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العرص  نوازل  أخطر  يف  املعارص  االجتهاد  حركة  لريصد  الكتاب  هذا  يأيت 
الفتاوى هطل عىل  من  بعدما جاء سيل جرار  )فريوس كورونا- كوفيد-16(، 
سامء الدنيا، وانترش يف اآلفاق رشقا وغربا حول آثار فريوس كورونا الذي أفزع 
العامل مسلمهم وكافرهم، أقعدهم يف بيوهتم ساكنني خائفني، وعطلهم مصاحلهم، 
فالشوارع الصاخبة مل تعد تسمع هلا مهسا، واملحالت التجارية التي كانت تضج 
التي  الليل خاوية عىل عروشها، والوزارات واملؤسسات  بالناس حتى منتصف 
متأل  كانت  التي  واحلدائق  بالية،  ديار  كأهنا  واملوظفني  باملراجعني  مألى  كانت 
نشاطا وحركة ولعبا؛ كأهنا آثار السابقني، يمر الناس عليها مرورا رسيعا، كأهنا 
البعض بيوهتم باألغذية  الناس يف بيوهتم مكثا، بعدما ملئوا  ديار ثمود، ومكث 
التعاونية  اجلمعيات  نحو  حممود-  غري   – سباق  يف  واملرشوبات،  واألطعمة 
واملحالت التجارية، خيطفون البضائع دون النظر إىل أمهيتها أو إعادة التفكري يف 
احلاجة إليها، حتى أصبح الناس يف اجلمعيات والسوبر ماركات  طوابري تذكرنا 

بيوم احلرش، وما هو بيوم احلرش..
وخرجت قرارات وزارات األوقاف بعدما تفيش املرض بالفتاوى التي متنع 
املصلني من الذهاب إىل املساجد لصالة اجلامعة، وأخريا عطلت صالة اجلمعة، 
فتحرست القلوب وبكت الدموع، وتضايق البعض حتى ممكن كانوا ال يواظبون 

عىل صالة اجلامعة، أو كانوا بالكاد يصلون اجلمعة يف املسجد..
لكن اجلميل هو التزام غالب املسلمني باألوامر، فقد أدركوا أن من أصدر تلك 
الفتاوى ما أراد باملسلمني إال خريا، وهنأهنم  أهنم ما باعوا دينهم، لكنهم خافوا 
واسلتهموا  الكتب،  بطون  يف  والعلامء  الفقهاء  ففتش  التهلكة،  من  النفوس  عىل 
روح األدلة، عىل أن التخلف عن صالة اجلمعة واجلامعة من األعذار املبيحة التي 
ترفع اإلثم عن املسلمني، وأهنا ليست حمل غضب رب العاملني، ولشدة الشوق إىل 
املساجد، انربى آخرون رأوا أن تعطيل املساجد مما ال جيوز فعله، وال ينبغي اإلقدام 
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عليه، وأن الناس يف املهالك إىل اهلل يلجؤون، وإليه يفرون، وعليه يتوكلون، وأن 
الذهاب إىل املساجد منجاة من املفاوز، لكنهم عىل الرغم من هذا، دعوا الناس إىل 
االلتزام باألوامر والقرارات، ولزوم البيوت واملقرات، سائلني الفقهاء اآلخرين، 
واملسئولني املنوطني بمراجعة الفتاوى والقرارات، وتلك لعمري مزية يف الفكر 
اإلسالمي مجيلة، فام أمجل االنفتاح يف التفكري، ومراجعة األفكار والتقارير، مع 
املحافظة عىل قرارات والة األمور، وأنه ليس للعامة خمالفة األمر، إال بقرار ممن 

ملك األمر.
االجتهاد  )ميكنة  عملت  وكيف  واالجتاهات،  الفتاوى  نصدر  هنا  ونحن 
اآلراء  يف  باتساعها  احلضارية،  الروح  تلك  وأخرجت  األزمات،  يف  الفقهي( 

واألفكار، مع االلتزام بام يصدر عن الوزارات املسئولة من أوامر وقرارات.
وقد كانت االجتاهات الفقهية عىل النحو التايل:

االجتاه األول: القول بجواز تعطيل املساجد يف اجلمع واجلامعات، مع اإلبقاء 
عىل رفع األذان، شعرية اإلسالم.

الفقهية،  املجامع  غالب  من  املعارصين،  الفقهاء  مجهور  االجتاه  هذا  ويمثل 
كبار  وهيئة  الرشيف،  باألزهر  العلامء  كبار  هيئة  مثل:  الكربى،  الفتوى  وهيئات 
واملجلس  املسلمني،  لعلامء  العاملي  واالحتاد  السعودية،  العربية  باململكة  العلامء 
األوريب لإلفتاء والبحوث، واملجلس العلمي األعىل باملغرب ، واللجنة الوزارية 
باإلمارات،  اإلفتاء  وجملس  الكويت،  بدولة  الفتوى  وهيئة  باجلزائر،  لإلفتاء 
بدائرة  اإلفتاء  وجلنة  واإلفتاء،  للدعوة  العلامء  لكبار  العراقي  الفقهي  واملجمع 
وفتوى  الفلسطيني،  الداخل  يف  لإلفتاء  اإلسالمي  واملجلس  باألردن،  اإلفتاء 

أساتذة كلية الرشيعة بجامعة قطر.
لالحتاد  العام  األمني  داغي،  القره  الدين  حميي  عيل  الدكتور  األفراد:  ومن 
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العاملي لعلامء املسلمني، والدكتور خالد حنفي األمني املساعد للمجلس األوريب 
لإلفتاء والبحوث، الدكتور سعد الكبييس، والدكتور مراد فضل األستاذ بجامعة 

قطر، وغريهم.

أدلة الفريق األول:

وقد استند مجهور الفقهاء املعارصين يف جواز تعطي اجلمع واجلامعات، وأن 
يصيل الناس يف بيوهتم صالة اجلامعة وهلم أجرها،  وأن تصىل اجلمعة ظهرا أربع 

ركعات يف جمملهم إىل عدة أدلة، من أمهها:
االستناد إىل فقه األعذار، فالرشيعة التي أباحت التخلف عن صالة اجلامعة 
عدوى  انتشار  خطر  من  بكثري  أقل  وهي  وغريمها،  واملطر  كاملرض  ألعذار 

الكورونا.
كام استندوا يف هذا إىل عموم النصوص القرآنية والنبوية القائمة عىل التيسري 
ورفع احلرج، وكذلك النصوص التي تدل عىل جواز الرتخص يف ترك اجلامعات.
وكذلك القياس عىل اعتزال املساجد ملن كانت رائحة فمه كرهية، كمن أكل 
ثوما أو بصال، فيكون من باب قياس األوىل ترك اجلامعات ملا هو أخطر، الذي هو 

فريوس كورونا.
مقاصد  قواعد  عىل  اعتامدا  املقاصدي،  الرتجيح  إىل  ذلك  يف  استندوا  كام 
النفس من املوت أو اهلالك من الرضورات، وإقامة اجلامعة يف  الرشيعة، فحفظ 

املسجد من تكمييل رضوري الدين، فيقدم رضوري النفس عىل تكمييل الدين.
بل  جواز  إىل  الفريق  هذا  هبا  ينتهي  التي  التفصيلية  األدلة  من  ذلك   وغري 

وجوب تعطيل املساجد واجلمع واجلامعات بال حرج.
باملرض،  مصابون  هم  ملن  املساجد  يف  واجلامعات  اجلمع  منع  الثاين:  االجتاه 
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أو خيشون عىل أنفسهم، ولو باملظنة، وتبقى إقامة اجلمع واجلامعات واجبا، يقام 
باحلد الذي يمكن معه عدم تعطيل املساجد، إال إذا قرر املختصون أن إقامة اجلمع 

واجلامعات مظنة انتشار العدوى، فيقيم اجلامعة اإلمام وعدد قليل معه.
الشاملية،  أمريكا  فقهاء  بمجمع  الفتوى  جلنة  ذلك  إىل  ذلك  من  أبرز  ومن 
الددو،  احلسن  حممد  الشيخ  رأي  هو  وكذلك  والثاين،  األول  البيان  يف  خاصة 
الرأي  وهو  والبحوث،  لإلفتاء  األوريب  املجلس  عضو  الشيخي،  سامل  والشيخ 
األول هليئة كبار العلامء بالسعودية، بعدما انتهوا إىل رأي مجهور الفقهاء املعارصين 

يف الفتوى الثانية هلم.
واستند هذا الفريق إىل اجلمع بني األمرين، وعدم اللجوء إىل الرتجيح؛ إذ ال 
حاجة إليه، وأن النصوص التي تبيح التخلف عن اجلامعات إنام هي ألصحاب 
إقامة  حقهم  يف  فالواجب  األصحاء،  أما  أنفسهم،  عىل  خيشون  من  أو  األعذار، 
باحلد  واجلامعات  اجلمع  تقام  املرض،  انتشار  خشية  ومع  واجلامعات،  اجلمع 

األدنى، عمال بجميع األدلة، وعدم إمهال أحدها.
االجتاه الثالث: وجوب إقامة اجلمع واجلامعات، وأنه ال جيوز تعطيل املساجد، 
ويمثل هذا االجتاه بعض الفقهاء من أساتذة الرشيعة، ومل يسجل ألي هيئة أو جهة 

إفتاء عامة أن قالت هبذا الرأي، فلم يصدر هذا الرأي عن اجتهاد مجاعي.
ومن أبرز من قال هبذا، الدكتور حاكم املطريي األستاذ بكلية الرشيعة جامعة 
عبد  جدي  والدكتور  موريتانيا،  فقهاء  أحد  الدوو  سامل  حممد  والشيخ  الكويت، 

القادر وطاهر بلخري من اجلزائر.
إقامة  إىل  تدعو  التي  النصوص  عموم  عىل  الرأي  هبذا  القائلون  اعتمد  وقد 
بجواز  األول  الفريق  إليها  استند  التي  األدلة  عىل  وردوا  واجلامعات،  اجلمع 
عن  التخلف  هلم  جيوز  الذين  املسلمني  آلحاد  هو  إنام  اخلطاب  وأن  التعطيل، 
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املساجد، أما يف النازلة التي نحن فيها، فاألمر متعلق بوالة األمور، فال تنسحب 
أدلة جواز التخلف عن اجلامعات باألعذار عىل تعطيل املساجد بالكلية.

لكن من أبرز النقاط الرائعة التي انتهى إليها الشيخ حممد سامل الددو هو أنه 
ولو  خمالفتها،  جيوز  ال  وأنه  وتنفيذها،  القرارات  إىل  االنصياع  اجلميع  عىل  جيب 

كانت خاطئة.
ومن املالحظ أن فقهاء األمة مل ينشطوا يف نازلة مثلام نشطوا يف تلك النازلة 
)انتشار فريوس كورونا(، بل والسعي احلثيث لنرش الفتاوى بكل وسيلة ممكنة، 
وأن األزمة أبرزت عن جهد مجعي رائع يف االجتهاد الفقهي، مما يعد ظاهرة صحية 

من جانب الفقهاء.
كام مل يقف االجتهاد الفقهي املعارص فيام يتعلق بفريوس كورونا عند اجلمع 

واجلامعات، بل جاء شامال أمورا أخرى، من أمهها:
1-  حكم القنوت يف الصلوات لرفع البالء، واجته غالب الفقهاء إىل جواز 

القنوت بل استحبابه.
2- حكم الذهاب إىل احلج والعمرة، واجته غالب الفقهاء عىل جواز املنع.

3-  حكم تغسيل وتكفني املوتى بسبب كورونا، وكانت فتاوى الفقهاء تتجه 
نحو وجوب الغسل إن أمكن، ولو برش املاء، فإن تعذر، فالتيمم، فإن تعذر كفن 

وصيل عليه وسقط واجب التغسيل.
املسألة  يف  والراجح  اجلامعات،  إقامة  يف  الصفوف  بني  التباعد  حكم    -4
تسوية  أن  يرون  الفقهاء  مجهور  أن  خاصة  الظروف،  هذه  مثل  يف  خاصة  اجلواز 

الصفوف مستحبة، ومن قال بالوجوب، فقال بصحة الصالة مع اإلثم.
من  وأنه  التجوال،  وحظر  املنع  يف  الدول  بقرارات  االلتزام  حكم    -5

الواجبات الرشعية اآلن.
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6-  حكم احتكار األسعار ورفعها يف وقت هذه األزمة، وأنه حرام رشعا.
وغري ذلك من األحكام.

واجلامعات،  اجلمع  ومنع  املساجد  تعطيل  فتاوى  أن  املالحظ  من  أنه  عىل 
استحوذت عىل غالب الفتاوى يف املجامع واهليئات اإلفتائية وفتاوى آحاد العلامء.
وقد كان املنهج يف اجلمع حسب اهليئات واملؤسسات واألشخاص، وليس 
ترتيبا موضوعيا، لدراسة كل  جهة عىل حدة ملن يريد، فقدمت املجامع وهيئات 

كبار العلامء، ثم جمالس اإلفتاء املحلية يف كل بلد، ثم فتاوى األفراد.
التي صدرت حتى آخر  الفتاوى  وأحب أن أنوه أن هذا الكتاب وقف عن 
نرشه  يف  اإلرساع  بقصد  وذلك  2020م،  مارس    24  = 1441هـ  عام  رجب 

واالستفادة منه.
هذا وأسأل اهلل تعاىل أن يتقبل هذا العمل وأن جيعله لوجهه خالصا.
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أوال- فتاوى المجامع الفقهية

وهيئات كبار العلماء

�فتوى هيئة كبار العلامء باألزهر الرشيف: 

�بيان هيئة كبار العلامء بالسعودية يوم األربعاء 1441/7/16م 

�حكم شهود صالة اجلمعة واجلامعة يف حال انتشار الوباء أو اخلوف من  
انتشاره - هيئة كبار العلامء بالسعودية

�بيان املجلس األوريب لإلفتاء والبحوث حول فريوس كورونا 

�فتاوى املجلس األوريب لإلفتاء والبحوث حول فريوس كورونا 

�فتوى رقم )1( حول وباء كورونا  لالحتاد العاملي لعلامء املسلمني 

�فتوى رقم )2( حول وباء كورونا  لالحتاد العاملي لعلامء املسلمني 

�فتوى رقم )3( حو وباء كورونا لالحتاد العاملي لعلامء املسلمني 

�فتوى اللجنة الدائمة لإلفتاء يف جممع فقهاء أمريكا الشاملية )1( 

�بيان جممع فقهاء الرشيعة بخصوص إلغاء صالة اجلمعة )2( 

�بيان جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا)3( بشأن آخر تطورات فريوس كورونا  
وأثرها عىل صالة اجلمعة واجلامعة

�األرايض   إىل  الدخول  تعليق  بشأن  الدويل  اإلسالمي  الفقه  جممع  بيان 
السعودية ألغراض العمرة وزيارة املسجد النبوي الرشيف موقتًا
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فتوى هيئة كبار العلماء

باألزهر الشريف:

أصدرت هيئة كبار علامء األزهر الرشيف فتوى رسمية بجواز إيقاف صلوات 
اجلمع والتجمعات محاية للناس من فريوس كورونا.

وجاء نص الفتوى كالتايل:
)فريوس  انتشار  رسعة  من  املتتابعة  الصحية  التقارير  عنه  تسفر  ما  ضوء  يف 
كورونا- كوفيد 19( وحتوله إىل وباء عاملي، ومع تواتر املعلومات الطبية من أن 
قد ال  به  املصاب  وأن  انتشاره،  للفريوس هو يف سهولة ورسعة  احلقيقي  اخلطر 
العدوى يف كل  ينرش  بذلك  به، وهو  أنه مصاب  يعلم  أعراضه، وال  عليه  تظهر 
النفوس  حفظ  اإلسالم  رشيعة  مقاصد  أعظم  من  كان  وملا  إليه.  ينتقل  مكان 

ومحايتها ووقايتها من كل األخطار واألرضار.
هيئة كبار العلامء - انطالقا من مسؤوليتها الرشعية - حتيط املسؤولني يف كافة 
األرجاء علام بأنه جيوز رشعا إيقاف اجلمع واجلامعات يف البالد؛ خوفا من تفيش 

الفريوس وانتشاره والفتك بالبالد والعباد.
وااللتزام  منازهلم،  يف  البقاء  السن  وكبار  املرىض  عىل  وجوبا  ويتعني 
التي تعلن عنها السلطات املختصة يف كل دولة، وعدم  باإلجراءات االحرتازية 
اإلحصاءات  من  وثبت  طبيا،  تقرر  ما  بعد  اجلامعة؛  أو  اجلمعة  لصالة  اخلروج 
الرسمية انتشار هذا املرض وتسببه يف وفيات الكثريين يف العامل، ويكفي يف تقدير 
خطر هذا الوباء غلبة الظن والشواهد: كارتفاع نسبة املصابني، واحتامل العدوى، 

وتطور الفريوس.
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وجيب عىل املسؤولني يف كل دولة بذل كل اجلهود املمكنة، واختاذ األساليب 
االحرتازية والوقائية ملنع انتشار الفريوس؛ فاملحققون من العلامء متفقون عىل أن 
املتوقع القريب كالواقع، وأن ما يقارب اليشء يأخذ حكمه، وأن صحة األبدان 

من أعظم املقاصد واألهداف يف الرشيعة اإلسالمية.
تالفيا  وإيقافهام؛  واجلامعات  اجلمعة  صالة  تعطيل  مرشوعية  عىل  والدليل 
النتشار الوباء: ما روي يف الصحيحني: »أن عبد اهلل بن عباس قال ملؤذنه يف يوم 
مطري: إذا قلت: أشهد أن حممدا رسول اهلل، فال تقل حي عىل الصالة، قل: صلوا 
يف بيوتكم، فكأن الناس استنكروا، قال: فعله من هو خري مني، إن اجلمعة عزمة، 
وإين كرهت أن أحرجكم، فتمشون يف الطني والدحض«. فقد دل احلديث عىل 
خطر  أن  شك  وال  املطر،  بسبب  احلاصلة  للمشقة  تفاديا  اجلامعات  برتك  األمر 
صالة  برتك  فالرتخص  املطر،  مع  للصالة  الذهاب  مشقة  من  أعظم  الفريوس 
اجلمعة يف املساجد عند حلول الوباء، ووقوعه أمر رشعي ومسلم به عقال وفقها، 
والبديل الرشعي عنها أربع ركعات ظهرا يف البيوت، أو يف أي مكان غري مزدحم.
وانتهى الفقهاء إىل أن اخلوف عىل النفس أو املال أو األهل أعذار تبيح ترك 
اجلمعة أو اجلامعة؛ ملا رواه أبو داود عن ابن عباس من قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من سمع 
املنادي فلم يمنعه من اتباعه، عذر«، قالوا: وما العذر؟ قال: »خوف أو مرض، مل 
تقبل منه الصالة التي صىل«. وما أخرجه الشيخان يف صحيحهام من حديث عبد 
الرمحن بن عوف أنه سمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص »إذا سمعتم به بأرض فال تقدموا عليه، وإذا 

وقع بأرض وأنتم هبا فال خترجوا فرارا منه«.
وهنى النبي ملسو هيلع هللا ىلص من له رائحة كرهية تؤذي الناس أن يصيل يف املسجد؛ منعا 
لإلرضار بالناس، فقد أخرج البخاري عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنه أن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من أكل ثوما أو بصال، فليعتزلنا - أو قال: فليعتزل مسجدنا - وليقعد 

يف بيته«.
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وما ورد يف احلديث رضر حمدود، رسعان ما يزول بالفراغ من الصالة، فام 
بالنا بوباء يسهل انتشاره! ويتسبب يف حدوث كارثة قد خترج عن حد السيطرة 
عليها، ونعوذ باهلل من ذلك.واخلوف اآلن حاصل بسبب رسعة انتشار الفريوس، 
وقوة فتكه، وعدم الوصول إىل عالج ناجع له حتى اآلن، ومن ثم فاملسلم معذور 

يف التخلف عن اجلمعة أو اجلامعة. 
وعليه: انتهت هيئة كبار العلامء باألزهر الرشيف إىل القول بأنه جيوز رشعا 
للدولة متى رأت أن التجمع ألداء صالة اجلمعة أو اجلامعة سوف يؤدي إىل انتشار 

هذا الفريوس اخلطري أن توقفهام مؤقتا.
�وتذكر اهليئة هنا بثالثة أمور: 

اجلمعة  إيقاف  حالة  يف  باملساجد،  صالة  لكل  األذان  رفع  وجوب  األول: 
واجلامعات، وجيوز أن ينادي املؤذن مع كل أذان: )صلوا يف بيوتكم(.

الثاين: ألهل كل بيت يعيشون معا أداء الصالة مع بعضهم بعضا يف مجاعة؛ إذ 
ال يلزم أن تكون اجلامعة يف مسجد حتى إعالن زوال حالة اخلطر بإذن اهلل وفرجه.
واإلرشادات  بالتعليامت  االلتزام  املواطنني  مجيع  عىل  رشعا  جيب  الثالث: 
الصادرة عن اجلهات الصحية للحد من انتشار الفريوس والقضاء عليه، واستقاء 
تروع  التي  الشائعات  ترويج  وجتنب  املختصة،  الرسمية  املصادر  من  املعلومات 
املسلمني  العلامء  كبار  هيئة  أمرهم.وتدعو  من  وحرية  بلبلة  يف  وتوقعهم  الناس، 
يف مشارق األرض ومغارهبا إىل املحافظة عىل الصالة والترضع إىل اهلل -تعاىل- 
بالدعاء، ودعم املرىض ومساعدهتم، واإلكثار من أعامل الرب واخلري؛ من أجل أن 
الوباء، ومن  والناس مجيعا من هذا  بالدنا  العامل، وأن حيفظ  البالء عن  اهلل  يرفع 
مجيع األمراض واألسقام، إنه خري مسؤول، وأعظم مأمول فاهلل خري حافظا وهو 

أرحم الرامحني هيئة كبار العلامء.
آله  وعىل  األمني  الرسول  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

وصحبه األكرمني
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بيان هيئة كبار العلماء بالسعودية
يوم األربعاء 1441/7/16م

أصدرت هيئة كبار العلامء قرارها رقم )247( يف 22 / 7 / 1441 هـ فيام 
ييل نصه:

آله وصحبه  نبينا حممد وعىل  العاملني. والصالة والسالم عىل  احلمد هلل رب 
أمجعني. أما بعد:

فقد اطلعت هيئة كبار العلامء يف دورهتا االستثنائية اخلامسة والعرشين املنعقدة 
1441هـ عىل ما يتعلق بجائحة   / 7 بمدينة الرياض يوم الثالثاء بتاريخ 22 / 
كورونا ورسعة انتشارها وكثرة الوفيات هبا واطلعت عىل التقارير الطبية املوثقة 
املتعلقة هبذه اجلائحة املشمولة بإيضاح معايل وزير الصحة لدى حضوره يف هذه 
اجللسة التي أكدت عىل خطورهتا املتمثلة يف رسعة انتقال عدواها بني الناس بام 
هيدد أرواحهم وما بينه معاليه من أنه ما مل تكن هناك تدابري احرتازية شاملة دون 
استثناء فإن اخلطورة ستكون متضاعفة مبينًا أن التجمعات تعترب السبب الرئيس 

يف انتقال العدوى.
وقد استعرضت هيئة كبار العلامء النصوص الرشعية الدالة عىل وجوب حفظ 
 ،195 البقرة:  مث   ہ  ہ  ہ  ۀ  نثۀ  وجل:  عز  اهلل  قول  ذلك  من  النفس 

وقوله سبحانه: نثڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ مث  النساء: 29.
وهاتان اآليتان تدالن عىل وجوب جتنب األسباب املفضية إىل هالك النفس، 
الوباء كقوله  انتشار  النبوية عىل وجوب االحرتاز يف حال  وقد دلت األحاديث 
كام  املجذوم  من  )فر  وقوله ملسو هيلع هللا ىلص:  عليه.  متفق  ُيوِرد ممرض عىل مصح(  )ال  ملسو هيلع هللا ىلص: 



17 فتاوى العلماء حول فيروس كورونا

تفر من األسد( أخرجه البخاري. وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: )إذا سمعتم الطاعون بأرض فال 
تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فال خترجوا منها( متفق عليه.

وقد تقرر يف قواعد الرشيعة الغراء أنه: “ ال رضر وال رضار “. ومن القواعد 
املتفرعة عنها: “ أن الرضر يدفع قدر اإلمكان ».

جلميع  واجلامعة  اجلمعة  صالة  إيقاف  رشعًا  يسوغ  فإنه  تقدم  ما  عىل  وبناء 
الفروض يف املساجد واالكتفاء برفع األذان، ويستثنى من ذلك احلرمان الرشيفان، 
وتكون أبواب املساجد مغلقة مؤقتًا، وعندئذ فإن شعرية األذان ترفع يف املساجد، 
ويقال يف األذان: صلوا يف بيوتكم؛ حلديث بن عباس أنه قال ملؤذنه ذلك ورفعه 

إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، واحلديث أخرجه البخاري ومسلم.
وتصىل اجلمعة ظهرًا أربع ركعات يف البيوت.

ومن فضل اهلل تعاىل أن من منعه العذر عن صالة اجلمعة واجلامعة يف املسجد 
فإن أجره تام لعموم قوله ملسو هيلع هللا ىلص: )إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل 

مقياًم صحيحًا( أخرجه البخاري.
هذا وتويص هيئة كبار العلامء اجلميع بالتقيد التام بام تصدره اجلهات املختصة 
من اإلجراءات الوقائية واالحرتازية والتعاون معها يف ذلك امتثااًل لقوله تعاىل: 
نثەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ مث  املائدة: 2، والتقيد هبذه 
اإلجراءات من التعاون عىل الرب والتقوى، كام أنه من األخذ باألسباب التي أمرنا 

الرشع احلنيف بامتثاهلا بعد التوكل عىل اهلل سبحانه وتعاىل.
كام نويص اجلميع بتقوى اهلل عز وجل واإلحلاح يف الدعاء وكثرة االستغفار، 

ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  نثۇئ  تعاىل:  اهلل  قال 
الرزق،  سعة  تشمل:  هنا  والقوة   52 هود:  مث   ی  ی  ی  ىئ  ىئ 

وبسط األمن، وشمول العافية.
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احلرمني  خادم  جيزي  وأن  عباده،  عن  الوباء  هذا  يرفع  أن  تعاىل  اهلل  نسأل 
الرشيفني وسمو ويل عهده األمني وحكومتنا الرشيدة خريًا ملا يبذلونه من جهود 
مشكورة، وتدابري وإجراءات سامهت – بفضل اهلل عز وجل – يف احلد من تأثري 

هذا الوباء املنترش عرب العامل.
َأْرَحُم  َوُهَو  َحاِفًظا  َخرْيٌ   ُ )َفاهللهَّ بحفظه:  اجلميع  حيفظ  أن  سبحانه  نسأله  كام 
امِحِنَي( يوسف: 64 وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. الرهَّ

// انتهى //18:25ت م0137
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حكم شهود صالة الجمعة والجماعة

في حال انتشار الوباء أو الخوف من انتشاره
هيئة كبار العلماء بالسعودية

�انتشار   الرخصة يف عدم شهود صالة اجلمعة واجلامعة يف حال  ما حكم 
الوباء أو اخلوف من انتشاره؟

نص اجلواب:
احلمد هلل

أصدرت هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية قرارها رقم )246( يف 
16 / 7 / 1441هـ، فيام ييل نصه:-

آله وصحبه  نبينا حممد وعىل  العاملني، والصالة والسالم عىل  احلمد هلل رب 
أمجعني، أما بعد:

فقد نظرت هيئة كبار العلامء يف دورهتا االستثنائية الرابعة والعرشين املنعقدة 
عليها  عرض  فيام  1441هـ   /  7  /  16 املوافق  األربعاء  يوم  الرياض  بمدينة 
بخصوص الرخصة يف عدم شهود صالة اجلمعة واجلامعة يف حال انتشار الوباء أو 
اخلوف من انتشاره، وباستقراء نصوص الرشيعة اإلسالمية ومقاصدها وقواعدها 

وكالم أهل العلم يف هذه املسألة فإن هيئة كبار العلامء تبني اآليت:
أواًل: حيرم عىل املصاب شهود اجلمعة واجلامعة لقوله ملسو هيلع هللا ىلص )ال يورد ممرض عىل 
مصح( متفق عليه، ولقوله عليه الصالة والسالم: )إذا سمعتم الطاعون بأرض 

فال تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فال خترجوا منها( متفق عليه.
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ثانيًا: من قررت عليه جهة االختصاص إجراءات العزل فإن الواجب عليه 
بيته أو  االلتزام بذلك، وترك شهود صالة اجلامعة واجلمعة ويصيل الصلوات يف 
الثقفي ريض اهلل عنه قال: )كان يف وفد  ملا رواه الرشيد بن سويد  موطن عزله، 

ثقيف رجل جمذوم فأرسل إليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص إنا قد بايعناك فارجع( أخرجه مسلم.
اجلمعة  له يف عدم شهود  أو يرض غريه فريخص  يترضر  أن  ثالثًا: من خيش 
واجلامعة لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: )ال رضر وال رضار( رواه ابن ماجه. ويف كل ما ذكر إذا مل 

يشهد اجلمعة فإنه يصليها ظهرًا أربع ركعات.
والتوجيهات  بالتعليامت  بالتقيد  اجلميع  العلامء  كبار  هيئة  وتويص  هذا 
والتنظيامت التي تصدرها جهة االختصاص، كام تويص اجلميع بتقوى اهلل عز وجل 
اهلل  قال  البالء  هذا  يرفع  أن  يف  يديه  بني  والترضع  بالدعاء  سبحانه  إليه  واللجوء 
تعاىل: )وإن يمسسك اهلل برض فال كاشف له إال هو وإن يردك بخري فال راد لفضله 
الرحيم(، وقال سبحانه: )وقال ربكم  الغفور  به من يشاء من عباده وهو  يصيب 
ادعوين استجب لكم( وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.)1(

)1(  - انتهى من  https://www.spa.gov.sa/2047028، السؤال: 333514، 2020/03/12
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بيان المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث

)COVID-19( حول فيروس كورونا

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني..
وبعد..

يف هذه األيام يعاين العامل يف مشارق األرض ومغارهبا من وباء داهم الناس 
فأثار  “كورونا،  فريوس  واملتخصصون  الباحثون  عليه  أطلق  موعد،  غري  عىل 
خماوف عاملية، خصوصا بعد كثرة الوفيات يف كثري من بلدان العامل، األمر الذي 
الدول إىل اختاذ إجراءات احرتازية حياله حفاظا عىل احلياة اآلدمية،  دفع بعض 
واملجلس يقدم رؤية رشعية حول اإلجراءات االحرتازية التي تقلل من خطورة 
هذا الفريوس،  وحتد من انتشاره – سائلني اهلل تعاىل أن ينقذ اإلنسانية منه، وهييء 

هلا السالمة واألمن واألمان.
الوقائية،  الوسائَل  هلا  َوَضَع  أن  اإلنسان  بصحة  اإلسالم  عناية  من  إن  أواًل:  
ي اإلصابة باألمراِض قبل حدوثِها،   واألساليَب العالجية، للمحافظِة عليها، وَتَوقِّ
فالنظافُة يف اإلسالم عبادة وُقْرَبة، بل فريضة من الفرائض، فال تصح الصالِة إال 
اليوم  يف  غسلها  يتكرر  التي  واألعضاء  واملكان،  والبدن  الثوب  ونظافِة  بالطهارِة 
مخس مرات بحد أدين هى تلك التي تتعرض للتلوث وامليكروبات كاليدين والوجه.
التي  الوقائية  الطبية  والتعاليم  األوامر  إعطائنا  عىل  اإلسالم  حرص  ثانيًا: 
الصحية  اإلسالم  تعاليم  تناولت  وقد  الصحي(.  )باملجتمع  نسميه  ما  إىل  تؤدي 

مجيع أبواب الطب الوقائي وفروعها، منها:
عدم  املريض،  عزل  الصحي،  احلجر  شملت  املعدية  األمراض  ملنع  أوامر 
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يف  والتطعيم  والدواء،  بالطب  االستعانة  منه،  الفرار  عدم  الوباء،  عىل  الدخول 
التي  اجلزئيات  من  لكثرٍي  تؤصل  واألحاديث  اآليات  فجاءت  والعالج،  الوقاية 

متثِّل هذه األصول الطبية ومنها:
* قول النبي- ملسو هيلع هللا ىلص-: )ال يورد ممرض عىل مصح( متفق عليه، وكلمة املمرض هنا 
معناها املريض الذي قد يمرض غريه أي ينقل العدوى إليه وهو تعبري آية يف البالغة..
* سن الرسول الكريم- ملسو هيلع هللا ىلص- مبدأ احلجر الصحي، أي عزل املريض مرضًا 

َسِد”. رواه أمحد. معديًا،  ويف هذا يقول- ملسو هيلع هللا ىلص-: “ِفرهَّ ِمْن امْلَْجُذوِم ِفَراَرَك ِمْن اأْلَ
* ويف التعامل مع الوباء وضع اإلسالم قاعدة مهمة سبقت كل املهتمني هبذا 
بالوباء  سمعتم  )إذا  ملسو هيلع هللا ىلص-:  يقول-  إذ  عرصنا،  يف  الطبي  التوجه  مع  تتوافق  الشأن 
بأرض فال تقدموا إليه، فإذا وقع بأرض وأنتم فيها فال خترجوا فرارًا منه( متفق عليه.
ومن هنا هييب املجلس باملسلمني وكل من يبلغه هذا البيان األخذ باحليطة ومجيع 
اإلجراءات االحرتازية، واالستامع إىل إرشادات املسؤولني عىل مجيع املستويات من 

مسؤويل الصحة واملناشط والتجمعات واملراكز واهليئات يف كل قطر.
يمنع  سبيل  كل  اختاذ  إىل  عليها  والقائمني  املساجد  أئمة  املجلس  يدعو  كام 
انتشار الوباء، واملسامهة يف رفع الوعي،  وجتنب نرش الشائعات املخوفة للناس، 
وإغالق  اجُلمعات،  وكذلك  مجاعة،  الصلوات  إقامة  عدم  األمر  اقتىض  وإذا 
ساحات االجتامعات، وتعطيل املدارس واملعاهد واجلامعات، وما إىل ذلك من 
إجراءات احرتازية،  فإن اإلسالم جييز ذلك؛ خاصة وقد اتفق الفقهاء عىل أن من 
األعذار املسقطة لوجوب صالة اجلمعة وحضور اجلامعات املرض أو اخلوف عىل 
” التغابن  َ َما اْسَتَطْعُتْم  ُقوا اهللهَّ “َفاتهَّ النفس أو األهل، واهلل يقول يف حمكم اآليات 
” البقرة/ 185،  اْلُعرْسَ بُِكُم  ُيِريُد  َواَل  اْلُيرْسَ  بُِكُم   ُ اهللهَّ ” ُيِريُد  /16. وقال تعاىل: 

يِن ِمْن َحَرٍج ۚ ” احلج/ 78. وقال سبحانه: “َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدِّ
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وإذا كان الفقهاء قد جوزوا التخلف عن اجلمع واجلامعات ألجل املطر الذي 
نِِه يِف َيْوٍم  ُه َقاَل مِلَُؤذِّ ِ ْبِن َعبهَّاٍس “َأنهَّ حيمل عىل تغطية الرؤس   فقد ورد عن  َعْبِد اهللهَّ
َتُقْل:  َفاَل   ،ِ اهللهَّ َرُسوُل  ًدا  مهَّ حُمَ َأنهَّ   َأْشَهُد   ، ُ اهللهَّ إاِلهَّ  إَِلَه  اَل  َأْن  َأْشَهُد  ُقْلَت:  إَِذا  َمِطرٍي: 
وا يِف ُبُيوتُِكْم، َقاَل: َفَكَأنهَّ النهَّاَس اْسَتْنَكُروا َذاَك َفَقاَل:  اَلِة، ُقْل: َصلُّ َحيهَّ َعىَل الصهَّ
ُمَعَة َعْزَمٌة ، َوإيِنِّ َكِرْهُت َأْن  َأَتْعَجُبوَن ِمْن َذا، َقْد َفَعَل َذا َمْن ُهَو َخرْيٌ ِمنِّي، إِنهَّ اجْلُ
إذا غلب  أويل  باب  ْحِض“.  متفق عليه، فمن  َوالدهَّ نِي   الطِّ يِف  َفَتْمُشوا  ُأْخِرَجُكْم 
الفقهاء لوجوب صالة اجلمعة:  املرض، وقد اشرتط  بوقوع الرضر ونرش  الظن 
يف  املسجد،  اجلمعة  لشهود  اخلروج  -عادة-  معه  يشق  مما  وخلوه  البدن  صحة 

كمرض وأمل شديدين.
الناس  عن  الكرب  وكشف  للمصابني،  العاجل  الشفاء  تعاىل  اهلل  سائلني 

أمجعني واحلمد هلل رب العاملني
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فتوى رقم )1( حول وباء كورونا

لالتحاد العالمي لعلماء المسلمين:
فتاوى المجلس األوربي لإلفتاء والبحوث

االحتاد العاملي لعلامء املسلمني يدعو إىل إيقاف إقامة صالة اجلمعة وصلوات 
اجلامعة، يف أي بلد يتفيش فيه وباء كورونا، وأصبح يشكل مصدر خوف حقيقي، 
بناًء عىل التقارير الطبية املوثوقة املعتمدة من الدولة، إىل حني السيطرة عىل الوباء.
 يتابع العامل بفزع كبري االنتشاَر الرسيَع لفريوس »كورونا: كوفيد19«، الذي 

صنفته منظمة الصحة العاملية وباء عامليا.
إىل  به  املصابني  األشخاص  من  ينتقل  الفتاك  الوبائي  الفريوس  هذا  أن  وبام 
غريهم بكل أشكال االختالط والتحاذي والتهَّامّس، فإن كل اللقاءات والتجمعات 

تصبح كلها جماال وسببا حمتمال النتقال الفريوس واملرض واخلطر يف أثنائها..
ويتساءل كثري من املسلمني يف شتى أنحاء العامل، عن أدائهم لصالة اجلمعة 
وصالة اجلامعة باملساجد، يف هذه الظروف، وهل ذلك يبقى عىل ما هو عليه؟ أم 

جيوز التخلف عن اجلامعة، أو حتى عن اجلمعة؟ أو غري ذلك من األحكام؟
واجلواب عىل ذلك يوجد:

مث   ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  نثۀ  تعاىل  قوله  يف   -1
رضورة  بال  هالكها،  فيه  ما  إىل  النفوس  تعريض  عن  ينهى  الذي   ،195 البقرة: 

ملجئة، ويأمر بعكس ذلك، وهو اإلحسان الذي حيبه اهلل ويرضاه لعباده.
2- ويف قوله ملسو هيلع هللا ىلص عن ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام قال: قال رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »ال رضر وال رضار«، وهو هني عام عن التسبب يف أي رضر للنفس أو الغري.
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3- ويف قوله أيضا، عن ابن عمر ريض اهلل عنهام، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من أكل 
من هذه الشجرَة - يعني الثوم - فال يقربنهَّ مسجدنا«

هذه األدلة كلها - وغرُيها – ترشد وتدل داللة واضحة عىل أن إقامة صلوات 
اجلامعة واجلمعة، يف ظل االحتامل الفعيل واجلدي للمخاطر املشار إليها، ال يلزم 

رشعا، وال جيوز.
بل إن احلديث النبوي األخري يمنع حتى صاحَب الرائحة الكرهية من دخول 
املسجد، كي ال يْؤذي املصلني برائحته، فكيف بمن يمكن أن يتسبب هلم يف املرض 

أو املوت، أو يمكن أن جيلب ذلك لنفسه؟
أّن املصلني يف وقت صالهتم يلزمهم أن يكونوا متالصقني  ومما يؤكد سبق 

ني، وتكوَن وجوُههم متحاذيًة وأنفاُسهم متداخلًة. مرتاصِّ
أي حلظة، وهو  والعطاس يف  للسعال  يكون عرضة  منهم  واحد  إن كل  ثم 
الفريوس  انتقال  احتامالت  فتكون  يساره،  يمينه وَمن عىل  َمن عىل  متالصق مع 

عند ذلك ممكنًة متاما.
فعمال باألدلة الرشعية املذكورة، وبقوله تعاىل نثەئ وئ وئ ۇئمث  
)املائدة: 2(، يدعو االحتاد العاملي لعلامء املسلمني كافة املسلمني إىل إيقاف إقامة 
صالة اجلمعة وصلوات اجلامعة، يف أي بلد بدأ فيه تفيش الوباء، وأصبح يشكل 
مصدر خوف حقيقي، بناء عىل التقارير الطبية املوثوقة املعتمدة من الدولة. ويستمر 
هذا اإليقاف إىل حني السيطرة عىل الوباء وجتاوز مرحلة االنتشار واخلطر، حسبام 

تقدره اجلهات العليمة املختصة.
 19 رجب  1441هـ املوافق 14 مارس 2020م

أ.د. أمحد عبد السالم الريسوين  أ.د عيل حميي الدين القره داغي 
رئيس االحتاد                 األمني العام   



فتاوى العلماء حول فيروس كورونا26

مسائل فقهية وآداب شرعية

في التعامل مع تداعيات وباء كورونا

)فتوى رقم 2(
لجنة الفقه والفتوى باالتحاد العالمي لعلماء المسلمين، تحت عنوان البيان

السبت 03/21/ 2020م املوافق له 25 رجب 1441هـ
 احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل.

 أما بعد:
 فعطفا عىل فتوى االحتاد العاملي برقم )1( لسنة 2020م، املتعلقة بالرتخيص 
التي تفشى فيها وباء كورونا، فإن جلنة  البالد  يف ترك صالة اجلمعة واجلامعة يف 

الفتوى باالحتاد العاملي  تؤكد ما ييل:
1.  جيب اعتبار  قاعدة حفظ النفس اإلنسانية ودفع الرضر يف التعامل مع هذه 
اجلائحة البرشية الكربى، التي طال رضرها النفوس واألموال واحلياة االقتصادية 
البرشية  بسببها  وتكبدت  تام،  شبه  بشلل  احلياة  وأصابت  والدينية،  والتعليمية 
إليها هذه  التي ستؤدي  املستويات. واملآالت  مجعاء خسارات وأرضارا عىل كل 
املفاسد الكربى كارثية فيتعني تضافر اجلهود من العامل كله لدفع هذا الوباء العاملي 
جعله  قد  الرشيعة  يف  واحدة  نفس  إنقاذ  أن  ومعلوم  له.  لقاح  إلجياد  والتعاون 

الرشع كإحياء البرشية مجيعا،  قال تعاىل: نثٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ مث   ]املائدة: 32[؛ وبذلك فإننا هنيب بكل الباحثني املسلمني أن يضموا 
جهودهم لزمالئهم من الباحثني يف العامل وأن جيتهدوا من أجل الوصول إىل سبل 

العالج والوقاية من هذا الوباء.
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مقاصد  من  ألن  إليه؛  والتوبة  تعاىل  اهلل  إىل  الترضع  إىل  الناس  ندعو    .2
الكوارث واملصائب تنبيه البرشية وحتذيرها ودعوهتا للرجوع إىل اهلل والترضع له؛ 
قال تعاىل: نثی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حبمث  

]الشورى: 30[. قال سبحانه: نثی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 
خب مب ىب يب جت حت مث  ]الروم: 41[.

3.  ندعو إىل  ترك املبالغة يف الفزع واخلوف يف ظل كثرة األخبار وتسارعها 
االلتزام  يف  التساهل  عدم  إىل  ندعو  نفسه،  الوقت  ويف  كورونا،  فريوس  حول 
بالتعليامت الصحية اإللزامية؛  مع التوكل عىل اهلل تعاىل واإليامن اجلازم بأن املؤمن 

لن يصيبه يشء إال بقدر مكتوب بعلم اهلل وإرادته، قال تعاىل: نثڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ مث  التوبة: 51.

4. ندعو إىل العمل عىل مواجهة هذا الوباء الذي ينترش برسعة، والذي هيدد 
اإلنسانية كلها؛  ُيعد واجبا رشعيا، ومسؤولية أخالقية وقانونية عىل اجلميع، كام 
منع  ذلك:  ومن  وعاجال،  رضوريا  أمرا  منه  الوقائية  التدابري  وأخذ  استباقه  يعد 
واحلجر  لرضورة،  إال  البيت  من  واخلروج  واالزدحــام،  العامة،  االجتامعات 
الصحي  عىل املصاب، لتقليل األرضار وتطويق الوباء والتخلص منه؛ وقد ثبت 
عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قوله: )ال يورد ممرض عىل مصح( متفق عليه. وثبت يف الصحيحني 

عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص النهي عن ورود بلد فيه الطاعون أو اخلروج منه  ..
وهذه  املعنية،  اجلهات  من  الصحية  التعليامت  اتباع  يف  بالرصامة  نويص   .5

ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  نثۈئ  تعاىل:  قوله  لعموم  فورا  االتباع  واجبة  التعليامت 
تتوافق مع منهج الرشيعة  ىئ ىئ ی ی ی مث  ]النساء: 59[، كام أهنا 

ۈ  نثۆ  سبحانه:  اهلل  قال  والسنة،  الكتاب  يف  املرشوعة  والنظافة  الطهارة  يف 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ مث  ]البقرة: 222[، وقال عليه الصالة والسالم: 

)الطهور شطر اإليامن(  صحيح مسلم.
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6. إقامة الشعائر الدينية واملصالح احليوية أمر مطلوب رشعا من حيث املبدأ،  
وهو حٌق ألصحابه ومقوم لوجودهم ومعاشهم، وهو مع ذلك أمر ُيقدر بقدره، 
من  عليه  وترد  الناس،  ومصالح  الواقع  ومقتضيات  الدين  قواعد  فيه  وجتري 
التخفيف  االستثناءات الرضورية ما يؤجله أو خيففه، وقد وردت النصوص يف 

يف صالة اجلمعة واجلامعة ألجل مشقة املطر.
يف  ينادى  أن  مؤذنه  أمر  أنه  عباس  ابن  عن  ومسلم  البخاري  يف  ثبت  كام   *

اآلذان: )أال صلوا يف بيوتكم(. 
* ورخص يف ترك حضور اجلمعة للعلة نفسها، وقد فعل ابن عباس ذلك 
أنه قال  يف يوم اجلمعة كام يف صحيح مسلم )485/1، عن عبد اهلل بن عباس، 
ملؤذنه يف يوم مطري: » إذا قلت: أشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد أن حممدا رسول اهلل، 
فال تقل: حي عىل الصالة، قل: صلوا يف بيوتكم »، قال: فكأن الناس استنكروا 
ذاك، فقال: )أتعجبون من ذا، قد فعل ذا من هو خري مني، إن اجلمعة عزمة، وإين 
كرهت أن أحرجكم فتمشوا يف الطني والدحض،  وهو ما اختاره البخاري وابن 
خزيمة ومجهور العلامء من الفقهاء قال الرتمذي: وقد رخص أهل العلم يف القعود 
عن اجلامعة واجلمعة يف املطر والطني، وبه يقول أمحد، وإسحاق. 530/1. ونقل 

هذا ابن رجب عن مجاهري أهل العلم  )فتح 6/ 84(
اليرس  املعلوم أن الرشيعة املطهرة مبنية يف مصادرها ومواردها عىل  * ومن 
ودفع احلرج واملشقات ورفع الرضر واملفاس.  والنصوص يف ذلك كثرية كقوله 
]البقرة: 185[، وقوله  نثۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ مث   تعاىل: 

نثڍ  َحَرٍج{ ]احلج: 78[  وقوله تعاىل:  ِمْن  يِن  الدِّ يِف  َعَلْيُكْم  َجَعَل  }َوَما  تعاىل: 
»إنام   : ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وقول   ،]6 ]املائدة:  ڈ مث   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

بعثتم ميرسين، ومل تبعثوا معرسين« صحيح البخاري )1/ 54(.
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وعليه فإن الرتخص عن االجتامع للجمعة واجلامعةاتقاًء لرضر وباء كورونا 
أوىل وأحرى؛ بل إن الرضر اجلسيم يف هذا الوباء اخلطري يعرض النفوس الكثرية 
للموت واهلالك.  وقد قال سبحانه: نثۀ ۀ ہ ہ ہ مث  ]البقرة: 195[، 

وقال تعاىل: نثڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ مث  النساء: 29.
التنبيه عىل أن تطبيق الفتوى تنزل يف الواقع بحسب ما يقدره أهل كل   .1
والنظام  العمومية  والصحة  الرشعية  الفتوى  صعيد  عىل  املعنية  ومؤسساته  بلد 
الناس  املتوقعة واحلفاظ عىل مصالح  الوضع واملآالت  العام، وبموجب تطور 

والسالمة العامة.
2. التنويه إىل أن ما تردد يف فتاوى بعض اهليئات الرشعية من التنصيص عىل 
بعض اإلجراءات العملية لتنزيل فتاوى إقامة العبادات يف زمان الوباء وفريوس 
كورونا، يعد اجتهادا يف حتقيق املناط وتنزيل األحكام بمراعاة املالبسات اخلاصة 
والسياقات املحلية التي تتعلق بكل حالة. ومن ذلك: التنصيص عىل إقامة األذان 
وينبغي  فقط،  واملؤذن  اإلمام  قبل  من  الصالة  وأداء  الوقت،  بدخول  لإلعالم 
استصحاب ما جيب األخذ به يف كل ذلك بالتدابري الصحية التي تتخذها السلطات 

الرسمية يف كل بلد.
3. ننصح بإقامة صالة اجلامعة يف البيوت عند تعذر إقامتها يف املساجد للسبب 
املذكور، والصرب عىل هذا الوضع واحتساب أجره وتكثري الدعاء كي يفرج اهلل 

عن اإلنسانية هذه الكربة الشديدة.
وتقدير  واهليئات،  الشخصيات  من  املعتربة  الفتوى  جهات  احرتام    .4
اجتهاداهتا وأنظارها يف هذه الفتوى التي تتعلق بنازلة من أعظم النوازل وأشدها 
تعقيدا يف الوقت احلارض، وننصح بعدم التجريح والطعن بحق املخالف املجتهد، 
والعمل عىل توحيد اجلهود ورص الصفوف لتجاوز هذه األزمة الكربى واخلروج 
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الصحية والقانونية يف  بأقل األرضار واملفاسد.، مع رضورة مراعاة اإلجراءات 
إصدار الفتاوى واالجتهادات.

5.   ننبه عىل أن من مات يف الوباء من أهل اإلسالم صابرا حمتسبا فله أجر 
شهيد، كام ثبت يف صحيح البخاري )3474(، وجيب تغسيله وتكفينه بالرتتيب 
املختصة، وعند تعذر تغسيله وتكفينه  القانونية والصحية  والتنسيق مع اجلهات 
فال حرج يف ذلك، ويصىل عليه صالة اجلنازة، فإن تعذر صيل عليه صالة الغائب، 
ونويص أن تكون التعزية عن بعد عرب وسائل التواصل، التزاما بالتعليامت الصحية 

وتوقيا من العدوى والرضر.  
6.  ندعو أهل اخلري ورجال األعامل واجلمعيات للتربع لدعم جهود جماهبة 

هذا الوباء وتقديم العون للمترضرين به.
7.  نويص اجلميع يف هذه الظروف العصيبة بكثرة القربات والطاعات واإلكثار 
من تالوة القرآن وتدبره  والعمل به، واغتنام األوقات يف العلم والتعلم، والتوبة 
والترضع إىل املوىل سبحانه لرفع البالء ودفع الوباء. كام نويص بزيادة البحث يف 
املسائل الفقهية املتعلقة هبذا الوباء من خالل أوراق علمية معمقة مؤصلة؛ لتكون 

مرجعا للفتاوى واإلفادة العامة واخلاصة.
املوىل  نعم  إنه  الدنيا واآلخرة.  الدائمة يف  العامة والعافية  السالمة  نسأل اهلل 

ونعم النصري.
 واحلمد هلل رب العاملني.

 جلنة الفقه والفتوى باالحتاد العاملي لعلامء املسلمني
رئيسا  الشيخ األستاذ الدكتور نور الدين اخلادمي  

عضوا ومقررا الشيخ الدكتور فضل مراد    
عضوا الشيخ األستاذ الدكتور أمحد جاب اهلل  
عضوا الشيخ الدكتور  سلطان اهلاشمي   
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عضوا الشيخ الدكتور أمحد كايف    
عضوا الشيخ  ونيس املربوك    
عضوا الشيخ  سامل الشيخي     

الشيخ األستاذ الدكتور عيل القره داغي
أمني عام االحتاد العاملي لعلامء املسلمني  

الشيخ األستاذ الدكتور  أمحد الريسوين
رئيس االحتاد العاملي لعلامء املسلمني  
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فتوى رقم )3( لالتحاد العالمي لعلماء المسلمين

بسم اهلل الرمحن الرحيم

�احلكم الرشعي ألداِء صالة اجلمعة واالستامِع خلطبتها عن طريق التلفاز  
واملذياع ووسائِل االتصال احلديثة

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل أما بعد
العاملي لعلامء املسلمني سؤال عن  الفقه والفتوى باالحتاد  فقد ورد إىل جلنة 
التلفاز  طريق  عن  خلطبتها  واالستامع  اجلمعة  صالة  أداء  مسألة  يف  الرشع  حكم 
وباء  بسبب  املسجد  يف  أدائها  لتعذر  وذلك  احلديثة،  االتصال  ووسائل  واملذياع 
كورونا. ونحن إذ نشكر السائل الكريم عىل هذا السؤال املهم، نكرب فيه حرصه 
وحرص غريه من املسلمني عىل شعائر اهلل تعاىل وأحكامها، وعىل تعلق قلوهبم 

هبا، والتقيد بام تصح به العبادة وتقبل من اهلل سبحانه بإذنه.
وبيانا للحكم الرشعي يف هذه املسألة نقول:

بالتلفاز واملذياع ونحومها ال جتوز  إن أداء صالة اجلمعة واالستامع خلطبتها 
رشًعا؛ ملخالفتها للرشوط واألركان الرشعية، وملا تفيض إليه من مآالت فاسدة، 
وخمالفٍة رصحية ملقاصد اجلمعة واجلامعات، ويسُع الناَس إذا تعذرت عليهم صالة 
اجلمعة يف املساجد، أن يعملوا بالرخصة الرشعية البديلة وهي صالة الظهر، دون 

تكلف وال تعسف، وذلك لألسباب واالستدالالت التالية:
الظهر  تعاىل هبا يف وقت  اهلل  أمرنا  التي  الفريضة  أواًل: إن صالة اجلمعة هي 

من يوم اجلمعة لقوله تعاىل: نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
 .]9 ]اجلمعة:  مث   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
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ولصالة اجلمعة مقاصد إيامنية واجتامعية ومعرفية وسلوكية كربى ينبغي جريان 
بأحكام  إليها  والسعَي  والتبكرَي  الغسَل  الشارع  خص  كام  وفاقها،  عىل  الفروع 
ورتب عليه الثواب العظيم. وملا كانت صالة اجلمعة عبادة من أعظم العبادات، 
وهلا رشائط وهيئات، فإنه ال يصح اإلتيان هبا إال عىل الوجه الذي رشعه اهلل تعاىل 
فيها من رشائَط وأركان تتعلق بمكاهنا وزماهنا وعددها وهيأهتا. وقد تواتر عمل 
األمة عىل ذلك، فهي عبادة توقيفية ال جمال للزيادة أو النقصان فيها، وما رشعه اهلل 
تعاىل فيها مؤقًتا بزمان، أو حمدًدا بمكان، أو موصوًفا هبيئة؛ فيجب التقيد به حال 

القدرة واالستطاعة فإن تعذرت االستطاعة صليت ظهرا.
اهلل،  بيت  يف  مجاعة  أدائها  من  متنع  عوارض  اجلمعة  صالة  عىل  يطرأ  وقد 
كاملطر الشديد، أو اخلوف، أو املرض. ونحو ذلك مما ُيعِجز املكّلَف عن استيفاء 
النداء  سمع  )من  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  عنهام  اهلل  ريض  عباس  ابن  فعن  رشوطها؛ 
فلم جُيبه فال صالة له إال من عذر( قالوا: يا رسول اهلل وما العذر؟ قال: خوف 
برقم793، وهو صحيح عىل رشط مسلم؛ واخلوف  ماجه  ابن  رواه  أو مرض( 
به؛ وقد يكون هذا  العدوى  أو  هنا عام يشمل كذلك اخلوف من إصابة املرض 
العارض خاصا بفرد، كام قد يشمل بلدا كاماًل، أو العامل كله كام حدث معنا هذه 
األيام يف وباء كورونا، وعندها ينتِقل احلكم الرشعي إىل االستثناء والرخصة التي 
بديال  االستثناء  ويكون  العزيمة  مقام  الرخصة  فتقوم  وأحّبها،  تعاىل  اهلل  رشعها 
الرشعية لرتك اجلامعة واجلمعة  الفقهاء من مجلة األعذار  عن األصل. وقد ذكر 
يشمل كل من ُحبس يف مكان ال ُيسمح له بمغادرته،  وهو  مكان”،  يف  “احلبس 
وهو حال كثري من املجتمعات التي ُيمنع الناُس فيها اليوم بسبب الوقاية من الوباء 
من اخلروج من بيوهتم إال يف رضورات قصوى، وُيعاقب كل من خيالف ذلك؛ 
والرخصة هنا هي صالة الظهر، فتسقط اجلمعة لوجود العذر، وال جيوز أن خُيرتَع 
بديٌل متعلق هبيأهتا، أو حملها، وال أن ُيستحدث يف دين اهلل تعاىل يشء جديٌد، حال 
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وجود رخصة َتنقُل عن صفة األصل وذاته، وتغني عن التلفيق بني صور العبادة، 
)أو  جمازي  اقتداٌء  باإلمام،  احلقيقي  باالقتداء  ُيستبَدل  كأن  أدائها.  يف  والتكلف 
افرتايض( بوسائل التلفاز واملذياع ووسائل التواصل االجتامعي أو غريها، فهذا 
يقتدى  إمام  خلف  االجتامع  هو  الذي  وجوهرها،  اجلامعة  صالة  حقيقة  يناقض 
بأفعاله وأقواله يف الصالة يف مكان واحد، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص “إنام جعل اإلمام ليؤتم به. 
فإذا ركع فاركعوا. وإذا رفع فارفعوا. وإذا صىل جالسا، فصلوا جلوسا”. خرجه 
والبخاري، يف صحيحه رقم  مالك، رقم 447، ج2 ص186،  املوطأ  مالك يف 
688، ج 1، ص139، باب: إنام جعل اإلمام ليؤتم به، ووجه االستدالل به أن 
االئتامم يطلق رشعا عىل اجتامع اإلمام واملأموم يف الصالة يف مكان واحد دل عليه 

السنة الفعلية وعمل الصحابة واألمة واتفاق املذاهب.
كام أن الصورة املسؤول عنها تناقض مقصود الشارع من لقاء املسلمني عىل 

صعيد واحد لقاء حقيقيًا وليس افرتاضيا باالجتامع اإللكرتوين.
ِة ااِلْقتَِداِء  وقد اشرتط الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة لِِصحهَّ

يف الصالة أن جيمَع املأموم واإلمام مكاٌن واحد.
وقد جاء يف احلديث الصحيح قوله عليه الصالة والسالم: عن أيب هريرة، عن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص، قال: »من اغتسل؟ ثم أتى اجلمعة، فصىل ما قدر له، ثم أنصت حتى 
يفرغ من خطبته، ثم يصيل معه، غفر له ما بينه وبني اجلمعة األخرى، وفضل ثالثة 
587(، واحلديث يذكر أعامل اجلمعة املخصوصة من  أيام« صحيح مسلم )2/ 
غسل وإتيان إىل مكان إقامة اجلمعة وهو املسجد، ثم السامع إىل اخلطبة والصالة 

مع اإلمام.
العبادة  هذه  عىل  تعود  مآالت  هلا  بالسؤال-  اهليأة-الواردة  هذه  إن  ثانيًا: 
املسلمني  عيد  فاجلمعة  عت،  رُشِ أجلها  من  التي  مقاصَدها  وُتضِعف  بالنقض، 
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ويتصافحون  فيتعارفون  واحد،  صعيد  عىل  فيه  جيتمعون  الذي  األسبوعي 
ويتفقدون أحواهلم ويتعاونون عىل الرب والتقوى....

كام أن هذه اهليأة ُتفيض البتداع صورة جديدة لصالة اجلمعة واجلامعة، كأن 
يصيل الناس خلف إمام احلرم عرب التلفاز، أو خلف إمام احلي من البيوت، وال 
وأركاهنا  برشوطها  وذهاٍب  للصالة،  خُمرتعة  هيأة  ابتداع  من  ذلك  يف  ما  خيفي 
استبدال  رخصة  وهي  ذلك،  كل  عن  تغني  رخصة  وجود  حال  يف  ومقاصدها. 

اجلمعة ظهرًا، واالستبدال مقيد بالنص فيتوقف عنده.
املخالفات  عن  وفضال  واخلطبة،  للجمعة  الكيفية  هذه  إحداث  إن  ثالثًا: 
من  باجلمعة  تتعلق  التي  العالية  باملقاصد  إخالل  إىل  يؤدي  الرصحية،  الرشعية 
حيث كوهنا مقوما من مقومات األمة اإلسالمية، وعنرصا من عنارص االنتظام يف 
املجتمع والدولة، ورافدا تربويا وتثقيفيا يعزز مهارة االنتامء واملشاركة والفعالية، 
واإلنسانية،  اإلسالمية  الرابطة  يقوى  فيام  والتنازع؛  التفرق  حاالت  من  ويقلل 

ويعظم األثر التنموي واحلضاري.
أثبتته  بام  العبادات  بالتقيد يف جمال  املسلمني واملسلامت  اللجنة  رابعًا: تويص 
النصوص الرشعية واجتمع عليه عمل األمة، وأما يف جمال املعامالت فالتوسع يف 
القياس واالجتهاد مطلوب، كام نوصيهم بالثبات عىل دينهم ومالزمة أهل العلم 
املحققني يف فتاواهم، وأن ال يتساهلوا يف حمكامت الرشيعة وأصوهلا ومقاصدها. 
ونرجو أيضا من السادة العلامء واهليئات العلمية إقامة التشاور العميق، واإلفتاء 
اجلامعي يف القضايا العامة والنوازل الكربى، حفظًا للمسلمني من التفرق والنزاع، 
املرحلة  هذه  يف  وخاصة  كافة،  لإلنسانية  والسالمة  اآلمن  العيش  عىل  وحرصًا 
الصعبة التي سوف تنتهي بمشيئة اهلل ثم بجهود املرابطني يف األوطان والعمران 

بخري بعافية دائمة وسالمة للجميع.
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واله أعلم، وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله، وسلم.
واحلمد هلل رب العاملني.

جلنة الفقه والفتوى باالحتاد العاملي لعلامء املسلمني
الشيخ األستاذ الدكتور نور الدين اخلادمي رئيسا

الشيخ الدكتور فضل مراد عضوا ومقررا
الشيخ األستاذ الدكتور أمحد جاب اهلل عضوا

الشيخ الدكتور سلطان اهلاشمي عضوا
الشيخ الدكتور أمحد كايف عضوا

الشيخ ونيس املربوك عضوا
الشيخ سامل الشيخي عضوا

لعلامء  العاملي  االحتاد  عام  أمني  داغي  القره  عيل  الدكتور  األستاذ  الشيخ 
املسلمني

الشيخ األستاذ الدكتور أمحد الريسوين رئيس االحتاد العاملي لعلامء املسلمني
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فتوى اللجنة الدائمة لإلفتاء

في مجمع فقهاء أمريكا الشمالية )1(

أصدرت اللجنة الدائمة لإلفتاء يف جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا بيانًا نصه:
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد فقد ورد إىل املجمع عدد 
من األسئلة تتعلق بام ينبغي إلدارات املساجد ولعموم املصلني فعله بشأن فريوس 

كورونا املستجد، فأصدر املجمع هذا البيان لإلجابة عن هذه االستفسارات.

أواًل: من جهة إدارات المساجد والمراكز اإلسالمية:

ال جيوز إلدارات املساجد واملراكز اإلسالمية إلغاء صالة اجلمعة أو اجلامعة 
لو  إال  املتحدة  الواليات  يف  كورونا  بفريوس  إصابة  حاالت  وجود  ألجل  هبا 
أصدرت السلطات الصحية بمدينة معينة تعليامت تلزم بإغالق دور العبادة ومنع 
عذرا  ذلك  ويكون  التعليامت،  هذه  بتنفيذ  اإلدارات  تلتزم  فحينئذ  التجمعات، 

يبيح صالة اجلمعة ظهرا يف البيوت حلني فك هذا احلظر.
أن  اإلنفلوانزا  بأعراض  املصابني  مطالبة  واملراكز  املساجد  إلدارات  جيوز 
يضعوا كاممات طبية أثناء صالهتم يف املسجد اجلمعة واجلامعة، كام جيوز ختصيص 
املسجد  طرف  يف  جهة  ختصيص  أو  املصلني  بقية  عن  منعزلني  هبا  يصلون  غرفة 
هلم، مع توصيتهم بعدم مصافحة غريهم من املصلني ومراعاة اإلرشادات الطبية 

املتعلقة باحلامية من انتشار املرض.
ينبغي إلدارات املساجد متابعة املستجدات من اهليئات املحلية املعنية بالصحة 

العامة كمركز مكافحة األمراض CDC وااللتزام بتوجيهاهتا.
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ثانيا: من جهة عموم المسلمين

جواز ترك آحاد الناس للجمع واجلامعات خوًفا من املرض فيه تفصيل:
أما اجلامعة، فأمرها أوسع، واجلمهور عىل عدم وجوهبا، ومن أوجبها فأكثرهم 

ال يشرتط أداءها يف املسجد.
وأما اجلمعة، فال جيوز التخلف عنها للمكلفني هبا من الرجال إال عند اخلوف 
اهليئات  بتوجيهات  الناس  بالنسبة لعموم  والعربة يف ذلك  املوهوم،  املحققق غري 
الصحية، فمتى منعت من التجمعات، فقد صار خطر الوباء عذًرا للتخلف عن 
املزمنة،  األمراض  وأصحاب  السن  ككبار  للخطر  املعرضة  الفئات  أما  اجلمع. 

فيلتزمون بنصائح أطبائهم، وهم أوىل بالعذر من غريهم.
ينبغي للمصابني بأعراض املرض )وهي شبيهة بأعراض اإلنفلوانزا( اجتناب 
املساجد عند الشك يف اإلصابة حتى يراجعوا األطباء ليتأكدوا من سالمتهم، فإن 
رضر الفريوس – إن كانوا حاملني له – أعظم من التأذي احلاصل برائحة الثوم، 
َجَرِة َفاَل َيْقَرَبنهَّ َمْسِجَدَنا َواَل ُيْؤِذَينهَّا  وقد قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: “ َمْن َأَكَل ِمْن َهِذِه الشهَّ

وِم.”  بِِريِح الثُّ
نسأل اهلل العافية لنا ومجيع الناس)1(.

واهلل تعاىل أعلم

(1) https://www.amjaonline.org/declaration-articles/amja-declaration-on-corona-virus-ar/
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بيان مجمع فقهاء الشريعة

بخصوص إلغاء صالة الجمعة )2(

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد فقد ورد إىل املجمع عدد 
من األسئلة تتعلق بإلغاء صالة اجلمع واجلامعات بتوجيهات من هيئات الصحة 
العامة وبعض حكومات الواليات ملنع التجمعات التي تزيد عىل مائتني ومخسني 
أو مائة أو مخسني، أو غريها. ولقد بادر املجمع باالتصال بعدد من األطباء وأساتذة 
اجلامعات املختصني باألمراض املعدية والصحة العامة، فأفادوا بخطورة املوقف 

ورضورة احتوائه، وأكدوا ما وصل للمجمع من معلومات عن اهليئات املعنية.
متابعة  برضورة  السابق  املجمع  بيان  يف  جاء  ما  مع  واتساًقا  عليه،  وبناًء 
املستجدات من اهليئات املحلية املعنية بالصحة العامة وااللتزام بتوجيهاهتا، فقد 

أصدر البيان اآليت:
أواًل: متى أمرت اجلهات املعنية باإلغالق املؤقت لدور العبادة، فذلك عذر 

يف إغالقها.
التجمعات  من  باملنع  املعنية  واجلهات  الصحية  اهليئات  نصحت  متى  ثانًيا: 
وتقليلها بقدر اإلمكان ملا فيها من خطر مربر غري موهوم، فعىل املسلمني االلتزام 
بذلك وإلغاء اجلمعة للعامة، وليقولوا كام قال رسول اهلل – ملسو هيلع هللا ىلص - فيام هو أهون 
وا يِف ِرَحالِِكم.« وقال املرداوي يف اإلنصاف: »)ويعذر يف ترك اجلمعة  منه »َصلُّ
واجلامعة املريض( بال نزاع، ويعذر أيضًا يف تركهام خلوف حدوث املرض.« ولكن، 
متى كان ذلك مقدوًرا، فعليهم أال خيربوا مساجدهم، وأن تعمر يف وقت اجلمعة 
بذكر اهلل بإقامة اجلمعة بعدد قليل حتدده إدارة املسجد بعد مشاورة اخلرباء، عىل 
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أال يقل عن أدنى النصاب، فإن الذي نادى بالصالة يف الرحال صىل يف املسجد.
مع  ثالثة  )وهو  اجلمعة  نصاب  أقل  يف  املعترب  املذهب  حتديد  مسجد  ولكل 
الشافعية  عند  أربعون  أو  املالكية  عند  اثنا عرش  أو  احلنفية  الراجح عند  اإلمام يف 
بأخف  فالعمل  لذا  – ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  يأت رصحًيا عن رسول  مل  والتحديد  واحلنابلة(، 
املذاهب، وهو مذهب احلنفية، هو األوىل. ومع هذه األعداد القليلة، فإن التباعد 
ممكن والسيطرة عىل انتقال العدوى ممكنة إىل حد مقبول، وما زال الناس يذهبون 
إىل أعامهلم وأسواقهم ويستقلون وسائل النقل العام، فمع ذلك ال يليق يف هذه 

احلال هجر املساجد بالكلية وتعطيل الشعائر.
متى أقيمت هذه اجلمعة املخصوصة إلبقاء ذكر اهلل يف املساجد يف هذا الوقت 
بالتباعد كام جاءت  الناس  الرشيف، فلتكن قصرية مقترصة عىل أركاهنا، ويؤمر 
بذلك تعليامت املختصني، فهذا ال حيرم عند اجلمهور وال يبطل الصالة من غري 

عذر، فكيف مع مثل هذا العذر.
مسبًقا،  اجلمعات  يقيمون  من  عىل  التوافق  املساجد  إلدارات  يسوغ  ثالًثا: 
يرد من جاء من  أن  التسجيل يف كل أسبوع، وجيوز  بادر إىل  اعتبار من  ويفضل 
إقامة  القادرين عىل  غري تسجيل. كام يسوغ تعداد اجلمعات. وينبغي للمسلمني 
أركان اجلمعة،  وأقاموا  النصاب  استكملوا  متى  فعل ذلك  أي مكان  مجعات يف 

فليست إقامتها يف املساجد رشًطا يف صحتها عند اجلمهور.
املوقوفة  األماكن غري  املساجد، ال  إنام هو يف حق  أعاله  املذكور  رابًعا: هذا 
صالة  إىل  حاجة  ال  فهذه  العمل،  وجهات  اجلامعات  يف  للصالة  واملخصصة 
اجلمعة هبا يف هذه األحوال، وقد ال يتمكن املسلمون من استعامهلا يف هذه اآلونة.
أي  للفريوس  تعرضهم  حيتمل  من  املسجد  إىل  املجيء  عن  ينهى  خامًسا: 
مصابني بأعراض مشاهبة ألعراض املرض )وهي أحياًنا ال تعدو أعراض نزالت 
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– إن  الفريوس  فإن رضر  ليتأكدوا من سالمتهم،  األطباء  يراجعوا  الربد( حتى 
كانوا حاملني له – أعظم من التأذي احلاصل برائحة الثوم، وقد قال رسول اهلل 
وِم.”   كام  ا بِِريِح الثُّ َجَرِة َفاَل َيْقَرَبنهَّ َمْسِجَدَنا َواَل ُيْؤِذَينهَّ ملسو هيلع هللا ىلص: “ َمْن َأَكَل ِمْن َهِذِه الشهَّ
املزمنة  األمراض  وأصحاب  السن  ككبار  للخطر  املعرضة  الفئات  جتنب  ينبغي 

للمساجد حرًصا عىل صحتهم.  وقد يصدق هذا عىل من يرعومنهم.
سادًسا: ينبغي عىل القائمني عىل أمور اجلالية تعظيم الشعائر ومعرفة قدرها 
اإلجراءات  من  بالتخفيف  املعنية  اهليئات  توجيهات  تغريت  فمتى  وحرمتها، 
االحرتازية، فتنبغي املسارعة إىل إعادة أنشطة املساجد إىل احلد األقىص الذي يمنع 

الرضر عن اخللق ويعظم حق اخلالق.
سابًعا: هذا وقت االفتقار إىل اهلل والتوكل عليه والتوبة والترضع إليه وحسن 
النهار،  الليل وأطراف  آناء  الرب  أعامل  فأكثروا من ذكره وضاعفوا من  به،  الظن 

وكونوا يف عون خلقه، سيام الضعفاء منهم وأصحاب احلاجات.
وصىل اهلل عىل حممد واحلمد هلل رب العاملني 

اللجنة الدائمة لإلفتاء
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بيان مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا)3(

بشأن آخر تطورات فيروس كورونا

وأثرها على صالة الجمعة والجماعة

بسم اهلل الرمحن الرحيم
أما  آله وصحبه ومن وااله،  اهلل وعىل  احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول 
يوم عىل وباء فريس كورونا - عافانا اهلل  التي تطرأ كل  املستجدات  بعد: ففي ظل 
وإياكم وسائر الناس – واالختالف يف توصيات السلطات، فإن املجمع يعلن ما ييل:
أوال: يؤكد املجمع عىل موقفه الثابت من املحافظة عىل مقصود الشارع من 
التغرير  وعدم  األرواح  عىل  واملحافظة  جانب،  من  وإقامتها  اهلل  شعائر  تعظيم 
الرسمية  األوامر  فلك  يدور يف  الفقهي  موقفه  أن  يؤكد  كام  آخر،  هبا من جانب 

وتوجيهات اهليئات الصحية املعنية.
ثانيا: هييب املجمع باملسلمني متابعة توصيات مركز مكافحة األمراض اليس 

دي يس، وااللتزام هبا، فهم اجلهة األوثق واألكثر ختصًصا فيام نحن فيه.
ثالثا: يف ظل غياب أوامر رسمية بمنع مجيع التجمعات، وإغالق دور العبادة 
بصورة شاملة، يويص املجمع القائمني عىل املساجد الكربى بإقامة الشعائر فيها يف 
حدود ما تسمح به توصيات مركز مكافحة األمراض بمن حرض يف املساجد اجلامعة 
من األئمة واملؤذنني واملوظفني وغريهم ممن وقع حضوره يف وقت الصالة ألي 
سبب، ما مل يتجاوز العدد املسموح به وتم االلتزام بسائر االحتياطات األخرى، 

كالتباعد بني املصلني وغريها. وعىل املؤذنني أن ينادوا بالصالة يف الرحال.
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انتشار  لتجنب  الكاملة  االحتياطات  أخذ  املسجد  إىل  رابًعا: عىل من حرض 
الفريوس بالوضوء يف البيوت وتنظيف األيدي واجلباه واستعامل أوراق استعامل 
والعناية  استصحاب سجادة صالة شخصية  أو  السجود،  ملواضع  الواحدة  املرة 

بتعقيمها، والتباعد بني املصلني وغري ذلك مما يويص به املختصون.
التخلف عن اجلمعات واالكتفاء بصالهتا ظهرا  خامًسا: يرخص للعامة يف 
يف رحاهلم، وملن شاؤوا أن يقيموا هذه الشعرية يف أماكن عملهم ومنتدياهتم فعل 
ذلك مع التقيد بالعدد املسموح به وأخذ االحتياطات املأمور هبا، فإن املسجدية 

ليست رشطا يف صحة صالة اجلمعة يف الراجح من أقوال أهل العلم.
العامل  تقنيات  خالل  من  جالياهتم  مع  التواصل  باملساجد  هنيب  سادًسا: 
االفرتايض، وذلك لسد حاجاهتم الروحية والنفسية، وال يغني عن ذلك ما هو 
موجود عىل الشبكة من الدروس واملواعظ. لكن اجلمعة واجلامعة ال تصح عن 

طريق هذه التقنيات.
هذه  يف  وجل  عز  اهلل  إىل  بالترضع  املجمع  يويص  وبعده،  ذلك  كل  وقبل 
العمل  يف  اجلهد  ومضاعفة  جالله،  جل  إليه  التوبة  وجتديد  احلرجة  الظروف 

الصالح، سيام العناية بالضعفاء وأصحاب احلاجات، واهلل من وراء القصد.
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بيان مجمع الفقه اإلسالمي الدولي

بشأن تعليق الدخول إلى األراضي السعودية

ألغراض العمرة

وزيارة المسجد النبوي الشريف موقتًا

احلمد اهلل رب العاملني وصالًة وسالمًا عىل رسوله الكريم وعىل آله وصحبه 
والتابعني أمجعني وعىل من سار عىل دربه وألتزم هبديه إىل يوم الدين.

وبعد، تابع جممع الفقه اإلسالمي الدويل بكل اهتامم اإلجراءات االستباقية 
فريوس  بخصوص  السعودية  العربية  اململكة  عنها  أعلنت  التي  واالحرتازية 
والتي  مجيعًا،  واملسلمني  واملقيمني  الوطن  ألبناء  محايًة   )COVID 19( كورونا 
تتلخص يف إيقاف دخول املعتمرين والراغبني يف زيارة املسجد النبوي الرشيف 
بصفة مؤقته، محاية هلم واملواطنني مجيعًا من التعرض للعدوى من هذا الفريوس 
بعد االنتشار الواسع له يف عدد من الدول العربية واإلسالمية والتي من بينها عدد 
من الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، وكذلك اإلجراءات األخرى 
اخلاصة بمنع السياح من الدول التي انترش فيها املرض من دخول اململكة وغريها 

من اإلجراءات املتعلقة هبذا املوضوع.
وإذ يقدر املجمع للمملكة هذه اإلجراءات الوقائية حلامية املعتمرين الراغبني 
يف زيارة املشاعر املقدسة، وزيارة املسجد النبوي يف املدينة املنورة، وذلك تزاُمنًا 
العربية  اململكة  األمر يف  القائمون عىل  عليه  الذي حيرص  الرشعي  الواجب  مع 
اهلل  رشع  يف  اْستقرهَّ  ما  يؤيده  وما  واستقرارهم  وأمنهم  حلياهتم  محاية  السعودية 
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سبحانه وتعاىل من اختاذ كل ما يمكن اختاذه لتحقيق هذا الغرض وقيامًا بالواجب 
الذي تدعو إليه مقاصد الرشيعة التي حترص عىل منع كل ما يؤدي إىل العدوى 
)ِفرهَّ  قوله:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عن  ورد  فقد  بالناس،  واإلرضار  السارية  باألمراض 
من املَْجذوِم كام تفرُّ من األسِد(، واحلديث الصحيح اآلخر الوارد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قوله: )إذا سمعتم بالطاعوِن بأرٍض فال تدخلوها، وإذا وقَع بأرٍض وأنتم فيها فال 
خَترجوا(، وأكد هذا املعنى أيضًا ما ورد يف احلديث الصحيح من قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

.) )ال ُيوِرَدنهَّ مُمِْرٌض عىَل ُمِصحٍّ
التي  التعليامت  بكل  االلتزام  إىل  الدويل  الفقه اإلسالمي  يدعو جممع  لذلك 
وحيرصوا  هبا،  يلتزموا  وأن  امللحة،  الشؤون  هبذه  املعنيون  األمر  أولو  يصدرها 

ہ  ہ  نثہ  العزيز:  كتابه  يف  وتعاىل  سبحانه  اهلل  يقول  شديدًا،  حرصًا  عليها 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇمث  )التغابن اآلية 16(، وقال تعاىل: نثڻ ڻ ۀ ۀ ہہ 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ مث  )احلج اآلية 78(.
واهلل جل وعال املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.)1(

(1)  - http://www.iifa-aifi.org/5230.html
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البيان الختامي

للدورة الطارئة الثالثين

للمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث

المنعقدة  بتقنية )ZOOM(  التواصلية
في الفترة من 1 إلى 4 شعبان 1441هـ

الموافق 25-28 مارس )آذار( 2020م

�حتت عنوان: »املستجّدات الفقهّية لنازلة فريوس كورونا كوفيد 19« 
إخوانه  وعىل  حمّمد،  سّيدنا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رّب  هلل  احلمد 
من النبيني واملرسلني، وآله وصحبه، ومن اهتدى هبديه إىل يوم الدين. أّما بعد.. 
فقد انعقدت- بتيسري اهلل وتوفيقه- الّدورُة الطارئُة الثالثون للمجلس األورويب 
شعبان   4 إىل   1 من  الفرتة  يف  التواصلية،   )ZOOM( بتقنية   والبحوث  لإلفتاء 
1441هـ، املوافق له 25-28 مارس )آذار( 2020م، حتت عنوان: »املستجّدات 
الشيخ صهيب حسن  برئاسة سامحة  لنازلة فريوس كورونا كوفيد 19«  الفقهّية 
من  وعدد  أعضائه،  أغلبية  وبحضور  املجلس،  رئيس  بأعامل  القائم  الغفار  عبد 

األطباء املختّصني الذين شاركوا يف اجللسة األوىل، وهم: 
الدكتور/ حييى مكي. طبيب وباحث خمتص يف الفريوسات.فرنسا

الدكتور أنس شاكر. خمتص يف التخدير واإلنعاش.فرنسا
الدكتور/ حممد اهلمص. استشاري األمراض الباطنية واحلادة .بريطانيا

الدكتور/ منذر رجب. اختصايص أمراض باطنية وقلب وطب األرسة.أملانيا
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وقد اُفتتحت أعامل الدورة بكلمة ترحيبية ألقاها فضيلة الشيخ حسني حالوة 
إىل  دعت  التي  واألسباب  الدورة  هذه  أمهّية  فيها  أبان  للمجلس،  العام  األمني 
عقدها عىل نحو عاجل، كام رشح طبيعة وكثرة األسئلة التي وصلت إىل األمانة 
ا  العاّمة للمجلس حول فريوس كورونا، وأّن فيها مسائل تتطلب اجتهاًدا مجاعيًّ
ينطلق من حمكامت الرشع ومقاصده، ويراعي ظروف اخللق ومصاحلهم، ويسعى 
للتيسري عليهم كام هو منهج املجلس األورويب لإلفتاء والبحوث، كام شكر فضيلته 
السادة العلامء أعضاء املجلس عىل رسعة استجابتهم وتعاوهنم مع كثرة مشاغلهم 
الطبية  بواجباهتم  انشغاهلم  مع  الدورة  يف  املشاركني  باألطباء  ورّحب  وأعامهلم، 
األطباء  إىل  الفقهاء  رجوع  أمهّية  فضيلته  وأكد  وأعامهلم،  ودّقة  أوقاهتم  وضيق 
الثقات وبناء فتاواهم وآرائهم وتقريرها عىل معلومات دقيقة حمّررة، وأبان منهج 
طبيعة  حسب  الفقهاء  جانب  إىل  اخلرباء  حضور  بني  دائاًم  يزاوج  الذي  املجلس 

املسائل املعروضة عليه، كام سبق يف املسائل االقتصادّية والفلكّية وغريها. 
ثم ألقى فضيلة الشيخ/ صهيب حسن القائم بأعامل رئيس املجلس باإلنابة 
كلمًة جّدد فيها الرتحيب باألعضاء واألطباء وثّمن انعقاد الدورة يف هذه الظروف 
وهبذه التقنيات، ثم توالت اجللسات وتتابعت النقاشات التي بدأت بمداخالت 
الواقعّية  واإلشكاالت  الطبية  واملعلومات  احلقائق  فيها  موا  قدهَّ األربعة  لألطباء 
العملّية يف الوقاية واإلصابة والتعامل مع حاالت الوفاة اخلاّصة باملسلمني، وما 
جيب عىل الفقيه معرفته عن الفريوس لتتنزل فتواه عىل الواقع عىل نحو صحيح، 
ثم طرح العلامُء أعضاء املجلس عىل األطباء أسئلتهم وأجابوا عنها باستفاضة، ثم 
تتابعت اجللسات لإلجابة عن الفتاوى واألسئلة العاجلة التي وردت إىل املجلس.

وانتهى املجلس بعد نقاشات مستفيضة إىل الفتاوى والتوصيات اآلتية: 
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أواًل: الفتاوى

تمهيٌد في نظرة اإلسالم للطواعين واألوبئة

تتأّسس الرؤية اإلسالمّية عىل منظومة السنن اإلهلية التي أودعها اهلل الكون 
الطبيعي والبرشي، فقال عنها سبحانه: نثۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 
ىئ مث  ]فاطر: 43[، بخالف الفلسفات األخرى التي ال تعرف إاّل األسباب 
املنهجّية  يف  أّما  ا،  معمليًّ أو  ا  رياضيًّ ويالحظ  وحيسب  يقاس  مما  املادّية،  والنتائج 
والتفسري  غيبّي،  معنوّي  وبعضها  مبارش  مادّي  بعضها  فاألسباب  اإلسالمّية 
ضمن  هلا  برّمته  الكوين  النظام  يسعى  معّينة  بغايات  يتعّلق  قد  للظواهر  املنطقّي 
املستقبل.  جتاه  احلارض  لتشّد  أصاًل  ُصّممت  التي  العليا  القوانني  من  منظومة 
هذه الغايات والقوانني العليا هي منظومة السنن اإلهلّية أو السنن الرّبانيذة، أي: 

النواميس التي وضعها اهلل تعاىل لنظام الكون باطراد وإحكام.
 ومن هذه السنن ما يتعلق باالبتالء والرضاء حسب املفاهيم القرآنّية، ردًعا 

للطغيان البرشي والفساد يف األرض. قال تعاىل نثی ی جئ حئ مئ ىئ 
وهناك   ]41 ]الروم:  مث   حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ 
سنن مقابلة تتعلق بالرساء وفتح الربكات من السامء واألرض، استجابًة لداعي 
اهلدي الرّباين لإلصالح يف األرض والتقوى واالستغفار من األخطاء والعيوب 
مث   ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٱ 

]األعراف: 96[.
ووباء الكوفيد-19 أو الكورونا هو من سنن االبتالء، ومن أسبابه: الفساد 
املختلفة،  بأنواعه  نشهده  الذي  والظلم  الطبيعّية،  واملصادر  البيئة  مع  التعامل  يف 
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كام  العام  الكوين  التوازن  اختل  حّتى  والقيم،  واألخالق  باإليامن  واالستخفاف 
نالحظ يف العقود والسنوات األخرية، وسنن اهلل ال حتيد وال حتايب أحًدا، وينجي 

اهلل يف هناية األمر الذين قاموا بأمانة النهي عن السوء، كام يشاء سبحانه نثٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ مث  ]األعراف: 165[،  وبعد اإلدراك الواعي للواقع حسب السنن 
وأّما  كّلها،  املستويات  عىل  لألفضل  الواقع  ذلك  لتغيري  نسعى  أن  علينا  اإلهلّية، 
الفريوس فستدور دوائر األيام، ويذهب إن شاء اهلل كام ذهبت طواعني التاريخ 

كّلها، وتبقى العظات والعرب ملن اعترب. 

فتوى )30/1( هل الفيروسات والكوارث عقوبة إلهية؟

�السؤال: هل الفريوسات والكوارث عقاٌب من اهلل للناس؟ 
اجلواب: إّن االبتالءات والكوارث التي حتصل يف واقع الناس هي من سنن 
احلياة، فال يسلم الناس فرادى ومجاعات من وقوع مصائب تنزل هبم عىل اختالف 

منازهلم ومراتبهم؛ ويكون االبتالء بالرش كام يكون باخلري. قال تعاىل: نثىئ ىئ 
ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب مث  ]األنبياء: 35[ قال ابن 
كثري يف تفسري هذه اآلية: )أي نختربكم باملصائب تارة، وبالنعم أخرى، فننظر من 
بالقدر  ثوابت اإلسالم اإليامن  يقنط(، ومن  يكفر، ومن يصرب ومن  يشكر ومن 
خريه ورشه، سواء أدركنا حكمة اهلل تعاىل أو جهلناها، ولكن هذا اإليامن الراسخ 
تصيب  التي  الكونّية  الكوارث  حالة  ويف  واملوعظة،  التدبر  من  املسلم  يمنع  ال 
اجلميع صاحلني وطاحلني قد تكون تذكرة للبرشّية أّنه مهام حّققت من إنجازات 
مادّية وعلمّية فعليها أن ال هتمل اجلوانب الروحّية واألخالقّية، وأن توثق صلتها 
والتعايش  االجتامعية،  كالعدالة  األساسية  بالقيم  تلتزم  وأن  وعال،  جّل  باخلالق 

السلمي، واحرتام الكرامة اإلنسانية، والتعاون بني اجلميع عىل الرب والتقوى.
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رحيٌم  رؤوف  تعاىل  اهلل  ألّن  الناس،  من  انتقاًما  ليس  املعنى  هبذا  واالبتالء   
بعباده نثڳ ڳ ڳ ڳ ڱ مث  ]البقرة: 143[، وإنام يأيت البالء حِلَكٍم 

مقصودة منها:
يدرك  فال  بعضها،  بفقد  ُيصابون  عندما  عليهم  اهلل  بنعم  الناس  -تذكري 
نعمة الصّحة إاّل من ابتيل باملرض، وال يعرف نعمة األمن إاّل من عاش اخلوف؛ 
واإلنسان يغفل كثرًيا- بُحكم اإللف والعادة- عن فضل اهلل تعاىل عليه بام أسبغ 

عليه من النعم الظاهرة والباطنة. قال تعاىل: نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ مث  ]لقامن: 20[، وكّلام تذّكر العبُد نعَم اهلل تعاىل عليه 

ازداد شكًرا له، وأورثه ذلك قناعًة بام آتاه اهلل من فضله.
منه؛  والعون  احلفظ  وطلب  تعاىل  اهلل  إىل  اللجوء  دوام  إىل  العبد  تنبيه   -
واإلنسان بطبعه عند املصائب والشدائد يبحث عمن ُيغيثه وينرصه، فإذا أدرك أّن 
اهلل تعاىل هو الذي يكون مع العبد ويكفيه يف هذه األحوال العصيبة أورث ذلك 
يف نفسه الطمأنينة والسكينة، التي تعينه عىل جماهبة االبتالءات، وحّرره من التعلق 
نثۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے مث  ]فاطر:  بغري اهلل تعاىل: 
والترضع.  بالدعاء  تعاىل  اهلل  إىل  الشّدة عن جلوئه  العبد يف حاالت  وُيعرّب   ،]15

قال تعاىل: نثک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ مث  ]لقامن: 32[، وقال تعاىل: 

نثى ائ ائ ەئ ەئ مث  ]األنعام: 43[.
املعايص  يف  الوقوع  من  للعباد  حتذيًرا  واالبتالءات  املصائب  تأيت  وقد   -
هم  عاّم  يقلعوا  حتى  وحيّذرهم،  ُينّبههم  أنه  هبم  تعاىل  اهلل  رمحة  فمن  والذنوب؛ 
فيه من املخالفات التي يقرتفوهنا يف حق أنفسهم؛ إذ إّن رضر املعصية يعود عىل 
ويستوي  يشء؛  الناس  معايص  من  اهلَل  ينال  وال  جمتمعه،  ويف  نفسه  يف  اإلنسان 
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انتقاًما  االبتالء  فليس  املؤمن؛  وغري  منهم  املؤمن  كّلهم:  الناس  التحذير  هذا  يف 
وإّنام هو حتذير وتنبيه ملا يكتسبه اإلنسان من عمل سيئ عسى أن يرجع عنه. قال 
مث    حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  نثی  تعاىل: 

]الشورى: 30[. 
وجيب التنبيه هنا إىل أّنه مما قد خّص اهلل تعاىل به نبّيه حمّمًدا  ملسو هيلع هللا ىلص، بعّده خاتم 
الرسل، تفّضاًل منه عىل عباده، أّنه أعفى أهل العصيان من عقوبة اهلالك العام التي 
حتّل هبم يف الدنيا، كام حصل لبعض األقوام السابقني، وجعل حساهبم يف اآلخرة، 
ليرتك هلم جمااًل للتوبة واملراجعة يف الدنيا؛ ولذلك مل يدُع النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالرش عىل من 
خالفه، فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قيل: يا رسول اهلل، ادع اهلل عىل املرشكني، 

قال: )إين مل أبعث لّعانا، وإنام ُبعثت رمحة( رواه مسلم ـ
ٹمث   ٹ  ٿ  ٿ  نثٿ  تعاىل:  قوله  تفسري  يف  الطربي  ذكر  وقد 
لعلهم  آية  بام شاء من  الناس  خُيّوف  اهلل  قوله: )وإن  قتادة  ـ عن  ]اإلرساء: 59[ 
أصاهبا  أي   - رجفت  الكوفة  أن  لنا  ُذكر  يرجعون،  أو  يذّكرون،  أو  يعتربون، 
الزلزال - عىل عهد ابن مسعود، فقال: يا أهّيا الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه؛ 

ونقل عن احلسن »وما نرسل باآليات إال ختويفا« قال: املوت الذريع(.
واالبتالء عام للمؤمن وغري املؤمن، بل إّن املؤمن أشّد عرضة للبالء من غريه؛ 
ألّن اإليامن يصرّبه عىل البالء. يقول عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح: 
)أشّد الناس بالًء األنبياء، ثم الصاحلون، ثم األمثل فاألمثل(، وينبغي أن نقول: 
إن االبتالء الذي يأيت حتذيًرا من املعايص يشمل كل ترّصف جُيانب فيه اإلنسان 
سبيل الصواب سواء يف عالقته بربه، أو يف عالقته بأخيه اإلنسان، أو يف عالقته 
بالكون الذي حييط به؛ وال خيفى عىل أحد اليوم ما يقع فيه الناس من خُمالفات عىل 
كل هذه األصعدة؛ وقد بدأت اليوم، بعد حصول هذا الوباء »فريوس كورونا«، 
اخلاطئة  السلوكيات  إىل مراجعة كثري من  تدعو  العامل  تتعاىل أصوات احلكامء يف 
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أنه سيكون يف  العقالء  اجلوانب، ويقول هؤالء  الناس يف كل  التي سادت حياة 
تاريخ البرشية املعارص خط فاصل بني: ما قبل »كورونا« وما بعدها؛ فاخللل الذي 
يمّس القيم واألخالق، واخللل احلاصل يف إقامة العدل بني الناس، وحسن توزيع 
الثروات فيام بينهم، واخللل يف جمال التعامل مع البيئة، واحلفاظ عليها من أسباب 
الناشئ بسبب إشعال احلروب والرصاعات، كلها من  التلوث والتغري، واخللل 
مغبة  من  هلا  حُمّذًرا  االبتالء  ويأيت  البرشية؛  منها  تتوب  أن  ينبغي  التي  الذنوب 

االستمرار يف سبل الظلم والعدوان.

فتوى )30/2( وظيفة الدين في التعامل مع الفيروسات والكوارث

�كورونا   فريوس  انتشار  حدث  من  ووظيفته  الدين  موقع  أين  السؤال: 
وتداعياته؟

العامل  عّم  قد  املتمثل يف »فريوس كورونا«  الكوين  إن هذا احلدث  اجلواب: 
كّله واستنفر مجيع الدول بام متلكه من قدرات مادية وصحية ملقاومته؛ وال شّك 
يف أّن جماهبة هذا الوباء يقتيض تسخري ما يمتلكه اإلنسان كّله من قدرات مادّية 
والتوّقي  املساعدة عىل جماهبة خطر »فريوس كورونا«  ومعنوّية، وللدين دور يف 

منه من خالل الوظائف اآلتية:
- إّن من أهم وظائف الدين تزويد اإلنسان بالطاقة اإليامنية التي ترشده إىل 
الشدائد بشجاعة ورباطة جأش؛ واإلنسان  بقّوة معنوّية جتعله جيابه  اخلري ومتّده 
قوّية،  والنفسّية  البدنّية  مناعته  تكون  أن  إىل  األمراض  مقاومة  أجل  من  حيتاج 
السكينة  يعيش حالة من  املريض  ُيقّرره األطباء واملختّصون، فكّلام كان  ما  وهو 
والطمـأنينة كان أقدر عىل التصّدي للمرض، مع رضورة األخذ بأسباب الوقاية 
والعالج بالتأكيد؛ ومن أسباب املناعة الصحّية العناية بالنظام الصّحي يف احلياة 
الدين  إليه  دعا  مما  هي  كّلها  الوقائية  العنارص  وهذه  ووقاية؛  وحركة  غذاء  من: 
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اهلل  يقول  اخلبائث.  وجتنب  الطيبات  من  باألكل  تعاىل  اهلل  أمر  فقد  عليه،  وحّث 
تعاىل مذّكًرا بام جاءت به مجيع الرساالت وأكّده النبي-  ملسو هيلع هللا ىلص- يف رسالته اخلامتة: 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  نثڄ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ڻمث  ]األعراف: 157[ قال ابن كثري يف تفسري الطيبات واخلبائث نقاًل 
عن بعض العلامء: )كل ما أحّل اهلل تعاىل، فهو طيب نافع يف البدن والدين، وكل 

ما حّرمه فهو خبيث ضار يف البدن والدين(.

- وإن من وظائف الدين أيًضا تأكيد العناية بالنظافة بكّل ما تعنيه وتشمله؛ 
وال عجب أن يكون الباب األّول يف الفقه اإلسالمي هو باب الطهارة التي تعّد 
املدخل األول إىل العبادة؛ وما جاء يف ذلك من أحكام الغسل، وترشيع الوضوء 
قبل  اليدين  نظافة  عىل  واحلث  اجلسم،  من  الظاهرة  األعضاء  بتنظيف  للصالة 
وتطييب  األسنان  لتنظيف  نبوي  )إرشاد  السواك  يف  والرتغيب  وبعده،  الطعام 
رائحة الفم بعود شجري رطب(، وما جاء يف السنة من األخذ بخصال الفطرة، 
منها جعل  الغرض  تعليامت صحية  كلها   .. والتلوث  التغرّي  الطعام عن  وحفظ 
ا يلتزم به اإلنسان يف حياته. يقول عليه الصالة والسالم فيام  النظافة سلوًكا عامًّ
أخرجه البخاري عن جابر ريض اهلل عنه: )أطفئوا املصابيح إذا رقدتم، وغّلقوا 
يمّر  لفظ مسلم: )ال  الطعام والرشاب( ويف  األبواب، وأوكوا األسقية، ومّخروا 

بإناء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إال نزل فيه من ذلك الوباء(.
ال شك يف أن هذه التعليامت الصحية هلا أثر كبري يف الوقاية من األمراض، 
التوجيهات  هبذه  يلتزم  عندما  واملؤمن  أيًضا،  الطبّية  الدوائر  إليه  تدعو  ما  وهو 
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ا، وهو مما يزيده  ا وُيامرس عماًل عباديًّ إنام هو يف الوقت ذاته ُيطبق ما ينفعه صحيًّ
حرًصا عىل ذلك.

- ومن التوجيهات الدينية التي جاء هبا الدين يف حال وجود األوبئة األخذ 
الصحيح  احلديث  يف  جاء  فقد  العدوى؛  انتشار  من  متنع  التي  الصحية  بالتدابري 
عن أسامة بن زيد- ريض اهلل عنه- عن النبي-  ملسو هيلع هللا ىلص- قال: )إذا سمعتم الطاعون 
بأرض، فال تدخلوها، وإن وقع بأرض، وأنتم فيها، فال خترجوا منها( متفق عليه، 
وهذا التوجيه النبوي يف حال وجود األوبئة ُيعّلم املؤمن املسؤولية يف املحافظة عىل 
نفسه من الرضر ومنعه من إيقاع الرضر بغريه؛ وقد جاء يف احلديث النبوي قوله 
الرشعّية: )ال رضر وال  قاعدة عامة لألحكام  الذي يضع  والسالم  الصالة  عليه 
»املنتقى رشح موطأ  املوطأ، وقد جاء يف رشح احلديث يف  رضار( رواه مالك يف 
مالك«: )الرضر هو ما لك فيه منفعة وعىل جارك فيه مرضة، والرّضار ما ليس فيه 
منفعة وعىل جارك فيه مرضة، ومعنى ذلكـ  واهلل علمـ  أن الرضر ما قصد اإلنسان 

به منفعة نفسه وكان فيه رضر عىل غريه، وأّن الرضار ما قصد به اإلرضار لغريه(.
املؤمنني  حّث  أيًضا:  »كورونا«  لوباء  التصدي  يف  الدين  وظائف  ومن   -
عىل أن يلتزموا بالتعليامت الصحية التي تصدرها اجلهات الرسمّية، حفاًظا عىل 
مفهوم  برتسيخ  إليه  يدعو  الدين  جاء  ما  وهو  اآلخرين؛  نفوس  وعىل  أنفسهم 
َعَلْيِه  اهلُل  َصىلهَّ  بِيِّ  النهَّ قول  وهو  السفينة؛  حديث  أّكده  الذي  اجلامعية،  املسؤولية 
ِ َوالَواِقِع ِفيَها، َكَمَثِل َقْوٍم اْسَتَهُموا َعىَل َسِفيَنٍة،  َم: „ َمَثُل الَقائِِم َعىَل ُحُدوِد اهللهَّ َوَسلهَّ
ِذيَن يِف َأْسَفِلَها إَِذا اْسَتَقْوا ِمَن  َفَأَصاَب َبْعُضُهْم َأْعاَلَها َوَبْعُضُهْم َأْسَفَلَها، َفَكاَن الهَّ
وا َعىَل َمْن َفْوَقُهْم، َفَقاُلوا: َلْو َأنهَّا َخَرْقَنا يِف َنِصيبَِنا َخْرًقا َومَلْ ُنْؤِذ َمْن َفْوَقَنا،  املَاِء َمرُّ
َوَنَجْوا  َنَجْوا،  َأْيِدهيِْم  َعىَل  َأَخُذوا  َوإِْن  مَجِيًعا،  َهَلُكوا  َأَراُدوا  َوَما  ُكوُهْم  َيرْتُ َفإِْن 
مَجِيًعا „ أخرجه البخاري.  وكذلك الشعور بالواجب يف درء هذا الوباء لكل من 
يملك قدرة عىل ذلك بمختلف الوسائل بحسب قدرات كل أحد، فعىل الطبيب 
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واملمرض أن يقوم بواجبه يف عالج املرىض، وعىل الباحث أن جيتهد يف الكشف 
عن األدوية واللقاحات الواقية، وعىل كل إنسان أن يساعد العاجزين وكبار السن 
أمواله للمساعدة يف  يتربع من  أن  املال  الذين حيتاجون إىل عون؛ وعىل صاحب 
البحث العلمي والعالج وسّد حاجات الناس، وأن يستحرض كل إنسان أن سعيه 
تعاىل؛ وقد جاء يف  اهلل  إىل  يتقرب هبا  التي  القربات  أعظم  الناس من  يف حوائج 
اهلل  إىل  الناس  أحّب  والسالم ملن سأله عن  الصالة  قوله عليه  الرشيف  احلديث 
حديث  ...احلديث(  للناس  أنفعهم  تعاىل  اهلل  إىل  الناس  )أحّب  له:  فقال  تعاىل 

حسن رواه ابن أيب الدنيا والطرباين وغريمها.
   إن ما ينزل بالناس من كوارث وابتالءات جيب أن يذكرهم باهلل وأن يسوقهم 
اهلل  قال  نزل هبم  ما  عنهم  يكشف  أن  إليه  والترضع  به،  واإليامن  إليه  العودة  إىل 
تعاىل: نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پمث، 

ائ  ائ  نثى   : تعاىل  قال  تعاىل،  اهلل  إىل  الترضع  طريق  هو  الرجعة  وطريق 
ېئمث   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 

)األنعام/ 43(.

فتوى )30/3( مدى مشروعية تعليق الصلوات في المساجد بسبب فيروس كورونا

�عىل   اجلسد  صحة  تقديم  عىل  ينص  ما  الرشيعة  يف  جاء  هل  السؤال: 
إقامة العبادات، وما الدليل من القرآن الكريم والسنة النبوية عىل تعليق 

الصلوات يف املساجد يف هذه الظروف؟
 اجلواب: لقد جاءت التعاليم اإلسالمية تدعو إىل احلفاظ عىل حياة اإلنسان 
التي جاء  العليا  القيم  األمر من مجلة  أذى، واعتربت ذلك  نفسه من كل  ومحاية 
الدين برتسيخها؛ وقد بلغت عناية الدين بحامية النفس اإلنسانية إىل حد أن القرآن 
الكريم قد أباح للمسلم يف حال اإلكراه أن يتلفظ بكلمة الكفر حفاًظا عىل نفسه 
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ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  نثچ  تعاىل:  فقال  القتل  من 
ڎ ڈ مث  ]النحل: 106[، وأباح للمريض واملسافر الفطر يف رمضان 

حفاًظا عىل النفس من املشقة الشديدة أو الرضر، فقال تعاىل: نثڄ ڃ ڃ 
الصور  تلك  يف  ما  رغم   ،]184 ]البقرة:  مث   ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
الصلوات  تعليق  أوىل  باب  من  يّصح  فإنه  ولذلك  واألكمل،  للعزيمة  ترك  من 
يف املساجد حفاًظا عىل األرواح واألنفس من نقل عدوى فريوس كورونا إليها، 

وتؤّدى الصلوات يف البيوت.
أّما األدلة عىل جواز ترك إقامة الشعائر يف املساجد يف هذه الظروف فباإلضافة 
إىل القواعد الرشعية املتفق عليها: كالرضر يزال، والرضورات تبيح املحظورات، 

واملشقة جتلب التيسري، يمكن االستدالل بام ييل:
َم: »اَل  َوَسلهَّ َعَلْيِه  اهلُل  بِيُّ َصىلهَّ  النهَّ َقاَل  ُهَرْيَرَة قال:  1. روى الشيخان عن َأيب 
ال  قد  كورونا  فريوس  حامل  أن  األطباء  جزم  وقد    ،» ُمِصحٍّ َعىَل  مُمِْرٌض  ُيوِرَدنهَّ 
تظهر عليه أّي أعراض ملدة طويلة؛ لذا فهو ينقل العدوي لكل من يقابله، وهو 
لتعدد  وتكراًرا  الصفوف،  يف  وتقارًبا  وخروًجا،  دخواًل  املساجد  يف  حيدث  ما 

الساجدين يف املوضع الواحد. 
َعَلْيِه  اهلُل  َصىلهَّ   ِ اهللهَّ َرُسوَل  َأنهَّ  َعْوٍف:  ْبُن  ِن  مْحَ الرهَّ َعْبُد  الشيخان عن  2. روى 
ا، َفاَل  َم َقاَل: »إَِذا َسِمْعُتْم بِِه بَِأْرٍض َفاَل َتْقَدُموا َعَلْيِه، َوإَِذا َوَقَع بَِأْرٍض َوَأْنُتْم هِبَ َوَسلهَّ
ُرُجوا ِفَراًرا ِمْنُه «، وإذا كان هذا مطلوًبا بشكل عام بني الدول واملناطق واملدن،  خَتْ
فمن باب أوىل يف التجمعات األصغر كاملساجد، واحلامية للجميع تفرض اإلغالق 

بالكلّية خاّصة مع وجود بدائل رشعية منصوص عليها للجمع واجلامعات. 
تغطية  عىل  الناس  حيمل  الذي  املطر  ألجل  اجلمعة  ترك  عىل  القياس   .3
نِِه يِف َيْوٍم َمِطرٍي : إَذا ُقْلت:  ِ ْبُن َعبهَّاٍس مِلَُؤذِّ رؤوسهم، ففي الصحيحني: َقاَل َعْبُد اهللهَّ
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ُبُيوتُِكْم.  وا يِف  اَلِة، َوُقْل: َصلُّ َتُقْل: َحيهَّ َعىَل الصهَّ َفاَل   ،ِ ًدا َرُسوُل اهللهَّ مهَّ َأْشَهُد َأنهَّ حُمَ
َلَقْد  َذلَِك ؟  ِمْن  َأَتْعَجُبوَن  َعبهَّاٍس :  اْبُن  َفَقاَل  َذلَِك،  اْسَتْنَكُروا  النهَّاَس  َفَكَأنهَّ  َقاَل : 
َفَعَل َذلَِك َمْن ُهَو َخرْيٌ ِمنِّي )يعني الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص (، وال شك يف أن خطر الفريوس 

ومشاّقه أعظم من مشقة الذهاب للصالة مع املطر.
ر الفقهاء أن اخلوف عىل النفس أو األهل أعذار تبيح ترك اجلمعة أو  4. قرهَّ
َقاُلوا:  ُعْذٌر  َباِعِه  اتِّ ِمْن  َيْمَنْعُه  َفَلْم  امْلَُناِدَي  َسِمَع  َمْن   «  : النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  اجلامعة؛ لقول 
َوَما اْلُعْذُر؟ َقاَل: َخْوٌف َأْو َمَرٌضأ«. أخرجه أبو داود والنسائي. وإذا كان كل من 
يسافر أو خيتلط بالناس اليوم خياف عىل نفسه وأهله من الفريوس فهو معذور يف 

التخلف عن اجلمعة أو اجلامعة. 

فتوى )30/4( صالة الجمعة في البيوت بمتابعة الخطبة عبر وسائل االتصال الشبكي

�اإلمام   يقدم  أن  وصورهتا  ُبعد،  عن  اجلمعة  صالة  جتوز  هل  السؤال:  
وبقية  شخصان،  أو  شخص  معه  مسجده، ويكون  منرب  عىل  من  اخلطبة 
الناس يتابعون اخلطبة من بيوهتم، ثم يصلون بصالة اإلمام وال يصلون 

الظهر بعدها؟
املبارش  البث  أو  التلفاز  أو  املذياع  البيوت خلف  اجلمعة يف  اجلواب: صالة 
أو غري ذلك من وسائل االتصال الشبكي ال جتوز، وال جتزئ عن صالة اجلمعة، 
وال ُتسقط صالَة الظهر عّمن صاّلها عىل هذا النحو، وهو ما انتهت إليه اهليئات 
واملؤسسات اإلفتائية املعارصة، وما أفتى به مجهور الفقهاء املعارصين يف هذه النازلة 
أو قبلها بعقود؛ ألّن صالة اجلمعة عبادة توقيفية تعبدية هلا صفة وهيئة رشعية ال 
تقع العبادة صحيحًة إال هبا، وقد دّل عىل تلك الصفة والرشوط واألركان ما ُنقل 
من القول والفعل النبوي منذ فرض اجلمعة إىل وفاة النبي  ملسو هيلع هللا ىلص، كام تواتر أداؤها 
أو تغيري، وأداؤها  النبوي إىل يومنا هذا دون تعديل  العهد  عىل تلك الصفة منذ 
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النبوية، واستحداث صورة  اهليئة  لتلك  مناقض  املذكورة  الصفة  البيوت عىل  يف 
جديدة لصالة اجلمعة يضاّد األمر النبوي ويبطل تلك الصالة، وُيستدل عىل عدم 

صحة صالة اجلمعة يف البيوت بسامع اخلطبة بوسائل االتصال الشبكي بام ييل:
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٱ  تعاىل:  قوله  أواًل:  
ڀ ڀ ڀ ڀ مث  ]اجلمعة: 9[، فهذا أمر من اهلل بالسعي للجمعة، وقد اتفق 
العلامء من أهل الفقه والتفسري عىل وجوب السعي للجمعة، والسعي ال يتحقق 
التي  الصحيحة  النبوية  األحاديث  وأيًضا  املذياع،  خلف  البيوت  يف  بالصالة 
كحديث  البيوت،  يف  أدائها  حال  يف  تتم  ال  وأحكام  هبيئة  اجلمعة  صالة  خّصت 
يوَم  ل  غسهَّ »من  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص-  اهلل-   رسول  سمعت  قال:  الثقفي  أوس  بن  أوس 
ر وابتكر، ومشى ومل يركْب، ودنا من اإلمام، واستمع،  بكهَّ اجلمعِة واغتسل، ثم 
وأنصت، ومل َيْلُغ، كان له بكلِّ خطوٍة خيطوها من بيتِه إىل املسجِد، عمُل َسَنٍة، أجُر 
صياِمها وقياِمها«. أخرجه أمحد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه بسند حسن، 
فكيف نحقق معاين التبكري واالجتامع والشعار إذا ُأديت الصالة يف البيوت خلف 

البث املبارش؟  
اتفاق  وبعد  مرعية،  ومقاصد  رشعية،  وصفة  هيئة  هلا  فريضة  اجلمعة  ثانًيا: 
أهل العلم أن فرض الوقت اجلمعة أو الظهر، فإهنم اختلفوا يف أهيام أصل واآلخر 
بدل منه، والراجح من أقوال العلامء أّن الظهر هو األصل واجلمعة بدل منه؛ ألّنه 
الظهر ُفرض يف اإلرساء، واجلمعة متأخر فرضها، فإذا تعّذر إقامة اجلمعة لعدم 
توفر رشائطها ُعدنا إىل األصل وهو الظهر، ومازال املسلمون يف كثري من املدن 
صالة  فُيقرصون  واجلامعات،  اجُلمع  مساجد  بني  يفرقون  اإلسالمّية  واألقطار 
اجلمعة،  يوم  الصغرية  املساجد  ويغلقون  الكبرية  اجلامعة  املساجد  عىل  اجلمعة 
لتحقيق معنى االجتامع والشعرية والعيد األسبوعي للمسلمني، وكّل هذا ينهدم 

إذا قلنا بصحة الصالة خلف املذياع ونحوه.
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البيوت خلف البث املبارش:  ثالًثا: من املآالت املرتتبة عىل صالة اجلمعة يف 
القضاء عىل روح الشعرية، والوصول إىل إبطال اجُلمع واجلامعات بالكلية سواء 
مع اجلائحة أو بعد زواهلا، فإذا صحت صالة اجلمعة خلف املذياع صحت صالة 
اجلامعة من باب أوىل، وهو ذريعة إلبطال أصل بناء املساجد وتعمريها، فيكفي 
الناَس يف كّل بلد مسجٌد صغرٌي واحٌد يسع اثنني مع اإلمام وبقية الناس يصلون 
الصالة خلف  منه  وأعجُب  املبارش،  البث  بمشاهدة  وأماكن عملهم  بيوهتم  من 
إمام احلرم عند احتاد الوقت بينهم وبني وقت الصالة يف احلرم، لتحصيل األجر 

املضاعف وهم يف البيوت.
رابًعا: اشرتط الفقهاء لصحة االقتداء يف الصالة: اجتامع املأموم مع اإلمام يف 
مكان واحد، وعلم املأموم بانتقاالت اإلمام عىل نحو ينفي االشتباه ويمنع جهل 
املأموم بحال إمامه، فإن وقع مل تصح صالته، كام اشرتط الفقهاء عدم الفصل بني 
املأموم واإلمام بفاصل كبري كجدار، أو هنر كبري جتري فيه السفن، أو حاجٍز يمنع 
وصول املأموم إىل إمامه لو قصد الوصول إليه، واالئتامم من البيوت بمتابعة البث 
املبارش وما ماثله خُيل هبذه الرشوط، ويمنع املقتدي من الوصول إىل إمامه، ويبطل 

الصالة عند مجهور الفقهاء لقوله  ملسو هيلع هللا ىلص: »إنام جعل اإلمام ليؤتم به“ متفق عليه.
أن نؤسس هذا  فإّما  الصفة  تلك  قلنا بصحة صالة اجلمعة عىل  لو  خامًسا: 
القول عىل الرضورة واالستثناء نظًرا للنازلة التي نزلت باملسلمني، أو نؤسسه عىل 
أصل املرشوعية، وال يصح اجلمع بينهام ألنه تناقض، والبناء عىل أحدمها باطل؛ 
أّما األول فألن الرضورة ال ُتغرّي األحكام فيام له بدل رشعي، واجلمعة بدهلا الظهر 
إذا تعذرت إقامتها أو مل تتحقق رشائطها فُيصار إليه، وأّما الثاين فألنه يفيض إىل 

استمرار العمل هبا بعد زوال الغمة، وهو ما مل يقل به أحد.
واملجلس يدعو األئمة واخلطباء يف أوروبا إىل القيام بدورهم يف وعظ الناس 
يشتبه  ال  نحو  عىل  األسبوع،  طوال  اجلمعة  موعظة  عن  وإغنائهم  وتذكريهم 
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بصالة اجلمعة وال يقلل من هيبة الشعرية ومكانتها يف نفوس املسلمني ومن ذلك: 
تسميتها خطبة اجلمعة، أو تقديمها من عىل املنرب، أو سبقها بأذان. 

فتوى )30/5( صالة الجمعة في البيوت

�السؤال: هل يمكن نظًرا  لتعليق الصلوات يف املساجد يف هذه الظروف  
أن ُتصىلىَّ اجلمعة بمجموعة من ثالثة أو أكثر يف املنزل أو مكان العمل، 
حيث يؤّمهم أحدهم فيخطب ويصلون اجلمعة ركعتني؟ أم أنه ال جتوز 

صالة اجلمعة إال يف املساجد؟
املذكورة ال جتوز رشًعا، وال  الصفة  البيوت عىل  اجلواب: صالة اجلمعة يف 
النفس  عىل  حفاًظا  البيوت  لزوم  هو  رشًعا  والواجب  هبا،  اجلمعة  فرض  َيسقط 
والغري، وصالة الظهر بدل اجلمعة مهام طال الوقت؛ ألّن الرخصة عند االستثناء 
اإلسالمي،  العامل  يف  الفتوى  دور  به  أفتت  ما  وهو  سببها،  بقي  ما  حكمها  يبقى 
وما قال به أغلب الفقهاء املعارصين، وُيستدل عىل عدم صحة صالة اجلمعة يف 

البيوت بام ييل:
أواًل: األصل يف صالة اجلمعة التعبدّية والتوقيفية، قال النبي  ملسو هيلع هللا ىلص ـ »صلوا 
كام رأيتموين أصيل«، وقد صىّل النبّي-  ملسو هيلع هللا ىلص- اجلمعة عىل هيئة وصفة خمصوصتني، 
َتَركها يف  إىل اجلمعة، كام  بالسعي  أمٍر  الكريم من  القرآن  ُأمجل يف  ما  بفعله  وبنيهَّ 
أحواٍل أخرى مع القدرة عىل أدائها يف البيوت، وال ُيتصور رشًعا أن يرتكها وهو 
خماطٌب هبا، كام مل يثبت عنه-  ملسو هيلع هللا ىلص-  وال عن الصحابة الكرام، وال عّمن بعدهم، 
أهّنم صلوها عىل غري هيئتها وصفتها الرشعية التعبدية ولو مّرة مع إمكان ذلك، 
اجلمعة،  يوم  مساجدهم  لون  يعطِّ ملسو هيلع هللا ىلص-  النبّي-   زمن  يف  العوايل  أهل  كان  وهلذا 
للصالة يف مسجد النبي صىل اهلل عليه وسل،م ومل ُيؤذن هلم يف إقامتها يف بيوهتم 

أو مساجدهم.
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ثانًيا: إّن اجلمعة شعرية من شعائر اهلل، وكوهنا شعرية فهذا يقتيض إظهارها 
رُشط  هلذا  لذلك،  مناٍف  البيوت  يف  وصالهتا  الناس،  ليحرضها  هبا  واإلعالم 
املسلمني عند من مل يشرتط هلا  هلا األداء يف مكاٍن معلوم خمصص لصالة مجاعة 

املسجدية، وبه يتحقق أعظم مقاصد اجلمعة وهو اجتامع املسلمني. 
ثالًثا: القول بجواز صالة اجلمعة يف البيوت يتخرج عىل رأي احلنفية يف العدد 
الذي تنعقد به اجلمعة، وال يصّح التخريج عليه إال بتحقيق بقية رشوط احلنفية 
كرشطهم أن تؤّدى بإذن عام يستلزم االشتهار بإقامتها يف مكان بارز معلوم لكل 
الناس مع فتح األبواب للقادمني إليه، وهو ما ال يتحقق يف البيوت بحال، كذلك 
فإن تصحيح صالة اجلمعة يف البيوت يقوم عىل تلفيق بني املذاهب الفقهية ال يتفق 
مع رشوط أّي مذهب وصالة اجلمعة عليه، وينتهي إىل صورة تلفيقية مرفوضة 

عند علامء األصول. 

النبي  ملسو هيلع هللا ىلص: »من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد« رواه  رابًعا: قول 
األوبئة  ومع  التاريخ  يف  يقع  مل  حمدث  قوٌل  البيوت  يف  اجلمعة  وصالة  الشيخان، 
والطواعني، وليس نازلة جديدة تستوجب اخرتاع صورة حمدثة لصالة اجلمعة مل 
إيقاف اجُلمع واجلامعات غري مرة يف تاريخ اإلسالم، ومل  يقل هبا أحد، فقد وقع 
النبوي وما بعده، ومن  العهد  بإقامة اجلمعة عىل غري ما قامت عليه يف  يقل أحد 
َعِظْياًم بِِمرْصَ  الَقْحُط  َوَكاَن  وقائع إيقاف اجلمع واجلامعات ما ذكره الذهبي قال: 
باَِل  املََساِجُد مغلَقة  َبِقَيت  َحتهَّى  بُقْرُطَبة  ِمْثله  َوَباٌء  َواَل  َقْحٌط  ُعِهَد  َوَما  َوَباأَلْنَدُلس 
وع الَكبرِْي. سري أعالم النبالء )13/ 438(، واملقريزي قال:  َي َعام اجْلُ ُمَصلٍّ َوُسمِّ
ة  َوَبطَلت األفراح واألعراس من َبني النهَّاس َفلم يعرف َأن أحدا عمل َفرحا يِف ُمدهَّ
امْلوضع  يِف  َوَبِقي  َمَواِضع  ة  عدهَّ من  َذان  اأْلَ وتعطل  غناء.  َصوت  سمع  َواَل  الوباء 
امْلَْشُهور بَِأَذان َواِحد، وغلقت َأكثر امْلََساِجد والزوايا. السلوك ملعرفة دول امللوك 
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)4/ 88(، ويف سنة 827ه يقول ابن حجر: ويف أوائل هذه السنة وقع بمكة وباء 
عظيم بحيث مات يف كل يوم أربعون نفًسا، وحرص من مات يف ربيع األول ألًفا 
اثنني وبقية األئمة  املقام مل يصل معه يف تلك األيام إال  وسبعامئة، ويقال إن إمام 

بطلوا، لعدم من يصيل معهم. إنباء الغمر بأبناء العمر )3/ 326(.  
ملعنى  حتقيًقا  الواحد؛  البلد  يف  اجلمعة  تعدد  الفقهاء  مجهور  َيمنع  خامًسا: 
االجتامع والتالقي، وتكثريها بكثرة املساجد يناقضه، وقد أفرد الشيخ تقي الدين 
السبكي املسألة برسالة خاصة سامها: }االعتصاُم بالواحد األحد من إقامة مجعتني 
ح القوَل بعدم جواز تعّدد اجلمعة إال للحاجة، ثم قال:«وأما ختيل  يف بلد{، ورجهَّ
من  فهذا  احلاجة،  عدم  عند  املساجد  كل  يف  جيوز  اجلمعة-  تعدد  -أي  ذلك  أن 
يقول  عساه  .فامذا   180/1 السبكي  فتاوى  اإلسالم«  دين  يف  بالرضورة  املنكر 
عن تعّددها يف البيوت؟ وإذا كان الفقهاء يمنعون تعّدد اجلمعة يف البلد الواحد 
دها يف  رغم أدائها يف املسجد، وبحضور اإلمام والعدد الكثري، فهل جُيوزون تعدهَّ
ًدا ال حُيىص حتى يبلغ اآلالف يف البلد الواحد؟  البيوت دون إمام وبثالثة أفراد تعدهَّ

وهل ُيقبل عقاًل أن تقام عرش مجعات أو يزيد يف بناية واحدة؟ 
سادًسا: بناُء القول باجلواز عىل أصل الرضورة ال يصح؛ ألّن رشط الرضورة 
أن يكون املكلف خماطًبا هبا، والصحيح سقوط التكليف هبا بسبب عذر اجلائحة 
بل تسقط بام دونه من األعذار كاملطر، ومن مآالت القول بإقامة اجلمعة يف البيوت 
مداومة الناس عليها بعد زوال اجلائحة واستهانتهم بالذهاب إىل املساجد، خاصة 
س قوله عىل اجلائحة، وإنام عىل أقوال  أّن من قال بجوازها من املعارصين مل يؤسِّ

فقهّية عامة تصدق عىل األحوال واألوقات كّلها. 
سابًعا: فاَضَل العلامء بني اجلمعة وبني يوم عرفة، وما ذاك إال ملا جيمعهام من 
آَكِد ُفُروِض  ِمْن  تِي ِهَي  الهَّ ُمَعِة  اجْلُ االجتامع والدعاء حتى قال ابن القيم: »َصاَلُة 
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ِفيِه  َتِمُعوَن  جَيْ َمٍع  جَمْ ُكلِّ  ِمْن  َأْعَظُم  َوِهَي  امْلُْسِلِمنَي،  اِمِع  جَمَ َأْعَظِم  َوِمْن  اإْلِْساَلِم، 
َمِع َعَرَفة« فهل يصح أن تكون فريضة هبذه املنزلة تؤّدى بثالثة  َوَأْفَرُضُه ِسَوى جَمْ

أفراد يف البيوت؟ 
إّن صالة اجلمعة بصورهتا ورشائطها املعروفة من مفاخر اإلسالم ومن نِعم 
اهلل عىل املسلمني، وقد ذكر ابن القيم يف كتابه زاد املعاد أّن صالة اجلمعة خّصت 
عن غريها من الصلوات بثالٍث وثالثني خاصّية كاالجتامع، والعدد املخصوص، 
واشرتاط اإلقامة، وغريها، وتصحيح صالهتا يف البيوت يفّوت هذا االمتياز وتلك 
اخلصائص للجمعة، فعىل األئمة وعموم املسلمني أن يتمسكوا بصفتها وصورهتا 
الرشعية، وأن ال يبدلوها بصوٍر أخرى ما قَصَدها وال عناها الفقهاء اأُلَول بحال، 

عه. ه اهلل، وتضيِّق ما وسهَّ وهي اجتهادات ُتعرّس ما يرّسَ

فتوى )30/6( الذهاب إلى المسجد في مدينة لم تسجل بها إصابات بكورونا

�بفريوس   إصابات  تسجيل  عن  اآلن  حتى  مدينتي  يف  يعلن  مل  السؤال: 
كورونا، ومل يصدر قرار بإغالق مسجدنا، وكام يقول األطباء قد يوجد 
مصابون ونحن ال نعلم، حيث ال تظهر عليهم األعراض فهل أمتنع عن 

الذهاب إىل املسجد يف هذه احلالة؟ 
اجلواب: األصل هو االلتزام بقرار السلطات واملنظامت الصحية يف مدينتك، 
فإذا كانت حركة احلياة طبيعية ومل تسجل إصابات ومل يصدر قرار بمنع التجمعات 
الصحية يف  املنظامت  تتابع  أن  املسجد، وعليك  إىل  الذهاب  فال حرج عليك يف 
ظهًرا  اجلمعة  فيه:  صالتك  وتؤّدي  بيتك  تلزم  التجمعات  منعت  فإذا  بلدك، 
والصلوات اخلمس مجاعًة مع أهل بيتك، وجيب أن تعلق الصلوات يف املساجد 
يف هذه احلالة حفاظا عىل أرواح الناس لقوله تعاىل: نثۀ ۀ ہ ہ ہ مث  

]البقرة: 195[ 
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فتوى )30/7(  صالة الجماعة بمسافة متر بين المصلين

�السؤال: بعد انتشار فريوس كورونا انترشت صورة لصالة اجلامعة يف بعض  
عن  املصلني  ُتباعد  أن  وهي  استمرارها،  عىل  الناس  من  حرًصا  املساجد 
بعضهم بمسافة مرت أو يزيد جتنًبا للعدوى، فام حكم الرشع يف تلك الصالة؟ 
اجلواب: اأَلْوىل يف هذه الظروف إيقاف الصلوات يف املساجد وأدائها يف البيوت؛ 
فإّن صالة اجلامعة سّنة مؤكدة، واحلفاظ عىل أرواح الناس واجب، وال يقبل تقديم 
السنة عىل الواجب، والصالة عىل الصفة املذكورة تكلهَّف وتعقيد ألمر يرّسه اهلل، كام 
أهّنا ُتناقض روح صالة اجلامعة، وهتدم نصوصها اآلمرة بالتقارب ورص الصفوف، 
من  الناس  حيمي  ال  اإلجراء  هذا  أّن  عىل  الصف.  خلف  املنفرد  صالة  عن  والناهية 
العدوى، حيث خيتلطون ببعضهم دخواًل وخروًجا من املساجد، وسجوًدا يف املوضع 
االلتزام  عىل  عنواًنا  املساجد  تكون  أن  وجيب  فتحها،  عند  لألبواب  وملًسا  الواحد، 

بالنظم والقوانني والتحوط يف احلفاظ عىل أرواح الناس ال العكس. 

فتوى )30/8( العبادة الجماعية في أوقات معينة لرفع البالء

�السؤال: انترشت دعوات عىل مواقع التواصل االجتامعي لتحديد أوقات  
أو ساعات  للقيام  ليلة  أو  للصيام  يوم  البالء، كتحديد  بنّية رفع  للعبادة 

لالستغفار، فهل ُيرشع ذلك أم ُينهى عنه لبدعيته؟
والدعاء  الصالة  إىل  هرع  رُضٌ  به  نزل  أو  أمٌر  فزعه  إذا  املسلم  اجلواب: 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  نثى  تعاىل،  هلل  والترضع 
تعاىل  اهلل  صىل  النبي  قال  وكام   ]43 ]األنعام:  مث   ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
عليه وسلم: »إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل ال ينخسفان ملوت أحد وال 
أّن  البخاري، وكام  فادعوا اهلل وكربوا وصلوا وتصدقوا«  رأيتم ذلك  فإذا  حلياته 
الوباء وسائر  آيتان من اهلل تعاىل تداّلن عىل قدرته، كذلك  اخلسوف والكسوف 
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األمراض كّلها آيات من اهلل تعاىل، وكام أّن اإلنسان مأمور باملسارعة إىل الصالة 
الصالة  إىل  املسلمني  ودعوة  وغريه،  الوباء  يف  إليه  بالرجوع  مأمور  كذلك  فيهام 
واالستغفار والدعاء اخلالص يف مثل هذه املصائب مرشوع وهو ما أمر به القرآن 
الكريم:  نثۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ مث  ]سورة البقرة، 
 . مث  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  نثۇئ   .]45/2
التداعي والتوايص لتحديد  البقرة، 153/2[، وال يوجد نص يمنع من  ]سورة 
يف  معني  وقت  التزام  أن  األصول  علامء  قرر  وقد  البالء،  رفع  بنية  للعبادة  وقت 
العبادات املطلقة كقيام الليل والذكر والدعاء مرشوع، إن كان الباعُث عليه عدم 

اعتقاد فضل خاص للعبادة هبذه الصورة.
ومن النصوص الفقهية الدالة عىل املرشوعية قول الفقيه احلنفي عيل القاري: 
»وكذا يصلون فرادى عند حصول الضوء القوي بالليل، وعند انتشار الكواكب، 
وعند حصول الظلمة القوية بالنهار، وعند حصول الريح الشديدة، والزالزل، 
العدو«.  الدائمني، وعموم األمراض، واخلوف من  والصواعق، والثلج واملطر 
)فتح باب العناية لعيل القارئ، 348/1(، وذكر املؤرخ شمس الدين حممد بن 
املسمى  كتابه  يف  780هـ(  بعد  )تويف  الشافعي  الدمشقي  القريش  الرمحن  عبد 
كبري  طاعون  حدث  أنه  بالطاعون«:  يتعلق  ما  بيان  يف  املحزون  القلب  »شفاء 
النهار،  الليل وصوم  إحياء  به عىل خري عظيم من  الناس  فـ»كان  سنة 764هـ، 

والصدقة والتوبة«.
فتوى )30/9( تعجيل إخراج الزكاة للمساجد والمراكز اإلسالمية في أوروبا

�السؤال: ما حكم تعجيل الزكاة للمساجد واملراكز اإلسالمية يف أوروبا  
بسبب احلاجة الشديدة بعد جائحة كورونا؟

حاجة املساجد  حسب  أكثر  أو  لعام  الزكاة  إخراج  تعجيل  جيوز  اجلواب: 
واملراكز اإلسالمية يف أوروبا، ما بلغ املال نصاًبا، وإن مل حيّل عليه احلول، والقول 
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أهل  وأكثر  الفقهاء،  مجهور  رأي  هو  معتربة  ملصلحة  حوهلا  قبل  الزكاة  بتعجيل 
باحلديث  استدلوا  وقد  وافقهم،  ومن  واحلنابلة،  والشافعية،  كاحلنفية،  العلم 
احلسن الذي رواه الرتمذي، عن عيل بن أيب طالب كرم اهلل وجهه: »أنهَّ العبهَّاس 
قبل  ريض اهلل عنه سأل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم يف تعجيل صدقته 
ص له يف ذلك«، وألّنه حق مايّل جعل له أجل ترّفًقا باملزّكي، فجاز  ، فرخهَّ أن حتلهَّ

تعجيله قبل أجله قياًسا عىل الدين.
واملساجد واملراكز اإلسالمية يف أوروبا تعتمد عىل تربعات املسلمني ونفقاهتم 
ا رئيًسا، وبعد إغالق املساجد بسبب فريوس كورونا توقفت التربعات، وما  رافًدا ماليًّ
البنايات  املوظفني ومرصوفات  املالية لدفع رواتب  املساجد واملراكز  توقفت حاجة 
املالّية،  وضعيتها  بسبب  التام  باإلغالق  مهّددة  املساجد  بعض  إّن  بل  ولوازمها، 
املايل  بتثبيت دعمهم  بواجبهم  القيام  إىل  أوروبا  املسلمني يف  يدعو عموم  واملجلس 
املنتظم للمراكز اإلسالمية من تربعاهتم وصدقاهتم غري الزكاة، فهذا واجب الوقت، 
أّن املساجد واملراكز اإلسالمية  البالء والوباء، وال خيفى  والصدقة من أسباب رفع 
ز املجلس  يف أوروبا متثل الوسيلة األعظم حلفظ الدين عىل مسلمي أوروبا، وقد جوهَّ

األورويب لإلفتاء والبحوث يف فتوى سابقة دفع الزكاة لصالح هذه املراكز. 

فتوى )30/10( الدعاء لغير المسلمين بالشفاء

�السؤال: ما حكم الدعاء لغري املسلمني بالشفاء؟ 
بأخالق  التعامل  أّن  مفاده  خاطئ  تصّور  املسلمني  بعض  لدى  اجلواب: 
اإلسالم يكون بني املسلمني فقط، وهذا خمالف للفهم اإلسالمي الصحيح؛ ألّن 
أخالق اإلسالم تطّبق مع الناس كّلهم كام قال النبي  ملسو هيلع هللا ىلص: »وخالق الناس بخلق 
حسن«، رواه الرتمذي، والتعامل اإلنساين من الدعاء لغري املسلمني والرمحة هبم 
ومساعدهتم بشّتى الصور هو تعامل مرشوع، بل مأجور عليه من اهلل تعاىل إن شاء 



فتاوى العلماء حول فيروس كورونا68

اهلل، والدعاء نوع من أنواع الرّب، ونحن مأمورون به، بنص كتاب اهلل وسنة رسول 
اتفق العلامء عىل جواز الدعاء لغري املسلمني بالصحة ألبداهنم  اهلل-  ملسو هيلع هللا ىلص- وقد 
والشفاء ألمراضهم، فعن أنس بن مالٍك ريض اهلل عنه، عن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص قال:« ال 
يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه«؛ رواه البخاري ومسلم، واملراد هو 
األخوة العامة التي تشمل املسلم وغري املسلم، فكام حيب املسلم الصحة والشفاء 
الصاحلني:   لطرق رياض  الفاحلني  دليل  املسلم، جاء يف  لنفسه حيبها ألخيه غري 
وقال ابن العامد: األوىل أن حيمل عىل عموم األخوة، حتى يشمل الكافر فيحّب 

ألخيه الكافر ما حيبُّ لنفسه.

ر من المصابين بكورونا فتوى )30/11( التنمُّ

�ر واالشمئزاز من املصابني بالكورونا وذوهيم ؟  السؤال: ما حكم التنمُّ
ر أو االشمئزاز من شخص مصاب بالكورونا  اجلواب: ال جيوز رشًعا التنمُّ
فإن  أو مكروب،  ما هو إال مبتىل  الباليا  ببلية من  بلية أخرى، واملصاب  بأّي  أو 
رأيت وقد عافاك اهلل من هذه البلية فام عليك إاّل أن حتمد اهلل تعاىل، فقد روى أبو 
ْمُد  هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص قال:« َمْن َرَأى َصاِحَب َبالٍء َفَقاَل : احْلَ
َلنِي َعىَل َكثرٍِي مِمهَّْن َخَلَق َتْفِضياًل إاِل ُعويِفَ ِمْن  ِ الهَِّذي َعاَفايِن مِمهَّا اْبَتالَك بِِه ، َوَفضهَّ هلِلهَّ
َما َكاَن َما َعاَش( رواه الرتمذي بسند حسن. وقد يكون املبتىل  اْلَباَلِء َكائًِنا  َذلَِك 
أعىل منزلة عند اهلل من املعاىف كام ورد يف احلديث : قال  ملسو هيلع هللا ىلص: )إِنهَّ اْلَعْبَد إَِذا َسَبَقْت 
ُ يِف َجَسِدِه َأْو يِف َمالِِه َأْو يِف َوَلِدِه ،  َيْبُلْغَها بَِعَمِلِه - اْبَتاَلُه اهللهَّ مَلْ  َمْنِزَلٌة -   ِ َلُه ِمْن اهللهَّ
ِ َتَعاىَل(  رواه أبو داود  تِي َسَبَقْت َلُه ِمْن اهللهَّ ُه َعىَل َذلَِك َحتهَّى ُيْبِلَغُه امْلَْنِزَلَة الهَّ َ ُثمهَّ َصربهَّ
بسند صحيح، فمن استطاع أن يعني املبتىل، وأن خيفف عن املريض، وأن يساعد 
كبار السن  فال يقرص يف املسارعة إليها، ألّن هذا مما جيعله حمبوًبًا عند اهلل تعاىل؛ 
روى عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام أن رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص قال:«) أحب الناس إىل 
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اهلل أنفعهم للناس( حديث حسن. 
ي املطلوب عند نازلة الوباء يف جمال خمالطة الناس وتغري  وهناك فرق بني التوقهَّ
يّتخذ  املريض  هذا  مثل  يعالج  الذي  فالطبيب  املصاب،  الرجل  املرء جتاه  سلوك 
لكّنه ال  للفحص والعالج،  املريض  الوقائية كّلها عندما يقرتب من  اإلجراءات 
املصاب،  جتاه  املرء  سلوك  يكون  أن  جيب  وهكذا  عليه،  يتّسخط  وال  يستقبحه 
فهو إن مل يستطع مساعدته، فعىل األقل يدعو له بالشفاء وخياطبه بلطف وإكرام، 

ويدخل عليه الرسور ولو ببسط الوجه وانرشاح الصدر عند اللقاء. 

فتوى )30/12( الرقية من الوباء

�السؤال: هل تصح الرقية الرشعية من الوباء؟ 
تقاليد وممارسات ليست  ثته  لوهَّ إّن ما يسّمى »الرقية الرشعّية«  قد  اجلواب: 
رشعّية، بل هي مضاّدة للرشع ومقاصده، فليحذر الناس من مثل هذه الرقى أشد 
أفسدوا دين اهلل تعاىل،  الذين  الراقني والعّزامني  احلذر، ويتجّنبوا االختالف إىل 

واستغلوا عقول الضعفاء وظروف املبتلني أسوأ استغالل.
اتباع  هي  عاّمة  بصفة  األمــراض  يف  بل  الوباء  يف  الصحيحة  والطريقة 
عىل  فيتحّتم  فيها،  املتخّصصني  األطباء  إرشادات  ضوء  يف  املعتادة  اإلجراءات 
املسلمني وغريهم من سائر البرش يف هذا الوباء املتفيش اآلن أن يتقّيدوا بإرشادات 
خرباء الصحة وتعاليم احلكومات املسؤولة عن رعاية شؤون مواطنيها، والرقية 
الرشعّية دعاء وترضع إىل اهلل بالشفاء، واألصل فيها أن يقوم هبا اإلنسان لنفسه 

خاصة يف أوقات األوبئة والطواعني. 
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فتوى )30/13( الخروج من المنزل في مناطق الحجر

�السؤال: ما حكم اخلروج من املنزل لغري حاجة يف مناطق احلجر؟ 
بعضهم  الناس  باحتكاك  يتفّشى  الوباء  هذا  أّن  أحد  عىل  خيفى  ال  اجلواب: 
ووفاة  باملرض،  ا  جدًّ كبري  عدد  ابتالء  إىل  يؤّدي  ثّم  ومن  كبرية،  برسعة  ببعض 
يف  الناس  فليعتكف  آثاًم،  بل  خمطًئا  كان  ذلك  من  شيًئا  تعّمد  من  وكّل  بعضهم، 
إاّل حلاجات قاهرة، وليتوّخوا االبتعاد عن غريهم عىل  بيوهتم وال خيرجوا منها 
النحو الالزم، ونخشى أن تكون خمالفة ذلك ممن تأكد من إصابته بالفريوس يف 

درجة القتل شبه العمد إذا تسبب بخروجه يف موت أحد.

فتوى )30/14(  االنتقال والسفر في مناطق الوباء

� السؤال: ما حكم االنتقال والسفر من وإىل مناطق الوباء؟ 
القاتلة  الفريوسات  أحد  هو   Covid- 19 املسمى  كورونا  فريوس  اجلواب: 
والتهَّامس  بأشكال االختالط  إىل غريه  به  انتقاهلا من شخٍص مصاب  اّلتي يمكن 
تعاىل  واهلل  بسببه  للموت  اإلنسان  وتعرض  الوباء  نقل  يسبب  قد  مما  املختلفة، 

ڇ  چ  چ  چ  چ  نثڃ   )195 )البقرة:  مث   ہ  ہ  ہ  ۀ  نثۀ  يقول  
ڇ ڇ ڇ مث  )النساء : 29(، كام جاءت األحاديث عن النبّي- صىّل اهلل عليه 
أو اخلروج منها.  الطاعون  الدخول إىل أرض وقع هبا  املسلم عن  بنهي  وسّلم- 
روى البخاري، ومسلم عن عبد الرمحن بن عوف ريض اهلل عنه أّنه قال : َسِمْعُت 
َم َيُقوُل: )إَِذا َسِمْعُتْم بِِه ]يعني : الطاعون[ بَِأْرٍض  ُ َعَلْيِه َوَسلهَّ ِ َصىلهَّ اهللهَّ َرُسوَل اهللهَّ
هذه  ومن  ِمْنه(  ِفَراًرا  ُرُجوا  خَتْ َفاَل  ا  هِبَ َوَأْنُتْم  بَِأْرٍض  َوَقَع  َوإَِذا   ، َعَلْيِه  َتْقَدُموا  َفاَل 
األدلة ُيعلم عدم جواز الدخول أو اخلروج من وإىل األماكن التي نزل هبا الوباء 
حفاًظا عىل النفس التي هي مقصد من مقاصد الرشيعة، والواجب عىل املسلم أن 
يلتزم بقرار السلطات الرسمية واملنظامت الصحية يف بلده، وال خيرج من بيته إال 
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للرضورة متقيًدا عند خروجه بقوانني احلجر ومتطلبات الوقاية والسالمة، وقد 
ثبت يف احلديث الصحيح أّن واجب الوقت يف أزمنة الطواعني هو لزوم البيت، 
َم عن الطاعوِن،  فعن عائشة أم املؤمنني قالت: سألُت رسوَل اهللِ صىلهَّ اهلُل عليه وسلهَّ
َم: “أنهَّه كان َعذاًبا َيبَعُثه اهلُل عىل َمن َيشاُء،  ين رسوُل اهللِ صىلهَّ اهلُل عليه وسلهَّ فأخرَبَ
فجَعَله َرمحًة للُمؤِمننَي، فليس ِمن َرُجٍل َيَقَع الطاعوُن فَيمُكُث يف َبيتِه صابًِرا حُمَتِسًبا 

هيِد. رواه أمحد. َيعَلُم أنهَّه ال ُيصيُبه إالهَّ ما َكَتَب اهلُل له إالهَّ كان له ِمثُل أْجِر الشهَّ

فتوى )30/15( المصافحة والمعانقة في زمن األوبئة

�السؤال: ما حكم املصافحة واملعانقة يف زمن األوبئة وخوف انتقال العدوى؟ 
)إن  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي   لقول  السنة  من  أخاه  املسلم  لقاء  عند  املصافحة  اجلواب: 
البزار  رواه  الشجر.(  ورق  يتحات  كام  خطايامها  حتاتت  أخاه  صافح  إذا  املسلم 
بسند صحيح، وأّما إذا كانت املصافحة واملعانقة سبًبا النتقال العدوى، وهذا ما 
أّكده األطباء وأهل االختصاص، فإن املصافحة واملعانقة تصري حمرمة؛ للقواعد 
الرشعية املقررة ال رضر وال رضار، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، وقد 
امتنع النبي  ملسو هيلع هللا ىلص عن مصافحة رجل جمذوم يف وفد ثقيف قائاًل: ارجْع فقد بايعتك، 

وال شّك يف أّن خطر انتقال عدوى الفريوس أكرب من اجلذام. 

فتوى )30/16( المسؤولية عن موت شخص بسبب العدوى

�العدوى   ونقلت  كورونا  بفريوس  مصاًبا  كنت  أّنى  ثبت  لو  السؤال: 
لغريي، فهل يعّد رشوًعا يف قتل، أو قتل خطأ، وما الذي جيب عيّل رشًعا؟ 
اجلواب: جيب عىل اإلنسان أن يأخذ مجيع التدابري التي جيب اختاذها للحفاظ 
فيجب  بالفريوس  مصاب  أّنه  يعرف  اإلنسان  كان  فإذا  واآلخرين،  نفسه  عىل 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   ألّن  تعاىل؛  اهلل  أمام  حماسًبا  آثاًم  يكون  وإاّل  الناس  عن  يبتعد  أن  عليه 
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قال: »إذا سمعتم بالطاعون بأرض فال تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم هبا فال 
خترجوا منها«. البخاري، وهذا أمر واألمر املطلق يفيد الوجوب، وقد أفتى بعض 
فقهاء احلنفية يف شخص مصاب بالطاعون وهو يعلم وقد خالف احلجر يف أيام 
الطاعون فسافر ونقل العدوى لشخص آخر فامت، أّنه قتل بالتسّبب وجتب الدية 
عىل العاقلة، أّما إذا أخذ املصاب االحتياطات الطبية الالزمة لعدم نقل العدوى 
لغريه، ورغم ذلك انتقلت وأّدت إىل موت شخص فال يشء عليه، لقوله تعاىل:  

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  نثہ 
ڭ ڭ مث  ]األحزاب: 5[.  

فتوى )30/17( تخزين السلع ورفع األسعار

�   السؤال: ماحكم ختزين السلع الغذائية فوق احلاجة ورفع األسعار من  
قبل التجار؟

اجلواب: األصل أن يقترص املسلم يف تسّوقه عىل حاجاته املعتادة، وأن يقتصد 
السلع  املبالغة يف ختزين  فإّن  واألوبئة؛  األزمات  أوقات  اإلمكان خاصة يف  قدر 
الغذائية فوق احلاجة يؤّدي إىل اإلرضار باحتياجات اآلخرين، كام ينرش اخلوف 
الناس، ويساهم يف رفع األسعار، وال جيوز للتاجر املسلم  الغذاء بني  من نقص 
ثمنها،  لرفع  انتظاًرا  السلع  ختزين  أو  األسعار،  برفع  الناس  حاجات  يستغل  أن 
فقد هنى النبي  ملسو هيلع هللا ىلص عن االحتكار فقال: )ال حيتكر إال خاطئ( قال اإلمام  النووي 
رمحه اهلل تعاىل: قال أهل اللغة: )اخلاطئ (: هو العايص اآلثم، وقال: قال العلامء: 
واحلكمة يف حتريم االحتكار دفع الرضر عن عامة الناس، ويف أوقات األزمات 

جيب أن جيّسد املسلم خلق اإليثار ال األثرة، والرمحانية ال األنانّية. 
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فتوى )30/18( األولى بالتقديم في العالج عند التزاحم

�وقلة   املرىض  كثرة  ظل  يف  املسلمون  األطباء  نحن  نفعل  ماذا  السؤال: 
أجهزة التنفس الصناعي؟ مثاًل: عندما نكون أمام مريضني: األول ُيرجى 

شفاؤه والثاين: من الصعب شفاؤه لتدهور حالته الصحية. 
اجلواب: عىل األطباء املسلمني االلتزام بالنظم واللوائح الطبية يف املشايف التي 
الطبّية واألخالقّية  املعايري  أن حيّكموا  إليهم عليهم  األمر  ُوِكل  فإن  يعملون هبا، 
جاء  مريض  لصالح  هبا،  يعالج  مريض  عن  األجهزة  نزع  جيوز  وال  واإلنسانّية، 
َيعد له جمال إال الختيار  الطبيب حائًرا بني مريضني بحيث مل  إذا كان  أّما  بعده، 
أحدمها، فُيقّدم األسبق إاّل إن كان ميؤوًسا من شفائه، ومن حيتاج إىل  اإلسعاف 
الطبي العاجل عىل من تسمح حالته بالتأخر، ومن ُيرجى شفاؤه عىل من ال ُيرجى، 

وذلك بغلبة الظن والتقدير الطبي.

فتوى )30/19(  أحكام الجنائز في ظل أزمة كورونا

�كورونا   وباء  تفيش  جّراء  من  اليوم  البرشّية  به  متّر  ما  خيفى  ال  السؤال: 
املستجد من كثرة األمراض واألموات وما ترتب عىل انتشاره من قوانني 
وإجراءات ،كادت احلياة معها أن تتوقف ،حيث أغلقت الدول حدودها، 
واملستشفيات   ، انقطعت  أو  حدودها  أدنى  إىل  انخفضت  واملواصالت 
امتألت باملصابني حتى أصبحت غرف العناية املرّكزة ال تكفى للمرىض، 
اضطر  ما  املدن،  بعض  يف  اجلنائز  ألعامل  املخّصصة  األمكنة  تكفى  وال 
مثل  الطارئة  احلالة  هلذه  الفتاوى  إصدار  إىل  الفقهية  واملجامع  العلامء 
وىف  الناس،  أرواح  حلفظ  اجلمعة  صالة  فيها  اجلامعّية بام  العبادة  إيقاف 
الوباء،  عدوى  وخطورة  الوفيات  كثرة  وبسبب  الطارئة  الظروف  هذه 
بالطريقة  وموتاهم  جنائزهم  مع  التعامل  من  املسلمون  يتمكن  لن  فإنه 
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املسلمون  يتعامل  املعتادة، فكيف  املعروفة يف األحوال  األكمل واألمثل 
مع موتاهم تغسياًل وتكفيًنا وصالًة ودفًنا؟ 

اجلواب: الفتوى - كام هو معلوم - تتغرّي بتغري الزمان واملكان والظروف   
واألحوال، وقد تقّررت يف فقهنا اإلسالمي مجلٌة من القواعد التي تراعي الظروف 
االستثنائية وحاالت الرضورة، ومنها: )الرضورات تبيح املحظورات(، )املشقة 
جتلب التيسري(، )ال تكليف إال بمقدور(، وهذه القواعد كّلها ونظائرها وفروعها، 

نثۇ ۇ  ُبنيْت عىل استقراء نصوص الوحي، ومن ذلك قول اهلل تعاىل:  إنام 
ۆ ۆ ۈ ۈ مث  وقوله: نثھ ھ ھ ھ ے ے ۓ مث  وقوله  ملسو هيلع هللا ىلص: 
وا( وغري ذلك من النصوص الكثرية، ومن هنا فإّننا ومع تأكيد  ُ وا َوال ُتَعرسِّ ُ )َيرسِّ
املعنية،  واجلهات  الدولة  عن  الصادرة  والتعليامت  بالقوانني  االلتزام  رضورة 
نلخص األجوبة عن أهم األسئلة املطروحة يف باب اجلنائز وأحكامها يف ظل هذا 

الوضع احلرج، يف النقاط اآلتية:
 أواًل: بالنسبة لغسل املتوىفهَّ من املصابني هبذا املرض فإّن املجلس بعد نقاشات 
مستفيضة وسؤال األطباء العاملني يف مناطق الوباء، انتهى إىل ترجيح دفن امليت 
املصاب بداء كورونا بالكيس ويف التابوت الذي خرج به من املشفى، دون تغسيل 

أو تيمم حتى إن ُسمح به قانوًنا وذلك ملا ييل: 
* إّن تغسيل املّيت املسلم عىل اختالف بني الفقهاء يف حكمه، فجمهورهم 
عىل الوجوب، ويف قول عند املالكية واحلنفية أّنه سنة مؤكدة، وهو خالٌف معترب 
وسببه: أّن الغسل ُنقل بالعمل ال بالقول، والعمل ليس له صيغة ُتفِهم الوجوب، 
أوال ُتفهمه، كام أّنه ورد عىل سبيل التعليم له، ال األمر به، والراجح هو وجوب 
االستثنائّية  األحوال  أّما يف  الطبيعّية،  األحوال  إال يف  عليه  ُيقدر  لكّنه ال  الغسل 

كأوقات األوبئة والطواعني فيجوز ترك التغسيل والتيمم.
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أخذ  مع  التيميم  أو  التغسيل  أّن  الصحّية  األوساط  لدى  اليوم  املعلوم   *
األخذ  أّن  خصوًصا  العدوى،  خطر  عنه  ينفي  ال  ل  للُمغسِّ الوقائية  االحتياطات 
برشوط الوقاية للمغسل حيتاج إىل تدريب وخربة غري مقدور عليها اآلن، وإذا كانت 
الطواقم الطبّية يتعّرض أعضاؤها للعدوى رغم تدريبها ومبالغتها يف التحوط من 

ل ال يمتلك هذه اخلربة ويتصل باملّيت اتصااًل مبارًشا؟!  اإلصابة، فكيف بمغسِّ
حياة  عىل  املحافظة  أّن  عىل  تدل  الرشعّية  والنصوص  الفقهّية  القواعد  إّن   *
احلّي الصحيح تقّدم عىل إقامة السّنة أو الواجب يف حق املّيت، ويكفي يف األحكام 
اعتبار غلبة الظن املتمثل يف انتقال العدوى للمغسل ثم انتقاهلا منه لغريه. هذا وينّبه 
ينقص من أجره  الصفة ال  تلك  ُدفن عىل  إذا  الوباء  املّيت يف هذا  أّن  إىل  املجلس 
شيًئا، وتربأ ذمة املسلمني وأهله رشًعا بام فعلوا، وقد دلهَّت النصوص عىل أّنه بمنزلة 
َبَلِدِه  يِف  َفَيْمُكُث  اُعوُن  الطهَّ َيَقُع  َعْبٍد  ِمْن  النبي  ملسو هيلع هللا ىلص:" َفَلْيَس  قال  اهلل.  الشهيد عند 
ِهيِد" البخاري. ُ َلُه إاِلهَّ َكاَن َلُه ِمْثُل َأْجِر الشهَّ ُه َلْن ُيِصيَبُه إاِلهَّ َما َكَتَب اهللهَّ َصابًِرا َيْعَلُم َأنهَّ
ثانًيا: الصالة عىل املّيت فرض كفاية عند اجلمهور، إذا قام هبا بعضهم سقط 
وجوهبا عن بقّية املكلفني، ويكفي أن يصيّل عليه من يسمح هلم القانون حتى لو 
من  املكلف  بصالة  يسقط  الوجوب  أّن  إىل  العلامء  بعض  ذهب  بل  ثالثة،  كانوا 

الرجال، كام هو عند احلنفية والشافعية واحلنابلة.
ويمكن ملن شاء من املسلمني أن يصيل عليه صالة الغائب ولو فرادى، فقد 
إذا شّق  الغائب(  املّيت )صالة  الصالة عىل  الشافعية واحلنابلة جواز  ذكر بعض 

حضور الصالة عليه، والصالة يف هذه احلالة من باب أوىل، لتعذر احلضور . 
ثالًثا: أّما الدفن، فإّن األصل فيه أن يدفن املسلم يف املكان الذي يموت فيه، 
فقد دفن الصحابة ريض اهلل عنهم يف األماكن التي ماتوا فيها، واألصل كذلك أن 
يدفن املسلم يف املقابر اخلاّصة باملسلمني؛ فإن مل يتيرّس فيدفن حيث أمكن ولو يف 
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مقابر غري املسلمني؛ إذ ال يكّلف اهلل نفًسا إال وسعها، وال يرّض املسلم يف حالة 
كهذه أن يدفن يف مقابر غري املسلمني، فإّن الذي ينفعه يف آخرته هو عمله وليس 
موضع دفنه. قال تعاىل: نثمئ ىئ يئ جب حب خب مث  ]النجم: 39[، وكام قال 

سيدنا سلامن ريض اهلل عنه: )األرض ال تقدس أحًدا( رواه مالك يف املوطأ .  

فتوى )30/20( حرق أموات المسلمين في الوباء

�السؤال: هل جيوز حرق األموات الذين ماتوا هبذا الوباء خاصة لو دعت  
اجلهات املسؤولة لذلك؟

وحرمته،  اإلنسان  لرشف  املوافق  هو  القبور  يف  املوتى  دفن  إن  اجلواب: 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  نثٹ  تعاىل:  قال  اهلل،  كتاب  يف  عليه  املنصوص  وهو 
ڦڦمث  ]املرسالت: 25، 26[، وهي الطريقة املتبعة من زمن نبّينا-  ملسو هيلع هللا ىلص- 
إىل يومنا هذا يف مجيع أرايض املسلمني وجمتمعاهتم، فلُيرِصّ املسلمون عىل التمسك 

هبذه السنة املحمدية بحق موتاهم.
ألمر  الدينية  اخلصوصية  لبيان  جهدها  تبذل  أن  اإلسالمية  املؤسسات  وعىل 
الدفن عند املسلمني، وما خيلقه قرار إحراق اجلثث يف نفوس املسلمني من إشكاالت، 

ا. واحلمد هلل أّننا ال نعلم أّن يف أوروبا بلًدا ُيلِزم باحلرق، بل جيعل ذلك اختياريًّ

فتوى )30/21( العجز عن تنفيذ الوصية بالدفن خارج أوروبا

�وصيًة   وتركت  كورونا،  بفريوس  اإلصابة  بسبب  أمي  توفيت  السؤال: 
بالدفن يف موطنها األصيل، وكام هو معلوم أن حركة الطريان متوقفة وال 

يمكن نقلها خارج أوروبا، فهل نأثم بدفنها حيث ماتت؟ 
بالدفن  التعجيل  والسنة  يموت،  حيث  اإلنسان  يدفن  أن  األصل  اجلواب: 
التي  االستثنائية  بالظروف  فكيف  العادية،  األحوال  يف  وهذا  اإلمكان،  قدر 
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يف  والدتك  بدفن  تعّجل  أن  فعليك  الوصّية؟  وتنفيذ  اجلثامن  نقل  فيها  يستحيل 
مقابر املسلمني حيث ماتت، وقد ثبت يف األحاديث الصحيحة فضل خاص ملن 
مات بعيًدا عن مكان والدته، فمن ذلك ما رواه أمحد والنسائي وابن ماجه، وابن 
َفَصىلهَّ  ا،  هِبَ ُولَِد  مِمهَّْن  بِامْلَِديَنِة  َرُجٌل  َعْمٍرو َقاَل: َماَت  ْبِن   ِ اهللهَّ حبان من حديث َعْبِد 
َم ُثمهَّ َقاَل: َيا َلْيَتُه َماَت بَِغرْيِ َمْولِِدِه، َقاُلوا: َومِلَ  ِ َصىلهَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلهَّ َعَلْيِه َرُسوُل اهللهَّ
ُجَل إَِذا َماَت بَِغرْيِ َمْولِِدِه، ِقيَس َلُه ِمْن َمْولِِدِه إىَِل  ِ؟ َقاَل: „إِنهَّ الرهَّ َذاَك َيا َرُسوَل اهللهَّ
نهَّة“  صححه أمحد شاكر، ونسأل اهلل أن يكتب هلا أجر الشهيد،  ُمْنَقَطِع َأَثِرِه يِف اجْلَ

وأن يرفع درجتها عنده. 
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ثانًيا: التوصيات

ويف ظل هذه املحنة احلرجة والظروف الصعبة التي تعيشها أوروبا ويعيشها 
العامل فإن املجلس يويص عموم املسلمني يف الغرب بام ييل:  

إليه  التقّرب  يكثروا من  وأن  وتعاىل،  برهبم سبحانه  أن جيّددوا صلتهم    .1
كثرًيا  بالدعاء  إليه  يترّضعوا  وأن  وغريها،  وصيام  وصدقة  صالة  من  بالطاعات 
أن يرفع الوباء عن بلداهنم، وعن بالد الدنيا كّلها، وأن يداوموا عىل االستغفار 

والتوبة الصادقة.
يف  بالبقاء  السلطات  بقرار  يلتزموا  أن  أوروبا  بمسلمي  املجلس  هييب   .2
التجمعات حتى  املساجد، ومنع  الشعائر يف  إقامة  البيوت، واالستمرار يف عدم 
التي ترّض بالصالح العام  الُغّمة، كام حيّذر من نقل الشائعات وتروجيها  تنكشف 

هتويًنا أو هتوياًل. 
3.  يدعو املجلس عموم املسلمني إىل االستمرار يف أداء واجبهم يف تقديم 
الدعم املطلوب، من تربعاهتم وصدقاهتم وزكواهتم، لصالح املؤسسات اإلسالمّية 
من مساجد ومدارس ومراكز إسالمية حتى تستمر يف أداء واجباهتا، والعمل عىل 
كفاية حاجات العاملني فيها خصوًصا األئمة واملدّرسون؛ ملا هلم من دور كبري يف 
جمال التوجيه والتعليم، ووفاًء ملا قّدموه ويقّدمونه للمسلمني من خدمات جليلة.
تسهر عىل رعاية  التي  الطبية  للطواقم  اخلالص  بالشكر  املجلس  يتوجه    .4

املرىض وخدمتهم، ويدعو اهلل تعاىل أن حيفظهم وأن ُيسلمهم من كّل داٍء ورش. 
5. يويص املجلس عموم املسلمني برضورة التفاعل مع أوطاهنم األوروبّية 
املسلمون  قّدمها  التي  كّلها  اإلجيابية  املبادرات  املجلس  ويشّجع  املحنة،  هذه  يف 
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لدعم  باملال  التربع  محالت  قبيل  من  الدول  من  عدد  يف  اإلسالمية  واملؤسسات 
التطوع خلدمة املحتاجني واملسّنني، والتطّوع  بالدم،  التربع  املستشفيات، محالت 
بالتنسيق مع  مع فرق اإلسعاف ومؤسسات احلامية املدنية، وأن يكون ذلك كّله 

اجلهات املعنّية يف كل مدينة، ومع مراعاة كل االحتياطات الوقائّية الالزمة. 
واالكتفاء  الغذائية  السلع  ختزين  يف  املبالغة  عدم  عىل  املجلس  يشّدد   .6
التجار املسلمني من عاقبة االحتكار ورفع أسعار  الطبيعّية، كام حيّذر  باحلاجات 

السلع واستغالل حاجات الناس. 
7. يدعو املجلس األئمة والدعاة األوروبّيني إىل أداء دورهم يف إرشاد الناس 
ا بوسائل االتصال احلديثة، وتبّني خطاب حضاري إنساين  ا وثقافيًّ ودعمهم روحيًّ
عاملي، وبّث روح األمل والتفاؤل، وإبراز مظاهر التيسري والرمحة واملنح يف أوقات 

البالء واملحن والشدائد، واعتامد قرارات هيئات االفتاء واالجتهاد اجلامعي. 
8. يدعو املجلس عموم املسلمني إىل الرتاحم والتعاون مع املجتمع وإظهار 
األزمات  أوقات  يف  وقيمه  اإلسالم  أخالق  وجتسيد  والتضامن،  اإليثار  روح 

والشدائد. 
9. يويص املجلس اأُلرس املسلمة يف أوروبا بتنظيم الوقت واستثامره واغتنام 
صلة  إىل  يدعوهم  كام  املفيدة،  والرتوحيّية  والروحّية  العلمّية  الربامج  يف  العزلة 
أرحامهم والتغافر والتسامح والتواصل الدائم فيام بينهم، وتفّقد أحوال إخواهنم 
وصلة أرحامهم يف حدود ما تسمح به الظروف من التواصل عرب وسائل االتصال 

املختلفة، والدعاء ألهلهم وأقارهبم بالسالمة واحلفظ. 
10.  يويص املجلس املؤسسات اإلسالمية باستمرار املطالبة بحقوق املسلمني 
اإلكثار من  مع  الرشعي  الدفن  أحكام  أمكن  ما  اخلاصة هبم، ومراعاة  املقابر  يف 

الدعاء للموتى بالرمحة وللمرىض بالشفاء وللبرشية كلها برفع الوباء عنها.
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 ختام الدورة:

للدورة  تكميلية  جلسة  عقد  تقّرر  للمجلس  العلمّية  املداوالت  انتهاء  بعد 
األسئلة  ملتابعة  التواصلّية،  الزووم  بتقنية  2020م   إبريل  يف13  تعاىل.  اهلل  بإذن 
ظل  يف  أسئلة  من  يستجد  وما  الفطر،  وزكاة  والعيدين،  رمضان،  بشهر  املتعلقة 

أزمة كورونا. 
للمجلس،  العامة  لألمانة  الشكر  بخالص  يتقّدم  دورته  ختام  يف  واملجلس 
ومجيع من بذل جهًدا إلنجاح هذه الدورة، ونسأل اهلل تبارك وتعاىل أن يرفع البالء 
املبتلني، واحلمد هلل رب  املرىض، ويعاىف  البرشية مجعاء، وأن يشفي  والوباء عن 

العاملني، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني.
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ثانيا- فتاوى دور اإلفتاء وهيئات الفتوى

والمجالس العلمية المحلية

�فتوى املجلس العلمي األعىل باملغرب  

�فتوى املجمع الفقهي العراقي لكبار العلامء للدعوة واإلفتاء 

�فتوى جملس اإلفتاء بمحافظة نينوى 

�فتوى هيئة الفتوى بالكويت بشأن تعطيل اجلمع واجلامعات يف املساجد  
بسبب كورونا:

وجوب احلجر الصحي عىل مرىض كورونا جلنة األمور العامة يف هيئة الفتوى 
بالكويت

قنوت اإلمام يف الصالة عند النوازل  )هيئة الفتوى بالكويت(

�بيان اللجنة الوزارية للفتوى بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف باجلزائر 
فتوى اللجنة الوزارية للفتوى بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف باجلزائر:

�فتوى جملس الفتوى باإلمارات: 

�فتاوى لداء اإلفتاء املرصية: 
ما حكم ترك صالة اجلمعة واجلامعة يف املسجد، وغلق املساجد وقت؟

ما الواجب عىل املسلم فعله للتصدي لوباء فريوس كورونا؟
ما حكم احتكار ورفع أسعار السلع الرضورية ملواجهة فريوس كورونا؟

ما حكم االلتزام باإلجراءات االحرتازية للوقاية من فريوس كورونا؟
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هل جيوز رشعا منع العمرة بسبب انتشار فريوس كورونا؟
ما حكم القنوت يف الصالة لرصف فريوس كورونا؟

القنوت يف الصالة لرصف فريوس كورونا
ما هي أدعية التحصني من فريوس كورونا؟

هل انتشار فريوس كورونا عقاب وبالء من اهلل؟
كيف يغسل ويكفن من مات بفريوس كورونا؟

بيان حول صالة اجلمعة واجلامعة  دائرة اإلفتاء العام باألردن
كيفية صالة اجلنازة والتعزية يف ظل اإلجراءات االحرتازية

�املفتي : جلنة اإلفتاء بدائرة اإلفتاء باألردن 

�فتوى املجلس اإلسالمي لإلفتاء يف الداخل الفلسطيني 

�فتوى أساتذة كلية الرشيعة بجامعة قطر: 

�فتوى لعدد من العلامء بجواز تعجيل الزكاة قبل ميض احلول نظرًا جلائحة  
وباء كورونا )كوفيد – 19(
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فتوى من المجلس العلمي األعلى بالمغرب

في موضوع إغالق المساجد مؤقتا بالمغرب

* بناء عىل طلب الفتوى املوجه إىل املجلس العلمي األعىل من أمري املؤمنني، 
حفظه اهلل، وهو الذي تشهد األمة عىل رعايته لبيوت اهلل وتعلقه هبا وحرصه عىل 

الزيادة منها وفتحها للمصلني؛
* ونظرا للرضر الفادح الناجم عن الوباء الذي جيتاح العامل،

* واعتبارا ملا صدر من توجيهات من اجلهات املختصة، بام فيها وزارة الصحة، 
هبدف احلرص عىل الوقاية من الفريوس بإغالق أماكن عمومية وخصوصية؛

* واستلهاما من نصوص الرشع التي تؤكد عىل رضورة حفظ األبدان، وعىل 
تقديم دفع املرضة عىل جلب املصلحة؛

الطمأنينة،  حصول  املساجد،  يف  والسيام  الصالة،  رشوط  من  بأن  وعلام   *
وحيث إن اخلوف من هذا الوباء ينتفي معه رشط الطمأنينة؛

لكل هذه االعتبارات الرشعية والعقلية االحرتازية؛ فإن اهليئة العلمية لإلفتاء 
باملجلس العلمي األعىل تفتي بام ييل:

* رضورة إغالق أبواب املساجد سواء بالنسبة للصلوات اخلمس أو صالة 
ابتداء من هذا اليوم االثنني 16 مارس عام 2020املوافق ل21 رجب  اجلمعة، 

1441 هـ.
* طمأنة املواطنني واملواطنات بأن هذا اإلجراء لن يستمر. وستعود األمور 
إىل نصاهبا بإقامة الصالة يف املساجد بمجرد قرار السلطات املختصة بعودة احلالة 
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الصحية إىل وضعها الطبيعي.
* وجوب استمرار رفع األذان يف مجيع املساجد.

حفظ اهلل موالنا أمري املؤمنني، وأبقاه حاميا لدين األمة، حريصا عىل نفوسها 
من مجيع أنواع التهلكات.

والسالم
اإلمضاء: حممد يسف األمني العام للمجلس العلمي األعىل
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فتوى المجمع الفقهي العراقي

لكبار العلماء للدعوة واإلفتاء

فتوى بشأن أداء العبادات الجماعية مع انتشار فيروس كورونا

اهتدى  آله وصحبه ومن  اهلل وعىل  احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول 
هبداه، أما بعد:

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  نثہ  تعاىل:  اهلل  فيقول 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ مث  ]التغابن: 16[ ويقول: 

نثھ ھ ھ ھ ے ے ۓ مث  ]احلج: 78[.
وقد اتفق الفقهاء عىل أن األعذار املسقطة لوجوب صالة اجلامعة وحضور 
اجلامعة املرض الذي يمنع صاحبه من احلضور إىل املسجد، وتفيش وباء أو خوف 
تفشيه، فإذا حصل ذلك يف بلد أو حمافظة أو مدينة، وتم تعطيل املدارس واملعاهد 
واجلامعات أو حصل حظر للتجوال خوفا من تفيش الوباء كفريوس الكورونا، 
ففي مثل هذه احلاالت يؤخذ بالرخصة يف أداء العبادات ألبناء تلك املحافظات 

أو املدن، هي عىل مرحلتني:

�األوىل: اخلوف من انتشار املرض: 
سقوط وجوب اجلمعة مع املرض عىل إقامتها وقرص خطبتها.

السن  لكبار  سيام  وال  املسجد،  يف  اجلامعة  صالة  حضور  عدم  يف  الرخصة 
والصغار وضعيفي املناعة.

ويصيل املكلف املعذور األوقاف وظهر يوم اجلمعة يف بيته.



فتاوى العلماء حول فيروس كورونا86

العامة،  األماكن  يف  التواجد  به  يشتبه  أو  املرض  هبذا  أصيب  من  عىل  حيرم 
ومنها حضور صالة اجلمعة واجلامعة، وعليه أن يصيل يف بيته أو املكان املخصص 
له، حتى تزول علته، ويشفى من مرضه؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص:” ال يوردن ممرض عىل 

مصح”، متفق عليه.

من  أن  عىل  الفقهاء  اتفق  وقد  بحضوره،  ويترضرون  يتأذون  الناس  وألن 
كل  املسجد  يف  اجلامعة  أو  اجلمعة  صالة  عن  التخلف  للفرد  تبيح  التي  األعذار 
اآلخرين  بتنفري  يتسبب  أو  حضورها،  من  التمكن  من  صاحبه  يمنع  مريض 
وإيذائهم منه، كاألمراض املعدية أو األمراض املنفرة، من باب قياس األوىل عىل 
أكل الثوم ونحوه، بجامع األذى، لقوله صىل اله عليه وسلم:” من أكل ثوما أو 
بصال، فليعتزلنا- أو ليعتزل مسجدا- وليقعد يف بيته” أخرجه البخاري، فصاحب 

الوباء أوىل باالعتزال من أكل الثوم.

عدم تعطيل شعرية األذان، فريفع يف وقته، ويؤدي صالة اجلامعة من يتواجد 
يف املسجد، ومن جيد يف نفسه القوة والقدرة عىل احلضور.

والصحية  اخلدمية  الدوائر  عادة  يشمل  ال  صدوره  عند  التجوال  حظر  قرار 
واألمنية، واملفارز امليدانية، واألفران وأسواق املواد الغذائية حلاجة الناس إليها، 
هلؤالء  ويمكن  املتجاورة،  السكنية  األحياء  بني  األصحاء  األفراد  تنقل  وكذلك 
األفراد أداء صالة اجلمعة اجلامعة يف املسجد، وال حرج يف الصالة مع وضع كاممة 

عىل األنف والفم.

عىل اجلهات املعنية إيقاف السياحة العامة والدينية، ألن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال 
عن الوباء:” إذا سمعتم به بأرض فال تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم هبا فال 

خترجوا فرارا منه” متفق عليه.
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�الثانية: بلوغ املرض مرحلة الوباء – ال قدر اهلل-: 
يتم  عليها  وبناء  املختصة،  اجلهات  بتوجيهات  االلتزام  جيب  احلالة  هذه  يف 
تعطيل كل اجتامع ولو لعبادة مجاعية أو غريها؛ لدفع أعظم املفسدتني بارتكاب 

أدنامها.
العراقي املواطنني كافة إىل  الفقهي  الطارئة يدعو املجمع  ويف هذه الظروف 
االلتزام بتوجيهات اجلهات املختصة فيام يتعلق بمواجهة هذا املرض، واالمتناع 
عن نرش الشائعات واألراجيف، وعىل وسائل اإلعالم زيادة الوعي بالتعامل مع 

هذا املرض من غري هتويل.
إىل  التجارية  واألسواق  األدوية  ومذاخر  الصيدليات  أصحاب  تدعو  كام 
عدم استغالل الظرف ورفع أسعار األدوية واملستلزمات الطبية واملواد الغذائية، 

فالتعاون عىل اخلري مطلوب رشعا.
وقبل كل يشء ندعو الناس إىل اإلنابة والتوبة النصوح وإصالح حالنا مع اهلل 
تعاىل، وأن نحسن الظن به تعاىل، فلله األمر من قبل ومن بعد، وانه ما أنزل اهلل من 

داء إال أنزل له دواء، علمه من علمه، وجهله من جهله.
سيئ  ومن  الوباء  هذا  من  البلدان  وسائر  بلدنا  حيفظ   أن  تعاىل  اهلل  نسأل 
األسقام، وأن يكتب السالمة جلميع العباد، ونعوذ بكلامت اهلل التامات من رش ما 

خلق، فاهلل خري حافظا وهو أرحم الرامحني.
آله وصحبه أمجعني، واحلمد هلل رب  نبينا حممد وعىل  وصىل اهلل وسلم عىل 

العاملني.
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لجنة الفتوى في المجمع الفقهي العراقي
 مجلس اإلفتاء بمحافظة نينوى)1(

فتوى بخصوص تعليق صالة الجمعة بسبب فيروس كورونا

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد خاتم النبيني وعىل 
آله وصحبه أمجعني:

وبعد:
فقد انعقد املجلس اإلفتائي ملحافظة نينوى بتاريخ 15/ رجب /1441هـ 
=2020/3/10م، وناقش تداعيات فريوس كورونا وحتقق اإلصابة يف بعض 

حمافظات بلدنا العزيز واالحتياطات الواجب اختاذها..
أشار  كام  العباد  لرعاية مصالح  اإلسالمية جاءت  الرشيعة  أن  من  وانطالقا 
إىل ذلك قوله تعاىل: نثک ک گ گ گ مث  ]األنبياء: 107[، ومن 
تقتضيه  ملا  ونظرا  املصالح”،  جلب  عىل  مقدم  املفاسد  درء   “ الفقهية:  القاعدة 
مجيع  تعاون  ورضورة  كورونا،  فريوس  انتشار  من  التقليل  يف  العامة  املصلحة 
اجلهات يف الدولة للتصدي هلذا املرض، واحلد من انتشاره، قرر املجلس تعليق 
صالة اجلمعة يف عموم مساجد حمافظة نينوى، واستند املجلس يف هذا احلكم إىل:
1-  كون مدة حصانة اجلسم هلذا الفروس تصل إىل أربعة عرش يوما، يكون 
اإلنسان خالهلا حامال للفريوس، ومصدرا النتقاله لآلخرين، فاحتاملية العدوى 
به قائمة، وتتزايد يف التجمعات، وقد أكدت منظمة الصحة العاملني أن )العديد 

)1(  - العدد: 145، التاريخ: 3 رجب 1441هـ، م: 2020/2/27م
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من األشخاص املصابني باملرض ال يعانون إال من أعراض طفيفة، وينطبق ذلك 
املمكن اإلصابة بمرض  املبكرة للمرض، ولذا، فمن  املراحل  بصفة خاصة عىل 
كوفيد -19 عن طريق شخص يعاين مثال من سعال خفيف، وال يشعر باملرض” 

املوقع الرسمي ملنظمة الصحة العاملية.
2-  وبناء عىل ما تقدم، فإن إمكانية العدوى قائمة يف مثل تلك احلاالت، هذا 
وقد أشار النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل وجوب التوقي من العدوى، فقال:”فر من املجذوم فرارك 
من األسد”، رواه البخاري، واجلذام مرض معد، ويف األمر بالفرار منه إشارة إىل 

أن مناط احلكم هو العدوى.
3- قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص “ ال توردوا املمرض عىل املصح”، رواه البخاري، يؤذن 
اهلل-  – ال سمح  البعض  يكون  العدوى، وقد  االحرتاز من  النهي هي  علة  بأن 

مصابا، فينتقل الفريوس إىل غريه، دون أن يشعر الطرفان بذلك.
“ وما جعل عليكم يف  تعاىل:  اهلل  قال  مبدأ رشعي،  احلرج، وهو  رفع    -4

الدين من حرج”.
تأكلون  الناس  أهيا  إنكم  – ريض اهلل عنه-:” ثم  5-  ورد عن سيدنا عمر 
شجرتني أال أرامها إال خبيثتني، هذا البصل وهذا الثوم، فقد رأيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
إذا وجد رحيها من الرجل يف املسجد أمر به فأخرج إىل البقيع، فمن أكلهام فليمتهام 
طبخا” رواه مسلم، فإذا كان جمرد انبعاث ريح مؤذية بسبب تناول البصل أو الثوم 
مدعاة إلخراج أكلهام من املسجد، فإن الرضر الذي قد يرتتب عىل العدوى هبذا 

الفريوس هلو أكرب، ومراعاته أدعى، واملراعاة يف كل يشء بحسبه.
6-  إن جمرد اخلوف يعد عذرا لرتك بعض الفرائض أو الواجبات إذا توافرت 
رشوطه، كام ذكر ذلك الفقهاء يف مصنفاهتم الفقهية، ويرى املجلس أن اخلوف من 

انتشار فريوس كورونا يندرج حتت هذا األصل.
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للمستشفيات  التحية  البنية  7- خصوصية حمافظتنا- وقاها اهلل- من حيث 
رفع  يقتيض  وهذا  اإلرهايب،  داعش  تنظيم  من  التحرير  عمليات  بسبب  املهدمة 

درجة التحوط نظرا لضعف اإلمكانات لتطويق املصابني وحجرهم.
ونتيجة ملا تقدم، فإن املجلس يفتي بتعليق خطبة اجلمعة وصالهتا ابتداء من 

2020/3/13م، وحتى إشعار آخر، عىل أن يتم تقييم الوضع كل أسبوع..
بالدعاء واالستغفار، كام  املوىل جل جالله  إىل  االلتجاء  إىل  املجلس  ويدعو 

جاء حكاية عن لسان سيدنا هود عليه السالم: نثۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمث  

]هود: 52[
حفظ اهلل بلدنا من كل سوء، وأبناءه من األمراض واألسقام..

واهلل من وراء القصد.
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فتوى هيئة الفتوى بالكويت بشأن تعطيل الجمع 

والجماعات في المساجد بسبب كورونا:

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وعىل آله وصحبه ومن وااله، 
وبعد:

فقد عرض عىل جلنة األمور العامة يف هيئة الفتوى يف اجتامعها الطارئ املنعقد 
يوم اخلميس 17 من رجب 7441هـ املوافق 2020/3/12م ونصه:

اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  وكيل  السيد  توجيهات  عىل  بناء 
من  املتخذة  التقييدية  والتدابري  واالحرتازية  االحتياطية  اإلجراءات  مع  ومتاشيا 
انتشار األمراض  قبل السلطات املختصة، التي من شأهنا أن تساعد يف احلد من 
املعدية يف املجتمع كمرض الكورونا، واملحافظة عىل أرواح النس من املواطنني 

واملقيمني، يرجى اإلجابة عن السؤال اآليت:
ما حكم التخلف عن صالة اجلمعة، وصالة اجلامعة يف املسجد، إذا قررت 
رئيس  سبب  هي  أنواعها  غالب  يف  التجمعات  أن  املختصة  الصحية  السلطات 
واملقيمني  املواطنني  ووجهت  )الكورونا(  كمرض  املعدية  األمراض  انتشار  يف 
بالتخفف منها؟ وما احلكم يف اإلبقاء عىل شعرية األذان يف وقتها، مع أضافة عبارة 

»صلوا يف رحالكم«؟
وقد أجابت اللجنة بالتايل:

إذا انترش مرض معد بني الناس يف بلد معني، وأصبح جتمعهم فيه يف املساجد 
للصالة سببا للعدوى هبذا املرض، بناء عىل تقرير السلطات املختصة، سقط عن 
البلد، كام سقط عنهم  املسلمني لذلك حضور صالة اجلامعة يف املساجد يف هذا 
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حضور صالة اجلمعة فيها أيضا، وعليهم صالة الظهر بدال من اجلمعة، ويمنعون 
من دخول املساجد حلاميتهم من انتقال العدوى من غري إليهم، أو منهم لغريهم؛ 
حلديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص:« ال يوردن ممرض عىل مصح« أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ 
للبخاري، وحلديث:« ال رضر وال رضار«، أخرجه مالك يف املوطأ، )745/2(، 

وغريه، وحسنه النووي.
وأما بالنسبة إلقامة شعرية األذان، وإضافة عبارة« صلوا يف رحالكم« عقبها، 
فهو أمر مرشوع، حلديث ابن عمر أن رسول  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يأمر مؤذننا يؤذن، ثم 
يقول عىل إثره: »أال صلوا يف الرحال، يف الليلة الباردة، أو املطرية يف السفر«. رواه 

البخاري، رقم )632(.
وعليه: فيرشع ذلك يف زمن األوبئة، واألمراض املعدية من باب أوىل.

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم)1(.

)1(  - فتوى رقم18ع/2020م
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وجوب الحجر الصحي على مرضى كورونا

لجنة األمور العامة في هيئة الفتوى بالكويت

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وعىل آله وصحبه ومن وااله، 
وبعد:

فقد عرض عىل جلنة األمور العامة يف هيئة الفتوى يف اجتامعها الطارئ املنعقد 
يوم اخلميس 17 من رجب 1441هـ املوافق 2020/3/12م ونصه:

اإلسالمية،  والشئون  األوقاف  وزارة  وكيل  السيد  توجيهات  عىل  بناء 
من  املتخذة  التقييدية  والتدابري  واالحرتازية  االحتياطية  اإلجراءات  مع  ومتاشيا 
األمراض  انتشار  من  احلد  تساعد يف  أن  التي من شأهنا  املختصة  السلطات  قبل 
املعدية يف املجتمع كمرض الكورونا، واملحافظة عىل أرواح الناس من املواطنني 

واملقيمني، يرجى اإلجابة عن السؤال اآليت:
عىل  ذلك  أخفى  ثم  املعدي،  الكورونا  بمرض  بإصابته  علم  من  حكم  ما 

اجلهات الصحية املختصة؟
وما حكم من مل يلتزم بقرار احلجر املنزيل من قبل السلطات الصحية املختصة 

ملن لزمه ذلك، وتعمد اخلروج وخمالطة الناس؟
وقد أجابت اللجنة بالتايل:

إذا تبني ملسلم إصابته هبذا املرض، أو شك يف إصابته به، فعليه أن يبلغ بذلك 
اجلهات املختصة فورا، ويعتزل االجتامع باألصحاء من أهله وذويه ومجيع الناس، 
لئال يصيبهم منه ما أمرضه، ومن ذلك عدم دخول املساجد لصالة اجلامعة وصالة 
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اجلمعة، واالكتفاء بصالهتا حيث هو، بعدا عن انتقال العدوى منه إىل غريه، فقد 
واللفظ  ومسلم،  البخاري  أخرجه  مصح”،  عىل  ممرض  يوردن  ال  ملسو هيلع هللا ىلص:”  قال 
للبخاري، فإذا مل يلتزم بذلك فهو آثم، وكذلك إذا قررت اجلهات املختصة احلجر 

الصحي املنزيل عليه، باعتزاله يف منزله، ومل يلتزم، فإنه آثم.
واهلل تعاىل أعلم.

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم)1(.

قنوت اإلمام في الصالة عند النوازل  )هيئة الفتوى بالكويت(

لوحظ أن عدًدا من أئمة املساجد يقنتون يف الصلوات حسبام يرتاءى هلم دون 
أن يطلب منهم ذلك، لذا نرجو التكرم بإصدار فتوى رشعية توضح ما ييل:

1- هل جيوز لإلمام أن يقنت متى شاء وكيفام شاء بدون تكليف من الوزارة 
أم ال بد من الرجوع إلدارته؟

2- ما هو ضابط النازلة التي يرشع فيها القنوت ومن الذي يقدرها؟
نازلة،  باملسلمني  نزلت  إذا  املكتوبة،  الصلوات  مجيع  يف  القنوت  يستحب 
كوباء، أو قحط أو مطر يرض بالعمران، أو الزرع، أو خوف عدو، أو أرس عامل، 
يِف  ُمَتَتابًِعا  َشْهًرا  »َقَنَت  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  روي  فقد  به  جيهر  وأن  ذلك،  نحو  أو 
ُدُبِر  يِف  ًة  َوُعَصيهَّ َوَذْكَواَن،  ِرْعٍل،  َعىَل  َيْدُعو  َواْلِعَشاِء،  َوامْلَْغِرِب،   ، َواْلَعرْصِ ْهِر،  الظُّ
ُن َخْلَفُه« أخرجه  ْكَعِة األِخريِة، َوُيَؤمِّ ُ مِلَْن مَحَِدُه يِف الرهَّ ُكلِّ َصالٍة، إَِذا َقاَل: َسِمَع اهللهَّ

أبو داود]1[.
وأن يعتمد عىل املأثور يف قنوته، وله أن يضيف ما تقتضيه النازلة دون إطالة 

أو تكلف، مراعاة ألحوال الناس.

)1(  - فتوى رقم 19ع/2020م
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- كام ترى اللجنة أنه من األوىل أن حتدد الوزارة ألئمة املساجد النازلة التي 
ألحوال  مراعاة  وذلك  فيها،  بالقنوت  هلم  تأذن  وأن  املساجد،  يف  فيها  يقنتون 
األمة، ولالختالف يف حتديد ما هو نازلة، وما هو غري نازلة، وعىل اإلمام إذا رغب 

بالقنوت بنازلة ما أن يرجع إىل اإلدارة املختصة لالستشارة.
واهلل أعلم)1(.

)1(  - فتوى رقم )1443(. الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، رقم الفتوى: 437 تاريخ النرش يف 
املوقع: 2017/12/27
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بيان اللجنة الوزارية للفتوى

بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف بالجزائر
20 رجب 1441هـ=15 مارس 2020م

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه 
أمجعني:

]النساء:  مث   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  نثڃ  تعاىل:  اهلل  يقول 
29[، ويقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال رضر وال رضار«.

ونظرا  كورونا،  فريوس  انتشار  برسعة  املتعلقة  احلرجة  التطورات  عىل  بناء 
لآلثار الوخيمة التي أحلقها بكثري من الدول، ونظرا لتزايد اإلصابات والوفيات، 
مل تسلم منها دول عظمى ذات منظومات صحية متطورة، بحيث صنفته منظمة 

الصحة العاملية عىل أنه وباء ثم جائحة.

هذه  عىل  رشعا  يرتتب  ما  لدراسة  للفتوى،  الوزارية  اللجنة  اجتمعت  فقد 
النازلة التي هتدد حياة اجلزائريني والبرشية كلها، وقد خلصت اللجنة إىل ما ييل:

1. جيب االحتياط واألخذ بكل أسباب الوقاية، حسام لزيادة انتشار الفريوس، 
أيضا: »ال  األسد«، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص  فرارك من  املجذوم  »فر من  البني ملسو هيلع هللا ىلص:  بقول  أخذ 
يوردن ممرض عىل مصح«، وحفظا للنفس التي هي من الكليات الرضورية اخلمس.

بارتياد  واملتعلقة  املتخذة  االحرتازية  باإلجراءات  األخذ  رشعا  يلزم   .2



97 فتاوى العلماء حول فيروس كورونا

وسائر  التجارية  واملاسحات  كاملالعب  االزدحام،  ومواضع  العامة  األماكن 
الفضاءات العمومية، وال جيوز االستهانة هبذه التدابري.

3. ينبغي جتنب التنقالت واألسفار غري الرضورية، تفاديا للمخاطرة بالنفس 
أو بالغري، لقوله تعاىل: نثۀ ۀ ہ ہ ہ مث .

أن  أعراضه  عليه  ظهرت  أو  املرض  هبذا  إصابته  يف  شك  من  عىل  يتعني   .4
يتجنب االختالط باآلخرين، وأن يتصل فورا باملصالح الصحية.

كاإلنفلونزا  مثلها  أو  املرض  هذا  أعراض  عليه  ظهرت  من  عىل  حيرم   .5
ونزالت الربد ارتياد األماكن العامة وخاصة املساجد، منعا لإلرضار بالغري؛ لقوله 

ملسو هيلع هللا ىلص: »ال رضر وال رضار«.
الفريوس،  هلذا  املحدقة  األخطار  عن  بمنأى  ليست  املساجد  إن  وحيث 
اختاذ  جيب  فإنه  وانتشاره،  املرض  النتقال  وسطا  تكون  ال  أن  عىل  وحرصا 

اإلجراءات التالية:
1. يتعني عىل األطفال والنساء وكبار السن واملرىض االمتناع عن احلضور إىل 

املساجد للجمعة واجلامعات.
2. ال حرج رشعا عىل األصحاء يف مثل هذه الظروف أن يصلوا يف بيوهتم مع 

أفراد األرسة إىل أن يرفع اهلل هذا البالء.
3. يرشع ملن خاف عىل نفسه أو عىل غريه، ولو مل يكن مريضا أن يصيل يف 

بيته، دون أن يفوته أجرة اجلامعة واجلمعة إن شاء اهلل.
4. حيرم عىل من شك يف إصابته هبذا املرض، أو ظهرت عليه أعراضه، أو 

مثلها، كاألنفلونزا، ونزالت الربد احلضور إىل املساجد واالختالط بالناس.
5. تغلق مصليات النساء واملكتبات املسجدية.
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6. يتعني عىل األئمة ختفيف الصلوات وعدم التطويل فيها، والقيام هلا بعد 
األذان مبارشة، وغلق املساجد بعد الفراغ منها.

املسجدية كدرس اجلمعة والدروس األسبوعية  النشاطات  7. توقف مجيع 
واحللقات التعليمية ونحوها.

والصالة  اخلطبة  تتجاوز  ال  بحيث  اجلمعة،  ختفيف  األئمة  عىل  جيب   .8
جمتمعتني 10 دقائق، حتى ال خياطروا بأرواح املصلني وصحتهم.

9. يتجنب استعامل أواين الرشب املشرتكة، ويمنع إحضار األطعمة كصدقة 
إىل املساجد، سواء ي يوم اجلمعة أو غريه من األيام.

10. يلزم رشعا تكثيف إجراءات التطهري والنظافة والتهوية يف املساجد.
11. يدعى املواطنون وخاصة املحسنني إىل التربع بوسائل النظافة والتعقيم 

الصحي للمساجد وغريها، باعتبار ذلك من أفضل الصدقات.
املسافرين  كمحطات  العامة،  الفضاءات  يف  الصالة  جتنب  ينبغي   .12

واملساحات التجارية وغريها.
يبقى اجتامع اللجنة الوزارية للفتوى مفتوحا، للمتابعة وإصدار الفتاوى التي 

تتناسب مع تطور الوضع.
صعبة  استثنائية  حالة  يف  بأننا  واملواطنات  املواطنني  تذكر  اللجنة  وإن  هذا، 
بالدنا،  يف  الصحي  األمن  ثغر  عىل  املرابطة  التام  التجند  اجلميع  من  تقتيض 

واالندماج يف املنظومة الوطنية والعاملية ملواجهة هذا الداء والبالء.
كام تذكر بقوله تعاىل: )أمن جييب املضطر إذا دعاه(، كي نخبت بني يدي اهلل عز 
وجل، ونحسن التوكل عليه، نظهر االفتقار إليه، ونلجأ إليه بالدعاء واالستغفار 
واإلنابة، ونتنافس يف إسداء املعروف، وفعل اخلريات واملربات، والتحيل بكل ما 
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يستجلب استجابة الدعاء.
القدير، الرمحن الرحيم، بام دعا به حبيبنا املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص يف  وندعو اهلل العيل 
مثل هذا املوقف:” اللهم إين أعوذ بك من الربص واجلنون واجلذام، ومن سيئ 

األسقام”، وأن حيفظ البالد والعباد، إنه سميع الدعاء.
هذا وقد عرض هذا البيان للمصادقة عىل املجلس اإلسالمي األعىل، وعىل 

جمموعة من العلامء واملشايخ.
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فتوى اللجنة الوزارية للفتوى

بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف بالجزائر:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة السالم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه 

أمجعني..
مواصلة لالجتامع املفتوح للجنة الوزارية للفتوى، وتبعا للبيان الصادر عنها 
بتاريخ 20 رجب 1441هـ-15 مارس 2020م، الذي تضمن مجلة من األحكام 
والقرارات الرشعية املتعلقة بام جيب األخذ به من االحرتازات الوقائية وخصوصا 

يف املساجد..
ونظرا للتطورات املقلقة والرسعة التي ينترش هبا فريوس كورونا..

وتفاديا لوصول بلدنا إىل ماوصلت إليه بالد أخرى من استفحال هذا الداء 
وانتشاره الرسيع الذي عزل دوال بأكملها، وراح حيصد املئات من األرواح..

ومرافقة لإلجراءات احلازمة التي اختذهتا أجهزة الدولة وقطاعاهتا.
وبالتنسيق مع األطباء وأهل االختصاص..

وحرصا عىل محاية أرواح املواطنني واملواطنات، فإن جلنة الفتوى:
تعليق صالة اجلمعة واجلامعات  إىل  اللجوء  الالزم رشعا  أنه صار من  تقرر 
املحافظة عىل رفع شعرية  الوطن، مع  العبادة يف كل ربوع  املساجد ودور  وغلق 
اجلميع  والتزام  وكرمه،  بفضله  والوباء  البالء  هذا  عنا  اهلل  يرفع  أن  إىل  األذان، 

بالتدابري واإلجراءات الالزمة.
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الرشعية،  والقواعد  النبوية،  والسنة  الكريم،  القرآن  بنصوص  عمال  وذلك 
ومقاصد الرشيعة اإلسالمية، التي تأمر باملحافظة عىل احلياة اإلنسانية، وقد بني 
علامء الرشيعة اإلسالمية أن اجلامعة مقصد تكمييل، وأن احلفاظ عىل النفس مقصد 

رضوري.
هذا، والبد من احلرص الشديد عىل التزام اإلجراءات الوقائية، واللجوء إىل 
اهلل بالدعاء والرضاعة واالستغفار وكثرة الصالة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وفعل اخلريات 

واملربات.



فتاوى العلماء حول فيروس كورونا102

فتوى مجلس الفتوى باإلمارات:

احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأتمُّ التسليم عىل سيدنا حممد وعىل 
آله وصحبه أمجعني

وبعد:
نثہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  تبارك وتعاىل:  اهلل  فانطالًقا من قول 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  نثۈئ  تعاىل:  وقوله   .78 اآلية:  احلج،  سورة  مث   ۓ  ے 

ىئ ىئ ی ی ی مث . سورة: النساء، اآلية 59.

ومن حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص: “… وما أمرُتكم به فأتوا منه ما استطعُتم … ” متفق 
عليه.

“درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح”، والقاعدة  القاعدة الرشعية:  ومن 
األخرى: “ُيتحمل الرضر اخلاص لدفع الرضر العام”، ونظرًا ملا تقتضيه املصلحة 
العامة يف التعامل مع انتشار فريوس كوفيد 19 )كورونا( ورضورة تعاون مجيع 

اجلهات يف الدولة للتصدي هلذا املرض واحلد من فشوه.

أمر املسلمني يف كل ما يأمر به من تعليامت،  ويل  طاعة  لوجوب  –واعتبارا 
أصدر جملس اإلمارات لإلفتاء الرشعي بالتمرير الفتوى اآلتية:

أواًل: جيب رشعا عىل مجيع فئات ورشائح املجتمع االلتزام التام بكل التعليامت 
الصحية والتنظيمية الصادرة عن اجلهات املختصة يف الدولة، باإلضافة إىل اختاذ 
بأي  املرض وانتشاره، وال جيوز رشًعا خمالفتها  انتقال  ملنع  الالزمة  التدابري  مجيع 

حاٍل من األحوال.
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ثانًيا: حيرم رشعا عىل كل من أصيب هبذا املرض أو يشتبه بإصابته به؛ التواجد 
أو  اجلمعة  أو  اجلامعة  صالة  حلضور  املسجد  إىل  الذهاب  أو  العامة،  األماكن  يف 
احلجر  يف  بدخوله  الالزمة:  االحتياطات  بجميع  األخذ  عليه  وجيب  العيدين، 
الصحي، والتزامه بالعالج الذي تقرره اجلهات الصحية يف الدولة؛ وذلك حتى 

ال يسهم يف نقل املرض إىل غريه.

والرتاويح  والعيدين  واجلمعة  اجلامعة  صالة  حضور  عدم  يف  ُيرخص  ثالًثا: 
ومن يعاين من أعراض األمراض  املواطنني )كبار السن(، وصغار السن،  لكبار 
التنفسية، وكل من يعاين من مرض ضعف املناعة، ويؤدون الصالة يف بيوهتم، أو 

مكان تواجدهم، ويصلون صالة الظهر بداًل عن صالة اجلمعة.

االلتزام  اجلميع  عىل  جيب  النبوية:  والزيارة  والعمرة  احلج  خيصُّ  فيام  رابًعا: 
بالتعليامت التي تصدرها حكومة اململكة العربية السعودية؛ انطالًقا من مسؤوليتها 
احلفاظ  هلا يف  وإعانًة  والزوار،  واملعتمرين  احلجاج  السيادية والرشعية يف رعاية 

عىل صحة اجلميع وسالمتهم.

خامسا: جيب رشعا عىل مجيع اجلهات التعاون مع اجلهات املختصة وتقديم 
الدعم الالزم هلا – كل بام خيصه – للحدِّ من انتشار املرض والقضاء عليه، ومنع 
نرش الشائعات املتعلقة به من خالل االقتصار عىل استقاء املعلومات الرسمية من 
عرب  الدولة  واستقرار  بأمن  املرتبصني  عىل  الفرصة  وتفويت  املختصة،  اجلهات 

الشائعات التي يروجون هلا.

سادسا: دعوة صادقة إىل مجيع اجلهات واألفراد ملدِّ يِد العون واملساعدة كلٌّ 
باختصاصه، وعدم استغالل مثل هذه احلاالت من خالل رفع األسعار خاصة 

الدوائية والعالجية.
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سابعا: املستند الرشعي للفتوى:
دلهَّ عىل الفتوى السابقة أدلة من: القرآن الكريم، والسنة النبوية، واإلمجاع، 

والقياس. نذكر منها:

�أواًل: القرآن الكريم: 
سورة  مث   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  نثڃ  تعاىل:  اهلل  قول   –

النساء، اآلية 29.
نثۀ ۀ ہ ہ ہ مث  سورة البقرة، اآلية 195 – قول اهلل تعاىل: 

– قول اهلل تعاىل: نثژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ مث  سورة النساء، اآلية 83.

�ثانًيا: السنة النبوية: 
اهلل عنه، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال “فّر من املجذوم كام  ريض  هريرة  أيب  – عن 

تفر من األسد ”:رواه البخاري.
تقع  ال  كي  منه  بالفرار  األمر  الرشيف  احلديث  ويف  معد،  مرض  واجلذام 
عىل  واحلث  تعاىل  اهلل  بإذن  للعدوى  التأثري  إثبات  عىل  داللة  ذلك  ويف  العدوى 

البعد عن أسباهبا.
عن أسامة بن زيد ريض اهلل عنه أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: قال »إذا سمعتم بالطاعون 
بأرض فال تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم هبا فال خترجوا منها. أخرجه البخاري.
ينقل املرض إىل  بلد املرض لئال  ومن أسباب هني املصاب عن اخلروج من 
يف  الكامل  يف  األثري  ابن  ذكر  وقد  البلد؛  ذلك  يف  األصحاء  عن  يعزل  بل  غريه 
التاريخ 2 /377 ما حاصله: “أنهَّ عمرو بن العاص ريض اهلل عنه، خرج بالناس 
عندما أصاهبم طاعون عمواس إىل اجلبال، حتى رفعه اهلل عنهم، وأن فعله هذا بلغ 

عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه فلم ينكره”.
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– عن أيب هريرة ريض اهلل عنه، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال » اَل ُتوِرُدوا امُلْمِرَض َعىَل 
« رواه البخاري. عن عمرو بن حييى املازين، عن أبيه، أنهَّ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،  امُلِصحِّ

قال: »ال رضر وال رضار «. رواه اإلمام مالك يف املوطأ.
عىل  الدالة  وغريه،  املسلم  صحيح  يف  الكثرية  الطاعة  وجوب  أحاديث   –
وجوب امتثال أوامره وتعليامته، وترّصفات اإلمام منوطة باملصلحة إال أّن تقدير 
يقول الرسخيس يف  الوالئية، فكام  اإلمام وإىل اجلهات  إىل  املصالح موكول  هذه 
السري الكبري ” إْن أمرهم بيشٍء ال يدرون أينتفعون به َأْم ال، فعليهم أن ُيطيعوه، 
أي يف أنهَّ ما ُأمر به  د هلم من الرهَّ اعة ثابتٌة بنصٍّ مقطوٍع به. وما تردهَّ َة الطهَّ ألنهَّ فْرضيهَّ
احلاكم ُيصري  املقطوع”. وأمر  للنهَّصِّ  ُمعارضا  به ال يصلح  ُمنتفٍع  أو غري  منتفٌع   ُ

اجلائزات واجبة، كام يقول ابن عابدين يف “باب االستسقاء” من حاشيته.

�ثالًثا: اإلمجاع: 
يدخل  كلية؛ ومما  قاعدة  يزال( وجعلوا ذلك  )الرضر   : أنهَّ العلامء عىل  أمجع 
ضمنها البعد عن مواطن اإلصابة باألوبئة املعدية حفاًظا عىل النفس من اهلالك 

وسالمة البدن من الرضر.

�رابًعا: القياس: 
وخروجه  املسجد  باعتزال  مؤذية  رائحة  به  َمن  أمر  احلنيف  الرشع  أنهَّ  ثبت 
اِب  ُ  عَمَر ْبَن اخْلطهَّ منه بل إخراجه دفًعا لألذى عن الناس؛ ففي صحيح مسلم: َأنهَّ
َتْأكُلوَن  النهَّاُس  ا  َ َأهيُّ إِنهَُّكْم  )ُثمهَّ  قال:  مما  فكان  اجْلُمَعِة  َيْوَم  خَطَب   َ عنه  اهلل  ريض 
وَم، َلَقْد َرَأْيُت رسوَل اهلل َ صىلهَّ  : َ هَذا اْلَبَصَل َوالثُّ َشجَرَتنْيِ اَل َأَرامَها إاِلهَّ َ خبِيَثَتنْيِ
جِل ِ يف امْلَْسِجِد َأمَر ِ بِه َفُأخِرَج إىَِل اْلَبِقيِع،  َم إَِذا َوَ  جَد ِرحَيُهاَم ِ مْن الرهَّ اهلُل عَلْيِه َوسلهَّ

َفَمْن َأكَلُهاَم َفْلُيِمْتُهاَم َطْبًخا(.
فإذا كان هذا اإلخراج ملجرد األذية بالرائحة الكرهية؛ فكيف بأذية العدوى 
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يف  اهلل  رمحه  الرب  عبد  ابن  احلافظ  قال  ذلك  ويف  الناس؛  بحياة  تودي  قد  التي 
“التمهيد”6/422”: “وإذا كانت العلة يف إخراجه من املسجد أنه ُيتأذى به، ففي 
القياس: أن كل ما يتأذى به جريانه يف املسجد بأن يكون … ذا رحية قبيحة لسوء 
صناعته، أو عاهة مؤذية كاجلذام وشبهه وكل ما يتأذى به الناس إذا وجد يف أحد 
جريان املسجد وأرادوا إخراجه عن املسجد وإبعاده عنه كان ذلك هلم، ما كانت 

العلة موجودة فيه حتى تزول، فإذا زالت … كان له مراجعة املسجد”.
بالدعاء وكثرة  املسلمني إىل االلتجاء إىل اهلل  املجلس مجيع  ويف اخلتام يدعو 
االستغفار، فإن االستغفار يرفع البالء ويزيد من القوة، كام يف قوله تعاىل حكاية 
عن هود عىل نبينا وعليه الصالة والسالم: )ويا قومي استغفروا رّبكم ثم توبوا 
إليه يرسل السامء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إىل قوتكم( )سورة هود، آية 52(، 
فنسأل اهلل تعاىل أن يديم لطفه وحفظه وعافيته عىل دولة اإلمارات، بمن فيها وما 
فيها، قيادًة وشعًبا، وأن يرفع هذا املرض عن املسلمني والعامل أمجعني”، واهلل تعاىل 

أعلم.
جملس اإلمارات لإلفتاء الرشعي

رئيس املجلس معايل العالمة الشيخ/ عبداهلل بن بيه
املستشار الدكتور/ إبراهيم عبيد آل عيل-عضوًا

فضيلة الشيخ/ عمر الدرعي-عضوًا فضيلة الدكتور/ أمحد احلداد-عضوًا
ة يوسف الظاهري-عضوًا فضيلة/ د. سامل حممد الدويب-عضوًا فضيلة/ شمهَّ
فضيلة/ أمحد حممد الشحي -عضوًا فضيلة الدكتورة/ أماين لوبيس-عضوًا

فضيلة/ عبداهلل حممد األنصاري-عضوًا فضيلة/ محزة يوسف هانسن
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فتاوى لدار اإلفتاء المصرية:

ما حكم ترك صالة اجلمعة واجلامعة يف املسجد، وغلق املساجد وقت انتشار 
فريوس كورونا؟

املنترشة وخوف اإلصابة هبا  الفتاكة  الفريوسات واألوبئة  ال شك أن خطر 
برتك  الرتخص  بجواز  فالقول  ولذا،  هلا،  طبي  دواء  توفر  عدم  مع  خاصة  أشد، 
أمر مقبول  بل وتوقعه  الوباء ووقوعه  املساجد عند حصول  صالة اجلامعات يف 
من جهة الرشع والعقل، وإذا أخربت اجلهات املعنية برضورة منع االختالط يف 
اجلمع واجلامعات بقدر ما، وألزمت به، فيجب حينئذ االمتثال لذلك، ويندرج يف 

ذلك بام يراعي هذه التوصيات واإللزامات ويبقى شعار األذان.
واألصل يف ذلك القاعدة الفقهية: » ال رضر وال رضار«.

يوم  يف  ملؤذنه  قال  عباس  أنابن  الصحيحني  يف  ورد  ما  ذلك  عىل  ويدل 
مطري:«إذا قلت: أشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد أن حممد رسول اهلل، فال تقل: حي 
عىل الصالة، قل: صلوا يف بيوتكم«، قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: » 
أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خري مني، إن اجلمعة عزمة – أي واجبة- وإين 

كرهت أن أحرجكم فتمشوا يف الطني والدحض- أي والزلل والزلق.
واهلل أعلم

�ما الواجب عىل املسلم فعله للتصدي لوباء فريوس كورونا؟ 
ينبغي عىل املسم أن ال يصيبه اخلوف واهللع الشديد من االبتالءات التي قد 
تصيبه أو تصيب من حوله، بل عليه أن يتحىل بحسن الظن بربه وخالقه سبحانه، 

ويعلم علم اليقني أن اهلل عز وجل سوف ينجينا من هذا البالء.
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إذا أصاب املؤمن يشء من هذا البالء فعليه بالصرب واألخذ بأسباب العالج، 
الدرجات  السيئات ورفع  لتكفري  البالء سيكون سببا  وليعلم أن صربه عىل هذا 
فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص  الذكر والدعاء،  دائم  أن يكون  البالء والحمن  أوقات  املسلم يف  شأن 
أوصانا بقول:« أعوذ بكلامت اهلل التامات من رش ما خلق« ثالث مرات صباحا 

ومساء، فإن من قاهلا ال يصيبه يشء من البالء، إن شاء اهلل.
عىل املسلم أن يأخذ بأسباب الوقاية والسالمة الصحية املتبعة لدى اجلهات 

املعنية، فهذا من باب اإلحسان، يقول تعاىل: نثۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ھ ے ے مث .

واهلل أعلم

�ما حكم احتكار ورفع أسعار السلع الرضورية ملواجهة فريوس كورونا؟ 
ال جيوز رشعا ما يرتكبه بعض التجار من حبس السلع الرضورية واألساسية 
االحتكار  بقصد  الراهنة  الظروف  واستغالل  الناس،  عن  الطبية  الوقاية  ومواد 
ورفع األسعار لتحقيق مكاسب  مادية، فهذا الفعل حرام رشعا،  وخيانة لألمانة، 
تعاىل:  اهلل  يقول  وأشكاله،  صوره  بكل  االحتكار  حرمت  اإلسالمية  فالرشيعة 
ْرِض ُمْفِسِديَن{ ]البقرة: 60[، وتوعد النبي صىل اهلل عليه وعىل  َتْعَثْوا يِف اأْلَ }َواَل 
آله وسلم املحتكر بقوله:« من دخل يف يشء من أسعار املسلمني ليغلبه عليهم، 

فإن حقا عىل اهلل أن يقذفه يف معظم من النار«.
واهلل أعلم

�ما حكم االلتزام باإلجراءات االحرتازية للوقاية من فريوس كورونا؟ 
عن  الصادرة  واإلرشادات  بالتعليامت  االلتزام  املواطنني  مجيع  عىل  ينبغي 
اجلهات الصحية للحد من انتشار الفريوس والقضاء عليه، استقاء املعلومات من 
املصادر الرسمية املختصة، وجتنب ترويج الشائعات التي تروع الناس، وتوقعهم 
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يف بلبلة وحرية من أمرهم.
واهلل أعلم

�هل جيوز رشعا منع العمرة بسبب انتشار فريوس كورونا؟ 
جيوز رشعا أن متنع السلطات املختصة من أداء العمرة ملواجهة انتشار فريوس 
كورونا، وذلك للحفاظ عىل أرواح وسالمة النفس البرشية من آثار ذلك الفريوس 
الذي قد يتفك بحياة املعتمرين، وإعامال لقاعدة سد الذرائع، وللحفاظ عىل أمن 

واستقرار املشاعر املقدسة، ملا هلا من أمهية كربى يف حياة املسلمني.

�القنوت يف الصالة لرصف فريوس كورونا 
دار اإلفتاء املرصية

الرقم املسلسل : 4958
2020/2/26م

انترش فريوس كورونا الذي اجتاح بعض مدن الصني وانتقل لدول أخرى، 
ومات بسببه الكثري من األشخاص؛ من املسلمني وغريهم: فام حكم القنوت يف 
الصالة لرفع هذا الفريوس الوبائي والشفاء منه، أو لدفعه ورصفه عن من مل يصل 
إليهم؟ وهل يرشع القنوت للبالد التي وقع فيهم هذا الفريوس، أم أنه مرشوع من 

عموم البلدان؟ وهل جيوز الدعاء لعموم الناس، أم خلصوص املسلمني؟
فريوس  أن  الرسمي،  موقعها  عىل   )WHO( العاملية  الصحة  منظمة  أفادت 
الكورونا منذ ظهوره يف آخر ديسمرب املايض يف مدينة ووهان الصينية، ُيَمثُِّل بالًء 
دامًها وخطًرا بالًغا؛ رسعان ما انترش يف مدن الصني وغريها؛ حتى استوجب ذلك 

إعالن حالة الطوارئ الصحية العاملية.
عليه  والذي   ، موضعيٌّ وباٌء  لكنه  ا،  عامليًّ وباًء  ُيعّد  مل  وإن  الفريوس  وهذا 
املحققون أن الداء الذي ُيسبب املرض لكثرٍي من الناس يف جهٍة ُمعيهَّنة من األرض 
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دون سائر اجلهات، ال خيرجه عن كونه وباًء:
قال اإلمام أبو الوليد الباجي املالكي يف “املنتقى رشح املوطأ” )7/ 198، ط. 
دار السعادة(: ]الوباء هو الطاعون، وهو مرض يعم الكثري من الناس يف جهة من 
اجلهات دون غريها، بخالف املعتاد من أحوال الناس وأمراضهم، ويكون مرضهم 

غالًبا مرًضا واحًدا، بخالف سائر األوقات، فإن أمراض الناس خمتلفة[ اهـ.
حلول  عند  تعاىل  اهلل  إىل  واللجوء  الدعاء  مرشوعية  عىل  العلامء  اتفق  وقد 
الوباء، وتواترت األحاديث باالستعاذة من وطيس األمراض وسيئ األسقام؛ ملا 
السيدة عائشة ريض اهلل عنها، أهنا  يف ذلك من اخلضوع والتذلل هلل تعاىل، فعن 
قالت: ملا َقِدَم رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ُوِعَك أبو بكر وبالل ريض اهلل 
ُهمهَّ  عنهام.. قالت: فجئُت رسوَل اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم فأخربُته، فقال: »اللهَّ
َها،  َوُمدِّ َلَنا يِف َصاِعَها  َوَباِرْك  ْحَها،  ، َوَصحِّ َأَشدهَّ َأْو  َة  َمكهَّ َنا  َكُحبِّ املَِديَنَة  إَِلْيَنا  َحبِّْب 

ْحَفِة« رواه البخاري. اَها َفاْجَعْلَها بِاجْلُ َواْنُقْل مُحهَّ
الرتاث  إحياء  دار  ط.   ،150  /9( مسلم”  “رشح  يف  النووي  اإلمام  قال 
العريب(: ]وفيه: الدعاء للمسلمني بالصحة وطيب بالدهم والربكة فيها، وكشف 

الرض والشدائد عنهم، وهذا مذهب العلامء كافة[ اهـ.
القاري  القنوت وأحد معانيه؛ قال العالمة املال عيل  والدعاء هو من جنس 
املراد  أن  ]والظاهر:  الفكر(:  دار  ط.   ،958  /3( املفاتيح”  “مرقاة  يف  احلنفي 
بالقنوت هنا الدعاء، وهو أحد معاين القنوت كام يف “النهاية” وغريه، وكذا نقل 

األهبري عن زين العرب[ اهـ.
الفقهاء  من  العلامء  مجاهري  مذهب  وهو  الصالح،  السلف  عن  واملأثور 
يف  احلنبيل  تيمية  ابن  الشيخ  قال  النوازل؛  عند  القنوت  مرشوعية  واملحدثني: 
“جمموع الفتاوى” )23/ 108(: ]القنوت مسنون عند النوازل، وهو قول فقهاء 
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أهل احلديث، وهو املأثور عن اخللفاء الراشدين ريض اهلل عنهم[ اهـ.
لرفع  الفجر  صالة  يف  املسلمني  قنوت  مرشوعية  عىل  أيًضا  العلامء  اتفق  كام 
نازلة، غري أهنم اختلفوا يف  أملهَّت هبم  إذا  البالد والعباد  البالء وكشف الرضُّ عن 

القنوت للنازلة يف غري الفجر ِمن الصلوات املكتوبة:
نزلت  فإذا  ابتداًء بال سبب،  الفجر  القنوت يف  يرون مرشوعية  فاحلنفية: ال 

باملسلمني نازلٌة فالقنوت عندهم مرشوع يف كل الصلوات اجلهرية.
قال اإلمام بدر الدين العيني احلنفي يف “البناية رشح اهلداية” )2/ 504، ط. 
دار الكتب العلمية(: ]إن نزل باملسلمني نازلة: قَنَت اإلمام يف صالة اجلهر، وبه قال 
األكثرون وأمحد. وقال الطحاوي: إنام ال يقنت عندنا يف صالة الفجر من غري بلية، 

فإن وقعت فتنة أو بلية: فال بأس به، فعله رسول اهلل عليه الصالة والسالم[ اهـ.
وقال العالمة املال عيل القاري احلنفي يف “مرقاة املفاتيح” )3/ 958، ط. دار 

الفكر(: ]أطبق علامؤنا عىل جواز القنوت عند النازلة[ اهـ.
واملالكية: يرون االقتصار يف القنوت عىل صالة الفجر ومرشوعيَة استدامتِه؛ 
بأنه مرشوع ملطلق احلاجة لدرء الرشور  الفجر  القنوت يف  حيث عللوا استدامة 
وجلب اخليور، ال خلصوص النوازل، وأن حاجة املسلمني للدعاء مستمرة، وهذا 
يتضمن مرشوعية القنوت للنوازل عندهم بطريق األْوىَل؛ ألن حاجة املسلمني إىل 
الوباء  لدفع  الصالة  أيًضا عىل مرشوعية  إهنم نصوا  بل  النوازل أشد،  الدعاء يف 
ملرشوعية  متضمن  وهذا  التجاء،  وشدة  ترضع  مزيد  ذلك  يف  فرأوا  والطاعون، 
الدعاء بدرء البالء ورصف الوباء يف القنوت من باب أوىل؛ من جهة أن مرشوعية 

األشد تقتيض مرشوعية األخف:
658، ط. دار الوفاء(:  “إكامل املعلم” )2/  قال القايض عياض املالكي يف 
]اختلف العلامء يف القنوت يف صالة الفجر وىف الوتر يف رمضان، وغريه، وما عدا 
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ذلك، فلم يعملوا به إاِل أن ينزل نازلة؛ كام نزلت بأصحاب بئر معونة، أو حيتاج 
إىل الدعاء يف أمر مهم؛ فقد أرخص بعضهم أن يقنتوا يف سائر الصلوات ويدعوا 

يف ذلك[ اهـ.
بن أنس”  مالك  “القبس يف رشح موطأ  املالكي يف  العريب  ابن  اإلمام  وقال 
النبي  قنوَت  أن  الغرب اإلسالمي(: ]ورأى أمحد بن حنبل  دار  348، ط.   /1(
صىل اهلل عليه وآله وسلم إنام كان لسبٍب فيام كان ينزل باملسلمني، واألحكاُم إذا 
أن  والشافعي  اهلل عنه  مالك ريض  بزواهلا، ورأى  زالت  باألسباب  قة  معلهَّ كانت 

ذلك ِمن َكَلِب العدو وُمقارعتِه معنى دائم؛ فدام القنوت بدوامه[ اهـ.
الغرب(:  دار  ط.   ،231  /2( “الذخرية”  يف  املالكي  القرايف  اإلمام  وقال 
الرشور  لدرء  احلاجة  ملطلق  بل  الوقائع؛  تلك  بخصوص  التعليل  منع  ]جوابه: 

وجلب اخليور، وهو أوىل؛ لعمومه، فيجب املصري إليه[ اهـ.
وقال العالمة اخلريش املالكي يف “رشح خمترص خليل” )1/ 351، ط. دار 
أي:  ونحوها،  للزلزلة  أي:  إلخ(  الصالة  أن  عىل  كالمه  ودل  ])قوله:  الفكر(: 

ويدخل يف ذلك الصالُة لدفع الوباء والطاعون[ اهـ.
والصحيح عند الشافعية: تعميم القنوت يف مجيع الصلوات املكتوبة، ومثهَّلوا 
، أو َأرْسِ  النازلة بوباٍء، أو قحٍط، أو مَطٍر َيرُضُّ بالُعمران أو الزرع، أو خوف عُدوٍّ

عامِلٍ، ونحو ذلك:
])باب   :)176  /5( مسلم”  “رشح  يف  الشافعي  النووي  اإلمام  وقال 
باهلل..  والعياذ  نازلة(  باملسلمني  نزلت  إذا  الصالة  مجيع  يف  القنوت  استحباب 
مذهب الشافعي رمحه اهلل: أن القنوت مسنون يف صالة الصبح دائاًم، وأما غريها: 
، وقحٍط، ووباٍء،  فله فيه ثالثة أقوال؛ الصحيح املشهور: أنه إن نزلت نازلٌة؛ كعدوٍّ
وعطٍش، ورضٍر ظاهٍر يف املسلمني، ونحو ذلك: قنتوا يف مجيع الصلوات املكتوبة 
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: فال[ اهـ. وإالهَّ
ط.   ،234  /2( الساري”  “إرشاد  يف  الشافعي  القسطالين  اإلمام  وقال 
أو  جراٍد  أو  وباٍء  أو  قحٍط  أو  خوٍف  من  باملسلمني،  نازلة  نزل  ]فإن  األمريية(: 

نحوها: استحب القنوت يف سائر املكتوبات[ اهـ.
ونص احلنابلة عىل مرشوعية القنوت يف صالة الفجر إذا نزلت باملسلمني نازلة:
القاهرة(:  مكتبة  115، ط.  “املغني” )2/  احلنبيل يف  قدامة  ابن  اإلمام  قال 
]فإن نزل باملسلمني نازلة: فلإلمام أن يقنت يف صالة الصبح، نصهَّ عليه أمحد، قال 
األثرم: سمعت أبا عبد اهلل ُسئل عن القنوت يف الفجر؟ فقال: إذا نزل باملسلمني 

ن َمن خلفه[ اهـ. نازلة، قنت اإلمام وأمهَّ
مجيع  يف  القنوت  باستحباب  القائلني  مذهب  العلامء  من  مجاعة  ح  رجهَّ وقد 

الصلوات املكتوبة إذا نزلت نازلة، ومل يأت ما خيصُّ ذلك بصالة دون غريها:
نزار  ط.   ،1230 السنن” )4/  حقائق  عن  “الكاشف  يف  الطيبي  العالمة  قال 
ثالثة  ففيه  غريها  يف  وأما  دائاًم،  الصبح  صالة  يف  مسنون  القنوت  أن  ]اعلم  الباز(: 
أقوال، والصحيح املشهور: أنه إذا نزلت نازلة، كعدوٍّ وقحٍط، أو بالٍء وعطٍش ورضٍر 

ظاهر يف املسلمني ونحو ذلك، قنتوا يف مجيع الصلوات املكتوبة، وإال فال[ اهـ.
وقال العالمة الشوكاين يف “نيل األوطار” )2/ 401، ط. دار احلديث(: ]إذا 
تقرر لك هذا علمت أن احلق ما ذهب إليه من قال: إن القنوت خمتص بالنوازل، 

وإنه ينبغي عند نزول النازلة أن ال ختص به صالة دون صالة[ اهـ.
وقال العالمة املباركفوري يف “مرعاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح” )4/ 
301، ط. األبحاث العلمية باهلند(: ]والراجح عندي: هو ما ذهب إليه الشافعي 
القنوت  طلب  يف  رصحية  الصحيحة  األحاديث  ألن  احلديث؛  أهل  ومجهور 
ختصيصه  يف  ضعيف  أو  صحيح  مرفوع  حديث  جيئ  ومل  اخلمس،  الصلوات  يف 
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باجلهرية أو الصبح فقط[ اهـ.
والقنوت لرصف البالء مرشوٌع دفًعا ورفًعا؛ فكام ُيرَشع لرفع البالء والوباء 
وكشف الرضُّ والقحط عن البالد والعباد إذا أملهَّت نازلة، ُيرَشع كذلك لدفع الرضر 

الذي خُيَشى حصوُله، وإن مل يتحقق بالداعني نزوُله؛ فيكون جائًزا رفًعا ودفًعا.
ونص الشافعية عىل مرشوعية القنوت يف الصلوات املكتوبات لدفع الرضر 
عن املسلمني أو بعضهم، ولو واحًدا، لكن برشط تعدي نفعه؛ كالعامل والشجاع، 
والوباء،  واجلراد،  والقحط،  املسلمني،  من  ولو  عدو  نحو  من  اخلوف  ودفع 

والطاعون، ونحو ذلك:
 ،103 القويم” )ص:  “املنهاج  يف  الشافعي  اهليتمي  حجر  ابن  العالمة  قال 
ط. دار الكتب العلمية(: ]“املكتوبات للنازلة” إذا نزلت باملسلمني أو بعضهم، 
إن عاد نفعه عليهم؛ كالعامل، والشجاع، واخلوف من نحو عدو ولو من املسلمني، 
والقحط، واجلراد، والوباء، والطاعون، ونحوها؛ ملا صح أنه صىل اهلل عليه وآله 
النفل  باملكتوبة  وخرج  املسلمني،  عن  عدوه  رضر  لدفع  شهًرا  ذلك  فعل  وسلم 

واملنذورة وصالة اجلنازة؛ فال ُيَسُن فيها[ اهـ.
وقال العالمة سليامن اجلمل الشافعي يف “فتوحات الوهاب” )1/ 369، ط. 
دار الفكر(: ])قوله عىل قاتيل أصحابه إلخ( وكان احلامل له عىل القنوت يف هذه 
القضية دفع مترد القاتلني ال النظر إىل املقتولني النقضاء أمرهم وعدم تداركهم، 

وإال فقد وقع له صىل اهلل عليه وآله وسلم ما هو أعظم من ذلك ومل يدع[ اهـ.
كام نص فقهاء الشافعية عىل أن القنوت لرفع النوازل والباليا ُيسن ولو لغري 

من نزلت به:
ة “التجريد  قال العالمة البجريمي الشافعي يف حاشيته عىل رشح املنهج امُلسامهَّ
لنفع العبيد” )1/ 207، ط. احللبي(: ])قوله: لنازلة( أي: “لرفعها ولو لغري من 
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نزلت به؛ فيسن ألهل ناحية مل تنزل هبم فعل ذلك ملن نزلت به” اهـ حلبي، وعبارة 
“رشح الرميل”: بأن نزلت باملسلمني ولو واحًدا عىل ما بحثه مجع، لكن اشرتط 
فيه اإلسنوي تعدي نفعه؛ كأرٍس لعامل أو شجاع، وهو ظاهر. اهـ. وخرج بالواحد 
“الشربامليس  االثنان، ومقتضاه: أنه يقنت هلام وإن مل يكن فيهام نفع متعد. اهـ. 

عىل الرميل”[ اهـ.
بل يرشع  املسلمني وحدهم؛  ليس مقصوًرا عىل  والعافية  بالصحة  والدعاء 
الدعاء لغري املسلمني أيًضا بالشفاء والصحة والربكة وغري ذلك من منافع الدنيا؛ 

فإن اإلسالم دين سالم ورمحة وأمان للبرشية؛ قال اهلل تعاىل: نثک ک گ 
النبي  قال  اإلنسانية؛  يف  إخوة  كلهم  والبرش   ،]107 ]األنبياء:  گ گ مث  
لَِنْفِسِه«  حُيِبُّ  َما  ِخيِه  أِلَ حُيِبهَّ  َحتهَّى  َأَحُدُكْم  ُيْؤِمُن  »اَل  وآله وسلم:  اهلل عليه  صىل 

متفق عليه من حديث أنس بن مالك ريض اهلل عنه.
والدعاء بذلك جائٌز يف الصالة وخارجها؛ ملا تقرر عند مجاعة من الفقهاء:

فعن إبراهيم النخعي، قال: جاء هيودي إىل النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم، 
َر اهلُل َماَلَك، َوَوَلَدَك، َوَأَصحهَّ ِجْسَمَك، َوَأَطاَل ُعُمَرَك«  فقال: ُاْدُع اهلل يل، فقال: »َكثهَّ

رواه ابن أيب شيبة يف “املصنف”.
قال العالمة ابن حجر اهليتمي الشافعي يف “حتفة املحتاج” )2/ 88، ط. دار 

إحياء الرتاث العريب(: ]وجيوز الدعاء للكافر بنحو صحة البدن واهلداية[ اهـ.
ط.   ،345  /1( القدير”  “فيض  يف  املناوي  الدين  زين  احلافظ  وقال 
املكتبة التجارية الكربى(: ]وجيوز الدعاء للكافر أيًضا؛ بنحو هداية، وصحة، 

وعافية[ اهـ.
جاز  الصالة  خارج  به  الدعاُء  جاز  ما  كل  أن  عىل  العلامء  من  مجاعة  ونص 
471، ط. دار  “املجموع” )3/  النووي الشافعي يف  به فيها؛ قال اإلمام  الدعاُء 
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الفكر(: ]مذهبنا: أنه جيوز أن يدعو فيها بكل ما جيوز الدعاء به خارج الصالة من 
أمور الدين والدنيا[ اهـ.

وبناًء عىل ذلك ويف واقعة السؤال: فيجوز القنوت لرصف مرض الكورونا؛ 
لِكونه نازلًة من النوازل، ومصيبة من املصائب حلهَّت بكثري من بلدان العامل، سواء 
بالكورونا  املوبوئني  املسلمني؛  عموم  من  وذلك  دفعه،  أو  لرفعه  القنوت  كان 
ا للمسلمني وغري املسلمني،  وغريهم، والدعاء برصف املرض والوباء يكون عامًّ
يف الصالة وخارَجها، كام جيوز القنوت لذلك يف مجيع الصلوات املكتوبات؛ عماًل 
َمن  خالف  ِمن  خروًجا  الفجر  صالة  يف  عليه  االقتصار  أو  العلامء،  بعض  بقول 

قرصه عليها من الفقهاء.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.1

�ما هي أدعية التحصني من فريوس كورونا؟ 

برب  العزة،واعتصمت  بذي  حتصنت  املسلم:”  يقول  أن  املستحب  من 
امللكوت، وتوكلت عىل احلي الذي ال يموت، اللهم ارصف عنا الوباء، بلطفك يا 
لطيف، إنك عىل كل يشء قدير”، فشأن املسلم يف أوقات البالء واملحن أن يكون 
التامات من  اهلل  بكلامت  بقول:” أعوذ  أوصانا  فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص  والدعاء،  الذكر  دائم 
رش ما خلق” ثالث مرات صباحا ومساء، فإن من قاهلا ال يصيبه يشء من البالء 
العرش  رب  وهو  توكلت  عليه  هو  إال  إله  ال  اهلل  وبقول:” حسبي  اهلل،  شاء  إن 
العظيم” سبع مرات، وأخربنا بأن من قال:” بسم اهلل الذي ال يرض مع اسمه يشء 
يف األرض وال يف السامء وهو السميع العليم”، ثالث مرات مل تصبه فجأة بالء، 

حتى يصبح، ومن قاهلا حني يصبح ثالث مرات مل تصبه فجأة بالء حتى يميس.

واهلل أعلم
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�هل انتشار فريوس كورونا عقاب وبالء من اهلل؟ 
اجلزم بأنه عقاب من اهلل ال يصح؛ ألن هذا امر غيبي، والذي عىل اإلنسان أن 
يفعله يف مثل هذه األزمات عموما أن يرجع إىل اهلل بالتوبة الصادقة واالستغفار 

ويكثر من األعامل الصاحلة، فهذا من أسباب رفع البالء، واهلل تعاىل يقول: نثٱ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
نفسه  الوقت  ويف   ،]107 ]يونس:  ڤمث   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ال هيمل منطق األسباب، ويأخذ هبا يف الوقاية والعالج، والنبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول:” ال 
اهلل  فإن  اهلل،  عباد  تداووا  ويقول:”  البخاري،  رواه  مصح”  عىل  ممرض  يوردن 

سبحانه مل يضع داء إال وضع له شفاء” رواه ابن ماجة.
واهلل أعلم

�كيف يغسل ويكفن من مات بفريوس كورونا؟ 
األصل أن امليت املسلم يغسل غسال رشعيا، ويكفن، ويصيل عليه ويدفن، 
إال إذا ثبت طبيا أن املتوىف بمرض ما يتعذر غسله؛ لكونه مظنة حصول العدوى، 
فيلجأ حينئذ إىل التيمم بدال من الغسل، فإن تعذر هو اآلخر، ومل يمكن ارتكابه 
للعدوى ترك وسقطت املطالبة به رشعا، ولكن يبقى للميت بعد ذلك ما أمكن 

من التكفني والصالة والدفن.
واهلل أعلم

�بيان حول صالة اجلمعة واجلامعة  دائرة اإلفتاء العام باألردن 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

رمحة  املبعوث  حممد  سّيدنا  عىل  والّسالم  والّصالة  العاملني،  رّب  هلل  احلمد 
للعاملني، وعىل آله وأصحابه الطّيبني الّطاهرين، أّما بعد:

احلبيب  عليه  دّلنا  نبوّي،  منهج  واملعدية  السارية  األمراض  من  الوقاية  فإّن 
صحيح  اأَلَسِد(  ِمَن  َتِفرُّ  َكاَم  املَْجُذوِم  ِمَن  )َوِفرهَّ  قال:  حيث  )ملسو هيلع هللا ىلص(  املصطفى 
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 ) ُمِصحٍّ َعىَل  مُمِْرٌض  ُيوِرَدنهَّ  )اَل  البخاري، وقال )عليه أفضل الصالة والسالم(: 
بأهل  االختالط  مانعا  حي،  الصِّ احلجَر  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  لنا  رّشع  كام  عليه.  متفق 
اُعوِن  األمراض املعدية، كي ال ينترش املرُض ويعّم البالء، فقال: )إَِذا َسِمْعُتْم بِالطهَّ

ُرُجوا ِمْنَها( متفق عليه. ا َفاَل خَتْ بَِأْرٍض َفاَل َتْدُخُلوَها، َوإَِذا َوَقَع بَِأْرٍض َوَأْنُتْم هِبَ
الرشيعة  مقاصد  أهمِّ  من  اإلنسانية  الّنفس  عىل  املحافظة  أّن  خيفى  وال 
اإلسالمية، لذلك نجد يف الرشيعة التيسري يف العبادة لكيال يقع الرّضر باملكّلف، 
الّتيمم ملن يرضه املاء، وإباحة الفطر ملن يرّضه الصوم، فيقيض حال  مثل: إباحة 
مل  ملن  جلوًسا  الفرض  صالة  الرشيعة  أباحت  وكذلك  الفدية،  يدفع  أو  القدرة 
يستطع القيام، وقرص الّصالة للمسافر سفرا طويال، ومجعها يف الّسفِر وعند وجود 
ين مبناه عىل الُيرس،  املطر برشوطه املعتربة عند السادة الفقهاء، وهكذا نجد أّن الدِّ

ومراعاة حاجات الناس، قال اهلل تعاىل: نثۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
أكثر  الُيرس  وإرادة  الّدين  يف  احلرج  رفع  عىل  واألدّلة   ،]185 ]البقرة:  مث   ۋ 
الّرفع،  لذلك  مضادٌّ  وُعرٌس  حرج  فيه  فيام  نفسه  اإلنسان  فإدخال  حُتىص،  أن  من 

نثڃ چ  تعاىل:  اهلل  قال  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  به  مقطوع  ألصٍل  ومناقٌض 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ مث  ]النساء: 29[.

من  هبا  ُيرتخص  التي  األعذار  من  والّطني  املطر  الفقهاء  السادة  اعترب  وقْد 
صالة اجلمعة واجلامعة، واستدلوا عىل ذلك بام جاء يف )صحيح مسلم(: َعْن َعْبِد 
اهلُل،  إاِلهَّ  إَِلَه  اَل  َأْن  َأْشَهُد  ُقْلَت:  “ إَِذا  َمِطرٍي:  َيْوٍم  يِف  نِِه  مِلَُؤذِّ َقاَل  ُه  َأنهَّ َعبهَّاٍس،  ْبِن  اهللِ 
وا يِف ُبُيوتُِكْم “،  اَلِة، ُقْل: َصلُّ ًدا َرُسوُل اهللِ، َفاَل َتُقْل: َحيهَّ َعىَل الصهَّ مهَّ َأْشَهُد َأنهَّ حُمَ
َقاَل: َفَكَأنهَّ النهَّاَس اْسَتْنَكُروا َذاَك، َفَقاَل: )َأَتْعَجُبوَن ِمْن َذا، َقْد َفَعَل َذا َمْن ُهَو َخرْيٌ 
ْحِض(  َوالدهَّ نِي  الطِّ يِف  َفَتْمُشوا  ُأْحِرَجُكْم  َأْن  َكِرْهُت  َوإيِنِّ  َعْزَمٌة،  ُمَعَة  اجْلُ إِنهَّ  ِمنِّي، 
قال اإلمام الّنووّي الشافعي: “هذا احلديث دليل عىل ختفيف أمر اجلامعة يف املطر 
ونحوه من األعذار” رشح النووي عىل مسلم )5 / 207(، فإذا كان الرتخص يف 
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صالة اجلمعة واجلامعة من املطر فهو من األمراض املؤذية والّضارة من باب أوىل؛ 
ألن القاعدة الفقهية التي رّسخها احلديث النبوي الرشيف تقول: )ال رَضر وال 

رِضار( رواه مالك يف املوطأ، ورفع الرّضر أصل قطعيٌّ يف الرشيعة اإلسالمية.
وبام مّر أخذ السادة الفقهاء، قال شيخ اإلسالم اإلمام زكرّيا األنصارّي الشافعي: 
ْبَرَص ُيْمَنَعاِن ِمْن امْلَْسِجِد، َوِمْن  “َوَقْد َنَقَل اْلَقايِض ِعَياٌض َعْن اْلُعَلاَمِء َأنهَّ امْلَْجُذوَم َواأْلَ
ُمَعِة َوِمْن اْختاَِلِطِهاَم بِالنهَّاِس” أسنى املطالب )1 / 215(، وقد نّص اإلمام  َصاَلِة اجْلُ
َخْشَيَة  امْلَْجُذوِم  َنْحِو  يِف  امْلَْنِع  َسَبَب  َأنهَّ   “ عىل  الشافعّي  اهليتمّي  حجر  ابن  هاب  الشِّ

ِرِه َوِحيَنئٍِذ َفَيُكوُن امْلَْنُع َواِجًبا” الفتاوى الفقهية الكربى )1 / 212(. رَضَ
وبناًء عىل ما سبق، جيُب رشًعا عىل اجلميع االلتزام الكامل بجميع التعليامت 
الّصادرة عن اجلهات ذات االختصاص، طاعة  الصحّية والتنظيمّية  واإلرشادات 

هلل تعاىل وألويل األمر قال تعاىل: نثۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
ی مث  ]سورة النساء:59 [كام عىل اجلميع اخّتاذ الوسائل الالزمة ملنع انتقال املرض 
وانتشاره، كام حيرم عىل من أصيب بمرٍض معٍد أو اشتبه بإصابته به أن ينقل املرض 
لآلخرين من خالل خُمالطتهم، وجيب عليه أن يأخذ باالحتياطات الصحية الالزمة، 

كاحلجر الّصحي.وحيرم عليه إخفاء إصابته باملرض حتى ال يؤذي اآلخرين.
بعدم  يقيض  الرشع  فإن  التجمعات  حال  يف  بالرسعة  ينتقل  املرض  أن  وبام 
أداء صالة اجلامعة واجلمعة يف املساجد، لذلك تصىل الفرائض مجاعة يف البيوت، 
يف  ستعقد  املباركة  اجلمعة  شعرية  عىل  وحفاًظا  املنازل،  يف  ظهًرا  اجلمعة  وُتصىل 
مسجد امللك احلسني بن طالل طيب اهلل ثراه، وستقترص عىل أربعني ممن تصح 

هبم اجلمعة من أبناء اخلدمات الطبية امللكية.
نسأل اهلل تعاىل أن جيعل بلدنا آمنا مطمئنا، وسائر بالد املسلمني، وأن حيمينا من 
األمراض واألسقام، إنه عىل ذلك قدير، وآخر دعونا أن احلمد هلل رّب العاملني)1(.

2020-03-14  -  )1(



فتاوى العلماء حول فيروس كورونا120

كيفية صالة الجنازة والتعزية

في ظل اإلجراءات االحترازية

المفتي: لجنة اإلفتاء بدائرة اإلفتاء باألردن

�السؤال: 
صالة  تصىل  كيف  االحرتازية،  واإلجراءات  احلكومّية،  القرارات  ظّل  يف 
إقامة  حكم  وما  والدفن،  اجلنازة  واتباع  العزاء،  بيوت  فتح  حكم  وما  اجلنازة، 

حفالت األعراس؟

�اجلواب: 
احلمد هلل، والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل 

فإّن اهلل تعاىل خّفف عن املؤمنني، وسّهل عليهم شؤون دينهم، ومل يكّلفهم 
فوق طاقتهم، فقال سبحانه: نثۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ مث  ]البقرة: 286[ 

حتى صار ذلك من مبادئ الرشيعة السمحة، وعالمة من عالماهتا.
أّننا يف هذه األوقات نمّر بمرحلة مهّمة عنواهنا )الوقاية خرٌي من  وال خيفى 
من  حتّد  أو  ختفف  التي  االحرتازية  اإلجراءات  من  كثري  ذت  اختُّ لذلك  العالج( 
انتشار عدوى املرض بني الناس، مثل تعليق صالة اجلمعة واجلامعة يف املساجد، 
ويف هذا إشارة إىل جدّية املوضوع وأمهيته، فاحلفاظ عىل األرواح مقصٌد مهّم من 
مقاصد الرشيعة اإلسالمية، واالختالط بني الناس يف هذه األيام سبٌب لإلصابة 
باألمراض امُلعدية التي قد تؤدي-ال قّدر اهلل- للوفاة مّما يعود عىل مقصد حفظ 
نثڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ مث   تعاىل:  اهلل  يقول  بالنقض،  النفس 

النساء/ 29.
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َأَخاُه  ي  ُيَعزِّ ُمْؤِمٍن  ِمْن  )َما  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  لقول  مستحبة؛  التعزية  أن  ومعلوم 
ُ ُسْبَحاَنُه ِمْن ُحَلِل اْلَكَراَمِة َيْوَم اْلِقَياَمِة( رواه ابن ماجه بسند  بُِمِصيَبٍة، إاِلهَّ َكَساُه اهللهَّ
حسن. والغاية منها تسكنُي قلب امُلصاب، والتخفيف عنه، ويقال يف تعزية املسلم: 
)أعظم اهلل أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر مليتك( وال ُيشرتط فيها مصافحة وال 
انتقال املرض،  إّنام املصافحة فيها سّنة، وترتك يف مثل هذه األيام، خشية  تقبيل، 
التعزية  أيام، وحتصُل سّنة  الّدفن بثالثة  الّدفن، وبعد  ووقتها من حني املوت إىل 

بمرة واحدة، ينظر: ]حاشية اجلمل عىل املنهج 2/ 212[.
وصالة اجلنازة فرض كفاية، وتصّح بواحد، وتسقط عن الباقني، وإذا كانت 
من  التقليل  أوىل  باب  فمن  األحوال،  هذه  يف  تسقط  عني  فرُض  وهي  اجُلمعة 

حضور مناسبات األفراح واألتراح.
والواجب يف مثل هذه األيام أن تتّم صالة اجلنازة عىل امُلتوىف يف املقربة، أو يف 
مسجد احلّي عىل أن ُيقترص احلضور عىل أهله املقّربني فقط، الذين يقومون بحمله 
ودفنه، وتكون التعزّية باملقربة دون مصافحة أو تقبيل، ثم يتّم تقّبل العزاء من سائر 
الناس عرب اهلاتف أو الرسائل النصّية، وال ننصح بإقامة بيوت العزاء منًعا للتجمع 

واالختالط، وانتقال األمراض.
أهل  من  األقربني  عىل  تقترص  أن  فنرى  األعــراس  حلفالت  بالنسبة  أّما 

العروسني، وبأقل عدد ممكن، مع تقّبل التهنئة عرب اهلاتف أو الرسائل.
اهلل  أمرنا  الذين  باألسباب، وطاعِة والة األمر،  باب األخذ  مّر من  ما  وكل 
مث   ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  نثۈئ  بقوله:  بطاعتهم 

النساء/ 59. واهلل تعاىل أعلم)1(

)1(  - رقم الفتوى : 3563التاريخ : 2020-03-15
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فتوى المجلس اإلسالمي لإلفتاء

في الداخل الفلسطيني

رمحًة  املبعوث  حمّمد  سّيدنا  عىل  والّسالم  والّصالة  العاملني  رّب  هلل  احلمُد 
للعاملني ؛ وبعد: 

يسّمى  ما  بخصوص  البالد  هبا  متر  الّتي  والّتطورات  للمستجدات  نظرًا   
بعدوى فريوس الكورونا.

الّنفس  حفظ  عىل  شديدًا  حرصًا  حترص  اإلسالمية  الرشيعة  ألّن  ونظرًا 
الرّشيعة  مبادئ ومقاصد  تعترب من  الّتي  الرّضر  إزالة  قاعدة  وبناًء عىل  اإلنسانية 

اإلسالمية الّسامية التي يقوم عىل أساسها الفقه اإلسالمي  ؛ وبناًء عليه:
اتفق فقهاؤنا قدياًم وحديثًا عىل جواز الّتغيب عن صالة اجلمعة واجلامعة إذا 
خاف الّشخص عىل نفسه املرض، فكم باحلري إذا تفشت العدوى كام يؤّكده أهل 

اخلربة الّثقات.
َقاَل اْبُن امْلُْنِذِر رمحه اهلل تعاىل:”  اَل َأْعَلُم ِخاَلًفا َبنْيَ َأْهِل اْلِعْلِم، َأنهَّ لِْلَمِريِض 

اَمَعاِت ِمْن َأْجِل امْلََرِض “ انظر: املغني )451/1( َف َعْن اجْلَ َأْن َيَتَخلهَّ
والرشيعة اإلسالمية تعالج األمور عالجًا وقائيًا أي قبل وقوع املرض وتفشيه، 

ولذا قال الفقهاء إذا خاف املرض ومل يشرتطوا حتقق املرض.
اجلمعة  أي   - َتْرِكِهاَم  يِف  َوُيْعَذُر    “ تعاىل:  اهلل  رمحه  احلنبيّل  قدامة  ابن  قال 
َأْو  َخْوٌف  »اْلُعْذُر   - َم  َوَسلهَّ َعَلْيِه   ُ اهللهَّ َصىلهَّ   - بِيِّ  النهَّ لَِقْوِل  ائُِف؛  اخْلَ   - واجلامعة 
ْوُف، َثاَلَثُة َأْنَواٍع؛ َخْوٌف َعىَل النهَّْفِس، َوَخْوٌف َعىَل امْلَاِل، َوَخْوٌف َعىَل  َمَرٌض« َواخْلَ
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ْهِل “ انظر: )املغني، 1/ 451( اأْلَ
 وال شك أّن العدوى سبب من أسباب اإليذاء للنفس.

وهذه تعترب رخصة رشعية عامة جلميع الّناس املريض وغري املريض عىل حٍد 
سواء ؛ ويتأكد األمر بحق كبار الّسن واملريض مرضًا ُمزِمنًا وهلم األجر كاماًل.

روى البخاري يف صحيحه  عن أيب موسى األشعري ريض اهلل عنه قال: “قال 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقياًم صحيًحا“.
- مالحظة: حيرم عىل كّل مصاب بمرض معٍد الّذهاب للمسجد ويلزمه أن 

يصيّل يف البيت وجيب رشعًا االلتزام بقرارات وزارة الصحة.
- هذه الفتوى تشمل سائر  الّتجمعات من باب أوىل كبيوت العزاء واملقاهي  
لذا نرجو من األهايل االختصار يف بيوت العزاء واألفراح  وتفهم من يتغيب  عن 
واجب العزاء والفرح  ويعذره ويتفهم موقفه ونؤكد عىل رضورة جتنب املصافحة 

والتقبيل ونحو ذلك واملحافظة عىل التعقيم
واهلل تعاىل أعلم

املجلس اإلسالمي لإلفتاء
عنهم: د. مشهور فواز رئيس املجلس)1(.

)1(  - السبت 19 رجب 1441 ه املوافق 14 آذار 2020 م
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فتوى أساتذة كلية الشريعة بجامعة قطر:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده

كورونا  وباء  انتشار  من  للحد  واجلامعات  اجلمعة  صالة  تعليق  حكم  بيان 
)Covid-19( 19- كوفيد

فإن مما قدر اهلل تعاىل عىل الناس يف عرصنا، هذا الوباء كورونا كوفيد -19 
)Covid-19( الذي انترش حتى عم اآلفاق، وتكاتف الناس من كل حدب وصوب 

وبكافة ختصصاهتم ملقاومة آثاره وختفيف أرضاره واحلد من انتشاره.
يقولوا يف هذه  أن  الرشيعة  اهلل عز وجل علامء  التي محلها  األمانة  واقتضت 
النازلة ما يسهم يف ختفيف هذه األرضار وحفظ أنفس الناس وأرواحهم وإقامة 
أمر دينهم عىل أسس واضحة متينة من أدلة الرشيعة املطهرة وقواعدها الراسخة 

ومقاصدها املحكمة.
فنقول وباهلل التوفيق:

يتصف  طبية-  وحقائق  معلومات  من  تواتر  ما  عىل  بناء   – الوباء  هذا  إن 
باخلطورة، حيث إنه ال عالج منه معروفا حتى يومنا هذا، وإن املصاب به حيتاج 
إىل كثري من احلاالت إىل رعاية خاصة يف املستشفيات والعزل الوقائي. ومن حيث 
به بمتوالية هندسية يصعب  إنه رسيع االنتشار بحيث تتضاعف أعداد املصابني 

السيطرة عليها مع نتائجها لو ترك الناس لسلوكهم اليومي االعتيادي.
وعىل هذا، فإن النظر الفقهي يف حضور صالة اجلمعة واجلامعات أثناء فرتة 

هذا املرض من جهتني:
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�اجلهة األوىل: من حيث كونه خطرا عىل الفرد، وهلذا حاالن: 
أوال- إما أن يكون املرء مصابا هبذا املرض، فالواجب يف حقه العزل عن النس 
للمدة التي يربأ فيها ويتعاىف ويصبح مأمون املخالطة ال يعدي وال يعدى، وحيرم 
عليه يف هذه الفرتة حضور اجلمع واجلامعات يف املساجد، ويأثم هبذا احلضور، بل 
يأثم بأي نوع من خمالطة الناس ولو أخذ احتياطاته من لبس كاممة وتعقيم يديه، 

ألنه ال يؤمن من نرشه ملرض يف هذه احلالة.
ثانيا- أو أن خيشى اإلنسان عىل نفسه من أن ينتقل إليه املرض، أو عىل أهله 

الذين خيالطهم يف منزله أن ينقل هلم العدوى.

�اجلهة الثانية: من حيث كونه خطرا عىل املجتمع: 
املرض  هذا  أن  األمر،  هذا  يف  للفتيا  يتصدى  من  يتصوره  أن  ينبغي  فالذي 
برسعة انتشاره بسبب زيادة كبرية يف األعداد التي حتتاج للرعاية اخلاصة بشكل 
يفوق قدرة األجهزة الطبية يف الدولة، بحيث تعجز عن تقديم اخلدمة للمرىض 
وجود  عدم  بسبب  متوت  كثرية  وفيات  ذلك  عن  وينتج  قصري،  وقت  يف  مجيعا 

إمكانية لتقديم اخلدمة.
هذه  يف  القول  عليها  يبنى  التي  الرشعية  واألدلة  القواعد  أوال  نقرر  وهنا 

املسألة:
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٱ  تعاىل:  قوله  أوال- 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٹ ٹ ڤ ڤ مث  ]املائدة: 32[، فإحياء النفس واملحافظة عليها 

مقصد عظيم من مقاصد الرشيعة ال يامري فه عاقل.
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٱ  تعاىل:  قوله  ثانيا- 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
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ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ مث  ]البقرة: 238، 239[، فقد أذن اهلل يف حال اخلوف 
برتك بعض أركان الصالة هيئاهتا التي ال تصح إال هبا، وإن ترك اجلامعة واجلمعة 

أخف من ذلك يف حال اخلوف.
ثالثا- تقرر يف قواعد الرشع أن ترصف الراعي عىل الرعية منوط باملصلحة، 
فإذا قرر املختصون من أهل الطب ومن يتابع حالة هذا املرض يف الدولة أن صالة 
اجلمعة واجلامعة تسهم يف زيادة عدد املصابني إىل احلالة التي أرشنا إليها، جاز لويل 
األمر أن يأمر الناس برتك اجلمع واجلامعات والصالة يف البيوت، بل وجب عليه 
إنام هي يف تقليل هذا املرض  القاعدة، وألن مصلحة املجتمع  ذلك، إعامال هلذه 

وأعداد املصابني به اتقاء للنتائج التي ال حتمد.
رابعا- أنه تقرر يف قواعد الرشع أن الرضر األخف يرتكب اتقاء للرضر األشد، 
وأن أعظم املفسدتني تدفع بارتكاب أخفهام، وإذا علمنا أن املوازنة هنا بني مفسدتني، 
األوىل: هي ترك اجلمع واجلامعات وتعطيل املساجد لفرتة حمددة من الزمن، واملفسدة 
الثانية: ما ينتج عن تفيش املرض من أرضار ووفيات وفشل يف النظام الصحي للدولة 

وما يتبع ذلك من اختالل يف أنظمة األمن واألنظمة االجتامعية.
اتضح بام ال يدع جماال للشك أن مفسدة ترك اجلمع واجلامعات أخف ألهنا 
النظام،  واختالل  األنفس  فوت  أما  البيوت،  الصالة يف  بدل هو  هلا  يكون  ترتك 
صلوات  حفظ  عىل  مقدم  األنفس  حف  كون  عن  فضال  تستدرك  ال  فمفسدة 

اجلمعة واجلامعات؛ ألن حفظ النفس رضوري، واجلمعة واجلامعات تكمييل.
ولقد شغب البعض بذكر آراء وأقوال تشكك يف صحة هذا الرأي وعامة ما 
اطلعنا عليه من هذه األقوال التي حترم إغالق املساجد وتنتقد الدعوة للصالة يف 
البيوت قد وقعت يف أخطاء منهجية جتعل هذا القول غري معترب، وهذه األخطاء 

املنهجية هي:
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1- أهنا بنيت عىل النظر الفردي ومل تراع النظر العام الذي هو املناط احلقيقي 
للحكم.

2- أهنا بنيت عىل استصحاب حال، لو صح مل يكن دليال لتحريم أمر اإلمام 
بمنع الصلوات حال الوباء، كاستشهادهم بطاعون عمواس، وأنه مل يؤمر فيه برتك 
اجلامعات، إذ قصارى ما يدل عليه أن حاكم ذلك الزمان مل يأمر برتك اجلامعات 
عىل أن روايات التاريخ تذكر أن املوت يف طاعون عمواس كان بني 25 ألفا أو 30 

ألفا، وهي نتيجة رهيبة ال يقول باحتامهلا عاقل.
3-  أهنا بنيت عىل العواطف املحضة، من استثارة أحزان الناس عىل تعطيل 
املساجد وخلوها من املرتادين، وال شك أن هذا أمل يعرص قلوب املسلمني مجيعا، 
ينتج من تكدس أعداد املرىض  الذي  لبناء حكم عليه، وإن األمل  لكنه ال يصلح 
وموهتم لو تفشى املرض – ال سمح اهلل- دون أن يتمكن أهل الطب من تقديم 
اخلدمة أمل أكرب، إذ فيه فناء أنفس معصومة، عىل أن الصالة والعبادة والدعاء مل 

ترتك، وال ينبغي أن ترتك بإغالق املساجد وتعطيل اجلامعات واجلمع.
4-  ورابع األخطاء املنهجية أهنم خلطوا بني األخذ باألسباب والتوكل عىل 
اهلل، والذي قرره علامء اإلسالم أن األخذ باألسباب ال ينايف التوكل، بل إن ترك 
األسباب هو املنايف حلقيقة التوكل، فقد جاء يف احلديث النبوي الرشيف:” اعقلها 
للذكر  االجتامع  وأن  البالء،  لرفع  سبب  الصالة  أن  من  ذكر  ما  فكل  وتوكل”، 
الناس أن يوقنوا بأن األمر بيد اهلل ال برتك صالة  والدعاء هو العالج، وأن عىل 
اجلامعة واجلمعة، كل هذه األقوال خلط عىل الناس يف تصوراهتم وتلبيس عليهم 
الدعاء  من  يمنع  ال  وهو  باألسباب  أخذ  واجلامعات  اجلمع  ترك  ألن  دينهم،  يف 

والتوبة والترضع إىل اهلل.
واالجتامعات  األعامل  متنع  وال  الصلوات  متنع  ملاذا  بعضهم:  قول    -5



فتاوى العلماء حول فيروس كورونا128

األخرى؟ فيقال هلم: إن االجتامعات متنع بناء عىل أمرين:
األول: كوهنا بيئة خصبة النتشار العدوى بشكل أكرب.

والثاين: كوهنا تسهم يف حفظ سري املجتمع وأداء خدماته الرضورية، ونحن 
نرى أن الكثري من التجمعات البرشية يف البلدان قد منعت.

أهل  إىل  الرجوع  بعد  البيان،  هذا  عىل  وقع  من  رأي  عليه  استقر  والذي 
االختصاص يف تصور هذا الوباء وخطره، أن اجلهة املعنية بتحديد الرضر املخوف 
بمتابعة تطورات هذا  الدولة  املكلفة من  اللجنة  املرض هي  انتشار هذا  يف حالة 
املرض وهلم الكلمة الفصل يف ذلك، فإن قرروا أن اجلمع واجلامعات تؤدي إىل 
انتشار املرض؛ وجب منعها وحرم عىل الناس خمالفة هذا املنع، وحيرم أيضا حينئذ 

نرش ما يبلبل الناس حول هذا احلكم.
عىل  كلمتهم  وجيمع  وأهلها  قطر  حيفظ  أن  قدرته-  جلت   – اهلل  ونسأل 

ماينفعهم، وأن حيفظ العامل اإلسالمي والبرشيعة مجعاء من هذا الوباء.
املوقعون من كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر، بتاريخ 21 

رجب 1441هـ=16 مارس 2020م.

أ.د. إبراهيم األنصاري
عميد كلية الرشيعة 

بجامعة قطر

أ.د. حممد املصلح
العميد املساعد بالكلية

أ.د. حممد املجايل
العميد املساعد بالكلية

أ.د صالح الزنكي
رئيس قسم الفقه 
واألصول بالكلية

أ.د عبد اجلبار سعيد
رئيس قسم القرآن 

والسنة بالكلية

أ.د عبد القادر بخوش
رئيس قسم العقيدة 

والدعوة بالكلية
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أ.د نور الدين اخلادمي
رئيس وحدة البحوث 

بالكلية

أ.د أمحد الريسوين
األستاذ بالكلية

أ.د عبد احلكيم السعدي
األستاذ بالكلية

د.سلطان اهلاشمي
األستاذ بالكلية

د. سعيد البديوي
األستاذ بالكلية

د. حممد عياش الكبييس
األستاذ بالكلية

د. أمحد العون
األستاذ بالكلية

أ.د. أيمن صالح
األستاذ بالكلية

د. تركي عبيد املري
األستاذ بالكلية
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فتوى لعدد من كبار العلماء

بجواز تعجيل الزكاة قبل مضي الحول

نظرًا لجائحة وباء كورونا )كوفيد – 19(

أصحاب الفضيلة العلامء واملشايخ األجالء ما قولكم دام نفعكم يف من خُيرج 
زكاته يف رمضان. هل يمكن له إخراجها قبل ميض احلول يف ظل انتشار )كورونا( 

حتى يتسنى للفقراء رشاء مستلزماهتم األساسية؟
�اجلواب: 

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه وسلم وبعد:
أخرج اإلمام أمحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجه واحلاكم وغريهم عن عيل 
ص له يف  ريض اهلل عنه أن العباس سأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف تعجيل زكاته قبل أن حتل فرخهَّ

ذلك” وهذا حديث صححه بعض العلامء، وحسنه بعضهم.
وأخرج الرتمذي من حديث عيل ريض اهلل عنه، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال لعمر: “إنا 

قد أخذنا زكاة العباس عام األول للعام”
قال الرتمذي رمحه اهلل: وذهب أكثر أهل العلم إىل جواز تعجيل الزكاة.

وتعجيل دفع الزكاة ملن َمَلك نصابًا قبل ميض احلول، بأن خيرجها قبل وقتها 
ملصلحة ُوجدت، كأن تكون للفقراء حاجة عاجلة، أو نزلت باملسلمني نازلة أو 

جائحة، هو قول مجاهري أئمة العلم: كأيب حنيفة والشافعي وأمحد.
وبناًء عىل ما تقدم وألن حفظ النفوس رضورة من الرضورات التي حرص 
املال  يبلغ  أن  وقتها برشط  قبل  الزكاة  تعجيل  بجواز  نفتي  صيانتها،  الرشع عىل 
املستلزمات  لتأمني  املال،  إىل  الفقري  حلاجة  نظرًا  وذلك  النصاب،  تعجيل  وقت 
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الالزمة يف هذه الظروف الصعبة كالغذاء والدواء والعالج وغريها، وكذا ختفيًفا 
الظرف  هذا  جراء  من  بنيِّ  بالغ  رضر  وحلقه  العمل  عن  ل  تعطهَّ من  بعض  ملعاناة 

االستثنائي الذي يمر به العامل.
بسبب اجلائحة التي اجتاحته؛ واملعروفة بفريوس كورونا )كوفيد – 19(

نسأل اهلل سبحانه أن يلطف بالبالد والعباد وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 
وصحبه أمجعني.

حرر يوم األربعاء غرة شعبان 1441هـ
سامحة العالمة الشيخ عيل حميي الدين القراداغي من كبار علامء املسلمني

فضيلة العالمة الشيخ نور الدين اخلادمي من علامء تونس
فضيلة العالمة الشيخ حممد الشتيوي من علامء الزيتونة يف تونس

فضيلة العالمة الشيخ عمر بن عمر من علامء الزيتونة يف تونس
فضيلة العالمة الشيخ خمتار اجلبايل من علامء الزيتونة يف تونس
فضيلة العالمة الشيخ عمر الشبيل من علامء الزيتونة يف تونس

فضيلة العالمة الشيخ عيل العاليمي من علامء الزيتونة يف تونس
فضيلة العالمة الشيخ شكر املجويل من علامء تونس

فضيلة العالمة الشيخ عجيل بن جاسم النشمي من علامء الكويت
فضيلة العالمة الشيخ حممد بن نارص العجمي من علامء الكويت

فضيلة العالمة الشيخ عبداملحسن بن زبن املطريي من علامء الكويت
فضيلة العالمة الشيخ يارس بن عجيل النشمي من علامء الكويت

فضيلة العالمة الشيخ خالد حنفي من علامء األزهر
فضيلة العالمة الشيخ حممد الصغري من علامء األزهر
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فضيلة العالمة الشيخ حممد يرسي من علامء األزهر
فضيلة العالمة الشبخ رمضان مخيس الغريب من علامء األزهر

فضيلة العالمة الشيخ مجال عبدالستار من علامء األزهر
فضيلة العالمة الشيخ عبدالسالم البسيوين من علامء األزهر

فضيلة العالمة الشيخ وصفي عاشور أبوزيد من علامء األزهر
فضيلة العالمة الشيخ أمحد هليل من علامء األزهر
فضيلة العالمة الشيخ نشأت أمحد من علامء مرص
فضيلة العالمة الشيخ رجب زكي من علامء مرص

فضيلة العالمة الشيخ ثقيل بن ساير الشمري من علامء قطر
فضيلة العالمة الشيخ أمحد بن عيل بن حجر آل بوطامي البنعيل من علامء قطر

فضيلة العالمة الشيخ حممد بن حسن املرخيي من علامء قطر
فضيلة العالمة الشيخ عبداهلل بن إبراهيم السادة من علامء قطر

فضيلة العالمة الشيخ سلطان بن إبراهيم اهلاشمي من علامء قطر
فضيلة العالمة الشيخ سعيد بن حممد البديوي من علامء قطر

فضيلة العالمة الشيخ جاسم بن حممد اجلابر من علامء قطر
فضيلة العالمة الشيخ أمحد العمري من علامء لبنان

فضيلة العالمة الشيخ داعي اإلسالم الشهال من علامء لبنان
فضيلة العالمة الشيخ رائد حليحل من علامء لبنان

فضيلة العالمة الشيخ سعيد عزام من علامء فلسطني
فضيلة العالمة الشيخ بسام كايد من علامء فلسطني

فضيلة العالمة الشيخ خمتار بن العريب مؤمن من علامء اجلزائر
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فضيلة العالمة الشيخ بلخري طاهري االدرييس من علامء اجلزائر
فضيلة الشيخ حممد حاج عيسى من علامء اجلزائر

فضيلة العالمة الشيخ احلسن بن عيل املنترص الكتاين من علامء املغرب
فضيلة العالمة الشيخ احلسن بن حممد العلمي من علامء املغرب

فضيلة العالمة الشيخ حسن يشو من علامء املغرب
فضيلة العالمة الشيخ محزة بن عيل املنترص الكتاين من علامء املغرب

فضيلة العالمة الشيخ حممد بحر الدين من علامء املغرب
فضيلة العالمة الشيخ عادل رفوش من علامء املغرب
فضيلة العالمة الشيخ يونس حيدان من علامء املغرب

فضيلة العالمة الشيخ حامد اإلدرييس من علامء املغرب
فضيلة العالمة الشيخ فضل مراد من علامء اليمن

فضيلة العالمة الشيخ حممد األمني إسامعيل من علامء السودان
فضيلة العالمة الشيخ حممد عبدالكريم من علامء السودان

فضيلة العالمة الشيخ أ.د حممد أكرم الندوي من علامء اهلند
فضيلة العالمة الشيخ جمد مكي من علامء الشام

فضيلة العالمة الشيخ عبدالرمحن كوكي من علامء الشام
فضيلة العالمة الشيخ عبداحلكيم بن عبدالرمحن السعدي من علامء العراق

فضيلة العالمة الشيخ صالح الزنكي من علامء العراق
فضيلة العالمة الشيخ حممد بن عياش الكبييس من علامء العراق

فضيلة العالمة الشيخ الويل ابن الشيخ ماء العينني من علامء موريتانيا
فضيلة العالمة الشيخ ابراهيم ولد يوسف بن الشيخ سيديا من علامء موريتانيا
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ثالثا- فتاوى آحاد الفقهاء

�فتوى أ.د عيل حميي الدين القره داغي 
�فتوى الشيخ حممد احلسن الددو 
�فتوى د. خالد حنفي 
�فتوى د. سعد الكبييس 
�فتوى الدكتور حاكم املطريي 
�فتوى الشيخ سامل الشيخي عضو املجلس األوريب لإلفتاء والبحوث: 
�فتوى دكتور جدي عبد القادر، األستاذ بكلية الرشيعة واالقتصاد جامعة  

األمري عبد القادر باجلزائر
�فتوى الدكتور طاهري بلخري أستاذ الرشيعة اإلسالمية بجامعة بوهران،  

أستاذ سابق بجامعة امللك سعود باململكة العربية السعودية
�فتوى الدكتور حممد سامل دودو 
�بيان عاجل صادر عن الدكتور إبراهيم أبو حممد، مفتي اسرتاليا 
�حكم إقامة صالة اجلمعة يف البيوت بسبب فريوس كورونا، حممد سليامن  

نرص اهلل الفرا
�  - السلطان  جامعة   - وعلومه  الفقه  -أستاذ  الساعي  نعيم  أ.د.حممد 

مسقط-ُعامن
�فتوى د. أمحد حممد زايد 
�التكبري عند املصائب والشدائد، د. مسعود صربي 
�تعجيل إخراج الزكاة بسبب فريوس كورونا ، د. مسعود صربي 
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فتوى األمين العام لالتحاد العالمي لعلماء المسلمين

أ.د علي محيي الدين القره داغي، حول 

األحكام المتعلقة بانتشار المرض الوبائي 

فايروس كورونا المستجد )كوفيد-19(

وجاء يف نصها:
)فايروس  اجلديد  الفريوس  مع  التعامل  حكم  حول  التساؤالت  كثرت 
كورونا( الذي كاد أن يصبح وباًء هيدد حياة الكثريين من خالل انتشاره الرسيع.

وما حكم إغالق اجلوامع وترك اجلمعة واجلامعة خوفًا من انتشاره؟
وما األدعية، واألمور املطلوبة من املسلم يف هذه األوبئة واألمراض؟

اجلواب عىل ذلك:
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني، وعىل آله 

وصحبه وبعد،
القاطعة  األدلة  ومن  تعاىل  اهلل  قدر  من  والفايروسات  األوبئة  هذه  إن  أواًل: 

نثۋ ۋ  املشاهدة عىل قدرة اهلل تعاىل يف هالك من يريد هالكه بأضعف جنوده 
ۅ ۅ ۉ ۉ مث ، كام أهنا من سنن اهلل تعاىل يصيب هبا من يشاء من املسلمني ومن 
أجر  له  والصابر عليها  املصاب هبا  املؤمن  يشاء، ولكن  غريهم، ويؤدب هبا من 
الشهيد، فقد روى البخاري يف صحيحه، أن عائشة ـــ ريض اهلل عنها ــ سألت 
يبعثه اهلل عىل من يشاء،  الطاعون فأخربها…أنه كان عذابًا  رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص عن 
فجعله اهلل رمحة للمؤمنني “فليس من عبد يقع الطاعون، فيمكث يف بلده صابرًا 

يعلم أنه لن يصيبه إال ما كتب اهلل له إال كان له مثل أجر الشهيد”.
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ثانيًا: إن اإلسالم يوجب علينا أمرين:
1-التوكل عىل اهلل تعاىل حق التوكل، وأن كل يشء بقدره، وحتت قدرته وأنه 

نثڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ مث .
واحلجر  والعالج  الوقاية  ومنها  باألسباب،  األخذ  هو  الثاين  2-واألمر 
الصحي، وكل ما تفرضه اجلهات الصحية املختصة، وهذا يفرس موقف الفاروق 
عمر ريض اهلل عنه، حني امتنع عن دخول الشام، بعد أن علم أن الوباء قد وقع 
ِ؟ فقال: “َنَعْم  فيها، وقال له أبو عبيدة بن اجلراح ريض اهلل عنه: َأِفَراًرا ِمْن َقَدِر اهللهَّ

.”ِ ِ إىَِل َقَدِر اهللهَّ َنِفرُّ ِمْن َقَدِر اهللهَّ
وهذا هو حقيقة فقه امليزان، حيث تقوم الكفة )اجلناح األيمن( عىل اإليامن 
باألسباب  األخذ  عىل  األيرس(  )اجلناح  الثانية  الكفة  وتقوم  تعاىل،  باهلل  القوي 

املرشوعة كلها، ألن اهلل تعاىل هو الذي أمر هبا.
ثالثًا: إن مرض الطاعون معروف، وهو من الوباء الذي هو أعم منه، حيث 
ذكر اللغويون، وعىل رأسهم اخلليل بن أمحد: الوباء الطاعون، وهو –أي الوباء- 
كثر  إذا  َوبئٌة  شديد…وأرض  وباٌء  الكورة  أهل  أصاب  فيقال:  عام،  مرض  كل 

مرضها.
رابعًا: ال شك أن هذه األوبئة عذاب، بل سامه اهلل تعاىل رجزًا من السامء، حيث 

تكرر يف القرآن لفظ الرجز عرش مرات، منها قوله تعاىل: نثہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ مث ، أي أن هؤالء الظلمة املعاندين يسعون 
بكل جهودهم إلبطال آيات اهلل تعاىل، ويزعمون أهّنم قادرون عىل أن يعجزوها، 
وتكون هلم الغلبة عليها، ويريدون أن يسبقوا قدرة اهلل، فهؤالء هلم عذاب من رجز 

أليم، والرجز قد فرسه البعض باألوبئة العامة املؤملة يف الدنيا واآلخرة.
ولكن من سنن اهلل تعاىل أن العذاب إذا نزل قد يعم غري الظلمة فقال تعاىل: 
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نثۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ مث ، كام أن من سنن اهلل تعاىل 
أن األوبئة إذا انترشت ال تفرق بني ظامل وكافر ومؤمن، بل عىل املؤمنني أن يأخذوا 

بجميع األسباب املطلوبة رشعًا وطبًا وعقاًل.
خامسًا: أوجب اإلسالم عند ظهور الوباء )الفريوسات القاتلة( جمموعة من 

التعليامت املهمة:
1- احلجر الصحي: أي عدم جواز اخلروج من البلد الذي وقع فيه الطاعون 
 ِ أو الوباء، وعدم جواز الدخول إليها، فقد جاء يف صحيح مسلم:” َقاَل َرُسوُل اهللهَّ
ُ َعزهَّ َوَجلهَّ بِِه َناًسا ِمْن ِعَباِدِه َفإَِذا  ْجِز اْبَتىَل اهللهَّ اُعوُن آَيُة الرِّ َم الطهَّ ُ َعَلْيِه َوَسلهَّ َصىلهَّ اهللهَّ

وا ِمْنُه”. ا َفاَل َتِفرُّ َسِمْعُتْم بِِه َفاَل َتْدُخُلوا َعَلْيِه َوإَِذا َوَقَع بَِأْرٍض َوَأْنُتْم هِبَ
وقد ذكر علامؤنا السابقون احلكمة من هذا احلجر الصحي، وهي:

2- املنع من اخلروج حتى ال ينترش املرض، فيكون سببًا يف إيذاء األخرين، 
َم:”  ُ َعَلْيِه َوَسلهَّ ِ َصىلهَّ اهللهَّ فيكون آثاًم؛ ألنه أحلق الرضر باآلخرين، وقد َقاَل َرُسوُل اهللهَّ
اَر”. فال جيوز أن يتسبب اإلنسان يف اإِلرضار باآلخر، ال يف دينه،  َر َواَل رِضَ اَل رَضَ
وال يف بدنه، وال يف عقله، ويف ماله، وال يف أي يشء؛ سواء كان اإلرضار ماديًا أم 

معنويًا، بل إن العلامء السابقني أكدوا عىل حرمة من يتسبب يف انتشار العدوى.
3- املنع من دخول املنطقة املوبوءة؛ حلرمة اإللقاء بالنفس يف التهلكة، أو فيام 
يسبب التهلكة؛ ألن احلفاظ عىل البدن والصحة والعقل من أهم مقاصد الرشيعة 

الرضورية.
4-- عدم استنشاق اهلواء الذي حيمل ذلك الوباء )الفريوس)

5- عدم جماورة املرىض خشية العدوى، إال للعالج مع األخذ بجميع وسائل 
َسِد”، وال  احلامية الطبية، ألن الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص قال: “َوِفرهَّ ِمْن امْلَْجُذوِم َكاَم َتِفرُّ ِمْن اأْلَ
عدوى  ال  أنه:  هو  به  املقصود  ألن  َعْدَوى”؛  “اَل  الصحيح  احلديث  مع  تناقض 
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وأن  تعاىل،  اهلل  إىل غري  الفعل  إضافة  اجلاهلية من  أهل  يعتقده  الذي  الوجه  عىل 
تعاىل  باهلل  واإليامن  االعتقاد  ميزان  من  فهذا  وطبعها،  بذاهتا  تعدي  األمور  هذه 
التي  الفرار من األمراض املعدية فهو من ميزان األسباب  وعدم اإلرشاك، وأما 
جعلها اهلل مؤثرة بقدر اهلل تعاىل، ويؤكد هذا املعنى احلديث الصحيح األخر بلفظ 

.” ” اَل ُيوِرُد مُمِْرٌض َعىَل ُمِصحٍّ

6- رضورة احليطة واحلذر وعدم التعرض ألسباب التلف مع تفويض األمر 
يف  األثري  ابن  ذكر  وقد  اضطراب،  وال  قلق  دون  عليه،  احلق  والتوكل  تعاىل  هلل 
الكامل يف التاريخ أنه “حينام أصاب املسلمني طاعون عمواس خرج هبم عمرو 
بن العاص إىل اجلبال، وقسمهم إىل جمموعات، ومنع اختالطها ببعض، وظلت 
املجموعات يف اجلبال فرتة من الزمن حتى استشهد املصابون مجيعًا، وعاد بالباقي 

إىل املدن” وهذا هو احلجر الصحي املتاح يف ذلك.
7- ومن أهم تعليامت اإلسالم يف هذا املجال وجوب العالج عىل الشخص 
نفسه، وعىل املجتمع والدولة أن تسعى بكل إمكانياهتا لعالج األمراض، وبخاصة 
األدلة  حسب  آثم  منها  نفسه  يعالج  ال  الذي  الشخص  وأن  املعدية،  األمراض 

الكثرية الواضحة ذكرناها يف كتابنا “فقه القضايا الطبية املعارصة “.
هذا  أصابه  قد  بأنه  أحس  من  كل  عىل  جيب  حيث  اإلفصاح،  وجوب   -8
املسؤولة  اجلهات  خيرب  أن  للرضورة..  وخرج  موبوءة  بيئة  يف  كان  أنه  أو  الوباء، 
واإلخفاء  الكذب  جريمة  جريمتني؛  ارتكب  فقد  ذلك  أخفى  وإذا  فيه،  هو  بام 
والتدليس، وجريمة التسبب يف إرضار األخرين وانتشار األوبئة، وكل من يصيبه 
هذا املرض بسببه يتحمل قسطه من اإلثم والعدوان، قال  ملسو هيلع هللا ىلص:” امْلُْسِلُم َمْن َسِلَم 
امْلُْسِلُموَن ِمْن لَِسانِِه َوَيِدِه”.، فاملسلم احلقيقي حيب ألخيه ما حيبه لنفسه، ويكره له 

ما يكرهه لنفسه.
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سادسًا: اخلوف من العدوى ومن هذه األمراض:

األمراض  هذه  من  اخلوف  من  يمنع  ال  ولذلك  الفطرة،  دين  اإلسالم  إن 
ونحوها ما دام صاحبها يؤمن بأن اهلل تعاىل هو اخلالق وحده، وقد جعل لكل يشء 
“ومن ذلك اخلوف من املجذوم  املناوي:  سببًا، بل اخلوف واجب، قال احلافظ 
امْلَْجُذوِم َكاَم َتِفرُّ  ِمْن  “ِفرهَّ  احلديث:  ويف  عىل أجسامنا من األمراض واألسقام”، 
َسِد”، فصون النفوس واألجسام واملنافع واألعضاء واألموال واألعراض  ِمْن اأْلَ

عن األسباب املفسدة واجب.

ُه َكاَن  ومما يدل عىل مرشوعية اخلوف بل وجوبه ما رواه ابن ماجة يف سننه، َأنهَّ
َفَقْد  َم:” اْرِجْع  َوَسلهَّ َعَلْيِه   ُ اهللهَّ بِيُّ َصىلهَّ  النهَّ إَِلْيِه  َفَأْرَسَل  ُذوٌم  جَمْ َرُجٌل  َثِقيٍف  َوْفِد  يِف 

َباَيْعَناَك”.

من  واألرشبة  األطعمة  محاية  يف  واحليطة  احلذر  وجوب  عىل  كذلك  ويدل 
كل ما يفسدها األحاديث الكثرية الدالة عىل تغطية األواين واألطعمة املكشوفة، 
وحفظها، ووجوب التداوي، وغسل األيادي واألفواه، وحرمة التبول والتغوط 

يف الطرق وحتت األشجار، ويف األماكن التي يصل أثارها إىل األخرين.

ْر(، وقال تعاىل نثۆ  فهذا الدين هو دين نظافة الداخل واخلارج )َوثَِياَبَك َفَطهِّ
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ مث ، وهنا تأيت عناية اإلسالم بالوضوء والغسل 

ونظافة األبنية واألفنية وغري ذلك.

 ُ بِيِّ َصىلهَّ اهللهَّ ومن ذلك ما رواه مسلم، عن أيب ذر ريض اهلل عنه، قال: َعْن النهَّ
اِسِن  حَمَ يِف  َفَوَجْدُت  ُئَها  َوَسيِّ َحَسُنَها  تِي  ُأمهَّ َأْعاَمُل  َعيَلهَّ  َقاَل:” ُعِرَضْت  َم  َوَسلهَّ َعَلْيِه 
يِف  َتُكوُن  َخاَعَة  النُّ َأْعاَمهِلَا  َمَساِوي  يِف  َوَوَجْدُت  ِريِق  الطهَّ َعْن  ُياَمُط  َذى  اأْلَ َأْعاَمهِلَا 

امْلَْسِجِد اَل ُتْدَفُن”، وغري ذلك.
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سابعًا: ما جيوز تركه بسبب هذا الوباء:
الدين،  عىل  احلفاظ  رشيعته  مقاصد  أهم  من  جعل  تعاىل  اهلل  أن  شك  ال 
والنفس وغريمها وتنميتهام لذلك فاألصل أن متيض القضيتان معًا دون تعارض، 
بل يف انسجام، فعلينا أن نؤدي واجبات ديننا، كام علينا أن نحافظ عىل مقتضيات 
احلفاظ عىل أبداننا وعقولنا، وغريها، ولكن قد تقع مشكلة يف اجلمع، وهنا يأيت 
لطف اهلل تعاىل ورمحته بعباده، وعنايته لضعفهم فيتسامح يف ترك بعض العبادات، 
أو يتجاوز عام هو الفرض والواجب، ومن هذا الباب رخصة النطق بالكفر  عند 

اإلكراه، قال تعاىل: نثڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ مث .
وقد اسُتنبط من هذه اآلية الكريمة، ومن غريها، ومن السرية النبوية املرشفة 
توفرت  إذا  والواجبات  الفرائض  بعض  لرتك  مقبواًل  عذرًا  يكون  اخلوف  أن 

رشوطه، ومما يتعلق بموضوعنا هو ما يأيت:
1- ترك اجلمعة واجلامعة ألجل اخلوف من انتشار الوباء بني املصلني:

واجلامعات،  اجلمعة  لرتك  املقبولة  األعذار  من  اخلوف  أن  فقهاؤنا  ذكر  فقد 
وهو ثالثة أقسام:

1- أن خياف املرء هالك نفسه، أو إتالف بعض البدن، أو االعتداء عليه، أو 
ففي هذه  السباع عليه،  تعرضه هلجوم  أو  أو خطفه وأرسه،  رضبه رضبًا مؤذيًا، 

احلالة جيوز له ترك الذهاب إىل اجلامع الذي يتعرض فيه هلذه احلاالت.
2- أن خياف املرء ضياع ماله إذا ذهب إىل أداء صالة اجلمعة واجلامعات، بل إن 

الفقهاء قالوا بجواز ترك اجلمعة إذا خاف من أن تأكل السباع دابته، أو نحو ذلك.
3- أن خياف عىل أهله وولده، كأن يكون يف بيته طفل ال جيد من يرعاه وهو 
خياف من تعرضه لألذى، أو خيشى أنه لو صىّل اجلمعة يموت قريبه يف َغيَبتِِه دون 

إسعافه، أو تلقينه الشهادة أو نحو ذلك.
وقد توفرت األدلة املعتربة عىل أن وجوب اجلمعة مرشوط بام إذا مل يكن عىل 
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نثھ ھ ھ ھ  أو أهله، منها قوله تعاىل:  أو ماله،  اإلنسان رضر يف نفسه، 
ے ے ۓ مث ، وقوله تعاىل: نثۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ مث .
قال ابن قدامة: “ويعذر يف ترك اجلامعة واجلمعة اخلائف لقول النبي  ملسو هيلع هللا ىلص: “َمْن 
َباِعِه ُعْذٌر َقاُلوا: َوَما اْلُعْذُر؟ َقاَل: َخْوٌف َأْو َمَرٌض”،  َسِمَع امْلَُناِدَي َفَلْم َيْمَنْعُه ِمْن اتِّ

واخلوف ثالثة أنواع “خوف عىل النفس، خوف عىل املال، خوف عىل األهل”.
وبناء عىل ما سبق فيجوز ترك اجلمعة واجلامعة عند انتشار األوبئة مثل )مرض 
كورونا أو كوفيد 19(، ألهنا خميفة، ولكن ذلك مرشوط بأن يكون اخلوف حمققًا، 
وليس جمرد وهم؛ ألن ترك الواجب ال جيوز إال عند غلبة الظن، أو طلب أويل 

األمر وأهل االختصاص.
أما إقفال اجلوامع فال جيوز يف نظري إال إذا انترش الوباء، وصدر أمر من أويل 
األمر بذلك، واملعيار يف ذلك هو صدور أوامر حكومية أو صحية بغلق املدارس 
واجلامعات، وعندئذ جيوز غلق املساجد يف املدن واملناطق التي خياف من انتشار 
الوباء فيها ظن وصدر أمر بغلقها فيها، أما بقية املناطق التي مل تغلق فيها املدارس 

واجلامعات فيجب أن تبقى املساجد واجلوامع مفتوحة.
�منع العمرة واحلج بسبب الوباء: 

مل يسجل التاريخ -حسب علمي- أن فريضة احلج قد تعطلت كليًا بسبب 
الطاعون ونحوه، لكن تعطلت بسبب القرامطة لعدة سنوات، ألهنم منعوها إبان 
حكمهم البغيض كام تعطلت يف بعض البلدان بسبب الطاعون والوباء يف بعض 
أن  357ه  عام  أحداث  من  والنهاية(  )البداية  يف  ذكر  كثري  ابن  إن  بل  األحيان، 
داء املارشي )الطاعون( قد انترش يف مكة، فامت به خلق كثري، وفيها ماتت مجال 
احلجيج يف الطريق من العطش ومل يصل منهم إىل مكة إال القليل بل مات أكثر من 

وصل منهم بعد احلج.
بعض  ظهرت   )H1 – N1( اخلنازير  انفلونزا  انترش  ملا  2009م  عام  ويف 
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الفتاوى بمنع احلج، ولكن اململكة العربية السعودية درست املوضوع فقهيًا وطبيًا، 
وتوصلت إىل أن اخلطورة ليست مؤكدة أو حمققة لذلك مل متنعه، ولكن شددت يف 

اإلجراءات الفنية والعلمية، وطلبت عدم جميء كبار السن واملرىض ونحوهم.
ويف هذا العام 1441ه )فرباير 2020م( صدرت أوامر بمنع العمرة إىل أجل 

غري مسمى بسبب خطر وباء كورونا وانتشاره كإجراء وقائي.
املخابرات  قبل  من  الكولريا  انتشار  بسبب  1316هـ  عام  احلج  منع  حماولة 

الفرنسية:
احلجيج  عامة  ألن  املحتلني،  للمستعمرين  بالنسبة  خطرية  احلج  فرتة  كانت 
املخابرات  لذلك حاولت  اإلسالمية،  اجلامعة  واملفكرين ودعاة  بالعلامء  يلتقون 
احلج  إىل  الذهاب  من  هلا  التابعة  املستعمرات  سكان  من  املسلمني  منع  الفرنسية 
بدعوى اخلوف من اإلصابة بمرض الكولريا، وقد ذكر السيد حممد رشيد رضا 
موقف اململكة املرصية من ذلك قائاًل: “اجتمع جملس النظار )أي جملس الوزراء 
يف مرص( اجتامعًا خصوصيًا للمذاكرة يف أمر منع احلج الذي يراه جملس الصحة 
املنع من  كان  وملا  إىل مرص،  احلجاز  بالد  من  الوباء  انتقال  ملنع  البرشية رضوريًا 
أمرًا  يربموا  أن  الوزراء(  )أي  للنظار  يكن  مل  أسايس  ديني  ركن  من  منعًا  احلج 
حلضور  النظار  جملس  رئيس  عطوفة  طلب  وهلذا  العلامء،  من  االستفتاء  بعد  إال 
االجتامع صاحب السامحة قايض مرص، وأصحاب الفضيلة شيخ األزهر، ومفتي 
الديار املرصية، والشيخ عبد الرمحن النواوي مفتي احلقانية، والشيخ عبد القادر 
الرافعي رئيس املجلس العلمي سابقًا، وتذاكروا مع النظار، وبعد أن انفضوا من 
املجلس اجتمعوا وأمجعوا عىل كتابة هذه الفتوى وإرساهلا إىل جملس النظار، وهي 
أداء  وجوب  رشائط  من  األئمة  من  أحد  يذكر  مل  وحده..  هلل  “احلمد  بحروفها: 
احلج عدم وجود املرض العام يف البالد احلجازية، فوجود يشء منها فيها ال يمنع 

وجوب أدائه عىل املستطيع.
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وعىل ذلك ال جيوز املنع ملن أراد اخلروج للحج مع وجود هذا املرض متى كان 
مستطيًعا.

احلديث، فمحمول  الواردة يف  املوبوءة  األرض  اإلقدام عىل  النهي عن  وأما 
عىل ما إذا مل يعارضه أقوى، كأداء الفريضة، كام يستفاد ذلك من كالم علامئنا.

حرر يف 2 ذي القعدة سنة 1316 هـ.
هذا واهلل أعلم،

واحلمد هلل رب العاملني
الظن )من خالل  الوباء قطعًا أو حتقق غلبة  انترش  إذا  أنه  الراجح هو  ولكن 
اخلرباء املختصني( أن احلجاج، أو بعضهم يصيبهم هذا الوباء بسبب االزدحام، 
الفقهاء  اتفق  املفسدة، وقد  به  تدرأ  ما  بمقدار  أو احلج مؤقتًا  العمرة  منع  فيجوز 
مع  إال  تتحقق  لن  االستطاعة  إن  بل  الطريق،  خوف  عند  احلج  ترك  جواز  عىل 
األمن واألمان، ولذلك فإن األمراض الوبائية تعد من األعذار املبيحة لرتك احلج 
والعمرة برشط أن يكون اخلوف قائاًم عىل غلبة الظن بوجود املرض، أو انتشاره 
ويصدر  األطباء،  من  االختصاص  أهل  يقدره  ذلك  وأن  والعمرة،  احلج  بسبب 
بشأنه قرار من اململكة العربية السعودية بالنسبة للمنع، ويف حالة إبقاء احلج أو 
العمرة مفتوحًا فحينئذ يعود التقدير إىل الدولة التي ظهر فيها الوباء بمنع حجاجها 
أو معتمرهيا من أداء احلج خوفًا من نقل الوباء إىل مجوع احلجيج واملعتمرين بناء 

عىل تقدير جهات االختصاص يف كل بلد.
ثامنًا: األدعية والترضع إىل اهلل تعاىل:

وجود  عند  املسلم  يكثر  أن  يستحب  طبيًا،  املطلوب  بالعالج  األخذ  ومع 
األوبئة اإلكثار من األدعية اآلتية:

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  نثڎ 
گ مث .
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)بسم اهلل الذي ال يرض مع اسمه يشء يف األرض وال يف السامء وهو السميع 
العليم( ثالث مرات أو أكثر، ورد يف احلديث أنه من قال الدعاء السابق “ثالث 
مرات مل ُتِصبُه ُفجَأُة بالء حتى يصبح، ومن قاهلا حني يصبح ثالث مرات مل ُتِصبُه 

ُفجَأُة بالء حتى يميس”.
)أعوذ بكلامت اهلل التامات من رّش ما خلق( ورد يف احلديث الصحيح أنك 

إذا قلته “مل ترّضك” أي مل ترضك رشور اخللق.
قراءة سورة اإلخالص ثالث مرات، واملعوذتني ثالث مرات، عند الصباح 

وعند املساء، وردت باستحباهبا أحاديث ثابتة.
ُهمهَّ إيِنِّ َأْسَأُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة  ْنَيا َواآلِخَرِة، اللهَّ ُهمهَّ إيِنِّ َأْسَأُلَك اْلَعاِفَيَة يِف الدُّ )اللهَّ
همهَّ اْحَفْظنِي  ُهمهَّ اسرُتْ َعْوَرايت، وآِمْن َرْوَعايت، اللهَّ يِف ِدينِي َوُدْنَياَي َوَأْهيِل َوَمايِل، اللهَّ
، وِمْن َخْلفي، َوعن َيميني، وعن ِشاميل، وِمن َفْوِقي، وأُعوُذ بَِعَظَمتَِك  ِمْن َبنِي َيَديهَّ

أْن ُأْغَتاَل ِمْن حَتتي(
امِلنَِي( حيث ورد فيه “فإنه لن يدعو  )اَل إَِلَه إاِلهَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَك إيِنِّ ُكْنُت ِمَن الظهَّ

هبا مسلم يف يشء إال استجيب له “
نِْقَمتَِك،  َوُفَجاَءِة  َعاِفَيتَِك،  ِل  وُّ َوحَتَ نِْعَمتَِك،  َزَواِل  ِمْن  بَِك  َأُعوُذ  إيِنِّ  ُهمهَّ  )اللهَّ

َومَجِيِع َسَخِطَك(.
َذاِم، َوِمْن َسيِِّئ اأَلْسَقاِم(. ُنوِن، َواجْلُ ِص، َواجْلُ ُهمهَّ إيِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن اْلرَبَ )اللهَّ

اإلكثار من قراءة القرآن الكريم، والذكر والتسبيح والصلوات عىل رسوله 
الكريم وآله وصحبه.

هذا واهلل أعلم
كتبه الفقير إلى ربه

أ.د علي محي الدين القره داغي
غرة رجب الخير 1441هـ
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فتوى الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو

بسم اهلل الرمحن الرحيم
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

إخويت وأخوايت
فيه  بالتفكري  الوباء  فيه هذا  الناس  الذي يشغل  الوقت  أنبهكم يف هذا  أن  أريد 
والبلدان  املطارات  وأغلقت  خوفه  كلها  األرض  يف  ساد  وقد  واهللع،  منه  واخلوف 
وتوقفت األعامل وأغلقت املدارس وأغلقت األسواق وحتى املساجد مل تنج من هذا.
أنبهكم إىل أن من أركان اإليامن أن تؤمن بالقدر خريه ورشه أي أن تعلم أن 
كل أمر كان فهو بقدر اهلل سبحانه وتعاىل: » إنا كل يشء خلقناه بقدر » وأن هلل 
حكمة بالغة يف كل ما خيلق، وأنه ال يقع يشء يف خلقه إال ما أراد، وأنه سبحانه 
وتعاىل قال يف حكمة القدر »ما أصاب من مصيبة يف األرض وال يف أنفسكم إال 
يف كتاب من قبل أن نربأها. إن ذلك عىل اهلل يسري. لكي ال تأسوا عىل ما فاتكم وال 

تفرحوا بام آتاكم، واهلل ال حيب كل خمتال فخور.«
لكيال تأسوا أي ال حتزنوا عىل ما فاتكم من أمر الدنيا، وال تفرحوا بام آتاكم 
منها، فكل ذلك قد كتب )رفعت األقالم وجفت الصحف عام هو كائن ( وقال 
رسوله ملسو هيلع هللا ىلص )ما شاء اهلل كان وما مل يشأ مل يكن( والتذكر أن اآلجال مكتوبة عند 
اهلل وأن األعامر بيده وأنه قد قدرها وأرسل ملكا  إىل كل واحد منا وهو جنني يف 
بطن أمه جاء إليه امللك )فينفخ فيه الروح  ويؤمر بأربع كلامت بكتب رزقه وأجله 
األقالم  ورفعت  وُكتب  قدر  قد  مما  فاخلوف  ولذلك   سعيد(  أو  وشقي  وعمله 

وجفت الصحف عنه إنام هو من  إضاعة الوقت 
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واآلفات  األوبئة  هذه  مثل  مع  والتعامل  ينفعه،  فيام  اإلنسان  يفكر  إنام 
واملصائب أن يعلم اإلنسان أوال: أن اهلل تعاىل هو أحكم احلاكمني، وأنه ال يقدر 
شيئا من هذا إال حلكمة بالغة وهو مصلحة عباده )عجًبا ألمر املؤمن إن أمره كله 
له خري إن أصابته رساء شكر فكان خريا له وإن أصابته رضاء صرب فكان خريا له( 
وسنة اهلل يف الكون أنه يف مقابل من يموت يولد آخرون حتى تفتح هلم جماالت 
الذين مضوا   ويف  الوظائف وغري ذلك  مما كان يشغله أولئك  األعامل وفرص 
أنفسهم وتبني لكم كيف فعلنا  الذين ظلموا  “ وسكنتم يف مساكن  ذلك عربة   
هبم ورضبنا لكم األمثال “ وذلك من حكم اهلل سبحانه وتعاىل وأيضا فيها تنبيه 

للجبابرة وذوي السلطان والقوة أن اهلل غالب عىل أمره وأن األمور كلها بيده،
فأين اجلبابرة وأين امللوك وأين اجليوش اجلرارة هل تستطيع أن ترد شيئا من 
هذا الوباء وهذه األدواء، ال تستطيع كل هذه اجليوش التدخل فيها وال طردها، 
وهذا املخلوق الضعيف الصغري الذي ال يرى بالعني املجردة له هذا الرضر الكبري 
وجالله  اهلل  عظمة  عىل  يدل  ذلك  كل  الكربى  الدول  وهذه  األمم  هذه  وختافه 
وقدرته، فسيتفيد املؤمن من ذلك حكمة عظيمة وهي تعرفه عىل ربه جل جالله 
وهذا أول واجب عىل املكلفني معرفة اهلل  سبحانه وتعاىل، ومما تعرف اهلل  به نفاذ 
حكمه وملكه ودوامه ومتام ترصفه يف خلقه وأنه ال معقب ألمره، فيقينك بذلك 

هو من معرفتك باهلل جل جالله، و  كذلك هي امتحان للناس ومتحيص هلم،
فهي ألهل اإليامن متحيص وتطهري وألهل الكفر والفجور عقوبة وتنبيه

فيام عنده وتوكال  إىل اهلل ورغبة  املشكالت كلها جلاء  تزيدهم  فأهل اإليامن 
إىل  فيفزعون  الطاعات  أنواع  عىل  فيقبلون  وتعاىل  سبحانه  عليه  واعتامدا  عليه 
الصالة والصيام والصدقة والذكر والتالوة والدعاء والبكاء واخلوف والرجاء، 
وأنه ال  الرامحني  أرحم  احلاكمني وهو  أن رهبم جل جالله هو أحكم  ويعلمون 
يفعل شيئا إال حلكمة سبحانه وتعاىل ويبذلون ما تيرس من األسباب املادية دون 



147 فتاوى العلماء حول فيروس كورونا

توكل عليها بل يتعبدون باألخذ هبا فقط
مسبب  عن  ويغفلون  األسباب  يتتبعون  وتعاىل  سبحانه  اهلل  عن  والغافلون 
األسباب،  ويغفلون عن أن كل ذلك بيد اهلل فيبالغون يف األخذ باألسباب املادية 
ولكن  ترضعوا  بأسنا  جاءهم  إذ  فلوال   “ األخرى  األسباب  عن  اإلعراض  مع 

قست قلوهبم وزين هلم الشيطان ما كانوا يعملون “،
وقاعدة األسباب أن التوكل عليها رشك وأن تركها معصية فال بد أن نعلم أن 
التوكل عليها واالعتامد املطلق عليها رشك باهلل وأن تركها بالكلية كذلك معصية 
هلل، فيجب عىل اإلنسان أن يتسبب يف العالج وأن يتسبب أيضا يف احلامية والوقاية 
قبل أن يصاب باملرض ، ومع ذلك يؤمن أن ما كتبه اهلل له ال بد أن يناله ولذلك 

بني النبي ملسو هيلع هللا ىلص هذا األمر فبني أن له وجهتي رشعية و  قدرية،
فبالنظر إىل اجلانب األول وهو اجلانب القدري اإليامين  نعلم أنه )ال عدوى 
وال طرية وال صفر وال هامة( وأن ما شاء اهلل كان وما مل يشأ مل يكن ولذلك قال 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص للذين سألوه عن العدوى  )فمن أعدى األول( 
األخذ  أوجب  التكليفي  الرشعي  اجلانب  وهو  الثاين  اجلانب  إىل  وبالنظر 
باألسباب وجتنب كل ما يؤدي إىل نقل العدوى أو التعرض لألمراض أو التعرض 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقوله : )فر من املجذوم فرارك من األسد( ويف  بينه  للتهلكة وهذا ما 
قوله )ال يورد ممرض عىل مصح( واملمرض  الذي يف إبله مرض كاجلرب ونحوه 
  “ به )فال رضر وال رضار(  إبله وأرض  إنه أعدى  يقول  ليال  يورد عىل مصح  ال 
والرضر  ممنوع يف الرشع ، وكل من سعى إلحلاق الرضر بالغري سواء ترتب ذلك 

الرضر أو مل يرتتب فهو آثم
واألخذ باألسباب يقتيض من اإلنسان أن ال خيالط كثريا من الناس يف وقت 
انتشار األوبئة حذرا من أن يكون سببا يف أن يرض الناس أو أن يترضر هو منهم 
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)اللهم سلمنا من الناس وسلم الناس منا( مع علمه أنه ليس هو الضار وإنام خياف 
أن يكون سبًبا

فكثري من الناس إنام حيتاط لنفسه فقط والواجب  أن حيتاط لنفسه من اآلخرين 
ولآلخرين من نفسه، فاإلنسان مسؤوليته عن نفسه نظريها أيضا مسؤوليته عن 
بكر  أيب  الرضر،  ولذلك يف حديث  منه  يلحقهم  جمتمعه وعن اآلخرين وأن ال 
الغيب  السموات واألرض عامل  فاطر  )اللهم  املساء والصباح  ّأذكار  الصديق يف 
أنت وحدك ال رشيك لك  إال  إله  أن ال  والشهادة رب كل يشء ومليكه أشهد 
وأن حممًدا عبدك ورسولك أعوذ بك من رش نفيس ومن رش الشيطان ورشكه وأن 

ٌأقرتف عىل نفيس سوءا أو أجره إىل مسلم( 
والكونية،  الرشعية  باألسباب  يأخذ  وأن  اإلنسان  يتحصن  أن  يلزم   لذلك 
صلة  ومنها   العمر  يف  وتزيد  البالء  ترفع  فإهنا  الصدقة  منها  الرشعية  فاألسباب 
التعوذ  وكذلك  اإلنسان  عن  وتغلقها  الرش  أبواب  من  كثريا  تدفع  فإهنا  الرحم 
والدخول  واخلروج  واملساء  الصباح  وأذكار  واالستيقاظ  النوم  أذكار  ومالزمة 
األذكار  عىل  اإلنسان  حيافظ  أن  وكذلك  واملسجد   والعمل  واملكتب  للبيت 
املخصوصة يف التعوذ من هذه األمراض مثل  )اللهم إين أعوذ بك من جهد البالء 

ودرك الشقاء وسوء القضاء وشامتة األعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء( 
وكذلك )اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن وأعوذ بك من العجز والكسل 
وقهر  الدين  وضلع  الدين   غلبة  من  بك  وأعوذ  والبخل  اجلبن  من  بك  وأعوذ 

الرجال وغلبة الرجال(
وكذلك )اللهم إين أعوذ بك من الربص واجلنون واجلذام وسيئ األسقام( 
فهذه األذكار كلها يدفع اهلل هبا هذا البالء، وال بد أن يلزمها اإلنسان وحيافظ عليها 

وحيفظها ألوالده وأهله وأن يأمر هبا من يستطيع أمره وينبه عليها الغافلني؛
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باملطهر  اليدين  بغسل  الدائمة  بالنظافة  لالحتياط  السعي  ذلك  بعد  ثم   ■
وكذلك غسل الوجه وجتديد الوضوء دائام ومثل ذلك أيضا عدم خمالطة األقذار 
رضبة  مثل  املكروبات  أو  الفريوسات  هذه  ينقل  ملا  التعرض  وعدم  واألوساخ 
األسطح  عىل  يكون  أو  اهلواء  يف  يتبخر  ما  حيمل  التكييف  فإن  املبارشة  املكيف 

فيأخذها التكييف معه وينقلها إىل الناس
■ وكذلك احلفاظ عىل نظافة املالبس والفرش

مقوي  فإنه  مثال  كالعسل  املناعة   يقوي  بام  بالتغذية  املناعة  تقوية  وأيضا   ■
للمناعة وهو من األشفية التي بينها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وبني أن أشفية أمته يف ثالث 

ومنها رشبة عسل،
واملاء  والليمون  الزنجبيل  استعامل  هذا  يف  النافعة  األمور  من  وكذلك   ■

الساخن وغري ذلك مما يتيرس لإلنسان استعامله
■ كذلك استدامة السواك فإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: )لو ال أن أشق عىل أمتي ألمرهتم 
وامليكروبات  اجلراثيم  من  كثريا  تقتل  السواك  فإدامة  صالة(  كل  عند  بالسواك 

وتنظف عنها الفم واحللقوم واللهاة
■ كذلك االبتعاد عن أماكن ازدحام الناس فإذا كان اإلنسان حيس بعرض 
من هذه األعراض أو بمرض  معد أو خياف منه حيرم  أن خيالط الناس لكيال ينقله 
إليهم ومن فعل ذلك وتعمده فهو آثم ويكتب يف ميزان سيئاته إثم كل من أصابه 
بذلك حتى يكتب عليه أنه قتل فالنا وفالنا، وإنام تسبب يف القتل فهو مثل القتل 

بالعني الذي قال فيه النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )من قتل بعينه فكأنام قتل بسيفه(
والقفازات  الكاممات  باستعامل  الزحام  أوقات  يف  االحتياط  كذلك   ■

واالبتعاد عن خمالطة
الناس يف التجمعات الكبرية سواء كانت يف الدروس واملحارضات أو غريها 
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طريق  عن  أو  الشبكة  طريق  عن  واملحارضات  للدروس  االستامع  هو  فالبديل 
اإلذاعات والتلفزيونات ونحو ذلك

أما الصلوات يف املساجد
فاملساجد ال حيل تعطيلها فقد قال اهلل تعاىل )ومن أظلم ممن منع مساجد اهلل 
أن يذكر فيها اسمه وسعى يف خراهبا(  فهي أحب البقاع إىل اهلل وفيها بركات ال 
توجد فيام سواها من البقاع وما فيهامن الربكات الحرص له وهلا عاّمر من املالئكة ِ 
الكرام، جيلسون عىل أبواب املساجد يكتبون الناس األول فاألول.. فقد صح عن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: )أَحبُّ البالد إىل اهلل مساجُدها، وأبغُض البالد إىل اهلل أسواقها(
اهلل  قال  فقد  واملشكالت،  األزمات  كل  من  وحتصني  عون  فيها  والصالة   
تعاىل: نثۓ ۓ ڭ مث  وصح عنه ملسو هيلع هللا ىلص  أنه كان  إذا حزبه أمر بادر 

إىل الصالة
الصالة(  يف  عيني  قرة  )وجعلت  وقال:  بالل(  يا  هبا  )أرحنا  يقول:  وكان 

واألذان يرفع البالء ويعصم الدماء
عند  الرضر  من  خوفا  مجاعتها  تنتقص  أن  يمكن  ولكن  املساجد  تعطل  فال 
ومن  املؤذن  معه  الراتب  اإلمام  فيها  فيصيل  للوباء   والفادح  الرسيع  االنتشار 
حرض مع االحتياط باستعامل الكاممات والقفازين والسجادة اخلاصة بكل واحد 
منهم وعدم املصافحة وال يلزم حينئذ اصطفاف املصلني وال تقارهبم وهم بذلك 

يقومون عن أهل البلد بفرض كفاية
حتى اجلمعة فقد ثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف صحيح مسلم من حديث أيب سعيد 
اخلدري ريض اهلل عنه أنه قال: )إذا كانوا ثالثة فليؤمهم أحدهم(، وقد قال عبد 
احلق اإلشبييل رمحه اهلل: “ هذا عام يف اجلمعة ويف غريها ال خمصص له يف الرشع.”. 
فيشمل ذلك اجلمعة فيمكن أن يصليها إمام خيطب واثنان يستمعان وباقي الناس 
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يمكن أن يسمعوا للخطبة من خالل مكرب الصوت أو املذياع أو من خالل النقل 
الرضر  خياف   كمن  يستطع  مل  ومن  فليحرض،  احلضور  استطاع  من  الشبكة  عرب 
عىل نفسه أو خياف الرضر منه هو عىل غريه فيستمع اخلطبة وال هيجرها وحياول 
أن يصيل اجلامعة إن وجد مجاعة يف بيته صىل هبم وإن مل جيد صىل مع اجلامعة عن 
طريق سامع الصوت دون رؤية، وبعض البلدان التي يمنع فيها فتح املساجد مثال 
حياول الناس أن جيعلوا بديال عنها وإذا مل يستطيعوا الصالة مجاعة مجيعا فليصل 
بعضهم والتنقل صالهتم لغريهم إذا مل يستطيعوا حضور اخلطبة فليخطب اخلطيب 
ولتنقل تلك اخلطبة حتى تصل إىل الناس يف بيوهتم وليسمعوا مجيعا وذلك بحسب 

املستطاع فإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: )وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم(
إىل  الذهاب  من  الناس  من  كثريا  يمنع  الذي  الشديد  واهللع  واخلوف   ■
املسجد كثريا ما جيدون نظريه فال يمنعهم من الذهاب إىل املستشفيات ففيها من 
الزحام والتعرض للرضر أكثر مما جيدون يف املساجد وكذلك يف االسواق وأماكن 

رشاء أغذيتهم ونحو ذلك.

هبا التقرب إىل اهلل  اإلنسان  ينوي  وكلها  كثرية  أنواع  االحتياطات   ■ وأخذ 
بفعل ما أمر به ولكن مع اعتقاد أهنا  ال تنفعه بذاهتا ولن ترفع عنه شيئا قد كتب له، 

ولنتذكر مجيعا قول ربنا سبحانه وتعاىل: نثوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  وقوله:  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئمث  
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ 
نثۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ٹ ڤ ڤمث  وكذلك قوله تعاىل: 
نثھ  تعاىل:  قوله  وكذلك  وئمث   وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائمث .
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ولنتذكر مجيعا أن ذا النون يونس بن متى عليه السالم ابتلعه احلوت ودخل 
به يف الظلامت حتت البحر ومع ذلك ذكر اهلل فنجاه نثڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  نثڱ  فقال:  مث    ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ڻ ڻ ۀ مث  فرفع اهلل عنه هذا  الرض والبالء يف حلظة واحدة بأمره 
سبحانه وتعاىل وهذا هو دعاء املكروب يف احلديث )إنه مل يدع هبا رجل مسلم يف 
يشء إال استجاب اهلل له(  وكذلك قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف دعاء الكرب )ال إله إال اهلل 
العظيم احلليم، ال إله إال اهلل رب العرش العظيم، ال إله إال اهلل رب السموات، 

ورب األرض، ورب العرش الكريم(
واللجاء إىل اهلل لرفع البأس والرض عن أهل األرض مجيعا هو من هذه الرمحة 

التي بعث هبا حممد ملسو هيلع هللا ىلص فاهلل يقول: نثک ک گ گ گ مث .
ملسو هيلع هللا ىلص  فالرسول  اخلالئق  ومجيع  والكافرون  املسلمون  فيهم  يدخل  والعاملون 
واإلنصاف  والعدل  واألمن  به  جاء  الذي  فاخلري  الدنيا  يف  مجيعا  للخالئق  رمحة 
األرض  سكان  مجيع  املواطنني  مجيع  اجلميع  يشمل  ذلك  كل  واخلدمة  والرمحة 
ينالون منه حظهم، أما يف اآلخرة فال حظ للكفار من رمحات اهلل املختصة، فاهلل 
سبحانه وتعاىل خلق الرمحة يوم خلقها مائة رمحة فادخر عنده تسعا وتسعني رمحة 
لعباده املؤمنني يف اجلنة وأنزل رمحة واحدة يف الدنيا فبها يرتاحم اخلالئق فيام بينهم 

حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها،
نسأل اهلل العظيم رب العرش العظيم أن يرفع هذا البالء والوباء عن املسلمني 
وعن أهل األرض مجيعا وأن هيدينا وأن هيدي بنا وأن يوفقنا ويسددنا وأن جيعل 
ما نقوله ونسمعه حجة لنا ال علينا وأن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من رشور أنفسنا 
جيعل  وأن  عالنياتنا  من  خريا  رسائرنا  جيعل  وأن  وبواطننا  ظواهرنا  يصلح  وأن 

عالنياتنا صاحلة وصىل اهلل وسلم عىل حممد وعىل آله وًأصحابه أمجعني
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته. انتهى
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�أملانيا محاية للناس من فريوس   إيقاف صالة اجُلمع واجلامعات يف  حول 
كورونا

بقلم: د. خالد حنفي - عضو االحتاد ورئيس 
جلنة الفتوى بأملانيا واألمني العام املساعد 
للمجلس األورويب لإلفتاء والبحوث...

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني وبعد
 فنتابع مجيعًا رسعة تطور وانتشار فريوس كورونا يف خمتلف املدن األملانية، 
قدر  البرشية  التجمعات  بتجنب  نداء  مريكل  األملانية  املستشارة  وجهت  وقد 
اإلمكان، كام تواترت املعلومات الطبيبة عن أن اخلطر احلقيقي للفريوس هو يف 
سهولة ورسعة انتشاره وليس يف إمكانية الشفاء منه، أو كونه مميتًا مقارنة بغريه، 
وأن املصاب به قد ال تظهر عليه أعراضه وال يعلم أنه مصاب به، وهو بذلك ينرش 
العدوى يف كل مكان ينتقل إليه. وأمام هذا احلال ُيطرح السؤال: متى جيوز إيقاف 

اجلُمع واجلامعات يف مساجد أملانيا؟
اجلواب: أما اجلامعات فتختلف من مسجد إىل مسجد، فإذا كان عدد املصلني 
قلياًل يؤمن معه عدم نقل العدوي فال حرج يف إقامتها، وإذا كان التجمع كبريًا جاز 

إيقافها واألمر يف اجلامعة أهون من اجلمعة.
 ويتعني وجوبًا عىل املرىض وكبار السن البقاء يف منازهلم وعدم اخلروج لصالة 
اجلمعة أو اجلامعة؛ ألهنم أكثر الفئات تعرضًا للخطر، وأعىل نسبة وفيات يف كبار 

السن وأصحاب األمراض املزمنة عافاهم اهلل.
األحوال  تستقر  حتى  أملانيا  مساجد  يف  تعطيلها  فيجوز  اجلمعة  صالة  وأما   
املدينة  املحلية يف  املسؤولة  إذا صدر قرار من اجلهات  البالد، وذلك  الصحية يف 
بمنع التجمعات املشاهبة، أو غلب عىل الظن وجود خطر يف إقامتها كارتفاع نسبة 
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املصابني يف املدينة بالفريوس، وليس رشطا وجود قطع أو يقني يف انتشار الفريوس 
اليقني، واخلطأ يف  هلا  الظن وال يشرتط  تبني عىل  الصالة، فاألحكام  أقيمت  إذا 
إيقاف اجلمعة احتياطًا لسالمة الناس أفضل ورأحم من اخلطأ يف إقامتها مع مظنة 

العدوى، فاألول مغتفر باالجتهاد، والثاين ال يمكن استدارك اخلطأ فيه إن وقع.
إىل  املصلني  كتقسيم  املنتديات  بعض  التي طرحت يف  املقرتحات  أؤيد   وال 
جمموعات، أو تعدد اجلمعة يف املسجد الواحد، فتلك حلول غري عملية وغري آمنة 

أيضا، وُأدلل عىل مرشوعية وصحة تعطيل اجلمعة وإيقافها بام ييل:
تغطية  عىل  الناس  حيمل  الذي  املطر  ألجل  اجلمعة  ترك  عىل  1-القياس 
نِِه يِف َيْوٍم َمِطرٍي: إَذا ُقْلت:  ِ ْبُن َعبهَّاٍس مِلَُؤذِّ رؤوسهم ففي الصحيحني: َقاَل َعْبُد اهللهَّ
ُبُيوتُِكْم.  وا يِف  اَلِة، َوُقْل: َصلُّ َتُقْل: َحيهَّ َعىَل الصهَّ َفاَل   ،ِ ًدا َرُسوُل اهللهَّ مهَّ َأْشَهُد َأنهَّ حُمَ
َقاَل: َفَكَأنهَّ النهَّاَس اْسَتْنَكُروا َذلَِك، َفَقاَل اْبُن َعبهَّاٍس: َأَتْعَجُبوَن ِمْن َذلَِك؟ َلَقْد َفَعَل 
َذلَِك َمْن ُهَو َخرْيٌ ِمنِّي )يعني الرسول ملسو هيلع هللا ىلص(، وال شك أن خطر الفريوس أعظم من 

مشقة الذهاب للصالة مع املطر.
2- هناك اجتاه أصويل قوى يرى تقديم حفظ النفس عىل حفظ الدين، وقد 
تبناه الرازي صاحب املحصول وغريه؛ ألن حفظ الدين ال يتم إال بحفظ النفس، 
وقد جوز الرشع التلفظ بكلمة الكفر حلفظ النفس رغم اإلخالل بالدين، وجوز 
بالدين.  اإلخالل  رغم  النفس  عىل  حفاظا  رمضان  يف  الفطر  واملسافر  للمريض 

ومن لوازمه صحة إيقاف اجلمع واجلامعات حفاظا عىل أنفس الناس أمجعني.
ترك  تبيح  أعذار  األهل  أو  املال  أو  النفس  عىل  اخلوف  أن  الفقهاء  ر  قرىَّ  -3
َباِعِه ُعْذٌر  اجلمعة أو اجلامعة؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: » َمْن َسِمَع امْلَُناِدَي َفَلْم َيْمَنْعُه ِمْن اتِّ
خيتلط  أو  يسافر  من  كل  كان  وإذا  َمَرٌض«.  َأْو  َخْوٌف  َقاَل:  اْلُعْذُر؟  َوَما  َقاُلوا: 
بالناس اليوم خياف عىل نفسه وأهله وماله من الفريوس فهو معذور يف التخلف 
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عن اجلمعة أو اجلامعة، وجيب عىل من ترك اجلمعة أن يصليها ظهرا يف بيته.
األصيل  وشعبه  أملانيا،  احلبيب  وطننا  حيفظ  أن  وتعاىل  تبارك  اهلل  إىل  نبتهل 
من األمراض واألسقام، وأن جيعله آمنا مطمئنا وسائر البلدان، وأن يرفع البالء 

والوباء عن البالد والعباد، وأن يشفى املرىض ويعايف املبتلني إنه سميع جميب.

�بيان عدم صحة إقامة صالة اجلمعة يف البيوت 
د/ خالد حنفي -رئيس جلنة الفتوى باملانيا -األمني العام املساعد للمجلس 

األورويب لإلفتاء والبحوث
وااله،  ومن  وصحبه  آله  وعىل  اهلل  رسول  عىل  والسالم  والصالة  هلل  احلمد 

وبعد
فقد تناقل الناس عىل مواقع التواصل االجتامعي فتاوى منسوبة لبعض العلامء 
واملفتني تدعو املسلمني إىل إقامة صالة اجلمعة يف بيوهتم مع أرسهم وعائالهتم، 
بحجة أن العدد الذي تصح به صالة اجلامعة تصح به صالة اجلمعة، وأن إقامتها 

يف البيوت خرٌي من عدم إقامتها خاصة مع توقع طول أمد إيقافها.
قلُت: مع التقدير ألصحاب الفضيلة الذين أصدروا تلك الفتاوى، والبواعث 
أعلم عدم صحة صالة  أراه واهلل  فالذي  األقوال،  تلك  إىل  التي دفعتهم  احلسنة 
اجلمعة يف البيوت وعدم إجزائها أو سقوط الفرض هبا، وأن ما جيب العمل به هو 
االلتزام بالبقاء يف البيوت وأداء الصلوات مجاعة فيها، وصالة الظهر بدل اجلمعة 
مهام طال الوقت؛ حفاظًا عىل األنفس واألرواح، وعماًل باهلدي النبوي:” صلوا 
يف بيوتكم”، والتزامًا بقرار السلطات الرسمية، والدليل عىل عدم صحة الصالة 

يف البيوت ما ييل:
ها  1. أن صالة اجلمعة ُفرضت بمكة قبل اهلجرة ومل َيثبت أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص صالىَّ
أِذن ألسعد بن زرارة، ومصعب بن عمري  البيوت بمكة، ومع ذلك  ولو مرة يف 
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بإقامتها يف املدينة، والذي َمنعه ملسو هيلع هللا ىلص من أدائها يف مكة: عدم توفر كثري من رشائطها، 
كفقد العدد، أو ألن شعارها اإلظهار، وهم كانوا يف مرحلة استضعاف. فاحلاصل 
احلال  هو  كام  النبوي،  اهلدي  هو  توفر رشوطها  عدم  عند  اجلمعة  إقامة  عدم  أن 

اليوم مع فريوس كورونا.
2.  استدل من قال من املعارصين بصحة إقامة اجلمعة يف البيوت بنصوص 
به  تنعقد  الذي  للعدد  تقلياًل  الفقهاء  أكثر  من  باعتبارهم  احلنفي  املذهب  من 
اجلمعة، وفاهتم النظر إىل رشوط احلنفية األخرى والتي منها: أهنم رشطوا لصحة 
ُمَعِة يِف َمَكان  ُصل بِإَِقاَمِة اجْلُ ى بِإِْذٍن َعامٍّ َيْسَتْلِزُم ااِلْشتَِهاَر، َوُهَو حَيْ اجلمعة » َأْن ُتَؤدهَّ
إَِلْيِه، َواحْلِْكَمُة ِمْن  َفْتِح اأَلْبَواِب لِْلَقاِدِمنَي  ِفَئاِت النهَّاِس، َمَع  مِلُْخَتَلِف  َباِرٍز َمْعُلوٍم 
َع  رَشَ َتَعاىَل   َ اهللهَّ أَلنهَّ  ًطا؛  رَشْ َهَذا  َكاَن  اَم  َوإِنهَّ اْلَبَدائِِع:  َصاِحُب  َقاَلُه  َما  ِط  ْ الرشهَّ َهَذا 

ُمَعِة بَِقْولِِه: نثٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  َداَء لَِصاَلِة اجْلُ النِّ
اَمَعاِت ِفيَها  َعًة، اِلْجتاَِمِع اجْلَ ى مُجُ َداُء لاِِلْشتَِهاِر؛ َولَِذا ُيَسمهَّ ڀ ڀ ڀ ڀ مث ، َوالنِّ
ِقيًقا مِلَْعَنى ااِلْسِم«  ا حَتْ ُضوِر إِْذًنا َعامًّ َها َمْأُذوننَِي بِاحْلُ اَمَعاُت ُكلُّ َفاْقَتىَض َأْن َتُكوَن اجْلَ

قلُت: فهل يتحقق هذا الرشط بالصالة يف البيوت؟!
الواحدة  البلدة  يف  تعددها  عدَم  اجلمعة  صالة  لصحة  اجلمهور  اشرتط   .3
ُق بُِدوِن  َفرُّ تَِها ِهَي ااِلْجتاَِمُع َوالتهَّاَلِقي، َوُيَناِفيِه التهَّ وِعيهَّ الكبرية؛ أِلنهَّ احْلِْكَمَة ِمْن َمرْشُ
ِدَها. وإنام  ِويُز َتَعدُّ َفْظ َعْن َصَحايِبٍّ َواَل َتابِِعيٍّ جَتْ ُه مَلْ حُيْ ِة َمَساِجَد، َوأِلنهَّ َحاَجٍة يِف ِعدهَّ
جّوز املعارصون تعدد اجلمعة يف البلد الواحد للحاجة، نظرًا لكثرة الناس كثرًة ال 
يستوعبهم معها مسجد، فإذا كان الفقهاء قد منعوا تعدد اجُلَمع بالعدد الكبري يف 
املساجد مع األئمة يف البلد الواحد، فكيف نجّوُز تعددها يف البيوت اليوم بأعداد 

ال حُتىص؟
القول بإقامة اجلمعة يف البيوت قول حُمدث خُيل بمقاصد صالة اجلمعة    .4
يف  عليها  واملداومة  بالشعرية  الناس  استهانة  من  معه  وخُيشى  واجلزئية،  الكلية 
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البيوت وترك املساجد بعد زوالة الغمة، خاصة وأن من أفتى هبا استدعى نصوصا 
فقهية عامة ال ختتص بكارثة أو وباء.

إن صالة اجلمعة بصورهتا ورشائطها املعروفة من مفاخر اإلسالم ومن نِعمه 
عىل املسلمني، وعليهم أن يتمسكوا بصورهتا وقصدها وأن ال يستبدلوها بصور 
يعجل  أن  تعاىل  اهلل  ونسأل  بحال،  اأُلَول  الفقهاء  عناها  وال  قَصَدها  ما  أخرى 

بالفرج، وأن يعيدنا إىل مساجدنا فرحني بفرج اهلل وعافيته إنه سميع جميب.
واهلل أعلم

�رأي يف إقامة صالة اجلمعة واجلامعات د. سعد الكبييس 
بعد اإلعالن عن انتشار فريوس كورونا كوباء عاملي، وألجل الرضر املحقق 
أقول  واملحلية،  العاملية  الرشعية  املؤسسات  من  العديد  إفتاء  وبعد  املرض،  هلذا 

اآليت:
1-ال ينبغي التورع يف هذا املقام عن اجلزم برضورة ترك اجلمعة واجلامعات، 

مع ترك كل األماكن املزدمحة يف البلدان التي ثبت تواجد املرض فيها.
2- ترك األمر لتقدير عموم الناس غري صحيح، ألن الرضر متعد وتقديرات 
الناس خمتلفة، وفيهم العارف واجلاهل، فال بد من حسم األمر يف املوضوع وعدم 

تركه للتقديرات التي ستكون باهظة الكلفة يف األرواح عند اخلطأ فيها.
3- ما قيل من جتنب من ظهرت عليه أعراض املرض فقط غري صحيح، الن 
الشخص قد يكون حامال للمرض وهو ال يدري!!!، وال تظهر عليه االعراض 

اال بعد مدة من 5 - 14 يوما، وفيها قد يكون قد نقل املرض ألشخاص عدة.
4- تركت اجلامعات يف الرشيعة ملا هو أدنى وأقل من ذلك مثل املطر، أفال 
تؤخذ  أن  اهلل حيب  وإن  الوفاة،  يسبب  قد  الذي  املرض  من  اخلوف  ترتك ألجل 

رخصه كام تؤخذ عزائمه.
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5-أثر حصول اخلطأ رشعا وعقال يف ترك اجلامعات أقل رضرا من أثر اخلطأ 
يف ذهاب األنفس التي حفظها من مقاصد الرشيعة الكربى.

6-إن اإلجراءات االحرتازية يف األماكن املزدمحة هي جمرد اقرتاحات، وإال 
التطبيق دائام، وخرقها سهل، وإن خرقها من  عمليا فان هذه اإلجراءات صعبة 

قبل البعض متعدي الرضر وال يقترص عىل املريض وحده.
عىل  السيطرة  يف  نافع  أكثر  أو  أسبوعني  او  ألسبوع  اجلامعات  تعليق  7-إن 

املرض واحلد من انتشاره.
واألسواق  واجلامعات  املدارس  ترك  وبني  اجلامعات  ترك  بني  8-التفريق 
ووسائل النقل العامة يف احلكم تفريق غري رشعي وال عقيل وال منطقي، فالعدوى 

ممكن ان تكون يف كل هذه األماكن.
9- كالمنا أعاله هو عن الشخص السليم، أما الشخص املصاب أو الذي 
يشك باإلصابة او كان يعرف من نفسه أنه ضعيف املناعة فهذا حيرم عليه االقرتاب 

من أي جتمع كان.
الصحية  اخلدمات  سوء  من  تعاين  التي  الدول  يف  املنع  هذا  ويتأكد   -10

الوقائية منها والعالجية.
11-لقد صغت هذا الرأي بعد أن استقيت معلومايت الطبية من الدكتور أمحد 
العاملية  الصحة  منظمة  يف  ومستشار  شهري  عراقي  طبيب  وهو  املحمدي  حردان 

ومتخصص يف األوبئة جزاه اهلل خري اجلزاء.
12-وأخريا فإنام هو رأي شخيص أراه، وأدين اهلل به، فإن أصبت فمن اهلل 

وإن أخطأت فمن نفيس.
حفظ اهلل اجلميع من كل سوء وكتب الشفاء للمرىض  واملبتلني.
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فتوى الدكتور حاكم المطيري

سؤال/ السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته..
شيخنا الكريم

ملنع  املساجد  الصلوات اخلمس يف  املنع من  فتوى  تعليقكم عىل  بخصوص 
انتشار الفايروس؛ أليس يف فتواهم نوع مناسبة يف درء مفسدة أعظم؟ خصوصا 
أن الرجل قد يكون حامال للمرض يف بداياته وال يشعر به فيصيل مع العامة مما قد 

يكون سببا يف انتشاره.
 وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته

وحياك اهلل..
من عرف حقيقة اإلسالم واإليامن والتوحيد مل خيَف عليه بطالن فتوى إغالق 

املساجد ومنع الصلوات خشية املرض!
أثر  هو  وإنام  فروعه!  اإلسالم فضال عن  يعرف أصول  من  يسوغه  فهذا ال 
سلعة  اإلنسان  من  جعلت  التي  الطاغية  املادية  العلامنية  الغربية  الثقافة  آثار  من 
باسم االشرتاكية!  الدولة خسارة مادية  التلف وتكليف  منتجة خُيشى عليها من 
أو جعلته إهلا يعبد من دون اهلل باسم احلرية والليربالية! حتى غدت احلياة الدنيا 
بالنسبة هلم أهم من صالح دينه وإيامنه وآخرته، كام يقرره اإلسالم،  وصالحها 
لظهور  واألموال  النفوس  وإتالف  اهلل،  سبيل  يف  والقتال  اجلهاد  رشع  الذي 

أحكامه  نثڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ مث   نثڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چ چ مث !

وقد أمجع الفقهاء عىل أن حفظ الدين هو أول الرضوريات اخلمس، ثم يأيت 
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حفظ النفس، فإقامة أحكام اإلسالم ولو باجلهاد يف سبيل اهلل الذي يفيض لتلف 
النفوس هو أصل الدين!

اخلمس  بالصلوات  وإعامرها  ومساجده  بيوته  يف  اهلل  ذكر  إقامة  ذلك  ومن 
واجلمعة واجلامعة، سواء فروض األعيان أو فروض الكفاية، وقد قال ابن تيمية 

يف جمموع الفتاوى 31/ 255 )وال حيل إغالق املساجد عام رشعت له(.
للمرغيناين يف فقه احلنفية” 2/  اهلداية  “البناية رشح  العيني يف كتاب  وقال 
ألن  أي  الصالة(  من  املنع  يشبه  ألنه  املسجد؛  باب  يغلق  أن  )...ويكره   470

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  تعاىل:  نثڄ  لقوله  فيكره؛  املنع  شبه  اإلغالق 
چ چ مث ..(.

وقد سئل علامء مرص سنة 1316 عن حكم منع احلج من مرص لوجود وباء 
يف احلجاز، فأفتوا باإلمجاع بعدم جواز املنع من فريضة احلج، حيث جاء يف جملة 
املنار 2/ 30 )اجتمع جملس النظار اجتامعا خصوصيا للمذاكرة يف أمر منع احلج 
الذي يراه جملس الصحة البحرية رضوريا ملنع انتقال الوباء من بالد احلجاز إىل 
مرص، وملا كان املنع من احلج منعا من ركن ديني أسايس مل يكن للنظار أن يربموا 
فيه أمرا إال بعد االستفتاء من العلامء... وهلذا طلب رئيس جملس النظار حلضور 
االجتامع صاحب السامحة قايض مرص، وأصحاب الفضيلة شيخ األزهر، ومفتي 
الديار املرصية، والشيخ عبد الرمحن النواوي مفتي احلقانية، والشيخ عبد القادر 
أن  النظار، وبعد  العلمي سابقا، فحرضوا وتذاكروا مع  الرافعي رئيس املجلس 
انفضوا من املجلس اجتمعوا، وأمجعوا عىل كتابة هذه الفتوى وإرساهلا إىل جملس 

النظار وهي بحروفها:
احلمد هلل وحده.. مل يذكر أحد من األئمة من رشائط وجوب أداء احلج عدم 
البالد احلجازية؛ فوجود يشء منها فيها ال يمنع وجوب  وجود املرض العام يف 



161 فتاوى العلماء حول فيروس كورونا

أدائه عىل املستطيع. وعىل ذلك ال جيوز املنع ملن أراد اخلروج للحج مع وجود هذا 
املرض متى كان مستطيعا.

وأما النهي عن اإلقدام عىل األرض املوبوءة الواردة يف احلديث، فمحمول 
عىل ما إذا مل يعارضه أقوى؛ كأداء الفريضة، كام يستفاد ذلك من كالم علامئنا.

وأيضا فإن النهي عن الدخول أو اخلروج تابع العتقاد الشخص الذي يريد 
الدخول أو اخلروج، كام يفيده ما يف تنوير األبصار متن الدر املختار؛ حيث قال: 
“وإذا خرج من بلدة هبا الطاعون وهو الوباء العام- فإن علم أن كل يشء بقدر اهلل 
تعاىل فال بأس بأن خيرج ويدخل، وإن كان عنده أنه لو خرج نجا ولو دخل ابتيل 
به كره له ذلك، فال يدخل وال خيرج” اهـ. وأيده شارحه السندي. واهلل أعلم. يف 

2 ذي القعدة سنة 1316(.
القضية  التعامل مع وباء كورونا بحرص  املادية يف  الغربية  النظرة  وقد طغت 
بعامل  العالقة  والعالج، وقطعت  والوقاية  كاالحتياط  فقط  الطبيعي  بالطب  كلها 
الغيب وبالطب اإليامين الذي يقتيض التوبة إىل اهلل، واإلنابة إليه، ودعاءه وحده، 
وهو  عظمته،  واستحضار  بقضائه،  والرضا  بالئه،  عىل  والصرب  عليه،  والتوكل 

حقيقة اإلسالم واإليامن باهلل!
واالحتجاج بدرء املفاسد ومنع العدوى لتعطيل املساجد ومنع إقامة الفرائض 

رضب من العلامنية املادية التي تتدثر بالفتوى الدينية!
الوباء  نازلة حتتاج إىل اجتهاد وفتوى جديدة، فقد كان  الوباء ليس   ووجود 
قط  يأذن  ومل  بالتفصيل،  أحكامه  بنّي  وقد  النبيملسو هيلع هللا ىلص  زمن  يف  شائعا  والطاعون 
بإغالق املساجد وترك الصلوات فيها، بل هنى عن القدوم عىل أرض الطاعون، 
نفيا  أصال  العدوى  وجود  ونفى  بصحيح،  مريض  خيتلط  وأال  منها،  واخلروج 
قاطعا معلال ذلك بالدليل احليس، فقال: )ال عدوى( وقال: )فمن أعدى األول( 
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وقال: )ال يعدي يشء شيئا، فقال أعرايب: يا رسول اهلل، البعري أجرب، فتجرب 
اإلبل كلها، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: فمن أجرب األول؟ ال عدوى، وال صفر، خلق 

اهلل كل نفس وكتب حياهتا ورزقها ومصائبها(!
إبال مريضة خيشى  البخاري- حني اشرتى  ابن عمر -كام يف صحيح  وقال 

منها العدوى  )رضينا بقضاء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ال عدوى(.
وقد تواتر حديث: )ال عدوى( عن أكثر من عرشة من الصحابة ريض اهلل 
الصحيحني، وابن عباس  أبو هريرة، وابن عمر، وجابر، وأنس، يف  عنهم وهم 
للضياء  والصحيحة  أمحد  مسند  يف  وقاص  أيب  بن  وسعد  حبان،  ابن  صحيح  يف 
ومسند  الرتمذي  يف  مسعود  وابن  العاص،  بن  عمرو  بن  اهلل  وعبد  املقديس، 
أمحد بأسانيد حسنة، والسائب بن يزيد، وأبو أمامة، وعمري بن سعد، يف معجم 

الطرباين، وأبو سعيد اخلدري عند الطحاوي.
قال احلافظ ابن حجر يف الفتح 10/ 160: )فحديث )ال عدوى( ثبت من 
غري طريق أيب هريرة، فصح عن عائشة، وابن عمر، وسعد بن أيب وقاص، وجابر، 

وغريهم(.
الطاعون،  وقوع  عند  الصحية  بالوقاية  وأمر  العدوى،  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  نفى  وقد 
فيها  اخلمس  الصلوات  من  األصحاء  ومنع  املساجد  إغالق  بجواز  أفتى  فمن 
واجلمعة واجلامعة خشية العدوى؛ فقد حاد اهلل ورسوله، وأثبت ما نفاه النبيملسو هيلع هللا ىلص 
سنة  اإلسالم  يف  وسن  واإلمجاع،  النص  وخالف  رشعه،  ملناقضة  ذريعة  واختذه 
سيئة عليه وزرها ووزر من عمل هبا إىل يوم القيامة، وفتح الباب لالجرتاء عىل 
تعطيل املساجد ومنع الفرائض القطعية بشبهة سد الذريعة لكل من أراد إغالقها، 
والفتن  كاحلروب  كثرية  اخلوف  أسباب  أن  مع  الناس،  عىل  اخلوف  بدعوى 
الداخلية مما جيعل املساجد عرضة لتدخل الدول يف إغالقها متى أرادت السلطة 
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األوبئة  وجود  وهو  اإلجراء  هذا  ملثل  املقتيض  أن  مع  املصلحة،  بدعوى  ذلك 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وكان يف املدينة وباء يصيب كل من  والطاعون كان موجودا يف عهد 
دخلها أول مرة فلم يؤثر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه رخص بتعطيل اجلمعة واجلامعة بسبب 
ذلك، فعلم يقينا بطالن االحتجاج هبذه الشبهة، بل قاعدة سد الذريعة تقتيض منع 
املساجد وتعطيل اجلمعة واجلامعة والصلوات  السلطة من االجرتاء عىل إغالق 
النحو؛ ألنه فتح لباب عظيم من  التدخل يف شأهنا عىل هذا  اخلمس ومنعها من 
أبواب الرش، وبإمكان السلطة بدال من ذلك منع الناس من اخلروج، ال إغالق 
املساجد ومنع الصلوات اخلمس فيها، فليس هذا من صالحيتها ووالية الدولة 

عىل املساجد والية رعاية وتنظيم، ال والية منع وإغالق وتعطيل!
ونفي النبي ملسو هيلع هللا ىلص للعدوى أصال واستدالله احليس املنطقي وهو )فمن أعدى 
هلا  يتعرض  وقد  فعال،  موجودة  وفريوساهتا  األوبئة  بأن  يؤكد  األول(  املريض 
اإلنسان بقدر اهلل كام حدث للمريض األول، فيمرض لعجز جسمه ومناعته عن 
دفعها، وقد ال يمرض لقوة مناعته، كام هو مشاهد، فليس كل من اختلط باملرىض 
بل  ذاهتا،  بحد  املريض  وخمالطة  نفسها،  العدوى  املرض  سبب  وليس  يمرض، 
أن  ال  منه  وقاية  فاحلجر  دفعه،  عن  اجلسم  مناعة  وضعف  نفسه  الداء  السبب 
العدوى هي العلة واملرض، وقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص )ما أنزل اهلل من داء إال له دواء(!

وقد عّم الطاعون يف عهد عمر الشام، فلم يؤثر أهنم عطلوا اجلمعة واجلامعة، 
يف  كام  كفاية،  فرض  وهي  اجلنازة  صالة  وكذا  املساجد،  يف  أدائها  من  منعوا  أو 
“صليت مع واثلة بن األسقع  مصنف ابن أيب شيبة عن عمرو بن مهاجر، قال: 
ريض اهلل عنه عىل ستني جنازة من الطاعون، رجال ونساء، فكرب أربع تكبريات، 
وسلم تسليمة”، ومل يعرف مثل هذا املنع املبتدع يف تاريخ املسلمني كله، مع أن 
الطاعون أشد خطرا من وباء كورونا، فاملوت منه متحقق، بخالف كورونا الذي 
يوجب  الذي  اخلطري  املرض  عنه وصف  ينفي  مما  به %2  الوفاة  نسبة  تتجاوز  ال 
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تعطيل املساجد ومنع اجلمعة واجلامعة عىل األصحاء، وال يمنع ماليني املسلمني 
مئتي  أو  مئة  وجود  ملجرد  وشعائرهم،  دينهم  فرائض  وإقامة  مساجدهم  من 

مريض، كيف والصالة عمود الدين يف اإلسالم!
 فليس مع من أفتى بإغالق املساجد وتعطيل اجلمعة واجلمعة نص وال قياس 
وال فتوى إمام معترب، بل أهواء سياسية جعلت املساجد والصلوات أهون مفقود 
وكان  التجارية!  األسواق  إغالق  قبل  إغالقها  تم  حتى  اليوم  املسلمني  حياة  يف 
باإلمكان االحرتاز من املرض بحظر التجول إذا اقتضت الرضورة، ولزوم الناس 
بيوهتم، دون إغالق املساجد ودون فتوى مرسلة بال دليل من كتاب وال سنة وال 

نظر باملنع من اجلمعة واجلامعة وهو ما مل جيرؤ عليه أحد من قبل!
املرض بوضع أجهزة كشف مبكر  الدول مواجهة  وقد استطاعت كثري من 
التجمعات كاملطارات ونحوها، دون إغالقها، وباإلمكان وضعها عىل  ألماكن 
أبواب اجلوامع الرئيسية يف كل مدينة تصىل هبا اجلمعة واجلامعة، واختاذ اإلجراءات 

التي حتد من املرض دون إغالق املساجد وتعطيل الصلوات!
والريح  الشديد  الربد  عند  الرحال(  يف  )الصالة  بحديث:  االحتجاج  وأما 
بالعزيمة،  األخذ  أراد  من  منع  وال  املساجد،  إغالق  يقتيض  ال  فإنه  العاصف، 
واخلوف يسقط وجوب اجلمعة واجلامعة عىل اخلائف وحده، ال إغالق املساجد 

ومنع من مل خيف من إقامتها!
للدعاء  للمساجد  هيرعون  والطاعون  الوباء  عّم  إذا  املسلمون  زال  وما   
واالستغفار، كام هي السنة، ومل يذكر قط أن أحدا من األئمة أفتى بإغالق املساجد 

ومنع املصلني منها للخوف من الوباء!
وقد احتج احلنفية بعموم حديث: )إذا رأيتم شيئا من هذه األفزاع فافزعوا 
إىل الصالة(، قال يف حاشية الدر املختار: ))قوله: والفزع( أي اخلوف الغالب من 
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العدو )قوله: ومنه الدعاء برفع الطاعون( أي من عموم األمراض، وأراد بالدعاء 
الصالة، ألجل الدعاء قال يف النهر: فإذا اجتمعوا صىل كل واحد ركعتني ينوي 

هبام رفعه..
“إذا رأيتم من هذه األفزاع شيئا فافزعوا إىل  لقوله - عليه الصالة والسالم 

الصالة”(.
حتقيق  بذريعة  بتعطيلها  ال  أحكامه  بإقامة  يكون  الرشع  مقاصد  وحتقيق 
مقاصده، فليس أعلم باهلل ومراده ومقاصده من رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وقد كانت األوبئة 
يف عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص فلم يمنع املسلمني من اجلمعة واجلامعة أو يغلق املسجد خشية 
وأنتم هبا فال  الطاعون يف أرض  )إذا وقع  قال: )ال عدوى( وقال:  بل  العدوى 

خترجوا منها(!
املباحة إذا  املنع بنيت عىل قاعدة )سد الذريعة( واملراد منع الوسيلة   وفتوى 
أدت إىل مفسدة، كمنع بيع العنب ممن يصنعه مخرا، ال منع بيع العنب مطلقا، أو 
منع زراعته، لعدم منع الرشيعة من ذلك، وهي قاعدة خمتلف فيها، ومل يقل أحد 

ممن حيتج هبا بأهنا تستعمل يف تعطيل فروض األعيان أو فروض الكفاية!
من  اخلوف  بسبب  اجلمعة  صالة  وجوب  بعدم  تفتي  أن  الفتوى   وللجنة 
االستجابة  من  منع  وهو  واجلامعة،  اجلمعة  من  باملنع  تفتي  أن  هلا  وليس  الوباء، 
ِ﴾ وال حيق  ُمَعِة َفاْسَعْوا إىَِل ِذْكِر اهللهَّ اَلِة ِمن َيْوِم اجْلُ لألمر القرآين: ﴿إَِذا ُنوِدي لِلصهَّ
للسلطة منع املصلني األصحاء من إقامتها إذا أخذوا بالعزيمة، فسد الذريعة ال 
دون  الناس  عىل  التجول  حظر  الرضورة  اقتضت  إذا  وللسلطة  الفريضة،  يعطل 

التعرض حلرمات الدين وقطعياته بالفتاوى السياسية..
واهلل أعلم

� 
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فتوى الشيخ سالم الشيخي

عضو المجلس األوربي لإلفتاء والبحوث:

�من فتاوى كورونا 

الوباء  بسبب  إيقاف صالة اجلامعة واجلمعة  إليه يف مسألة  االنتباه  ينبغي  مما 
األذان وصالة  اجلامعة ومها  املتعلقة بصالة  الشعائر  املحافظة عىل أصل  كورونا 
اجلامعة يف املساجد، فإذا كان املقصود من اإليقاف هو منع التجمعات خوفا من 
انتشار مساحة العدوى، فإن املحافظة عىل شعرية األذان وصالة اجلامعة يمكن أن 
تتحقق باإلمام وحده، أي يفتح املسجد ويؤذن ويقيم الصالة منفردا وله بذلك 
أجر املحافظة عىل شعرية األذان وله أجر صالة اجلامعة، وهذا مما نص عليه املالكية 
يف املذهب، قال ابن جزئ - رمحه اهلل - يف القوانني الفقهية: واإلمام الراتب وحده 
كاجلامعة، وقال خليل يف التوضيح: اإلمام الراتب يقوم مقاَم اجلامعة ىف أوجه: ىف 
حتصيل الفضل املرتب للجامعة، وىف عدم إعادته ىف مجاعة، ويف أنه إذا صىل وحده 

ال تعاد بعده مجاعة، وىف أن الصالة تعاد معه وحده باتفاق.

�الرشيعة   بكلية  األستاذ  القادر،  عبد  جدي  بالدكتور:  خاصة  فتوى 
واالقتصاد جامعة األمري عبد القادر باجلزائر

هل تسقط صالة اجلمعة واجلامعة بمنع احلاكم بسبب كورونا عند املالكية؟    

فقهائنا   عمل  عىل  جريا  املالكي  املذهب  عىل  الفتوى  هذه  يف  نقترص  تنبيه: 
النوازليني من التخريج عليه ألنه املذهب املعمول به يف اجلزائر.
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 النص: 
صالة اجلمعة فرض بنص الكتاب والسنة، قال تعاىل: نثٱ ٻ ٻ   
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ مث ، ويف الصحيح 
عن ابن مسعود أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال لقوم يتخلفون عن اجلمعة: لقد مهمت أن آمر 
ويف  بيوهتم(،  اجلمعة  عن  يتخلفون  رجال  عىل  أحرق  ثم  بالناس،  يصيل  رجال 
حديث طارق بن شهاب عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: اجلمعة حق عىل كل مسلم يف مجاعة، إال 

أربعة، عبد مملوك، أو امرأة ـ أو صبي أو مريض(. 
يشرتط   وما  عليه  جتب  من  رشوط  حتديد  عىل  امللكية  فقهاء  حرص  ولقد 
لصحتها ومندوباهتا وعمل االمام فيها، وماال جيوز فيها واألعذار املبيحة للتخلف 

عنها:
وبعد تقرير املسائل السابقة بحث فقهاؤنا مسألة سقوط صالة اجلمعة بسبب  

األعذار:
وصورة املسألة: أن صالة اجلمعة جتب صالهتا بركعتني قبلهام خطبتان بدل  
الظهر مجاعة ال تقل عن اثني عرش رجال يف املسجد وراء إمام عىل كل مسلم ذكر 

مقيم غري مسافر، وأن التخلف عنها له – صورتان:
األحوال    سوء  بسبب  أو  تكاسال  تركها  ممن  عذر:  غري  من  ختلف  االوىل: 
بسبب  أو  قريب  واملسجد  اخلفيفة  األمطار  تساقط  بسبب  أو  املحتملة  اجلوية 
واستدلوا  فرضا  فوت  النه  حمرم  التخلف  وهذا  الخ،  عرس...  بتنظيم  انشغاله 
عليه بحديث املوطأ: من ترك اجلمعة ثالث مرات من غري عذر وال علة طبع اهلل 
عىل قلبه، وبحديث مسلم عن ابن مسعود أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال لقوم يتخلفون عن 
اجلمعة: لقد مهمت أن آمر رجال يصيل بالناس ثم أحرق عىل رجال يتخلفون عن 

اجلمعة بيوهتم(.. 
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اجلمعة   وجوب  تسقط  املالكية  جعلها  الصورة  وهذه  لعذر:  ختلف  الثانية: 
عن املسلم ويصح له أن يصيل الظهر يف بيته بعد فراغ الناس من صالة اجلمعة، 
وهذه األعذار حرص فقهاء املالكية عىل حتريرها وعدها حتى أوصلها بعضهم إىل 

عرشين عذًرا.. 
ولقد قسم فقهاؤنا هذه األعذار اىل ما له تعلق بالنفس كاملرض وماله تعلق  
باألهل كالتمريض وماله تعلق باملال كاخلوف من لص وماهلا تعلق بالدين كمن 

خاف من السجن بسبب دين مايل.
وجعل ابن رشد اجلد املرض علة وعذًرا ذاتًيا، واجلذمى يباح هلم عدم صالة  

اجلمعة ملا عىل الناس من رضر يف خمالطتهم يف املسجد اجلامع. 
و الذي ينظر يف صنيع الفقهاء جيد أهنم رتبوا األعذار لعلل وأسباب ظهرت  
هلم من النصوص أو استنبطوها تبًعا ملسالك صحيحة يف النظر األصويل ونشري اىل 

بعضها مما له تعلق بموضوعنا: 
مشقة   أدائها  بسبب  حصل  اذا  تسقط  واجلامعة  اجلمعة  أن  أي  املشقة:   -1
وحرج وعليه نص الفقهاء عىل املطر الشديد وشدة الوحل:وهو مأخوذ مما جاء 
عن ابن عباس: أنه قال ملؤذنه يف يوم مطري: إذا قلت أشهد أن حممدا رسول اهلل 
فال تقل: حي عىل الصالة قل: صلوا يف بيوتكم فكأن الناس استنكروا قال: فعله 
الطني  فتمشون يف  أحرجكم  أن  اجلمعة عزمة وإين كرهت  إن  مني  من هو خري 

والدحض. ويشبهه احلر الشديد والثلج يسد الطرقات 
2- املرض: وذكر ابن املنذر اإلمجاع عىل سقوط اجلمعة باملرض، فاإلنسان إذا  
كان مريضا فله أن يرتخص بصالة الظهر بدل اجلمعة،واملرض قد يكون ذاتيا يف 
الشخص فال يشهد اجلمعة بسببه وقد يكون يف أهل الشخص كالوالدين واالبن 
الرشع  له  رخص  فقد  ألحدهم  جراحية  عملية  حيرض  أو  هبام  فيشتغل  والزوجة 
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عزم الصالة مجاعة وللجعيل عبارة مجيلة يف رشحه عىل أسهل املسالك عند قوله 
)ومتريض قريب مرشف(: ولو كان عندهم من يقوم بشأهنم ألن الذي يشغلهم إذ 
ذاك ما دمهه وعظم عليه من أمرهم. فانظر كيف جعل الشغل باملريض وما يلحق 
البال من شغل والقلب من هم قد ال يتأتى معه اخلشوع يف الصالة واالطمئنان يف 
أداء األركان حتى تعذر معه مقصد االجتامع يف الصالة سبًبا للرتخيص عن شهود 

صالة اجلمعة. 
ابن   قال  معد،  جلدي  مرض  وهو  باجلذام  كاملصاب  العدوى:  رضر   -3
رشد: )كاجلذمى ملا عىل الناس من الرضر يف خمالطتهم يف املسجد اجلامع(و ذكره 
الشيخ خليل وعطف عليه املرض فقال: أو جذام ومرض، مع أن اجلذام مرض 
ال  حتى  ممنوع  ولكنه  للمسجد  احلضور  معه  صاحبه  عىل  يشق  ال  قد  أيضا،لكنه 
تنترش العدوى بسببه بني الناس، ولذلك تم التعامل مع هذا املريض معاملة خاصة 
تشبه احلجر الصحي يف زماننا، فقد ثبت يف الصحيح عن عمرو بن الرشيد، عن 
أبيه، قال: كان يف وفد ثقيف رجل جمذوم، فأرسل إليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص »إنا قد بايعناك 
فارجع«، فقد أبعده حتى ال خيتلط بالناس،وهذا موافق للحديث اآلخر يف صحيح 
البخاري من حديث أيب هريرة - ريض اهلل عنه - عن النبي - ملسو هيلع هللا ىلص - قال »وفر من 
املجذوم كام تفر من األسد«. وهذان احلديثان ظاهرا الداللة يف البعد عن املصاب 
باملرىض املعدي، بل ويف مرشوعية عزله.و دليله ما جاء إن عمر بن اخلطاب مر 
لو جلست  الناس  تؤذي  اهلل  أمة  يا  هلا:  فقال  بالبيت  تطوف  بامرأة جمذومة وهي 
يف بيتك فجلست فمر هبا رجل بعد ذلك فقال هلا: إن الذي كان قد هناك قد مات 
يورد  ال  ماجه:  ابن  حديث  ،و  ميتا.  وأعصيه  ألطيعه  كنت  ما  فقالت:  فأخرجي 

املمرض عىل املصح،
كرهية   رائحة  به  من  عىل  اجلمعة  حضور  فيحرم  الكرهية:  الرائحة  4-أذية 
تؤذي اآلخرين كرائحة الثوم والبصل والدخان، ففي الصحيح أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص منع 
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من به رائحة الثوم من حضور اجلامعة وأمر بإخراجه اىل البقيع، وهذا يدل عىل أنه 
أخرج من املسجد وساحته. 

والراشدي   النبوي  الترصف  راعاها  معان  عدة  النصوص  هذه  من  فتبني 
إلسقاط فرضية اجلمعة وهي

إن املرض إذا كان حاصاًل بنفسه يف املكلف باجلمعة وأقعده عن اجلمعة أو -  
شق عليه احلضور 

إن املرض إذا كان سيحصل بالعدوى واالنتشار فإن صالة حامل العدوى-  
ممنوعة للرضر احلاصل غالبا 

لسقوط-   وحده  كاف  قريب  مريض  بسبب  العقل  وشغل  الشديد  اهلم  إن 
فرضية اجلمعة لعدم حصول مقاصد اجلامعة واجلمعة. 

إن األذية احلاصلة من الرائحة الكرهية فقط التي حيملها الثوم كافية إلسقاط-  
اجلمعة عن حامل الرائحة، واألذية احلاصلة هنا مستوى شدهتا أقل يف الكم من 

مستوى مشقة املطر الشديد أو املرض املعدي. 
لسقوط   سبًبا  يقوم  العدوى  حصول  من  اخلوف  جمرد  هل  اآلن:  والسؤال 
اجلمعة واحلال أن نصوص السنة منعت من قام به سبب العدوى أي كان مريضا 
فيمنع حتى ال يرض بغريه بنقل العدوى، ومنعت املريض الذي قام يف ذاته عارض 
املرض ال الصحيح املعاىف الذي قام عارض الصحة ببدنه وتوافرت فيه رشوط 

الوجوب لكنه يظن حصول الرضر إن هو أدى صالة اجلامعة واجلمعة. 
احلاكم   منع  جواز  وهو  املالكية  عند  احلكم  هذا  مبنى  أن  إثبات  واجلواب: 
صالة اجلمعة يتمشى عىل أصوهلم وهي أربعة: اعتامد الظن، واالحتياط، ومقصد 

حفظ النفس، وقاعدة ترصف احلاكم عىل الرعية منوط باملصلحة. 
تم بناء األحكام الفقهية عامة عىل الظن وهو رجحان احلصول، فإذا ترجح  
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حصول األمر وغلبت جهة حصوله جهة عدم حصوله ترتب احلكم الفقهي، ويف 
صالة اجلمعة تم إثبات الرتخيص يف حاالت حتمل هذا املعنى: 

الدين   يف  حيبس  أن  خاف  إن  اجلمعة  صالة  عىل  املعرس  املدين  ختلف  جواز 
الذي هو عليه، وذلك رغم أنه معرس ال جيوز حبسه، فخوفه بسبب ظنه فقط ولذا 

مل يعده سحنون عذرا 
احلاالت   هذه  عىل  خليل  نص  وقد  رضب:  أو  حبس  أو  مال  عىل  اخلوف 
أو  غاصب  أو  ظامل  منه  يأخذه  أن  مال  عنده  من  خوف  ظن  جمرد  أن  ومقتضاها 
قاطع طريق، وقد فرس ابن رشد حديث ابن عباس: من سمع املنادي فلم يمنعه 
من اتباعه عذر،قالوا وما العذر؟ قال: خوف أو مرض...قال: إن خيش أن يتعدى 
عليه حاكم فيسجنه يف غري حمل السجن أو يرضبه فله أن يصيل يف بيته ظهًرا أربًعا.
فمثل هذه احلاالت بنيت عىل ظن حصول التعدي أو الرسقة أو تعرض الغرماء 
مع أن صاحبها صحيح مقيم قامت به كل رشوطا جلمعة، فينتج لنا أن حصول 
كورونا  فريوس  بعدوى  اإلصابة  ظن  له  حصل  ممن  النفس  عىل  بالرضر  الظن 
املالكية  السادة  رأي  عىل  اجلمعة  برتك  الرتخص  يتأتى  سنذكرها  التي  بضوابطه 
وإنام دخوال يف عموم حديث:  قياًسا  الصور ال  لبقية  الصورة  لتامم مشاهبة هذه 
فال يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم،فهو عام يف مجيع اإليذاءات عرفا أو لغة، 
حلكم  صحيح  مبنى  فهو  أذية  أو  رضر  أو  مرض  حصول  من  خوف  كل  وعليه 
الرتخص لرتك اجلمعة، وإنام يشرتط الفقهاء أن يكون هذا الظن معتربا وبعيدا عن 
جمرد التخمني والتخرص، فمثال: ظن املشقة عند املطر الشديد إنام اعتربها الفقهاء 

لتجمع عدة عنارص مادية أدت اىل سداد الظن واعتباره وهي: 
سقوط املطر  

شدة التساقط  
روية السيول يف الطرقات  
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وقوع املسجد عىل مسافة جتعل الوصول شاًقا، أما لو غابت هذه العنارص فإن  
الرتخص ال يتأتى، ويف حالة اخلوف من اللص فإن العنرص املادي املطلوب هو 
وجود مبلغ مايل ذي بال وقيمة خيشى تركه يف مكان أو خيشى محله معه فينتبه له 

الناس فيكون خوفه مربًرا ومعتربا يف الرتخص. 
وعليه فإن الرتخص بعدم صالة اجلمعة بسبب اخلوف من فريوس كورونا  
ينبغي لكي يعترب أن تدعمه وقائع مادية تفرق بني الظن وجمرد التخمني والتخرص.

وأرى أن هذه الوقائع يمكن أن حترص يف: 
وجود الفريوس يف البلد حمل اجلمعة حقيقة أو قريبا منها  

املعطيات   املعلومات ولدهيا  الصحة متلك  تعلن ذلك جهة عامة كوزارة  أن 
العادية والعبادية  التجمعات  إذا أعلنت أن  التي  العامة هي  الدقيقة، فهذه اجلهة 
أضحت خطًرا ينشأ عنه رضر اإلصابة بفريوس كورونا فقد تأتى الظن الصحيح 
يناط به احلكم وجيري عليه فقهاؤنا حكم العموم يف حديث: »فال يقرب  الذي 

مساجدنا يؤذينا«.
ولعل   الذريعة،  االحتياط وسد  مبنية عىل  املالكية  فروع  من  كثريا  فإن  أيًضا 
تصوير االحتياط بأنه: االحرتاز من الوقوع يف منهي، يتأتى منها احلكم املقصود، 
قال  ظنا،  النفس  يؤذي  ما  كل  عىل  الذريعة  وسد  التوقي  عىل  مبني  االحرتاز  إذ 
الشاطبي: » والرشيعة مبنية عىل االحتياط واألخذ باحلزم،و التحرر مما يمكن أن 
يكون طريقا إىل مفسدة«، وعليه فإذا كانت اجلمعة أضحت بفضل اخلربة الطبية 
سبًبا النتشار عدوى كورونا واتساع رقعة املرض وتعني الرتخص برتكها سبيال 
هو  واجلامعات  اجلمع  ترك  أن  شك  فال  رضره  ودفع  بالئه  وتقليل  فيه  للتحكم 

الرشع إىل أن تنجيل الغمة عن أمة اإلسالم. 
اإلسالم -   عناية  فإن  النفس،  حفظ  مقصد  عىل  أخريا  الرتخص  ويتخرج 
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بحفظ النفوس كلية رشعية تستعيل عند الرتجيح عىل كثري من الفروع املسطورة، 
ورعاية هذا املقصد يسرتشد هبا يف تصحيح الرتخص وتقوية مستند الظن مناط 
احلكم، ومعلوم أن الرشع الذي أباح التلفظ بكلمة الكفر حلفظ النفس من رضر 
القتل ال يسكت عن طلب ترك صالة اجلمعة لدفع العدوى ومنع انتشار األمراض 

املهلكة آلالف النفوس احلية. 
قاعدة ترصف احلاكم عىل الرعية منوط باملصلحة: وقد نص عليها القرايف -  
يف قوله: ال يترصف من ويل والية اخلالفة فام دوهنا اىل الوصية إال بجلب مصلحة 
أو دفع مفسدة، وهذه املصلحة املحددة قد يعلمها الناس ويقفون عىل معطياهتا 
وقد ال يدرون حقيقتها التفصيلية، وباتفاق الفقهاء أن موقفهم حيال احلاكم هو 

ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  نثۈئ  تعاىل:  قوله  ومنها  الكثرية  الطاعة  لنصوص  الطاعة 
اجلمعة  صالة  بمنع  عام  قرار  صدر  فإذا  وعليه   . مث  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 
بالوباء فيجب  تتعلق  أو مساجد حمددة يف جهات من اجلزائر ملعطيات  يف مدينة 
االلتزام هبذه التعليامت ألن القاعدة الرشعية الثابتة بحديث: ال رضر وال رضار، 
ودفع املفسدة مقدم عىل جلب املصلحة وهي صور من الترصف عىل الرعية ال 

تتأتى إال بواسطة هذا القرار، والوسيلة تأخذ حكم الغاية..  
واهلل أعلم
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نازلة تعطيل الجمعة والجماعات

للصالة عند المالكية وكيفية  األذان؟
الدكتور - طاهري - بلخير أستاذ الشريعة 

اإلسالمية بجامعة بوهران، أستاذ سابق بجامعة 
الملك سعود بالمملكة العربية السعودية

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل.
أما بعد:

 الفقه اإلسالمي هو دواء األمة يف أحكامها وعللها وطوارئها، وال يتنكب 
نازلة حاقة باألمة، إال وقال كلمته أما بنصوص رشعية أو بقواعد مرعية،  ألي 

استوعبت الزمان واملكان واألشخاص.
وما من نازلة إال وهلل فيها حكم كام قال  اإلمام الشافعي يف الرسالة: علمها 

من علمها وجهلها من جهلها.
 وواجبنا اليوم أمام هذه املستجدات، أال نبقى مكتويف األيادي بل ان نصدح 
االستنباط  يف  الوسع  بذل  حدود  يف  الرشع  حكم  هذا  ونقول  الرشع،  بلسان 

والتنزيل واهلل اعلم بالصواب.
 وبناء عليه كثرت األراجيف واألقوال حول تعطيل اجلمعة واجلامعات، ملا 
تنتقل  ان  اهللع من فريوس يسمى )الكورونا(. وكيف يمكن  العامل هبذا  أصاب 

عدواه بني املصلني.
تعطيل  إىل  الدعوة  إىل  البلدان  بعض  يف  الرسمية  اجلهات  خطابات  فكانت 

هذه الشعائر يف صورهتا اجلامعية.
فأردنا أن نقول كلمتنا يف هذه النازلة وباهلل التوفيق ‘
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“  واإلمام   قال العالمة ابن جزئ الغرناطي - رمحه اهلل - يف القوانني الفقهية:  
الراتب وحده كاجلامعة “ 

“  اإلمام الراتب يقوم   وقال العالمة خليل يف التوضيح عىل جامع األمهات:  
مقاَم اجلامعة يف أوجه: يف حتصيل الفضل املرتب للجامعة... “.

الفقهية  والقاعدة  واجبة  وليست  مؤكدة  سنة  املالكية  عند  اجلامعة  وصالة   
“  ما جاز لعذر بطل بزواله “. الرشعية تنص  

يف  الصالة  تعطل  وال  وقته،  يف  قائام  األذان  يبقى  احلاالت  كل  ففي  وعليه   
املسجد ولو باإلمام بمفرده.

 وأرى - واهلل أعلم بالصواب - أن حتى صالة اجلمعة يمكن أن نتزل عىل قول 
من قال اثنان أو ثالثة مجاعة، ويصليها  اإلمام بأهل بيته وأوالده يف املسجد، حتى 
“ مراعاة اخلالف”  ال تعطل شعرية اجلمعة مطلقا، جريا عىل القاعدة األصولية 

والقاعدة الفقهية امليسور ال يسقط باملعسور “.
 فقد اختلف العلامء يف العدد املتعني إلقامة صالة اجلمعة، فبعضهم يشرتط 
إلقامة اجلمعة أربعني رجاًل وهو مذهب الشافعية واحلنابلة، ومنهم من يشرتط 
من  ومنهم  عنه،  األصح  يف  حنيفة  أيب  مذهب  وهو  اإلمام،  سوى  رجال  ثالثة 
يشرتط اثني عرش رجاًل مقيمني غري اإلمام، وهو مذهب املالكية يف املشهور عنهم.

ورجح شيخ اإلسالم ابن تيمية أن اجلمعة تصح بثالثة رجال.
وقال: مادامت جتب عليهم فهي تصح منهم.

قال ابن عبد الرب يف االستذكار: “...عن سعدان بن أيب طلحة اليعمري قال: 
قال يل أبو الدرداء: أين مسكنك؟ قال: قلت: بقرية دون محص، فقال أبو الدرداء: 
سمعت رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص - يقول: ما من ثالثة يف قرية وال بلد، وال تقام فيهم 
الصالة إال استحوذ عليهم الشيطان فعليك باجلامعة فإنام يأكل الذئب القاصية، 
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قال زائدة: يعني الصالة يف مجاعة، وذكره أبو داود عن أمحد بن يونس بإسناده، 
وقال: قال زائدة قال السائب: يعني اجلامعة، وباهلل التوفيق

 وقد فصل ابن رشد -رمحه اهلل- يف بداية املجتهد، الكالم حول هذه األقوال، 
وسبب اخلالف يف ما بينها، وهدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وعمل الصحابة والسلف الصالح 
عىل تكثري عدد املصلني لصالة اجلمعة، واجتامع أهل البلدة يف مسجد واحد قدر 
اإلمكان؛ مما يدل عىل أن كثرة واجتامع املصلني هلا باخلصوص أمر مقصود رشعا، 
ومع ذلك فإنه مل يثبت نص رشعي من القرآن أو من رصيح السنة يشرتط عدد 

معينا لصحة صالة اجلمعة، وذلك مما تشتد احلاجة لتناقله.

�حكم  األذان عند املالكية: 
قال ابن عبد الرب:” واختلف العلامء يف وجوب  األذان فاملشهور من مذهب 
مالك عنه، وعن أصحابه أن  األذان إنام هو للجامعات حيث جيتمع الناس لألئمة 

فأما ما سوى ذلك من أهل احلرض، والسفر فإن اإلقامة جتزهيم.
واختلف املتأخرون من أصحاب مالك عىل قولني يف وجوب  األذان ; فقال 
بعضهم:  األذان سنة مؤكدة واجبة عىل الكفاية وليس بفرض، وقال بعضهم: هو 
فرض عىل الكفاية يف املرص خاصة، وقول أيب حنيفة وأصحابه أنه سنة مؤكدة عىل 
واإلقامة  وإقامة،  بأذان  إال  أن يصيل  الشافعي: ال أحب )ألحد(  وقال  الكفاية، 

عنده أوكد، وهو قول الثوري.
وذكر الطربي عن مالك أنه قال: إن ترك أهل مرص  األذان عامدين أعادوا 

الصالة. انتهى
      ماذا يقال يف  األذان من اجل التخلف عن اجلامعة:

 ال خالف بني العلامء يف أنه جيوز للمؤذن أن يقول: “ الصالة يف الرحال “ أو 
“ صلوا يف رحالكم “ أو “ صلوا يف بيوتكم “
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إذا كان هناك عذر من مطر أو وحل أو برد شديد أو ريح شديدة.
ويضاف له ما وقع من نوازل وأعذار قاهرة مثل هذا الوباء املعدي او غريه، 

إذا كان سهل االنتقال.)مثل فريوس الكورونا(
وهذا لثبوت من فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

�موقع صلوا يف رحالكم من  األذان؟ 
 وقد جاءت السنة بتخيري املؤذن، فإما أن يقول هذا القول بعد متام  األذان، 

وإما أن يقوله بدال من قوله: “حي عىل الصالة”.
جاء يف موطأ  اإلمام مالك عن نافع أن عبد اهلل بن عمر أذن بالصالة يف ليلة 
ذات برد وريح فقال: أال صلوا يف الرحال، ثم قال: إن رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص - كان 

يأمر املؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: أال صلوا يف الرحال”
يف  الرخصة  الفقه  من  احلديث  هذا  ويف  االستذكار:”  يف  الرب  عبد  ابن  قال 
يف  كان  إنام  هذا  إن  وقيل:  الشديدة،  والريح  املطر  ليلة  يف  اجلامعة  عن  التخلف 
السفر، وعىل ذلك تدل ترمجة مالك للباب الذي ذكر فيه هذا احلديث، وقيل أن 

ذلك كان يوم مجعة..
; ألن  وقيل: إن ذلك جائز يف احلرض والسفر، وال فرق بني احلرض والسفر 
بالنص،  السفر  فيدخل  سواء،  ذلك  يف  والسفر  واحلرض  واألذى،  املطر  العلة 

واحلرض باملعنى ; ألن العلة فيه املطر.
التخلف عن  الشديد يف  املطر  العلم يف وقت  أهل  وقد رخصت مجاعة من 
اجلمعة ملن وجبت عليه، فكيف باجلامعة يف غري اجلمعة، وقد مىض القول فيمن 
سنة،  ذلك  إن  قال  ومن  فريضة،  النداء  سمع  ملن  شهودها  اجلامعة  أن  إىل  ذهب 

وليس بفرض..
املطر  التأخر يف حني  الرب:.. ويف هذا احلديث دليل عىل جواز  ابن عبد  قال 
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الدائم عن شهود اجلامعة، واجلمعة ملا يف ذلك من أذى املطر، واهلل أعلم هلذه احلال، 
وإذا جاز للمطر الدائم ظاهرا أن يصيل املسافر فيومئ من الركوع والسجود من 
أجل املاء واملطر والطني، ولوال املطر الدائم، والطني مل جيز ذلك له كان املختلف 

عن شهود اجلمعة واجلامعة أوىل بذلك..
قال ابن عبد الرب:” قد أمجع العلامء عىل أن املسجد إذا أذن فيه واحد وأقام أنه 
جيزئ أذانه وإقامته مجيع أهل املسجد، وأن من أدرك  اإلمام يف سفر أو حرض وقد 
دخل يف صالته أنه يدخل معه وال يؤذن وال يقيم، فدل إمجاعهم يف ذلك كله عىل 
بطالن قول من أوجب  األذان عىل كل إنسان يف خاصة نفسه مسافرا كان، أو غري 

مسافر، ودل عىل أن  األذان واإلقامة غري واجبني.
الدار  عىل  فرضا  واجب  األذان  أن   املسألة  هذه  يف  عندي  يصح  ...والذي 
أعني املرص أو القرية، فإذا قام فيها قائم واحد أو أكثر ب األذان سقط فرضه عن 

سائرهم. انتهى.
َن اْبُن ُعَمَر يِف   روى البخاري )666(، ومسلم )697( َعْن َناِفع، َقاَل: “ َأذهَّ
ِ َصىلهَّ اهلُل  َنا َأنهَّ َرُسوَل اهللهَّ َفَأْخرَبَ وا يِف ِرَحالُِكْم،  َباِرَدٍة بَِضْجَناَن، ُثمهَّ َقاَل: َصلُّ َلْيَلٍة 
َحاِل “ يِف  وا يِف الرِّ ُن، ُثمهَّ َيُقوُل َعىَل إِْثِرِه: “ َأاَل َصلُّ ًنا ُيَؤذِّ َم َكاَن َيْأُمُر ُمَؤذِّ َعَلْيِه َوَسلهَّ

َفِر. ْيَلِة الَباِرَدِة، َأِو املَِطرَيِة، يِف السهَّ اللهَّ
َحاِل “، دليل عىل أهنا تقال  وا يِف الرِّ ففي قوله: ُثمهَّ َيُقوُل َعىَل إِْثِرِه: “ َأاَل َصلُّ

بعد  األذان.
قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل يف احلديث: “ رصيح يف أن القول املذكور كان 

بعد فراغ  األذان “ انتهى من “فتح الباري” البن حجر )2/ 113(.
ِ ْبِن احَلاِرِث،   وروى البخاري )668(، ومسلم )699( واللفظ له، َعْن َعْبِد اهللهَّ
نِِه يِف َيْوٍم َمِطرٍي: “ إَِذا ُقْلَت: َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلهَّ  ُه َقاَل مِلَُؤذِّ َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن َعبهَّاٍس، َأنهَّ
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وا يِف ُبُيوتُِكْم  اَلِة، ُقْل: َصلُّ ًدا َرُسوُل اهللِ، َفاَل َتُقْل: َحيهَّ َعىَل الصهَّ مهَّ اهلُل، َأْشَهُد َأنهَّ حُمَ
“، َقاَل: َفَكَأنهَّ النهَّاَس اْسَتْنَكُروا َذاَك، َفَقاَل: “ َأَتْعَجُبوَن ِمْن َذا؟!، َقْد َفَعَل َذا َمْن ُهَو 
ْحِض نِي َوالدهَّ ُمَعَة َعْزَمٌة، َوإيِنِّ َكِرْهُت َأْن ُأْحِرَجُكْم، َفَتْمُشوا يِف الطِّ َخرْيٌ ِمنِّي، إِنهَّ اجْلُ
وهذا احلديث رصيح يف أن قول: “ صلوا يف الرحال “ يقال بدال من “حي 

عىل الصالة”.
الُِف َقْوَلُه َحيهَّ  وا يِف ِرَحالُِكْم، خُيَ  وعلل ذلك العراقي رمحه اهلل “ بأنهَّ َقْوَلُه َصلُّ
“ انتهى من  جَتِيُئوا  اَل  َيُقوُل:  ُثمهَّ  َتَعاَلْوا،  ُن  امْلَُؤذِّ َيُقوَل  َأْن  ُسُن  حَيْ َفاَل  اَلِة،  الصهَّ َعىَل 

.320 التثريب” 2/  “طرح 

ونقل احلافظ ابن حجر العلة نفسها عن ابن خزيمة رمحه اهلل يف قوله: “ إنه 
يقال ذلك بداًل من احليعلة، نظرا إىل املعنى ؛ ألن معنى حي عىل الصالة: هلموا 
إليها، ومعنى الصالة يف الرحال: تأخروا عن املجيء، فال يناسب إيراد اللفظني 

معا ؛ ألن أحدمها نقيض اآلخر “.
 ثم رد ذلك احلافظ ابن حجر رمحه اهلل، فقال: “ ويمكن اجلمع بينهام -وال 
يلزم منه ما ذكر- بأن يكون معنى الصالة يف الرحال: رخصة ملن أراد أن يرتخص، 
ومعنى هلموا إىل الصالة: ندب ملن أراد أن يستكمل الفضيلة، ولو حتمل املشقة “ 

انتهى من “فتح الباري” )113/2(.
املسجد  يف  يصيل  أن  القاهر  العذر  صاحب  لغري  يمكن  هذا  وعىل   : قلت   

كاإلمام مع أهله إذا كان يسكن يف املسجد.
يف   “  :)207/5(  “ مسلم  صحيح  رشح   “ يف  هلل-  -رمحه  النووي  وقال   
حديث ابن عباس ريض اهلل عنه أن يقول: أال صلوا يف رحالكم. يف نفس  األذان، 

ويف حديث ابن عمر أنه قال يف آخر ندائه.
“األم” يف كتاب   تعاىل يف  اهلل  الشافعي رمحه  واألمران جائزان، نص عليهام 
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األذان، وتابعه مجهور أصحابنا يف ذلك، فيجوز بعد  األذان، ويف أثنائه ؛ لثبوت 
السنة فيهام، لكن قوله بعده أحسن، ليبقى نظم  األذان عىل وضعه “ انتهى.

وقال ابن مفلح رمحه اهلل، بعد أن ذكر حديث ابن عباس وابن عمر ريض اهلل 
عنهم: “ فدل عىل العمل بأهيام شاء” انتهى من “الفروع” )63/3(.

�خالصة املسالة: 
املرض  او  الكثيف،  الثلج  أو  الشديدة،  الريح  أو  املطر،  حال  يف  جيوز  أنه 
الوبائي املعدي كام هو احلال يف فريوس الكورونا أو ما شاهبه: أن يقول املؤذن: “ 
صلوا يف بيوتكم “، بداًل من “ حي عىل الصالة “. ثم يقول بعد ذلك: “ حي عىل 

الفالح “، إىل آخر  األذان.
واهلل أعلم
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هوامش على متن فتاوى تعطيل المساجد
محمد سالم دودو

2020/3/17م

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل رسوله الصادق األمني..

وبعد، فقد كثرت يف هذه األيام الفتاوى يف نازلة كورونا وأثرها عىل االجتامع 
للصلوات اخلمس واجلمعات، واختلفت هذه الفتاوى بني موجب إلبقاء شعرية 
الصلوات يف املساجد مع الرتخيص يف التغيب عنها ملن شاء، وبني جميز إلغالق 

املساجد ومنع دخوهلا مطلقا.
وقد سلك كلهَّ واحد من املنحيني علامُء أجالء، وطلبة علم فضالء، وهيئات 
الديني، وال يف  العلمي، وال يف وازعهم  علمية معتربة.. ال مطعن يف مستواهم 

إرادهتم اخلري واإلصالح.. ولكن املوفق من وفقه اهلل.
بفتاوهيم  ويتبني  احلجة  هبم  تقوم  من  النتداب  السكوت،  يسعني  كان  وقد 
احلق الذي ال غبار عليه، وهو أن عامرة املساجد من شعائر اهلل التي جيب تعظيمها، 

وال جيوز تعطيلها وال محل الناس عىل هجرها، ألي سبب.
غري أنه دعاين هلذا البيان ثالثة أسباب:

الظن،  املولعني بحسن  األحبة  أسئلة خصوصية وصلتني من بعض  أوهلا- 
تستفرس عن املوقف الرشعي من هذه القضية، وتدعو إىل رفع اللبس الذي خلفته 

فتاوى التعطيل.
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ثانيها- طلبات من بعض الزمالء الفضالء املقتنعني برضورة إغالق املساجد 
فرتة الوباء، يريدون وضع األصبع عىل مكمن اخللل املزعوم يف فتاوى التعطيل، 
ويرغبون يف توضيح وجه االعرتاض وفق منهج أصويل حيرر حمل النزاع، وينقح 

األدلة، وحيكم التنزيل.
ثالثها- رجاء أن ينظر يف هذه الكلامت بعني اإلنصاف من شاء اهلل من العلامء 
الصلحاء الدائرين مع احلق ال يرضهم من أي وعاء خرج، فينتبهوا لوجه اهلفوة 
التي قادهتم عىل حني غرة ملوقف طاملا حاذروه وحذروا منه، أال وهو الصد عن 
بيوت اهلل والسعي يف خراهبا، وقد قال اهلل تعاىل: )ومن أظلم ممن منع مساجد اهلل 
أن يذكر فيها اسمه وسعى يف خراهبا، أولئك ما كان هلم أن يدخلوها إال خافني، 
هلم يف الدنيا خزي وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم(، أو رجاء أن ترفع إىل حاكم فيه 
بقية خري وإيامن وصالح، راح ضحية تلك الفتاوي الواهية أو كاد، فيتوَب إىل اهلل 

ويقلَع عن تعطيل بيتوته قبل أن يلقاه.
حمل  لتحرير  أوالها  وقفات؛  أربع  إىل  التوضيح  هذا  أقسم  أن  رأيت  وقد 
النزاع، وثانيتها لتنقيح األدلة، وثالثتها لتنزيل احلكم، ورابعتها رسائل إىل العلامء 

واحلكام وعموم املصلني.

�الوقفة األوىل: حترير حمل النزاع 
ينحرص النزاع يف هذه النازلة يف مسألة واحدة وهي: هل جيوز إغالق املساجد 

منعا النتشار الوباء؟ أم ال؟
وال خالف )من حيث فقه الواقع( يف وجوب األخذ بأساب الوقاية املرشوعة، 
والتقيد بنصائح أهل االختصاص، وبقرارات أويل األمر ما مل تبح تلك النصائح 

والقرارات حراما قطعيا، أو تلغ معلوما من الدين بالرضورة.
وإنام السؤال هنا هل يمكن أن يعترب إغالق املساجد وتعليق شعائر اجلمعة 
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واجلامعة وسيلة مرشوعة للوقاية من األوبئة؟!
مرضهم  يف  املشتبه  بتجنب  األمر  يف  الرشع(  فقه  حيث  )من  خالف  وال 
وال  الثوم،  رائحة  من  رضرا  عليهم  أشد  هو  بام  عامرها  ألذى  منعا  للمساجد 
يالزموهنم  ومن  املناعة  لضعفاء  اجلامعة  عن  التغيب  بأفضلية  الفتوى  يف  خالف 
عند اخلوف من عدواهم، وال خالف يف الرتخيص ملن شاء يف التغيب عن صالة 
شديد  أو  هالكا  أنفسهم  عىل  الناس  وخياف  الوباء  ينترش  حني  واجلامعة  اجلمعة 
أذى، وال خالف يف أن لويل األمر أن يشهر لرعيته هذه الرخصة ويندهبم لألخذ 
هبا، فيأمر املؤذنني بتذييل األذان بعبارة )صلوا يف بيوتكم( أو تضمينها فيه بدل 
احليألتني )حي عىل الصالة، حي عىل الفالح(، ولو أدى ذلك إىل خلو املساجد 

من غري طواقمها، أو من يقوم مقامهم إذا هم فضلوا األخذ بالرخصة..
وإنام اخلالف هل للحاكم احلق يف تعطيل شعرييت اجلمعة واجلامعة عنوة؟! 
ووصد أبواب املساجد يف وجوه الراغبني يف عامرهتا، ممن يفضلون األخذ بالعزيمة 

األصلية عىل الركون للرخصة الوقتية؟!

�الوقفة الثانية: تنقيح األدلة: 
قبل مناقشة األدلة ال بد من التوطئة بأن الفتوى بجواز إغالق املساجد باطلة 
اإلمجاع  وعىل  باإلبطال  النصوص  عىل  يعود  اجتهادا  لكوهنا  املبدأ،  حيث  من 
تعطيل  من  التحذير  عىل  واحلديثية  القرآنية  النصوص  تواترت  فقد  بالنقض.. 
املساجد وعىل احلض عىل عامرهتا وإظهار صالة اجلامعة يف اخلمس، وحسبنا من 
القرآن الكريم قول اهلل تعاىل: )يف بيوت أذن اهلل أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح 
له فيها بالغدو واآلصال رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهلل وإقام الصالة 
القلوب واألبصار ليجزهيم اهلل أحسن ما  فيه  تتقلب  الزكاة، خيافون يوما  وإيتاء 
كانوا يعملون(، وحسبنا من السنة حديث أيب داود والنسائي بإسناد صحيح عن 
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أيب الدرداء مرفوعا: )ما من ثالثة يف قرية وال بدو ال تقام فيهم الصالة إال استحوذ 
عليهم الشيطان(.

وقد انعقد اإلمجاع عىل وجوب إقامة اجلمعة وإشهارها يف كل بلدة تستويف 
رشوط التقري.. ومل ينقل نص وال اجتهاد يرخص ملجموع األمة أو ألهل بلدة 
منها يف تعطيل اجلمعة، وإنام ثبتت األعذار والرخص يف حق آحاد األمة، ال يف 

حق جمموعها أو جمموع أهل بلدة منها بعينها.
وبناء عىل هذه التوطئة فإن فتوى تعطيل املساجد ال عربة هبا ملصادمتها جلملة 
الثابت املقتيض وجوب  من النصوص املوجبة لعامرة املساجد، وخرقها لإلمجاع 

إقامة اجلمعة عىل كل مكلف يف نفسه، وعىل ويل أمر يف رعيته وإيالته.
وعىل الرغم من ذلك فقد حشد املجيزون إلغالق املساجد مجلة من األدلة ال 
مدخل هلا يف حمل النزاع، وقد أرشت إىل أمهها يف فقرة حترير حمل النزاع، وأكدت 

أنه ال خالف فيها من جهة، وأنه ال دليل فيها ملحل النزاع من جهة ثانية..
ولعل أقرب تلك األدلة إىل االعتبار، ما ييل:

أوال- حديث: )صلوا يف بيوتكم(، وال خيفى بطالن االستدالل به عند أول 
تأمل؛ فصحيح أن الرضر الناتج عن انتشار الوباء أشد وأعم من الرضر الناشئ 
احلكم،  يف  بالثاين  األول  إحلاق  يصح  أنه  شك  وال  والوحل،  والربد  املطر  عن 

بقياس جيل من باب أوىل.. فال نزاع يف ذلك البتة.
ولكن الوهم قد اعرتى أصحاب الفتوى فأعطوا الفرع حكام مل يثبت ألصله، 
أال وهو تعطيل املساجد ومنع الصالة فيها. ذلك أن احلكم الثابت لألصل والذي 
ال نزاع يف صحة إحلاق الفرع به هو جمرد الرخصة يف التغيب ملن شاء ومرشوعية 
إشهار ويل األمر لتلك الرخصة، وال يمكن بأي منطق أصويل أو استداليل سليم 

أن يعطى الفرع حكام مل يثبت لألصل املقيس عليه.
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�ثانيا- حديث: )قتلوه قتلهم اهلل(: 
الربد  يف  االغتسال  بوجوب  اجلنب  اجلريح  أفتوا  الذين  الصحابة  وقصة 
الشديد، فكان ذلك سببا يف موته. وال شك يف وجاهة االستدالل هبذا احلديث 
والقصة، يف الرد عىل من يمنع آحاد الناس من األخذ برخصة التغيب عن اجلمعة 
واجلامعة يف مثل هذه احلاالت أو يشدد عليهم بام جيلب العنت ويوقع يف احلرج، 
الرخص  تلك  َتعترِب  التي  الفتاوى  بطالن  عىل  به  لالستدالل  وجه  ال  أنه  غري 
وُتقدرها، وتنفي احلرج عن اآلخذين هبا؛ ملجرد أهنا مل جتز منع الراغبني يف األخِذ 

بالعزيمة بقاء عىل األصل الذي هو الصالة يف املساجد.
يوِرد ممرض عىل مصح( و)ِفرهَّ من  العدوى؛ )ال  ثالثا- أحاديث احليطة من 
ذكرنا  بام  شاكله  وما  األول  لتعلق  فيهام  دليل  وال  األسد(،  من  فرارك  املجذوم 
يف املسائل املتفق عليها اخلارجة عن حمل النزاع من أنه ال جيوز للمشتبه بإصابته 
بمرض معد أحرى املتلبس به حتقيقا أن يرتاد املساجد ملا يف ذلك من إحلاق الرضر 
بعامرها األصحاء، وتعلق الثاين ونحوه بام قدمنا االتفاق عليه أيضا من وجوب 
يقررها أولو  أو  املختصة  التي تنصح هبا اجلهات  األخذ باالحتياطات املرشوعة 

األمر العام.. مما ال حُيِل حراما، وال يلغي معلوما من الدين بالرضورة.
وودع  املساجد  إغالق  جواز  عىل  األحاديث  هبذه  لالستدالل  وجه  وال 

اجلمعات، ملجرد قيام احتامل العدوى.
فال  املساجد  لعامرة  املوجبة  واجلامعات  اجُلَمع  لتعطيل  املانعة  الفتاوى  وأما 
األدلة وهو وجوب  عليه  تواترت  الذي  األصل  البقاء عىل  من  أكثر  دليال  حتتاج 
عامرة املساجد، فصار يف حكم املعلوم من الدين بالرضورة، وانعقد اإلمجاع عىل 
بعضه )كالوجوب العيني للُجُمعات(، فال يعدل عنه بدعوى اجتهاد حادث، إذ 
ال اجتهاد مع وجود النص، وال عربة بخالٍف جاء بعد أربعة عرشة قرنا من انعقاد 

اإلمجاع عىل حرمة ودع اجلمعات.
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�الوقفة الثالثة: تنزيل احلكم: 
رغم ما قدمنا من عدم مرشوعية االجتهاد يف هذا املوضع أصال، ورغم ما 
نا من بطالن االستدالالت له، وفسادها من كل وجه.. فإننا لن نغفل مناقشة ما  بيهَّ
حوته فتاوى التعطيل من زعم توظيف املقاصد واملآالت، واالحتامء بفقه الواقع 
بيان  وهذا  الوحي.  لنصوص  واملعطل  لإلمجاع  اخلارق  احلكم  لتنزيل  واملتوقع 
خللها من الزوايا األساسية التي هي فقه الواقع، والنظر يف املآالت، واملوازنة بني 

املصالح واملفاسد.
تتمثل خطورة وباء كورونا يف مخس جتليات،  الواقع:  فقه  أوال- من حيث 
وانعدام  االنتشار،  ورسعة  اخلفية،  احلضانة  فرتة  وطول  العدوى،  قابلية  هي؛ 

األدوية، واستهدافه للجهاز التنفيس ذي اخلطورة القصوى عىل حياة اإلنسان.
بياناهتا ال  فإن  “وباء عاملي”،  له بصفة  العاملية  الصحة  منظمة  ومع تصنيف 
تزال تؤكد أنه من أقل األمراض واألوبئة خطورة عىل حياة الناس عموما وعىل 

املصابني به خصوصا.
منظمة  بيانات  يف  فيؤكدها  عموما،  الناس  حياة  عىل  خطورته  حمدودية  أما 
الصحة العاملية كون األغلب األعم من املصابني به هم ممن جتاوزوا 55 سنة من 

اجلنسني، أو من احلوامل ممن دون ذلك من النساء.
بيانات  وأما حمدودية خطورته عىل حياة املصابني به خصوصا، فيؤكدها يف 
املنظمة أن نسبة الوفاة به ترتاوح بني 2 و4% من حاالت اإلصابة املؤكدة، كلهم 
من ذوي األمراض املزمنة أو ضعفاء املناعة، يف حني ترتاوح نسبة الشفاء منه كليا 
بني 50 و80% من حاالت اإلصابة املؤكدة، وتظل النسبة الباقية حمتملة للشفاء 

مع الوقت، حتى مع عدم التوصل إىل مصل ملعاجلته.
بالوقاية، وال  الكفيلة  املرشوعة  التدابري  اختاذ كل  إىل  تدعو  املعطيات  وهذه 

تدعو إىل هلع يستخف الناس عن إقامة شعائرهم التعبدية.
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�ثانيا- من حيث فقه التوقع )النظر يف املآالت(: 
انطلقت فتاوى التعطيل من فرضية مفادها أن استمرار عامرة املساجد، ولو 
مع إشهار فتوى الرتخص يف التغيب عنها وتشجيع العامة عىل الصالة يف بيوهتم، 
سيؤدي ال حمالة إىل انتشار الوباء بني عامرها، وهي فرضية تقرر مآال ال قرينة عليه 

من شواهد الواقع، إذ ال يزال املصلون عموما من أقل الناس عرضة للوباء.
ثم كأهنم سلموا بأن إصابة شخص بالوباء تعني موتا حمققا أو راجحا، وهو 
خالف توقعات منظمة الصحة العاملية ووزارات الصحة باملناطق املوبوءة كلها، 

إذ ال يتوقعون ختطي نسبة الوفاة به حلاجز 5% من اإلصابات املحققة.
الفتاوى نفسها، وما سيرتتب عنها  النظر إىل مآالت  الفتاوى  وأغفلت هذه 
إغالق  املستهرتين )مسلمهم وكافرهم( عىل  احلكام  كثري من  ال حمالة من جترئة 
ألتفه  عليها  بعضهم  وتسلط  املفاسد،  ودرء  املصالح  جلب  بدعوى  املساجد 
الكراهية  أو  والتطرف..  لإلرهاب  بؤرا  كتصنيفها  ضبابية،  وأشدها  األسباب 
ومعاداة السامية.. أو مناهضة حقوق اإلنسان والتحريض عىل األقليات وخمالفة 
إغالقها  وسيكون  اجلاهزة…  التهم  قوالب  من  وغريها  الدولية..  املعاهدات 
اليوم حتسبا للرضر املتوقع من كورونا دليال جاهزا غدا لوجوب إغالقها يف تلك 

النوازل “املحققة” األرضار بزعمهم.

�ثالثا- املوازنة املقاصدية يف جلب املصالح ودرء املفاسد؛ 
حاصل ما استدلت به فتاوى التعطيل هو االعتامد عىل أن درء املفاسد مقدم 
تستدرأ  بأن  َحِريٌة  بالعدوى  األرواح  إزهاق  مفسدة  وأن  املصالح،  جلب  عىل 

بتفويت مصلحة عامرة املساجد التي هي من مكمالت حفظ الدين.
وهذا الطرح يعاين من عدة اختالالت، نكتفي باثنني منها؛

1- املصالح واملفاسد املعتربة رشعا يلزم فيها اإلثبات املحقق أو املظنون ظنا 
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وجود  كاحتامل  العادي،  أو  العقيل  االحتامل  بمجرد  تعترب  وال  تثبت  وال  غالبا، 
حاملني للفريوس يف رواد أي مسجد. فهذا وهم ال ظن وال حتقيق، وال يمكن 
تفويتها  املراد  املصلحة  كانت  إن  السيام  مقاصدية،  موازنة  أي  عليه  ترتب  أن 
دفعا للمفسدة املظنونة، مصلحة قطعية حمققة، كأداء اجلمعة الواجب عىل أعيان 

املكلفني يف أنفسهم وعىل احلكام يف رعاياهم.
2- منع االجتامع للصلوات اخلمس وللجمعات يف هذه الفتاوى هو وسيلة 
انتشار العدوى، والوسيلة إذا مل حتقق مقصدها مل ترشع. ومعلوم أن املمتنع  ملنع 
من شهود اجلامعة بقرار فردي أو عمومي يظل معرضا للعدوى يف بيته أو مكتبه 
أو طريقه أو غريها.. وال تتحقق مصلحة محايته هبذه الوسيلة منفردة، وال يمكن 
فرض عزلته عن أهل بيته وال منعه من االختالط بالغري يف كل املصالح الرضورية 
منعه  عىل  االقتصار  فكان  واخلدمات..  والتجارة  اإلدارة  شؤون  يف  احلاجية  أو 
من خمالطة الغري يف الصالة باطال إال عىل اعتبار أن االجتامع للصالة أمر حاجي 
كاالجتامع للدراسة، أو حتسيني تتميمي كاالجتامع لألعراس والوالئم، أو عبثي 
منع  وأما  واملراقص..  املالهي  يف  كاالجتامع  باطل  أو  للمباريات،  كاالجتامع 
االجتامع هلا مع اعتبارها مكملة لكلية حفظ الدين وعدم منع ما يساوهيا أو يقرص 
عنها من مكمالت حفظ النفس وحفظ املال وغريها، فهو حتكم وانتقاء ال يستقيم 

عند ذي نظر سليم.
أمام  املساجد  فتح  تقتيض  النازلة  هذه  يف  الصحيحة  املوازنة  أن  والصواب 
برخصة  لألخذ  املستعدين  وتشجيع  إعامرها،  بعزيمة  األخذ  عىل  ين  الـُمرِصِّ
التخلف عنها. وهي موازنة كفيلة باحلد من اكتظاظها، بام حيقق املصلحة الدنيوية 
املظنونة يف احلد من احتاملية العدوى، واملصلحة الدينية املحققة يف املحافظة عىل 

الشعائر التعبدية.
ويدفع  القطعية(،  والدينية  الظنية،  )الدنيوية  املصلحتني  هاتني  حيقق  وما 
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الظنية،  الدنيوية  املفسدة  يدفع  مما  إمجاعا  أوىل  تفويتهام  عىل  املرتتبني  الرضرين 
بتفويت املصلحة الدينية القطعية.

�الوقفة الرابعة: رسائل وتوصيات 
أوال- رسالة إىل العلامء، وفيها نداءان؛

ومنعوا  املساجد  إغالق  جوزوا  الذين  األفاضل  العلامء  إىل  موجه  نداء   -1
اهلل  بقول  وإخواين،  مشاخيي  أذكركم  أقول:  وهلم  هبا،  واجلامعات  اجلمع  إقامة 
مسلمون(،  وأنتم  إال  متوتن  وال  تقاته  حق  اهلل  اتقوا  آمنوا  الذين  أهيا  )يا  تعاىل: 
فكيف بكم معارش العلامء إذا لقيتم ربكم –ال قدر اهلل- قبل أن تفتح املساجد من 
إغالقها باجتهاداكم وفتاويكم؟! وكيف بكم يوم تردون عىل املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص عند 
–ال سمح  فيقول عباد مكرمون  الوضوء،  أثر  حوضه الرشيف غرا حمجلني من 
اهلل-: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك!! لقد غريوا وبدلوا!!.. لقد ماتوا وتركوا 
بيوت اهلل معطلة، بعدما أرغموا عامرها عىل إخالئها فرارا من قدر اهلل.. فيقول: 

أال فسحقا سحقا..
ثم أذكركم وأنتم أدرى، بأن قهر النفس يف الدنيا بالرجوع إىل احلق، خري من 

إذالهلا يف اآلخرة بالتامدي عىل الباطل.
2- نداء موجه إىل العلامء الربانيني الذين عصمهم اهلل بفضله وأيدهم بتوفيقه 
للتمسك باحلق يف أوج هذه الفتنة؛ أدعوهم للصدع باحلق بال مواربة وال جماملة، 
العلم،  يرفعه يف  العمل وال  يرفع اخلالف يف  إنام  احلاكم  أن حكم  يعلمون  وهم 

فليشتغلوا ببيان احلق ودفع الشبه.. وليتذكروا أن الدين النصيحة.
ثانيا- رسالة إىل حكام املسلمني، وفيها رجاءان؛

1- رجاء موجه إىل احلكام املسلمني اخلريين الذين أصدروا قرارات بناء عىل 
مما صور  أخطر  فهو  األمر  النظر يف  وأعيدوا  اهلل  اتقوا  أن  الواهية،  الفتاوى  هذه 
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إذا  اجلواب  ولتعدوا  بيوته،  عامرة  من  اهلل  ضيوف  متنعوا  أن  لكم  حيل  فال  لكم، 
خاطبكم رب العزة من غري ترمجان: كيف آذن لعبادي بذكري يف بيوٍت أضفتها 

نثمئ ىئ يئ جب حب خب مب  أمل تسمعوا قويل:  لنفيس ثم متنعوهنم منها؟! 
ىب يب مث ، أيأذن الرب ويمنع العبد؟! نثڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

چ چ چ ڇ ڇ مث ؟!
2- ورجاء موجه إىل احلكام املسلمني اخلريين الذين أنجاهم اهلل حتى اآلن 
العافية، واتقوا اهلل يف رعاياكم وإياكم أن  ابتىل به غريهم، أن امحدوا اهلل عىل  مما 
جتلبوا عليهم مصيبة يف دينهم تزيدون هبا أمل مصيبتهم يف دنياهم.. وإذا سبق القدر 
بانتشار العدوى من خالل املساجد –ال قدر اهلل- فيكفيكم حجة أمام اهلل أنكم 
بذلتم الوسع يف منع كل سلوك من شأنه نرش املرض إال سلوكا هو سبحانه أذن 
وأنكم  مث،  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  نثمئ  احلق:  قوله  فقال  فيه، 
منعتم كل وسيلة تقود إىل املرض إال وسيلة هو سبحانه حذركم من منعها، فقال: 

نثڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ مث؟!
ثالثا- رسالة إىل عموم املصلني، وفيها ثالث توصيات؛

1- وهو أن يوقنوا بأن الوباء مهام انترش واسترشى فلن ينقص من آجاهلا يوما 
وال ساعة، وأن األسباب واالحتياطات مهام بلغت فلن تدفع عنهم قدرا ولن متد 
يف آجاهلم ساعة وال أقل، وأن ما أخطأهم مل يكن ليصيبهم، وما أصاهبم مل يكن 
ليخطئهم، رفعت األقالم وجفت الصحف.. فليـأخذوا باألسباب الدنيوية تعبدا 
وامتثاال ال اعتقادا واتكاال، وليحافظوا عىل الشعائر الدينية إيامنا واحتسابا.. فذاك 
التعلق  عن  هبا  ينشغل  وال  األسباب،  صاحبه  هيمل  ال  الذي  الصحيح،  التوكل 
باحلكم املدبر.. وليجعلوا من هذه املحنة منحة تقرهبم إىل اهلل وحتيي فيهم كوامن 

الرضاعة وااللتجاء إليه والتذلل والتوبة له سبحانه وتعاىل.
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ناويا  حرج،  وال  املساجد  عن  التغيب  برخصة  منهم  شاء  من  يأخذ  أن   -2
ير  مل  ممن  شاء  من  إعامرها  بعزيمة  وليأخذ  املخاطر،  وتقليل  االزدحام  ختفيف 

رضورة للرتخص، ولينو القيام بالفرض الكفائي عن حيه وبلدته.
3- أنصح أئمة املساجد وعامرها يف البلدان التي يقرر حكامها )مسلمني أو 
غري مسلمني( إغالق املساجد فيها، بالتقيد بتلك القرارت عىل جورها ومرارهتا، 
املستطاع،  قدر  سوغتها  التي  الفتاوى  وإنكار  وباللسان،  بالقلب  إنكارها  مع 
عىل  وحفاظا  للفتنة،  درءا  احلاكمة؛  باألنظمة  االصطدام  من  احلذر  كل  واحلذر 
بقية السكينة، السيام وأهنم اختذوا قراراهتم هذه بتأويل يرفع عنهم هتمة االنتهاك 
الرصيح لقدسية املساجد، واالعتداء البواح عىل حرمتها، ولو كان ذلك التأويل 

بعيدا فاسدا، كام بينا.
ويف ختام هذه اهلوامش التي أرجو أن تكون حجة يل ال عيل، وأن ينفع اهلل 
هبا من شاء من عباده املؤمنني؛ علامئهم وعامتهم، حكامهم وحمكوميهم.. أجدد 
التأكيد عىل ما بدأت به وثنيت من تقديري ملشاخيي وإخواين أصحاب الفتاوى 
من  كان  ما  جانب  إىل  نيتهم..  يف  وال  أهليتهم  يف  اهتامهم  عدم  وعىل  املنتقدة.. 
عدم املجاملة أو املواربة يف الصدع ببطالن فتاوهيم تلك مجلة وتفصيال، وتأكيد 

خطورهتا عىل كلية حفظ الدين ومكمالهتا.
واهلل املوفق للحق، واهلادي إىل الصواب، وبه االستعانة وعليه التكالن..
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بيان عاجل صادر عن الدكتور إبراهيم أبو محمد، 

مفتي إستراليا

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء وإمام املرسلني. 
وبعد

   ”91 “كوفيد  كرونا  فريوس  بخصوص  بيانا  اإلفتاء  جملس  أصدر  باألمس 
وشددنا للناس أن يصلوا اجلمعة واجلامعات يف بيوهتم جتنبا لنقل عدوى الفريوس 
اخلطري، وتصورنا أن الرسالة مفهومة وواضحة. وجتنبنا فيها لفظة “إغالق املساجد”، 

استشعارا بعظمها وثقلها عىل النفس املسلمة، وما يصحبها من مشاعر عاطفية.
“الواتساب”  االجتامعي  التواصل  وسائل  عىل  اليوم  فوجئنا  أننا  غري   •
املفتوحة  واملصليات  املساجد  عن  تعلن  وبإعالنات  بفيديوهات  و”الفيسبوك” 
واستغرابا  ذهوال  سبب  الذي  األمر  جتارى،  بازار  يف  وكأننا  املصلني،  الستقبال 
التي  اخلطرية  العواقب  ندرك  أن  جيب  وكان  املوقف،  هذا  من  العقالء  كل  لدى 
انتشار  يف  وسبب  خطر  مصدر  أهنم  عىل  وتصورهم  باملسلمني  تلحق  أن  يمكن 

الوباء. إذا حدثت عدوى - ال قدر اهلل - لواحد من املصلني يف املسجد.
• وبعد مراجعة عدد من األطباء وأهل االختصاص، واالطالع عىل مزيد من 
املعلومات من اهليئات العلمية والصحية الرسمية حمليا ودوليا، وعىل مسؤوليتي 
الشخصية - وأعفي كل زمالئي أعضاء جملس اإلفتاء األسرتايل من كل مسؤولية 

جتاه هذا القرار أعلن هنا:
1-  أن اهلل الذي أنزل الكتب وأرسل الرسل من أجل اإلنسان، هو الذي 
رشع لنا أن نصيل يف البيوت ملا هو أقل من خطر فريوس كرونا، وقال لنا “ وال 
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تقتلوا أنفسكم إن اهلل كان بكم رحيام”
2- لذلك أعلن أن واجب الوقت اآلن “ أن تصلوا اجلمعة ظهرا يف بيوتكم 

وكذلك اجلامعات “
التي  األرواح  مسئولية   - اهلل  قدر  -ال  يتحمل  من  يتساءلون:  والناس   -3
يمكن أن نفقدها بسبب انتقال العدوى عن طريق الصالة يف املساجد - ال سمح 
اهلل- إنني شخصيا أبرأ إىل اهلل أن أكون سببا يف أذى مسلم، لذلك أبرئ ذمتي هبذا 

اإلعالن.
التي تصور أن اإلسالم يضيع أو يغيب ملجرد تعليق  4- وأرفض الدعوى 
صالة اجلمعة وصالة اجلامعة يف املسجد لبضعة أسابيع.  ألننا هبذا االفرتاض هنني 

العقل املسلم وهنني ديننا الذي ضمن اهلل له البقاء حتى قيام الساعة.
الناس ونعرضهم للخطر؟ ومل ال نجعل من  أنفسنا وعىل  ملاذا نشق عىل  ثم 
أهيا  اآلن  الوقت  واجب  والتالوات.   الشعائر,واألذكار،  فيها  قبلة،,ونقيم  بيوتنا 
املسلمون أن تصلوا يف بيوتكم، وواجب العلامء أن يعينوكم عىل ذلك.، فصلوا يف 
بيوتكم يرمحكم اهلل، وأكثروا من الرضاعة واإلحلاح يف الدعاء أن يرفع اهلل البالء 

عن العباد والبالد وأن حيفظكم من كل سوء.
د. إبراهيم أبو حممد
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حكم إقامة صالة الجمعة في البيوت

بسبب فيروس كورونا
محمد سليمان نصر الله الفرا

راسَلنِي عدٌد ِمن طلبِة العلِم القاطننَي يِف البلداِن التِي ابُتلَيت بَوقِف اجُلُمَعاِت 
واجلاَمَعاِت يِف املساِجِد بسبِب بالِء فريوس كورونا، وسؤاهُلم هَو هَل جيوُز عقُد 
ُنِقَل َعن  َقد  ًة وأنه  ا ظهرًا، خاصهَّ وهَنَ البيوِت َمع األهِل، أم يصلُّ اجُلمَعِة يف  صالِة 

بعِض أهِل العلِم أنهَّ اجُلمَعَة تنعِقُد باثننِي فقط.
ؤاِل: وأقوُل ُمستعينًا باهللِ يِف جواِب هذا السُّ

إنهَّ اعتباَر العدِد الِذي تنعقُد بِِه اجلمعُة، واخَلالَف فيِه ليَس كافيًا يِف اإلجاَبِة 
ٌة، حاكَمٌة  ٌة، ومقاصديهَّ ٌة، وأثريهَّ ٌة: فقهيهَّ ؤاِل، وإنام هناَك اعتباراٌت رشعيهَّ عىَل هَذا السُّ

الَيِة: هلِذِه املسأَلِة، وإليَك بياهَنا يف النهَّقاِط الثهَّالِث التهَّ
ٌة قائمٌة عىل االتِّباِع، ال  ا توقيفيهَّ َ : فاألصُل يِف العَباَداِت أهنهَّ أوال: االعتَباُر األَثِريُّ
جيوُز أداُؤَها إالهَّ عىَل وفِق ما جاَء بِِه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، ومل ُيؤَثر َعن رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، واَل َعن 
م أقاُموا صالَة اجلمَعِة يِف بيوهِتِم، وَمع أهليِهم، ُرغَم أنهَّ املديَنَة  ُ حاَبِة الكراِم أهنهَّ الصهَّ
َرَة َمرهَّ عليَها أياُم َبرٍد، وَخوٍف، ومطٍر، وريٍح، وغرِيها ِمن األعذاِر التِي مُجَِعت  املنوهَّ

وا يِف رحالُِكم. لواُت، ونوِدَي فيَها أن َصلُّ ألجِلَها الصهَّ
النهَّاِس،  اجتامُع  اجُلُمَعِة  صالِة  ِمن  املقِصَد  إنهَّ   : املَقصديُّ االعتباُر  ثانيا: 
والتقاُؤُهم يِف صعيٍد واحٍد، وهَذا املعَنى واِضٌح يف اسِمَها، َفِهَي مجَعٌة جتمُع أهَل 
اخَتلَف  ولذلَك  واحٍد،  خطيٍب  إىَل  لالستامِع  الواِحِد  املرِِص  أو  الواِحَدِة،  البلَدِة 
الَبيِت  ا يِف  الواِحِد، وال شكهَّ أنهَّ َصالهَتَ البلِد  ِد اجَلامَعاِت يِف  العلاَمُء يف ُحكِم تعدُّ

ولو لُِعذٍر، ُتِفيُت هَذا املقِصَد.



195 فتاوى العلماء حول فيروس كورونا

بِِه  َتنَعِقُد  الذِي  العَدِد  يِف  الُعلامُء  اخَتلَف  فَقد   : اجلزئيُّ الفقهيُّ  النىَّظُر  ثالثا: 
اجُلُمعُة، وصفِة املكاِن الذي تنعقُد فيِه عىل مذاهَب:

ِة َصالِة اجُلُمَعِة إقاَمُتَها يِف  ُط لصحهَّ ُه اَل ُيشرَتَ ُة يِف امُلعتَمِد إىَل إنهَّ 1. َذَهَب احلنفيهَّ
ِفيَها َقاض، برشِط انعقاِدَها بأربَعٍة  َبْلَدٍة ُنِصَب  املَسجِد، َبل يكِفي أقاَمُتَها يِف ُكلِّ 
منُهم اإلَماُم، واشرَتُطوا يف املكاِن امُلتهَّخِذ لصالِة اجُلمَعِة أن يكوَن مأذونًا فيِه إذنًا 

ِة. ُه ليَس ُمباحًا دخُوُله للعامهَّ عاّمًا للنهَّاِس؛ فال تِصحُّ يِف الَبيِت؛ ألنهَّ
ُة إىَل أنهَّ اجلُمَعَة تنعِقُد باثَني رُجاًل ممهَّن جِتُب عليِهُم اجلمعُة،  2. وذَهَب املَالكيهَّ
وإن  املميِِّز،  بيِّ  الصهَّ وال  باملرأِة،  تنعِقُد  ال  اجلمَعَة  أنهَّ  ومعلوٌم  اإلماِم،  إىل  إضافًة 

وُز يِف َغرِي املَسِجِد. وا عىَل أنهَّ اجلمَعَة اَل جَتُ كاَنت تِصحُّ منُهاَم، ونصُّ
َرُجاًل  أربِعنَي  اجُلُمعِة حضوَر  فيشرَتُطوَن النعقاِد  ُة واحلنابَِلُة  افعيهَّ الشهَّ ا  أمهَّ  .3
ُحوا عَدَم اشرتاِط املَسِجِد، واكَتُفوا بإقاَمتَِها يِف  مِمهَّن جَتُِب عليِهُم اجلمَعُة، وإن صحهَّ
َح احَلَنابَِلُة  ُة، َوَصحهَّ افعيهَّ ِة َأْبنَِيٍة، َسَواٌء َكاَنْت ِمْن َبْلَدٍة َأْو َقْرَيٍة، عىَل ما اختاَرُه الشهَّ ُخطهَّ

َحاِري، َوَبنْيَ َمَضاِرِب اخِلَياِم. إَِقاَمَتَها يِف الصهَّ
ِة؛ ألنىَّ البيَت ليَس مكانًا عاّمًا،  وعليِه؛ فال َتِصحُّ اجُلمَعُة يِف البيِت عنَد احلنفيىَّ
ِة واحلنابلِة؛ إالىَّ إَذا بلَغ  م يشرَتُِطوَن املَسِجَد، وال عنَد الّشافعيىَّ ُ ِة ألهنىَّ وال عنَد املَالكيىَّ
لِفيِق بنَي  يَن أربِعنَي رُجاًل ممن جتُب عليِهُم اجلمعُة، كام أنىَُّه ال حاَجَة للتىَّ عَدُد احلارِضِ
املَذاِهِب، باإلضافِة إىل إنىَّ اخَلوَف ِمن املَرِض سَبٌب معترٌب لرَتِك اجُلُمَعِة واجلاَمَعِة يِف 

ِة أهِل الِعلِم. َقوِل عامىَّ
وبناًء عىَل ما سبَق يمكن القوُل: إنهَّ َمن حبَسُه الُعذُر، أو مَنَعُه املَرُض، أو حاَل 
يَها ُظهرًا  ُه ُيصلِّ ِة، ومل يستطع اخلروَج من بيتِِه؛ فإنهَّ الَعزُل بيَنُه صالِة اجلمعِة مع العامهَّ
أربعًا، ولُه أجُر اجلمَعِة؛ ألنهَّ الِذي مَنَعُه ُهو الُعذُر؛ حلديِث أيِب ُموَسى األشعريِّ 
ريَض اهلُل عنُه أّن النهَّبّي ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: )إَِذا َمِرَض الَعْبُد، َأْو َساَفَر، ُكتَِب َلُه ِمْثُل َما َكاَن 

َيْعَمُل ُمِقياًم َصِحيًحا( )البخاري: 2996(.
واهلُل تعاىَل أعلُم)1(.

)1(  - اجلمعة 25 رجب 1441 هـ= املوافق 20 آذار 2020 م
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تنبيه وتصحيح لفهم خاطئ،

وفتوى لما شاع من إغالق المساجد

وتعطيل الشرائع
أ.د. محمد نعيم الساعي - 

أستاذ الفقه وعلومه - جامعة 
السلطان - مسقط-ُعمان

سابًقا
احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده..وبعد،

اخلاطئ  الفهم  من  عليه  يرتتب  ما  خلطورة  إليه  التنبيه  ينبغي  مما  فإنه 
واالستنباط الفاسد، أنه شاع بني كثري من املتكلمني يف فقه األحاديث  فهم خاطئ 
ألحاديث”صلوا يف الرحال”،”صلوا يف بيوتكم”، فقد ظن كثري ممن تكلم يف هذه 
األحاديث استنباًطا وإفتاًءا أن هذه األحاديث تقتيض معنًى أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد منع أو 
ل إقامة اجلمعة واجلامعة ملا مىض من األعذار يف تلك األحاديث، وأن مسجده  عطهَّ
ُيْنَسَب  ملسو هيلع هللا ىلص قد ُسدهَّ بابه دون املصلني!!!!!!، وهو خطأ فاحش، وأفحش منه أن 
ذلك إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص بغري علم وال بينة.. وال حول وال قوة إال باهلل، لكن الذي صح 
معنًى ونقاًل أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ما ترك اجلامعة هو بنفسه حارًضا وال مسافًرا إال لعذر 
املرض، أو أن يكون يف بعض دور املدينة البعيدة عن املسجد منشغاًل لبعض شأن 

املسلمني،فيتأخر عن  الصالة يف مسجده.
وأن أمره املؤذن مسافًرا بأن يقول” صلوا يف الرحال”، وأمره املؤذن حارًضا 
أن يقول” صلوا يف البيوت” إنام كان منه ملسو هيلع هللا ىلص عىل سبيل الرخصة والرتخيص ملن 
يشق عليه من املسافرين معه  إتيان موضع نزوله يف سفره، أو إتيان مسجده من 
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كان  وإنام  العزم واإلجياب،  يكن ذلك عىل وجه  املدينة، ومل  أهل  احلارضين من 
ُفوا بام ُيْدِخُل احلرج عليهم، ثم كان ملسو هيلع هللا ىلص  ُيَكلهَّ ذلك منه ملسو هيلع هللا ىلص إشفاًقا عىل الناس أن 
البخاري  َب  َبوهَّ ولذلك  ومسافًرا،  حارًضا،  املسلمني،  من  معه  حرض  بمن  يصيل 
هلذا املعنى فقال: باب: هل ُيصيل اإلماُم بمن حرض، وهل خيطب اجلمعة يف املطر.
ْينا  ، وصلهَّ “ فصىلهَّ ويف بعض روايات احلديث يف الصحيح من حديث أنس 
َل مجعًة وال مجاعًة، وال  معه)ملسو هيلع هللا ىلص(، فهذا  يف حرضه ملسو هيلع هللا ىلص، ما ترك  وال أوقف وال عطهَّ

ُأغِلَق باُب مسجِدِه دوَن أحٍد.
وأما يف سفره فإن املستقرأ ملا صح من سريته وحديث أصحابه ملسو هيلع هللا ىلص عنه حال 
سفره ليعلم علم اليقني أنه ما حرض وقت صالة فريضة ٍ، أداًء، أو قضاًء، إال ومعه 

من أصحابه من ُتقام هبم اجلامعة، وأنه ما صىل فريضًة يف سفره قطُّ وحده ملسو هيلع هللا ىلص.
فإذا وضح هذا وصح- وال بد إن شاء اهلل- فإن الشعائر ال جيوز تعطيلها يف 
السابقة حفًظا لشعائر  بالعدد األدنى الذي ذكرناه يف فتوانا  ُتقام  هذه األيام، بل 
اإلسالم ومنارات الدين، ودرًءا ألخطار انتشار  األمراض وأرضار  العدوى، إال 
أن يمنع املسلمني من إقامة شعائرهم مانع قاهر  ال ِقَبَل هلم به،مما ذكرنا ضابطه  
ومثاله فيام مىض من الفتوى، ومنه أن ُيْمَنَع الناس ُ من ارتياد مساجدهم. بقانون 
عريف مدين أو عسكري، أو بقانون حيظر اخلروج من البيت إال لكذا وكذا، وليس 

ارتياد دور العبادة منه، فحينئٍذ ال يكلف اهلل نفًسا إال وسعها.
تلك  به  تصح  بام  بيته  يف  كٌل  واجلامعة،  اجلمعة  ُتصيل  أن  الناس  نأمر  وهل 
دون  للفرائض  اجلامعة  صلوات  أما  عــدًدا.؟؟؟،  األدنى  باحلد  ولو  اجلامعات 

اجلمعة، فنعم.، قواًل واحًدا، وال يصح أن يكون اختالف يف ذلك إن شاء اهلل.
وأما صالة اجلمعة، فاألقرب واألقوى عندي إن شاء اهلل تعاىل، نعم، وذلك 
حفًظا للشعرية، وال سبيل هلا إال ذلك، وأنه ال بأس بتعدد اجلمعة للحاجة يف قول 
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العامة من الفقهاء، وهذا منه إن شاء اهلل.
نسأله تعاىل أن يرفع البالء  والداء وتسلط األعداء، إنه تعاىل  نعم املوىل ونعم 

النصري، وآخر دعوانا أِن احلمد هلل رب العاملني.

�صالة مسلمي إندونيسيا فتوى حضارية رصينة، وردود فعل شاذة بل جاهلة. 
د. أحمد محمد زايد

غري  صورة  يف  مجاعة  اجلمعة  يصلون  وهم  إندونيسيا  ملسلمي  صور  وردت 
معتادة، حيث تباعد املصلون يف الصف الواحد، كل عىل سجادة خاصة، وعىل 

وجه كل واحد منهم كاممة.
وقد قرأت هجوما من بعض مدعي العلم عىل هذه الصورة، جازمني - جهال 

– بأن مثل هذه الصالة باطلة، وأن هذا الشكل مبتدع خمالف للسنة.
وقد حزنت كثريا هلذه التشدد والتنطع، بل واجلهل الذي تصحبه جرأة عىل 

دين اهلل حتت محاسة فارغة ال تغني مع اجلهل.
الذي ال  اإلنكار  للرد عىل مثل هذا  السطور  كتابة هذه  إىل  وقد دفعني هذا 
قبلناه فعىل  ابن حزم وكالمه مردود، وإن  به فقيه معترب إال  يسنده علم وال قال 

حالة االختيار ال االضطرار.

�أوال: حكم تسوية الصفوف 
هذه  درجة  يف  واختلفوا  الصفوف،  تسوية  مرشوعية  عىل  العلامء  اتفق 

املرشوعية إىل قولني:
تسوية  أن  عىل  واحلنابلة  والشافعية  واملالكية  احلنفية  من  الفقهاء  مجهور   -1

الصفوف مستحبة وليست واجبة، وال تبطل الصالة برتكها.
2- وذهب البخاري وابن حزم وابن تيمية وكذلك يظهر من كالم ابن حجر 

يف الفتح ميله إىل الوجوب وتبعه يف هذا الشوكاين.
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�ملحوظة مهمة: 
من قال من الفقهاء بالوجوب )وهم قلة( مل يقل ببطالن الصالة برتك التسوية، 
ابن  إال  مبطال،  يكون  برتكه  املرء  يأثم  فعل  كل  وليس  فقط،  بالتأثيم  قالوا  وإنام 
الذي اعتمد عليه  النص  بالبطالن، وقد أفرط يف ذلك وبالغ ألن  حزم فقد قال 
خمتلف فيه، واعتقد أن كالم ابن حزم بالبطالن وإن كان خمالفا بذلك رأي األمة 
مجعاء إال أنه حيمل عىل حالة االختيار، حيث مل يتعرض حلالة ترك التسوية يف حالة 

االضطرار.
اَلة( يِف  فِّ ِمْن مَتَام الصهَّ »قال الشوكاين )223/3(:” َقْوله: )َفإِنهَّ َتْسِوَيَة الصهَّ
“ َفإِنهَّ  ِرَواَية:  َويِف  اجْلِْنس.   : فِّ بِالصهَّ “ َوامْلَُراد  اَلة  إَقاَمة الصهَّ “ ِمْن  اْلُبَخاِريِّ  َلْفظ 
نهَّ  ْسِوَية، َقاَل: أِلَ ُفوف “، َوَقْد اْسَتَدلهَّ اْبُن َحْزٍم بَِذلَِك َعىَل ُوُجوب التهَّ َتْسِوَية الصُّ
اع  اإْلِمْجَ َعى  ادهَّ َمْن  َوَناَزَع  َواِجب،  اْلَواِجب  ِمْن  ء  يَشْ َوُكّل  َواِجَبة،  اَلة  الصهَّ إَقاَمة 
اَم َكاَنا  ُ هنهَّ َعىَل َعَدم اْلُوُجوب َوُرِوَي َعْن ُعَمَر َوباَِلٍل َما َيُدّل َعىَل اْلُوُجوب ِعْندمَها أِلَ

ْقَدام َعىَل َذلَِك َباِن اأْلَ َيرْضِ
ِفُقوا َعىَل َهِذِه  َيتهَّ مَلْ  َواة  ا َأنهَّ الرُّ نهَّ َبيهَّ اَم َوَقْد  ِفيِه اَل ِسيهَّ َفى َما  َقاَل يِف اْلَفْتح: َواَل خَيْ

َم اَلة “ َكاَم َتَقدهَّ ُه َرَواَها َبْعضهْم بَِلْفِظ: “ َمْن مَتَام الصهَّ اْلِعَباَرة، َيْعنِي َأنهَّ
إَقاَمَة  »َفإِنهَّ  بَِلْفِظ:  ُهَرْيَرَة  َأيِب  َحِديث  ِمْن  اْلُبَخاِريِّ  يِف  باَِم  اٍل  َبطهَّ اْبُن  َواْسَتَدلهَّ 
ء ِزَياَدة َعىَل  ْ نهَّ ُحْسن اليشهَّ ْسِوَية ُسنهَّة، َقاَل: أِلَ اَلِة« َعىَل َأنهَّ التهَّ فِّ ِمْن ُحْسِن الصهَّ الصهَّ
اَلة “ َوَأَجاَب اْبُن َدِقيِق اْلِعيِد َفَقاَل: َقْد  مَتَامه. َوَأْوَرَد َعَلْيِه ِرَواَية: “ ِمْن مَتَام الصهَّ
ء يِف اْلُعْرف َأْمر َخاِرج  ْ نهَّ مَتَام اليشهَّ اَلة “ ااِلْستِْحَباب؛ أِلَ ُيْؤَخذ ِمْن َقْوله: “ مَتَام الصهَّ

ا«. ق إالهَّ هِبَ تِي اَل َيَتَحقهَّ َعْن َحِقيَقته الهَّ
وقال ابن حجر:”” ومع القول بأن التسوية واجبة فصالة من خالف ومل يسوِّ 

صحيحة«.



فتاوى العلماء حول فيروس كورونا200

�ثانيا: خصوصية الفتوى يف النوازل 
ال خالف أن النوازل حتتاج إىل نظر فقهي دقيق، يراعي الرضورات واحلاجات، 
واملتغريات التي توجب تغري الفتوى وعدم مجودها أو تسويتها بحاالت االختيار.
ويف تقديري أن من أفتى مسلمي إندونيسيا هبذه الفتوى فقيه متمكن، وبصري 
بمقصد الرشع، يستحق التقدير، ألنه فرق بني حالة االختيار وحالة االضطرار، 

وقد ملحت من الفتوى قوة نظر فقهي يف اجلوانب اآلتية:
الفريضة واالجتامع  أداء  التفريق بني املقصد األكرب والوسيلة، فاملقصد   -1
واأللفة، ومن وسائل حتقيقه تسوية الصفوف بمحاذاة املناكب واألقدام يف حالة 
وسيلة  والتسوية  مقصودة،  أصلية  مصلحة  واجلامعة  اجلمعة  وأداء  االختيار، 
تكميلية، وال خالف يف جواز ترك التكمييل إن كان اإلتيان به خيل بام هو أعىل، 
وهذا ما فعله املفتي يف هذه النازلة، حفاظا عىل أرواح الناس ودفعا للرضر عنهم.
2-موافقة املفتي مجاهري الفقهاء، بكون التسوية سنة، والسنة قد يكون جيب 

تركها أحيانا خوفا من رضر أو ما يف حكمه.
لإلمام  النص  هذا  ولنقرأ  اإلسالمي،  للفقه  العامة  الروح  املفتي  وافق   -3

النووي رمحه اهلل يف املجموع )247/2(.
امْلَْوِقِف  لِِضيِق  بِامْلَُناَوَبِة  ِمْنَها إالهَّ  ااِلْستَِقاُء  ُيْمِكُن  اَل  بِْئٍر  َعىَل  ٌع  مَجْ اْزَدَحَم  »إَذا 
ْوَبِة إَلْيِه َقْبَل ُخُروِج  ُع ُوُصوَل النهَّ اِد آَلِة ااِلْستَِقاِء َوَنْحِو َذلَِك َفإِْن َكاَن َيَتَوقهَّ َ َأْو اِلحتِّ
ا اَل َتِصُل إَلْيِه إالهَّ َبْعَد ُخُروِج اْلَوْقِت َفَقْد َحَكى  َ ُم َوإِْن َعِلَم َأهنهَّ َيمُّ ْز التهَّ اْلَوْقِت مَلْ جَيُ
َبْعَد  َأ  لَِيَتَوضهَّ َيْصرِبُ  ُه  َأنهَّ َعىَل  َنصهَّ  َأنهَُّه   ُ اهللهَّ ُه  َرمِحَ اِفِعيِّ  الشهَّ َعْن  َراَسانِيِّنَي  اخْلُ ُهوُر  مُجْ
َيَتَناَوُبوَنُه  ثوب  اال  العراة وليس معهم  لو حرض مجع من  ِفياَم  َنصهَّ  َوَأنهَُّه  اْلَوْقِت، 
ا َوَلْو اْجَتَمُعوا  ُه َيْصرِبُ َواَل ُيَصيلِّ َعاِريًّ ْوَبَة اَل َتِصُل إَلْيِه إالهَّ َبْعَد اْلَوْقِت َأنهَّ َوَعِلَم َأنهَّ النهَّ
اِل َقاِعًدا  ُه ُيَصيلِّ يِف احْلَ يِف َسِفيَنٍة َأْو َبْيٍت َضيٍِّق َوُهَناَك َمْوِضٌع َيَسُع َقائاًِم َفَقْط َنصهَّ َأنهَّ
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ْيُخ َأُبو َزْيٍد  ا الشهَّ تِي َقاَل هِبَ ا َوِهَي الهَّ ُصوِص َعىَل َطِريَقنْيِ َأْظَهُرمُهَ َواْخَتَلُفوا يِف َهِذِه النُّ
َها  ْصَحاِب ُمْطَلًقا َأنهَّ امْلََسائَِل ُكلهَّ ا َصاِحُب اإْلَِباَنِة َوَنَقَلَها َعْن اأْلَ امْلَْرَوِزيُّ َوَقَطَع هِبَ
اِل  احْلَ ُه َعاِجٌز يِف  نهَّ أِلَ َوَقاِعًدا  ا  ِم َوَعاِريًّ َيمُّ بِالتهَّ اْلَوْقِت  ا ُيَصيلِّ يِف  َأْظَهُرمُهَ َقْوَلنْيِ  َعىَل 
امْلَاِء  َواْستِْعاَمِل  اْلِقَياِم  َعْن  َعاِجًزا  َمِريًضا  َكاَن  َلْو  َكاَم  ُر  ُتَؤثِّ اَل  اْلَوْقِت  َبْعَد  َواْلُقْدَرُة 
ِم َفَعىَل  َيمُّ ُه ُيَصيلِّ يِف اْلَوْقِت َقاِعًدا َوبِالتهَّ ِه اْلُقْدَرُة َبْعَدُه َفإِنهَّ يِف اْلَوْقِت َوَيْغِلُب َعىَل َظنِّ
اْحتاَِماًل يِف  َرَمنْيِ  احْلَ إَماُم  َعَلْيِه يف املسائل كلها كاملريض وكر  إَعاَدَة  اْلَقْوِل اَل  َهَذا 
ُوُجوِب اإْلَِعاَدِة َعىَل امْلَُصيلِّ َقاِعًدا لُِنُدوِرِه َوَذَكَر اْلَبَغِوّي يِف ُوُجوَب اإْلَِعاَدِة َعَلْيِهْم 
ُهاَم جَتُِب َكاْلَعاِجِز الهَِّذي َمَعُه َماٌء اَل جَيُِد َمْن يوضئه فانه يتيم  ِهْم َقْوَلنْيِ َوَقاَل َأَصحُّ ُكلِّ

ِحيُح« َوُيَصيلِّ َوُيِعيُد َوامْلَْذَهُب الصهَّ
فأنت ترى يف هذا النص كالم فقهاء الشافعية ريض اهلل عنهم يسقطون ما هو 
متفق عىل وجوبه للتعذر، وخوف فوت الوقت، واستظهر ذلك النووي رمحه اهلل.
واخلالصة أننا أمام فقه إسالمي حضاري ال يعرف ضيق األفق، وال يعرف 
هذا اجلمود والتحجر واحلامسة الفارغة التي تشهر يف وجوه النصوص النصوص 
الفتوى يف حالة االختيار والفتوى يف حالة االضطرار، أو  أو متييز بني  دون فقه 

الفتوى يف األحوال العادية والفتوى يف النوازل.
واهلل أعلم
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التكبير عند المصائب والشدائد
د.  مسعود صبري

يف ظاهرة مل تكن مألوفة يف املجتمعات املسلمة بسبب انتشار وباء الكورونا، 
انترشت ظاهرة اجلهر بالتكبري بني الناس،  وقد أخذ التكبري صورتني:

الصورة األوىل: بقاء الناس يف بيوهتم، ووقوفهم يف رشف البيوت، يكربون 
مجيعا من بيوهتم، دون النزول يف الشوارع.

الصورة الثانية: خروج الناس يف الشوارع مجاعات، وتكبريهم يف الشوارع، 
رغم احلظر املفروض عليهم من قبل السلطات يف بالد املسلمني.

بدعة  مجاعة  التكبري  وأن  التكبري،  مطلق  حتريم  يف  الفتاوى  تسارعت  وقد 
منكرة يف الدين، مستدلني بحديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن عائشة- ريض اهلل عنها-:” من 

أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد”.

ونقرر هنا بعض احلقائق، من أمهها:

ال خالف بني املسلمني يف أن التكبري مرشوع يف مواطن كثرية، منها: التكبري 
يف األذان، ويف اإلقامة، ورفع الصوت بالتكبري عقب املكتوبة، والتكبري يف طريق 
األسود،  احلجر  استالم  عند  والتكبري  الترشيق،  أيام  يف  والتكبري  العيد،  مصىل 
والتكبري يف السعي بني الصفا واملروة، والتكبري أثناء الوقوف بعرفة، والتكبري عند 

رمي اجلمرات، والتكبري عند الذبح والصيد، والتكبري عند رؤية اهلالل.

وقد وردت يف كل تلك املواطن أحاديث كثرية.

ويف األمر عدة مسائل:
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�املسألة األوىل: التكبري عند النوازل: 
فالتكبري – يف اجلملة من الذكر املرشوع، بل هو من أعاله، ودليل ذلك من 

الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم من السلف واخللف.
أما من الكتاب، فقوله تعاىل: نثۇ ۆ مث  ]اإلرساء: 111[، واآلية عامة، 
فداللتها داللة عموم عىل اإلطالق، فيرشع تكبري اهلل تعاىل عىل كل حال، وال من 

ادعى التخصيص؛ فالبد فيه من دليل.
لفظة  أبلغ  والتكبري   ”:)184  /8( املعاين  روح   = األلويس  تفسري  يف  جاء 
للعرب يف معنى التعظيم واإلجالل، ويف األمر بذلك بعد ما تقدم مؤكدا باملصدر 
املنكر من غري تعيني ملا يعظم به تعاىل إشارة إىل أنه مما ال تسعه العبارة وال تفي به 
القوة البرشية وإن بالغ العبد يف التنزيه والتمجيد واجتهد يف العبادة والتحميد فلم 
يبق إال الوقوف بإقدام املذلة يف حضيض القصور واالعرتاف بالعجز عن القيام 

بحقه جل وعال وإن طالت القصور”.
375(:” أي  )ص:  األحكام  آيات  تفسري  من  املرام  نيل  يف  القنوجي  وقال 

عظمه تعظيام، وصفه بأنه أعظم من كل يشء”.
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  نثۅ  سبحانه:  قوله  ذلك  ومن 

ې مث  ]البقرة: 185[
من  إليه  هداكم(  ما  عىل  اهلل  )ولتكربوا   :)132  /2( املنار  تفسري  يف  جاء 
األحكام النافعة لكم بأن تذكروا عظمته وكربياءه وحكمته يف إصالح عباده، وأنه 
ويتفضل عليهم  التكاليف،  بام خيتار من  يشاء من األحكام، ويؤدهبم  بام  يربيهم 

عند ضعفهم بالرخص الالئقة بحاهلم )ې ې(ا.هـ
العباد، سواء كانت هداية  له من  التعظيم  تستحق  تعاىل  اهلل  فكل هداية من 

دينية أو هداية دنيوية.
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ومنه قوله سبحانه: نثڭ ڭ مث  ]املدثر: 3[.
أي: “ كرب ربك وحده، فهو وحده الكبري الذي يستحق التكبري، فكل يشء، 
الكبري،  قيمة، وكل كائن صغري، واهلل وحده هو  وكل أحد، وكل خملوق، وكل 
كلها  واألحــوال،  واألحــداث  واألحجام،  واألجــرام  واألرض،  والسموات 
تتوارى وتنمحي يف ظالل اجلالل والكامل هلل الواحد الكبري املتعال” موسوعة فقه 

القلوب، حممد التوجيري )3/ 2153(
أيب  فعن  الكروب،  لتفريج  باب  التكبري  أن  عىل  يدل  ما  السنة  يف  ورد  وقد 
هريرة ريض اهلل عنه قال قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ما كربني أمر إال متثل يل جربيل فقال 
يا حممد قل توكلت عىل احلي الذي ال يموت واحلمد هلل الذي مل يتخذ ولدا ومل 

يكن له رشيك يف امللك ومل يكن له ويل من الذل وكربه تكبريا
رواه الطرباين واحلاكم وقال صحيح اإلسناد. )الرتغيب والرتهيب للمنذري 

.)385 /2(
كام ورد أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يكرب يف الغزو واجلهاد، كام يف صحيح البخاري عن أنس- 
الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص خيرب وقد خرجوا باملساحي »آلة كالفأس«  ريض اهلل عنه- قال:صّبح 
عىل أعناقهم، فلاّم رأوه قالوا: حمّمد واخلميس »اجليش«، حمّمد واخلميس، فلجأوا 
إىل احلصن، فرفع الّنبّي صىّل اهلل عليه وسّلم يديه وقال: »اهلل أكرب، خربت خيرب، 

إّنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذرين”.
وملا كان اجلهاد يف سبيل اهلل وقتال العدو من كربيات األمور؛ سن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

التكبري فيه، فيكرب يف كل مدهلمة وبالء ووباء.

�القياس عىل التكبري عند احلريق: 
وقد رأى كثري من الفقهاء مرشوعية تكبري اهلل تعاىل عند احلرائق؛ مقاومة هلا، 
أخرج الطرباين يف املعجم األوسط )8/ 259(: عن أيب هريرة، ريض اهلل عنه قال: 
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قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أطفئوا احلريق بالتكبري«
“إذا رأيتم  وورد عن جعفر بن حممد، عن أبيه أن رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص - قال: 

احلريق فكربوا”.
قال يف إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة )6/ 436(: له شاهد من 
“إذا رأيتم  العاص قال: قال رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص -:  حديث عبد اهلل بن عمرو بن 

احلريق فكربوا، فإن التكبري يطفئه” رواه الطرباين يف كتاب الدعاء.
وقال يف املطالب العالية حمققا )14/ 134(: هذا مرسل حسن.

وقال املناوي يف فيض القدير )1/ 360(: “ وقد رمز حلسنه وذلك العتضاده 
بام قبله وخلرب الطرباين أطفئوا احلريق بالتكبري.

وخرب ابن السني: “ إذا وقعت كبرية أو هاجت ريح عظيمة فعليكم بالتكبري فإنه 
يطفئ العجاج األسود«. وهذا احلديث يف نسخ ال تكاد حتىص ومل أره يف خط املؤلف

وإن كان رشع التكبري عند احلرائق، وهو من املصائب والباليا التي تقع عىل 
العباد، فيقاس عليه كل ما يصيب املسلمني من الباليا والرزايا، كام هو احلال يف 

فريوس كورونا وغريه.
وقد ذهب اإلمام ابن تيمية – رمحه اهلل- إىل جواز التكبري يف كل األمور العظام، 
فقال يف جمموع الفتاوى )24/ 229(: وروي “ أن التكبري يطفئ احلريق “. فالتكبري 

رشع أيضا لدفع العدو من شياطني اإلنس واجلن والنار التي هي عدو لنا.
أو لعظمة  الكبار لكثرة اجلمع  املواضع  التكبري مرشوع يف  وهذا كله يبني أن 
الفعل أو لقوة احلال. أو نحو ذلك من األمور الكبرية: ليبني أن اهلل أكرب وتستويل 
ويكون  كله هلل  الدين  فيكون  الكبار  األمور  تلك  القلوب عىل كربياء  كربياؤه يف 
العباد له مكربين فيحصل هلم مقصودان. مقصود العبادة بتكبري قلوهبم هلل ومقصود 

االستعانة بانقياد سائر املطالب لكربيائه.ا.هـأعىل النموذجأسفل النموذج



فتاوى العلماء حول فيروس كورونا206

وجاء يف غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر، للحموي )2/ 24(: 
قوله: ال يكرب جهرا إال يف مسائل إلخ. يف رشح التمرتايش عىل اجلامع الصغري: 
قال مشاخينا: التكبري جهرا يف غري هذه األيام ال يسن إال بإزاء العدو واللصوص. 

ثم قاس البعض عىل هذا احلريق واملخاوف كلها انتهى.
مشاخينا:  قال  الرازي،  بكر  أبو  قال   :)104  /3( اهلداية  رشح  البناية  ويف 
له،  معينا  واللصوص  العدو  بإزاء  إال  يسن  ال  األيام  هذه  غري  يف  جهرا  التكبري 
وقيل: وكذا يف احلريق واملخاوف كلها، ويف مجيع النوازل ويكرب كلام لقي مجعا أو 

هبط واديا كالتلبية.

�املسألة الثانية: التكبري اجلامعي: 
أما تكبري الناس مجاعة، فالراجح أنه جائز مرشوع، ليس هناك دليل قطعي 
عىل حتريمه، بل تشهد له النصوص، جاء أنه تكبري مجاعي مؤقت، وليس تكبريا  

وذكرا مجاعيا دائام.
جمموع  يف  جاء  كام  اهلل-  رمحه   – تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  رجحه  ما  وهذا 

الفتاوى )22/ 523(: وسئل - رمحه اهلل -:
ثم  القرآن  من  شيئا  ويقرءون  يذكرون  مسجد  يف  جيتمعون  فقراء  عوام  عن 
يدعون ويكشفون رءوسهم ويبكون ويترضعون وليس قصدهم من ذلك رياء 

وال سمعة بل يفعلونه عىل وجه التقرب إىل اهلل تعاىل فهل جيوز ذلك أم ال؟
فأجاب:

احلمد هلل، االجتامع عىل القراءة والذكر والدعاء حسن مستحب إذا مل يتخذ 
ذلك عادة راتبة - كاالجتامعات املرشوعة - وال اقرتن به بدعة منكرة وأما كشف 
الرأس مع ذلك فمكروه ال سيام إذا اختذ عىل أنه عبادة فإنه حينئذ يكون منكرا وال 

جيوز التعبد بذلك واهلل أعلم.
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وقال أيضا يف الفتاوى الكربى البن تيمية )2/ 384(:
أفضل  من  وهو  صالح،  عمل  والدعاء  كتابه  واستمتاع  اهلل  لذكر  االجتامع 
قال:  أنه   - ملسو هيلع هللا ىلص   - النبي  عن  الصحيح،  ففي  األوقات،  يف  والعبادات  القربات 
»إن هلل مالئكة سياحني يف األرض، فإذا مروا بقوم يذكرون اهلل تنادوا: هلموا إىل 
حاجتكم« وذكر احلديث، وفيه: »وجدناهم يسبحونك وحيمدونك«. لكن ينبغي 
أن يكون هذا أحيانا يف بعض األوقات واألمكنة، فال جيعل سنة راتبة حيافظ عليها 
إال ما سن رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص - املداومة عليه من الصلوات اخلمس يف اجلامعات 

ومن اجلمعات واألعياد ونحو ذلك.
 ،)225  /2( فتاواه  يف  الشيخ  آل  إبراهيم  بن  حممد  الشيخ  به  أفتى  ما  وهو 

فقال:
فقد  َأحياًنا حسن،  يفعل  كان  إِذا  اهلل  لذكر  االجتامع  َأن  ذلك  يف  “واأَلصل 
صح عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص َأنه صىل التطوع يف مجاعة َأحياًنا. وكان َأصحابه إَِذا اجتمعوا 
يْأمرون يف بعض اأَلحيان واحًدا منهم َأن يقرَأ وهم يستمعون. َأما اختاذ اجتامع 
راتب يتكرر لذلك فمبتدع حمدث، أَلنه يضاهي االجتامعات املرشوعة كالصلوات 
اخلمس واجلمعة والعيدين واحلج. ومن هنا نص َأمحد وغريه من اأَلئمة عىل َأن 

ملحظ التفرقة بني ما يتخذ سنة وعادة َأن ذلك يضاهي املرشوع.

�املسألة الثالثة: التكبري اجلامعي يف الشوارع مع احلظر: 
وهنا البد أن نفرق بني أمرين؛ األول بني التكبري اجلامعي، فهو مرشوع، أما 
وجود  مع  الوباء،  وانتشار  الفساد  من  فيه  حيصل  قد  ما  مع  مجاعات  يف  اخلروج 

تعليامت لعدم اخلروج فهو حرام من أكثر من جهة:
بعضا،  بعضهم  املؤمنني  وأذية  الفساد  من  عليه  يرتتب  ما  األوىل:  اجلهة 

گ  ک  نثک  تعاىل:  قال  كام  الكريم،  القرآن  بنص  حرام  وهو 
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ــزاب:  ]األح مث   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
58[، وقد تقرر أن الرضر يف الرشيعة مرفوع، كام يف حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص: » ال رضر 

وال رضار«.
قال ابن عبد الرب يف  االستذكار )7/ 191(: “ ال يرض أحد أحدا ابتداء وال 

يرضه إن رضه وليصرب”. ا.هـ
وهو عام يف كل رضر، ماديا كان أو معنويا، تعلق باألجساد أو باألرواح أو 

باألديان أو باألموال أو بالعقول، أو األفراد أو املجتمعات.
اجلهة الثانية: خمالفة والة األمور فيام فيه مصلحة الناس، وقد أمرنا بطاعتهم 

فيام ليس فيه معصية، كام قال تعاىل: نثۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 
ی ی مث  ]النساء: 59[.

وقال ابن جرير الطربي يف تفسريه: )8/ 492(: “ فأمرهم بطاعتهم، وأوىص 
الّراعي بالرعية، وأوىص الرعية بالطاعة”.ا.هـ

وأمر احلكام والسلطات بعدم اخلروج يف الشوارع هو مما فيه مصلحة الناس 
من حفظ األبدان، فكان الواجب طاعتهم.

فيه من  الشوارع يف مجاعات مع ما  النزول يف  وإنام تعلقت احلرمة من جهة 
التكبري اجلامعي يف مثل هذه  ينهى عن  التكبري، وإن كان  رضر، وليس من جهة 
التكبري، فإنه ال ينهى عن ذكر اهلل تعاىل، وإنام ملا صاحبه من  احلالة، ليس لذات 

املخالفة التي هي مظنة وقوع الرضر.
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تعجيل إخراج الزكاة بسبب فيروس كورونا
د. مسعود صبري

تعجيل الزكاة هو إخراج نصاب الزكاة قبل أن حيول عليها احلول، فمن كان 
حول زكاته يف رمضان، فيخرجها يف شعبان أو رجب، ونحو ذلك.

وقد اتفق الفقهاء يف تعجيل أداء العبادات عىل مجلة من األحكام، وهي:

أن العبادات املؤقتة بوقت معني، ويعترب الوقت أحد أسباب الوجوب فيها، 
نثڤ  تعاىل:  اهلل  لقول  وذلك  وقتها،  قبل  أداؤها  فيحرم  والصيام؛  الصالة  مثل 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ مث  ]اإلرساء: 78[، فعلم أن من أدى الصالة 

قبل وقتها؛ بطل فيها أداء الفرض، ووجب أداؤه يف وقته.

]البقرة:  مث   ہ  ہ  ہ  ہ  نثۀ  الصيام:  يف  تعاىل  اهلل  وقال 
عليه  جيب  بل  صيامه،  عنه  يسقط  فلم  رمضان؛  قبل  صام  من  أن  فعلم   ،]185

صيامه يف وقته.

وهذا حمل اتفاق بني الفقهاء.

أما العبادات التي ليس الوقت سببا يف وجوهبا، ولو كان رشطا فيها، مثل الزكاة، 
أو كانت مطلقة الوقت، مثل الكفارات؛ ككفارة اليمني، وكفارة الظهار وغريمها، 

فإن الفقهاء خمتلفون  يف جواز تعجيل األداء عن وقت وجوهبا، أو عن أسباهبا.

فيجوز تعجيل إخراج زكاة املال عند مجهور الفقهاء خالفا للاملكية، الذين ال 
جيوزوهنا إال بزمن يسري، وجيوز تعجيل إخراج زكاة الفطر عند احلنفية والشافعية، 
قبل  الكفارة  تعجيل  وجيوز  يومني،  أو  بيوم  إال  واحلنابلة  املالكية  عند  جيوز  وال 
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الصيام، وال جيوز  لغري  يكون  أن  الشافعية  الفقهاء، واشرتط  احلنث عند مجهور 
التقديم عىل احلنث عند احلنفية.

كام اتفقوا عىل أنه ال جيوز له تعجيل الزكاة إن مل تبلغ النصاب الذي هو أحد 
رشوطها.

تعجيل إخراج زكاة المال:

اختلف الفقهاء يف تعجيل إخراج زكاة املال عىل النحو التايل:

الرأي األول: ال جيوز تعجيل إخراج الزكاة عن وقتها، من حيث األصل:

وهو رأي مروي عن احلسن البرصي، وبه قال ربيعة الرأي، ومالك، وداود 
الظاهري.

ومنعه ابن املنذر، وابن خزيمة من الشافعية، وأشهب من املالكية، وقال: ال 
جتزئ قبل حمله كالصالة،، ورواه كذلك ابن وهب. قال ابن يونس: وهو األقرب، 

وغريه استحسان.

قال القرايف يف الذخرية )3/ 137(:  “ ال ينبغي إخراج زكاة عني وال ماشية 
قبل احلول إال بيسري فإن عجل زكاة ماشيته لعامني مل جيزه ويف اجلواهر يف اليسري 
خالف واختلف يف حده إذا جوزناه فقال ابن القاسم نحو الشهر وقال ابن املواز 
نصف  وقيل  العرشة  مالك  أصحاب  من  لقي  عمن  حبيب  ابن  وحكى  اليومان 
فيه  التقديم  جيوز  فال  احلرث  وأما  واملاشية  بالعني  خيتص  اخلالف  وهذا  الشهر 

وخالفنا األئمة يف التعجيل”.

 /1( اخلالف  مسائل  نكت  عىل  اإلرشاف  يف  الوهاب  عبد  القايض  وقال 
386(: “ال جيوز تقديم الزكاة قبل احلول خالفًا أليب حنيفة والشافعي”.
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ل زكاته  لعام واحد، أو  وقال اللخمي يف التبرصة )3/ 942(: “ ومن عجهَّ
لعامني، أو يف العام نفسه قبل أن يقرب احلول- مل جتزئه.

واختلف إذا قُرب احلول، فقال مالك يف العتبية: ال جتزئه. قال: أرأيت الذي 
وقال  مثله.  وهذا  يعيد؟  أليس  الفجر،  قبل  والصبح  الزوال،  قبل  الظهر  يصيل 

أشهب يف كتاب ابن حبيب جتزئه”.

واستدلوا بام ييل:

1- ما أخرجه مالك يف املوطأ عن موىل ابن عمر - ريض اهلل عنهام -: أن ابن 
عمر كان يقول: »ال جتب يف مال زكاة، حتى حيول عليه احلول«. أخرجه املوطأ.

2- وأخرجه الرتمذي، قال: قال رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص-: »من استفاد ماال فال 
زكاة فيه حتى حيول عليه احلول« زاد يف رواية »عند ربه«، قال الرتمذي: وقد روي 

موقوفا عىل ابن عمر)1(

الزكاة، فلم  3-  أن احلول-  وهو مرور عام هجري كامل- أحد  رشطي 
جيز تقديم الزكاة عليه، قياسا عىل النصاب، فإنه ال جيوز تقديم إخراج الزكاة إن 

مل يبلغ املال نصابا.

من  غريها  مثل  وقتها،  عن  العبادة  تقديم  جيوز  فال  وقتا،  للزكاة  أن    -4
العبادات.

)1(  - قال يف جامع األصول )4/ 629(: رواه املوطأ 1 / 246 يف الزكاة، باب الزكاة يف العني من 
الذهب والورق، والرتمذي رقم )631( و)632( يف الزكاة، باب ال زكاة عىل املال حتى حيول 
عليه احلول، واملرفوع عند الرتمذي ضعيف، والصحيح وقفه عىل ابن عمر، كام قال الدارقطني 
والرتمذي والبيهقي وابن اجلوزي وغريهم، قال احلافظ يف “ التلخيص “: وروى البيهقي عن 
أيب بكر وعيل وعائشة موقوفا عليهم مثل ما روي عن ابن عمر، واالعتامد يف هذا عىل اآلثار عن 

أيب بكر وغريه، واآلثار تعضده فيصلح للحجة.
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�الرأي الثاين: جيوز تعجيل إخراج زكاة املال عن وقته، متى وجد سبب  
وجوب الزكاة الذي هو النصاب الكامل:

جبري،  بن  وسعيد  البرصي،  احلسن  به  قال  الفقهاء،  مجهور  مذهب  وهو 
والزهري، واألوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد.

فليس  “ وأما حوالن احلول،  الصنائع، ج50/2:  بدائع  الكاساين يف  وقال 
من رشائط أداء الزكاة عند عامة العلامء، وعند مالك من رشائط اجلواز، فيجوز 

تعجيل الزكاة عند عامة العلامء خالفا ملالك”.

زكاة  نصاب  ذو  عجل  “ ولو  ج27/2:   حاشيته،  مع  املختار  الدر  يف  قال 
لسنتني أو لنصب صح؛ لوجود السبب”.

تعجيلها  “وجُيِزئ   :)171  /2( اإلرادات  منتهى  عىل  اخللويت  حاشية  ويف 
حلوَلني فقط إذا َكُمل النصاب”.

وقال املارودي يف احلاوي الكبري )3/ 174(: “ تعجيل الزكاة جيزئ إذا كان 
أحد سببي وجوهبا موجودا وهو النصاب”.

وقال الغزايل يف الوسيط يف املذهب )2/ 446(: “ وجيوز تعجيل الزكاة قبل 
متام احلول خالفا ملالك”.

  :)144  /6( املهذب  رشح  املجموع  يف  قوله  الشريازي  عن  النووي  ونقل 
وجبت فيه الزكاة باحلول والنصاب مل جيز تقديم زكاته قبل أن يملك  مال  “ كل 

النصاب ألنه مل يوجد سبب وجوهبا فلم جيز تقديمها كأداء الثمن قبل البيع والدية 
قبل القتل وان ملك النصاب جاز تقديم زكاته قبل احلول”.
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أدلة جواز تعجيل إخراج الزكاة:

واستدل اجلمهور عىل جواز تعجيل الزكاة بام ييل:
1- ما أخرجه أبو داود عن عيل بن أيب طالب - ريض اهلل عنه -: »أن العباس 
سأل رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص- يف تعجيل زكاته، قبل أن حيول احلول، مسارعة إىل اخلري، 

فأذن له يف ذلك«. أخرجه أبو داود، والرتمذي.

زكاة  أخذنا  قد  »إنا  لعمر:  قال  ملسو هيلع هللا ىلص-   - النبي  أن  للرتمذي  أخرى  ويف   -2
العباس عام األول للعام)1(.

3-  ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أيب هريرة - ريض 
اهلل عنه -: قال: »أمر رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص- بصدقة، فقيل: منع ابن مجيل وخالد بن 
الوليد، وعباس بن عبد املطلب، فقال النبي- ملسو هيلع هللا ىلص-: ما ينقم ابن مجيل إال أنه كان 
فقريا فأغناه اهلل ورسوله، وأما خالد: فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه 
وأعتده يف سبيل اهلل، والعباس بن عبد املطلب، عم رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص-: فهي عليه 
صدقة، ومثلها معها«. ويف رواية: »هي عيل، ومثلها معها«. هذه رواية البخاري.

قال ابن األثري يف جامع األصول )4/ 572(:

أنه  معها«  ومثلها  عيل  »فهي  العباس:  حق  يف  ملسو هيلع هللا ىلص-   - قوله  معنى  قيل:   “

صدقة  العباس  من  تسلفنا  »إنا  آخر:  حديث  يف  ورد  قد  إذ  عامني؛  عنه  أخرها 
إياها ومل يقبضها، وكانت  أنه أوجبها عليه وضمنه  عامني« أي تعجلنا، ومعناه: 
دينا عىل العباس، وهلذا قال: إهنا عليه ومثلها معها؛ ألنه رأى به حاجة إىل ذلك، 

)1(  - رواه أبو داود رقم )1624( يف الزكاة، باب يف تعجيل الزكاة، والرتمذي رقم )678( و)679( 
يف الزكاة، باب ما جاء يف تعجيل الزكاة، ورواه أيضا أمحد واحلاكم والدارقطني وغريهم، وسنده 

ضعيف، ولكن يعضده أحاديث بمعناه يقوى هبا.
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وقيل: بل أخذ منه صدقة عامني قبل الوجوب استسالفا؛ ألنه قد ورد يف إحدى 
الروايات: »فإهنا عيل ومثلها معها«.

4-  أنه مال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه، فجاز إخراجه.
5-  القياس عىل جواز تعجيل قضاء الدين قبل حلول األجل، وأداء كفارة 

اليمني بعد احللف وقبل احلنث، وكفارة القتل بعد اجلرح قبل الزهوق.
6-  أن مالكا – رمحه اهلل- وإن مل جيز تعجيل الزكاة قبل حلوهلا، فإنه أجاز 

تعجيل الكفارة قبل احلنث، وهو تقديم للعبادة عىل رشطها.
حمضة  عبادة  تكن  مامل  العبادة  تعجيل  من  يمنع  ال  الوقت  اشرتاط  أن    -7
يشرتط فيها الوقت كالصالة والصيام، وذلك أن الوقت إذا دخل يف اليشء رفقا 
باإلنسان، كان له أن يعجله ويرتك اإلرفاق بنفسه، مثل تعجيل أداء الدين املؤجل، 
فإنه جيوز أداؤه قبل وقته، وكأداء زكاة املال الغائب، وإن مل يكن عىل يقني من رده 
إليه، أما الصالة الزكاة فالتوقيت فيهام غري معقول املعنى، فيجب أن يقترص عليه، 

ويتوقف فيه.

�املسألة الثانية: مدة تعجيل الزكاة: 
اختلف الفقهاء يف املدة التي جيوز فيها تعجيل إخراج الزكاة عىل النحو التايل:
سبب  لوجود  وذلك  لسنني،  الزكاة  إخراج  تعجيل  جيوز  األول:  الرأي 

الوجوب.
الرأي الثاين: يقترص تعجيل إخراج زكاة املال لسنتني فقط، وال جيوز الزيادة 
عىل السنتني،  وهو رأي احلنابلة، ورأي عند الشافعية، وذلك ملا تقدم من أن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص تعجل من العباس صدقة سنتني، وملا يف الصحيحني من قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص:« أما 
العباس، فهي عيل ومثلها« يعني أنه أخذ منه سنتني مقدما، وملا روى أبو داود من  

أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص تسلف من العباس صدقة عامني.
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الرأي الثالث: أنه يقترص عىل تعجيل الزكاة لعام واحد، وال جيوز ألكثر من 
عام، وألن زكاة غري العام األول مل ينعقد حوهلا، والتعجيل قبل انعقاد احلول ال 

جيوز، كالتعجيل قبل كامل النصاب يف الزكاة العينية. وهو املعتمد عند الشافعية.
الرأي الرابع: ال جيوز تعجيل إخراج زكاة املال أكثر من شهر، وهو مذهب 

املالكية.

�الرأي الراجح: 
عمه  مع  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  لفعل  وذلك  الفقهاء،  مجهور  مذهب  هو  الراجح  الرأي 
العباس، وملا ورد يف الصحيحني أنه تأخر يف أداء الزكاة كام زعم البعض؛ فتعلل له 
أنه قد أخرج عامني، وأنه لن يؤخذ منه زكاة عامني، ولو مل تصح الزكاة تعجيال؛ 

ألوجب النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل عمه العباس الزكاة.
احلول”،  عليه  حيول  حتى  زكاة،  مال  يف  جتب  ال  عمر:”  ابن  حديث  أما 
جاء  كام  عمر،  ابن  عىل  موقوف  أنه  والصحيح  ضعيف،  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  إىل  فاملرفوع 
يف جامع األصول البن األثري: )4/ 629(:  “ واملرفوع عند الرتمذي ضعيف، 
وابن  والبيهقي  والرتمذي  الدارقطني  قال  كام  عمر،  ابن  عىل  وقفه  والصحيح 
اجلوزي وغريهم، قال احلافظ يف “ التلخيص “: وروى البيهقي عن أيب بكر وعيل 
وعائشة موقوفا عليهم مثل ما روي عن ابن عمر، واالعتامد يف هذا عىل اآلثار عن 

أيب بكر وغريه، واآلثار تعضده فيصلح للحجة”.
ولو اعترب املرفوع صحيحا؛ فال ينهض يف حرمة تعجيل إخراج الزكاة، وذلك 
احلول،  حوالن  قبل  الزكاة  إخراج  املسلم  عىل  جيب  ال  أنه  احلديث  مقصود  أن 
واإلشكال ليس عىل الوجوب، فإنه ال خالف يف أنه ال جيب عىل املسلم أن خيرج 
زكاة ماله قبل حوالن احلول، وإنام اخلالف يف اجلواز، يعني هل جيوز له تعجيل 
أنه  الفقهاء يف  يتكلم أحد من  بعد، ومل  فيام  الزكاة ويسقط عنه إخراجها  إخراج 
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جيب إخراج الزكاة قبل حلوهلا.
ثم إن كان مجهور الفقهاء جييزون تعجيل إخراج الزكاة يف األحوال العادية 
والنوازل،  واملكاره  اجلوائح  يف  أوىل  باجلواز  القول  فإن  وراحة،  دعة  يف  الناس 
فمن تتبع أحكام الرشيعة أدرك أن أحكام اإلكراه واألعذار ختتلف عن األحوال 
املال يف احلوائج  القول بجواز تعجيل إخراج زكاة  أن يكون  ينبغي  العادية، فال 
واملصائب – كفريوس كورونا وغريه- حمل خالف بني الفقهاء، فلو مل جيز باألدلة 

– وهو جائز- جلاز للرضورة واحلاجة.

يف  املسارعة  عموم  يف  داخل  فهو  وقتها،  عن  الزكاة  إخراج  تعجيل  أن  كام 
أول  كان  اخلريات،  يف  املسارعني  امتدح  ملا  أنه  القرآن  عجيب  من  بل  اخلريات، 
تعجيل  فيه  ويدخل  املحتاجني،  عىل  املال  إنفاق  يف  اإلرساع  هو  هلم  وصف 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  نثٱ  تعاىل:  اهلل  قال  الزكاة،  إخراج 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
]آل  مث   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

عمران: 133، 134[، وقوله سبحانه وتعاىل: نثگ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے مث  ]احلديد: 21[.
إخراج  تعجيل  ومنها  اخلريات-  املسارعة يف  وتعاىل  اهلل سبحانه  وقد جعل 

نثې ې ى  اهلل جال يف عاله:  قال  الصالح،  الزكاة- من عالمات 
تعاىل:  اهلل  قول  ذلك  ومن   ،]114 عمران:  ]آل  مث   ائ  ائ  ى 
سبحانه  وقوله   ،]61 ]املؤمنون:  مث   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  نثڀ 

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  نثې  وتــعــاىل: 
وئ ۇئ ۇئ مث  ]األنبياء: 90[
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بل جاء احلث عىل فعل اخلريات والتسابق إليها بصيغة األمر الذي يدل – يف 
نثڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  عمومه وأصله عىل االستحباب، كام قال تعاىل: 
ڦ مث  ]البقرة: 148[، وقوله جال يف عاله: نثڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇمث   ]املائدة: 48[.
كام أنه يدخل يف عموم حث النبي ملسو هيلع هللا ىلص أمته عىل املسارعة يف اخلريات، كام يف 
اهلل -  أن رسول  اهلل عنه -  الرتمذي والنسائي، فعن أيب هريرة - ريض  حديث 
ملسو هيلع هللا ىلص- قال: »بادروا باألعامل سبعا: هل تنظرون إال فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، 
أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا جمهزا، والدجال؟ والدجال رش غائب 
ينتظر، والساعة؟ والساعة أدهى وأمر، ثم قال: أال وأكثروا من ذكر هادم اللذات
أن  شك  وال  الــرساء،  احلال  يف  دوما  اخلريات  يف  يسارعون  فاملسلمون 
مسارعتهم يف اخلريات يف األزمات والشدائد والباليا هو أوىل، خاصة يف إخراج 
الزكاة وتعجيلها، والتصدق عىل املحتاجني، وذلك مما يظهر قوة املجتمع املسلم، 
وحيقق التكافل االجتامعي بني املسلمني، وهو من أهم مقاصد الرشيعة اإلسالمية، 
ومن تتبع األحكام الرشعية والفروع الفقهية التي تنظم عالقة املسلمني فيام بينهم 
حيصل  أنه  شك  وال  الرشيعة،  مقاصد  أهم  من  االجتامعي(  )التكافل  أن  أدرك 

بتعجيل إخراج الزكاة الواجبة، خاصة يف مثل هذه الظروف.
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