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  :ملخص 

فیروٌس ال یرى بالعین المجردة، یأسر اإلنسانیة جمعاء، حیث دخلت بھ في حالٍة 

من الخوِف والفزع؛ كونھ فتك بآالف األرواح في ُكلِّ بلٍد من بلدان العالم، فأغلقت ال�دوُل  

الد، وتباطأت الحركة التجاریة في ُكلِّ الجنبات حدودھا، وانھار االقتصاد في كثیر من الب

  .الَمْعُموَرة 

وفي كثیٍر من بالد اإلسالم والمسلمین توقَّف التعلیم الوجاھي،وُمِنَعت التجمُّعاُت  

خش�یة وخوف��اً م��ن الع��دوى، وانتق�ال الم��رض م��ْن إنس��اٍن إل�ى آَخ��ر، ب��ل إنَّ البی��َت الح��رام    

م�ام المص��لِّین والُمْعتم��رین، فتوقَّ�ف الّط��واف والسَّ��عي،   ُأغِلق�ْت أبواب��ھ م�ع بدای��ة الجائح��ة أ  

وُأْغِلَق المسجد النَّبوي، وتمَّ تعلی�ق الُجُمَع�ة والجماع�ات بن�اًء عل�ى الفت�اوى الصَّ�ادرة ع�ن         

المجامع الفقھیَّة ودور اإلفتاء، التي دَعْت إل�ى ض�رورة المحافظ�ة عل�ى مقاص�د الشَّ�ریعة       

  .واح العلیا، ومنھا حفظ األنفس واألر

وبما أنَّ الصَّالة ھي روح المسلم وعص�ب حیات�ھ، آث�ر الباح�ُث أْن یك�ون عن�وان       

، حیث تناول حك�م تعلی�ق ص�الة الجمع�ة     )وباء كورونا واألحكام الفقھیَّة المستجدة( بحثھ 

والجماع�ة ف�ي المس�اجد ف��ي ظ�ل جائح�ة كورون��ا، وحك�م الصَّ�الة ف��ي المس�اجد م�ع األخ��ذ          

  .  صى بھا طبیاً ؛ كتباعد المصلین في الصَّفبالتدابیر الوقائیة المو

  :ومن أھم النتائج
 –أنَّ ما جرى مع بدایة الجائح�ة عل�ى المس�لمین م�ن تعلی�ٍق للُجَم�ع والجماع�ات         

لیس استثناًء تاریخی�اً غی�َر مس�بوٍق؛      -١٩كوفید / خشیة المساھمة في نشر وباء كورونا 
ألسباٍب كثیرٍة، ومنھا ما كان لدواٍع ص�حیَّة،  بل جرت نظائره في تاریخ أمتنا اإلسالمیَّة؛ 

وأن َّحفظ الدِّین ال یقوُم إّلا بحفظ النَّفس، وھذا ما نقلھ كثیٌر مْن أشھر األصولیین كالُقَرافي 
والرَّازي وغیرھم، وأنَّ المحافظة على أداء الصلوات الخمس ومنھ�ا الجمع�ة جماع�ة ف�ي     

لین ب�إجراءات التباع�د، ول�بس الكمام�ات؛     المسجد أمٌر ضروري، مع ضرورة تقیُّد المص� 
  .  للوقایة من العدوى

وباء كورون�ا ، مقاص�د الش�ریعة ، ال ع�دوى ، المش�قة تجل�ب التیس�یر،         :كلمات مفتاحیھ 
  .التباعد
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Abstract : 
Corona virus, which is invisible, has capitivated the whole 
humanity and spread fear and scare among the global 
populations due to its fatal characteristic, which has 
resulted in the many deaths in countries all over the world 
such as China, Italy, Spain, Iran, and others. Thus, many 
countries have closed their borders. Moreover, this virus 
has a dramatic influence on commerce which has nearly 
callapsed and led to slowness in business. 
Similarly,in many Islamic countries , education has 
stopped and gatherings have been banned for fear of 
spreading the infection and transmitting the disease from 
person to person . Even the sacred Al-kaba and the 
prophet's Mosque have been closed for prayers  and for 
those performing AL-Umrah. 
Further more, AL-Twaaf and circumambulation has 
stopped In addition, AL-Jumah prayer and gatherings 
have been paused according to Fatawas issued by the 
Fiqh committees and councils which have called for 
preserving the superme goals of AL-shareeah, among 
them are preserving the souls and lives of people. 
The researcher concluded the following: 
* Banning AL-Jumah's prayers and the gatherings these 
days is for the sake of not spreading the pandemic of 
Corona Virus Covid-19. It is not an un precedent historical 
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exception, Because similar cases took place through out 
our Islamic nation and for many reasons, some of them 
were similar to our present situation. 
* preserving religion  can't be completed unless we 
preserve the lives and this belief was passed over to us 
through many jurists such as AL-Qurafi , AL- Razi and 
others . 
Keywords:Corona Pandemic, AL- Shareeah Goals , NO 
Infection,  Hardship Brings Facilitation, Divergence. 
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  المقدمة

إن الحمد هللا  نحم�ده، ونس�تعینھ، ونس�تغفره، ونع�وذ ب�اهللا م�ن ش�رور أنفس�نا وم�ن          
سیئات أعمالنا من یھده اهللا فال مضل لھ، ومن یض�لل ف�ال ھ�ادي ل�ھ، وأش�ھد أن ال إل�ھ إال       

  : وأشھد أن محمدًا عبُده ورسوُلھ وبعد. اهللا وحده ال شریك لھ
ومنھٌج متكامٌل، ما من شاردٍة إّلا وبیَّن فیھا حكمھ، وم�ْن ذل�ك   اإلسالُم نظاٌم فریٌد، 

أھ�م   -علی�ھ الّص�الة والسَّ�الم     –انتشار األوبئة وشیوعھا بین النَّاس، وقد ذَكَر نبیُّن�ا محمَّ�د   
لْم تظھر الفاحشُة في قوٍم قطُّ حّتى ُیْعِلنوا بھا، إّل�ا َفَش�ا ف�یھم    « : أسباب انتشارھا حیث قال

، لذا فھذه األوبئة )١(»..واألوجاع، الَّتي لم تُكْن مَضْت في أسالِفھم الذین َمَضوا  الطَّاعوُن
  .ابتالٌء وعقوبة وعذاٌب من ربِّ العالمین  -ومنھا كْوُروَنا -

س�بحانھ   -أنَّ العذاَب إذا نزَل قد یعمُّ غیر الظلم�ة؛ لقول�ھ    -تعالى –ومْن سنن اهللا  

 جل مك لكخك حك  جك مق حق مف خف حف  ُّ  : -وتع���الى

وم���ْن س���ننھ ك���ذلك أنَّ ھ���ذه األوبئ���ة واألس���قام إذا    ، ]٢٥:األنف���ال[ َّمل خل حل

انتشرت ال ُتفرِّق بین فاجٍر وبرٍّ، وال بین كافٍر وم�ؤمن، وال ب�ین ظ�الٍم وع�ْدٍل، ب�ل وج�ب       
  .على المسلمین أْن یأخذوا بجمیع األسباب المطلوبة شرعًا ، وطبًَّا، وعقًال

  

اء الحف���اَظ عل���ى حی���اة وص���حَّة اإلنس���ان أح���َد    ھ���ذا وق���د جعل���ت الش���ریعُة الغ���رَّ  
الضَّرورات األساسیَّة الت�ي أم�رت بالحف�اظ علیھ�ا، وحمایتھ�ا وتنمیِتھ�ا، فح�ّذرت الشَّ�ریعُة         

 حئ جئ يي ىي ني ُّ : اإلسالمیة من إیقاع النَّفس في مواطن الھالك، فقال تع�الى 

ْحَم��ة الُمْھ��َداة إل��ى اتِّب��اع آلی��اٍت وق��د وجََّھَن��ا حبی��ُب الح��قِّ محمَّ��د نب��يُّ الرَّ،]١٩٥:البق��رة[  َّ

تمن��ع انتش��ار الم��رض، وتمنحن��ا فرص��ة لمراجع��ة ال��نَّفس،        -روحیَّ��ٍة ومادیَّ��ٍة   -وقائی��ٍة، 
والتوب��ة، وإص��الح الح��ال، وت��دارك األم��ر قب��ل ف��وات األوان، ب��ل إنَّ م��ن لق��ي حتف��ھ بھ��ذه  

الشََّھادة، حیث قال لمْن سألھ ع�ن   بوسام –علیھ الصَّالة السَّالم –األوبئة، فقد وَسَمُھ النبيُّ 
َیْبَعُثُھ اُهللا على مْن َیَشاُء، َفَجَعَلُھ اُهللا رحمًة للُمؤِمِنیَن، فلیَس من  إنَّھ كاَن َعَذابًا« : الطاعون

                                      
كتاب الفتن، باب ،»سنن ابن ماجة« ، )م٨٨٦/ھـ٢٧٣: ت( ، محمد بن یزید القزویني، ابن ماجھ (١ )  

: ، )٤٠١٩(رق�م  الق�اھرة، / دار إحی�اء الكت�ب العربی�ة   :محم�د ف�ؤاد عب�د الب�اقي، الناش�ر     : العقوبات، تحقی�ق 
ص���حیح « ف���ي  )بص���حتھ( ، )ھ���ـ١٤٢٠: ت(، محم���د ناص���ر ال���دین،األلب���اني،  وحك���م ١٣٣٢، ص٢ج

/ ور اإلس��الم ألبح��اث الق��رآن والس��نة  مرك��ز ن�� : ، الناش��ر١٣٩٣٨: ، رق��م »وض��عیف الج��امع وزیادت��ھ  
 .   ٤٣٨، ص٢٨اإلسكندریة، ج
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إّل�ا  َعْبٍد َیَقُع في الطَّاعون، فیمُكُث في َبَلِدِه َصاِبرًا ، یْعَلُم أّنھ لْن ُیِصیَبُھ إّلا ما َكَت�َب اُهللا ل�ھ،   
   .)١(»كاَن لھ ِمْثُل أْجِر الشَِّھید

ھ��ذا وق��د س��عى الباح��ُث إل��ى بی��ان بع��ض األحك��ام الفقھیَّ��ة، اّلت��ي ارتبط��ت بوب��اء      
كورونا؛ كحكم التباعد والحجر الصِّحي للبشر؛ خوفًا م�ن انتق�ال الم�رض إل�یھم بالع�دوى،      

الشَّ��رْیَفان م��ع بدای��ة  وم��ا ترتَّ��ب علی��ھ م��ن تعطی��ٍل للصَّ��الة ف��ي المس��اجد، ومنھ��ا الَحَرَم��ان  
الجائحة، وحكم دعوة النَّاس إل�ى الصَّ�الة ف�ي البی�وت، ب�دًال م�ن إتی�ان المس�اجد، والصَّ�الة          
فیھ���ا جماع���ة، وحك���م تعلی���ق أداء ص���الة الُجُمَع���ة ف���ي كثی���ٍر م���ن أقط���ار الع���الم العرب���ي    

ستند إلیھا واإلسالمي، ولإلجابة على ھذه التساؤالت، قام الباحُث باستعراض األدلة التي ا
  .كبار فقھاء األمَّة اإلسالمیَّة، في بیان األحكام الشرعیة المتعلِّقة بھذه الجائحة 

كم��ا وب��یَّن الباح��ُث ض��رورة المحافظ��ة عل��ى مقاص��د الش��ریعة العلی��ا، وض��رورة    
« ، و»ك��لُّ إیج��اب مش��روط باالس��تطاعة« الوق��وف عن��د بع��ض القواع��د الفقھیَّ��ة، كقاع��دة 

إذا تعارض��ت مفس��دتان روع��ي أعظمھم��ا ض��ررًا « ، و »راتالض��رورات تب��یح المحظ��و
، التي من خاللھا یستطیع أھل االجتھ�اد ف�ي   »المشقة تجلب التیسیر« و» بارتكاب أخفھما

 .  العالم اإلسالمي بیان األحكام المتعلقة بھذه الجائحة 
  :مشكلة البحث وأسئلتھ: أوًلا

  :ت التالیةتكمُن مشكلة البحث في محاولة اإلجابة عن التساؤال
      ِّما موقُف علماء أھل اإلسالم من الجوائح التي ظھرت ف�ي ب�الد المس�لمین عل�ى م�ر

 األزمان؟

كیف أرسى اإلسالُم مبادئ الحجر الِصحِّي عند انتشار األوبئة واألمراض؟ 

       ما حكم تعلیق صالة الُجُمَع�ة والجماع�ات ف�ي المس�اجد، وأداء الص�لوات المفروض�ة
 لعدوى والمرض؟في البیوت، خشیة من ا

ما حكم تباعد المسلمین في صلواتھم تحرُّزاً من اإلصابة بالعدوى؟ 

  :ھدف البحث: ثانًیا
َھَدَف الباحُث في دراستھ إلى تسلیط الضَّوء على التَّصور اإلسالمي السَّ�لیم ق�دیما   

ي لألوبئة ًوحدیثاً ، والذي قام على اتخاذ التدابیر الدنیویة الوقائیة، والعالجیة منھا؛ للتصدِّ
واألمراض على مرِّ الزمان، ومنھا جائحة كورونا المعاصرة، التي فتكت بالمجتمعات في 
أغلب أقطار العالم، فإیماننا بمقادیر اهللا، وتمسُّكنا بحبل اهللا ال ینافي السَّْعي لمعالجتھا، كما 

                                      
الج��امع الص��حیح المس��ند م��ن «م،٨٦٩/ھ��ـ٢٥٦المت��وفى، محم��د ب��ن إس��ماعیل الجعف��يالبخ��اري،  ) ١(  

ق�ل ل�ن یص�یبنا إال    {:محمد زھیر الناصر كت�اب الق�در، ب�اب     :المحقق، »حدیث رسول اهللا وسننھ وأیامھ
مص��وره ع��ن الس��لطانیة ( دار ط��وق النج��اة : ، الناش��ر)١: (، ط٦٦١٩:لح��دیثرق��م ا، }م��ا كت��ب اهللا لن��ا 

، أحمد بن عل�ي  ، والعسقالني١٢٧، ص٨ھـ، ج١٤٢٢: سنة النشر) بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي
قصي مح�ب ال�دین   : ، تحقیق» فتح الباري شرح صحیح البخاري« م، ١٤٤٩/ھـ٨٥٢بن حجر، المتوفى

 .٢٠٣، ص١٠م، ج١٩٨٦/ ھـ١٤٠٧: سنة النشر ، )الریان للتراثدار : القاھرة(الخطیب، 
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لألدب مع اهللا،  ال ینافي العمل، وترك العمل ھو إساءٌة -سبحانھ وتعالى –أنَّ التوكُّل علیھ 
ف�ي   –ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم    –وھو مخالٌف للسنة الكونیة، وللسنة التَّشریعیَّة؛ لق�ول النب�يِّ   

، كما وھدف الباحُث إلى بیان األدل�ة الش�رعیة   )١(»َتَداَوْوا یا ِعَباَد اهللا« : الحدیث الصَّحیح
مان، عندما أفتوا بجواز تعلی�ق  والقواعد الفقھیة، التي استند إلیھا أھُل االجتھاد في ھذا الزَّ

الُجَمِع والجماعات؛ لتفشي الم�رض، وخش�یة نقل�ھ ع�ن طری�ق الع�دوَى ك�إجراء احت�رازي         
  .وقائي

  :أھمیة الدراسة: ثالًثا
  : تبرز أھمیة الدراسة من خالل

  . ذكر األدلة الشرعیة التي تحدَّثت عن الطبِّ الوقائي والطبِّ العالجي )١

 .اءت ببذل األسباب، والدَّعوة إلى التداويبیان أنَّ شریعة اإلسالم ج )٢

دف��ع المش��قة، ورف��ع الح��رج، والسَّ��ماحة، والتَّیس��یر،ھي ص��فاٌت أص��یلٌة تمت��از بھ��ا   )٣
  .  الشریعة اإلسالمیَّة وأحكامھا

بیان رأي المجامع الفقھیة ودور اإلفتاء ف�ي مس�ألة تعلی�ق الُجَم�ِع والجماع�ات م�ع        )٤
  . بدایة جائحة كورونا

  :ات السابقةالدراس: رابًعا
م��ن خ��الل البح��ث واالط��الع اطلع��ت عل��ى العدی��د م��ن الدراس��ات الس��ابقة ح��ول      

  : الموضوع، منھا
أحكام صالة الجمعة والجماعة والعی�دین ف�ي زم�ن كورون�ا لل�دكتور محم�د ب�ن طال�ب          )١

الثال�ث  : الشنقیطي، بحث منشور بمجلة علوم الشریعة والدراس�ات اإلس�المیة، الع�دد   
 .م٢٠٢٠ھـ، ١٤٤٢اني، والثمانون، ربیع الث

، )فی��روس كورون��ا أنموذج��اً ( الفیروس��ات الوبائی��ة وأثرھ��ا عل��ى الجم��ع والجماع��ات   )٢
 -جامع�ة األزھ�ر   -دراسة فقھیة مقارنة، بحث منشور بمجل�ة كلی�ة الش�ریعة والق�انون    

م، الج��زء ٢٠٢١الثال��ث والثالث��ون، اإلص��دار الث��اني، یولی��و    : الع��دد -ف��رع أس��یوط 
 .الثالث

، )١٩كوفی�د ( الصلوات في المساجد؛ لمواجھ�ة جائح�ة كورون�ا المس�تجد،    أحكام تعلیق  )٣
لل��دكتورة آالء ع��ادل العبی��د، بح��ث منش��ور بمجل��ة الش��ریعة والدراس��ات اإلس��المیة      

  .م٢٠٢٠مایو: بجامعة الكویت، عدد

                                      
: م��ا أن��زل اهللا داء إّل��ا أن��زل ل��ھ ش��فاء، رق��م الح��دیث  : كت��اب الط��ب، ب��اب  ،»الس��نن « ، اب��ن ماج��ھ )١( 

/ ھ�ـ ٦٧٦: ت( ، یحی�ى ب�ن ش�رف ال�دین،     الن�ووي و، )ص�حیح : (،حكم المح�دث  ١١٣٧، ص٢، ج٣٤٣٦
، ٥ج) ط.د(األردن،  -عم�ان /دار الفك�ر : ب الجن�ائز، الناش�ر  ، كتا»المجموع شرح المھذب« ، )م١٣٠٠

 .١٠٧ص 
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  :منھجیة البحث: خامًسا
اعتم��دت ف��ي ھ��ذا البح��ث عل��ى الم��نھج التحلیل��ي االس��تداللي، وذل��ك م��ن خ��الل        

  :      وات اآلتیةالخط
دراسة جائحة كورونا من خالل تتبع األدلة الشرعیة، والقواعد األصولیة  :أوالً  

والفقھیَّ���ة، الت���ي اس���تند إلیھ���ا فقھ���اء المج���امع الفقھیَّ���ة، ودور اإلفت���اء ف���ي الع���الم العرب���ي   
ك�ل إیج�اب مش�روط    « ، وقاع�دة  »الضَّ�رورات تب�یح المحظ�ورات   « واإلسالمي؛ كقاع�دة  

  . »درء المفاسد أولى من جلب المصالح« ، وقاعدة »اعةباالستط
الفق��ھ والقواع��د واألص��ول   : الرُّج��وع إل��ى المص��ادر األص��لیَّة م��ن كت��ب      :ثانی��اً 

  . والتَّفسیر والحدیث واللغة، وتوثیق المعلومات، بردِّ كلِّ قوٍل إلى قائلھ
ریعة اإلسالمیة، تحلیل مقصد حفظ النَّفس، كمقصٍد من المقاصد العلیا للش  :ثالثاً 

  .واستنباط األحكام الفقھیَّة المعاصرة الخاصَّة بھ
كتابة اآلیات القرآنیة المستدلِّ بھ�ا ف�ي البح�ث بالرس�م العثم�اني، وتوثیقھ�ا        :رابعاً 

  .بنسبة ُكلِّ آیة إلى سورتھا ورقمھا بالھامش
تخ��ریج األحادی��ث النبوی��ة حس��ب الم��نھج المع��روف، وترجم��ة بع��ض       :خامس��اً 

  .م الوارد ذكرھا بالبحثاألعال
  . شرح المصطلحات واأللفاظ التي تحتاج إلى توضیح :سادساً 

  :خطة البحث: سادًسا
  : لقد اقتضت طبیعة البحث أن یكون في مقدمة، وأربعة مباحث، على النحو التالي

فق��د ذك��رت فیھ��ا أھمی��ة الموض��وع، وأھداف��ھ، والدراس��ات الس��ابقة، وم��نھج    :أم��ا المقدم��ة
  . طتھالبحث، وخ

  : وباء كورونا بین الشریعة والطب، وفیھ مطلبان :المبحث األّول
   .تعریف فیروس كورونا، ظھوره، انتشاره :المطلب األّول
  .التَّداوي واالستشفاء ال یتنافى مع التوكُّل على اهللا :المطلب الثاني

  : لبانتباین اجتھادات الصَّحابة حول نازلة طاعون عمواس، وفیھ مط: المبحث الثاني
  . إرساء الشریعة للحجر الصحِّي عند انتشار األوبئة واألمراض:  المطلب األّول
  .»ال عدوى«: معنى قول الرسول علیھ الصالة والسالم: المطلب الثاني

مس��وغات تعلی��ق الُجَم��ع والجماع��ات ف��ي المس��اجد م��ع بدای��ة الجائح��ة،  :المبح��ث الثال��ث
  : وفیھ ثالثة مطالب

  . اظ على  مقاصد الشریعة العلیاالحف :المطلب األول
بی��ان حك��م إغ��الق المس��اجد، وتعلی��ق الجم��ع والجماع��ات، بس��بب  :المطل��ب الث��اني

  .جائحة كورونا
  .»تصرُُّف اإلمام على الرعیَّة منوٌط بالمصلحة« :المطلب الثالث

  التباعد بین المصلین في الصف خوفًا من العدوى حكم: المبحث الرابع
  .اصرین في مسألة التباعد، وعدم التراص في الصفوفأراء الفقھاء المع* 

  .وفیھا أھم النتائج والتوصیات :الخاتمة
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  املبحث األول

  وباء كورونا بني الشريعة والطب

  : وفیھ مطلبان 

  اول اطب

  .رف روس ورو، وظوره، واره

  : وفیھ فرعان
  :تعریف فیروس كورونا :الفرع األول

ھي فصیلٌة كبیرٌة من الفیروسات، الت�ي ق�د تس�بب الم�رض     : فیروسات كورونا« 
للحی��وان واإلنس��ان، وم��ن المع��روف أنَّ ع��دداً م��ن فیروس��ات كورون��ا تس��بُب ل��دى البش��ر    
ح��االِت ع��دوى للجھ��از التنفس��ي، الت��ي تت��راوح ح��دَّتھا م��ْن ن��زالت الب��رد الشَّ��ائعة إل��ى            

نفس��یة، والمتالزم��ة التنفس��یة  األم��راض األش��د وخام��ة، مث��ل متالزم��ة الش��رق األوس��ط التَّ  
، ویس��بب فی��روس كورون��ا المكتش��ف م��ؤخراً م��رض فی��روس  )الس��ارس(الح��ادَّة الوخیم��ة 

  .)١(»١٩كوفید 
  ؟ ١٩ما ھو مرض كوفید 

ھ��و م��رٌض مع��ٍد یس��ببھ فی��روس كورون��ا المكتش��ف م��ؤخراً ، ول��م یك��ْن أي عل��م  «
دینة یوھ�ان الص�ینیَّة ف�ي    بوجود ھذا الفیروس، وھذا المرض المستجد تفشَّى واندلع  في م

  .)٢(»٢٠١٩دیسمبر/ كانون األول 
  :تاریخ ظھور المرض وانتشاره: الفرع الثاني

ُتعدُّ الھجمات الوبائیة الفیروسیَّة من أخطر ما واجھتھ البشرّیة، منذ األزل وحت�ى  
أنَّن�ا ال  وقتنا الحاضر، فعلى الرَّغم من التطّور الكبیر والتقدُّم الھائل ف�ي مج�ال الط�ب، إّل�ا     

زلنا نتعّرض ألنماٍط وس�الالٍت فیروس�یَّة جدی�دة، م�ا لبث�ت تش�ّكل تح�دِّیات كبی�رة لألطب�اء          
، وال��ذي COVID-19SSوالخب��راء، وأب��رز ھ��ذه الفیروس��ات فی��روس كورون��ا الت��اجي  

  .ُیعزى لھ أحد األمراض والمتالزمات الشدیدة والتي ُتدعى بمتالزمة الشرق األوسط
ل مرٍة في ووھان الصینیَّة عاصمة مقاطعة ھوبي، عند ع�دد م�ن   وتمَّ اكتشافھ ألوَّ

المص��ابین ب��أعراض االلتھ��اب الرئ��وي، حی��ث إنَّ معظ��م الح��االت مرتبط��ة بس��وٍق كبی��ٍر      
؛ ومْن ثمَّ تفشى كالنَّار في الھشیم، وامت�دَّ إل�ى دول الع�الم    )٣(للمأكوالت البحریَّة والحیوانیَّة

                                      
 )1( World Health Organization  ( ، www.who.int  https:// 

 م�ارس  –أذار/١١ مرك�ز وس�ائل اإلع�الم،   ، الموقع الرسمي  لمنظمة الصحة العالمیة، الصفحة الرئیسیة
 .م٢٠١٩

  ،لمیةالموقع الرسمي لمنظمة الصحة العا: انظر  ) ٢(  
 www.who.int  https://  .  

، حاالت //:www.who.int  httpsالموقع الرسمي  لمنظمة الصحة العالمیة،الصفحة الرئیسیة،   )٣( 
 .الطوارئ، األمراض ، فیروس كورونا المستجد
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عی��ة ف��ي كثی��ر م��ن أقط��ار الع��الم، واس��تْفَحل الم��وُت ف��ي وقارات��ھ، حی��ث عطَّ��ل الحی��اة الطبی
بعض البلدان الموبوءة، وخاصة عند كبار السنِّ فیھا، ومن لدیھم أمراٌض مزمنٌة كالس�كَّر  

  .    والضَّغط، ومْن یعانون من ضعف الجھاز المناعي للجسم

  

ب اطا  

 ا  لوا    ءداوي واا  

  : ھ فرعانوفی
  في النوازل -تعالى –االعتصام بحبل اهللا  :الفرع األول

الواِجُب على ُكلِّ مسلٍم في الرَّخاء والِشدَّة، والُعْسر والُیْس�ر، والص�حَّة والم�رض،    
أْن یحفظ اَهللا مواله، بحفظ طاعتھ وعبادتھ، امتثاالً ألوامره واجتناباً لنواھیھ، فاألمور كّلھا 

 يه ىه مه جه  ُّ  :كان، وما لْم یشأ لم یكن، وال عاصم إّلا اهللا، ق�ال تع�الى   بیده، ما شاء اُهللا

 َّيئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي

كما وأنَّ سبَب وقایة العبد وسالمتھ، یكمُن في المحافظة على أوامر اهللا؛  ،]١٧:األحزاب[ 
ف��ي  –صَّ��الة والسَّ��الم  علی��ھ ال-امتث��االً  للم��أمور وترك��اً  للمحظ��ور، حی��ث ق��ال الرس��ول    

  . )١(»..اْحَفِظ اَهللا َیْحَفْظَك، احفِظ اَهللا تِجْدُه ُتَجاَھَك  «: وصیَّتھ البن عباٍس
وعل��ى المس��لم ك��ذلك أْن یف��وَّض أم��ره إل��ى اهللا، طامع��اً وراجی��اً النَّف��ع وكش��ف         

اًء إلی�ھ، وف�ي   الضُّر، ال تزیده األحداُث، وال حلول الوب�اء، والُمَص�اب إّل�ا اعتص�اماً والتج�     

 خض حض جض  مصخص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  ُّ  :-س���بحانھ وتع���الى   –ھ���ذا ق���ال اهللا  

فالوب�اء عن�دما ین�زل ب�الخلق، ال ین�زل       ، ]٢:فاطر[ َّ َّ جف مغ جغ معجع مظ حط مض

 :-س�بحانھ وتع�الى   –إّلا بعلم اهللا وأمره، وكشفھ ال یكون إال بأمر اهللا، وفي ذل�ك یق�ول اهللا   

 خت حت جت هب  مب خب حب جب هئمئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي ُّ 

 مص خصحص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت

  ] .٣٨:الزمر [  َّمظ حط مض خضحض  جض

ومْن تفویض األمر هللا، التوكُّ�ل علی�ھ ح�قَّ التوكُّ�ل، وھ�و واج�ٌب ش�رعي ف�ي ظ�ل          
ف�ي محك�م    -سبحانھ تع�الى  –انتشار جائحة فیروس كورونا، فاألمر كّلھ هللا، حیث قال اهللا 

                                      
، حك��م »س��نن الترم��ذي « ، )م٨٩٢/ھ��ـ٢٧٩(، محم��د ب��ن عیس��ى ب��ن س��ْورة، المت��وفى    الترم��ذي  )١( 

مكتب��ة  :، الناش��ر٢٥١٦،  رق��م الح��دیث ٣: أحم��د محم��د ش��اكر، ط: ، تس��ن ص��حیححح��دیث : الترم��ذي
 . ٦٦٧، ص٤مصر، ج -القاھرة/ ومطبعة مصطفى البابي الحلبي
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 ىك مك لك اكيق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث  ُّ : التنزی��������������������������ل

إّلا أنَّ المسلم ال یعلم م�ا ق�دَّره اهللا ع�زَّ وج�لَّ، إّل�ا بع�د وقوع�ھ،        ، ] ٥١:التوبة[ َّيك

فالقدر من األمور الغیبیَّة، والمسلُم مأموٌر بأْن یأخذ باألسباب، واألخ�ذ باألس�باب ال ین�افي    
ف�ي مواجھ�ة    -وج�لَّ ع�زَّ   -الَقَدر، بل ھو مْن قدر اهللا عزَّ وجلَّ، فمْن تمام التوكُّل عل�ى اهللا  

  .  فیروس كورونا األخذ بأسباب الوقایة 
  

  بذل األسباب والدَّعوة إلى التداوي: الفرع الثاني
معلوٌم في عقیدة أھل القبلة أنَّ األوبئة مقدَّرة من عند اهللا، وإیمانن�ا ب�ذلك ال ین�افي    

ھ��ي م��ْن ج��نس   السَّ��عي إل��ى معالجتھ��ا، والبح��ث ع��ن الت��دابیر الدنیویَّ��ة، فمكافح��ة األوبئ��ة   
مكافح��ة ك��ّل م��ا ی��ؤذي اإلنس��ان، ك��الھوامِّ السَّ��امة، والسِّ��باع الضَّ��اریة، الت��ي یش��ترك فیھ��ا     
المؤمنون وغیر المؤمنین، لذا ال بدَّ من العمل واألخذ باألس�باب، حی�ث ق�ال رس�وُل الح�قِّ      

كِّلین عل�ى اهللا،  ، فھ�و أفض�ل المت�و   )١(»َتَداُوْوا یا عَباَد اهللا«:  -صلى اهللا علیھ وسلم -محمَّد
یتع�الج ویع�الج، وفعل�ھ مواف�ٌق لمقتض�ى مقاص�د        –علیھ الصَّالة والسَّالم –حیث كان نبیُّنا 

  .الشریعة وقواعدھا
وم��ن خ��الل تتب��ع نص��وص الس��نَّة الش��ریفة، نج��د كثی��راً منھ��ا ق��د دع��ا إل��ى األخ��ذ     

اض، والمحافظ�ة  باألسباب الروحیَّة والمادیَّة، وب�ذل ك�ّل م�ا ی�ؤدي إل�ى الوقای�ة م�ن األم�ر        
َما ِمْن عبٍد یُقوُل « :-علیھ الصَّالة والسَّالم–على الجسم سلیماً معافى، ومنھا قول الرَّسول 

بسِم اهللا ال�ذي ال یُض�رُّ م�ع اْس�ِمِھ ش�يٌء، ف�ي األرِض       : في َصَباح ُكلِّ یوٍم، وَمَساء ُكلِّ لیلٍة
علیھ الصَّالة  -، وقولھ)٢(»َیُضرُّه شيٌءَف -ثالث مرات -وال في السََّماء، وُھَو السَِّمیُع العلیم

  .)٣(»من َتَصبَّح بسْبِع تَمَراٍت َعْجَوٍة لم َیُضرَُّه َذِلَك الَیْوَم ُسٌم وال ِسْحٌر« :  -والسَّالم

                                      
: ، تحقی�ق  » س�نن اب�ن ماج�ھ   « ، )م٨٨٦/ھ�ـ ٢٧٣(، محم�د ب�ن یزی�د القزوین�ي، المت�وفى     اب�ن ماج�ھ    )١( 

، محم���د لمب���اركفوريوا ،١١٣٧، ص٢،جبی���روت،المكتب���ة العلمی���ة: محم���د ف���ؤاد عب���د الب���اقي، الناش���ر 
: ، عل��ق ق��ائالً »تحف��ة األح��وذي بش��رح ج��امع الترم��ذي« ، )ھ��ـ١٤٣٨: ت(عب��دالرحمن ب��ن عب��دالرحیم،

 .١٥٩، ص٦ج،لبنان–بیروت / دار الكتب العلمیة: ، الناشرحدیث حسن صحیحوھذا 
حس�ن ص�حیح   دیث ھ�ذا ح�  : ، ق�ال أب�و عیس�ى    ٣٣٨٨: ، رقم الحدیث »سنن الترمذي« ، الترمذي  ) ٢( 

 .٤٣٤، ص٥، جغریب
المس�ند  «، )م٨٧٥/ھ�ـ ٢٦١(، مسلم بن الحج�اج ب�ن ورد ب�ن كوش�اذ القیش�ري، المت�وفى      النیسابوري  )٣( 

كت�اب األش�ربة، ب�اب     »الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إل�ى رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم      
دار إحی�اء الكت�ب العربی�ة، عیس�ى     : ي، الناش�ر محمد فؤاد عبد الب�اق : ، المحقق)١: (فضل تمر المدینة، ط

 .  ٢٠٤٧،  ص٣٩٢٩: ھـ،  حدیث رقم١٣٧٤: البابي الحلبي، سنة
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التداوي ال ینافي التوكُّل، كما ال ُینافیھ دفع «: -رحمھ اهللا-وفي ذلك یقول ابن القیم
رد، بأض��دادھا، ب��ل ال ت��تمُّ حقیق��ة التوحی��د، إّل��ا بمباش��رة داء الج��وع والعط��ش، والح��رِّ والب��

، والمؤمن یمتثُل أمر اهللا )١(»األسباب التي نصبھا اهللا مقتضیات لمسبباتھا، قدراً  وشرعاً 

 مم ام يل ىل  ُّ : الذي یحثُّ على األخذ باألسباب في قولھ -سبحانھ وتعالى –

  .ر كلَّھ بید اهللامع یقینھ التَّام بأنَّ األم ،] ٧١:النساء[  َّ  رن

  

                                      
زاد المیع�اد ف�ي ھ�دي خی�ر     « ، )م١٣٥٠/ھ�ـ ٧٥( ، محمد ب�ن أب�ي بك�ر، المت�وفى    الجوزیة ابن القیم  )١( 

لت��داوي ورب��ط  ف��ي األحادی��ث الت��ي تح��ث عل��ى ا  : ش��عیب األرن��ؤوط، فص��ل : ، تحقی��ق)٣: (، ط» العب��اد
 . ١٤، ص٤م، ج١٩٩٨ -ھـ١٤١٨: بیروت، سنة/ مؤسسة الرسالة  :الناشر، األسباب بالمسببات



  وباء كورونا واألحكام الفقھیَّة الُمْستجدَّة
   

- ١٤٩٤ -  
 

  املبحث الثاني

اس
َ
و
ْ
  تباين اجتهادات الصحابة حول نازلة طاعون عِم

  : وفیھ مطلبان

   اطب اول

  إرء ار ر ا د ار او واراض

معلوٌم أنَّ الفقھ ھو الفھ�ُم ال�دقیق لل�نصِّ الش�رعي، وللواق�ع ال�ذي نع�یش، فص�حابة         
لوا بینھم ف�ي الفق�ھ والفھ�م، وھ�ذا فض�ل اهللا یؤتی�ھ م�ن یش�اء، فف�ي جائح�ة           رسول اهللا تفاض
، -رض�ي اهللا ع�نھم  –اختل�ف الصَّ�حابة   ) ھ�ـ ١٨(التي حصلت ف�ي ع�ام    )١(طاعون ِعْمَواس

حی��ث جم��ع أمی��ُر الم��ؤمنین عم��ر ب��ن الخط��اب الصَّ��حابة، مستش��یراً  لھ��م ب��ین المك��ث ف��ي   
قد خَرْج�َت ألم�ٍر، وال ن�رى أْن ترج�ع فی�ھ،      : عُضُھمفقال ب« الشَّام، والرَّحیل إلى المدینة، 

ن�رى أْن   -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم    –معك بقیَّة النَّ�اس، وأص�حاب رس�ول اهللا    : وقال بعُضُھم
إنِّ�ي ُمَص�بٌِّح عل�ى َظْھ�ٍر     : ترجع بالنَّاس وال ُتْقِدْمُھم على ھذا الوباء، فنادى ُعَمُر في النَّاس

  .فأْصِبحوا علیھ
  أِفَرارًا من قَدِر اهللا؟: بُن الجرَّاح قال أبو عبیدة

لو غْیُرَك قالھا یا أبا عبیدة ؟ نعم نفرُّ من قَدِر اهللا إلى قَدِر اهللا ، أرأیت : فقال عمر
لو كان لك إبٌل ھبطت وادیاً لھ ُعْدَوتان، إْحَداُھما َخِصبٌة واألخرى جْدبٌة، ألیس إْن رعیَت 

  عیت الَجْدبة رعیَتَھا بقَدر اهللا؟  الخْصبة رعیَتَھا بَقَدر اهللا، وإْن ر
إنَّ : فق�ال   –وك�ان ُمَتَغیِّب�اً  ف�ي بع�ض حاجِت�ِھ       -فجاء عب�دالرحمن ب�ُن ع�وفٍ   : قال

إذا س��مْعُتْم ب��ھ : یق��ول  -ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم–عن��دي ف��ي ھ��ذا علم��ًا، س��ِمعُت رس��ول اهللا  
فَحِم�َد  : ُرُج�وا ف�راراً من�ھ، ق�ال     بأْرٍض فال تقدموا علیھ، وإذا وَقَع بأْرٍض وأْنُتم بھا ف�ال َتخْ 

  .)٢(»اهللا عمُر ثمَّ انصرف
فھ�م  أنَّ ق�در     -رضي اهللا عن�ھ  -یتبیَّن لنا مْن ھذه الحادثة أنَّ أمیر المؤمنین عمر

اهللا عام ، ولھذا لم ُیَعرِّض من كان معھ م�ن المس�لمین لم�واطن ال�بالء والم�رض، فھج�وم       
فعل لكان من ق�َدِر اهللا، وتجّن�ب م�ا یؤذی�ھ مش�روع،      المرء على ما یھلكھ منھيٌّ عنھ ، ولو 

وقد یقدِّر اهللا وقوعھ فیما فرَّ منھ، فلو فعلھ أو تركھ لكان مْن قدر اهللا، وھذا ما توصَّل إلیھ 
عمر، حیث رأى المصلحة العاّمة تقتضي حفظ نفوس المسلمین من داٍء ووباٍء محّق�ق، ث�مَّ   

                                      
بكسر أولھ وسكون الثاني ھي كورة من فلس�طین، ب�القرب م�ن بی�ت المق�دس، ومنھ�ا ك�ان        : ِعْمَواس  )١( 

م ، فم�ات فی�ھ خل�ق    ، ثمَّ فش�ا ف�ي أرض الش�ا   -رضي اهللا عنھ –ابتداء الطاعون في أیام عمر بن الخطاب 
، ی��اقوت ب��ن عب��داهللا الحم��وي: ھ��ـ ، انظ��ر ١٨كثی��ر ال یحص��ى م��ن الص��حابة رض��ي اهللا وذل��ك ف��ي س��نة  

 ،لبن�ان  -بی�روت / دار صادر :، الناشر )٢:ط(، » معجم البلدان« ، )م١٢٢٩/ھـ٦٢٦المتوفى ( الرومي،
 .١٥٧، ص٤ج
، ٥٧٢٩: في الطاعون، رقم الحدیث  ، كتاب الطب، باب ما یذكر»  صحیح البخاري« ، البخاري  )٢( 
 .١٣٠، ص٧ج
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أخ�َذ باألس�باب، واستش�ار ووازن األم�ور، وق�دَّر       - وھو في مناط المسؤول الُمكّلف –أنَّھ 
  . المصالح والمفاسد، ثمَّ توكَّل على اهللا، وعاد بالمسلمین مْن مھلكة كانت محقَّقة

ونلحظ من خالل التمعُّن في النُّص السَّ�ابق، تعام�ل أمی�ر الم�ؤمنین عم�ر م�ع ھ�ذا        
إل�ى الشَّ�ام، كم�ا ح�اول      الوباء، وبدرج�ة عالی�ٍة م�ن الح�ذر، حی�ث ل�م ی�دخل ھ�و وم�ْن مع�ھ          

إخراج المعافین من أرض الوباء، وفي فعلھ ھذا تطبی�ٌق كام�ٌل ِلَم�ا ج�اء ب�ھ ال�نصِّ النب�ويِّ        
الش��ریف، وال��ذي ح��ذَّر ُك��لَّ التح��ذیر م��ن ال��دخول أو الخ��روج ف��ي األرض الت��ي ن��زل بھ��ا   

تقدموا علیھ، وإذا إذا سمْعُتْم بھ بأرٍض؛ فال « :-الصَّالة والسَّالم-الّطاعون حیث قال علیھ 
                                  )١(»وَقَع بأْرٍض وأْنُتْم بھا؛ فال تْخُرُجوا فراراً منھ 

ب اطا  

  .» دوى«  ول ارول  اة وام

لق��د أثب��ت الط��بُّ والعل��ُم الح��دیث، والتج��ارُب البش��ریَّة المت��واترة ب��ین النَّ��اس، أنَّ      
: عْدَوى المرض تنتقُل من اإلنسان المریض إلى اإلنسان السَّلیم، والسؤال الذي یطرح ھنا

؟، وھ�ل ھن�اك   »ال َع�ْدَوى «: ھل الُمثبت علمیاً ھنا یتناقض م�ع م�دلول الح�دیث الصَّ�حیح     
 -ل��دى ال��بعض -ص��راٌع م��ا ب��ین العل��م وال��دِّین؟ أم أنَّ المش��كلة تكم��ُن ف��ي الفھ��م المغل��وط     

  الحنیف؟لنصوص الشرع 
یجیُب على ھذه التساؤالت بدایةً ابن حجر العسقالني حی�ث نق�ل ف�ي ش�رحھ عل�ى      

ال َعْدَوى، وال « : البخاري قول أبي بكر الباقالني، واّلذي أورد شرحاً  لحدیث رسول اهللا
، أي ف��ي غال��ب األم��راض ول��یس ك��ّل )٢(»ِطَی��َرَة وال َھاَم��ة وال َص��َفَر وال َن��ْوَء وال ُغ��وَل 

كون األحادیث األخرى؛ ُتثب�ت الع�دوى ف�ي الج�ذام والطَّ�اعون ونحوھم�ا عل�ى         األمراض؛
، وھ��و )٣(س��بیل االس��تثناء والتَّخص��یص، وتخص��یُص الع��ام ش��ائٌع ف��ي نص��وص الشَّ��ریعة    

  . مبحٌث من مباحث علم أصول الفقھ
مقترن�اً   » ال ع�دوى « :روى بدایةً  حدیث  -رضي اهللا عنھ  –كما أنَّ أبا ھریرة 

، وتج�در اإلش�ارة ھن�ا إل�ى أنَّ البخ�اري      )٤(»رَّ ِمْن الَمْجُذوِم َكَما تِفرُّ ِم�َن األَس�د  ِف« :بحدیث
» ال ع��دوى « :ومس��لم بیَّن��ا ف��ي ص��حیحیھما أنَّ أب��ا ھری��رة ق��د امتن��ع م��ن روای��ة ح��دیث     

                                      
، ٥٧٢٨: ، كتاب الطب، باب ما ی�ذكر ف�ي الط�اعون، رق�م الح�دیث      »صحیح البخاري« ، البخاري  )١( 
 . ٤١، ص٧ج
، ٧، ج٥٧٧٢: ال ع��دوى، رق��م الح��دیث  : الط��ب، ب��اب : ، كت��اب »ص��حیح البخ��اري « ، البخ��اري )٢( 

 .١٣٨ص
اده ، بإخراج بعض مما یتناولھ، بدلیل متصل بالنصِّ ، أو مس�تقل  ھو قصر العام على بعض أفر«   )٣( 

شرح الكوكب الساطع نظم « ، )م١٥٠٥/ ھـ٩١١المتوفى( ، جالل الدین عبدالرحمن، السیوطي، »عنھ 
لبن�ان،   -بیروت/ دار الكتب العلمیة: ، الناشر)ط:د( محمد بن ریاض األحمد، : ، تحقیق » جمع الجوامع

 .٢٣٩، ص١م، ج٢٠١٦: سنة
 . ٥٧٠٧، ص١:أبو ھریرة، كتاب الطب، باب الجذام، ج: الراوي، »صحیح البخاري« البخاري،  ) ٤( 
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ِف�رَّ ِم�ْن الَمْج�ذوِم    « : وح�دیث   )١(»ال ُیوَرُد ُمْمِرٌض على ُمِصحٍّ«: واكتفى بروایة حدیث 
  . )٢(»تِفرُّ ِمَن األَسد كما

یحتم��ل أكث��ر م��ن معن��ى، ذك��ره الفقھ��اء » ال َع��ْدَوى«: ولھ��ذا تب��یَّن للعلم��اء أن َّح��دیث 
  :والعلماء في القدیم والحدیث، منھا

أي ف�ي غال�ب األم�راض، بینم�ا األحادی�ث      » ال َع�ْدَوى «:ما جاء في الس�نة النبویَّ�ة   -١
اعون عل��ى س��بیل تخص��یص   األخ��رى فیھ��ا م��ا ُیثب��ت الع��دوى ف��ي الج��ذام والط��      

 .)٣(العام

إّلا بإذن اهللا، بمعنى أنَّ الَعْدَوى واقعة، ولكنَّھا ال تكون بطبعھا، وإنَّما » ال َعْدَوى«-٢
تق���ع ب���إرادة اهللا، وھ���ذا المعن���ى، وھ���ذا التفس���یُر ال ین���افي االحت���راز منھ���ا بدالل���ة 

 .)٤(األحادیث األخرى

ھ��ذه أس��باٌب، أي أنَّ��ھ ال یع��دي  الم��رض ُیْع��دي م��ن خ��الل االخ��تالط واالحتك��اك، و  -٣
بنفسھ، ولذلك ج�اء األم�ر بع�زل الُمْم�ِرض ع�ن الُمِص�حِّ، والحج�ر ف�ي الط�اعون،          
والفرار من المجذوم، لذا ینبغي للمسلم أْن یتجنَّب األسباب المؤدِّی�ة إل�ى الع�دوى،    

 . )٥(فال عدوى

» لى ُمِصحٍّال ُیوَرُد ُمْمِرٌض ع«: وبین حدیث» ال عدوى«:االختالف  بین حدیث -٤
اختالٌف صوري، وھ�ذا م�ا یس�مَّى    » ِفرَّ من المْجذوِم ِفراَرَك من األسِد«: وحدیث

                                      
محم�د  : ، تحقی�ق » المس�ند الص�حیح  « ،)م٨٧٥/ ھ�ـ ٢٦١(، مسلم ب�ن الحج�اج، المت�وفى   النیسابوري  )١( 

م، ١٩٩١ -ھ�ـ ١٤١٢: لبن�ان، س�نة    -بی�روت  / دار إحیاء الت�راث العرب�ي  : الناشر) ١:ط(فؤاد عبد الباقي،
 . ٢٤٩، ص١١ج
–ح�دثتنا أنَّ النب�ي   : ومن ھنا تبّیَن أنَّ ما ورد في روایة أخرى من أنھ لما قالوا ألب�ي ھری�رة   .. «   )٢( 

الحدیث فقد تفوه برطانھ باللغة الحبشیة، وھذه الرطان�ھ كان�ت   » ال عدوى« :قال  –صلى اهللا علیھ وسلم 
ف��تح الب��اري ش��رح « ، )ھ��ـ٨٥٢( ، أحم��د ب��ن عل��ي، س��قالنياب��ن حج��ر الع: تعن��ي إنك��ار الح��دیث، انظ��ر

: لبنان، س�نة  –بیروت / دار المعرفة : ، الناشر)ط: د(محمد فؤاد عبدالباقي،: ، تحقیق»صحیح البخاري 
 .   ٢٥٢، ص١٠ھـ، ج ١٣٧٩

، ش��رح ص��حیح البخ��اري  )م١٤٢٤/ھ��ـ٨٢٧(، ب��در ال��دین محم��د ب��ن أب��ي بك��ر، ال��دَّمامیني: انظ��ر   )٣( 
، كت�اب الط�ب،   )ط: د(حام�د عب�داهللا المح�الوي،   : ، تحقی�ق  » مص�ابیح الج�امع الص�حیح   « ب المعروف 

 . ١٥٩، ص٩م، ج ٢٠١٦: لبنان،سنة -بیروت/ دار الكتب العلمیة: باب الجذام، الناشر
ُمكم�ل إكم�ال   «، )م ١٣٤٣/ھ�ـ ٨٩٥: ت(الحس�ني، محم�د ب�ن محم�د ب�ن یوس�ف،       السنوس�ي  : انظر   )٤( 

، ١٠١:ال عدوى، ح�دیث  ) ٣٣: (، باب)ط:د( محمد سالم ھاشم،: مسلم، تحقیق، شرح صحیح » اإلكمال
 . ٤١٩، ص٧م، ج ٢٠٠٨: لبنان، سنة  -دار الكتب العلمیة، بیروت: الناشر

الح��دیث ب��ین أھ��ل الس��نة والجماع��ة والش��یعة اإلمامی��ة االثن��ى  عل��وم« ، َس��رَدار، دمی��رك: انظ��ر   )٥( 
لبن��ان،  -بی��روت / س��المیة بمالیزی��ا للنش��ر، ودار الكت��ب العلمی��ة  الجامع��ة اإل: ، الناش��ر)ط:د(، »عش��ریة

 .   ١٤٠ص
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عن��د العلم��اء بمختل��ف الح��دیث، أي أحادی��ث ظاھرھ��ا التَّع��ارض، والواق��ع أنَّھ��ا ال  
 .)١(تعارض بینھا عند تأمل العالم البصیر

والعلم�اء  فیتضِّح لنا وم�ن خ�الل دراس�ة ھ�ذه النُّص�وص، وأق�وال الفقھ�اء        
ال «: -علی��ھ الصَّ��الة والسَّ��الم -فیھ��ا؛ أنَّ��ھ ال تض��ارب وال تض��اد ب��ین ق��ول النب��يِّ    

والنُّصوص الشرعیَّة األخرى، واّلتي تحثُّ على األخذ باألسباب؛ لتجنب » َعْدَوى
العدوى، فسبُب التَّضارب الظاھري ھنا یعود إلى الفھم المغلوط ل�بعض نص�وص   

ذلك م��ع م��ا توصَّ��ل إلی��ھ العل��ُم الح��دیث، م��ْن أنَّ   الش��رع الحنی��ف، وال تض��ارب ك�� 
بع��ض األوبئ��ة ومنھ��ا كورون��ا تنتق��ُل ب��ین النَّ��اس ع��ن طری��ق أس��باب الع��دوى،          

  .كاالختالط وتقارب البشر
  

  

                                      
إّن��ھ ل��یس ف��ي ھ��ذا اخ��تالف، ولك��ل معن��ى منھ��ا وق��ت   : ونح��ن نق��ول : ق��ال أب��و محم��د  «   )١( 

« ، )م٨٩٩/ھ�ـ ٢٧٦: ت( ، عبداهللا بن مسلم، قتیبة ابن، »وموضع ، فإذا وضع بموضعھ زال االختالف
المكت���ب : بی���روت: محم���د مح���ي ال���دین األص���فر، الناش���ر : ، تحقی���ق )٢:ط(،» تأوی���ل مختل���ف الح���دیث

 . ١٦٧، ص١م، ج١٩٩٩: لبنان، سنة –بیروت / دار اإلشراق -اإلسالمي
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  املبحث الثالث

عِ واجلماعات يف املساجد مع بداية اجلائحة
َ
م

ُ
وغات تعليق اجل

ُ
س

َ
  م

  : وفیھ مطلبان

  اطب اول

  ظاا رد ا  

من القصد واستقامة الطریق، وَقَصْدُت الشَّ�ْيَء َوَل�ُھ َوِإَلْی�ِھ َقْص�ًدا،     «: المقاصد لغَة
ِمْن َباِب َضَرَب، َطَلْبُتُھ ِبَعْیِنِھ َوِإَلْیِھ َقْصِدي َوَمْقِصِدي ِبَف�ْتِح الصَّ�اِد، َواْس�ُم اْلَمَك�اِن ِبَكْس�ِرَھا      

اللَّْح�ُم الی�اِبُس   : الَقْصُد« ، و)١(»َبْعُض اْلُفَقَھاِء َجَمَع اْلَقْصَد َعَلى ُقُصوٍدَنْحُو َمْقِصٍد ُمَعیٍَّن، َو
: الُعُنق، والجْمع َأْقَصاٌد عن ُكراع وھذا ناِدٌر، ق�ال اب�ُن ِس�یَده    : ُمَحرََّكًة كالَقِصید، والَقَصَدُة

الزائ��ِد والَمع��روف الَقَص��َرُة، وع��ن َأب��ي َأْعِن��ي َأن َیك��ون َأْفَع��اٌل َجْم��َع َفَعَل��ٍة ِإالَّ َعَل��ى َط��ْرِح 
  .)٢(»الَقْصُد َیْنُبُت في الَخِریف ِإذا َبَرَد اللْیُل من َغْیِر َمَطٍر : َحنیفة 
  ل��م یك��ن لھ��ا مص��طلٌح خ��اٌص بھ��ا عن��د ق��دماء      : المقاص��د ف��ي االص��طالح الش��رعي

الرَّازي األصولیین، لذا لم أجد من علماء الشریعة األقدمین كالشَّاطبي والُقرافي و
  .من عرَّف المقاصد، رغم أنَّھم أكثروا من ذكرھا في كتاباتھم

أنَّ مقاص��د التش��ریع «: ذك��ر اب��ن عاش��ور: تعریف��ات معاص��رة لعل��م مقاص��د التش��ریع 
ھ��ي المع��اني والِحك��م الملحوظ��ة للش��ارع ف��ي جمی��ع أح��وال التَّش��ریع أو معظمھ��ا،  :العامَّ��ة 

  . )٣(»خاٍص من أحكام الشریعةبحیث ال تختصُّ مالحظتھا بالكون في نوٍع 
الغای���ات الت���ي أنزل���ت الش���ریعة لتحقیقھ���ا؛  « : ووص���فھا أحم���د الرَّْیُس���وني بأنَّھ���ا 

 . )٤(»لمصلحة العباد
من خالل دراسة التَّع�اریف السَّ�ابقة، یتب�یَّن لن�ا أنَّ مقاص�د الش�ریعة ھ�ي األھ�داف         

لیف الش�رعیَّة، وف�ي ذل�ك ق�ال     التي یرمي إلیھا الشَّارع الحكیم، أو ھي المْقُص�ود م�ن التك�ا   
إنَّ الش��ریعة اإلس��المیة ج��اءت بتحص��یل المص��الح وتكمیلھ��ا، «: ش��یخ اإلس��الم اب��ُن تیمی��ة 

                                      
المص�باح المنی�ر ف�ي غری�ب     « ،)م١٣٦٨/ھـ٧٧٠: ت( أحمد بن محمد بن علي، الحموي الفیومي،  )١( 

 . ٤١٢، ص٧ج ،لبنان -بیروت/ المكتبة العلمیة :، الناشر»الشرح الكبیر
م�ن ج�واھر    ت�اج الع�روس  « ، )م١٧٩٠/ھ�ـ ١٢٠٥: ت(، محم�د ب�ن محم�د ب�ن عب�دالرزاق،      الزبیدي )٢( 

 .١٩٢، ص٥، ج١٩٨٤: بیروت، سنة /دار الفكر: مجموعة من المحققین، الناشر: ، تحقیق »القاموس
: حقی�ق ، ت» مقاص�د الش�ریعة اإلس�المیة   « ، )م١٩٧٣/ھ�ـ ١٣٩٣:ت(، محم�د الط�اھر،   اب�ن عاش�ور   )٣( 

 . ١٦٥، ص٣قطر، ج/ وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة: محمد الحبیب ابن الخوجة، الناشر
دار الكلم�ة  : ، الناش�ر » قواع�ده وفوائ�ده  ي الفكر المقاص�د « ، أحمد عبدالسالم بن محمد، الرَّْیُسوني )٤( 

 . ١٨،  ص٢القاھرة، ط/ للنشر والتوزیع
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وتعطی��ل المفاس��د وتقلیلھ��ا، وت��رجیح خی��ر الخی��رین إذا ل��م یمك��ن أْن یجتمع��ا، ودف��ع ش��ّر       
  .)١(»الشرین إذا لم یندفعا جمیعاً 

عل�ى الكّلی�ات الخم�س، الت�ي ت�واترت       ومْن مقاصد الشریعة اإلس�المیة المحافظ�ة   
ال��دِّین، وال��نَّفس، والعْق���ل،   «عل��ى وج��وب المحافظ���ة علیھ��ا، وھ��ي      -تع��الى  –رُس��ُل اهللا  

وض��ع الشَّ��رائع لمص��الح العب��اد ف��ي   « ، ولھ��ذا ف��إنَّ الشَّ��ارع الحك��یم  )٢(»والنَّْس��ل، والَم��ال
  .)٣(»والتحسینیَّات والمحافظة على الضَُّرورات والحاجیات ... العاجل واآلجل معاً  

فاإلنسان إمَّا أْن یكون في دائرة التحسینات والكمالیات، وھي أرحُب الدوائر، «   
وإمَّ��ا أْن یك��ون ف��ي دائ��رة الحاجی��ات وھ��ي أق��ل م��ن السَّ��ابقة، وإمَّ��ا أن یك��ون ف��ي دائ��رة         

سبحانھ  – الضَّرورة وھي أضیق الدَّوائر وأكثرھا شدَّة وحرجاً ، وفي ُكلِّ دائرٍة وضع اهللا
   )٤(»من القواعد واألحكام والمبادئ ما یجلب لإلنسان منافعھ ویدفع عنھ المضار  -وتعالى

ھ��ي أْن یط��رأ عل��ى اإلنس��ان ح��اٌل م��ن الخط��ر أو المش��قة الشَّ��دیدة؛   : والضَّ��رورُة 
بحی��ث یخ��اف ح��دوث ض��رر علی��ھ، أو أذى یم��ّس من��ھ ال��دِّین، أو ال��نَّفس، أو الِع��رض، أو   

مال، ویتعیَّن حینئ�ٍذ ارتك�اب الح�رام، أو ت�رك الواج�ب، أو ت�أخیره ع�ن وقت�ھ؛         الَعْقل، أو ال
  . )٥(دفعاً  للضرر عنھ في غالب ظنھ، وضمن قیود الشَّرع

وحفظ النفس ضرورة من الضَّرورات، ومقصٌد من مقاصد الشریعة اإلس�المیَّة ،  
المیت�ة إحی�اًء لل�نفس،    لذا جعل الشَّرع لھا ت�دابیر كثی�رة لحفظھ�ا، ومن�ع زوالھ�ا، منھ�ا أك�ل        

كذلك أكل المیتة والدَّم ولح�م الخنزی�ر یح�رَّم أكلھ�ا عن�د الغن�ى       « : حیث قال شیخ اإلسالم 
، وف�ي ھ�ذا ق�ال    )٦(»عنھا، ویجُب أكلھ�ا بالضَّ�رورة عن�د األئمَّ�ة األربع�ة وجمھ�ور الفقھ�اء       

 -جل حفظ النَّفسكلُّ ھذا مْن أ –مْن اضطر فلم یأكل حتَّى مات دخل النَّار « :  )٧(مسروق

                                      
، تحقی�ق  »مجموع الفت�اوى  « ، )م١٣٢٨/ ھـ٧٢٨: ت(عبدالسالم،، أحمد عبد الحلیم بن ابن تیمیة  )١( 
، ١٤م، ج ٢٠١١: لبن�ان، الس�نة   -بی�روت / دار الكت�ب العلمی�ة  : ، الناشر)ط.د(مصطفى عبدالقادر عطا،: 

 . ١٥٤ص
الموافقات ف�ي أص�ول الش�ریعة    «، )م١٣٨٨/ھـ٧٩٠: ت( ، إبراھیم بن موسى بن محمد، الشاطبي  )٢( 
 :الس��نة، مص��ر -الق��اھرة/ دار اب��ن عثم��ان : ، الناش��ر )١(حس��ن آل س��لمان، ط مش��ھور ب��ن  : تحقی��ق ،»

 . ٥، ص٢ج، م١٩٩٧/ه١٤١٧
 .    ٩، ص ٢، ج»الموافقات«، الشاطبي   )٣( 
 . ١٥٦ص، »المقاصد العامة للشریعة اإلسالمیة«، ابن عاشور  )٤( 
: ط، »س�المي وأدلت�ھ  الفق�ھ اإل « ، )م٢٠١٥/ ھ�ـ ١٤٣٦:ت( ، وھب�ھ ب�ن مص�طفى،   الزحیلي: انظر    )٥(
 .٤٠، ص١سوریا، ج –دمشق / دار الفكر : ،الناشر)٤(
، كت�اب  » الفت�اوى الكب�رى  « ، )م١٣٢٨/ ھ�ـ ٧٢٨: ت( ، تق�ي ال�دین أحم�د عب�د الحل�یم،      ابن تیمی�ة   )٦( 

 .٤٣٢، ص١م، ج١٩٨٧ -ھـ١٤٠٨: دار الكتب العلمیة، السنة: ، الناشر)١(الطھارة، ط 
المنورة، وتعلم عل�ى ی�د أص�حاب النب�ي علی�ھ الصَّ�الة والسَّ�الم ، ل�ذا یعتب�ر          نشأ مسروق في المدینة   )٧( 

مسروق من كبار التابعین، وھو ابن أخت عمرو بن معد یكرب، فارس بني زبید، وجد مسروق كان من 
، »الن��بالء س��یر أع��الم« ، )ھ��ـ٧٤٨: ت( ، محم��د ب��ن أحم��د ب��ن عثم��ان،  ال��ذھبي: فرس��ان ال��یمن، انظ��ر

/ ھ�ـ ١٤٠٥: مؤسس�ة الرس�الة، الس�نة   : ، الناشر)٣: (رناؤوط ومجموعة من المحققین،طشعیب األ: تحقیق
 . ٦٣، ص٤م، ج١٩٨٥
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بترك ما یقدر علیھ، م�ن   –یعني على إزھاقھا –وذلك؛ ألنَّھ أعان على نفسھ : قال -النَّفس
  .)١(»األكل المباح لھ في ھذا الحال، فصار بمنزلة من قتل نفسھ

ُیْفَھم ممَّا سبق أنَّ اإلسالَم اتَّخذ إجراءاٍت شرعیَّة؛ كتشریع الرَُّخِص حمایةً  للنفس 
علی��ھ  –ك إفط��ار الحام��ل والمرض��ع ف��ي رمض��ان، حی��ث ق��ال النب��يُّ   البش��ریَّة، ومث��ال ذل�� 

إنَّ اهللا وض�ع ع�ن المس�افر نص�ف الصَّ�الة والصَّ�وم، وع�ن الُحْبل�ى         « : -الصَّالة والسَّ�الم  
، ومنھا التخّلف عن صالة الُجُمَعة في المسجد خوفاً على النَّفس، حیث ق�ال  )٢(»والُمْرضع
كان خائفاً  إذا خرج إلى الجمعة أْن یحِبَسھ السُّلطاُن بغیر  فإْن« :  -رحمھ اهللا  –الّشافعي 

  .  )٣(»حقِّ، كان لھ التَّخّلُف عن الُجُمَعة
وق��د یك��ون ع��ذر التَّخل��ف ع��ن حض��ور ص��الة الُجُمَع��ة والجماع��ات الخ��وف م��ن      

وُیْع��َذُر ف��ي ت��رك الجماع��ة والُجُمَع��ة     « : -رحم��ھ اهللا –الم��رض، حی��ث ق��ال اب��ن قدام��ة     
، والخ�وف  )٤()خ�وٌف أو م�َرضٌ  : الُع�ْذُر  : ( -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم    –قول النَّبيِّ الخاِئُف؛ ل

، ف�الخوف  )٥(»خوٌف على النَّفس، وخوٌف عل�ى الم�ال، وخ�وٌف عل�ى األھ�ل      : ثالثُة أنواٍع
من المرض، یعدُّ عذراً  من األعذار التي یجوز فیھا للمسلم أْن یترك الجمعة والجماعات، 

  .ي العدوى بقول أھل االختصاص من األطباءإذا تحقَّق وقوعھ ف

ب اطا  

 ورو  ب ،توا ق اد، وق ام إ ن  

یمتاز الفقھ اإلسالمي بحیویَّتھ، ومواكبتھ لكافة الظروف والمتغیَّرات، مھما كان�ت  
لك�لِّ زم�اٍن ومك�اٍن،     عسیرة، فھو فقھ یختل�ف ع�ن غی�ره؛ التص�افھ بالمرون�ة، وص�الحیتھ      

ومن النوازل المعاصرة التي عصفت بالعالم بشكل عام، وبأمة اإلسالم والمس�لمین بش�كل   
خ��اص، جائح��ة كورون��ا،التي أھلك��ت وقتل��ت آالف األنف��س ف��ي الع��الم، وأص��ابت المالی��ین  

                                      
 . ٤٤٧، ص١،  كتاب الطھارة، ج» الفتاوى الكبرى« ، ابن تیمیة  )١( 
، ٨٥، ص٣، ج٧١٥، رق�م الح�دیث   ھذا حدیث حس�ن : ، حكم المؤلف» سنن الترمذي« ، الترمذي  )٢( 
تخل�یص الحبی�ر ف�ي تخ�ریج أحادی�ث      « م، ١٣٧١/ھ�ـ ٧٧٣علي بن محمد، المتوفى، أحمد بن العسقالنيو

/ دار الكت��ب العلمی��ة: ، الناش��ر٩١٢: ع��ادل أحم��د عب��د المج��ود، رق��م الح��دیث : ، تحقی��ق»الرافع��ي الكبی��ر
 .٤٤٥، ص٢لبنان، ج -بیروت 

: ة، س�نة النش�ر  ، بدون طبع»األم « ، )م٨٢٠/ھـ٢٠٤: ت(، محمد بن إدریس بن العباس، الشَّافعي  )٣( 
 . ٢١٨، ص١لبنان، ج -بیروت / دار المعرفة :م، الناشر١٩٩٠

: ، تحقی�ق »س�نن أب�ي داود   « ، )م٨٨٨/ ھ�ـ ٢٧٥: ت(سلیمان بن األشعث بن بشیر، السجستاني،    )٤( 
، ١بی��روت، ج -ص��یدا / المكتب��ة العص��ریة: ، الناش��ر٥٥١:محم��د مح��ي ال��دین عب��د الحمی��د، رق��م الح��دیث

: ، تحقی�ق »تلخ�یص الحبی�ر  « ، )م١٤٤٩/ھ�ـ ٨٥٢: ت(، أحمد ب�ن عل�ي ب�ن حج�ر،    يالعسقالن، و١٥١ص
مؤسس�ة   :، الناش�ر )، موق�وف ومرف�وع   إسناده ص�حیح :( حكم المؤلف) ١(حسن بن عباس بن قطب، ط 

 . ٦٥، ص٢م، ج١٩٩٥: مصر، سنة  -القاھرة/ قرطبة للنشر
، »المغني شرح مختصر الخرقي  «، )م١٢٢٣/ھـ٦٢٠:ت(، عبداهللا بن أحمد المقدسي، ابن قدامة  )٥( 
، ١م،  ج١٩٨٥/ھ���ـ١٤٠٥مص���ر، س���نة النش���ر  -الق���اھرة/ إحی���اء الت���راث العرب���ي ر دا: الناش���ر) ١: (ط

 .٣٦٥ص
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منھم بالعدوى، األمر اّلذي حدى بأھل االختصاص في أغلب بالد المسلمین من اتخاذ عدَّة 
راءات وقائی��ة، كحظ��ر التج��وُّل، وإغ��الق المس��اجد م��ع بدای��ة ظھ��ور الجائح��ة، ودع��وة   إج��

النَّاس أْن یلتزموا الصَّالة في البیوت، وتعلیق الُجَمع، وزیارة بیت اهللا الحرام مؤقتاً ؛ للحّد 
من  تفشي الوباء في بالد المس�لمین، بن�اًء عل�ى فت�اوى المختصِّ�ین م�ن أھ�ل االجتھ�اد ف�ي          

  .)١(سالمي، كھیئة كبار العلماء باألزھر الشریف، والمجامع الفقھیةالعالم اإل
بجواز إغالق المس�اجد لص�الة   « :  فقد أورد مجمع الفقھ اإلسالمي الدَّولي القول 

الجمعة والجماعة، وصالة التراویح وصالة العید، مع اإلبقاء عل�ى رف�ع اآلذان؛ ألنَّ�ھ م�ن     
ن للح�ج والعم�رة، وتعلی�ق األعم�ال، وإیق�اف وس�ائل       شعائر اإلسالم، وتعلی�ق أداء المس�لمی  

النق��ل المختلف��ة، ومن��ع التج��وال، وإغ��الق الم��دارس والجامع��ات، كم��ا أنَّ��ھ یج��ب االلت��زام     
بق��رارات ال��دُّول والحكوم��ات بم��ا یس��مَّى بالتباع��د االجتم��اعي ونح��و ذل��ك؛ ممَّ��ا م��ن ش��أنھ   

اإلم�ام منوط�ة بالمص�لحة،     المساعدة ف�ي تطوی�ق الفی�روس ومن�ع انتش�اره؛ ألنَّ تص�رفات      
عمالً  بالقاعدة الشرعیَّة التي تنصُّ على أنَّ تصرُّف اإلمام على الرعیَّة من�وٌط بالمص�لحة   

«)٢(     
م��ا القواع��د الفقھیَّ��ة الت��ي اس��تندت إلیھ��ا المج��امع الفقھیَّ��ة،      : والس��ؤال المط��روح  

ووق���ف الُجَم���ع وھیئ���ات الفت���وى ف���ي إص���دار فت���واھم، بج���واز إغ���الق المس���اجد مؤقت���اً ، 
  والجماعات بسبب جائحة كورونا؟

وإذا ُرتب�ت األحك��اُم مخرَّج��ة عل��ى قواع��د  « :  -رحم��ھ اهللا–یق�ول اإلم��ام القراف��ي  
الش��رع، مبنیَّ��ة عل��ى مآخ��ذھا، نھض��ت الھم��م حینئ��ذ؛ القتباس��ھا، وأعجب��ت غای��ة اإلعج��اب 

   )٣(»بتقمُّص لباسھا
ظ��ة عل��ى ال��نَّفس البش��ریَّة،   كثی��رٌة ھ��ي القواع��د الت��ي ت��دعو إل��ى ض��رورة المحاف    

ك��ل إیج��اب  « :القاع��دة األص��ولیة  : وص��یانتھا م��ن الھ��الك، أو إیق��اع الح��رج بھ��ا، منھ��ا    
، »دْرُء المفاسد ُمق�دَّم عل�ى جل�ب المص�الح    « : ، والقواعد الفقھیة)٤(»مشروط باالستطاعة

                                      
، »القول الراجح في حكم تعطیل الجمعة والجماعات بسبب الوب�اء  « ، عبداهللا سعید، ویسي: انظر  )١(

المملكة األردنیة الھاشمیة، الع�دد الثال�ث، المجل�د    / عامدائرة اإلفتاء ال -مجلة الفتوى والدراسات اإلسالمیة
 . ٦٠ھـ، ص١٤٤٢محرم : األول، سنة النشر

، توص��یات الن��دوة  iifa-aifi.orgمنظم��ة التع��اون اإلس��المي  / مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي ال��دولي   )٢( 
ات طبیة وأحكام وما یتعلق بھ من معالج -١٩كوفید  –فیروس كورونا المستجد « الطبیة الثانیة بعنوان  

 م ، مكة المكرمة    ٢٠٢٠ابریل ،  ٢٠االثنین، : شرعیة، یوم 
، )١: (محم�د حج�ي، ط  : ، تحقی�ق »ال�ذخیرة « ، )م١٢٨٥/ھ�ـ ٦٨٤: ت( ، أحمد بن إدریس، لقرافيا  )٣(

 . ٣٦لبنان، ص -بیروت/ دار الغرب اإلسالمي : الناشر
محم�د حس�ن   : ، تحقی�ق »ألدل�ة ف�ي األص�ول   قواط�ع ا « ، )ه٤٨٩: ت(، منصور بن محمد، السمعاني  )٤(

، ٢م، ج١٩٩٩/ ھ����ـ١٤١٨: لبنان،الس����نة –بی����روت / دار الكت����ب العلمی����ة: ، الناش����ر)١: (إس����ماعیل،ط
 .٣٧٣ص
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وز ، وبن�اء علیھ�ا یج�   ١»والمش�قة تجل�ب التیس�یر   « ،»الضَّرر یزال« ، و»رفع الحرج« و
دع��وة الّن��اس إل��ى تأدی��ة الص��لوات المفروض��ة ف��ي البی��وت، واالكتف��اء برف��ع اآلذان ف��ي         
المساجد، إْن كان الوباء متفشیًا ف�ي البل�دة ، وك�ان االجتم�اع ف�ي المس�اجد وف�ي التجمع�ات         
المختلفة، مؤدیًا إلى اإلصابة بالعدوى؛ بسبب التَّقارب البشري، كما قال أھُل االختصاص 

بنى علیھ جمھور العلماء المعاصرین رأیھم الفقھ�ي، س�واء أك�ان اجتھ�ادھم     من األطباء، و
في المسألة اجتھاداً  فردیاً  أم جماعیاً ، كھیئة كبار العلماء باألزھر الشریف، وھیئة كبار 
العلم��اء بالمملك��ة العربی��ة الس��عودیة، ودار اإلفت��اء بالمملك��ة األردنی��ة الھاش��میة، واالتح��اد   

  . )٢(مسلمینالعالمي لعلماء ال
كم����ا أورد أھ����ُل االجتھ����اد التوجیھ����ات النبویَّ����ة الص����حیَّة، كض����رورة التباع����د     
االجتماعي؛ درءًا لحصول العدوى، ومنھا أحادیث كثی�رة ذكرناھ�ا ف�ي ثنای�ا ھ�ذه الدراس�ة       

ِف�رَّ م�ن   « : -علی�ھ الصَّ�الة والسَّ�الم     -، وقول�ھ  )٣(»ال ُیوِرُد ُمْمِرٌض على ُمِص�حِّ « : منھا 
: فیم�ا یخ�صُّ الط�اعون     -علی�ھ الصَّ�الة والسَّ�الم     -، وقولھ )٤(»ذوِم ِفراَرَك من األسِدالمْج

إذا َسِمْعُتم بھ ب�أرٍض ف�ال تق�دموا علی�ھ، وإذا َوَق�َع ب�أْرٍض وأن�تم بھ�ا ف�ال تْخُرُج�وا ِف�رارًا            «
ین��ادي منادی��ھ ف��ي اللیل��ة      -ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  –ھ��ذا وق��د ك��ان رس��ول اهللا     ،)٥(»من��ھ
، وم�ا ذاك إال دع�وة من�ھ    )٦(»َصلُّوا في ِرَحاِلُكْم « : یرة، أو اللیلة الباردة ذات الرِّیح المط

وف�ي ذل�ك ق�ال     إلى األخذ بالرُّخص عند وج�ود الع�ذر الش�رعي،     -علیھ الصَّالة والسَّالم -

  ].٧٨:الحج [        َّ  حتجت هب مب خب حب  جب هئ  ُّ : الحقُّ في محكم التنزیل

الفقھاء إلى أنَّ الخوف على النَّفس أو المال أو األھل أعذاٌر  وبناء على ذلك انتھى
أنَّ عب��داهللا ب��ن عب��اٍس ق��ال ِلُمؤذِن��ِھ ف��ي ی��وٍم  « ُتب��یح ت��رك الُجُمَع��ة أو الجماع��ة،  فق��د ورد  

ص�لُّوا ف�ي   : ح�يَّ عل�ى الصَّ�الة، ق�ل    : أْشَھُد أنَّ محمَّداً رسول اهللا، فال تُق�لْ : إذا ُقلَت : َمِطیٍر
َفَعَل�ُھ م�ْن ھ�و خْی�ٌر ِمنِّ�ي، إنَّ الُجُمَع�ة عْزَم�ٌة، وإنِّ�ي         : ْم، فكأنَّ النَّ�اَس اس�تنكروا، ق�ال    ُبُیوِتُك

  .  )٧(»كِرْھُت أْن ُأخِرَجُكم، فتمُشوَن في الطِّین والدََّحِض

                                      
: ، ط»األش�باه والنظ�ائر  « ، )م١٥٠٥/ ھ�ـ ٩١١: ت( ،عب�دالرحمن ب�ن أب�ي بك�ر،    الس�یوطي : انظ�ر    )١(
 . ٨٣م، ص١٩٩٠ -ھـ١٤١١: لسنةلبنان، ا -بیروت/ دار الكتب العلمیة : ، الناشر)١(
مرك��ز األزھ��ر الع��المي للفت��وى «: ، الموق��عال��دلیل الش��رعي للتعام��ل م��ع فی��روس كورون��ا : انظ��ر   )٢(

 .٧٥-٧٢،ص»اإللكترونیة
 . ١٥تمَّ تخریجھ ص   )٣(
 . ١٥تمَّ تخریجھ ص   )٤(
، ٧، ج٥٧٢٨ :، كت�اب الط�ب، ب�اب م�ا ی�ذكر ف�ي الط�اعون ، رق�م         »صحیح البخاري« ، البخاري   )٥(

 .١٣٠ص
: ، باب الرخصة في المطر والعلة أن یصلي في رحل�ھ، رق�م الح�دیث   »صحیح البخاري« ،البخاري  )٦(

 .١٢٩، ص١، ج٦٣٢
، ب�اب الرخص�ة إن ل�م یحض�ر الجمع�ة ف�ي المط�ر       ، كت�اب الجمع�ة  ، »صحیح البخ�اري « البخاري،   )٧( 

 . ٤٨٥، ص١، ج٦٩٩: الحدیث ، رقم »صحیح مسلم« ، ، والنیسابوري٦ص،٢ج ٩٠١: رقم الحدیث
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؛ وبن�اء عل�ى   )١(»الضَّ�رورات تب�یح المحظ�ورات   « وشریعتنا الغرَّاء بیَّنت لنا أنَّ 
لى كبیر السن أو من لدیة أمراض مزمنة، أو م�ن لدی�ھ ض�عف ف�ي     ھذه القاعدة ال حرج ع

مناعتھ أْن یصلي الجمعة والجماعات في البیت؛ إْن خاف على نفسھ العدوى بھذا المرض 
ف�األمر إذا  « البش�ري،  بسبب المالمسة والتق�ارب الفتَّاك، فیما لو أدَّى الصَّالة في المسجد، 

 مم ُّ  یقول ف�ي محك�م التَّنزی�ل    -سبحانھ و تعالى -واهللا، )٢(»ضاق اتَّسع، وإذا اتَّسع ضاق

  ،]١٧٣:البقرة[  َّ يي ىي  ني مي زيري ٰى ين ىن نن من زن رن

   
م�ن م�ارس الش�ریعة وفھ�م مقاص�د      « :  -رحم�ھ اهللا  –یقول العزُّ ب�ن عب�د السَّ�الم    

الكتاب والسنة؛ علم أنَّ جمیع م�ا أم�ر ب�ھ؛ لجل�ب مص�لحٍة أو مص�الح، أو ل�درء مفس�دٍة أو         
ألمرین، وأنَّ جمیع ما نھى عنھ، إنَّما نھى عنھ لدفع مفسدٍة أو مفاسد، أو جلب مفاسد، أو ل

  )٣(»مصلحٍة أو مصالح، أو لألمرین، والشریعة طافحة بذلك
  

  

   اطب اث

 » وٌط را  مف ار«(٤)  

عل�ٌق ومتوق�ٌف   فتصرُّف الرَّاعي على الرعیَّة، ولزومھ عل�یھم ش�اءوا أْم أب�وا، م   « 
  .  )٥(»على وجود الثمرة والمنفعة في ضمن تصرُّفھ، دینیة كانت أم دنیویَّة 

                                      
 .  ٨٤، القاعدة األولى ، ص»األشباه والنظائر« ، السیوطي: انظر   )١( 
« ، )م١٠٥٨/ھ�ـ ٤٥٠ت (، عل�ي ب�ن محم�د ب�ن حبی�ب،      الم�اوردي : ، انظ�ر  القول لإلم�ام الش�افعي    ) ٢( 

لبن�ان ،   -ت بی�رو / دار الكت�ب العلمی�ة  :  ، الناش�ر )١: (علي محم�د مع�وض،ط  : ، تحقیق» الحاوي الكبیر
 .  ٢٦٣، ص٢ج
مختص�ر الفوائ�د ف�ي    « ، )م١٢٦٢/ھ�ـ ٦٦٠: ت(، ع�ز ال�دین ب�ن عب�دالعزیز الش�افعي،      عب�د الس�الم    )٣( 

دار :  ، الناشر)١: (،ط»الصغرى بالقواعد«صالح بن عبد العزیز المعروف : ، تحقیق» أحكام المقاصد
 .٢٠٩م، ص١٩٩٧الریاض، سنة / الفرقان

منزل�ة  « : بقول�ھ   –رحم�ھ اهللا تع�الى    –ا كم�ا ھ�و مش�ھور ھ�و اإلم�ام الشَّ�افعي       أول م�ن ن�صَّ علیھ�     )٤( 
 .١٦٤، ص٤، ج»األم « ، الشافعي، »الوالي من رعیتھ بمنزلة والي مال الیتیم من مالھ 

عب�د الس�تار   : ، تحقی�ق  » ش�رح القواع�د الفقھی�ة   « ، )م١٩٣٨/ھ�ـ ١٣٥٧: ت(أحمد محم�د، الزرقا،   )٥( 
 .٢٤٧م ،  ص١٩٨٩-ھـ١٤٠٩: سوریا، السنة -دمشق/ دار القلم:  لناشر، ا)٢: (أبو غدة ، ط
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  :في ذلك نظماً  قال فیھ )١(وقد صاغ األھدل أبو بكر
  تصرُُّف اإلماِم للّرعیَّة                                 ُأنیط بالَمْصلحة الَمرعیَّْھ    

  قْوالً    مالھ   ِمن    داِفع                           وھذه نصَّ علیھا الشاِفِعي     
  )٢(فَیْلَزُم اإلماَم في التَّصرُِّف                        على األناِم َمْنَھُج الشرِع الَوِفي 

م�ا ِم�ْن عب�ٍد یْس�تْرِعیِھ     « : -صلى اهللا علیھ وس�لم   –ودلیل ھذه القاعدة قول النبي 
علیھ  –، وقولھ )٣(»یموت وھو غاشٌّ لرعیَّتھ إّلا حرَّم اهللا علیھ الَجنَّة اُهللا رعیًَّة یموُت یوم 

ما ِمْن أمیٍر َیِلي أْمَر الُمْسِلمیَن، ثمَّ لْم یجَھُد لھْم، ویْنَصُح لھم، َكنْص�ِحِھ  : -الصَّالة والسَّالم 
  .)٤(»وجھِدِه لنفِسِھ،إّلا لْم یْدُخْل معُھُم الجنَّة

وتصرُّف ولي األمر في تقیید الش�عائر اإلس�المیَّة، ق�د تناول�ھ الفقھ�اء والعلم�اء        
  :  )٥(من حیث تنوع تقیدات ولي األمر في الشعائر اإلسالمیة إلى ثالثة أقسام

  .    الشرائع الثابتة من الدِّین بالضَّرورة كالصَّالة والصَّوم والحجِّ ونحوھا :األول
  .فیھ مدخل كفروع العبادات والمعامالت ما یكون لالجتھاد :الثاني
ما لولي األمر تقییده ب�المنع والنھ�ي عن�ھ باتف�اق العلم�اء،  وھ�و م�ن ب�اب          :الثالث

  .)٦(المصلحة الُمْرَسلة
فالنوع األوَّل والث�اني تحكمھم�ا الضَّ�رورة والمص�لحة العامَّ�ة، وتق�دیُر الضَّ�رورِة        

حی�ث یك�ون ھ�ذا التق�دیر موافق�اً  للش�ریعة       والمصلحة یترك أمره ألھ�ل االجتھ�اد والعل�م؛ ب   
، لذا یجوز لولي األمر إْن لم یكن مْن أھل االجتھاد، االستعانة بأھ�ل  )٧(ومحققاً  لمقاصدھا

العلم والفقھ في معرفة األحكام الشرعیَّة فیما یخصُّ النوازل المعاص�رة كجائح�ة كورون�ا،    

                                      
ال�یمن، ل�ھ كت�ب    / أبو بكر بن أبي القاسم بن أحمد بن محمد األھدل التھامي، فاضل، من أھل تھامة  (١ ) 

ف�ي الفق�ھ،   ) نظ�م التحری�ر  ( ، و)اص�طالحات الص�وفیة  ( ، و)نفحة المندل بذكر بني األھ�دل : ( كثیرة منھا
، خی��ر ال��دین محم��ود ب��ن محم��د ب��ن الزركل��ي: م ، انظ��ر١٦٢٦/ ھ��ـ١٠٣٥: س��نة ) المح��ط( ی��ة ت��وفي بقر

، ص ٢م، ج٢٠٠٢: دار العل�م للمالی�ین، الس�نة   : ، الناش�ر )١٥: (، ط»األع�الم « ، )ھ�ـ ١٣٩٦: ت( علي،
٦٨. 

ش��رح الفرائ��د البھی��ة ف��ي نظ��م   «، )م١٦٢٦/ ھ��ـ١٠٣٥:  ت(، أب��و بك��ر ب��ن أب��ي القاس��م،  األھ��دل  )٢( 
  لبن�ان،  -بی�روت / مؤسس�ة الرس�الة   :الناش�ر   ،)١: (ط، محمد صالح موسى:  شرحھا، »واعد الفقھیة الق

 . ٦٨ص
: كت��اب اإلم���ارة، ب��اب فض��یلة اإلم���ام الع��ادل، رق��م الح���دیث     ، »ص���حیح مس��لم  « ،النیس��ابوري   )٣( 

 . ١٤٦٠، ص٣،ج١٤٢
: ي الغاش لرعیتھ، رقم الحدیث، كتاب اإلیمان، باب استحقاق الوال» صحیح مسلم« ،  النیسابوري )٤( 

 . ١٢٦، ص١معقل بن یسار،ج: ، الراوي ١٤٢
، » المنثور في القواعد الفقھی�ة « ، )م١٣٩٢/ھـ٧٩٤: ت(، بدر الدین محمد بن عبداهللا، الزركشي  )٥( 
 .٣١١ -٣٠٩، ص١الكویت، ج/ األوقاف الكویتیة وزارة: ، الناشر)٣: (ط
ك��نَّ الش��رع ل��م یش��ھد لھ��ا ال نص��اً  وال قیاس��اً ، فھ��ي مص��لحة  ھ��ي ك��ل مص��لحة ال تن��افي الش��رع، ل  )٦( 

الن�اجي لم�ین،   : ، مراجع�ة »التجدی�د األص�ولي  «، أحم�د ب�ن عب�د الس�الم،    الریس�وني : مسكوت عنھا، انظر
 .٤١٠م، ص٢٠١٤: عمان، السنة/ المعھد العالمي للفكر اإلسالمي: الناشر

/ دار الكت�ب العلمی�ة  : ، الناش�ر » اختالف الفقھاء تحقیق المناط وأثره في« ، حفیظة، لوكیلي: انظر )٧( 
 .٤٠٤لبنان، ص -بیروت 
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للصالة فیھا في أغلب بالد المس�لمین  وما ترتَّب علیھا من إغالٍق للمساجد وتعطیٍل مؤقٍت 
  .)١(وخاصة في بدایة زمن الجائحة

بتقیی�د الشَّ�عائر اإلس�المیة المبنیَّ�ة عل�ى الجماع�ات، بمن�ع         -ھنا–فقرار ولي األمر 
االجتماع لھا مؤقت�اً ، كالجماع�ة وص�الة الجمع�ة والعی�دین، ودع�وة النَّ�اس إل�ى تأدی�ة تل�ك           

عل��ى دراس��ٍة متخصِّص��ٍة مقدَّم��ٍة م��ْن أص��حاب العل��م    الش��عائر بص��ورة منف��ردة، ج��اء بن��اءً 
الشرعي وأھل االجتھ�اد ف�ي المج�امع الفقھیَّ�ة م�ع بدای�ة الجائح�ة، وم�ن الھیئ�ات الش�رعیَّة           
المختلف��ة ف��ي ال��بالد اإلس��المیة، خاص��ًة وأنَّ��ھ ق��د ثب��ت علمی��اً  وطبی��ًا أنَّ ھ��ذا الوب��اء القات��ل  

ن البشر، ویمكن الحدُّ من انتشاره ع�ن طری�ق   ینتشر بین البشر بالعدوى بسبب التقارب بی
  . )٢(الحجر والتباعد البشري

ومع مرور الوقت واألیام، وبقاء الجائحة جاثمًة ف�ي ال�بالد المعم�ورة ومنھ�ا ب�الد      
المسلمین، استطاعت بعض الدول تقلیل نسب اإلصابة فیھا؛ بسبب التركی�ز عل�ى الجان�ب    

ھذا المرض، مع اتخاذ إجراءات حكومیة صارمة التوعوي لمواطنیھا وقایًة من اإلصابة ب
دع��ت إل��ى ض��رورة تقی��د الم��واطنین باألخ��ذ بوس��ائل الوقای��ة كل��بس الكمام��ات والتباع��د        
الجس��دي، األم��ر ال��ذي ف��تح المج��ال للح��اكم فیھ��ا وبع��د االس��تئناس ب��رأي العلم��اء والفقھ��اء   

ماعات فیھا بعد األخ�ذ  واألطباء إلى اتخاذ قرار بفتح المساجد للمصلین وإقامة الجمع والج
  .   )٣(فتصرُّف اإلمام على الرَّعیة منوٌط بالمصلحة بكل وسائل الوقایة والتباعد الجسدي،

 

                                      
، )١: (، طأنموذج�ا ً  ١٩كوفی�د  –كورون�ا المس�تجد    »فق�ھ الن�وازل  « ، محم�د مخت�ار،   جمع�ة : انظ�ر  )١(

 . ٣٣وزارة األوقاف المصریة، ص: الناشر
« ون��ا  المس��تجد، بی��ان ھیئ��ة كب��ار العلم��اء ب��األزھر الش��ریف بش��أن فی��روس كور: انظ��ر    )٢(

 . ١٣٧١ھـ،  ص١٤٤١، سنة »مجلة األزھر
وزارة األوق�اف  : ، الناش�ر )١: (، طتقیید المباح، »فقھ النوازل« ، أسامھ، الجندي: انظر   )٣(

 . ١٣٤المصریة ، ص
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  املبحث الرابع

 خوفا ً من العدوى
ِّ
  حكم التباعد بني املصلني يف الصف

  .)١(آراء الفقھاء المعاصرین في مسألة التباعد وعدم التراص في الصفوف
حكم التباعد وعدم التراص ف�ي الص�فوف أثن�اء الص�الة؛ خوًف�ا      اختلف الفقھاء في 

  : من انتقال العدوى، على رأیین كما یلي
یجوز تباعد المصلِّین في الصفِّ، خشیة من انتق�ال الع�دوى، وم�ن     : الرأي األول

وقد ذھب إلى ذلك جمھور الفقھاء والعلماء المعاص�رین،   باب األخذ باإلجراءات الوقائیة،
دائم�ة لإلفت�اء بالمملك�ة العربی�ة الس�عودیة، ومجم�ع البح�وث اإلس�المیة ب�األزھر          كاللجنة ال

، )٢(الش��ریف، ومدیری��ة اإلفت��اء الع��ام بالمملك��ة األردنی��ة الھاش��میة، ودار اإلفت��اء المص��ریة 
  .، وآخرون)٤(، والشیخ مشھور فواز)٣(والدكتور القرة داغي

  : أدلتھم
–اب والس��نة، فق��د دلَّ ق��ول اهللا  اس��تدلوا عل��ى ج��واز التباع��د بنص��وص م��ن الكت��   

  جت هبمب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ُّ :  -س�����بحانھ وتع�����الى

على أنَّ من عج�ز ع�ن فع�ل    ، ] ١٦: التغابن[ َّ َّ مج حج مث هت مت خت حت

  .المأمور بھ كّلھ، وقدر على بعضھ، فإنَّھ یأتي بما أمكنھ منھ
ُكْم ع��ْن ش��يٍء ف��إذا نھْی��ُت« : -علی��ھ الصَّ��الة والسَّ��الم –وق��د دلَّ علی��ھ ح��دیث النب��يِّ 

داللًة بیِّنة واضحة على أنَّ المكل�ف   )٥(»فاْجَتِنُبوُه، وإذا أمْرُتُكْم بأمٍر فأُتوا مْنُھ ما اْسَتطْعُتْم
إذا عجز عن بعض شروط الصَّ�الة وأركانھ�ا ؛ فعلی�ھ أن یق�وم بالب�اقي منھ�ا، وعلی�ھ ج�از         

ع��ن أخی��ھ خوف��ًا م��ن  للمص��لي تجن��ب س��دَّ الخل��ل الح��ادث ف��ي الص��فِّ والوق��وف متباع��دًا     
  . )٦(العدوى

                                      
خل�ف   –للفقھاء المعاص�رین تعریف�ات متقارب�ة لمفھ�وم التباع�د ، وال�ذي ُیقص�د ب�ھ تباع�د الم�أمومین             )١(

بعضھم عن بعض، ذراعین فأكثر، أثناء تأدیة صالة الجماعة، خش�یة انتق�ال ع�دوى ھ�ذا الوب�اء       –اإلمام 
ھـ ١٤٤١: ، السنة »تأصیل فقھي لحكم صالة المتباعدین « ، عدنان بن محمد، العرعور: إلیھم، انظر 

 . ١، ص
دار : ش��رالنا -COVID 19،وب��اء كورون��ا »فت��اوى الن��وازل« ، ش��وقي إب��راھیم،  ع��الم: انظ��ر   )٢(

 . ٢٥١م، ص٢٠٢٠: اإلفتاء المصریة،السنة
: ، راب�ط  منت�دى العلم�اء  : موق�ع ، »صالة المتباعدین في الص�فوف ص�حیحة  «، داغي القره: انظر   )٣(
 https://cut.us/ae 
 ٢١وق�ع غ�زال،   ، م»فتوى عن حكم التباع�د ب�ین المص�لین داخ�ل الص�ف      « ، مشھور فواز: انظر  )٤(

 .ھـ ١٤٤١: رجب، سنة
االقت�داء بس�نن الرس�ول،    : ، كت�اب االعتص�ام بالكت�اب والس�نة، ب�اب      »صحیح البخ�اري « ، البخاري  )٥(

 . ٩٤، ص٩، ج٧٢٨٨: رقم الحدیث
مجلة الجمعیة الفقھیة : الناشر، »المنھج الشرعي في التعامل مع األوبئة «، نوره،المطلق: انظر   )٦(

 .١٠٦-١٠٥ص، م٢٠٢٠ ھـ،١٤٤١/١٤٤٢: صفر، عام  –ذو القعدة ، ١،ج)٥١: (ددالعالسعودیة، 
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، فمعل�وم  )١(»أنَّ المكروه یباح عن�د الحاج�ة  «: ھذا وقد دعت إلیھ القاعدة األصولیة القائلة
في الحال الطبیعي أنَّ تسویة الصفوف سنة، وترك الفرجة بین المص�لي واآلخ�ر مك�روه،    

  )٢(وانتقال العدوى إّلا أنَّ الكراھة ھنا تزول عند الحاجة إلى التباعد؛ خوفًا من المرض
عدم جواز التباعد ب�ین المص�لین ف�ي الصَّ�الة، وق�د ذھ�ب إل�ى ذل�ك         : الرأي الثاني

المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث، ومجموعة من المشایخ، كمحمد علي بالعو والش�یخ  
ال بدَّ من سدِّ الخلل بااللتصاق، واستدلوا بقول : ، وقالوا )٣(حاكم المطیري، وعلي الرملي

لُتَس��وُّنَّ «: ، وقول��ھ )٤(»َص��لُّوا َكَم��ا رأیُتُم��وني ُأص��ّلي  «  -علی��ھ الصَّ��الة والسَّ��الم –ب��يِّ الن
علیھ الصَّالة -، فكیفیة الصَّالة منقولة عن النبيِّ )٥(»ُصُفوَفُكْم، أو لُیَخاِلَفنَّ اهللا بین ُوُجوِھُكْم

  .ول أو الفعل أو الھیئة؛ لذلك ھي عبادة توقیفیَّة ال یجوز تغیرھا بتغیر الق-الصَّالة والسَّالم
  :الرأي الراجح

إذا كان في أداء صالة الجماعة بالتباعد المذكور وقایٌة م�ن الع�دوى حس�بما یق�رر     
  .أھل االختصاص، فال حرج في ذلك التباعد خشیة انتقال العدوى

وب��ّین الجمھ���ور أنَّ تس��ویة الص���فوف والت���راص فیھ��ا، وع���دم ت��رك فرج���ة ب���ین     
ترغیب��ًا كبی��را، ولك��نَّ ھ��ذا األم��ر عل��ى     -ش��رعًا  –ب فی��ھ المص��لین، م��أموٌر ب��ھ، ومرغَّ��  

االس��تحباب، ول��یس عل��ى الوج��وب عن��د عام��ة العلم��اء م��ن أص��حاب الم��ذاھب األربع��ة          
  . )٦(المتبوعة وغیرھا

كما اتَّفق جمھور الفقھاء المعاصرین مع قولھم ھذا في حال الق�درة واالس�تطاعة،   
ال ب�د م�ن   : ، وخوف�ًا وخش�یًة م�ن الع�دوى، ق�الوا     )تلالوباء القا(أمَّا في حالة وجود كورونا 

  . )٧(التباعد واألخذ باألمور االحترازیة

                                      
مجل�ة الجمعی�ة الفقھی�ة     :الناشر، »القواعد األصولیة المتعلقة بالحكم واألدلة« ، عیسى بن محمد، العویس(١ )  

 .٣٣م ، ص٢٠٢٠/دیسمبر، أیلول  ٣٠، ١:ج ،)٥١: (العددالسعودیة، 
مجلة جامعة أم : ، الناشر»حكم التباعد في الصف خوف العدوى« بن إبراھیم،  ، عبدالرحمنالمرشد: انظر   )٢(

، ٢٠٢١ -٣-٣١/ ھ��ـ١٤٤٢ -٨-١٧: ، س��نة النش��ر )٨٣: (، الع��ددوالدراس��ات اإلس��المیة  الق��رى لعل��وم الش��ریعة 
 .١٠٩٥ص

« : عن��وان ، تح��ت للمجل��س األوروب��ي لإلفت��اء والبح��وثالبی��ان الخت��امي لل��دورة الطارئ��ة الثالث��ین : انظ��ر   )٣(
، بالع�و م، و ٢٠٢٠/ ھ�ـ ١٤٤١: ، الس�نة )٦(، فتوى رق�م  »١٩المستجدات الفقھیة لنازلة فیروس كورونا كوفید 

، ٣٨، ص)ت:د(، )ط.د(مؤسسة ابن تاشفین للدراسات وأبحاث اإلب�داع،   :الناشر، »نوازل األوبئة« محمد علي، 
: ، الع�دد مجلة الجمعیة الفقھیة السعودیة: الناشر ،»المنھج الشرعي في التعامل مع األوبئة« نوره،  المطلق،و 

 .م٢٠٢٠ھـ، ١٤٤١/١٤٤٢: صفر، عام -، ذو القعدة١، ج٥١
 . ٩، ص٨، ج٦٠٠٨: ، كتاب اآلداب، باب رحمة الناس والبھائم، رقم الحدیث»صحیح البخاري« ، البخاري )٤(

، ٧١٧: إلقامة وبعدھا، رقم الح�دیث ، كتاب اآلذان، باب تسویة الصفوف عند ا»صحیح البخاري« ، البخاري )٥(
 .١٤٥، ص١ج
مجل�ة عل�وم   : ، الناش�ر »حك�م التباع�د ف�ي الص�ف خ�وف الع�دوى      « ، عبدالرحمن بن إب�راھیم،  المرشد: انظر )٦(

 .١٠٩٨-١٠٩٥صم ، ٢٠٢٠ ، ربیع الثاني، دیسمبر)٣٠: (العددالشریعة والدراسات اإلسالمیة، 
دار اإلفت��اء : الناش��ر -COVID 19، وب��اء كورون��ا  »الن��وازلفت��اوى « ، ش��وقي إب��راھیم،  ع��الم:انظ��ر   )٧(

  .٢٥٨  - ٢٥١م، ص ٢٠٢٠: المصریة، السنة
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  الخاتمة

  :وفیھا أھم النتائج والتوصیات
  : النتائج: أوًلا

  : من خالل ھذا البحث توصلت إلى عدة نتائج من أھمھا
  : على المستوى الجماعي والدولي-أ

عاتقھا تعزیز رواب�ط التض�امن المتب�ادل،    ضرورة أْن تأخذ الدول اإلسالمیة على  )١
من خالل تبادل الخبرات،  والموظفین، والمعدات، والمساعدات المالیَّة في مجال 

  .الصحَّة العامَّة

  . للحاكم الحق في ضبط الرخصة بناء على أنَّھا مندرجة تحت أقسام المباح )٢

الحاكم�ة ف�ي ك�لِّ    بیان أھمیة تطبیق التباعد االجتماعي بص�رامٍة م�ن قب�ل السُّ�لطة      )٣
  .دولة؛ للحدِّ من تفشي الوباء

من الضرورة بمكان فتح المس�اجد للمص�لین، فم�ا أحوجن�ا إل�ى ال�دعاء والتض�رع         )٤
إلى اهللا، مع األخذ بسبل الوقایة؛ كحث المصلین على التباعد ولبس الكمامة وعدم 

  . المصافحة

  :على المستوى الفردي -ب  
؛ كونھ�ا السَّ�بب ال�رئیس لن�زول ال�بالء،      ضرورة اإلقالع ع�ن ال�ذنوب والمعاص�ي    )٥

 خن  حن جن مم خم حم جم هل ُّ  :-سبحانھ وتع�الى –وفي ذلك قال اهللا 

واللج��وء إل��ى اهللا   ]. ٤١:ال��روم [ َّ خي حي جي ٰه مه جه هن من

 . مع ضرورة األخذ باألسباب -سبحانھ و تعالى -

على  وجوب التقّید بالتعلیمات الصَّادرة من قبل ولي األمر؛ كونھا تحّقق المصلحة )٦
  . المستوى الفردي والجماعي، وتعمل على الحدُّ وبشكٍل واضٍح من انتشار الوباء

عدم السفر إلى أرٍض انتشر فیھا الوب�اء، وع�دم الخ�روج منھ�ا، تطبیق�ًا لألحادی�ث        )٧
النبویَّة الواردة في ھذا الشأن، التي تعتبر أّول من أسَّسْت لقانون التباعد اإلنساني 

  .خوفًا؛ من نقل العدوى
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  : التوصیات: ثانًیا

من الطبیعي أن یختلف الرأي الفقھي في النازلة، ومنھا كورونا، لذا یجب أن  )١
  .  ، وال یرِم بعضھم بعضًا بالجھل)المخالف( یتسع صدر الفقھاء تجاه الرأي اآلخر

العمل على إنشاء منظومة لألمن الصحِّي على المستوى العالمي بشكل عام،  )٢
سالمي بوجھ خاص، یتسنَّى من خاللھا تتبع األوبئة في وعلى مستوى العالم اإل

بؤر وجودھا، للحدِّ من انتشارھا، من خالل اتخاذ اإلجراءات الصحَّیة كافة، 
واالجتماعیَّة، واالقتصادیَّة، والسیاسیَّة الممكنة، فدرھُم وقایٍة خیٌر من قنطار 

  .عالج

ة التعامل مع األمراض زیادة التثقیف الصحِّي لألمم والشعوب، خاصة في كیفیَّ )٣
  . السَّاریة والُمْعدیة

تكثیف الدروس والمواعظ من قبل أصحاب العلم الشرعي، یتمُّ من خاللھا تذكیر  )٤
  . الَّناس بضرورة العودة إلى اهللا، فما نزل بالٌء إّلا بذنب، وال ُرِفَع إّلا بتوبة
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  قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكریم  

زاد المیع�اد  « ، )م١٣٥٠/ھ�ـ ٧٥١المت�وفى  (محمد ب�ن أب�ي بك�ر،   ، الجوزیة ابن القیم
/ مؤسس�ة الرس�الة  : ش�عیب األرن�ؤوط، الناش�ر   : ، تحقی�ق  » في ھ�دي خی�ر العب�اد   

  . لبنان -بیروت

مجم�وع  « ، )م١٣٢٨/ ھ�ـ ٧٢المت�وفى  (، أحمد عبد الحل�یم ب�ن عبدالس�الم،   ابن تیمیة
: سنة/ ر الكتب العلمیة، دا) ط:د( مصطفى عبدالقادر عطا،: ، تحقیق »الفتاوى 
  .لبنان -م، بیروت ٢٠١١

تحقی�ق  »مس�ند أحم�د   « ، )م٨٥٥/ـھ� ٢٤١المت�وفى ( ، احم�د ب�ن محم�د،   ابن حنبل ، :
  .بیروت، لبنان / ، مؤسسة الرسالة)١: (شعیب األرنؤوط، ط

 تأوی�ل مختل�ف الح�دیث   « ، )م٨٩٩/ھ�ـ ٢٧٦المت�وفى  ( ، عبداهللا بن مس�لم  قتیبة ابن 
دار  -المكت���ب اإلس���المي  : ال���دین األص���فر، الناش���ر  محم���د مح���ي : ، تحقی���ق »

  . م١٩٩٩: بیروت، سنة/ اإلشراق

المغن�ي ش�رح   « ، )م١٢٢٣/ه٦٢٠المت�وفى ( ، عب�داهللا ب�ن أحم�د المقدس�ي،    ابن قدامة
دار إحی����اء الت����راث العرب����ي، س����نة    : ، الناش����ر)١: (، ط»مختص����ر الخرق����ي  

  .م  ١٩٨٥/ـھ١٤٠٥النشر

سنن ابن ماجھ« ، )م ٨٨٦/ھـ٢٧٣المتوفى ( ي، ، محمد بن یزید القزوینابن ماجھ 
  .  لبنان  -بیروت/ المكتبة العلمیة: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: ، تحقیق »

اإلحك��ام ف��ي «، )م١٢٣٣/ـھ��٦٣١المت��وفى( ، عل��ي ب��ن أب��ي عل��ي ب��ن محم��د  آلم��ديا
دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت    : إبراھیم العج�وز، الناش�ر  : ، ضبطھ»أصول األحكام

  .م٢٠١١سنة 

 ش�رح الفرائ�د    «، )م١٦٢٦/ ـھ� ١٠٣٥المت�وفى  (، أبو بك�ر ب�ن أب�ي القاس�م،     األھدل
 ،)١: (ط، محم�د ص�الح موس��ى  :  ش��رحھا،  »البھی�ة ف�ي نظ��م القواع�د الفقھی�ة     

  . بیروت –مؤسسة الرسالة : الناشر

المس�ند   الجامع الصحیح« ،)م٨٧٠/ھـ٢٥٦المتوفى ( ، محمد بن إسماعیل،البخاري
مص�وره  ( محم�د زھی�ر الناص�ر   : ، تحقیق» ول اهللا وسننھ وأیامھمن حدیث رس

دار ط�وق النج�اة،   : ، الناش�ر )عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عب�د الب�اقي  
 . ـھ١٤٢٢: السنة

مؤسس�ة اب�ن تاش�فین للدراس�ات     : ، الناش�ر »ن�وازل األوبئ�ة  « ، محم�د عل�ي،   بالعو
  .بدون طبعة أو تاریخ وأبحاث اإلبداع، 



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   " ثانيالالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  لثالثالعدد ا                                             

      

- ١٥١١ -  
 

 مقاص��د الش��ریعة « ،  )م١٩٧٣/ھ��ـ١٣٩٣المت��وفى( ، محم��د الط��اھر، اش��وراب��ن ع
محم���د الحبی���ب اب���ن الخوج���ة، قط���ر، وزارة األوق���اف     : ، تحقی���ق» اإلس���المیة

  . والشؤون اإلسالمیة

ص�حیح الج�امع المص�نف    « ) م١٠٦٦/ھ�ـ ٤٥٨المتوفى(، أحمد بن الحسین، البیھقي
/ دار الكت�ب العلمی�ة  : ناش�ر محمد بن ریاض األحمد، ال: ، تحقیق» لشعب اإلیمان

  . لبنان  -بیروت

س���نن « ، )م٨٩٢/ھ���ـ٢٧٩المت���وفى ( ، محم���د ب���ن عیس���ى ب���ن س���ْورة،    الترم���ذي
،  مصر، مكتب�ة ومطبع�ة مص�طفى    ٣: أحمد محمد شاكر، ط: ، تحقیق»الترمذي

  . البابي الحلبي

 ،وزارة األوقاف »فقھ النوازل، كورونا المستجد أنموذجاً « ، محمد مختارجمعة ،
  .م٢٠٢٠ :سنة،  )١: (طالمصریة، 

 ،المص�باح  « ،)م١٣٦٨/ـھ� ٧٧٠المتوفى( أحمد بن محمد بن علي الحموي الفیومي
  . لبنان  -بیروت / المكتبة العلمیة: ، الناشر»المنیر في غریب الشرح الكبیر

معج�م البل�دان  « ، ) م١٢٢٩/ھـ٦٢٦المتوفى ( ، یاقوت بن عبداهللا الرومي،الحموي 
  ).٢(صادر، ط ، بیروت، دار» 

موق�ع منت�دى العلم�اء ،    ، »صالة المتباعدین في الصفوف ص�حیحة « ، القره، داغي
  . https://cut.us/ae رابط 

ش�رح ص�حیح   )م١٤٢٤/ـھ� ٨٢٧المت�وفى (، محمد بن أب�ي بك�ر ب�ن عم�ر،    الدَّمامیني ،
حام��د عب��داهللا : قی��ق ، تح» مص��ابیح الج��امع الص��حیح« البخ��اري المع��روف ب 

  .م ٢٠١٦: لبنان، سنة -بیروت/ دار الكتب العلمیة: المحالوي، الناشر

الح��دیث ب��ین أھ��ل الس��نة والجماع��ة والش��یعة اإلمامی��ة     عل��وم« ، َس��رَدار، دمی��رك
بیروت / ، الجامعة اإلسالمیة بمالیزیا للنشر، ودار الكتب العلمیة»االثنى عشریة

  .  لبنان -

ت�اریخ اإلس�الم   « ، )م١٣٤٨/ـھ�  ٧٤٨المت�وفى ( حمد ب�ن عثم�ان،  ، محمد بن أالذھبي
  .، بیروت، دار القلم»في عھد الخلفاء الراشدون

 الن��اجي لم��ین، : ، مراجع��ة»التجدی��د األص��ولي«، أحم��د ب��ن عب��د الس��الم، الریس��وني
  ).م٢٠١٤(المعھد العالمي للفكر اإلسالمي، : الناشر

قواع��ده وفوائ��دهي لفك��ر المقاص��دا« ، أحم��د عبدالس��الم ب��ن محم��د،  الرَّْیُس��وني « ،
  .  ٢القاھرة، دار الكلمة للنشر والتوزیع، ط

https://cut.us/ae
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ت��اج « ، )م١٧٩٠/ھ��ـ١٢٠٥المت��وفى ( ، محم��د ب��ن محم��د ب��ن عب��دالرزاق، الزبی��دي
مجموعة من المحققین ، الكویت، دار : ، تحقیق »العروس من جواھر القاموس

  ).١٩٦٥(الھدایة، سنة النشر

 الفق��ھ اإلس��المي  « ، )م٢٠١٥/ـھ��١٤٣٦المت��وفى (،، وھب��ھ ب��ن مص��طفى الزحیل��ي
  .سوریا -دمشق/ دار الفكر: ، الناشر)٤: (، ط» وأدلتھ

  ،ش��رح القواع��د الفقھی��ة« ، )م١٩٣٨/ـھ��١٣٥٧المت��وفى (أحم��د محم��د،الزرق��ا « ،
: س�وریا، س�نة   -دمش�ق / دار القل�م : ، الناشر)٢: (عبد الستار أبو غدة، ط: تحقیق 
  .م١٩٨٩-ه١٤٠٩

المنثور ف�ي  « ، )م ١٣٩٢/ھـ٧٩٤المتوفى (در الدین محمد بن عبداهللا، ، بالزركشي
  .الكویت/ ،  وزارة األوقاف الكویتیة) ٣: (،ط» القواعد الفقھیة

  ،سنن أبي « ، )م٨٨٨/ ھـ٢٧٥المتوفى (سلیمان بن األشعث بن بشیر،السجستاني
ص�یدا  / ةالمكتب�ة العص�ری  : محمد محي الدین عبد الحمید،الناش�ر : ، تحقیق»داود 

  . بیروت –

 ُمكمل «، )م١٣٤٣/ ھـ٨٩٥المتوفى ( الحسني، محمد بن محمد بن یوسفالسنوسي
دار : محم�د س�الم ھاش�م، الناش�ر    : ، ش�رح ص�حیح مس�لم، تحقی�ق    » إكمال اإلكم�ال 
  .لبنان -بیروت/ الكتب العلمیة

ش�رح الكوك�ب   « ، )م١٥٠٥/ ھ�ـ ٩١١المت�وفى (، جالل الدین عبدالرحمن، السیوطي
دار : محم�د ب�ن ری�اض األحم�د ، الناش�ر     : ، تحقیق » نظم جمع الجوامعالساطع 

  .لبنان -بیروت/ الكتب العلمیة

األش���باه « ، )م١٥٠٥/ھ���ـ٩١١المت���وفى (، عب���دالرحمن ب���ن أب���ي بك���ر،   الس���یوطي
-ـ ھ���١٤١١لبن���ان، س���نة   -بی���روت/ ، دار الكت���ب العلمی���ة )١: (، ط»والنظ���ائر

  .م١٩٩٠

الموافق�ات  «، )م١٣٨٨/ھ�ـ ٧٩٠المت�وفى  (مد ، ، إبراھیم بن موسى بن مح الشاطبي
: ، الناش�ر  )١: (مشھور ب�ن حس�ن آل س�لمان، ط   : تحقیق ،»في أصول الشریعة 

  . دار ابن عثمان

ب�دون  »األم « ، )م٨٢٠/ـھ� ٢٠٤المت�وفى ( ، محمد بن إدریس بن العب�اس، الشافعي ،
  . م١٩٩٠: لبنان، سنة –بیروت / دار المعرفة: طبعة، الناشر

ط»ت�اریخ األم�م والمل�وك   «، )م٩٢٣/ـھ� ٣١٠المتوفى( مد بن جریر،، محالطبري ، :
  .لبنان -بیروت/ دار الكتب العلمیة: ، الناشر)١(
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 م١٢٦٢/ـھ��٦٦٠المت��وفى( ، ع��ز ال��دین ب��ن عب��دالعزیز الش��افعي،   عب��د الس��الم( ، »
صالح بن عب�د العزی�ز المع�روف    : ، تحقیق» مختصر الفوائد في أحكام المقاصد

: الری��اض، س��نة النش��ر  / دار الفرق��ان: ، الناش��ر)١: (، ط»الص��غرى بالقواع��د«
  .م ١٩٩٧

ف��تح الب��اري « ، )م١٤٤٩/ھ��ـ٨٥٢المت��وفى(، أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر،  العس��قالني
/ دار المعرف�ة ) ط:د(محم�د ف�ؤاد عب�د الب�اقي،    : ، تحقی�ق » شرح ص�حیح البخ�اري  

  .ـھ١٣٧٩: سنة النشر ، لبنان -بیروت

 تخل�یص الحبی�ر   « ) م١٣٧١/ـھ٧٧٣المتوفى( د،، أحمد بن علي بن محمالعسقالني
: ع�ادل أحم�د عب�د المج�ود، الناش�ر     : ، تحقی�ق »في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر

  .لبنان -بیروت/ دار الكتب العلمیة

القواعد األصولیة المتعلقة بالحكم واألدل�ة وأثرھ�ا ف�ي    « ، عیسى بن محمد، العویس
: الع��ددلجمعی��ة الفقھی��ة الس��عودیة،  ، مجل��ة ا» األحك��ام الفقھی��ة لجائح��ة كورون��ا 

)٥١. (  

 ،موق��ع ، »فت��وى ع��ن حك��م التباع��د ب��ین المص��لین داخ��ل الص��ف   « ف��واز، مش��ھور
  .م٢٠٢٠رجب ،  ٢١غزال، 

محم�د  : ، تحقی�ق »الذخیرة « ،)م١٢٨٥/ـھ٦٨٤المتوفى( ، أحمد بن إدریس،القرافي
  .م١٩٩٤دار الغرب اإلسالمي، سنة : ، الناشر) ١: (حجي، ط

ال��دلیل « لوطنی��ة الص��ینیة للص��حة ومكت��ب اإلدارة الطبی��ة للط��ب الص��یني،  اللجن��ة ا
 ،)١: (ط، إیمان سعید ورن�ا عب�ده   :ترجمة ، »الشامل لفیروس كورونا المستجد

  .م٢٠٢٠/ ـھ١٤٤١، القاھرة

بیروت، دار الكتب » تحقیق المناط وأثره في اختالف الفقھاء« ، حفیظة، لوكیلي ،
  .العلمیة

الحاوي الكبی�ر « ، )م١٠٥٨/ھـ٤٥٠المتوفى (محمد بن حبیب،  ، علي بنالماوردي 
لبن��ان،  -بی��روت/ ، دار الكت��ب العلمی��ة)١: (عل��ي محم��د مع��وض، ط: ، تحقی��ق»

  . م١٩٩٩-ـھ١٤١٩: سنة

م١٠٥٨/ـھ�� ٤٥٠المت��وفى ( ، عل��ي ب��ن محم��د ب��ن حبی��ب البص��ري    الم��اوردي( ، »
  .م  ١٩٨٢: شر، بیروت، دار الكتب العلمیة، سنة الن»األحكام السلطانیة

تحفة األحوذي بشرح ج�امع  « ، محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحیم، المباركفوري
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 م١٣٠٠/ ـھ� ٦٧٦المت�وفى (، محیي ال�دین أب�ي زكری�ا یحی�ى ب�ن ش�رف،      النووي(، »
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