ڀ( ]الأنعام: 82[. فانت�ضار االأمن يف االأر�س �ضبب للطماأنينة, 

  وال�ضعادة يف هذه الدنيا, وبه يطيب العي�س, ويهناأ االإن�ضان؛ ولذا امنّت اهلل
على كفار قري�س تذكرًيا لهم على ل�سان ر�سوله ملسو هيلع هللا ىلص, مبالزمة الأمن لهم يف اإقامتهم, 

)پ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    : قال  اأ�سفارهم,  ويف 
ٿ( ]قري�س: 4-3[.

بالنهي  واأ�سولها اجلامعة,  القاطعة  ال�سريعة  فقد جاءت حتذيرات  املقابل  ويف 
الأكيد, والتحرمي ال�سديد عن كل من يعّطل هذا املق�سد العظيم, اأو امل�سا�س به باأي 
�سكل من الأ�سكال, مما يخل بالأمن, اأو يوؤثر على ال�ستقرار, فيف�سد للنا�س حياتهم, 
وذلك ببّث اخلوف يف النا�س, اإما بالقتل, اأو التعر�س للمال اأو العر�س اأو الدين, قال 

: )ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ( ]الأعراف: 56[.

وذلك  النا�س؛  بني  واخلوف  الرعب  ببّث  يقومون  اأنا�ٍس  عن  موؤخرا  انت�ضر  وقد 
بتعمدهم اجلناية بنقل فريو�س كورونا بني النا�س, ترويًعا لهم, واإف�ساًدا ملعي�ستهم, 
  وبّثا للخوف يف حياتهم, فهذا من االإف�ضاد يف االأر�س الذي ال ير�ضاه اهلل
ول ر�سوله ملسو هيلع هللا ىلص, بل هو نوٌع من احِلرابة التي ت�ضتوجب عقوبة املحاربني املذكورين يف 

الآية عند قوله: )چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  
گگ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  

گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں( ]املائدة: 33[.

قال الطربي: “يعملون يف اأر�س اهلل باملعا�ضي: من اإخافة �ضبل عباده املوؤمنني به, 
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اأو �ضبل ذمتهم, وقطع طرقهم, واأخذ اأموالهم ظلًما وعدواًنا, والتوثب على حرمهم 
فجوًرا وف�سوًقا”)1(.

�سبيل  املف�سد يف  الطريق,  املخيف لأهل  املكابر  “املحارب: هو  ابن حزم:  وقال 
االأر�س �ضواء ب�ضلح, اأو بل �ضلح اأ�ضًل... كل من حارب املاّر, واأخاف ال�ضبيل بقتل 

نف�س, اأو اأخذ مال, اأو جلراحة, اأو لنتهاك فرج: فهو حمارب”)2(.

قال الأ�سبيلي: “قال مالك: املحارب هو الذي يقطع ال�سبيل, وينّفر النا�س يف كل 
مكان, ويظهر الف�ضاد يف االأر�س واإن مل يقتل اأحًدا, اإذا ظهر عليه يقتل”)3(.

جامع البيان )257/10(.  )1(
املحلى بالآثار )283/12(.  )2(

امل�سالك يف �سرح موطاأ مالك )155/7(, وانظر: بدائع ال�سنائع للكا�ساين )94/7(, وتف�سري القراآن   )3(
العظيم لبن كثري )294/3(.
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اخلامتة

اأحمد اهلل اأن ي�ّسر يل اإمتام هذا البحث, واأ�ساأله  اأن يجعله يف موازين 
الأعمال ال�ساحلة يوم اأن األقاه, واأذكر يف خامتة البحث اأهم النتائج والتو�سيات: 

ا اأن فريو�س كورونا من االأمرا�س املعدية, التي تنتقل بني الب�ضر.. 1 ثبت علميًّا وواقعيًّ
تبني بالأدلة اأن فريو�س كورونا لي�س طاعوًنا, ول من الطاعون.. 2
دخل . 3 كورونا  اأن  والطاعون,  كورونا  فريو�س  بني  الفرق  اأوجه  اأعظم  من 

اأبًدا, دّلت على ذلك الن�سو�س  النبوية, والطاعون ل يدخل املدينة  املدينة 
ال�سحيحة.

التعمد بنقل عدوى فريو�س كورونا بني النا�س من كبائر الذنوب.. 4
اخلطاأ يف الت�ضبب يف نقل فريو�س كورونا ي�ضتوجب الدية والكفارة, حال املوت.. 5
الدية . 6 ت�ضتوجب  عمد,  �ضبه  جناية  كورونا  فريو�س  بنقل  الت�ضبب  يف  التعمد 

املغلظة اإن مات املجني عليه, وت�ضتوجب اإما الدية اأو االأر�س اأو ال�ضمان اإن 
كان فيما دون النف�س.

يف . 7 الإف�ساد  من  به,  وترويعهم  النا�س  بني  طريقة  باأي  كورونا  فريو�س  ن�سر 
االأر�س, الذي ي�ضتوجب عقوبة املحاربني.

اأما التو�سيات فاأهمها: 
لكرثة . 1 النا�س؛  باأفعال  يتعلق  ما  وخا�ضة  املعا�ضرة,  الفقهية  النوازل  درا�ضة 

اجلهل بها.
العناية بتو�سيع الدرا�سة يف امل�سائل املتعلقة بفريو�س كورونا امل�ستجد.. 2
اإقامة الدورات والندوات يف التاأ�سيل للنوازل الفقهية.. 3
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قائمة امل�سادر واملراجع

القراآن العظيم.. 1
الإجماع: لأبي بكر حممد بن اإبراهيم بن املنذر, ت318هـ. من اإ�سدارات وزارة . 2

ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف, اململكة العربية ال�سعودية.
اأحكام القراآن: القا�ضي حممد بن عبداهلل اأبو بكر بن العربي املعافري اال�ضبيلي . 3

املالكي, ت: 543هـ. راجع اأ�سوله وخّرج اأحاديثه وعلَّق عليه: حممد عبدالقادر 
عطا. دار الكتب العلمية, بريوت - لبنان. ط: 3, 1424هـ.

اأحكام القراآن: اأحمد بن علي اأبو بكر الرازي اجل�سا�س احلنفي, ت: 370هـ. . 4
 ,1 ط:  بريوت,  العلمية  الكتب  دار  �ضاهني.  علي  حممد  عبدال�ضلم  حتقيق: 

1415هـ.
الثعلبي . 5 اأبي علي  الدين علي بن  اأبو احل�سن �سيد  اأ�سول الأحكام:  الإحكام يف 

بريوت-  االإ�ضلمي,  املكتب  عفيفي,  عبدالرزاق  حتقيق:  631هـ.  ت:  الآمدي, 
دم�سق- لبنان.

اأثر االأمرا�س املعدية يف الفرقة بني الزوجني: اأ.د. عبداهلل بن حممد الطيار, . 6
من�سور يف �سبكة الألوكة.

اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�سبيل: حممد نا�سر الدين الألباين, ت: . 7
1420هـ. اإ�ضراف: زهري ال�ضاوي�س. املكتب االإ�ضلمي - بريوت, ط: 2, 1405هـ. 
ومعه: التكميل ملا فات تخريجه من اإرواء الغليل: �سالح بن عبدالعزيز اآل ال�سيخ.

عا�سم . 8 بن  عبدالرب  بن  حممد  بن  عبداهلل  بن  يو�سف  عمر  اأبو  ال�ستذكار: 
النمري القرطبي, ت: 463هـ. حتقيق: �ضامل حممد عطا, حممد علي معو�س. 

دار الكتب العلمية - بريوت, ط: 1, 1421هـ.
العبا�س بن عثمان بن �سافع . 9 اإدري�س بن  اأبو عبداهلل حممد بن  ال�سافعي  الأم: 
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بن عبداملطلب بن عبد مناف املطلبي القر�ضي املكي, ت204هـ. دار املعرفة - 
بريوت.

الإقناع يف فقه الإمام اأحمد بن حنبل: مو�سى بن اأحمد بن مو�سى بن �سامل بن . 10
حممد  عبداللطيف  حتقيق:  968هـ.  ت:  املقد�سي,  احلجاوي  �سامل  بن  عي�سى 

مو�سى ال�سبكي. دار املعرفة بريوت - لبنان.
البناية �سرح الهداية: اأبو حممد حممود بن اأحمد بن مو�سى بن اأحمد بن ح�سني . 11

الغيتابى احلنفى بدر الدين العينى, ت: 855هـ. دار الكتب العلمية - بريوت, 
ط: 1, 1420هـ.

الوليد . 12 اأبو  امل�ستخرجة:  مل�سائل  والتعليل  والتوجيه  وال�سرح  والتح�سيل  البيان 
حممد بن اأحمد بن ر�سد القرطبي, ت: 520هـ. حتقيق: د.حممد حجي واآخرون. 

دار الغرب االإ�ضلمي, بريوت, ط: 2, 1408هـ.
البحر الرائق �سرح كنز الدقائق: زين الدين بن اإبراهيم بن حممد, املعروف . 13

الرائق ملحمد بن  البحر  اآخره: تكملة  970هـ(, ويف  بابن جنيم امل�ضري )ت: 
ح�سني بن علي الطوري احلنفي القادري )ت: بعد 1138هـ(, وباحلا�سية: منحة 

اخلالق البن عابدين, دار الكتاب االإ�ضلمي, الطبعة: الثانية.
816هـ: . 14 ت:  اجلرجاين,  ال�سريف  الزين  علي  بن  حممد  بن  علي  التعريفات: 

الكتب  دار  النا�ضر.  باإ�ضراف  العلماء  من  جماعة  و�ضححه  �ضبطه  حتقيق: 
العلمية بريوت -لبنان, ط: 1, 1403هـ.

الدين . 15 عز  حممد  اأبو  املاوردي(:  لتف�سري  اخت�سار  )وهو  القراآن  تف�سري 
عبدالعزيز بن عبدال�سالم ت: 660هـ. حتقيق: د.عبداهلل بن اإبراهيم الوهبي. 

دار ابن حزم - بريوت, ط: 1, 1416هـ/1996م.
: عثمان بن علي بن حمجن . 16 ْلِبيِّ تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق وحا�سية ال�سِّ

البارعي, فخر الدين الزيلعي احلنفي, ت: 743هـ. وحا�سية: �سهاب الدين اأحمد 
1021هـ.  ت:   , ْلِبيُّ ال�سِّ يون�س  بن  اإ�سماعيل  بن  يون�س  بن  اأحمد  بن  حممد  بن 
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املطبعة الكربى االأمريية - بوالق, القاهرة, ط: 1, 1313هـ.
ال�سمرقندي, . 17 الدين  عالء  اأحمد,  اأبي  بن  اأحمد  بن  حممد  الفقهاء:  حتفة 

ت540ه. دار الكتب العلمية, بريوت - لبنان, ط: 2, 1414هـ.
الهيتمي, . 18 حجر  بن  علي  بن  حممد  بن  اأحمد  املنهاج:  �سرح  يف  املحتاج  حتفة 

روجعت و�سححت: على عدة ن�سخ مبعرفة جلنة من العلماء, املكتبة التجارية 
الكربى مب�سر ل�ساحبها م�سطفى حممد, 1357هـ-1983م.

حممد . 19 بن  حممد  بن  حممد  الدين  �سم�س  عبداهلل,  اأبو  والتحبري:  التقرير 
املعروف بابن اأمري حاج, ت879ه. دار الكتب العلمية, ط: 2, 1403هـ.

اجلامع: معمر بن اأبي عمرو را�سد الأزدي مولهم, اأبو عروة الب�سري, نزيل . 20
اليمن, ت: 153هـ. حتقيق: حبيب الرحمن االأعظمي. املجل�س العلمي بباك�ضتان, 

وتوزيع املكتب االإ�ضلمي ببريوت, ط: 2, 1403هـ.
اجلامع لأحكام القراآن )تف�سري القرطبي(: حممد بن اأحمد بن اأبي بكر �سم�س . 21

دار  اأطفي�س.  اإبراهيم  الربدوين,  اأحمد  القرطبي, ت: 671هـ. حتقيق:  الدين 
الكتب امل�ضرية - القاهرة, ط: 2, 1384هـ.

جمهرة اللغة: اأبو بكر حممد بن احل�سن بن دريد الأزدي, ت: 321هـ. حتقيق: . 22
رمزي منري بعلبكي. دار العلم للمليني - بريوت, ط: 1, 1987م.

احلاوي الكبري يف فقه مذهب االإمام ال�ضافعي: اأبو احل�ضن علي بن حممد بن . 23
450هـ. حتقيق:  باملاوردي, ت:  ال�ضهري  البغدادي,  الب�ضري  بن حبيب  حممد 
علي حممد معو�س, عادل اأحمد عبداملوجود. دار الكتب العلمية, بريوت, ط: 

1, 1419هـ.
قا�ضم . 24 بن  حممد  بن  عبدالرحمن  امل�ضتقنع:  زاد  �ضرح  املربع  الرو�س  حا�ضية 

العا�سمي النجدي, ت: 1392هـ. ط: 8, 1419هـ.
املالكي . 25 اإدري�س بن عبدالرحمن  اأحمد بن  الدين  العبا�س �سهاب  اأبو  الذخرية: 
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بو  اأعراب, حممد  ال�سهري بالقرايف, ت: 684هـ. حتقيق: حممد حجي, �سعيد 
خبزة. دار الغرب االإ�ضلمي- بريوت, ط: 1, 1994م.

رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني: اأبو زكريا حميي الدين يحيى بن �ضرف النووي, . 26
ت: 676هـ. حتقيق: زهري ال�ضاوي�س. املكتب االإ�ضلمي, بريوت- دم�ضق, ط: 3, 

1412هـ.
�سم�س . 27 �سعد  بن  اأيوب  بن  بكر  اأبي  بن  العباد: حممد  املعاد يف هدي خري  زاد 

الدين ابن قيم اجلوزية, ت: 751هـ. موؤ�س�سة الر�سالة, بريوت - مكتبة املنار 
االإ�ضلمية, الكويت, ط: 27, 1415هـ.

�سنن الرتمذي: حممد بن عي�سى بن �َسْورة بن مو�سى بن ال�سحاك, الرتمذي, . 28
فوؤاد  حممد  �ساكر,  حممد  اأحمد  وتعليق:  حتقيق  279هـ.  ت:  عي�سى,  اأبو 
مكتبة  �ضركة  ال�ضريف.  االأزهر  يف  املدر�س  عو�س  عطوة  اإبراهيم  عبدالباقي, 

ومطبعة م�ضطفى البابي احللبي - م�ضر, ط: 2,, 1395هـ.
حتقيق: . 29 273هـ.  ت:  القزويني,  يزيد  بن  حممد  عبداهلل  اأبو  ماجه:  ابن  �سنن 

د كامل قره بللي, َعبد الّلطيف حرز اهلل.  �ضعيب االأرنوؤوط, عادل مر�ضد, حممَّ
دار الر�ضالة العاملية, ط: 1, 1430هـ.

ِجردي اخلرا�ضاين, . 30 َروجْ ال�ضنن الكربى: اأحمد بن احل�ضني بن علي بن مو�ضى اخُل�ضجْ
اأبو بكر البيهقي, ت: 458هـ. حتقيق: حممد عبدالقادر عطا. دار الكتب العلمية, 

بريوت, ط: 3, 1424هـ.
ِجردي . 31 َروجْ اخُل�ضجْ مو�ضى  بن  علي  بن  احل�ضني  بن  اأحمد  ال�ضغرى:  ال�ضنن 

قلعجي.  اأمني  عبداملعطي  حتقيق:  458هـ:  ت:  البيهقي,  بكر  اأبو  اخلرا�ضاين, 
جامعة الدرا�ضات االإ�ضلمية, كرات�ضي باك�ضتان, ط: 1, 1410هـ.

�سنن الرتمذي: حممد بن عي�سى بن �َسْورة بن مو�سى بن ال�سحاك, الرتمذي, . 32
فوؤاد  حممد  �ساكر,  حممد  اأحمد  وتعليق:  حتقيق  279هـ.  ت:  عي�سى,  اأبو 
مكتبة  �ضركة  ال�ضريف.  االأزهر  يف  املدر�س  عو�س  عطوة  اإبراهيم  عبدالباقي, 
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ومطبعة م�ضطفى البابي احللبي - م�ضر, ط: 2, 1395هـ.
�ضرح خمت�ضر خليل للخر�ضي: حممد بن عبداهلل اخلر�ضي املالكي اأبو عبداهلل, . 33

ت: 1101هـ. دار الفكر للطباعة - بريوت.
قدامة . 34 بن  اأحمد  بن  حممد  بن  عبدالرحمن  املقنع:  منت  على  الكبري  ال�سرح 

املقد�سي اجلماعيلي احلنبلي, اأبو الفرج, �سم�س الدين, ت682هـ. دار الكتاب 
العربي للن�سر والتوزيع.

املعروف . 35 امل�سري  �سالمة  بن  حممد  بن  اأحمد  جعفر  اأبو  الآثار:  معاين  �سرح 
 ,1 ط:  الكتب,  عامل  النجار.  زهري  حممد  حتقيق:  321هـ.  ت:  بالطحاوي, 

1414هـ.
�ضرح خمت�ضر الرو�ضة: �ضليمان بن عبدالقوي بن الكرمي الطويف ال�ضر�ضري, . 36

ت: 716هـ. حتقيق: عبداهلل بن عبداملح�ضن الرتكي. موؤ�ض�ضة الر�ضالة, ط: 1, 
1407هـ/1987م.

حبان . 37 بن  اأحمد  بن  حبان  بن  حممد  بلبان:  ابن  برتتيب  حبان  ابن  �ضحيح 
�ستي, ت: 354هـ. حتقيق: �ضعيب االأرنوؤوط. موؤ�ض�ضة الر�ضالة - بريوت, ط:  البمُ

2, 1414هـ.
ملسو هيلع هللا ىلص . 38 اهلل  ر�سول  اأمور  من  املخت�سر  ال�سحيح  امل�سند  البخاري: اجلامع  �سحيح 

اأبو عبداهلل البخاري اجلعفي, ت: 256هـ.  اإ�سماعيل  و�سننه واأيامه: حممد بن 
حتقيق: حممد زهري بن نا�سر النا�سر, دار طوق النجاة )م�سورة عن ال�سلطانية 

باإ�ضافة ترقيم حممد فوؤاد عبدالباقي(, ط: 1, 1422هـ.
�سحيح م�سلم: امل�سند ال�سحيح املخت�سر بنقل العدل عن العدل اإلى ر�سول اهلل . 39

ملسو هيلع هللا ىلص: م�سلم بن احلجاج اأبو احل�سن الق�سريي الني�سابوري, ت: 261هـ, حتقيق: 
حممد فوؤاد عبدالباقي. دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت.

الدين . 40 نا�سر  حممد  عبدالرحمن  اأبو  وزياداته:  ال�سغري  اجلامع  �سحيح 
الأ�سقودري الألباين, ت: 1420هـ. املكتب االإ�ضلمي. 
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الطب النبوي: اأبو نعيم اأحمد بن عبداهلل بن اأحمد بن اإ�ضحاق بن مو�ضى بن . 41
دار  الرتكي,  دومنز  خ�سر  م�سطفى  430هـ(حتقيق:  )ت:  الأ�سبهاين  مهران 

ابن حزم, الطبعة: الأولى, 2006 م.
اأبي بكر بن . 42 الطب النبوي )جزء من كتاب زاد املعاد البن القيم(: حممد بن 

اأيوب بن �سعد �سم�س الدين ابن قيم اجلوزية )ت: 751هـ( دار الهالل - بريوت.
عون املعبود �ضرح �ضنن اأبي داود, ومعه حا�ضية ابن القيم: تهذيب �ضنن اأبي داود . 43

واإي�ساح علله وم�سكالته: حممد اأ�سرف بن اأمري بن علي بن حيدر, ال�سديقي, 
العظيم اآبادي, ت: 1329هـ. دار الكتب العلمية - بريوت, ط: 2, 1415هـ.

الف�سل . 44 اأبو  حجر  بن  علي  بن  اأحمد  البخاري:  �سحيح  �سرح  الباري  فتح 
كتبه  رقم  1379هـ.  بريوت,   - املعرفة  دار  852هـ.  ت:  ال�سافعي,  الع�سقالين 
واأبوابه واأحاديثه: حممد فوؤاد عبدالباقي, قام باإخراجه و�سححه واأ�سرف على 
بن عبداهلل  العلمة: عبدالعزيز  تعليقات  الدين اخلطيب, عليه  طبعه: حمب 

بن باز.
فتح املجيد �سرح كتاب التوحيد: عبدالرحمن بن ح�سن بن حممد بن عبدالوهاب . 45

بن �سليمان التميمي )ت: 1285هـ(, املحقق: حممد حامد الفقي, مطبعة ال�سنة 
املحمدية, القاهرة, م�سر, الطبعة: ال�سابعة, 1377هـ/1957م.

ابن . 46 عبداهلل,  بن  حممد  بن  اأحمد  بن  حممد  القا�سم,  اأبو  الفقهية:  القوانني 
جزي الكلبي الغرناطي, ت: 741هـ. 

قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام: اأبو حممد عز الدين عبدالعزيز بن عبدال�سالم . 47
امللقب ب�ضلطان العلماء, ت: 660هـ, راجعه وعلق عليه: طه عبدالروؤوف �سعد. 

مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة.
البهوتى . 48 الدين  �سالح  بن  يون�س  بن  من�سور  الإقناع:  منت  عن  القناع  ك�ساف 

احلنبلى, ت: 1051هـ. دار الكتب العلمية.
كفاية الأخيار يف حل غاية الخت�سار: اأبو بكر بن حممد بن عبداملوؤمن بن حريز . 49
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احل�سيني احل�سني, ت: 829هـ. حتقيق: علي عبداحلميد بلطجي, حممد وهبي 
�ضليمان. دار اخلري - دم�ضق, ط: 1, 1994م.

الكتاب امل�سنف يف الأحاديث والآثار: اأبو بكر بن اأبي �سيبة, عبداهلل بن حممد . 50
بن اإبراهيم بن عثمان بن خوا�ستي العب�سي, ت: 235هـ. حتقيق: كمال يو�سف 

احلوت. مكتبة الر�ضد - الريا�س, ط: 1, 1409هـ.
م�سند الإمام اأحمد بن حنبل: اأبو عبداهلل اأحمد بن حممد بن حنبل بن هالل . 51

بن اأ�سد ال�سيباين, ت: 241هـ. حتقيق: �ضعيب االأرنوؤوط, عادل مر�ضد, واآخرون, 
اإ�ضراف: د عبداهلل بن عبداملح�ضن الرتكي. موؤ�ض�ضة الر�ضالة, ط: 1, 1421هـ. 

م�سند اأبي يعلى: اأبو يعلى اأحمد بن علي بن املثمُنى التميمي, املو�سلي, ت: 307هـ. . 52
حتقيق: ح�ضني �ضليم اأ�ضد. دار املاأمون للرتاث - دم�ضق, ط: 1, 1404هـ.

عبداخلالق . 53 بن  عمرو  بن  اأحمد  الزخار:  البحر  با�ضم  املن�ضور  البزار  م�ضند 
العتكي املعروف بالبزار, ت: 292هـ. حتقيق: جمموع من العلماء. مكتبة العلوم 

واحلكم املدينة املنورة, ط: 1, 1988م.
املب�ضوط: حممد بن اأحمد بن اأبي �ضهل �ضم�س االأئمة ال�ضرخ�ضي, ت: 483هـ. . 54

دار املعرفة - بريوت, طبعة 1414هـ.
ت: . 55 املر�سي,  �سيده  بن  اإ�سماعيل  بن  علي  احل�سن  اأبو  الأعظم:  واملحيط  املحكم 

458هـ. حتقيق: عبداحلميد هنداوي. دار الكتب العلمية - بريوت, ط: 1, 1421هـ.
مقايي�س اللغة: اأحمد بن فار�س بن زكرياء القزويني الرازي, اأبو احل�سني, ت: . 56

395هـ. حتقيق: عبدال�سالم حممد هارون. دار الفكر, 1399هـ - 1979م.
املنتقى �سرح املوطاأ: اأبو الوليد �سليمان بن خلف التجيبي الباجي الأندل�سي, ت: . 57

474هـ. مطبعة ال�ضعادة - بجوار حمافظة م�ضر, ط: 1, 1332هـ.
دار . 58 املدين, ت: 179هـ.  الأ�سبحي  بن مالك بن عامر  اأن�س  بن  املدونة: مالك 

الكتب العلمية, ط: 1, 1415هـ.
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امل�ستدرك على ال�سحيحني: اأبو عبداهلل احلاكم حممد بن عبداهلل بن املعروف . 59
بابن البيع, ت: 405هـ. حتقيق: م�ضطفى عبدالقادر عطا. دار الكتب العلمية - 

بريوت, ط: 1, 1411هـ.
مطالب اأويل النهى يف �ضرح غاية املنتهى: م�ضطفى بن �ضعد بن عبده ال�ضيوطي . 60

�سهرة, الرحيبانى, ت: 1243هـ. املكتب االإ�ضلمي, ط: 2, 1415هـ.
اأبو . 61 ال�سامي,  اللخمي  مطري  بن  اأيوب  بن  اأحمد  بن  �سليمان  الأو�سط:  املعجم 

 , حممد  بن  اهلل  عو�س  بن  طارق  حتقيق:  360هـ.  ت:  الطرباين,  القا�سم 
عبداملح�سن بن اإبراهيم احل�سيني. دار احلرمني - القاهرة.

املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج: اأبو زكريا حميي الدين يحيى بن �سرف . 62
النووي, ت: 676هـ. دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت, ط: 2, 1392هـ.

منح اجلليل �سرح خمت�سر خليل: حممد بن اأحمد بن حممد علي�س, اأبو عبداهلل . 63
املالكي, ت: 1299هـ. دار الفكر - بريوت, طبعة 1409هـ.

ْغدي, حنفي, ت: . 64 النتف يف الفتاوى: اأبو احل�سن علي بن احل�سني بن حممد ال�سُّ
461هـ. حتقيق: د.�سالح الدين الناهي. دار الفرقان, موؤ�س�سة الر�سالة الأردن, 

ط: 2, 1404هـ.
نة من غريها من الأمُمهاِت: اأبو حممد عبداهلل . 65 يادات على َما يف املَدوَّ وادر والزِّ النَّ

حتقيق:  386هـ.  ت:  املالكي,  القريواين,  النفزي,  عبدالرحمن  زيد  اأبي  بن 
جمموع من العلماء. دار الغرب االإ�ضلمي, بريوت, ط: 1.

املقدمات املمهدات: اأبو الوليد حممد بن اأحمد بن ر�سد القرطبي, ت: 520هـ. . 66
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املقدمة

احلمد هلل, وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل, واآله و�سحبه ومن واله.

)اأما بعد( فاإن ال�سريعة الإ�سالمية جاءت لتحقق م�سالح العباد, وتهديهم �سبيل 
الر�ضاد, فهي �ضريعة كاملة �ضاملة؛ كاملة يف نف�ضها ال نق�س فيها, �ضاملة لكل املكلفني 
تخلو  فال  اإليهم,  املوكلة  باملهمة  والقيام  الدنيا  عمارة  يف  اإليه  يحتاجون  ما  كل  يف 

حادثة من حكم لها يف ال�سريعة, وذلك يف جميع الأع�سار والأم�سار.

مت ال�سريعة الإ�سالمية العالقة بني العبد وربه, وبني العبد ونف�سه, وبني  وقد نظَّ
العباد بع�ضهم البع�س, ومن جملة االأمور التي نظمتها ال�ضريعة اأحكام االأ�ضرة؛ فقد 

مت ال�سريعة هذه الأحكام واأعطت كل ذي حق حقه. نظَّ

واإن النظام الأ�سري هو القانون الفطري العام للمخلوقات, وال�سريعة الإ�سالمية 
جاءت لتثبيت ما فطر اهلل عليه اخللق وتاأ�ضيله ورعايته, وقد ُبني على نظام االأ�ضرة 
االأ�ضرة  بوجود  اإال  والت�ضريعات  االأحكام  تلك  توؤدى  ال  �ضرورية  وت�ضريعات  اأحكام 
ورعايتها وفًقا الأحكام ال�ضريعة االإ�ضلمية التي و�ضعت قواعد معينة حمكمة لقيام 
كالنكاح  االأحكام  بتلك  للعناية  و�ضع  االإ�ضلمي  الفقه  اأبواب  من  وكثري  االأ�ضرة, 
فوجود  وغريها,  والن�ضب  والوالية  والر�ضاعة  واحل�ضانة  والعدة  والرجعة  والطلق 

االأ�ضرة امل�ضلمة هو �ضرورة �ضرعية اإلى جانب كونه �ضرورة فطرية.

وملا كانت هذه الأحكام متعلقة بحياة النا�س, وحياة النا�س غري جامدة بل متطورة, 
ويف هذه االأيام انت�ضر الوباء اخلطري امل�ضمى بـ)كورونا(, وهو من االأمرا�س الفريو�ضية 
ح�ضب  العامل  حول  االإ�ضابات  عدد  بلغ  فقد  العدوى,  يف  االنت�ضار  �ضريعة  اخلطرية, 
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تقرير منظمة ال�سحة العاملية حتى الآن: اأكرث من 25 مليون اإ�سابة, وعدد الوفيات 
تجْ م�ضائل كثرية ب�ضبب تف�ضي هذا الوباء  تخطى الـ 800 األف حالة وفاة)1(. وقد جدَّ
كورونا, مما يربز حاجة امل�سلمني اإلى اأهل الفقه لكي ي�سدوا حاجة وقتهم مبا ي�سلح 
ا فاإن الأحكام  ر عليهم حالهم, ول تخرجهم عن حدِّ ال�سريعة, واأي�سً من فتاوى تي�سِّ

التي جاءت بها ال�ضريعة االإ�ضلمية من مقا�ضدها الرئي�ضة حفظ الن�ضل والعر�س.

اأهمية الدرا�سة: 

العامل يف . 1 �سعوب  تعي�سها  نازلة  اأنها مت�س  وذلك  املطروحة,  امل�سائل  واقعية 
هذه الوقت, وحريٌّ بامل�ضلم اأن يعلم اأحكام �ضريعته يف هذه النوازل اجلديدة, 
والتي يغيب حكُمها ال�ضرعيُّ عن كثري من طلبة العلم ف�ضًل عن العامة, فكان 

ل بدَّ من بحثها وجتلية الكالم حولها. 

ق�سايا . 2 لكل  و�سموله  الإ�سالمي  الفقه  �سعة  مُ  يبنيِّ امل�سائل  هذه  مثل  بحث  اأن 
النا�س, واأنه قادر على الوفاء بكل الت�ضريعات اللزمة حلفظ حياة النا�س, 

وجناتهم من املحن والكوارث.

هدف الدرا�سة: 

جمع اأهم نوازل وم�ضتجدات فريو�س كورونا اخلا�ضة بفقه االأ�ضرة واأحكامها يف 
الفقه الإ�سالمي, ومن َثمَّ بيان احلكم ال�سرعي فيها وفق كتاب اهلل  و�سنة 
ر�سوله ملسو هيلع هللا ىلص وما ورد يف ذلك عن �سلف الأمة واأتباعهم من علماء الع�سر, اأو التخريج 

عليه حلاجة النا�س جلمع هذه النوازل يف بحث واحد يجمع �ستاتها ويبني حكمها.

منهج البحث: 

اتبعت يف هذا البحث املنهج الو�سفي التحليلي املقارن, وذلك لدرا�سة اأهم نوازل 
وم�ضتجدات فريو�س كورونا اخلا�ضة بفقه االأ�ضرة واأحكامها يف الفقه االإ�ضلمي.

(1) www.who.int/ar & https: //www.bbc.com/arabic/51855397
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تق�سيم الدرا�سة: 

مت تق�سيم هذه الدرا�سة اإلى ما يلي: 

التمهيد: يف التعريف بامل�ستجدات الفقهية والتكييف الفقهي لفريو�س كورنا.

اأهم نوازل وم�ضتجدات فريو�س كورونا اخلا�ضة بكتاب النكاح. وفيه  املبحث االأول: 
�ضتة مطالب: 

املطلب االأول: النظر اإلى مو�ضع املر�س اإذا كان عورة.

املطلب الثاين: حكم نكاح املري�س امل�ضاب بوباء كورونا.

املطلب الثالث: االمتناع عن ت�ضليم املراأة لزوجها ب�ضبب الوباء.

املطلب الرابع: خيار الف�ضخ عند اإ�ضابة اأحد الزوجني بالوباء.

املطلب اخلام�س: اأثر مر�س الزوج بالوباء يف خلوة النكاح.

املطلب ال�ضاد�س: ق�ضم الزوج امل�ضاب بالوباء.

والطلق  باخللع  اخلا�ضة  كورونا  فريو�س  وم�ضتجدات  نوازل  اأهم  الثاين:  املبحث 
واالإيلء والنفقات. وفيه خم�ضة مطالب: 

املطلب االأول: حكم خلع املري�س امل�ضاب بوباء كورونا.

املطلب الثاين: حكم طلق املري�س امل�ضاب بوباء كورونا.

املطلب الثالث: حكم اإيلء املري�س امل�ضاب بوباء كورونا.

املطلب الرابع: نفقة الزوجة واالأوالد واالأقارب املر�ضى امل�ضابني بوباء كورونا.

املطلب اخلام�س: حكم ح�ضانة املري�س امل�ضاب بوباء كورونا لغريه.

خامتة الدرا�ضة: اأ�ضتعر�س فيها اأهم نتائج البحث.

واأ�ساأل اهلل التوفيق وال�سداد
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التمهيد
التعريف بامل�ستجدات الفقهية والتكييف الفقهي 

لفريو�ض كورونا

اأواًل: التعريف بامل�ستجدات الفقهية لغًة وا�سطالًحا: 

1 . ,) )ا�ستجدَّ الفعل  من  مفعول  ا�سم  وهي  ة.  م�ستجدَّ جمع:  لغًة:  امل�ستجدات 
م. ويف القراآن الكرمي: )ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ   : َعظمُ يقال يف اللغة: َجدَّ
الأمر: اجتهد. وجد  ا: مل يهزل. وجد يف  ِجدَّ ]اجلن: 3[. وجدَّ فالن  ڦ  ڄ( 
ا وجداًدا:  ًة: حدث بعد اأن مل يكن, و�سار جديًدا. وجّد ال�سيءمُ جدًّ ال�سيء ِجدَّ

قطعه, فهو جمدود وجديد. وا�ستجدَّ ال�سيء: ا�ستمُْحِدَث و�ساَر جديًدا)1(.

التعريف . 2 يف  املعا�سرين  الباحثني  عبارات  تنوعت  ا�سطالًحا:  ات  امل�ستجدَّ
ات, ومن ذلك:  ال�سطالحي للم�ستجدَّ

• امل�سائل امل�ستحدثة التي مل تكن موجودة من قبل, وحتتاج اإلى بيان احلكم 	
الفقهي)2(.

• لتغري 	 عليها؛  احلكم  موجب  تغري  لكن  املا�ضي,  يف  حكم  لها  التي  امل�ضائل 
الظروف واالأحوال واالأعراف؛ ما ي�ضتوجب اإعادة النظر واالجتهاد فيها)3(.
اأبو احل�سني الرازي, مقايي�س اللغة, حتقيق: عبدال�سالم  ينظر: اأحمد بن فار�س بن زكرياء القزويني   )1(
حممد هارون, دار الفكر, 1399هـ, 1979م, 407/1, وحممد بن مكرم بن على, جمال الدين اأبو الف�سل 
ابن منظور االأن�ضاري الرويفعي االإفريقي, ل�ضان العرب, دار �ضادر, بريوت, ط)3(, 1414هـ, 107/3, 

واإبراهيم م�ضطفى واآخرون, املعجم الو�ضيط, جممع اللغة العربية, دار الدعوة, د.ط, 109/1.
الإفتاء امل�سرية, ر�سالة دكتوراه, كلية دار  الفقهية لدار  امل�ستجدات  اإبراهيم,  ينظر: م�سعود �سربي   )2(

العلوم, جامعة القاهرة, 1430هـ, 2009م, �س15.
والدرا�ضات  ال�ضريعة  كلية  جملة  املعا�ضرة,  الق�ضايا  يف  الفتوى  �ضوابط  عبداملجيد,  حممد  ينظر:   )3(

الإ�سالمية - الكويت, العدد )62(, ال�سنة )20(, �سعبان 1426هـ, �سبتمرب 2005م, �س238-236.
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• امل�سائل احلادثة التي مل يكن لها وجود من قبل وهذه امل�سائل يكرث ال�سوؤال 	
عن حكمها ال�سرعي)1(.

الفقهية  باأنها: )الق�سايا  الفقهية  امل�ستجدات  تعريف  م يكن  تقدَّ ومما 
ا�ُس ومل ي�ضبقجْ فيها ن�سٌّ اأو اجتهاٌد(. اجلديدة التي يحِدُثها النَّ

• الوقائع اجلديدة التي مل ي�سبق فيها ن�س اأو اجتهاد)2(.	

• وقائع حقيقية تنزل بالنا�س, فيتجهون اإلى الفقهاء بحًثا عن الفتوى)3(.	

• احلادثة امل�ضتجدة التي تتطلب حكًما �ضرعيًّا)4(.	

ثانًيا: التكييف الفقهي لوباء كورونا )كوفيد 19): 

ينتمي فريو�س كورونا امل�ستجد اإلى رتبة الفريو�سات الع�سية, ف�سيلة الفريو�سات 
يف  ا  اأمرا�ضً ي�ضبب  اأن  املمكن  ومن  االآن,  حتى  فقط  الفقاريات  وي�ضيب  التاجية, 

اجلهاز التنف�سي واجلهاز اله�سمي واجلهاز الع�سبي لدى الإن�سان واحليوان.

مل  التي  التاجية  الفريو�سات  من  جديدة  �ساللة  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  ويمُعدُّ 
تكت�ضف يف الب�ضر من قبل, وقد مت اكت�ضافه ب�ضبب حاالت االلتهاب الرئوي التي بداأت 

تظهر يف مدينة )ووهان( ال�ضينية يف اآخر دي�ضمرب املا�ضي عام 2019م)5(.

وقد اأفادت منظمة ال�سحة العاملية على موقعها الر�سمي اأن فريو�س كورونا امل�ستجد 
 - النفائ�س  دار  النا�سر:  والطالق,  الزواج  ق�سايا  يف  فقهية  م�ستجدات  الأ�سقر,  عمر  اأ�سامة  ينظر:   )1(

ان, الطبعة: الأولى, 1420هـ, 2000م, �س27. َعمَّ
ينظر: م�ضفر بن علي بن حممد القحطاين, منهج ا�ضتنباط اأحكام النوازل الفقهية املعا�ضرة, دار ابن   )2(

حزم, 2003م, �س90.
ينظر: عبداهلل بن بّيه, �ضناعة الفتوى, دار املنهاج, جدة, ط)1(, 1428هـ, 2007م, �س17.  )3(

ينظر: وائل الهويريني, املنهج يف ا�ضتنباط اأحكام النوازل, مكتبة الر�ضد, الريا�س, ط)1(, 1430ه,   )4(
2009م, �س11.

ينظر: الدليل ال�ضامل لفريو�س كورونا امل�ضتجد, ال�ضادر عن اللجنة الوطنية ال�ضينية لل�ضحة ومكتب   )5(
االإدارة الوطنية للطب ال�ضيني, �س4.
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ينت�سر ب�سرعة فائقة عن طريق العدوى بني الأ�سخا�س, �سواًء عن طريق اجلهاز التنف�سي, 
ل بالفريو�س عند ال�سعال اأو العط�س اأو الكالم,  والرذاذ املتناثر من الأنف, اأو الفم املحمَّ
تدابري  اتخاذ  دون  بهم  املحيطة  واالأ�ضطح  املر�ضى  وملم�ضة  املخالطة  طريق  عن  اأو 
الوقاية والنظافة, ثم مالم�سة اليد امللوثة بالفريو�س لتجويف الفم اأو الأنف اأو العني, اأو 
غريها من االأغ�ضية املخاطية. وهناك احتمال للتعر�س للعدوى عن طريق الهواء اجلوي 
يف  عاٍل  برتكيز  جوي  هواء  اإلى  طويلة  لفرتات  التعر�س  عند  وذلك  باملري�س؛  املحيط 
بيئة مغلقة, حيث ينت�ضر الرذاذ اخلارج من املري�س, ويظل عالًقا يف الهواء على هيئة 
تبعرثات غروية, ولذلك يجب االبتعاد عن ال�ضخ�س املري�س مب�ضافة تزيد على مرت واحد 
)3 اأقدام(. وقد اأثَّرت العدوى يف ارتفاع اأعداد الإ�سابات, وت�ساعف حالت الوفيات, 
كما  عامليًّا,  وباًء  باعتباره  العاملية  ال�ضحية  الطوارئ  حالة  اإعلن  ذلك  ا�ضتوجب  حتى 
اأفادت منظمة ال�سحة العاملية اأن مدة ح�سانة اجل�سم لهذا الفريو�س ت�سل اإلى 14 يوًما, 

يكون الإن�سان خاللها حاماًل للفريو�س وم�سدًرا لنتقاله لالآخرين)1(.

ا اإلى اأن مدة بقاء الفريو�س على  كما تو�سلت درا�سة م�ستخل�سة من 22 بحًثا طبيًّ
ر با�ستمرار ت�سل اإلى 9 اأيام, كما اأن هناك درا�سات �سينية ن�سرتها  الأ�سطح التي ل تمُطهَّ
دوية )NEJM - The NewEngland( الطبية توؤكد اإمكانية نقل العدوى عن طريق 
اأ�ضخا�س ظهرت عليهم اأعرا�س الفريو�س اخلفيفة, اأو مل تظهر عليهم اأعرا�ضه اأ�ضًل.

ويف �ضوء ما اأ�ضفرت عنه التقارير ال�ضحية العاملية املتتابعة عن فريو�س كورونا, 
واأنه قد دخل مرحلة �سرعة النت�سار والتحول اإلى وباء عاملي, قد تواترت املعلومات 
و�ضرعة  �ضهولة  يف  يكمن  الفريو�س  لهذا  احلقيقي  اخلطر  اأن  من  رة  املحذِّ الطبية 
بهذا  م�ضاب  اأنه  يعلم  وال  اأعرا�ضه,  عليه  تظهر  ال  قد  به  امل�ضاب  واأن  انت�ضاره, 

الفريو�س, وهو بذلك ين�سر العدوى يف كل مكان ينتقل اإليه من حيث ل يدري)2(.
(1) https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-re-

marks-at-the-media-briefing-on-covid-19 - --20 - may-2020.
ينظر: الدليل ال�ضامل لفريو�س كورونا امل�ضتجد, ال�ضادر عن اللجنة الوطنية ال�ضينية لل�ضحة ومكتب   )2(

االإدارة الوطنية للطب ال�ضيني, �س5.
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ا  اإ�ضافة اإلى اأن فريو�س كورونا مر�س عمَّ الكثري من النا�س, وهو بذلك ميثل مر�ضً
ا اأ�ضبه بالطاعون. قال االإمام الباجي املالكي: »الوباء هو الطاعون, وهو مر�س  وبائيًّ
اأحوال  املعتاد من  النا�س يف جهة من اجلهات دون غريها بخالف  الكثري من  يعم 
ا واحًدا, بخلف �ضائر االأوقات, فاإن  النا�س واأمرا�ضهم, ويكون مر�ضهم غالًبا مر�ضً

اأمرا�س النا�س خمتلفة«)1(. 

العيني:  الإمام  كَمه, قال  واأخذ حمُ الطاعون من هذه اجلهة  الوباء  �سابه  ولذلك 
»واإمنا �ُضمي طاعوًنا لعموم م�ضابه و�ضرعة قتله, فيدخل فيه مثله ما ي�ضلح اللفظ 
منه  يكرث  وما  املخوفة,  الآيات  من  معناه  كان يف  ما  الطاعون  فيدخل حتت  له«)2(. 

املوت ونحو ذلك)3(.

وميكن تق�ضيم االأمرا�س من حيث اأثرها على ت�ضرفات املري�س اإلى اأربعة اأق�ضام, 
قال ابن قدامة: “واالأمرا�س على اأربعة اأق�ضام: 

غري خموف, مثل وجع العني, وال�سر�س, وال�سداع الي�سري, وحمى �ساعة, فهذا 
حكم �ضاحبه حكم ال�ضحيح؛ الأنه ال يخاف منه يف العادة.

ال�ضرب الثاين: االأمرا�س املمتدة؛ كاجلذام, وحمى الربع, والفالج يف انتهائه, 
فرا�ضه,  على  �ضاحبها  اأ�ضنى  اإن  ال�ضرب  فهذا  الغب,  واحلمى  ابتدائه,  يف  وال�ضل 
فهي خموفة, واإن مل يكن �ضاحب فرا�س, بل كان يذهب ويجيء, فعطاياه من جميع 
املال... وبه يقول الأوزاعي, والثوري, ومالك, واأبو حنيفة واأ�سحابه, واأبو ثور. وذكر 
املال وهو مذهب  اأن عطيته من �ضلب  املمتدة,  االأمرا�س  بكر وجًها يف �ضاحب  اأبو 

ال�سافعي...
الكتاب  دار  املوطاأ,  �سرح  املنتقى  الأندل�سي,  الباجي  وارث  بن  اأيوب  بن  �سعد  بن  خلف  بن  �سليمان   )1(

االإ�ضلمي, القاهرة, د.ط, د.ت, 198/7.
اأبو حممد حممود بن اأحمد بن مو�سى بن اأحمد بن ح�سني الغيتابى احلنفى بدر الدين العيني, عمدة   )2(

القاري �سرح �سحيح البخاري, دار اإحياء الرتاث العربي, بريوت, 129/14.
ينظر: اأبو احل�ضن علي بن اأحمد بن مكرم ال�ضعيدي العدوي, حا�ضية على �ضرح كفاية الطالب الرباين,   )3(

حتقيق: يو�ضف ال�ضيخ حممد البقاعي, دار الفكر, بريوت, د.ط, 1414هـ, 1994م, 492/2.
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اختل,  فاإن كان عقله قد  فيه؛  تعجيل موته, فينظر  الثالث, من حتقق  ال�ضرب 
مثل من ذبح, اأو اأبينت ح�سوته, فهذا ل حكم لكالمه ول لعطيته, لأنه ل يبقى له عقل 
اأو ا�ضتد مر�ضه ومل يتغري عقله,  ثابت, واإن كان ثابت العقل, كمن خرقت ح�ضوته, 

�سح ت�سرفه وتربعه, وكان تربعه من الثلث...

ال�ضرب الرابع, مر�س خموف, ال يتعجل موت �ضاحبه يقيًنا, لكنه يخاف ذلك؛ 
كالرب�ضام... وكذلك البلغم اإذا هاج؛ الأنه من �ضدة الربودة, وقد تغلب على احلرارة 
الغريزية فتطفئها. والطاعون خموف؛ الأنه من �ضدة احلرارة, اإال اأنه يكون يف جميع 
البدن... وما اأ�ضكل اأمره من االأمرا�س, رجع فيه اإلى قول اأهل املعرفة, وهم االأطباء 

الأنهم اأهل اخلربة بذلك والتجربة واملعرفة”)1(.

وعليه: فاإن االإ�ضابة بفريو�س كورونا ُتعترب من الق�ضم الرابع, وهو املر�س املخوف 

الذي ل يتعجل موت �ساحبه يقيًنا, لكنه يخاف ذلك, وقد تختلف الإ�سابة بالفريو�س 
التي ت�ضيب  من �ضخ�س الآخر ح�ضب مناعته ومقاومته للمر�س, وح�ضب االأعرا�س 
ال�ضخ�س, ويف ذلك يرجع اإلى اأهل اخلربة واالخت�ضا�س من االأطباء الثقات, واهلل 

تعالى اأعلم.

الدم�سقي  ثم  املقد�سي  اجلماعيلي  الدين  موفق  حممد  اأبو  قدامة  بن  حممد  بن  اأحمد  بن  عبداهلل   )1(
احلنبلي, ال�ضهري بابن قدامة املقد�ضي, املغني, مكتبة القاهرة, د.ط, 1388هـ, 1968م, 202/6, 203.
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املبحث االأول

اأهم نوازل وم�ستجدات فريو�ض كورونا اخلا�سة بالنكاح وال�سداق

ُت�ضتباح به الفروج,  اأحكام ال�ضرع العظيمة,  النكاح هو امليثاق الغليظ, وهو من 
من  ذلك  غري  اإلى  الأبيهم,  به  االأوالد  وينت�ضب  واملرياث,  كاملهر  احلقوق  به  وتثبت 
اخلا�ضة  كورونا  فريو�س  وم�ضتجدات  نوازل  اأهم  ح  اأو�ضِّ املبحث  هذا  ويف  االأحكام. 

بباب النكاح وال�ضداق, وذلك من خلل املطالب ال�ضتة التالية: 

املطلب االأول
النظر اإلى مو�سع املر�ض اإذا كان عورة

تعريف العورة لغة وا�سطالًحا: 

�ستحيا منه, واجلمع: عْورات, . 1 يمُ ما  الإن�سان, وكل  �سوءة  العورة:  لغة:  العورة 
واملراأة.  الرجل  من  ال�سواأة  والعورة:  لل�سرت.  مكمن  كل  والعورة:  بالت�سكني. 

واأ�ضلها من العار, كاأنه يلحق بظهورها عار؛ اأي: مذمة)1(.

العورة ا�سطالًحا: هي ما يحرم ك�سفه من اجل�سم �سواًء من الرجل اأو املراأة. . 2
اأو: هي ما يجب �ضرته وعدم اإظهاره من اجل�ضم, وحّدها يختلف باختلف 
وغري  للمحرم  بالن�سبة  املراأة  من  يختلف  كما  العمر,  وباختالف  اجلن�س 

املحرم. اأو: هي ما يحرم النظر اإليه)2(.
ال�سحاح,  الرازي, خمتار  اأبو عبداهلل احلنفي  الدين  زين  بن عبدالقادر  بكر  اأبي  بن  ينظر: حممد   )1(
حتقيق: يو�ضف ال�ضيخ حممد, املكتبة الع�ضرية, الدار النموذجية, بريوت, �ضيدا, ط)5(, 1420هـ, 
بيدي,  1999م, �س221, وحممد بن حممد بن عبدالرزاق احل�ضيني, اأبو الفي�س, امللّقب مبرت�ضى, الزَّ

تاج العرو�س من جواهر القامو�س, دار الهداية, د.ط, د.ت, 482/30, 161/13.
ينظر: اأحمد بن حممد اأبو العبا�س اخللوتي, ال�ضهري بال�ضاوي املالكي, بلغة ال�ضالك الأقرب امل�ضالك, =  )2(
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حكم النظر اإلى مو�سع املر�ض اإذا كان عورة: 

الأ�سل يف ال�سرع يقت�سي حرمة ك�سف الإن�سان عن عورته, وذلك ملا يلي: 

• قوله تعالى: )ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   	
ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک     ک   کک   ڑ   ڑ   ژ  

ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ( ]النور: 31-30[.

• قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص لأ�سماء بنت اأبي بكر: »يا اأ�سماء اإن املراأة اإذا بلغت املحي�س مل 	
ي�سلح اأن يمُرى منها اإل هذا وهذا«, واأ�سار اإلى وجهه وكفيه)1(.

• ن 	 االإجماع: فقد اتفق الفقهاء على اأنَّ �ضرت العورة من الرجل واملراأة واجب عمَّ
ل يحلُّ له النظر اإليها)2(. قال الإمام النووي: “�ضرت العورة عن العيون واجب 

بالإجماع”)3(.

ولكن قد يحتاج الطبيب عند قيامه بفح�س بع�س االأمرا�س اإلى ك�ضف املري�س 
ر الفقهاء اأن الفح�س الطبي لغر�س معرفة املر�س ُيعّد م�ضتثنى من  عن عورته, وقد قرَّ
= دار املعارف, د.ط, د.ت, 283/1, وحممد بن اأحمد اخلطيب �ضم�س الدين ال�ضربيني ال�ضافعي, مغني 
املحتاج اإلى معرفة معاين األفاظ املنهاج, دار الكتب العلمية, بريوت, ط)1(, 1415هـ, 1994م, 397/1.
ال�سنن,  ج�ْستاين,  ال�سِّ الأزدي  داود  اأبو  بن عمرو  �سداد  بن  ب�سري  بن  اإ�سحاق  بن  الأ�سعث  بن  �سليمان   )1(
حتقيق: حممد حميي الدين عبداحلميد, النا�ضر: املكتبة الع�ضرية, �ضيدا, بريوت, د.ط, د.ت, كتاب: 
اللبا�س, باب: فيما تبدي املراأة من زينتها, رقم احلديث: 4104, 62/4, وقال: »هذا مر�سل, خالد بن 

.» دريك مل يدرك عائ�سة
كنز  �ضرح  الرائق  البحر  امل�ضري,  جنيم  بابن  املعروف  حممد,  بن  اإبراهيم  بن  الدين  زين  ينظر:   )2(
الدقائق, ويف اآخره: تكملة البحر الرائق ملحمد بن ح�سني بن علي الطوري احلنفي القادري, وباحلا�سية: 
اأبو  بن عبداهلل  د.ت, 185/2, وحممد  االإ�ضلمي, ط)2(,  الكتاب  دار  عابدين,  منحة اخلالق البن 
 ,246 /1 د.ت,  د.ط,  للطباعة, بريوت,  الفكر  دار  �ضرح خمت�ضر خليل,  املالكي,  عبداهلل اخلر�ضي 
الفكر, بريوت, د.ط,  دار  قليوبي وعمرية,  الربل�ضي عمرية, حا�ضيتا  واأحمد  القليوبي  واأحمد �ضلمة 
1415هـ, 1995م, 320/4, ومن�سور بن يون�س بن �سالح الدين بن ح�سن بن اإدري�س البهوتي احلنبلي, 

ك�ضاف القناع عن منت االإقناع, دار الكتب العلمية, بريوت, د.ط, د.ت, 265/1.
يحيى بن �ضرف اأبو زكريا حميي الدين النووي, املجموع �ضرح املهذب, دار الفكر, بريوت, د.ط, د.ت,   )3(

.166/3
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حكم ذلك الأ�سل, وذلك ملكان ال�سرورة واحلاجة الداعية اإليه, والقاعدة ال�سرعية 
تنزل  )احلاجة  تقول:  الأخرى  والقاعدة  املحظورات()1(,  تبيح  )ال�سرورات  تقول: 

منزلة ال�سرورة عامة كانت اأو خا�سة()2(.

فاملري�س اإذا ُطلب منه الفح�س ملعاجلة املر�س الذي يعاين منه كمر�س كورونا, 
اأن يكون حمتاًجا, ويف كلتا احلالتني هو معذور �سرًعا.  اأن يكون م�سطًرا, واإما  اإما 
قال العز بن عبدال�سالم: “�ضرت العورات وال�ضوءات واجب, وهو من اأف�ضل املروءات 
واأجمل العادات, ول�سيما يف الن�ساء الأجنبيات, لكنه يجوز لل�سرورات واحلاجات. 
ال�سهود  نظر  وكذلك  �ساحبه...  اإلى  الزوجني  من  واحد  كل  فكنظر  احلاجات  اأما 
ال�سلع  واأما ال�سرورات فكقطع  ال�سهادات, ونظر الأطباء حلاجة املداواة...  لتحمل 

املهلكات, ومداواة اجلراحات املتلفات”)3(.

وهذا احلكم مبني على وجود ال�سرورة واحلاجة فالبد من حتقق وجودها, فال 
وجود  تعذر  اإذا  اإال  عورته  عن  بالك�ضف  املري�س  يطالب  اأن  لغريه  وال  للطبيب  يحل 
الو�سائل التي يكن بوا�سطتها حتقيق مهمة الفح�س بدون ك�سف للعورة, وكذلك ل 
الذي  املثيل  اإذا تعذر وجود  اإل  العك�س  الن�ساء ول  اأن يقوموا بفح�س  للرجال  يجوز 
الذي  القدر  على  القت�سار  فهو  اجلواز  قيد  واأما  املطلوبة.  باملهمة  يقوم  اأن  يكنه 
الك�ضف والنظر  ُت�ضدُّ به احلاجة دون زيادة عليه, فيجب يف الفح�س االقت�ضار يف 
اإلى عورة املري�س على املو�ضع املحتاج اإلى النظر دون غريه, وكذلك االقت�ضار على 

الوقت املحتاج اإليه دون زيادة)4(.

قّيد  وعليه: فاإن جواز ارتكاب املحّرم عند ال�سرورة لي�س على اإطالقه, بل هو ممُ

ينظر: ال�سيوطي, الأ�سباه والنظائر, �س84, وابن جنيم, االأ�ضباه والنظائر, �س85.  )1(

ينظر: ال�سيوطي, الأ�سباه والنظائر, �س88, وابن جنيم, االأ�ضباه والنظائر, �س91.  )2(
عبدالعزيز بن عبدال�سالم عز الدين ال�سلمي الدم�سقي )�سلطان العلماء(, قواعد الأحكام يف م�سالح   )3(
االأنام, راجعه وعلق عليه: طه عبدالروؤوف �ضعد, دار الكتب العلمية, بريوت, 1414هـ, 1991م, 165/2.

مكتبة  عليها,  املرتتبة  والآثار  الطبية  اجلراحة  اأحكام  ال�سنقيطي,  املختار  حممد  بن  حممد  ينظر:   )4(
ال�ضحابة, جدة, ط)2(, 1415هـ, 1994م, �س225.
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ل�ضرورة  عليه  االإقدام  للطبيب  ويجوز  العورة حمرم,  اإلى  فالنظر  ال�ضرورة,  بحال 
العلج, لكن اإمنا يباح له من ذلك ما مت�س اإليه احلاجة, وهو مو�ضع العلج. وما 
حكم  يرتفع  اأن  وجب  واندفعت  زالت  اإذا  اأنها  بقدرها  ال�ضرورة  تقدير  يف  يدخل 
االإباحة وي�ضار اإلى االأ�ضل وهو احلرمة؛ الأن علة االإباحة هي وجود ال�ضرورة فمتى 

اندفعت ال�سرورة ارتفعت الإباحة)1(.

املطلب الثاين
حكم نكاح املري�ض امل�ساب بوباء كورونا

تعريف النكاح لغة وا�سطالًحا: 

النكاح لغًة: م�سدر نكح, يقال: نكح ينكح الرجل واملراأة نكاًحا, وهو يطلق على 
الوطء, وعلى العقد دون الوطء, ويقال: نكحت املراأة: تزوجت, ونكح فلن امراأة: 

تزوجها. ونكح املراأة: با�ضعها)2(.

اأو  اأو )تزويج(  بلفظ )اإنكاح(  اإباحة وطء  النكاح ا�ضطلًحا: هو عقد يت�ضمن 
ا خموًفا يتوقع منه  ا مر�ضً ترجمته)3(. وقد اختلف الفقهاء يف نكاح من كان مري�ضً

املوت عادة على قولني: 

اأن ينكح, وال  املوت عادة  يتوقع منه  ا خموًفا  للمري�س مر�ضً االأول: يجوز  القول 
ينظر: حممد �ضعيد املحا�ضني, �ضرح جملة االأحكام العدلية, مكتبة قطر, د.ط, د.ت, 52/1.  )1(

ينظر: ابن منظور, ل�سان العرب, 625/2, واأحمد بن حممد بن علي اأبو العبا�س الفيومي ثم احلموي,   )2(
امل�ضباح املنري يف غريب ال�ضرح الكبري املكتبة العلمية, بريوت, د.ط, د.ت, 624/2, واإبراهيم م�سطفى 

واآخرون, املعجم الو�سيط, 951/2.
اأبو يحيى ال�ضنيكي, اأ�ضنى املطالب يف �ضرح  ينظر: زكريا بن حممد بن زكريا االأن�ضاري زين الدين   )3(
ال�ضربيني  اخلطيب  اأحمد  بن  وحممد   ,98/3 د.ت,  د.ط,  االإ�ضلمي,  الكتاب  دار  الطالب,  رو�س 
بن  واإبراهيم   ,399/2 د.ت,  د.ط,  بريوت,  الفكر,  دار  �ضجاع,  اأبي  األفاظ  حل  يف  االإقناع  ال�ضافعي, 
حممد بن عبداهلل بن حممد اأبو اإ�ضحاق ابن مفلح, املبدع يف �ضرح املقنع, دار الكتب العلمية, بريوت, 

ط)1(, 1418هـ, 1997م, 81/6, والبهوتي, ك�ساف القناع, 5/5.
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قول  وهذا  املراأة.  اأم  املري�س  هو  الرجل  كان  �سواًء  النكاح  �سحة  يف  فرق 
جمهور الفقهاء من احلنفية)1(, وال�سافعية)2(, واحلنابلة)3(.

ينكح.  اأن  املوت عادة  يتوقع منه  ا خموًفا  للمري�س مر�ضً الثاين: ال يجوز  القول 
وهذا هو امل�سهور عند املالكية)4(.

اأدلة القول االأول: 

• وجه 	  .]3 ]الن�ساء:  گ(  ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   )ژ     تعالى:  قوله 
الدللة: عموم الآية يدل على جواز النكاح, واأنه ل فرق بني �سحيح ومري�س)5(.
كنز  �سرح  احلقائق  تبيني  احلنفي,  الزيلعي  الدين  فخر  البارعي,  بن حمجن  علي  بن  عثمان  ينظر:   )1(
الدقائق وحا�سية ال�سلبي, احلا�سية: ل�سهاب الدين اأحمد بن حممد بن اأحمد بن يون�س بن اإ�سماعيل بن 
لجِْبي, املطبعة الكربى االأمريية, بوالق, القاهرة, ط)1(, 1313هـ, 269/2, وحممود بن اأحمد  يون�س ال�ضِّ
بن مو�سى بن اأحمد بن ح�سني الغيتابى احلنفى اأبو حممد بدر الدين العينى, البناية �سرح الهداية, دار 

الكتب العلمية, بريوت, ط)1(, 1420هـ, 2000م, 516/5.
ينظر: يحيى بن �ضرف اأبو زكريا حميي الدين النووي, رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني, حتقيق: زهري   )2(
ال�ضاوي�س, املكتب االإ�ضلمي, بريوت, ط)3(, 1412هـ, 1991م, 132/6, واأحمد بن حممد بن علي 
االأن�ضاري اأبو العبا�س جنم الدين املعروف بابن الرفعة, كفاية النبيه يف �ضرح التنبيه, حتقيق: جمدي 

حممد �ضرور با�ضلوم, دار الكتب العلمية, ط)1(, 2009م, 157/12.
النجدي,  احلنبلي  العا�سمي  قا�سم  بن  بن حممد  وعبدالرحمن  املغني, 273/7,  قدامة,  ابن  ينظر:   )3(

حا�ضية الرو�س املربع, د.ن, ط)1(, 1397هـ, 35/6.
ا خموفا يتوقع منه املوت عادة, اأما اإذا كان اأحد  مع اتفاقهم على منع نكاح الزوجني اإذا كانا مري�ضني مر�ضً  )4(
الزوجني مري�ضا هذا املر�س واالآخر �ضحيًحا, فامل�ضهور عدم اجلواز واإن اأذن الورثة اأو احتاج املري�س اإليه. 
ويف قول: يجوز النكاح اإن احتاج اإليه املري�س اأو اأذن الوارث. ينظر: اأحمد بن اإدري�س بن عبدالرحمن املالكي 
اأبو العبا�س �سهاب الدين ال�سهري بالقرايف, الذخرية, حتقيق: �سعيد اأعراب, دار الغرب الإ�سالمي, بريوت, 
ط)1(, 1994م, 29/4, وحممد بن حممد بن عبدالرحمن �سم�س الدين اأبو عبداهلل الطرابل�سي املغربي, 
عيني املالكي, مواهب اجلليل يف �ضرح خمت�ضر خليل, دار الفكر, بريوت, ط)3(,  املعروف باحلطاب الرُّ
1412هـ, 1992م, 481/3, واأحمد بن غامن )اأو غنيم( بن �سامل ابن مهنا, �سهاب الدين النفراوي الأزهري 

املالكي, الفواكه الدواين على ر�ضالة ابن اأبي زيد القريواين, دار الفكر, د.ط, 1415هـ, 1995م, 29/2.
ينظر: علي بن حممد بن حممد بن حبيب اأبو احل�ضني الب�ضري البغدادي, ال�ضهري باملاوردي, احلاوي   )5(
العلمية,  الكتب  دار  عبداملوجود,  اأحمد  عادل  ال�ضيخ   - معو�س  حممد  علي  ال�ضيخ  حتقيق:  الكبري, 
بحر  الروياين,  املحا�سن  اأبو  اإ�سماعيل  بن  وعبدالواحد   ,279/8 1999م,  1419هـ,  ط)1(,  بريوت, 

املذهب, حتقيق: طارق فتحي ال�ضيد, دار الكتب العلمية, ط)1(, 2009م, 87/8.
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• عن معاذ بن جبل  قال يف مر�ضه الذي مات فيه: )زوجوين, ال األقى 	
اهلل واأنا اأعزب()1(.

• عن عكرمة بن خالد قال: اأراد ابن اأم احلكم يف مر�ضه اأن تخرج امراأته من 	
مرياثها فاأبت, فنكح عليها ثالث ن�سوة, واأ�سدقهن األف دينار, األف دينار, كل 

واحدة منهن, فاأجازه عبدامللك بن مروان, واأ�سركهن يف الثمن)2(.

• كاال�ضتمتاع 	 املري�س  منه  مُينع  اأال  فوجب  ال�ضحيح,  منه  مُينع  ال  فرا�س  اأنه 
بالإماء)3(.

• يجز 	 مل  حلاجة  كان  فاإن  ل�سهوة,  اأو  حلاجة  يكون  اأن  من  عقده  يخلو  ل  اأنه 
منعه واإن كان ل�سهوة فهي مباحة له كما اأبيح له اأن يلتزم مبا �ساء من اأكل اأو 

لب�س)4(.

اأدلة القول الثاين: 

عن    نهيه  “اأ�سله  القرايف:  قال  وارث)5(.  اإدخال  وف�ضخه  ف�ضاده  �ضبب 
واملتزوج  املر�س  فتعنيَّ  اتفاًقا,  ال�ضحة  يف  جائز  وهو  وارث  واإخراج  وارث  اإدخال 
يدخل, فوجب املنع حلق الورثة”)6(. ونوق�س: باأن ما مل ينع ال�سحة منه مل ينع 

املر�س منه؛ كاالإقرار بوارث واال�ضتيلد للأمة)7(.
اأحمد بن احل�سني بن علي بن مو�سى اأبو بكر البيهقي, معرفة ال�سنن والآثار, حتقيق: عبداملعطي اأمني   )1(

قلعجي, دار الوفاء, املن�ضورة, القاهرة, ط)1(, 1412هـ, 1991م, رقم الأثر: 12846, 193/9.
عبدالرزاق بن همام بن نافع اأبو بكر احلمريي اليماين ال�ضنعاين, امل�ضنف, حتقيق: حبيب الرحمن   )2(

االأعظمي, املكتب االإ�ضلمي, بريوت, ط)2(, 1403هـ, رقم الأثر: 10672, 242/6.
ينظر: املاوردي, احلاوي الكبري, 280/8.  )3(

ينظر: الروياين, بحر املذهب, 87/8.  )4(
ينظر: اخلر�ضي, �ضرح خمت�ضر خليل, 197/3.  )5(

الذخرية, القرايف, 208/4.  )6(
ينظر: املاوردي, احلاوي الكبري, 280/8.  )7(
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الراجح: 

بني  تفريق  غري  من  النكاح  جواز  على  الدالة  االأدلة  لعموم  اجلمهور؛  قول  هو 
مري�س و�سحيح.

وعليه: فاإذا كان الزوج م�ضاًبا بفريو�س كورونا, وقرر االأطباء الثقات اأهل اخلربة 

اأنه مر�س خموف, فيجوز نكاحه يف هذه احلالة لعموم االأدلة الدالة على جواز النكاح 
من غري تفريق بني مري�س و�سحيح, واهلل تعالى اأعلم.

املطلب الثالث
االمتناع عن ت�سليم املراأة لزوجها ب�سبب الوباء

وجوب  الزوج  حقوق  من  فاإن  �سحيًحا,  ووقع  �سروطه  النكاح  عقد  ا�ستوفى  اإذا 
الزوج  ي�ضتحق  بالعقد  الأنه  بها؛  اال�ضتمتاع  اإليه, ومتكينه من  نف�ضها  الزوجة  ت�ضليم 

ت�ضليم العو�س, وهو اال�ضتمتاع بها كما ت�ضتحق املراأة العو�س, وهو املهر)1(.

ت�ضليم  عليها  فيجب  بالعقد  املهر  ت�ضليم  ت�ضتحق  الزوجة  اأن  الوجوب:  ووجه 
نف�ضها؛ الأنه اإذا وجب ت�ضليم العو�س وجب ت�ضليم املعو�س, كما يجب ت�ضليم املبيع عند 
ت�سليم الثمن, وت�سليم العني املوؤجرة عند ت�سليم الأجرة. كما اأن الهدف من النكاح 
اال�ضتمتاع وهو حق للزوج, فاإذا حتققت �ضروطه وانتفت موانعه وجب التمكني منه, 

ول يتم ذلك اإل بالت�سليم فيكون واجًبا)2(.

ت�سليم نف�سها يف حالت معينة, ومن احلالت  اأن متتنع عن  للمراأة  ولكن يجوز 
التي ذكرها الفقهاء: املر�س, واملق�ضود باملر�س هنا املر�س الذي مينع من اجلماع, 
الفكر,  القدير, دار  الهمام, فتح  بابن  الدين املعروف  ال�سيوا�سي كمال  ينظر: حممد بن عبدالواحد   )1(
د.ط, د.ت, 248/3, وال�ساوي, بلغة ال�سالك, 753/2, والنووي, رو�ضة الطالبني, 260/7, وابن مفلح, 

املبدع, 244/6.
ينظر: عبدالكرمي بن حممد الالحم, املطلع على دقائق زاد امل�ستقنع )فقه الأ�سرة(, دار كنوز اإ�سبيليا   )2(

للن�ضر والتوزيع, الريا�س, ط)1(, 1431هـ, 2010م, 199/2.
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هزال  بها  من  باملري�ضة  ال�ضافعية  واأحلق  مر�ضها,  زوال  اإلى  املراأة  متهل  وحينئذ 
تت�ضرر بالوطء معه)1(.

ا مينع  ا مر�ضً “اأما املانع احلقيقي فهو اأن يكون اأحدهما مري�ضً قال الكا�ساين: 
اجلماع, اأو �سغرًيا ل يمُجامع مثله, اأو �سغرية ل يمُجامع مثلها”)2(.

ا ال تطيق معه اجلماع, اأو  قال حممد اخلر�ضي: )الزوجة اإذا كانت مري�ضة مر�ضً
�ضغرية �ضغًرا ال تطيق معه اجلماع, وطلب الزوج الدخول عليها, فاإنها متهل وجوًبا 

اإلى زوال كل منهما, ول يكن الزوج من الدخول عليها يف هذه احلالة”)3(.

قال النووي: “واإن كانت ال ُيجامع مثلها؛ ل�ضغر اأو مر�س يرجى زواله, مل يجب 
الت�ضليم اإذا طلب الزوج, وال الت�ضلم اإذا عر�ضت عليه؛ الأنها ال ت�ضلح لل�ضتمتاع”)4(.

مل  الزوال,  مرجو  ا  مر�ضً مري�ضة  اأنها  اإال  كبرية  كانت  “واإن  قدامة:  ابن  وقال 
يلزمها ت�ضليم نف�ضها قبل برئها؛ الأنه مانع مرجو الزوال, فهو كال�ضغر, والأن العادة 

مل جتر بزفِّ املري�ضة اإلى زوجها, والت�ضليم يف العقد يجب على ح�ضب العرف”)5(.

ووجه ا�ضرتاط اإمكان اال�ضتمتاع بالزوجة لت�ضليمها: اأن الهدف من الت�ضليم هو 
ال�ستمتاع, فاإذا كان ال�ستمتاع غري ممكن انعدمت فائدة الت�سليم فلم يلزم, كما اأنه 

ال يوؤمن اأن تغلب على الزوج �ضهوته في�ضتمتع بها وهي ال تطيق في�ضرها)6(.

وعليه: فاإذا قرر اأهل االخت�ضا�س واخلربة من االأطباء اأن االإ�ضابة بفريو�س 
ينظر: العيني, البناية �سرح الهداية, 668/5, وحممد بن اأحمد بن عرفة الد�سوقي املالكي, حا�سية   )1(
 ,224/3 املحتاج,  مغني  وال�سربيني,   ,298/2 د.ت,  د.ط,  بريوت,  الفكر,  دار  الكبري,  ال�ضرح  على 

والبهوتي, ك�ساف القناع, 186/5.
اأبو بكر بن م�ضعود بن اأحمد علء الدين الكا�ضاين احلنفي, بدائع ال�ضنائع يف ترتيب ال�ضرائع, دار   )2(

الكتب العلمية, بريوت, ط)2(, 1406هـ, 1986م, 292/2.
اخلر�ضي, �ضرح خمت�ضر خليل, 258/3, 259.  )3(

النووي, املجموع, 406/16.  )4(
ابن قدامة, املغني, 259/7, 260.  )5(

ينظر: الالحم, املطلع على دقائق زاد امل�ستقنع, 200/2.  )6(



أهم نوازل ومستجدات فريوس كورونا 

اخلاصة بفقه األسرة وأحكامها يف الفقه اإلسالمي

العدد  احلادي واخلمسون  647العدد  احلادي واخلمسون 646

كورونا متنع املراأة من اجلماع اأو اأنها تت�ضرر ب�ضببه؛ فيجوز للزوجة االمتناع عن 
على  يجربها  اأن  للزوج  يجوز  ول  منه,  وت�سفى  ترباأ  حتى  لزوجها  نف�سها  ت�سليم 

ت�سليم نف�سها.

املطلب الرابع
خيار الف�سخ عند اإ�سابة اأحد الزوجني بالوباء

تعريف اخليار لغة وا�سطالًحا: 

اخليار لغًة: اخليار: اال�ضم من االختيار, وهو مبعنى طلب خري االأمرين, وهو . 1

اال�ضطفاء واالنتقاء, ولي�س له خيار: اأي لي�س اأمامه خيار, م�ضطّر, وهو باخليار: 
اأي يختار ما ي�ضاء, وخرّيه بني ال�ضيئني معناه: فو�س اإليه اختيار اأحدهما)1(.

اإم�سائه, لظهور م�سوغ . ) اأو  اخليار ا�سطالًحا: هو حق العاقد يف ف�سخ العقد 

�سرعي اأو مبقت�سى اتفاق عقدي)2(.

تعريف الف�سخ لغة وا�سطالًحا: 

الف�سخ لغة: يطلق على معاٍن؛ منها: النق�س اأو التفريق, وال�ضعف يف العقل . 1

والبدن, واجلهل, والطرح, واإف�ساد الراأي, ومن املجاز: انف�سخ العزم والبيع 
والنكاح: انتق�س, وقد ف�سخه: اإذا نق�سه)3(.

ينظر: ابن منظور, ل�سان العرب, 267/4, واإبراهيم م�سطفى واآخرون, املعجم الو�سيط, 264/1.  )1(
ينظر: الكا�ساين, بدائع ال�سنائع, 297/5, واأحمد بن حممد بن علي بن حجر الهيتمي, حتفة املحتاج   )2(
َحْيِلي,  يف �ضرح املنهاج, املكتبة التجارية الكربى, م�ضر, د.ط, 1983م, 332/4, ووهبة بن م�سطفى الزُّ

الفقه االإ�ضلمي واأدلته, دار الفكر, دم�ضق, ط)4(, د.ت, 3104/4.
الفريوزاآبادى,  طاهر  اأبو  الدين  جمد  يعقوب  بن  وحممد  �س472,  املنري,  امل�سباح  الفيومي,  ينظر:   )3(
القامو�س املحيط, حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف موؤ�ض�ضة الر�ضالة باإ�ضراف: حممد نعيم العرق�ُضو�ضي, 
واإبراهيم  �س257,  2005م,  1426هـ,  ط)8(,  بريوت,  والتوزيع,  والن�ضر  للطباعة  الر�ضالة  موؤ�ض�ضة 

م�سطفى واآخرون, املعجم الو�سيط, 688/2.
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الف�سخ ا�سطالًحا: هو حل ارتباط العقد)1(. اأو: ارتفاع حكم العقد من الأ�سل . )

كاأن مل يكن)2(. اأو: هو قلب كل واحد من العو�ضني ل�ضاحبه)3(.

اأخل  اإذا  العقد,  طريف  اأحد  طلب  على  بناًء  العقدية  الرابطة  حل  فالف�ضخ  اإذن 
اأن يطلب -متى  تباديل يف  بالتزاماته. وهو حق كل متعاقد يف عقد  االآخر  الطرف 
ليتحلل هو ما  التعاقدي؛  الرباط  بالتزامه- حل  الوفاء  االآخر عن  املتعاقد  تخلف 
فر�ضه عليه العقد, حتى اإذا مت الف�ضخ زال العقد وزالت اآثاره, على االأقل يف العقود 

الفورية باأثر رجعي)4(.

م�سروعية ف�سخ النكاح الإ�سابة الزوج بوباء كورونا: 

عليها  املن�سو�س  للعيوب  الزوجني  بني  التفريق  جواز  على  الأربعة  الأئمة  اتفق 
عندهم, واإن اختلفوا يف تف�سيل ذلك ويف تعيني العيوب التي يف�سخ بها النكاح)5(. 

ومن هذه العيوب)6( التي ذكروها وجود االأمرا�س املعدية.
ينظر: عبدالرحمن بن اأبي بكر جلل الدين ال�ضيوطي, االأ�ضباه والنظائر, دار الكتب العلمية, بريوت,   )1(
ط)1(, 1411هـ, 1990م, �س287, وزين الدين بن اإبراهيم بن حممد, املعروف بابن جنيم امل�ضري, 
االأ�ضباه والنظائر, و�ضع حوا�ضيه وخرج اأحاديثه: ال�ضيخ زكريا عمريات, دار الكتب العلمية, بريوت, 

ط)1(, 1419هـ, 1999م, �س292.
ينظر: الكا�ساين, بدائع ال�سنائع, 6/5.  )2(

ينظر: اأحمد بن اإدري�س بن عبدالرحمن اأبو العبا�س �سهاب الدين املالكي ال�سهري بالقرايف, الفروق,   )3(
عامل الكتب, د.ط, د.ت, 269/3.

ينظر: اأحمد ح�سمت, نظرية اللتزام يف القانون املدين اجلديد, �س339.  )4(
ينظر: حممد اأمني بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدم�سقي احلنفي, رد املحتار على الدر املختار,   )5(
 ,73/3 خليل,  خمت�ضر  �ضرح  واخلر�ضي,   ,123/2 1992م,  1412هـ,  ط)2(,  بريوت,  الفكر,  دار 
وال�سربيني, مغني املحتاج, 202/3, وعبدالرحمن بن حممد بن اأحمد بن قدامة املقد�سي اجلماعيلي 

احلنبلي, ال�ضرح الكبري على منت املقنع, دار الكتاب العربي للن�ضر والتوزيع, د.ط, د.ت, 582/7.
والرحمة,  املودة  النكاح من  به مق�ضود  الزوجني منه وال يح�ضل  اأحد  ينفر  النكاح: )هو كل عيب  العيب يف   )6(
يوجب اخليار(. ينظر: ابن الهمام, فتح القدير, 243/9, والنووي, املجموع, 271/16, وعلي بن �سليمان عالء 
الدين اأبو احل�ضن املرداوي الدم�ضقي ال�ضاحلي احلنبلي, االإن�ضاف يف معرفة الراجح من اخللف, دار اإحياء 
الرتاث العربي, بريوت, ط)2(, د.ت, 147/8, وحممد بن اأبي بكر بن اأيوب بن �سعد �سم�س الدين ابن قيم 

اجلوزية, زاد املعاد يف هدي خري العباد, موؤ�ض�ضة الر�ضالة, بريوت, ط)27(, 1415هـ, 1994م, 183/5.
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د الفقهاء االأمرا�س وتاأثريها يف العلقة بني الزوجني مل يكن قد مت  وعندما عدَّ
ا  اكت�ضاف العديد من االأمرا�س املعدية, ويف هذا الع�ضر اكت�ضف الطبُّ اأن ثمة اأمرا�ضً
خطرة ميكن انتقالها من �ضخ�س اإلى اآخر بطريق العدوى, واأن هذه االأمرا�س اإذا مل 
يتم حتجيمها مبنع تعديها �سيوؤدي ذلك اإلى كوارث وبائية تلت�سق بالأجيال, وتدمر 

حياة الأمم ال�سحية والقت�سادية والجتماعية)1(.

الزوج  اإ�سابة  عند  الف�سخ  م�سروعية  على  الفقهاء  بها  ا�ستدل  التي  الأدلة  ومن 
باالأمرا�س املعدية ما يلي: 

• قوله تعالى: )ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ( ]البقرة: 185[. وجه 	
وم�ضقة  املعدية ع�ضر وحرج  باالأمرا�س  املري�س  مع  ال�ضليم  بقاء  الداللة: يف 
حماية  الواجبات  اأوجب  من  والفرار  الفرقة  حق  ال�ضليم  واإعطاء  تطاق,  ال 
حماية  بل  له  جزاء  ول  للمري�س  عقوبة  ذلك  ولي�س  وللمجتمع,  ولالأ�سرة  له 

للمجتمع وح�سر لل�سرر ودرء للمف�سدة)2(.

• يوردن 	 »ل  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقوله  الأ�سد«)3(,  من  تفر  كما  املجذوم  من  »فر  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله 
يخ�ضى  ومن  واملعيب  املري�س  مفارقة  الداللة:  وجه  على م�ضح«)4(.  مر�س 
ى اأذاه؛ ملا يف ذلك من خ�ضية انت�ضار املر�س. وال �ضك اأنه ال ميكن  �ضرره وتعدَّ

ينظر: عبدالرحمن بن ح�سن النفي�سة, الفح�س الطبي قبل الزواج ومدى م�سروعيته, �س6.  )1(
ينظر: مر�س االإيدز )نق�س املناعة املكت�ضبة(: اأحكامه وعلقة املري�س االأ�ضرية واالجتماعية, د.�ضعود   )2(

بن م�سعد الثبيتي, جملة جممع الفقه الإ�سالمي, 1331/8.
حممد بن اإ�سماعيل اأبو عبداهلل البخاري اجلعفي, اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�سر من اأمور ر�سول   )3(
ملسو هيلع هللا ىلص و�ضننه واأيامه, حتقيق: حممد زهري بن نا�ضر النا�ضر, دار طوق النجاة, ط)1(, 1422هـ,  اهلل 

كتاب: الطب, باب: اجلذام, رقم احلديث: 5707, 136/19.
البخاري, ال�ضحيح, كتاب: الطب, باب: ال هامة, رقم احلديث: 5771, 138/7, وم�سلم بن احلجاج   )4(
اإلى ر�سول اهلل  العدل  العدل عن  امل�سند ال�سحيح املخت�سر بنقل  الني�سابوري,  الق�سريي  اأبو احل�سن 
ملسو هيلع هللا ىلص, حتقيق: حممد فوؤاد عبدالباقي, دار اإحياء الرتاث العربي, بريوت, د.ط, د.ت, كتاب: ال�ضلم, 
باب: ال عدوى, وال طرية, وال هامة, وال �ضفر, وال نوء, وال غول, وال يورد مر�س على م�ضح, رقم 

احلديث: 2221, 1744/4.
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ب�ضبب  التفريق  اأن  كما  بالتفريق,  اإال  ُمعٍد  مر�س  ومن  املجذوم  من  الفرار 
االأمرا�س املعدية فيه حّد ومنع من انت�ضارها)1(.

• قاعدة: )ال�ضرر يزال(, وقاعدة: )درء املفا�ضد اأولى من جلب امل�ضالح()2(: 	
ناهية  املال  حفظ  العامة  وقواعده  الكلية  االإ�ضلم  مقا�ضد  اأن  على  وتدالن 
عن �ضياعه حمرمة الأكل اأموال النا�س بالباطل, وال �ضك اأن من مل يعط كل 
يف  مت�ضبًبا  كان  العقد  بعد  حدث  اإذا  الفراق  اأو  بالعيب  الرد  حق  الزوجني 
اإ�ضاعة ماله, وقد خالف القواعد الكلية التي متنع ال�ضرر ويف بقاء ال�ضليم مع 

املري�س �ضرر عليهما وعلى االأبناء واالأ�ضرة, وذلك ينتقل اإلى املجتمع.
ق اإ�ضابة الزوج بوباء كورونا فيجب القيام بعلجه وعزله حتى  وعليه: فعند حتقُّ
ال يت�ضبب يف نقل العدوى لزوجته, وعند اإ�ضراره على طلب اال�ضتمتاع واخللطة بها 
وحالته هكذا فللزوجة االمتناع عن ذلك, ويحق لها طلب الف�ضخ؛ الأن االإم�ضاك مع 
وجود االأذى وال�ضرر على الزوج االآخر من االأمرا�س املعدية املنفرة لي�س من االإم�ضاك 

مبعروف, فيتعني الت�سريح باإح�سان, واهلل تعالى اأعلم.

املطلب اخلام�ض
اأثر مر�ض الزوج بالوباء يف خلوة النكاح

تعريف اخللوة لغة وا�سطالًحا: 

اخللوة لغة: اخلاء واللم واحلرف املعتل اأ�ضل واحد يدل على تعري ال�ضيء . 1
من ال�سيء. يقال هو خلو من كذا, اإذا كان عروا منه. وخال ال�سيء خلوت به 
خلوة وخالء وخال اإليه اجتمع معه يف خلوة, وخال الرجل بنف�سه واأخلى وخال 

بزيد خلوة انفرد به, وكذلك خال بزوجته خلوة)3(.
ينظر: ينظر: مر�س االإيدز: اأحكامه وعلقة املري�س االأ�ضرية واالجتماعية, د.�ضعود الثبيتي, 1327/8.  )1(

ينظر: ال�سيوطي, الأ�سباه والنظائر, �س92-97, وابن جنيم, االأ�ضباه والنظائر, �س90-85.  )2(
امل�سباح  والفيومي,  �س96,  ال�سحاح,  خمتار  والرازي,   ,204/2 اللغة,  مقايي�س  فار�س,  ابن  ينظر:   )3(

املنري, �س181.
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اخللوة ا�سطالًحا: هي اأن يخلو الرجل بامراأته على وجه ل ينع من الوطئ . )

كم�سجد.  ال�سرع,  جهة  من  اأو  النا�س,  من  اأحد  كح�سور  العقل,  جهة  من 
فاخَللوة ال�ضحيحة: هي االختلء وغلُق الرجل الباَب على منكوحته بل مانع 

ا اأو طبًعا اأو �ضرًعا فهي اخللوة الفا�ضدة)1(. وطء, فاإن كان مانًعا ِح�ضًّ

اأثر مر�ض اأحد الزوجني بالوباء يف خلوة النكاح: 

اخللوة باملعقود عليها عند جمهور الفقهاء )من احلنفية واملالكية وامل�ضهور عند 
احلنابلة()2( اأثر يف تقرر املهر خالًفا لالأظهر عند ال�سافعية)3(.

ا  ا مر�ضً الزوج مري�ضً اإذا كان  النكاح  باأثر خلوة  القائلون  اختلف اجلمهور  وقد 
مينع اجلماع, اأو يلحقه به �ضرر)4(, فقد اخُتلف يف اأثر مر�س الزوج يف خلوة النكاح 

على قولني: 

القول االأول: ت�ضح اخللوة وال عربة مبانع املر�س. وهذا قول املالكية)5(, وال�سحيح 
عند احلنابلة)6(.

املجموع,  والنووي,   ,313/1 ال�سالك,  بلغة  وال�ساوي,   ,293/2 ال�سنائع,  بدائع  الكا�ساين,  ينظر:   )1(
155/4, ومن�سور بن يون�س بن �سالح الدين بن ح�سن بن اإدري�س البهوتى احلنبلى, دقائق اأويل النهى 

ل�ضرح املنتهى, عامل الكتب, ط)1(, 1414هـ, 1993م, 7/3.
ينظر: الكا�ساين, بدائع ال�سنائع, 292/2, والد�سوقي, حا�سية على ال�سرح الكبري, 468/2, والبهوتي,   )2(

دقائق اأويل النهى, 76/3.
واالأظهر اأن اخللوة ال تقرر املهر, وال توؤثر فيه. ينظر: النووي, رو�ضة الطالبني, 263/7.  )3(

ويف م�ضاألتنا: اإذا قرر االأطباء واأهل اخلربة اأن اإ�ضابة الزوج بوباء كورونا مينعه من اجلماع, واأن الغالب   )4(
انتقال العدوى به عند اجلماع و�ضرر الزوجة من ذلك.

ينظر: حممد بن اأحمد بن حممد بن اأحمد بن ر�سد اأبو الوليد القرطبي ال�سهري بابن ر�سد احلفيد,   )5(
1425هـ, 2004م, 48/3, واخلر�ضي,  القاهرة, د.ط,  دار احلديث,  املقت�ضد,  ونهاية  املجتهد  بداية 

�سرح خمت�سر خليل, 260/3.
ينظر: املرداوي, الإن�ساف, 258/8, حيث قال: )لو خال بها, ولكن بهما مانع �سرعي كاإحرام وحي�س,   )6(
و�ضوم اأو ح�ضي كجب, ورتق, ون�ضاوة تقرر املهر, على ال�ضحيح من املذهب. وعليه االأ�ضحاب(. وينظر 

ا: البهوتي, ك�ساف القناع, 113/5. اأي�سً
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ا مينع اجلماع, اأو يلحقه  ا مر�ضً القول الثاين: ال ت�ضح اخللوة اإن كان الزوج مري�ضً
به �ضرر. وهذا قول احلنفية)1(.

اأدلة القول االأول: 

• اإجماع ال�ضحابة: فقد ق�ضى اخللفاء الرا�ضدون املهديون, اأن من اأغلق باًبا, 	
اأو اأرخى �ضرًتا, فقد وجب املهر, ووجبت العدة)2(.

• وجود الت�سليم من املراأة وهو التمكني التام, واملنع من جهة اأخرى لي�س من 	
فعلها, فل يوؤثر يف التمكني كما ال يوؤثر يف اإ�ضقاط النفقة)3(.

اأدلة القول الثاين: 

• اأن املر�س املانع من الوطء مانع طبًعا؛ الأنه ال يعري عن تك�ضر وفتور عادة)4(.	

م من اإجماع ال�ضحابة وعدم التف�ضيل  والراجح: هو قول اجلمهور؛ لعموم ما تقدَّ
بني �سحيح ومري�س, ولوجود التمكني التام من املراأة.

وعليه: فاإذا خال الزوج املري�س امل�ساب بوباء كورونا بزوجته املعقود عليها, فقد 
وجب لها املهر, وال اأثر ملر�ضه على خلوة النكاح, واهلل تعالى اأعلم.

املطلب ال�ساد�ض
ق�سم الزوج امل�ساب بالوباء

تعريف الق�سم لغة وا�سطالًحا: 

م بالك�ضر: احلظ  ُته اأجزاء فانق�ضم, واال�ضم الِق�ضجْ ًما؛ اأي: َفَرزجْ ُته َق�ضجْ الق�سم لغة: ق�َضمجْ

ينظر: الكا�ساين, بدائع ال�سنائع, 292/2, والعيني, البناية �سرح الهداية, 153/5.  )1(
ينظر: ابن قدامة, املغني, 249/7.  )2(

ينظر: البهوتي, دقائق اأويل النهى, 22/3.  )3(
ينظر: عبداهلل بن حممود بن مودود املو�سلي البلدحي جمد الدين اأبو الف�سل احلنفي, الختيار لتعليل   )4(

املختار, مطبعة احللبي, القاهرة, 1356هـ, 1937م, 103/3, والزيلعي, تبيني احلقائق, 142/2.
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والن�ضيب من اخلري, ثم اأطلق على احل�ضة والن�ضيب, فيقال: هذا ق�ضمي, واجلمع: 
ا)1(. اأق�ضام, واقت�ضموا املال بينهم, واال�ضم الِق�ضمة, واأطلقت على الن�ضيب اأي�ضً

الق�سم ا�سطالًحا: الق�سم بني الن�ساء: هو اإعطاء حقهن يف البيتوتة عندهن)2(. اأو: 

بيتوتة الزوج بالت�سوية بني ن�سائه)3(. اأو: توزيع الزمان على زوجاته اإِن كن اثنتنِي فاأكرث)4(.

ق�سم الزوج امل�ساب بالوباء: 

اتفق الفقهاء يف اجلملة على اأن الق�سم للزوجات م�ستحق على كل زوج)5(؛ لقوله 
ملسو هيلع هللا ىلص: »من كانت له امراأتان فمال اإلى اإحداهما, جاء يوم القيامة و�سقه مائل«)6(.

ينظر: اإ�سماعيل بن حماد اأبو ن�سر اجلوهري الفارابي, ال�سحاح تاج اللغة و�سحاح العربية, حتقيق:   )1(
اأحمد عبدالغفور عطار, دار العلم للمليني, بريوت, ط)4(, 1407هـ , 1987م, 2010/5, والفيومي, 

امل�سباح املنري, 503/2.
ينظر: قا�سم بن عبداهلل بن اأمري علي القونوي الرومي احلنفي, اأني�س الفقهاء يف تعريفات الألفاظ   )2(

املتداولة بني الفقهاء, حتقيق: يحيى ح�ضن مراد, دار الكتب العلمية, 1424هـ, 2004م, �س53.
بريوت,  العلمية,  الكتب  دار  التعريفات,  اجلرجاين,  ال�ضريف  الزين  علي  بن  حممد  بن  علي  ينظر:   )3(

ط)1(, 1403هـ, 1983م, �س175.
ينظر: عبدالرحمن بن عبداهلل بن اأحمد البعلي اخللوتي احلنبلي, ك�ضف املخدرات والريا�س املزهرات   )4(
بريوت,  الإ�سالمية,  الب�سائر  دار  العجمي,  نا�سر  بن  حممد  حتقيق:  املخت�سرات,  اأخ�سر  ل�سرح 
ط)1(, 1423هـ, 2002م, 626/2, وم�سطفى بن �سعد بن عبده ال�سيوطي �سهرة, الرحيبانى مولًدا 
ثم الدم�ضقي احلنبلي, مطالب اأويل النهى يف �ضرح غاية املنتهى, املكتب االإ�ضلمي, ط)2(, 1415هـ, 

1994م, 273/5.
ينظر: حممد بن اأحمد بن اأبي �ضهل �ضم�س االأئمة ال�ضرخ�ضي, املب�ضوط, دار املعرفة, بريوت, د.ط, 1414هـ,   )5(
الفكر,  دار  خليل,  خمت�سر  �سرح  الإكليل  جواهر  الأزهري,  الآبي  عبدال�سميع  و�سالح   ,221/5 1993م, 

بريوت, د.ط, د.ت, 326/1, وال�سربيني, مغني املحتاج, 252/3, والبهوتي, ك�ساف القناع, 200/5.
وحممد   ,242/2  ,2133 احلديث:  رقم  الن�ساء,  بني  الق�سم  يف  باب:  النكاح,  كتاب:  ال�سنن,  داود,  اأبو   )6(
بن عي�سى بن �َسْورة بن مو�سى بن ال�سحاك اأبو عي�سى الرتمذي, ال�سنن, النا�سر: �سركة مكتبة ومطبعة 
م�ضطفى البابي احللبي - م�ضر, ط)2(, 1395هـ, 1975م, اأبواب: النكاح, باب: ما جاء يف الت�سوية بني 
النا�ضر:  ال�ضنن,  الن�ضائي,  اأبو عبدالرحمن  �ضعيب  بن  واأحمد  ال�سرائر, رقم احلديث: 1141, 439/3, 
اأبو غدة, د.ط, د.ت,  مكتب املطبوعات االإ�ضلمية - حلب, اعتنى به ورقمه و�ضنع فهار�ضه: عبدالفتاح 
كتاب: ع�سرة الن�ساء, باب: ميل الرجل اإلى بع�س ن�سائه دون بع�س, رقم احلديث: 63/7, 3942, وحممد 

بن يزيد اأبو عبداهلل ابن ماجه القزويني, ال�سنن, حتقيق: حممد فوؤاد عبدالباقي, النا�سر: دار اإحياء =
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الق�ضم  الأن  كال�ضحيح؛  زوجاته  بني  يق�ضم  املري�س  الزوج  اأن  على  اتفقوا  كما 
لل�سحبة واملوؤان�سة, وذلك يح�سل من املري�س كما يح�سل من ال�سحيح)1(.

ولكن اختلف الفقهاء فيما لو �سقَّ على املري�س الطواف بنف�سه على زوجاته كما 
يلي: 

• عند احلنفية: الظاهر اأن املراد اأنه اإذا �ضّح ذهب عند االأخرى بقدر ما اأقام 	
ا؛ الأنه كان االختيار يف مقدار الدور اإليه حال �ضحته ففي  عند االأولى مري�ضً
مر�ضه اأولى, فاإذا مكث عند االأولى مدة اأقام عند الثانية بقدرها. وهذا اإذا 
اأراد اأن يجعل مدة اإقامته دوًرا حتى ل ينايف اأنه لو اأقام عند اإحداهما �سهًرا 

هدر ما م�سى)2(.

• وعند املالكية: اإن مل يقدر على الطواف عليهن ل�ضدة مر�ضه اأقام عند اأيتهن 	
فال  زمنه  لفوات  فيه  ظلم  اإن  الق�سم  وفات  حيًفا,  يكن  مل  ما  لإفاقته  �ساء 

حما�ضبة للمظلومة بقدر ما مكثه عند �ضرتها, فاإذا �ضح ابتداأ الق�ضم)3(.

• ا 	 وعند ال�سافعية: من بات عند بع�س ن�سوته بقرعة اأو غريها لزمه ولو مري�سً
املبيت عند من بِقي منهن, واملر�س ال ي�ضقط الق�ضم)4(.

= الكتب العربية - في�ضل عي�ضى البابي احللبي, د.ط, د.ت, كتاب: النكاح, باب: الق�ضمة بني الن�ضاء, 
رقم احلديث: 1969, 633/1. قال ابن حجر: )�سنده �سحيح(. ينظر: اأحمد بن علي بن حممد بن اأحمد 
اأمني  اأدلة الأحكام, حتقيق وتخريج وتعليق: �سمري بن  بلوغ املرام من  الع�سقالين,  الف�سل  اأبو  بن حجر 

الزهري, دار الفلق, الريا�س, ط)7(, 1424ه, �س402.
ينظر: الكا�ساين, بدائع ال�سنائع, 333/2, وعبدالباقي بن يو�سف بن اأحمد الزرقاين امل�سري, �سرح   )1(
الكتب  دار  اأمني,  اآياته: عبدال�ضلم حممد  البناين, �ضبطه و�ضححه وخرج  خمت�ضر خليل مع حا�ضية 
العلمية, بريوت, ط)1(, 1422هـ, 2002م, 56/4, واإبراهيم بن علي بن يو�سف اأبو اإ�سحاق ال�سريازي, 
املهذب يف فقه االإمام ال�ضافعي, دار الكتب العلمية, د.ط, د.ت, 67/2, والبهوتي, ك�ساف القناع, 200/5.

ينظر: ابن عابدين, رد املحتار, 204/3.  )2(
ينظر: حممد بن يو�سف بن اأبي القا�سم بن يو�سف العبدري الغرناطي, اأبو عبداهلل املواق املالكي, التاج   )3(
والد�سوقي, حا�سية  العلمية, ط)1(, 1416هـ, 1994م, 254/5,  الكتب  واالإكليل ملخت�ضر خليل, دار 

على ال�سرح الكبري, 340/2.
ينظر: الهيتمي, حتفة املحتاج, 439/7, وال�سربيني, مغني املحتاج, 413/4.  )4(
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• عند 	 يكون  اأن  اأزواجه  ا�ستاأذن  الق�سم  املري�س  على  �سق  اإن  احلنابلة:  عند 
اإحداهن, فاإن مل َياأذّن له اأن يقيم عند اإحداهن اأقام عند اإحداهن بقرعة, اأو 

اعتزلهن جميًعا اإن اأحب ذلك تعديًل بينهن)1(.

الراجح:

اأن الزوج اإذا كان ي�ضق عليه الت�ضوية بني زوجاته يف الق�ضم من اأجل �ضدة املر�س, 
فاإنه ي�ستاأذنهن يف القيام عند اإحداهن, كما فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فعن يزيد بن بابنو�س, 
عن عائ�سة  اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بعث اإلى الن�ضاء -تعني يف مر�ضه- فاجتمعن, 
فاأكون عند عائ�سة,  َتاأَذّن يل  اأن  راأينت  فاإن  بينكن,  اأدور  اأن  اأ�ستطيع  »اإين ل  فقال: 
فعلنت فاأَِذّن له«)2(. )وهذا ال�ستئذان اإن كان الق�سم واجًبا عليه فهو ل بد منه, واإن 
مل يكن واجًبا عليه فمبني على جرب خاطرهن, وتطييًبا لقلوبهن, تربًعا منه ملسو هيلع هللا ىلص()3(. 

فاإن مل ياأذن اقرتع بينهن, فاإن �سح ابتداأ الق�سم بعد ذلك, واهلل تعالى اأعلم.

ينظر: ابن قدامة, املغني, 302/7, والبهوتي, ك�ساف القناع, 200/5.  )1(
اأبو داود, ال�سنن, كتاب: النكاح, باب: يف الق�سم بني الن�ساء, رقم احلديث: 2137, 243/2. قال ابن   )2(
امللقن: »يزيد هذا قال اأبو داود: كان �سيعيًّا. وقال البخاري: وكان من ال�سيعة الذين قاتلوا عليًّا. قال 
ابن القطان: ول يعرف حاله يف احلديث, ول روى عنه غري اأبي عمران. قلت: قال الدارقطني يف حقه: 
ل باأ�س به«. ينظر: عمر بن علي بن اأحمد ابن امللقن �سراج الدين ال�سافعي امل�سري, البدر املنري يف 
تخريج الأحاديث والآثار الواقعة يف ال�سرح الكبري, حتقيق: م�سطفى اأبو الغيط وعبداهلل بن �سليمان 

ويا�ضر بن كمال, دار الهجرة للن�ضر والتوزيع, الريا�س, ط )1(, 1425 ه, 2004 م, 480/7, 481.
خليل اأحمد ال�سهارنفوري, بذل املجهود يف حل �سنن اأبي داود, حتقيق: تقي الدين الندوي, مركز ال�سيخ   )3(

اأبي احل�ضن الندوي للبحوث والدرا�ضات االإ�ضلمية, الهند, ط)1(, 1427هـ, 2006م, 69/8.
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املبحث الثاين
اأهم نوازل وم�ستجدات فريو�ض كورونا

اخلا�سة باخللع والطالق واالإيالء والنفقات

االأ�ضل اأن املر�س ال ينايف اأهلية احلكم وال اأهلية العبارة, اإال اأنه ملا كان فيه نوع من 
العجز اخت�س ببع�س االأحكام. وفريو�س كورونا امل�ضتجد يعترب من االأمرا�س الفتاكة 
وم�ضتجدات  نوازل  اأهم  ح  اأو�ضِّ املبحث  هذا  ويف  الوفاة,  ت�ضبب  قد  التي  اخلطرية 
فريو�س كورونا املتعلقة مب�ضائل اخللع والطلق واالإيلء والنفقات, وذلك من خلل 

املطالب اخلم�ضة التالية: 

املطلب االأول
حكم خلع املري�ض امل�ساب بوباء كورونا

تعريف اخللع لغًة وا�سطالًحا: 

ُت النعل وغرَيه خلجًْعا: نزعُته, وخالعِت املراأُة زوَجها خمالعًة: . 1 اخللع لغًة: خلعجْ
اإذا افتدت منه وطلَّقها على الفدية فَخَلعها هو َخلجًْعا, واال�ضم اخُللع بال�ضم, 
وهو ا�ضتعارة من خلع اللبا�س؛ الأن كل واحد منهما لبا�س للآخر, فاإذا فعل 
ذلك فكاأن كل واحد نزع لبا�ضه عنه. واخِللجْعة: ما يعطيه االإن�ضان غريه من 

الثياب منحة, واجلمع: ِخَلع)1(.

اخللع ا�ضطلًحا: هو فراق الزوج امراأته بعو�س ياأخذه الزوج من امراأته اأو . 2
غريها باألفاظ خم�سو�سة)2(.

ينظر: الرازي, خمتار ال�سحاح, �س95, والفيومي, امل�سباح املنري, �س178.  )1(
ينظر: ابن جنيم, البحر الرائق, 4/ 118, والد�سوقي, حا�سية على ال�سرح الكبري, 347/2, والبهوتي,   )2(

ك�ساف القناع, 241/5.
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حكم خلع املري�ض مر�ض املوت كوباء كورونا: 

اتفق الفقهاء على اأن مر�س الزوجة اأو الزوج ال مينع من �ضحة اخللع, واإن كان 
اأن  خموًفا  ا  مر�ضً املري�ضة  للزوجة  يجوز  اأنه  على  اتفقوا  كما  املوت,  مر�س  املر�س 
تخالع زوجها يف مر�ضها يف اجلملة)1(. واإمنا اخللف بينهم يف القدر الذي ياأخذه 
الزوج يف مقابل ذلك خمافة اأن تكون الزوجة راغبة يف حماباته على ح�ساب الورثة, 

وذلك كما يلي: 

• وبدل 	 اإرثه,  االأقل من  فله  الأنه تربع  الثلث؛  املري�ضة من  عند احلنفية: خلع 
اخللع اإن خرج من الثلث واإال فاالأقل من اإرثه, والثلث اإن ماتت يف العدة, اأما 

لو ماتت بعدها اأو قبل الدخول فله البدل اإن خرج من الثلث)2(.

• ا خموًفا اإن كان بدل اخللع 	 وعند املالكية: يجوز خلع الزوجة املري�ضة مر�ضً
وهو  مر�ضها  يف  منه  اختلعت  واإن  يتوارثان.  وال  ماتت  لو  اأقل  اأو  اإرثه  بقدر 

�سحيح بجميع مالها مل يجز ول يرثها, ورد الزائد على اإرثه منها)3(.

• كان 	 واإن  الثلث,  اعتبار  دون  نفذ  املثل  مبهر  كان  اإن  اخللع  ال�ضافعية:  وعند 
كالو�سية  تكون  ول  الثلث,  الزيادة  وتعترب  للزوج,  كالو�سية  فالزيادة  باأكرث 

للوارث خلروج الزوج باخللع عن االإرث)4(.

• وعند احلنابلة: للزوج ما خالعته عليه اإن كان قدر مرياثه منها فما دون, واإن 	
كان بزيادة فله االأقل من امل�ضمى يف اخللع اأو مرياثه منها, واإن وقع باأقل من 
الأقل  ا�ستحقاقه  فتعني  ي�ستحقه,  فلم  منه  حقه  اأ�سقط  هو  فالباقي  املرياث 

 ,353  ,352/2 الكبري,  ال�سرح  على  حا�سية  والد�سوقي,   ,149/3 ال�سنائع,  بدائع  الكا�ساين,  ينظر:   )1(
وال�ضيخ زكريا, اأ�ضنى املطالب, 247/3, والبهوتي, ك�ساف القناع, 228/5, 229.

ينظر: حممود بن اأحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن َماَزَة اأبو املعايل برهان الدين البخاري احلنفي,   )2(
املحيط الربهاين يف الفقه النعماين, حتقيق: عبدالكرمي �ضامي اجلندي, دار الكتب العلمية, بريوت, 

ط)1(, 1424هـ, 2004م, 362/3, وابن جنيم, البحر الرائق, 81/4.
ينظر: اخلر�ضي, �ضرح خمت�ضر خليل, 20/4, والد�سوقي, حا�سية على ال�سرح الكبري, 354/2.  )3(

ينظر: املاوردي, احلاوي الكبري, 103/10, والنووي, رو�ضة الطالبني, 387/7.  )4(



د.  خالد يوسف بوعبيد

العدد  احلادي واخلمسون  659العدد  احلادي واخلمسون 658

منهما, واإن �ضفيت من مر�ضها ذاك الذي خالعته فيه فله جميع ما خالعها به 
كما لو خالعها يف ال�ضحة؛ الأنه لي�س من مر�س موتها)1(.

الراجح:

اأن الزوجة املري�ضة مر�س املوت اإذا خالعها زوجها يف مر�ضها باأكرث من مهرها, 
فلورثتها اأالَّ يعطوه اأكرث من مرياثه منها, يكون له االأقل من العو�س اأو مرياثه منها؛ 
الأن اخللع اإن وقع باأكرث من املرياث تطرقت اإليه التهمة من ق�ضد اإي�ضالها اإليه �ضيًئا 
من مالها بغري عو�س على وجه مل تكن قادرة عليه اأ�ضبه ما لو اأو�ضت اأو اأقرت له واإن 
وقع باأقل من املرياث فالباقي هو اأ�سقط حقه منه فلم ي�ستحقه فتعني ا�ستحقاق الأقل 

منهما, واهلل تعالى اأعلم.

وعليه: فاإن الزوجة امل�ضابة بفريو�س كورونا اإذا قرر اأهل اخلربة واالخت�ضا�س 

اأن مر�ضها مر�س املوت اإذا خالعها زوجها يف مر�ضها باأكرث من مهرها, فلورثتها اأالَّ 
يعطوه اأكرث من مرياثه منها.

املطلب الثاين
حكم طالق املري�ض امل�ساب بوباء كورونا

تعريف الطالق لغة وا�سطالًحا: 

رد واحد, وهو يدل على . 1 الطالق لغًة: الطاء والالم والقاف اأ�سل �سحيح مطَّ

التخلية والإر�سال, يقال: اأطلقت الناقة فطَلقت: اإذا اأر�سلَتها من عقاٍل اأو قيٍد, 
فاإذا فارقها  الزوجة موثقة عند زوجها,  �ساءت. فكاأن ذات  ف�سرحت حيث 
والنطالق:  الإر�سال.  والإطالق:  ه.  خالَّ الأ�سري:  واأطلق  وثاق.  من  اأطلقها 

الذهاب. وطالق املراأة: بينونتها عن زوجها)2(.

ينظر: ابن قدامة, املغني, 211/6, والبهوتي, ك�ساف القناع, 228/5.  )1(
ينظر: ابن فار�س, مقايي�س اللغة, 420/3, واملبارك بن حممد بن حممد بن حممد بن عبدالكرمي =  )2(
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عدد . ) من  يلكه  ما  بوقوع  بع�سه  اأو  النكاح  قيد  حل  ا�سطالًحا:  الطالق 

الطلقات اأو بع�سها)1(.

حكم طلق املري�س مر�س املوت: 

اتفق الفقهاء على اأن الرجل املري�س اإذا طلق زوجته فراًرا من اإرثها, فطالقه 
�ضحيح نافذ كطلقه حال �ضحته؛ الأنه كامل االأهلية. كما اتفقوا على اإرثها منه اإذا 
ا على  مات وهي يف عدتها من طالق رجعي, �سواء اأكان بطلبها اأم ل. كما اتفقوا اأي�سً
اأن الرجل املري�س اإذا طلق امراأته بائًنا ثم ماتت قبله, مل يرثها ولو ماتت قبل انتهاء 

العدة؛ الأنه الذي اأ�ضقط ما كان بيده)2(.

زوجها  من  بائًنا  طالًقا  املطلقة  الزوجة  توريث  حكم  يف  الفقهاء  اختلف  لكن 
املري�س مر�س املوت اإذا مات عنها يف اأثناء العدة من هذا الطلق على قولني: 

القول االأول: توريث الزوجة املطلقة طلًقا بائًنا من زوجها املري�س مر�س املوت 
اإذا مات عنها يف مر�ضه, وهو مذهب احلنفية واملالكية واحلنابلة)3(.

القول الثاين: اأنها ال ترث منه طاملا اأنه طلقها طلًقا بائًنا, وهو مذهب ال�ضافعية)4(.

= جمد الدين اأبو ال�ضعادات ال�ضيباين اجلزري ابن االأثري, النهاية يف غريب احلديث واالأثر, حتقيق: 
طاهر اأحمد الزاوى - حممود حممد الطناحي, املكتبة العلمية, بريوت, 1399هـ, 1979م, 135/3, 

وابن منظور, ل�سان العرب, 226/10.
واملرداوي,   ,279/3 املحتاج,  مغني  وال�سربيني,   ,227/3 املحتار,  رد  حا�سية  عابدين,  ابن  ينظر:   )1(
احلنبلى,  البهوتى  اإدري�س  بن  ح�سن  ابن  الدين  �سالح  بن  يون�س  بن  ومن�سور   ,317/8 الإن�ساف, 
خرج  ال�ضعدي,  ال�ضيخ  وتعليقات  العثيمني  ال�ضيخ  حا�ضية  ومعه:  امل�ضتقنع,  زاد  �ضرح  املربع  الرو�س 

اأحاديثه: عبدالقدو�س حممد نذير, دار املوؤيد, موؤ�ض�ضة الر�ضالة, د.ط, د.ت, �س559.
ويل, البهجة  ينظر: الكا�ساين, بدائع ال�سنائع, 218/3, وعلي بن عبدال�سالم بن علي اأبو احل�سن التُّ�سمُ  )2(
1418هـ,  ط)1(,  بريوت,  العلمية,  الكتب  دار  �ضاهني,  عبدالقادر  حممد  حتقيق:  التحفة,  �ضرح  يف 

1998م, 1/ 565, واملاوردي, احلاوي الكبري, 264/10, واملرداوي, الإن�ساف, 7/ 265..
القناع,  ك�ساف  والبهوتي,   ,565/1 البهجة,  والت�سويل,   ,218/3 ال�سنائع,  بدائع  الكا�ساين,  ينظر:   )3(

.416/3
ينظر: املاوردي, احلاوي الكبري, 264/10.  )4(
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اأدلة القول االأول: 

• ا ورثته ما كانت يف العدة 	 عن عمر بن اخلطاب  قال: اإذا طلقها مري�سً
ول يرثها)1(.

• ث متا�ضر 	 عن طلحة بن عبدالرحمن بن عوف: اأن عثمان بن عفان  وَرّ
بنت االأ�ضبغ من عبدالرحمن بن عوف, وكان عبدالرحمن طلَّقها وهي اآخر 

طلقها يف مر�ضه)2(.

• ا, وهو حرمان زوجته من املرياث بتطليقه 	 اأنه ق�ضد يف تطليقها �ضرًرا حم�ضً
ق�ضده  بنقي�س  فعوقب  اهلل,  كتاب  من  فرَّ  فقد  موته  مر�س  يف  وهو  اإياها, 

فرتث املراأة حينئذ ب�ضبب الزوجية دفًعا لل�ضرر عنها)3(.

اأدلة القول الثاين: 

• اأن اهلل تعالى اإمنا ورث الزوجة من الزوج, والزوج من الزوجة ما كانا زوجني, 	
وهذان لي�سا بزوجني, ول يلك رجعتها فلم يكن يف معنى الأزواج حتى يرث 

وّرث)4(. ويمُ

• اأن الزوج ل يرثها حال طلقها بائًنا لو مات قبلها باإجماع لنقطاع النكاح الذي 	
به يتوارثان, فكذلك ل ترثه كما ل يرثها)5(.

عبدالرزاق, امل�سنف, رقم الأثر: 12201, 7/ 64.  )1(
علي بن عمر بن اأحمد بن مهدي بن م�سعود بن النعمان بن دينار اأبو احل�سن البغدادي الدارقطني,   )2(
ال�ضنن, حتقيق: �ضعيب االرنوؤوط, ح�ضن عبداملنعم �ضلبي, عبداللطيف حرز اهلل, اأحمد برهوم, موؤ�ض�ضة 
الر�ضالة, بريوت, ط)1(, 1424هـ, 2004م, كتاب: الطلق واخللع واالإيلء وغريه, رقم االأثر: 4051, 

.113/5
ينظر: املاوردي, احلاوي الكبري, 264/10, وابن قدامة, املغني, 217/7.  )3(

ينظر: حممد بن اإدري�س بن العبا�س بن عثمان بن �ضافع بن عبداملطلب بن عبد مناف املطلبي القر�ضي   )4(
املكي ال�ضافعي, االأم, دار املعرفة, بريوت, د.ط, 1410هـ, 1990م, 271/5.

ينظر: علي بن اأحمد بن �سعيد بن حزم اأبو حممد الأندل�سي القرطبي الظاهري, املحلى بالآثار, دار   )5(
الفكر, بريوت, د.ط, د.ت, 494/9.
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الراجح:

هو القول الأول القائل بتوريث الزوجة املطلقة طالًقا بائًنا من زوجها املري�س 
مر�س املوت اإذا مات عنها يف مر�ضه؛ وذلك معاملًة له بنقي�س ق�ضده؛ فاإن التهمة 
ا للباب اأمام الفارين من  لها تاأثريها يف املرياث كمنع القاتل من مرياث مورثه, و�سدًّ
يف  الت�ضرف  من  منوًعا  عليه  حمجوًرا  اأ�ضبح  املوت  مبر�س  والأنه  ال�ضرع,  تطبيق 
ماله مبا ي�ضر مب�ضلحة الورثة, فاقت�ضى اأن يكون منوًعا من اإ�ضقاط حقوقهم من 

مرياثهم لتعلقها برتكته.

وعليه: فاإذا طلَّق املري�س امل�ضاب بوباء كورونا زوجته يف مر�ضه طلقة بائنة ثم 
اأن مر�ضه مر�س موت, فاإنها يف هذه  مات, وكان اأهل اخلربة واالخت�ضا�س قرروا 

احلالة ترثه, واهلل تعالى اأعلم.

املطلب الثالث

حكم اإيالء املري�ض امل�ساب بوباء كورونا

تعريف االإيالء لغة وا�سطالًحا: 

االإيالء لغة: احللف مطلًقا, �سواًء اأكان على ترك قربان الزوجة اأم على �سيء . 1

اآخر, ماأخوذ من اآلى على كذا يويل اإيالء واألية: اإذا حلف على فعل �سيء اأو 
تركه)1(.

االإيالء ا�سطالًحا: حلف الزوج على ترك قرب زوجته مدة خم�سو�سة)2(.. )

ينظر: ابن منظور, ل�سان العرب, 40/14, والزبيدي, تاج العرو�س, 91/37.  )1(
ينظر: عبدالغني بن طالب بن حمادة بن اإبراهيم الغنيمي الدم�ضقي امليداين احلنفي, اللباب يف �ضرح   )2(

الكتاب, حتقيق: حممد حميي الدين عبداحلميد, املكتبة العلمية, بريوت, د.ط, د.ت, 59/3.
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اإيالء املري�ض: 

اتفقت املذاهب االأربعة)1( على اأنه اإذا اآلى الرجل من زوجته, كان الواجب �ضرًعا 
عليه اأن يفيء اإليها بالفعل, فاإن مل يقدر على الفيء بالفعل لزمه الفيء بالقول.

ومن ال�ضروط التي ذكروها حتى ي�ضح الفيء بالقول ما يلي: 

ر معه اجلماع.. 1 ا يتعذَّ ا مر�ضً العجز عن اجلماع, كاأن يكون اأحد الزوجني مري�ضً

دوام العجز عن اجلماع اإلى اأن مت�سي مدة الإيالء.. 2

اأحدها العجز عن اجلماع,  بالقول �سرائط...  الفيء  “فل�سحة  الكا�ساين:  قال 
فل ي�ضح مع القدرة على اجلماع؛ الأن االأ�ضل هو الفيء باجلماع؛ الأن الظلم به يندفع 
حقيقة, واإمنا الفيء بالقول خلف عنه وال عربة باخلالف مع القدرة على االأ�ضل... ثم 
ال�ضرط هو العجز عن اجلماع حقيقة اأو مطلق العجز اإما حقيقة واإما حكًما, فجملة 
اأحد  يكون  اأن  فنحو  احلقيقي  اأما  وحكمي؛  حقيقي,  نوعان:  العجز  اأن  فيه  الكلم 

ا يتعذر معه اجلماع”)2(. ا مر�ضً الزوجني مري�ضً

وقال ابن ر�سد: “فالفيئة له بالقول اإلى اأن يزول العذر فيوقف”)3(.

على  قادًرا  كان  اإذا  والطلق  الوطء  بني  خمرًيا  يكون  “اإمنا  الروياين:  وقال 
ا”)4(. الوطء, فاأما اإذا تعذر عليه ب�ضبب فعليه يكون الفيئة بل�ضانه كما لو كان مري�ضً

اأو  مر�س,  من  الوطء  مينع  عذر  وباملويل  املدة,  م�ضت  “اإذا  قدامة:  ابن  وقال 
حب�س بغري حق, اأو غريه, لزمه اأن يفيء بل�سانه, فيقول: متى قدرت جامعتها”)5(.

املقدمات  القرطبي,  الوليد  اأبو  ر�سد  بن  اأحمد  بن  تبيني احلقائق, 266/2, وحممد  الزيلعي,  ينظر:   )1(
االإ�ضلمي, بريوت, ط)1(, 1408هـ, 1988م,  الغرب  دار  الدكتور حممد حجي,  املمهدات, حتقيق: 

626/1, واملاوردي, احلاوي الكبري, 386/10, والبهوتي, ك�ساف القناع, 365/5.
ينظر: الكا�ساين, بدائع ال�سنائع, 173/3.  )2(

ينظر: ابن ر�سد, املقدمات املمهدات, 626/1.  )3(
ينظر: الروياين, بحر املذهب, 237/10.  )4(

ينظر: ابن قدامة, املغني, 560/7.  )5(
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وعليه: اإن مل يقدر الزوج امل�ساب بفريو�س كورونا على الفيء بالفعل لزمه الفيء 

بالقول, وذلك ب�ضرط اأن يكون عاجًزا عن اجلماع, ودوام هذا العجز اإلى اأن مت�ضي 
مدة الإيالء, واهلل تعالى اأعلم.

املطلب الرابع
نفقة الزوجة املري�سة امل�سابة بوباء كورونا

تعريف النفقة لغة وا�سطالًحا: 

ى بالهمزة فيقال: اأنفْقتمُها, والنفقة  النفقة لغة: نَفَقِت الدراهم َنَفًقا: َنِفَدْت, ويتعدَّ

واأنَفَق  اأفنْيتمُه,  َفِني, واأنفْقتمُه:  َنَفًقا:  وَنَفَق ال�سيء  وَنَفَقات,  ِنفاٌق  ا�سم منه, وجمعها: 
ّطابها)1(. ه. ونَفَقِت ال�سلعة واملراأة َنفاًقا -بالفتح: - كرث طالبها وخمُ الرجل: فِني زادمُ

النفقة ا�سطالًحا: ما به قوام معتاد حال الآدمي دون �سرٍف)2(. اأو: هي الإدرار 

على ال�سيء مبا به يقوم بقاوؤه)3(.

نفقة الزوجة: 

اتفق الفقهاء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها متى �سّلمت نف�سها اإليه على 
الوجه املطلوب �سرًعا ومل تكن نا�سًزا)4(, كما اتفق الفقهاء على اأن الزوجة اإذا كانت 
اأو بذل هذا  مري�سة قبل النتقال اإلى بيت زوجها و�سلمت له نف�سها ت�سليًما كاماًل, 

ينظر: الرازي, خمتار ال�سحاح, �س316, والفيومي, امل�سباح املنري, �س618.  )1(
اأبو عبداهلل الورغمي التون�سي املالكي, املخت�سر الفقهي, حتقيق:  ينظر: حممد بن حممد بن عرفة   )2(
د. حافظ عبدالرحمن حممد خري, موؤ�ض�ضة خلف اأحمد اخلبتور للأعمال اخلريية, ط)1(, 1435هـ, 

2014م, 5/5.
ط)1(,  العلمية,  الكتب  دار  الفقهية,  التعريفات  الربكتي,  املجددي  االإح�ضان  عميم  حممد  ينظر:   )3(
1424هـ, 2003م, �س231, و�ضعدي اأبو حبيب, القامو�س الفقهي, دار الفكر, دم�ضق, ط)2(, 1408هـ, 

1988م, �س358.
وال�سيخ زكريا,   ,273/5 القدير, 394/4, واخلر�ضي, �ضرح خمت�ضر خليل,  الهمام, فتح  ابن  ينظر:   )4(

اأ�ضنى املطالب, 430/3, والبهوتي, ك�ساف القناع, 469/4.
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الت�سليم ويل الزوجة والزوجة ممن يوطاأ مثلها, وت�سلمها الزوج فعاًل, اأن النفقة تكون 
ت  واجبة لها عليه ولو تعذر عليه وطوؤها ملر�ضها, وكذا وجوب النفقة لها عليه اإذا ُزفَّ
اإليه وهي �ضحيحة ثم مر�ضت عنده؛ الأن اال�ضتمتاع بها من حيث اجلملة مكن وال 

تفريط من جهتها)1(.

ا  مر�ضً مري�ضة  كانت  اإذا  بها  املدخول  الزوجة  حالة  يف  الفقهاء  اختلف  ولكن 
�سديًدا ينعها من النتقال اإلى منزل الزوجية على قولني: 

وقول  واملالكية)3(,  احلنفية)2(,  عند  املذهب  وهذا  النفقة.  لها  االأول:  القول 
ال�سافعية)4(, واحلنابلة)5(.

القول الثاين: ل نفقة لها قبل النقلة فاإذا نقلت وهي مري�سة فله اأن يردها, وبه 
قال اأبو يو�سف من احلنفية)6(, و�سحنون من املالكية)7(.

اأدلة القول االأول: 

• اأن اال�ضتمتاع بها مكن, وال تفريط من جهتها واإن منع من الوطء.	

• اأن الت�ضليم يف حق التمكني من الوطء واإن مل يوجد, فقد وجد يف حق التمكني 	
والنف�ساء  احلائ�س  يف  كما  النفقة,  لوجوب  يكفي  وهذا  ال�ستمتاع,  من 

وال�سائمة �سوم رم�سان)8(.
ينظر: الكا�ساين, بدائع ال�سنائع, 19/4, والد�سوقي, حا�سية على ال�سرح الكبري, 508/2, وال�سربيني,   )1(

مغني املحتاج, 437/3, والبهوتي, دقائق اأويل النهى, 353/3.
ينظر: برهان الدين مازه, املحيط الربهاين, 521/3, وابن جنيم, البحر الرائق, 197/4.  )2(
ينظر: احلطاب, مواهب اجلليل, 502/3, والد�سوقي, حا�سية على ال�سرح الكبري, 508/2.  )3(

ينظر: زكريا بن حممد بن اأحمد بن زكريا الأن�ساري, زين الدين اأبو يحيى ال�سنيكي, الغرر البهية يف   )4(
�ضرح البهجة الوردية, املطبعة امليمنية, د.ط, د.ت, 381/4, والهيتمي, حتفة املحتاج, 441/7.

ابن  الدين  تقي  الفتوحي  علي  بن  عبدالعزيز  بن  اأحمد  بن  وحممد   ,228/8 املغني,  قدامة,  ابن  ينظر:   )5(
النجار, معونة اأويل النهى, حتقيق: عبدامللك بن عبداهلل بن دهي�س, مكتبة االأ�ضدي, د.ط, د.ت, 174/10.

ينظر: الكا�ساين, بدائع ال�سنائع, 20/4.  )6(
ينظر: اخلر�ضي, �ضرح خمت�ضر خليل, 184/4, والد�سوقي, حا�سية على ال�سرح الكبري, 508/2.  )7(

ينظر: ابن جنيم, البحر الرائق, 197/4.  )8(
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اأدلة القول الثاين: 

• اأنه مل يوجد الت�سليم الذي هو تخلية ومتكني, ولن يتحقق ذلك مع وجود املانع, 	
وهو املر�س, فل ت�ضتحق النفقة كال�ضغرية التي ال حتتمل الوطء.

• اأن الت�ضليم الذي اأوجبه العقد -وهو الت�ضليم املمّكن من الوطء- ملا مل يوجد 	
كان له األَّ يقبل الت�سليم الذي مل يوجبه العقد)1(.

الراجح:

هو القول االأول وهو وجوب النفقة؛ الأنه ال تفريط من جهتها واإن منع من الوطء, 
ولأن الت�سليم يكفي يف وجوب النفقة.

وعليه: فاإن اأ�ضيبت الزوجة بوباء كورونا وقرر االأطباء واأهل اخلربة اأن مر�ضها 
ينعها من النتقال اإلى منزل الزوجية, فاإن نفقتها واجبة على الزوج يف هذه احلالة, 

وال ت�ضقط ب�ضبب املر�س, واهلل تعالى اأعلم.

املطلب اخلام�ض
حكم ح�سانة املري�ض امل�ساب بوباء كورونا لغريه

تعريف احل�سانة لغة وا�سطالًحا: 

الَك�ْسح. وح�سن الطائر بي�سه: . 1 اإلى  الإْبط  ن: ما دون  احل�سانة لغًة: احِل�سْ

َنُة  َنِت املراأُة ولَدها َح�ضانة, وحا�ضِ ه اإلى نف�ِضه حتت جناحه. وَح�ضَ اإذا �ضمَّ
نه)2(. ن ال�سيء: جعله يف ِح�سْ : التي تقوم عليه يف تربيته. واحَت�سَ ال�سبيِّ

ي�ضلحه . ) باأموره مبا  ي�ضتقل  ال  معاقدة على حفظ من  ا�سطالًحا:  احل�سانة 

ويقيه عما ي�سره من نحو طفل, وعلى تربيته وتعهده)3(.
ينظر: الكا�ساين, بدائع ال�سنائع, 19/4.  )1(

ينظر: الرازي, خمتار ال�سحاح, �س75, والفيومي, امل�سباح املنري, �س140.  )2(
ينظر: زين الدين حممد املدعو بعبدالروؤوف بن تاج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي =  )3(
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عناية ال�سريعة االإ�سالمية باحل�سانة: 

عي�سة كرية,  الأبوين,  اأح�سان  الأولد يف  يعي�س  بالأ�سرة حتى  ال�سريعة  عنيت 
فاأمرت برعاية الولد واملحافظة على حياته و�سحته وتربيته, وتن�سئته بني الأبوين, 
الأولد  ال�سريعة  ترتك  ل  الزوجان  وينف�سل  الزوجية  َرى  العمُ تنف�سم  عندما  ولكن 
مرحلة  اإلى  ي�ضلوا  حتى  وحمايتهم؛  تربيتهم  على  تعمل  واإمنا  والت�ضرد,  لل�ضياع 
متّكنهم من العتماد على اأنف�سهم واإدراك م�ساحلهم. وقد جاءت ال�سريعة يف هذا 
الطفل  مل�سلحة  املعروف  اإلى  النفو�س  تلفت  حكيمة,  وو�سايا  �سامية  بتعاليم  الباب 

النا�سئ الذي هو ثمرة م�سرتكة بني الزوجني يهمهما اأمره)1(.

حكم احل�سانة: 

احل�ضانة واجبة �ضرًعا, الأن املح�ضون قد يهلك, اأو يت�ضرر برتك احلفظ, فيجب 
حفظه عن الهلك, فحكمها الوجوب العيني اإذا مل يوجد اإال احلا�ضن, اأو ُوجد ولكن 
قدامة:  ابن  قال  تعدد احلا�ضن)2(.  عند  الكفائي  والوجوب  ال�ضبي غريه,  يقبل  مل 
فيجب حفظه عن الهلك, كما  برتكه,  يهلك  الأنه  واجبة؛  وح�ضانته  الطفل  “كفالة 
يجب االإنفاق عليه, واإجناوؤه من املهالك ويتعلق بها حق لقرابته؛ الأن فيها والية على 

الطفل وا�ست�سحاًبا له, فتعلق بها احلق”)3(.

حكم ح�سانة املري�ض امل�ساب بوباء كورونا لغريه: 

احل�ضانة من الواليات, والغر�س منها �ضيانة املح�ضون ورعايته, وهذا ال يتاأتَّى 
تثبت  ال  خا�ضة  �ضروًطا  الفقهاء  ي�ضرتط  ولهذا  لذلك,  اأهًل  احلا�ضن  كان  اإذا  اإال 
1410هـ,  ط)1(,  القاهرة,  الكتب,  عامل  التعاريف,  مهمات  على  التوقيف  القاهري,  املناوي  ثم   =

1990م, �س141, والقامو�س الفقهي, ل�ضعدي اأبو جيب, �س93.
وال�ضنة,  الكتاب  االأوالد يف �ضوء  تربية  النبوي يف  الهدي  القحطاين,  بن وهف  بن علي  �ضعيد  ينظر:   )1(

مطبعة �ضفري, الريا�س, د.ط, د.ت, �س111, 112.
ينظر: النفراوي, الفواكه الدواين, 2 / 102.  )2(

ابن قدامة, املغني, 237/8.  )3(
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احل�ضانة اإال ملن توفرت فيه, ومن هذه ال�ضروط: اأال يكون باحلا�ضن مر�س ُمعٍد, اأو 
منّفر يتعدى �ضرره اإلى املح�ضون, كاجلذام, والرب�س و�ضبه ذلك من كل ما يتعدى 

�ضرره اإلى املح�ضون)1(.

وعليه: اإذا اأ�ضيبت االأم احلا�ضنة بوباء كورونا وقرر اأهل اخلربة واالخت�ضا�س 
ي�ضقط حقها من احل�ضانة موؤقًتا  فاإنه  للمح�ضون,  ال�ضرر  وي�ضبب  ُمعٍد  اأن مر�ضها 
ي �ضرر الوباء اإلى املح�ضون,  حلني تعافيها وزوال املر�س منها, حتى ناأمن من تعدِّ

واهلل تعالى اأعلم.

ينظر: الد�سوقي, حا�سية على ال�سرح الكبري, 528/2, وال�سربيني, مغني املحتاج, 456/3, والبهوتي,   )1(
ك�ساف القناع, 499/5.
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اخلامتة

تو�سلت يف هذا البحث اإلى النتائج التالية: 

ال يحل للطبيب وال لغريه اأن يطالب املري�س امل�ضاب بكورونا عند معاجلته . 1
بالك�سف عن عورته اإل اإذا تعذر وجود الو�سائل التي يكن بوا�سطتها حتقيق 
يقوموا  اأن  للرجال  يجوز  ل  وكذلك  للعورة,  ك�سف  بدون  الفح�س  مهمة 
يقوم  اأن  يكنه  الذي  املثيل  وجود  تعذر  اإذا  اإل  العك�س  ول  الن�ساء  بفح�س 

باملهمة املطلوبة.

اإذا كان الزوج م�ضاًبا بفريو�س كورونا, وقرر االأطباء الثقات اأهل اخلربة اأنه . 2
مر�س خموف, فيجوز نكاحه يف هذه احلالة لعموم االأدلة الدالة على جواز 

النكاح من غري تفريق بني مري�س و�سحيح.

اإذا قرر اأهل االخت�ضا�س واخلربة من االأطباء اأن االإ�ضابة بفريو�س كورونا . 3
االمتناع عن  للزوجة  ب�ضببه؛ فيجوز  تت�ضرر  اأنها  اأو  املراأة من اجلماع  متنع 
ت�سليم نف�سها لزوجها حتى ترباأ وت�سفى منه, ول يجوز للزوج اأن يجربها على 

ت�سليم نف�سها.

ق اإ�ضابة الزوج بوباء كورونا فيجب القيام بعلجه وعزله حتى ال . 4 عند حتقُّ
يت�ضبب يف نقل العدوى لزوجته, وعند اإ�ضراره على طلب اال�ضتمتاع واخللطة 

بها وحالته هكذا؛ فللزوجة االمتناع عن ذلك, ويحق لها طلب الف�ضخ.

فقد . 5 عليها,  املعقود  بزوجته  كورونا  بوباء  امل�ساب  املري�س  الزوج  خال  اإذا 
وجب لها املهر, وال اأثر ملر�ضه على خلوة النكاح.

الزوج امل�ساب بكورونا اإذا كان ي�سق عليه الت�سوية بني زوجاته يف الق�سم من . 6
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ياأذن  فاإن مل  اإحداهن,  االإقامة عند  ي�ضتاأذنهن يف  فاإنه  املر�س,  �ضدة  اأجل 
اقرتع بينهن, فاإن �سح ابتداأ الق�سم بعد ذلك.

اأن . 7 واالخت�ضا�س  اخلربة  اأهل  قرر  اإذا  كورونا  بفريو�س  امل�ضابة  الزوجة 
مر�ضها مر�س املوت اإذا خالعها زوجها يف مر�ضها باأكرث من مهرها, فلورثتها 

األَّ يعطوه اأكرث من مرياثه منها.

اإذا طلَّق املري�س امل�ضاب بوباء كورونا زوجته يف مر�ضه طلقة بائنة ثم مات, . 8
وكان اأهل اخلربة واالخت�ضا�س قرروا اأن مر�ضه مر�س موت, فاإنها يف هذه 

احلالة ترثه.

بالفعل لزمه . 9 الفيء  الزوج املويل امل�ساب بفريو�س كورونا على  اإن مل يقدر 
الفيء بالقول, وذلك ب�ضرط اأن يكون عاجًزا عن اجلماع, ودام هذا العجز 

اإلى اأن مت�سي مدة الإيالء.

مر�ضها . 10 اأن  اخلربة  واأهل  االأطباء  وقرر  كورونا  بوباء  الزوجة  اأ�ضيبت  اإن 
الزوج يف  على  واجبة  نفقتها  فاإن  الزوجية,  منزل  اإلى  النتقال  من  ينعها 

هذه احلالة, وال ت�ضقط ب�ضبب املر�س.

اإذا اأ�ضيبت االأم احلا�ضنة بوباء كورونا وقرر اأهل اخلربة واالخت�ضا�س اأن . 11
احل�ضانة  من  حقها  ي�ضقط  فاإنه  للمح�ضون,  ال�ضرر  وي�ضبب  معٍد  مر�ضها 
الوباء  ي �ضرر  تعدِّ ناأمن من  املر�س منها, حتى  تعافيها وزوال  موؤقًتا حلني 

اإلى املح�سون.
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قائمة امل�سادر واملراجع

الإمام . 1 فقه  يف  املهذب  ال�سريازي,  اإ�سحاق  اأبو  يو�سف  بن  علي  بن  اإبراهيم 
ال�ضافعي, دار الكتب العلمية, د.ط, د.ت.

اإبراهيم بن حممد بن عبداهلل بن حممد اأبو اإ�سحاق ابن مفلح, املبدع يف �سرح . 2
املقنع, دار الكتب العلمية, بريوت, ط)1(, 1418هـ, 1997م.

اإبراهيم م�سطفى واآخرون, املعجم الو�سيط, جممع اللغة العربية, دار الدعوة, . 3
د.ط.

اأبو بكر بن م�سعود بن اأحمد عالء الدين الكا�ساين احلنفي, بدائع ال�سنائع يف . 4
ترتيب ال�ضرائع, دار الكتب العلمية, بريوت, ط)2(, 1406هـ, 1986م.

ال�سهري . 5 املالكي  الدين  �سهاب  العبا�س  اأبو  عبدالرحمن  بن  اإدري�س  بن  اأحمد 
بالقرايف, الفروق, عامل الكتب, د.ط, د.ت.

ال�سهري . 6 الدين  �سهاب  العبا�س  اأبو  املالكي  عبدالرحمن  بن  اإدري�س  بن  اأحمد 
بريوت,  الإ�سالمي,  الغرب  دار  اأعراب,  �سعيد  حتقيق:  الذخرية,  بالقرايف, 

ط)1(, 1994م.
اأبو بكر البيهقي, معرفة ال�سنن والآثار, . 7 اأحمد بن احل�سني بن علي بن مو�سى 

ط)1(,  القاهرة,  املن�ضورة,  الوفاء,  دار  قلعجي,  اأمني  عبداملعطي  حتقيق: 
1412هـ, 1991م.

اأبو عبدالرحمن الن�ضائي, ال�ضنن, النا�ضر: مكتب املطبوعات . 8 اأحمد بن �ضعيب 
االإ�ضلمية - حلب, اعتنى به ورقمه و�ضنع فهار�ضه: عبدالفتاح اأبو غدة, د.ط, 

د.ت.
اأحمد بن علي بن حممد بن اأحمد بن حجر اأبو الف�سل الع�سقالين, بلوغ املرام . 9

من اأدلة الأحكام, حتقيق وتخريج وتعليق: �سمري بن اأمني الزهري, دار الفلق, 
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الريا�س, ط)7(, 1424 هـ.
اأحمد بن غامن )اأو غنيم( بن �سامل ابن مهنا, �سهاب الدين النفراوي الأزهري . 10

املالكي, الفواكه الدواين على ر�ضالة ابن اأبي زيد القريواين, دار الفكر, د.ط, 
1415هـ, 1995م.

اللغة, . 11 مقايي�س  الرازي,  احل�سني  اأبو  القزويني  زكرياء  بن  فار�س  بن  اأحمد 
حتقيق: عبدال�سالم حممد هارون, دار الفكر, 1399هـ, 1979م.

اأحمد بن حممد اأبو العبا�س اخللوتي, ال�ضهري بال�ضاوي املالكي, بلغة ال�ضالك . 12
الأقرب امل�ضالك, دار املعارف, د.ط, د.ت.

العبا�س الفيومي ثم احلموي, امل�سباح املنري يف . 13 اأبو  اأحمد بن حممد بن علي 
غريب ال�ضرح الكبري املكتبة العلمية, بريوت, د.ط, د.ت.

بابن . 14 املعروف  الدين  جنم  العبا�س  اأبو  االأن�ضاري  علي  بن  حممد  بن  اأحمد 
الرفعة, كفاية النبيه يف �سرح التنبيه, حتقيق: جمدي حممد �سرور با�سلوم, دار 

الكتب العلمية, ط)1(, 2009م.
املنهاج, . 15 �سرح  يف  املحتاج  حتفة  الهيتمي,  حجر  بن  علي  بن  حممد  بن  اأحمد 

املكتبة التجارية الكربى, م�ضر, د.ط, 1983م.
دار . 16 وعمرية,  قليوبي  الربل�سي عمرية, حا�سيتا  واأحمد  القليوبي  �سالمة  اأحمد 
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بوالق, القاهرة, ط)1(, 1313هـ.
الظاهري, . 44 القرطبي  الأندل�سي  حممد  اأبو  حزم  بن  �سعيد  بن  اأحمد  بن  علي 

املحلى باالآثار, دار الفكر, بريوت, د.ط, د.ت
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1998م.

علي بن عمر بن اأحمد بن مهدي بن م�سعود بن النعمان بن دينار اأبو احل�سن . 47
عبداملنعم  ح�ضن  االأرنوؤوط,  �ضعيب  حتقيق:  ال�ضنن,  الدارقطني,  البغدادي 
�ضلبي, عبداللطيف حرز اهلل, اأحمد برهوم, موؤ�ض�ضة الر�ضالة, بريوت, ط)1(, 
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العلمية, بريوت, ط)1(, 1403هـ, 1983م.
ال�ضهري . 49 البغدادي,  الب�ضري  اأبو احل�ضني  علي بن حممد بن حممد بن حبيب 

ال�ضيخ عادل  ال�ضيخ علي حممد معو�س -  الكبري, حتقيق:  باملاوردي, احلاوي 
اأحمد عبداملوجود, دار الكتب العلمية, بريوت, ط)1(, 1419هـ, 1999م.

عمر بن علي بن اأحمد �سراج الدين ابن امللقن ال�سافعي امل�سري, البدر املنري . 50
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العلمية, 1424هـ, 2004م.

املبارك بن حممد بن حممد بن حممد بن عبدالكرمي جمد الدين اأبو ال�سعادات . 52
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حممد اأمني بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدم�سقي احلنفي, رد املحتار على . 53

الدر املختار, دار الفكر, بريوت, ط)2(, 1412هـ, 1992م.
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حممد بن يزيد اأبو عبداهلل ابن ماجه القزويني, ال�سنن, حتقيق: حممد فوؤاد . 73
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