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ت��صدَّى ھ��ذا البح��ث لبی��ان حقیق��ة وب��اء كورون��ا الم��ستجد ، وبی��ان الحك��م ال��شرعي ف��ي           
لح��ج، وق��د انطل��ق    م��سائل العب��ادات م��ن أحك��ام الطھ��ارة وال��صالة والزك��اة وال��صوم وا       

البح����ث م����ن الت����صور الحقیق����ي لطبیع����ة الوب����اء؛ بن����اء عل����ى التق����اریر والمعلوم����ات        
الموثق�����ة ل�����دى منظم�����ة ال�����صحة العالمی�����ة ووزارة ال�����صحة الم�����صریة ، ث�����م دراس�����ة  
الم�����سائل دراس�����ة ش�����رعیة م�����ع األخ�����ذ بع�����ین االعتب�����ار آلراء المؤس�����سات العلمی�����ة     

، ومجم����ع البح����وث اإلس����المیة،   ال����شرعیة كھیئ����ة كب����ار العلم����اء ب����األزھر ال����شریف     
ولجن���ة الفت���وى ، ودور اإلفت���اء ف���ي م���صر والع���الم ، وق���د ان���تھج البح���ث طریق���ة الفق���ھ    
المق��ارن ف��ي جم��ع اآلراء ، وإقام��ة األدل��ة ومناق��شة م��ا یحت��اج منھ��ا إل��ى مناق��شة، كم��ا           
ُعن���ي البح���ث ب���التخریج الفقھ���ي لھ���ذه النازل���ة، وراع���ى الواق���ع ، وج���نح إل���ى التی���سیر       

مق���صد م���ن مقاص���د ال���شریعة ال���سمحة ف���ي االختی���ارات الفقھی���ة واعتب���ار         ال���ذي ھ���و  
الحف����اظ عل����ى ال����نفس م����ن أولوی����ات ال����شرع الحنی����ف، وأس����أل اهللا تب����ارك وتع����الى أن 

  .ینفع بھ كاتبھ وأن یجعلھ حجة لنا ال علینا إنھ نعم المولى ونعم النصیر

 ص�الة ، ة فقھیة تطبیقی�ة  جائحة كورونا ، وأثرھا على العبادات، دراس       :الكلمات المفتاحیة 
  .الكحول طھارة، الجماعة
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Abstract: 

Research Summary: This research dealt with the statement of 
the reality of the new Corona epidemic, and the statement of 
Sharia ruling on matters of worship from the provisions of 
purity, prayer, zakat, fasting and pilgrimage, and the research 
started from the real perception of the nature of the epidemic; 
Based on the reports and information documented by the 
World Health Organization and the Egyptian Ministry of 
Health, then studying the issues is a legal study taking into 
account the views of legitimate scientific institutions such as 
the Senior Scholars Authority in Al-Azhar, the Islamic 
Research Academy, the Fatwa Committee, and the role of 
Fatwa in Egypt and the world. The research has adopted the 
method of jurisprudence Comparative in collecting opinions, 
establishing evidence and discussing what needs from it to 
discuss, as the research meant by the juristic graduation of 
this descending, and took into account the reality, and 
delinquency to facilitation, which is one of the purposes of 
tolerant Sharia in jurisprudential choices and considering self-
preservation as a priority of the true Sharia, and I ask God 
Blessed The Almighty helps his writer and make him an 
excuse for us, no we should not. He is the blessing of the 
Lord and the blessing of the supporter. 
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  املقدمة

الحم���د هللا رب الع���المین، وال���صالة وال���سالم عل���ى أش���رف المرس���لین وخ���اتم النبی���ین،         
  :سیدنا محمد صلى اهللا علیھ وسلم  وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعد

 فق���د أدت جائح���ة كورون���ا إل���ى كثی���ر م���ن اآلث���ار الت���ي ل���م تعت���دھا الب���شریة، فف���ي فت���رة  
اجت��اح الوب��اء معظ���م دول الع��الم وت��صاعدت وتی��رة اإلص���ابة ب��ھ، وت��أثرت ب���ھ        وجی��زة  

جمی���ع من���احي الحی���اة، ف���أغلق الحرم���ان ال���شریفان ، ومن���ع الط���واف بالبی���ت ف���ي وق���ت   
م���ا ، وتعطل���ت كثی���ر م���ن األن���شطة االقت���صادیة، وث���ارت كثی���ر م���ن األس���ئلة الفقھی���ة         

ع التواص���ل االجتم���اعي الت���ي تم���س حی���اة الن���اس، وق���د ام���تألت شاش���ات التلف���از ومواق���  
بالغ���ث وال���سمین ب���ین الت���ساھل ال���ذي ی���صل إل���ى ح���دِّ التف���ریط، وب���ین الت���شدد ال���ذي           

  .یصل إلى حد العنت والمشقة

وق���د اس���تعنت ب���اهللا تع���الى ف���ي إع���داد ھ���ذا البح���ث إلع���داد رؤی���ة أزھری���ة تنطل���ق م���ن      
الت���صور الحقیق���ي لطبیع���ة الوب���اء وبن���اء األحك���ام ال���شرعیة بن���اء ص���حیحا ف���ي ض���وء       

لن����صوص ال����شرعیة ، وأق����وال الفقھ����اء م����ع مالحظ����ة الواق����ع ، وأس����ال اهللا تع����الى أن ا
  .یوفقني لما یحبھ ویرضاه

  : أھمیة الموضوع

ال ش��ك أن دراس��ة الن��وازل ب��صفة عام��ة فری��ضة الوق��ت عل��ى الب��احثین وط��الب العل��م          
ال���شرعي لتوض���یح الحك���م الفقھ���ي ، وم���ع أھمی���ة الموض���وع ومنع���ا لت���شتت الجھ����ود          

  :ار على آثار جائحة كورونا على العبادات لما یليوقع االختی

  .أھمیة العبادات فھي الغایة من خلق اإلنسان .١

إب����راز وج����ھ الجم����ال ف����ي الت����شریع اإلس����المي وال����ذي اعتب����ر الحف����اظ عل����ى     .٢
ال���نفس م���ن مقاص���ده ، وس���مح ب���الترخص ف���ي كثی���ر م���ن الواجب���ات مراع���اة          

  .لھذا المقصد النبیل

  .عاناة عن الناستفعیل دور الزكاة في تخفیف الم .٣

  :سبب اختیار الموضوع

  :وقع اختیاري لھذا الموضوع ألسباب منھا

الم���سارعة إلیج���اد الحل���ول ال���شرعیة لھ���ذا النازل���ة ؛ قیام���ا بح���ق البی���ان ال���ذي        .١
  .أخذه اهللا على كل من تعلم علما
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إظھ��ار وج��ھ م��ن وج��وه الجم��ال ف��ي الفق��ھ اإلس��المي م��ن حی��ث قبول��ھ ل��آلراء             .٢
 .الختیار منھا اآلن لحل مشكالت الواقعالمتعددة والتي یتم ا

 .بیان عظمة الفقھ اإلسالمي ومسایرتھ للواقع وقدرتھ على حل المشكالت .٣

 دح���ض افت���راءات أع���داء ال���دین، ال���ذین یتھم���ون الفقھ���اء ب���الغرق ف���ي أب���واب       .٤
 .الحیض والنفاس والعجز عن مواجھة النوازل والمستجدات

 .ث وفق منھج علمي منضبطإثراء المكتبة الفقھیة بتناول مسائل البح .٥

  :الدراسات السابقة

ال ت��زال جائح��ة كورون��ا حت��ى وق��ت الف��راغ م��ن ھ��ذا البح��ث قائم��ة ، ویت��سابق         
الب���احثون ف���ي وض���ع الدراس���ات واألبح���اث ال���شرعیة، ولك���ن حت���ى االنتھ���اء م���ن        
كتاب����ة ھ����ذا البح����ث ل����م أظف����ر ببح����ث أك����ادیمي ف����ي موض����وع البح����ث، وإن ك����ان  

ل����شرعیة  إس����ھامات ف����ي بی����ان األحك����ام المتعلق����ة   لجمی����ع الھیئ����ات والمؤس����سات ا 
بھ���ذه الجائح���ة لك���ن عل���ى طریق���ة الفت���وى الت���ي ُتعن���ى ببی���ان الحك���م ال���شرعي م���ع      
اإلش����ارة إل����ى ال����دلیل دون استق����صاء أو رد عل����ى المخ����الف ، وق����د كان����ت ھ����ذه        
الفت���اوى ن���صب الع���ین عن���د إع���داد ھ���ذا البح���ث، كم���ا زخ���رت ال���صحف والمواق���ع     

ن المق���االت الفقھی���ة، وق���د ت���م االط���الع عل���ى ج���زء كبی���ر       اإللكترونی���ة بالعدی���د م���  
  .منھا

  :منھج البحث

  – إن شاء اهللا    یتمثل فیما یلي -المنھج الذي سأتبعھ في البحث

الم��نھج الوص��في؛ حی��ث أق��وم بتوص��یف الم��سألة مح��ل الدراس��ة كم��ا ھ��ي ل��دي          .١
المتخص���صین س���واء كان���ت ف���ي مج���ال الط���ب أو الكمی���اء أو الواق���ع، ث���م أنتق���ل  

  .  الدراسة الوصفیة إلى الدراسة الفقھیة لمعرفة الحكم الشرعيمن 

الم��نھج المق��ارن؛ حی��ث أق��وم بدراس��ة الم��سائل موض��وع البح��ث دراس��ة فقھی��ة           .٢
مقارن���ة ب���ین الم���ذاھب الفقھی���ة المعتب���رة، وأرج���ح بینھ���ا عل���ى وف���ق ق���وة ال���دلیل 

  .ورعایة المقاصد والمصالح التي ھي من أسس التشریع

م���ي؛ حی���ث ال أكتف���ي ب���سرد الن���صوص بع���د جمعھ���ا ، إنم���ا    م���نھج التحلی���ل العل .٣
  .أقوم بالتفاعل معھا ، وتحلیلھا تحلیال علمیا الستنتاج نتائج صحیحة منھا

م����نھج التخ����ریج الفقھ����ي؛ حی����ث أرد الف����روع الت����ي ل����م ین����صوا علیھ����ا عل����ى      .٤
  .نظیرھا من الفروع، أو على ما یتفق معھا في المعنى
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  . نفسھتوثیق األقوال من كتب أھل المذھب .٥

  .الترجیح، مع بیان سببھ، وذكر ثمرة الخالف إن وجدت .٦

االعتم���اد عل���ى أمھ���ات الم���صادر والمراج���ع األص���یلة ف���ي التحری���ر والتوثی���ق      .٧
  .والتخریج والجمع

  .ترقیم اآلیات وبیان سورھا .٨

 إن ل��م تك��ن ف��ي   –تخ��ریج األحادی��ث وبی��ان م��ا ذك��ره أھ��ل ال��شأن ف��ي درجتھ��ا        .٩
  .الصحیحین أو أحدھما

  :خطة البحث

  :تم تقسیم ھذا البحث إلى مقدمة وتمھید وخمسة مباحث، وخاتمة وھي كالتالي

فأتن���اول فیھ���ا أھمی���ة الموض���وع، وس���بب اختی���اره، والدراس���ات ال���سابقة،    : أم���ا المقدم���ة
  .والمنھج المتبع في البحث

 .فیروس كورونا وأعراض اإلصابة بھ ، ونصائح الوقایة منھحقیقة : والتمھید أتناول فیھ

  .أثر جائحة كورونا على األحكام الفقھیة المتعلقة بالطھارة :  األول المبحث

  : وفیھ ثالثة مطالب 

  .حكم تعقیم الثیاب والمساجد بالكحول: المطلب األول

المطل���ب الث���اني كیفی���ة طھ���ارة األطق���م الطبی���ة العامل���ة ف���ي مست���شفیات الع���زل     
   .الصحي

  .تغسیل المتوفى بكورونا : المطلب الثالث

  .أثر جائحة كورونا على األحكام الفقھیة المتعلقة بالصالة : الثاني  المبحث 

  :وفیھ ستة مطالب

  .صیغة األذان في ظل منع إقامة صالة الجماعة: المطلب األول 

  .أداء صلوات الجماعة والجمعة في ظل تفشي وباء كورونا: المطلب الثانى

  .التباعد بین المصلین بسبب وباء كورونا: المطلب الثالث
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  .الصالة مع ارتداء الكمَّامة: المطلب الرابع

  .حكم االقتداء باإلمام عبر البث المباشر: المطلب الخامس

  .صالة الغائب على المتوفى بكورونا: المطلب السادس

أثر جائحة كورونا المستجد على األحكام الفقھیة المتعلقة : المبحث الثالث
  بالصوم

  :وفیھ خمسة مطالب

  .طر في رمضان لعموم األصحاء بسبب الوباءالف: المطلب األول

  .الفطر لمصابي كورونا: المطلب الثاني

  .الفطر بسبب نصیحة الطبیب غیر المسلم: المطلب الثالث

  .الترخص بالفطر لألطقم الطبیة: المطلب الرابع

أث����ر أخ����ذ العین����ات للتحلی����ل والم����سحات عل����ى ص����حة       : المطل����ب الخ����امس 
  .الصوم

  األحكام الفقھیة المتعلقة بالزكاةة كورونا على أثر جائح: المبحث الرابع

 :وفیھ خمسة مطالب

  .تعجیل زكاة المال لمواساة المتضررین بوباء كورونا: المطلب األول

 .تأخیر زكاة المال في ظل الوباء: المطلب الثاني

إخ���راج زك���اة للم���ال للق���ادرین عل���ى الك���سب، وال���ذین انقطع���ت        : المطل���ب الثال���ث 
  .وروناأعماھم بسبب وباء ك

 .إسقاط الدین عن الزكاة بسبب الوباء: المطلب الرابع

توجی���ھ زك���اة الم���ال للمؤس���سات الطبی���ة الت���ي تعتن���ي بم���صاب      : المطل���ب الخ���امس 
 .كورونا
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  .أثر جائحة كورونا على األحكام الفقھیة المتعلقة بالحج : المبحث الخامس 

  :وفیھ خمسة مطالب

  .أداء الحج في ظل الوباء: المطلب األول

اإلح���صار ب���سب تعلی���ق العم���رة، أو ع���دم تحق���ق ض���وابط أداء  : المطل���ب الث���اني
 .المناسك

  .اشتراط التحلل من اإلحصار عند اإلحرام: المطلب الثالث

 .ارتداء الكمامة أثناء اإلحرام للرجال والنساء: المطلب الرابع

  .مناسك الحج وإمكانیة تطبیق اإلجراءات االحترازیة: المطلب الخامس

  .  وفیھا نتائج البحث ، والمصادر، والفھارس :الخاتمة
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  التمهيد 

 ، وأعراض اإلصابة به ، ونصائح الوقاية منه حقيقة فريوس كورونا

ُتع���دُّ جائح���ة كورون���ا م���ن الج���وائح الخطی���رة الت���ي تھ���دد الب���شریة، وتكم���ن خط���ورة       
  : ھذه الجائحة في بعض النقاط

     ب بل��دان الع��الم، ف��ال ُیعل��م   م��ن حی��ث االنت��شار الجغراف��ي، وال��ذي ش��مل أغل��
  . وباء بلغ في سرعة انتشاره، وقوة تأثیره مثل ھذا الوباء- من قبُل-

          م��ن حی��ث قبول��ھ ال��سریع لالنت��شار عب��ر األش��خاص والمقتنی��ات واألس��طح
  .الجامدة

   م���ن حی���ث خفائ���ھ؛ حی���ث یبق���ى فت���رة ح���ضانة ال تظھ���ر عل���ى الم���صاب ب���ھ
من����ھ؛ حی����ث ال تك����اد أع����راض اإلص����ابة مم����ا یزی����د م����ن أعب����اء التع����افي  

  .تظھر أعراضھ إال بعد تمكنھ ممن أصیب بھ

     م���ن حی���ث ع���دم اھت���داء الب���شریة إل���ى ع���الج فعَّ���ال لھ���ذا الوب���اء ، وقدرت���ھ
  .على التحوُّر

وم��ن الم��سلَّم ب��ھ أن الحك��م عل��ى ال��شيء ف��رع ع��ن ت��صوره، ولم��ا ك��ان مق��صود البح��ث        
ض الحق��ائق ح���ول  بی��ان أث��ر فی��روس كورون��ا عل��ى العب��ادات ف���ال ب��د م��ن توض��یح بع��          

طبیع������ة ھ�������ذا الفی�������روس، وأع�������راض اإلص������ابة ب�������ھ، والن�������صائح الت�������ي أعلنھ�������ا   
  .المتخصصون بشأن التعامل معھ

  :حقیقة فیروس كورونا: أوال 

من البدھي لدى المتخصصین في الفیروسات أن ھناك فرقا بین الفیروس، وبین المرض 
طلحات التي یجري الناشئ بسبب ھذا الفیروس، ومن المناسب التعریف ببعض المص

  . تداولھا عند التعرض لھذا الوباء

 "ھي كلمة انجلیزیة " : كورونا "Crown " تاج: ومعناھا.  

 ھو مصطلح یشیر إلى عائلة الفیروسات التي تسبب مشاكل في : فیروس كورونا
الجھاز التنفسي، والتي تنتقل من الحیوان إلى اإلنسان، والفیروسات التاجیة ھي 

 .ن الفیروسات التي تصیب الرئة والجھاز التنفسيمجموعة كبیرة م
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 تتراوح أعراض اإلصابة بھ ھو مرض ُیسببھ فیروس كورونا، و : ١٩- مرض كوفید
ما بین نزالت البرد إلى أمراض أكثر خطورة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسیة 

MERS ومتالزمة االلتھاب الرئوي الحاد SARS)١(. 

 بھذا االسم من ِقبل منظمة الصحة العالمیة بالتنسیق مع وقد تم تسمیة ھذا المرض
  .)٢(ICTVاللجنة الدولیة لتصنیف الفیروسات 

  Disease Virus  Corona ٢٠١٩ ھو اختصار لـ ١٩-COVIDومصطلح
   .٢٠١٩المرض الذي یسببھ فیروس كورونا عام : ومعناه

ذلك عن طریق أخذ وقد تم تسمیة ھذا المرض على طریقة النحت في اللغة العربیة و
 اختصارا لكورونا COفالحرفان : حرف من كل كلمة لإلشارة إلى المعنى الحقیقي 

Coronaو ،VI إشارة إلى كلمة فیروس  Virusو ،D اختصارا لكلمة مرض 
Disease العام الذي ظھر فیھ الفیروس ألول ٢٠١٩ إلى سنة ١٩، فیما یرمز الرقم ،

  .)٣(مرة 

  :یروس كوروناأعراض اإلصابة بف: ثانیا

 ف���ي الحم���ى واإلرھ���اق وال���سعال ١٩-تتمث���ل األع���راض األكث���ر ش���یوعًا لم���رض كوفی���د 
الج����اف، وق����د یع����اني بع����ض المرض����ى م����ن اآلالم واألوج����اع، أو احتق����ان األن����ف، أو  

وع���ادة م���ا تك���ون ھ���ذه األع���راض خفیف���ة وتب���دأ     . الرش���ح، أو أل���م الحل���ق، أو اإلس���ھال  
س بالع����دوى دون أن تظھ����ر عل����یھم أي  ف����ي الزی����ادة ت����دریجیًا ، وی����صاب بع����ض الن����ا 

م���ن  % ٨٠ویتع���افى معظ���م األش���خاص نح���و    . أع���راض ودون أن ی���شعروا ب���المرض  
الم���رض دون الحاج���ة إل���ى ع���الج خ���اص، وت���شتد ح���دة الم���رض ل���دى ش���خص واح���د      

 ؛حی���ث یع��انون م���ن ص���عوبة  ١٩- أش���خاص ی���صابون بع��دوى كوفی���د ٦تقریب��ًا م���ن ك��ل   
األش���خاص الم���صابین بم���شكالت طبی���ة   وت���زداد احتم���االت إص���ابة الم���سنین و  . الت���نفس

أساس����یة مث����ل ارتف����اع ض����غط ال����دم أو أم����راض القل����ب أو داء ال����سكري، ب����أمراض         
وینبغ����ي . م����ن األش����خاص ال����ذین ُأص����یبوا ب����المرض % ٢وق����د ت����وفى نح����و  . وخیم����ة

لألش���خاص ال���ذین یع���انون م���ن الحم���ى وال���سعال وص���عوبة الت���نفس التم���اس الرعای���ة         
  .الطبیة

                                                           

:                موق����������������������������������ع أطب����������������������������������اء ب����������������������������������ال ح����������������������������������دود ، راب����������������������������������ط  )١(
 https://www.msf.org/ar/%D٨١٪٩٪D٨٪٩A    

  : موقع منظمة الصحة العالمیة ، رابط )٢(
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
٢٠١٩/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-covid-٢٠١٩- 

:  موق����������������������ع الیونی����������������������سیف الت����������������������ابع لألم����������������������م المتح����������������������دة ، راب����������������������ط    )٣(
https://www.unicef.org/ar/%D٨١٪٩٪D٩٪ 
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  :انتشار فیروس كورونا

ن أن ی�����صاب األش�����خاص بع�����دوى فی�����روس كورون�����ا ع�����ن طری�����ق األش�����خاص  یمك�����
ویمك���ن للم���رض أن ینتق���ل م���ن ش���خص إل���ى ش���خص   . اآلخ���رین الم���صابین ب���الفیروس 

ع����ن طری����ق الُقطی����رات ال����صغیرة الت����ي تتن����اثر م����ن األن����ف أو الف����م عن����دما ی����سعل       
 أو یعط����س، وتت����ساقط ھ����ذه الُقطی����رات عل����ى ١٩-ال����شخص الم����صاب بم����رض كوفی����د

ویمك�����ن حینھ�����ا أن ی�����صاب األش�����خاص    . س�����طح المحیط�����ة بال�����شخص  األش�����یاء واأل
 عن����د مالم����ستھم لھ����ذه األش����یاء أو األس����طح ث����م لم����س  ١٩-اآلخ����رون بم����رض كوفی����د

 إذا ١٩-عین���یھم أو أنفھ���م أو فمھ���م، كم���ا یمك���ن أن ی���صاب األش���خاص بم���رض كوفی���د     
تنف����سوا الُقطی����رات الت����ي تخ����رج م����ن ال����شخص الم����صاب ب����المرض م����ع س����عالھ أو       

م��ن األھمی��ة بمك��ان االبتع��اد ع��ن ال��شخص الم��ریض بم��سافة تزی��د عل��ى        ول��ذا ف. زفی��ره
  . أقدام٣متر واحد 

  :نصائح المنظمات الطبیة لتفادي اإلصابة بفیروس كورونا: ثالثا

من���ذ ظھ���ور فی���روس وتت���والى الن���صائح الطبی���ة ب���شأن  الوقای���ة م���ن اإلص���ابة بھ���ذا       
  :الوباء ومنھا

 . ثانیة٤٠مدة غسل الیدین بالماء والصابون بشكل مستمر ل .١

اس����تخدام المطھ����رات الكحولی����ة ف����ي تطھی����ر األغ����راض الت����ي یت����داولھا      .٢
  .الناس كمقابض األبواب والمقاعد 

  .االبتعاد عن المرضى والبیئة المحیطة بھم .٣

ض��رورة ارت���داء الكمام���ة عن���د مخالط���ة األش���خاص ، والتأك���د م���ن تغطی���ة   .٤
 .الفم واألنف عند ارتداء الكمامة

 .بالبیت ما أمكنتجنب التجمعات، والمكث  .٥

 . تجنب التعامل مع الحیوانات دون وقایة .٦

الح���رص عل���ى النظاف���ة ب���شكل م���ستمر، وع���دم مالم���سة العین���ین واألن���ف     .٧
  .)١(والفم بالید ما أمكن

  

                                                           

  :موقع رئاسة مجلس الوزراء لحكومة جمھوریة مصر العربیة ، رابط )١(
https://www.care.gov.eg/EgyptCare/Index.aspx. 
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  املبحث األول

  األحكام الفقهية املتعلقة بالطهارة

  : وفیھ ثالثة مطالب 

  المطلب األول

  .حكم تعقیم الثیاب والمساجد بالكحول

  :لب الثانيالمط

  .كیفیة طھارة األطقم الطبیة العاملة في مستشفیات العزل الصحي

  :المطلب الثالث

  .تغسیل المتوفى بكورونا 
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 اطب اول

 م ادن واب وان ول

طھ����ارة :  عل����ى أن م����ن ش����روط ص����حة ال����صالة)١(اتف����ق الفقھ����اء ف����ي الجمل����ة
نظم���ات الطبی���ة ب���ضرورة تعق���یم الب���دن  ، وحی���ث أوص���ت الم)٢(الب���دن والث���وب والمك���ان

والثی���اب والمك���ان ب���المطھرات، ومنھ���ا الكح���ول، ف���ال ب���د بی���ان م���ن بی���ان حك���م ال���صالة  
  .مع ھذا الكحول

ولم���ا ك���ان الحك���م عل���ى ال���شيء فرع���ا ع���ن ت���صوره ف���ال ب���د م���ن بی���ان حقیق���ة     
الكح���ول، وتركیب���ھ الكمی���ائي حت���ى یك���ون الحك���م ال���شرعي بالطھ���ارة م���ن عدم���ھ مبنی���ا    

  .ر صحیحعلى تصو

  :حقیقة الكحول المستخدم في التعقیم

الكح����ول مرك����ب كیمی����ائي، ل����ھ ص����فات وخ����صائص معین����ة، فھ����و مك����ون م����ن ذرات   
الكرب�����ون وذرات الھی�����دروجین، وتنتھ�����ي بمجموع�����ة م�����ن الھیدروك�����سیل، والكح�����ول  
الم���ستخدم ف���ي التعق���یم ھ���و الكح���ول اإلیثیل���ي، ویتك���ون م���ن تحلی���ل الم���واد ال���سكریة           

ھ، أو تحلی����ل الم����واد الن����شویة الموج����ودة ف����ي ال����شعیر، وذل����ك    الموج����ودة ف����ي الفواك���� 
بإض��افة الخمی��رة إلیھ��ا بكمی��ة معین��ة، ف��ي درج��ة ح��رارة معین��ة، فیح��دث التخم��ر ال��ذي          

   .)٣(ھو تكوین الكحول

األش���ربة الت���ي بھ���ا كمی���ة م���ن   : والكح���ول ھ���و روح الخم���ر، ب���ل ُتع���رَّف الخم���ر بأنھ���ا   
، والكح����ول أو )٥(اد لمن����ع ش����ربھ ، وأحیان����ا ت����ضاف للكح����ول بع����ض الم����و  )٤(الكح����ول

ھ��و م��ا ین��شأ ع��ن ش��رب الخم��ر م��ن ص��داع وس��كر؛ ألن��ھ یغت��ال العق��ل، وق��د       " : الغ��ول"
َل��ا ِفیَھ���ا َغ��ْوٌل َوَل��ا ُھ���ْم    نف��ى اهللا ع��ز وج���ل ھ��ذه ال��صفة ع���ن خم��ر الجن��ة، ق���ال تع��الى       

  .)٦(َّ ] ٤٧: الصافات[﴾ ََّعْنَھا ُیْنَزُفوَن 

                                                           

ب��ن جبی��ر واب��ن أب��ي لیل��ى أن طھ��ارة الثی��اب لی��ست ش��رطا ل��صحة     وی��روى ع��ن اب��ن عب��اس وس��عید ا )١(
 .١/٧٥٠:المغني. الصالة

 .٧٥٠/ ١:،والمغني١٣١/ ٣:،والمجموع ٤٧٠/ ١: ، ومواھب الجلیل ١٨٦/ ١:بدائع الصنائع  )٢(
حسن بن محمد الحازمي، الطبعة الثانیة، دار / محمد إبراھیم الحسن، ود/ أسس الكیمیاء العضویة، د   ) ٣(

 . ٢٠٧: م ص١٩٩٧ھـ ١٤١٧یجي للنشر والتوزیع سنة الخر
 .٢٢:  الخمر بین الطب والفقھ)٤(

:  راب�����������ط )٥( https://medicalguidelines.msf.org/viewport/EssDr/arabic/ethyl-
alcohol-ethanol-٥١٤٢٤٩٢٠.html 

عب��د ال��سالم عب��د ال��شافي محم��د، :  ، تحقی��ق المح��رر ال��وجیز ف��ي تف��سیر الكت��اب العزی��ز الب��ن عطی��ة  )٦(
 .٤٧٢/ ٤: ھـ١٤٢٢ -األولى :  بیروت، الطبعة–دار الكتب العلمیة : الناشر
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ة خفیف���ة ودقیق���ة، وھ���ي موج���ودة ف���ي    وق���د أك���د المتخص���صون عل���ى أن الكح���ول م���اد    
أغل��ب الم��واد بطبیعتھ��ا بن��سب متفاوت��ة، وت��دخل ف��ي تركی��ب معظ��م الم��واد الكیمیائی��ة،           

ھ�����و الكح�����ول اإلیثیل�����ي النق�����ي    : وأن الكح�����ول الم�����ستعمل ف�����ي األغ�����راض الطبی�����ة   
الم���ستخلص بط���رق كیمیائی���ة، ول���یس الكح���ول الم���ستخرج م���ن الخم���ر، وھ���و س���ائل          

و أخ��ف م��ن الم��اء، ول��یس ل��ھ طع��م ویتفاع��ل م��ع الم��ادة         س��ریع االش��تعال والتبخ��ر وھ��   
  .)١(المذابة فیھ بسرعة، ولھ قدرة فائقة على قتل الجراثیم والفیروسات

وتب���ین م���ن ھ���ذا أن الحك���م عل���ى الكح���ول م���ن حی���ث الطھ���ارة والنجاس���ة ت���ابع للحك���م        
  .على الخمر ؛ ألن الكحول ھو روح الخمر وجوھرھا

ر ورة اط  ءآراء ا  

  :اختلف الفقھاء في نجاسة الخمر وطھارتھا على قولین

، )٢( أن الخم����ر نج����سة ، وھ����و م����ذھب جمھ����ور الفقھ����اء م����ن الحنفی����ة      :الق����ول األول 
 وُحك����ي )٦( ، واخت����اره اب����ن ح����زم الظ����اھري  )٥(، الحنابل����ة)٤(، وال����شافعیة)٣(والمالكی����ة

  .)٧(اإلجماع على ذلك 

 ق����ال ربیع����ُة ال����رأي، واللی����ث ب����ن س����عد،    وب����ھ أن الخم����ر ط����اھرة ،  :الق����ول الثَّ����اني 
، )١٠(  ، واخت���������اره ال���������شوكانيُّ)٩( ، وھ���������ذا ق���������ول داود الظ���������اھريِّ )٨(والمزن���������يُّ 
  .)١١(والصنعاني

وا دا  

  :أدلة أصحاب القول األول

                                                           

مجل���ة مجم���ع الفق���ھ محم��د عل���ي الب���ار،  / الكح��ول والمخ���درات والمنبھ���ات ف���ي الغ���ذاء وال���دواء، د  ) ١(
 .١٣/٣٣١:اإلسالمي

  .٥٧٠/ ٢: مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر )٢(
 .١٤٦/ ٣:، وبدایة المجتھد ونھایة المقتصد ٤٤٢/ ١:المقدمات الممھدات )٣(
 .٥٦٣/ ٢: المجموع شرح المھذب  )٤(
 .١٠٦/ ١: شرح منتھى اإلرادات  )٥(
 .١٨٨/ ١: المحلى باآلثار )٦(
: والبنایة، ٥٦٣/ ٢:  ،المجموع شرح المھذب     ٢٤٥/ ١: ا في الموطأ من المعاني واألسانید     التمھید لم  )٧(

١/٤٤٧.  
  .٦/٢٨٨:تفسیر القرطبي  )٨(
  .٥٦٣/ ٢:المجموع شرح المھذب )٩(
 .٢٥: ص: السیل الجرار المتدفق على حدائق األزھار )١٠(
 .٤/ ٢: سبل السالم )١١(
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بجمل��ة م��ن األدلَّ��ة، ومنھ��ا    اس��تدل الجمھ��ور عل��ى م��ا ذھب��وا إلی��ھ م��ن نجاس��ة الخم��ر        
  :ما یلي

  :بمن الكتا: أوًَّلا

﴿َیاَأیَُّھ���ا الَّ���ِذیَن آَمُن���وا ِإنََّم���ا اْلَخْم���ُر َواْلَمْی���ِسُر َواْلَأْن���َصاُب َواْلَأْزَل���اُم    :  قول���ھ تع���الى -١
 . )١(ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْیَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن﴾ 

ي ع��رف   أنَّ اهللا س��بحانھ وتع��الى وص��فھا بأنَّھ��ا رج��س، وال��رِّجس ف��       :وج��ھ الدَّالل��ة 
   .)٢(النَّجس: الشرع ھو

 .)٣(﴿ َوَسَقاُھْم َربُُّھْم َشَراًبا َطُھوًرا ﴾ : قولھ تعالى -٢

 أنھ��ا ل��و كان��ت ط��اھرة لف��ات االمتن��ان بك��ون ش��راب اآلخ��رة طھ��ورا       :وج��ھ الدَّالل��ة 
  . ، ویفھم منھ أنَّ خمر الدنیا لیست طاھرة)٤(

  :من السُّنَّة: ثانًیا

ی��ا رس��وَل اهللا، إنَّ��ا ب��أرٍض أھُلھ��ا   :هللا عن��ھ ق��ال رض��ي ا ع��ن أب��ي َثعلب��َة الُخ��شنيّ  -١
أھ�����ُل الكت�����اب؛ ی�����أكلون لح�����م الِخنزی�����ر، وَی�����شربون الخم�����ر؛ فكی�����ف ب�����آنیتھم  

دعوھ����ا م����ا وج����دُتم منھ����ا ُب����دا، ف����إذا ل����م تِج����دوا منھ����ا ُب����دا    : وُق����دورھم؟ فق����ال
   .)٥(اغسلوھا ثم اطبخوا فیھا وُكلوا : فارحضوھا بالماء، أو قال

  أّن الخم��ر  ل��و ل��م تك��ن نج��سًة، لَم��ا أم��ر النب��يُّ ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم             :ةوج��ھ الدَّالل��  
   .)٦(بَغْسل اإلناء الذي ُشِرب فیھ الخمر

  :من األثر: ثالثا

بل���غ عم���ر أن خال���دا  : اس���تدلوا بم���ا أخ���رج الطب���ري ع���ن س���یف ع���ن أب���ي المجال���د ق���ال   
بلغن���ي : دخ���ل الحم���ام فت���دلك بع���د الن���ورة بثخ���ین ع���صفر معج���ون بخم���ر، فكت���ب إلی���ھ    

أن��ك ت��دلكت بخم��ر، وإن اللَّ��ھ ق��د ح��رم ظ��اھر الخم��ر وباطن��ھ، كم��ا ح��رم ظ��اھر اإلث��م             

                                                           

 .٨٩:  المائدة)١(
 . ٢٢٥/ ١:  مغني المحتاج)٢(
 .٢١:  اإلنسان)٣(
 .١٥٥/ ١: بدایة المحتاج في شرح المنھاج البن قاضي شھبة)٤(
، ٤٢٨/ ٣ ، ٣٨٤١ب��اب األك��ل ف��ى آنی��ة أھ��ل الكت��اب    /  أخرج��ھ أب��و داود ف��ي س��ننھ كت��اب األطعم��ة    )٥(

ِر، وق�ال ح�دیث    أب�واب األطعم�ة، َب�اُب َم�ا َج�اَء ِف�ي اَألْك�ِل ِف�ي آِنَی�ِة الُكفَّ�ا                ١٧٩٧والترمذي في سننھ رق�م      
 .٣١١/ ٣:حسن صحیح

 .١١٧/ ١:  شرح الزركشي على مختصر الخرقي )٦(
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وباطن����ھ، وق����د ح����رم م����س الخم����ر إال أن تغ����سل كم����ا ح����رم ش����ربھا، ف����ال تم����سوھا         
   .)١(أجسادكم فإنھا نجس، وإن فعلتم فال تعودوا 

سة،  أن عم��ر ب��ن الخط��اب  رض��ي اهللا عن��ھ ، ق��د ص��رح ب��أن الخم��ر نج��       :وج��ھ الدَّالل��ة 
وال یج���وز أن تم���سھا أج���ساد الم���سلمین، ول���م یع���رف ل���ھ مخ���الف م���ن ال���صحابة، فك���ان  

فأم����ا الخم����ر ف����نجس باالس����تحالة وھ����و إجم����اع    : ق����ال الم����اوردي ) ٢(.ذل����ك كاإلجم����اع 
  .)٣( الصحابة

  :من المعقول : رابعا

إن م���ن تم���ام تحریمھ���ا، وكم���ال ال���ردع عنھ���ا الحك���م بنجاس���تھا حت���ى یتق���ذرھا       -١
ھ��ا قرب��ا بالنجاس��ة، وش��ربا ب��التحریم ف��الحكم بنجاس��تھا یوج��ب       العب��د، فَیُك��فَّ عن 

 .)٤(التحریم

و ألن���ھ م���ائع ورد ال���شرع بإراقت���ھ، فوج���ب أن یك���ون نج���سا كال���سمن ال���ذائب         -٢
  )٥(.إذا وقعت فیھ فأرة

  :أدلة أصحاب القول الثاني

اس��تدل أص��حاب الق��ول الث��اني وال��ذین ق��الوا بطھ��ارة الخم��ر بجمل��ة م��ن األدل��ة ومنھ��ا         
 :  

 : وردت عدة أحایث یستفاد منھا طھارة الخمر ، و منھا:من السنة : أوال

ف��أمر ... «ح��دیث أن��س ف��ي ص��حیح البخ��اري ف��ي ق��صة تح��ریم الخم��ر، وفی��ھ          -١
أال إن الخم���ر ق���د حرم���ت،  : رس���ول اهللا ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم  منادی���ا ین���ادي  

 .)٦(»فخرجت فأھرقتھا فجرت في سكك المدینة: قال.... 

  :  وجھین من : وجھ الدَّاللة

أن الخم���ر ل���و كان���ت نج���سة لم���ا أراقھ���ا  ال���صحابة رض���وان اهللا عل���یھم   - أ
ف��ي الط��رق ، ولنھ��ى الرس��ول ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  عن��ھ كم��ا نھ��ى       

                                                           

   .٦٦/ ٤    ھـ ١٣٨٧ -الثانیة :  بیروت الطبعة–دار التراث : الناشرتاریخ الطبري  )١(
 .١٩٧الخمر في ضوء الكتاب والسنة للدكتور محمد عمر حویة صفحة  )٢(
  .٢٥٩/ ٢الحاوي الكبیر     )٣(
 .٦٥١/ ٢ام القرآن البن العربي أحك )٤(
 .   ٢٥٩/ ٢الحاوي الكبیر     )٥(
  .٣/١٣٢    ٢٤٦٤صحیح البخاري، رقم  )٦(
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اتق�����وا «:  كم�����ا ج�����اء ف�����ي الح�����دیث)١(ع�����ن التخل�����ي ف�����ي الط�����رق  
ال���ذي یتخل���ى «: وم���ا اللعان���ان ی���ا رس���ول اهللا؟ ق���ال  : ق���الوا» اللع���انین

  .)٢(»ظلھمفي طریق الناس أو في 

ل���و كان���ت الخم���ر نج���سة ألم���ر النب���ي ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم ب���صب           - ب
الم�����اء عل�����ى األرض لتطھیرھ�����ا كم�����ا أم�����ر بال�����صب عل�����ى ب�����ول     

  .، وألمرھم باالحتراز منھا)٣(األعرابي

أن���ھ لم���ا حرم���ت الخم���ر ل���م ی���ؤمروا بغ���سل األوان���ي بع���د إراقتھ���ا، ول���و كان���ت     -٢
ن لح��وم الحم��ر األھلی��ة    نج��سة ألم��روا بغ��سلھا، كم��ا أم��روا بغ��سل األوان��ي م��       

  .)٤(حین حرمت في غزوة خیبر

ع���ن عب���داهللا ب���ن عب���اس رض���ي اهللا عنھم���ا أنَّ َرُجًل���ا َأْھ���َدى ِلَرُس���وِل اِهللا ص���لى    -٣
: اهللا علی���ھ وس���لم  َراِوَی���َة َخْم���ٍر، َفَق���اَل َل���ُھ َرُس���وُل اِهللا ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم      

َل���ا، َف���َسارَّ ِإْن���َساًنا، َفَق���اَل َل���ُھ َرُس���وُل   : َق���اَل» َھ���ْل َعِلْم���َت َأنَّ اَهللا َق���ْد َحرََّمَھ���ا؟ «
: َأَمْرُت���ُھ ِبَبْیِعَھ���ا، َفَق����الَ  : ، َفَق���الَ »ِب���َم َس���اَرْرَتُھ؟  «: اِهللا ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم    

َفَف���َتَح اْلَم���َزاَدَة َحتَّ���ى َذَھ���َب َم���ا    : ، َق���اَل»ِإنَّ الَّ���ِذي َح���رََّم ُش���ْرَبَھا َح���رََّم َبْیَعَھ���ا   «
 .)٥(ِفیَھا 

:  ك��ان ھ��ذا بح��ضرة النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  ، ول��م یق��ل ل��ھ      :الل��ةوج��ھ الدَّ
  .اغسلھا، وھذا بعد التحریم بال ریب

  :)٦(من القواعد: ثانیا 

   والنجاس���ة إنم���ا -أن األص���ل الطھ���ارة حت���ى یق���وم دلی���ل عل���ى النجاس���ة 
 وال دلی���ل ھن���ا فتبق���ى  -تثب���ت ب���النص أو اإلجم���اع أو األم���ر باإلزال���ة   

  . على األصل

 ال یلزم من التحریم النجاسةأنھ . 

                                                           

 .٦/١٨٦الجامع ألحكام القرآن  )١(
   ٢٦٩أخرجھ مسلم في صحیحھ كتاب الطھارة، َباُب النَّْھ�ِي َع�ِن التَّخلِّ�ي ِف�ي الطُّ�ُرِق، َوالظَِّل�اِل، رق�م                     )٢(

١/٢٢٦   . 
  .٨/٣٠    ٦١٢٨أصل الحدیث في صحیح البخاري، رقم  )٣(
  .٧/٩٠    ٥٤٩٧أصل الحدیث في البخاري، رقم  )٤(
    ٣/١٢٠٦ ، ١٥٧٩أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب المساقاة ، َباُب َتْحِریِم َبْیِع اْلَخْمِر، رقم  )٥(
  .٤٣١/ ١: الشرح الممتع على زاد المستقنع )٦(
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 دا   

  :  یناقش أصحاب القول األول والذین قالوا بنجاسة الخمر بما یلي

﴿ِإنََّم�����ا اْلَخْم�����ُر َواْلَمْی�����ِسُر َواألْن�����َصاُب   : بقول�����ھ تع�����الى  یج�����اب ع�����ن االس�����تدالل  :أوال
  .﴾ على نجاسة الخمر بما یلي ََّواألْزالُم ِرْجٌس من عمل الشیطان 

 االس���تدالل باآلی���ة عل���ى نجاس���ة الخم���ر مبن���ي عل���ى تف���سیر ال���رجس ب���النجس، وھ���ذا   أن
م���ن الم���شتركات اللفظی���ة، وق���د ورد بمع���ان كثی���رة،      " رج���س"غی���ر م���سلم؛ ألن لف���ظ   

الق����ذر، المح����رم، القب����یح، الع����ذاب، اللعن����ة، الكف����ر، ال����شر، اإلث����م، وال����نجس         : منھ����ا
 ف���ي ثالث���ة - ھ���ذه اآلی���ةف���ي غی���ر-، وق���د وردت لفظ���ة رج���س ف���ي كت���اب اهللا )١(وغیرھ���ا

: ف���الرجس ف���ي قول���ھ تع���الى : مواض���ع ول���یس ف���ي واح���د منھ���ا ال���رجس بمعن���ى ال���نجس  
الع���ذاب أو م���ا ال  : معن���اه. )٢(﴾َّ﴿َك���َذِلَك َیْجَع���ُل اللَّ���ُھ ال���رِّْجَس َعَل���ى الَّ���ِذیَن َل���ا ُیْؤِمُن���وَن        

 )٤(﴾ َّ َجَھ����نَُّم ﴿ِإنَُّھ����ْم ِرْج���ٌس َوَم����ْأَواُھمْ : ، وف���ي قول����ھ ف����ي ش���أن المن����افقین  )٣(خی���ر فی����ھ  
﴿َف����اْجَتِنُبوا ال����رِّْجَس ِم����َن    : ،وف����ي قول����ھ تع����الى  )٥(عملھ����م رج����س أي قب����یح   : الم����راد

 ، وس���میت األوث���ان )٧( والم���راد ب���الرجس ھن���ا الح���رام كم���ا یفی���ده ال���سیاق )٦(﴾ َّاْلَأْوَث���اِن 
  .)٨(رجسا ؛ ِلَأنََّھا َسَبُب الرِّْجِز َوُھَو اْلَعَذاُب كما روي عن ابن عباس

ھن���ا عل���ى النجاس���ة المعنوی���ة أن اهللا   " ال���رجس" مم���ا یؤك���د عل���ى ت���رجیح حم���ل لف���ظ   و
تع���الى ق���ال﴿ ِإنََّم���ا اْلَخْم���ُر َواْلَمْی���ِسُر َواْلَأْن���َصاُب َواْل���َأْزالُم ِرْج���ٌس ِم���ْن َعَم���ِل ال���شَّْیَطاِن﴾       
فھ���ذه أربع���ة مبت���دآت خبرھ���ا خب���ر واح���د وھ���و قول���ھ رج���س، وھ���و أی���ضا مقی���د، بأن���ھ     

 رج���س عمل���ي، ول���یس رج���سا عینی���ا تك���ون ب���ھ ھ���ذه األش���یاء     رج���س م���ن عم���ل، فھ���و 
نج����سة، ف����إذا ك����ان باالتف����اق أن المی����سر واألن����صاب واألزالم لی����ست نج����سة نجاس����ة      

 عینی��ة فم��ا ال��ذي یخ��رج الخم��رة منھ��ا؟ إذًا فاآلی��ة ل��یس فیھ��ا دلی��ل عل��ى نجاس��ة الخم��ر       

)٩.(  

                                                           

/ ٦: ،ول�سان الع�رب  ١١٨: ص:  ، ومخت�ار ال�صحاح      ٢٠٠/ ٢دیث واألث�ر          النھایة ف�ي غری�ب الح�       )١(
٩٤.  

 .١٢٥: األنعام )٢(
  .  ١١١/ ١٢:  تفسیر الطبري)٣(
 .٩٥: التوبة)٤(
 .٢٣١/ ٨:  تفسیر القرطبي)٥(
 .٣٠: الحج[ )٦(
 .٢٥: ص:السیل الجرار المتدفق على حدائق األزھار  )٧(
 .٥٤/ ١٢:تفسیر القرطبي  )٨(
    ١١٩/ ١: درر البھیة والروضة الندیة والتعلیقات الرضیةال )٩(
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 ، عل���ى نجاس���ة  )١(﴾ َّ َطُھ���وًرا  االس���تدالل بقول���ھ تع���الى ﴿َوَس���َقاُھْم َربُُّھ���ْم َش���َراًبا   :ثانی���ا 
، )٢(خم���ر ال���دنیا ال ی���ستقیم ، فل���یس الم���راد بطھ���ارة ش���راب الجن���ة أن���ھ ال ی���صیر نج���سا 

 ، فكم��ا ال )٣(﴾ َّوھ��ذا نظی��ر قول��ھ تع��الى ﴿َوَلُھ��ْم ِفیَھ��ا َأْزَواٌج ُمَطھَّ��َرٌة َوُھ��ْم ِفیَھ��ا َخاِل��ُدونَ        
ال��دنیا فك��ذلك ال یفھ��م   یفھ��م م��ن وص��ف ن��ساء أھ��ل الجن��ة بالطھ��ارة نجاس��ة ن��ساء أھ��ل         

  .من طھارة خمر اآلخرة نجاسة خمر الدنیا

 :ویناقش االستدالل بحدیث أبي ثعلبة الخشنى بما یلي 

    أن الم����راد ب����أمره ص����لى اهللا علی����ھ وس����لم  بالغ����سل أن یزیل����وا منھ����ا أث����ر م����ا
  .یحرم أكلھ وشربھ، وال مالزمة بین التحریم والنجاسة

   ا فیھ��ا واش��ربوا وإن ل��م تج��دوا غیرھ��ا     إن وج��دتم غیرھ��ا فكل��و  "ولف��ظ الح��دیث
أنقوھ����ا غ����سال  "وف����ي لف����ظ الترم����ذي  " فارح����ضوھا بالم����اء وكل����وا واش����ربوا  

فھ����ذا ی����دل عل����ى أن الك����الم ف����ي األك����ل وال����شرب فیھ����ا      "  . وأطبخ����وا فیھ����ا 
والط��بخ لم���ا یطبخون��ھ، فی���ھ تح���ذیر م��ن اخ���تالط م��أكولھم وم���شروبھم بم���أكول     

   .)٤(ر والخنزیرأھل الكتاب ومشروبھم للقطع بتحریم الخم

   ارااول 

وبن���اء عل���ى م���ا س���بق م���ن أق���وال الفقھ���اء وع���رض أدل���تھم أرى رجح���ان ق���ول م���ن  
ق���ال إن الخم���ر ط���اھرة ، ولی���ست نج���سة نجاس���ة ح���سیة لق���وة أدل���تھم ، ولإلجاب���ة        

 .عن أدلة المخالفین 

  :حكم استخدام الكحول في التطھیر

 ونجاس��تھا ، كم��ا تب��ین أن   ق��د تب��ین مم��ا س��بق اخ��تالف الفقھ��اء ف��ي طھ��ارة الخم��ر        
الكح����ول ھ����و روح الخم����ر، وعل����ى الق����ول الم����رّجح وھ����و طھ����ارة الخم����ر، ف����ال      
إش��كال ف���ي ج��واز اس���تعمال الكح��ول ف���ي التطھی��ر؛ ألن���ھ م��ادة ط���اھرة، لك��ن عل���ى       

  قول الجمھور الذین قالوا بنجاسة الخمر ھل یأخذ الكحول نفس الحكم؟ 

ي تطھی��ر الب��دن والثی��اب والمك��ان      ی��رخص ف��ي اس��تخدام الكح��ول اإلیثیل��ي ف��      :الج��واب
  :، وُیخرَّج ھذا الحكم بناء على مذھب الجمھور على ما یلي

                                                           

 .٢١: اإلنسان )١(
   .١١٣/ ٢٤: تفسیر الطبري  )٢(
 .٢٥: البقرة )٣(
 .٢٦: ص:السیل الجرار المتدفق على حدائق األزھار  )٤(
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القی��اس عل��ى االنتف��اع بجل��د المیت��ة الم��دبوغ، حی��ث یح��رم أكل��ھ ویج��وز االنتف��اع ب��ھ         .١
 أن جل���د المیت���ة ج���زء منھ���ا، والمیت���ة یح���رم  :ووج���ھ ھ���ذا القی���اس ف���ي غی���ر األك���ل 

ت���ھ ط���اھرا ؛ ألن ال���روح ت���ذھب عن���ھ الن���تن،     أكلھ���ا ، وق���د ك���ان الحی���وان قب���ل مو   
فلم��ا م��ات بغی��ر ال��ذكاة ال��شرعیة حكمن��ا بنجاس��تھ لح��صول الن��تن والف��ساد فلم��ا ت��م            
دباغ���ھ ج���از االنتف���اع ب���ھ؛ إذ ال���دباغ أزال حك���م النجاس���ة ول���م ُی���ِزل حرم���ة األك���ل       

ویح���رم أك���ل الجل���د الم���دبوغ ال بیع���ھ؛ ألن���ھ ج���زء م���ن المیت���ة،   : ق���ال البھ���وتي . )١(
ومح�����ل  ،)٢(]٣: المائ�����دة[﴾ َّ تح�����ت قول�����ھ تع�����الى ﴿حرم�����ت عل�����یكم المیت�����ةفی�����دخل

ج����واز اس����تخدام الكح����ول اإلیثیل����ي ف����ي تطھی����ر     :االست����شھاد بھ����ذا القی����اس ھن����ا   
المالب���س والب���دن والمك���ان م���ع حرم���ة ش���ربھ ف���ي ذات الوق���ت، كم���ا یب���اح االنتف���اع   

 .بجلد المیتة المدبوغ مع حرمة أكلھ

جاس���ات ف���ي غی���ر األك���ل وال���شرب ، ق���ال اب���ن    التخ���ریج عل���ى ج���واز االنتف���اع بالن  .٢
 .)٣(" ونجیز بیع الدھن المتنجس واالنتفاع بھ في غیر األكل  : "عابدین

االعتب�����ار باس�����تحالة الكح�����ول فیم�����ا ی�����ضاف إلی�����ھ م�����ن الم�����اء ؛ حی�����ث أوص�����ت   .٣
المنظم���ات الطبی���ة بخل���ط الكح���ول اإلیثیل���ي ف���ي الم���اء بحی���ث تك���ون ن���سبة الكح���ول  

ل ت���ستھلك ف���ي الم���اء، وم���ن المق���رر أن الحك����م      ، وھ���ذه الن���سبة م���ن الكح���و    % ٥
أم���ا التری���اق المعج���ون ب���الخمر َوَنْح���وه ِممَّ���ا   :" لألغل���ب ، ق���ال الخطی���ب ال���شربیني 

ت��ستھلك ِفی��ِھ َفیج��وز التَّ��َداِوي ِب��ِھ ِعْن��د فق��د َم��ا یق��وم مَقام��ھ ِممَّ��ا یح��صل ِب��ِھ التَّ��َداِوي         
 ، ومم���ا ی���رجح التخ���ریج  )٤(" م���ن الط���اھرات كالت���داوي ِب���َنجس كلح���م َحیَّ���ة َوَب���ْول  

 .على االستحالة أن الكحول اإلیثیلي بطبیعتھ یتطایر وبالتالي فال بقاء لھ 

مم���ا ی���رجح ج���واز التطھی���ر ب���الكحول م���ع بق���اء حرم���ة ش���ربھ أن الغ���رض م���ن            .٤
تح����ریم ش����رب الخم����ر كونھ����ا م����سكرة، أم����ا الكح����ول الم����ستخدم ف����ي التطھی����ر         

 ، ولرعای���ة المقاص���د أث���ر ف���ي  ف���الغرض من���ھ الوقای���ة وقت���ل الج���راثیم والفیروس���ات 
  . الحكم الشرعي

  : حكم بیع الكحول اإلیثیلي

بن���اء عل���ى م���ا س���بق م���ن أن الكح���ول اإلیثیل���ي ھ���و روح الخم���ر، وأن���ھ م���سكر، وأن���ھ       
  .طاھر فتبقى مسألة وھي حكم بیعھ وشرائھ

 ال یح���ل بیعھ���ا وش���راؤھا، لح���دیث  - حت���ى عل���ى الق���ول بطھارتھ���ا  –وذل���ك أن الخم���ر 
لعن���ت : " ق���ال رس���ول اهللا ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم   :  عنھم���ا ق���ال اب���ن عم���ر رض���ي اهللا

                                                           

 . ملخصا بتصرف ٢٥/ ١:نھایة المطلب في درایة المذھب )١(
   . بتصرف یسیر٥٥/ ١: كشاف القناع )٢(
  .١٨٣/ ٦:  الدر المختار وحاشیة ابن عابدین )٣(
 .٥٣٢/ ٢:   اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع )٤(
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الخم��ر عل��ى ع��شرة أوج���ھ بعینھ��ا وعاص��رھا ومعت���صرھا وبائعھ��ا ومبتاعھ��ا وحاملھ���ا        
  .)١("والمحمولة إلیھ وآكل ثمنھا وشاربھا وساقیھا

ولك���ن الكح���ول الم���ستخدم ف���ي تطھی���ر الب���دن والثی���اب وموض���ع ال���صالة یختل���ف ع���ن      
ركی����ب، وم����ن حی����ث طبیع����ة البق����اء كم����ا س����بق ، وم����ن حی����ث    الخم����ر م����ن حی����ث الت 

المق��صد؛ حی��ث إن الغ��رض م��ن بی��ع الخم��ر ش��ربھا ألج��ل اإلس��كار بینم��ا الغ��رض م��ن         
بی���ع الكح���ول اإلیثل���ي ال���ذي ی���ستخدم ف���ي األغ���راض المباح���ة كالم���ستخدم ف���ي التطھی���ر   
والم���واد ال���صناعیة الھ���دف م���ن اس���تخدامھ مب���اح ، ولرعای���ة المقاص���د أث���ر ف���ي الحك���م     

  . لشرعيا

وی��ستدل لج��واز بی��ع الكح��ول اإلیثیل��ي الس��تخدامھ ف��ي تطھی��ر الثی��اب والب��دن والمك��ان           
وس���ائر وج���وه االنتف���اع المباح���ة بم���ا تق���رر فقھ���ا م���ن أن الرض���ا بال���شيء رض���ا بم���ا         

 ، ف����إذا أذن����ت ال����شریعة باس����تعمال الكح����ول ف����ي    )٢("یتول����د من����ھ واعت����راف ب����صحتھ  
ي ش���رائھ وبیع��ھ؛ ألن���ھ ال یمك���ن الح���صول  تطھی��ر الب���دن والثی���اب والمك��ان فھ���ذا إذن ف���  

علی���ھ ع���ادة إال بھ���ذا ، وھ���ذا نظی���ر ارت���داء الحری���ر لم���ن بجل���ده حك���ة ، فل���بس الحری���ر   
مح��رَّم عل��ى الرج��ال ، لكن��ھ ی��رخص ف��ي لب��سھ لم��ن بجل��ده حك��ة ویت��أذى بل��بس غی��ره،          

  . وفي اإلذن بارتدائھ إذن بشرائھ، إذ ال یمكن الحصول علیھ عادة إال بشرائھ

  : خرَّج القول بجواز بیع الكحول على نصوص العدید من الفقھاءكما ُی

َیَتَوجَّ��ُھ َبْی��ُع َنَجاَس��ٍة َیُج��وُز اِلاْنِتَف��اُع ِبَھ��ا، َوَل��ا إْجَم��اَع َكَم��ا     : " ق��ال اب��ن مفل��ح   .١
  .)٣("ِقیَل

ویج��وز بی��ع ال��دھن ال��نجس؛ ألن��ھ ینتف��ع ب��ھ لالست��صباح       :" ق��ال اب��ن نج��یم    .٢
  .)٥(" فھو كالسرقین)٤(

ونجی��ز بی��ع ال��دھن المت��نجس واالنتف��اع ب��ھ ف��ي غی��ر     : " ب��ن عاب��دین  وق��ال ا .٣
 .)٦("األكل

 دل����ت ھ����ذه الن����صوص عل����ى نق����ض اإلجم����اع المزع����وم بحرم����ة بی����ع النجاس����ة  :قل����ت
  .مطلقا، وأنھ یجوز بیع لنجاسة التي یمكن االنتفاع بھا

                                                           

 وص�ححھ  ١١٢١/ ٢ ٣٣٨٠ سنن ابن ماجھ كتاب األشربة باب لعنت الخمر على ع�شرة أوج�ھ، رق�م          )١(
 .٧٠٠/ ٨:ابن الملقن في البدر المنیر 

 ، واألش��باه والنظ��ائر  ١٧٦/ ٢: ف��ي القواع��د الفقھی��ة  ، والمنث��ور١٥٢/ ١: األش��باه والنظ��ائر لل��سبكي  )٢(
 .١٤١: ص: للسیوطي 

 .١١٣/ ١: الفروع وتصحیح الفروع )٣(
  .٩: ص:طلبة الطلبة في االصطالحات الفقھیة للنسفي . إیقاد المصباح :  االستصباح )٤(
 .١٨٧/ ٦: البحر الرائق )٥(
  .١٨٣/ ٦: الدر المختار وحاشیة ابن عابدین )٦(
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أم��ا م��ن ذھ��ب إل���ى طھ��ارة الخم��ر ف���ال إش��كال عن��ده ف��ي بیعھ���ا، وال ف��ي االنتف��اع بھ���ا           
  . ما سبق بیانھل

 بع���د م���ا تب���ین حقیق���ة الكح���ول وع���رض أق���وال الفقھ���اء وأدل���تھم أرى أن    رأي اث

الكح���ول اإلیثیل���ي ط���اھر ، وأن���ھ یج���وز تداول���ھ بیع���ا وش���راء س���واء أك���ان مرك���ز أم           
مخلوط���ا بغی���ره الس���تخدامھ ف���ي األغ���راض المباح���ة ، ویج���وز تطھی���ر الب���دن والث���وب     

س اإلح���رام ف���ي الح���ج أو العم���رة، وأوص���ي  والمك���ان ب���ھ كم���ا یج���وز رش���ھ عل���ى مالب��� 
  .الشركات المصنِّعة بإضافة بعض المواد التي تمنع من شربھ 

ب اطا  

زل ات ا  طم اطوء او   

ترت���دي األطق���م الطبی���ة العامل���ة ف���ي مست���شفیات الع���زل ال���صحي األردی���ة الواقی���ة الت���ي    
 وقن��اع الوج��ھ ،  -ال��سترة الكامل��ة  ( ي عب��ارة ع��ن تمن��ع م��ن وص��ول الع��دوى إل��یھم، وھ��    

، وتوص����ي المنظم����ات الطبی����ة ب����ضرورة ال����تخلُّص م����ن ھ����ذه      ) والقف����از ، والح����ذاء  
األردی����ة عن����د نزعھ����ا وف����ق إج����راءات ال����سالمة الت����ي ح����ددتھا المنظم����ات المعنی����ة،       
وكثی��را م��ا ی��سأل الع��املون ف��ي مست��شفیات الع��زل ال��صحي ع��ن كیفی��ة طھ��ارة األطق��م           

ن األطب���اء والممرض���ین والم���وظفین والع���املین ، وھ���ل یج���وز الم���سح عل���ى    الطبی���ة م���
  األردیة الواقیة ظاھرا في ھذه الحالة التیمم بدال عن الوضوء؟

والم����راد ب����األطقم الطبی����ة ھن����ا جمی����ع األف����راد ال����ذین یتع����املون م����ع الم����صابین ف����ي     
مست����شفیات الع����زل ال����صحي م����ن األطب����اء والممرض����ین واإلداری����ین وأف����راد األم����ن      

  .والمسعفین الذین أمرتھم وزارة الصحة بارتداء المالبس الواقیة كاملة

وواق��ع الح��ال بالن��سبة للع��املین ف��ي ھ��ذا المج��ال أنَّ لك��ل م��نھم نوب��ة معین��ة ویختل��ف          
 :الحكم بحسب كل واحد على التفصیل اآلتي

 م���ن دخ����ل علی���ھ وق����ت ال����صالة خ���ارج نوبت����ھ تع����ین علی���ھ أداء ال����صالة ، وأث����م      .١
 ع���ذر، فم���ن تب���دأ نوبت���ھ عن���د ال���ساعة الثانی���ة ظھ���را یتع���ین علی���ھ      بتأخیرھ���ا بغی���ر 

الوض����وء ألداء ص����الة الظھ����ر قب����ل ارت����داء المالب����س الواقی����ة، وی����صیر الواج����ب   
الموس���ع م���ضیقا ف���ي حق���ھ؛ اعتب���ارا ب���أن م���ا ال ی���تم الواج���ب إال ب���ھ فھ���و واج���ب ،    

مكن���ھ وھ���ذا ال یمكن���ھ أداء ال���صالة إال بطھ���ارة ، وإذا ارت���دى ھ���ذه المالب���س ف���ال ی     
نزعھ���ا قب���ل انتھ���اء نوبت���ھ ف���إن ل���م یفع���ل بغی���ر ع���ذر أث���م ووج���ب علی���ھ ق���ضاء            
ال���صالة بع���د انتھ���اء نوبت���ھ وخل���ع مالب���سھ، كم���ا أن م���ن تنتھ���ي نوبت���ھ وال ی���زال         
وق����ت الفری����ضة باقی����ا فعلی����ھ أن ینتظ����ر انتھ����اء نوبت����ھ وخل����ع أردیت����ھ الوقائی����ة         

صالة بغی�����ر والوض�����وء وال�����صالة لع�����دم ال�����ضرورة الملجئ�����ة إل�����ى الت�����یمم أو ال����� 
وض����وء وال ت����یمم، وق����د اتف����ق الفقھ����اء عل����ى أن الطھ����ارة م����ن ش����روط ص����حة         
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أجم��ع أھ��ل العل��م عل��ى أن ال��صالة ال تج��زئ بطھ��ارة      :" ال��صالة، ق��ال اب��ن المن��ذر    
؛ لم��ا ثب��ت ع��ن أب��ي ھری��رة رض��ي اهللا عن��ھ ع��ن        )١("إذا وج��د الم��رء إلیھ��ا ال��سبیل   

ة أح���دكم إذا أح���دث حت���ى   ال یقب���ل اهللا ص���ال «: النب���ي ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم، ق���ال   
  .)٢(»یتوضأ

م���ن أت���ت علی���ھ ص���الة م���ن ص���لوات الجم���ع ك���الظھر م���ع الع���صر أو المغ���رب م���ع   .٢
الع��شاء فعلی��ھ أن یتطھ��ر قب��ل ب��دء نوبت��ھ، ویب��اح ل��ھ الجم��ع ب��ین ال��صالتین تق��دیما            
ف��ي وق��ت األول��ى منھم��ا أو ت��أخیرا ف��ي وق��ت الثانی��ة  وھ��ذا ال��رأي مبن��ي عل��ى م��ا           

ب���ن المن���ذر، والقف���ال ال���شاشي الكبی���ر، وأب���و اس���حاق      ذھ���ب إلی���ھ اب���ن س���یرین، وا   
الم����روزي، م����ن أن����ھ یج����وز الجم����ع ف����ي الح����ضر م����ن غی����ر خ����وف وال م����رض   

جم���ع "   لم���ا ورد ع���ن اب���ن عب���اس ـ رض���ي اهللا عنھم���ا ـ أن���ھ ق���ال                 )٣(.لحاج���ة
رس����ول اهللا ص����لى اهللا علی����ھ وس����لم ب����ین الظھ����ر والع����صر والمغ����رب والع����شاء         

أراد : ا م��اذا أراد ب��ذلك ی��ا اب��ن عب��اس؟ ق��ال    ق��الو. جمیع��ا م��ن غی��ر خ��وف وال س��فر   
، ول����یس ھن����اك ح����رج أكب����ر مم����ا فی����ھ ھ����ؤالء األطب����اء       )٤("أن ال یح����رج أمت����ھ  

وق��د روي ع��ن اإلم��ام أحم��د أن م��ن ل��ھ ش��غل أو ع��ذر یب��یح ل��ھ ت��رك        . وم��ساعدوھم
الجمع��ة والجماع��ة كخ��وف عل��ى نف��سھ أو مال��ھ، أن��ھ یج��وز ل��ھ الجم��ع ف��ي الح��ضر         

     .)٥(إذا كان ثمة ضرورة

م���ن تع���ذر علی���ھ خل���ع أردیت���ھ وخ���شي ف���وات وق���ت ص���الة ال تجم���ع م���ع غیرھ���ا          .٣
ك���صالة الفج���ر أو ص���الة الع���صر ، أو م���ن ك���ان م���ن األطق���م الطبی���ة ف���ي العنای���ة       

  :المركزة أو الرعایة فإن حكمھ یتضح من خالل ما یلي

یح���رم علی���ھ ن���زع أردیت���ھ الواقی���ة ألج���ل الوض���وء م���ع اس���تمرار نوبت���ھ؛ ألن ن���زع     - أ
  :واقیة ینتج عنھ أمران محرماناألردیة ال

      تع����ریض حیات����ھ للخط����ر، وحی����اة األطق����م الطبی����ة ف����ي ھ����ذه المحن����ة القاس����یة
ض���روریة ، وق���د نھ���ى اهللا تع���الى ع���ن تع���ریض ال���نفس للتھلك���ة ق���ال تع���الى ﴿      

، وال معن���ى لن��زع ھ���ذه األردی���ة  ]١٩٥: البق��رة [َوَل��ا ُتْلُق���وا ِبَأْی��ِدیُكْم ِإَل���ى التَّْھُلَك���ِة﴾  
  .عمل إال تعریض النفس لخطر اإلصابةمع استمرار ال

      ت����ضییع الم����ال، وق����د نھ����ى النب����ي ص����لى اهللا علی����ھ وس����لم ع����ن ذل����ك ؛ فع����ن
: " ق��ال النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم    : المغی��رة ب��ن ش��عبة رض��ي اهللا عن��ھ ق��ال     

                                                           

، مغن��ي ٢٠٠ / ١، حاش��یة الدس��وقي ١١٥، ١١٤ / ١، ب��دائع ال��صنائع ٢٧٠ / ١اش��یة اب��ن عاب��دین  ح)١(
 .٣٣: ن المنذر ت فؤاد، ط المسلم ص،واإلجماع الب٢٨٨ / ١، وكشاف القناع ١٨٨ / ١المحتاج 

 .٢٣/ ٩: ٦٩٥٤ أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب الحیل باب الصالة، رقم )٢(
 .٥٢ ، رحمة األمة ص ٥٠٣ ص ١روضة الطالبین ج  )٣(
 .٤٩٠/ ١: ٧٠٦ رقم رواه مسلم ـ باب الجمع بین الصالتین في الحضر) ٤(
 . وما بعدھا٢٨٩ ص ٣كشاف القناع ج  )٥(
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، وذل��ك )١(قی��ل وق��ال، وإض��اعة الم��ال، وكث��رة ال��سؤال      : إن اهللا ك��ره لك��م ثالث��ا  
ل لم���رة واح���دة عن���د نزعھ���ا یج���ب طرحھ���ا ف���ي    أن ھ���ذه األردی���ة الت���ي ت���ستعم 

األم���اكن المخص���صة ل���ذلك؛ ألنھ���ا حامل���ة للفی���روس إن ل���م یك���ن عل���ى س���بیل        
الیق��ین فعل��ى س��بیل الظ��ن الغال��ب ، وت��ضییع الم��ال وإن ك��ان مكروھ��ا بح��سب          
األص��ل إال أن��ھ ھن��ا مح��رَّم ل��صعوبة ت��وفیر ھ��ذه األردی��ة ف��ي ظ��ل المحن��ة الت��ي        

  .ذه األردیة الدولة أمواال طائلةتزداد یوما بعد یوم، وتكلف ھ

  :وُیستدل لعدم نزع األردیة الواقیة في ھذه الحال بما یلي
 ، والعدی����د م����ن القواع����د  )٢(قول����ھ تع����الى﴿ َوَل����ا ُتْلُق����وا ِبَأْی����ِدیُكْم ِإَل����ى التَّْھُلَك����ِة﴾   

  : الفقھیة ، ومنھا 
    ال���ضرورات تب���یح المحظ���ورات، ووج���ھ االس���تدالل بھ���ذه القاع���دة ھن���ا أن

ر ال���صالة ع���ن وقتھ���ا محظ���ور ، ولك���ن ألج���أت ض���رورة الحف���اظ        ت���أخی
عل���ى ال���نفس، وض���رورة رعای���ة الم���صابین عل���ى فع���ل المحظ���ور وھ���و       

  .تأخیر الصالة عن وقتھا

      إذا تحق���ق مف���سدتان روع���ي أعظمھم���ا بارتك���اب أخفھم���ا ض���ررا، ووج���ھ
مف���سدة ن���زع األردی���ة  : االس���تدالل بھ���ذه القاع���دة ھن���ا أنن���ا أم���ام مف���سدتین    

ع����ریض اإلن����سان نف����سھ لخط����ر اإلص����ابة ب����الفیروس ، وب����ین   الواقی����ة وت
مف��سدة ت��أخیر ال��صالة فیج��وز ارتك��اب مف��سدة ت��أخیر ال��صالة ع��ن وقتھ��ا          

  . لدفع مفسدة تعریض الحیاة للخطر

ال یح���ل ل���ھ الم���سح عل���ى أردیت���ھ؛ ألن م���ن ش���روط ص���حة الوض���وء ع���دم وج���ود         - ب
  .)٣(حائل یمنع من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء

الت����یمم م����ع حالت����ھ ھ����ذه؛ ألن����ھ ال ی����تمكن م����ن ن����زع أردیت����ھ، وألن     ال یب����اح ل����ھ   - ت
الخط����ورة ف����ي الت����یمم قائم����ة ف����ي ك����ل ح����ال؛ إذ الفی����روس ینتق����ل عب����ر األس����طح   
الجام���دة وأم���اكن الع���زل مظن���ة النت���شار الفی���روس واألحك���ام تن���اط بمظناتھ���ا، كم���ا    
ال یج���وز الت���یمم بالم���سح عل���ى أقنع���ة الوج���ھ أو القف���از؛ ألن م���ن ش���روط ص���حة          

وأجمع���وا أن���ھ ال :"یمم أال یوج���د حائ���ل ب���ین الت���راب والع���ضو ق���ال اب���ن القط���ان  الت���
وم��ذھب جمھ��ور  ) فاق��د الطھ��ورین (وھ��ذا ی��سمى ب��ـ  ، )٤(" یم��سح الوج��ھ عل��ى حائ��ل   

أن ص����الة فاق����د الطھ����ورین واجب����ة لحرم����ة الوق����ت وال ت����سقط عن����ھ م����ع : الفقھ���اء 

                                                           

   .١٤٧٧ صحیح البخاري رقم )١(
 .١٩٥: البقرة) ٢(
 / ١، وحاشیة الدس�وقي  ٣٥، ٣٤ / ١، البدائع  ١٠٤،  ١٠٣،  ١٠٢ / ١ رد المحتار على الدر المختار       )٣(

، وش��رح ٢٠٨، ٢٠٧ / ١، ونھای��ة المحت��اج ١٠٢، ١٠١، ٩٥، ٩٤ / ١، وش��رح الزرق��اني ١٣٤، ١٢٦
 .٢٢٨ ـ ٢٢٤ / ١، والمغني ١٥٥ ـ ١٥٢ / ١ وما بعدھا، وكشاف القناع ٦٩ / ١الروض 

 .٩٤/ ١:البن القطاناإلقناع في مسائل اإلجماع  )٤(
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الحنابل���ة، أم���ا  وج���وب إعادتھ���ا عن���د الحنفی���ة وال���شافعیة، وال تج���ب  إعادتھ���ا عن���د     
عن���د المالكی���ة ف���إن ال���صالة عن���ھ س���اقطة عل���ى المعتم���د م���ن الم���ذھب أداء وق���ضاء    

)١(.  

  اطب اث

ورو ول ا  

م����ن الثاب����ت طبی����ا أن فی����روس كورون����ا ینتق����ل عب����ر األش����خاص ع����ن طری����ق ال����رذاذ  
و المتط���ایر م���ن الف���م أو العط���اس وینتق���ل إل���ى الم���صاب ع���ن طری���ق الف���م أو األن���ف ، أ 

عب���ر ال���تالمس س���واء لألس���طح الجام���دة أو األش���خاص، وعن���د وف���اة الم���صاب بكورون���ا  
ال ینتق��ل الفی��روس عب��ر ال��رذاذ، لك��ن الفی��روس یبق��ى بج��سد المت��وفى ، ویمك��ن انتقال��ھ           
عب���ر لم���س ج���سده أو لم���س األغ���راض الت���ي اس���تعملھا المت���وفى، وحمل���ت الفی���روس         

ھ���ا ب���احثون م���ن تایالن���د    من���ھ، وق���د أثی���رت حال���ة م���ن الرع���ب ب���سبب  دراس���ة أجرا       
وال����صین ح����ول إص����ابة أح����د الفاح����صین بالط����ب ال����شرعي بتایالن����د بكورون����ا عن����د       

 ، وق���د خرج���ت أص���وات تن���ادي بح���رق جث���ة   ٢فح���صھ لجث���ة ش���خص مت���وفى بكورون���ا 
المت��وفى وع��دم تغ��سیلھ وال تكفین��ھ وال دفن��ھ، وف��ي ھ��ذا المطل��ب نب��ین حك��م ح��رق جث��ة         

  .نھ ودفنھ المتوفى بكورونا ، وكیفیة تغسیلھ ونكفی

  :١٩حرق جثة المتوفى بكوفید

تن���تھج بع���ض الثقاف���ات الت���ي ال ت���ؤمن ب���اهللا وال ب���الیوم اآلخ���ر أس���لوب ح���رق جث���ث           
، )٣(الم���وتى، ول���م تك���ن لھ���ذه ال���دول إي إش���كالیة ف���ي ح���رق المت���وفین بفی���روس كورون���ا 

وق����د أش����یع أن ھ����ذا الفی����روس ال ی����تم ال����تخلص من����ھ إال ب����الحرق، وھ����ذا ك����الم باط����ل 
ال����صحة تمام����ا ، یق����ول ال����دكتور محم����د ج����اب اهللا، است����شاري الط����ب        وع����اٍر ع����ن  

إن����ھ ال یمك����ن نق����ل  :" ال����شرعي وع����ضو الجمعی����ة الیابانی����ة للعل����وم الطبی����ة ال����شرعیة  
الفی���روس م���ن المی���ت إل���ى الح���ي إال ع���ن طری���ق مالم���سة ش���خص عل���ى قی���د الحی���اة         

ولك���ن لج���سد المی���ت وم���ا علی���ھ م���ن إف���رازات دون ارت���داء المالب���س الواقی���ة الالزم���ة،    
  .)٤("عند تطھیر جثمان المتوفى بصورة صحیحة فلن یكون مصدرا للعدوى

                                                           

، ومغن�ي المحت�اج   ١٥٨ - ١٥٧ / ١ال�صاوي  ، والشرح الصغیر حاشیة     ١٦٨ / ١حاشیة ابن عابدین     )١(
 .١٧١ / ١ وكشاف القناع ١٠٦ - ١٠٥ / ١
 ن���������������������شر ھ���������������������ذا الخب���������������������ر موق���������������������ع الی���������������������وم ال���������������������سابع، راب���������������������ط  )٢(

https://www.youm٧.com/story/٢٠٢٠/٤/١٥/%D٨٪A٧٪D٨٦٪٩٪D٨ 
 فعل��������������������ت ھ��������������������ذا دول��������������������ة ال��������������������صین كم��������������������ا ن��������������������شر ھ��������������������ذا  س ب  )٣(

;https://www.independentarabia.com/node/٩٣٨٠١/%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪ 
 . المصدر السابق)٤(
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  وال یج���وز ب���أي ح���ال م���ن األح���وال ح���رق جث���ة المت���وفى ؛ ألن الح���رق مثل���ة ، وق���د     
، ف��الحرق مح��رم وال توج��د ض��رورة     )١(نھ��ى النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم ع��ن المثل��ة       

 الت�����ي أعلنتھ�����ا وزارة  ملجئ�����ة لح�����رق الجث�����ث، فباس�����تخدام اإلج�����راءات االحترازی�����ة   
  .الصحة ومصلحة الطب الوقائي یزول خطر اإلصابة بإذن اهللا

وأم��ا ع��ن غ��سل المت��وفى بكورون��ا فق��د اتف��ق الفقھ��اء ف��ي الجمل��ة عل��ى أن غ��سل المی��ت         
ال��ذي ل��م یقت��ل ف��ي ح��رب م��ع الكف��ار ف��رض كفای��ة، وعل��ى أن الواج��ب ف��ي ھ��ذا الغ��سل         

،  كم��ا ن��صوا عل��ى أن ال��دلك ، والب��دء     )٢(غم��ر ب��دن المت��وفى بالم��اء بع��د وفات��ھ ق��صدا      
بالوض���وء والیم���ین وتلی���ین المفاص���ل ونح���و ھ���ذا م���ن الم���ستحبات الت���ي ال ت���ؤثر عل���ى    

  .صحة الغسل 

وق���د ن���صوا عل���ى أن���ھ یكف���ي ص���ب الم���اء م���ن بعی���د عل���ى م���ن ب���ھ ق���روح یخ���شى عن���د    
س��ئل مال��ك ع��ن ال��ذي ت��صیبھ الق��روح     : " لم��سھا م��ن تف��سخ الج��سد ، ج��اء ف��ي المدون��ة     

ی���صب : ق���ال. ق���د غم���رت الق���روح ج���سده، وھ���م یخ���افون غ���سلھ أن یتزل���ع       فیم���وت و
، وعلی���ھ فغ���سل المت���وفى بكورون���ا ف���رض     )٣(" علی���ھ الم���اء ص���با عل���ى ق���در ط���اقتھم     
  .كفایة مع تطبیق اإلجراءات االحترازیة

  :ضوابط غسل المتوفى بكورونا 

ماس���ك تنف���سي  ( ارت���داء الق���ائم بالغ���سل بالواقی���ات الشخ���صیة، وھ���ي عب���ارة ع���ن        .١
 العب����اءة ال����سمیكة الت����ي - قف����از التك����س نظی����ف یغط����ي الرس����غین– الكف����اءة ع����ال

 النظ���ارة الواقی���ة، أو واق���ي  -تغط���ي ال���ذراعین وال���صدر وتمت���د إل���ى أس���فل الركب���ة   
وعلی���ھ ال���تخلص م���ن  )  غط���اء ال���رأس الح���ذاء البالس���تیكي طوی���ل الرقب���ة  –الوج���ھ 

  .  ھذه األدوات بعد الغسل بالطرق اآلمنة للمغسل، ومن یعاونھ

  .نع دخول أفراد ال حاجة لھم عند تغسیل الجثمانم .٢

أن یت����ولى التغ����سیل م����ن ُیح����سنھ، مم����ن ال یع����انون م����ن األم����راض المزمن����ة أو        .٣
 . نقص المناعة، حتى ال یكونوا عرضة لنقل العدوى إلى غیرھم

  .االبتعاد عن جثة المتوفى لمسافة متر واحد على األقل .٤

  .ت بضمادة غیر منفذةضرورة تغطیة أجزاء الجسم التي تخرج إفرازا .٥

                                                           

 .٢٤٧٤ صحیح البخاري حدیث رقم )١(
/ ١:، وبدای��ة المجتھ��د ونھای��ة المقت��صد  ٩١/ ١:، االختی��ار لتعلی��ل المخت��ار ٣٠٠/ ١:  ب��دائع ال��صنائع )٢(

،ونھایة المطلب ٤١٥/ ١:، والشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي       ٣/ ٣: ،والتاج واإلكلیل ٢٣٩
 .٣١٤/ ٢:و المغني ،٧/ ٣:

 .٢٦١/ ١: المدونة )٣(
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ی���تم وض���ع الجث���ة بع���د الغ���سل داخ���ل ك���یس غی���ر منف���ذ لل���سوائل ، وتوض���ع علی���ھ       .٦
  .عالمة خطر اإلصابة بالعدوى

ض����رورة االلت����زام الت����ام بغ����سل األی����دي أو تعقیمھ����ا ب����الكحول بع����د لالنتھ����اء م����ن   .٧
  .الغسل

االلت���زام بتنظی���ف وتطھی���ر كاف���ة أس���طح العم���ل الت���ي الم���ستھا الجث���ة، ب���دًءا م���ن          .٨
ر المت�����وفي، وأدراج ثالج�����ة حف�����ظ الم�����وتي، أس�����طح س�����یارة اإلس�����عاف،       س�����ری

، باس����تخدام المطھ����رات المعتم����دة ب����وزارة ال����صحة، مث����ل "ص����ندوق نق����ل الم����وتي
  .)١(% ٥الكلور السائل تركیز "

  

                                                           

 نشرت ھذه الضوابط وزارة الصحة المصریة ، وتم تعم�یم من�شور م�ن م�صلحة الط�ب الوق�ائي عل�ى             )١(
-https://www.elconsolto.com/medical :راب����ط. م����دیریات ال����صحة بھ����ذه التعلیم����ات   

advice/advice-. 
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  املبحث الثاني

  أثر جائحة كورونا على األحكام الفقهية املتعلقة بالصالة

  

  :وفیھ ستة مطالب

  .األذان في ظل منع إقامة صالة الجماعةصیغة : المطلب األول 

أداء ص����لوات الجماع����ة والجمع����ة ف����ي ظ����ل تف����شي وب����اء     : المطل����ب الث����انى 
  .كورونا

  .التباعد بین المصلین بسبب وباء كورونا: المطلب الثالث

  .الصالة مع ارتداء الكمَّامة: المطلب الرابع

  .حكم االقتداء باإلمام عبر البث المباشر: المطلب الخامس

  .صالة الغائب على المتوفى بكورونا: طلب السادسالم
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  اطب اول

ة ا إ  ظل  ذانا   

اتخ���ذت العدی���د م���ن ال���دول ق���رارات بغل���ق الم���ساجد خ���شیة انتق���ال الع���دوى، ولك���ن م���ع   
  .رفع األذان، وأتناول في ھذا المطلب صیغة األذان في ظل غلق المساجد

خص بت����رك ص����الة الجماع����ة والجمع����ة م����ع رف����ع األذان،   وق����د ورد ف����ي ال����سنة الت����ر 
ووردت ف���ي ص���یغ األذان روای���ات، ونح���ن ن���ذكرھا ، ث���م نب���ین ال���رأي المخت���ار ف���ي          

  .صیغة األذان، واللفظ المختار الذي یردده السامع

الروای��ات ال��واردة ف��ي ص��یغة األذان عن��د وج��ود الع��ذر الحائ��ل م��ن ح��ضور الجماع��ة           
  :في المسجد

 أن���ھ ن���ادى بال���صالة ف���ي لیل���ة ذات ب���رد - رض���ي اهللا عنھم���ا-ع���ن عب���داهللا ب���ن عم���ر .١
، أال ص���لوا ف���ي )١(أال ص���لوا ف���ي رح���الكم : " وری���ح ومط���ر، فق���ال ف���ي آخ���ر ندائ���ھ  

 ك���ان ی���أمر الم���ؤذن  - ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم   -إن رس���ول اهللا : ، ث���م ق���ال"الرح���ال
أال ص�����لوا ف�����ي : " إذا كان�����ت لیل�����ة ب�����اردة، أو ذات مط�����ر ف�����ي ال�����سفر أن یق�����ول 

  .)٢(" كمرحال

إذا :  أن���ھ ق���ال لمؤذن���ھ ف���ي ی���وم مطی���ر- رض���ي اهللا عنھم���ا-ع���ن عب���داهللا ب���ن عب���اس .٢
ص���لوا ف���ي «: قل���ت أش���ھد أن محم���دا رس���ول اهللا، ف���ال تق���ل ح���ي عل���ى ال���صالة، ق���ل

فعل���ھ م���ن ھ���و خی���ر من���ي، إن الجمع���ة      : ، فك���أن الن���اس اس���تنكروا، ق���ال   »بی���وتكم
 .)٣(عزمة وإني كرھت أن أحرجكم فتمشون في الطین والدحض 

َخَرْجَن���ا َم���َع َرُس���وِل اِهللا ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم   :  َق���اَل- رض���ي اهللا عن���ھ-َع���ْن َج���اِبٍر .٣
 .)٤(»ِلُیَصلِّ َمْن َشاَء ِمْنُكْم ِفي َرْحِلِھ«: ِفي َسَفٍر، َفُمِطْرَنا، َفَقاَل

                                                           

/ ٢: ، ونی�ل األوط�ار  ٩٨/ ١فتح الباري الب�ن حج�ر،   . المنزل وسكن الرجل وما فیھ من أثاثھ    : الرحل )١(
٣٨٧. 

، وب�اب الرخ�صة ف�ي المط�ر،         ٦٣٢البخاري، كتاب األذان، باب األذان للمسافرین، برقم        : متفق علیھ  )٢(
، ومسلم، كتاب صالة المسافرین، باب الصالة ف�ي الرح�ال، ب�رقم    ٦٦٦والعلة أن یصلي في رحلھ، برقم   

٦٩٩. 
، ٩٠١اري، كت�اب الجمع�ة، ب�اب الرخ�صة إن ل�م یح�ضر الجمع�ة ف�ي المط�ر، ب�رقم           البخ� : متفق علیھ  )٣(

، وفي باب ھل یصلي اإلمام بمن حضر، برقم ٦١٦وسبق في كتاب األذان، باب الكالم في األذان، برقم      
 .٦٩٩، ومسلم، كتاب صالة المسافرین، باب الصالة في الرحال، برقم ٦٦٨

ب صالة الم�سافرین ب�اب ال�صالة ف�ي الرح�ال ف�ي المط�ر ، رق�م                 أخرجھ اإلمام مسلم في صحیحھ كتا      )٤(
٤٨٤/ ١ :٦٩٨. 
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  : ومن خالل ھذه الروایات الثالث نستنتج ما یلي

 عل���ى عب���ارة تفی���د -م���ة الجماع���ة ف���ي ح���ال قی���ام الع���ذر م���ن إقا-اش���تمال األذان  .١
أال ص���لوا " ع���دم انعق���اد الجماع���ة ف���ي الم���سجد ، وھ���ذه العب���ارة إم���ا أن تك���ون    

كم���ا ف���ي ح���دیث اب���ن اعم���ر ، وإم���ا أن  " ف���ي رح���الكم ، أال ص���لوا ف���ي الرح���ال 
" كم���ا ف���ي ح���دیث اب���ن عب���اس ، وإم���ا أن تك���ون   " ص���لوا ف���ي بی���وتكم " تك���ون 

  .ابر األخیركما في حدیث ج" لیصل من شاء منكم في رحلھ

أن ھ���ذه الزی���ادة إم���ا أن تك���ون بع���د االنتھ���اء م���ن األذان كم���ا ف���ي ح���دیث اب���ن       .٢
  .عمر وإما أن تكون في أثناء األذان كما في حدیث ابن عباس

ق���د بقی���ت كم���ا ھ���ي ف���ي " ح���ي عل���ى ال���صالة، وح���ي عل���ى الف���الح " أن عب���ارة  .٣
  .حدیث ابن عمر ، وقد حذفت كما في حدیث ابن عباس

ض���ي اهللا عن���ھ بتخیی���ر الم���صلي ب���ین ال���صالة ف���ي رحل���ھ انف���رد ح���دیث ج���ابر ر .٤
وب���ین الح���ضور إل���ى الم���سجد ، وبھ���ذا الح���دیث جم���ع الح���افظ اب���ن حج���ر ب���ین    

ح����ي عل����ى ال����صالة، وح����ي عل����ى   " الروای����ات ال����واردة ف����ي إثب����ات  عب����ارة   
وف����ي ح����ذفھا ، فحی����ث ثبت����ت یك����ون المعن����ى تخیی����ر الم����صلي ب����ین    " الف����الح

 وب���ین الت���رخص بع���دم ال���ذھاب إل���ى  الح���ضور إل���ى الجماع���ة وتكل���ف الم���شقة، 
   .)١(المسجد ، وحیث حذفت یكون المعنى عدم انعقاد الجماعة بالكلیة

  : آراء الفقھاء في المسألة

 عل����ى أن األذان ذك����ر مخ����صوص، وھ����و م����ن األلف����اظ  - ف����ي الجمل����ة -اتف����ق الفقھ����اء 
التعبدی�����ة ، وأن�����ھ ال تج�����وز الزی�����ادة علی�����ھ وال ال�����نقص من�����ھ بغی�����ر داع، كم�����ا دل�����ت  

" ص���لوا ف���ي بی���وتكم "صوصھم ف���ي الجمل���ة عل���ى ج���واز اش���تمال األذان عل���ى عب���ارة ن���
، ولك���ن اختلف���وا ھ���ل ت���ذكر ھ���ذه العب���ارة ف���ي أثن���اء األذان أم   " ص���لوا ف���ي رح���الكم" و 

بع��ده ، وس��بب اخ���تالفھم ف��ي ھ��ذه الم���سألة اخ��تالفھم ف���ي ھ��ذه العب��ارة ھ���ل تقط��ع نظ���م         
  األذان أو ال؟

 )٢( بع����د الف����راغ م����ن األذان، وھ����و م����ذھب الحنفی����ة  ت����ذكر ھ����ذه العب����ارة:الق����ول األول
  .)٣(والمالكیة 

                                                           

 .١١٣/ ٢: فتح الباري البن حجر  )١(
، وب�دائع ال�صنائع ف�ي    ٢٤٨/ ١: ، وش�رح ف�تح الق�دیر        ٧٧/ ١: مجمع األنھر في شرح ملتقى األبح�ر         )٢(

موسى ب�ن محم�د، أب�و    یوسف بن ، والمعتصر من المختصر من مشكل اآلثار،        ١٤٩/ ١:ترتیب الشرائع   
  .٣١/ ١: بیروت–عالم الكتب : ھـ ط ٨٠٣: المحاسن جمال الدین الَمَلطي الحنفي المتوفى

/ ١: ، التاج واإلكلی�ل لمخت�صر خلی�ل     ٤٤٣/ ٢:  ، التبصرة للخمي     ٤٦١/ ٢: الجامع لمسائل المدونة     )٣(
٤٢٧. 
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  : دلیلھم

اس��تدلوا عل��ى م��ا ذھب��وا إلی��ھ بم��ا ثب��ت م��ن ح��دیث عب��داهللا ب��ن عم��ر ، وال��ذي ورد فی��ھ           
  .ثبوت ھذه الزیادة بعد الفراغ من األذان

 أن األص����ل ف����ي كلم����ات األذان أن ت����أتي متوالی����ة، وأن ادراج ھ����ذه     :وم����ن المعق����ول 
   .)١(في أثناء األذان ُیغّیر النظم، وُیخلُّ بالتعظیم العبارة 

 ج���واز ذك���ر ھ���ذه العب���ارة بع���د الحیعلت���ین أو بع���د الف���راغ م���ن األذان ،     :الق���ول الث���اني 
  .)٢(وبعد الفراغ من األذان أولى ، وھو مذھب الشافعیة والحنابلة

ة ف���ي  اس���تدل ال���شافعیة عل���ى م���ا ذھب���وا إلی���ھ ب���الجمع ب���ین الروای���ات ال���وارد         : دل���یلھم
الم��سألة؛ حی��ث أف��اد ح��دیث اب��ن عم��ر ذك��ر عب��ارة ص��لوا ف��ي رح��الكم بع��د الف��راغ م��ن          

  . األذان ، وأفاد حدیث ابن عباس ذكر ھذه العبارة بعد الفراغ من األذان

  . والمختار ھو القول الثاني ؛ ألنھ یجمع بین الروایات الواردة في المسألة

دة ثبت��ت م��ن إق��رار النب��ي ص��لى     ویج��اب ع��ن دع��وى قط��ع نظ��م األذان ب��أن ھ��ذه الزی��ا      
  .اهللا علیھ وسلم  

  ؟" صلوا في رحالكم" ماذا یقول السماع عند سماعھ للمؤذن عبارة 

فإن��ھ ی��ستحب لل��سامع أن یق��ول   " ص��لوا ف��ي رح��الكم  "" عن��د س��ماع الم��ؤذن وھ��و یق��ول    
  .ال حول وال قوة إال باهللا: " 

ف����ي ق����ول الم����ؤذن أال والقی����اس أن ال����سامع یق����ول :" ق����ال ال����شیخ زكری����ا األن����صاري 
  .)٣(" ال حول وال قوة إال باهللا : صلوا في رحالكم 

وب���یَّن اإلس���نوي الحكم���ة م���ن اإلجاب���ة بالحوقل���ة؛ اس���تثناًء م���ن عم���وم ق���ول النب���ي ص���لى 
"  ب���أن عب���ارة )٤(»إذا س���معتم الن���داء، فقول���وا مث���ل م���ا یق���ول الم���ؤذن «اهللا علی���ھ وس���لم  

فیھ���ا تردی���د  ارات األذان المطل���وب  ، وعب���)٥(لی���ست م���ن ال���ذكر  " ص���لوا ف���ي رح���الكم  

                                                           

 .٤٢٧/ ١:التاج واإلكلیل لمختصر خلیل)١(
. ٢٠٨/ ١: :، وروض�ة الط�البین للن�ووي     ٧٩/ ٢:، والبی�ان للعمران�ي    ٤١٠/ ١:ي  بحر المذھب للرویان   )٢(

 .٤٩٧/ ١: ، وكشاف القناع ١٣١/ ٤:وشرح العمدة في الفقھ 
 .٣١٠/ ١:شرح المنھج  )٣(
 أخرج�ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ م��ن ح��دیث أب��ي س�عید الخ��دري كت��اب األذان، ب��اب م��ا یق��ول إذا س��مع   )٤(

  .١٢٦/ ١ :٦١١المنادي رقم 
  .٤٦٨/ ٢:المھمات في شرح الروضة والرافعي  )٥(
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مث���ل م���ا یق���ول الم���ؤذن كلھ���ا ذك���ر، ول���ذا فالقی���اس اإلجاب���ة عن���ھ ب���ال ح���ول وال ق���وة إال   
  .باهللا

ب اطا  

ورو ءو  ظل  وا وات ا أداء  

  :بین یدي المسألة

 أن ق��رار م��ن الم��سلَّم ب��ھ أن الحك��م عل��ى ال��شيء ف��رع ع��ن ت��صوره، ومم��ا ال ری��ب فی��ھ      
إغ��الق الم��ساجد ومن��ع إقام��ة ص��الة الجمع��ة وص��لوات الجماع��ة ك��ان ل��ھ ت��أثیٌر س��لبي            
عل���ى جمھ���ور الم���سلمین؛ الس���یما المح���افظین عل���ى أداء ال���صلوات ف���ي جماع���ة كم���ا         

ن��ستقبُل : " نبَّ��ھ عل��ى ھ��ذا ف��ضیلة اإلم��ام األكب��ر ف��ي إح��دى حلقات��ھ، حی��ث ق��ال ف��ضیلتھ         
 عل���ى الب���شریِة جمع���اَء، واُهللا ی���شھُد عل���ى م���ا   رم���ضاَن ھ���ذا الع���ام ف���ي أج���واٍء ع���صیبةٍ  

ف���ي قلوِبن���ا نح���ن الم���سلمیَن م���ن أَل���ٍم وُح���زٍن ج���رَّاَء تعلی���ِق ال���صلواِت بالم���ساجِد، حت���ى     
م���ع یقینن���ا الت���اِم ب���أن حف���َظ ال���نفِس م���ن مقاص���ِد ال���شریعِة الغ���رَّاِء، ولكنھ���ا القل���وُب إذا        

ین���ا نعمت���ك بك���شِف غم���ِة ھ���ذا تعلََّق���ت بالم���ساجِد ص���ُعب علیھ���ا ھجُرھ���ا، ف���اللھم أتم���م عل 
  .)١(" الوباء، وردَّنا إلى بیوِتك ردا جمیًلا یا عليُّ یا قدیُر

وب��ین ی��دي ط��رح ھ��ذه الم��سألة ودراس��تھا م��ن الناحی��ة الفقھی��ة رأی��ت م��ن المناس��ب أن           
فی�����روس " بالعربی�����ة تح�����ت عن�����وان B.B.Cأس�����وق الدراس�����ة الت�����ي ن�����شرھا موق�����ع  

  " ون أن تظھر علیھم أعراض اإلصابةلغز حاملي وناشري الفیروس د: كورونا

 ١٩عن���دما اجتم���ع ع���دد م���ن الم���صلین ف���ي كنی���سة ف���ي س���نغافورة ف���ي     : یق���ول الكات���ب
ل����م ی����درك أح����د م����نھم أن تل����ك   ) م٢٠٢٠(ك����انون الث����اني م����ن الع����ام الح����الي   / ین����ایر

 ،فق���د ك���ان ی���وم أح���د   عواق���ب عالمی���ة ح���ول انت���شار الفی���روس،    ال���صالة س���تكون لھ���ا   
 عام��ًا، كان��ا ق��د وص��ال ذل���ك     ٥٦ج��ان یبلغ��ان م���ن العم��ر    وك��ان م��ن ب��ین الح��ضور زو    

  .الصباح من الصین

ن���اك س���بب لالعتق���اد عن���دما أخ���ذا مقاع���دھما ب���دا أنھم���ا أص���حاء تمام���ًا ل���ذلك ل���م یك���ن ھ  
ف��ي ذل��ك الوق��ت ك��ان ُیعتق��د أن ال��سعال الم��ستمر       و أنھم��ا ق��د یكون��ا ح��املین للفی��روس،     

نظ���ر إلی���ھ عل���ى أن���ھ الوس���یلة    ن ُی وك���ا١٩-ھ���و ال���سمة األكث���ر ب���روزًا لم���رض كوفی���د    

                                                           

 قال فضیلة اإلمام ھذا الكالم في تھنئة المسلمین بقدوم شھر رمضان ف�ي كلمت�ھ الت�ي نقلھ�ا التلیفزی�ون            )١(
المصري وتداولتھا معظم المواقع اإلخباریة ومواق�ع التواص�ل االجتم�اعي ، ومنھ�ا موق�ع جری�دة ال�وطن                 

:م راب��������������������������������������������������ط ٢٣/٤/٢٠٢٠االلكترونی��������������������������������������������������ة بت��������������������������������������������������اریخ    
https://www.elwatannews.com/news/details/٤٧١٤٦١٣ 
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كث����ر ترجیح����ًا ف����ي ن����شر الع����دوى وبالت����الي ع����دم وج����ود أع����راض للم����رض یعن����ي  األ
  .انعدام احتمال انتشار الفیروس

ت ولك���ن بع���د ذل���ك بوق���ت ق���صیر تط���ور. ةوق���د غ���ادر الزوج���ان بمج���رد انتھ���اء ال���صال
/  ین���ایر٢٢ف���ي األوض���اع بطریق���ة غی���ر مفھوم���ة تمام���ًا، مرض���ت الزوج���ة ال���صینیة       

وألنھم���ا ق���دما م���ن مدین���ة ووھ���ان مرك���ز  . ، وتالھ���ا زوجھ���ا بع���د ی���ومینون الث���انيك���ان
  .تفشي المرض لم یكن ذلك مفاجئًا كثیرًا

ال للح���زم والتح���رك ال���سریع  ف���ي بدای���ة انت���شار فی���روس كورون���ا كان���ت س���نغافورة مث���ا   
ولك���ن خ���الل األس���بوع الت���الي، أص���یب ثالث���ة م���ن س���كان س���نغافورة أی���ضًا     الحتوائ���ھ، 

 س��بب واض��ح، مم��ا أدي إل��ى ن��شوء واح��دة م��ن أول��ى ح��االت اإلص��ابة           ب��المرض دون 
إن معرف���ة م���ا ح���دث س���یؤدي   . ب���الفیروس ف���ي س���نغافورة وأكثرھ���ا إث���ارة لالس���تغراب   

  .إلى اكتشاف أمر جدید ومقلق حول كیفیة انتقال الفیروس بنجاح لضحایا جدد

حة یق����ول ال����دكتور فیرن����ون ل����ي، رئ����یس إدارة األم����راض ال����ساریة ف����ي وزارة ال����ص    
لق����د كن����ا ف����ي حی����رة ش����دیدة، فأش����خاص ال یعرف����ون بع����ضھم ال����بعض  : "ال����سنغافوریة

دون أن تظھ������ر أي عالم������ة " ی������صیبون بع������ضھم ال������بعض ب������المرض بطریق������ة م������ا 
ھ���ذه الدفع���ة الجدی���دة م���ن ح���االت اإلص���ابة ل���م تك���ن طبیعی���ة عل���ى ض���وء م���ا  . للم���رض

  . في ذلك الوقت١٩-كان معروفًا عن كوفید

ؤه م���ن العلم��اء إل��ى جان��ب ض��باط ال��شرطة واخت���صاصي      ل��ذا ق��ام ال��دكتور ل��ي وزم��ال     
تتب�����ع األم�����راض ب�����إجراء تحقی�����ق وتوص�����لوا إل�����ى وض�����ع خ�����رائط تف�����صیلیة تح�����دد  

وق���د ت���ضمن ذل���ك أف���ضل م���ا ُیع���رف باس���م عملی���ة تعق���ب  . ال���شخص والمك���ان والزم���ان
و ُینظ���ر إل���ى ھ���ذا البرن���امج عل���ى أن���ھ نظ���ام فع���ال لتتب���ع ك���ل م���ن     ،أو تتب���ع االت���صال 

 وتمی����زت س����نغافورة  ، الم����رض والم����ساعدة ف����ي الق����ضاء علی����ھ    ش����ارك ف����ي تف����شي  
  .بمھارة وسرعة تنفیذ ھذا البرنامج

 م����ن أتب����اع ١٩١وف����ي غ����ضون أی����ام قلیل����ة تح����دث المحقق����ون إل����ى م����ا ال یق����ل ع����ن  
وس���رعان م���ا أثبت���وا أن   . ی���وم األح���د  م���نھم ك���انوا ھن���اك   ١٤٢الكنی���سة واكت���شفوا أن  

وى كان��ا م��ن ب��ین الحاض��رین ف��ي ال��صالة     ثن��ین م��ن ال��سنغافوریین ال��ذین أص��یبا بالع��د    ا
  .مع الزوجین الصینیین

ق����د یكون����وا تح����دثوا إل����ى بع����ضھم ال����بعض أو ق����اموا بتحی����ة     : "ویق����ول ال����دكتور ل����ي 
  ".بعضھم كما ھي العادة في مثل ھذه األنشطة في الكنیسة

كان��ت ھ��ذه بدای��ة مناس��بة وستف��سر نظری��ًا كی��ف یمك��ن أن تنتق��ل الع��دوى باس��تثناء أم��ر           
و كیفی���ة انتق���ال الفی���روس م���ن ال��زوجین ال���صینیین ف���ي ح���ین ل���م تب���د علیھم���ا  واح��د وھ��� 

  .أي عالمات للمرض
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فق���د تأك���د أن الم���رأة ال���سنغافوریة الثالث���ة    . وع���الوة عل���ى ذل���ك ك���ان ھن���اك لغ���ز أكب���ر    
 لق���د ح���ضرت   س���نة ل���م تح���ضر تل���ك ال���صالة أب���ًدا،    ٥٢الم���صابة البالغ���ة م���ن العم���ر    

وق��ت الح��ق م��ن ذل��ك الی��وم، فكی��ف التقط��ت       الم��رأة ح��دثًا آخ��ر ف��ي نف��س الكنی��سة ف��ي       
  الفیروس؟

لج���أ المحقق���ون إل���ى فح���ص ت���سجیالت الك���امیرا الداخلی���ة الموج���ودة ف���ي الكنی���سة ف���ي       
فق���د تب���ین أن الم���رأة  . وكان���ت المفاج���أة ش���یئًا غی���ر متوق���ع . ذل���ك الی���وم بحث���ًا ع���ن أدل���ة 

الت����ي ح����ضرت ال����صالة األخی����رة جل����ست ف����ي المقاع����د الت����ي اس����تخدمھا الزوج����ان         
  .ینیان قبل ذلك بعدة ساعاتالص

 س���اعة ٤٨ إل���ى ٢٤وس���لطت ھ���ذه الدراس���ة ال���ضوء عل���ى فت���رة حرج���ة تت���راوح م���ن      
قب����ل ظھ����ور أع����راض الم����رض عل����ى المرض����ى ویمك����ن أن یكون����وا خاللھ����ا م����صدر  

تع��رف ھ��ذه  ، وربم��ا یكون��ون أش��د م��صادر الع��دوى، و    ع��دوى لآلخ��رین بدرج��ة كبی��رة   
رض ولكن���ك ال تع���اني ب���أي ش���كل م���ن ألن���ك حام���ل للم���" إنع���دام األع���راض"الحال���ة ب���ـ 

  . األشكال بنفسك

وق���د ن���شرت ھ���ذه الدراس���ة العدی���د م���ن الح���االت الت���ي انت���شر فیھ���ا الوب���اء ع���ن طری���ق    
 .)١(أشخاص لم تظھر علیھم األعراض 

  :الدراسة الفقھیة للمسألة

ق��د اختل��ف فقھ��اء الع��صر ف��ي تعلی��ق ص��لوات الجماع��ة والجمع��ة ف��ي الم��ساجد ب���سبب            
ستجد، فاتجھ���ت الغالبی���ة العظم���ى م���ن المؤس���سات العلمی���ة واإلفتائی���ة وب���اء كورون���ا الم���

وعل���ى رأس���ھا ھیئ���ة كب���ار العلم���اء ب���األزھر ال���شریف إل���ى تعلی���ق أداء ال���صلوات ف���ي      
الم����ساجد ، بینم����ا ذھب����ت بع����ض المؤس����سات وبع����ض األف����راد إل����ى ج����واز إقامتھ����ا         

  .مابضوابط ، وفي ھذا المطلب بیان رأي الفریقین وما یستدل بھ لكل منھ

 من��ع إقام��ة ص��لوات الجماع��ة والجمع��ة ف��ي الم��ساجد م��ع اس��تمرار رف��ع          :ال��رأي األول
وف����ي " أال ص����لوا ف����ي رح����الكم ...أال ص����لوا ف����ي بی����وتكم " األذان ، وإض����افة عب����ارة  

، وق���د اخت���ار ھ���ذا ال���رأي كثی���ر  " أال ص���لوا ف���ي بی���وتكم ظھ���را " ص���الة الجمع���ة یق���ال  
 ومنھ���ا ھیئ���ة كب���ار العلم���اء ب���األزھر     م���ن المؤس���سات العلمی���ة واإلفتائی���ة ف���ي الع���الم،    

  .)٢(الشریف، والغالبیة العظمى من دور اإلفتاء حول العالم

                                                           

 ١بالموقع بتاریخ محرر العلوم ،  شوكماندراسة مترجمة عن الكاتب دیفید.  بالعربیة B.B.C موقع )١(
:  م، ملخ�صا بت�صرف، راب�ط     ٢٠٢٠حزی�ران   / یونیو https://www.bbc.com/arabic/world-

٥٢٨٧٠٩٧٣. 
 .م٢٠٢٠/ ١٥/٣بیان ھیئة كبار العلماء ، نشر بتاریخ ) ٢(
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 تق���ام ال���صلوات ف���ي الم���ساجد ب���ضوابط مح���ددة ، وق���د أخ���ذ بھ���ذا ال���رأي :ال���رأي الث���اني
  .، ثم طبقتھ معظم الدول اإلسالمیة فیما بعد١معظم الوالیات بمالیزیا 

  : أدلة الرأي األول

 األول وال���ذي ذھ���ب إل���ى من���ع إقام���ة ص���لوات الجماع���ة والجمع���ة ف���ي     ی���ستدل لل���رأي
  :المساجد باألدلة التالیة

 قی��اس نازل��ة وب��اء فی��روس كورون��ا عل��ى الَم��واطن الت��ي رخ��صت ال��شریعة فیھ��ا          :أوال
ت���رك ص���الة الجماع���ة ؛ منع���ا إللح���اق األذى بالم���صلي أو بغی���ره م���ن الم���صلین، وم���ن   

  : ھذه المواطن

، فع����ن ج����ابر ب����ن عب����د اهللا رض����ي اهللا عن����ھ أن النب����ي   أك����ل الث����وم والب����صل    .١
فلیعت��زل  :  أو ق��ال -م��ن أك��ل ثوم��ا أو ب��صال، فلیعتزلن��ا      : " ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  ق��ال   

   .)٢("  ولیقعد في بیتھ -مسجدنا 

 أنَّ  النب���ي ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم  نھ���ى م���ن حم���ل رائح���ة  :وج���ھ الدالل���ة م���ن الح���دیث
صلي ف���ي الم���سجد خ���شیة إی���ذاء الم���صلین، وھ���و  كریھ���ة ت���ؤدي إل���ى إی���ذاء الن���اس أن ی��� 

 فھ��و مح��دود، س��رعان م��ا ی��زول ب��الفراغ م��ن ال��صالة ، ف��أولى من��ھ        - ل��و وق��ع  -إی��ذاء 
وب���اء ی���سھل انت���شاره، ویت���سبب ف���ي اإلض���رار ب���النفوس المحترم���ة ش���رعا، مم���ا ق���د          

  .یؤدي إلى حدوث كارثة تضر بسالمة البالد والعباد

 -لمط���ر ال���شدید، فع���ن عب���داهللا ب���ن عم���ر الت���رخیص بت���رك الجماع���ة ف���ي ح���ال ا   .٢
 أن���ھ ن���ادى بال���صالة ف���ي لیل���ة ذات ب���رد وری���ح ومط���ر، فق���ال ف���ي      -رض���ي اهللا عنھم���ا 

إن رس��ول : ، ث��م ق��ال " ، أال ص��لوا ف��ي الرح��ال  )٣(أال ص��لوا ف��ي رح��الكم  : " آخ��ر ندائ��ھ 
 ك����ان ی����أمر الم����ؤذن إذا كان����ت لیل����ة ب����اردة، أو ذات     - ص����لى اهللا علی����ھ وس����لم    -اهللا 

  . )٤(" أال صلوا في رحالكم: " لسفر أن یقولمطر في ا

 أن النب���ي ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم  ق���د رخَّ���ص ف���ي ت���رك الجماع���ة ف���ي     :وج���ھ الدالل���ة 
ح���ال المط����ر ال���شدید م����ع إمك���ان التح����رز من���ھ، ف����أحرى م���ن ذل����ك الت���رخص بت����رك       
الجماع����ة ف����ي م����ا ال یمك����ن االحت����راز من����ھ، كانت����شار الع����دوى والفیروس����ات المعدی����ة  

                                                           

: راب�������ط م ٢٠٢٠/ ١٣/٣:  برنام�������ا ، بت�������اریخ –موق�������ع وكال�������ة األنب�������اء الوطنی�������ة المالیزی�������ة   ١
https:www.bernama.com ar news.phpid=١٨٢٠٩٧٢  

ب��اب م��ا ج��اء ف��ي الث��وم الن��ي والب��صل والك��راث  رق��م  أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ، كت��اب األذان، )٢(
)١٧٠/ ١: )٨٥٥.  
/ ٢: ، ونی�ل األوط�ار  ٩٨/ ١فتح الباري الب�ن حج�ر،   . المنزل وسكن الرجل وما فیھ من أثاثھ    : الرحل )٣(

٣٨٧. 
 .سبق تخریجھ )٤(
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م���رض مم���ا یك���ون مع���ھ ال���ضرر أش���دُّ، وی���صعب االس���تنقاذ من���ھ ، كفی���روس   والناقل���ة لل
كورون���ا الماث���ل عالمی���ا  ، ذل���ك أن الت���رخص بت���رك ص���الة الجمع���ة والجماع���ة عن���د          

  .حلول الوباء ووقوعھ أمر مسلم بھ عقال وفقھا

 ال���ذي - أن إقام���ة ص���لوات الجماع���ة والجمع���ة ف���ي ظ���ل تف���شي وب���اء كورون���ا        :ثانی���ا
 فی����ھ تع����ریض النف����وس لخط����ر -ة ب����ھ ف����ي فت����رة الح����ضانة تختف����ي أع����راض اإلص����اب

اإلص���ابة ب���ھ، وم���ن َث���مَّ تع���ریض حی���اة الن���اس للخط���ر، وم���ن المق���رَّر أن���ھ إن أدى فع���ل  
العب����ادة إل����ى م����شقة تل����ف النف����وس ج����از الت����رخص بفع����ل ب����دلھا ، فی����صلي الن����اس          
ال������صلوات ف������ي البی������وت جماع������ة أو منف������ردین وی������صلوا الجمع������ة ظھ������را، ق������ال      

ن����وع ف����ي الرتب����ة العلی����ا : ق الت����ي تنف����ك العب����ادة عنھ����ا ثالث����ة أن����واع الم����شا:"القراف����ي
ك����الخوف عل����ى النف�����وس واألع����ضاء والمن����افع فیوج�����ب التخفی����ف؛ ألن حف����ظ ھ�����ذه       
األم���ور ھ���و س���بب م���صالح ال���دنیا واآلخ���رة، فل���و ح���صَّلنا ھ���ذه العب���ادة لثوابھ���ا ل���ذھب      

  .)١(" أمثال ھذه العبادة

لنبوی����ة م����صرِّحة بحف����ظ ال����نفس،   وق����د ج����اءت العدی����د م����ن الن����صوص القرآنی����ة وا    
واجتن���اب ك���ل م���ا ی���ؤدي إل���ى خل���ل فیھ���ا، أو ف���ي أي ع���ضو ی���ؤثر بال���سلب علیھ���ا،          

  :ومنھا

   .)٢(﴾َّقولھ تعالى ﴿َوَلا ُتْلُقوا ِبَأْیِدیُكْم ِإَلى التَّْھُلَكِة   .١

 أن ف���تح الم���ساجد ألداء ص���لوات الجماع���ة والجمع���ة ف���ي ظ���ل :وج���ھ الدالل���ة م���ن اآلی���ة
ھ مخ���اطرة بتع���ریض ال���نفس الب���شریة لخط���ر اإلص���ابة بھ���ذا الفی���روس تف���شي الوب���اء فی���

  .  ، وقد حذرت اآلیة من تعریض النفس للخطر 

َخَرْجَن���ا ِف���ي َس���َفٍر َفَأَص���اَب َرُجًل���ا ِمنَّ���ا     :  َق���اَل- رض���ي اهللا عن���ھ  –َع���ْن َج���اِبٍر    .٢
َھ��ْل َتِج��ُدوَن ِل��ي ُرْخ��َصًة ِف��ي    : اَلَحَج��ٌر َف��َشجَُّھ ِف��ي َرْأِس��ِھ، ُث��مَّ اْح��َتَلَم َف��َسَأَل َأْص��َحاَبُھ َفَق��      

َفاْغَت���َسَل َفَم���اَت، َفَلمَّ���ا  .َم���ا َنِج���ُد َل���َك ُرْخ���َصًة َوَأْن���َت َتْق���ِدُر َعَل���ى اْلَم���اِء    : التَّ���َیمُِّم؟ َفَق���اُلوا
َل���ا َقَتُل���وُه َق���َتَلُھُم اللَّ���ُھ أَ «: َق���ِدْمَنا َعَل���ى النَِّب���يِّ ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم  ُأْخِب���َر ِب���َذِلَك َفَق���الَ     

 -َس���َأُلوا ِإْذ َل���ْم َیْعَلُم���وا َفِإنََّم���ا ِش���َفاُء اْلِع���يِّ ال���سَُّؤاُل، ِإنََّم���ا َك���اَن َیْكِفی���ِھ َأْن َیَت���َیمََّم َوَیْع���ِصَر    
َ عَل���ى ُجْرِح���ِھ ِخْرَق���ًة، ُث���مَّ َیْم���َسَح َعَلْیَھ���ا َوَیْغ���ِسَل َس���اِئَر       -َش���كَّ ُموَس���ى  «َیْع���ِصَب » َأْو

  .)٣(» َجَسِدِه

                                                           

 .١١٨/ ١:الفروق للقرافي  )١(
 .١٩٥: البقرة )٢(
محم��د : المحق�ق  ٣٣٦َب�اٌب ِف�ي اْلَمْج�ُروِح َیَت�َیمَُّم ،  رق�م       / ِكَت�اب الطََّھ��اَرةِ أخرج�ھ أب�وداود ف�ي س�ننھ       )٣(

:"  ، وق�ال اب�ن الملق�ن     .٩٣/ ١ :. بی�روت –المكتبة الع�صریة، ص�یدا   : محیي الدین عبد الحمید ، الناشر
/ ٢:البدر المنیر في تخریج األحادیث واألثار الواقع�ة ف�ي ال�شرح الكبی�ر ،    "  ت َوَھَذا ِإْسَناد كل ِرَجالھ ِثَقا   

٦١٥ . 
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-أف���اد ھ���ذا الح���دیث أن حف���ظ ال���نفس مق���دَّم عل���ى االغت���سال :  م���ن الح���دیثوج���ھ الدالل���ة
 وأن أداء العب���ادة إن ترت���ب علی���ھ ھ���الك ال���نفس فیثب���ت الت���رخص  -م���ع كون���ھ مفروض���ا

  . بتخفیف العبادة أو االنتقال إلى بدلھا

  : أحادیث الحیطة من العدوى ، ومنھا : ثالثا 

 وف��د ثقی��ف رج��ل مج��ذوم،    ك��ان ف��ي : ع��ن عم��رو ب��ن ال��شرید، ع��ن أبی��ھ، ق��ال        .١
  .)١(» إنا قد بایعناك فارجع«فأرسل إلیھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم  

ال «: ع����ن أب����ي ھری����رة رض����ي اهللا عن����ھ ق����ال النب����ي ص����لى اهللا علی����ھ وس����لم    .٢
  .)٢("یوردن ممرض على مصح

 اْلَمْج���ُذوِم ِف���رَّ ِم���َن« : َع���ْن َأِب���ي ُھَرْی���َرَة، َأنَّ النَِّب���يَّ ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم  َق���الَ   .٣
  .)٣(» ِفَراَرَك ِمَن اْلَأَسِد

 دلَّ�����ت ھ����ذه األحادی����ث عل�����ى وج����وب األخ�����ذ    :وج����ھ الدالل����ة م�����ن ھ����ذه األحادی����ث     
ب����اإلجراءات االحترازی����ة، ومن����ع االخ����تالط ب����ین الم����صاب واألص����حاء، وق����د باش����ر     
النب���ي ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم ھ���ذا اإلج���راء االحت���رازي ف���أمر الم���صاب ب���االعتزال،          

أن مق��صده م��ن مبایع��ة النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم ق��د ح��صل،  ف��دل ھ��ذا عل��ى       وَأبَلَغ��ھ 
أن حف���ظ ال���نفس م���ن انتق���ال الع���دوى أول���ى م���ن ش���ھود الواجب���ات الدینی���ة ، ولھ���ذا ق���ال    

، ون���ص القراف���ي )٤(" َوُیْمَن���ُع ِم���َن اْلَم���ْسِجِد َواِلاْخِتَل���اِط ِبالنَّ���اسِ  " الن���ووي ع���ن المج���ذوم  
َوُیْمَن���ُع اْلَمْج���ُذوُم ِم���َن اْلَم���ْسِجِد    :" ة الجمع���ة، فق���ال عل���ى أن المن���ع ی���شمل أی���ضا ص���ال    

  .، والسبب في ذلك منع انتقال العدوى من خاللھ)٥(" َوِمَن اْلُجُمَعِة

، )٦(أن المحقق���ین م���ن الفقھ���اء واألص���ولیین عل���ى أن المتوق���ع القری���ب ك���الواقع    : رابع���ا
ھ���ذا الوب���اء متوق���ع وق���د أك���دت األخب���ار المت���واترة عل���ى أن التع���رض لخط���ر اإلص���ابة ب 

قری���ب؛ حی���ث تب���ین م���ن إح���صائیات انت���شار ھ���ذا الفی���روس أن ال���دول الت���ي س���ارعت       
بف��رض الحظ���ر، ومن���ع التجم���ع ھ���ي أق���ل ال���دول ت���ضررا ، وأس���رعھا تعافی���ا من���ھ، أم���ا  
ال��دول الت��ي تعاط��ت م��ع ھ��ذا الوب��اء بالالمب��االة وع��دم الجدی��ة فق��د عان��ت معان��اة قاس��یة          

رق���ام عج���زت معھ���ا الط���واقم الطبی���ة ع���ن التعام���ل     ، ووص���لت اإلص���ابات فیھ���ا إل���ى أ  
  .مع ھذا الوباء وأظھرت االستغاثة بدول العالم 

                                                           

 ).١٧٥٢/ ٤( ، ١٢٦كتاب السالم ، باب اجتناب المجذوم ونحوه رقم  صحیح مسلم )١(
 .١٣٨/ ٧) : ٥٧٧١(أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الطب ، باب ال ھامة، رقم )٢(
 .١٢٦/ ٧) : ٥٧٠٧(كتاب الطب ، باب ال ھامة، رقمأخرجھ البخاري في صحیحھ ،  )٣(
 .٢٢٨/ ١٤:شرح النووي على مسلم  )٤(
 .٣١٠/ ١٣: الذخیرة للقرافي  )٥(
 .٩٨/ ١:األشباه والنظائر للسبكي  )٦(
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أن احتم����ال اإلص����ابة ب����الفیروس م����ع  : وتخ����ریج ھ����ذه الواقع����ة عل����ى القاع����دة الفقھی����ة 
وج����ود التجمع����ات قری����ب وق����ائم، فیتن����زل منزل����ة ال����ضرر الواق����ع بالفع����ل، ویثب����ت         

مع���ة ، وف���ي تحری���ر وتعلی���ل ھ���ذا المعن���ى      الت���رخُّص بتعلی���ق ص���لوات الجماع���ة والج   
َكْی���َف ُیَح���رَُّم َتْح���ِصیُل َم���ْصَلَحٍة َن���اِجَزٍة  :ف���إن قی���ل: ال���سالم  یق���ول اإلم���ام الع���ز ب���ن عب���د
  ُمَحقَِّقٍة ِلَتَوقُِّع َمْفَسَدٍة ُمْمَھَلٍة؟ 

َك���اْلَواِقِع، َوال���شَّْرُع َق���ْد    َلمَّ���ا َغَل���َب ُوُق���وُع َھ���ِذِه اْلَمْف���َسَدِة َجَع���َل ال���شَّْرُع اْلُمَتَوقَّ���َع       :ُقْلَن���ا 
  .)١(" َیْحَتاُط ِلَما َیْكُثُر ُوُقوُعُھ اْحِتَیاُطُھ ِلَما َتَحقََّق ُوُقوُعُھ

ول����دفع ال����ضرر المتوق����ع أحك����ام ثابت����ة ف����ي الف����روع الفقھی����ة، ومنھ����ا عل����ى س����بیل     
  :المثال

  .شرع حق الشفعة لدفع الضرر المتوقع عن الشریك  •

دفع ال����ضرر المتوق����ع م����ن س����وء ت����صرفاتھ   وش����رع الحج����ر عل����ى ال����سفیھ ل����    •
  .المالیة

وش��رع الك��فُّ ع��ن س��ب آلھ��ة غی��ر الم��سلمین لك��ف ال��ضرر المتوق��ع م��ن س��ب            •
  .اهللا رب العالمین

  : أدلة الرأي الثاني 

اس��تدل أص��حاب ال��رأي الث��اني وال��ذین ذھب��وا إل��ى الق��ول بع��دم ج��واز تعطی��ل ص��لوات           
  :الجماعة والجمعة بما یلي

إغ���الق الم���ساجد باط���ل؛ لكون���ھ اجتھ���ادا یع���ود عل���ى الن���صوص         الق���ول بج���واز  :أوال
باإلبط���ال، وعل����ى اإلجم����اع ب���النقض؛ حی����ث ت����واترت الن���صوص القرآنی����ة والحدیثی����ة    
عل���ى التح���ذیر م���ن تعطی���ل الم���ساجد وعل���ى الح���ض عل���ى عمارتھ���ا، وإظھ���ار ص���الة       

  :الجماعة، ومنھا ما یلي

اِجَد اللَّ���ِھ َأْن ُی���ْذَكَر ِفیَھ���ا اْس���ُمُھ َوَس���َعى  ﴿ َوَم���ْن َأْظَل���ُم ِممَّ���ْن َمَن���َع َم���سَ :ق���ال اهللا تع���الى .١
ِف��ي َخَراِبَھ��ا ُأوَلِئ��َك َم��ا َك��اَن َلُھ��ْم َأْن َی��ْدُخُلوَھا ِإلَّ��ا َخ��اِئِفیَن َلُھ��ْم ِف��ي ال��دُّْنَیا ِخ��ْزٌي َوَلُھ��ْم       

 .)٢(ِفي اْلآِخَرِة َعَذاٌب َعِظیٌم﴾

ن��واع الظل��م إغ��الق بی��وت    دلَّ��ت ھ��ذه اآلی��ة عل��ى أن أش��دَّ أ    : وج��ھ الدالل��ة م��ن اآلی��ة   
اهللا تع���الى ، ومن���ع إقام���ة ال���صلوات فیھ���ا، واآلی���ة عام���ة ل���م ت���ستثن م���ا ك���ان منھ���ا     

                                                           

 .١٠٧/ ١:قواعد األحكام في مصالح األنام  )١(
 .١١٤: البقرة )٢(
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بع���ذر وم���ا ك���ان بغی���ر ع���ذر فف���ي إغ���الق الم���ساجد ومن���ع إقام���ة ال���صلوات دخ���ول    
  .في الوعید المذكور

ُھ ُی��َسبُِّح َل��ُھ ِفیَھ��ا   ق��ال تع��الى أی��ضا﴿ ِف��ي ُبُی��وٍت َأِذَن اللَّ��ُھ َأْن ُتْرَف��َع َوُی��ْذَكَر ِفیَھ��ا اْس��مُ         .٢
ِرَج���اٌل َل���ا ُتْلِھ���یِھْم ِتَج���اَرٌة َوَل���ا َبْی���ٌع َع���ْن ِذْك���ِر اللَّ���ِھ َوِإَق���اِم        ) ٣٦(ِباْلُغ���ُدوِّ َواْلآَص���اِل  

 .)١(الصََّلاِة َوِإیَتاِء الزََّكاِة َیَخاُفوَن َیْوًما َتَتَقلَُّب ِفیِھ اْلُقُلوُب َواْلَأْبَصاُر﴾ 

أن اهللا تع��الى ق��د أخب��ر ع��ن الم��ساجد ب��أن ش��أنھا أن ُتعمَّ��ر       : وج��ھ الدالل��ة م��ن اآلی��ة   
ب���ذكر اهللا تع���الى، وأن أھلھ���ا م���شغولون ب���ذكر اهللا عزوج���ل وھ���م ف���ي ض���مان اهللا        

  .فال یصیبھم سوء أو مكروه، ولم تستثن اآلیة أیضا حاال دون حاال

م��ا م��ن  «  یق��ول -ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم -ع��ن أب��ى ال��درداء ق��ال س��معت رس��ول اهللا     .٣
"   ف���ى قری���ة وال ب���دو ال تق���ام ف���یھم ال���صالة إال ق���د اس���تحوذ عل���یھم ال���شیطان    ثالث���ة

)٢(. 

 أن ھ���ذا الح���دیث ی���دل عل���ى أن ع���دم إقام���ة الجماع���ة ین���تج عن���ھ         :وج���ھ الدالل���ة  
اس���تحواذ ال���شیطان، وعن���د ال���بالء تحت���اج األم���ة إل���ى الت���ضرع إل���ى ربھ���ا، ال أن         

  .نھاتغلق المساجد فیستحوذ علیھا الشیطان ویتمكن البالء م

 ق��د انعق��د اإلجم��اع عل��ى وج��وب إقام��ة الجمع��ة وإش��ھارھا ف��ي ك��ل بل��دة ت��ستوفي         :ثانی��ا
، ول��م ینق���ل ن��ٌص وال اجتھ��اد ُی���رخِّص لمجم��وع األم��ة أو ألھ���ل بل��دة منھ���ا       )٣(ال��شروط  

ف��ي تعطی��ل الجمع��ة، وإنم��ا ثبت��ت األع��ذار وال��رخص ف��ي ح��ق آح��اد األم��ة، ال ف��ي ح��ق        
  .ینھامجموعھا أو مجموع أھل بلدة منھا بع

أن ال����دائر ب����ین الغال����ب والن����ادر فإض����افتھ إل����ى الغال����ب  :  م����ن القواع����د الفقھی����ة:ثالث����ا
وبمتابع���ة بیان���ات منظم���ة ال���صحة العالمی���ة ع���ن فی���روس كورون���ا الم���ستجد       . )٤(أول���ى

، وال ت��زال بیاناتھ��ا تؤك��د عل��ى أن��ھ م��ن أق��ل       "وب��اء ع��المي "نج��د أنھ��ا ق��د ص��نفتھ بأن��ھ     
ة الن�����اس عموم�����ا، وعل�����ى الم�����صابین ب�����ھ األم�����راض واألوبئ�����ة خط�����ورة عل�����ى حی�����ا

  .خصوصا

أم���ا محدودی���ة خطورت���ھ عل���ى حی���اة الن���اس عموم���ا، فبالمقارن���ة م���ع غی���ره م���ن أس���باب   
  .یتبین أنھا األقل بینھا..... الوفاة كحوادث الطرق والتدخین 

                                                           

 .٣٧-٣٦: النور )١(
 .٢١٤/ ١) :٥٤٧(لصالة، باب فى التشدید فى ترك الجماعة ، رقم  أخرجھ أبوداود في سننھ كتاب ا )٢(
 .٣: ص: ، واإلجماع لإلمام ابن المنذر ٣٣:  مراتب اإلجماع البن حزم ص)٣(
 .٢٠٨/ ١:الفروق للقرافي  )٤(
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وأم���ا محدودی���ة خطورت���ھ عل���ى حی���اة الم���صابین ب���ھ خ���صوصا، فتتأك���د م���ن بیان���ات           
م��ن ح��االت اإلص��ابة   % ٤ و٢سبة الوف��اة ب��ھ تت��راوح ب��ین    المنظم��ة والت��ي تفی��د ب��أن ن��    

المؤك���دة، وكلھ���م م���ن ذوي األم���راض المزمن���ة أو ض���عفاء المناع���ة، ف���ي ح���ین تت���راوح  
م��ن ح��االت اإلص��ابة المؤك��دة، وتظ��ل الن��سبة      % ٨٠ و٥٠ن��سبة ال��شفاء من��ھ كلی��ا ب��ین     

  .الباقیة محتملة للشفاء مع الوقت، حتى مع عدم التوصل إلى مصل لمعالجتھ

وھ����ذه المعطی����ات ت����دعو إل����ى اتخ����اذ ك����ل الت����دابیر الم����شروعة الكفیل����ة بالوقای����ة، وال     
 .تدعو إلى ھلع یستخف الناس عن إقامة شعائرھم التعبدیة

 أن إقام���ة الجمع���ة م���ن ش���عائر ال���دین الظ���اھرة، وال یح���ق ل���ولي األم���ر تعطیلھ���ا  :رابع���ا
، )١(" ل الم����صرال یك����ون لل����سلطان أن ُیف���وِّت الجمع����ة عل����ى أھ���� : " ، ق���ال السرخ����سي 

إقام���ة الجمع���ة م���ن أع���الم ال���دین ف���ال یج���وز الق���ول بم���ا ی���ؤدي إل���ى        : " وق���ال أی���ضا  
  .)٢(تقلیلھا

 ق���د اتخ���ذت ال���دول ق���رارا بتعطی���ل الُجم���ع والجماع���ات ف���ي ح���ین أن تك���دُّس        :خام���سا
الن����اس ف����ي األس����واق ووس����ائل المواص����الت أكث����ر بكثی����ر م����ن ال����ذین یجتمع����ون ف����ي   

دی����ة، وال زال����ت كثی����ر م����ن الم����صالح اإلنتاجی����ة تم����ارس  ال����صالة ألداء ال����شعائر التعب
  .أعمالھا بضوابط محددة فلتكن الجماعات والجمع كذلك

  :ضوابط إقامة الجمعة والجماعات

من���ع كب���ار ال���سن وم���ن یع���انون م���ن نق���ص المناع���ة م���ن الح���ضور إل���ى أداء          .١
  .الصلوات في المساجد

م���اكن الت���ي تم���سھا   المتابع���ة الم���ستمرة والدوری���ة لعملی���ات التعق���یم لجمی���ع األ      .٢
 .األیدي

  .المحافظة على التھویة الجیدة، والتباعد بین المصلین .٣

من���ع م���ن تظھ���ر علی����ھ أع���راض اإلص���ابة بالكورون����ا م���ن دخ���ول الم����ساجد،         .٤
 .ووضع أجھزة استشعار لقیاس درجة الحرارة

                                                           

 .٢١٤/ ٢:المبسوط للسرخسي  )١(
  .٢١٥/ ٢:المبسوط للسرخسي  )٢(
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  مناقشة األدلة

  : مناقشة أدلة القول األول

صت ال���شریعة فیھ���ا الت���ي رخ���ین���اقش االس���تدالل بالقی���اس عل���ى الم���واطن   .١
ت����رك ص����الة الجماع����ة ؛ منع����ا إللح����اق األذى بالم����صلي أو بغی����ره م����ن    

ب���أن ھ���ذا  : الم���صلین كأك���ل الث���وم والب���صل، وخ���شیة اإلص���ابة بالع���دوى     
قی���اس م���ع الف���ارق؛ ألن غای���ة م���ا تفی���ده ھ���ذه الن���صوص ج���واز الت���رخص  
بت����رك ص����الة الجماع����ة أو الجمع����ة ف����ي ح����ق بع����ض األف����راد م����ع قی����ام   

مح����ل الن����زاع ف����ي تعطی����ل ص����الة الجمع����ة والجماع����ة      ال����شعیرة بینم����ا  
  .بالكلیة

ب���أن الت���رخص لھ���ؤالء وق���ع لقی���ام الع���ذر   : ویج���اب ع���ن ھ���ذا االعت���راض 
بھ���م ، ف���إن أدى الع���ذر إل���ى إلح���اق األذى بعم���وم الن���اس فم���ا الم���انع م���ن     

  الترخص بسببھ كما وقع في الترخص بسبب المطر؟

بأن����ھ ق����د روي  : "أال ص����لوا ف����ي رح����الكم" وین����اقش االس����تدالل بح����دیث  .٢
خرجن��ا م��ع رس��ول    : بروای��ات متع��ددة ، ومنھ��ا م��ا ثب��ت ع��ن ج��ابر  ق��ال       
لی���صل م���ن ش���اء  «: اهللا ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم ف���ي س���فر، فمطرن���ا، فق���ال  

 ، وھ��ذه الروای��ة ت��دل عل��ى أن الت��رخص ف��ي ح��ق        )١(»  م��نكم ف��ي رحل��ھ   
األف���راد ال ف���ي تعطی���ل ال���شعیرة ، وم���ع ھ���ذا ف���ال یج���وز من���ع م���ن َتحمَّ���ل    

ص��الة الجماع��ة  : قة ورغ��ب ف��ي أدائھ��ا والح��ال ھك��ذا ، ق��ال الن��ووي     الم��ش
ف���ي المط���ر ال���شدید َم���ْشُروَعٌة ِلَم���ْن َتَكلَّ���َف اْلِإْتَی���اَن ِإَلْیَھ���ا َوَتَحمَّ���َل اْلَم���َشقََّة       

، وق����ال اب����ن )٢(ِلَقْوِل���ِھ ِف����ي الرَِّواَی����ِة الثَّاِنَی����ِة ِلُی����َصلِّ َم���ْن َش����اَء ِف����ي َرْحِل����ھِ  
اْلِعلَّ���ِة اْلُمَرخِّ���َصِة ِللتََّخلُّ���ِف َفَل���ْو َتَكلَّ���َف َق���ْوٌم اْلُح���ُضوَر     َم���َع ُوُج���وُد  :"حج���ر

َف��َصلَّى ِبِھ��ُم اْلِإَم��اُم َل��ْم ُیْك��َرْه َفاْل��َأْمُر ِبال��صََّلاِة ِف��ي الرَِّح��اِل َعَل��ى َھ��َذا ِلْلِإَباَح��ِة      
   .)٣(" َلا للنَّْدب

  :مناقشة أدلة الرأي الثاني

إغ���الق الم���ساجد، وتعطی���ل ص���لوات الجماع���ة والجم���ع    ق���ولھم إن الق���ول بج���واز  :أوال 
باط���ل ألن���ھ اجتھ���اد یع���ود عل���ى الن���صوص باإلبط���ال، وعل���ى اإلجم���اع ب���النقض ی���رد       

  :علیھ من وجوه

ال یل�����زم م�����ن غل�����ق الم�����ساجد لمن�����ع تف�����شي الوب�����اء تعطی�����َل ص�����لوات      .١

                                                           

 .٤٨٤/ ١) ٦٩٨( الصالة في الرحال في المطر،  رقمأخرجھ مسلم في صحیحھ كتاب الصالة ، باب )١(
 .٢٠٧/ ٥:شرح النووي على مسلم  )٢(
 .١٥٨/ ٢:فتح الباري البن حجر  )٣(
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الجماع����ة، فیج����وز للرج����ل أن ی����صلي بأھ����ل بیت����ھ؛ حی����ث یمك����ن تطبی����ق 
  .ولة ویسراإلجراءات االحترازیة بسھ

الق��ول بع��دم إقام��ة ص��لوات الجماع��ة والجمع��ة ف��ي الم��ساجد ل��یس إبط��اال           .٢
للن�����صوص الت�����ي حث�����ت عل�����ى أداء ص�����لوات الجماع�����ة والجمع�����ة، وال    
نق����ضا لإلجم����اع وإنم����ا ھ����و ض����رورة ثب����ت اللج����وء إلیھ����ا بالن����صوص      
ال���شرعیة الت���ي أم���رت بالحف���اظ عل���ى ال���نفس، وع���دم تعری���ضھا للخط���ر ،   

الجماع���ة والجمع���ة عن���د الم���شقة الت���ي یمك���ن   والت���ي س���محت بع���دم إقام���ة  
التغل���ب علیھ���ا؛ إذ ق���صارى م���ا یت���أذى من���ھ الن���اس م���ن المط���ر تلوی���ث          
الثی�����اب ب�����الطین ، وإعاق�����ة الم�����شي عل�����ى األرض، ویمك�����ن لل�����شاب أن   
یتف����ادى ھ����ذا األذى ب����سھولة وی����سر، وم����ع ذل����ك فق����د أت����ت الن����صوص       
م����صرِّحة ب����الترخص ، أم����ا ھ����ذا الوب����اء فخط����ره أعظ����م؛ حی����ث یمك����ن     
انتقال���ھ م���ن األش���خاص بغی���ر ش���عور ، وق���د یحم���ل اإلن���سان الفی���روس وال 
ی��شعر ب��أي م��ن أعراض��ھ ویخ��الط غی��ره فیت��أثر الغی��ر وربم��ا ی��ؤدي إل��ى          

  .  حتفھ بینما یعافى الشخص الذي انتقلت منھ العدوى بقدر اهللا 

ال���دائر ب���ین الغال���ب والن���ادر إض���افتھ إل���ى الغال���ب      "  ین���اقش االس���تدالل بقاع���دة   :ثالث���ا
ب���أن ھ���ذه القاع���دة دلی���ل عل���یكم ، وذل���ك أن الغال���ب أن التجمع���ات مظن���ة لنق���ل       " ول���ىأ

  .)١(العدوى ، ومن المقرر شرعا أن األحكام تناظ بمظناتھا 

والمقارن���ة ب���ین ع���دد الوفی���ات ب���سبب وب���اء كورون���ا وب���ین غی���ره كح���وادث الط���رق،         
ست معدی��ة ال��خ ال مح��ل لھ��ا ھن��ا؛ ألن ھ��ذه األم��راض لی��      ...والمت��وفین بم��رض اإلی��دز   

  .   بخالف ھذا الوباء العابر للقارات 

 ین����اقش االس����تدالل ب����أن ول����ي األم����ر ال یح����ق ل����ھ ش����رعا تعطی����ل ص����لوات        :رابع����ا
الجماع��ة والجمع��ة ب��أن ھ��ذا م��سلَّم إن ك��ان بغی��ر ع��ذر ش��رعي ، أم��ا م��ا نح��ن فی��ھ فھ��و         
وب��اء ی��شكل خط��ورة فادح��ة، وم��ن أوص��ى بغل��ق الم��ساجد ھ��م العلم��اء والفقھ��اء ال��ذین           

ر اهللا تع����الى ب����الرجوع إل����یھم ف����ي قول����ھ تعالى﴿َفاْس����َأُلوا َأْھ����َل ال����ذِّْكِر ِإْن ُكْن����ُتْم َل����ا      أم����
  )٢(َتْعَلُموَن ﴾ 

وین���اقش االس���تدالل بتك���دس الن���اس عل���ى األس���واق والمواص���الت ومی���ادین العم���ل ب���أن    
  .ھذا سلوك خاطئ، والخطأ ال تحل مسایرتھ وال القیاس علیھ

                                                           

  .٣٩٦/ ١: الموافقات للشاطبي )١(
 .٤٣: النحل )٢(
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  رأي اث 

الف���ریقین وبی���ان األدل���ة الت���ي یمك���ن االس���تدالل بھ���ا لك���ل منھم���ا ،         بع���د ع���رض رأي  
ومناق��شة م��ا یحت��اج إل���ى مناق��شة منھ��ا أب��یِّن أن الم���سألة لھ��ا جوان��ب متع��ددة وحیثی���ات          
وخلفی���ات ال ب���د أن تراع���ى ف���ي ع���ین االعتب���ار ، وأن الفت���وى ف���ي ھ���ذه النازل���ة ینبغ���ي   

 ال����رأي فیھ����ا لعلم����اء ك����ل أن تت����سم بالمرون����ة، ومالحظ����ة الواق����ع، وأن یت����رك اختی����ار
بل��د، وذل��ك ألن م��سألة الع��دوى ، وطبیع��ة ھ��ذا الوب��اء الخفی��ة حت��ى اآلن ت��رتبط بم��دى            
ثقاف���ة ال���شعوب وقابلیتھ���ا لالن���ضباط وااللت���زام بال���ضوابط الت���ي یح���ددھا المخت���صون،       

  .وترتبط أیضا بمدى إمكانیة توفیر أسالیب الوقایة بشكل واقعي وفعَّال 

  : ومنع الجمعة والجماعات أرى التفصیل اآلتيوبخصوص إغالق المساجد

م���ن ثبت���ت إص���ابتھ بھ���ذا الوب���اء یح���رم علی���ھ ح���ضور ص���لوات الجماع���ة      .١
 .والجمعة حتى ال تؤدي مخالطتھ لغیره إلى نقل العدوى إلیھم

یمن���ع كب���ار ال���سن، وال���ذین یع���انون م���ن ض���یق الت���نفس، أو م���ن أم���راض     .٢
ى ال���صلوات نق���ص المناع���ة، فھ���ؤالء جمیع���ا یمنع���ون م���ن الح���ضور إل���       

  .في ظل تفشي الوباء

ال��بالد الت��ي ال یمث��ل ھ��ذا الفی��روس تھدی��دا لھ��ا ال تمن��ع ص��لوات الجماع��ة          .٣
  .وال الجمعة

ال��بالد الت���ي وق���ع بھ���ا ھ���ذا ال���بالء إن أمكنھ���ا تطبی���ق ض���وابط الوقای���ة م���ن   .٤
الع���دوى ف���ال تمن���ع إقام���ة ص���الة الجماع���ة والجمع���ة بع���د تھیئ���ة أس���باب         

 الواقی���ة وتطبی���ق توص���یات منظم���ة ال���صحة الوقای���ة ، م���ع ارت���داء األقنع���ة
  :العالمیة، والتي تتمثل فیما یلي

 أن تكون الصالة في المساجد التي تحظى بتھویة جیدة.  

          الحف���اظ عل���ى التباع���د ب���ین الم���صلین؛ بحی���ث یت���رك ك���ل م���صلٍّ م���سافة
  .مترین بینھ وبین من بجواره ، والحفاظ على التباعد بین الصفوف

 خاصة بھأن ُیحضر كل مصلٍّ سجادة .  

 أن یتوضأ كل مصلٍّ في بیتھ.  

         أن ی����تم اس����تثناء كب����ار ال����سن ، وم����ن ل����دیھم نق����ص ف����ي المناع����ة م����ن
  .الحضور
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   تقلی���ل فت���رة التواج���د ف���ي الم���سجد م���ا أمك���ن فیقت���صر ف���ي ال���صلوات عل���ى
ق���صار ال���سور وف���ي الخطب���ة عل���ى م���ا یت���أدى الغ���رض منھ���ا ف���ي أق���صر     

  .  وقت ممكن كعشر دقائق بحد أقصى

 ین إل���ى أخ���ذ اإلج���راءات االحترازی���ة وأس���الیب الوقای���ة م���ن    تنبی���ھ الم���صل
  .)١(ھذا الوباء

ال����بالد الت����ي ال ت����ستطیع تنفی����ذ اإلج����راءات االحترازی����ة، وتف����شى بھ����ا         .٥
الوب���اء فلھ���ا أن تمن���ع ص���لوات الجماع���ة والجمع���ة؛ حفاظ���ا عل���ى األنف���س     
المع���صومة ، م���ع ال���سعي لت���وفیر أدوات الوقای���ة واألس���الیب االحترازی���ة      

ت����سعى ال����دول لتوفیرھ����ا لم����صالحھا االقت����صادیة واالجتماعی����ة،  ، والت����ي 
ف��أداء ال��صلوات ل��یس أق��ل م��ن األن��شطة االقت��صادیة ب��ل ھ��و أول��ى منھ��ا،         

إذا وق����ع الط���اعوُن ف����ي البل���د، وف���شا الوب����اء، فَھ���ْل ھ����و     :" ق���ال الرافع���ي  
 واألص���حُّ أنَّ���ھ مخ���وٌف  :مخ���وٌف ف���ي ح���قِّ م���ن ل���م ُی���ِصْبھ؟  فی���ھ وجھ���ان    

")٢(.  

  اطب اث               

ورو ءب و نن ا دا  

م���ن توص���یات منظم���ة ال���صحة العالمی���ة عن���د إقام���ة ال���شعائر التعبدی���ة الح���رص عل���ى      
التباع���د الج���سدي بم���سافة مت���ر عل���ى األق���ل، وف���ي ھ���ذا المطل���ب أب���ین الحك���م ال���شرعي    

  .في أداء صالة الجماعة والجمعة مع التباعد بین المصلین

، وأن م���ن ش���عائرھا )٣( فقھ���ا أن ص���الة الجماع���ة اقت���داء الم���أموین باإلم���ام  م���ن المق���رر
ات��صال ال��صفوف والمح���اذاة ب��ین المناك��ب ، وع���دم ت��رك م��سافات ب���ین الم��صلین؛ لم���ا        

ص���لى اهللا علی���ھ  -  أن رس���ول اهللا - رض���ي اهللا عنھم���ا -ثب���ت ع���ن عب���د اهللا ب���ن عم���ر     
لمالئك����ة، وح����اذوا ب����ین أقیم����وا ال����صفوف، فإنم����ا َت����صفُّون ب����صفوف ا : " ق����ال-وس����لم 

المناك���ب، ِوُس���دُّوا الَخَل���ل، ِولین���وا ف���ي أی���دي إخ���وانكم، وال َت���َذروا ُفُرج���ات لل���شیطان،        
  .)٤("ومن وصل َصفا وصلھ اهللا تبارك وتعالى، ومن قطع صفا قطعھ اهللا

                                                           

  :م ، رابط٢٠/٤/٢٠٢٠:  موقع األمم المتحدة ، وقد نشرت ھذه الضوابط بتاریخ)١(
٢٠٢٠/٠٤/١٠٥٣٥٠٢/story/ar/org.un.news://https 

 .٤٩/ ٧: العزیز شرح الوجیز المعروف )٢(
  .٣٢٥/ ٢:، وتحفة المحتاج ٥٥٣/ ١:، وحاشیة ابن عابدین ٦٠/ ١: االختیار لتعلیل المختار ٣
ي س��ننھ كت��اب ال��صالة ب��اب ت��سویة    ، وأب��ودواد ف�� ٢١٦/ ٥) :٥٧٢٤(أخرج��ھ أحم��د ف��ي م��سنده رق��م    )٤(

 .٢٥١/ ١) :٦٦٦(الصفوف، رقم 
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اتح���ادھم حت����ى  : والم���راد م���ن ات���صال ال���صفوف ال���ذي ھ����و ش���عار ص���الة الجماع���ة         
، وھ���ذا یت���أتى بات���صال   )١( ھ���ذا المعن���ى اب���ن عاب���دین  ك���أنھم ج���سد واح���د ، كم���ا ح���رَّر   

المناك���ب، ف���ال تك���ون ھن���اك فرج���ة ب���ین الم���صلین ، وبات���صال ال���صفوف ف���ال تك���ون          
  . ھناك مسافات شاسعة بین الصف وما یلیھ

  :اتصال الصفوف على صورتین: قال إمام الحرمین 

  اتصال على معنى تواصل المناكب، وھذا یعد صفًا واحدًا: إحداھما.  

 أن یق����ف ص����ٌف، ویق����ف وراءه ص����ف آخ����ر قری����ٌب من����ھ؛ بحی����ث     : الثانی����ة و
یك����ون م����ا ب����ین ال����صفین قریب����ًا م����ن ثالث����ة أذرع، وھ����ي مك����اُن متوس����ٍع ف����ي   

  . )٢(سجوده وانتقاالتھ، فھذا اتصال الصفوف المتعّددة

أال تك����ون ھن����اك فرج����ة :  وھ���ى ات����صال المناك����ب ، ف���ضابطھا  :أم���ا ال����صورة األول����ى 
  .)٣(فقھاء تسع مصلیا عند أكثر ال

وعن���دي أن ھ���ذا الت���دقیق مج���اوزُة    : "ول���م ی���رتض إم���ام الح���رمین ھ���ذا ال���ضابط فق���ال     
ح��د، وال ینتھ��ي األم��ر ف��ي أمث��ال م��ا نح��ن فی��ھ إلی��ھ؛ فإن��ھ ل��یس معن��ا توقی��ٌف ش��رعي              

، ث���م )٤(ف���ي المواق���ف، وإنم���ا نبن���ي تفریع���ات الب���اب عل���ى أم���ر مرس���ل ف���ي التواص���ل      
ه أن یظھ���ر لم���ن ی���رى الجماع���ة أنھ���م   انتھ���ى إل���ى أن ال���ضابط ف���ي قط���ع ال���صف عن���د   

منف��صلین ، أم��ا ل��و ك��انوا عل��ى ھیئ��ة االجتم��اع ف��ال ت��ضر فج��وة ت��سع م��صلیا أو اثن��ین          
  .)٥(، فالمراد باالتصال االتصال العرفي

أم���ا بالن���سبة لل���صورة الثانی���ة وھ���ي االت���صال ب���ین ال���صفوف فق���د ف���رَّق الفقھ���اء ب���ین         
ل���صحراء أو الف���ضاء ، وب���ین   ات���صال ال���صفوف ف���ي الم���سجد ، وب���ین ات���صالھا ف���ي ا      

ات����صالھا ف����ي البی����وت المملوك����ة فف����ي الم����سجد ال ی����ضر تباع����د ال����صفوف مھم����ا بل����غ 
التباع�����د ب�����شرط إمك�����ان المتابع�����ة؛ ألن ھیئ�����ة االجتم�����اع حاص�����لة بوج�����ودھم ف�����ي         

، وف����ي غیرھ����ا بثالث����ة أذرع  )٧(، وف����ي ال����صحراء قی����دوھا بثالثمائ����ة ذراع  )٦(الم����سجد
)٨(.  

                                                           

 .٥٠٣/ ١:حاشیة ابن عابدین  )١(
 .٤٠٧/ ٢:نھایة المطلب في درایة المذھب  )٢(
 .٣١٢/ ٢:، وتحفة المحتاج ٣٧٩/ ١:البحر الرائق  )٣(
 .٤٠٨/ ٢: نھایة المطلب في درایة المذھب  )٤(
 .المرجع السابق نفس الصفحة )٥(
 .١٤٥/ ١: ائع الصنائع في ترتیب الشرائع بد )٦(
 .٢٢٠/ ٦:، وتحفة المحتاج ٧٨١/ ٢: ، والحاوى الكبیر ٢٥٩/ ٢: الذخیرة للقرافي )٧(
 .سیأتي مزید بیان لھذه المسألة في المطلب التالي ، و١٠٣/ ١: نھایة المطلب )٨(
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 عل����ى م����ا تن����ادي ب����ھ منظم����ة ال����صحة العالمی����ة     وبخ����صوص تطبی����ق ھ����ذه األحك����ام  
بخ����صوص أداء ال����شعائر التعبدی����ة فاش����تراط التباع����د ب����ین ال����صفوف ال یترت����ب علی����ھ 
إخ���الل ب���صالة الجماع���ة؛ ألن ح���د التباع���د ال���ذي توص���ي ب���ھ منظم���ة ال���صحة العالمی���ة    
م��سافة مت��ر وھ��و ال ین��افي االت��صال ب��ین ال��صفوف، ب��ل ل��و تم��ت الزی��ادة مبالغ��ة ف��ي             

 لك���ان أول���ى، إذ التباع���د ب���ین ال���صفوف ال ی���ضر م���ا دام���وا ف���ي الم���سجد،          االحت���راز
ول���و اقت���دى باإلم���ام ف���ي أق���صى الم���سجد واإلم���ام ف���ي المح���راب         :" یق���ول الكاس���اني  

  .)١(" جاز؛ ألن المسجد على تباعد أطرافھ جعل في الحكم كمكان واحد

"  و"وص���ل ال���صف " فھ���و وإن تع���ارض م���ع مفھ���وم    :     أم���ا التباع���د ب���ین المناك���ب   
أن : إال أن ال���ضرورة تلج���ئ إلی���ھ ھن���ا، وم���ن المق���رر فقھ���ا" س���د الخل���ل"و" س���د الف���رج 

ال���ضرورات تب���یح المحظ���ورات، وأن درأ مف���سدة انتق���ال الع���دوى أعظ���م م���ن م���صلحة     
وص��ل ال��صفوف؛ ال��ذي ھ��و م��ن تم��ام ال��صالة، ول��یس ركن��ا م��ن أركانھ��ا ، وال ش��رطا          

  .من شروط صحتھا

 التباع��د –التباع��د ب��ین المناك��ب   (  الم��صلین بنوعی��ھ    وم��ع الق��ول بج��واز التباع��د ب��ین    
إال أن���ھ ال ت��سقط م���ساواة ال��صفوف؛ ألنھ���ا م��ن ِش���عار ص��الة الجماع���ة     ) ب��ین ال��صفوف  

، وألن���ھ ال ض���رورة وال حاج���ة ت���دفع لتج���اوز ھ���ذا ال���شعار الخ���اص ب���صالة الجماع���ة،   
وم�����ن المق�����رر فقھ�����ا أن ال�����ضرورة تق�����دَّر بق�����درھا، وأن المق�����دور علی�����ھ ال ی�����سقط       
ب����المعجوز عن����ھ، فی����سقط ش����رط ات����صال المناك����ب لوج����ود ال����ضرورة الت����ي تقت����ضي    

  .التباعد ، ویبقى مساواة الصفوف

راب اطا  

                                    داء اار  ةا  

توص�����ي المنظم�����ات الطبی�����ة ب�����ضرورة ارت�����داء الكمام�����ة اتق�����اء لإلص�����ابة بفی�����روس   
 ال��رئتین ع��ن طری��ق الف��م أو األن��ف، وق��د ثب��ت النھ��ي ع��ن         كورون��ا وال��ذي ی��دخل إل��ى   

تغطی��ة الف��م واألن��ف ف���ي ال��صالة ، وف��ي ھ���ذا المطل��ب نب��ین حك���م ال��صالة م��ع ارت���داء          
  .الكمامة

  :قد ثبت النھي عن تغطیة الفم واألنف في الصالة في أحادیث، ومنھا

نھ���ى رس���ول اهللا ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم  أن یغط���ي   «: ع���ن أب���ي ھری���رة، ق���ال  .١

                                                           

  .١٤٥/ ١:بدائع الصنائع  )١(
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  )١(»جل فاه في الصالةالر

َق���اَل َرُس���وُل اِهللا ص���لى اهللا : َع���ْن َعْب���ِد اِهللا ْب���ِن َعْم���ٍرو رض���ي اهللا عنھم���ا، َق���اَل   .٢
َال ُی�����َصلِّ َأَح�����ُدُكْم َوَثْوُب�����ُھ َعَل�����ى َأْنِف�����ِھ ، َف�����ِإنَّ َذِل�����َك َخْط�����ُم      : علی�����ھ وس�����لم   

  .)٢(الشَّْیَطاِن

دتھم التل���ثم بالعم���ائم  مخالف���ة ع���ادة الع���رب ، ف���إن ع���ا    : والحكم���ة م���ن ھ���ذا النھ���ي   
  .)٣(على األفواه، فنھوا عن ذلك في الصالة

وق���د ن���صَّ الفقھ���اء عل���ى كراھ���ة تغطی���ة الف���م واألن���ف ف���ي ال���صالة لھ���ذه األحادی���ث   
، وإنم����ا حمل����وا النھ����ي ھن����ا عل����ى الكراھ����ة ال عل����ى التح����ریم؛ ألن تغطی����ة الف����م          )٤(

إل��ى ف��وات ش��رط   واألن��ف ف��ي ال��صالة ال یتعل��ق ب��ركن م��ن أرك��ان ال��صالة وال ی��ؤدي        
  . من شروط صحتھا ، وما كان كذلك فیحمل على الكراھة

وق���د اتف���ق العلم���اء عل���ي النھ���ي ع���ن ال���صالة وثوب���ھ م���شمرا وكم���ھ  :" ق���ال الن���ووي
أو نح���وه أو ورأس���ھ معق���وص أو م���ردود ش���عره تح���ت عمامت���ھ أو نح���و ذل���ك فك���ل ھ���ذا  

الكراھ���ة مك���روه باتف���اق العلم���اء وھ���ي كراھ���ة تنزی���ھ فل���و ص���لى ك���ذلك فق���د ارتك���ب        
  .)٥(" وصالتھ صحیحة

ی����شمل س����ائر المنھی����ات الت����ي ال تتعل����ق     " أو نح����و ھ����ذا  " وف����ي ق����ول الن����ووي   
  .)٦(باألركان وال بالشروط فیدخل فیھ تغطیة الفم واألنف 

وإذا تق���رر ھ���ذا فق���د ن���ص الفقھ���اء عل���ى أن تغطی���ة الف���م واألن���ف لحاج���ة ال تك���ره، ق���ال   
 ب��ال حاج��ٍة لثب��وت النھ��ي عن��ھ ، ف��إن     ویك��ره وض��ُع ی��ده عل��ى فِم��ھ   : اب��ن قاض��ي ش��ھبة   

  .)٧(لم یكره؛ كما لو تثاءب.. كان لحاجة 

                                                           

/ ١ :٩٦٦ الصالة، والسنة فیھا، باب ما یكره في الصالة، رقم  أخرجھ ابن ماجھ في سننھ كتاب إقامة       )١(
٣١٠.  

فی�ھ  " وقال الھیثمي في مجم�ع الزوائ�د     ،  ١٠٢/ ١٤ :١٤٧١٨ أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر رقم      )٢(
 .٢٣٧/ ٢"  :كالم

 .٩١/ ٢: بحر المذھب للرویاني )٣(
 ، والمجم��وع  ٩٩/ ١٨:  والتح��صیل ، والبی��ان ٢٧/ ٢:، والبح��ر الرائ��ق  ٥٦/ ١: المب��سوط للسرخ��سي  )٤(

 .٢٧٦/ ١: ، وكشاف القناع ٢٣٩/ ٢:، والنجم الوھاج ١٧٩/ ٣: للنووي
 .٩٨/ ٤: المجموع شرح المھذب )٥(
 .٩٨/ ٤: المجموع شرح المھذب )٦(
 .٢٨٤/ ١: بدایة المحتاج في شرح المنھاج )٧(
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كم���ا ن���صَّ الفقھ����اء عل���ى ج����واز ص���الة الم����رابطین ال���ذین یقوم����ون بحراس���ة الثغ����ور       
  .)١(تجوز صالة المرابطین بالتلثم ؛ألنھ لباسھم : باللثام ، قال الشیخ زروق 

 بغی���ر كراھ���ة؛ لوج���ود الحاج���ة   فتج���وز ال���صالة م���ع الكمام���ة :وبن���اء عل���ى م���ا س���بق  
الداعی��ة إل��ى لب��سھا وھ��ي الوقای��ة م��ن اإلص��ابة بالع��دوى، ب��ل ُیع��د ارت��داؤھا ف��ي ص��الة         

  :الجماعة مطلوبا شرعا؛ لسببین

الحف���اظ عل���ى ال���نفس واج���ب، وال ت���تم المحافظ���ة عل���ى ال���نفس إال بارت���داء ھ���ذه   .١
  .بالكمامة ، ومن المقرر شرعا أن ما ال یتم الواجب إال بھ فھو واج

ھ����ذا ش����رط  ول����ي األم����ر متم����ثال ف����ي وزارة األوق����اف للحف����اظ عل����ى حی����اة       .٢
  .الناس، ومن المقرر شرعا وجوب طاعة ولي األمر في المعروف

  اطب اس

  م اداء م ر اث ار

ف��ي ظ��ل جائح��ة كورون��ا ، وم��ا اتخذت��ھ ال��دول م��ن إج��راءات احترازی��ة أدت إل��ى من��ع           
 والجمع�����ة ف�����ي الم�����ساجد خرج�����ت آراء تن�����ادي ب�����أداء ص�����الة   أداء ص�����الة الجماع�����ة

الجماع���ة خل���ف وس���ائل اإلع���الم، أو عب���ر تطبیق���ات الھوات���ف النقال���ة، وف���ي المطل���ب        
  .بیان للمسألة، وتفصیل ألدلتھا الشرعیة 

 ال یج���وز االقت���داء ف���ي ص���الة الجماع���ة والجمع���ة م���ع التباع���د المك���اني،  :االتج���اه األول
العلمی������ة واإلفتائی������ة، وعلی������ھ جمھ������ور الفقھ������اء    وھ������و اتج������اه أكث������ر المؤس������سات   

   .)٢(المعاصرین

 ج���واز االقت���داء باإلم���ام عب���ر الب���ث المباش���ر ، وھ���و اتج���اه ن���ادى ب���ھ    :االتج���اه الث���اني 
  .)٤(، وتبناه  األئمة في الغرب)٣(بعض المعاصرین 

  : أدلة االتجاه األول

  :یستدل لالتجاه األول بجملة من األدلة، ومنھا ما یلي

                                                           

 .٢٩٣/ ١: شرح زروق على متن الرسالة )١(
ء المعاص��رین،وقد ن��شرت لجن��ة الفت��وى الرئی��سة ب��األزھر ال��شریف فتواھ��ا     ھ��ذا رأي جمھ��ور الفقھ��ا )٢(

 ١٩٧١٥٢٩ news details: المؤص���لة بھ���ذه الم���سألة وتناقلتھ���ا المواق���ع األلكترونی���ة، راب���ط      
https:www.almasryalyoum.com  

 .ینظر كتاب اإلقناع بصحة صالة الجمعة في المنزل خلف المذیاع ألحمد بن محمد الصدیق  )٣(
 .مثل محمد موسى إمام المركز الثقافي اإلسالمي لشمال ھدسن، نیوجرسي بأمریكا ) ٤(
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ة الجماع���ة والجمع���ة م���ن ش���عار أھ���ل اإلس���الم، وم���ن أخ���ص م���ا یمی���ز          أن ص���ال .١
الم���سلمین، ولھ���ذا ال���شعار مقاص���د ال تنح���صر ف���ي إمك���ان متابع���ة الم���أموم لإلم���ام،   

 وال��ذي ألجل��ھ تت��ضاعف الح��سنات، ویح��وز المتم��سك بھ��ا       -ب��ل إن المق��صد األھ��م   
:" بیني الت���واد، والمعون���ة عل���ى العب���ادة، ق���ال الخطی���ب ال���شر     -الب���راءة م���ن النف���اق  

أن ُیع���دَّا مجتمع���ین لیظھ���ر ال���شعار ، والت���واد والتعاض���د، إذ   : م���ن ش���روط االقت���داء 
ل����و اكتف����ى ب����العلم باالنتق����االت فق����ط لبط����ل ال����سعي الم����أمور ب����ھ وال����دعاء إل����ى        
الجماع��ة، وك��ان ك��ل أح��د ی��صلي ف��ي س��وقھ أو بیت��ھ ب��صالة اإلم��ام ف��ي الم��سجد إذا        

 ص����الة الجماع����ة أو الجماع����ة خل����ف ، وبالت����الي ف����القول بج����واز) ١(عل����م بانتقاالت����ھ
الب����ث اإلذاع����ي أو التلف����از أو تطبیق����ات الھوات����ف النقال����ة یف����ضي إل����ى ھ����دم ھ����ذا    

 .المقصد العظیم

وأرى أن ھ��ذا الوج��ھ أق��وى الوج���وه ف��ي االعتم��اد عل���ى ع��دم ص��حة االقت���داء        
 .عبر وسائل التواصل الحدیثة

 األن����ساك أن ص����الة الجماع����ة والجمع����ة م����ن األن����ساك التعبدی����ة، واألص����ل ف����ي        .٢
التعبدی���ة التوق���ف، وق���د ُأمرن���ا فیھ���ا باالقت���داء ب���النبي ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم ، ق���ال     
تع��الى ﴿ َلَق��ْد َك��اَن َلُك��ْم ِف��ي َرُس��وِل اللَّ��ِھ ُأْس��َوٌة َح��َسَنٌة ِلَم��ْن َك��اَن َیْرُج��و اللَّ��َھ َواْلَی��ْوَم              

ع���ل ، والثاب���ت م���ن فعل���ھ   ، واألس���وة تعن���ي االقت���داء بالف٢اْل���آِخَر َوَذَك���َر اللَّ���َھ َكِثی���ًرا﴾
ص�����لى اهللا علی�����ھ وس�����لم أداء الجماع�����ة م�����ع االت�����صال؛ فع�����ن س�����ھل ب�����ن س�����عد     

أن رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم ذھ��ب إل��ى بن��ي عم��رو ب��ن ع��وف          : ال��ساعدي
أت����صلي : لی����صلح بی����نھم، فحان����ت ال����صالة، فج����اء الم����ؤذن إل����ى أب����ي بك����ر، فق����ال 

اهللا   ص���لى اهللا علی���ھ  ف���صلى أب���و بك���ر، فج���اء رس���ول     . نع���م: للن���اس ف���أقیم؟ ق���ال  
وس���لم والن���اس ف����ي ال���صالة، ف����تخلص حت���ى وق����ف ف���ي ال����صف، ف���صفق الن����اس       
وك���ان أب���و بك���ر ال یلتف���ت ف���ي ص���التھ، فلم���ا أكث���ر الن���اس الت���صفیق التف���ت، ف���رأى   

: رس���ول اهللا ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم، فأش���ار إلی���ھ رس���ول اهللا ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم  
عن���ھ یدی���ھ، فحم���د اهللا عل���ى م���ا   ، فرف���ع أب���و بك���ر رض���ي اهللا   »أن امك���ث مكان���ك «

أم���ره ب���ھ رس���ول اهللا ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم م���ن ذل���ك، ث���م اس���تأخر أب���وبكر حت���ى      
  .)٣(استوى في الصف

 أن ص����الة الجماع����ة ل����و كان����ت تج����وز م����ع التباع����د     : ووج����ھ الدالل����ة م����ن الح����دیث  
المك���اني الئ���تم النب���ي ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم ف���ي الموض���ع ال���ذي یمكن���ھ فی���ھ متابع���ة          

 .ولما تكلف الحضور إلى المسجد ألداء الصالة مع الجماعةاإلمام، 

                                                           

 .٤٩٥-٤٩٤/ ١:مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج ) ١(
 .٢١: األحزاب) ٢(
باب من دخل لیؤم الناس، فجاء اإلمام األول، فتأخر األول أو لم یتأخر، جازت صالتھ  / كتاب األذان ) ٣(

 .٦٨٤، رقم 
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إن���ي كبی���ر ض���ریر، : قل���ت للنب���ي ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم : ع���ن اب���ن أم مكت���وم، ق���ال .٣
ھ���ل «: شاس���ع ال���دار ول���یس ل���ي قائ���د یالومن���ي، فھ���ل تج���د ل���ي م���ن رخ���صة ق���ال     

 . )١(»ما أجد لك رخصة«: نعم، قال: ، قلت» تسمع النداء؟

 أن االقت���داء باإلم���ام م���ع التباع���د المك���اني ل���و ك���ان ج���ائزا :ووج���ھ الدالل���ة م���ن الح���دیث
م��ع إمك��ان اس��تماع اإلم��ام ألرش��د النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم ھ��ذا الرج��ل إلی��ھ ولق��ال           

  " .صلِّ في بیتك إن كنت تسمع النداء واإلمام" لھ 

: ل ع���ن أب���ي ُھَرْی���َرة رض���ي اهللا عن���ھ أن رس���ول اِهللا َص���لَّى اُهللا َعَلْی���ِھ َوَس���لََّم، ق���ا          .٤
ِإَذا ُن���وِدَي ِبال���صََّلاِة َفْأُتوَھ���ا َوَأْن���ُتْم َتْم���ُشوَن، َوَعَل���ْیُكُم ال���سَِّكیَنُة، َفَم���ا َأْدَرْك���ُتْم َف���َصلُّوا  «

 .٢»َوَما َفاَتُكْم َفَأِتمُّوا

 أن النب���ي ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم ح���ثَّ عل���ى اإلتی���ان إل���ى الم���سجد :ووج���ھ الدالل���ة من���ھ
 .والدخول في صفوف الجماعة 

ج���ب ال���شرعي إم���ا أن یك���ون ل���ھ ب���دل، وإم���ا أال یك���ون ل���ھ ب���دل، والمعت���اد ف���ي    الوا .٥
الت���شریع أن الواج���ب ذا الب���دل ینتق���ل المكل���ف م���ن األص���ل إل���ى الب���دل عن���د وج���ود    
الم��انع م��ن فع��ل األص��ل، بینم��ا الواج��ب ال��ذي ال ب��دل ل��ھ یخف��ف ف��ي امتثال��ھ حت��ى           

حاجت���ھ إلی���ھ  ف���المكلف عن���د ع���دم وج���ود الم���اء، أو وج���وده م���ع    . یناس���ب المكل���ف  
لل���شرب ، أو وج���وده ب���أغلى م���ن ثم���ن مثل���ھ ینتق���ل مباش���رة إل���ى الب���دل ال���ذي ھ���و      
الت���یمم، بینم���ا المكل���ف ال���ذي یعج���ز ع���ن أداء أرك���ان ال���صالة ال ت���سقط عن���ھ ھ���ذه       
األرك���ان ب���ل ُیخف���ف أداؤھ���ا حت���ى تناس���بھ حال���ھ، وتطبی���ق ھ���ذا عل���ى م���سألتنا أن        

 ش��عار أھ��ل اإلس��الم إال أن ل��ھ     أداء الجماع��ة ف��ي الم��ساجد وإن ك��ان مطلوب��ا ؛ألن��ھ      
ب����دال وھ����و أداء الجماع����ة ف����ي البی����وت أو أداء ال����صالة منف����ردا ، وعلی����ھ فیتع����ین    

 .االنتقال إلى البدل، كما ھو مطرد في الفروع الفقھیة التي تناظر ھذه المسألة

أن الق����ول بج����واز االقت����داء باإلم����ام عب����ر الب����ث المباش����ر تترت����ب علی����ھ مح����اذیر      .٦
ھ���ا إھ���دار المق���صد ال���شرعي م���ن ص���الة  الجماع���ة والجمع���ة  ش���رعیة متع���ددة ، أھم

، ومنھ���ا موق���ف الم���أموم م���ن اإلم���ام ، وات���صال ال���صفوف، ف���ضال ع���ن احتم���ال        
 .   الخ.... انقطاع البث 

 ج����واز االقت����داء عب����ر الردی����و أو التلف����از أو تطبیق����ات الھ����اتف عب����ر  :االتج����اه الث����اني
  .االنترنت

                                                           

رق�م  / أخرجھ ابن ماجھ في سننھ كتاب الم�ساجد والجماع�ات ب�اب التغل�یظ ف�ي التخل�ف ع�ن الجماع�ة                 ) ١(
٢٦٠/ ١(٧٩٢.( 

َب��اُب اْس��ِتْحَباِب ِإْتَی��اِن ال��صََّلاِة ِبَوَق��اٍر   /   ِكَت��اُب اْلَم��َساِجِد َوَمَواِض��ِع ال��صََّلاةَ أخرج��ھ م��سلم ف��ي ص��حیحھ )٢(
 ).٤٢١/ ١)(٦٠٢(َیاِنَھا َسْعًیا رقم  َوَسِكیَنٍة، َوالنَّْھِي َعْن ِإْت
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  :أدلتھم

ھم َك����اُنوا َی����ْدُخُلوَن ُحَج����َر َأْزَواِج النَِّب����يِّ َص����لَّى اُهللا     َأنَّ ال����صحابة ض����وان اهللا عل����ی   .١
 .)١(َعَلْیِھ َوَسلََّم َبْعَد َوَفاِة النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َفُیَصلُّوَن ِفیَھا اْلُجُمَعَة 

 أن حج����ر أزواج النب����ي ص����لى اهللا علی����ھ وس����لم كان����ت  :ووج����ھ الدالل����ة م����ن ھ����ذا
جد وأداء ص���الة الجمع���ة فیھ���ا ف���ي ع���صر ال���صحابة دلی���ل عل���ى   م���ستقلة ع���ن الم���س

 .  اشتراط اتصال الصفوف، كما قال الجمھور

أن اش���تراط الفقھ���اء االجتم���اع ف���ي مك���ان واح���د ل���صحة ص���الة الجماع���ة والجمع���ة     .٢
إلمك���ان االقت���داء باإلم���ام ، وإذا فف���ي اش���تراط االجتم���اع وس���یلة وھ���ي ال���سعي إل���ى    

ام ، والمعھ���ود ف���ي ال���شرع الحنی���ف االھتم���ام    الم���ساجد وغای���ة وھ���ي متابع���ة اإلم���   
 .بالغایات والمقاصد ألنھا المطلوبة ال الوقوف عند الوسائل

أن اش����تراط االجتم����اع ل����م یق����م علی����ھ دلی����ل ص����حیح، فھ����و رأي اجتھ����ادي ناس����ب   .٣
ع����صور الفقھ����اء واألئم����ة، لع����دم ت����صور متابع����ة اإلم����ام م����ع التباع����د المك����اني،     

نظ��ر ف��ي ض��وء المتغی��رات الس��یما م��ع وج��ود     وحی��ث تغی��ر الواق��ع فینبغ��ي إع��ادة ال   
 .جائحة كورونا التي توصي المنظمات الطبیة بالتباعد وااللتزام بالبیوت

ق��د حفظ��ت لن��ا ال���سنة المطھ��رة وق��ائع یمك��ن االس���تدالل بھ��ا عل��ى انعق��اد الجماع���ة           .٤
م���ع التباع����د المك����اني، ومنھ����ا َع����ْن َأِب���ي ُھَرْی����َرَة؛ َأنَّ َرُس����وَل اِهللا ص����لى اهللا علی����ھ   

َفَواَفَق���ْت . آِم���یَن: َقاَل���ِت اْلَمَالِئَك���ُة ِف���ي ال���سََّماءِ . آِم���یَن: ِإَذا َق���اَل َأَح���ُدُكْم«: وس���لم َق���اَل
أن : ووج��ھ الدالل��ة م��ن الح��دیث    . ٢»ِإْح��َداُھَما اْل��ُأْخَرى، ُغِف��َر َل��ُھ َم��ا َتَق��دََّم ِم��ْن َذْنِب��ھِ      

ماء بالم��سلم ال���ذي  النب��ي ص���لى اهللا علی��ھ وس���لم ق��د أخب���ر بائتم��ام المالئك���ة ف��ي ال���س     
ی����صلي م����ع التباع����د ب����ین ال����سماء واألرض ، ول����م یك����ن ھ����ذا التباع����د مانع����ا م����ن  

 .االقتداء في الصالة

ق���د ن���ص بع���ض الفقھ���اء عل���ى ج���واز االئتم���ام م���ع وج���ود الم���انع الح���سي ك���النھر ،   .٥
وبع���ضھم ق���در التباع���د ب���ین اإلم���ام والم���أموم بثالثمائ���ة ذراع، والمعھ���ود م���ن أدل���ة   

ال���شرعي كالم���انع الح���سي ، وھ���ذه بع���ض الن���صوص ال���واردة       ال���شرع أن الم���انع  
 :عن الفقھاء في المسألة

                                                           

َباُب اْلَمْأُموِم ُیَصلِّي َخاِرَج اْلَمْسِجِد ِبَصَلاِة اْلِإَماِم ِفي اْلَمْسِجِد َوَلْیَس َبْیَنُھَما           : السنن الكبرى للبیھقي  ) ١(
 .١٥٨/ ٣) :٥٢٥٠(َحاِئٌل رقم

 ).١٢٠/ ٢(موطأ مالك ) ٢(



 - ٢٦٠٦ -

ل��و اقت��دى رج��ل ف��ي س��فینة بإم��ام ف��ي س��فینة          ق��ال ال��شافعي  : ق��ال إم��ام الح��رمین   
، ١" أخ���رى، ص���ح، كم���ا س���نذكر ذل���ك، وإن ك���ان ب���ین ال���سفینتین قطع���ة م���ن البح���ر  

  .٢ َوِإْن َبُعَدْت اْلَمَساَفُة َوَحاَلْت َأْبِنَیٌة َكِثیَرٌةَیْكِفي اْلِعْلُم ِباِلاْنِتَقاَلاِت: َوَقاَل َعَطاٌء

وعلی��ھ فیع��د االئتم��ام م��ن البی��وت تخریج��ا عل��ى ق��ول الفقھ��اء ف��ي ج��واز االئتم��ام            
 .عند وجود عزر كنھر أو طریق

أن األم���ة عن���د ع���دم إقام���ة ص���الة الجماع���ة والجمع���ة عرض���ة ل���سخط اهللا تع���الى          .٦
ص���لى اهللا علی���ھ -داء ق��ال س���معت رس��ول اهللا   واس��تحواذ ال���شیطان ، فع��ن أب���ى ال���در  

م���ا م���ن ثالث���ة ف���ى قری���ة وال ب���دو ال تق���ام ف���یھم ال���صالة إال ق���د         «  یق���ول -وس���لم
، ٣»اس����تحوذ عل����یھم ال����شیطان فعلی����ك بالجماع����ة فإنم����ا یأك����ل ال����ذئب القاص����یة         

والق����ول بج����واز أداء ص����الة الجماع����ة عب����ر الب����ث المباش����ر یع����صم األم����ة م����ن        
  .استحواذ الشیطان علیھم

  ارأي ار 

ھ����و رأي أص����حاب االتج����اه األول وال����ذین ذھب����وا إل����ى ع����دم ج����واز االقت����داء باإلم����ام  
  :عبر البث المباشر ، وذلك لقوة أدلتھم ، ویجاب عن القول المخالف بما یلي

دع����وى أن ال����سعي للم����ساجد وس����یلة وأن ال����صالة ھ����ي الغای����ة دع����وى غی����ر      .١
 الغای�����ة إس�����قاط م�����سلمة، ب�����ل نق�����ول العك�����س ھ�����و ال�����صواب؛ إذ ال ش�����ك أن

الفری���ضة، وإب���راء الذم���ة یح���صل بال���صالة منف���ردا كم���ا یح���صل بال���صالة ف���ي 
جماع���ة، وتزی���د ص���الة الجماع���ة ف���ي الث���واب المترت���ب علیھ���ا، ث���م ل���و س���لمنا    
أن ال�����سعي للم�����سجد وس�����یلة ، فھ�����و وس�����یلة م�����رادة ل�����ذاتھا ، وق�����د دل�����ت         
الن����صوص ال����شرعیة عل����ى طلبھ����ا ، ول����یس ك����ل الوس����ائل یج����وز إھ����دارھا     

ی����ق المقاص����د، أال ت����رى أن الطھ����ارة وس����یلة ألداء العب����ادة، وم����ع ذل����ك     لتحق
  . فھي مطلوبة لذاتھا

الق��ول ب��أن اش��تراط االجتم��اع المك��اني ل��م یق��م علیھ��ا دلی��ل ص��حیح أی��ضا غی��ر          .٢
م��سلمة فھ��ذا االش��تراط م��ستنبط م��ن فع��ل النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم وعم��ل         

ق���د ع���صم اهللا األم���ة الم���سلمین س���لفا وخلف���ا ف���ي م���شارق األرض ومغاربھ���ا، و
  .من أن تجتمع على ضاللة

االس��تدالل بت��أمین المالئك��ة عق��ب ق��راءة اإلم��ام للفاتح��ة اس��تدالل خ��ارج مح��ل           .٣
                                                           

  .٤٠٥/ ٢:نھایة المطلب في درایة المذھب  (١)
 .٢٧٦/ ١: حاشیتا قلیوبي وعمیرة )٢(
  )٢١٤/ ١(٥٤٧باب فى التشدید فى ترك الجماعة، رقم / كتاب الصالة سنن أبو داود في سننھ)٣(
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، وت�����أمینھم دع�����اء وتب�����رك    الن�����زاع؛ إذ المالئك�����ة لی�����سوا مكلف�����ین أص�����ال      
  .ومغفرة

االس���تدالل بق���ول الفقھ���اء ب���صحة ال���صالة م���ع وج���ود الم���انع الح���سي كالج���دار      .٤
 مغالط�����ة علمی�����ة  ١م�����سافة الت�����ي تق�����در بثالثمائ�����ة ذراع   ووج�����ود النھ�����ر وال 

واض���حة؛ إذ إن الفقھ���اء ق���د اتفق���وا ف���ي الجمل���ة عل���ى أن م���ن ش���روط ص���حة       
ص��الة الجماع��ة االجتم��اع ف��ي مك��ان، وإظھ��ار ال��صالة حت��ى ل��و رآھ��م إن��سان        
عل��م أنھ��م ف��ي جماع��ة ھ��ذا ھ��و الق��در المتف��ق علی��ھ ، وھ��ذا ھ��و المنطل��ق ف��ي            

ا الح���االت واالحتم���االت بن���اء عل���ى م���ا ی���ؤثر ف���ي   الم���سألة ، ث���م راح���وا یبین���و 
ھیئ����ة االجتم����اع ف����ي ال����صالة وم����ا ال ی����ؤثر فق����الوا إن التباع����د ب����ین اإلم����ام    
والم���أموم ف���ي الم���سجد الواح���د ال ی���ؤثر م���ا دام یجمعھ���م م���سجد واح���د، وف���ي     
حال���ة الح���رب أق���صى م���ا ت���صل إلی���ھ س���ھام الع���رب ثالثمائ���ة ذراع فجعل���وا         

ن الم��أموم واإلم��ام ف��ي ال��صحراء أو ف��ي حال��ة      ھ��ذا الح��د األق��صى للتباع��د ب��ی    
الح���رب وھك���ذا ، أم���ا واقع���ة ال���سؤال ف���األمر فیھ���ا مختل���ف تمام���ا وال یج���وز     

 .تخریجھا على ھذا الصور ؛ألنھ ال توجد ھیئة اجتماع أصال

دع���وى أن إقام���ة الجماع���ة بھ���ذه الوس���یلة یع���صم األم���ة م���ن اس���تحواذ ال���شیطان  .٥
ح��دیث وارد فیم��ا ل��و ك��ان ع��دم إقام��ة      علیھ��ا لی��ست ف��ي مح��ل الن��زاع ؛ ألن ال    

الجماع���ة بغی���ر ع���ذر ، وم���ا نح���ن فی���ھ ع���ذر ، ث���م إن���ھ ال م���انع م���ن إقام���ة           
  .الجماعة في البیوت مع تطبیق اإلجراءات االحترازیة

  اطب ادس                                           

ورو وا  بة ا  

ثوق����ة أن المت����وفى بكورون����ا عرض����ة لع����دوى اآلخ����رین؛   تثب����ت التق����اریر الطبی����ة المو 
یمك��ن أن ت��ؤدي أی��ضًا مراس��م ال��دفن    " حی��ث ج��اء ف��ي ن��صائح منظم��ة ال��صحة العالمی��ة     

 ، )٢(" الت���ي یالم���س فیھ���ا الم���شیعون مباش���رة جث���ة المت���وفى دورًا ف���ي انتق���ال الفی���روس  
م��ن انت��شار  وم��ن أج��ل ھ��ذا  فق��د اتخ��ذت ال��سلطات التنفیذی��ة إج��راءاٍت احترازی��ًة للح��دِّ         

ھ���ذا الوب����اء، وم���ن ھ����ذه اإلج���راءات أن ُی����صلى عل���ى المت����وفى بكورون���ا، وھ����و ف����ي      
س���یارة نق���ل الم���وتى، وأن یح���ضر ال���صالة علی���ھ ع���دد قلی���ل م���ن أھل���ھ ، ویمن���ع ب���اقي      
الن����اس م����ن الم����شاركة ف����ي الت����شییع، كم����ا یمنع����ون م����ن أداء ص����الة الجن����ازة علی����ھ،    

                                                           

: ص:معج�م لغ�ة الفقھ�اء    . س�م  ٦١وحدة لقیاس المسافة ، وھ�ي ت�ساوي بالتق�دیرات الحدیث�ة          : الذراع  ) (١
 .سم ، أي مائة وثمانون مترا تقریبا١٨٣٠٠= ٦١×٣٠٠:  ، وعلیھ فتكون المسافة المذكورة٢١٣

  :موقع منظمة الصحة العالمیة رابط) ٢(
  disease-virus -/ detail / sheets-fact/room-news/ar/int.who.www://https  
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ى وأقارب���ھ مم���ن م���نعھم الع���ذر  وھ���و ھ���ل یج���وز ألھ���ل المت���وف : وھاھن���ا ُیط���رح س���ؤال 
  من شھود الصالة علیھ أن یصلوا علیھ صالة الغائب؟  

ثب���ت ع���ن أب���ي ھری���رة   ؛ لم���ا )١( أن ص���الة الجن���ازة ف���رض كفای���ة  :م���ن المق���رر فقھ���ا  
أن رس���ول اهللا ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم  ك���ان ی���ؤتى بالرج���ل المت���وفى     : رض���ي اهللا عن���ھ 

 ح���دث أن���ھ ت���رك وف���اء ص���لى،  ف���إن» ھ���ل ت���رك لدین���ھ ف���ضال؟ «: علی���ھ ال���دین، فی���سأل
أن���ا «: فلم���ا ف���تح اهللا علی���ھ الفت���وح، ق���ال» ص���لوا عل���ى ص���احبكم«: وإال ق���ال للم���سلمین

أول���ى ب���المؤمنین م���ن أنف���سھم، فم���ن ت���وفي م���ن الم���ؤمنین فت���رك دین���ا فعل���ي ق���ضاؤه،       
  .)٢(» ومن ترك ماال فلورثتھ

عل���ى ص���لوا « أن ق���ول النب���ي ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم      :ووج���ھ الدالل���ة م���ن الح���دیث   
طل����ب ب����صیغة األم����ر ، واألم����ر ی����دل عل����ى الوج����وب م����ا ل����م ی����صرفھ      »  ص����احبكم

ص���ارف، وف���ي ع���دم ص���التھ ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم  دلی���ل عل���ى أن الوج���وب ل���یس          
عل��ى األعی��ان، وحك��ى الن��ووي اإلجم��اع عل��ى وج��وب ص��الة الجن��ازة عل��ى ك��ل می��ت           

، وج����رى عم����ل الم����سلمین ف����ي م����شارق األرض ومغاربھ����ا عل����ى     )٣(س����وى ال����شھید  
  .     الصالة على الموتى

وق���د اختل���ف الفقھ���اء ف���ي اش���تراط الجماع���ة ل���صحة ص���الة الجن���ازة؛ ف���ذھب جمھ���ور         
، وذھ���ب بع���ض المالكی���ة إل���ى أن الجماع���ة ش���رط )٤(الفقھ���اء إل���ى أن الجماع���ة م���ستحبة 

، والتحقی���ق ف���ي الم���ذھب أنھ���ا ش���رط كم���ال ال ش���رط ص���حة  )٥(ل���صحة ص���الة الجن���ازة 
)٦(.  

  : لما یلي والراجح مذھب الجمھور 

  . عدم وجود دلیل خاص على وجوب الجماعة في صالة الجنازة .١

أن النب����ي ص����لى اهللا علی����ھ وس����لم  ص����لى منف����ردا عل����ى الم����رأة الت����ي كان����ت تُق����مُّ    .٢
إن ام���رأة س���وداء  : الم���سجد ، كم���ا ف���ي ح���دیث أب���ي ھری���رة رض���ي اهللا عن���ھ ق���ال      

لم ، ف���سأل  ففق���دھا رس���ول اهللا ص���لى اهللا علی���ھ وس��� - أو ش���ابا -كان���ت تق���م الم���سجد 

                                                           

 ،والھدای����ة ٢٠/ ٢: مغن����ي المحت����اج  ، و٢١١/ ٥:، والمجم����وع للن����ووي ٢٤٧/ ١: حف����ة الفقھ����اء  ت)١(
 .١٢١: ص:للكلوذاني 

م�ن ت�رك ك�ال أو    «: أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب النفقات، باب قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم           )٢(
 .٧/٦٧: ٥٣٧١رقم »ضیاعا فإلي

 .٢١١/ ٥: المجموع للنووي )٣(
،وش���رح منتھ���ى ٥٨/ ٣: الح���اوي الكبی���ر ،و٤٥٩/ ٢:، ومواھ���ب الجلی���ل ٣١٥/ ١:صنائع ب���دائع ال��� )٤(

 .٢٥٨/ ١:اإلرادات 
 .٤٥٩/ ٢:مواھب الجلیل  )٥(
 .٣٣٨/ ١:الشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي  )٦(
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فك����أنھم : ق����ال» أف����ال كن����تم آذنتم����وني  «: م����ات، ق����ال :  فق����الوا- أو عن����ھ -عنھ����ا 
ف���دلوه، ف���صلى علیھ���ا،  » دل���وني عل���ى قب���ره «:  فق���ال- أو أم���ره -ص���غروا أمرھ���ا 

إن ھ���ذه القب���ور ممل���وءة ظلم���ة عل���ى أھلھ���ا، وإن اهللا ع���ز وج���ل ینورھ���ا  «: ث���م ق���ال
  .)١(» لھم بصالتي علیھم

 عل�����یھم ص�����لوا عل�����ى النب�����ي ص�����لى اهللا علی�����ھ وس�����لم  أن ال�����صحابة رض�����وان اهللا .٣
ف���رادى، كم���ا ف���ي ح���دیث عب���داهللا اب���ن عب���اس رض���ي اهللا عنھم���ا ف���ي خب���ر وف���اة         

ث��م دخ��ل الن��اس عل��ى رس��ول اهللا ص��لى      :" النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  حی��ث ق��ال     
حت���ى . حت��ى إذا فرغ��وا أدخل���وا الن��ساء    . ی��صلون علی���ھ  . اهللا علی��ھ و س��لم أرس���اال   

ول���م ی���ؤم الن���اس عل���ى رس���ول اهللا ص���لى اهللا علی���ھ و . خل���وا ال���صبیان إذا فرغ���وا أد
  .)٢("سلم أحد

وی����شترط ل����صحة ص����الة الجن����ازة أن تك����ون ب����ین ی����دي الم����صلي، والجن����ازة إم����ا أن     
تك��ون ف��ي الم��سجد، وإم��ا أن تك��ون ف��ي الطرق��ات ، وإن كان��ت ف��ي الم��سجد ف��ال ی��ضر          

جد واح��د ، أم��ا ف��ي الطرق���ات    االبتع��اد ب��ین الجن��ازة وب��ین اإلم��ام م���ا دام یجمعھم��ا م��س       
فق��د ن��ص الفقھ��اء عل��ى أن أق��صى ح��د البع��د ب��ین اإلم��ام والجن��ازة ثالثمائ��ة ذراع ق��ال             

 -َوُی��ْشَتَرُط َأْن َل��ا َیُك��وَن َب��ْیَن اْلِإَم��اِم َوَب��ْیَن اْلِجَن��اَزِة       :" ش��یخ اإلس��الم زكری��ا األن��صاري    
 ، )٣(ِذَراٍع َتْقِریًب���ا َوَأْن َیْجَمَعُھَم���ا َمَك���اٌن َواِح���دٌ  َم���َساَفٌة َف���ْوَق َثَلِثِماَئ���ِة -ف���ي َغْی���ِر اْلَم���ْسِجِد 

وحی���ث توص���ي المنظم���ات ال���صحیة باالبتع���اد ع���ن جث���ة المت���وفى بكورون���ا ف���إن ھ���ذه      
  .المسافة التي أوصت بھا المنظمات الطبیة ال تتعارض مع ما نصَّ علیھ الفقھاء

ع���دوى إل���یھم ھ����ل   ولك���ن م���ن ُمِنع���وا م���ن أداء ال���صالة عل���ى المی���ت خ���شیة انتق���ال ال         
  تشرع في حقھم صالة الجنازة في منازلھم؟ 

وبدای��ة ق��د اختل��ف الفقھ��اء ف��ي ص��الة الجن��ازة عل��ى الغائ��ب، ف��ذھب الحنفی��ة والمالكی��ة            
   .)٥( ، وذھب الشافعیة والحنابلة إلى أنھا مشروعة )٤(إلى عدم مشروعیتھا 

ھ َأنَّ النَِّب���يَّ ص���لى اهللا  والمخت���ار أنھ���ا م���شروعة؛ لح���دیث َأِب���ي ُھَرْی���َرَة، رض���ي اهللا عن���  
َنَع��ى ِللنَّ��اِس النََّجاِش��يَّ اْلَی��ْوَم الَّ��ِذي َم��اَت ِفی��ِھ ُث��مَّ َخ��َرَج ِبِھ��ْم ِإَل��ى اْلُم��َصلَّى        «علی��ھ وس��لم   

   .)٦(»َفَصفَّ ِبِھْم َفَصلَّى َعَلْیِھ َوَكبََّر َأْرَبَع َتْكِبیَراٍت

                                                           

 .٢/٦٥٩ :٩٥٦ أخرجھ مسلم في صحیحھ كتاب الجنائز ، باب الصالة على القبر، رقم )١(
/ ١ :١٦٢٨ ابن ماجة في سننھ كتاب الجنائز، ب�اب ذك�ر وفات�ھ ص�لى اهللا علی�ھ و س�لم ، رق�م              أخرجھ )٢(

٥٢٠. 
 .٣٢١/ ١: أسنى المطالب )٣(
،و بدای�ة المجتھ�د   ٢١٤/ ٢:، و ال�در المخت�ار وحاش�یة اب�ن عاب�دین      ٩٥/ ١: االختیار لتعلیل المخت�ار      )٤(

:٢٥٦/ ١. 
 .٣٨٢/ ٢:مة  ، المغني البن قدا٥١/ ٣:  الحاوي الكبیر )٥(
  .٣٨٨١ ، وأصلھ في البخاري رقم ٢١٠٩ السنن الكبرى للنسائي رقم )٦(
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 ل��م تك��ن م��شروعة لم��ا فعلھ��ا     أن ال��صالة عل��ى الغائ��ب ل��و   : ووج��ھ الدالل��ة م��ن الح��دیث   
النب����ي ص����لى اهللا علی����ھ وس����لم  ، لكن����ھ ص����لَّاھا ف����دلَّ عل����ى م����شروعیتھا، ودع����وى          

  . الخصوصیة أو النسخ باطلة ألنھا على خالف األصل

  :وصالة الجنازة على الغائب فعل كثیر من الصحابة والتابعین

  أت���ت َعاِئ���َشُة ُأمُّ  -ھ رض���ي اهللا عن��� -لم���ا َم���اَت َعْب���ُد ال���رَّْحَمِن ْب���ُن َأِب���ي َبْك���ٍر        .١
َأْی����َن َقْب����ُر َأِخ����ي؟ ف����دلوھا علی����ھَ ف����َصلَّْت : اْلُم����ْؤِمِنیَن رض����ي اهللا عنھ����ا، َفَقاَل����ْت

  .)١(َعَلْیِھ 

َق��ِدَم اْب��ُن ُعَم��َر َبْع��َد َوَف��اِة َعاِص��ِم ْب��ِن ُعَم��َر ِبَثَل��اٍث َف��َأَتى َقْب��َرَه         : "ع��ن ن��افع ق��ال    .٢
  . )٢("َفَصلَّى َعَلْیِھ

َأنَّ����ُھ َأَم����َر َقَرَظ����َة ْب����َن َكْع����ٍب  : ْب����ِن َأِب����ي َطاِل����ٍب رض����ي اهللا عن����ھ  َع����ْن َعِل����يِّ  .٣
اْلَأْن���َصاِريَّ َأْن ُی���َصلَِّي َعَل���ى َقْب���ِر َس���ْھِل ْب���ِن ُحَنْی���ٍف ِبَق���ْوٍم َج���اُءوا َبْع���َدَما ُدِف���َن         

  .)٣(َوُصلَِّي َعَلْیِھ 

َن����اَزٍة َبْع����َدَما ُص����لَِّي  َأنَّ����ُھ َص����لَّى َعَل����ى جِ : َع����ْن َعِل����يِّ ْب����ِن َأِب����ي َطاِل����ٍب َأْی����ًضا   .٤
  )٤(.َعَلْیَھا

وج���دیر بال���ذكر أن ج���واز ص���الة الجن���ازة عل���ى الغائ���ب ع���ام، س���واء ُص���لي علی���ھ أم ال   
إذا ص���لى ق���وٌم عل���ى المی���ت، وس���قط الف���رض      : ق���ال األئم���ة :" ، ق���ال إم���ام الح���رمین   

بھ���م، فیج���وز أن ی���صلِّي علی���ھ آخ���رون، وإذا ص���لَّوا ك���انوا بمثاب���ة م���ا ل���و ك���انوا م���ع          
  .)٥(" ولین في جماعة واحدةاأل

وق���د ن���ّص الفقھ���اء عل���ى أن ص���الة الغائ���ب ال ت���سقط وج���وب ف���رض الكفای���ة عل���ى م���ن  
إن ص����الة الغائ����ب وإن ج����ازت ال : ح����ضر الجن����ازة ، ق����ال أب����و الح����سین ب����ن القط����ان 

إنھ���ا ال ت���سقط الف���رض ع���ن أھ���ل بل���د المی���ت؛   : ق���ال ال���دمیري معلق���ا  . ت���سقط الف���رض
  .)٦(ألن فرض الكفایة تعلق بھم

                                                           

 .٨١/ ٤ :٧٫٢٤ السنن الكبرى للبیھقي رقم )١(
 .٨١/ ٤: السنن الكبرى للبیھقي )٢(
 .٥١٩/ ٣: مصنف عبد الرزاق الصنعاني )٣(
 .٣٦٦/ ٣: المحلى باآلثار )٤(
 .٦٧/ ٣: نھایة المطلب في درایة المذھب )٥(
 .٥٥/ ٣: النجم الوھاج في شرح المنھاج )٦(
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كم��ا ن��صوا أی��ضا عل��ى أن ص��الة الغائ��ب ت��شرع ف��ي ح��ق م��ن ك��ان غائب��ا، أم��ا إن ك��ان        
حاض���را بغی���ر ع���ذر یمنع���ھ م���ن الح���ضور ف���ال ت���شرع ف���ي حق���ھ ص���الة الجن���ازة ، ق���ال  

وإن ك���ان المی���ت مع���ھ ف���ي البل���د ل���م یج���ز أن ی���صلي علی���ھ حت���ى یح���ضر    :" ال���شیرازي
  .)١(عنده ؛ ألنھ یمكنھ الحضور من غیر مشقة

ر ش���رعا أن المن���ع لغ���رض الحف���اظ عل���ى ال���نفس ع���ذر ش���رعي ، وھ���و          وم���ن المق���ر 
یتن���زل منزل���ة المن���ع الح���سي ، وعلی���ھ فی���شرع لم���ن ت���وفي قریب���ھ بفی���روس كورون���ا ،      
ول��م ی���تمكن م���ن ال���صالة علی���ھ أن ی���ذھب إل���ى قب���ره ل���صالة الجن���ازة علی���ھ م���ع الحف���اظ  

  على التباعد بینھ وبین القبر مع األخذ باإلجراءات االحترازیة

                                                           

 ..٢٤٩/ ١: المھذب في فقة اإلمام الشافعي للشیرازي )١(
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  بحث الثالثامل

  أثر جائحة كورونا على األحكام الفقهية املتعلقة بالصوم

  :وفیھ خمسة مطالب

  .الفطر في رمضان لعموم األصحاء بسبب الوباء: المطلب األول

  .الفطر لمصابي كورونا: المطلب الثاني

  .الفطر بسبب نصیحة الطبیب غیر المسلم: المطلب الثالث

  .طقم الطبیةالترخص بالفطر لأل: المطلب الرابع

  .أثر أخذ العینات للتحلیل والمسحات على صحة الصوم: المطلب الخامس
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  اطب اول

  اطر  رن وم اء ب اوء

ف���ي ش���یوع حال���ة م���ن الف���زع ل���دى كثی���رین، " كورون���ا"ت���سبب االنت���شار ال���سریع لوب���اء 
لخ���وض ف����ي  وعن���د اقت���راب ش���ھر رم����ضان المب���ارك ازدادات حی���رة الن����اس ب���سبب ا      

ت���أثیر ال���صیام عل���ى س���ھولة انتق���ال الع���دوى ، وق���د ت���داول كثی���ر م���ن أص���حاب ال���رأي     
ق���ضیة ال���صوم م���ع ھ���ذا الوب���اء، وزع���م بع���ضھم أن ال���صوم یع���رض اإلن���سان لخط���ر      

ال���ذي ” فی���روس كورون���ا والح���ضارات  “اإلص���ابة بوب���اء كورون���ا، وق���د أح���دث مق���ال      
ة الجزائ���ر ال���شقیقة ردوَد  ن���ور ال���دین ب���وكروح، ال���وزیر ال���سابق بدول���     / ن���شره ال���سید  

فع��ل مختلف��ة؛ حی��ث دع��ا إل��ى تعلی��ق ص��وم رم��ضان ف��ي ھ��ذا الع��ام ب��زعم أن ال��صوم             
  .)١(یزید من فرص اإلصابة بالفیروس 

ولم���ا كان���ت طبیع���ة الحك���م ال���شرعي ف���ي ھ���ذه الم���سألة مبنی���ة عل���ى الت���صور الطب���ي      
ء ال���صحیح فم���ن المناس���ب بی���ان رأي الط���ب ف���ي ت���أثیر ال���صوم عل���ى اإلص���ابة بوب���ا       

  : كورونا

  : بیان رأي األطباء في تأثیر الصوم على اإلصابة بالوباء: أوال

ج���اء ف���ي الموق���ع اإلقلیم���ي ل���شرق المتوس���ط الت���ابع  : رأي منظم���ة ال���صحة العالمی���ة .١
-أن ش���رب الم���اء ال یق���ي م���ن الع���دوى بم���رض كوفی���د :" لمنظم���ة ال���صحة العالمی���ة

٢( " ١٩(.  

ر مست����شفى ال����صدر بالعباس����یة ق����ال األس����تاذ ال����دكتور محم����ود عب����د المجی����د، م����دی .٢
إن ال���صوم ل���یس ل���ھ أي عالق���ة باإلص���ابة ب���الفیروس س���واء لألص���حاء أو       : س���ابقا

مرض����ى الجھ����از التنف����سي، واالعتق����اد ب����أن جف����اف الحل����ق الن����اتج ع����ن ال����صیام     
  .ُیسرع من اإلصابة بالفیروس اعتقاد خاطئ وغیر علمي

والم����دیر التنفی����ذي محم����د س����ید م���سعود، أس����تاذ التغذی���ة،   / ق���ال األس����تاذ ال���دكتور    .٣
إن المرض���ى ال���ذین یع���انون م���ن أم���راض خل���ل  : لمرك���ز معلوم���ات األم���ن الغ���ذائي

م�����رض ال�����سكري وت�����صلب ال�����شرایین وفق�����ر ال�����دم      : الجھ�����از المن�����اعي، مث�����ل  
وروم����اتیزم القل����ب والتھ����اب المفاص����ل وس����وء التغذی����ة یف����ضل لھ����م طبی����ا ع����دم      

                                                           

إبری��ل ١٠ ن��شر ال��سید ن��ور ال��دین ب��وكروح ھ��ذا المق��ال عل��ى ح��سابھ الشخ��صي ف��ي فی��سبوك بت��اریخ     )١(
م ، راب������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ط ٢٠٢٠

٣٦٣٨٤٠٢٧٧٩٥٦٤٢٠=fbid_story?php.permalink/com.facebook.www://https
D٨AIaPyEY٩٥ARCX.٠=[٦٨[__xts&__٥٠٠٤٠٠٧٥٦٦٩٧٧٧٣=id&٦-. 

)٢( http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/myth-
busters.html 
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  .الصیام

ت الغذائی���ة بكلی���ة الزراع���ة ق���ال ال���دكتور إب���راھیم خلیف���ة، الم���درس بق���سم ال���صناعا   .٤
ثب���ت علمی���ا أن ال���صیام مفی���د ل���صحة اإلن���سان، ول���ھ أث���ر كبی���ر ف���ي     : جامع���ة بنھ���ا

زی���ادة المناع���ة ض���د األم���راض؛ حی���ث ی���ساعد الج���سد عل���ى ال���تخلص م���ن الم���واد     
الزائ���دة المخزن���ة بداخل���ھ، وبالت���الي تجدی���د الخالی���ا وال���تخلص م���ن الخالی���ة التالف���ة،  

ضاء، الت���ي تعتب���ر الم���دافع ال���رئیس ع���ن الج���سم    وخاص���ة تجدی���د ك���رات ال���دم البی���  
ف���ي ح���ال تعرض���ھ ألي خط���ر؛ ألنھ���ا تح���اوط الفیروس���ات بمج���رد دخولھ���ا الج���سد    
وتعم���ل عل���ى الق���ضاء علیھ���ا، وبالت���الي ف���إن تجدی���دھا بفع���ل ال���صیام س���یزید م���ن         
ق����درتھا وكفاءتھ����ا عل����ى محارب����ة الم����رض، مؤك����ًدا أن ذل����ك مثب����ت ف����ي أبح����اث     

  .)١(" cell"المیة نشرتھا المجلة العلمیة الع

    : بیان الحكم الفقھي: ثانیا

 قب����ل ال����شروع ف����ي -فإن����ھ منع����ا للمغالط����ة ف����ي تحری����ر الحك����م ال����شرعي یج����در بن����ا  
  : التنبیھ على أنواع حال الناس من حیث الصوم-المسألة 

 وم����ن –وھ����م الح����ائض والنف����ساء  : ن����وع م����ن الن����اس َیح����رم عل����یھم ال����صوم   .١
وم تھدی��دا حقیقی��ا عل��ى حیات���ھ،    أرھق��ھ الم��رض، وج��زم الطبی��ب ب��أن ف���ي ال��ص      

وم���ن ھ���ؤالء ال���ذین تمك���ن م���نھم الوب���اء، واقت���ضت ال���ضرورة وض���عھم ف���ي         
العنای�����ة المركزی�����ة ، أو وض�����عھم عل�����ى أجھ�����زة الت�����نفس االص�����طناعي، أو      
تن���اولھم ألدوی����ة معین����ة بانتظ����ام، فھ����ؤالء ی����صیر الفط����ر ف����ي حقھ����م رخ����صة  

 ﴿ َوَل���ا ل���ھ تع���الى واجب���ة للنھ���ي ع���ن تع���ریض ال���نفس لم���ا یھلكھ���ا؛ امتث���اال لقو     
   .)٢(﴾ َُّتْلُقوا ِبَأْیِدیُكْم ِإَلى التَّْھُلَكِة 

ن���وع م���ن الن���اس ثبت���ت لھ���م الرخ���صة ال���شرعیة ب���الفطر كالم���سافر والحام���ل         .٢
والمرض���ع فھ���ؤالء یب���اح لھ���م الفط���ر بالن���صوص الثابت���ة، والت���ي أف���ادت ج���واز  

 .الترخص لھم بالفطر والقضاء، والمرضى الذین یشق علیھم الصوم

 الن����اس م����ن األص����حاء ال����ذین عاف���اھم اهللا م����ن الوب����اء، ولی����ست ل����دیھم  عم���وم  .٣
  .مشاكل صحیة ینصح األطباء بالفطر بسببھا

والم��سألة مح��ل البح��ث ھن��ا تتعل��ق ب��النوع الثال��ث وھ��ي ص��وم األص��حاء ف��ي ظ��ل ھ��ذا           
  .الوباء

                                                           

:  راب�������ط ٢٠٢٠ أبری�������ل ٩:  ن�������شر ھ�������ذا موق�������ع جری�������دة ال�������شروق األلیكترون�������ي بت�������اریخ      )١(
a٨f=id&٠٩٠٤٢٠٢٠=cdate?aspx.view/news/com.shorouknews.www://https
٢e٢٠b٣٨fcdec-٣٦f٢٤٤-٤٧٩٧-٩f-٤٩٧ed. 
 .١٩٥: البقرة )٢(
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  :وفي ھذه المسألة رأیان

ص����ابة  وج����وب ال����صوم عل����ى األص����حاء ، وأن مج����رد الخ����وف م����ن اإل :ال����رأي األول
ب���المرض ال یب���یح الت���رخص ب���الفطر ، وھ���ذا ال���رأي ھ���و م���ا اعتم���ده األزھ���ر ال���شریف   
بجمی���ع مؤس���ساتھ، وم���ا ق���رره مجم���ع البح���وث اإلس���المیة بع���د أخ���ذ رأي المتخص���صین 
م����ن الفقھ����اء وكب����ار األطب����اء وممثل����ین ع����ن منظم����ة ال����صحة العالمی����ة؛ حی����ث ق����ال      

ود ارتب���اط ب���ین ال���صوم  إن���ھ ال یوج���د دلی���ل علم���ي حت���ى اآلن عل���ى وج���    : " ص���راحة 
وب�����ین اإلص�����ابة بفی�����روس كورون�����ا الم�����ستجد وعل�����ى ذل�����ك تبق�����ى أحك�����ام ال�����شریعة   
اإلس���المیة فیم���ا یتعل���ق بال���صوم عل���ى م���ا ھ���ي علی���ھ م���ن وج���وب ال���صوم عل���ى عام���ة    

، وت���ابع )١(الم���سلمین إال م���ن رخ���ص لھ���م ش���رعا ف���ي اإلفط���ار م���ن أص���حاب األع���ذار   
م اإلس����المي ، والمراك����ز والھیئ����ات  األزھ����ر ال����شریف جمی����ع دور اإلفت����اء ف����ي الع����ال   

  .)٢(اإلسالمیة في مختلف دول العالم 

 ج���واز الفط���ر مطلق���ا ب���سبب الخ���وف م���ن اإلص���ابة ب���الفیروس ، وھ���ذا    :ال���رأي الث���اني
 ، كم���ا أفت���ى بھ���ذا  )٣(س���عد الھالل���ي وأص���رَّ علی���ھ إص���رار ش���دیدا  / ال���رأي ص���رح ب���ھ د 

  .)٤( علي السیستاني آیة اهللا/ القول أیضا المرجع الشیعي األعلى في العراق

  : أدلة الرأي األول

  .یستدل ألصحاب الرأي األول بجملة من األدلة من القرآن والمعقول

                                                           

 ش��عبان ١٤:  بت��اریخ ١٣ البی��ان ال��صادر ع��ن مجم��ع البح��وث اإلس��المیة ف��ي الجل��سة الطارئ��ة رق��م       )١(
م والمتعلق��ة ببح��ث ت��داعیات فی��روس كورون��ا وت��أثیره عل��ى ال��صوم    ٢٠٢٠/ ١٧/٤: ھ��ـ المواف��ق ١٤٤١

.  فروعھ المختلفة وممثلین عن منظم�ة ال�صحة العالمی�ة   بحضور كبار األطباء وجھات التخصص الطبي ب  
  :رابط 

facebook.com/OfficialAzharEg/photos/a.٩٨١٩٤٨٠٦١٨١٩٢٨٧/٣٣٨٢٣٠٤٦٣١٧
٨٣٦٠٦/?type= 

  :م رابط٢٢/٤/٢٠٢٠: بتاریخ٢٠٢٠ دار اإلفتاء المصریة في الفتوى رقم )٢(
 &١٥٣٤٠=ID&fatwa=sec?aspx.ViewFatwa/AR/org.alifta-dar.www://https.  

 موقف العدید من الھیئات والمج�الس اإلس�المیة ف�ي ال�دول األوروبی�ة وجم�یعھم       ٢٤ورصد موقع فرانس  
  : رابط. اتفقوا مع رأي األزھر الشریف 

middle/com.cnn.arabic://https -sistani-ali/٢٠٢٠/٠٤/١١/article/east
article-related=hpt?coronavirus-fasting-ramadan 

 :م راب������������ط٢٠٢٠/ ٧/٤ ن������������شر ھ������������ذا موق������������ع الی������������وم ال������������سابع بت������������اریخ   )٣(
AF٨٪D٩٪B٨٪D٣٪B٨٪D/%٢٠٢٠/٤/٧/story/com.٧youm.www://https 

  :رابط : ٢٤ موقع فرانس )٤(
 middle/com.cnn.arabic://https -sistani-ali/٢٠٢٠/٠٤/١١/article/east

article-related=hpt?coronavirus-fasting-ramadan 
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: فمن القرآن  

 .١٨٥: ﴾البقرةَفَمْن َشِھَد ِمْنُكُم الشَّْھَر َفْلَیُصْمُھ قال تعالى  .١

 أن فع���ل الم���ضارع المقت���رن ب���الم األم���ر م���ن ص���یغ      :ووج���ھ الدالل���ة م���ن اآلی���ة   
ب، وق����د أم����رت اآلی����ة عم����وم الم����سلمین بال����صوم، ث����م اس����تثنت الم����ریض  الوج����و

  .والمسافر، والخائف من اإلصابة بالوباء لیس مریضا فیجب علیھ الصوم
َفاْس���َأُلوا أن اهللا ع���ز وج���ل ق���د أم���ر ب���الرجوع إل���ى أھ���ل التخ���صص فق���ال تع���الى       .٢

 المتخص����صین تب����ین أن ، وب����الرجوع إل����ى)١(﴾َّ َأْھ����َل ال����ذِّْكِر ِإْن ُكْن����ُتْم َل����ا َتْعَلُم����ونَ 
ال���صوم لی���ست ل���ھ ت���أثیرات س���لبیة عل���ى اإلص���ابة بالوب���اء ، ب���ل ال���صوم ل���ھ فوائ���د    

  .صحیة في رفع جھاز المناعة الالزم لمقاومة الوباء

  :ومن المعقول

  .أن العبرة في الترخص بالمرض الحاصل ال المتوقع البعید .١

لم���اء ال أن ال���صوم ل���یس س���ببا ف���ي تع���ریض اإلن���سان للوب���اء، كم���ا أن ش���رب ا    .٢
یق���ي من���ھ، وأكث���ر الب���ؤر الت���ي ینت���شر فیھ���ا الوب���اء ل���دول غی���ر إس���المیة، وال     

  .یصوم سكانھا ولم یكن شرب الماء واقیا لھم من الوباء

  :أدلة الرأي الثاني

بع����د ح����سم الم����سألة بخ����روج بی����ان األزھ����ر ال����شریف وال����ذي ن����تج ع����ن دراس����ة م����ن   
طبی���ة وممثل���ین ع���ن   المتخص���صین ف���ي العل���وم ال���شرعیة ومتخص���صین ف���ي العل���وم ال     

منظم���ة ال����صحة العالمی����ة اطم���أن الن����اس ، وُح����سم الج����دل الفقھ���ي ، وم����ع ذل����ك ظ����ل    
دین����ي .. ص����حتي قب����ل دین����ي :" ال����دكتور س����عد الھالل����ي ُم����ِصًرا عل����ى رأی����ھ ، ق����ائال   

ال تخ��ف م��ن  : إذا ق��ال ل��ك الطبی��ب  : " ، ول��م یكت��ف بھ��ذا ، ب��ل ق��ال     )٢(» ی��أمرني ب��ذلك 
 وال عالق����ة لكورون����ا بھ����ذا، وأن����ت خ����ائف ف����ال ال���صیام وال تفط����ر؛ ألن����ھ ال ی����ضرك، 

تقب���ل ن���صیحة الطبی���ب ارف���ضھا، وأفط���ر طالم���ا أن���ت خ���ائف فأن���ت أدرى بنف���سك م���ن     
  " .الطبیب

  : ویستدل لھذا الرأي بما یلي

  .أن الحفاظ على النفس مقدم على أداء الفریضة .١

القی���اس عل���ى الحام���ل والمرض���ع؛ حی���ث یب���اح لھم���ا الفط���ر ألج���ل الخ���وف عل���ى         .٢
                                                           

   .٤٣:  النحل)١(
م  ، ٢٠٢/ ١٩/٤: یخ  ن�شر ھ�ذا االفی��دیو عل�ى العدی��د م�ن المواق�ع ومنھ��ا موق�ع الم��صري الی�وم  بت��ار       )٢(

 .details/news/com.almasryalyoum.www://https/١٩٦٩٩٠٧:رابط
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  .فالحامل تخشى على الجنین والمرضع تخشى على طفلھاغیرھما، 

أن الخ���وف م���ن اإلص���ابة م���رض، وم���ا دام خ���وف اإلص���ابة موج���ود فیب���اح الفط���ر    .٣
 .وال یلتفت لقول األطباء

 :قد نصَّ الفقھاء على أن مجرد الخوف من المرض یبیح الفطر .٤

 وال�����صحیح ال�����ذي یخ�����شى أن یم�����رض بال�����صوم فھ�����و  : " ق�����ال الزیلع�����ي
  . )١(" كالمریض

  َوُأْلِح���َق ِبَخ���ْوِف ِزَی���اَدِة اْلَم���َرِض َخ���ْوُف ُھُج���وِم   :" ق���ال اب���ن حج���ر الھیتم���ي
 .)٢(" ِعلٍَّة

  : الرأي الراجح

ال��راجح ف��ي الم��سألة ھ��و م��ا اخت��اره األزھ��ر ال��شریف وأذعن��ت ل��ھ األم��ة ب��القبول ف��ي            
 م����ع ش����دة اھتمامھ����ا  -م����شارق األرض ومغاربھ����ا ، ول����م ترص����د المواق����ع اإلخباری����ة  

 ثب���وت ض���رر م���ن ال���صوم عل���ى اإلص���ابة بھ���ذا   –ا یتعل���ق بھ���ذا الوب���اء برص���د ك���ل م���
  .الوباء

  :مناقشة أدلة الرأي الثاني

الق��ول ب��أن الحف��اظ عل��ى ال��نفس مق��دَّم عل��ى أداء الفری��ضة ُم��سلٌَّم، لك��ن ال مح��ل ل��ھ            .١
 :في مسألتنا؛ لما یلي

          ال���صوم ال ض���رر من���ھ عل���ى ال���صائم، وال یف���ضي إل���ى انتق���ال الع���دوى، كم���ا أن
لم���اء ال یمن���ع منھ���ا كم���ا أك���دَّت منظم���ة ال���صحة العالمی���ة، وأك���دَّ عل���ى ھ���ذا   ش���رب ا

كثی����ر م����ن األس����اتذة المتخص����صین ف����ي المج����االت الطبی����ة والمج����االت الغذائی����ة،   
وحینئ���ذ فل���م تب���ق إال األق���وال المرس���لة واألوھ���ام الت���ي ال ت���ستند إل���ى رأي ص���حیح، 

  .ومن المقرر شرعا أن الضرر الموھوم ال عبرة بھ

 موض���وع الم���سألة ف���ي األص���حاء المع���افین م���ن الوب���اء وال���ذین ال توج���د       وأی���ضا ف
ل���دیھم م���شاكل ص���حیة ، أم���ا المرض���ى ال���ذین یع���انون م���ن أم���راض تتعل���ق ب���نقص   
المناع��ة ، وك��ذا م��ن أص��یب بھ��ذا الوب��اء فھ��ؤالء ی��رخص لھ��م ب��الفطر ، فتب��ین أن           

  .   االستدالل بھذا في غیر محل النزاع

  :ضع غیر مسلمة لما یليدعوى القیاس على الحامل والمر .٢
                                                           

 .٣٣٣/ ١: تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشلبي )١(
 .٤٢٩/ ٣: تحفة المحتاج )٢(
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      ثب����وت الف����رق ب����ین الف����رع المق����یس واألص����ل المق����یس علی����ھ؛ حی����ث إن الحام����ل
والمرض���ع تلحقھم���ا م���شقة زائ���دة ب���سبب الحم���ل والرض���اع ف���وق م���شقة الج���وع،        
بینم���ا ال تلح���ق ال���صائم ص���حیح الب���دن أي م���شقة بال���صوم، ب���ل ف���ي ال���صوم فوائ���د     

 الم����اء ف����ي م����دة  ص����حیة ل����ھ ، ونق����ص ال����سوائل یمك����ن تعوی����ضھ بكث����رة ش����رب    
اإلفط���ار وحت���ى قب���ل الفج���ر، ولھ���ذا قال���ت لجن���ة البح���وث الفقھی���ة بمجم���ع البح���وث   

ال یوج���د دلی���ل علم���ي، حت���ى اآلن، عل���ى وج���ود ارتب���اط ب���ین ال���صوم  : "اإلس���المیة 
واإلص���ابة بفی���روس كورن���ا الم���ستجد، وإن���ھ یج���ب ال���صوم عل���ى كاف���ة الم���سلمین،      

 .١" مرضيإال من رخص لھم األطباء باإلفطار لوجود عذر

       ،أن الت���رخص للحام���ل والمرض���ع وك���ذا الم���سافر ق���د ثب���ت بالن���صوص ال���صحیحة
وھ����و رخ����صة عل����ى خ����الف األص����ل، وم����ا ورد عل����ى خ����الف األص����ل ال یق����اس  

 .علیھ

         أن ال���صوم عل���ى األص���حاء م���شقة محتمل���ة ، وق���د اتف���ق الفقھ���اء عل���ى أن الم���شقة
  .  المحتملة ال تأثیر لھا في الترخص بالفطر

 م����ن اإلص����ابة م����رض، وم����ا دام خ����وف اإلص����ابة موج����ود   أن الخ����وف" دع����وى  .٣
 :مردودة لما یلي" فیباح الفطر وال یلتفت لقول األطباء

            ال ن���سلم أن مج���رد الخ���وف م���ن اإلص���ابة بالوب���اء ُیع���دُّ مرض���ا ، ال ف���ي الع���رف
الطب����ي وال الق����انوني وال ف����ي ع����رف الن����اس ، وإال ل����زم من����ھ أن نعتب����ر جمی����ع       

 .ر ھذا الوباء مع احتمال اإلصابة بھالبشریة مرضى اآلن في ظل انتشا

           عل��ى ف��رض الت��سلیم ب��أن مج��رد الخ��وف م��ن اإلص��ابة ُیع��دُّ مرض��ا، ف��ال ت��أثیر ل��ھ 
ف���ي الفط���ر؛ إذ ق���ّرر الفقھ���اء أن ض���ابط الم���رض ال���ذي یب���یح الفط���ر ھ���و الم���رض     
ال���ذي یزی���د ال���بالء أو ی���ؤخر ال���شفاء ، أم���ا الم���رض الی���سیر ال���ذي ال ی���سبب م���شقة    

 .رض أو تأخیر الشفاء فال عبرة بھتفضي إلى زیادة الم

           عل����ى ف����رض الت����سلیم ب����أن مج����رد الخ����وف م����رض، وأن����ھ ی����ؤدي إل����ى زی����ادة
الم��رض، ف��إن الفط��ر ال یمن��ع م��ن اإلص��ابة بالوب��اء، فل��م ت��صر للفط��ر فائ��دة ، وق��د         
ق���ررت منظم���ة ال���صحة العالمی���ة أن ش���رب الم���اء ال یق���ي م���ن اإلص���ابة بالوب���اء ،     

 یج���وز اإلقب���ال علیھ���ا ف���ي ال���ضرورة ھ���ي      وق���د ق���رر الفقھ���اء أن الرخ���صة الت���ي    
ال�����ضرورة الت�����ي تن�����دفع بمباش�����رة الرخ�����صة ، أم�����ا الرخ�����صة الت�����ي ال تن�����دفع      

 .الضرورة بھا فال فائدة منھا 

                                                           

 ش��عبان ١٤:  بت��اریخ ١٣ اإلس��المیة ف��ي الجل��سة الطارئ��ة رق��م  البی��ان ال��صادر ع��ن مجم��ع البح��وث  ) ١(
 .م٢٠٢٠/ ١٧/٤: ھـ الموافق ١٤٤١
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" وال���صحیح ال���ذي یخ���شى أن یم���رض بال���صوم فھ���و ك���المریض      " ق���ول الزیلع���ي   .٤
ل��یس الم��راد من��ھ الخ��وف المبن��ي عل��ى ال��وھم ، وإنم��ا الم��راد الخ��وف المبن��ي عل��ى         

ب��ة الظ��ن بإخب��ار الطبی��ب الع��دل الثق��ة، وأح��سن م��ا ُیف��سِّر ك��الم الزیلع��ي ش��رَّاح           غل
وم�����راده :" فقھ�����اء الم�����ذھب المتمرس�����ون بأص�����ولھ وفروع�����ھ ، ق�����ال اب�����ن نج�����یم 

 . )١(" بالخشیة غلبة الظن

" َوُأْلِح���َق ِبَخ���ْوِف ِزَی���اَدِة اْلَم���َرِض َخ���ْوُف ُھُج���وِم ِعلَّ���ةٍ    :" ق���ول اب���ن حج���ر الھیتم���ي   .٥
قھ���ا وُم���سلَّم ب���ھ ، عن���دما یك���ون الخ���وف مبنی���ا عل���ى حقیق���ة علمی���ة ،    ، ص���حیح ف)٢(

أم����ا ف����ي م����سألتنا ف����الخوف فیھ����ا موھ����وم ؛ إذا ال����صوم ال یت����سبب ف����ي اإلص����ابة     
والفط���ر ال یمن���ع م���ن الع���دوى، أم���ا إن أوص���ى الطبی���ب شخ���صا م���ا ب���الفطر فیب���اح  

 .لھ األخذ بالرخصة

ب اطا  

ورو  طرا  

اء كورون����ا ع����ن س����ائر األم����راض؛ م����ن حی����ث خف����اء اإلص����ابة،    تختل����ف طبیع����ة وب���� 
وتط��ور الوب��اء؛ حی��ث یب��دو ض��عیفا ج��دا، ویمك��ن التغل��ب علی��ھ ب��سھولة بغی��ر ع��الج،            
وال یحت��اج الم��صاب إل��ى تلق��ي الرعای��ة ال��صحیة، لكن��ھ إن تمك��ن ق��د ی��ؤدي إل��ى وف��اة            

 إن الم���رض ال���ذي ت���سببھ" م���ن أص���یب ب���ھ، ج���اء ف���ي موق���ع منظم���ة ال���صحة العالمی���ة  
الع����دوى بفی�����روس كورون����ا الم�����ستجد خفی����ف ب�����شكل ع����ام، الس�����یما عن����د األطف�����ال      

وم���ع ذل���ك فإن���ھ یمك���ن أن ی���سبب مرًض���ا خطی���ًرا، إذ یحت���اج نح���و ش���خص      . وال���شباب
"  أش��خاص م��صابین بھ��ذا الم��رض إل��ى تلّق��ي الرعای��ة ف��ي المست��شفى       ٥واح��د م��ن ك��ل   

ج���ة إل���ى مم���ن ی���صاب بھ���ذا الم���رض ل���یس ف���ي حا % ٨٠، وبن���اء عل���ى ھ���ذا فن���سبة  )٣(
  .الذھاب للمستشفى

ویق���سم الفقھ���اء الم���رض م���ن حی���ث إباحت���ھ للفط���ر ف���ي نھ���ار رم���ضان إل���ى ثالث���ة           
  :أقسام

م���رض ی���سیر، ال ی���ؤدي إل���ى زی���ادة ال���ضرر، وال إل���ى ت���أخیر ال���شفاء،   .١
وھ���ذا الم���رض ال ُیلح���ق بال���صائم م���شقة ف���وق م���شقة الج���وع والعط���ش، وذل���ك   

رض ال یب���یح الفط���ر ك���أدنى ص���داع، أو وج���ع ِض���رس ونح���و ھ���ذا ، وھ���ذا الم��� 
عن���د جمھ���ور العلم���اء؛ لقول���ھ تع���الى ﴿َفَم���ْن َش���ِھَد ِم���ْنُكُم ال���شَّْھَر َفْلَی���ُصْمُھ َوَم���ْن      

                                                           

 .٣٠٣/ ٢: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري )١(
 .٤٢٩/ ٣: تحفة المحتاج )٢(
  .م ٢٠٢٠/ ٧/٦: بتاریخ :  موقع منظمة الصحة العالمیة )٣(

 covid/coronavirus/ar/org.un.www://https-١٩-faqs: رابط
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َك��اَن َمِری��ًضا َأْو َعَل��ى َس��َفٍر َفِع��دٌَّة ِم��ْن َأیَّ��اٍم ُأَخ��َر ُیِری��ُد اللَّ��ُھ ِبُك��ُم اْلُی��ْسَر َوَل��ا ُیِری��ُد        
 .)١(﴾ َِّبُكُم اْلُعْسَر 

 أن اهللا تع���الى جع���ل إباح���ة الفط���ر للم���ریض ُمعلَّل���ة   :ی���ةووج���ھ الدالل���ة م���ن اآل 
ب����دفع الح����رج، وتحق����ق الح����رج من����وط بزی����ادة الم����رض أو إبط����اء الب����رء أو     
إف���ساد ع����ضو، فتب����ین أن الم����رض ال����ذي یب����یح الفط����ر ل����یس عم����وم الم����رض  

  .)٢(وإنما المرض الذي یسبب المشقة للمریض 
اء ، وھ���و م���رض ی���ؤدي إل���ى زی���ادة الم���شقة أو ت���أخیر ال���شف : م���رض متوس���ط  .٢

 .مبیح للفطر لآلیة السابقة

 ؛ لقول����ھ تع����الى ﴿َوَل����ا  )٣(م����رض ی����ؤدي إل����ى الھ����الك، وھ����و موج����ب للفط����ر    .٣
  . )٤(﴾ََّتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم ِإنَّ اللََّھ َكاَن ِبُكْم َرِحیًما 

ھ��ذا ھ���و تأص���یل الفقھ���اء ألن���واع الم���رض، وأثرھ���ا ف���ي إباح���ة الفط���ر م���ن عدم���ھ  
عل���ى واق���ع ھ���ذا الوب���اء وم���ع المتابع���ة الدقیق���ة ألخب���ار ھ���ذا  ، وبتنزی���ل ك���الم الفقھ���اء 

  : الوباء نستخلص النتائج التالیة

م���ن أج���رى الم���سحة، وتب���ین أن���ھ حام���ل للفی���روس، وق���د تمك���ن من���ھ الفی���روس،  .١
فھ���ذا ی���صیر الفط���ر ف���ي حق���ھ واجب���ا، وی���أثم بال���صوم؛ ألن ف���ي ال���صوم حینئ���ذ    

ْقُتُل���وا َأْنُف���َسُكْم ِإنَّ اللَّ���َھ َك���اَن  خط���ورًة عل���ى حیات���ھ ، وق���د ق���ال اهللا تع���الى ﴿َوَل���ا تَ  
  ]. ٢٩: النساء[﴾ َِّبُكْم َرِحیًما 

م��ن أج��رى الم��سحة، وتب��ین أن��ھ حام��ل للفی��روس ، ول��م ی��تمكن الفی��روس من��ھ            .٢
لكن��ھ یع���اني م���ن أم���راض تتعل���ق ب���ضعف المناع���ة أو ك���ان م���ن كب���ار ال���سن أو  

ت���أخر ف���ي كان���ت ام���رأة ح���امال فجمی���ع ھ���ؤالء الفط���ر ف���ي حقھ���م واج���ب؛ ألن ال
إس����عاف ھ����ؤالء یف����اقم م����ن زی����ادة الوب����اء وت����صعب مع����ھ ال����سیطرة عل����ى          

 .المرض

م����ن أج����رى الم����سحة، وتب����ین أن حالت����ھ إیجابی����ة، وال یع����اني م����ن م����شاكل          .٣
ص����حیة أخ����رى فھ����ذا یب����اح ل����ھ الفط����ر عل����ى م����ذھب الجمھ����ور؛ ألن ال����صوم  
ی����ؤدي إل����ى زی����ادة الم����رض علی����ھ، لك����ن ال ی����ؤدي إل����ى الوف����اة ، وق����د أك����د      

م����ن الفقھ����اء عل����ى أن ال����رخص المرتبط����ة باألع����ذار ال����شرعیة ال    المحقق����ون 
ی��شترط فیھ��ا الوص��ول إل��ى نھایتھ��ا ، ب��ل یكف��ي أن ُتلح��ق ب��المكلف م��شقة غی��ر         

                                                           

 .١٨٥:  البقرة)١(
 . بتصرف ٣٠٣/ ٢:  البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري )٢(
 ال��صاوي عل��ى ال��شرح  ، وحاش��یة٥٩/ ٢:، وبدای��ة المجتھ��د ونھای��ة المقت��صد  ٩٤/ ٢: ب��دائع ال��صنائع )٣(

 .٨٨/ ٣: ، والمغني ١٩٦/ ١:، ونھایة المطلب٧٠٣/ ١= :الصغیر 
 .٢٩:   النساء)٤(
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وك���ل ع���ذر ن���یط ب���ھ تخفی���ٌف، ف���ال ی���شترط فی���ھ :" معت���ادة ، ق���ال إم���ام الح���رمین
، وعل���ى رأي اب���ن ح���زم ی���صیر الفط���ر ف���ي      )١(االنتھ���اء إل���ى خ���وف الھ���الك    

 وأرى ف��ي ھ��ذه ال��صورة ت��رجیح رأي اب��ن ح��زم ، وم��ن أح��سن       حقھ��م واجب��ا ، 
م���ا اس���تدل ب���ھ اب���ن ح���زم ف���ي مث���ل ھ���ذه ال���صورة االس���تدالل بقول���ھ تع���الى ﴿َق���ْد  
َخ���ِسَر الَّ���ِذیَن َقَتُل���وا َأْوَل���اَدُھْم َس���َفًھا ِبَغْی���ِر ِعْل���ٍم َوَحرَُّم���وا َم���ا َرَزَقُھ���ُم اللَّ���ُھ اْفِت���َراًء   

، وق��د اس��تدل اب��ن ح��زم بھ��ذه اآلی��ة   )٢(﴾ َّا َك��اُنوا ُمْھَت��ِدیَنَعَل��ى اللَّ��ِھ َق��ْد َض��لُّوا َوَم��  
عل���ى وج���وب الفط���ر عل���ى الحام���ل والمرض���ع الت���ي تخ���شى عل���ى طفلھ���ا؛ ألن   

، ولم���ا كان���ت طبیع���ة ھ���ذا الوب���اء )٣(ع���دم فطرھ���ا ی���ؤدي إل���ى الت���سبب ف���ي قتل���ھ
خفی���ة، وال یوج���د لق���اح ل���ھ، ویتوق���ع تف���اقم الحال���ة ال���صحیة للم���صاب ف���ي أي       

ج���وب الفط���ر حت���ى وإن رغ���ب الم���صاب ف���ي ال���صوم، یق���ول       وق���ت ف���أرى و 
محم����د س����ید م����سعود، أس����تاذ التغذی����ة، والم����دیر التنفی����ذي   / األس����تاذ ال����دكتور 

إن األش������خاص الم������صابین بفی������روس : لمرك������ز معلوم������ات األم������ن الغ������ذائي 
كورون���ا یج���ب عل���یھم الفط���ر ، ألن ال���صوم س���یزید م���ن جف���اف الحل���ق ال���ذي       

  .)٤(لتالي ستزداد المشكلة سوًءیحدث نتیجة اإلصابة الفیروس وبا

م���ن ل���م ی����تمكن م���ن إج���راء الم����سحة لكن���ھ خ���الط م����صابا، أو ظھ���رت علی����ھ         .٤
أع���راض اإلص���ابة الت���ي أعلن���ت عنھ���ا وزارة ال���صحیة والمواق���ع التثقیفی���ة م���ن   
الحم��ى أو فق��دان حاس��ة ال��شم والت��ذوق وض��یق الت��نفس ونح��و ھ��ذا، فھ��ذا یب��اح          

ر االست���شفاء ف���ي المن���زل ؛ ألن ل���ھ الفط���ر، حت���ى وإن ل���م یج���ر الم���سحة أو ق���رَّ 
احتم�����ال إص�����ابتھ وارد، وال ت�����رتبط الرخ�����صة ب�����إجراء الم�����سحة ل�����صعوبة      

  .إجرائھا في ظل انتشار الوباء وصعوبة الوصول إلى إجرائھا

 ١٤الم���صاب بع���د معافات���ھ وخ���روج النت���ائج س���لبیة یخ���ضع لفت���رة نقاھ���ة م���دة      .٥
صیحة الطبی��ب یوم��ا، وف��ي ھ��ذه الم��دة یتوق��ف الحك��م ف��ي ال��صوم فیھ��ا عل��ى ن��         

ح���سب حال���ة ك���ل إن���سان، ف���إن ن���صحھ الطبی���ب ب���الفطر أفط���ر ، وإن ن���صحھ       
 .بالصوم صام

المع���افى ال���ذي یع���اني م���ن م���شاكل ص���حیة تتعل���ق بالرئ���ة أو ب���نقص المناع���ة ،    .٦
وین��صحھ الطبی��ب بال��صوم ف��ي األی��ام العادی��ة ، فھ��ذا یب��اح ل��ھ الفط��ر ف��ي ظ��ل          

إذا وق���ع الط���اعوُن :" فع���يھ���ذا الوب���اء م���ا دام یخ���شى م���ن اإلص���ابة ، ق���ال الرا  

                                                           

 .١٩٧/ ١: نھایة المطلب في درایة المذھب )١(
 .١٤٠:  األنعام)٢(
 .٤١٠/ ٤: المحلى )٣(
:  راب�������ط ٢٠٢٠ أبری�������ل ٩:  ن�������شر ھ�������ذا موق�������ع جری�������دة ال�������شروق األلیكترون�������ي بت�������اریخ      )٤(

a٨f=id&٠٩٠٤٢٠٢٠=cdate?aspx.view/news/com.shorouknews.www://https
٢e٢٠b٣٨fcdec-٣٦f٢٤٤-٤٧٩٧-٩f-٩٧٤ed. 
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: ف��ي البل��د وف��شا الوب��اء، فَھ��ْل ھ��و مخ��وٌف ف��ي ح��قِّ م��ن ل��م ُی��ِصْبھ؟ فی��ھ وجھ��ان     
  .)١("واألصحُّ أنَّھ مخوٌف 

أن مج�����رد اإلص�����ابة : ومم�����ا یتعل�����ق بتنزی�����ل الحك�����م الفقھ�����ي عل�����ى واقع�����ة الوب�����اء    
 ب��الفیروس ف��ي فت��رة الح��ضانة ، تع��د ف��ي ع��رف الفقھ��اء م��ن الم��رض الی��سیر ال��ذي ال           

یب��یح الت��رخص، لك��ن ف��ي واقع��ة وب��اء كورون��ا اخت��ار إباح��ة الفط��ر لك��ل م��ن ظھ��رت             
نتائج���ھ إیجابی���ة حت���ى وإن ل���م تلحق���ھ م���شقة؛ ألن ھ���ذا الوب���اء ی���زداد ب���شراسة، وعن���د        
تمكن���ھ م���ن الم���صاب ت���صعب ال���سیطرة علی���ھ، وتكم���ن الخط���ورة ف���ي إمك���ان نق���ل ھ���ذا   

 ، وفیھ���ا حف���اظ عل���ى نف���س    الوب���اء للغی���ر، فال���سیطرة علی���ھ مبك���را أی���سر وأق���ل كلف���ة      
الم����ریض وجمی����ع م����ن حول����ھ، كم����ا فیھ����ا حف����اظ عل����ى األطق����م الطبی����ة ، والم����وارد      

  .الالزمة للمستشفیات ، والحفاظ على أجھزة التنفس الصناعي

  اطب اث

  اطر ء   اطب ر ام

 الم���رض م���ن األع���ذار ال���شرعیة الت���ي أن���یط بھ���ا التخفی���ف ف���ي بع���ض األحك���ام  
ال���شرعیة، ومنھ���ا ال���صوم، وق���د اتف���ق الفقھ���اء عل���ى إباح���ة الفط���ر بن���اء عل���ى ن���صیحة     

، ولك���ن اختلف���وا ف���ي حك���م االعتم���اد عل���ى ق���ول الطبی���ب غی���ر الم���سلم ٢الطبی��ب الم���سلم  
فیم���ا یت���صل بالعب���ادة كاالنتق���ال م���ن الم���اء إل���ى الت���یمم، أو القع���ود ف���ي ص���الة الفری���ضة 

  :على قولین.... أو الفطر في نھار رمضان 

 ال یعتم���د عل���ى ق���ول الطبی���ب غی���ر الم���سلم ف���ي العب���ادات إال ف���ي ح���ال        :الق���ول األول
، )٣(ال���ضرورة؛ الحتم���ال أن غرض���ھ إف���ساد العب���ادة ،وھ���و ق���ول الجمھ���ور م���ن الحنفی���ة  

  .)٦(، والراجح عند الشافعیة )٥(، والحنابلة)٤(والمالكیة

  : وھذا القول یتضمن ثالث مسائل

                                                           

  .٤٩/ ٧: العزیز شرح الوجیز المعروف )١(
 
/ ١:ك�شاف القن�اع     . ٤٥/ ٢: ومغن�ي المحت�اج      ٢٩٣/ ٨:وم�نح الجلی�ل     . ٤٢٢/ ٢ :حاشیة ابن عابدین    )٢(

٥٠١. 
 .٤٢٢/ ٢:  ،والدر المختار وحاشیة ابن عابدین ٢٨/ ٢: النھر الفائق شرح كنز الدقائق  )٣(
 .٢٩٣/ ٨:، ومنح الجلیل شرح مختصر خلیل ١١٨/ ٩:  المختصر الفقھي البن عرفة )٤(
 .٥٠١/ ١:قناع  كشاف القناع عن متن اإل)٥(
 .٤٥/ ٢:، ومغني المحتاج ١٢٨/ ٦:روضة الطالبین  )٦(
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د عل���ى ق���ول الطبی���ب غی���ر الم���سلم فیم���ا ال یع���ود إل���ى   ج���واز االعتم���ا:الم���سألة األول���ى
یج���وز أن ی���ستطب بالك���افر فیم���ا ل���یس فی���ھ إبط���ال  : " إبط���ال العب���ادة، ق���ال الطحط���اوي

  .)١(" عبادة

 ال یح���ل االعتم���اد عل���ى ق���ول الطبی���ب غی���ر الم���سلم فیم���ا یع���ود إل���ى     :الم���سألة الثانی���ة
غی���ر الم���سلم ال یعتم���د الطبی���ب : إبط���ال العب���ادة ف���ي ح���ال االختی���ار، ق���ال اب���ن عاب���دین  

  .)٢(على قولھ؛ الحتمال أن غرضھ إفساد العبادة 

 ج���واز االعتم���اد عل���ى ق���ول الطبی���ب غی���ر الم���سلم فیم���ا یع���ود إل���ى        :الم���سألة الثالث���ة 
ُیْحَك��ُم ِبَق��ْوِل الطَِّبی��ِب اْلَك��اِفِر،    :" إبط��ال العب��ادة ف��ي ح��ال ال��ضرورة، ق��ال ال��شیخ عل��یش      

  .)٣(رَّ ِفیِھ ِلَقْوِلِھ ِلَمْعِرَفِتِھ ِبالطِّبِّ ُدوَن َغْیِرِه َوَغْیِر اْلَعْدِل ِفیَما ُاْضُط

 یج���وز الت���رخص بق���ول الطبی���ب غی��ر الم���سلم مطلق���ا م���ا دام كف���ؤا وھ���و  :الق��ول الث���اني 
ویج���وز استی���صاف الطبی���ب الك���افر    : "وج���ھ عن���د ال���شافعیة ،ق���ال الخطی���ب ال���شربیني    

  .)٤(" واعتماد وصفھ كما صرح بھ األصحاب

  .ذكر الوصف، التشخیص باالصطالح المعاصر: ستیصاف والمراد باال

یج��وز اْلُع��ُدول َع��ن اْلوُض��وء ِإَل��ى التَّ��َیمُّم بق��ول الطَِّبی��ب اْلَك��اِفر َكَم��ا          :  وق��ال الزرك��شي 
 .)٥(یجوز شرب الدََّواء من َیده َوُھَو َلا یْدِري أھَو َداء أم َدَواء 

 :األدلة والمناقشة

  :أدلة القول األول

 األول، وھ���و م��ذھب الجمھ���ور القائ��ل ب���أن الطبی��ب غی���ر الم��سلم ال یقب���ل     ی��ستدل للق��ول  
قول��ھ ف��ي العب��ادات، وم��ن ث��م ف��ال یج��وز الفط��ر بن��اء عل��ى قول��ھ ، وھ��ذا الق��ول یت��ضمن         

  .ثالث مسائل كما سبق بیان ھذا

 وھ��ي ج��واز االعتم���اد عل��ى ق��ول الطبی��ب غی��ر الم��سلم فیم���ا ال        :أم��ا الم��سألة األول��ى    
ادة فی��ستدل ل��ھ ب��أن األص��ل ف��ي األش��یاء اإلباح��ة ، ولع��دم التھم��ة       یع��ود إل��ى إبط��ال العب��  

  .، وألن االعتماد على قولھ ال یوقع في محظور دیني

                                                           

 .٦٨٥: ص:  حاشیة الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإلیضاح )١(
 .٤٢٢/ ٢:الدر المختار وحاشیة ابن عابدین )٢(
 .٢٩٣/ ٨: منح الجلیل شرح مختصر خلیل )٣(
 .٤٥/ ٢: مغني المحتاج )٤(
 .٦١: خبایا الزوایا ص )٥(



 - ٢٦٢٤ -

 وھ���ي ع���دم ج���واز االعتم���اد عل���ى ق���ول الطبی���ب غی���ر الم���سلم    :وأم���ا الم���سألة الثانی���ة 
  :فیما یعود إلى إبطال العبادة فیستدل لھ بأدلة من القرآن والسنة والمعقول

  : ن القرآنم:  أوال 

َوِإَذا َض��َرْبُتْم ِف��ي اْل��َأْرِض َفَل��ْیَس َعَل��ْیُكْم ُجَن��اٌح َأْن َتْق��ُصُروا ِم��َن ال��صََّلاِة ِإْن         ق��ال تع��الى﴿  
 .)١(﴾ ِخْفُتْم َأْن َیْفِتَنُكُم الَِّذیَن َكَفُروا ِإنَّ اْلَكاِفِریَن َكاُنوا َلُكْم َعُدوا ُمِبیًنا

د أخب���ر بع���داوة غی���ر الم���سلمین للم���سلمین، والغال���ب   أن اهللا ق���:وج���ھ الدالل���ة م���ن اآلی���ة
ف���ي الع����دو أن تحمل���ھ الع����داوة عل���ى اإلض����رار بم���ن یعادی����ھ، خاص���ة إذا كان����ت تل����ك      
الع���داوة ف���ي ال���دین، فق���د یتق���رب لمعب���وده بإی���صال ال���ضرر وإیقاع���ھ بم���ن یعادی���ھ، ول���و  

  .أدى ذلك إلى ھالكھ وموتھ

  : من السنة: ثانیا

ال : "  ع���ن النب���ي ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم  أن���ھ ق���ال :ع���ن أب���ي ھری���رة رض���ي اهللا عن���ھ  
  .)٢(" تصدقوا أھل الكتاب وال تكذبوھم

 أن النب���ي ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم  ق���د أس���قط عدال���ة أھ���ل الكت���اب،  :ووج���ھ الدالل���ة من���ھ
ف��ال یج��وز االعتم��اد عل��ى أق��والھم الس��یما ف��ي أم��ر العب��ادة، وأھ��ل الكت��اب أح��سن ح��اال         

  .ول أي طبیب غیر مسلم مھما كانت دیانتھمن غیرھم ، فال یجوز األخذ بق

  : ثالثا من المعقول

القی���اس عل���ى ال���شھادة، فكم���ا ال تقب���ل ش���ھادة غی���ر الم���سلم، ف���ال یج���وز االعتم���اد عل���ى    
  .قولھ في أبواب العبادة ؛ ألنھ قد یتعمد إفساد عبادة المسلم

م���ا  وھ���ي ج���واز االعتم���اد عل���ى ق���ول الطبی���ب غی���ر الم���سلم فی   :وأم���ا الم���سألة الثالث���ة 
فی���ستدل لھ���ا بالن���صوص والقواع���د    : یع���ود إل���ى إبط���ال العب���ادة ف���ي ح���ال االض���طرار     

  : التي تقتضي استثناء حالة الضرورة من األحكام الشرعیة، ومنھا

ق��ال تع��الى ﴿َفَم��ِن اْض��ُطرَّ َغْی��َر َب��اٍغ َوَل��ا َع��اٍد َفَل��ا ِإْث��َم َعَلْی��ِھ ِإنَّ اللَّ��َھ َغُف��وٌر َرِح��یٌم       .١
أن اهللا تع���الى نف���ى اإلث���م ف���ي ح���ال االض���طرار  :  اآلی���ةووج���ھ الدالل���ة م���ن)٣(﴾ َّ

ووص����ف نف����سھ ب����المغفرة والرحم����ة وھ����و م����ا یقت����ضي الت����رخص والتی����سیر     
  .تخفیفا عن العباد

                                                           

 .١٠١:  النساء )١(
/ ٣: أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب الشھادات ، باب ال یسأل أھل الشرك ع�ن ال�شھادة وغیرھ�ا           )٢(

١٨١. 
 .١٧٣:  البقرة )٣(
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دع����وني م����ا «: ع���ن أب����ي ھری���رة، ع����ن النب����ي ص���لى اهللا علی����ھ وس����لم ، ق���ال     .٢
ت���ركتكم، إنم���ا ھل���ك م���ن ك���ان ق���بلكم ب���سؤالھم واخ���تالفھم عل���ى أنبی���ائھم، ف���إذا      

» ن ش����يء ف����اجتنبوه، وإذا أم����رتكم ب����أمر ف����أتوا من����ھ م����ا اس����تطعتم نھی����تكم ع����
أن النب���ي ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم  ق���د أخب���ر أن   : وج���ھ الدالل���ة م���ن الح���دیث .)١(

التك��الیف ال��شرعیة ت��رتبط بطاق��ة المكل��ف ووس��عھ، ولم��ا ل��م یج��د الم��سلم طبیب��ا        
م��سلما ج��از االعتم��اد عل��ى ق��ول الطبی��ب غی��ر الم��سلم ف��ي العب��ادة كم��ا یعتم��د            

  . علیھ في غیرھا

، فاالعتم����اد عل����ى ق����ول  )٢(ال����ضرورات تب����یح المحظ����ورات  : وم����ن القواع����د  .٣
الطبی���ب غی���ر الم���سلم ف���ي العب���ادة محظ���ور لك���ن لم���ا دفع���ت إلی���ھ ال���ضرورة         

  .صار مباحا

  :أدلة القول الثاني

ی���ستدل للق���ول الث���اني، وال���ذي ذھ���ب إل���ى ج���واز االعتم���اد عل���ى ق���ول الطبی���ب غی���ر          
رھ��ا ف��ي ح��ال االختی��ار وف��ي ح��ال ال��ضرورة وھ��و وج��ھ عن��د         الم��سلم ف��ي العب��ادة وغی  

  :الشافعیة بما یلي

  .)٣(﴾ َّقال تعالى ﴿َفاْسَأُلوا َأْھَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم َلا َتْعَلُموَن  .١

 أن اهللا تع���الى أم���ر ب���الجوع إل���ى المتخص���صین ذوي  :وج���ھ الدالل���ة م���ن اآلی���ة 
ین���ھ، واألم���ر  الكف���اءات ف���ي ك���ل مج���ال أم���را مطلق���ا م���ن غی���ر س���ؤال ع���ن د       

ب��سؤالھم یقت��ضي ت��صدیقھم فیم��ا أخب��روا ب��ھ  م��اداموا ذوي ثق��ة وكف��اءة بغ��ض         
النظ����ر ع����ن دی����نھم، ب����ل إن الم����راد بأھ����ل ال����ذكر ف����ي اآلی����ة أھ����ل الت����وراة        

  .)٤(واإلنجیل 
 ص���لى -مرض���ُت مرض���ًا فأت���اني رس���وُل اهللا : ع���ن َس���ْعٍد رض���ي اهللا عن���ھ، ق���ال .٢

َده ب���ین َث��ْدَیىَّ حت��ى وج��دُت َبْرَدَھ��ا عل���ى      َیُع��وُدني، َفَوَض��َع َی��   -اهللا علی��ھ وس��لم    
، ائ��ِت الَح��اِرَث ب��َن َكَل��َدَة أخ��ا َثِقی��ٍف، فإنَّ��ھ    )٥(إنَّ��َك َرُج��ل َمْف��ؤوٌد  : "ف��ؤادي، فق��الَ 

                                                           

 أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة باب االقتداء ب�سنن رس�ول اهللا ص�لى        )١(
 .٩٤/ ٩ :٧٢٨٨اهللا علیھ وسلم رقم 

 .٧٣: ص:ألشباه والنظائر البن نجیم ا )٢(
 .٤٣: النحل )٣(
 .٢٠٨/ ١٧:تفسیر الطبري  )٤(
/ ٧:ج�امع األص�ول الب�ن األثی�ر    . إذا أص�بت ُف�ؤاده  : ی�شكو وج�ع ف�ؤاده، َفَأْدُت�ھ    : رجل مف�ؤود :  مفؤود )٥(

٥٢١. 
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، )١(رج���ل َیَتَطبَّ���ُب، فلیأُخ���ذ َس���بع َتَم���َراٍت م���ن َعْج���َوِة المدین���ِة، فلَیَج���أُھنَّ ِبَن���َواُھنَّ
  .)٢(" ثم ِلَیُلدََّك ِبِھنَّ

 أن النب���ي ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم  أرش���د إل���ى أخ���ذ  :ھ الدالل���ة م���ن الح���دیثوج���
الم��شورة م��ن الح��ارث ب��نِ كل��دة طبی��ب الع��رب وك��ان غی��ر م��سلم، واست��شارتھ         

الح��ارث ب��ن كل��دة م��ات ف��ي   :  تقت��ضي العم��ل بم��ا ین��صح ب��ھ، ق��ال اب��ن عب��دالبر    
أول اإلس�����الم، ول�����م ی�����صح إس�����المھ، وروى أن رس�����ول اهللا ص�����لى اهللا علی�����ھ 

  أم��ر س��عد ب��ن أب��ى وق��اص أن یأتی��ھ وی��ستوصفھ ف��ي م��رض ن��زل ب��ھ،           وس��لم
ف���دل ذل���ك عل���ى أن���ھ ج���ائز أن ی���شاور أھ���ل الكف���ر ف���ي الط���ب إذا ك���انوا م���ن         

، وعلی��ھ فل��و ن��صح ب��الفطر ف��ي رم��ضان ج��از االعتم��اد عل��ى قول��ھ ،        )٣(" أھل��ھ
  .وإال كانت استشارتھ عبثا

ل ائتمان���ھ؛ ألن��ھ َوِث���َق  النب��ي ص���لى اهللا علی��ھ وس���لم  ق��د َعِم���َل بق��ول الك���افر ح��ا      .٣
عب��ُد اهللا : ب��ھ، فق��د اس��تأجَر ف��ي الھج��رِة َرُج��ًال م��شركًا ِم��ن بن��ي ال��دِّیِل، ُیق��ال ل��ھ       

، م���ع م���ا فی���ھ م���ن   )٤(ب���ن ُأریق���ط لیدلَّ���ھ عل���ى الطری���ق ِم���ن مكَّ���ة إل���ى المدین���ة      
تع��ریض حی��اة النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  للخط��ر ، لكن��ھ لم��ا ت��رجَّح ص��دقھ          

 ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم  علی���ھ ، وإذا فالم���دار عل���ى الثق���ة  وأمانت���ھ اعتم���د النب���ي
، وش���واھد الواق���ع تؤك���د أن م���ن األطب���اء غی���ر الم���سلمین م���ن یح���افظون عل���ى   
ص���ناعتھم ومھن���تھم أكث���ر مم���ا یح���افظ علیھ���ا بع���ض الم���سلمین؛ حفاظ���ًا عل���ى      

  .سمعتھم وشرفھم

 رارأي اا   

 الطبی���ب غی���ر   ھ���و ال���رأي الث���اني القائ���ل بج���واز الفط���ر بن���اء عل���ى ن���صیحة        
  .المسلم ما دامت الثقة قائمة ومتحققة

  :المناقشة

  :یناقش الجمھور في ما ذھبوا إلیھ بما یلي

 ف���ي غی���ر  )٥( االس���تدالل بقول���ھ تع���الى ﴿ ِإنَّ اْلَك���اِفِریَن َك���اُنوا َلُك���ْم َع���ُدوا ُمِبیًن���ا ﴾        :أوال
لح���رب ، مح���ل الن���زاع؛ إذ موض���وع اآلی���ة التح���ذیر م���ن الك���افرین المح���اربین ح���ال ا       

                                                           

 التم��ر وال��دقیق فیتح��ساه   ح��ساء یتخ��ذ م��ن  : إذا َدَقْقَت��ھ، والوجیئ��ة :  َفْلیَج��ْأُھنَّ َوَج��ْأُت النَّ��وى ونح��وه   )١(
 .٥٢١/ ٧:جامع األصول. المریض

:  ، وقال ابن القطان٢٥/ ٦ :٣٨٧٥أخرجھ أبو داود في سننھ،كتاب الطب باب في تمِر العجوِة، رقم )٢(
 .٨١٨/ ٥:بیان الوھم واإلیھام في كتاب األحكام "  وفي اتصالھ نظر"
 .٢٨٣/ ١: االستیعاب في معرفة األصحاب  )٣(
 .٨٩/ ٣:البخاري صحیح  )٤(
 .١٠١:  النساء )٥(
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بینم���ا ح���ال ال���سلم تج���وز  االس���تعانة بھ���م، ق���ال تع���الى ﴿ َل���ا َیْنَھ���اُكُم اللَّ���ُھ َع���ِن الَّ���ِذیَن َل���ْم   
ُیَق���اِتُلوُكْم ِف���ي ال���دِّیِن َوَل���ْم ُیْخِرُج���وُكْم ِم���ْن ِدَی���اِرُكْم َأْن َتَب���رُّوُھْم َوُتْق���ِسُطوا ِإَل���ْیِھْم ِإنَّ اللَّ���َھ       

َیْنَھ���اُكُم اللَّ���ُھ َع���ِن الَّ���ِذیَن َق���اَتُلوُكْم ِف���ي ال���دِّیِن َوَأْخَرُج���وُكْم ِم���ْن      ِإنََّم���ا ٨ُیِح���بُّ اْلُمْق���ِسِطیَن 
ِدَی����اِرُكْم َوَظ����اَھُروا َعَل����ى ِإْخ����َراِجُكْم َأْن َتَولَّ����ْوُھْم َوَم����ْن َیَت����َولَُّھْم َفُأوَلِئ����َك ُھ����ُم الظَّ����اِلُموَن  

َّ﴾)١(. 

ف���ي غی���ر مح���ل    " ذبوھمال ت���صدقوا أھ���ل الكت���اب وال تك���   " االس���تدالل بح���دیث   : ثانی���ا
الن���زاع أی���ضا ؛ إذ موض���وع الح���دیث ف���ي األخب���ار المتعلق���ة بكت���بھم الدینی���ة، ویؤك����د          

ك���ان أھ���ل الكت���اب یق���رءون الت���وراة   : ھ���ذا ح���دیث أب���ي ھری���رة رض���ي اهللا عن���ھ، ق���ال    
بالعبرانی����ة، ویف����سرونھا بالعربی����ة ألھ����ل اإلس����الم، فق����ال رس����ول اهللا ص����لى اهللا علی����ھ   

﴾ َّ﴿آمن��ا ب��اهللا وم��ا أن��زل إلین��ا    : لكت��اب وال تك��ذبوھم، وقول��وا  ال ت��صدقوا أھ��ل ا : " وس��لم 
  .)٢( ١٣٦: البقرة

  :االستدالل بالقیاس على الشھادة ال یستقیم؛ لما یلي: ثالثا

         ال���شھادة تك���ون ف���ي الحق���وق الت���ي یتن���ازع علیھ���ا الب���شر ، ول���ذلك ال یكتف���ى فیھ���ا
رة ونح��و بمج��رد ال��صدق، وإنم��ا ت��شترط فیھ��ا ش��روط خاص��ة م��ن الع��دد ، وال��ذكو        

ذل���ك مم���ا ف���صَّلھ الفقھ���اء، بینم���ا الفط���ر ف���ي رم���ضان حت���ى م���ن الطبی���ب الم���سلم ال  
  .یشترط لھ العدد وال الذكورة

           خب���ر الطبی���ب ل���یس ھ���و المب���یح للفط���ر ف���ي رم���ضان، وإنم���ا المب���یح الن���صوص
القطعی���ة م���ن الق���رآن وال���سنة الت���ي أف���ادت الت���رخص ب���الفطر لم���ن ك���ان مری���ضا،       

 َمِری��ًضا َأْو َعَل��ى َس��َفٍر َفِع��دٌَّة ِم��ْن َأیَّ��اٍم ُأَخ��َر ُیِری��ُد اللَّ��ُھ ِبُك��ُم      كقول��ھ تع��الى ﴿َوَم��ْن َك��انَ  
، والطبی��ب مج��رد كاش��ف ع��ن حقیق��ة الم��رض ،      )٣(﴾ َّاْلُی��ْسَر َوَل��ا ُیِری��ُد ِبُك��ُم اْلُع��ْسرَ    

فھ���و أش���بھ بم���ن یق���سم المواری���ث ، ویح���سب ن���صاب الزك���اة ، ف���ال یق���ال إن فالن���ا      
م����ر ب����إخراج رب����ع الع����شر م����ن الم����ال ، ألن م����ن   أعط����ى البن����ت الن����صف ، وال أ

باش���ر ھ���ذا العم���ل ُینفِّ���ذ م���ا أم���ر اهللا ب���ھ ، وھ���ذا التوص���یف ھ���و م���ا ق���رره إم���ام            
ال���ذي أراه أن ذل���ك ال یلح���ق بمرات���ب ال���شھادات م���ن ك���ل      :" الح���رمین حی���ث ق���ال  

  .)٤(" الوجوه، بل یلحق بالتقویم وتعدیل األقساط في القسمة

ل����ذي من����ع م����ن األخ����ذ بن����صیحة الطبی����ب  وأرى أن موق����ف جمھ����ور الفقھ����اء ا
غی��ر الم��سلم ف��ي م��سائل العب��ادة خاص��ة ك��ان س��لوكا عملی��ا لم��ا ش��اع ف��ي ع��صرھم م��ن         

ال ش���يء : مح���اوالت متك���ررة إللح���اق األذى بالم���سلمین ، یق���ول اب���ن الح���اج الم���الكي      
                                                           

 .٩، ٨: الممتحنة )١(
أخرجھ البخاري في صحیحھ من ح�دیث أب�ي ھری�رة كت�اب التف�سیر ب�اب قول�وا آمن�ا ب�اهللا وم�ا أن�زل             )٢(

 .٢٠/ ٦) :٤٤٨٥(إلینا، رقم
 .    ١٨٥: البقرة )٣(
 .٣٤٤/ ١١:نھایة المطلب في درایة المذھب  )٤(
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 ِم��ْن ُمَعاَلَج��ِة الطَِّبی��ِب  َأَش��دُّ ِف��ي اْلُق��ْبِح َوَأْش��َنُع مَم��ا اْرَتَكَب��ُھ َبْع��ُض النَّ��اِس ِف��ي َھ��َذا الزََّم��انِ       
َواْلَكحَّ���اِل اْلَك����اِفَرْیِن اللَّ����َذْیِن َل����ا ُیْرَج���ى ِمْنُھَم����ا ُن����ْصٌح، َوَل����ا َخْی���ٌر، َب����ْل ُیْقَط����ُع ِبِغ����شِِّھَما    
َوَأِذیَِّتِھَم���ا ِلَم���ْن َظِف���َرا ِب���ِھ ِم���ْن اْلُم���ْسِلِمیَن؛ ِس���یََّما إْن َك���اَن اْلَم���ِریُض َكِبی���ًرا ِف���ي ِدیِن���ِھ َأْو      
ِعْلِم��ِھ َأْو ُھَم��ا َمًع��ا َف��ِإنَّ اْلَقاِع��َدَة ِعْن��َدُھْم ِف��ي ِدی��ِنِھْم َأنَّ َم��ْن َن��َصَح ِم��ْنُھْم ُم��ْسِلًما َفَق��ْد َخ��َرَج        

  .)١(" َعْن ِدیِنِھ َوَأنَّ َمْن اْسَتَحلَّ السَّْبَت َفُھَو ُمْھَدُر الدَِّم ِعْنَدُھْم َحَلاٌل َلُھْم َسْفُك َدِمِھ

ذا الموق����ف ردَّ فع����ل ل����سلوك األطب����اء م����ن غی����ر الم����سلمین ف����ي       وإًذا، فق����د ك����ان ھ����  
ع���صرھم أكث���ر من���ھ موق���ف مبن���ي عل���ى دلی���ل ش���رعي ص���حیح، ال س���یما وق���د أت���ت          
الن���صوص القطعی���ة بج���واز معامل���ة غی���ر الم���سلمین ، ومنھ���ا قول���ھ تع���الى ﴿ َل���ا َیْنَھ���اُكُم    

ْخِرُج����وُكْم ِم����ْن ِدَی����اِرُكْم َأْن َتَب����رُّوُھْم  اللَّ����ُھ َع����ِن الَّ����ِذیَن َل����ْم ُیَق����اِتُلوُكْم ِف����ي ال����دِّیِن َوَل����ْم یُ   
  .)٢(﴾ ََّوُتْقِسُطوا ِإَلْیِھْم ِإنَّ اللََّھ ُیِحبُّ اْلُمْقِسِطیَن

وبن���اء علی���ھ فیج���وز الفط���ر بن���اء عل���ى است���شارة الطبی���ب الموث���وق فی���ھ مطلق���ا س���واء       
ا ك��ان م��سلما أو غی��ر م��سلما ، وس��واء أك��ان ذھ��اب الم��سلم إلی��ھ اض��طرارا، أو اختی��ار          

  .ما دام موثوقا فیھ

ب اطارا  

طم اط طر صرا  

أدى االنت���شار ال���سریع لوب���اء كورون���ا إل���ى م���ضاعفة الجھ���د المب���ذول م���ن ِقَب���ل األطق���م    
الطبی��ة لع��الج المرض��ى، وم��ع تف��اقم اإلص��ابات، وانت��شار الع��دوى ف��ي األطق��م الطبی��ة           

لنفس، وض����رب أروع الت����ي اخت����ارت الوق����وف ب����شرف عل����ى الثغ����ر، والت����ضحیة ب����ا    
األمثل���ة ف���ي التف���اني، ومواص���لة اللی���ل بالنھ���ار ابتغ���اء مرض���ات اهللا تع���الى ف���ي تخفی���ف  
األل��م ع��ن الم��صابین، وب��ذل الرعای��ة والعنای��ة أم��ال ف��ي ش��فائھم، وقع��ت األطق��م الطبی��ة         

  :بین اختیارین

إم���ا أن تواص���ل العنای���ة والمتابع���ة الم���ستمرة للمرض���ى؛ م���ع م���ا یتب���ع ذل���ك م���ن           .١
د ب����سبب ارت����داء المالب����س الواقی����ة، واألقنع����ة الطبی����ة م����ع ال����صوم،   إرھ����اق ش����دی

األم���ر ال���ذي أدى إل���ى است���شھاد بع���ض األطق���م الطبی���ة، وم���ن ھ���ؤالء المجاھ���دین        
عب��داهللا  / ف��ي می��دان مكافح��ة الع��دوى، وع��الج الم��صابین ال��شھید ب��إذن رب��ھ تع��الى         

 - وھ���و ص���ائم-مج���دي محم���د عب���دالعظیم س���المة، وال���ذي ارتق���ى إل���ى رب���ھ ش���ھیدا   
ب��سبب انخف���اض ح��اد ف���ي ال��دورة الدموی���ة، وب��سبب اإلرھ���اق المتزای��د وال���ذي بل���غ      

                                                           

 .١٠٧/ ٤:المدخل البن الحاج )١(
 .٨: الممتحنة )٢(
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  .)١(ثمانیة عشرة ساعة في الیوم  

وإم����ا أن تقت����صر متابعت����ھ للمرض����ى عل����ى ق����در طاقت����ھ ، وأن یكتف����ي ب����ساعات        .٢
  .العمل الرسمیة وأن یحافظ على صومھ

ط���ر ف���ي نھ���ار   وم���ع األس���ف ال���شدید ف���إن كثی���را م���ن األطق���م الطبی���ة َیتح���رَّج م���ن الف       
رم���ضان؛ م���ع ش���دة اإلرھ���اق ال���ذي ی���ؤدي إم���ا إل���ى التق���صیر ف���ي رعای���ة المرض���ى،       
وإم����ا إل����ى الخط����ورة ال����شدیدة والت����ي ی����صیر ب����سببھا الطبی����ب أو المم����رض عرض����ة   
للوف���اة أو للع���دوى ب���سبب قل���ة س���اعات الن���وم واإلرھ���اق ال���شدید، وف���ي ھ���ذا المطل���ب         

  .تحریر للحكم الشرعي في ھذه المسألة

لحك��م عل��ى ال��شيء فرع��ا ع��ن ت��صوره، ف��إن الت��صور الحقیق��ي؛ بن��اًء عل��ى         ولم��ا ك��ان ا 
نظ��ام العم���ل ف���ي مست���شفیات الع���زل ال���صحي أن���ھ ی���تم ن���دب األطق���م الطبی���ة للعم���ل ف���ي  
مست���شفیات الع���زل ال���صحي، وُتح���دد لھ���م س���اعات معین���ة ، والواق���ع الفعل���ي أن ع���دد         

بعض األطق��م س��اعات العم��ل ق��د ت��صل ف��ي بع��ض األحی��ان  إل��ى ثمانی��ة ع��شرة س��اعة ل��      
، وذل��ك لكث��رة الم��صابین م��ن جھ��ة ، وقل��ة      )٢(الطبی��ة كم��ا ص��رَّح بھ��ذا بع��ض األطب��اء      

  .الكوادر الطبیة المؤھلة للتعامل مع ھذا الوباء من جھة أخرى

ولبی���ان حك���م ال���صوم بن���اء عل���ى ھ���ذا الواق���ع نب���ین أوال أن���ھ ال ب���دَّ م���ن التفرق���ة ب���ین     
  : حالتین

ف���ي مست���شفیات الع���زل ال���صحي إل���ى إرھ���اق ی���ؤدي  أال یت���سبب العم���ل :الحال���ة األول���ى
إل��ى التق��صیر ف��ي رعای���ة المرض��ى، أو یخ��شى مع��ھ التع���رض للوب��اء ، وحینئ��ذ یج���ب         
ال���صوم؛ ألن ال���صوم فری���ضة محكم���ة، ورك���ن وم���ن أرك���ان اإلس���الم ال ی���سقط ع���ن          

  . اإلنسان إال بعذر شرعي، ولیس ثمة عذر فیجب الصوم

ھ��اق ش��دید، ی��شعر مع��ھ ص��احبھ إم��ا ب��الخطر       أن ی��ؤدي ال��صوم إل��ى إر  :الحال��ة الثانی��ة 
عل���ى حیات���ھ ، وإم���ا بالتق���صیر ف���ي رعای���ة المرض���ى فإن���ھ یب���اح الفط���ر ، ق���ال اب���ن            

ویب���اح الفط���ر إذا ك���ان ُیم���رِّض المرض���ى ب���أن یع���ولھم، ویل���زم م���ن ص���ومھ      : عاب���دین
  .)٣(ضیاعھم وھالكھم؛ لضعفھ عن القیام بھم إذا صام 

                                                           

عب��داهللا مج��دي محم��د عب��دالعظیم س��المة ، اب��ن قریت��ي وال��ذي تربطن��ي ب��ھ رابط��ة القراب��ة       /  ال��شاب )١(
والجوار ، والذي یعم�ل ب�التمریض ف�ي مست�شفى الع�زل ال�صحي ب�العبور بمحافظ�ة القلیوبی�ة بجمھوری�ة                        

 .ھـ ١٤٤١من رمضان لعام ٢٦م مصر العربیة ، وقد ارتقى رحمھ اهللا تعالى إلى ربھ شھیدا في یو
:  راب�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ط )٢(
-diary-physician/news/articles/arabic/com.scientificamerican.www://https
/hospital-isolation-isna-at. 
 .ملخصا بتصرف یسیر٤٢١/ ٢: الدر المختار وحاشیة ابن عابدین )٣(
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  :بما یليوُیستدل إلباحة الفطر في ھذا الحال 

التخ���ریج عل���ى إباح���ة الفط���ر للمجاھ���د ال���ذي ُی���ضعفھ ال���صوم؛ حی���ث ن���ص جمھ���ور  .١
، واألطق���م )١(الفقھ���اء عل���ى إباح���ة الفط���ر للمجاھ���دین بغ���رض التَّق���وِّي عل���ى الجھ���اد 

الطبی��ة ف��ي ظ��ل ھ��ذا الوب��اء ھ��م خ��ط ال��دفاع األول ، وھ��م كالمجاھ��دین؛ ألن غای��ة          
ل األطق����م الطبی����ة یتح����د م����ع   الجھ����اد الحف����اظ عل����ى األنف����س المع����صومة ، وعم����   

الجھ����اد ف����ي ھ����ذا الغ����رض ، وق����د ن����صَّ الفقھ����اء عل����ى أن المجاھ����د إن أض����عفھ       
الغ��ازي إذا ك��ان یعل��م یقین��ا    :" ال��صوم ع��ن الجھ��اد أب��یح ل��ھ الفط��ر، ق��ال اب��ن نج��یم       

أن���ھ یقات���ل الع���دو ف���ي ش���ھر رم���ضان ویخ���اف ال���ضعف إن ل���م یفط���ر یفط���ر قب���ل        
  .)٢("الحرب مسافرا كان أو مقیما

ع���د العام����ة لل����شریعة الت����ي تق����ضي بتف���ضیل الفط����ر عل����ى ال����صوم ف����ي ھ����ذه   القوا .٢
  :الحالة، ومن ھذه القواعد

     درء المفاس�����د عل�����ى جل�����ب الم�����صالح، فُیق�����دَّم درء مف�����سدة تع�����ریض ال�����نفس
للخط�����ر أو اإلھم�����ال ف�����ي رعای�����ة المرض�����ى عل�����ى م�����صلحة ال�����صوم، ق�����ال  

 المعھ����ود ف����ي ال����شریعة دف����ع ال����ضرر بت����رك الواج����ب إذا تع����ین       : "القراف����ي
  .)٣(" طریقا لدفع الضرر كالفطر في رمضان 

   وھ����ا ھن����ا )٤(إَذا َتَع����اَرَض َم����ْصَلَحَتاِن َح����َصَلْت اْلُعْلَی����ا ِمْنُھَم����ا ِبَتْفِوی����ِت ال����دُّْنَیا ،
تتع���ارض م���صلحة ال���صوم م���ع م���صلحة الحف���اظ عل���ى ال���نفس أو الحف���اظ عل���ى 
 الغی���ر ، وال ش���ك أن الحف���اظ عل���ى ال���نفس أو الحف���اظ عل���ى الغی���ر أعظ���م ف���ي      

مقاص��د ال��شریعة م��ن الحف��اظ عل��ى ال��صوم فج��از تفوی��ت الم��صلحة األق��ل ف��ي          
  .سبیل تحصیل المصلحة األعلى

                                                           

/ ٣: ، وتحفة المحتاج ٨٠/ ٢:، مناھج التحصیل ٧٦٠/ ٢:، والتبصرة للخمي ٣٠٣/ ٢: البحر الرائق )١(
 .٣١١/ ٢: ، كشاف القناع٤٣٠

 .٣٠٣/ ٢: البحر الرائق )٢(
 .٢٢٣/ ٢: الفروق للقرافي )٣(
  .٣٤٩/ ١:یة  المنثور في القواعد الفقھ)٤(
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  اطب اس

  أر أذ ات ل وات   اوم

تن�����صح وزارة ال�����صحة والمواق�����ع الطبی�����ة المتخص�����صة  عن�����دما ی�����شعر ال�����شخص       
عال أو فق����دان ال����ذوق بمجموع���ة م����ن األع���راض ك����الحمى وض����یق ف���ي الت����نفس وال���س    

  :والشم أن یقوم بإجراء التحالیل التالیة

 ، وھ����و التحلی����ل الوحی����د  PCRع����ن طری����ق تحلی����ل  :   م����سحة األن����ف والحل����ق :أوال
 Polymerase، وھ���و اخت���صار لكلم���ة  )١(المعتم���د ل���دى منظم���ة ال���صحة العالمی���ة  

Chain Reactionتفاع����ل الب����ولیمراز المتسل����سل، وھ����ي طریق����ٌة     :  ، ومعناھ����ا
تعملٌة ف��ي عل��م األحی��اء الجزیئ��ي، حی��ُث تعم��ل عل��ى إنت��اٍج س��ریٍع لملی��ارات الُن��سخ          ُم��س

م����ن عین����ٍة خاص����ٍة للحم����ض الن����ووي الریب����وزي منق����وص األك����سجین، مم����ا ُیمك����ن       
العلم���اء م���ن أخ���ذ عین���ٍة ص���غیرٍة ج���ًدا وت���ضخیمھا إل���ى كمی���ٍة كبی���رٍة تكف���ي لدراس���تھا        

سحة وب����ین ال����شفرة الوراثی����ة    ، وم����ن َث����مَّ ت����تم المطابق����ة ب����ین عین����ة الم����     بالتف����صیل
ل����ـفیروس كورون����ا ، ف����إذا كان����ت النتیج����ة إیجابی����ة یتب����ین أن الم����صاب حام����ل لھ����ذا       

  . )٢(الفیروس 

ی��تم ھ��ذا التحلی��ل ع��ن طری��ق إدخ��ال ب��رعم قطن��ي طوی��ل        : PCRكیفی��ة إج��راء تحلی��ل   
األن���ف، م���ن المفت���رض أن ی���تم ذل���ك " أرض���یة"وم���رن ف���ي فتح���ة األن���ف وعل���ى ط���ول  

مریًح��ا وال ی��سبب أل��م للم��ریض، والھ��دف من��ھ ھ��و الوص��ول إل��ى         ب��بطء بحی��ث یك��ون   
البلع���وم األنف���ي الخلف���ي، وھ���و تجوی���ف یتك���ون م���ن الع���ضالت واألن���سجة ال���ضامة ،         

وی���ستمر ف���ي الحل���ق، وی���تم ت����دویر     . مغط���اة بالخالی���ا والمخاطی���ة الت���ي ت���شبھ األن���ف      
لمختب��ر الم��سحة ع��دة م��رات للح��صول عل��ى خالی��ا كافی��ة، ث��م ی��تم إرس��ال العین��ة إل��ى ا         

، حی���ث س���یتم اختبارھ���ا لتحدی���د م���ا إذا كان���ت خالی���ا الم���ریض م���صابة ب���الفیروس أم ال  
)٣(.  

  :أثر أخذ المسحة على صحة الصوم

  :  بناء على ما تم توضیحھ في حقیقة ھذا التحلیل، یتبین ما یلي
                                                           

  : م ، رابط٢٠٢/ ١٢/٦:  موفع منظمة الصحة العالمیة)١(
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/١٠٦٦٥/١٧٦٩٨٢/WHO_MERS_L
AB_١٥٫١_ara.pdf;jsessionid=A٥٩٨B٤٣٢D٢٩٧B٥٨٨D٧٩١٦١٣٣٥٥٧٥F٧B٧?s

equence 
  . موقع الموسوعة الحرة )٢(

 .D/%wiki/org.wikipedia.ar://https٪D%AA٨٪٨١٪D٩٪A٨٪D٧٪٩B٨: رابط 
راب����������������������������������������������ط :  موق����������������������������������������������ع الی����������������������������������������������وم ال����������������������������������������������سابع)٣(

١B٨٪D٩٪B٨٪D٧٪A٨٪D/%٢٠٢٠/٦/٩/story/com.٧youm.www://https 
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 أنھ یتم أدخال برعم قطني طویل إلى البلعوم األنفي والحلقي.  

    لی��ست ب��ھ أي م��واد أخ��رى والھ��دف من��ھ التق��اط      أن ھ��ذا الب��رعم القطن��ي ج��اف 
  .مجموعة من الخالیا التي یتوقع وجود فیروس كورونا بھا

 أن ھذا البرعم یتم إخراجھ مرة ثانیة.  

وب��النظر ف��ي حقیق��ة ھ��ذه الم��سحة وم��ا ی��تم فیھ��ا یتب��ین أن��ھ ی��تم إدخ��ال ش��يء عم��دا إل��ى          
 البلع�����وم ف�����ي البلع�����وم   ، وج�����دیر بال�����ذكر أن الحل�����ق ف�����ي اص�����طالح الفقھ�����اء ھ�����و  

   .)١(االصطالح الطبي المعاصر كما حرر ھذا الدكتور محمد على البار 

 إل���ى الحل���ق مفط���ر، س���واء     - عم���دا –وق���د اعتب���ر الفقھ���اء أن وص���ول ش���يء     
 ، ولك���ن اش���ترط الحنفی���ة لح���صول الفط���ر بم���ا ی���صل     )٢(ك���ان مم���ا یؤك���ل ع���ادة أو ال   

" م باص���طالح األطب���اء إل��ى الج���وف عموم���ا ومن��ھ الحل���ق باص���طالح الفقھ��اء أو البلع���و   
اس���تقرار ال���داخل ف���ي   : " ، ق���ال الكاس���اني " اس���تقرار ال���داخل ف���ي الج���وف أو الحل���ق     

 ، ولھ����ذا ن����صوا عل����ى أن����ھ إذا دخ����ل ش����يء إل����ى     )٣(" الج����وف ش����رط ف����ساد ال����صوم  
الج��وف س��واء أك��ان مم��ا یؤك��ل ع��ادة أم ك��ان ال یؤك��ل ث��م انتزع��ھ اإلن��سان ول��م ی��ستقرَّ          

ِإن م���ن ابتل���ع َلْحًم���ا مربوط���ا عل���ى   :" ل ال���سمرقنديف���ي جوف���ھ ف���ال یف���سد ال���صوم ، ق���ا  
خ��یط ث��مَّ انت��زع م��ن َس��اَعتھ َل��ا یْف��سد َص��ْومھ ؛ ِلَأنَّ��ُھ ل��م ی��ْسَتقّر ِف��ي َمَحل��ھ َحتَّ��ى یْعم��ل               

  .)٤(" عملھ ِفي دفع اْلُجوع

  :بینما تفاوتت بقیة المذاھب في التعرض لھذه المسألة

: لفط����ر ، ق����ال الغزال����ي  فتع����رض لھ����ا ال����شافعیة ص����راحة، ون����صوا عل����ى ح����صول ا  
والمفط����رات َثَلاَث����ة ُدُخ����ول َداخ����ل َوُخ����ُروج َخ����ارج وجم����اع ، أم����ا ُدُخ����ول ال����دَّاِخل          

َأن ك��ل ع��ین وص��ل م��ن الظَّ��اِھر ِإَل��ى اْلَب��اِطن ِف��ي منف��ذ َمْفُت��وح َع��ن ق��صد      : فال��ضبط ِفی��ِھ
  .)٥(َمَع ذكر الصَّْوم َفُھَو مفطر 

م���ن المنف���ذ الطبیع���ي الف���م   ف���اعتبر الغزال���ي أن دخ���ول أي ش���يء إل���ى الج���وف    
 یع��د م��ن المفط��رات ، ون��صَّ إم��ام     - أي ل��یس ناس��یا -أو األن��ف ع��ن ق��صد تعم��د وِذك��ر    

                                                           

المفطرات في مجال التداوي للدكنور محمد علي البار، وھو بح�ث من�شور بمجل�ة مجم�ع الفق�ھ                  :  بحث )١(
 .٧٢٧/ ١٠:اإلسالمي 

 ، وال�ذخیرة  ٥٢/ ٢:، وبدای�ة المجتھ�د ونھای�ة المقت�صد     ٤٠٤ /٢:  الدر المختار وحاش�یة اب�ن عاب�دین       )٢(
: ، وف�تح العزی�ز ب�شرح ال�وجیز للرافع�ي      ٣٤٧/ ٣:، والتاج واإلكلیل لمخت�صر خلی�ل      ٥٠٥/ ٢: للقرافي  

  .٣٦/ ٣:، والمغني البن قدامة ٣٦٤/ ٦
 .٩٣/ ٢: بدائع الصنائع )٣(
 .٣٥٥/ ١: تحفة الفقھاء )٤(
 . وما بعدھا ملخصا٥٢٤/ ٢: الوسیط في المذھب )٥(
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 اإلن��سان نف��َسھ ب��سكین، ف��إن انتھ��ى    )١(ول��و وج��أ  : " الح��رمین عل��ى ھ��ذه الم��سألة فق��ال    
  ظ���اھرًا، وك���ذلك إذا )٢(ط���رُف ال���سكین إل���ى ب���اطٍن ، ح���صل الفط���ر، وإن ك���ان ن���صالھ  

یط، وط��رٌف من��ھ ب��ارٌز، ف��الفطر یح��صل بوص��ول الط��رف الواص��ل       بل��ع طرف��ًا م��ن خ��   
)٣(.  

فھ���ذا ال���نص ی���دل عل���ى أن الفط���ر یح���صل عن���د ال���شافعیة بتج���اوز أي ش���يء         
  . للحلق سواء استقر فیھ أم ال، وسواء أكان مغذیا، أم ال 

ول���م تف���صَّل بقی���ة الم���ذاھب ھ���ذا التف���صیل ول���م تتع���رض لھ���ذه الم���سألة لك���ن الن���صوص   
الفط���ر : لكی���ة والحنابل���ة تقت���ضي ح���صول الفط���ر ، ق���ال اب���ن عب���دالبر    العام���ة عن���د الما 

  .)٤(" مما دخل من الفم ووصل إلى الحلق والجوف

ال یخ��تص ذل��ك  ، الواص��ل إل��ى الج��وف یفط��ر م��ن أي موض��ع دخ��ل     :" وق��ال اب��ن تیمی��ة  
  .)٥(" كما لم یختص بداخل دون داخل في ذلك، بمدخل دون مدخل

 یتب���ین أن م���ذھب الحنفی���ة   BCRلی���ل  وبتنزی���ل ك���الم الفقھ���اء عل���ى واق���ع تح    
أن أخ���ذ ھ���ذه الم���سحة ال تف���سد ال���صوم لع���دم اس���تقرار الب���رعم القطن���ي ف���ي البلع���وم ،       

  .بینما مذھب الجمھور فساد الصوم بھا

وال���راجح م���ذھب الحنفی���ة؛ ألن إدخ���ال ھ���ذا الب���رعم ل���یس م���ن المفط���رات المن���صوص     
 ، واألص���ل ص���حة  علیھ���ا، وال یتف���ق م���ع المفط���رات المن���صوص علیھ���ا ف���ي المعن���ى      

  .الصوم 

وھ����و تحلی����ل اختب����ار دم یج����رى لتقی����یم الحال����ة    : CBC تحلی����ل ص����ورة ال����دم  :ثانی����ا
ال���صحیة ب���شكل ع���ام للك���شف ع���ن االض���طرابات م���ن فق���ر ال���دم والع���دوى وابی���ضاض   

إن فی���روس كورون���ا ی���ؤدي إل���ى التھ���اب ف���ي ال���رئتین ،      : ال���دم ال���خ ، یق���ول األطب���اء    
 وت���أخر نتائج���ھ  BCRرتف���اع كلف���ة تحلی���ل   ونق���ص ك���رات ال���دم البی���ضاء ، ونظ���را ال   

 ، باإلض���افة إل���ى إج���راء    CBCتلج���أ المست���شفیات إل���ى إج���راء تحلی���ل ص���ورة ال���دم       
ھ�����ذا التحلی�����ل ب�����صفة م�����ستمرة لمتابع�����ة تح�����سن ح�����االت الم�����صابین بھ�����ذا الوب�����اء ،  

  . )٦(ولمعرفة مناعة الجسم ضد الفیروس أو األجسام المضادة 

                                                           

  .١٩٠/ ١:لسان العرب . ضرب :  وجأ )١(
 .٩٢٧/ ٢:المعجم الوسیط . طرف السكین:  النصال)٢(
 .٦٣/ ٤:  نھایة المطلب في درایة المذھب )٣(
 .٣٤٥/ ١: الكافي في فقھ أھل المدینة )٤(
  .٣٨٥/ ١: شرح العمدة البن تیمیة )٥(
  :رابط. حقیقا مع عدد من األساتذة المتخصصین موقع الیوم السابع ، وقد أجرى ت)٦(

https://www.youm٧.com/story/٢٠٢٠/٥/٤/%D٨٪A٨٪D٨٪D٨٪B٣٪D٨٥٪٩٪D٨ 
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نج�����د أن أخ�����ذ عین�����ة ال�����دم للتحلی�����ل تلتح�����ق إذا تأملن�����ا ص�����ور أخ�����ذ ال�����دم للتحلی�����ل 
  :بالحجامة، وقد اختلف الفقھاء في فساد الصوم بالحجامة على قولین

 أن الحجام����ة ال تف����سد ال����صوم، وھ����و م����ذھب الجمھ����ور م����ن الحنفی����ة،   :الق����ول األول 
، وھ���و ق���ول أكث���ر ال���صحابة ، وم���نھم عب���داهللا ب���ن م���سعود،       )١(والمالكی���ة، وال���شافعیة  
اس، وأن��س ب��ن مال��ك، وأب��و س��عید الخ��دري، وأم س��لمة، وس��عید       واب��ن عم��ر، واب��ن عب��   

  .)٢(بن المسیب، وعروة بن الزبیر

 ، وق���ول بع���ض  )٣( أن الحجام���ة تف���سد ال���صوم وھ���و م���ذھب الحنابل���ة     :الق���ول الث���اني  
  .)٤(الشافعیة ، وھو مروي علي بن أبي طالب، وأبي ھریرة، وعائشة 

َأنَّ النَِّب���يَّ ص���لى «:  عنھم���ا وال���راجح م���ذھب الجمھ���ور لح���دیث اب���ن عب���اس رض���ي اهللا 
، وأن أحادی�����ث الفط�����ر ب�����سبب الحاج�����ة )٥(» اهللا علی�����ھ وس�����لم  اْح�����َتَجَم َوُھ�����َو َص�����اِئمٌ 

محمول��ة عل��ى كراھ��ة فعلھ��ا لم��ا ت��ؤدي إلی��ھ م��ن ض��عف المح��تجم ب��دلیل م��ا ج��اء ف��ي              
: - رض���ي اهللا عن���ھ  -ص���حیح البخ���اري ع���ن ثاب���ت البن���اني أن���ھ ق���ال ألن���س ب���ن مال���ك     

َل��ا، : َتْكَرُھ��وَن اْلِحَجاَم��َة ِلل��صَّاِئِم عل��ى عھ��د النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم ؟ َق��الَ        َأُكْن��ُتْم «
  )٦(» ِإلَّا ِمْن َأْجِل الضَّْعِف

ملل���ي لیت���ر ال ٥وبن���اء عل���ى ذل���ك ف���إن أخ���ذ عین���ة م���ن ال���دم للتحلی���ل وغالب���ا م���ا تك���ون   
م���ع الفق���ھ  تف���سد ال���صوم ، وھ���ذا ال���رأي م���ا قررت���ھ الن���دوة الطبی���ة الفقھی���ة التابع���ة لمج     

  .)٧(اإلسالمي حول التداوي

  

                                                           

 .١/٤٣١: ، و مغني المحتاج ١/١٩٨: ، والمدونة الكبرى٥٧/ ٣:  المبسوط للسرخسي)١(
 .٣٦٤/ ٦: المجموع للنووي)٢(
 .١٢٠/ ٣:  المغني البن قدامة )٣(
 .٣٦٤/ ٦: المجموع للنووي)٤(
 .١٣٣٧:  رواه البخاري، كتاب الصیام، باب الحجامة والقيء للصائم، رقم)٥(
 .١٣٣٨: رواه البخاري، كتاب الصیام، باب الحجامة والقيء للصائم، رقم )٦(
 م، ١٩٩٧ یونیو ١٧ - ١٤ صفرھـ ١١ - ٨ قرارات الندوة الطبیة الفقھیة المنعقدة بالدار البیضاء في        )٧(

  .٤٦٥، ص ٢قھ اإلسالمي، مرجع سابق، العدد العاشر، ج مجلة مجمع الف
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  املبحث الرابع

  أثر جائحة كورونا على األحكام الفقهية املتعلقة بالزكاة

  

 :وفیھ خمسة مطالب

  .تعجیل زكاة المال لمواساة المتضررین بوباء كورونا: المطلب األول

 .تأخیر زكاة المال في ظل الوباء: المطلب الثاني

ین انقطع���ت ة للم���ال للق���ادرین عل���ى الك���سب، وال���ذ    إخ���راج زك���ا : المطل���ب الثال���ث 
  . بسبب وباء كوروناأعمالھم

 .إسقاط الدین عن الزكاة بسبب الوباء: المطلب الرابع

توجی���ھ زك���اة الم���ال للمؤس���سات الطبی���ة الت���ي تعتن���ي بم���صاب   : المطل���ب الخ���امس
 .كورونا
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  اطب اول

ورو ءو نررة اوا لة ال ز  

د تف����شي وب����اء كورون����ا اتخ����ذت العدی����د م����ن ال����دول ق����رارت بحظ����ر العدی����د م����ن    بع����
األن����شطة المختلف����ة، وترت����ب عل����ى ھ����ذا ارتف����اع ن����سب البطال����ة، وفق����دان كثی����ر م����ن     
أرب����اب العمال����ة الیومی����ة لوظ����ائفھم، وف����ي ظ����ل ھ����ذه الظ����روف ت����ساءل كثی����ر م����ن        

ن ھ��ذا  أص��حاب األم��وال ع��ن حك��م تعجی��ل الزك��اة قب��ل وقتھ��ا لمواس��اة المت��ضررین م��          
 .   الوباء وفي ھذا المطلب بیان آراء الفقھاء في ھذه المسألة

  :تحریر محل النزاع

اتف���ق الفقھ���اء عل���ى أن���ھ ال یج���وز تعجی���ل الزك���اة قب���ل مل���ك الن���صاب؛ ألن���ھ ل���م    .١
یوج��د س��بب وجوبھ��ا، فل��م یج��ز تق��دیمھا، ك��إخراج الكف��ارة قب��ل الحل���ف، وأداء          

  .)١(الدیة قبل القتل 

اة ال���زروع والثم���ار والرك���از ال ی���شترط فیھ���ا الح���ول   كم���ا اتفق���وا عل���ى أن زك���  .٢
  .)٢(]١٤١: األنعام[﴾ َّ﴿َوآُتوا َحقَُّھ َیْوَم َحَصاِدِهلقولھ تعالى 

 :محل النزاع

 الت���ي ی���شترط لوجوبھ���ا م���رور الح���ول وھ���ي      -اختل���ف الفقھ���اء ف���ي تعجی���ل الزك���اة     
رور  بع����د امتالكھ����ا وقب����ل م����-زك����اة األم����وال، واألنع����ام ، وزك����اة ع����روض التج����ارة  

  :الحول على قولین

 یج���وز تعجی���ل الزك���اة بع���د ام���تالك الن���صاب وقب���ل م���رور الح���ول، وھ���و  :الق���ول األول
 .)٣(مذھب جمھور الفقھاء من الحنفیة والشافعیة والحنابلة

 ال یج���وز تعجی���ل الزك���اة قب���ل م���رور الح���ول، وھ���و م���ذھب المالكی���ة،      :الق���ول الث���اني 
، بینم����ا )٢(ی����ة أج����ازوا التعجی����ل الی����سیر ،إال أن المالك)١(والظاھری����ة وبع����ض ال����شافعیة  

  . )٣(منع الظاھریة التعجیل ولو بلحظة

                                                           

، و مغن��ي ١٣٧/ ٣: ، و ال��ذخیرة للقراف��ي ٥١/ ٢: ، وب��دائع ال��صنائع ٣١٩/ ٢: المب��سوط للسرخ��سي)١(
 .٢٦٥/ ٢:، وكشاف القناع ٤٩٥/ ٢:، والمغني ٣٥٣/ ٣:، وتحفة المحتاج ١٣٢/ ٢:المحتاج 

/ ٢: ،و البی��ان والتح��صیل ٣١٩/ ٢: وحاش��یة اب��ن عاب��دین  ، وال��در المخت��ار٢٥١/ ٢: البح��ر الرائ��ق )٢(
/ ٢:،والمغن��ي ٩٨/ ٣:،و نھای��ة المحت��اج  ٤٩٣/ ٢:، والوس��یط للغزال��ي ٦٤/ ٣:،وال��ذخیرة للقراف��ي  ٤٠٧
  .٢٢٦/ ٢:، وكشاف القناع عن متن اإلقناع ٦١٠

 ١/ ١٦٦: لمھ�ذب  ومابع�دھا، ا   ٦/ ١٣٩:  ومابع�دھا، المجم�وع    ٢/ ٥٠: ، الب�دائع  ١/ ٥١٦:  فتح الق�دیر   )٣(
 . ومابعدھا٢/ ٣١٠:  ومابعدھا، كشاف القناع٢/ ٦٢٩: ، والمغني١٥٠ص: ومابعدھا، الحضرمیة
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  :أدلة أصحاب القول األول

اس���تدل الجمھ���ور عل���ى م���ا ذھب���وا إلی���ھ م���ن ج���واز تعجی���ل الزك���اة بع���د مل���ك الن���صاب    
  :وقبل مرور الحول بالسنة والمعقول

  : من السنة: أوال

ی���ھ وس���لم  ق���ال لعم���ر رض���ي   أن النب���ي ص���لى اهللا عل:ع���ن طلح���ة رض���ي اهللا عن���ھ  .١
ِإنَّ�����ا ُكنَّ�����ا اْحَتْجَن�����ا ِإَل�����ى َم�����اٍل َفَتَعجَّْلَن�����ا ِم�����َن اْلَعبَّ�����اِس َص�����َدَقَة َماِل�����ِھ     : "اهللا عن�����ھ 

  .  )٤(»ِلَسَنَتْیِن

 أن النب���ي ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم  ق���د أخ���ذ الزك���اة م���ن  :وج���ھ الدالل���ة م���ن الح���دیث
 ھ���ذا ج���ائزا لم���ا فعل���ھ العب���اس رض���ي اهللا عن���ھ قب���ل وق���ت وجوبھ���ا ، ول���و ل���م یك���ن 

النب�����ي ص�����لى اهللا علی�����ھ وس�����لم  لكن�����ھ فعل�����ھ ، ف�����دل عل�����ى ج�����وازه، واحتم�����ال       
  .الخصوصیة غیر وارد ؛ ألن الخصوصیة ال تثبت إال بنص 

 - ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم    -أنَّ العب���اَس س���أل النب���ي   : ع���ن عل���ي رض���ي اهللا عن���ھ    .٢
  .)٥(في تعجیِل َصَدَقتھ قبل أْن َتُحلَّ، فَرخََّص في ذلك 

 أن تعجی���ل الزك���اة قب���ل وق���ت وجوبھ���ا ل���و ل���م یك���ن ج���ائزا لم���ا قب���ل  :وج���ھ الدالل���ة 
  .النبي صلى اهللا علیھ وسلم  الزكاة من العباس لكنھ قبلھا فدل على الجواز

  : ومن المعقول

َؤجَّ���ِل أن الزك���اة َح���قُّ َم���اٍل ُأجِّ���َل ِللرِّْف���ِق، َفَج���اَز َتْعِجیُل���ُھ َقْب���َل حل���ول َأَجِل���ِھ، َكال���دَّْیِن اْلمُ     
 والكف��ارة بع��د الیم��ین وقب��ل الحن��ث، فكم��ا یقب��ل م��ن الم��دین أن یق���ضي          )٦(َوِدَی��ِة اْلَخَط��أِ  

                                                                                                                                                          

  .٤/ ١٥١: ، نیل األوطار٩٩ص: ، القوانین الفقھیة١/ ٤٣١: ، الشرح الكبیر١/ ٢٦٦:  بدایة المجتھد)١(
 .٣٥٣/ ٣:حاشیة الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنھاج 

أرأیت الرجل یعجل زكاة مالھ في الماشیة وفي اإلبل أو في الم�ال ل�سنة أو           : قلت: " المدونة   جاء في    )٢(
إال أن یك�ون ق�رب      : وق�ال ل�ي مال�ك     : ق�ال .نع�م : وھذا قول مالك؟ فقال   : قلت. ال: لسنتین، أیجوز ذلك، قال   

المدونة " . لحولالحول أو قبلھ بشيء یسیر فال أرى بذلك بأسا، وأحب إلي أن ال یفعل حتى یحول علیھ ا
:٣٣٥/ ١. 
" َوَل��ا َیُج��وُز َتْعِجی��ُل الزََّك��اِة َقْب��َل َتَم��اِم اْلَح��ْوِل َوَل��ا ِبَطْرَف��ِة َع��ْیٍن َف��ِإْن َفَع��َل َل��ْم ُیْج��ِزهِ     : "  ق��ال اب��ن ح��زم )٣(

 .٢١١/ ٤:المحلى
، و ٣٣/ ٣: ، ٢٠١١ِل رق�م  كتاب الزكاة َباُب َتْعِجیِل الصََّدَقِة َقْبَل اْلَح�وْ     : أخرجھ الدارقطني  في سننھ       )٤(

 .٣٣٢/ ٣. :صحیح اِإلسناد، ووافقھ الذھبي:  والحاكم في المستدرك وقال 
، وق��د روی��ت ٦٦/ ٣ ١٦٢٤ أخرج��ھ أب��وداود ف��ي س��ننھ كت��اب الزك��اة ، ب��اب ف��ي تعجب��ل الزك��اة، رق��م  )٥(

ْلَعبَّ�اِس ل�یس ِبَبِعی�ٍد ِف�ي     وُثُب�وُت ِق�صَّة َتْعِجی�ِل َص�َدَقِة ا      :  روایات متعددة یقوي بعضھا بعضا قال ابن حجر       
 .٣٣٤/ ٣:فتح الباري البن حجر . النََّظِر ِبَمْجُموِع  الطُُّرِق

 .٢٧٥/ ٤: الفروع وتصحیح الفروع )٦(
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دین���ھ قب���ل وق���ت ال���سداد ، ویج���وز للقات���ل خط���أ أن ی���دفع الدی���ة قب���ل م���رور ال���سنوات        
  . الثالث فكذلك یجوز للمزكي أن یدفع زكاة مالھ قبل مرور الحول

  :أدلة القول الثاني

 الث���اني عل���ى م���ا ذھب���وا إلی���ھ م���ن ع���دم ج���واز تعجی���ل الزك���اة    اس���تدل أص���حاب الق���ول 
  : بالسنة والمعقول

  :من السنة: أوال

ول��یس ف��ي  : " ق��ال َرُس��وُل اللَّ��ِھ ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم    : ع��ن عل��ي رض��ي اهللا عن��ھ ق��ال   
  .)١("مال زكاة حتى یحول علیھ الحول 

اة ھ��و م��رور   دلَّ ھ��ذا الح��دیث عل��ى أن وق��ت وج��وب الزك��    :وج��ھ الدالل��ة م��ن الح��دیث   
الح���ول ، وال یج���وز تق���دیم الواج���ب عل���ى وقت���ھ ، ولھ���ذا لم���ا ُس���ِئل اإلم���ام مال���ك ع���ن        

أرأی���ت ال���ذي ی���صلي الظھ���ر قب���ل ال���زوال،     : تق���دیم الزك���اة قب���ل م���رور الح���ول ق���ال      
  .)٢(والصبح قبل الفجر، ألیس یعید؟ وھذا مثلھ 

  : من المعقول: ثانیا

، قب���ل وق���ت وجوبھ���ا كال���صالة    الزك���اة عب���ادة مخت���صة مؤقت���ة فل���م یج���ز تق���دیمھا      .١
  .والصوم

الزك���اة تتعل���ق بم���ستحق وم���ستحق علی���ھ، ث���م ق���د ثب���ت أن���ھ ال یج���وز ص���رفھا إل���ى      .٢
، ومعن��ى )٣(م��ن ی��ستحقھا قب��ل وج��ود ص��فة االس��تحقاق فی��ھ، فك��ذلك ف��ي رب الم��ال        

ھ���ذا أن الفقی���ر ال ی���ستحق األخ���ذ م���ن م���ال الزك���اة إال بتحق���ق وص���ف الفقی���ر فی���ھ ،  
 ل���یس فقی���را ف���ال یح���لُّ إعط���اؤه م���ن أم���وال الزك���اة ،      فل���و ك���ان وق���ت أخ���ذ الم���ال   

  .فكذلك المزكي إن أخرج زكاة مالھ قبل وقت وجوبھا

                                                           

، وقد روي ھ�ذا  ١٠١/ ٢ :١٥٧٣ أخرجھ أبو داود في سننھ كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، رقم        )١(
َحِدیُث َعِليٍّ َلا َبْأَس ِبِإْسَناِدِه َواْلآَثاُر ُتَعضُِّدُه : یة، قال ابن حجرالحدیث بروایات مختلفة وأجودھا ھذه الروا

 .٣٥١/ ٢:التلخیص الحبیر . َفَیْصُلُح ِلْلُحجَِّة 
 .٩٤٢/ ٣: التبصرة للخمي )٢(
 .٣٨٧/ ١: اإلشراف على نكت مسائل الخالف )٣(
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  :مناقشة األدلة 

  : مناقشة أدلة القول األول

ب����أن الح����دیث ال : ین����اقش االس����تدالل بح����دیث اس����تعجال الزك����اة م����ن العب����اس  
 َعَل���ى َأنَّ َتْعِجیَلَھ���ا َل���ا  ی���دل عل���ى ج���واز تعجی���ل الزك���اة؛ ب���ل ھ���و اس���تدانة ، وِفی���ِھ َدِلی���لٌ   

 إَل���ى اِلاْس���ِتْقَراِض؛ َب���ْل َك���اَن  - َعَلْی���ِھ ال���صََّلاُة َوال���سََّلاُم -َیُج���وُز، إْذ َل���ْو َج���اَز َلَم���ا اْحَت���اَج  
  . )١(َیْسَتْعِجُل َزَكاًة ِلَحاَجِتِھ إَلیھا 

  : ویجاب عن ھذا

م  بأن�����ھ عل�����ى ف�����رض الت�����سلیم ب�����أن م�����ا فعل�����ھ النب�����ي ص�����لى اهللا علی�����ھ وس�����ل 
اقت��راض، ول��یس قب��وال للزك��اة فق��د ح��صل المطل��وب أی��ضا؛ إذ المطل��وب إب��راء الذم��ة            
ب���األداء، وس���واء س���میناه زك���اة أو قرض���ا ف���ال ف���رق ، ث���م إن ح���دیث عل���ي رض���ي اهللا       

  .عنھ صریح باعتباره زكاة

  : ویناقش أصحاب القول الثاني بما یلي

    ھ الح��ول ف��ي م��ال زك��اة حت��ى یح��ول علی��    ول��یس " ین��اقش االس��تدالل بح��دیث "
ب���أن الح���دیث ف���ي غی���ر مح���ل الن���زاع؛ إذ الح���دیث ینف���ي وج���وب الزك���اة قب���ل       
م��رور الح��ول بع��د بل��وغ الن��صاب، وھ��ذا م��سلَّم ب��ھ ، ومح��ل الن��زاع ف��ي ج��واز        
األداء، وح���دیث اب���ن عب���اس وعل���ي رض���ي اهللا عنھم���ا ص���ریحان ف���ي الم���سألة    

  .فیتعین المصیر إلیھما

      ة كال���صالة وال���صیام، وال یج���وز   ین���اقش االس���تدالل ب���أن الزك���اة عب���ادة مؤقت���
ب���أن الوق���ت ف���ي ال���صالة وال���صوم عب���ادة غی���ر      : تق���دیم الواج���ب عل���ى وقت���ھ    

معقول���ة المعن���ى، بینم���ا الوق���ت ف���ي الزك���اة للرف���ق بالمت���صدق ، وحی���ث یرغ���ب  
 .المتصدق بأداء زكاة مالھ فال مانع من ذلك

    ین����اقش االس����تدالل بقی����اس إخ����راج الزك����اة م����ن المزك����ي قب����ل وجوبھ����ا عل����ى
بأن���ھ قی���اس م���ع الف���ارق : ط���اء الزك���اة للفقی���ر قب���ل تحق���ق وص���ف الفق���ر فی���ھ إع

ألن المب���یح ھن���ا لتعجی���ل الزك���اة ھ���و ال���نص، ث���م إن المزك���ي أھ���ل ألداء الزك���اة 
قب���ل م���رور الح���ول وبع���ده، بینم���ا ال���شخص قب���ل تحق���ق وص���ف الفق���ر فی���ھ ال      

  .یسمى فقیرا وبالتالي فلیس أھال إلعطائھ الزكاة

                                                           

  .٢١٢/ ٤: المحلى )١(
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رارأي ااي جمھ����ور الفقھ����اء وھ����و ج����واز تعجی����ل الزك����اة قب����ل وق����ت   ھ����و رأ

وجوبھ����ا لمواس����اة المت����ضررین م����ن وب����اء كورون����ا، الس����یما والمق����صد م����ن الزك����اة      
تحقی���ق المواس���اة ب���ین أف���راد المجتم���ع، وال توج���د ل���دى ك���ل الموس���رین الرغب���ة ف���ي           
ص���دقات التط���وع ف���ي ك���ل األح���وال فاختی���ار ج���واز تعجی���ل الزك���اة قب���ل وق���ت وجوبھ���ا  

لمزك����ي فی����ھ تف����ریج لك����رب المك����روبین ، وب����ھ یتحق����ق مق����صد ال����شارع م����ن برغب����ة ا
  .مواساة األغنیاء للفقراء

ب اطا  

 ر زة ال  ظل اوء

تأخیرھ���ا ع���ن وق���ت وجوبھ���ا، ووق���ت وج���وب الزك���اة  : الم���راد بت���أخیر الزك���اة 
ن ف��ي ال��زروع والثم��ار ھ��و وق��ت الح��صاد، ووقتھ��ا ف��ي زك��اة الرك��از ھ��و إخراج��ھ م��            

ب����اطن األرض ، وف����ي ب����اقي أن����واع الزك����اة كزك����اة الم����ال وزك����اة بھیم����ة األنع����ام ،       
  .وعروض التجارة بعد مرور حول على امتالك النصاب 

إم����ا أن یك����ون بغی����ر ع����ذر ، وإم����ا أن  : وت����أخیر الزك����اة ع����ن وق����ت وجوبھ����ا 
  .یكون بعذر، وفي ھذا المطلب دراسة لھذه المسألة

  :تأخیر الزكاة بغیر عذر: أوال

  :لف الفقھاء في حكم تأخیر الزكاة عن وقت وجوبھا بغیر عذر على قولیناخت

 یح���رم ت����أخیر الزك���اة ع����ن وق���ت وجوبھ����ا بغی���ر ع����ذر ، وھ���و م����ذھب      :الق���ول األول 
  .)١(جمھور الفقھاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة، وبعض الحنفیة 

 الوف���اة  یج���وز ت���أخیر الزك���اة ، ف���إن غل���ب عل���ى ظ���ن اإلن���سان ح���صول  :الق���ول الث���اني
ت���ضیق الواج���ب علی���ھ اعتب���ارا بظن���ھ  وھ���و ال���راجح ف���ي م���ذھب الحنفی���ة وعلی���ھ أكث���ر   

  .)٢(مشایخھم

                                                           

، ٣/ ٣:،و العزی�ز ش�رح ال�وجیز   ١٠٣/ ٣:، الحاوي الكبی�ر  ٥٠٠ /١: الشرح الكبیر وحاشیة الدسوقي    )١(
، والمب���سوط ٢٥٥/ ٢: وك���شاف القن���اع ٥١٠/ ٢:، و المغن���ي الب���ن قدام���ة ٢٠٤/ ٢:وروض���ة الط���البین

 .٣/ ٢: ، وبدائع الصنائع ٢٢٧/ ٢:، البحر الرائق ٣٠٤/ ٢:للسرخسي 
، وحاش���یة اب���ن ٣/ ٢: ال���صنائع  ، وب���دائع٢٢٧/ ٢:، البح���ر الرائ���ق ٣٠٤/ ٢: المب���سوط للسرخ���سي )٢(

 .٢٧١/ ٢:عابدین 
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  : سبب اختالف الفقھاء في ھذه المسألة

ھ��ل : ردَّ كثی��ر م��ن الفقھ��اء الخ��الف ف��ي ھ��ذه الم��سألة إل��ى االخ��تالف ف��ي دالل��ة األم��ر          
ْسَأَلِة َأنَّ اْل���َأْمَر اْلُمْطَل���َق  َوَأْص���ُل اْلَم��� : " ھ���ي عل���ى الف���ور أو التراخ���ي ؟ ق���ال الكاس���اني    

ع��ن اْلَوْق��ِت ھ���ل َیْقَت��ِضي ُوُج��وَب اْلِفْع���ِل عل��ى اْلَف��ْوِر َأْم عل���ى التََّراِخ��ي َكاْل��َأْمِر ِبَق���َضاِء         
  .)٢( ، وقال مثل ھذا ابن قدامة ، وغیرھما )١(َصْوِم 

  :أدلة القول األول

ة ت��أخیر الزك��اة ع��ن وق��ت   اس��تدل أص��حاب الق��ول األول عل��ى م��ا ذھب��وا إلی��ھ م��ن حرم��     
  .وجوبھا بغیر عذر بأدلة من القرآن والسنة والمعقول

  : فمن القرآن 

: البق���رة[﴾ َّق���ال تع���الى ﴿َوَأِقیُم���وا ال���صََّلاَة َوآُت���وا الزََّك���اَة َواْرَكُع���وا َم���َع ال���رَّاِكِعیَن  .١
٤٣[  

 أن اهللا تع���الى أم���ر بإیت���اء الزك���اة ، واألم���ر یقت���ضي    :وج���ھ الدالل���ة م���ن اآلی���ة  
  . فور ، فیأثم المزكي إن أخَّر زكاة مالھ بغیر عذرال

  ] ١٤١: األنعام[﴾ َّقال تعالى ﴿َوآُتوا َحقَُّھ َیْوَم َحَصاِدِه .٢

 أن اهللا تع��الى أم��ر بالمب��ادرة إل��ى أداء زك��اة ال��زروع      :وج��ھ الدالل��ة م��ن اآلی��ة   
والثم��ار وق��ت الح��صاد وھ��و وق��ت وج��وب الزك��اة فیھ��ا، ف��دلَّ عل��ى أن األص��ل        

المب���ادرة إل���ى أدائھ���ا، واآلی���ة وإن كان���ت واردة ف���ي زك���اة ال���زروع  ف���ي الزك���اة 
إال أن بقی����ة أن����واع الزك����وات ت����شترك معھ����ا ف����ي ھ����ذا المعن����ى وھ����و وج����وب  

  .األداء عند دخول وقتھا؛ إذ العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب

  :  ومن السنة

 : " ق���ال َرُس���وُل اللَّ���ِھ ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم : ع���ن عل���ي رض���ي اهللا عن���ھ ق���ال  
  .)٣("ولیس في مال زكاة حتى یحول علیھ الحول 

 جع����ل َغاَی����ًة ِف����ي – أن النب����ي ص����لى اهللا علی����ھ وس����لم َ   :وج����ھ الدالل����ة م����ن الح����دیث
، ف��إن كان��ت الزك��اة قب��ل م��رورو الح��ول     )١(اْلُوُج��وِب، َواْلُحْك��ُم َبْع��َد اْلَغاَی��ِة ِبِخَلاِف��ِھ َقْبَلَھ��ا     

  . بةغیر واجبة، فبعد مرور الحول تصیر واج

                                                           

 .٣/ ٢: بدائع الصنائع )١(
 .٢/٥١٠: المغني البن قدامة )٢(
 . سبق تخریجھ)٣(
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  :ومن المعقول

أن اهللا تع����الى أم����ر بإیت����اء الزك����اة ؛ لمواس����اة الفق����راء، وحاج����ة الم����ستحقین         .١
، )٣(؛ إذ ف����ي الت����أخیر إض����رار بھ����م  )٢(ن����اجزة، فیتحق����ق الوج����وب ف����ي الح����ال 

  .وتفویت للمقصد من الزكاة

 ِلِلاْمِتَث���اِل اْلِعَق���اَب،  َأنَّ اْل���َأْمَر اْلُمْطَل���َق َیْقَت���ِضي اْلَف���ْوَر، َوِل���َذِلَك َی���ْسَتِحقُّ اْلُم���َؤخِّرُ     .٢
   .)٤(َوَلْو َأنَّ َرُجًلا َأَمَر َعْبَدُه َأْن َیْسِقَیُھ، َفَأخََّر َذِلَك، اْسَتَحقَّ اْلُعُقوَبَة

  .)٥(َجَواَز التَّْأِخیِر ُیَناِفي اْلُوُجوَب، ِلَكْوِن اْلَواِجِب َما ُیَعاَقُب َعَلى َتْرِكِھ  .٣

  .)٦(َز إَلى َغْیِر َغاَیٍة، َفَتْنَبِغي اْلُعُقوَبُة ِبالتَّْرِكَلْو َجاَز التَّْأِخیُر، َلَجا .٤

  :أدلة أصحاب القول الثاني

اس��تدل الحنفی��ة عل��ى م��ا ذھب��وا إلی��ھ م��ن ج��واز ت��أخیر الزك��اة بع��د وجوبھ��ا بأدل��ة م��ن              
  .القرآن والمعقول

﴾ َّ َم���َع ال���رَّاِكِعیَن   ق���ال تع���الى ﴿َوَأِقیُم���وا ال���صََّلاَة َوآُت���وا الزََّك���اَة َواْرَكُع���وا    :فم���ن الق���رآن 
  ]٤٣: البقرة[

 أن اهللا تع���الى أم���ر بإیت��اء الزك���اة ، واألم���ر ی���دل عل���ى مج���رد  :وج��ھ الدالل���ة م���ن اآلی���ة 
طل����ب األم����ر ؛ ف����إن المخت����ار ف����ي األص����ول أن مطل����ق األم����ر ال یقت����ضي الف����ور وال   
التراخ��ي ب��ل مج��رد طل��ب الم��أمور ب��ھ فیج��وز للمكل��ف ك��ل م��ن التراخ��ي والف��ور ف��ي             

 ألن���ھ ل���م یطل���ب من���ھ الفع���ل مقی���دا بأح���دھما فیبق���ى عل���ى خی���اره ف���ي المب���اح     االمتث���ال؛
  .)٧(األصلي

  :ومن المعقول

أن���ھ ل���یس ف���ي كت���اب اهللا تع���الى وال ف���ي س���ّنة رس���ولھ ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم         
بی���ان وق���ت أداء الزك���اة، وال یمك���ن إتیان���ھ قیاس���ًا؛ ألن ش���روط العب���ادة ال تثب���ت قیاس���ًا       

                                                                                                                                                          

 .١٠٣/ ٣: الحاوي الكبیر )١(
 .٣/ ٣: العزیز شرح الوجیز )٢(
 .٣٠٤/ ٢: المبسوط للسرخسي )٣(
 .٥١٠/ ٢: المغني البن قدامة )٤(
 .حةالمرجع السابق نفس الصف )٥(
 .المرجع السابق نفس الصفحة )٦(
 .٢٥٠/ ١: تبیین الحقائق للزیلعي)٧(
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وقت��ًا لھ��ا كم���ا ف��ي ق��ضاء رم���ضان وكم��ا ف��ي الكف���ارات       كأص��لھا، فیبق��ى جمی��ع العم���ر    
)١(.  

  :مناقشة األدلة

  : یناقش أصحاب القول الثاني بما یلي

 عل���ى ف���رض الت���سلیم ب���أن األم���ر یقت���ضي طل���ب الفع���ل م���ن      :االس���تدالل باآلی���ة  : أوال
غی��ر أن یقت��ضي الدالل��ة عل��ى الف��ور ف��إن حاج��ة الفقی��ر للم��ال حالَّ��ة وتأخیرھ��ا إض��رار          

األمر ھن���ا ل���یس مطلق���ا وإنم���ا اقترن���ت ب���ھ دالل���ة تقت���ضي الفوری���ة فوج���ب      ب���الفقیر ، ف��� 
  .حملھ علیھا

 القی���اس عل���ى ق���ضاء رم���ضان وأداء الكف���ارات قی���اس م���ع الف���ارق؛ ألن ق���ضاء      :ثانی���ا
رم���ضان عب���ادة بدنی���ة ل���یس لھ���ا مطال���ب م���ن الخل���ق، بینم���ا الزك���اة ح���ق للفقی���ر فف���ي       

  .  تأخیرھا إضرار بھ

رارأي ااي ال���راجح ھ���و ق���ول الجمھ���ور ال���ذین ذھب���وا إل���ى حرم���ة    أرى أن ال���رأ

ت���أخیر الزك���اة؛ الس���یما م���ع وج���ود ھ���ذا الوب���اء ، واض���طرار الكثی���رین لفق���د وظ���ائفھم      
وم���صادر ال���دخل ل���دیھم، ث���م إن ھ���ذا م���ا یتف���ق م���ع مقاص���د ال���شریعة الت���ي فرض���ت            
الزك���اة لمواس���اة الفق����راء، وم���ا أجم����ل رأي اإلم���ام محم����د ب���ن الح����سن ال���شیباني م����ن       

  .)٢(فیة الذي ذھب إلى إسقاط شھادة من یؤخر الزكاةالحن

  :تأخیر الزكاة بعذر: ثانیا 

عن�����دما ت�����صاعدت وتی�����رة اإلص�����ابة بوب�����اء كورون�����ا، وت�����أثرت كثی�����ر م�����ن    
األن���شطة االقت���صادیة، وزادت ن���سبة ال���سحب م���ن أرص���دة الم���ودعین ب���البنوك، اتخ���ذ        

م، ٢٠٢٠سنة البن���ك المرك���زي الم���صري ق���راًرا ف���ي التاس���ع والع���شرین م���ن م���ارس ل���    
بوض���ع ح���د ی���ومي مؤق���ت لعملی���ات اإلی���داع وال���سحب النق���دي بف���روع البن���وك بواق���ع        

 أل���ف جنی���ھ لل���شركات، م���ع اس���تثناء س���حب ال���شركات      ٥٠ آالف جنی���ھ لألف���راد، و ١٠
، وف���ي ظ���ل ھ���ذا الق���رار ت���ساءل كثی���ر م���ن    )٣(م���ا یلزمھ���ا ل���صرف م���ستحقات عاملیھ���ا  

 ، وال یتی���سر لھ���م إخراجھ���ا   أص���حاب األم���وال ع���ن زك���اة أم���والھم الت���ي ح���ان وقتھ���ا      
  ماذا علیھم؟ 

                                                           

 .٢٣٩/ ٢:  المحیط البرھاني في الفقھ النعماني )١(
 .٣٠٤/ ٢: المبسوط للسرخسي)٢(
 :م راب����������������������ط٢٩/٣/٢٠٢٠: موق����������������������ع األھ����������������������رام بت����������������������اریخ  )٣(

aspx.٧٢٤٤٥/News/eg.org.ahram.auto://http. 
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وف���ي ھ���ذه الحال���ة ُیع���دُّ ھ���ذا الوض���ع االس���تثنائي ع���ذرا یب���یح للمزك���ي ت���أخیر         
زك���اة مال���ھ لح���ین الح���صول عل���ى ال���سیولة المالی���ة ألداء زك���اة مال���ھ؛ ب���شرط أال یك���ون   
ب��ین ی��دي المزك��ي أم��وال س��ائلة فائ��ضة ع��ن نفقت��ھ ونفق��ة م��ن تل��زمھم نفقت��ھ، ف��إن كان��ت       

ي أم����وال أخ����رى ال تنطب����ق علیھ����ا ش����روط من����ع ال����سحب وج����ب علی����ھ أداء        للمزك����
  .الزكاة

 ال یج���وز ت���أخیر إخ���راج زك���اة الم���ال ع���ن وق���ت وجوبھ���ا م���ع إمكان���ھ،    :ق���ال البھ���وتي
إال أن یخ���اف م���ن وجب���ت علی���ھ الزك���اة ض���ررا،  فیج���وز ل���ھ تأخیرھ���ا ، ك���أن یك���ون        

وتؤخ���ذ من���ھ الزك���اة  المال���ك محتاج���ا إل���ى زكات���ھ تخت���ل كفایت���ھ ومعی���شتھ بإخراجھ���ا ،     
  .)١(عند یساره  لما مضى لزوال العارض 

وف����ي ھ����ذه الحال����ة یح����سب ح����ول الزك����اة للع����ام الت����الي م����ن وق����ت انق����ضاء   
الح��ول األول ،  ال م��ن وق��ت تمكن��ھ م��ن إخ��راج الزك��اة ، بمعن��ى ل��و ح��ان وق��ت زك��اة           

ھ���ـ ، واس���تمر تعلی���ق ال���سحب م���ن البن���وك حت���ى ش���ھر ذي  ١٤٤١مال���ھ ف���ي رم���ضان 
  :فس العام فاآلثار المترتبة على ھذا الوضع ما یليالحجة من ن

   ج���واز ت���أخیر الزك���اة لح���ین ارتف���اع ھ���ذا القی���د، فی���ؤدي زك���اة مال���ھ ف���ي ذي الحج���ة
  .من نفس العام بغیر إثم

    أن ی���تم ح���ساب الح���ول للع���ام الت���الي م���ن وق���ت انتھ���اء الح���ول األول، ال م���ن وق���ت
ي تخ���رج ف���ي رم���ضان س���نة   تمكن���ھ م���ن أداء الزك���اة، وبالت���الي فزك���اة الع���ام الت���ال    

  .ھـ١٤٤٢

ل����و انق����ضى الح����ول، وال إمك����ان، حت����ى م����ضى ش����ھر م����ثًال،   :" ق����ال إم����ام الح����رمین 
" فابت���داء الح���ول الث���اني یحت���سب م���ن ُمنق���رض الح���ول األول، ال م���ن وق���ت اإلمك���ان        

)٢(.  

                                                           

 .ملخصا بتصرف٢٥٥/ ٢: كشاف القناع)١(
 .١٠٦/ ٣:  نھایة المطلب )٢(
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  اطب اث

  أداء ازة ن اطت أم أو رت روام ب اوء

إل���ى " كورون���ا"الحترازی���ة الت���ي اتخ���ذتھا الحكوم���ات لمواجھ���ة وب���اء  أدت اإلج���راءات ا
فق���دان كثی���ر م���ن أص���حاب المھ���ن لوظ���ائفھم أو ت���ضررھم ت���ضررا بالغ���ا ، وكث���رت          
األس��ئلة ح��ول م��دى إعط��اء ھ��ؤالء م��ن زك��اة الم��ال، وف��ي ھ��ذا المطل��ب تحری��ر لبی��ان           

  .حكم دفع الزكاة لھؤالء

زك���اة ف���ي ال���شریعة تق���وم عل���ى غای���ات ومم���ا ینبغ���ي استح���ضاره ف���ي ھ���ذه النازل���ة أن ال
نبیل��ة، ومقاص��د جلیل��ة، فم��ن مقاص��د ال��شریعة ف��ي الزك��اة تطھی��ر المجتم��ع م��ن األث��رة           
والبخ���ل واألنانی���ة، وتحقی���ق المواس���اة ب���ین األغنی���اء والفق���راء، وف���ي ذات الوق���ت ف���إن     
ال���شریعة ت���دعو إل���ى العم���ل وتح���ثُّ علی���ھ، وتمن���ع م���ن توجی���ھ أم���وال الزك���اة للق���ادرین   

الك��سب أو األغنی��اء، حت��ى ال ت��شیع البطال��ة ف��ي المجتم��ع، ویتواك��ل الن��اس عل��ى          عل��ى 
أخبرن��ى رج��الن أنھم��ا أتی��ا    : أم��وال الزك��اة، فع��ن عبی��د اهللا اب��ن ع��دى ب��ن الخی��ار ق��ال        

 ف���ى حج���ة ال���وداع وھ���و یق���سم ال���صدقة ف���سأاله منھ���ا     -ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم  -النب���ى 
ن ش���ئتما أعطیتكم���ا وال ح���ظ فیھ���ا  إ« فرف���ع فین���ا الب���صر وخف���ضھ فرآن���ا جل���دین فق���ال   

  .)١(» لغني، وال لقوى مكتسب 

فف���ي ھ���ذا الح���دیث یب���ین النب���ي ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم  حرم���ة إعط���اء الزك���اة ل���صنفین   
  .الغني ، والقادر على الكسب: من الناس ، وھما 

فق���د اتف��ق الفقھ��اء عل���ى أن��ھ ال یج���وز إعط��اؤه م��ن أم���وال الزك��اة؛ لمفھ���وم       : أم��ا الغن��ي  
لى ﴿ ِإنََّم���ا ال���صََّدَقاُت ِلْلُفَق���َراِء َواْلَم���َساِكیِن َواْلَع���اِمِلیَن َعَلْیَھ���ا َواْلُمَؤلََّف���ِة ُقُل���وُبُھْم      قول���ھ تع���ا 

َوِف���ي الرَِّق���اِب َواْلَغ���اِرِمیَن َوِف���ي َس���ِبیِل اللَّ���ِھ َواْب���ِن ال���سَِّبیِل َفِری���َضًة ِم���َن اللَّ���ِھ َواللَّ���ُھ َعِل���یٌم 
اتفق���وا عل���ى أن الفقی���ر یج���وز إعط���اؤه م���ن م���ال الزك���اة ، ، كم���ا ]٦٠: التوب���ة[﴾ ََّحِك���یٌم 

وتك���اد كلم���ة الفقھ���اء تتف���ق عل���ى أن الفقی���ر ھ���و م���ن ال م���ال ل���ھ ، أو ال ك���سب یكف���ي         
 .)٢(حاجتھ الضروریة وحاجة من تلزمھم نفقتھ

أم��ا الق��ادرون عل��ى الك��سب ف��ي ظ��ل ھ��ذا الوب��اء، لك��نھم منع��وا م��ن مزاول��ة أعم��الھم،             
اض تتعل���ق ب���نقص المناع���ة، وتن���صحھم وزارة ال���صحة     إم���ا ألنھ���م یع���انون م���ن أم���ر    

بالبق����اء ف����ي من����ازلھم، أو ألنھ����م فق����دوا وظ����ائفھم بالكلی����ة كالع����املین ف����ي المق����اھي،         

                                                           

 ٣٧/ ١٦٣٥:٢ أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب الزكاة ، باب من یعطى من الصدقة وحد الغنى رق�م              )١(
:  وقال ابن الملقن ،١٦٧/ ٣تنقیح التحقیق البن عبد الھادي " رواتھ ثقات:" ، قال الحافظ ابن عبدالھادي 

 .٣٦١/ ٧:البدر المنیر . إسناده َصِحیح َعَلى َشرط الشَّْیَخْیِن
،وأس���نى ٣٤٧/ ١٨:، والبی���ان والتح���صیل  ٤٣/ ٢:، وب���دائع ال���صنائع ١٤/ ٣: المب���سوط للسرخ���سي  )٢(

 .٢٧١/ ٢:،وكشاف القناع ٢٥١/ ١١:،والمغني ١٥١/ ٦:،ونھایة المحتاج ٣٩٣/ ١:المطالب 
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واألن����شطة التعلیمی����ة، أو ك����انوا م����ن ال����ذین ت����ضرروا ض����ررا بالغ����ا حت����ى ص����اروا       
ع���اجزین ع���ن القی���ام بنفق���تھم ونفق���ة م���ن یعول���ون فھ���ؤالء یج���وز إعط���اؤھم م���ن م���ال       

   .الزكاة

ألنَّ ھ���ؤالء ص���اروا ع���اجزین ع���ن الك���سب؛ إذ الم���انع م���ن الك���سب ش���رعي، وال���شرع     
ق��د أق��ام األع��ذار ال��شرعیة مق��ام األع��ذار الح��سیة ، ولك��ن ب��شرط وج��ود الحاج��ة الت���ي            

  .تجعلھم في عداد الفقراء

  :ضابط الحاجة التي تبیح األخذ من مال الزكاة

 األساس��یة الت��ي یتعل��ق   الحاج��ة الت��ي تب��یح األخ��ذ م��ن م��ال الزك��اة ھ��ي الحاج��ة         .١
بھ���ا بق���اء اإلن���سان وحف���ظ كرامت���ھ كحاجت���ھ إل���ى الطع���ام ، وال���شراب وال���دواء      

والمعتب��ر ف��ي  : والم��سكن الالئ��ق ب��ھ م��ن غی��ر إف��راط وال تف��ریط، ق��ال الن��ووي       
 م��ا ال ب��د ل��ھ من��ھ عل��ى م��ا یلی��ق بحال��ھ بغی��ر إس��راف وال إقت��ار ل��نفس       :الحاج��ة 

  .)١( الشخص ولمن ھو في نفقتھ

وخ���وف "ن���سان للنفق���ة الحالی���ة، ال النفق���ة الم���ستقبلیة، ق���ال الكاس���اني     حاج���ة اإل .٢
، وبن����اء عل����ى ذل����ك فم����ن  )٢(" ح����دوث الحاج����ة ف����ي الث����اني ال یجعل����ھ فقی����را   

انقط���ع عمل���ھ وبی���ده أم���وال تكف���ي لنفق���ات ش���ھر أو ش���ھرین ال یج���وز إعط���اؤه    
  .من مال الزكاة اآلن، وُیقدَّم علیھ من كانت حاجتھ ماّسة

  :ھممن تأخرت رواتب

م��ن ت��أخَّرت روات��بھم ب��سبب الوب��اء، واحت��اجوا إل��ى النفق��ة فیج��وز إعط��اؤھم م��ن م��ال           
یج���وز أخ���ذ الزك���اة لم���ن ك���ان ل���ھ   : الزك���اة لتحق���ق وص���ف الفق���ر ف���یھم ، ق���ال الن���ووي   

  .)٣(دین مؤجل فلھ أخذ كفایتھ إلى حلول األجل

  

                                                           

 .١٩١/ ٦: المھذب  المجموع شرح)١(
 .٤٨/ ٢: بدائع الصنائع  )٢(
  .١٩٠/ ٦: المجموع شرح المھذب )٣(
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راب اطا  

  اب إط ادن ن زة ال

 وَتع��سُّر كثی��ر م��ن الم��دینین ع��ن س��داد دی��ونھم یت��ساءل         ف��ي ظ��ل وب��اء كورون��ا   
كثی����ر م����ن أص����حاب األم����وال ع����ن حك����م احت����ساب إس����قاط ال����دیون ع����ن الم����دینین          
المتع���سرین م���ن زك���اة الم���ال، كم���ا ی���رد مث���ل ھ���ذا ال���سؤال م���ن المست���شفیات الخاص���ة      
الت���ي َی���ِرد إلیھ���ا م���صابون فق���راء، فھ���ل یج���وز تق���دیم الخدم���ة الطبی���ة لھ���م ، واعتب���ار       

ج���رة الم���ستحقة عل���یھم م���ن زك���اة الم���ال؟ وف���ي ھ���ذا المطل���ب بی���ان للحك���م ال���شرعي    األ
  .في ھذه المسألة

اختل���ف الفقھ���اء ف���ي إس���قاط ال���دین ع���ن الم���دین، واحت���سابھ ع���ن زك���اة الم���ال عل���ى       
  :قولین

 ال یج��وز احت��ساب إب��راء الم��دین ع��ن زك��اة الم��ال، وھ��و م��ا ذھ��ب إلی��ھ          :الق��ول األول 
المالكی������ة ، والحنابل������ة وأص������ح ال������وجھین عن������د   جمھ������ور الفقھ������اء م������ن الحنفی������ة و 

، واخت������اره بع������ض )٢(، وھ������و م������ذھب س������فیان الث������وري، وأب������ي عبی������د )١(ال������شافعیة
  :،وھذه بعض نصوص الفقھاء في المسألة)٣(المعاصرین

، )٤(" ال یج����وز أداء ال����دین ع����ن الع����ین ف����ي الزك����اة   :" ق����ال الزیلع����ي الحنف����ي  .١
 أو تح���ت س���لطتھ ، س���واء  الم���ال الموج���ود بی���د المزك���ي  : والم���راد ب���العین ھن���ا 

أك��ان نق��ودا أم ع��روض تج��ارة، والم��راد بال��دین م��ا ف��ي ذم��ة الفقی��ر ، ومعن��ى           
أن���ھ ال یج���وز ف���ي زك���اة الم���ال إس���قاط ال���دین ع���ن الفقی���ر مقاب���ل     :ھ���ذه العب���ارة

ال یج���وز : "الم���ال الموج���ود بی���د الغن���ي، وق���د ص���رَّح اب���ن عاب���دین بھ���ذا فق���ال    
  .)٥("مدیونھ زكاة لمالھ الحاضرأداء الدین عن العین، كجعلھ ما في ذمة 

ال یخ��رج ف��ي زكات��ھ إس��قاط دین��ھ ع��ن الفقی��ر؛ ألن��ھ       : " وق��ال القراف��ي الم��الكي    .٢
  .)٦("مستھلك عند الفقیر

                                                           

؛ ك�شاف القن�اع   ٦/٢١٠؛ المجم�وع للن�ووي،   ٣/١٥٣؛ الذخیرة للقرافي،   ٢/٣٩بدائع الصنائع،   :  ینظر )١(
 .  ٢/٢٦٩عن متن االقناع، 

 .دار الفكر، بیروت، بدون تاریخ/ ، ط٥٣٣:  األموال، ألبي عبید، ص)٢(
 وال�دكتور   ٢٣٧/ ٦: اختاره من المعاصرین الشیخ ابن عثیمین في ال�شرح الممت�ع عل�ى زاد الم�ستقنع          )٣(

 ".  ١٧:م، ص١٩٩٨دمشق، الطبعة األولى، -اإلبراء من الدین، دار المكتبي: "وھبة الزحیلي في كتابھ
 .٢٥٨/ ١:تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشلبي  )٤(
 .٢/٢٧١رد المحتار، )٥(
 . ٣/١٥٣ الذخیرة للقرافي، )٦(
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ل���و وَھ���َب َدیَن���ھ عل���ى الم���سكین بنی���ة الزك���اة، ل���م یق���ع   : ق���ال ال���شاشي ال���شافعي  .٣
إْب����داٌل، الموق���ع؛ ألنَّ���ُھ إب����راٌء، ول���یس بتملی����ك، وإقام���ة اإلب���راء مق����ام التملی���ك       

 .)١(" وإنَُّھ غیُر َجاِئٍز في الزكوات

وال یكف���ي إب���راء الم���دین م���ن دین���ھ بنی���ة الزك���اة،      : " وق���ال البھ���وتي الحنبل���ي    .٤
س���واء ك���ان المخ����رج عن���ھ دین����ا أو عین���ا، وال تكف���ي الحوال����ة بھ���ا؛ ألن ذل����ك       
ل���یس إیت���اًء لھ���ا، وك���ذا الحوال���ة علیھ���ا؛ ألن���ھ ال دی���ن ل���ھ یحی���ل علی���ھ، إال أن         

  .)٢("نى اإلذن في القبضتكون بمع

 یج���وز إب���راء الم���دین م���ن ال���دین واحت���سابھ م���ن الزك���اة؛ وھ���و مقاب���ل       :الق���ول الث���اني 
، وبع�����ض الت�����ابعین كالح�����سن  )٤(، وھ�����و ق�����ول الظاھری�����ة )٣(األص�����ح عن�����د ال�����شافعیة 

ف����ضیلة ال����شیخ عطی����ة  : ، وم����ن المعاص����رین )٥(الب����صري، وعط����اء ب����ن أب����ي رب����اح  
، وأخ���ذت ب���ھ لجن���ة  )٨(ال���دكتور عل���ي جمع���ة ، و)٧(، وال���شیخ م���صطفى الزرق���ا )٦(ص���قر 

  .)٩(الفتوى باألزھر ، ودار اإلفتاء المصریة

 إذا ك���ان لرج���ل عل���ى مع���سر دی���ن ف���أراد أن یجعل���ھ ع���ن زكات���ھ، :"ق���ال الن���ووي
: جعلت����ھ ع����ن زك����اتي، فوجھ����ان أص����حھما ال یجزئ����ھ، والث����اني       : وق����ال ل����ھ 

أخ��ذه  تجزئ��ھ، وھ��و م��ذھب الح��سن الب��صري وعط��اء؛ ألن��ھ ل��و دفع��ھ إلی��ھ ث��م           
من���ھ ج���از فك���ذا إذا ل���م یقب���ضھ كم���ا ل���و كان���ت ل���ھ عن���ده دراھ���م ودیع���ة ودفعھ���ا  

 .)١٠ (عن الزكاة فإنھ یجزئھ سواء قبضھا أم ال

  وك���ان -وم���ن ك���ان ل���ھ دی���ن عل���ى بع���ض أھ���ل ال���صدقات   : " وق���ال اب���ن ح���زم 
 فت���صدق علی���ھ  -ذل���ك ال���دین ب���ًرا، أو ش���عیًرا، أو ذھًب���ا، أو ف���ضة، أو ماش���یة       

ذلك أن��ھ م��ن زكات��ھ أج��زأه ذل��ك، وك��ذلك ل��و ت��صدق ب��ذلك       بدین��ھ قبل��ھ، ون��وى ب��  
                                                           

 .٣١٨/ ٦:العزیز شرح الوجیز  )١(
 . ٢/٢٦٩ كشاف القناع عن متن االقناع، )٢(
 .٦/٢١٠المجموع للنووي، )٣(
 . ٤/٢٢٤ المحلى باآلثار، )٤(
 . ملخصا٢١١-٦/٢١٠ المجموع للنووي، )٥(
 وقد أجاب ١٩٩٧ الزكاة  ، بتاریخ مایو فتوى بعنوان إسقاط الدین من:  فتاوى دار اإلفتاء المصریة  )٦(

  : ، كما نشر لفضیلتھ مقطع على الیوتیوب ، رابط٢٢٩/ ٩:عنھا فضیلة الشیخ عطیة صقر رحمھ اهللا 
١٠١=pbjreload&CLYkNo٧mUm=v?watch/com.youtube.www://https 

م، ١٩٩٩دم���شق، الطبع���ة األول���ى -مج���د أحم���د مك���ي، دار القل���م :  فت���اوى م���صطفى الزرق���ا، بعنای���ة )٧(
 . ١٣٩:ص

 . ٢٩٤:القاھرة، ص-علي جمعھ محمد، المقطم للنشر والتوزیع.  البیان لما یشغل األذھان، د)٨(
لم��دین إس��قاط ال��دین ع��ن ا: " الفت��وى عل��ى موق��ع دار اإلفت��اء الم��صریة عل��ى االنترن��ت، تح��ت عن��وان  )٩(

م، ت�اریخ اإلجاب�ة   ٢٠٠٩ ل�سنة  ١٥٧٥، الطلب المقی�د ب�رقم   ١٢٨١، الرقم المسلسل "واحتسابھ من الزكاة 
 . م٥/٩/٢٠٠٩عنھا 

 . ٦/٢١٠ المجموع للنووي،)١٠(
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ال��دین عل��ى م��ن ی��ستحقھ وأحال��ھ ب��ھ عل��ى م��ن ھ��و ل��ھ عن��ده ون��وى ب��ذلك الزك��اة      
  . )١( فإنھ یجزئھ

  :سبب اختالف الفقھاء في ھذه المسألة

یرج���ع اخ���تالف الفقھ���اء ف���ي ھ���ذه الم���سألة إل���ى اخ���تالفھم ف���ي م���دى اعتب���ار           
وة ال���شبھ ب���ین اإلب���راء والتملی���ك إب���اح احت���ساب      اإلب���راء تملیك���ا ، فم���ن نظ���ر إل���ى ق���     

اإلب��راء م��ن ال��دین ع��ن زك��اة الم��ال، وم��ن رأى أن بینھم��ا فرق��ا كبی��را من��ع م��ن ذل��ك ،          
وحت���ى تت���ضح ھ���ذه الجزئی���ة قب���ل ال���شروع ف���ي أدل���ة الف���ریقین یج���در بن���ا تعری���ف ك���ٍل    

  .من اإلبراء والتملیك عند الفقھاء

 ھ��و الق��درة عل��ى الت��صرف، عل��ى وج��ٍھ، ال یتعل��ق ب��ذلك َتِبع��ة ف��ي ال��دنیا، وال         :التملی��ك
جب��ري ك��المیراث ، واختی��اري وھ��و م��ا ی��شترط      : ، وھ��و نوع��ان )٢(غرام��ة ف��ي اآلخ��رة  

  .لصحتھ اإلیجاب والقبول كالبیع والھبة

  : ، وھذا اإلبراء نوعان)٣(إْسَقاُط َما ِفي الذِّمَِّة َأْو َتْمِلیُكُھ: اْلِإْبَراُء

  ال ی��شترط فی��ھ رض��ا الط��رف اآلخ��ر وال یعتب��ر رض��اه كم��ا ال        : إب��راء مح��ض
یعتب��ر إنك��اره ، وذل��ك ك��الطالق والعت��ق، فتطلی��ق الرج��ل زوجت��ھ إس��قاط لحق��ھ         

 .في إباحة االستمتاع، كما أن العتق إسقاط لحق السید في خدمة عبده

     ال��دین كإس��قاط ال��دین ع��ن الم��دین ، فإس��قاط   : وھن��اك إب��راء فی��ھ معن��ى التملی��ك 
ع����ن الم����دین فی����ھ معن����ى م����ن مع����اني التملی����ك، فالم����دین ال����ذي علی����ھ أل����ف        
وأس���قطھا ال���دائن عن����ھ زاد م���ا یملك����ھ بمق���دار ھ����ذا ال���دین ال����ذي س���قط؛ ألن����ھ       
واج��ب األداء ، وفی��ھ معن��ى م��ن مع��اني اإلس��قاط ، ولھ��ذا ق��الوا ال ی��شترط فی��ھ          

ب��راء م��ن  وی��صح اإل:" قب��ول الم��دین فمت��ى أس��قطھ ال��دائن س��قط، ق��ال البھ��وتي      
ال����دین ول����و  ل����م یقبل����ھ الم����دین ؛ ألن����ھ إس����قاط ح����ق ف����ال یتوق����ف عل����ى قب����ول  

  . )٤(" كإسقاط القصاص والشفعة

                                                           

 . ٤/٢٢٤ المحلى باآلثار، )١(
 .٢٨٩/ ٣:البنایة شرح الھدایة  )٢(
 .١٥٦/ ٢:أسنى المطالب في شرح روض الطالب  )٣(
 .٣٠٤/ ٤:قناع كشاف ال )٤(
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  :األدلة والمناقشة

  : أدلة أصحاب القول األول

اس����تدل الجمھ����ور عل����ى م����ا ذھب����وا إلی����ھ م����ن ع����دم ج����واز احت����ساب إس����قاط 
  :الدین عن زكاة المال بأدلة القرآن والمعقول

  : رآنمن الق:أوال 

﴿ِإنََّم���ا ال���صََّدَقاُت : قول���ھ تع���الى: آی���ات كثی���رة أف���ادت أن الزك���اة مل���ك للفقی���ر، ومنھ���ا  .١
ِلْلُفَق���َراِء َواْلَم���َساِكیِن َواْلَع���اِمِلیَن َعَلْیَھ���ا َواْلُمَؤلََّف���ِة ُقُل���وُبُھْم َوِف���ي الرَِّق���اِب َواْلَغ���اِرِمیَن        

، وقول���ھ )١(﴾ َِّم���َن اللَّ���ِھ َواللَّ���ُھ َعِل���یٌم َحِك���یٌم  َوِف���ي َس���ِبیِل اللَّ���ِھ َواْب���ِن ال���سَِّبیِل َفِری���َضًة  
  .)٢(﴾ َّ ِللسَّاِئِل َواْلَمْحُروِم ٢٤تعالى ﴿َوالَِّذیَن ِفي َأْمَواِلِھْم َحقٌّ َمْعُلوٌم 

  : وجھ الداللة من اآلیتین

أن اهللا تع���الى ق���د أخب���ر ب���أن الزك���اة مل���ك لم���ستحقیھا ع���ن طری���ق التعبی���ر ب���الالم        
 ، ولم���ا ك���ان اإلس���قاط ل���یس تملیك���ا ف���ال یج���زئ ف���ي  )٣( واالس���تحقاق الت���ي تفی���د الملكی���ة

  .)٤(الزكاة 

  .)٥( ﴾َّقال تعالى﴿ َوَال َتَیمَُّموا اْلَخِبیَث ِمْنُھ ُتْنِفُقوَن .٢

أن اهللا تع���الى نھ���ى ع���ن إخ���راج الخبی���ث ف���ي الزك���اة،    : ووج���ھ الدالل���ة م���ن اآلی���ة  
ع���دوم فیك����ون  والخبی���ث ھ���و ال����رديء، وال���دین ال����ذي عل���ى الفقی����ر ف���ي حك����م الم     

  .)٦(إخراجھ من الخبیث الذي نھى اهللا تعالى عن إخراجھ في الزكاة

 : ومن المعقول

فی��ھ أداء الن��اقص ع��ن الكام��ل ، وھ��و     : احت��ساب إس��قاط ال��دین م��ن زك��اة الم��ال      .١
أن الم���ال الحاض���ر بی���د المزك���ي م���ال كام���ل، یج���وز     : ال یج���وز، وبی���ان ھ���ذا  

نم��ا ال��دین ال��ذي ف��ي ذم��ة     ل��صاحبھ أن یت��صرف فی��ھ س��ائر أن��واع الت��صرف، بی     
الفقی����ر م����ال ن����اقص ال یج����وز ل����صاحبھ أن یت����صرف فی����ھ إال بإس����قاطھ ع����ن    
الم���دین، أم���ا س���ائر أن���واع الت���صرف فھ���ي متوقف���ة عل���ى ق���بض ال���دین، فیك���ون   

                                                           

 .٦٠: التوبة )١(
 .٢٥، ٢٤: المعارج )٢(
 .٢٠٢/ ١:التقریر والتحبیر على تحریر الكمال  )٣(
 .٢٦٩/ ٢:كشاف القناع  )٤(
 .٢٦٧ :البقرة )٥(
 . ملخصا بتصرف٢٣٧/ ٦:الشرح الممتع على زاد المستقنع البن عثیمین )٦(
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احت���ساب إس���قاط ال���دین م���ن زك���اة الم���ال م���ن ب���اب أداء الن���اقص ع���ن الكام���ل       
وی��ًا زك��اة الع��ین   إذا وھ��ب ال��دین لم��ن علی��ھ نا   : ق��ال ص��احب المح��یط البرھ��اني   

ال���ذي عن���ده ف���ال یجزئ���ھ قیاس���ًا واستح���سانًا؛ ألن���ھ أدى الكام���ل بالن���اقص؛ ألن        
ال���دین ف���ي المالی���ة أنق���ص م���ن الع���ین عل���ى م���ا ع���رف، وأداء الكام���ل بالن���اقص   

  .)١(ال یجوز

ف�����رض اهللا الزك�����اة تطھی�����را ل�����نفس المزك�����ي م�����ن ال�����شحِّ والبخ�����ل واألث�����رة      .٢
فس إال بب��ذل م��ا ترغ��ب فی��ھ، أم��ا     واألنانی��ة، وال یح��صل ال��تخلص م��ن ش��ح ال��ن    

إس��قاط ال��دین ف��ال َی��شقُّ عل��ى ال��نفس ع��ادة، ب��ل فی��ھ إحی��اء لم��ال الغن��ي ، وق��د             
ن��ّص الفقھ��اء عل��ى أن اإلن��سان إذا ق��صد بزكات��ھ نف��ع نف��سھ ف��ال تجزئ��ھ زكات��ھ،         

مت��ى ق��صد بال��دفع إحی��اء مال��ھ أو اس��تیفاء دین��ھ ل��م یج��ز؛ ألن       :" ق��ال اب��ن قدام��ة  
  .)٢("ى فال یجوز صرفھا الى نفعھالزكاة لحق اهللا تعال

م��ن مقاص���د الزك���اة أن تطی��ب نف���س المزكِّ���ي ب���إخراج زك��اة مال���ھ ابتغ���اء وج���ھ     .٣
اهللا تع��الى، واحت��ساب إس��قاط ال��دین ع��ن الم��دین م��ن زك��اة الم��ال فی��ھ انح��راف         
ع����ن مق����صود الزك����اة، والزك����اة لھ����ا أحك����ام خاصَّ����ة ال تق����اس علیھ����ا س����ائر       

ب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  ق��د نھ��ى ع��ن      الت��صرفات، وم��ن ھ��ذه األحك��ام أن الن   
س���معت عم���ر ب���ن الخط���اب     : ش���رائھا ، فع���ن زی���د ب���ن أس���لم ع���ن أبی���ھ ق���ال       

حمل���ت عل���ى ف���رس ف���ي س���بیل اهللا، فأض���اعھ ال���ذي       : رض���ي اهللا عن���ھ، یق���ول  
ك���ان عن���ده، ف���أردت أن أش���تریھ وظنن���ت أن���ھ یبیع���ھ ب���رخص، ف���سألت النب���ي         

 ف���ي ص���دقتك، وإن أعطاك���ھ ال ت���شتر، وال َتُع���د«: ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم  فق���ال
، فم��ع أن الحك��م األص��لي   )٣(»ب��درھم، ف��إن العائ��د ف��ي ص��دقتھ كالعائ��د ف��ي قیئ��ھ     

لل��شراء اإلباح��ة إال أن النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  نھ��ى ع��ن ش��راء ال��صدقة          
حت��ى ال یب��ق ف��ي نف��س الم��ؤمن أدن��ى تعلُّ��ٍق بھ��ا، وحت��ى تك��ون خال��صة لوج��ھ            

  .)٤(ب إسقاط الدین من زكاة المالاهللا تعالى، ویقال ھذا أیضا في احتسا

  :أدلة القول الثاني

اس����تدل أص����حاب الق����ول الث����اني عل����ى م����ا ذھب����وا إلی����ھ م����ن ج����واز احت����ساب    
  :إسقاط الدین عن الفقیر من زكاة المال بأدلة من القرآن والسنة والمعقول

                                                           

 .ملخصا بتصرف٢٧٨/ ٢:المحیط البرھاني   )١(
 .٥١٥/ ٢:ي المغن )٢(
 .١٢٧/ ٢  ١٤٩٠ھل یشتري الرجل صدقتھ؟ رقم: أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب الزكاة،باب )٣(
 . ملخصا بتصرف٢٧٢/ ٥:إعالم الموقعین عن رب العالمین )٤(



 - ٢٦٥٢ -

  :فمن القرآن

َوَأْن َت���َصدَُّقوا َخْی���ٌر َلُك���ْم  ق���ال تع���الى ﴿َوِإْن َك���اَن ُذو ُع���ْسَرٍة َفَنِظ���َرٌة ِإَل���ى َمْی���َسَرٍة    .١
 .)١(﴾ َِّإْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن

 أن اهللا تع���الى س���مى اإلب���راء م���ن ال���دین ت���صدقا فیج���زئ ف���ي :وج���ھ الدالل���ة م���ن اآلی���ة 
   .)٢(الزكاة

   .)٣(﴾ َّقال تعالى ﴿َوِدَیٌة ُمَسلََّمٌة ِإَلى َأْھِلِھ ِإال َأْن َیصَّدَُّقوا .٢

  .)٤(هللا تعالى سمى اإلبراء عن الدیة صدقة أن ا: وجھ الداللة من اآلیة 

ُأِص���یَب َرُج���ٌل ِف���ي َعْھ���ِد َرُس���وِل اِهللا    :  َع���ْن َأِب���ي َس���ِعیٍد اْلُخ���ْدِريِّ، َق���الَ   :وم���ن ال���سنة  
ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم  ِف���ي ِثَم���اٍر اْبَتاَعَھ���ا، َفَكُث���َر َدْیُن���ُھ ، َفَق���اَل َرُس���وُل اِهللا ص���لى اهللا        

، َفَت���َصدََّق النَّ���اُس َعَلْی���ِھ، َفَل���ْم َیْبُل���ْغ َذِل���َك َوَف���اَء َدْیِن���ِھ،      »َلْی���ِھَت���َصدَُّقوا َع«: علی���ھ وس���لم  
ُخ���ُذوا َم���ا َوَج���ْدُتْم، َوَل���ْیَس َلُك���ْم ِإلَّ���ا «: َفَق���اَل َرُس���وُل اِهللا ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم  ِلُغَرَماِئ���ِھ

  .)٥(»َذِلَك

حابة بإس���قاط  أن النب���ي ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم  أم���ر ال���ص   :وج���ھ الدالل���ة م���ن الح���دیث  
  .)٦(الدین عن التاجیر الذي أضیر في ثمره واعتبر اإلسقاط صدقة 

  :ومن المعقول

القی��اس عل��ى إخ��راج الزك��اة ف��ي س��داد ال��دیون للغی��ر، حی��ث یج��وز دف��ع الزك��اة ل��سداد             
دی���ن الغ���ارم إذا ك���ان المزك���ي ل���یس ھ���و ال���دائن باتف���اق ، ق���ال ف���ضیلة ال���شیخ عطی���ة         

ض من��ى رج��ل مبلغ��ا م��ن الم��ال، ث��م عج��ز ع��ن        اقت��ر: ص��قر ف��ي اإلجاب��ة ع��ن س��ؤال     
أدائ��ھ، ھ���ل یج��وز أن أس���قط عن���ھ ھ��ذا ال���دین وأجعل��ھ م���ن الزك���اة الواجب��ة عل���ىَّ؟ فق���ال      

   . )٧("ھذه الصور ھى من صور الغارمین الذین لھم سھم فى الزكاة:"فضیلتھ 

                                                           

 .٢٨٠: البقرة )١(
 .٣٤٦/ ٣:البحر الرائق  )٢( 
 .٩٢: النساء )٣(
 .١٤٣/ ٨:البیان في مذھب اإلمام الشافعي  )٤(
 .١١٩١/ ٣ : ١٥٥٦َباُب استحباب الوضع من الدین  ، رقم /  صحیح مسلم كتاب المساقاة )٥(
 . بتصرف٢٢٤/ ٤: المحلى البن حزم  )٦(
 .٢٢٩/ ٩:فتاوى دار اإلفتاء المصریة  )٧(



 - ٢٦٥٣ -

  :المناقشة

  :تناقش أدلة الجمھور بما یلي

  :مناقشة االستدال بأدلة القرآن: أوال 

، وقول����ھ تع����الى )١(﴾ َّ﴿ِإنََّم����ا ال����صََّدَقاُت ِلْلُفَق����َراِء   : یق����وم االس����تدالل بقول����ھ تع����الى ١
﴾ عن���د الجمھ���ور عل���ى أن َِّلل���سَّاِئِل َواْلَمْح���ُروِم ) ٢٤(﴿َوالَّ���ِذیَن ِف���ي َأْم���َواِلِھْم َح���قٌّ َمْعُل���وٌم 

سلِّم الزك���اة مل���ك للفقی���ر ، واإلب���راء أض���عف م���ن التملی���ك ف���ال یج���زئ ف���ي الزك���اة ، وُن���   
ب���أن الزك���اة مل���ك للفقی���ر ، وأن اإلب���راء ف���ي الجمل���ة أض���عف م���ن التملی���ك ، ولك���ن ال        

  :یلزم من وجود فرق بینھما عدم إجزاء اإلبراء لما یلي

   أن اإلب����راء تملی����ك م����ن وج����ھ، وھ����و أن الفقی����ر ال����ذي علی����ھ دی����ن م����ستحق األداء
د بمق���دار وق���دره خم���سة آالف جنی���ھ إذا أس���قطھا ال���دائن عن���ھ فك���أن م���ال الفقی���ر زا    

  .ھذا الدین واجب األداء

    ، أن بع���ض ال���شافعیة ق���د اعتب���روا اإلب���راء تملیك���ا حت���ى اش���ترطوا القب���ول ل���صحتھ
وھ��ل یفتق��ر  . ص��ح إب��راؤه من��ھ  .. وم��ن وج��ب ل��ھ عل��ى غی��ره دی��ن    :" ق��ال العمران��ي 

یفتق��ر إل��ى قبول��ھ؛ ألن   : أح��دھما: إل��ى قب��ول الب��راءة مم��ن علی��ھ ال��دین؟ فی��ھ وجھ��ان     
 . )٢(" فافتقر إلى قبولھ، كقبول الھبة.. ط الحق عنھعلیھ منة في إسقا

   أن الفقھ���اء ق���د اعتب���روا اإلب���راء تملیك���ا ف���ي م���سألة ھب���ة ال���دین مم���ن علی���ھ ، وھ���ي
وإذا وھ���ب دین���ا ل���ھ  : ش���دیدة ال���شبة بالم���سالة مح���ل البح���ث ھن���ا، ق���ال السرخ���سي     

ت���ھ علی���ھ فَقِبل���ھ ل���م یك���ن ل���ھ أن یرج���ع فی���ھ؛ ألن���ھ س���قط عن���ھ فإن���ھ ق���ابض لل���دین بذم 
، ومعن���ى ھ���ذا أنھ���م أج���روا أحك���ام الھب���ة عل���ى إس���قاط ال���دین م���ن  )٣(فیمل���ك ب���القبول

الذم����ة ، وھ����ذا یقت����ضي اعتب����ار اإلب����راء تملیك����ا، وق����د نبَّ����ھ الرافع����ي عل����ى ھ����ذه     
ذك���روا وجَھ���ْین ف���ي أنَّ ھب���َة ال���دَّْین ممَّ���ن علی���ھ      : وَل���َك أن تق���ول :" الم���سألة فق���ال  

ْس���َقاٍط؟ وعل���ى ھ���ذا خ���رج اعتب���ار الَقُب���ول   تتن���زل منزل���ة التَّملی���ك، أم ھ���و َمْح���ُض إ  
، ومق��صده أنن��ا ل��و   )٤(" فیھ��ا، ف��إْن أعَطْیَناھ��ا حك��م التملی��ك، وَج��َب أْن یق��َع الموق��ع        

اعتبرن����ا ھب����ة ال����دین تملیك����ا تج����ري علی����ھ أحك����ام الھب����ة م����ن حی����ث ع����دم ج����واز  
الرج��وع فیھ��ا بع��د قبولھ��ا، فینبغ��ي اعتب��ار إب��راء الم��دین م��ن ال��دین تملیك��ا ، وھ��و           

 . یقتضي جواز احتسابھ من زكاة المالما

                                                           

 .٦٠: التوبة )١(
 .١٤٢/ ٨:البیان للعمراني )٢(
 .١٤٨/ ١٢: المبسوط للسرخسي )٣(
 .٣١٨/ ٦:العزیز شرح الوجیز  )٤(
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، ب���أن اآلی���ة )١(﴾ َّ وین��اقش االس���تدالل بقول���ھ تع��الى ﴿َوَل���ا َتَیمَُّم���وا اْلَخِبی���َث ِمْن��ُھ ُتْنِفُق���ونَ   ٢
، )٢(ف����ي غی����ر مح����ل الن����زاع، إذا الم����راد بالخبی����ث ف����ي اآلی����ة الح����رام أو ال����رديء          

 م��ن المف��سرین، ب��ل   فتف��سیره باحت��ساب إس��قاط ال��دین م��ن زك��اة الم��ال ل��م یق��ل ب��ھ أح��دٌ         
ھ���ذا التف���سیر ین���اقض م���ا أت���ت ب���ھ الن���صوص ال���شرعیة م���ن اعتب���ار إس���قاط ال���دین م���ن   
أف��ضل األعم��ال الت��ي ترج��ى بھ��ا مثوب��ة اهللا تع��الى فع��ن أب��ي ھری��رة رض��ي اهللا عن��ھ،            

ك��ان ت��اجر ی��داین الن��اس، ف��إذا رأى مع��سرا     : " ع��ن النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم ، ق��ال    
 ، وھ���ذا )٣("، لع���ل اهللا أن یتج���اوز عن���ا، فتج���اوز اهللا عن���ھ   تج���اوزوا عن���ھ: ق���ال لفتیان���ھ

:" الح���دیث ف���ي س���یاق الم���دح فیك���ون من���دوبا ، ق���ال اب���ن حج���ر ف���ي ش���رح ھ���ذا الح���دیث 
  .)٤(" َشْرع َمْن َقْبَلَنا ِإَذا َجاَء ِفي َشْرِعَنا ِفي ِسَیاِق اْلَمْدح َكاَن حسنا عندَنا

  : ویناقش االستدالل بالمعقول بما یلي

بق����ولھم إن إس����قاط الم����ال ع����ن الم����دین م����ال ن����اقص، والم����ال  " االس����تداللین����اقش  .١
ب��أن ھ��ذا  " : ال��ذي بی��د المزك��ي م��ال كام��ل ، وال یج��وز أداء الن��اقص ع��ن الكام��ل         

أم��ا المقدم��ة فھ��ي م��سلَّمة ، وأم��ا النتیج��ة      : دلی��ل عقل��ي مرك��ب م��ن مقدم��ة ونتیج��ة     
  :فال ؛ لما یلي

       م��ال ف��ي ت��سدید دی��ون الغرم��اء؛     ل��و ص��حَّ ھ��ذا ال��دلیل لم��ا ج��از إخ��راج زك��اة ال
  .لكنھ جائز بنص اآلیة؛ فبطل االستدالل بھذا الدلیل

   الغ���رض م���ن الزك���اة َس���دُّ حاج���ة الفقی���ر، وتف���ریج كرب���ھ، والم���دین ال���ذي وج���ب
علی���ھ أداء ال���دین ُمع���رَّض للح���بس، وحاجت���ھ لرف���ع ال���ضرر عن���ھ ُملحَّ���ة فل���و          

صود الزك���اة م���ن س���لمنا بأن���ھ تملی���ك ن���اقص فنق���ول ال ب���أس ب���ھ ألن���ھ یحق���ق مق��� 
  .سدِّ حاجة الفقیر ودفع الضرِّ عنھ

الق��ول ب��أن احت��ساب إس��قاط ال��دین م��ن زك��اة الم��ال یتن��افى م��ع مق��صد الزك��اة م��ن              .٢
تطھی���ر نف���س المزك���ي م���ن ال���شح والبخ���ل واألنانی���ة م���سلَّم ب���ھ، ولك���ن ھ���ذا یح���دث     

  .عند التواطؤ ، إما إن وقع بغیر تواطؤ فال حرج

                                                           

 .٢٦٧: البقرة )١(
 .٦٩٧/ ١:تفسیر ابن كثیر )٢(
 .٥٨/ ٣ :٢٠٧٨أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب البیوع، باب من أنظر معسرا، رقم )٣(
 .٣٠٩/ ٤:فتح الباري البن حجر  )٤(
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   رأي اث

ج���واز احت���ساب إس���قاط ال���دین ع���ن زك���اة الم���ال ھ���و األرج���ح؛   أرى أن الق���ول ب
وذل��ك لق��وة أدل��ة الفری��ق الث��اني ، وللج��واب ع��ن أدل��ة الجمھ��ور ، وألن ھ��ذا الق��ول ھ��و         

  .ما یتفق مع مقاصد الشریعة التي اھتمت بالمقاصد والمعاني ال األلفاظ والمباني

ة تتن����افى م����ع والجمھ����ور لم����ا وج����دوا ص����عوبة ف����ي تنفی����ذ ھ����ذا الق����ول احت����الوا  بحیل����
واعل���م أن أداء ال���دین ع���ن الم���ال ال���ذي   :" ق���ال الطحط���اوي.مقاص���د ال���شریعة ال���سمحة  

عن��ده ال ی��صح، والحیل��ة أن یعط��ي الم��دیون زكات��ھ، ث��م یأخ��ذھا ع��ن دین��ھ ، ول��و امتن��ع         
  .)١(" المدیون مدَّ یده وأخذھا؛ لكونھ ظفر بجنس حقھ فإن مانعھ رفعھ للقاضي

 ، )٢(ی���ضا اب���ن عاب���دین ف���ي حاش���یتھ وأق���رَّه علی���ھ       وم���ا ذك���ره الطحط���اوي ق���د نقل���ھ أ     
وُی��شكر لھ��ؤالء األئم��ة جھ��دھم ف��ي خدم���ة ال��دین وبی��ان األحك��ام ال��شرعیة ، ولك��ن م���ا           
ق���الوه یتن���افى ك���لَّ المناف���اة م���ع ال���شریعة ال���سمحة الت���ي أت���ت بمك���ارم األخ���الق ، ول���سنا   

  . في حاجة إلى الوصول إلى ھذا المضائق ویكفي األخذ بالقول الثاني

واالختی��ار ف��ي ھ��ذه الم��سألة م��شروط بع��دم احتی��ال ص��احب الم��ال؛ لزی��ادة ثروت��ھ ع��ن          
طری����ق إس����قاط ال����دین ، كم����ا انت����شر م����ن س����لوك بع����ض أص����حاب المعام����ل وبع����ض   
التج���ار م���ن تقلی���ل ن���سبة ال���ربح لجل���ب المزی���د م���ن العم���الء ، واعتب���ار الف���رق ب���ین            

 ھ��ذ احتی��ال م��ذموم ،   ال��سعر المعت��اد وب��ین ال��سعر بع��د التخف��یض م��ن زك��اة الم��ال؛ ألن      
ویتن���افى م���ع المق���صد م���ن الزك���اة،  وذل���ك ك���أن یك���ون س���عر التحلی���ل المعت���اد م���ائتي        
جنی���ھ ف���یعلن المعم���ل عل���ى أن التحلی���ل لدی���ھ بمائ���ة وخم���سین ، ویحق���ق بھ���ذا التخف���یض  
رواج��ا وإقب��اال ی��ربح م��ن ورائ��ة كثی��را، ث��م یق��وم باحت��ساب الف��رق ب��ین ال��سعر المعت��اد          

  !!!!!!  عنھ من زكاة مالھوبین السعر الذي أعلن

فھ��ذا احتی��ال م��ذموم، وال یج��وز احت��ساب ھ��ذا الف��رق م��ن زك��اة الم��ال حت��ى ول��و ك��ان           
  .المریض فقیرا؛ ألن صاحب المعمل قد استفاد ربحا ورواجا بھذا اإلسقاط

                                                           

 .٤٧٠: حاشیة الطحطاوي على مراقي الفالح ص )١(
 .٢٧١/ ٢:حاشیة ابن عابدین  )٢(
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  اطب اس

  ا ت اؤن أو ا ةزا م د

ورو   

وب���اء كورون���ا إل���ى الحاج���ة الماسَّ���ة لت���وفیر الم���ستلزمات الطبی���ة،       أدى تف���شي 
وأجھ������زة الت������نفس ال������صناعي، وأدوات التعق������یم، وُس������ُبل الحمای������ة لألطق������م الطبی������ة  
والمخ���الطین للم���صابین، وك���شف ھ���ذا الوب���اء ع���ن ض���عف األنظم���ة الطبی���ة ف���ي أكث���ر     

ي الوب����اء، دول الع����الم تق����دُّما، وب����ذلت ال����دول أق����صى إمكانیاتھ����ا لل����سیطرة عل����ى تف����ش 
وم����ع ھ����ذا فق����د ظ����ل العج����ز متزای����دا، وف����ي ذات الوق����ت ف����إن تكلف����ة الع����الج ف����ي          
المست����شفیات الخاص����ة ال ی����ستطیعھا إال األغنی����اء، وف����ي ھ����ذا المطل����ب نب����ین الحك����م      
ال���شرعي ف���ي دف���ع أم���وال الزك���اة للم���صابین والمؤس���سات الطبی���ة م���ن المست���شفیات أو    

، ویح���سن بن���ا قب���ل ال���شروع ف���ي    معام���ل التحلی���ل، وت���وفیر أجھ���زة الت���نفس ال���صناعي    
  :بیان الحكم الشرعي في ھذه المسألة تقریر الحقائق التالیة

 ق���د أجم���ع الفقھ���اء عل���ى أن م���صارف الزك���اة ثمانی���ة، وھ���ي الت���ي ج���اء تحدی���دھا      :أوال
ف���ي س���ورة التوب���ة ف���ي قول���ھ تع���الى ﴿ِإنََّم���ا ال���صََّدَقاُت ِلْلُفَق���َراِء َواْلَم���َساِكیِن َواْلَع����اِمِلیَن           

َھ����ا َواْلُمَؤلََّف����ِة ُقُل����وُبُھْم َوِف����ي الرَِّق����اِب َواْلَغ����اِرِمیَن َوِف����ي َس����ِبیِل اللَّ����ِھ َواْب����ِن ال����سَِّبیِل      َعَلْی
الت����ي تفی����د  " إنم����ا"، وذل����ك للتعبی����ر ب����ـ  )١(﴾ ََّفِری����َضًة ِم����َن اللَّ����ِھ َواللَّ����ُھ َعِل����یٌم َحِك����یٌم     

ق���ال أتی���ت ، ولم���ا ُروي ع���ن زی���اد ب���ن الح���ارث ال���صدائي رض���ي اهللا عن���ھ    )٢(الح���صر
 ق���ال فأت���اه رج���ل  - ف���ذكر ح���دیثا ط���ویال  -رس���ول اهللا ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم  فبایعت���ھ    

إن اهللا « فق����ال ل����ھ رس����ول اهللا ص����لى اهللا علی����ھ وس����لم  . أعطن����ى م����ن ال����صدقة: فق����ال
تع���الى ل���م ی���رض بحك���م نب���ي وال غی���ره ف���ى ال���صدقات حت���ى حك���م فیھ���ا ھ���و فجزأھ���ا       

   .)٣(»طیتك حقك ثمانیة أجزاء فإن كنت من تلك األجزاء أع

                                                           

 .٦٠: التوبة )١(
،وكشاف ١٧٣/ ٤:، ومغني المحتاج٢١٤/ ٢:، شرح مختصر خلیل للخرشي ٢٩٦/ ١:الحقائق تبیین  )٢(

  .٦: ص:، واإلجماع البن المنذر ٢٢٢/ ١:،واإلقناع في مسائل اإلجماع البن القطان٢٧١/ ٢:القناع 
، . ٣٥/ ١٦٣٢:٢ أخرجھ أبوداود في سننھ، كتاب الزكاة باب من یعطى من الصدقة وحد الغنى، رقم )٣(
األفریقي، وقد تكلم " عبد الرحمن بن زیاد بن أنعم"في إسناده : قال المنذري في مختصر سنن أبي داود  و

وأخرج��ھ ال��دارقطني ف��ي ال��سنن، كت��اب الزك��اة، ب��اب الح��ث عل��ى إخ��راج       . ٢٣١/ ٢": فی��ھ غی��ر واح��د 
/ ٤: الفط�ر ، وأخرجھ البیھقي في السنن الكبرى كتاب الزكاة، باب من قال تق�سم زك�اة          ١٣٧/ ٢: الصدقة

١٧٤. 
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  : بإمعان النظر في األصناف المستحقة للزكاة یتبین أنھا نوعان:ثانیا

محت����اٍج إل����ى الزك����اة لحاج����ة نف����سھ، ك����الفقراء، والم����ساكین، وف����ي الرق����اب          .١
  .والغارمین لقضاء دیونھم

كالعام���ل، والغ���ازي، والمؤلف���ة قل���وبھم، والغ���ارم    : م���ن یحت���اج إلی���ھ الم���سلمون   .٢
 .)١(إلصالح ذات البین 

: ال ی���ستحق األخ���ذ م���ن الزك���اة إال عن���د فق���ره، والن���وع الث���اني     : والن���وع األول
  یستحق األخذ من الزكاة مطلقا سواء أكان فقیرا أم ال؟   

 ج���اء التعبی���ر باس���تحقاق األص���ناف الثمانی���ة للزك���اة مختلف���ا، فج���اء ب���الالم ف���ي         :ثالث���ا
مفی���دة للمل���ك بع���ض األص���ناف وف���ي بع���ضھا ج���اء بف���ي ، وال���سر ف���ي التعبی���ر ب���الالم ال  

فق���د ج���اء ف���ي ص���نفین    " ِف���ي"وأم���ا التعبی���ر ب  . ف���ي أن أص���حابھا أش���خاص یملك���ون   
ف���ي الرق���اب، وف���ي س���بیل اهللا وال���سر ف���ي ھ���ذا أن الم���راد الجھ���ة أو األوص���اف    : وھم���ا

والم���صالح العام���ة للم���سلمین، ول���یس الم���راد األش���خاص، ولإلی���ذان ب���أنھم أرس���خ ف���ي       
  .)٢(استحقاق التصدق

ق��ائق، وب��النظر ف��ي واق��ع الح��ال وم��ا آل��ت ف��ال ُب��دَّ م��ن التفرق��ة ب��ین      وبع��د إق��رار ھ��ذه الح 
دف�����ع الزك�����اة للمؤس�����سات الطبی�����ة، ودفعھ�����ا للم�����صابین، وال ُب�����دَّ م�����ن التفرق�����ة ب�����ین   
المؤس�����سات االس�����تثماریة الت�����ي تھ�����دف لل�����ربح، والمؤس�����سات الخیری�����ة الت�����ي تق�����دم    

  .خدماتھا مجانا أو بأجر رمزي

  : دفع الزكاة للمصابین: أوال

صاب بالوب���اء یحت���اج لنفق���ات، ك���أجرة الطبی���ب، وثم���ن التحالی���ل الطبی���ة،        الم���
وثم���ن الع���الج، وھ���ذا الم���صاب إم���ا أن یك���ون غنی���ا، وإم���ا أن یك���ون فقی���را، ف���إن ك���ان    

ال  : "-ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم -غنی���ا ف���ال یح���ل إعط���اؤه م���ن زك���اة الم���ال ؛لق���ول النب���ى  
  .)٣(» حظ فیھا لغني، وال لقوى مكتسب 

االس���تطاعة لتح���صیل نفق���ات الع���الج، وھ���ذه االس���تطاعة ف���ي    : غنى ھن���ا، والم���راد ب���ال
  :واقع األمر نوعان

       اس����تطاعة مالی����ة؛ ب����أن یك����ون الم����صاب موس����ًرا ، ولدی����ھ االس����تطاعة عل����ى
  .تحصیل نفقات العالج على نفقتھ الخاصة

                                                           

 .١٤٨/ ٣: ـ والذخیرة للقرافي٧/٣٢٧المغني، البن قدامة،  )١(
 ٢٦١/ ١٠التفسیر المنیر للزحیلي  )٢(
 . سبق تخریج الحدیث)٣(
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      م����ن - بح����سب وظیفت����ھ -اس����تطاعة وظیفی����ة، ب����أن یك����ون الم����صاب متمكًن����ا 
  .ق التأمین الصحي الذي یتكفَّل بعالجھالحصول على العالج  عن طری

 ، وج���دیر )١(وھ���ذان ال���صنفان م���ن الن���اس ال یح���ل إعط���اؤھم م���ن زك���اة الم���ال باتف���اق     
بال����ذكر أن الم����راد باالس����تطاعة ھن����ا االس����تطاعة الت����ي ین����دفع بھ����ا الوب����اء وی����تمكن        
الم���صاب معھ���ا م���ن الع���الج ، ولی���ست اس���تطاعة الطع���ام وال���شراب ؛ ألن ك���ل ش���يء       

ان اإلن��سان موس��ر الح��ال، ل��ھ رات��ب یكفی��ھ، وس��یارة ی��ستقلُّھا ، لكن��ھ ال        بح��سبھ، فل��و ك��  
یق��در عل��ى نفق��ة الع��الج ، أو ك��ان موظف��ا خاض��عا للت��أمین ال��صحي لك��ن عن��د انتظ��اره          

  .  لدوره یتفاقم األلم فعندئذ یجوز إعطاؤه نفقات العالج من زكاة المال 

 اآلی���ة، وض���ابط الفق���ر  وإن ك���ان فقی���را فیج���وز إعط���اؤه م���ن زك���اة الم���ال لفق���ره ب���نصِّ   
ع���دم الق���درة عل���ى القی���ام بالحاج���ة األص���لیة، وال ش���ك أنَّ حاج���ة اإلن���سان إل���ى          : ھن���ا

  .العالج من حاجتھ األصلیة، بل ھي أولى من الطعام والشراب والمسكن

  :دفع الزكاة للمؤسسات الطبیة:  ثانیا

ھ���ا، أم���ا ع���ن دف���ع الزك���اة للمؤس���سات الطبی���ة م���ن أج���ل إن���شائھا، أو رف���ع كفاءت 
أو ش���راء األجھ���زة الطبی���ة ، وم���ا تحت���اج إلی���ھ م���ن م���وارد فھ���ذه الم���سألة یمك���ن بحثھ���ا    

  .من مصارف الزكاة" وفي سبیل اهللا" فیما فصَّلھ الفقھاء في مصرف 

  :تحریر محل النزاع بین الفقھاء

   ی���دخل فی���ھ اإلنف���اق عل���ى  " وف���ي س���بیل اهللا" أجم���ع الفقھ���اء عل���ى أن م���صرف
  .)٢(القتال في سبیل اهللا 

         اختل��ف الفقھ��اء ھ��ل ینح��صر ھ��ذا الم��صرف ف��ي القت��ال، أو ُیتوس��ع فی��ھ لی��شمل
  غیره من وجوه الخیر؟ 

                                                           

،وأس���نى ٣٤٧/ ١٨:، والبی���ان والتح���صیل  ٤٣/ ٢:، وب���دائع ال���صنائع ١٤/ ٣: المب���سوط للسرخ���سي  )١(
 .٢٧١/ ٢:،وكشاف القناع ٢٥١/ ١١:ي ،والمغن١٥١/ ٦:،ونھایة المحتاج ٣٩٣/ ١:المطالب 

، الذخیرة ٤٢٢/ ١ اإلشراف على نكت مسائل الخالف ٢٦٠/ ٣، ورد المحتار   ٧٣/ ٢ بدائع الصنائع    )٢(
 .١٠٧/ ٢، كشاف القناع ٦١٢/ ٢، الفروع ٣٢١/ ٢، روضة الطالبین ٤٢٦/ ٣، البیان ١٤٨/ ٣
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  .)١(وجاء اختالفھم على ثالثة أقوال رئیسة 

القت��ال فق��ط ، وھ��و ق��ول أب��ي      "  وف��ي س��بیل اهللا " أن الم��راد بقول��ھ تع��الى    :الق��ول األول
، )٤( وال����شافعیة )٣(كی����ة ، وم����ذھب المال)٢(یوس����ف واختی����ار المت����أخرین م����ن الحنفی����ة    

  .)٥(وإحدى الروایتین عن اإلمام أحمد 

، وھ���و ق���ول  " الغ���زو، والح���ج والعم���رة "  الم���راد بم���صرف س���بیل اهللا  :الق���ول الث���اني 
  .)٧( ومذھب الحنابلة )٦(محمد بن الحسن من الحنفیة 

 الم����راد بم����صرف وف����ي س����بیل اهللا جمی����ع الق����رب والطاع����ات الت����ي      :الق����ول الثال����ث 
: قول���ھ تع���الى :" ، ق���ال الكاس���اني )٨(؛ ب���شرط الحاج���ة إل���ى م���ال الزك���اة     یتع���دى نفعھ���ا 

﴾عب��ارة ع��ن جمی��ع الق��رب؛ فی��دخل فی��ھ ك��ل م��ن س��عى ف��ي طاع��ة اهللا          َّ﴿وف��ي س��بیل اهللا 
: ، وق���د ع���زاه القف���ال إل���ى بع���ض الفقھ���اء فق���ال      )٩(وس���بیل الخی���رات إذا ك���ان محتاج���ا  

تكف��ین الم��وتى،  أج��از بع��ض الفقھ��اء ص��رف ال��صدقات إل��ى جمی��ع وج��وه الخی��ر؛ م��ن          
" ﴾ ع���ام ف���ي الك���ل َّ﴿َوِف���ي َس���ِبیِل اللَّ���ھِ : وبن���اء الح���صون، وعم���ارة الم���ساجد؛ ألن قول���ھ  

، وال���شیخ )١١(، واخت���اره كثی���ر م���ن المت���أخرین، وم���نھم ال���سید محم���د رش���ید رض���ا    )١٠(
، وج���رى ب���ھ العم���ل ف���ي لجن���ة الفت���وى الرئی���سة ب���األزھر ال���شریف   )١٢(محم���ود ش���لتوت

  .)١٤(، ودار اإلفتاء المصریة )١٣(

                                                           

 بعضھم األقوال في المسألة إلى خمسة أق�وال ، وف�ي   تناول كثیر من الباحثین المعاصرین ھذه المسألة وأوصل        )١(
 .الحقیقة تعود ھذه األقوال إلى ثالثة أقوال ،والمنطلق الذي أتت منھ األقوال األخرى واحد 

 .٢٦٠/ ٣، ورد المحتار ٧٣/ ٢ بدائع الصنائع )٢(
 .١٤٨/ ٣، الذخیرة ٤٢٢/ ١ اإلشراف على نكت مسائل الخالف )٣(
 .٣٢١/ ٢ضة الطالبین ، رو٤٢٦/ ٣ البیان )٤(
 .١٠٧/ ٢، كشاف القناع ٦١٢/ ٢، والفروع ٣٢٦/ ٩ المغني )٥(
 .٢٦٠/ ٣، وحاشیة رد المحتار ٢/ ٧٣ بدائع الصنائع )٦(
 .١٠٧/ ٢، كشاف القناع ٦١٢/ ٢ الفروع )٧(
ھ على فبعضھم حمل" وفي سبیل اهللا"  اتجھ بعض المعاصرین اتجاھات متعددة انطالقا من التوسع في مصرف )٨(

اإلنفاق على الدعوة وطلب العلم، وبعضھم حملھ على المصالح العامة، وبعضھم حملھ على اإلنف�اق عل�ى اإلع�الم     
: ن�وازل الزك�اة ص  اإلسالمي ، وبناء المساجد في بالد األقلیات اإلسالمیة ، كما فعل بعض الب�احثین المعاص�رین            

  .٣٨مصرف في سبیل اهللا بین العموم والخصوص ، ٤٣٦
 . أن ھذه لیست أقواال مختلفة وإنما ھي صور متعددة لمفھوم واحد ، ولذا لم استكثر بسرد ھذه األقوالوأرى

 .٤٥/ ٢: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع )٩(
 .٨٧/ ١٦:  مفاتیح الغیب للرازي)١٠(
 .٥٠٤/ ١٠ تفسیر المنار )١١(
 .١٢٤ص :  اإلسالم عقیدة وشریعة  للشیخ محمود شلتوت)١٢(
  :م رابط٢٠١٩: ١٤/١٢شر الفتوى في المواقع اإلخباریة بتاریخ تم ن )١٣(

 https://www.elbalad.news/٤١٩٩٤٣٤ 
  :م رابط٢٧/٥/٢٠٠٨بتاریخ ٢٢٤٢فتوى رقم )١٤(

١=LangID&١٢٧٧٩=ID?aspx.ViewFatwa/ar/org.alifta-dar.www://tpsht 
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  :سبب الخالف بین الفقھاء في ھذه المسألة

یرج��ع االخ��تالف ب��ین الفقھ��اء ف��ي ھ��ذه الم��سألة إل��ى اخ��تالفھم ف��ي م��دلول قول��ھ تع��الى            
فم����ن حم����ل م����دلول ھ����ذه العب����ارة عل����ى المعھ����ود ف����ي الن����صوص  " وف����ي س����بیل اهللا" 

ق���صره عل���ى القت���ال، وم���ن نظ���ر إل���ى المعن���ى اللغ���وي والمق���صد م���ن ت���شریع ال���شرعیة 
  .اة حملھ على المصالح العامة للمسلمینالزك

  :األدلة

  :أدلة أصحاب القول األول

ف���ي " وف���ي س���بیل اهللا"اس���تدل الجمھ���ور عل���ى م���ا ذھب���وا إلی���ھ م���ن ح���صر م���صرف     
  :القتال بأدلة من القرآن والسنة والمعقول

َع���اِمِلیَن َعَلْیَھ���ا  ﴿ِإنََّم���ا ال���صََّدَقاُت ِلْلُفَق���َراِء َواْلَم���َساِكیِن َوالْ  :  ق���ال تع���الى :أوال م���ن الق���رآن 
َواْلُمَؤلََّف��ِة ُقُل��وُبُھْم َوِف��ي الرَِّق��اِب َواْلَغ��اِرِمیَن َوِف��ي َس��ِبیِل اللَّ��ِھ َواْب��ِن ال��سَِّبیِل َفِری��َضًة ِم��َن            

  .)١(﴾ َّاللَِّھ َواللَُّھ َعِلیٌم َحِكیٌم 

 أن س���بیل اهللا إذا أطل���ق ف���ي ع���رف ال���شرع ی���راد ب���ھ القت���ال     :وج���ھ الدالل���ة م���ن اآلی���ة 
  .)٢(جب حملھ علیھ؛ ألن ھذا ھو المعھود من إطالقات النصوص  فو

ال تح���ل ال���صدقة  : " ع���ن أب���ي س���عید الخ���دري رض���ي اهللا عن���ھ مرفوًع���ا   :وم���ن ال���سنة 
لغ�����اٍز ف�����ي س�����بیل اهللا، أو لعام�����ٍل علیھ�����ا، أو لغ�����ارٍم، أو لرج�����ل  : لغن�����ي، إال لخم�����سة

فأھ���داھا  اش���تراھا بمال���ة، أو لرج���ل ك���ان ل���ھ ج���ار م���سكین فت���صدق عل���ى الم���سكین،          
  .)٣(" المسكین للغني 

 أن��ھ ذك��ر م��نھم الغ��ازي، ول��یس ف��ي األص��ناف الثمانی��ة م��ن ُیعط��ى باس��م        :وج��ھ الدالل��ة 
ف����دل عل����ى أن الم����راد ب����ھ  " وف����ي س����بیل اهللا " الغ����زاة إال ال����ذین نعط����یھم م����ن س����ھم  

  .الغزاة

                                                           

 .٦٠:  التوبة)١(
 .٤٦/ ٢: بدائع الصنائع )٢(
. ١٦٣٥:  أخرجھ أبو داود في س�ننھ، كت�اب الزك�اة، ب�اب م�ن یج�وز ل�ھ أخ�ذ الزك�اة وھ�و غن�ي، ب�رقم                    )٣(

، وأحم�د ف�ي م�سنده    ٦٠٤: ب�رقم ومالك في الموطأ، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة وَمن یجوز ل�ھ أخ�ذھا        
٥٦/ ٣ . 
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  : ومن المعقول

   وف���ي "أن اهللا تع���الى ح���دد الم���صارف الثمانی���ة بأوص���افھم، ول���و ُف���سِّر م���صرف
ب���العموم ل���شمل جمی���ع األص���ناف؛ إذ كلھ���ا ف���ي س���بیل اهللا، وحینئ���ذ      " س���بیل اهللا

  .)١(یبطل الحصر والتحدید

         أن��ھ ل��م ی��رد نق��ل ع��ن النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  وال ع��ن ال��صحابة باإلنف��اق
  .على المصالح العامة من الزكاة ، بل كان اإلنفاق علیھا من بیت المال

  :أدلة القول الثاني

" وف����ي س����بیل اهللا" ص����حاب الق����ول الث����اني ال����ذین ذھب����وا إل����ى أن م����صرف اس����تدل أ
  :بما یلي"الغزو والحج والعمرة " یراد بھ 

 قال���ت ج���اء َأُب���و َمْعِق���ٍل َحاج���ا َم���َع َرُس���وِل اللَّ���ِھ – رض���ي اهللا عنھ���ا - ع���ن أم معق���ل - ١
ُت َأنَّ َعَل��يَّ َحجَّ��ًة َوَأنَّ ِعْن��َدَك   َق��ْد َعِلْم�� :ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم ، َفَلمَّ��ا َق��ِدَم َقاَل��ْت ُأمُّ َمْعِق��ٍل     

َفَق��اَل َلَھ��ا ِإنَّ��ِك َق��ْد َعِلْم��ِت َأنِّ��ي َق��ْد َجَعْلُت��ُھ ِف��ي َس��ِبیِل اللَّ��ِھ          .  َبْك��ًرا َف��َأْعِطِني َفْل��َأُحجَّ َعَلْی��ھِ   
نِّي ُمَكلَِّم��ٌة النَِّب��يَّ  َقاَل��ْت َف��إِ . َقاَل��ْت َف��َأْعِطِني ِص��َراَم َنْخِل��َك َق��اَل َق��ْد َعِلْم��ِت َأنَّ��ُھ ُق��وُت َأْھِل��ي      

ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  َوَذاِكَرُت��ُھ َل��ُھ َق��اَل َفاْنَطَلَق��ا َیْم��ِشَیاِن َحتَّ��ى َدَخَل��ا َعَلْی��ِھ َق��اَل َفَقاَل��ْت            
ُھ َل��ُھ َی��ا َرُس��وَل اللَّ��ِھ ِإنَّ َعَل��يَّ َحجَّ��ًة َوِإنَّ ِل��َأِبي َمْعِق��ٍل َبْك��ًرا َق��اَل َأُب��و َمْعِق��ٍل َص��َدَقْت َجَعْلُت��         

  .)٢(ِفي َسِبیِل اللَِّھ َقاَل َأْعِطَھا َفْلَتُحجَّ َعَلْیِھ َفِإنَُّھ ِفي َسِبیِل اللَِّھ

عل���ى الح���ج " س���بیل اهللا "  دلَّ ھ���ذا الح���دیث عل���ى إط���الق  :وج���ھ الدالل���ة م���ن الح���دیث 
فیك��ون اإلنف��اق عل��ى الح��ج م��ن اإلنف��اق ف��ي س��بیل اهللا وھ��ذا یقت��ضي ج��واز دف��ع الزك��اة        

  .فیھ  

  :ارومن اآلث

أن عب���داهللا ب���ن عم���ر رض���ي اهللا عنھم���ا س���ئل َع���ِن اْم���َرَأٍة َأْوَص���ْت ِبَثَل���اِثیَن ِدْرَھًم���ا ِف���ي    
  .)٣(»َأَما ِإنَُّھ ِمْن ُسُبِل اللَِّھ«: َأُتْجَعُل ِفي اْلَحجِّ؟ َفَقاَل: َسِبیِل اللَِّھ، َفِقیَل َلُھ

                                                           

 .٣٦ص: وفي سبیل اهللا بین العموم والخصوص"مصرف  )١(
، وأب�وداود ف�ي س�ننھ، كت�اب المناس�ك، ب�اب العم�رة        ٧١/ ٤٥ :٢٧١٠٧ أخرجھ  أحم�د ف�ي م�سنده رق�م     )٢(

 ُم�ْسِلٍم،  َھ�َذا َح�ِدیٌث َص�ِحیٌح َعَل�ى َش�ْرطِ         :  وقال ١٧٧٤،والحاكم في المستدرك رقم   ١٥٠/ ٢ :٩٠٨٨: برقم
 .٦٥٦/ ١" :َوَلْم ُیَخرَِّجاُه 

 .٧٢٣:  األموال للقاسم بن سالم ص)٣(
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  :  القول الثالثأدلة

وف��ي س��بیل   " إلی��ھ م��ن حم��ل م��صرف    اس��تدل أص��حاب الق��ول الثال��ث عل��ى م��ا ذھب��وا       
اهللا عل���ى عم����وم م���صالح الم����سلمین عن����د الحاج���ة إلیھ����ا بأدل����ة م���ن ال����سنة والمقاص����د     

  :والمعقول

  :  فمن السنة 

 ودى ص���حابیا ل���م یع���رف قاتل���ھ م���ن إب���ل ال���صدقة  - ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم  -أن النب���ي 
ا إل��ى خیب��ر،  ، فع��ن س��ھل ب��ن أب��ي حثم��ة األن��صاري رض��ي اهللا عن��ھ، أن نف��ًرا انطلق��و        

 -فك���ره رس���ول اهللا  : فتفرق���وا فیھ���ا، فُوِج���د أح���دھم قتیًل���ا، وس���اق الح���دیث، وق���ال فی���ھ       
  .)١( أن یبطل دمھ، فوداه مائة من إبل الصدقة-صلى اهللا علیھ وسلم  

 أن��ھ إذا ج��از دف��ع الزك��اة ف��ي دی��ة قتی��ل َدْفًع��ا للن��زاع، م��ن أج��ل المحافظ��ة       :وج��ھ الدالل��ة 
ج��واُز ص��رفھا للمحافظ��ة عل��ى أم��ن الن��اس وحی��اتھم ف��ي      عل��ى األم��ن، فم��ن ب��اٍب أول��ى    

  .)٢(الدولة اإلسالمیة، ورعایة مصالحھم العامة

  :المقاصد من و

 ت��شریع الزك��اة رعای��ُة وإقام��ُة الكلی��ات الخم��س م��ن حف��ظ ال��دین وحف��ظ          أن الغای��ة م��ن 
ال��نفس وحف��ظ الن��سل وحف��ظ العق��ل وحف��ظ الم��ال، فاإلس��ھام ف��ي حف��ظ ال��نفس بالت��داوي            

إن أداء الزك���اة م���ن ب���اب :" راض م���ن مقاص���د الزك���اة، ق���ال الكاس���اني الحنف���يم���ن األم���
إعان���ة ال���ضعیف وإغاث���ة اللھی���ف وإق���دار الع���اجز وتقویت���ھ عل���ى أداء م���ا افت���رض اهللا        
ع������ز وج������ل علی������ھ م������ن التوحی������د والعب������ادات، والوس������یلُة إل������ى أداء المف������روض،      

  .)٣(مفروٌض

  : ومن المعقول

 یج���وز ق���صره عل���ى بع���ض أف���راده إال ب���دلیل      ع���ام، ف���ال " وف���ي س���بیل اهللا  " أن لف���ظ 
  .)٤(صحیح، وال دلیل على ذلك 

وف���ي "  أرى أن الق���ول المخت���ار ھ���و الق���ول الثال���ث وھ���و أن م���صرف  :ال���رأي المخت���ار
ی���شمل الم���صالح العام����ة ؛ب���شرط  أال یق���وم بھ����ا م���صادر أخ���رى لإلنف����اق       " س���بیل اهللا 

  .علیھا من غیر أموال الزكاة 
                                                           

،وم���سلم، كت���اب الق���سامة   ٩/ ٩: ٦٨٩٨:  البخ���اري، كت���اب ال���دیات، ب���اب الق���سامة، ب���رقم      أخرج���ھ)١(
 .١٢٩٤/ ٣: . واللفظ لمسلم١٦٦٩: والمحاربین والقصاص والدیات، باب القسامة، برقم

 .٤٤١:  نوازل الزكاة ص)٢(
 .٣/ ٢:بدائع الصنائع  )٣(
 .٥٢مصرف وفي سبیل اهللا بین العموم والخصوص، ص  )٤(
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ف���ي القت���ال فتطبیق���ھ   " وف���ي س���بیل اهللا  " ح���صر م���صرف  أم���ا رأي جمھ���ور الفقھ���اء ب  
ف��ي ھ��ذا الزم��ان غی���ر س��ائغ؛ ألن اإلنف��اق عل��ى القت���ال ص��ارت لھ��ا میزانی��ات خاص���ة          

  .ووزارات مستقلة ولیس بحاجة إلى أموال الزكاة

  :وأما القول الثاني القائل باإلنفاق على الحج والعمرة فمحل نظر لما یلي

 إنما في الوقف حدیث أم معقل لیس في الزكاة و.  

         باس���تقراء مقاص���د ال���شریعة ف���ي الزك���اة یتب���ین أن الزك���اة ت���صرف إل���ى
أح������د رجل������ین؛ محت������اج إلیھ������ا ك������الفقراء والم������ساكین وف������ي الّرق������اب    
والغ����ارمین لق����ضاء دی����ونھم، أو َم����ن یحت����اج إلی����ھ الم����سلمون كالعام����ل       
والغ���ازي والمؤلَّ���ف والغ���ارم إلص���الح ذات الب���ین، والح���ج م���ن الفقی���ر ال    

م���سلمین فی���ھ، وال حاج���ة بھ���م إلی���ھ، وال حاج���ة ب���ھ أی���ًضا إلی���ھ؛ ألن  نف���ع لل
الفقی����ر ال ف����رض علی����ھ فی����سقطھ، وال م����صلحة ل����ھ ف����ي إیجاب����ھ علی����ھ،      
وتكلیف���ھ م���شقة ق���د رفعھ���ا اهللا عن���ھ ، وخف���ف عن���ھ إیجابھ���ا، وت���وفیر ھ���ذا    
الق����در عل����ى ذوي الحاج����ة م����ن س����ائر األص����ناف أو دفع����ھ ف����ي م����صالح   

  .)١(المسلمین أولى 

عل����ى " وف����ي س����بیل اهللا  " عل����ى م����ا س����بق ترجیح����ھ م����ن حم����ل م����صرف      وبن����اء 
الم����صالح العام����ة الت����ي تحت����اج إل����ى اإلنف����اق علیھ����ا ، وال یق����وم بھ����ا م����صدر غی����ر    

  :الزكاة نستنتج ما یلي

ھ�����ذه المست�����شفیات لھ�����ا مخص�����صات مالی�����ة م�����ن   :  المست�����شفیات الحكومی�����ة  - أ
تابع���ة ل���وزارة الموازن���ة العامَّ���ة للدول���ة، س���واء أكان���ت مست���شفیات جامعی���ة، أم   

ال����صحة، وھ����ذه المست����شفیات بع����د إنف����اق المخص����صات المالی����ة المق����رَّرة لھ����ا 
م���ن وزارة المالی���ة یج���وز اإلنف���اق علیھ���ا م���ن زك���اة الم���ال ، س���واء توجَّھ���ت         
الزك����اة إلن����شاء المب����اني، أو رف����ع كف����اءة الموج����ود منھ����ا، أو ش����راء األجھ����زة 

 الطبی��ة لممارس��ة عملھ��ا   الطبی��ة، أو وس��ائل التعق��یم، أو ش��راء م��ا یل��زم لألطق��م     
بكف���اءة، ولحم���ایتھم م���ن خط���ورة الوب���اء ، وعن���د اإلنف���اق علیھ���ا یب���اح للجمی���ع    

  .سواء كان غنیا أو فقیرا االنتفاع بھا

ف����ي ض����وء م����ا س����بق ترجیح����ھ م����ن التوس����ع ف����ي  : المراك����ز الطبی����ة الخیری����ة  - ب
م���صرف ف���ي س���بیل اهللا وم���ا یتف���ق م���ع مقاص���د ال���شریعة الت���ي أك���دَّت عل���ى          

ل��نفس، فإن��ھ یج��وز توجی��ھ زك��اة الم��ال إل��ى المراك��ز الطبی��ة ف��ي        الحف��اظ عل��ى ا 
  .حال ما إذا كان مرخَّصا لھا بعالج مصابي كورونا

الجھ�����ات االس�����تثماریة الت�����ي تھ�����دف إل�����ى ال�����ربح كالمست�����شفیات الخاص�����ة          - ت
وش���ركات األدوی���ة وش���ركات األجھ���زة الطبی���ة ال ت���ستحق األخ���ذ م���ن أم���وال        

  .الزكاة

                                                           

 . بتصرف ٣٢٩/ ٩ المغني )١(
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  ساملبحث اخلام

  رونا على األحكام الفقهية املتعلقة باحلج أثر جائحة كو

  

  :وفیھ خمسة مطالب

  .أداء الحج في ظل الوباء: المطلب األول

اإلح����صار ب����سب تعلی����ق العم����رة، أو ع����دم تحق����ق ض����وابط   : المطل����ب الث����اني
 .أداء المناسك

  .اشتراط التحلل من اإلحصار عند اإلحرام: المطلب الثالث

 .اء اإلحرام للرجال والنساءارتداء الكمامة أثن: المطلب الرابع

  .مناسك الحج وإمكانیة تطبیق اإلجراءات االحترازیة: المطلب الخامس
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  اطب اول

                             ورو ءظل و  أداء ا  

م وجائح����ة كورون����ا ال ٢٠٢٠ -ھ����ـ ١٤٤١ی����أتي موس����م الح����ج ف����ي ھ����ذا الع����ام   
 إل���ى لق����اح ن����اجع لھ���ذا الفی����روس الخطی����ر،   ت���زال ف����ي ذروتھ����ا ، ول���م تھت����د الب����شریة  

ویت��ساءل الكثی��رون ع��ن أداء من���سك الح��ج ف��ي ظ��ل ھ���ذه الظ��روف، ولم��ا ك��ان الحك���م          
عل���ى ال���شيء فرع���ا ع���ن ت���صوُّره، ف���ال ُب���دُّ م���ن التع���رُّض لحقیق���ة ھ���ذا الوب���اء، وم���دى     

  .تأثیره على الشعائر المتعلقة بالحج

 ُب����دَّ م����ن إدراك وللوص����ول إل����ى معرف����ة الحك����م ال����شرعي ب����شكل ص����حیح ف����ال   
منزل���ة الح���جِّ وم���ا ُیمثُِّل���ھ ف���ي اإلس���الم، كم���ا ال ُب���دَّ م���ن معرف���ة رأي المتخص���صین ف���ي   

  .اآلثار المترتبة على أداء الحج حتى ال َیشطَّ الرأي باإلفراط أو التفریط

  : منزلة الحجِّ في اإلسالم: أوال

 اهللا الح���ج رك���ن م���ن أرك���ان اإلس���الم، وش���عیرة م���ن ش���عائره الظ���اھرة، افترض���ھ  
: س��بحانھ وتع���الى عل���ى الم���سلم م���رة واح���دة ف���ي العم���ر عن���د اإلس���تطاعة ، ق���ال تع���الى  

 كم���ا أم���ر بتعظیم���ھ فق���ال )١(﴾َّ﴿َوِلّل��ِھ َعَل���ى النَّ���اِس ِح���جُّ اْلَبْی���ِت َم���ِن اْس���َتَطاَع ِإَلْی���ِھ َس���ِبیًال  
  .)٢(﴾ َُّقُلوِب تعالى ﴿ َذِلَك َوَمْن ُیَعظِّْم َشَعاِئَر اللَِّھ َفِإنََّھا ِمْن َتْقَوى اْل

وق��د جع��ل اهللا تب��ارك وتع��الى بق��اء من��سك الح��جَّ أمان��ا لألم��ة، ق��ال تع��الى ﴿َجَع��َل           
أي :  ِقَیاًم����ا ِللنَّ����اِس: ، ق����ال المف����سرون)٣(﴾ َّاللَّ����ُھ اْلَكْعَب����َة اْلَبْی����َت اْلَح����َراَم ِقَیاًم����ا ِللنَّ����اسِ  

: ﴾َّمعن���ى ﴿قیام���ا لِّلنَّ���اِس:  ل���ب، وق���ال مك���ي ب��ن أب���ي طا )٤(َص��َلاًحا َوَمَعاًش���ا ِل���َأْمِن النَّ���اسِ 
ب���الحج َی���ْسَلُمون م���ن اس���تعجال العقوب���ات، وق���ال بع���ض العلم���اء ل���و ت���رك الن���اس       : أي

، وال���راجح م���ن أق���وال المف���سرین أن الم���راد بالن���اس  )٥(الح���ج عام���ًا واح���دًا م���ا أنِظ���روا 
  .)٦(مطلق الناس في الجاھلیة وفي اإلسالم 

                                                           

 .٩٧سورة آل عمران ، اآلیة )١(
 .٣٢سورة الحج آیة )٢(
 .٩٧: المائدة )٣(
 .٣٢٥/ ٦:تفسیر القرطبي  )٤(
 .١٨٨٤/ ٣:الھدایة الى بلوغ النھایة  )٥(
 .٩٢/ ١١:تفسیر الطبري  )٦(
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ك��د ھ��ذا المعن��ى بم��ا ثب��ت ع��ن أب��ي س��عید     فبق��اء ش��عیرة الح��ج أم��اٌن للب��شریة، ویتأ  
ل���یحجن البی���ت  «: الخ���دري رض���ي اهللا عن���ھ، ع���ن النب���ي ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم  ق���ال     

  .)١(»ال تقوم الساعة حتى ال ُیحجَّ البیت«: ، وعن شعبة قال»ولیعتمرن 

  : رأي األطباء في أداء الشعائر التعبدیة، ومنھا الحج: ثانیا

 انت���شاره، عب���ر ال���رذاذ المتط���ایر م���ن    تكم���ن خط���ورة ھ���ذا الوب���اء ف���ي س���رعة   
 منظم���ة الف���م ، أو ال���تالمس، أو الت���داول عل���ى األغ���راض الم���شتركة، وق���د أص���درت       

  :الصحة العالمیة توصیاتھا بخصوص أداء الشعائر التعبدیة والتي منھا

  .أن تكون الشعیرة التعبُّدیة في الساحات الواسعة التي تحظى بتھویة جیدة .١

  . األفراد بمسافة متر على األقل من كل جھةالحفاظ على التباعد بین .٢

ع����دم اس����تخدام األغ����راض الم����شتركة، ب����أن ی����صلي ك����ل ف����رد عل����ى س����جادة      .٣
  .خاصة بھ 

أن ی����تم اس����تثناء كب����ار ال����سن ، وم����ن ل����دیھم نق����ص ف����ي المناع����ة م����ن أداء           .٤
  .الشعائر

  .  تقلیل مدة الشعیرة ما أمكن .٥

  .)٢(ة من ھذا الوباءالتنبیھ إلى أخذ اإلجراءات االحترازیة وأسالیب الوقای .٦

وم��ن ف��ضل اهللا تع��الى ورحمت��ھ أن المناس��ك الت��ي لھ��ا زم��ان مح��دد ف��ي م��واطن          
مك����شوفة ال ی����شترط فیھ����ا البق����اء ط����ول الوق����ت، ب����ل یكف����ي المك����ث بھ����ا ف����ي زم����ان    
اإلج����زاء ق����در أداء ركعت����ین ، وبالت����الي فإن����ھ ی����سھل فیھ����ا تطبی����ق اإلج����راءات الت����ي    

الط���واف وال���سعي ف���یمكن وض���ع ال���ضوابط أوص��ت بھ���ا منظم���ة ال���صحة العالمی���ة، أم���ا  
  .التي تحول دون التكدس فیھما ال سیما مع امتداد زمانھما

وبن��اء عل��ى م��ا س��بق، وبمراع��اة طبیع��ة ال��شعیرة وأھمیتھ��ا، م��ع مراع��اة طبیع��ة          
الوب����اء یتب����ین أن ال����صواب إقام����ة الح����ج م����ع األخ����ذ ب����اإلجراءات االحترازی����ة الت����ي     

  .ار العدوى دون انتش– بإذن اهللا تعالى –تحول 

                                                           

 البخاري في صحیحھ، كتاب الحج، ب�اب ق�ول اهللا تع�الى جع�ل اهللا الكعب�ة البی�ت الح�رام قیام�ا                 أخرجھ )١(
 .١٤٩/ ٢ :١٥٩٣للناس ، رقم 

  :م ، رابط٢٠/٤/٢٠٢٠:  موقع األمم المتحدة ، وقد نشرت ھذه الضوابط بتاریخ)٢(
https://news.un.org/ar/story/٢٠٢٠/٠٤/١٠٥٣٥٠٢. 
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  :وھذه الضوابط ھي

 ل����ضمان س����المة الحج����یج ك����شرط   BCRإج����راء التحالی����ل الطبی����ة ،وم����سحة   .١
 .ألداء منسك الحج ھذا العام

  .منع كبار السن ، ومن یعانون من أمراض نقص المناعة .٢

االلت���زام ب����اإلجراءات االحترازی����ة الت����ي توص����ي بھ����ا وزارة ال����صحة، ومنھ����ا   .٣
  .ناسك، ومتابعة التعقیم والتطھیرقیاس درجة الحرارة عند مداخل الم

تخفی���ف األع���داد بم���ا ی���سمح بالتباع���د ب���ین الحج���یج ، وُیمكِّ���ن األطق���م الطبی���ة ،     .٤
  .واألجھزة اإلداریة من تقدیم الرعایة والخدمة لحجاج بیت اهللا الحرام

  :وقد ُبِني االختیار في ھذه المسألة على ما یلي

یج���وز الت���رخص ف���ي تركھ���ا  أن الح���ج عب���ادة عظیم���ة، والعب���ادات العظیم���ة ال    .١
العب���ادات م���شتملة عل���ى م���صالح : "إال عن���د ال���ضرورة الق���صوى، ق���ال القراف���ي

العب���اد ومواھ���ب ذي الج���الل وس���عادة األب���د ف���ال یلی���ق تفویتھ���ا بم���سمى الم���شقة   
  .)١(مع یسارة احتمالھا

الح��ج م��ن ش��عار مل��ة اإلس��الم، وم��ا ك��ان ك��ذلك ف��ال یج��وز تعطیل��ھ، كم��ا ق��ال              .٢
  .)٢(الشیرازي

أن من����ع : ووج����ھ االس����تدالل بھ����ذه القاع����دة  : رات تب����یح المحظ����ورات ال����ضرو .٣
الن��اس م��ن الط��واف وأداء من��سك الح��ج ح��رام؛ لم��ا ثب��ت م��ن ح��دیث جبی��ر ب��ن         

ی���ا «: ق���ال رس���ول اهللا ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم    : مطع���م رض���ي اهللا عن���ھ  ق���ال  
بن���ي عب���د من���اف؛ ال تمنع���وا أح���دا ط���اف بھ���ذا البی���ت وص���لى أی���ة س���اعة ش���اء   

، إال أن ھ���ذا الح���رام ق���د دفع���ت إلی���ھ ض���رورة الحف���اظ   )٣(» نھ���ارم���ن اللی���ل وال
  .على النفس

ووج���ھ االس���تدالل بھ���ذه القاع���دة أن خ���شیة انت���شار      : ال���ضرورة ُتق���دَّر بق���درھا   .٤
الع����دوى ض����رورة، لك����ن ھ����ذه ال����ضرورة یمك����ن تفادیھ����ا عب����ر اإلج����راءات       

                                                           

 .١٢٠/ ١:الفروق للقرافي  )١(
 .١٠٧/ ١:المھذب في فقة اإلمام الشافعي للشیرازي  )٢(
أخرجھ الترمذي في سننھ كتاب الصوم، باب ما جاء في الصالة بعد العصر وبعد الصبح لمن یطوف  )٣(

ن ماجة في سننھ كتاب إقامة ال�صالة، وال�سنة فیھ�ا،       ، واب ٢٢٠/ ٣:حدیث حسن صحیح  : وقال   ٨٦٨رقم  
  . واللفظ البن ماجھ٣٩٨/ ١ :١٢٥٤باب ما جاء في الرخصة في الصالة بمكة في كل وقت ، رقم
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ة االحترازی��ة الت��ي أرش��دت إلیھ��ا منظم��ة ال��صحة العالمی��ة، وھ��ذا یتحق��ق بإقام��        
  . شعیرة الحج بأعداد تسمح بتطبیق ھذه اإلجراءات بیسر وسھولة

ووج���ھ االس���تدالل بھ���ذه القاع���دة أن   : المق���دور علی���ھ ال ی���سقط ب���المعجوز عن���ھ    .٥
أداء الح���ج ف���ي ظ���ل ھ���ذا الوب���اء بال���شكل المعت���اد ف���ي ك���ل ع���ام معج���وز عن���ھ      
لل���ضرر المتوق���ع م���ن انتق���ال الع���دوى، وم���ع ذل���ك ف���یمكن تف���ادي ھ���ذا ال���ضرر    

ق تطبی����ق اإلج����راءات االحترازی����ة، فتق����ام ال����شعیرة م����ع تخفی����ف     ع����ن طری���� 
  .األعداد بما یسمح بتطبیق ھذه اإلجراءات

، وق��د أثن��ى ف��ضیلة اإلم��ام األكب��ر عل��ى     )١(وھ��ذا م��ا اتخذت��ھ المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة     
ھ���ذا الق���رار الحك���یم وتلقت���ھ جمی���ع المؤس���سات ودور اإلفت���اء وعلم���اء األم���ة ب���القبول          

)٢(.  

  : بالوباء فتحرم علیھ مخالطة الناس؛ لما یليومن أصیب

 ص��لى اهللا علی��ھ  -ق��ال رس��ول اهللا  :   ق��ال - رض��ي اهللا عن��ھ  -ع��ن أب��ي ھری��رة   .١
  . )٣(" ال ُیوردنَّ ُممرض على مصح" -وسلم  

أن النب����ي ص����لى اهللا علی����ھ وس����لم  نھ����ى ع����ن    : ووج����ھ الدالل����ة م����ن الح����دیث  
 الع���دوى لغی���ره، مخالط���ة الم���صاب بم���رض م���ن األم���راض الت���ي تنتق���ل عب���ر   

والنھ��ي یفی��د التح��ریم، الس��یما م��ع ھ��ذا الوب��اء ال��ذي تخف��ى طبیعت��ھ وتن��تج ع��ن         
 . مخالطة المصاب لغیره كوارث ومضاعفات قد یصعب التغلب علیھا

َع��ِن اْب��ِن َأِب��ي ُمَلْیَك��َة، َأنَّ ُعَم��َر ْب��َن اْلَخطَّ��اِب َم��رَّ ِب��اْمَرَأٍة َمْجُذوَم��ٍة َوِھ��َي َتُط��وُف        .٢
َی����ا َأَم����َة اِهللا، َال ُت����ْؤِذي النَّ����اَس، َل����ْو َجَل����ْسِت ِف����ي َبْیِت����ِك،     : ، َفَق����اَل َلَھ����ا ِباْلَبْی����ِت

ِإنَّ الَّ��ِذي َك��اَن َنَھ��اِك َق��ْد َم��اَت،     : َفَجَل��َسْت، َفَم��رَّ ِبَھ��ا َرُج��ٌل َبْع��َد َذِل��َك، َفَق��اَل َلَھ��ا       
 .)٤(ًتا َما ُكْنُت ُألِطیَعُھ َحیا َوَأْعِصَیُھ َمیِّ: َفاْخُرِجي، َفَقاَلْت

فعم����ر رض����ي اهللا عن����ھ ق����د وھب����ھ اهللا تع����الى فق����ھ مقاص����د ال����شریعة والت����ي       
 .اعتبرت الحفاظ على النفس والغیر من أجل مقاصدھا

                                                           

  :رابط. م٢٠٢٠یونیو ٢٢ -ھـ ١٤٤١ من ذي القعدة ١: االثنین :  جریدة الشرق األوسط بتاریخ)١(
%D٨٪A٨٪D٨٣٪٩٪D%AB٢٪C/%٢٣٤٨٩٤١/article/home/com.aawsat://https

٨٪٩D%AB٢٪C 
  : موقع الیوم السابع بتاریخ ، رابط)٢(

D%AD٨٪D١٪B٨٪D%AA٨٪D/%٢٠٢٠/٦/٢٣/story/com.٧youm.www://https 
  .٥٧٧١ رقم الحدیث ١٢٣٨صحیح البخاري كتاب الطب باب  ال ھامة  ، ص ) ٣(
 ٥٦٧/ ١ موطأ اإلمام مالك روایة یحیى بن یحیى اللیثي )٤(
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ب اطا  

   ن أداء اك)١(ار                             

ق���د اتخ���ذت المملك���ة العربی���ة ال���سعودیة ف���ي ی���وم األربع���اء التاس���ع م���ن ش���ھر           
م  ق��رارا بتعلی���ق  ٢٠٢٠ھ��ـ المواف��ق للراب��ع م��ن ش��ھر م��ارس س��نة        ١٤٤١رج��ب س��نة   

، وق���د ترت���ب )٢(العم���رة مؤقت���ا ك���إجراء احت���رازي للوقای���ة م���ن وب���اء كورون���ا الم���ستجد   
عل���ى ھ���ذا الق���رار من���ع ع���دد كبی���ر م���ن المعتم���رین م���ن الوص���ول إل���ى البی���ت الح���رام      

اتخ����ذت المملك����ة ق����راًرا  ألداء ن����سك العم����رة بع����د ارت����دائھم لمالب����س اإلح����رام، كم����ا    
بإقام���ة الح���ج ھ���ذا الع���ام بأع���داد مح���دودة، وق���د تظھ���ر أع���راض اإلص���ابة عل���ى بع���ض   
الحج���اج بع���د تلبُّ���سھ ب���اإلحرام ، وف���ي ھ���ذا المطل���ب أتع���رض لبی���ان الحك���م ال���شرعي         

  .لمن ُمِنع من إتمام النسك

  : تحریر محل النزاع

و نف����ال یج����ب اتف����ق الفقھ����اء عل����ى أن الن����سك حج����ا ك����ان أو عم����رة فرض����ا ك����ان أ -١
  . إتمامھ بمجرد الشروع فیھ

اتف����ق الفقھ����اء عل����ى أن م����ن ُمِن����ع م����ن أداء الح����ج أو العم����رة قب����ل ال����شروع ف����ي     -٢
  . اإلحرام أنھ ال شيء علیھ 

اتف���ق الفقھ���اء عل���ى أن م���ن أح���صر ع���ن الن���سك فرض���ا ك���ان أو نف���ال، ورج���ع م���ن    -٣
 .)٣(غیر أداء النسك أن علیھ قضاء ھذا النسك

  :بیان محل النزاع

ف العلم���اء ف���یمن حب���سھ الم���رض ع���ن أداء المناس���ك، ھ���ل ھ���و مح���صر أم ال،        اختل���
  :وذلك على قولین

  إن الح���صر یك���ون بك���ل ش���يء یح���بس ع���ن الكعب���ة س���واء ك���ان ع���دًوا أو  :الق���ول األول
مرًض���ا، أو ھالك���ا للنفق���ة، والمح���صر ل���ھ التحل���ل م���ن اإلح���رام، وھ���و ق���ول الحنفی���ة،        

                                                           

رح حاش��یة الجم��ل عل��ى ش��.المن��ع م��ن إتم��ام الن��سك، ابت��داء أو دوام��ا، ك��ال أو بع��ضا  : اإلح��صار ھ��و  )١(
 .٥٤١/ ٢:المنھج 

 :ھ�����������ـ راب�����������ط٩/٧/١٤٤١: موق�����������ع وكال�����������ة األنب�����������اء ال�����������سعودیة ، بت�����������اریخ  )٢(
٢٠٤٢٧٨٤/sa.gov.spa.www://https  

بدایة المجتھد ،و ٢٢٦/ ٢:،و بدائع الصنائع٣٩٢/ ١:تحفة الفقھاء   :  ینظر في مصادر ھذه اإلجماعات     )٣(
مغن���ي  ،و٥١١/ ١:أس���نى المطال���ب  ،و٥٩٣/ ٢:ش���رح الزرق���اني عل���ى مخت���صر خلی���ل     و،١٣٣/ ٢:

 .٢٤٦/ ١:، اإلقناع في مسائل اإلجماع ٢٥٣/ ٥:الفروع وتصحیح الفروع  ، و٣٠٠/ ٢:المحتاج 
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، وھ���و ق���ول جماع���ة  )١(الظاھری���ةوروای���ة ألحم���د خ���الف الم���شھور عن���ھ، وھ���و ق���ول    
م����ن ال����صحابة والت����ابعین، م����نھم اب����ن م����سعود، واب����ن الزبی����ر، وعلقم����ة، وس����عید ب����ن  
الم����سیب، وع����روة ب����ن الزبی����ر، ومجاھ����د، والنخع����ي، وعط����اء، ومقات����ل ب����ن حی����ان،    

  .)٢(وسفیان الثوري، وأبي ثور

د أن  إن م���ن أح���صر بغی���ر الع���دو فل���یس ل���ھ التحل���ل م���ن اإلح���رام إال بع��� :الق���ول الث���اني
ی��أتي الم��سجد الح��رام فیط��وف ب��ھ وی��سعى ب��ین ال��صفا والم��روة، وھ��و ق��ول المالكی��ة،            

، وھ���و م���روي ع���ن اب���ن عب���اس واب���ن عم����ر       )٣(وال���شافعیة، والم���ذھب عن���د الحنابل���ة    
  .)٤(رضي اهللا عنھما

  األدلة والمناقشة

  :أدلة أصحاب القول األول

ر یك��ون بك��ل س��بب   اس��تدل أص��حاب الق��ول األول عل��ى م��ا ذھب��وا إلی��ھ م��ن أن اإلح��صا      
یمن���ع م���ن إتم���ام الن���سك م���ن ع���دو أو م���رض أو ض���یاع النفق���ة ونح���و ھ���ذا، بأدل���ة م���ن    

  :القرأن والسنة واألثر والمعقول

  : من القرآن: أوال

 َوَأِتمُّ��وا اْلَح��جَّ َواْلُعْم��َرَة ِللَّ��ِھ َف��ِإْن ُأْح��ِصْرُتْم َفَم��ا اْسَتْی��َسَر ِم��َن اْلَھ��ْدِي          :ق��ال تع��الى 
)٥(.  

 دل����ت اآلی����ة عل����ى ل����زوم الھ����دي عن����د تحق����ق اإلح����صار،   :ل����ة م����ن اآلی����ة وج����ھ الدال
. واإلح���صار ھ���و المن���ع، والمن���ع كم���ا یك���ون م���ن الع���دو یك���ون م���ن الم���رض ونح���وه        

 .)٦ (والعبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب

                                                           

 .٥/٢١٩، المحلى ٤/٧١، اإلنصاف ٢/١٧٥بدائع الصنائع ) ١(
 .٢٣١ / ١: ، وتفسیر ابن كثیر٣٦٣ / ٣ المغني )٢(
، ومواھب الجلیل شرح مختصر خلی�ل للحط�اب     ٩٣ / ٢رح الدردیر على مختصر خلیل مع حاشیة الدسوقي          ش )٣(
 / ٣، والمغن�ي  ٤٧٥ / ٢، ونھای�ة المحت�اج للرمل�ي    ١٤٧ / ٢، وحاشیة عمیرة على شرح المنھاج للمحل�ى    ١٩٥ / ٣

٣٦٣. 
 .١٧٥/ ٢: بدائع الصنائع )٤(
 .١٩٦جزء من آیة رقم :  البقرة)٥(
 .٩١١/ ٤:،و الحاوى الكبیر للماوردي٢/١٧٥ع الصنائع بدائ) ٦(
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  : من السنة: ثانیا

ص����لى اهللا َس����ِمْعُت َرُس����وَل اِهللا  : ع����ن اْلَحجَّ����اُج ْب����ُن َعْم����ٍرو اْلَأْن����َصاِريُّ، َق����الَ   
: ، َق���الَ »َم���ْن ُك���ِسَر َأْو َع���َرَج َفَق���ْد َح���لَّ، َوَعَلْی���ِھ َحجَّ���ٌة ُأْخ���َرى       «: علی���ھ وس���لم  َیُق���ولُ  

  . )١(َصَدَق: َفَذَكْرُت َذِلَك ِلاْبِن َعبَّاٍس، َوَأِبي ُھَرْیَرَة َفَقاَلا

  . )٢( دلَّ الحدیث على إباحة التحلل لمن منعھ المرض:وجھ الداللة من الحدیث

  : من األثر: ثاثال

ق���د روی���ت آث���ار كثی���رة ع���ن ال���صحابة رض���وان اهللا عل���یھم تفی���د ج���واز التحل���ل        
  :عند اإلحصار بالمرض، ومنھا

َخَرْجَن��ا ُعمَّ��اًرا َحتَّ��ى إَذا ُكنَّ��ا ِب��َذاِت ال��سُُّقوِف     : َع��ْن َعْب��ِد ال��رَّْحَمِن ْب��ِن َیِزی��َد َق��الَ     -١
ِلَن����ْسَأَل َم����ا ُی����ْصَغى ِب����ِھ، َف����ِإَذا اْب����ُن  ُل����ِدَغ َص����اِحٌب َلَن����ا، َفاْعَتَرْض����َنا الطَِّری����َق  

َم����ْسُعوٍد  ِف����ي َرْك����ٍب، َفُقْلَن����ا ُل����ِدَغ َص����اِحٌب َلَن����ا، َفَق����اَل، اْجَعُل����وا َبْی����َنُكْم َوَب����ْیَن   
َص����اِحِبُكْم َی����ْوَم َأَم����اَرٍة، َوُیْرِس����ُل ِباْلَھ����ْدِي، َف����ِإَذا ُنِح����َر اْلَھ����ْدُي َفْلُیِح����لَّ َوَعَلْی����ِھ    

   ).٣(اْلُعْمَرُة 

َأنَّ اْب���َن ُعَم���َر، َوَم���ْرَواَن، َواْب���َن الزَُّبْی���ِر، َأْفَت���ُوا اْب���َن ُحَزاَب���َة اْلَمْخُزوِم���يَّ َوِإنَّ���ُھ         -٢
ُص��ِرَع ِب��َبْعِض َطِری��ِق َمكَّ��َة َوُھ��َو ُمْح��ِرٌم َأْن َیَت��َداَوى ِبَم��ا َل��ا ُب��دَّ ِمْن��ُھ َوَیْفَت��ِدَي،            

، َوَك����اَن َعَلْی����ِھ َأْن َیُح����جَّ َعاًم����ا َقاِبًل����ا   َف����ِإَذا َص����حَّ اْعَتَم����َر َفَح����لَّ ِم����ْن ِإْحَراِم����ھِ  
  .)٤(َوُیْھِدي

  : من المعقول: رابعا

قی���اس التحل���ل باإلح���صار م���ن الم���رض عل���ى التحل���ل باإلح���صار م���ن الع���دّو ؛    
إذ حكم��ة التحل��ل م��ن اإلح��صار بالع��دو اْلَحاَج��ُة إَل��ى التَّْرِفی��ِھ، َوالتَّْی��ِسیِر ِلَم��ا َیْلَحُق��ُھ ِم��ْن         

اْلَح���َرِج ِبِإْبَقاِئ���ِھ َعَل���ى اْل���ِإْحَراِم ُم���دًَّة َمِدی���َدًة، َواْلَحاَج���ُة إَل���ى التَّْرِفی���ِھ َوالتَّْی���ِسیِر   ال���ضََّرِر َو
ُمَتَحقَِّق���ٌة ِف���ي اْلَم���ِریِض َوَنْح���ِوِه، َفَیَتَحقَّ���ُق اْلِإْح���َصاُر، َوَیْثُب���ُت ُموَجُب���ُھ َب���ْل َأْوَل���ى؛ ِلَأنَّ���ُھ         

ْن َنْف��ِسِھ ِباْلِقَت��اِل َفَی��ْدَفُع اْلِإْح��َصاَر َع��ْن َنْف��ِسِھ، َوَل��ا ُیْمِكُن��ُھ َدْف��ُع        َیْمِل��ُك َدْف��َع َش��رِّ اْلَع��ُدوِّ َع��    
  .)٥(اْلَمَرِض َعْن َنْفِسِھ َفَلمَّا ُجِعَل َذِلَك ُعْذًرا َفَلَأْن ُیْجَعَل َھَذا ُعْذًرا َأْوَلى

                                                           

 تحقی�ق  ٢/٢٦٨ وص�ححھ محقق�ھ،  وم�ن قبل�ھ الترم�ذي كم�ا ف�ي ال�سنن              ١٥٧٣١ ح   ٥٠٩-٢٤/٥٠٨مسند أحمد   ) ١(
 .شاكر

 .بتصرف١٩٢/ ٤: المبسوط للسرخسي)٢(
 .٢٣٨ / ٤المصنف ) ٣(
 .١٢٤: ص: مسند الشافعي )٤(
 .١٧٦-٢/١٧٥بدائع الصنائع ) ٥(
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  :أدلة أصحاب القول الثاني

م���ن إن اإلح���صار ع���ن   اس���تدل أص���حاب الق���ول الث���اني عل���ى م���ا ذھب���وا إلی���ھ      
  .إتمام النسك ال یكون إال بالعدّو بأدلة من القرآن والسنة واآلثار

  :من القرآن : أوال 

َوَأِتمُّ��وا اْلَح��جَّ َواْلُعْم��َرَة ِللَّ��ِھ َف��ِإْن ُأْح��ِصْرُتْم َفَم��ا اْسَتْی��َسَر ِم��َن اْلَھ��ْدِي َوَل��ا           :ق��ال تع��الى 
َھ���ْدُي َمِحلَّ���ُھ َفَم���ْن َك���اَن ِم���ْنُكْم َمِری���ًضا َأْو ِب���ِھ َأًذى ِم���ْن      َتْحِلُق���وا ُرُءوَس���ُكْم َحتَّ���ى َیْبُل���َغ الْ  

َرْأِس���ِھ َفِفْدَی���ٌة ِم���ْن ِص���َیاٍم َأْو َص���َدَقٍة َأْو ُن���ُسٍك َف���ِإَذا َأِمْن���ُتْم َفَم���ْن َتَمتَّ���َع ِب���اْلُعْمَرِة ِإَل���ى اْلَح���جِّ   
  .)١( َفَما اْسَتْیَسَر ِمَن اْلَھْدِي 

  : وجوهوجھ الداللة من اآلیة من

، وق��د وردت اآلی��ة ف��ي  )٢(ق��د ق��ام اإلجم��اع عل��ى وج��وب إتم��ام الن��سك بع��د ال��شروع فی��ھ      -١
التحل��ل م���ن الن��سك ب���سبب إح��صار الع���دّو، والتحل��ل م���ن الن��سك عل���ى خ��الف األص���ل       

ل����م أس����مع مخالف����ا مم����ن : " فیقت����صر فی����ھ عل����ى مح����ل وروده، ق����ال اإلم����ام ال����شافعي
وذل���ك .  أنھ���ا نزل���ت بالحدیبی���ةحفظ���ت عن���ھ مم���ن لقی���ت م���ن أھ���ل العل���م بالتف���سیر ف���ي  

إح����صار ع����دو، فك����ان ف����ي الح����صر إذن اهللا تع����الى ل����صاحبھ فی����ھ بم����ا استی����سر م����ن  
 . )٣(" الھدي

ب����أن اآلی����ة وإن نزل����ت ب����سبب ص����لح الحدیبی����ة إال أن العب����رة   : وین����اقش ھ����ذا الوج����ھ
  .)٤(بعموم اللفظ ال بخصوص السبب

َیْبُل����َغ اْلَھ����ْدُي َمِحلَّ����ُھ دالل����ة عل����ى أن    ف����ي قول����ھ تع����الى َوَل����ا َتْحِلُق����وا ُرُءوَس����ُكْم َحتَّ����ى    -٢
اإلح���صار ھن���ا خ���اص باإلح���صار بالع���دو؛ ألن اْلُمْح���َصَر ِب���اْلَمَرِض َیُج���وُز َأْن َیْحِل���َق      

 .)٥(َقْبَل َأْن َیْنَحَر 

ب���أن ھ���ذا ال���الزم غی���ر م���سلم ، فالمح���صر ب���المرض كامح���صر  : وین���اقش ھ���ذا الوج���ھ 
 الھ���دي محل���ھ، أم���ا ال���ذي یحل���ق رأس���ھ  بالع���دو ال یح���ل ل���ھ أن یحل���ق رأس���ھ قب���ل بل���وغ 

 .  من األذى فلیس بمحصر
  َف��ِإَذا َأِمْن��ُتْم َفَم��ْن َتَمتَّ��َع ِب��اْلُعْمَرِة ِإَل��ى اْلَح��جِّ َفَم��ا اْسَتْی��َسَر ِم��َن اْلَھ��ْدِي         ف��ي قول��ھ تع��الى    -٣

َواْل���َأْمُن ِإنََّم���ا َیُك���وُن َع���ْن َخ���ْوٍف ،   .دالل���ة عل���ى أن اإلح���صار یخ���تص بخ���وف الع���دو   

                                                           

 .١٩٦جزء من آیة رقم : البقرة )١(
 .٢٥٤/ ١: اإلقناع في مسائل اإلجماع البن القطان)٢(
 .٢/١٧٨األم ) ٣(
 .٢/١٧٥بدائع الصنائع ) ٤(
 .٩١٣/ ٤: الحاوى الكبیر)٥(
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ُب����ْرٌء ، َفَثَب����َت َأنَّ اْلُم����َراَد ِبَھ����ا ِإْح����َصاُر اْلَع����ُدوِّ ُدوَن  : مَّ����ا َع����ْن َم����َرٍض َفِإنََّم����ا ُیَق����اُل  َفَأ
  .     )١(اْلَمَرِض  

ب���أن األم���ن كم���ا یك���ون م���ن الع���دو یك���ون م���ن زوال الم���رض؛     : وین���اقش ھ���ذا الوج���ھ 
  .)٢(ألنھ إذا زال مرض اإلنسان أمن الموت منھ أو أمن زیادة المرض

  : ثانیا من السنة 

دخ��ل رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  عل��ى ض��باعة بن��ت الزبی��ر،         : ع��ن عائ��شة، قال��ت  
حج���ي : " واهللا ال أج���دني إال َوِجع���ة، فق���ال لھ���ا  : قال���ت» لعل���ك أردت الح���ج؟ «: فق���ال لھ���ا 

   .)٣(" اللھم محلي حیث حبستني: واشترطي، وقولي

  :  ال ُیعدُّ من اإلحصار بوجھین یستدل بھذا الحدیث على أن المرض:وجھ الداللة

  .لو جاز لھا الخروج بالمرض من غیر شرط ، ألخبرھا، ولم یعلقھ بالشرط  -١

أن��ھ عل��ق ج��واز إحاللھ��ا م��ن الم��رض بال��شرط ، والحك��م المعل��ق ب��شرط ال یتعل��ق بغی��ره           -٢
  .                  )٤(، وینتفي عند عدمھ 

 الن��زاع؛ ألن الح��دیث ف��ي ح��ال م��ا     بأن��ھ خ��ارج مح��ل  : وین��اقش االس��تدالل بھ��ذا الح��دیث    
إذا ك����ان اإلن����سان یخ����شى زی����ادة الم����رض وعج����زه ع����ن إتم����ام المناس����ك، بینم����ا مح����ل    

 . النزاع في المرض المانع من إتمام النسك بالفعل، فھذه حالة وتلك حالة أخرى

 :من اآلثار:ثالثا

  .)٥(وَِّلا َحْصَر ِإلَّا َحْصُر اْلَعُد: " َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَُّھ َقاَل -١

ِبَم��َرٍض َفِإنَّ��ُھ َل���ا   . َم��ْن ُح��ِبَس ُدوَن اْلَبْی��تِ   «:  َع��ْن َس��اِلِم ْب��ِن َعْب��ِد اللَّ��ِھ َع��ْن َأِبی���ِھ، َق��الَ        -٢
َوُروِّیَن���ا ِبَمْعَن���اُه، َع���ْن َعاِئ���َشَة،   » َیِح���لُّ َحتَّ���ى َیُط���وَف ِباْلَبْی���ِت َوَب���ْیَن ال���صََّفا َواْلَم���ْرَوةِ    

 .)٦(َواْبِن الزَُّبْیِر 

 .)٧(" َفِإنَُّھ َال َیِحلُّ ُدوَن اْلَبْیِت. َفَأمَّا َمْن ُأْحِصَر ِبَغْیِر َعُدوٍّ: " اإلمام َماِلٌكَقاَل -٣

                                                           

 .المرجع السابق نفس الصفحة )١(
 .١٧٦/ ٢: بدائع الصنائع )٢(
 .٧/ ٧: ٥٠٨٩ الدین، رقمأخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب النكاح ، باب األكفاء في )٣(
 .٩١١/ ٤:الحاوى الكبیر  )٤(
  .٣٦٧: ص:مسند الشافعي  )٥(
 .٢٠٨/ ٢:السنن الصغیر للبیھقي  )٦(
 .٥٢٦/ ٣:موطأ مالك  )٧(



 - ٢٦٧٤ -

  : وتناقش ھذه اآلثار بما یلي

    فق��د روي ع��ن اب��ن عب��اس بأن��ھ مع��ارض بمثل��ھ ؛ حی��ث        أنھ��ا معارض��ة بمثلھ��ا
َم��ْن «:   اْلَھ��ْدِي أن��ھ ق��ال  َف��ِإْن ُأْح��ِصْرُتْم َفَم��ا اْسَتْی��َسَر ِم��نَ    : روي عن��ھ ِف��ي َقْوِل��ھِ  

َأْح���َرَم ِبَح���جٍّ َأْو ِبُعْم���َرٍة ُث���مَّ ُح���ِبَس َع���ِن اْلَبْی���ِت ِبَم���َرٍض ُیْجِھ���ُدُه َأْو َع���ُدوٍّ َیْحِب���ُسُھ     
   .)١("َفَعَلْیِھ َذْبُح َما اْسَتْیَسَر ِمَن اْلَھْدِي، َشاًة َفَما َفْوَقَھا 

 حجة فیھاوأنھا مخالفة للقیاس الصحیح ، ولعموم اللفظ فال .  

  : الرأي الراجح

بع���د ع���رض أق���وال الف���ریقین، وأدل���ة ك���ل منھم���ا یتب���ین أن ال���راجح أن اإلح���صار ھ���و    
المن����ع م����ن أداء الن����سك س����واء أك����ان المن����ع ب����سبب الع����دو أو الم����رض ، وأن ق����رار     
تعلی���ق العم���رة ُیع���دُّ م���ن اإلح���صار ف���ي ح���ق م���ن أح���رم، وك���ذلك المن���ع م���ن إتم���ام            

  . ض الكورونا المناسك لمن ظھرت علیھ أعرا

  اطب اث

  اراط ال ن ار د ارام

ف���ي ظ���ل اإلج���راءات االحترازی���ة الت���ي أعلن���ت عنھ���ا وزارة الح���ج ال���سعودیة،    
والت����ي تتمث����ل ف����ي ع����زل م����ن أص����یب بوب����اء كورون����ا، ومنع����ھ م����ن أداء المناس����ك،      

: لنتع���رض لحك���م م���ن اش���ترط التحل���ل م���ن اإلح���صار عن���د إحرام���ھ، واش���تراط التحل���     
لبی���ك اللھ���م عم���رة، ف���إن حب���سني ح���ابس فمحل���ي       " أن یق���ول عن���د اإلح���رام ب���العمرة    

، ف��إن حب��سني ح��ابس فمحل��ي   )٢(لبی��ك اللھ��م حج��ا  : " وف��ي الح��ج یق��ول  "  حی��ث حب��ستني 
  ".حیث حبستني

وق����د اختل����ف الفقھ����اء ف����ي ج����واز ھ����ذا االش����تراط م����ن عدم����ھ، وف����ي األث����ر    
  :المترتب على ھذا االشتراط على ثالثة أقوال

 ال یج���وز االش���تراط عن���د اإلح���رام ، وال أث���ر ل���ھ، وھ���و م���ذھب الحنفی���ة     :ق���ول األولال
  .)٣(والمالكیة، وأحد القولین عن اإلمام الشافعي 

                                                           

 .٤٩٠/ ٧: معرفة السنن واآلثار )١(
 فمحل�ي  لبیك اللھم عمرة متمتعا بھا إلى الحج، ف�إن حب�سني ح�ابس    "  ھذا في المفرد أما المتمتع فیقول        )٢(

 ."لبیك اللھم حجا وعمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حیث حبستني" "  ، والقارن یقول"حیث حبستني
 .٤/٤٠٧، البیان للعمراني ٢/٢٧٦، المنتقى للباجي ٢/١٧٧بدائع الصنائع) ٣(



 - ٢٦٧٥ -

 - أن االش���تراط ج���ائز، ویفی���د إذا ح���دث ب���سبب، مم���ا ال یعتب���ر إح���صارا :الق���ول الث���اني
د وھ���و  وأم���ا االش���تراط فیم���ا یعتب���ر إح���صارا كالع���دو ف���ال یفی���      -)١(ك���المرض ونح���وه  

  .)٣(والصحیح في المذھب)٢(المشھور عن اإلمام الشافعي 

 أن االش���تراط ج���ائز ، ویفی���د ف���ي ك���ل م���ا ُیع���دُّ إح���صارا، وھ���و م���ذھب    :الق���ول الثال���ث
الحنابل���ة والظاھری����ة إل����ى أن االش����تراط یفی����د ف���ي كاف����ة أس����باب اإلح����صار، ویترت����ب   

  .)٤(علیھ أثره، بل یستحب الحنابلة للمحرم أن یشترط ھذا الشرط

  األدلة والمناقشة

  :أدلة أصحاب القول األول

اس���تدل أص���حاب الق���ول األول وال���ذین ذھب���وا إل���ى أن���ھ ال یج���وز اش���تراط التحل���ل م���ن     
الن�����سك عن�����د اإلح�����صار، وأن ھ�����ذا االش�����تراط ال یفی�����د بأدل�����ة م�����ن الق�����رآن واألث�����ر  

  :والمعقول

 .)٥( لَِّھ  َوَأِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ِل: قولھ َتَعاَلى: فمن القرآن

 أن اهللا تع���الى أم���ر بإتم���ام الح���ج ول���م یف���رق ب���ین أن       :ووج���ھ الدالل���ة م���ن اآلی���ة   
  . )٦(یشترط أو ال یشترط إال فیما خصھ الدلیل

َأَل���ْیَس َح���ْسُبُكْم ُس���نََّة «:  أن اْب���ُن ُعَم���َر َرِض���َي اللَّ���ُھ َعْنُھَم���ا، ك���ان َیُق���ولُ :وم���ن األث���ر
 ِإْن ُح���ِبَس َأَح���ُدُكْم َع���ِن الَح���جِّ، َط���اَف ِباْلَبْی���ِت،  َرُس���وِل اللَّ���ِھ ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم ؟

َوِبال���صََّفا َوالَم���ْرَوِة، ُث���مَّ َح���لَّ ِم���ْن ُك���لِّ َش���ْيٍء، َحتَّ���ى َیُح���جَّ َعاًم���ا َقاِبًل���ا، َفُیْھ���ِدي َأْو         
، و ھ����ذا واض����ح الدالل����ة ف����ي إنك����ار اب����ن عم����ر     )٧(»َی����ُصوُم ِإْن َل����ْم َیِج����ْد َھ����ْدًیا  

  .لالشتراط

أن ك���ل عب���ادة ج���از الخ���روج منھ���ا بال���شرط؛ ج���از الخ���روج منھ���ا   : لوم���ن المعق���و
بغی���ر ال���شرط، كال���صوم لم���ا ج���از ل���ھ أن یخ���رج من���ھ إذا ش���رط الخ���روج ب���المرض 

وك���ذا ال���صالة لم���ا ل���م   . ف���ي البل���د ج���از أن یخ���رج من���ھ إذا م���رض وإن ل���م ی���شرط    
یج����ز أن یخ����رج منھ����ا بغی����ر ش����رط ل����م یج����ز أن یخ����رج منھ����ا بال����شرط، وك����ذلك  

                                                           

مذھب الشافعیة أن المنع من إتمام النسك بسبب العدو إحصار ، والمنع بأي سبب آخر ل�یس إح�صارا             )١(
 . سبق بیان ھذا في المطلب السابقكما

 .١٧٢/ ٢: األم للشافعي )٢(
 .١/٥٢٤، أسنى المطالب ٨/٣٠٤، والمجموع شرح المھذب ٣٦٠/ ٤:الحاوي الكبیر )٣(
 .١٠٥/ ٥:المحلى، و٣/٢٦٥المغني ) ٤(
 .١٩٦: البقرة )٥(
 .٤٠٨-٤/٤٠٧البیان للعمراني ) ٦(
 .١٨١٠ ح ٣/٩صحیح البخاري ) ٧(



 - ٢٦٧٦ -

ال یج��وز الخ��روج من��ھ بع��ذر بغی��ر ش��رط، فك��ذلك ال یج��وز       : ب��ت أن��ھ اإلح��رام ق��د ث 
 .)١(الخروج منھ بشرط

  :أدلة أصحاب القول الثاني

اس���تدل أص���حاب الق���ول الث���اني ال���ذین ذھب���وا إل���ى ج���واز االش���تراط ، وح���صول أث���ره       
  :فیما ال یعد إحصارا عندھم كالمرض وانقطاع النفقة بأدلة من السنة واألثر

  : من السنة: أوال

َدَخ��َل َرُس��وُل اللَّ��ِھ ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم       : َع��ْن َعاِئ��َشَة رض��ي اهللا عنھ��ا  َقاَل��تْ    
َواللَّ��ِھ َال َأِج��ُدِني   : َقاَل��ْت» َلَعلَّ��ِك َأَرْدِت الَح��جَّ؟ «: َعَل��ى ُض��َباَعَة ِبْن��ِت الزَُّبْی��ِر، َفَق��اَل َلَھ��ا     

» اللَُّھ���مَّ َمِحلِّ���ي َحْی���ُث َحَب���ْسَتِني   : ِليُحجِّ���ي َواْش���َتِرِطي، َوُق���و : " ِإلَّ���ا َوِجَع���ًة، َفَق���اَل َلَھ���ا  
)٢(. 

 أن االش���تراط ل���و ل��م یك���ن ج���ائزا لم���ا أرش���د النب���ي  :وج��ھ الدالل���ة م���ن الح���دیث 
ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  ض��باعة إلی��ھ، لكن��ھ أرش��دھا، ف��دل عل��ى ج��وازه، وأن��ھ م��سقط            
 للھ���دي؛ ألن االش���تراط ل���و ل���م یك���ن م���سقطا للھ���دي لم���ا س���كت النب���ي ص���لى اهللا علی���ھ    

  .وسلم  عن بیانھ مع حاجتھا إلیھ، وتأخیر البیان عن وقت الحاجة ال یجوز

  :من اآلثار: ثانیا

َھ���ْل َت���ْسَتْثِني ِإَذا َحَجْج���َت؟ َفُقْل���ُت   : َقاَل���ْت ِل���ي َعاِئ���َشةُ : " َع���ْن ِھ���َشاٍم، َع���ْن َأِبی���ِھ، َق���الَ   -١
، َوَل���ُھ َعَم���ْدُت، َف���ِإْن َی���سَّْرَتُھ َفُھ���َو    اللَُّھ���مَّ اْلَح���جَّ َأَرْدتُ : ُق���ِل: َم���اَذا َأُق���وُل؟ َفَقاَل���تْ  : َلَھ���ا

  .)٣(" اْلَحجُّ، َوِإْن َحَبَسِني َحاِبٌس َفِھَي ُعْمَرٌة 

:  َأنَّ��ُھ َخ��َرَج ِإَل��ى َمكَّ��َة َزَم��َن اْلِفْتَن��ِة ُمْعَتِم��ًرا َفَق��الَ     - رض��ي اهللا عنھم��ا  -َع��ِن اْب��ِن ُعَم��َر    -٢
َص��َنْعَنا َم��َع َرُس��وِل اللَّ��ِھ ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم       ِإْن ُص��ِدْدُت َع��ِن اْلَبْی��ِت َص��َنْعَنا َكَم��ا     «
َیْعِن��ي َأْحَلْلَن��ا َكَم��ا َأْحَلْلَن��ا َم��َع َرُس��وِل اللَّ��ِھ ص��لى       : ،  َق��اَل ال��شَّاِفِعيُّ َرِض��َي اللَّ��ُھ َعْن��ھُ    »

 .)٤(اهللا علیھ وسلم  َعاَم اْلُحَدْیِبَیِة

إْن َحَجْج���ت َوَل���ْست َص���ُروَرًة   : اِبع���ن ُس���َوْید ْب���ِن َغَفَل���َة َق���اَل ِل���ي ُعَم���ُر ْب���ُن اْلَخطَّ���         -٣
  .)٥(َفاْشَتَرَط إْن َأَصاَبِني َمَرٌض َأْو َكْسٌر َأْو َحْبٌس َفَأَنا ِحلٌّ

                                                           

 .٣/١٩١، الذخیرة للقرافي ٤/٤٠٨، البیان ٢/٢٧٦ح الموطأ المنتقي شر) ١(
 .سبق تخریج الحدیث في المطلب السابق) ٢(
 .١٢٣: مسند الشافعي ص )٣(
 .١٢٤: مسند الشافعي ص )٤(
 .١٠٥/ ٥:المحلى  )٥(



 - ٢٦٧٧ -

  :أدلة أصحاب القول الثالث

اس���تدل الحنابل����ة والظاھری����ة عل����ى م����ا ذھب����وا إلی����ھ م����ن ج����واز اش����تراط التحل����ل م����ن  
ي س��قوط الھ��دي بح��دیث   اإلح��رام عن��د اإلح��صار ، وترت��ب أث��ره علی��ھ وال��ذي یتمث��ل ف��       

ض��باعة بن��ت الزبی��ر ال��سابق ذك��ره، لك��نھم حمل��وه عل��ى العم��وم؛ حی��ث ل��م یف��رق النب��ي         
  ).١(صلى اهللا علیھ وسلم  بین حابس وآخر

رارأي اا   

أرى ت����رجیح الق����ول الثال����ث ال����ذي یجی����ز االش����تراط مطلق����ا؛ لوج����ود ال����نص      
ي ؛ ألن الھ���دي الحاس���م،  وس���قوط الھ���دي ف���ي ح���ال اإلح���صار ؛ وع���دم وج���وب الھ���د     

ل���و وج���ب لبین���ھ النب���ي ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم  ؛ إذ ال یج���وز ت���أخیر البی���ان ع���ن وق���ت   
الحاج���ة، أم���ا الق����ول األول فھ���و مخ����الف لح���دیث ض���باعة، وال����سنة ال���صحیحة أول����ى       

َوال َق���ْوَل َألَح���ٍد َم���َع َق���ْوِل َرُس���وِل اللَّ���ِھ ص���لى اهللا   : " باالتب���اع ، ول���ذلك ق���ال اب���ن قدام���ة 
َفَكْی���َف ُیَع���اَرُض ُبُق���وِل اْب���ِن ُعَم���َر، َوَل���ْو َل���ْم َیُك���ْن ِفی���ِھ َح���ِدیٌث َلَك���اَن َق���ْوُل   علی���ھ وس���لم ، 

اْلَخِلیَفَت��ْیِن الرَّاِش��َدْیِن َم��َع َم��ْن َق��ْد َذَكْرَن��ا َقْوَل��ُھ ِم��ْن ُفَقَھ��اِء ال��صََّحاَبِة، َأْوَل��ى ِم��ْن َق��ْوِل اْب��ِن          
  .)٢("ُعَمَر

  .كم بین ما حقھ التسویةوأما القول الثاني فھو تفریق في الح

وبن��اء عل��ى ھ��ذا ف��إن م��ن اش��ترط التحل��ل م��ن اإلح��رام عن��د منع��ھ م��ن إتم��ام الن��سك بع��د        
  . الشروع فیھیباح لھ التحلل من إحرامھ، وال یلزمھ ھدي

  

راب اطا  

  ارداء ا أء ارام رل واء

رام محظ���ورات الح���ج والعم���رة من���سكان، ی���شترط ل���صحتھما اإلح���رام، ولإلح���    
منھ����ا ارت����داء المخ����یط للرج����ال وس����تر الوج����ھ للم����رأة، وف����ي ظ����ل م����ا توص����ي ب����ھ        
المنظم���ات الطبی���ة م���ن ض���رورة ارت���داء الكمام���ة عن���د التجمع���ات الب���شریة نتع���رض         

  .في ھذا المطلب لحكم ارتداء الكمامة في حال اإلحرام للرجال والنساء

                                                           

 .٣/٢٦٦المغني ) ١(
 .٢٦٦ -٢٦٥ /٣المغني ) ٢(
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  :حكم ارتداء الكمامة للرجال حال اإلحرام: أوال 

  :كن بحث ارتداء الكمامة للرجال تحت فرعینیم

  .مدى اعتبار الكمامة من المخیط .١

 .مدى اعتبار الكمامة من ستر الرأس المنھي عنھ .٢

  :وھو مدى اعتبار الكمامة من المخیط: الفرع األول

ق����د اتف����ق الفقھ����اء عل����ى أن م����ن محظ����ورات اإلح����رام عل����ى الرج����ال ارت����داء   
ی��ا رس��ول  : رض��ي اهللا عنھ��ا أن رج��ال ق��ال  ؛ لم��ا ثب��ت م��ن ح��دیث اب��ن عم��ر     )١(المخ��یط

ال «: اهللا ؛ م����ا یل����بس المح����رم م����ن الثی����اب؟ ق����ال رس����ول اهللا ص����لى اهللا علی����ھ وس����لم   
یل����بس القم����ص، وال العم����ائم، وال ال����سراویالت، وال الب����رانس، وال الخف����اف إال أح����ٌد      
ال یج��د نعل��ین، فلیل��بس خف��ین، ولیقطعھم��ا أس��فل م��ن الكعب��ین، وال تلب��سوا م��ن الثی��اب            

  .)٢(»شیئا مسھ الزعفران أو ورس

وبإمع����ان النظ����ر ف����ي المعن����ى الج����امع ب����ین المحظ����ورات المتعلق����ة باللب����اس       
 ال����سروایل تب����ین للفقھ����اء أن الم����راد   -الب����رانس- العم����ائم –والت����ي ت����شمل  القم����یص   

الترف��ھ بل��بس المعت��اد م��ن الثی��اب المف��صَّل عل��ى ھیئ��ة الب��دن س��واء أك��ان مخیط��ا         : منھ��ا
  .أم محیطا

:  الفقھ���اء عل���ى أنَّ المق���صد م���ن حظ���ر ل���بس المخ���یط عل���ى المح���رم   وق���د ن���صَّ
أن ُل���بس المخ���یط م���ن ب���اب    : ، وال���سرُّ ف���ي ھ���ذا   )٣(الخ���روج ع���ن الع���ادة ف���ي الت���ستر    

االرتف���اق، والترف���ھ ف���ي الل���بس، وح���ال المح���رم ینافی���ھ، وألن الح���اج ف���ي ح���ال إحرام���ھ  
فھ���و بمنزل���ة یری���د أن یتوس���ل ب���سوء حال���ھ إل���ى م���واله، وی���ستعطف نظ���ره ومرحمت���ھ،    

  .)٤(العبد المسخوط علیھ الذي یتعرض بسوء حالھ لعطف سیده 

یتب���ین أن���ھ ال ُیوج���د فیھ���ا، إذ الكمام���ة  " الكمام���ة" وبإس���قاط ھ���ذا المعن���ى عل���ى  
لی���ست ترفھ���ا، وال ج���رت الع���ادة بلب���سھا، ف���ال ینطب���ق علیھ���ا حك���م المخ���یط، ق���ال أب���و       

                                                           

/ ٣:،واإلن��صاف ٢٠٣/ ٤:ت��اج واإلكلی��ل  ، وال٢٤٨/ ٤:،ونھای��ة المطل��ب  ١٨٤/ ٢:ب��دائع ال��صنائع   )١(
٤٦٦. 

/ ٢ :١٥٤٣أخرج�ھ البخ�اري ف�ي ص�حیحھ كت�اب الح�ج، ب�اب م�ا ال یل�بس المح�رم م�ن الثی�اب، رق�م               )٢(
١٣٧. 

 .٢٤٧/ ٤:نھایة المطلب  )٣(
 .بتصرف یسیر١٨٤/ ٢:بدائع الصنائع  )٤(
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، )١(" ِخ��یِط َب��ْل َم��ا َأْوَج��َب َرَفاِھَی��ًة ِلْلَج��َسدِ     َل��ْیَس اْلُم��َراُد ُخ��ُصوَص اْلمَ  :"  عب��داهللا الم��واق 
  .وعلیھ فال ُیعد ارتداء الكمامة من المخیط المحظور على المحرم

  :مدى اعتبار الكمامة من ستر الرأس المنھي عنھ: أما الفرع الثاني

  :فقد اختلف الفقھاء في حكم ستر الوجھ للمحرم من الرجال على قولین

لوج���ھ ل���یس م���ن محظ���ورات اإلح���رام، ف���ال إث���م فی���ھ وال فدی���ة،          س���تر ا:الق���ول األول
وھ���و م���ذھب ال���شافعیة وال���صحیح م���ن ال���روایتین ع���ن اإلم���ام أحم���د والم���ذھب عن���د           

عثم���ان اب���ن عف���ان وعب���د : الحنابل���ة، وھ���و ق���ول جماع���ة م���ن ال���صحابة والت���ابعین م���نھم
ال���رحمن ب���ن ع���وف وزی���د ب���ن ثاب���ت واب���ن الزبی���ر وس���عد اب���ن أب���ي وق���اص وج���ابر و    

  .)٢(اسم و طاوس و الثوريالق

، )٤( والمالكی���ة)٣(  ال یج���وز س���تر وج���ھ المح���رم ، وھ���و م���ذھب الحنفی���ة  :الق���ول الث���اني
ف��إن غط��ى وجھ��ھ بغی��ر ع��ذر أث��م وعلی��ھ الفدی��ة، وإن ك��ان بع��ذر لزمت��ھ الفدی��ة وال إث��م          

  .علیھ للعذر

  :أدلة أصحاب القول األول

  :السنة ، واإلجماع واآلثاراستدل أصحاب القول األول على ما ذھبوا إلیھ ب     

  :من السنة: أوال

بینم��ا رج��ل واق��ف بعرف��ة إذ وق��ع ع��ن    : ع��ن اب��ن عب��اس رض��ي اهللا ع��نھم، ق��ال    .١
:  ق���ال النب���ي ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم    -فأوق���صتھ :  أو ق���ال-راحلت���ھ، فوق���صتھ  

اغ�����سلوه بم�����اء وس�����در، وكفن�����وه ف�����ي ث�����وبین، وال تحنط�����وه، وال تخم�����روا  «
  .)٥(» ة ملبیارأسھ، فإنھ یبعث یوم القیام

 أن النب���ي ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم  خ���صَّ ال���رأس ب���النھي    :ووج���ھ الدالل���ة م���ن الح���دیث  
ع���ن س���ترھا ، وعل���ل ھ���ذا بكون���ھ محرم���ا؛ فأف���اد اخت���صاص اإلح���رام ب���الرأس، ودلَّ          

   .)٦(على أن ما سواھا ال یتعلق بھ إحرام 
  
  

                                                           

 .٢٠٥/ ٤:التاج واإلكلیل لمختصر خلیل  )١(
 .٣١٠ / ٣المغني  )٢(
 .٤٤١/ ٢:، والعنایة شرح الھدایة ١٨٥/ ٢:دائع الصنائعب )٣(
 ٤٨٩ / ١، والرسالة البن أبي زید وشرحھا ٥٥ / ١متن خلیل والشرح الكبیر  )٤(
 .١٢٦٥:٢/٧٥أخرجھ البخاري في صحیحھ،كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبین رقم )٥(
 . بتصرف٢٥٠/ ٧:المجموع شرح المھذب  )٦(
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:  َق���اَل، علی���ھ وس���لم  َأنَّ النَِّب���يَّ ص���لى اهللا ، َع���ِن اْب���ِن ُعَم���َر رض���ي اهللا عنھم���ا    .٢
 .)١(»ِإْحَراُم اْلَمْرَأِة ِفي َوْجِھَھا َوِإْحَراُم الرَُّجِل ِفي َرْأِسِھ«

 ھ����ذا الح����دیث ی����دل عل���ى اخت����صاص اإلح����رام ب����الرأس،  :وج���ھ الدالل����ة م����ن الح���دیث  
  .)٢(وحیث إن الوجھ غیر الرأس فال یتعلق اإلحرام بھ 

  :ثانیا اإلجماع 

ھ��و ق��ول جماع��ة م��ن ال��صحابة ول���م      : " م��سألة فق��ال   حك��ى اب��ن قدام��ة اإلجم��اع ف��ي ال     
  .)٣(نعرف لھم مخالفا في عصرھم فیكون إجماعا

 بأنھ���ا غی���ر م���سلمة لثب���وت المخالف���ة ع���ن اب���ن  :وتن���اقش دع���وى اإلجم���اع ھن���ا
اْلَوْج��ُھ َفَم��ا َفْوَق��ُھ ِم��َن ال��رَّْأِس، َفَل��ا     «: عم��ر رض��ي اهللا عنھم��ا ؛ فق��د ورد عن��ھ أن��ھ ق��ال     

  .)٤(» الذََّقَن َفَما َفْوَقُھُیَخمِّْر َأَحٌد 

  :ثالثا اآلثار

َأْخَبَرِن��ي اْلُفَراِف��َصُة ْب��ُن ُعَمْی��ٍر اْلَحَنِف��يُّ، َأنَّ��ُھ      : َأنَّ��ُھ َق��الَ ، َع��ِن اْلَقاِس��ِم ْب��ِن ُمَحمَّ��ٍد     .١
   .)٥(َرَأى ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن ُیَغطِّي َوْجَھُھ َوُھَو ُمْحِرٌم

  .)٦(»لمحرم َوْجَھُھ ِبَثْوِبِھ ِإَلى َشْعِر َرْأِسِھُیَغطِّي ا«: َعْن َجاِبٍر َقاَل .٢

ُیَغطُّ�����وَن «َرَأْی�����ُت ُعْثَم�����اَن، َوَزْی�����ًدا، َواْب�����َن الزَُّبْی�����ِر،  : َع�����ِن اْلُفَراِف�����َصِة، َق�����اَل .٣
  .)٧(»ُوُجوَھُھْم َوُھْم ُمْحِرُموَن ِإَلى ِقَصاِص الشَّْعِر

َھ���َك َوَأْن���َت ُمْح���ِرٌم، َوَأْنَف���َك َوَأْن���َت  َل���ا َب���ْأَس َأْن ُتَغطِّ���َي، َوجْ «: َع���ْن َط���اُوٍس َق���الَ  .٤
  )٨(»ُمْحِرٌم ِإَلى َجِبیِنَك

فھ���ذه اآلث���ار كلھ���ا ت���دل عل���ى أن ال���صحابة رض���وان اهللا عل���یھم ق���د اس���تقرَّ ل���دیھم         
ج��واز س��تر الوج��ھ، ألنھ��م أعل��م ب��اهللا وأتق��ى ل��ھ م��ن تعم��د الع��صیان ب��ستر الوج��ھ م��ع              

  .علمھم بحرمتھ
                                                           

، وق�د روي مرفوع�ا   ٣٦٣/ ٣ :٢٧٦١ي س�ننھ كت�اب الح�ج، ب�اب المواقی�ت، رق�م      أخرجھ الدارقطني ف )١(
 .٥٧٧/ ٢:،والتلخیص الحبیر ٣٣١/ ٦:البدر المنیر  .وموقوفا والصحیح الموقوف

 . بتصرف٣١٠/ ٣:المغني  )٢(
 .٣١٠/ ٣:المغني  )٣(
 .٢٨٥/ ٣:مصنف ابن أبي شیبة  )٤(
 .٤١٤/ ١ :١٠٤٧موطأ مالك روایة أبي مصعب الزھري رقم  )٥(
 .٢٨٥/ ٣:مصنف ابن أبي شیبة  )٦(
 .٢٨٥/ ٣:مصنف ابن أبي شیبة  )٧(
 .٢٨٤/ ٣:مصنف ابن أبي شیبة  )٨(



 - ٢٦٨١ -

  :أدلة القول الثاني

  :صحاب القول الثاني بالسنة والمعقولاستدل أ

  : من السنة: أوال

ع���ن اب���ن عب���اس رض���ي اهللا عنھم���ا، أن رج���ال أوق���صتھ راحلت���ھ وھ���و مح���رم     
اغ���سلوه بم���اء وس���در وكفن���وه ف���ي   «: فم���ات، فق���ال رس���ول اهللا ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم   

  )١(»ثوبیھ، وال تخمروا رأسھ وال وجھھ، فإنھ یبعث یوم القیامة ملبیا

 أن النب���ي ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم  نھ���ى ع���ن تغطی���ة وج���ھ   :ة م���ن الح���دیثوج���ھ الدالل���
المح��رم ورأس��ھ، وعل��ل ھ��ذا النھ��ي بأن��ھ یبع��ث عل��ى الھیئ��ة الت��ي م��ات علیھ��ا فأف��اد أن           

  .)٢("لإلحرام أثرا في عدم تغطیة الوجھ 

  :ویجاب عن االستدالل بھذا الحدیث بما یلي

   .)٣(َلا تغطوا َرأسھ: ِحیحَوْھٌم من بعض الرواة ، َوالصَّ" اْلَوْجھ" ذكر  .١

فھ���و م���ؤول عل���ى أن النھ���ي ع���ن تغطی���ة " الوج���ھ" عل���ى ف���رض ص���حة زی���ادة  .٢
الوج���ھ ل���یس لكون���ھ وجًھ���ا إنم���ا ھ���و ص���یانة لل���رأس؛ ف���إن وجھ���ة إذا س���تر ل���م      

  .)٤(یؤمن أن یصل إلى الرأس

  : ثانیا من المعقول

القی���اس عل����ى الم����رأة؛ فإن����ھ یج����ب علیھ����ا ك����شف الوج����ھ باإلجم����اع م����ع أنھ����ا  
ورة م����ستورة، ف����إن ف����ي ك����شف الوج����ھ منھ����ا خ����وف الفتن����ة فالرج����ل أول����ى منھ����ا    ع����

  .)٥(بالكشف

ب��أن اإلح��رام ل��ھ أحك��ام خاص��ة، ومقاص��د تعبدی��ة ال یق��اس علیھ��ا، ول��و           : ویج��اب عن��ھ  
ك���ان م���ا ذك���روه ص���حیحا م���ن قی���اس حرم���ة تغطی���ة وج���ھ الرج���ل عل���ى حرم���ة تغطی���ة   

ب��س اإلح��رام كم��ا یح��رم    وج��ھ الم��رأة ف��ي اإلح��رام لح��رم عل��ى الرج��ل س��تر یدی��ھ بمال        
  .)٦(على المرأة لبس القفازین لكنھ ال یحرم فدل على عدم صحة القیاس ھنا

                                                           

 .٨٦٦/ ٢ ١٢٠٦أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب الحج، باب ما یفعل بالمحرم إذا مات، رقم  )١(
 .٤٤١/ ٢: فتح القدیر )٢(
 .٥١/ ٨:عمدة القاري شرح صحیح البخاري  )٣(
 .٣٦/ ٣:لنجم الوھاج في شرح المنھاج ا )٤(
 .١٢/ ٤:المبسوط للسرخسي  )٥(
 . بتصرف٣١٠/ ٣:المغني  )٦(
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رارأي اا   

بع��د ع��رض الق��ولین وأدل��ة ك��ل منھم��ا، ومناق��شة م��ا یحت��اج إل��ى مناق��شة یتب��ین         
أن الق���ول ال���راجح أن تغطی���ة الوج���ھ عل���ى الرج���ال لی���ست م���ن محظ���ورات اإلح���رام         

اء أكان���ت التغطی���ة بع���ذر أم بغی���ر ع���ذر؛ ألن تغطی���ة الوج���ھ        وأن���ھ ال فدی���ة فیھ���ا س���و    
لی��ست نوع��ا م��ن الترف��ھ، ولألدل��ة الت��ي اس��تدل بھ��ا أص��حاب الق��ول األول، وعلی��ھ ف��ال            

 .  حرج في ُلبس الكمامة أثناء اإلحرام وال فدیة بسبب ارتداء الكمامة

  :حكم ارتداء الكمامة للنساء حال اإلحرام: ثانیا

، )١(الم���رأة یحظ���ر علیھ���ا ارت���داء النق���اب ح���ال اإلح���رام أجم���ع الفقھ���اء عل���ى أن 
؛ لم��ا )٢(" وال خ��الف ف��ي الم��ذاھب كلھ��ا ف��ي من��ع النق��اب إال م��ن ش��ذ        :" ق��ال ال��دمیري  

وال تنتق����ب الم����رأة المحرم����ة، وال  :" ثب����ت م����ن ق����ول النب����ي ص����لى اهللا علی����ھ وس����لم    
  .)٣(»تلبس القفازین

 ، وس��تر بع��ض الوج��ھ   )٤( َمْحِج��ُر اْلَع��ْینِ  م��ا ی��ستر الوج��ھ وَیْب��ُدو ِمْن��ھُ    :والم��راد بالنق��اب 
ك���ذلك محظ���ور عل���ى الم���رأة ح���ال اإلح���رام؛ لم���ا روي ع���ن عائ���شة رض���ي اهللا عنھ���ا      

  .)٧(" )٦( َوال َتَتَبْرَقْع)٥(المحرمة ال َتَلثَّْم: " قالت

وق��د ن��ص الفقھ��اء عل��ى ج��واز س��تر الوج��ھ للم��رأة عن��د م��رور الرج��ال علیھ��ا           
ك��ان الركب���ان یم��رون بن���ا ونح��ن م���ع    «: نھ��ا قال���ت لم��ا روي ع���ن عائ��شة رض���ي اهللا ع  

رس���ول اهللا ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم  محرم���ات، ف���إذا ح���اذوا بن���ا س���دلت إح���دانا جلبابھ���ا      
  .)٨(»من رأسھا على وجھھا فإذا جاوزونا كشفناه

 أال یك���ون ال���ساتر ثابت���ا عل���ى الوج���ھ ، وأن ترفع���ھ س���ریعا ،   :وھ���ذا الج���واز ب���شرطین 
م��ة أن ت��ستر وجھھ��ا إن ك��ان الث��وب یك��ون متجافی��ا ع��ن        یج��وز للمحر: ق��ال اب��ن قدام��ة  

وجھھ���ا؛ بحی���ث ال ی���صیب الب���شرة، ف���إن أص���ابھا ث���م زال أو أزالت���ھ ب���سرعة ف���ال ش���يء  

                                                           

، وال�ذخیرة  ٤٤٠/ ٢:،وش�رح ف�تح الق�دیر    ١٨٤/ ٤: ، والبنایة ش�رح الھدای�ة   ١٨٦/ ٢:بدائع الصنائع  )١(
 .٣١٤/ ٣:، والمغني ٤٦١/ ٣:،والعزیز شرح الوجیز ٢٢٩/ ٣:للقرافي 

 .٥٨١/ ٣:جالنجم الوھا )٢(
أخرجھ البخاري في صحیحھ م�ن ح�دیث عب�د اهللا ب�ن عم�ر رض�ي اهللا عنھم�ا ، كت�اب ج�زاء ال�صید،            )٣(

 .١٥/ ٣: ١٨٣٧باب ما ینھى من الطیب للمحرم والمحرمة، رقم
 .٤٨٦: ص:،ومعجم لغة الفقھاء ٧٦٨/ ١:لسان العرب  )٤(
 .٤٠٦/ ٣:لباري البن حجر فتح ا. َأْي َلا ُتَغطِّي َشَفَتَھا ِبَثْوٍب: ال تلثم  )٥(
َوَل�ا تل�بس البرق�ع، ِب�َضم اْلَب�اء َوُس�ُكون ال�رَّاء َوض�م اْلَق�اف َوفتحَھ�ا، َوُھ�َو َم�ا ُیغط�ي              : َوَل�ا تتبرق�ع، َأي   )٦(

 .١٦٦/ ٩:عمدة القاري شرح صحیح البخاري . اْلَوْجھ
 .١٣٧/ ٢:زر صحیح البخاري كتاب الحج ، باب ما یلبس المحرم من الثیاب واألردیة واأل )٧(
 .١٦٧/ ٢  :١٨٣٣في المحرمة تغطي وجھھا  رقم أخرجھ أبوداود في سننھ، كتاب المناسك، باب )٨(
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علیھ��ا كم��ا ل��و أط��ارت ال��ریح الث��وب ع��ن ع��ورة الم��صلي، ث��م ع��اد ب��سرعة ف��ال تبط��ل         
  .)١(الصالة، فإن لم ترفعھ مع القدرة افتدت؛ ألنھا استدامت الستر

  :نستنتج ما یليومما سبق 

   أن المحرم���ة یحظ���ر علیھ���ا ارت���داء الكمام���ة ح���ال اإلح���رام؛ ألن الكمام���ة إن ل���م
تك����ن كالنق����اب فھ����ي كاللث����ام وھم����ا محظ����وران عل����ى المحرم����ة، وال یمك����ن       
تخریجھ���ا عل���ى م���ا أباح���ھ الفقھ���اء م���ن س���تر الوج���ھ ب���الثوب أو ب���الكف؛ ألن         

اء م��ن التج��افي ع���ن   الكمام��ة ال تتحق��ق فیھ��ا ال���ضوابط الت��ي ن��صَّ علیھ��ا الفقھ���      
الب��شرة ، فالكمام��ة ثابت��ة وملت��صقة بالب��شرة ، ب��ل ل��و تجاف��ت ع��ن الب��شرة ف��ال           

  .فائدة منھا

    وأی���ضا ف���إن الم���رأة ال ترفعھ���ا س���ریعا وإنم���ا ت���ستدیم س���ترھا ؛ اتق���اء لإلص���ابة
  .بالفیروس

  أثم���ت بارت���دائھا ولزمتھ���ا فدی���ة  - بغی���ر ع���ذر–وعلی���ھ فل���و ارت���دت المحرم���ة الكمام���ة  
ي مخی��رة ب��ین ث��الث خ��صال كم��ا ف��ي قول��ھ تع��الى ﴿فم��ْن َك��اَن ِم��ْنُكْم َمِری��ًضا         األذى وھ��

  )٢(﴾ ََّأْو ِبِھ َأًذى ِمْن َرْأِسِھ َفِفْدَیٌة ِمْن ِصَیاٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك

وف���ي ظ���ل وب���اء كورون���ا ووج���ود الحاج���ة ال���شدیدة الرت���داء الكمام���ة فھ���ل عل���ى الم���رأة  
  فدیة، أوال؟ 

الم����سألة عل����ى م����ا ذك����ره الفقھ����اء عن����د ارتك����اب محظ����ورات    ویمك����ن تخ����ریج ھ����ذه  
اإلح����رام بع����ذر، وم����ن ك����ان مع����ذورا ف����ال إث����م علی����ھ لوج����ود الع����ذر ، لك����ن اختل����ف     

  :الفقھاء في وجوب الفدیة علیھ على قولین

، والحنابل���ة )٤(، والمالكی���ة)٣( تج���ب علیھ���ا الفدی���ة ، وھ���و م���ذھب الحنفی���ة   :الق���ول األول
  .)٥(في غیر المشھور

وم�����شھور م�����ذھب  ، )٦( ال تج�����ب الفدی�����ة ، وھ�����و م�����ذھب ال�����شافعیة   :لث�����انيالق�����ول ا
  .)٧(الحنابلة

                                                           

 .٣١١/ ٣:المغني  )١(
 .١٩٦: البقرة )٢(
  .٩-٦ ص٣البحر الرائق ج) ٣  (
 .٢٠٨/ ٣:، الذخیرة للقرافي ٤٤٢ /١:المدونة ) ٤(
 .٤٣٦-٤٣٥ /٣:المغني ) ٥(
 .٣٦٣ /٧:المجموع ) ٦(
  .٤٣٦-٤٣٥ /٣:المغني )٧(
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  :األدلة والمناقشة

  :أدلة أصحاب القول األول

اس��تدل أص��حاب الق��ول األول م��ن الحنفی��ة والمالكی��ة عل��ى م��ا ذھب��وا إلی��ھ م���ن           
ل���زوم الفدی���ة عل���ى م���ن س���ترت وجھھ���ا ارت���دت الكمام���ة خ���شیة اإلص���ابة بالوب���اء بأدل���ة  

  . رآن والسنة والمعقولمن الق

  : من القرآن: أوال 

ق��ال تع��الى ﴿َفَم��ْن َك��اَن ِم��ْنُكْم َمِری��ًضا َأْو ِب��ِھ َأًذى ِم��ْن َراِس��ِھ َفِفْدَی��ٌة ِم��ْن ِص��َیاٍم َأْو َص��َدَقٍة         
  .)١(﴾ ََّأْو ُنُسٍك

 أن وج���ود الم���رض واألذى ف���ي ال���رأس ع���ذر ش���رعي وم���ع  :وج���ھ الدالل���ة م���ن اآلی���ة 
قط الفدی����ة، ف����دل ھ����ذا عل����ى أن الفدی����ة ال ت����سقط بالع����ذر   وج����ود ھ����ذا الع����ذر فل����م ت����س 

  .)٢(الشرعي

   :من السنة : ثانیا

ع���ن كع���ب ب���ن عج���رة رض���ي اهللا عن���ھ، ع���ن رس���ول اهللا ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم  أن���ھ      
نع���م ی���ا رس����ول اهللا، فق���ال رس���ول اهللا ص����لى اهللا     : ، ق����ال»لعل���ك آذاك ھوام���ك  «: ق���ال 

و أطع���م س���تة م���ساكین، أو ان���سك   احل���ق رأس���ك، وص���م ثالث���ة أی���ام، أ   «: علی���ھ وس���لم  
  .)٣(»بشاة

 دلَّ ھ����ذا الح����دیث عل����ى أن وج����وب الفدی����ة عن����د فع����ل     :وج����ھ الدالل����ة م����ن الح����دیث  
المحظ���ور أم���ر تعب���دي ؛ ألن الع���ذر س���بب تخفی���ف الحك���م ف���ي الجمل���ة، لك���ن الفدی���ة ل���م  

  .)٤(تسقط مع العذر فدل على أن الفدیة ھنا أمر تعبدي ال یخضع للقیاس

  :لمن المعقو: ثالثا 

كقت���ل الخط���أ  ، فع���ل محظ���ورات اإلح���رام، ی���ستوي فی���ھ العام���د وغی���ر العام���د     
جمی���ع : "وإت���الف الم���ال ف���إن ال���ضمان الزم لك���ل منھم���ا فك���ذا ھن���ا، ق���ال اب���ن عاب���دین    

                                                                                                                                                          

 
 .١٩٦: البقرة )١(
 .١٨٧/ ٢:بدائع الصنائع  )٢(
فم�ن ك�ان م�نكم مری�ضا أو ب�ھ أذى      {: أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب الحج ، باب ق�ول اهللا تع�الى   )٣(

 .١٠/ ٣: ١٨١٤من رأسھ ففدیة من صیام أو صدقة أو نسك﴾ رقم
 .رفبتص١٧٨/ ٢:، و بدائع الصنائع ٥٢٥/ ٣:المغني  )٤(
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 ، والمق������صود )١(" محظ�����ورات اإلح������رام إذا ك�����ان بع������ذر ففی������ھ الخی�����ارات الثالث������ة   
اكین، وص���وم ثالث���ة أی���ام بالخی���ارات الثالث���ة التخیی���ر ب���ین ال���دم ش���اة وإطع���ام س���تة م���س  

كم���ا ج���اء ف���ي قول���ھ تع���الى﴿َفَمْن َك���اَن ِم���ْنُكْم َمِری���ًضا َأْو ِب���ِھ َأًذى ِم���ْن َراِس���ِھ َفِفْدَی���ٌة ِم���ْن     
   )٢(﴾َِّصَیاٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك

َمْحُظ�����وَرات اْلَح�����جِّ ُت�����ْسَتَباُح ِبال�����ضَُّروَرِة َوَیْل�����َزُم ال�����دَُّم َكاللَِّب�����اِس       :" وق�����ال القراف�����ي 
  . ، والمراد بالدم ھنا التخییر بین الخصال الثالث)٣(" الطِّیِبَو

  :أدلة أصحاب القول الثاني

اس���تدل أص���حاب الق���ول الث���اني م���ن ال���شافعیة والحنابل���ة عل���ى م���ا ذھب���وا إلی���ھ       
م���ن س���قوط اإلث���م والفدی���ة  عل���ى م���ن س���ترت وجھھ���ا ارت���دت الكمام���ة خ���شیة اإلص���ابة   

  . قولبالوباء بأدلة من القرآن والسنة والمع

  : أوال من القرآن

وقول�����ھ ،  ٢٨٦: البق�����رة َربََّن�����ا َل�����ا ُتَؤاِخ�����ْذَنا ِإْن َن�����ِسیَنا َأْو َأْخَطْأَن�����ا   : قول�����ھ تع�����الى
  ٥:األحزابَوَلْیَس َعَلْیُكْم ُجَناٌح ِفیَما َأْخَطْأُتْم ِبِھ َوَلِكْن َما َتَعمََّدْت ُقُلوُبُكْم: سبحانھ

ن اآلیت���ان عل���ى س���قوط المؤاخ���ذة ال���شرعیة عن���د  دل���ت ھات���ا:وج���ھ الدالل���ة م���ن اآلیت���ین
قی���ام الع����ذر، وال����دافع الرت����داء الكمام����ة للمحرم����ة ف����ي ھ����ذه الظ����روف الع����ذر فت����سقط  

  .عنھا الفدیة بناء على ھاتین اآلیتین

  : من السنة:  ثانیا

: لم َق���اَل َرُس���وُل اللَّ���ِھ ص���لى اهللا علی���ھ وس��� : َع���ِن اْب���ِن َعبَّ���اٍس َرِض���َي اللَّ���ُھ َعْنُھَم���ا، َق���الَ 
   .)٤(»َتَجاَوَز اللَُّھ َعْن ُأمَِّتي اْلَخَطَأ، َوالنِّْسَیاَن، َوَما اْسُتْكِرُھوا َعَلْیِھ«

 أن النب���ي ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم  ق���د تج���اوز ع���ن فع���ل     :ووج���ھ الدالل���ة م���ن الح���دیث  
المحظ��ور إن دف��ع إلی��ھ الخط��أ والن��سیان واإلك��راه وھ��ذه أع��ذار ش��رعیة والخ��وف م��ن           

ذر، ب��ل ھ��و أول��ى م��ن ھ��ذه األع��ذار ألن فی��ھ حف��اَظ ال��نفس فك��ان        اإلص��ابة ب��المرض ع��  
  .جدیرا بالرخصة

                                                           

 .٥٥٧/ ٢:الدر المختار وحاشیة ابن عابدین )١(
 .١٩٦: البقرة )٢(
 .٢٠٨/ ٣:الذخیرة للقرافي  )٣(

 وقال َھَذا َحِدیٌث َصِحیٌح َعَلى َشْرِط الشَّْیَخْیِن، َوَلْم ُیَخرَِّجاُه ٢٨٠١أخرجھ الحاكم في المستدرك ،رقم  (٤) 
 .٢١٦/ ٢: ووافقھ الذھبي 
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  :من المعقول :ثالثا

أن س���تر الوج���ھ للمحرم���ة محظ���ور ال إت���الف فی���ھ، والمحظ���ور ال���ذي ال إت���الف فی���ھ ال   
تج���ب فی���ھ الفدی���ة إن ك���ان بع���ذر ، وبی���ان ھ���ذا أن محظ���ورات اإلح���رام منھ���ا م���ا ھ���و       

وف بعرف��ة، ومنھ��ا م��ا ھ��و إت��الف كقت��ل ال��صید وتقل��یم       مف��سد للح��ج كالجم��اع قب��ل الوق��    
األظ���افر وحل���ق ال���شعر، ومنھ���ا م���ا ال إت���الف فی���ھ، كاللب���اس للرج���ل والنق���اب للم���رأة         
والطی���ب لك���ل منھم���ا، والمحظ���ور ال���ذي ال إت���الف فی���ھ إن وق���ع بع���ذر ف���ال فدی���ة فی���ھ ،   

اس���ًیا أو  ففی���ھ الفدی���ة وإن ك���ان ن   .. م���ا ك���ان إتالًف���ا مح���ًضا كال���صید     :" ق���ال ال���دمیري 
" ف���ال تج���ب م���ع الن���سیان والجھ���ل ك���اللبس والطی���ب.. جاھًل���ا، وم���ا ك���ان ترفًھ���ا وتمتًع���ا 

)١(.  

، وبھ���ذا ال���رأي  )٢(وتعلی���ل ھ���ذا أن س���تر الع���ورة ف���ي األص���ل م���أمور ب���ھ فخف���ف فی���ھ       
  .)٣(أخذت دار اإلفتاء المصریة

ل��ى م��ن   رجح��ان الق��ول الث��اني  القائ��ل أن��ھ ل��یس ع     - واهللا أعل��م –أرى : الق��ول ال��راجح 
ارت���دت الكمام���ة وھ���ي محرم���ة إث���م وال فدی���ة ؛ لوج���ود الع���ذر ، وألن ال���شریعة بنی���ت      
عل���ى التی���سیر والرف���ق ب���المكلفین ، وألن الحف���اظ عل���ى ال���نفس م���ن مقاص���د ال���شریعة ،    
أم���ا قی���اس وج���وب الفدی���ة م���ع الع���ذر عل���ى ال���ضمان ف���ي ح���ال إت���الف األم���وال فھ���و        

وال واج���ب لحق���وق العب���اد، بینم���ا   قی���اس م���ع الف���ارق؛ ألن ال���ضمان عن���د إت���الف األم���    
اإلح����رام واج����ب لح����ق اهللا تع����الى وم����ن المق����رر ش����رعا أن حق����وق اهللا مبنی����ة عل����ى       
الم��سامحة ، وحق��وق العب��اد مبنی��ة عل��ى الم��شاحة، كم��ا ال ی��ستقیم قی��اس وج��وب الفدی��ة          
عل���ى م���ن ارت���دت النق���اب خ���شیة اإلص���ابة بالوب���اء عل���ى وج���وب الفدی���ة عن���د حل���ق            

نھم����ا فارق����ا ، فحل����ق ال����رأس محظ����ور فی����ھ إت����الف، بینم����ا     ال����رأس لوج����ود  ؛ ألن بی 
ارت���داء الكمام���ة ال إت���الف فی���ھ، ب���ل فی���ھ حمای���ة ال���نفس الت���ي أم���ر اهللا بحفظھ���ا ف���األولى  
فقھ���ا رعای���ة لمقاص���د ال���شریعة الق���ول بع���دم ل���زوم الفدی���ة ، ث���م إن األص���ل أن الع���ذر         

لفدی��ة  ف��ي  م��سقط لل��ضمان ف��ي حق��وق اهللا كم��ا أن��ھ م��سقط لإلث��م ، وق��د خ��رج وج��وب ا        
المحظ���ورات الت���ي فیھ���ا إت���الف ع���ن ھ���ذا األص���ل ب���النص ف���ي اآلی���ة، وم���ن المق���رر         

  .شرعا أن ما ورد على خالف األصل ال یتوسع فیھ وال یقاس علیھ

وا  أن ارت���داء المح���رم للكمام���ة مب���اح وال إث���م فی���ھ وال فدی���ة؛ ألنھ���ا لی���ست م���ن 

لوج����ھ للمح����رم لی����ست م����ن  المخ����یط المحظ����ور ُلب����سھ عل����ى الرج����ال ، وألن تغطی����ة ا 
  .محظورات اإلحرام على الراجح من أقوال الفقھاء

                                                           

 .٥٨٨/ ٣:المنھاج النجم الوھاج في شرح  )١(
 .المرجع السابق نفس الصفحة  )٢(
 ٢٩ االثن�ین : ، ت�اریخ زی�ارة الموق�ع     ١٤/٠٨/٢٠١٤: موقع دار اإلفتاء المصریة ، فتوى  ، بتاریخ  )٣(

dar.www//:https-: راب�������������������طم، ٢٠٢٠ یولی�������������������و ٢٠ - ھ�������������������ـ١٤٤١ذي القع�������������������دة 
١٩٣=ID?aspx.ViewResearch/Ar/org.alifta 
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وأن ارت����داء الكمام����ة عل����ى المحرم����ة م����ن محظ����ورات اإلح����رام؛ لثب����وت النھ����ي ع����ن  
النق���اب والتل���ثم للمحرم���ة ، والكمام���ة تأخ���ذ حك���م التل���ثم، وم���ن ارت���دت الكمام���ة خ���شیة     

 المب��یح لتغطی��ة الف��م واألن��ف    اإلص��ابة بالوب��اء ف��ال إث��م علیھ��ا وال كف��ارة لوج��ود الع��ذر       
، والع���ذر م���سقط لل���ضمان ف���ي العب���ادات ش���رعا ، ال س���یما وھ���ذا محظ���ور ال إت���الف        

  .فیھ

  اطب اس

رازراءات اق اط وإ ك ا  

س����بق بی����ان ال����شروط وال����ضوابط الت����ي وض����عتھا منظم����ة ال����صحة العالمی����ة      
ب بی����ان لطبیع����ة ش����عائر الح����ج  ، وم����دى  ألداء ال����شعائر التعبدی����ة، وف����ي ھ����ذا المطل���� 

  .إمكانیة تطبیق اإلجراءات االحترازیة

  :الوقوف بعرفة: أوال
الوق�����وف بعرف�����ة رك�����ن م�����ن أرك�����ان الح�����ج، ویف�����سد الح�����ج بترك�����ھ باتف�����اق      

َش���ِھْدَت النَِّب���يَّ ص���لى : ؛ لح���دیث َعْب���َدالرَّْحَمِن ْب���َن َیْعَم���َر رض���ي اهللا عن���ھ  ق���ال )١(الفقھ���اء
اْلَح��جُّ َعَرَف��ُة، اْلَح��جُّ َعَرَف��اٌت، َم��ْن َأْدَرَك َعَرَف��َة َقْب��َل َأْن َیْطُل���َع        «: َیُق��ولُ اهللا علی��ھ وس��لم    

  .)٢(»اْلَفْجُر َفَقْد َأْدَرَك اْلَحجَّ َأْو َتمَّ َحجُُّھ
 .والوقوف بعرفة یتحدد بالمكان والزمان

 ص���لى - فھ���و ش���امل لعرف���ة كلھ���ا؛ لح���دیث ج���ابر رض���ي اهللا عن���ھ أن النب���ي  :أم���ا المك���ان
 ، وم���ساحة )٣(وقف���ُت ھ���ا ھن���ا بعرَف���َة، وعرُف���ة ُكلُّھ���ا مْوِق���ٌف      «:  ق���ال-اهللا علی���ھ وس���لم   

 ، وھ���ي م���ساحة كافی���ة الس���تیعاب    )٤(كیل���و مت���ر مرب���ع   ١٠،٤الموق���ف ف���ي عرف���ة تبل���غ    
ألف����ا ح����سب م����ا توص����ي ب����ھ منظم����ة ال����صحة     ١٠٤مائ����ة وأربع����ة آالف م����ن الحج����اج   

 .العالمیة من التباعد بمسافة متر
 ف��إن زم��ان الوق��وف یب��دأ عل��ى ال��راجح م��ن زوال ش��مس ی��وم التاس��ع م��ن          :لزم��انوأم��ا ا

ذي الحج��ة، ویمت���د حت���ى قبی��ل فج���ر ی���وم النح��ر، وال ی���شترط البق���اء ف��ي عرف���ة ف���ي ھ���ذه     
الم���دة كلھ���ا باتف���اق الفقھ���اء ، ویتحق���ق رك���ن الوق���وف عن���د المالكی���ة ب���الوجود ف���ي عرف���ة     

بمق��دار الطمأنین��ة ف��ي ال��صالة   ل��یال م��ن وق��ت غ��روب ال��شمس وحت��ى قبی��ل طل��وع الفج��ر       

                                                           

 .٤٢: مراتب اإلجماع البن حزم ص) ١(
 ٣... ، والترمذي واللفظ لھ، ب�اب م�ن أدرك اإلم�ام   ١٩٦ / ٢أخرجھ أبو داود في سننھ  باب من لم یدرك عرفة  ) ٢(
: "  وق��ال ال��ذھبي ٤٦٤  /١، والح��اكم ف��ي الم��ستدرك  ١٠٠٣، واب��ن ماج��ھ ص  ٢٥٦ / ٥، والن��سائي ٢٣٨، ٢٣٧/ 

 ".صحیح 
 .٨٩٣/ ٢ :١٢١٨خرجھ اإلمام مسلم في صحیحھ ، كتاب الحج ، باب ما جاء أن عرفة كلھا موقف ، رقمأ) ٣(
: ھ�ـ المواف��ق ١٤٢٨/ ٧/١٢: ، وق��د ن�شر ھ��ذا التق�دیر بت��اریخ   " واس"  موق�ع وكال�ة األنب��اء ال�سعودیة    )٤(

: م راب������������������������ط٢١/٧/٠٢٠٢م ، وت������������������������اریح زی������������������������ارة الموق������������������������ع   ٢٠٠٧/ ١٧/١٢
٥١٠٢٤٢/sa.gov.spa.www://https 
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، وعن��د جمھ��ور الفقھ��اء م��ن الحنفی��ة وال��شافعیة والحنابل��ة یتحق��ق ال��ركن ب��الوجود ف��ي          )١(
عرف����ة ل����یال أو نھ����ارا بمق����دار لحظ����ة ، ویج����ب أن ی����شتمل الوق����وف عل����ى ج����زء م����ن       

  .)٢(اللیل
الوق���وف بعرف���ة م���ع مراع���اة اإلج���راءات    " وبھ���ذا یتب���ین أن أداء رك���ن الح���ج   

مك���ن ف���ي ظ���ل تخفی���ف األع���داد حی���ث أعلن���ت المملك���ة العربی���ة ال���سعودیة       االحترازی���ة م
، وأك���دت بع���ض الم���صادر أن أع���داد الح���ج ف���ي ھ���ذا        )٣(أداء الح���ج بع���دد مح���دود ج���دا    

، ف��ي ح��ین أن مواق��ع أخ��رى نقل��ت أن ع��دد الحج��اج       )٤(الع��ام س��یكون أل��ف ش��خص فق��ط     
  .)٥(سیكون بضعة آالف

دا كم���ا قال���ت وكال���ة األنب���اء ال���سعودیة وف���ي ك���ل األح���وال ف���إن الع���دد س���یكون مح���دودا ج��� 
  .بما یسمح بتطبیق اإلجراءات االحترازیة

  :المبیت بمزدلفة: ثانیا

 المبی���ت بمزدلف����ة واج���ب عل����ى ال����راجح، فل���و ترك����ھ الح����اج ص���ح حج����ھ وعلی����ھ دم،     
  .)٦(وھذا مذھب الحنفیة واألصح عند الشافعیة، ومذھب الحنابلة 

« ق���ال النب���ي ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم     " جم���ع "وموض���ع المبی���ت مزدلف���ة كلھ���ا وھ���ي   
وم�����ساحة م�����شعر مزدلف�����ة   )٧(  » ووقف�����ُت ھ�����ا ھن�����ا بَجْم�����ٍع، وَجم�����ٌع ُكلُّھ�����ا موِق�����ٌف   

 والھكت������ار  )٨( ھكت������ارا٦٨٢ ھكت������ارا، ویخ������صص منھ������ا للحج������اج ٩٦٣اإلجمالی������ة 
 مت�����را ، ٦٨٢٠٠٠٠فتك�����ون الم�����ساحة المخص�����صة للمبی�����ت بمزدلف�����ة آالف مت�����ر ١٠

  . وھي مساحة تستوعب المالیین

وأم���ا الزم���ان فق���د اختل���ف الفقھ���اء ف���ي تحدی���د الواج���ب ف���ي المبی���ت بمزدلف���ة،  ف���ذھب      
جمھ���ور الفقھ���اء إل���ى أن الواج���ب ف���ي المبی���ت بمزدلف���ة أن یك���ون ف���ي الن���صف الث���اني     

                                                           

 .٥٤/ ٢:حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر ) ١(
،و المجم��وع ٣١٩/ ٤:،والبی��ان للعمران��ي ٣٤٠/ ٢:، البح��ر الرائ��ق ٣٦٣/ ٤:البنای��ة ش��رح الھدای��ة ) ٢(

 .٥٨٠/ ١:،و شرح منتھى اإلرادات ٢١٣/ ٣:،و المبدع في شرح المقنع ١٠٢/ ٨:شرح المھذب 
 ٢١٠١٢٤١/https://www.spa.gov.sa: رابط:  موقع وكالة األنباء السعودیة )٣(
:   موق�����������������������������������������ع دویت�����������������������������������������شھ األلم�����������������������������������������اني راب�����������������������������������������ط    )٤(

https://www.dw.com/ar/%D٨٪A٨٪D٨٪B٣٪D٨٪A٨٪D٨٪A٨- 
 موق�����������������������������������ع ب�����������������������������������ي ب�����������������������������������ي س�����������������������������������ي بالعربی�����������������������������������ة ، )٥(

 https://www.bbc.com/arabic/topics/cyx٥kw٤qq١kt:رابط
: ، والمغني١٥٠ - ١٢٣ / ٨: ،و المجموع ٥١١/ ٢:،وحاشیة ابن عابدین ١٣٥/ ٢: بدائع الصنائع ) ٦(
 . وما بعدھا٤٢١ / ٣
/ ٢ :١٢١٨أخرجھ اإلمام مسلم في صحیحھ ، كتاب الحج ، باب ما جاء أن عرفة كلھا موقف ، رقم      ) ٧(

٨٩٣. 
 .١٩٥٦٦٩٥/https://www.spa.gov.sa:  موقع وكالة األنباء السعودیة رابط)٨(
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م���ن اللی���ل، فم���ن دف���ع م���ن قب���ل منت���صف اللی���ل بغی���ر ع���ذر فعلی���ھ دم، وھ���ذا م���ذھب          
  .)١(الشافعیة، والحنابلة وأحد القولین عند المالكیة

 أن الواج��ب ف��ي الوق��وف  أن یك��ون فیم��ا ب��ین طل��وع الفج��ر م��ن ی���وم          :والق��ول الث��اني  
، وھ���ذا )٢(النح���ر إل���ى طل���وع ال���شمس، وال���سنة أن یمت���د الوق���وف إل���ى وق���ت اإلس���فار       

  .، والراجح مذھب الجمھور)٤(، وأحد القولین عند المالكیة )٣(مذھب الحنفیة 

إلج�����راءات االحترازی�����ة أم�����ر س�����ھل   وبھ�����ذا یتب�����ین أن تطبی�����ق التباع�����د المك�����اني ، وا   
  .ومیسور السیما مع تقلیل أعداد في ھذا العام

  : المبیت بمنى: ثالثا
، وھ���ذا المبی���ت س���نة " یبی���ت الحج���اج بمن���ى  ف���ي لیل���ة التاس���ع م���ن ذي الحج���ة  

 ، ث���م ی���ذھبون  )٥("ول���یس ب���ركن وال واج���ب، فل���و ترك���ھ الح���اج ف���ال دم علی���ھ باإلجم���اع      
دلف���ة فیبیت���ون بھ���ا ، ث���م ی���ذھبون إل���ى من���ى ف���ي ی���وم       للوق���وف بعرف���ة ث���م ینطلق���ون للمز  

 الحل����ق أو  – ال����سعي  – الط����واف  -رم����ي الجم����ار " النح����ر ألداء مناس����ك ی����وم النح����ر    
  .التقصیر ثم یعودون إلى منى فیبیتون بھا ثالث لیال وھي لیالي أیام التشریق

  : على قولینوقد اختلف الفقھاء في حكم المبیت بمنى لیالي التشریق الثالث
 المبی���ت بمن���ى ف���ي لی���الي الت���شریق واج���ب فم���ن ترك���ھ لزم���ھ دم، وھ���و           :ول األول الق���

   .)٨(، والحنابلة في الصحیح  من المذھب)٧( والشافعیة في األصح)٦(مذھب المالكیة
 المبی���ت بمن���ى ف���ي لی���الي الت���شریق س���نة فم���ن ترك���ھ ف���ال یلزم���ھ ش���يء،        :الق���ول الث���اني 

، )١١(، وأحم���د ف���ي إح���دى ال���روایتین)١٠(، وال���شافعیة ف���ي ال���صحیح)٩(وھ���ذا م���ذھب الحنفی���ة
   .)١٢(والظاھریة

 وھ���ي م���ساحة كافی���ة ی���سھل   ،)١( ٢ ك���م١٦،٨بح���دوده ال���شرعیة  " من���ى"وتبل���غ م���ساحة   
معھ���ا تطبی���ق اإلج���راءات االحترازی���ة ؛ الس���یما م���ع تقلی���ل األع���داد كم���ا أعلن���ت حكوم���ة     

  .المملكة العربیة السعودیة ھذا العام

                                                           

،و تحفة المحتاج ١٧٢/ ١:، و فتح الوھاب بشرح منھج الطالب     ٥٥٠/ ٣:، واألم للشافعي    ٨/ ٣:جلیل  مواھب ال )١(
 .٤١٧/ ٢:، ومطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى ٥٣٨/ ٣:،و المغني ١١٣/ ٤:
 .٣٦٦/ ١:الدر المختار وحاشیة ابن عابدین .ھو ُظُھوِر النُّوِر َواْنِكَشاِف الظُّْلَمِة: اإلسفار) ٢(
 .١٣٦/ ٢:بدائع الصنائع ) ٣(
 .١٦٩/ ٤:مواھب الجلیل ) ٤(
 .٨/١٨٠شرح النووي على مسلم ) ٥(
 .٢/٤٨،و الشرح الكبیر للدردیر ومعھ حاشیة الدسوقي ٣٣٧/ ٢حاشیة العدوى  على شرح الخرشى  )٦(
 .٣٢٨/ ٢؛ البھجة الوردیة وشرحھا الغرر البھیة ٤٩٤/ ١؛ أسنى المطالب ٨/٢٢٣المجموع )٧(
 .٢/٥٠٨؛ كشاف القناع٦٠/ ٤اإلنصاف ) ٨(
 .١٥٩/ ٢بدائع الصنائع )٩(
 .٢٢٣ -٨/٢٢٢؛ المھذب وعلیھ المجموع٤/٣٥٦البیان للعمراني) ١٠(
 .٤/٦٠؛ اإلنصاف٣/٢٣١المغني البن قدامة ) ١١(
 .١٩٤/ ٥المحلي ) ١٢(
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  :رمي الجمار: رابعا

 الجم��ار ف��ي أربع��ة أی��ام ف��ي ی��وم النح��ر یرم��ون جم��رة العقب��ة الكب��رى،         یرم��ي الحج��اج 
، "ال����صغرى والوس����طى والكب����رى " وف����ي أی����ام الت����شریق یرم����ون الجم����رات ال����ثالث   

  .)٢ (اتفق الفقھاء على أن رمي الجمار واجب من واجبات الحجوقد 

ویختل��ف الرم��ي ف��ي ی��وم النح��ر عن��ھ ف��ي أی��ام الت��شریق م��ن حی��ث زم��ان الرم��ي وع��دد        
لجم��رات الت��ي ترم��ى فف��ي ی��وم النح��ر یرم��ي الح��اج جم��رة العقب��ة الكب��رى فق��ط ب��سبع          ا

ح���صیات ، وق���د اختل���ف الفقھ���اء ف���ي بدای���ة وق���ت الرم���ي ، ف���ذھب الحنفی���ة والمالكی���ة        
   .)٣ (وقت الرمي یبدأ من طلوع فجر یوم النحرإلى أن 

   .)٤(نحر وقت الرمي یبدأ من منتصف لیلة یوم الوذھب الشافعیة والحنابلة إلى أن

 ع���ن عائ���شة رض���ي اهللا عنھ���ا أن النب���ي ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم  أم���ر أم س���لمة لیل���ة           -١
  .)٦) (٥(النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مشت فأفاضت

أن الرم��ي ل��و ل��م یج��ز قب��ل الفج��ر لم��ا أذن ب��ھ ألم س��لمة         : ووج��ھ الدالل��ة م��ن الح��دیث   
  .رضي اهللا عنھا لكنھ أذن فدل على أنھ جائز

وددت أن���ي كن���ت اس���تأذنت رس���ول اهللا ص���لى   « : ة رض���ي اهللا عنھ���ا قال���ت ع���ن عائ���ش  -٢
اهللا علی����ھ وس����لم  كم����ا اس����تأذنتھ س����ودة أن ت����أتي من����ى بلی����ل، ورم����ت قب����ل أن ی����أتي   

 .)٧(»الناس، فأذن لھا، وكانت امرأة ثقیلة بطیئة

 أن ھ���ذا األث���ر یفی���د أن م���ذھب عائ���شة رض���ي اهللا      :ووج���ھ الدالل���ة م���ن ھ���ذا األث���ر     
 .مي من منتصف اللیل ولو لم یكن عذر تجنبا للزحامعنھا جواز الر

                                                                                                                                                          

 sa.gov.spa.www://https/١٩٥٦٣٤٥: موقع وكالة األنباء السعودیة، رابط )١(
خالص�ة الج�واھر الزكی�ة    ، "٢/٤٢١"المح�یط البرھ�اني     ، "١/٣٨١"تحفة الفقھاء   ، "٤/٦٥"المبسوط  )٢(

دلی�ل الطال�ب   ، "١/٢١٦"كفایة األخیار ، "١/١٤٤"عمدة المسالك البن النقیب     ، "١/٤٥"في فقھ المالكیة    
  ".١/١٠٨"لنیل المطالب 

الكافي في فقھ أھ�ل المدین�ة   ، "١/٤٨٤:اإلشراف على نكت مسائل الخالف     ، "٢/١٣٧"نائع  بدائع الص ) ٣(
:١/٣٧٤. 
 ".٣/٣٨٣:"، والمغني البن قدامة٤/٢١٧:و نھایة المطلب للجویني، "٤/١٨٤"ینظر الحاوي الكبیر ) ٤(

یفع�ل م�ن أراد الح�ج    باب ما یفعل المرء بعد ال�َصَفا واْلَم�ْرَوة وم�ا          ، رواه البیھقي في السنن الصغرى    ) ٥(
، كتاب الحج، البدر المنیر" ھذا الحدیث صحیح" قال ابن الملقن  ، "٤/٢٤٠"من الوقوف بَعَرَفة وغیرھا       
 ".٦/٢٧٢"الحدیث التاسع بعد السبعین ، باب دخول مكة وما یتعلق بھ

 ".٣/٣٨٣"المغني ". ٤/١٨٥"الحاوي الكبیر ) ٦(
 ".٤/١٨٥"الحاوي الكبیر )  ٧(
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  :بدایة الرمي في أیام التشریق

  :قد اختلف الفقھاء أیضا في بدایة وقت الرمي في أیام التشریق على قولین

ف����ي أی����ام الت����شریق، وھ����و ق����ول    ،  ال یج����وز الرم����ي  إال بع����د ال����زوال  :الق����ول األول
  .)٣(والحنابلة، )٢(والشافعیة، )١(المالكیة

 الرم���ي ف��ي أی���ام الت���شریق  األف��ضل أن یك���ون بع���د ال��زوال، ف���إن رم���ى    :لق��ول الث���اني ا
وھ���و ، )٤(، وھ���ذه روای���ة ع���ن اإلم���ام أب���ي حنیف���ة.الح���اج قب���ل ال���زوال أج���زأه وال ح���رج

 .)٥(مذھب طاووس وعكرمة

  :واستدلوا باآلتي

ف���إن الم���شروع ی���وم العی���د رم���ي جم���رة واح���دة وم���ع ذل���ك ترم���ى قب���ل    : قی���اس األول���ى -١
والم���شروع ف���ي بقی���ة األی���ام رم���ي الجم���ار ال���ثالث فم���ن ب���اب أول���ى ترم���ى    ، ال���زوال 

 .قبل الزوال ألنھ ینبغي توسیع وقت الرمي فیھا ال تضییقھ

قی��اس الی��وم الح��ادي والث��اني والثال��ث ع��شر عل��ى ی��وم العی��د بج��امع أن الك��ل أی��ام نح��ر          -٢
  .وتشریق

اة وذوي الحاج��ات  قی��اس ج��واز الرم��ي قب��ل ال��زوال بج��واز الرم��ي ل��یال للرع��اة وال��سق          -٣
والحاج��ة ف��ي ھ��ذه األی��ام أش��د للزح��ام ال��شدید ال��ذي ق��د ی��ؤدي     ، بج��امع الحاج��ة ف��ي ك��ٍل  

 . إلى إزھاق األنفس كما ال یخفى

قی��اس تق��دیم الرم��ي عل��ى الت��أخیر حی��ث یج��وز ت��أخیر الرم��ي إل��ى الی��وم الت��الي وإل��ى              -٤
 .)٦(آخر التشریق

الرم����ي تجنب����ا للزح����ادم وبن����اء عل����ى م����ا س����بق ف����الراجح اختی����ار التوس����ع ف����ي وق����ت   
  .ولسھولة تطبیق اإلجراءات االحترازیة لضمان سالمة الحجاج

                                                           

 ، "٢/١١٩"بدایة المجتھد ، "٤/٣٧٦"في الكا) ١(  
 ".٤/٣٥١"البیان ، "٧٨"التنبیھ ، "٤/١٩٩"الحاوي الكبیر ) ٢(  
 ".٢/٥٠٨"كشاف القناع ، "٣/٤٨٤"المغني ) ٣(  

 "٢/١٣٧"بدائع الصنائع ) ٤(
 ".٤/٣٥١"البیان ، "٤/١٩٤"الحاوي الكبیر ) ٥(
 ".٢/١٣٧"بدائع الصنائع ) ٦(
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  : الطواف: خامسا

ف���ي الح���ج أن���واع متع���ددة للط���واف فھن���اك ط���واف الق���دوم ، وط���واف العم���رة       
لم���ن ع���زم عل���ى التمت���ع ، وھن���اك ط���واف اإلفاض���ة ط���واف ال���ركن وھن���اك ط���واف           

م���ساحة اإلجمالی���ة المخص���صة للط���واف  ال���وداع عن���د مغ���ادرة البی���ت الح���رام ، وتبل���غ ال 
م س���تا وس���بعین أل���ف مت���ر وھ���ي موزع���ة ف���ي ص���حن البی���ت الح���رام والط���ابق  ٧٦٠٠٠

األول والث����اني وال����سطح، وق����درت ال����سلطات ال����سعودیة ھ����ذا الم����ساحة بأنھ����ا ت����سع         
، وھ���ذا ف���ي )١(س���بعة آالف ومائ���ة أل���ف  م���ن الط���ائفین  ف���ي ال���ساعة الواح���دة ١٠٧٠٠٠

وج���ود ھ���ذه الجائح���ة فم���ن الم���سلَّم ب���ھ تقلی���ل األع���داد تجنب���ا األوض��اع الطبیعی���ة ، وم���ع  
  .لتفشي العدوى

وم���ن الج���دیر بال���ذكر أن الط���واف م���ن المناس���ك الت���ي یمت���د زمانھ���ا فط���واف الق���دوم          
وقت���ھ م���ن وص���ول الح���اج إل���ى مك���ة ، وم���ن ع���زم عل���ى التمت���ع فإن���ھ یط���وف ط���واف      

د ھ��ذا الوق��ت م��ن   العم��رة ث��م ی��ؤدي مناس��ك العم��رة ث��م یتحل��ل حت��ى ی��وم التروی��ة ویمت��        
أول ش����وال وحت����ى الث����امن م����ن ذي الحج����ة وھ����ي م����دة طویل����ة یمك����ن معھ����ا تنظ����یم      
ال����دخول للبی����ت الح����رام للط����واف، وط����واف اإلفاض����ة ل����ھ بدای����ة وھ����و أن یق����ع بع����د      
الوق��وف بعرف��ة، وال وق��ت لنھایت��ھ ، وط��واف ال��وداع یك��ون عن��د مغ��ادرة البی��ت وھ��و           

  . بسھولة ویسرزمان متسع یمكن تنظیم الدخول للمسجد الحرام

  :السعي بین الصفا والمروة : سادسا

 والعم�رة  الح�ج  ی�تم  ال رك�ن  والعم�رة  الح�ج  ف�ي  والم�روة  ال�صفا  ب�ین  ال�سعي 
 ،)٢(المالكی��ة م��ن الجمھ��ور م��ذھب بدون��ھ عل��ى ال��راجح م��ن أق��وال الفقھ��اء كم��ا ھ��و  

  َش��َعاِئِر اللَّ��ِھ ِم��ْن َواْلَم��ْرَوَة ال��صََّفا ِإنَّ  :تع��الى لقول��ھ )٤(والحنابل��ة ،)٣(وال��شافعیة
(٥)  أن عل�ى  ی�دل  اهللا، وھ�ذا  ش�عائر  م�ن  والم�روة  ال�صفا  اآلی�ة ب�أن   ص�رحت  فق�د 

 تك�ون  ال ث�م  ش�عیرًة،  تك�ون  أن یمك�ن  ال ألن�ھ  من�ھ؛  ب�د  ال ح�تمٌ  أم�رٌ  بینھم�ا  ال�سعي 
  .النسك في الزمًة

                                                           

 sa.gov.spa.www://https/١٣٨٥٧٣٠ :رابط. ودیةوكالة األنباء السع )١(
 .٣٤/ ٢:، الشرح الكبیر للدردیر ١١٨/ ٤:مواھب الجلیل للحطاب ) ٢(
 .٥١٣/ ١:، ومغني المحتاج للشربیني ٩١/ ٣:، روضة الطالبین ٧٧، ٦٣/ ٨:المجموع للنووي ) ٣(
 .٥٢١/ ٢:، وكشاف القناع ٤٣/ ٤:اإلنصاف للمرداوي ) ٤(
 .١٥٨جزء آیة رقم : البقرة  )٥(
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 م��ن وی��شترط  ف��ي ال��سعي أن یك��ون بع��د ط��واف عل��ى ال��راجح م��ن أق��وال الفقھ��اء          
  .)٤(والحنابلة ،)٣(والشافعیة ،)٢(والمالكیة، )١(الحنفیة

 س����بعة ٨٧٠٠٠وتبل����غ الم����ساحة اإلجمالی����ة اآلن للج����زء المخ����صص لل����سعي     
وثم���انین أل���ف مت���ر مرب���ع  وھ���ي م���ساحة ت���سع ع���شرات اآلالف ف���ي وق���ت واح���د م���ع    

  .تطبیق اإلجراءات االحترازیة 

  .لتوكیلأما ذبح الھدي فال یترتب علیھ ازدحام اآلن ألن الذبح یتم عبر ا

                                                           

 .٦١/ ٢:، تبیین الحقائق ٤٦/ ٤:المبسوط ) ١(
 .١١٨/ ٤:، مواھب الجلیل٢٥٢/ ٣:الذخیرة للقرافي )٢(
 .٧٢/ ٨:، والمجموع للنووي ١٥٧/ ٤:الحاوي الكبیر للماوردي ) ٣(
 .٣٥٢/ ٣:المغني البن قدامة ) ٤(
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ا  

  :قد انتھیت من دراسة مسائل البحث إلى النتائج التالیة

ھو مصطلح یشیر إلى عائلة الفیروسات التي تسبب مشاكل ف�ي           : فیروس كورونا   .١
الجھاز التنفسي، والتي تنتقل م�ن الحی�وان إل�ى اإلن�سان، وھ�و ض�من الفیروس�ات التاجی�ة                    

   .١٩- الناتج عنھ یسمى بمرض كوفیدالتي تصیب الرئة والجھاز التنفسي، والمرض

یباح استخدام المطھرات الكحولی�ة لتعق�یم الب�دن والثی�ان والم�ساجد كم�ا یب�اح بی�ع                     .٢
  .وشراء وتداول ھذه المنتجات

األطق��م الطبی��ة الت��ي تعم��ل ف��ي مست��شفیات الع��زل ال��صحي یب��اح لھ��ا الجم��ع ب��ین       .٣
بت�ھ أو بع�دھا، وال یج�وز الم�سح       الصالتین أو ال�صلوات لم�ن ال ی�تمكن م�ن أدائھ�ا قب�ل نو               

على األردیة الواقیة كما ال یجوز نزعھا ألجل الوضوء مع استمرار نوب�ة العم�ل ألن ف�ي     
  .نزعھا تضییعا للمال وقد نھى الشارع عنھ

یحرم حرق جثث المتوفین بكورونا، ویجب تغسیلھ بصب الماء علیھ من بعید مع   .٤
  .ة عن الطب الوقائيااللتزام باإلجراءات االحترازیة الصادر

أال " عند إغالق المساجد خوفا م�ن تف�شي وب�اء كورون�ا ف�إن الم�ؤذن یزی�د عب�ارة                    .٥
أو لیصل من شاء منكم في رحلھ ، وق�د اختل�ف الفقھ�اء ھ�ل ت�زاد ھ�ذه              " صلوا في رحالكم  

العبارة في أثناء األذان بعد الحیعلتین أو بعد الفراغ منھ واألرجح أنھا تزاد بعد الحیعلت�ین          
  .لثبوت ھذا عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم ، كم أن إجابة المؤذن في ھذه العبارة الحوقلة

اختل��ف المعاص��رون ف��ي تعلی��ق ص��لوات الجمع��ة والجماع��ة ب��سبب وب��اء كورون��ا   .٦
فاختار جمھور المعاصرین جواز تعلیق صلوات الجمعة والجماعة في المسجد لدرأ خطر 

معاص���رین أداء ال���صلوات م���ع األخ���ذ ب���اإلجراءات  تف���شي الوب���اء ، واخت���ار قلی���ل م���ن ال
االحترازی��ة، ولك��ل م��ن الف��ریقین أدل��ة معتب��رة ، وق��د انتھ��ى االختی��ار إل��ى ف��تح الم��ساجد      

  .بضوابط محددة 

ال ب��أس بالتباع��د ب��ین الم��صلین ف��ي ص��الة الجماع��ة؛ ل��دفع خط��ر اإلص��ابة بوب��اء     .٧
  .كورونا؛ مع الحرص على تسویة الصف

م��ع ارت��داء الكمام��ة للرج��ال أو الن��ساء خ��شیة اإلص��ابة بالوب��اء،  ال ب��أس بال��صالة   .٨
  .ویحمل النھي عن تغطیة الفم واألنف في الصالة على ما وقع بغیر عذر

ال یصح االقتداء باإلمام عبر المذیاع أو التلفاز وال عبر تطبیقات الموبایل وشبكة   .٩
  .االنترنت
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ولم یصل علیھ ب�سبب اإلج�راءات       یجوز لمن توفي جاره أو قریبھ بسبب كورونا           .١٠
  .االحترازیة التي تتخذھا وزارة الصحة أن یصلي علیھ صالة الغائب

یجب الصوم على من شھد رمضان وال یعاني من أمراض تتعلق بنقص المناع�ة                .١١
  .أو أمراض الرئة

م��ن أص��یب بكورون��ا یب��اح ل��ھ الفط��ر وإن ق��در عل��ى ال��صوم؛ م��ع وج��وب تلق��ي        .١٢
  .الرعایة الالزمة

دع��وى أن ال��صوم یجع��ل ال��صائم عرض��ة لإلص��ابة بالوب��اء دع��وى عاری��ة ع��ن        .١٣
  .الصحة، بل الصوم مفید للصائم ألنھ یعزز جھاز المناعة ویقي من األمراض

اختلف الفقھاء في جواز الفطر بناء عل�ى ن�صیحة الطبی�ب غی�ر الم�سلم وال�راجح                     .١٤
  .ا وغیر متھمجواز االعتماد على قولھ ما دام أمینا في مھنتھ حاذق

یب��اح األطق��م الطبی��ة الفط��ر ف��ي نھ��ار رم��ضان عن��د خ��وف اإلرھ��اق ال��شدید أو          .١٥
  .التقصیر في رعایة المرضى

وتحلیل ص�ورة ال�دم     (  bcrمسحة البلعوم   (التحالیل التي یجریھا مصابو كورونا        .١٦
  .ال یبطل أٌي منھا الصوم

صاب وقب�ل م�رور الح�ول ،    اختلف الفقھاء في ج�واز تعجی�ل الزك�اة بع�د مل�ك الن�               .١٧
  .والراجح جواز التعجیل لمواسلة المتضررین من وباء كورونا

یجوز تأخیر إخراج الزكاة عن�دما ت�ضع البن�وك قی�ودا عل�ى ال�سحب وال ی�ستطیع                     .١٨
االنسان توفیر سیولة إلخراج الزكاة الواجبة علیھ ما لم یكن بیده م�ال ف�ائض ع�ن حاجت�ھ                

  .وحاجة من تلزمھم نفقتھ

  .  یجوز دفع الزكاة لمن تضرروا بوقف عملھم ما داموا قد أصبحوا فقراء  .١٩

اختل��ف الفقھ��اء ف��ي احت��ساب إس��قاط ال��دین ع��ن الم��دین وجعل��ھ م��ن زك��اة الم��ال ،     .٢٠
  .والراجح الجواز

یجوز عالج مرضى كورونا من زكاة المال إن كانوا فقراء، ویجوز اإلنف�اق م�ن               .٢١
ت��وفیر اإلمكان��ات الطبی��ة الالزم��ة لمست��شفیات الع��زل زك��اة الم��ال عل��ى تجھی��ز وتأس��یس و

  .الصحي إن كانت ھذه المستشفیات حكومیة أو خیریة أما االستثماریة فال

  .یجوز أداء الحج بضوابط معینة  .٢٢

ال بأس بارتداء الكمام�ة أثن�اء اإلح�رام وال إث�م وال فدی�ة عل�ى الرج�ال وال الن�ساء             .٢٣
  .عند ارتدائھا
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اء الحج أو العمرة بعد الشروع فیھما باإلحرام فھو محصر ویلزمھ من منع من أد    .٢٤
فیب�اح ل�ھ   " فإن حبسني حابس فمحل�ي حی�ث حب�ستني   :" دم ، فإن اشترط عند إحرامھ وقال  

  .التحلل وال شيء علیھ

مناس��ك الح��ج یمك��ن معھ��ا ب��سھولة وی��سر تطبی��ق اإلج��راءات االحترازی��ة الت��ي          .٢٥
ند تقلیل األعداد ووضع ضوابط تضمن سالمة وأمن أوصت بھا منظمة الصحة العالمیة ع

  .الحجاج والمعتمرین
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  را اث

  .القرآن الكریم : أوال 

  :كتب التفسیر: ثانیا

القاض����ي محم����د ب����ن عب����د اهللا أب����و بك����ر ب����ن العرب����ي     : أحك����ام الق����رآن، المؤل����ف  .١
محم����د عب����د الق����ادر : تحقی����ق ) ھ����ـ٥٤٣: المت����وفى(المع����افري االش����بیلي الم����الكي 

 ١٤٢٤الثالث����ة، :  لبن����ان ، الطبع����ة–دار الكت����ب العلمی����ة، بی����روت : لناش����رعط����ا، ا
  . م٢٠٠٣ -ھـ 

محم��د ب��ن جری��ر ب��ن یزی��د ب��ن كثی��ر ب��ن     : ج��امع البی��ان ف��ي تأوی��ل الق��رآن، المؤل��ف    .٢
أحم���د محم���د  : ، المحق���ق)ھ���ـ٣١٠: المت���وفى(غال���ب اآلمل���ي، أب���و جعف���ر الطب���ري   

  . م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠، األولى: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: شاكر ، الناشر

أب����و عب����د اهللا محم����د ب����ن : تف����سیر القرطب����ي، المؤل����ف= الج����امع ألحك����ام الق����رآن  .٣
أحم����د ب����ن أب����ي بك����ر ب����ن ف����رح األن����صاري الخزرج����ي ش����مس ال����دین القرطب����ي    

دار : أحم����د البردون����ي وإب����راھیم أطف����یش، الناش����ر : ، تحقی����ق)ھ����ـ٦٧١: المت����وفى(
  . م١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤الثانیة، :  القاھرة، الطبعة–الكتب المصریة 

عب���د ال���سالم :  المح���رر ال���وجیز ف���ي تف���سیر الكت���اب العزی���ز الب���ن عطی���ة، تحقی���ق    .٤
 -األول���ى :  بی���روت، الطبع���ة –دار الكت���ب العلمی���ة  : عب���د ال���شافي محم���د، الناش���ر   

  .. ھـ١٤٢٢

  :الحدیث وعلومھ: ثالثا

محم����د ب����ن عی����سى ب����ن َس����ْورة ب����ن  :  س����نن الترم����ذي، المؤل����ف-الج����امع الكبی����ر  .١
ب��شار  : لمحق��ق، ا)ھ��ـ ٢٧٩: المت��وفى(ضحاك، الترم��ذي، أب��و عی��سى   موس��ى ب��ن ال��  

  م ١٩٩٨: بیروت، سنة النشر–رب اإلسالمي دار الغ:عواد معروف، الناشر

الج���امع الم���سند ال���صحیح المخت���صر م���ن أم���ور رس���ول اهللا ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم     .٢
محم���د ب���ن إس���ماعیل أب���و عب���داهللا   : ص���حیح البخ���اري ، المؤل���ف = وس���ننھ وأیام���ھ  

دار ط���وق : محم���د زھی���ر ب���ن ناص���ر الناص���ر، الناش���ر : اري الجعف���ي المحق���قالبخ���
، ) م����صورة ع����ن ال����سلطانیة بإض����افة ت����رقیم  محم����د ف����ؤاد عب����د الب����اقي    (النج����اة 
  .ھـ١٤٢٢األولى، : الطبعة

اب���ن ماج���ة أب���و عب���د اهللا محم���د ب���ن یزی���د القزوین���ي،     : س���نن اب���ن ماج���ھ، المؤل���ف   .٣
محم����د ف����ؤاد عب����د الب����اقي : قی����قتح) ھ����ـ٢٧٣: المت����وفى(وماج����ة اس����م أبی����ھ یزی����د 

  . فیصل عیسى البابي الحلبي -دار إحیاء الكتب العربیة : الناشر

أب���و داود س���لیمان ب���ن األش���عث ب���ن إس���حاق ب���ن ب���شیر    : س���نن أب���ي داود ، المؤل���ف  .٤
محم���د : ، المحق���ق) ھ���ـ٢٧٥: المت���وفى(ب���ن ش���داد ب���ن عم���رو األزدي السِِّج���ْستاني    

  . بیروت–كتبة العصریة، صیدا الم: محیي الدین عبد الحمید ، الناشر
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أحم��د ب���ن الح���سین ب���ن عل��ي ب���ن موس���ى الُخ���ْسَرْوِجردي   : ال��سنن الكب���رى، المؤل���ف  .٥
محم���د عب���د الق���ادر : ، المحق���ق) ھ���ـ٤٥٨: المت���وفى(الخراس���اني، أب���و بك���ر البیھق���ي 

 ١٤٢٤الثالث���ة، :  لبن���ات ، الطبع���ة –دار الكت���ب العلمی���ة، بی���روت  : عط���ا ، الناش���ر 
   م٢٠٠٣ -ھـ 

أحم���د ب���ن عل���ي ب���ن حج���ر أب���و   : اري ش���رح ص���حیح البخ���اري ، المؤل���ف ف���تح الب��� .٦
 ، رق�����م ١٣٧٩ بی�����روت، -دار المعرف�����ة : الف�����ضل الع�����سقالني ال�����شافعي الناش�����ر 

محم��د ف��ؤاد عب��د الب��اقي ق��ام بإخراج��ھ وص��ححھ وأش��رف        : كتب��ھ وأبواب��ھ وأحادیث��ھ  
عب���د العزی���ز ب���ن  : مح���ب ال���دین الخطی���ب ، وعلی���ھ تعلیق���ات العالم���ة  : عل���ى طبع���ھ

  .اهللا بن بازعبد 

أب���و عب���د اهللا محم���د ب���ن عب���د اهللا   : الم���ستدرك عل���ى ال���صحیحین للح���اكم ، المؤل���ف   .٧
أب���و : ، المحق���ق) ھ���ـ٤٠٥: المت���وفى(ب���ن محم���د ب���ن حمدوی���ھ الح���اكم النی���سابوري    

: دار الح����رمین ، البل����د : عب����د ال����رحمن مقب����ل ب����ن ھ����ادي ال����وادعي ، دار الن����شر    
  م ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧:  مصر ، سنة الطبع–القاھرة 

أب���و عب��د اهللا أحم��د ب��ن محم��د ب��ن حنب���ل      : م��سند اإلم��ام أحم��د ب��ن حنب��ل ، المؤل��ف       .٨
أحم��د محم��د ش��اكر ،   : ، المحق��ق) ھ��ـ٢٤١: المت��وفى(ب��ن ھ��الل ب��ن أس��د ال��شیباني     

  . م ١٩٩٥ - ھـ ١٤١٦األولى، :  القاھرة الطبعة–دار الحدیث : الناشر

 ص���لى اهللا  الم���سند ال���صحیح المخت���صر بنق���ل الع���دل ع���ن الع���دل إل���ى رس���ول اهللا         .٩
م���سلم ب���ن الحج���اج أب���و الح���سن الق���شیري  : المؤل���ف) ص���حیح م���سلم ( علی���ھ وس���لم 
دار : محم���د ف���ؤاد عب���د الب���اقي ، الناش���ر : المحق���ق) ھ���ـ٢٦١: المت���وفى(النی���سابوري 

   بیروت-إحیاء التراث العربي 

أب���و بك���ر ب���ن أب���ي ش���یبة، عب���د اهللا : الم���صنف ف���ي األحادی���ث واآلث���ار، المؤل���ف .١٠
، ) ھ���ـ٢٣٥: المت���وفى(اھیم ب���ن عثم���ان ب���ن خواس���تي العب���سي   ب���ن محم���د ب���ن إب���ر  

:  الری����اض ، الطبع����ة–مكتب����ة الرش����د : كم����ال یوس����ف الح����وت، الناش����ر: المحق����ق
  .١٤٠٩األولى، 

المعت���صر م���ن المخت���صر م���ن م���شكل اآلث���ار، یوس���ف ب���ن موس���ى ب���ن محم���د،    .١١
 –ع��الم الكت��ب  : ھ��ـ ط ٨٠٣: أب��و المحاس��ن جم��ال ال��دین الَمَلط��ي الحنف��ي المت��وفى      

  .بیروت

محم��د ب��ن عل��ي ب��ن محم��د ب��ن عب��د اهللا ال��شوكاني        : نی��ل األوط��ار، المؤل��ف   .١٢
دار : ع���صام ال���دین ال���صبابطي ، الناش���ر  : ، تحقی���ق) ھ���ـ١٢٥٠: المت���وفى(الیمن���ي 

 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣األولى، : الحدیث، مصر ، الطبعة
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  :كتب الفقھ: رابعا 

  : المذھب الحنفي  ) أ(

 اهللا ب���ن محم���ود ب���ن م���ودود الموص���لي   عب���د: االختی���ار لتعلی���ل المخت���ار ، المؤل���ف   .١
: ، علیھ���ا تعلیق���ات) ھ���ـ٦٨٣: المت���وفى(البل���دحي، مج���د ال���دین أب���و الف���ضل الحنف���ي  

م����ن علم����اء الحنفی����ة وم����درس بكلی����ة أص����ول ال����دین  (ال����شیخ محم����ود أب����و دقیق����ة 
 -وص�����ورتھا دار الكت�����ب العلمی�����ة ( الق�����اھرة -مطبع�����ة الحلب�����ي : الناش�����ر) س�����ابقا

  . م ١٩٣٧ - ھـ ١٣٥٦: شرتاریخ الن) بیروت، وغیرھا

زی���ن ال���دین ب���ن إب���راھیم ب���ن محم���د،  : البح���ر الرائ���ق ش���رح كن���ز ال���دقائق، المؤل���ف .٢
تكمل���ة البح���ر  : وف���ي آخ���ره ) ھ���ـ٩٧٠: المت���وفى(المع���روف ب���ابن نج���یم الم���صري   

 ١١٣٨ت بع���د (الرائ���ق لمحم���د ب���ن ح���سین ب���ن عل���ي الط���وري الحنف���ي الق���ادري       
دار الكت����اب اإلس����المي : ، الناش����رمنح����ة الخ����الق الب����ن عاب����دین : وبالحاش����یة) ھ����ـ

  .الثانیة : الطبعة

ع��الء ال��دین، أب��و بك��ر ب��ن م��سعود     : ب��دائع ال��صنائع ف��ي ترتی��ب ال��شرائع ، المؤل��ف     .٣
دار الكت���ب العلمی���ة ،  : ، الناش���ر) ھ���ـ٥٨٧: المت���وفى(ب���ن أحم���د الكاس���اني الحنف���ي   

  .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الثانیة، : الطبعة

عثم���ان ب���ن عل���ي  : یة ال���شِّْلِبيِّ ، المؤل���فتبی���ین الحق���ائق ش���رح كن���ز ال���دقائق وحاش���  .٤
، )  ھ�����ـ٧٤٣: المت�����وفى(ب�����ن محج�����ن الب�����ارعي، فخ�����ر ال�����دین الزیلع�����ي الحنف�����ي 

ش���ھاب ال���دین أحم���د ب���ن محم���د ب���ن أحم���د ب���ن ی���ونس ب���ن إس���ماعیل ب���ن     : الحاش���یة
 -المطبع����ة الكب����رى األمیری����ة  : ، الناش����ر)  ھ����ـ١٠٢١: المت����وفى(ی����ونس ال����شِّْلِبيُّ  

  . ھـ١٣١٣األولى، : عةبوالق، القاھرة الطب

اب���ن عاب���دین، محم���د أم���ین ب���ن عم���ر   : رد المحت���ار عل���ى ال���در المخت���ار ، المؤل���ف  .٥
دار : ، الناش���ر) ھ���ـ١٢٥٢: المت���وفى(ب���ن عب���د العزی���ز عاب���دین الدم���شقي الحنف���ي     

  م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثانیة، : بیروت ، الطبعة-الفكر

ي، الناش���ر دار ش���رح ف���تح الق���دیر، لكم���ال ال���دین محم���د ب���ن عب���د الواح���د ال���سیواس     .٦
  . بیروت–الفكر 

محم���د ب���ن أحم���د ب���ن أب���ي س���ھل ش���مس األئم���ة السرخ���سي       : المب���سوط ، المؤل���ف  .٧
ب���دون طبع���ة ،  :  بی���روت ، الطبع���ة –دار المعرف���ة : ، الناش���ر) ھ���ـ٤٨٣: المت���وفى(

  م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤: تاریخ النشر

المح���یط البرھ���اني ف���ي الفق���ھ النعم���اني فق���ھ اإلم���ام أب���ي حنیف���ة رض���ي اهللا عن���ھ،           .٨
أب��و المع��الي برھ��ان ال��دین محم��ود ب��ن أحم��د ب��ن عب��د العزی��ز ب��ن عم��ر            : المؤل��ف

عب���د الك���ریم س���امي   : ، المحق���ق) ھ���ـ٦١٦: المت���وفى(ب���ن َم���اَزَة البخ���اري الحنف���ي   
األول�����ى، :  لبن�����ان ، الطبع�����ة–دار الكت�����ب العلمی�����ة، بی�����روت : الجن�����دي ، الناش�����ر

  . م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٤
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عل���ي ب���ن أب���ي بك���ر ب���ن عب���د الجلی���ل  : ل���فالھدای���ة ف���ي ش���رح بدای���ة المبت���دي، المؤ  .٩
: المحق���ق) ھ���ـ٥٩٣: المت���وفى(الفرغ���اني المرغین���اني، أب���و الح���سن برھ���ان ال���دین    

  . لبنان– بیروت -دار احیاء التراث العربي : طالل یوسف ، الناشر

 :المذھب المالكي  ) ب(

أب���و الولی���د محم���د ب���ن أحم���د ب���ن    : بدای���ة المجتھ���د ونھای���ة المقت���صد ، المؤل���ف   .١
: المت���وفى( ب���ن رش���د القرطب���ي ال���شھیر ب���ابن رش���د الحفی���د      محم���د ب���ن أحم���د  

 -ھ�����ـ ١٤٢٥:  الق����اھرة ، ت����اریخ الن����شر   –دار الح����دیث  : ، الناش����ر ) ھ����ـ ٥٩٥
  .م٢٠٠٤

المع���روف بحاش���یة  . بلغ���ة ال���سالك ألق���رب الم���سالك إل���ى م���ذھب اإلم���ام مال���ك     .٢
ال���شرح ال���صغیر ھ���و ش���رح ال���شیخ ال���دردیر  (ال���صاوي عل���ى ال���شرح ال���صغیر 

أحم���د ب���ن  : ، المؤل���ف)رب الم���سالك ِلَم���ْذَھِب اْلِإَم���اِم َماِل���كٍ   لكتاب���ھ الم���سمى أق���  
مكتب����ة م����صطفى الب����ابي الحلب����ي، ع����ام    : محم����د ال����صاوي الم����الكي، الناش����ر  

  . م١٩٥٢ - ھـ ١٣٧٢: النشر

الت��اج واإلكلی��ل لمخت��صر خلی��ل، لمحم��د ب��ن یوس��ف ب��ن أب��ي القاس��م العب��دري            .٣
  .یروت، مكان النشر ب١٣٩٨، الناشر دار الفكر، سنة النشر 

محم���د ب���ن أحم���د ب���ن عرف���ة  : حاش���یة الدس���وقي عل���ى ال���شرح الكبی���ر، المؤل���ف   .٤
  .دار الفكر: ، الناشر) ھـ١٢٣٠: المتوفى(الدسوقي المالكي 

أب����و العب����اس ش����ھاب ال����دین أحم����د ب����ن إدری����س ب����ن عب����د : ال���ذخیرة، المؤل����ف  .٥
، ١ج���زء : ، المحق���ق) ھ���ـ٦٨٤: المت���وفى(ال���رحمن الم���الكي ال���شھیر ب���القرافي   

 - ٩، ٧، ٥ - ٣س����عید أع����راب ، ج����زء : ٦، ٢م����د حج����ي ، ج����زء مح: ١٣، ٨
:  بی���روت ، الطبع���ة  -دار الغ���رب اإلس���المي  : محم���د ب���و خب���زة ، الناش���ر   : ١٢

  . م١٩٩٤األولى، 

الف���تح الرب���اني فیم���ا ذھ���ل عن���ھ : ش���رح الزُّرق���اني عل���ى مخت���صر خلی���ل، ومع���ھ .٦
عب���د الب���اقي ب���ن یوس���ف ب���ن أحم���د الزرق���اني الم���صري      : الزرق���اني، المؤل���ف 

عب���د ال���سالم محم���د   : ، ض���بطھ وص���ححھ وخ���رج آیات���ھ   )ھ���ـ١٠٩٩: لمت���وفىا(
األول�����ى، :  لبن�����ان، الطبع�����ة–دار الكت�����ب العلمی�����ة، بی�����روت : أم�����ین، الناش�����ر

  . م٢٠٠٢ - ھـ ١٤٢٢

محم����د ب����ن عب����د اهللا الخرش����ي   : ش����رح مخت����صر خلی����ل للخرش����ي ، المؤل����ف    .٧
 –باع���ة دار الفك���ر للط: ، الناش���ر) ھ���ـ١١٠١: المت���وفى(الم���الكي أب���و عب���د اهللا  

  .بیروت 

أب���و عم���ر یوس���ف ب���ن عب���د اهللا ب���ن   : الك���افي ف���ي فق���ھ أھ���ل المدین���ة ، المؤل���ف   .٨
، ) ھ����ـ٤٦٣: المت����وفى(محم����د ب����ن عب����د الب����ر ب����ن عاص����م النم����ري القرطب����ي  

مكتب�����ة : محم�����د محم�����د أحی�����د ول�����د مادی�����ك الموریت�����اني ، الناش�����ر  : المحق�����ق
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 الثانی����ة، :الری���اض الحدیث����ة، الری����اض، المملك����ة العربی����ة ال����سعودیة ، الطبع����ة 
 .م١٩٨٠/ھـ١٤٠٠

مال���ك ب���ن أن���س ب���ن مال���ك ب���ن ع���امر األص���بحي الم���دني        : المدون���ة، المؤل���ف  .٩
ھ���ـ ١٤١٥األول���ى، : دار الكت���ب العلمی���ة الطبع���ة : الناش���ر) ھ���ـ١٧٩: المت���وفى(
  .م١٩٩٤ -

أب����و الولی����د محم����د ب����ن أحم����د ب����ن رش����د       : المق����دمات الممھ����دات ، المؤل����ف   .١٠
دار : ر محم���د حج���ي ، الناش���ر  ال���دكتو: تحقی���ق) ھ���ـ٥٢٠: المت���وفى(القرطب���ي 

 - ھ������ـ ١٤٠٨األول������ى، :  لبن������ان ، الطبع������ة–الغ������رب اإلس������المي، بی������روت 
   م١٩٨٨

محم���د ب���ن أحم���د ب���ن محم���د     : م���نح الجلی���ل ش���رح مخت���صر خلی���ل ، المؤل���ف     .١١
 –دار الفك���ر : ، الناش���ر) ھ���ـ١٢٩٩: المت���وفى(عل���یش، أب���و عب���د اهللا الم���الكي    

  .م١٩٨٩/ھـ١٤٠٩: بیروت، تاریخ النشر

ش���مس ال���دین أب���و عب���د : جلی���ل ف���ي ش���رح مخت���صر خلی���ل ، المؤل���ف مواھ���ب ال .١٢
اهللا محم����د ب����ن محم����د ب����ن عب����د ال����رحمن الطرابل����سي المغرب����ي، المع����روف      

دار الفك������ر ، : الناش�����ر ) ھ�����ـ ٩٥٤: المت������وفى(بالحط�����اب الرُّعین�����ي الم�����الكي    
  .م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثالثة، : الطبعة

  :المذھب  الشافعي) ج(

جم���ال ال���دین عب���د ال���رحیم  : فع���ي المؤل���ف المھم���ات ف���ي ش���رح الروض���ة والرا  .١
أب���و الف���ضل ال���دمیاطي، أحم���د ب���ن  : ،اعتن���ى ب���ھ) ھ���ـ٧٧٢: المت���وفى(اإلس���نوي 

 المملك���ة - ال���دار البی���ضاء -مرك���ز الت���راث الثق���افي المغرب���ي  : (عل���ي، الناش���ر
 ھ���ـ ١٤٣٠األول���ى، : الطبع���ة)  لبن���ان- بی���روت -دار اب���ن ح���زم  (، )المغربی���ة

  . م٢٠٠٩ -

زكری���ا ب���ن محم���د ب���ن    :  ش���رح روض الطال���ب المؤل���ف  أس���نى المطال���ب ف���ي   .٢
ع��دد  ) ھ��ـ٩٢٦: المت��وفى(زكری��ا األن��صاري، زی��ن ال��دین أب��و یحی��ى ال��سنیكي       

  .دار الكتاب اإلسالمي:  الناشر٤: األجزاء

ش���مس ال��دین، محم���د ب���ن أحم���د  : اإلقن��اع ف���ي ح���ل ألف���اظ أب��ي ش���جاع، المؤل���ف   .٣
مكت����ب البح����وث : المحق����ق) ھ����ـ٩٧٧: المت����وفى(الخطی����ب ال����شربیني ال����شافعي 

   بیروت-دار الفكر :  دار الفكر الناشر-والدراسات 

 ، المؤل���ف  أب���و عب���د اهللا محم���د ب���ن إدری���س ب���ن العب���اس ب���ن عثم���ان ب���ن    األم  .٤
: المت���وفى(ش���افع ب���ن عب���د المطل���ب ب���ن عب���د من���اف المطلب���ي القرش���ي المك���ي    

  . بیروت –دار المعرفة : ، الناشر) ھـ٢٠٤

ب��در ال��دین أب��و الف��ضل محم��د ب��ن    : المؤل��فبدای��ة المحت��اج ف��ي ش��رح المنھ��اج،     .٥
: ، عن��ى ب��ھ )  ھ��ـ٨٧٤ - ٧٩٨(أب��ي بك��ر األس��دي ال��شافعي اب��ن قاض��ي ش��ھبة       

اللجن���ة العلمی���ة بمرك���ز  : أن���ور ب���ن أب���ي بك���ر ال���شیخي الداغ���ستاني ، بم���ساھمة  
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دار المنھ�����اج للن�����شر  : دار المنھ�����اج للدراس�����ات والتحقی�����ق العلم�����ي، الناش�����ر   
 - ھ���ـ ١٤٣٢األول���ى، : بی���ة ال���سعودیة، الطبع���ة  المملك���ة العر-والتوزی���ع، ج���دة 

   م٢٠١١

أب���و الح���سین یحی���ى ب���ن أب���ي     : البی���ان ف���ي م���ذھب اإلم���ام ال���شافعي، المؤل���ف      .٦
: المحق����ق) ھ����ـ٥٥٨: المت����وفى(الخی����ر ب����ن س����الم العمران����ي الیمن����ي ال����شافعي  

األول�����ى، :  ج�����دة ،الطبع�����ة–دار المنھ�����اج : قاس�����م محم�����د الن�����وري ، الناش�����ر 
  . م٢٠٠٠ - ھـ١٤٢١

أحم���د ب���ن محم���د ب���ن عل���ي ب���ن   : المحت���اج ف���ي ش���رح المنھ���اج، المؤل���ف  تحف���ة  .٧
عل���ى ع���دة ن���سخ بمعرف���ة لجن���ة م���ن      : حج���ر الھیتم���ي ، روجع���ت وص���ححت   

المكتب�����ة التجاری�����ة الكب�����رى بم�����صر ل�����صاحبھا م�����صطفى : العلم�����اء، الناش�����ر
 .١٩٨٣ - ھـ ١٣٥٧: محمد، عام النشر

م���د البرل���سي  أحم���د س���المة القلی���وبي وأح :  حاش���یتا قلی���وبي وعمی���رة، المؤل���ف   .٨
  .م١٩٩٥-ھـ١٤١٥ بیروت سنة –دار الفكر : عمیرة ، الناشر

الح���اوى الكبی���ر، المؤل���ف أب���و الح���سن عل���ي ب���ن محم���د ب���ن محم���د ب���ن حبی���ب      .٩
/ ، دار الن����شر )ھ����ـ٤٥٠: المت����وفى(الب����صري البغ����دادي، ال����شھیر بالم����اوردي  

  .دار الفكر ـ بیروت

ی���ي ال���دین یحی���ى أب���و زكری���ا مح: روض���ة الط���البین وعم���دة المفت���ین ، المؤل���ف  .١٠
: زھی����ر ال����شاویش ، الناش����ر : ، تحقی����ق) ھ����ـ٦٧٦: المت����وفى(ب����ن ش����رف الن����ووي  

/ ھ�����ـ ١٤١٢الثالث�����ة، :  عم�����ان ، الطبع�����ة- دم�����شق-المكت�����ب اإلس�����المي، بی�����روت
  م١٩٩١

أب����و : المجم����وع ش����رح المھ����ذب م����ع تكمل����ة ال����سبكي والمطیع����ي ، المؤل����ف       .١١
دار :  ، الناش���ر)ھ���ـ٦٧٦: المت��وفى (زكری��ا محی���ي ال��دین یحی���ى ب���ن ش��رف الن���ووي    

  .الفكر

ش���مس ال���دین، : مغن���ي المحت���اج إل���ى معرف���ة مع���اني ألف���اظ المنھ���اج ، المؤل���ف    .١٢
دار : الناش���ر ) ھ���ـ ٩٧٧: المت���وفى (محم���د ب���ن أحم���د الخطی���ب ال���شربیني ال���شافعي      

  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥األولى، : الكتب العلمیة الطبعة

موس��ى كم��ال ال��دین، محم��د ب��ن   : ال��نجم الوھ��اج ف��ي ش��رح المنھ��اج ، المؤل��ف     .١٣
، ) ھ����ـ٨٠٨: المت����وفى(ب����ن عی����سى ب����ن عل����ي ال����دَِّمیري أب����و البق����اء ال����شافعي  

األول����ى، : لجن����ة علمی����ة ، الطبع����ة  : ، المحق����ق) ج����دة(دار المنھ����اج : الناش����ر
  . م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥

ش���مس ال���دین محم���د ب���ن أب���ي : نھای���ة المحت���اج إل���ى ش���رح المنھ���اج ، المؤل���ف .١٤
: ھ��ـ، الناش���ر ١٠٠٤: ت��وفى الم(العب��اس أحم��د ب��ن حم��زة ش��ھاب ال��دین الرمل��ي        

  .م١٩٨٤/ھـ١٤٠٤ -ط أخیرة : دار الفكر، بیروت ، الطبعة
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عب���د المل���ك ب���ن عب���د اهللا ب���ن    : نھای���ة المطل���ب ف���ي درای���ة الم���ذھب، المؤل���ف    .١٥
یوس����ف ب����ن محم����د الج����ویني، أب����و المع����الي، رك����ن ال����دین، الملق����ب بإم����ام          

 عب����د العظ����یم/ د. أ: ، حقق����ھ وص����نع فھارس����ھ ) ھ����ـ٤٧٨: المت����وفى(الح����رمین 
-ھ������ـ١٤٢٨األول������ى، : دار المنھ������اج ، الطبع������ة : محم������ود ال������ّدیب، الناش������ر 

 .م٢٠٠٧

  :المذھب الحنبلي) د (

موس���ى ب���ن أحم���د ب���ن موس���ى : اإلقن��اع ف���ي فق���ھ اإلم���ام أحم���د ب���ن حنب���ل ، المؤل���ف  .١
ب���ن س���الم ب���ن عی���سى ب���ن س���الم الحج���اوي المقدس���ي، ث���م ال���صالحي، ش���رف ال���دین،  

ب���د اللطی���ف محم���د موس���ى ال���سبكي ،  ع: ، المحق���ق) ھ���ـ٩٦٨: المت���وفى(أب���و النج���ا 
  . لبنان–دار المعرفة بیروت : الناشر

ع���الء ال���دین أب���و الح���سن  :  اإلن���صاف ف���ي معرف���ة ال���راجح م���ن الخ���الف، المؤل���ف  .٢
، ) ھ���ـ٨٨٥: المت���وفى(عل���ي ب���ن س���لیمان الم���رداوي الدم���شقي ال���صالحي الحنبل���ي     

  .الثانیة: دار إحیاء التراث العربي ،الطبعة: الناشر

: النھ���ى ل���شرح المنتھ���ى المع���روف ب���شرح منتھ���ى اإلرادات، المؤل���ف  دق���ائق أول���ي  .٣
من���صور ب���ن ی���ونس ب���ن ص���الح ال���دین اب���ن ح���سن ب���ن إدری���س البھ���وتى الحنبل���ى      

 -ھ�����ـ ١٤١٤األول�����ى، : ع�����الم الكت�����ب، الطبع�����ة: ، الناش�����ر)ھ�����ـ١٠٥١: المت�����وفى(
 .م١٩٩٣

ش���رح الزرك���شي عل���ى مخت���صر الخرق���ي، ل���شمس ال���دین أب���ي عب���د اهللا محم���د ب���ن     .٤
س�����نة الوف�����اة / ھ�����ـ٧٢٢ الزرك�����شي الم�����صري الحنبل�����ي، س�����نة ال�����والدة  عب�����د اهللا

عب��د الم��نعم خلی��ل إب��راھیم، الناش��ر دار    : ھ��ـ، تحقی��ق ق��دم ل��ھ ووض��ع حواش��یھ    ٧٧٢
 .بیروت/ م، لبنان٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣الكتب العلمیة، سنة النشر 

محم����د ب����ن ص����الح ب����ن محم����د     : ال����شرح الممت����ع عل����ى زاد الم����ستقنع، المؤل����ف     .٥
: دار اب������ن الج������وزي، الطبع������ة : ، دار الن������شر)ھ������ـ١٤٢١: فىالمت������و(العثیم������ین 

  . ھـ١٤٢٨ - ١٤٢٢األولى، 

الف����روع ومع����ھ ت����صحیح الف����روع لع����الء ال����دین عل����ي ب����ن س����لیمان الم����رداوي،        .٦
محم����د ب����ن مفل����ح ب����ن محم����د ب����ن مف����رج، أب����و عب����د اهللا، ش����مس ال����دین  : المؤل����ف

عب���د اهللا : المحق���ق) ھ���ـ٧٦٣: المت���وفى(المقدس���ي الرامین���ى ث���م ال���صالحي الحنبل���ي   
 ھ��ـ  ١٤٢٤األول��ى  : مؤس��سة الرس��الة الطبع��ة   : ب��ن عب��د المح��سن الترك��ي ، الناش��ر     

  . مـ٢٠٠٣ -

أب��و محم��د موف��ق ال��دین عب��د اهللا ب��ن أحم��د      : الك��افي ف��ي فق��ھ اإلم��ام أحم��د، المؤل��ف     .٧
ب���ن محم���د ب���ن قدام���ة الجم���اعیلي المقدس���ي ث���م الدم���شقي الحنبل���ي، ال���شھیر ب���ابن         

: دار الكت�����ب العلمی�����ة ، الطبع�����ة: الناش�����ر) ھ�����ـ٦٢٠: المت�����وفى(قدام�����ة المقدس�����ي 
  . م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤األولى، 
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من��صور ب��ن ی��ونس ب��ن ص��الح ال��دین     : ك��شاف القن��اع ع��ن م��تن اإلقن��اع ، المؤل��ف     .٨
دار : ، الناش����ر) ھ����ـ١٠٥١: المت����وفى(اب����ن ح����سن ب����ن إدری����س البھ����وتى الحنبل����ى  

  .الكتب العلمیة

ب��ن عب��د اهللا ب��ن محم��د اب��ن   إب��راھیم ب��ن محم��د  : المب��دع ف��ي ش��رح المقن��ع ، المؤل��ف   .٩
دار الكت����ب : ، الناش����ر) ھ����ـ٨٨٤: المت����وفى(مفل����ح، أب����و إس����حاق، برھ����ان ال����دین   

  . م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨األولى، :  لبنان ، الطبعة–العلمیة، بیروت 

أب��و محم��د موف��ق   : المغن��ي ف��ي فق��ھ اإلم��ام أحم��د ب��ن حنب��ل ال��شیباني، المؤل��ف         .١٠
لجم���اعیلي المقدس���ي ث���م الدم���شقي  ال���دین عب���د اهللا ب���ن أحم���د ب���ن محم���د ب���ن قدام���ة ا  

دار الفك���ر : الناش���ر) ھ���ـ٦٢٠: المت���وفى(الحنبل���ي، ال���شھیر ب���ابن قدام���ة المقدس���ي     
  .١٤٠٥ بیروت ، الطبعة األولى، –

  : الفقھ العام والفتاوى) ه (

محم��د ب��ن عل��ي ب��ن   : ال��سیل الج��رار المت��دفق عل��ى ح��دائق األزھ��ار، المؤل��ف     :  .١
دار اب���ن : ، الناش���ر)ھ���ـ١٢٥٠: المت���وفى(محم��د ب���ن عب���د اهللا ال���شوكاني الیمن��ي   

 .الطبعة األولى: حزم، الطبعة

أب����و بك����ر محم����د ب����ن إب����راھیم ب����ن المن����ذر النی����سابوري   : اإلجم����اع المؤل����ف  .٢
دار الم���سلم : ف���ؤاد عب���د الم���نعم أحم���د الناش���ر   : المحق���ق ) ھ���ـ٣١٩: المت���وفى (

 مـ٢٠٠٤/ ھـ١٤٢٥الطبعة األولى : للنشر والتوزیع الطبعة 

عل����ي ب����ن محم����د ب����ن عب����د المل����ك : م����سائل اإلجم����اع ، المؤل����فاإلقن����اع ف����ي  .٣
، ) ھ���ـ٦٢٨: المت���وفى(الكت���امي الحمی���ري الفاس���ي، أب���و الح���سن اب���ن القط���ان      

الف�����اروق الحدیث�����ة للطباع�����ة : ح�����سن ف�����وزي ال�����صعیدي ، الناش�����ر : المحق�����ق
   م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٤األولى، : والنشر ، الطبعة

 ب����ن محم����د ال����صدیق، اإلقن����اع ب����صحة ص����الة الجمع����ة ف����ي المن����زل ، ألحم����د .٤
 .طبعة دار التألیف

عل���ي جمع���ھ . خل���ف الم���ذیاع ف���ي حك���م ال���صالة البی���ان لم���ا ی���شغل األذھ���ان، د    .٥
 .القاھرة -محمد، المقطم للنشر والتوزیع

، )» الرَّوض����ة الّندیَّ����ة «التعلیق����اُت الرَّض����یة عل����ى  : ومعھ����ا(الروض����ة الندی����ة   .٦
لط���ف اهللا أب���و الطی���ب محم���د ص���دیق خ���ان ب���ن ح���سن ب���ن عل���ي اب���ن  : المؤل���ف

ض����بط ن����صَّھ، وحقَّق����ھ،  ) ھ����ـ١٣٠٧: المت����وفى(الح����سیني البخ����اري الِقنَّ����وجي  
عل��ي ب��ن ح��َسن ب��ن عل��ي ب��ن َعب��د الحمی��د الَحلب��يُّ األث��رّي،         : َوَق��ام عل��ى ن��شره  

 المملك�����ة العربی�����ة  -َداُر اب�����ن الق�����یِّم للن�����شر والتوزی�����ع، الری�����اض     : الناش�����ر
 جمھوری����ة م����صر  -اھرة ال����سعودیة، َدار اب����ن عفَّ����ان للن����شر والتوزی����ع، الق����     

  . م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٣األولى، : العربیة، الطبعة

دم��شق، الطبع��ة  -مج��د أحم��د مك��ي، دار القل��م   : فت��اوى م��صطفى الزرق��ا، بعنای��ة    .٧
  . ١٣٩:م، ص١٩٩٩األولى 



 - ٢٧٠٥ -

أب���و محم���د عل���ي ب���ن أحم���د ب���ن س���عید ب���ن ح���زم      : المحل���ى باآلث���ار ، المؤل���ف  .٨
 –دار الفك����ر : ناش����ر، ال) ھ����ـ٤٥٦: المت����وفى(األندل����سي القرطب����ي الظ����اھري  

 .بیروت

أب���و جعف���ر أحم���د ب���ن محم���د ب���ن س���المة  : مخت���صر اخ���تالف العلم���اء، المؤل���ف .٩
ب���ن عب���د المل���ك ب���ن س���لمة األزدي الحج���ري الم���صري المع���روف بالطح���اوي     

دار : عب������د اهللا ن������ذیر أحم������د ، الناش������ر. د: ، المحق������ق) ھ������ـ٣٢١: المت������وفى(
 .١٤١٧الثانیة، :  بیروت ، الطبعة–البشائر اإلسالمیة 

مرات����ب اإلجم����اع ف����ي العب����ادات والمع����امالت واالعتق����ادات، المؤل����ف   .١٠
أب��و محم��د عل��ي ب��ن أحم��د ب��ن س��عید ب��ن ح��زم األندل��سي القرطب��ي الظ��اھري         : 
  . بیروت–دار الكتب العلمیة : ،الناشر ) ھـ٤٥٦: المتوفى (

  

  :كتب أصول الفقھ والقواعد الفقھیة: خامسا

زی���ن ال���دین ب���ن : َھِب َأِب���ْي َحِنْیَف���َة النُّْعَم���اِن، المؤل���فاْلَأْش���َباُه َوالنََّظ���اِئُر َعَل���ى َم���ْذ .١
، ) ھ���ـ٩٧٠: المت���وفى(إب���راھیم ب���ن محم���د، المع���روف ب���ابن نج���یم الم���صري      

دار : ال����شیخ زكری����ا عمی����رات ، الناش�����ر   : وض����ع حواش����یھ وخ����رج أحادیث�����ھ   
  .م١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩األولى، :  لبنان، الطبعة–الكتب العلمیة، بیروت 

عب����د ال����رحمن ب����ن أب����ي بك����ر، ج����الل ال����دین      : ر، المؤل����فاألش����باه والنظ����ائ  .٢
: دار الكت������ب العلمی������ة، الطبع������ة: ، الناش������ر)ھ������ـ٩١١: المت������وفى(ال������سیوطي 

  .م١٩٩٠ -ھـ ١٤١١األولى، 

ع���الء ال���دین أب���و الح���سن : التحبی���ر ش���رح التحری���ر ف���ي أص���ول الفق���ھ، المؤل���ف .٣
: المت������وفى(عل������ي ب������ن س������لیمان الم������رداوي الدم������شقي ال������صالحي الحنبل������ي 

أحم���د . ع���وض القرن���ي، د . عب���د ال���رحمن الجب���رین، د  . د: ، المحق���ق)ھ���ـ٨٨٥
األول����ى، : الری����اض ، الطبع����ة/  ال����سعودیة -مكتب����ة الرش����د : ال����سراح، الناش����ر

  .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١

أب���و العب���اس ش���ھاب  : أن���وار الب���روق ف���ي أن���واء الف���روق ، المؤل���ف  = الف���روق  .٤
رافي ال�����دین أحم�����د ب�����ن إدری�����س ب�����ن عب�����د ال�����رحمن الم�����الكي ال�����شھیر ب�����الق  

  عالم الكتب: الناشر) ھـ٦٨٤: المتوفى(

أب����و محم����د ع����ز ال����دین عب����د : قواع����د األحك����ام ف����ي م����صالح األن����ام، المؤل����ف .٥
العزی��ز ب��ن عب��د ال��سالم ب��ن أب��ي القاس��م ب��ن الح��سن ال��سلمي الدم��شقي، الملق��ب         

ط�����ھ عب�����د : ، راجع�����ھ وعل�����ق علی�����ھ)ھ�����ـ٦٦٠: المت�����وفى(ب�����سلطان العلم�����اء 
وص���ورتھا ( الق���اھرة ، –لی���ات األزھری���ة  مكتب���ة الك: ال���رؤوف س���عد ، الناش���ر 

، )  الق����اھرة- بی����روت، ودار أم الق����رى -دار الكت����ب العلمی����ة : دور ع����دة مث����ل
  . م١٩٩١ - ھـ ١٤١٤جدیدة مضبوطة منقحة، : طبعة
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أب��و عب��د اهللا ب��در ال��دین محم��د ب��ن عب��د     : المنث��ور ف��ي القواع��د الفقھی��ة، المؤل��ف    .٦
وزارة األوق�����اف :  الناش�����ر،)ھ�����ـ٧٩٤: المت�����وفى(اهللا ب�����ن بھ�����ادر الزرك�����شي  

  م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥الثانیة، : الكویتیة، الطبعة

إب����راھیم ب����ن موس����ى ب����ن محم����د اللخم����ي الغرن����اطي     : الموافق����ات ، المؤل����ف  .٧
أب����و عبی����دة م����شھور ب����ن   : المحق����ق) ھ����ـ٧٩٠: المت����وفى(ال����شھیر بال����شاطبي  

الطبع������ة األول������ى : دار اب������ن عف������ان، الطبع������ة : ح������سن آل س������لمان، الناش������ر
  .م١٩٩٧/ ھـ١٤١٧

  

  :كتب اللغة والمعاجم:سادسا 

محم��د ب��ن مك��رم ب��ن عل��ى، أب��و الف��ضل، جم��ال ال��دین       : ل��سان الع��رب، المؤل��ف  .١
: ، الناش���ر) ھ���ـ٧١١: المت���وفى(اب���ن منظ���ور األن���صاري الرویفع���ى اإلفریق���ى    

  . ھـ١٤١٤ -الثالثة :  بیروت ، الطبعة–دار صادر 

ب���راھیم م���صطفى إ(مجم���ع اللغ���ة العربی���ة بالق���اھرة : المعج���م الوس���یط، المؤل���ف .٢
  .دار الدعوة: الناشر) محمد النجار/ حامد عبد القادر / أحمد الزیات / 

 حام���د ص���ادق قنیب���ي ،  -محم���د رواس قلعج���ي : معج���م لغ���ة الفقھ���اء ، المؤل���ف  .٣
 ١٤٠٨الثانی����ة، : دار النف����ائس للطباع����ة والن����شر والتوزی����ع ، الطبع����ة : الناش����ر

 . م١٩٨٨ -ھـ 

  

  :مجال الطب والكمیاء: سابعا

ح���سن ب���ن محم���د   / محم���د إب���راھیم الح���سن، ود  / الكیمی���اء الع���ضویة، د أس���س  .١
ھ����ـ ١٤١٧الح����ازمي، الطبع����ة الثانی����ة، دار الخریج����ي للن����شر والتوزی����ع س����نة   

  . ٢٠٧: م ص١٩٩٧

محم���د عل���ي الب���ار ، طبع���ة ال���دار ال���سعودیة      / الخم���ر ب���ین الط���ب والفق���ھ ، د    .٢
  .م١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤للنشر والتوزیع، الطبعة السادسة سنة 

محم���د عل���ي الب���ار،  /  والمخ���درات والمنبھ���ات ف���ي الغ���ذاء وال���دواء، د  الكح���ول .٣
  .مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي

المفط����رات ف����ي مج����ال الت����داوي لل����دكنور محم����د عل����ي الب����ار، وھ����و بح����ث        .٤
  منشور بمجلة مجمع الفقھ اإلسالمي
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  :المواقع اإللیكترونیة: ثامنا

:                موقع أطباء بال حدود ، رابط .١
https://www.msf.org/ar/%D٨١٪٩٪D٨٪٩A    

:  موقع منظمة الصحة العالمیة ، رابط .٢
-lnove/diseases/emergencies/ar/int.who.www://https
-the-naming/guidance-technical/٢٠١٩-coronavirus

٢٠١٩-covid-disease-coronavirus-  

: موقع الیونیسیف التابع لألمم المتحدة ، رابط .٣
https://www.unicef.org/ar/%D٨١٪٩٪D٩٪  

موقع رئاسة مجلس الوزراء لحكومة جمھوریة مصر العربیة ،  .٤
 https://www.care.gov.eg/EgyptCare/Index.aspx:رابط

موقع الیوم السابع، رابط  .٥
https://www.youm٧.com/story/٢٠٢٠/٤/١٥/%D٨٪A٧٪D٨٦٪٩٪

D٨  

موقع صحیفة االندبندت بالعربیة رابط  .٦
   A٪D٨%/٩٣٨٠١/https://www.independentarabia.com/node؛

: موقع جریدة الوطن االلكترونیة ، رابط .٧
٤٧١٤٦١٣/details/news/com.elwatannews.www://https  

world/arabic/com.bbc.www://https-:  رابط .   بالعربیةC.B.Bموقع  .٨
٥٢٨٧٠٩٧٣  

: موقع األمم المتحدة ، رابط .٩
https://news.un.org/ar/story/٢٠٢٠/٠٤/١٠٥٣٥٠٢ 

موقع جریدة الشروق،  .١٠
:رابط

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=٠٩٠
٤٢   

-https://www.dar: موقع دار اإلفتاء المصریة رابط .١١
alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID 

 https://arabic.cnn.com/middle ٢٤موقع فرانس  .١٢
east/article/٢٠٢٠/٠٤/١١/ali-sistani-ramadan-fasl   موقع المصري

الیوم  ، 
  ١٩٦٩٩٠٧/https://www.almasryalyoum.com/news/details:رابط

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-covid-2019-
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-covid-2019-
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-covid-2019-
https://www.elwatannews.com/news/details/4714613
https://www.bbc.com/arabic/world-52870973
https://www.bbc.com/arabic/world-52870973
https://www.bbc.com/arabic/world-52870973


 - ٢٧٠٨ -

: موقع األھرام رابط .١٣
http://auto.ahram.org.eg/News/٧٢٤٤٥.aspx.  

. جریدة الشرق األوسط .١٤
:رابط

https://aawsat.com/home/article/٢٣٤٨٩٤١/%C٢٪AB%D٨٣٪٩
%D٨  

: ، رابط" واس" ء السعودیة موقع وكالة األنبا .١٥
https://www.spa.gov.sa/٥١٠٢٤٢  

: موقع دویتشھ األلماني رابط  .١٦
٨A٨٪D٨٪A٨٪D٣٪B٨٪D٨٪A٨٪D/%ar/com.dw.www://https- 

 ٢٠٢٠ /١٣/٣:  برناما ، بتاریخ –موقع وكالة األنباء الوطنیة المالیزیة  .١٧
  .١٨٢٠٩٧٢=https:www.bernama.com ar news.phpid: رابطم 
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