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 ((تـنـويـٌه هـــــــــاٌم     )) 

 بحثية   أكاديمية   الكتاب بطريقة  م هذا صمَّ لم يُ 
 

 ، وإنما جاءت

 
ُ
 للظرف الذي تمّر به البشرية.صنعت

ً
 للواقع، ومَلئمة

ً
 ه مناسبة

وعليه، فإني أرحب بملحوظات السادة القّراء وتعليقاتهم أو 

اقتراحهم نوازل أخرى يمكن إضافتها؛ لتعم الفائدة، ويحصل 

 املراد بمشيئة هللا.

 

 إليميل:أسعد بالتواصل على هذا ا

Info.eiisad@gmail.com 
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 يم  ح  الرَّ  ن  م  ح  الرَّ  هللا   م  س  ب  

 ــــــــــــــــــــــــةدمـــــــــــــــاملق

  د  الحم  
 
 هلل الذي خ
 
  ق  ل

 
 ى، و  و  س  ف

 
  ر  د  ق

 
 د  ه  ف

 
 ى، وأ

 
  ى؛ فجعله  ع  املر   ج  ر  خ

 
ثاًء غ

أحوى، له الحمد في اآلخرة واألولى، وله الشكر على ما أخذ وأبقى، وأشهد 

 عبد  ورسوله،   وحد  ال شرك  له، وأشهد أن  أن ال إله إال هللا
ً
محمدا

ه من خلقه وخليله، تركنا على املحجة البيضاء، ليلها كنهارها، ال يزيغ وصفي  

 عنها إال هال ، فصلوات هللا وسالمه عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

قٍف فال يخفى على أحٍد ما تمر  به اإلنسانية اليوم من ظرٍف عصيٍب، ومو 

رهيٍب؛ إذ ابتلي الناس بانتشار فايروس خطيٍر عرف بــ: فايروس كورونا أو " 

 الرعب في قلوب الناس، والفزع في نفوسهم،  91كوفيد 
ّ

"، األمر الذي بث

زلت مدٌن كبرى، بل دوٌل بأكملها،  واضطربت أحوال األمم والشعوب، وع 

ابة وما زالوا حتى كت ورزخ الناس تحت وطأة الحجر املنزلي ألسابيع وأشهر عدة

هذ  السطور، وأخذ قطار املوت يحصد األرواح واألحباب، وكفجع األكبدة 

واأللباب، في موقٍف يذكر الناس بيوم القيامة، ورأينا سيارات الجيش 

اإليطالي وهي تخرج في سلسلة ال نهاية لها تحمل جثث املوتى لدفنهم أو 

د اإلصابات واملوتى، حرقهم، وأصبح العالم بأسر  يحص ي كل يوم عد

 بين تل  اإلحصائيات الرهيبة، 
ً
 أن يوجد للمتعافين مكانا

ً
وكحاول جاهدا

 والرقم كل يوم في ازدياد، وإلى هللا املشتكى.

وهنا معنى هاٌم ينادي على كل متأمٍل، وكصيح بكل تائٍه أن أقبل وانظر 

 في " فايروس"
ً
ف ؛ إذ كيألطاف هللا الخفية، وجنود  غير املرئية، متمثلة

 عظمى باملقاييس الدنيوكة تنكفئ على نفسها، 
ً
ن هذا املخلوق وجعل دوال

ّ
تمك
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وتغلق حدودها في محاولٍة للملمة الجراح، والحّد من انتشار الوباء وتفشيه 

 .19" وما يعلم جنود رب  إال هو وما هو إال ذكرى للبشر " املدثر: 

 هذا الفايروس ينادي على العباد أن أقبلوا إلى 
 
 موالكم وتضرعوا له " ف
 
 و  ل

 
 ال

 إ  
 
 م ب  ه  آء  ج   ذ

 
 ن  س  أ

 
 ع  ر  ض  ا ت

 
 و   وا

 
 ك  ل

 
  ت  س  ن ق

 
 ق
 
 و   م  ه  وب  ل

  ن  ك  ز 
 
  م  ه  ل

 
 ي  الش

 
 م   ان  ط

 
 ا ك

 
 ان

 
 وا

 م  ع  ي  
 
 ل

، يقول ابن القيم: " فإن هللا سبحانه وتعالى لم يبتله 31" األنعام:  ون 

ليهلكه، وإنما ابتال  ليمتحن صبر  وعبودية، فإن هلل تعالى على العبد عبودية 

يه فيما يكر  كما له عبودية فيما يحب، وأكثر الخلق الضراء، وله عبودية عل

 (1)يعطون العبودية فيما يحبون، والشأن في إعطاء العبودية في املكار ."

 ،
ٌ
وال ش  أن هذ  النازلة وضٌع استثنائٌي، حيث ترتبت عليها أحوال مختلفة

وظهرت مسائل جديدة في حياة الناس، والدين اإلسالمي صالٌح لكل زماٍن 

، ومناسٌب لكل ظرٍف وحاٍل، وباٍق إلى نهاية الدنيا وقيام الساعة، األمر ومكاٍن 

الذي استوجب على العلماء ومجالس اإلفتاء املختلفة أن يتصدوا لهذ  

 
 
وا

 
ل
 
أ اس 

 
 لقوله سبحانه: " ف

ً
النوازل، وكجيبوا عن تلكم املستجدات؛ تحقيقا

 " الن
ون  م 

 
ل ع 

 
 ت

 
م  ال نت 

 
ن ك ر  إ 

 
ك  

ّ
ل  الذ ه 

 
 .31حل: أ

قد تعر ض لكثيٍر من هذ  املسائل،  -عفا هللا عنه-وكان كاتب هذ  السطور 

سواء بطركٍق شخص ي، أو بحكم وجود  في بعض لجان وهيئات الفتوى في 

بركطانيا، فكانت ترد مسائل كثيرة، منها ما تمت اإلجابة عنه بشكٍل شخص ٍي، 

فاء بذكر إحدى إجابات وكثيٌر منها تم التشاور فيه مع أهل العلم، أو االكت

املؤسسات اإلفتائية املعتبرة، وليس له فضٌل في ذل  إال النقل أو الترجمة 

 والجمع، وهللا تعالى يتقبل وكتجاوز بصفحه الجميل.

                                                           

 .11الوابل الصيب، ص: ( 1 )
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 في 
ً
 ومكررا

ً
ع عدٌد من املسائل ال بأس به، وكان معظمها متشابها وقد تجم 

 من أهل الفضل أغلب األقطار التي ضربها هذا الوباء، فاستشرت  عد
ً
دا

، فرح  
ً
تداول إلكترونيا ا بو والعلم في نشرها وإخراجها على صورة كتاٍب ي 

 بإيصال وشج  
ً
عوا وبعضهم قال: بأنه واجب الوقت، وأن هذا يسّد ثغرة

 املعلومة إلى الناس، ويسرع من تداولها في ظل التفش ي الرهيب لهذا الوباء.

 ب هذ  النوازل   فجاءت  
ً
أة ة النوازل والضوابط اهي  مقدمٍة حول مــ: مبتد 

 حسب املواضيع 
ً
 مصنفة

ً
الحاكمة لالجتهاد فيها، ثم أوردت  النوازل تباعا

 كل نازلٍة بخالصٍة في الحكم تغني  ذات الصلة الواحدة،
ً
عن  املتعّجلمختتما

 ما تجّمع لدي   ،أعال  قراءة التفصيل
ً
 هه ومداولت  ت مناقشت  ، وما تم  موردا

 من اللغة اإلنجليزيةوبلغني علمه، وكثير م
ً
ورة أنها وال يعني بالضر  .نها مترجما

 من النوازل الوحيدة في هذا ال
ً
باب، بل ال أش  بأن هناك املزكد، راجيا

خصصين، للمتفي الطبعة الثانية  اء أن يزودوني بها، لتتم إضافتهااإلخوة القر 

؛ التي أشتغل عليهاو 
ً
 يتحقق النفع بمشيئة هللا.ل حاليا

وفي ختام هذ  املقدمة، أشكر أصحاب الفضيلة العلماء ممن ساعدني 

بمعلومٍة، أو راسلني بفتوى، أو تفضل باملراجعة، وال أجد ما أكافئهم به 

ثواب هذا العمل،  -مع كاتبه-لحٍة بأن يكتب هللا لهم أفضل من دعوٍة صا

وكجعله في ميزان حسناتهم يوم لقائه إنه سميٌع مجيٌب. كما أتقدم بالشكر 

عابدين فايز، الذي ساعدني في تصميم الكتاب  ستاذوالتقدير ألخي األ 

 له؛ 
ً
 أسرته وعمله متفرغا

ً
وإخراجه الفني بسرعٍة قصوى، وإتقاٍن باهٍر، تاركا

 لحاجة الناس املاّسة إليه.نظ
ً
 را
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مد  يد الذل والضراعة واالفتقار إلى الخالق بأن يرفع البالء عن الخلق، أل وإني 

وككشف الضر عن العاملين، فهو سبحانه أنزله بعلمه، وكرفعه برحمته، إنه 

 خير مسؤوٍل، وأعظم مأموٍل.

 

 

 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين.

 فو موال الفقير إلى ع كتبه

عوحم  م  
 

ال  د علي ب 

 برمنجهام، اململكة املتحدة.

 يالديم0808 نيسان 89املوافق جري هـ9339شعبان  80
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 املحور األول: ماهية النوازل، وضوابط االجتهاد فيها

، ومعنى النازلة: الشدة من شدائد الدهر، أو هي املصيبة جمع نازلٍة  النوازل 

 (1)والكارثة الشديدة.

 ،
ً
 ملّحا

ً
وتطلق في اصطالح الفقهاء على الوقائع املستجدة التي تتطلب اجتهادا

 وقعت بين الناس، وليس فيها 
ٌ
 مستجدة

ٌ
وعرفها ابن عابدين بقوله: "مسألة

قوٌل خاص على أهل املذهب، فيعمد الفقيه إلى استنباط حكمها من األدلة 

 (2)والنوازل." الشرعية أو تخركجه على قواعد مذهبه، وجمعها الواقعات

وقد حصر بعض املالكية االجتهاد في النوازل على فئٍة معينٍة من الفقهاء، 

وهم القضاة؛ إذ لديهم فقٌه زائٌد على الفقه العام، فهم أدرى الناس بالنوازل 

ها من تأثيرات اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية، فقالوا:  الواقعة وما يحف 

 للفقه اإلسالمي.""هي القضايا والوقائع التي يف
ً
 (3)صل فيها القضاة طبقا

                                                           

. 2/923. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط 8/525( انظر: ابن منظور، لسان العرب 1 )

 نزل.مادة 

 .1/11( مجموعة رسائل ابن عابدين.2 )

 .913( هداية هللا، عبد اللطيف. النوازل الفقهية في العمل القضائي المغربي. 3 )
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واألوبئة أو األوباء جمع وباء، مثل: متاع وأمتعة، وسبب وأسباب، والوباء 

 
ً
بالهمز؛ مرٌض عاٌم، يمد  وكقصر، أي: هو املرض الذي يتفش ى ويعم كثيرا

 (1)، والجدري، وغيرها.(91-كوفيدوكورونا )من الناس، مثل: املالركا، 

 لوباء مشروط بعدة شروط:ووصف املرض با

سرعة االنتشار، فإذا ما كان التفش ي في عدة دول سمي الوباء جائحة،  -9

 .(91-كوفيدكورونا )كما هو الحال في وباء 

، ال يمكن  -0
ً
العدوى بين الناس، فتفش ي الجلطات والنوبات القلبية مثال

.
ً
 وصفه بالوباء، حتى ولو كان رقم املصابين كبيرا

لخطر اإلصابة؛ فإذا كان املرض يستثني فئاٍت عدد الناس املعرضين  -1

معينٍة، أو يصيب شرائح محددة ال تتوفر عندها مقومات الحياة 

 (2)الصحية، فإن هذا ال يسّمى وباًء.

 ضرورة االجتهاد في النوازل 

وإذا كانت الفتوى من فروض الكفايات التي تأثم األمة بتركها، فإن االجتهاد 

، غير أن الحاجة إلى االجتهاد فيها أشد في فقه النوازل من هذا الب
ً
اب أيضا

وآكد، وال سيما أن الصفات الالزمة للنوازل هي: الشدة، واإللحاح، والجّدة، 

والواقعية. وهي تستدعي العجلة والتأني في آٍن واحٍد، العجلة في األخذ بزمام 

                                                           

 .922( انظر: الرازي، مختار الصحاح 1 )

 ( حسب المعايير الخيرة لمنظمة الصحة العالمية. الموقع الرسمي.2 )
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ذا هاملبادرة، والتأني في النظر إلى النازلة وتقليبها، وكتحقق للمسلمين ب

 املصالح اآلتية:

   ر العلماء وقيادتهم لهموم الناس، وتحقيق معنى قوله تعالى "وأولي تصد

 .91النساء: األمر منكم"

  تسليط الضوء على رحمة هذ  الشريعة وسعتها، وصالحها لكل زمان

 ومكان، ومناسبتها لكل ظرٍف وحاٍل.

 .تحقيق فرض الكفاية، وإسقاط الواجب الكفائي عن عموم األمة 

  فع الحرج باإلجابة عن نوازل الناس، وإيجاد مخارج شرعية ملواضع ر

 الضيق والشدة.

وال بد لهذ  النوازل أن تمّر عبر غربال األحكام من التخركج والتنقيح والتنزيل 

أو التحقيق، بأن يتصور الفقيه املسألة التصّور الصحيح؛ فالحكم على 

 صصين في الطب وخاصالش يء فرٌع عن تصور ، وكتحقق ذل  بسؤال املتخ
ً
ة

في علم األمراض املعدية، أو علماء االقتصاد فيما يتعلق بنوازل املعامالت، 

وككون كذل  باالستقراء ملراحل النازلة وما كتب عنها، والبحث عن ظروفها 

ل الحكم على النازلة. سّه 
 وواقعها، وقبل هذا كله، تحركر محل النزاع الذي ي 

للمسألة ينتقل الفقيه بعدها إلى التكييف  وبعد أن يتم التصور الصحيح

الفقهي بأن يرد النازلة إلى أصٍل تستند إليه، أو تخركٍج فرٍع يمكن أن تلحق 

 به، أو تفريٍع على قاعدٍة فقهيٍة أو أصوليٍة.
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وإذا ما تم له ما سبق، فإنه يتوجه إلى التنزيل والتحقيق، وذل  بإسقاط 

 
ً
 من الضوابط سترد  الحكم الشرعي على النازلة، مراعيا

ً
في ذل  مجموعة

 في النقطة القادمة.
ً
 تباعا

 لضوابط الحاكمة لنوازل األوبئةا

وكمكن القول بأن هذ  الضوابط تصلح للتطبيق على أنواع النوازل األخرى، 

اللهم إال بعض الضوابط التي تبقى لصيقة بالحقل الطبي، وال بد للفقيه أو 

ه ى قبل النظر في النازلة، وكطلب منه سبحاناملجتهد من إخالص النية هلل تعال

 
ً
املدد والعون والتوفيق في االجتهاد والحكم، ثم عليه أن يستحضر مجموعة

 من الضوابط الحاكمة الجتهاد ، يمكن إجمالها في اآلتي:

 الواقعية والثبات

 بإقليٍم 
ً
بأن يتأكد من تحقق نازلة الوباء، أو أنه جائحة عامة، وليس خاصا

بعينها، أو عرٍق أو لوٍن محدد، ناهي  عن وقوعه بالفعل وثبات  أو دولٍة 

أعراضه املوصوفة؛ حتى يبتعد عن الترف الفكري، والتخيل االفتراض ي، وقد 

ار بن ياسر حين يسأل عن أمٍر يقول: "هل كان هذا  -رض ي هللا عنهما-كان عم 

 (1)."بعد؟ قالوا: ال، قال: دعونا حتى تكون، فإذا كانت تجشمناها لكم

 

                                                           

 .1/22( سنن الدارمي 1 )
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 تعددية املصادر الطبية

من املعروف أن املناهج الطبية في النظر إلى األوبئة وتصنيفاتها وطرق 

التعامل معها مختلفة؛ فكما أن هناك مدارس في الفقه، فهناك مدارس في 

، والتي تختلف في طبيعة النظر إلى الجوائح واألوبئة، فاملدرسة 
ً
الطب أيضا

 لها معايي
ً
رها الخاصة في تصنيف األوبئة واألمراض، والتي إذا ما األملانية مثال

 املدرسة 
ً
تحققت يمكن أن يوصف املرض بالوباء أو الجائحة، ومثلها تماما

 في تعامل 
ً
ى هذا واضحا

ّ
البريطانية والفرنسية واليابانية وهكذا، وقد تجل

، واإلجراءات التي اتخذتها بناًء على مدارسهم 91الدول مع وباء كوفيد

 ية.الطب

 بشخصيٍة اعتباركة 
ً
 أو ممثال

ً
وعليه، فالواجب على الفقيه سواء كان منفردا

إفتائيٍة كمجمٍع أو مجلس أو دار إفتاء أن يستنفذوا الجهد والطاقة في سؤال 

املتخصصين من كل أطياف املدارس الطبية وأنواعها، حتى يتسنى لهم تنزيل 

 الحكم في مسار  الصائب.

 التيسير ورفع الحرج

ر بدثار و 
ّ
إذا كان األمر يتعلق بنوازل األوبئة فالواجب على الفقيه أن يتدث

التيسير ورفع الحرج، وأن يكون هو أصل النظر في تلكم النوازل؛ لقوله تعالى: 

: "وما تعالى ، وقوله909"يركد هللا بكم اليسر وال يركد بكم العسر" البقرة: 

ر رسول هللا، و "80جعل عليكم في الدين من حرٍج " الحج:  صلى هللا -ما خّي 
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، فالحالة االستثنائية التي (1)بين أمركن إال اختار أيسرهما" -عليه وسلم

يعيشها الناس جراء األوبئة، تجعل أوضاعهم أشبه ما تكون بأوضاع ضرورة 

 ملحٍة أو حاجة شديدٍة في أخف األحوال.

 درء املفاسد مقدٌم على جلب املصالح

ة بمكاٍن بأن يستدعيه الفقيه أثناء تحقيق مناطات وهذا الضابط من األهمي

 واملفاسد املستدفعة، إنما تعتبر 
ً
نوازل األوبئة، فــــ" املصالح املجتلبة شرعا

من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة األخرى، ال من حيث أهواء النفس في 

 جلب مصالحها العادية، أو درء مفاسدها العادية، والدليل على ذل  أموٌر:

 
ً
أن الشريعة إنما جاءت لتخرج املكلفين عن داوعي أهوائهم حتى يكونوا عبادا

هلل، وهذا املعنى إذا ثبت ال يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على 

فالواجب على الفقيه أن  ،(2)وفق أهواء النفوس وطلب منافعها العاجلة."

من الفقيه يقدم ما يدفع املفاسد على ما يجلب املصالح، وهذا يتطلب 

 في النظركة والتطبيق.
ً
 الناظر في نوازل األوبئة أن يكون مقاصديا

 مراعاة اختالف الظروف وتغير األزمنة

 فيروس كوروناوربما أراد الفقيه إلحاق إحدى نوازل األوبئة املعاصرة كــ

، أو إنفلونزا الخنازكر، أو إيبوال... بطاعون عمواس أو وباء (91-كوفيد)

                                                           

 .2122ري في صحيحه، رقم الحديث: ( أخرجه البخا1 )

 .93-2/23( الشاطبي، الموافقات 2 )
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لرمادة أو غيرها من الجوائح واألوبئة التي حصلت زمن الجدري عام ا

الصحابة ومن بعدهم، فإنه ينبغي عليه أن يحكمه ضابط مراعاة تغير  

الظروف وتفاوت األزمنة، صحيٌح أن الجامع بينها أنها أوبئة، إال أن الظروف 

، وإذا كانت أهمية هذا املهيع معلومة، إال أنها " 
ٌ
 واألزمان متباعدة

ٌ
مختلفة

موضع مزلة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضن ، ومعترك صعب فرط 

فيه طائفة، فعطلوا الحدود، وضيعوا الحقوق، وجرؤوا الناس أهل الفجور 

على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة ال تقوم بمصالح العباد، محتاجة إلى 

 من طرق معرفة الحق والتنفيذ 
ً
 صحيحة

ً
غيرها، وسدوا على نفوسهم طرقا

 (1)ه."ل

 العادة محكمة

، غير أنها من الضوابط الحاكمة للنوازل بشكل 
ٌ
 خطيرة

ٌ
 فقهية

ٌ
وهذ  قاعدة

، بل إن العرف مصدٌر تبعٌي من 
ً
عاٍم كذل ، فاعتبار األعراف معتبٌر شرعا

مصادر التشريع، يخصص العام، وكقيد املطلق، فـــ" استمرار األحكام التي 

ائد خالف اإلجماع وجهالة في الدين؛ بل مدركها العوائد مع تغير تل  العو 

كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد، يتغير الحكم عند تغير العادة إلى ما 

 (2)تقتضيه العادة املتجددة."

                                                           

 .23( ابن القيم، الطرق الحكمية 1 )

 .291( القرافي، اإلحكام في تمييز الفتاوى عن الحكام 2 )
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وكتأكد هذا الضابط في بالد الغرب، والتي يقطن فيها املسلمون كأقليات 

 عن أعراف البالد اإل 
ً
 سالمية.صغيرة، ولها أعراف وعادات تختلف تماما

هذ  أبرز الضوابط الحاكمة لنوازل األوبئة، لينصب الحديث في املحور 

 والعادات. املتعلقة بالعقائدالثاني حول النوازل 
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 املحور الثاني: مسائل تتعلق بالعقيدة

 التوفيق بين العدوى املرضية والتوكل على هللا.

 ونصه:في بركطانيا  (1)إلى هيئة الفتوى  ورد سؤاٌل 

 السادة العلماء:

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 انتشر بين الناس أن اإلسالم يرفض مبدأ "الع
ٌ
دوى املرضية" وأنها مخالفة

 التوكل على هللا، فكيف يمكن اإلجابة عن هذ  املسألة؟ عقيدةل

 الجواب: 

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وبعد:

-كما في حديث عبد هللا بن عمر -لى هللا عليه وسلمص -فقد صّح عن النبي

أنه قال: "ال عدوى وال طيرة، وال هامة وال صفر، وفّر من  -رض ي هللا عنهما

صلى هللا عليه -وورد في رواية أخرى أن النبي( 2)املجذوم كما تفّر من األسد"

 (3)قال: "ال يوردن ممرض على مصح."-وسلم

                                                           

( هيئة بريطانية مستقلة، جديدة المنشأ، عظيمة التأثير وال سيما بين شباب الجيل الثالث والرابع في 1 )

 يا، وكل فتاويها باللغة اإلنجليزية، قمت بترجمتها إلى العربية.بريطان

 .5131( أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث: 2 )

 2221، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث: 5111( أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث: 3 )
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 وظاهر الروايتين التعارض، غير 
 
 قوا بينهما بأن املقصود بنفيأن العلماء وف

العدوى الوارد في الحديث األول: أن األسباب ال تؤثر بذاتها، وإنما بقوٍة 

أودعها هللا فيها؛ فالنار لم تحرق إبراهيم الخليل عليه السالم، والسكين لم 

يذبح إسماعيل عليه السالم؛ ألن هللا تعالى قد سلب خاصية اإلحراق عن 

والذبح عن السكين، فأصل الحديث األول ليس في إلغاء فكرة العدوى  النار،

بالكلية، وإنما إلبطال اعتقاد الجاهلية في أن األمراض معدية بطبعها، فكما 

هو معلوٌم في اللغة العربية أن "ال" الوارد في الحديث األول هي: ال النافية 

 ال 
ً
 يتنافى مع صدق للجنس، و "عدوى" اسمها، وخبرها محذوف مقدر تقديرا

 بذاتها، أو ال عدوى 
ٌ
وجود العدوى، فكان األسلم التقدير بــ: ال عدوى مضرة

 بقوتها، وهو ما يعرف في األصول بـــ: داللة االقتضاء.
ٌ
 مؤثرة

ولزكادة التوضيح، يقول ابن حجر في معنى الحديث: "املراد بنفي العدوى أن 

 ملا كانت الجاهل
ً
 ال يعدي بطبعه نفيا

ً
ية تعتقد  أن األمراض تعدي شيئا

اعتقادهم  -صلى هللا عليه وسلم-بطبعها من غير إضافة إلى هللا؛ فأبطل النبي

ذل ، وأكل مع املجذوم؛ ليبين لهم أن هللا هو الذي يمرض ويشفي، ونهاهم 

عن الدنّو منه؛ ليبين لهم أن هذا من األسباب التي أجرى هللا العادة بأنها 

 إلى أنها ال تفض ي إلى مسبباتها، فف
ٌ
ي نهيه إثبات األسباب، وفي فعله إشارة

 وإن شاء أبقاها 
ً
تستقل، بل هللا هو الذي إن شاء سلبها قواها، فال تؤثر شيئا

 أن يكون أكله
ً
نه مع املجذوم أ -صلى هللا عليه وسلم-فأثرت، وكحتمل أيضا
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وال  ء،كان به أمٌر يسيٌر ال يعدي مثله في العادة؛ إذ ليس الجذامى كلهم سوا

 (1)تحصل العدوى من جميعهم...

ل  :وخَلصة الجواب
ّ
أنه ال تصادم البتة بين اعتبار العدوى وعقيدة التوك

على هللا، فالعدوى ال تصيب بذاتها، وإنما بقدرة هللا جّل وعَل، ومن تمام 

ي من األمراض التوكل واليقين ب
ّ
اهلل أن يأخذ اإلنسان أسباب التوق

 املعدية.

 عدوى املرض

سؤاٌل من األخ جاوكد حول عدوى فيروس في بركطانيا د إلى هيئة الفتوى ور 

 كورونا، ونصه:

أنا تاجٌر وأستورد بضائع من الصين وكوركا الجنوبية، وسمعت  بأن املرض 

 
ً
ينتقل بالعدوى ومخالطة األشخاص املرض ى، فأردت  إلغاء السفر، حفاظا

 ضار هو هللا،على حياتي، فرّد علي األصدقاء بأن هذا شرٌك؛ ألن النافع وال

 فما توجيهكم؟

 الجواب:

ال شّ  أن املحافظة على النفس البشركة من أعظم القربات، بل هو من 

 الكليات الخمس التي جاءت الشريعة لحفظها، لقوله تعالى " و  
 
  ال

 
 ت
 
 ق  ل

 
 وا

                                                           

 .13/123( فتح الباري شرح صحيح البخاري 1 )
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 ب  
 
 د  ي  أ

 
 إ   م  يك

 
 ه  ى الت  ل

 
 ل

 
السفر إلى على ، وعدم إقدام اإلنسان 919لبقرة: " ا ة  ك

لذي تفش ى فيه مرٌض هو املوافق للسنة، فقد جاءت األحاديث النبوكة البلد ا

ي رض -في النهي عن الدخول إلى األرض املوبوءة، فعن عبد الرحمن بن عوف

 يقول: "إذا سمعتم -صلى هللا عليه وسلم-قال: سمعت  رسول هللا -هللا عنه

فال  ه بهابه أي: الطاعون، بأرٍض فال تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم في

 منه."
ً
 (1)تخرجوا فرارا

في صحيحه عن عمرو بن الشركد عن أبيه قال: "كان في وفد  وأخرج مسلٌم 

عناك، إنا قد باي -صلى هللا عليه وسلم-، فأرسل إليه النبيمجذومٌ  ثقيف رجٌل 

 (2)فارجع."

فعدم دخول اإلنسان إلى األرض املوبوءة من تمام التوكل على هللا؛ فال يكلف 

بحانه العبد بما فيه ضرر  وإفساد حياته، وإذا وقف اإلنسان وسط هللا س

أسفل سكة القطار، فنبهه الناس بأن القطار سيصدمه، فقال: بأن النافع 

والضار هو هللا، ولو كتب هللا لي النجاة سأنجو، أكيٌد أن هذا مفهوٌم خاطئ 

 فس إلىملعنى أسماء هللا الحسنى "النافع، والضار" بل إنه من إلقاء الن

 الهالك، الذي حذر منه هللا في اآلية السابقة.

 

                                                           

 .2213، ومسلم في صحيحه، رقم الحيث: 5193، رقم الحديث: ( أخرجه البخاري في صحيحه1 )

 .2291( أخرجه مسلم في صحيحه، رقم الحديث: 2 )
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 والجانب العقدي (91-كوفيد)كورونا 

 هذا نصه: ورد إلى هيئة الفتوى في بركطانيا سؤاٌل 

 ما القول الفصل في عالقة عدوى مرض كورونا بعقيدة اإلنسان؟

 الجواب:

 تتمحور حول العقيدة واألخذ سبق وأن أجابت الهيئة عن عدة أسئلٍة 

 .باألسباب في االحتياط لهذا املرض

 و نفى تأثير العدوى بذاتها، أ -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي وخَلصة األمر:

 
ً
بينما تؤثر ال عدوى "  عندما قال: " باألرواح أو عالم الجّن؛ أن لها عالقة

 "قال في نهاية الحديث: " وفّر من املجذوم فرارك من األسد. ؛ إذبقدر هللا

ال ل إلى مقبوجٍه عام، فنحي للمتخصصين أما ما يتعلق بالنظرة العقدية 

، بعنوان: كورونا ومعتقدات الناس في (1)الدكتور األملعي معتز الخطيب

 أسباب الوقاية منه، 

 

 

                                                           

( محقٌق أريب، وكاتب ألمعي، أستاذ فلسفة الخالق في كلية الدراسات اإلسالمية بجامعة حمد بن خليفة 1 )

 والمقال منشوٌر على موقع الجزيرة نت. بدولة قطر.
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 والغضب اإللهي (91-كوفيدكورونا )

من األسئلة التي وردت إلى العديد من املراكز اإلفتائية، هل فيروس كورونا 

 " غضب وانتقاٌم إلهٌي؟91" كوفيد 

 الجواب: 

تكون األوبئة والجوائح من باب الغضب اإللهي، ووصف ليس بالضرورة أن 

من هللا، هو تأٍل على الذات العلّية،  غضٌب  هبعض الدعاة لهذا الوباء أن

لرضا، بل إن بالحكم على أفعال هللا هذا من باب السخط، وذاك من باب ا

من تجليات الرحمة اإللهية للعباد،  مثل هذ  األوبئة الوارد في الصحيح أن

 -مصلى هللا عليه وسل-قالت: " سألت  رسول هللا -رض ي هللا عنها-فعن عائشة

 يبعثه هللا على من يشاء، فجعله هللا 
ً
عن الطاعون؟ فأخبرني أنه كان عذابا

، يعلم 
ً
 للمؤمنين. ليس من عبٍد يقع الطاعون، فيمكث في بلد  صابرا

ً
رحمة

 (1)أنه لن يصيبه إال ما كتب هللا له، إال كان له مثل أجر الشهيد"

كيفية التعامل مع األوبئة، بل  -رضوان هللا عليهم-الصحابة وهكذا فهم

استشهد عدٌد من كبار الصحابة في طاعون عمواس؛ منهم: معاذ بن جبل، 

 في 
ً
وأبو عبيدة بن الجراح، وغيرهما، ووقف أبو عبيدة بن الجراح خطيبا

 بكم، ودعوة 
ٌ
طاعون عمواس وقال: " أيها الناس؛ إن هذا الوجع رحمة

                                                           

 .5195اري في صحيحه، رقم الحديث: ( أخرجه البخ1 )
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وت الصالحين قبلكم، وإن أبا عبيدة يسأل هللا أن يقسم ألبي نبيكم، وم

 (1)عبيدة حظة."

 ملراجعة اإلنسان نفسه، والرجوع 
ٌ
وال شّ  أن هذ  األوبئة واألمراض فرصة

إلى موال  بالتوبة الصادقة، وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، والعفو عن الناس، 

 وفض
ً
، فإذا ما قض ى هللا على عبد  باملوت كان رحمة

ً
 حسنة

ً
، وخاتمة

ً
ال

.
ً
 صادقة

ً
 وشهادة

ة في ظل هذ  األوبئة أن يكونوا مصدر أمٍل وتفاؤٍل، افواجب الخطباء والدع

، وأن يحثوا الناس على األخذ باألسباب، ال مصدر قنوٍط وتثبيٍط وكأٍس 

والتعلق برحمة هللا، وااللتجاء إليه بالتوبة والدعاء والتضرع بتفركج الهّم، 

 ن الخلق.وكشف البالء ع

ى  وخَلصة املسألة:
ّ
 باملطيع، يتجل

ٌ
أن هذه األوبئة تذكيٌر للعاص ي، ورحمة

 فيها مظهٌر من مظاهر القدرة اإللهية، والرحمة الربانية.

 حكم تسمية الوباء بــــامللعون 

 ورد إلى هيئة الفتوى في بركطانيا سؤاٌل نصه:

 الفايروس امللعون؟ " بــــ: الوباء أو  91هل يصح وصف وباء كورونا " كوفيد

 

                                                           

 .1/923( ابن كثير، البداية والنهاية 1 )
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 الجواب: 

اللعن وال الطعن، فقد  -صلى هللا عليه وسلم-لم يكن من هدي املصطفى

لى ص-أنه قال: " لم يكن النبي -رض ي هللا عنه-صح من حديث أنس بن مال 

." -هللا عليه وسلم
ً
، وال لّعانا

ً
، وال فّحاشا

ً
وكان من عادته عليه الصالة  (1)سبابا

 عليه، فقد جاء في الصحيح من حديث أنس بن والسالم حب  الفأل و 
ّ

الحث

فأل " ويعجبني ال  قال: - عليه وسلمصلى هللا-النبي أن -رض ي هللا عنه-مال 

 
ٌ
 طيبة

ٌ
 (2)"." قالوا: وما الفأل؟ قال: " كلمة

دخل على أم السائب أو أم املسيب،  -صلى هللا عليه وسلم-وثبت أن النبي

م السائب أو يا أم املسيب ترفرفين؟ " قالت: وهي ترفرف، فقال: " ما ل  يا أ

ى، : " ال تسبي الحم  -صلى هللا عليه وسلم-ى، ال بارك هللا فيها، فقالالحم  

 (3)".فإنها تذهب خطايا ابن ءادم كما يذهب الكير خبث الحديد

، بل الواجب على املسلم بامللعون  91وصف وباء كوفيد  وعليه، فَل يصح

سباب في األخذ باالحتياط بالوقاية من املرض، الصبر واالحتساب، وبذل األ 

والعزل املنزلي، وعلى املسلم أن يستشعر األجر املصاحب للبالء إن هو صبر 

واحتسب، ناهي  عن منزلة الشهداء إن قض ى هللا عليه باملرض في هذا 

 الوباء. وهللا أعلم.

                                                           

 .5131( أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث: 1 )

 .2225، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث: 5112( أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث: 2 )

 .2515( أخرجه مسلم في صحيحه، رقم الحديث: 3 )
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 الدعاء لغير املسلمين بالشفاء

 انيا من األخت: رزكنة ونصه:إلى هيئة الفتوى في بركط ورد سؤاٌل 

 
ً
  أنا أعمل ممرضة

 
زة بمستشفى كبير في برمنجهام، وهو في قسم العناية املرك

 بمرض ى وباء كوفيد ممتلئٌ 
ً
، وهم مختلطون بين مسلمين وغيرهم، 91حاليا

 فهل يجوز الدعاء لغير املسلمين بالشفاء؟

 الجواب: 

 ال حرج 
ً
 سيما في هذ  األوقات وال  في الدعاء لجميع املرض ى بالشفاء أبدا

 من مجتماعاتهم، 
ً
الحرجة، التي يجب على املسلمين فيها أن يكونوا جزءا

واملشاركة مع الناس في حمالت التوعية، وما يساعد على تخفيف املصاب، 

 
ً
وأن هذا الوباء عاٌم، واملركض به  وإظهار التضامن ومنها الدعاء، وخاصة

هذا هو هدي اإلسالم، قال تعالى: ، و يمكن أن يؤثر على الجميع دون تمييزٍ 

 
 
 ه  ن  ي   "ال

 
  ن  ع   هللا   م  اك

 
  ين  ذ  ال

 
 ي   م  ل

 
 ات  ق

 
 ل

 
 و   ين  ي الّد  ف   م  وك

 
 ي   م  ل

 
 ج  ر  خ

 
 ار  ي  ن د  م م ّ وك

 
 م  ك

 
 
 أ

 
 و   م  وه  ر  ب  ن ت

 
 س  ق  ت

 
 ط

 
 إ   وا

 
  ب  ح  ي   هللا   ن  إ   م  ه  ي  ل

  
، وثبت في 0" املمتحنة: ين  ط  س  ق  امل

 من  -رض ي هللا عنه-بي سعيد الخدري الصحيحين من حديث أ
ً
أن ناسا

أتوا على حٍي من أحياء العرب فلم -صلى هللا عليه وسلم-أصحاب النبي

يقروهم، فبينما هم كذل ، إذ لدغ سيد الحّي؛ فقالوا: هل معكم من دواٍء 

، فجعلوا 
ً
عال أو راٍق؟ فقالوا: إنكم لم تضيفونا، وال نفعل حتى تجعلوا لنا ج 

 م
ً
ن الغنم؛ فجعل يقرأ عليه سورة الفاتحة، فكأنما نشط من لهم قطيعا
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علهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم:  عقاٍل، قال: فأوفوهم ج 

 صلى هللا عليه-اقسموا، فقال الذي رقى: ال تفعلوا حتى نأتي رسول هللا

، فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا عليه، فذكروا له، -وسلم

رك  أنها رقية" ثم قال: "قد أصبتم، اقسموا، واضربوا لي معكم فقال: "وما يد

".
ً
، ( 1)سهما

ٌ
إذا أن يتناول األئمة  فَل بأسومن املعلوم أن الرقية دعاٌء وزكادة

والخطباء وعموم الناس هذ  املسألة بالدعاء بأن يكشف هللا البالء عن 

 . جميع الناس مؤمنهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم

 فتوى املجلس األوربي لإلفتاء والبحوث تحت 
 

وبالقول بالجواز صدرت

 .91/01رقم: 

 وهللا تعالى أعلى وأعلم.

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .2231، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث: 2212بخاري في صحيحه، رقم الحديث: أخرجه ال( 1 )
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 املحور الثالث: مسائل في العبادات

نوازل وباء كورونا املتعلقة بالعبادات، وقد أخذت قضية  حول كبيٌر  دار جدٌل 

 من النقاش والردود  إغالق املساجد وتعليق الجمعة والجماعات
ً
 كبيرا

ً
حظا

بين األوساط العلمائية، واملجالس اإلفتائية، وقد أجاد فضيلة الدكتور 

نشر  تحت  في تشخيص هذا الجدل، وحصر أسبابه في مقاٍل  ( 1)خالد حنفي

وأزمة العقل الفقهي، بتاركخ:  ،عنوان: إغالق املساجد بسبب كورونا

اٍط هامٍة حول أسباب الجدل قد أشار فضيلته إلى نقم. و 08/81/0808

 : ، منهااملحتدم حول املسألة

ع
ُّ
ق  غياُب فقه االستشراف والتو 

كان اإلمام الفقيه الثقة الورع سفيان الثورى رحمه هللا تعالى يقول: " إذا 

 أدبرت الفتنة عرفها كل الناس، وإذا أقبلت لم يعرفها إال العالم."

 قبل فالفقيه هو الذي يتوقع ما سيحدث وكجت  
ً
 منضبطا

ً
هد له اجتهادا

وقوعه، وال ينتظر مثل سائر الناس وقوع املصيبة ثم يجتهد لها، وقد كان 

الفقهاء في نازلة كورونا مثل الناس، ما أفتوا بتعليق الجمع والجماعات إال 

بعد انتشار الفيروس واقتراب دخوله من الدائرة الخطرة، فصار دور الفتوى 

                                                           

 .( أستاٌذ جامعٌي، وفقيه مهتٌم بفقه القليات، والمين العام المساعد للمجلس الوربي لإلفتاء والبحوث1 )

 والمقال منشور على موقع مدونات الجزيرة.
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 في دائرةٍ 
ً
، مما لو استشرفوا وتوقعوا في ضوء أصغر  منحصرا

ً
وأقل تأثيرا

القراءات الطبية والنظر في أحوال الدول التي سبقت بانتشارر الفيروس 

ف وتراجع فيها علم املستقبليات  فيها. والفقهاء متأثرون بحال أمتهم التي ضع 

 فصارت تعيش في الحاضر بثقافة املاض ي وقل  أن تستشرف املستقبل.

واقع املتمثل في املعرفة بالحقائق الطبية املتعلقة فقه ال غياُب  

 بالفيروس

من الفقهاء واملفتين كنت أشعر أن بعضهم  مع عدٍد  -أي الكاتب-في نقاش ي

ال يؤمن إال باملحسوس يركد أن يرى الفيروس رأى العين ليصّدق به، أو أن 

 وخديع
ً
ن بخطر ، فهو يرا  مؤامرة  يحصد أرواح بعض املقربين منه ليؤم 

ً
 ة

 عن أن نمنع الشعائر ألجلها، وأولئ  الذين 
ً
علينا أن ال نصدق بها، فضال

يركدون إقامة الجمعة بعدد يسير من الناس، أو الصور التى أشرت إليها في 

صدر املقال لم يقفوا على الحد األدنى من الحقائق الطبية حول الفيروس، 

املصاب به قد ال وكيف أن خطر  األعظم في سرعة انتشار  وانتقاله، وأن 

 أصيبت 
ً
 واحدة

ً
تظهر عليه أية أعراض وال يعرف أنه مصاٌب به، وأن امرأة

به نشرته في كوركا بسبب حضورها للقداس في الكنيسة، فضال عن املعرفة 

بطيبعة جمهور املساجد من كبار السن واملرض ى الذين هم أكثر الناس 

 من فيروس كورونا، ومن عادات املسل
ً
 وموتا

ً
مين في املساجد تكرار تضررا
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املصافحة واملعانقة والسجود في موضع سجد فيه غيرهم مما يسهل نقل 

 العدوى ونشر الفيروس.

 الحاجة إلى تغيير منظومة الدراسات الشرعية ر

لهذا أرى وبإلحاح ضرورة إعادة النظر في منظومة الدراسات الشرعية، 

 الفقيه ا
ً
لطبي، والفقيه بحيث تتجزأ التخصصات وككون عندنا مثال

االقتصادي... الخ فيدرس الفقيه الطبي الطب وكمتل  أدوات البحث فيه، 

 للمعلومة التى 
ً
 على تقييم املعلومة التى يطالعها، وال يكون أسيرا

ً
وككون قادرا

تقدم له من الطبيب حسب هوا  ومزاجه العلمي وكم من إشكاالٍت فقهيٍة 

ييف الخاطيء لها ومرجعه إلى طبيٍة واقتصاديٍة معاصرٍة نشأت من التك

املعلومات التي قدمت للفقيه من صاحب االختصاص في النازلة املعروضة 

عليه. إن عصرنا هذا قض ى على الفقيه املوسوعي الذي كان يعرف في كل 

م تعّقد وتغّير وتشاب ، وكجب أن ت
 
فتي في أى مسألٍة، ألن العال ، وك  غير تفّنٍ

 معه منظومة التفكير الفقهي.

 لبة العاطفة على العقلغ

سمة الفقه غلبة العقل وغياب العاطفة فيه، والعجيب أن نازلة إغالق 

املساجد بسبب فيروس كورونا أظهرت العكس؛ فدخل ناس إلى الفقه 

واالجتهاد من باب العاطفة ال االستدالل الصحيح املنضبط بضوابطه 

ن الشفاء األصولية، فرأينا من يقول: كيف تغلقون املساجد وهي موط
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والدواء... وآخر يقول: األوبئة سببها الذنوب واملعاص ي، والعالج بالصالة في 

املساجد ال إغالقها... بل ربط بعضهم بين الصالة في املسجد مع احتمال 

لى هللا ص-اإلصابة بالفيروس وبين اإليمان بالقضاء والقدر، وكيف أن النبي 

صالة، ونحن إذا جاءنا الفيروس كان إذا حزبه أمٌر فزع إلى ال -عليه وسلم

أغلقنا املساجد وتركنا الصالة فيها! إلى غير ذل  من االستدالالت املغالطة 

واملغلوطة التى تجعل الدين بكل أسٍف موضوع تشكيٍ  واتهاٍم وإشكاٍل في 

 ( 1)هذا العالم املفتوح.

: املسائل املتعلقة بالصَلة
ً
 أوال

 (91-)كوفيد  اء كوروناالجمع بين الصَلتين في ظل نازلة وب

أصدرت لجنة اإلفتاء في مجمع فقهاء الشريعة فتوى حول الجمع بين 

مسألة ، ومفادها: "... 08810تحت رقم:  الصالتين في ظل نازلة كورونا،

الجمع بين الصالتين تنوعت فيها مذاهب العلماء بين مشدٍد مضيٍق 

 كالحنفية، وبين موسٍع كالحنابلة.

لماء من الفقهاء واملحدثين من املالكية والشافعية واتفق جماهير الع

والحنابلة على جواز الجمع لعذٍر، مع اختالفهم في تحديد العذر. ومما نص 

الجمع بسبب الخوف وهو قول املالكية والحنابلة  :عليه جمٌع من الفقهاء

وبعض الشافعية، ودليلهم: ما روا  مسلٌم في صحيحه عن سعيد بن جبير 

                                                           

 .المقال بتصرٍف وانتقاءٍ  نتهىا( 1 )
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ر الظهر والعص -صلى هللا عليه وسلم-قال: " صلى رسول هللا عن ابن عباٍس 

 لم 
ً
 باملدينة في غير خوٍف وال سفٍر. قال أبو الزبير: فسألت  سعيدا

ً
جميعا

فعل ذل ؟ فقال: سألت  ابن عباٍس كما سألتني، فقال: أراد أال يحرج أمته." 

 م، ...فأفاد استقرار جواز الجمع ألجل الخوف في عهده

 في تقليل إمكانية انتشار وعلى ذل  ن
ً
قول: إن كان الجمع بين الصالتين سببا

 في تمكين املصلين من كسب أجر 
ً
العدوى بين الناس، وكذل  إذا كان سببا

الجماعة؛ ألنه في بعض البلدان يمنع التنقل في الليل، أو يقيد اجتماع الناس 

 من املصلين؛ فال حرج حينها من الجمع بين ا
ً
ي لصالتين فبعدٍد قليٍل جدا

املسجد. وكذل  إن كان في البلد حظر تجوٍل وكان الجمع بين الصالتين 

ن الناس من كسب أجر الجماعة أو في الجمع رفع الحرج عنهم في التنقل، 
ّ
يمك

 عليهم فلهم حينئٍذ الجمع، وإن لم 
ٌ

أو كان ترددهم على املسجد فيه خوف

 فلهم والحا
ٌ
 راجحة

ٌ
 ومصلحة

ٌ
 ظاهرة

ٌ
ل كذل  الصالة في تكن ثمة حاجة

بيوتهم على وقتها وهم معذورون من حضور الجماعة، وال يجمع للصالة إال 

 (1)في املسجد. وهللا املوفق."

 

 

                                                           

 .2323مارس  29الموقع الرسمي للمجمع، تاريخ الفتوى:  (1 )
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الجمع بين الصَلتين لصعوبة خلع املَلبس املختصة باألطقم 

 (91-)كوفيد  الطبية في ظل تفش ي وباء

 ول فيه:ورد إلى هيئة الفتوى في بركطانيا سؤاٌل من أحد األطباء يق

 من انتقاض  واجمعيهل يجوز لألطقم الطبية أن 
ً
بين الصالتين خوفا

الوضوء وصعوبة خلع املالبس الخاصة بالتعامل مع مرض ى وباء كورونا، 

 بأن أقصر فترٍة 
ً
 ما تكون  0-6تتراوح ما بين في العمل علما

ً
ساعات، وعادة

 الصالة بعدهناك صالة في هذ  الفترة، فنحن بين خياركن: إما الجمع، أو 

خروج الوقت، إذ يصعب علينا االحتفاظ بالوضوء كل هذ  املدة، كما 

 يصعب علينا خلع املالبس الخاصة. أفيدونا مأجوركن.

 الجواب:

ى 
 
ل ت  ع 

 
ان

 
 ك

 
وة

 
ل ن  الص  أمر هللا عباد  املؤمنين بالصالة في وقتها، فقال: " إ 

" النساء: 
ً
وتا

 
ق و   م 

ً
ابا ت  ين  ك  ن  م 

 
ؤ
  
تأخير الصالة عن ، وحذر سبحانه من 981امل

 " املاعون:
ون  اه  م  س  ه  ت 

 
ال ن ص  م  ع  ين  ه  ذ 

 
ين  ال  

ّ
ل ص  م 

 
ل ٌل ل 

ك  و 
 
-3وقتها، فقال: " ف

-عنه رض ي هللا-بذل ، حيث قال ألبي ذّرٍ  -صلى هللا عليه وسلم-. وأمر النبي9

 ،630: " صّل  الصالة لوقتها " مسلم: 

ر 
ّ
األصل كما في السؤال أعال ، فال حرج لألطقم هذا هو األصل، وإذا تعذ

الطبية أن يجمعوا بين الظهر والعصر، وبين املغرب والعشاء، بشرط أال 
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كما صّح عنه، قد جمع  -صلى هللا عليه وسلم-يكون ذل  عادة لهم؛ فالنبي

بين الظهر والعصر، واملغرب والعشاء في املدينة من غير خوٍف وال مطٍر. 

ما أراد إلى ذل ؟ قال: أراد أال يحرج أمته. فإذا ما استطاع  فقيل البن عباٍس:

 اإلنسان أن يصلي الصالة في وقتها، فال يجوز له الجمع حينئٍذ. وهللا أعلم

.خَلصة 
ً
 املسألة: الجواز للحاجة، شرط أال يتخذ الجمع عادة

 إغَلق املساجد، وتعليق صَلة الجمعة والجماعة

تباينت آراء العلماء واملجالس اإلفتائية حول جواز إغالق املساجد وتعليق 

جماعة، وسأعرض أبرز البيانات والفتاوى الصادرة حول صالة الجمعة وال

 هذ  املسألة.

: بيان األزهر الشريف بج
ً
 واز غلق املساجد، وتعليق الصلواتأوال

ففي ضوء ما تسفر عنه التقاركر الصحية املتتابعة من سرعة انتشار فيروس 

 ة منوتحوله إلى وباٍء عالمٍي، ومع تواتر املعلومات الطبي 91كوفيد -كورونا

 وملا كان من ...فيروس هو في سهولة وسرعة انتشار أن الخطر الحقيقي لل

أعظم مقاصد شريعة اإلسالم حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل 

 من مسؤوليتها الشرعية-هيئة كبار العلماء األخطار واألضرار. فإن
ً
 -انطالقا

 
ً
 إيقاف الجمع تحيط املسؤولين في كافة األرجاء علما

ً
بأنه يجوز شرعا

 من تفش ي الفيروس وانتشاره والفتك بالبَلد 
ً
والجماعات في البَلد؛ خوفا

 والعباد.
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 على املرض ى وكبار السّن البقاء في منازلهم، وااللت
ً
ام ز كما يتعين وجوبا

باإلجراءات االحترازكة التي تعلن عنها السلطات املختصة في كل دولٍة، وعدم 

، وثبت من اإلحصاءات 
ً
الخروج لصالة الجمعة أو الجماعة؛ بعدما تقرر طبيا

....والدليل ...الرسمية انتشار هذا املرض وتسببه في وفيات الكثيرين في العالم

 النتشار الوباء: 
ً
على مشروعية تعطيل الجمعة والجماعات وإيقافهما؛ تالفيا

ما روي في الصحيحين: " أن عبد هللا بن عباس قال ملؤذنه في يوٍم مطيٍر: إذا 

 رسول هللا، فال تقل حي على الصالة،
ً
قل: صلوا في  قلت: أشهد أن محمدا

بيوتكم، فكأن الناس استنكروا، قال: فعله من هو خيٌر مني، إن الجمعة 

، وإني كرهت  أن أخرجكم، فتمشون في الطين والدحض."
ٌ
 عزمة

 للمشقة الحاصلة 
ً
فقد دّل الحديث على أن األمر بترك الجماعات تفاديا

 ةبسبب املطر، وال ش  أن خطر الفيروس أعظم من مشقة الذهاب للصال 

مع املطر، فالترخص بترك صالة الجمعة في املساجد عند حلول الوباء، 

، والبديل الشرعي عنها أربع ركعات 
ً
 وفقها

ً
ووقوعه أمٌر شرعٌي ومسلٌم به عقال

 في البيوت، أو في أي مكان غير مزدحٍم.
ً
 ظهرا

وقد انتهى الفقهاء إلى أن الخوف على النفس أو املال أو األهل أعذاٌر تبيح 

-الجمعة أو الجماعة؛ ملا روا  أبو داود عن ابن عباس من قول النبيترك 

ٌر " قالوا: -صلى هللا عليه وسلم
 
: " من سمع املنادي فلم يمنعه من اتباعه عذ

 أو مرٌض، لم تقبل منه الصالة التي صلى". وما 
ٌ

وما العذر؟ قال: " خوف
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سمع  أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه

" إذا سمعتم به بأرٍض فال تقدموا عليه، وإذا  -صلى هللا عليه وسلم-النبي

 منه." وقد نهى النبي
ً
ليه صلى هللا ع-وقع بأرٍض وأنتم بها فال تخرجوا فرارا

 لإلضرار  -وسلم
ً
 تؤذي الناس أن يصلي في املسجد؛ منعا

ٌ
 كريهة

ٌ
من له رائحة

-لنبيأن ا -رض ي هللا عنهما-هللا بالناس، فقد أخرج البخاري عن جابر  بن عبد

 بصالٍة فليعتزلنا -صلى هللا عليه وسلم
ً
يعتزل أو قال: فل -قال: " من أكل ثوما

وليقعد في بيته " وما ورد في الحديث ضرٌر محدوٌد، سرعان ما  -مسجدنا

يزول بالفراغ من الصالة، فما بالنا بوباٍء يسهل انتشار ! وكتسبب في حدوث 

 ( 1)ن حّد السيطرة عليها، ونعوذ باهلل من ذل .كارثٍة قد تخرج ع

: بيان املجلس األوربي لإلفتاء والبحوث
ً
 ثانيا

في هذ  األيام يعاني العالم في مشارق األرض ومغاربها من وباٍء داهم الناس 

فيروس " كورونا "، على غير موعٍد، أطلق عليه الباحثون واملتخصصون 

فأثار مخاوف عاملية، خصوصا بعد كثرة الوفيات في كثيٍر من بلدان 

ومن هنا يهيب املجلس باملسلمين وكل من يبلغه هذا البيان األخذ ....العالم،

بالحيطة وجميع اإلجراءات االحترازكة، واالستماع إلى إرشادات املسؤولين 

لصحة واملناشط والتجمعات واملراكز على جميع املستوكات من مسؤولي ا

طر. 
 
 والهيئات في كل ق

                                                           

 م.0808مارس  99 البيان بتاريخ:ت درص .( موقع الزهر الشريف، ما يتعلق بهيئة كبار العلماء1 )
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منع ي كما يدعو املجلس أئمة املساجد والقائمين عليها إلى اتخاذ كل سبيٍل 

وتجنب نشر الشائعات املخوفة   انتشار الوباء، واملساهمة في رفع الوعي،

وإذا اقتض ى األمر عدم إقامة الصلوات جماعة، وكذلك  للناس،

إغالق ساحات االجتماعات، وتعطيل املدارس واملعاهد و  الُجمعات،

؛ فإن اإلسَلم يجيز ذلك والجامعات، وما إلى ذل  من إجراءات احترازكة، 

 وقد اتفق الفقهاء على أن من األعذار املسقطة لوجوب صالة الجمعة 
ً
خاصة

 وحضور الجماعات املرض أو الخوف على النفس أو األهل....

زوا التخلف عن الجمع والجماعات ألجل املطر .... وإذا كان الفقهاء قد ج و 

فمن باب أولي إذا غلب الظن بوقوع الضرر ونشر املرض، وقد اشترط 

 -عادة-الفقهاء لوجوب صالة الجمعة: صحة البدن وخلو  مما يشق معه 

 (1)املسجد، كمرٍض وألٍم شديدين.الخروج لشهود الجمعة في 

: فتوى املجلس العلمي األ 
ً
 على باململكة املغربيةثالثا

 م.0101مارس  91االثنين:

  بناًء على طلب الفتوى املوجه إلى املجلس العلمي األعلى من أمير املؤمنين

حفظه هللا، وهو الذي تشهد األمة على رعايته لبيوت هللا وتعلقه بها 

 وحرصه على الزكادة منها وفتحها للمصلين.

                                                           

/ 32/39 الموافق ، هـ1551 رجب38، بتاريخ: ( الموقع الرسمي للمجلس الوربي لإلفتاء والبحوث1 )

2323 
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  للضرر الفادح الناجم عن الوباء 
ً
 الذي يجتاح العالم.ونظرا

  ملا صدر من توجيهات من الجهات املختصة، بما فيها وزارة 
ً
واعتبارا

الصحة، بهدف الحرص على الوقاية من الفيروس بإغالق أماكن عموميٍة 

 وخصوصيٍة.

  من نصوص الشرع التي تؤكد على ضرورة حفظ األبدان، وعلى 
ً
واستلهاما

 تقديم دفع املضرة على جلب املصلحة.

  
ً
بأن من شروط الصالة، والسيما في املساجد، حصول الطمأنينة،  وعلما

 وحيث إن الخوف من هذا الوباء ينتفي معه شرط الطمأنينة.

لكل هذ  االعتبارات الشرعية والعقلية االحترازكة؛ فإن الهيئة العلمية 

 لإلفتاء باملجلس العلمي األعلى تفتي بما يلي:

نسبة للصلوات الخمس أو ضرورة إغَلق أبواب املساجد سواء بال -9

املوافق  0808مارس عام  96، ابتداًء من هذا اليوم االثنين صَلة الجمعة

 هـ. 9339رجب  09لـ 

طمأنة املواطنين واملواطنات بأن هذا اإلجراء لن يستمر. وستعود األمور  -0

إلى نصابها بإقامة الصالة في املساجد بمجرد قرار السلطات املختصة 

 ة إلى وضعها الطبيعي.بعودة الحالة الصحي

 (1)وجوب استمرار رفع األذان في جميع املساجد. -1

                                                           

 .رب( الموقع الرسمي لوزارة الوقاف والشؤون اإلسالمية بالمغ1 )
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من الفتاوى لبعض العلماء والدعاة، تمنع من  العديد   خرجت   ،وفي املقابل

 إغالق املساجد، وترى أن دواء الوباء في فتح املساجد ال إغالقها، منها:

 تبفتوى الدكتور أحمد املطيري، رئيس حزب األمة في الكوكت، حيث ك

 تحت عنوان:
ً
 فتوى مطولة جدا

واستشهد بفتوى قديمٍة لشيخ  تحرير املقاصد وتحريم تعطيل املساجد،

اإلسالم ابن تيمية يمنع فيها إغالق املساجد زمن التتار، كما أن حفظ الدين 

مقدٌم على حفظ النفس،  وأن توقع العدوى ال يسيغ للمؤسسات الرسمية 

اعات؛ ألن هللا لم يجعل ألحٍد من خلقه إغالق املساجد ومنع الجمع والجم

م 9011هذا الحق، وأورد املطيري فتوى سابقة لبعض علماء مصر سنة 

 
ً
رفضوا فيها منع الحج لوجود وباء في الحجاز، فوجود الوباء ليس نازلة

 في زمن النبي
ً
-تحتاج إلى اجتهاٍد وفتوى، فقد كان الوباء والطاعون شائعا

أحكامه ولم يأذن قط بإغالق املساجد وترك  وبّين-صلى هللا عليه وسلم

 الصلوات.

وكضيف الدكتور املطيري بأنه من املمكن اإلفتاء بعدم وجوب الجمعة 

 (1)والجماعة على من خاف على نفسه املرض من باب التيسير ورفع الحرج.

                                                           

 .م2323مارس  15( نشر الفتوى على حسابه الرسمي في موقع تويتر، بتاريخ: 1 )
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وال يخفى ما في هذ  الفتوى من اإلشكال في التصور والتصديق، وليس هذا 

 من النقاش والجدل بين مجال الرد عليه
ً
ا، فقد أخذت هذ  املسألة كثيرا

 العلماء وداخل أروقة املجالس العلمائية واإلفتائية.

: جواز إغَلق املساجد وتعليق الجمعة املسألة وخَلصة القول في

 على النفس اإلنسانية. 
ً
 على عدم تفش ي الوباء، وحفاظا

ً
والجماعة؛ حرصا

 وهللا أعلم.

 غَلق املساجدما تقوم به الشعيرة عند إ

على الناس أنه يجب  العديد من املؤسسات اإلفتائيةو  يرى بعض العلماء

املحافظة على أصل شعيرة الجمعة والجماعة في حال إغالق املساجد أمام 

الناس ومنع تجمعهم فيها، وذل  بأن يؤذن للصالة في وقتها وكصلي اإلمام 

كتفى بأقل عدد   عن الجماعة، وك 
ً
وحد  الصلوات العادية، باعتبار  نائبا

 على الشعيرة التي ال ينبغي أن يسقطها ش يٌء، يصلي معه ا
ً
لجمعة؛ محافظة

 وممن ذهب إلى هذا:

املجلس العلمي األعلى في املغرب، حيث ذكر في الفترة السابقة بوجوب 

وكذل  األزهر  ،ٍد ممكن، ورفع األذان لكّل صالةٍ استمرار الشعائر بأقل عد

علماء كبار الهيئة و  بخصوص النازلة.الصادر بيانه األول الشركف، وذل  في 

، الصادر بتاركخ: 038في البيان رقم: وذل  باململكة العربية السعودية 
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 يوذل  فبالكوكت  ، وهيئة الفتوى الفقهي العراقيواملجمع . هــ00/8/9339

 م.0808ع/90الفتوى: 

إذا كان ه ّين أنبحيث  ،(1)الشيخ سالم الشيخي ذهب إلى هذا الرأيممن و 

 من انتشار العدوى، فإن 
ً
املقصود من اإليقاف هو منع التجمعات خوفا

جماعة يمكن أن يتحقق باإلمام وحد ، املحافظة على شعيرة األذان وصالة ال

 وله بذل  أجر املحافظة على 
ً
أي: يفتح املسجد وكؤذن وكقيم الصالة منفردا

شعيرة األذان وله أجر صالة الجماعة، وهذا مما نص عليه املالكية في 

في القوانين الفقهية: "واإلمام الراتب  -رحمه هللا-املذهب، قال ابن جزي 

ام قليل في التوضيح: "اإلمام الراتب يقوم موحد  كالجماعة" وقال خ

الجماعة في أوجه: في تحصيل الفضل املرتب للجماعة، وفي عدم إعادته في 

جماعة، وفي أنه إذا صلى وحد  ال تعاد بعد  جماعة، وفي أن الصالة تعاد 

 (2)معه وحد  باتفاق."

أن األمر يختلف باختَلف البَلد، ونوعية الحظر  وخَلصة املسألة:

، والوباء متفش  بشكل  
ً
املفروض على الناس، فإذا كان الحظر شامَل

أوسع، فاألولى البقاء في البيوت والتزام الحجر؛ ألن خروج املؤذن أو اإلمام 

إلى املسجد سيعرض حياته لخطر  محقق، وإذا كان تفش ي الوباء بصورة 

                                                           

( فقيه مقاصدي، ومدرب دولي، عضو المانة العامة للمجلس الوربي لإلفتاء والبحوث، ومجمع فقهاء 1 )

 .الشريعة بأمريكا

 .م2323ارس م 19( أورد الشيخ هذه الفتوى على صفحته الرسمية على الفيسبوك، بتاريخ: 2 )
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أخف والحظر غير مشدد، فإن امليسور ال يسقط باملعسور، والحفاظ 

 لى أقل ما تقوم به الشعيرة أولى.ع

 الفصل بين املصلين خوف انتشار العدوى 

تناقل الناس مقاطع فيديو لصالة بعض املساجد وهم يفصلون بين املصلين 

 من انتقال عدوى وباء كورونا، 
ً
؛ خوفا

ً
في الصف الواحد بمسافة متر تقركبا

 
 

، وهذا فعٌل غير صحيح؛ ألن األصل أن تكون الصفوف
ً
ي فقد ثبت ف متراصة

أنه قال: " أقيموا  -رض ي هللا عنه-الصحيح من حديث أنس بن مال 

صفوفكم، فإني أراكم من وراء ظهري، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب 

صاحبه، وقدمه بقدم صاحبه"، والفصل بين املصلين بهذ  املسافة تتعذر 

بن معه التسوكة التي أمرنا بها؛ فقد روى الشيخان من جديث النعمان 

 قال: " لتسّون  -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي -رضيى هللا عنهما-بشير

ه صلى هللا علي-صفوفكم، أو ليخالفّن هللا بين وجوهكم "، وكان من هديه

كما في صحيح ابن خزكمة وغير ، أنه يقول حين تسوكة الصفوف: "  -وسلم

رجات أتموا الصفوف، وحاذوا بين املناكب وسّدوا الخلل، وال تذروا ف

 قطعه هللا."  كما أن 
ً
 وصله هللا، ومن قطع صفا

ً
للشيطان، ومن وصل صفا

الفصل بهذ  الطركقة ال يقي من العدوى، فإنه ال يخفى أن الفايروس ثقيل 

الحجم إذا ما قورن بغير  من الفايروسات، ويستقر بسهولة على أسطح 
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ه غير  بقاألشياء واألرضية، فكيف يصنع املصلي في حالة السجود، وقد س

  بالسجود في املوضع نفسه؟!

وقد أصدر املجلس األوربي لإلفتاء والبحوث فتوا  بالخصوص تحت رقم: 

 وتعقيٌد.8/18
ٌ

 ، والتي يؤكد فيها أن الصالة بتل  الكيفية تكلف

الواجب على من خاف على نفسه العدوى، أو كانت وخَلصة الجواب: أن 

ذي الناس بحضوره املسجد، لديه أعراض املرض أن يلزم بيته، وال يؤ 

 وهللا تعالى من وراء القصد.

 كيفية األذان عند تعليق الجماعة

ورد سؤال إلى هيئة الفتوى في بركطانيا من أحد املساجد عن كيفية األذان 

 في ظل إغالق املساجد نتيجة وباء كورونا.

 الجواب:

في يوٍم  هقال ملؤذن -رض ي هللا عنهما-ثبت في الصحيح أن عبد هللا بن عباس

 رسول هللا، فال 
ً
مطيٍر: إذا قلت  أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن محمدا

تقل: حي على الصالة، قل: صلوا في بيوتكم، قال: فكأن الناس استنكروا 

ذل . فقال: أتعجبون من هذا، قد فعل هذا من هو خٌير مني، إن الجمعة 

 حض.عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والد
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 من: حي 
ً
وعلى هذا، فيجوز للمؤذن أن يقول: صلوا في بيوتكم مرتين ، بدال

على الصالة، حي على الفالح؛ ألن معنى " حّي " أقبل، وهم والحالة هذ  ال 

يستطيعوا الحضور إلى املسجد، وتلبية النداء للعذر القائم، فيبقى األذان 

ا املدن التي يسمح فيهللمحافظة على الشعيرة، واإلعالم بدخول الوقت في 

 .وهللا أعلم األذان بمكبر صوٍت خارجٍي.

 حكم صَلة الجمعة في البيوت

في ظل إغالق املساجد وتعليق الجماعة فيها، فهل يجوز للناس أن يصلوا 

اختلف العلماء في هذ  املسألة على  الجمعة مجتمعين داخل البيوت أم ال؟

 قولين:

 القول األول: الجواز

ذا االتجا  جواز صالة الجمعة في البيوت حال تعليق الجماعة يرى أصحاب ه

 في املساجد، وممن ذهب إلى هذا:

مجلس اإلفتاء في املجلس اإلسالمي السوري، حيث ورد في فتوى حكم ترك 

الجمعة والجماعة في زمن الوباء ما يفيد بجواز عقدها في البيوت إذا تحقق 

تأدية الجمعة والجماعة في  العدد املطلوب لصحتها، فقالوا: " وكمكن

مجموعاٍت صغيرٍة في البيوت ونحوها عند أمن املرض واألخذ باالحتياطات 
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واإلجراءات الالزمة من التعقيم. وتقليل الخلطة. ونحو ذل ؛ حتى ال تعطل 

 (1)الجماعات: ) فالضرورة تقدر بقدرها("

مة محمد الحسن الددو
ّ

نشر  ، حيث(2)وممن ذهب إلى الجواز كذل  العال

  فتوًى 
ً
ق في م انطل، ابتدأ فيها بفضل صالة الجمعة والحث عليها، ثصوتية

 بأموٍر أهمها:  مذهبه التدليل على جواز

قد صلى أول جمعة باملسلمين في  -رض ي هللا عنه-األول: أن سعد بن زرارة

املدينة، وكانت في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع الخضمات، ومن 

 تكن في مسجٍد. املؤكد أنها لم

تصح به الجمعة هو ثالثة أشخاص مع اإلمام، وهو  الثاني: أن أقل عدٍد 

 املعتمد عند الحنفية.

ه، وامليسور ال يسقط باملعسور.
ّ
 الثالث: أن ما ال يدرك كله ال يترك جل

 القول الثاني: املنع

، وهيئة كبار العلماء في السعودية، وتزعم هذا املذهب األزهر الشركف

وجمهور  ، 9/18في الفتوى رقم:  واملجلس األوربي لإلفتاء والبحوث

 املؤسسات اإلفتائية والعلمائية.

                                                           

 .م. الموقع الرسمي2323مارس  12، بتاريخ: 93( صدرت الفتوى باتفاق مجلس اإلفتاء، تحت رقم: 1 )

( إمام وفقيه متفنن، رئيس مركز تكوين العلماء، وعضو المانة العامة في االتحاد العالمي لعلماء 2 )

 .المسلمين
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وبعد أن ذكر األزهر األدلة وأقوال العلماء خلص إلى اآلتي: "وبناًء على ما  

 
ً
 ،سبق؛ فال تنعقد صالة الجمعة في البيوت )خطبة وركعتان( ولو جماعة

 
ً
  وإن كثر عدد املصلين، وال تكون صحيحة

 
 إن وقعت، وإنما ت

 
وت ى في البيصل

 بغير خطبٍة 
ً
. ظهرا

ً
 أو انفرادا

ً
 أربع ركعاٍت جماعة

، وأن يؤم الرجل فيها أهله ويستحب 
ً
أن تقام صالة الظهر في البيت جماعة

".
ً
 وإناثا

ً
 (1)ذكورا

 من العلماء على فتوى الشيخ الددو، ومن أبرز الردود 
ٌ
وقد رّد جماعة

 :
ً
مة سالم الشيخي في معرض مناقشته للفتوى، قائال

ّ
واإلجابات ما ذكر  العال

األدلة، فإن األصل عند  هو  الوقفة األولى: بناًء على ما قدمه الشيخ من

صحة الجمعة على الصورة التي ذكرها؛ لداللة األدلة على ذل ، وعليه، 

فاشتراط أن يكون ذل  عند وجود العذر أو كما قال هو: عند الضرورة 

يحتاج إلى دليٍل منفصٍل، إذ أنه خالف األصل الذي أثبته الشيخ باألدلة، 

النحو ومن اشترط أن يكون بعذٍر وهو صحة صالة املسلم للجمعة على هذا 

 فعليه بالدليل.

الوقفة الثانية: يترتب على هذا القول أنه ال حرج على املسلم أن يصلي في 

بيته إذا كان في جماعة على النحو املذكور حتى بعد انقضاء هذ  املحنة؛ إذ 

يه في وال تثريب عل أنه موافٌق لألصل الذي أثبتته األدلة التي ساقها الشيخ

                                                           

 .لألزهر الشريف . الموقع الرسمي2323مارس  22( صدرت الفتوى بتاريخ: 1 )
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 ذ
ٌ
ل ، ومن أراد منعه بحجة عدم وجود الضرورة فعليه إثبات أنها شرط

 باألدلة الصحيحة.

 الوقفة الثالثة: هذا القول، وعلى هذا النحو املركب، لم يسبق إليه الشيخ

لحنفية أنه ركب األدلة بين قول ا إذ-أي جواز صالة الجمعة في البيوت-

امتها في املساجد، أي أن الذين قالوا بأقل العدد، لكنهم يتحدثون عن إق

تؤدى صالة الجمعة بإذٍن عاٍم مشهوٍر، وذل  يحصل بإقامة الصالة في مكاٍن 

بارٍز معلوٍم ملختلف فئات الناس، مع فتح األبواب للقادمين إلى الصالة؛ 

وذل  ألن هللا تعالى شرع النداء لصالة الجمعة، والنداء لالشتهار، ولذل  

سلمين، وهو غير متوفر في البيوت، مع تسمى جمعة؛ الجتماع جموع امل

االستنباط من حديث أسعد بن زرارة في صالته الجمعة باملسلمين قبل 

في  -لمصلى هللا عليه وس-الهجرة، وكان األولى بالشيخ أن ينظر إلى فعل النبي

مكة بعد أن فرض هللا عليه الجمعة، وقد تعذر عليه صالتها باملؤمنين؛ 

 عليهم من أهل مك
ً
ة، لكنه لم يثبت عنه أنه صالها في بيته مع أقرب خوفا

 أصحابه إليه وألصقهم به.... 

ى هذا القول، بطالن مقصد الشعيرة من إظهار شعيرة  الوقفة الرابعة: مؤد 

الجمعة في املساجد واجتماع الناس على ذل ، واالستجابة لنداء املؤذن عند 

 (1).صالة الجمعة

                                                           

 .م2323مارس  23( ذكره الشيخ على صفحته الرسمية فيسبوك، بتاريخ: 1 )
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 -موهللا أعل - تقدم، فإن الذي يظهر رجحانهوبناًء على ما  وخَلصة املسألة

عدم صحة إقامة الجمعة في البيوت في ظل إغَلق املساجد بسبب وباء 

؛ ألنه األصل، والجمعة (91-كوفيدكورونا )
ً
، وإنما يكتفى بصَلتها ظهرا

بدٌل عنه، كما أن القول بجواز صَلتها في البيوت يفتح ذريعة تهاون الناس 

حوال العادية، وهذا خَلف مقصد الشار  من تكليف في أدائها حتى في األ 

 الناس بصَلة الجمعة.

اشتراط الجامع والجماعة في الجمعة  : "سرّ -رحمه هللا- قال اإلمام املازري

 قصد بها املباهاة واإلشادة واإلعالن. 
ٌ
بخالف غيرها من الصلوات، أنها صالة

فيها الخطبة، فكل  ولهذا جهر بالقراءة فيها، وإن كانت صالة نهار، وجعل

معنى تكمل املباهاة فيه وكزكد في بهاء اإلسالم كان أولى أن يسل ، واإلخفاء 

 (1)واالستتار نقيض هذا الغرض الذي أشار إليه الشرع."

 وهللا أعلى وأعلم. 

 اإلمام االفتراض ي

وسائل  االئتمام في صَلة الجمعة بصوت الخطيب من التلفاز أووهو 

يا ورد إلى هيئة الفتوى في بركطان حيث ،برامج الحديثةالنقل املباشر في ال

سؤاٌل من مسجد دار الطلبة املسلمين، حول حكم أداء صالة الجمعة 

 واالئتمام بصوت الخطيب في التلفاز أو غير  من الوسائل.

                                                           

 .1/312( شرح التلقين 1 )
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 الجواب:

قد ورد هذا السؤال من عدة مؤسسات وعدد من األشخاص بعد قرار تعليق 

بما أن هذا الوباء عام، وقد صدرت عدة فتاوى من الجماعة في املساجد، و 

بعض املؤسسات اإلفتائية، فإن هيئة الفتوى في بركطانيا تؤكد على ما صدر 

هذا عن لجنة الفقه والفتوى باالتحاد العالمي لعلماء املسلمين حول 

 ه، وفيه:ب ضوع، وتكتفياملو 

وز ذياع ونحوهما ال تجن أداء صالة الجمعة واالستماع لخطبتها بالتلفاز واملأ

شرًعا؛ ملخالفتها للشروط واألركان الشرعية، وملا تفض ي إليه من مآالٍت 

فٍة صركحة ملقاصد الجمعة والجماعات، ويسع  الناس  إذا فاسدٍة، ومخال

تعذرت عليهم صالة الجمعة في املساجد، أن يعملوا بالرخصة الشرعية 

البديلة وهي صالة الظهر، دون تكلٍف وال تعسٍف، وذل  لألسباب 

 واالستدالالت التالية:

: إن صالة الجمعة هي الفركضة التي أمرنا هللا تعالى بها في
ً
الظهر  وقت أوال

م  
و  ن  ي  ة  م 

 
ال لص  ي  ل  ود 

 
ا ن

 
ذ وا إ 

ن  ين  آم  ذ 
 
ا ال ه  ي 

 
ا أ من يوم الجمعة لقوله تعالى: }ي 

 }
ون  م 

 
ل ع 

 
م  ت ت  ن 

 
ن  ك  إ 

م 
 
ك

 
ٌر ل ي 

 
م  خ

 
ك ل 

 
ع  ذ ي  ب 

 
وا ال ر 

 
ذ ه  و 

 
ر  الل

 
ك ى ذ 

 
ل ا إ 

و  ع  اس 
 
ة  ف

ع  م  ج 
 
ال

مانية واجتماعية ومعرفية وسلوكية [. ولصالة الجمعة مقاصد إي1]الجمعة: 

كبرى ينبغي جركان الفروع على وفاقها، كما خص الشارع الغسل  والتبكير  

والسعي  إليها بأحكام ورتب عليه الثواب العظيم. وملا كانت صالة الجمعة 
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 من أعظم العبادات، ولها شرائط وهيئات، فإنه ال يصح اإلتيان بها 
ً
عبادة

 وأركان تتعلق بمكانها إال على الوجه الذي شر 
 
عه هللا تعالى فيها من شرائط

 
ٌ
 توقيفية

ٌ
وزمانها وعددها وهيأتها. وقد تواتر عمل األمة على ذل ، فهي عبادة

ال مجال للزكادة أو النقصان فيها، وما شرعه هللا تعالى فيها مؤقًتا بزماٍن، أو 

ا بهيئٍة؛ فيجب التقيد به حال القد
ً
عة رة واالستطامحدًدا بمكاٍن، أو موصوف

.
ً
 فإن تعذرت االستطاعة صليت ظهرا

 في بيت هللا،  
ً
وقد يطرأ على صالة الجمعة عوارض تمنع من أدائها جماعة

 عن 
 

ف
ّ
ز املكل عج  كاملطر الشديد، أو الخوف، أو املرض. ونحو ذل  مما ي 

عليه  صلى هللا-استيفاء شروطها؛ فعن ابن عباس رض ي هللا عنهما أن النبي 

جبه فال صالة له إال من عذٍر" قالوا: يا قا -وسلم ل: "من سمع النداء فلم ي 

، وهو 811خوف أو مرض" روا  ابن ماجه برقم"رسول هللا وما العذر؟ قال: 

صحيح على شرط مسلم؛ والخوف هنا عامٌّ يشمل كذل  الخوف من إصابة 

 بفرٍد، كما قد يشمل 
ً
املرض أو العدوى به؛ وقد يكون هذا العارض خاصا

 ب
ً
، أو العالم كله كما حدث معنا هذ  األيام في وباء كورونا، وعندها كا لدا

ً
مال

ل الحكم الشرعي إلى االستثناء والرخصة التي شرعها وأحّبها،  هللا تعالى ينتق 

 
ً
 األصل. عن فتقوم الرخصة مقام العزكمة وككون االستثناء بديال

عة والجمعة الفقهاء من جملة األعذار الشرعية لترك الجما وقد ذكر

سمح له بمغادرته،  بس في مكاٍن ال ي  "الحبس في مكان"، وهو يشمل كل من ح 
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منع الناس  فيها اليوم بسبب الوقاية من  وهو حال كثيٍر من املجتمعات التي ي 

عاقب كل من  الوباء من الخروج من بيوتهم إال في ضروراٍت قصوى، وي 

الجمعة لوجود  يخالف ذل ؛ والرخصة هنا هي صالة الظهر، فتسقط

ستحدث  خترع  بديٌل متعلٌق بهيأتها، أو محلها، وال أن ي  العذر، وال يجوز أن ي 

نقل  عن صفة األصل 
 
في دين هللا تعالى ش يٌء جديٌد، حال وجود رخصٍة ت

ل ك  وذاته، وتغني عن التلفيق بين صور العبادة، والتكلف في أدائها. ستبد  أن ي 

تداٌء مجازي )أو افتراض ي( بوسائل التلفاز باالقتداء الحقيقي باإلمام، اق

واملذياع ووسائل التواصل االجتماعي أو غيرها، فهذا يناقض حقيقة صالة 

الجماعة وجوهرها، الذي هو االجتماع خلف إماٍم يقتدى بأفعاله وأقواله 

إنما جعل اإلمام “، لقوله صلى هللا عليه وسلم في مكان واحد في الصالة

، فصلوا  ليؤتم به. فإذا ركع
ً
فاركعوا. وإذا رفع فارفعوا. وإذا صلى جالسا

". خرجه مال  في املوطأ مال ، رقم 
ً
، والبخاري، 906ص 0، ج338جلوسا

، باب: إنما جعل اإلمام ليؤتم به، ووجه 911، ص9، ج600في صحيحه رقم 

 على اجتماع اإلمام واملأموم في الصالة 
ً
االستدالل به أن االئتمام يطلق شرعا

اٍن واحٍد دل عليه السنة الفعلية وعمل الصحابة واألمة واتفاق في مك

 املذاهب.

كما أن الصورة املسؤول عنها تناقض مقصود الشارع من لقاء املسلمين 

 باالجتماع اإللكتروني.
ً
 وليس افتراضيا

ً
 على صعيٍد واحٍد لقاء حقيقيا
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ص  وقد اشترط الفقهاء من الحنفية واملالكية والشافعية والحنابلة  ة  ل 
ح 

اء  في الصالة أن يجمع  املأموم واإلمام مكاٌن واحٌد.
د  ت 

 
ق  اال 

وقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي هركرة، عن النبي صلى هللا عليه وسلم، 

ثم أتى الجمعة، فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ  ،من اغتسل»قال: 

 خرى، وفضلمن خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة األ 

(، والحديث يذكر أعمال الجمعة 908/ 0صحيح مسلم )« ثالثة أيام

املخصوصة من غسل وإتيان إلى مكان إقامة الجمعة وهو املسجد، ثم 

 السماع إلى الخطبة والصالة مع اإلمام.

 :
ً
لها مآالٌت تعود على هذ  العبادة  -الواردة بالسؤال- ةئإن هذ  الهيثانيا

ف م ضع 
 
ر عت، فالجمعة عيد بالنقض، وت

 
ها التي من أجلها ش قاصد 

املسلمين األسبوعي الذي يجتمعون فيه على صعيٍد واحٍد، فيتعارفون 

 وكتصافحون وكتفقدون أحوالهم وكتعاونون على البر والتقوى...

فض ي البتداع صورٍة جديدٍة لصالة الجمعة والجماعة    
 
 .كما أن هذ  الهيأة ت

 ثا 
ً
 عن املخالفات إن إحداث هذ  : لثا

ً
الكيفية للجمعة والخطبة، وفضال

ي إلى إخالٍل باملقاصد العالية التي تتعلق بالجمعة  الشرعية الصركحة، يؤّد 

 من مقومات األمة اإلسالمية
ً
 (1).من حيث كونها مقوما

                                                           

، لالتحاد العالمي لعلماء المسلمينم. الموقع الرسمي 2323مارس  25بتاريخ:  صدرت الفتوى( 1 )

 بتصرٍف.
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وعلى القول باملنع صدرت فتوى األزهر الشركف، وفيها: " ال تصح صالة 

ذياع أو عبر وسائل االتصاالت الحديثة، ومن الجمعة بواسطة التلفاز أو امل

فعل ذل  فصالته باطلة؛ وذل  النتفاء االتصال بين اإلمام واملأموم الذي 

يشترط لصحة االقتداء كما نص الفقهاء وعلى الجميع أن يصليها ظهًرا أربع 

 (1)ركعات في البيت."

كان وخَلصة املسألة: عدم صحة الصَلة خلف اإلمام االفتراض ي، سواء 

 وتلزمه اإلعادة
ٌ
 ،في الفرائض أم النوافل، ومن فعل ذلك؛ فصَلته باطلة

 .4/01بهذا جاءت فتوى املجلس األوربي لإلفتاء والبحوث، رقم: و 

 دعاء القنوت في الصلوات لدفع وباء كورونا

ال ش  أن الدعاء وطلب الحوائج من هللا من أسباب صرف البالء، وتحقق 

 من قنوت املسلم في الصالة املكتوبة لدفع 
ً
الرجاء، وعليه، فال مانع شرعا

س، ورفع هذا الوباء عن الخلق، وشفاء من ابتلي به من األذى عن النا

 العاملين.

 وقد صدرت فتوى مجمع فقهاء الشريعة بأمرككا بالجواز، وجاء فيها: 

                                                           

 .م2323مارس  22( صدرت فتوى الزهر، بتاريخ: 1 )
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إن أكثر الفقهاء على مشروعية قنوت النوازل لدفع األذى ورفع البالء، وقد 

 واألوبئ
ً
 ةذهب الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة إلى أن الطاعون خصوصا

 هي من جملة النوازل التي يشرع لها القنوت في الصلوات.
ً
 عموما

 وكدعو اإلمام وكؤمن املأمونون بعد الرفع من الركوع أو 
ً
وككون الدعاء جهرا

قبله في الركعة األخيرة من جميع الصلوات الخمس، وقيل: في الفجر فقط، 

 يكتفى وقيل: في كل الصلوات الجهركة فقط، وقيل: ما عدا الجمعة؛ ألنه

، فيمكن لألئمة أن يختاروا 
ٌ
فيها بالدعاء أثناء الخطبة، وكلها أقواٌل معتبرة

 من بينها ما يناسبهم.

هذا، ويشرع دعاء قنوت النازلة فقط في الصلوات املفروضة ال في النوافل. 

 يلزم االلتزام بها، فعلى الداعي أن 
ٌ
 معينة

ٌ
هذا وليس لقنوت النوازل صيغة

األدعية الجامعة املتضمنة الدعاء بالعافية والسالمة  يختار ما يتيسر من

والتعوذ باهلل من الطاعون والوباء ومن البالء في النفس واألهل والولد 

واملال، على أن يقصر دعاء القنوت على النازلة فقط. وكنبغي تقصير الدعاء 

 من التخفيف على املأمونين، وكان النبي وعدم
ً
-تطوكله ملا هو مشروٌع عموما

ع  ما سوى ذل . وباهلل  -صلى هللا عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء، وكد 

 (1)تعالى التوفيق."
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: الجنائز وما يتعلق بها
ً
 ثانيا

كورونا إطَلق وصف " شهيد " على من يموت بفايروس 

 (91-كوفيد)

توفي والدي قبل يومين بسبب وباء  ورد استفساٌر من األخ نفيد يقول فيه:

 بهذا الوباء؟كورونا، فه
ً
 ل يصح إطالق لفظ "الشهيد" على من مات عموما

 الجواب: 

قال: "الشهداء  -صلى هللا عليه وسلم-أخرج الشيخان وغيرهما أن النبي

: املطعون، واملبطون، والغركق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل 
ٌ
خمسة

ن و قال: "ما تعد -صلى هللا عليه وسلم- هللا." وفي صحيح مسلم أن النبي

الشهداء فيكم؟ قالوا: يارسول هللا، من قتل في سبيل هللا فهو شهيد، قال: 

تل في 
 
 لقليٌل. قالوا: فمن هم يا رسول هللا؟ قال: من ق

ً
إن شهداء أمتي إذا

سبيل هللا فهو شهيٌد، ومن مات في الطاعون فهو شهيٌد، ومن مات في البطن 

 فهو شهيٌد." 

وباء من املسلمين، نحسبه عند وعلى هذا، فإن من مات بسبب هذا ال

، هللا من الشهداء، ويجوز إطَلق اللفظ بوجه  عام  دون التخصيص

واملأمول من كرم هللا تعالى أن ينزله منازلهم، وككرمهم بدرجاتهم، غير أنه ال 
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يأخذ أحكام الشهداء في الدنيا من ترك تغسيله وتكفينه والصالة عليه، بل 

 الشهداء في اآلخرة. وهللا أعلم.يرجى من لطف هللا أن يلحقه ب

 تجهيز امليت ودفنه والصَلة عليه في ظل تفش ي الوباء

يعاني املسلمون اليوم في ظل التفش ي السريع لوباء كورونا من نوازل عدة  

 مع التوصيات الطبية املتعلقة بكيفية التعامل 
ً
تتعلق بتجهيز امليت، وخاصة

ى بالوباء، ومع النسبة الكبي
 
رة من الوفيات، تعذر القيام ببعض مع املتوف

ى من املسلمين، وقد أصدرت لجنة الفتوى 
 
املهام الواجبة في حق املتوف

 في التعامل 
ً
بالجمعية اإلسالمية اإليطالية لألئمة واملرشدين فتوًى مفصلة

مع النازلة، وقد وافق عليها جمٌع غفيرٌ من أهل العلم، غير أن لها خصوصيات 

يات اإلسالمية في الغرب، يجب أن تراعى في األقطار األخرى تتعلق بواقع األقل

 التي وصلها الوباء. جاء في الفتوى: 

فإنه ال يخفى على أحٍد ما أصاب العالم من جّراء انتشار وباء فيروس كورونا 

الجديد وإيطاليا على وجه الخصوص، التي تعد أكثر بلٍد بعد الصين من 

ذل  من قوانين استثنائيٍة ضروركٍة للحّد  حيث انتشار املرض... ما ترتب على

ت إلى تعطيٍل للحياة، ومنها علقت صلوات الجماعة والجمعة،  منه، أد 

يدت حركة 
 
غلقت األجواء وق

 
غلقت املساجد والكنائس وغيرها، كما أ

 
وأ

طلت املدارس والجامعات، وكثيٌر  التنقل الداخلي إال من الضروري منها، وع 
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 في من الوظائف، ما جعل 
ً
البالد في حالة ضرورٍة استثنائيٍة، فرضت تغيرا

 كل جوانب الحياة.

والفتوى كما هو معلوٌم تتغير بتغير الزمان واملكان والظروف واألحوال، وقد 

 من القواعد التي تراعي مثل هذ  الظروف، 
ً
تقرر في فقهنا اإلسالمي جملة

 ومنها:

سير(، ) ال تكليف إال )الضرورات تبيح املحظورات(، ) املشقة تجلب التي

بمقدوٍر( ، ) ال واجب مع العجر(، ) امليسور ال يسقط باملعسور(.... وقد 

كثرت األسئلة في هذ  األيام في باب الجنائز وأحكامها في ظل هذا الوضع 

 مع وفاة أول مجموعٍة من املسلمين في إيطاليا رحمهم هللا؛ 
ً
الحرج، وخاصة

 ه، والصالة عليه، ودفنه.كغسل املصاب بهذا الوباء، وتكفين

وفي ظل الخشية من انتقال العدوى من امليت إلى الحّي بحسب ما يقول 

األطباء، وقوانين منع التجمعات التي ال تسمح بالتجمع إلقامة صالة 

الجنائز، وغلق األجواء أمام السفر، ما يجعل نقل الجثث إلى البلد األصلي 

، وقلة املقابر الخا
ً
ًء صة باملسلمين في عموم إيطاليا... وبناملن يرغبون متعذرا

على ما سبق، ومع التأكيد على ضرورة االلتزام بالقوانين والتعليمات 

الصادرة عن الدولة والجهات املعنية، فإننا نلخص الجواب على األسئلة 

 املتعلقة بالجنائز باآلتي:
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ى من املصابين بهذا املرض، فإنه يك
 
: بالنسبة لغسل املتوف

ً
إذا لم -ي فأوال

غسله بصب املاء عليه من بعيٍد،  -يسمح بتغسيله، أو خش ي انتقال العدوى 

فن دون  م، وإال د  ّم 
مع أخذ االحتياطات الالزمة للمغسلين، فإن تعذر ذل  ي 

 النتقال العدوى، وذل  ألن الحي  أولى من امليت...
ً
 غسٍل وال تيمٍم؛ دفعا

: يكفن امليت بالكفن الشرعي إن 
ً
تيسر ذل ، وإال فيلف ثوٌب على ثانيا

 ثيابه التي مات فيها إن تيسر، وإال فكفنه ثيابه التي توفي فيها.

: الصالة على امليت فرض كفايٍة، إذا قام بها البعض سقط وجوبها 
ً
ثالثا

عن بقية املكلفين، وإذا تمكن بعض املسلمين من استالم الجثة والصالة 

 املسلمين.... عليه أجزأ ذل  وسقط الوجوب عن بقية

: أما الدفن، فإن األصل فيه أن يدفن املسلم في املكان الذي يموت 
ً
رابعا

في األماكن التي ماتوا فيها،  -رضوان هللا عليهم-فيه، فقد دفن الصحابة

واألصل كذل  أن يدفن املسلم في املقابر الخاصة باملسلمين؛ فإن لم يتيسر؛ 

لمين، فإن الذي ينفع املسلم في فيدفن حيث أمكن ولو في مقابر غير املس

ض " األر  -رض ي هللا عنه-آخرته هو عمله وليس موضع دفنه، كما قال سلمان

 
ً
 (1)".ال تقدس أحدا

 

 

                                                           

 ، الموقع الرسمي للجمعية.2323مارس  13( صدرت الفتوى، بتاريخ: 1 )



 الدكتور محمد علي بَلعو  نوازل الوبئة

 

 
55 

 صَلة الغائب على املوتى بسبب الوباء

نا من استالم جثته وتجهيز   ع  ن 
توفي والدي في املستشفى بسبب كورونا، وم 

 والصالة عليه، وذل  ألننا معزولون بس
ٌ
بب املرض نفسه، فهل هناك طركقة

 للصالة عليه دون حضور بدنه؟

 الجواب:

في البداية نسأل هللا تعالى أن يعظم أجركم وكحسن عزاءكم، وكجمعكم 

بأبيكم في جنات النعيم، ومن رحمة هللا ويسر الشريعة الخالف الواقع بين 

، وقد 
ٌ
 قاطعة

ٌ
، واتفاقهم حجة

ٌ
 واسعة

ٌ
أجاز الفقهاء العلماء؛ فاختالفهم رحمة

) الشافعية والحنابلة ( إقامة صالة الجنازة على الغائب، وهي في حّق  من لم 

   في الصالة عليه من عدمها أولى وآكد، فقد أخرج 
 

يصل عليه، وإن ش

صلى هللا عليه -أن النبي -رض ي هللا عنه-الشيخان من حديث أبي هركرة

 نعى النجاش ي في اليوم الذي مات فيه، وخر  -وسلم
ّ

 ج بهم إلى املصلى فصف

.
ً
 بهم وكبر عليه أربعا

وإذا صلى على امليت عدٌد قليٌل من الناس الحاضركن كالعاملين في املستشفى 

نع أهله وأحبابه من حضور الصالة  أو األشخاص املصرح لهم بذل ، وم 

 لتفش ي الوباء والخوف من انتقال العدوى، فال مانع 
ً
عليه وتوديعه ؛ نظرا

ة الغائب عليه من قبل أهله ومحبيه في بيوتهم سواء كانوا من إقامة صال 

قال ابن  -كما تقّدم-فرادى أو مجتمعين، وهو قول الشافعية والحنابلة 
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"وتجوز الصالة على الغائب في بلٍد آخر بالنية فيستقبل القبلة،  قدامة:

وكصلي عليه كصالته على حاضٍر، وسواء كان امليت في جهة القبلة أو لم 

وسواء كان بين البلدين مسافة القصر أو لم يكن. وبهذا قال يكن، 

 (1)الشافعي."

أولى في  -أي صحة صَلة الغائب- أن األخذ بهذا القول  وخَلصة املسألة:

من تطييب نفوس ذوي امليت، وتسكين خواطرهم، ه زمان الوباء؛ ملا في

 وتسلية فؤادهم، بأداء حق  من حقوق امليت عليهم.

 املسلمين ودفنهمشهود جنازة غير 

 ورد إلى هيئة الفتوى في بركطانيا سؤال من األخ: عزكز، يقول فيه:

أنا أعمل في اإلسعاف في قسم الطوارئ باملستشفى في إحدى القرى الصغيرة 

 لشهود جنازة 
ً
في بركطانيا، وفي ظل تفش ي أزمة كورونا فإننا نضطر أحيانا

 
ً
 للس املوتى املسنين من غير املسلمين ودفنهم؛ نظرا

ٌ
بب ألن الكنيسة مغلقة

 نفسه، وهي التي كانت تقوم بهذا الدور في األيام العادية، فهل في ذل  حرٌج؟

 الجواب: 

، بغض النظر عن دينها أو عرقها؛ لقوله 
ٌ
ال ش  أن النفس اإلنسانية محرمة

  ن  م  تعالى: "و  
 
 اه  ي  ح  أ

 
 ا ف

 
 ك
 
 م  ن  أ

 
" املائدة: م  ج   اس  ا الن  ي  ح  ا أ

ً
دفن اإلنسان ، و 10يعا

                                                           

 .2/135( المغني 1 )
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ا ، بل هو من املنن التي امتّن هللا بهته التراب بعد موته ال يختص بديٍن اوموار 

 
 
  م  على الخلق، قال تعالى: "ث

 
 م  أ

 
  ه  ات

 
 ف
 
 أ

 
. وأخرج الشيخان 09" عبس:    ر  ب  ق

قام لجنازة يهودٍي مرت، فقال أحد  -صلى هللا عليه وسلم- وغيرهما أن النبي

ول هللا، فقال عليه الصالة والسالم: "أليست الصحابة: إنه يهودي يارس

".
ً
 نفسا

فال بأس على السائل أن يقوم بدفن املوتى غير املسلمين وشهود جنازتهم؛ 

شرط أال يشارك في الصلوات واألدعية التي تقال إن كان معه أحٌد، وقد 

(، والذي 3/6) 00صدر قرار املجلس األوربي لإلفتاء والبحوث، تحت رقم: 

از تشييع جنازة األقارب غير املسلمين، وجاء فيه: "وبناًء على ما يقض ي بجو 

سبق ذكر ، فإنه يجوز للمسلم أن يحضر تشييع جنازة والديه أو أحد 

 
ً
أقربائه غير املسلمين، وال حرج في حضور  للمراسم الدينية التي تقام عادة

غيرها و لألموات في الكنائس واملعابد، على أال يشارك في الصلوات والطقوس 

 (1)من األمور الدينية."

وتقييد الجواب باألقارب ليس له معنًى مخصوص، وإنما على حسب السؤال 

 الوارد إلى املجلس.

 وخَلصة املسألة: الجواز. وهللا أعلم.

 

                                                           

 .25( القرارات والفتاوى ص: 1 )
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 التوقيع على إذن حرق جثث املوتى غير املسلمين

 :ورد سؤاٌل إلى هيئة الفتوى في بركطانيا من أحد األطباء، يقول فيه

من األطباء بالعدوى، والعجز الكبير  نتيجة تفش ي الوباء، وإصابة كثيرٍ 

 يطلب مني التوقيع قدليه أنه الحاصل في األطقم الطبية، والذي ترتب ع

على إذن حرق الجثث قبل أن تؤخذ إلى املحرقة، بعد أن كان هذا النوع من 

 على لجنٍة 
ً
بعض ي س ي فأجد نفقد بعينها في املستشفى، ف التوقيع مقصورا

 إلى التوقيع، في ظل حالة الطوارئ التي يعيشها املستشفى 
ً
األحيان مضطرا

 بأن الصيغة املطلوب 
ً
بسبب كثرة املرض ى ونسبة الوفيات منهم، علما

 للطبيعة، فما الحكم في ذل ؟
ً
 التوقيع عليها: أن حرق الجثة ال يسبب فسادا

 الجواب: 

 هو أن حرق الجثة ال يسبب -ي السؤالكما ورد ف- األمر املطلوب التوقيع عليه

 للطبيعة، وليس التوقيع على اإلذن في الحرق من عدمه، فإذا 
ً
 وتلوثا

ً
فسادا

، وال يؤدي إلى انبعاثات 
ً
علم الطبيب السائل أن حرق الجثة ال يسبب تلوثا

ضارٍة بالطبيعة، فال بأس من التوقيع؛ ألن هذا يدخل في باب الشهادة، وهللا 

، وكقول 001كتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه ءاثم قلبه" البقرة:  يقول: "وال ت

: "وأقيموا الشهادة هلل " الطالق: تعالى 
ً
 .0أيضا

وقد صدرت فتوى بجواز ذل  عن املجلس األوربي لإلفتاء والبحوث تحت 

 وال 0/0)  00رقم: 
ً
( جاء فيها: "ولسنا نرى على الطبيب إذا فعل ذل  بأسا
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، فليس من مس
ً
ؤولية املسلم ما يصنعه غير املسلم فيما يرا  ويعتقد  إثما

في خاصة نفسه... فليس من مسؤولية الطبيب ما يقومون بفعله بعد 

توقيعه تل  الشهادة، كمن يبيع العنب لنصرانٍي، فليس عليه أن يسأله إن 

 أم سيأكله."
ً
 (1)كان سيعصر  خمرا

التوقيع في األحوال إذا كانت فتوى املجلس بجواز خَلصة املسألة: أنه و 

، وهذا رأي الهيئة العادية، فإن الجواز في حال تفش ي الوباء أولى وآكد

 .وهللا أعلم

 ما العجز عن تنفيذ الوصية بالدفن في بلد   

 حأن يوصوا بدفنهم في بلدهم األصلي الذي أتوا منه،  عادة املغتربينجرت 
ً
با

 إلى أوطانهم، وفي ظل الظروف الراهنة التي يعيشها الن
ً
يوم اس الواشتياقا

ركة ى إلى تقطع السبل، وانعدام حنتيجة تفش ي هذا الوباء، والذي أد  

 في بعض نفسهاة ول العالم، بل داخل الدولالطيران أو قلتها في معظم د

ر معه تنفيذ األقطار
ّ
 وصية الدفن في األوطان األصلية.، مما يتعذ

( بأن األصل أن يدفن اإلنسان 09/18)أصدر املجلس األوربي فتوى وقد 

حيث يموت، والسنة التعجيل بالدفن قدر اإلمكان، فكيف بالظروف 

قد صح في فالتي يستحيل فيها نقل الجثمان وتنفيذ الوصية؟...  ستثنائيةاال 

 
ً
عن مكان والدته؛ فمن ذل  حديث  األحاديث فضٌل خاٌص ملن مات بعيدا

                                                           

 .222( القرارات والفتاوى ص: 1 )



 الدكتور محمد علي بَلعو  نوازل الوبئة

 

 
60 

فصلى مات رجٌل باملدينة ممن ولد بها، " عبد هللا بن عمرو أنه قال: ن ع

ثم قال: يا ليته مات بغير مولد ،  -صلى هللا عليه وسلم-عليه رسول هللا

قيس له مولد ، قالوا: ولم ذاك يا رسول هللا؟ قال: إن الرجل إذا مات بغير 

 أعلم.وهللا من مولد  إلى منقطع أثر  في الجنة". 

: مسائل في الزكاة والصدقات
ً
 ثالثا

حكم تأخير الزكاة بسبب تحديد سقف السحب النقدي من 

 البنوك بسبب وباء كورونا

 يجةلدول نتلتي تعيشها العديد من افي ظل الظروف االقتصادية الصعبة ا

 من تأثير 
ً
انتشار وباء كورونا، وتقييد حركة سحب األموال من البنوك؛ خوفا

 من 
ً
حركة السحب املستمرة على انهيار االقتصاد بالكلية، مما ألجأ كثيرا

البنوك إلى تحديد الحد األعلى للمبلغ املسموح بسحبه، ووجد كثيٌر من رجال 

 في إخراج الزكاة في وقت
ً
ها، فهل يجوز التأخير بعد حلول األعمال صعوبة

 الحول؟

 الجواب:

من املعلوم أن هللا قد ربط العبادات بأوقاٍت محددٍة ال يجوز تأخير أدائها  

عن وقتها، ووقت الزكاة الواجب إخراجها فيه هو: حلول الحول، ولكن في 

ظل الظروف الراهنة، فال مانع من تأخير إخراج الزكاة عن وقتها، إذا لم يكن 
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ر لإلنسان  عند
ّ
اإلنسان ما يزكد عن تكاليف معيشته ومن يعول، وإذا توف

مبلٌغ بعد اقتطاع نفقته ونفقة من يعول، فالواجب عليه املبادرة بإخراج ما 

ر السيولة البنكية؛ فإن 
ّ
تحت يد ، وكؤجل الباقي إلى حين انتهاء األزمة أو توف

: لشريعة تحت رقمامليسور ال يسقط باملعسور، وبهذا أفتى مجمع فقهاء ا

، وجاء في الفتوى: " ... وأما من كان ما معه من املال النقدي لو أخرج 08811

منه ما عليه من الزكاة وقع في الحرج، ولم يتبق بعد  ما يكفي لإلنفاق على 

 
ً
 في تأخير الزكاة إلى حين ميسرته أخذا

ٌ
نفسه وأسرته باملعروف؛ فله رخصة

بأن وجوب الزكاة على التراخي ال على  -رحمه هللا-بقول اإلمام أبي حنيفة

 (1)الفور..."

 وخَلصة املسألة: الجواز بقدر الحاجة. وهللا أعلم.

 

حكم إخراج الزكاة قبل وقتها، للمساعدة في إغاثة الناس من 

 وباء كورونا

شرط هللا سبحانه لوجوب إخراج الزكاة عدة شروط منها؛ حلول الحول، 

   صاحبه، أي أن املال البالغ للنصاب 
 
ل  في م 

ً
 كامال

ً
 قمركا

ً
ي عاما  

ّ
ال بد وأن يوف

وتحت تصرفه، لتخر ج زكاته في تمام الحول من بلوغ النصاب، وعلى هذا 
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اتفق أهل العلم وأصحاب املذاهب، وهو مسلٌم به في األحوال العادية، 

 والظروف الطبيعية.

تض ي غير أن جمهور الفقهاء أجازوا تعجيلها قبل الحول ملصلحٍة تق

 طبيعية 
ٌ
 ال يمكن دفعها، أو كارثة

ٌ
التعجيل؛ كأن تنزل باملسلمين مجاعة

كالزالزل والبراكين والفيضانات، أو يحل بهم وباٌء كما في وقتنا الحالي؛ فقد 

أل س -رض ي هللا عنه-أن العباس -رض ي هللا عنه-صح عن علي بن أبي طالب

ص لهفي تعجيل زكاته قبل أن  -صلى هللا عليه وسلم-النبي في  تحل، فرخ 

 (1)ذل .

فاألولى باملسلمين ممن تجب عليهم الزكاة أن يبادروا بإخراجها هذه األيام، 

،
ً
فإن هللا تعالى شرع الزكاة للمواساة والتخفيف  حتى ولو كان الحول بعيدا

عن الناس، وزمن انتشار األوبئة هو أولى األزمان بالتضامن والتآزر 

 والتخفيف. وهللا أعلم.

ل الزكاة قبل وقتها لصالح املراكز اإلسَلمية في بلد تعجي

 األقليات

من املعلوم أن غالبية املراكز اإلسالمية في الغرب تقوم على التبرعات، وأنها 

 لتعليق الصالة 
ً
 بدفع الفواتير والضرائب ومرتبات العاملين، ونظرا

ٌ
ملزمة

يه وقوع ب علفيها، وانقطاع الحركة عنها بسبب تفش ي الفايروس، والذي ترت
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إدارات معظم املراكز في ضيٍق شديٍد وتراكم الديون والفواتير؛ بسبب نقص 

أفتى بعض العلماء بجواز إخراج الزكاة تبرعات املصلين ورّواد املساجد، 

وممن أفتى لصالح املراكز، حتى ولو كان اإلخراج قبل حلول الحول، 

نيا، تاء والبحوث بأملالجنة الفتوى التابعة للمجلس األوربي لإلف بالجواز؛

وجاء فيها: " ...وبعد: فبعد أزمة فيروس كورونا وقرار إغالق املساجد واملراكز 

 بقرارات الدولة 
ً
 للناس من العدوى، والتزاما

ً
اإلسالمية في أوربا حماية

ومؤسساتها التي قضت بمنع كل التجمعات، تواجه املراكز اإلسالمية في أوربا 

 كبرى في ت
ً
 مالية

ً
سديد نفقاتها الشهركة ورواتب موظفيها، حيث تعتمد أزمة

بشكٍل رئيٍس على تبرعات املصلين واملترددين عليها، والحال أن التبرعات 

 توقفت بعد إغالقها وما توقفت حاجة املراكز املالية.

ه إلى مسلمي أوربا باملسارعة إلى تعجيل إخراج زكاة مالهم لعامين  لهذا، أتوج 

، وإن لم يحل أو أكثر لصالح امل
ً
راكز اإلسالمية في أوربا، ما بلغ املال نصابا

عليه الحول... واملراكز اإلسالمية في أوربا داخلة في أكثر من مصرٍف من 

مصارف الزكاة؛ كالغارمين، واملؤلفة قلوبهم، وفي سبيل هللا، وقد قرر جمهور 

املصارف  الفقهاء عدم  جواز إخراج الزكاة خارج بلد املزكي؛ إال إذا عدمت

 (1)والحاجات في بلد  فينقلها إلى الخارج..."
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 التصدق بشراء الطعام لصالح األطقم الطبية

 من الشباب املسلم في مدينة برمنجهام باململكة املتحدة 
ٌ
بادر مجموعة

بمبادرة جمع األموال من الناس، وشراء األطعمة واملشروبات لألطقم الطبية 

-كوفيدا )كوروننهمكة في رعاية مرض ى وباء العاملة في مستشفيات املدينة امل

بيان حكم فعلهم، وحث  غصت به املستشفيات، وقد طلبواالذي  (91

 
ً
 .الناس عليه إن كان جائزا

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وبعد:

فإن هللا امتدح عباد  املتصدقين بإطعام الطعام ووصفهم باألبرار، فقال: 

 "إ  
  
 ار  ي  ر  ب  ن  األ

 
 م  ب  ر  ش

 ون 
 
 ن ك

 
ٍس ك

 
 م   ان  أ

 ه  اج  ز 
 
 ا ك

 
 ع  اف

ً
 ي  ي  ورا

ً
 نا

 
 ب  ر  ش

 اد  هللا  ب  ا ع  ه  ب 

ر  ف  ي    ه  ون  ّج 
 
 ي  ج  ف  ا ت

ً
 يرا

 
 وف

 الن  ب   ون 
 
  ر  ذ

 ك  و 
 
 خ

 
 اف

 و  ي   ون 
 
 ك

ً
  ان  ما

 
 و  ط  ت  س  م   ر    ش

ً
 ك  يرا

 
 م  ع  ط

 ون 

 
 
 ع   ام  ع  الط

 
ه  ى ح  ل  و  ك  س  م   ّب 

ً
 و  ت  ك  ينا

ً
 يما

 
 إ  ير س  أ

ً
 م  ن  ا

 
 ا ن

 
 م  ع  ط

 
  هللا   ه  ج  و  ل   م  ك

 
ر  ال

 
م  كد  م   ن

 
 نك

زآًء و    ج 
 

 ال
 
ك

 
 " اإلنسان: ش

ً
صلى -، وأخرج الشيخان وغيرهما أن النبي98-9ورا

 صلى هللا-قال: " اتقوا النار ولو بشّق تمرٍة "، وجعل النبي-هللا عليه وسلم

وغيرهما من اإلطعام من أحب األعمال؛ فقد روى الشيخان  -عليه وسلم

 سأل رسول  -رض ي هللا عنهما-حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص
ً
أن رجال

 -صلى هللا عليه وسلم-هللا
 
: أي اإلسالم خيٌر؟ قال: " تطعم الطعام، وتقرأ

 السالم على من عرفت  ومن لم تعرف ".
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وال ش   أن هذ  املبادرة الطيبة للشباب املسلم في برمنجهام تدخل في هذا 

ي من أعظم القربات إلى هللا، وال سيما في هذا الوقت الذي تشهد الباب ، وه 

 على مدار اليوم والليلة، األمر الذي 
ً
 وانشغاال

ً
فيه األطقم الطبية إنهاكا

ل الناس  يمنعهم من الرجوع إلى بيوتهم لالستراحة وتحضير األكل، وإذا تكف 

 أن املجتمع يقف لهم بهذ  املهمة كان فيه التخفيف واملعونة ما يشعرهم

معهم وكقدر جهدهم ويساندهم، وال سيما أنهم هم خط الدفاع األول في 

 منهم ليس بالقليل قد أصيب بالعدوى، 
ً
التصدي لهذا الوباء، بل إن عددا

 على التصدق 
ً
ومنهم من فقد حياته جراء املرض، وإننا نحث الناس جميعا

ر، فهو أقل ش يٍء نقدمه مق ابل جهودهم الجبارة، لصالح هذا العمل الخّي 

 وهللا من وراء القصد، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

: ما يتعلق بالحّج 
ً
 رابعا

ي وباء كورونا 
ّ

 تعليق الحج في ظل استمرار تفش 

 
ً
هيئة كبار على سالمة املعتمركن وزوار بيت هللا الحرام أصدرت حرصا

فتوى بجواز تعليق العمرة،  أصدرت العلماء باململكة العربية السعودية

، وذل  لوقت من أجل العناية والتعقيموإغالق الحرم املكي لبعض ا

 من انتشار فايروس كورونا.
ً
 على سالمة املعتمركن، ومنعا

ً
 (1)حرصا

 م.0808/فبراير/06كخ: تار  كةفتت دار اإلفتاء املصر أوبهذا 
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 مجمع الفقه اإلسالمي الدولي أصدر وقد 
ً
بشأن تعليق الدخول إلى  بيانا

 
ً
 األراض ي السعودية ألغراض العمرة وزكارة املسجد النبوي الشركف مؤقتا

 جاء فيه:

ه اإلسالمي الدولي بكل اهتماٍم اإلجراءات االستباقية ... وبعد: تابع مجمع الفق

التي أعلنت عنها اململكة العربية السعودية بخصوص فيروس  واالحترازكة

، والتي تتلخص في 
ً
 ألبناء الوطن واملقيمين واملسلمين جميعا

ً
كورونا، حماية

ة النبوي الشركف بصفاملسجد إيقاف دخول املعتمركن والراغبين في زكارة 

 من التعرض للعدوى من هذا الفيروس مؤق
ً
تة، حماية لهم واملواطنين جميعا

عو لذل  يد بعد االنتشار الواسع له في عدد من الدول العربية واإلسالمية...

مجمع الفقه اإلسالمي الدولي إلى االلتزام بكل التعليمات التي يصدرها أولو 

 ، وكحرصوا عليها حرصاألمر املعنيون بهذ  الشؤون امللحة، وأن يلتزمزا بها
ً
ا

...
ً
 (1)شديدا

بجواز تعليق الحج (2)فضيلة األستاذ الدكتور علي القر  داغيأفتى كما 

:
ً
 ملفسدة انتشار الوباء في حال استمرار ، قائال

ً
؛ درءا

ً
 مؤقتا

 أو تحقق غلبة الظن 
ً
 من خالل-"ولكن الراجح هو أنه إذا انتشر الوباء قطعا

جاج أو بعضهم يصيبهم هذا الوباء بسبب أن الح -الخبراء واملختصين

 بمقدار ما تدرأ به املفسدة، وقد 
ً
االزدحام، فيجوز منع العمرة أو الحج مؤقتا
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اتفق الفقهاء على جواز ترك الحج عند خوف الطركق، بل إن االستطاعة 

لن تتحقق إال مع األمن واألمان، ولذل  فإن األمراض الوبائية تعد من 

 على غلبة األعذار املبيحة لتر 
ً
ك الحج والعمرة بشرط أن يكون الخوف قائما

الظن بوجود املرض، أو انتشار  بسبب الحج والعمرة، وأن ذل  يقدر  أهل 

االختصاص من األطباء، وكصدر بشأنه قرار من اململكة العربية السعودية 

 فحينئذ يعود التقدير 
ً
بالنسبة للمنع، وفي حالة إبقاء الحج أو العمرة مفتوحا

 إ
ً
لى الدولة التي ظهر فيها الوباء بمنع حجاجها أو معتمريها من أداء الحج خوفا

من نقل الوباء إلى جموع الحجيج واملعتمركن بناًء على تقدير جهات 

 (1)االختصاص في كل بلٍد."
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 املعامَلتب: مسائل تتعلق املحور الرابع

 (91-كوفيدكورونا )تغير قيمة العمَلت نتيجة وباء 

إلى هيئة الفتوى في بركطانيا سؤاٌل حول طركقة فّض النزاع في استيفاء  ورد

الديون وااللتزامات، نتيجة انخفاض قيمة العملة، بسبب وباء كورونا، وكان 

 الجواب باآلتي:

ال يخفى على املتابع لألحداث أن وباء كورونا قد أثر على حركة االقتصاد 

الكبرى بشكٍل كبيٍر، وتأثرت  ى إلى انكماش اقتصاد الدول العالمي، وأد  

نتيجة لهذ  املتغيرات املتسارعة، األمر الذي سبب  -بطبيعة الحال- العمالت

 بين الناس في تغير قيمة العمالت في سداد الديون وااللتزامات، وكمكن 
ً
نزاعا

 تلخيص املسألة باآلتي:

 ىاختلف الفقهاء في سداد الديون وااللتزامات عند تغير قيمة النقود عل

 أقوال:

القول األول: يجب رد قيمة الدين وااللتزام عند تغير القيمة الشرائية 

للعمالت، وإلى هذا ذهب الدكتور محمد األشقر في بحثه: النقود وتقلب قيمة 

 (1)العملة.
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القول الثاني: يجب رّد الدين بمثله ال بقيمته؛ ألن العمالت الورقية تأخذ 

ضة(، وهو قول مجمع الفقه اإلسالمي حكم النقود املعدنية )الذهب والف

بجدة، حيث جاء في قرار : "العبرة في وفاء الديون بأمثالها، فال يجوز ربط 

 كان مصدرها بمستوى األسعار".
ً
 (1)الديون الثابتة في الذمة أيا

ما ذهب إليه بعض املالكية  وال سيما في هذه النازلة:وأنسب األقوال 

لوس؛ فرأوا أن العبرة بحجم التغير؛ فإذا عندما تكلموا عن تغير قيمة الف

 وجب الرّد 
ً
 رد املقترض املثل، وأما إن كان التغير فاحشا

ً
كان التغير يسيرا

، واألولى بالناس في هذا الظرف العصيب الذي تمرّ به اإلنسانية (2)بالقيمة

أن يتسامحوا ويحلوا نزاعاتهم وخَلفاتهم بالتي هي أحسن، وأن يتعظوا 

ن أيديهم، ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وهللا بما يحصل بي

 تعالى أعلم، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

أخذ القرض الربوي نتيجة الوضع االقتصادي املصاحب 

 لوباء كورونا

ما حكم القرض الربوي بسبب  ورد إلى مجمع فقهاء الشريعة سؤاٌل، يقول:

 ؟الظروف االقتصادية املصاحبة لوباء كورونا

 

                                                           

 .م1388( قرار مجمع الفقه اإلسالمي في دورته الخامسة المنعقدة في الكويت، سنة: 1 )

 .5/123( يراجع حاشية الرهوني على شرح الزرقاني على مختصر خليل 2 )
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 اإلجابة:

" ... فإن االقتراض الربوي ال يترخص فيه إال تحت وطأة الضرورات، وقد 

 بمجمع البحوث اإلسالمية منذ 
ً
استقرت على هذا القرارات املجمعية، بدءا

 بغيرها من القرارات املجمعية األخرى، وقد تنزل الحاجة 9169عام 
ً
، ومرورا

 العامة منزلة الضرورات في إباحة املحظورات.

وتطبيق ذل  على هذ  النازلة يتوقف على التوصيف الدقيق للحالة، هل 

نحن أمام ضرورة لتوفير مطالب حياتية أساسية؟ هل نحن أما ضرورة 

املحافظة على أصل املال والحيلولة بينه وبين السقوط واالنهيار، إن كان 

ى سعاألمر من هذا القبيل أو من ذاك كانت له رخصة على أن تقدر بقدرها وي

 (1)في إزالتها، وإن كان األمر على خالف ذل  كان على أصل املنع."

أعيانهم، يختلف املسألة: أن الحكم يتعلق بآحاد الناس و وخَلصة 

 باختَلف األشخاص وظروفهم.

 احتكار السلع ورفع األسعار زمن الوباء

 بعباد ، حكيم في تشريعاته وأحكامه، حّرم الظلم على 
ٌ

إن هللا تعالى لطيف

، وما يفعله بعض التجار في هذ  األيام من 
ً
نفسه، وجعله بين عباد  محرما

 لحاجة الناس نتيجة الحجر املنزلي، احتكار السلع ورف
ً
ع األسعار، استغالال

، يأثم فاعله، وكجب 
ً
هو من ظلم العباد الذي نهى هللا عنه، وهو محرٌم شرعا

                                                           

 .م2323مارس  22، تاريخ اإلصدار: 81198الموقع الرسمي، رقم الفتوى: ( 1 )
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على الناس مقاطعتهم وإبالغ الجهات الرسمية عنهم، وقد روى اإلمام مسلم 

( 1)قال: " ال يحتكر إال خاطٌئ." -صلى هللا عليه وسلم-في صحيحه أن النبي

كما أن استغالل حاجة الناس برفع األسعار من باب أكل أموال الناس 

ل   اط  م بالب 
 
ك ن  ي  م ب 

 
ك

 
ال و   أم 

 
وا

 
ل
 
ك
 
 تأ

 
ال ؛ لقوله تعالى:   " و 

ً
بالباطل، وهو حراٌم شرعا

: "وال يحل مال امرٍئ مسلٍم -صلى هللا عليه وسلم-، وقول النبي900" البقرة: 

 (2)إال بطيب نفٍس منه."

 ش  أن هذا فعٌل دنيء، وعمٌل رذيٌل، يدخل صاحبه في عداد املفسدين وال 

يه عل-الذي يفسدون في األرض وال يصلحون، قال تعالى على لسان شعيب

السالم: " وكا قوم أوفوا املكيال وامليزان بالقسط وال تبخسوا الناس أشيآءهم 

ير  من ، وأخرج اإلمام أحمد وغ09وال تعثوا في األرض مفسدين " هود: 

قال:  -صلى هللا عليه وسلم- أن النبي -رض ي هللا عنه- حديث معقل بن يسار

 على هللا أن 
ً
غلي عليهم كان حقا "من دخل في ش يٍء من أسعار املسلمين ي 

تجار املسلمين أن يتقوا هللا وال سيما  ىفعل( 3)يقذفه في جهّنم رأسه أسفله."

 يضرب ل
ً
لجشع والظلم وغياب الضمير في بالد الغرب؛ حتى ال يكونوا مثال

ه صلى هللا علي-واإلنسانية، وعليهم أن يضعوا نصب أعينهم حديث النبي

 إال من اتقى هللا وبّر وصدق"-وسلم
ً
 (4): "إن التجار يبعثون يوم القيامة فّجارا

                                                           

 .1235رقم الحديث: ( أخرجه مسلم في صحيحه، 1 )

 .23112( أخرجه اإلمام أحمد في مسنده، رقم الحديث: 2 )

 .239191( أخرجه أحمد في مسند، رقم: 3 )

 .1213( أخرجه الترمذي في سننه، رقم الحديث: 4 )
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 : مسائل متفرقةاملحور الخامس

 النتقال العدوى، أو لتمام فاعلية الكمامة 
ً
حلق اللحى تجنبا

 تقديم الرعاية الصحية عند

اختلف العلماء في حكم إعفاء اللحى ما بين مجيٍز ومانٍع ومتوسٍط، وليس 

هذا محّل مناقشة الخالف، وفي ظل النازلة التي نعيشها اليوم، والحال أنه 

 من الناس عن حكم حلق اللحى ملنع انتقال العدوى، 
ٌ
 كثيرة

ٌ
قد وردت أسئلة

اولة التمركض واملداوة، بحيث يمكن لبسلها أو لتمام فاعلية الكمامة عند مز 

بشكٍل مضبوٍط، وقد أصدر مجمع فقهاء الشريعة بأمرككا فتوى عن حكم 

أي املجمع  –، يقول فيها: " وتوجيه أمجا 08811املسألة تحت رقم: 

 
ً
أنه لهذ  الحاجة، وعند عدم وجود كمامات بديلٍة بنفس الكفاءة  -اختصارا

ز ارتكاب ما يحصل به املقصود من التقصير ال تستلزم حلق اللحى، فيجو 

الشديد، فإن لم يحصل به، فيترك العثنون) ما نبت على الذقن ( كما أشير 

 
ً
على بعض األطباء، فإن لم يحصل به، فيجوز حلق اللحية عندها تعظيما

 للضرر عن النفس والغير."
ً
 (1)لصيانة األنفس، ومنعا

                                                           

 .م2323مارس  29الموقع الرسمي للمجمع، تاريخ الفتوى: ( 1 )
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 ذلك. وهللا أعلم. وخَلصة الجواب: الجواز إذا اقتض ى األمر 

 االلتزام بالحجر املنزلي في ظل تفش ي وباء كورونا

اتفقت كلمة األطباء واملختصين على أن التزام الناس بيوتهم، وعدم الخروج 

منها من أسباب التخفيف من انتشار الوباء، كما ثبت لديهم سرعة تفش ي 

 صاملرض، وأنه يمكن أن ينتقل باللمس أو االحتكاك املباشر بالشخ

 للفايروس وال تظهر عليه 
ً
املصاب، كما أن اإلنسان يمكن أن يكون حامال

األعراض إال بعد فترة. وانتقال اإلنسان وحركته ونشاطه في فترة حضانة 

الفايروس يعّر ض حياة الناس للخطر، ويساعد على تفش ي الفايروس بشكل 

 مباشٍر، وعليه:

 على اإلنسان أن يمكث في ب
ً
 شرعيا

ً
يته، وال يخرج منه إال فيجب وجوبا

للضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة؛ كأن يذهب إلى العمل، أو من 

أجل قضاء حاجات البيت، أو موعٍد طبٍي أو غيرها من األمور التي ال بد من 

قضائها، وفي حالة اضطرار اإلنسان للخروج، فإنه يجب عليه اتباع 

ات املختصة؛ فالنفس اإلنسانية اإلرشادات الصحية املعلنة من قبل الجه

، والحفاظ عليها من مقاصد الشرع الحنيف، والبقاءاإلنسان  في 
ٌ
لها حرمة

ن   م  بيته مساهمة منه في إحياء نفسه واإلبقاء عليها، وهللا تعالى يقول: " و 

 " املائدة: 
ً
يعا م 

اس  ج  ا الن  ي  ح 
 
ا أ م  ن 

 
أ
 
ك

 
ا ف اه  ي  ح 

 
 ، والخروج بغير حاجٍة في991أ

 
 
وا ق 

 
ل
 
 ت

 
ال زمن انتشار األوبئة فيه تعركٌض النفس للهالك، وهللا تعالى يقول: " و 
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وا إن  هللا  ي   ن  س 
ح 

 
ة  وأ

 
ك

 
ل م  إلى الته 

 
يك د 

ي 
 
 ح  بأ

  
ين  " البقرة: ح  ب  امل ن  ، وصح 919س 

في الحديث الذي أخرجه الحاكم وغير  أنه  -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي

 وال ضرار، من ضاّر هللا ضار  هللا، ومن شاق  شاق  هللا عليه." قال: " ال ضرر 

وكنبغي على اإلنسان حين التزامه الحجر املنزلي أن يصبر نفسه، وكبشرها 

باملوعودات الربانية، والرحمات اإللهية، فقد أخرج اإلمام أحمد وغير  أن 

في  فيمكث قال: " ليس من رجٍل يقع الطاعون؛ -صلى هللا عليه وسلم-النبي

 يعلم أنه ال يصيبه إال ما كتب هللا له؛ إال كان له مثل 
ً
 محتسبا

ً
بيته صابرا

 أجر الشهيد."

املسألة: يجب على اإلنسان التزام البيت إال لضرورة تستدعي خَلصة 

 أعلم.وهللا خروجه. 

 استخدام الخمر كمعقم

ما حكم استخدام الخمر  ورد سؤال إلى مجمع فقهاء الشريعة بأمرككا ونصه:

أو املشروبات الكحولية كمعقٍم في ضوء قلة توفر املعقمات في األسواق 

 اجة إليها؟وشدة الح

 الجواب:

"... فاستخدام الخمر واملشروبات الكحولية كمعقٍم ال يجوز وال يصار إليه 

 عنها من 
ً
إال في حال الضرورة القصوى؛ وذل  لوجود البدائل املباحة عوضا
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الصابون بأنواعه ومعقمات اليد الكحولية وبعض مواد التنظيف 

 يريا.الكيميائية التي تعرف بتقتل الفايروسات والبكت

 (1)وعليه، ال يجوز بيع الخمر وشراؤها لهذا الغرض..."

 .وخَلصة الجواب: الحرمة إال في حال الضرورة. وهللا أعلم

 االستشهاد باآليات القرآنية على فايروس كورونا

 إلى دار اإلفتاء األردنية، ونصه: ورد سؤاٌل 

ة على قرآنيما حكم تفسير القرآن الكركم بغير علم، واالستشهاد باآليات ال

فايروس كورونا، وإثارة ذل  بين الناس من خالل وسائل التواصل 

 لهذا الفايروس، 
ً
االجتماعي، حيث يجعل بعضهم لفظ "الناقور" اسما

وبعضهم يجعل قول هللا سبحانه "عليها تسعة عشر" إشارة إلى اسم 

 ؟91-الفايروس كوفيد

 الجواب:

مادمثل هذ  األقوال الباطلة في "... وعليه، فال يجوز ألحٍد من الناس اعت 

التفسير، أو تنزيلها على ما قد يحصل من أمراض وابتالءات، وال يجوز 

                                                           

 .م2323مارس  93إلصدار: ، تاريخ ا81152الموقع الرسمي، رقم الفتوى: ( 1 )
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تروكجها على وسائل التواصل االجتماعي، بل ينبغي التحذير منها وبيان 

 (1)بطالنها، وما قد تؤدي إليه من التغركر بالناس والفتنة في الدين والعقل."

 

 ينة لم تسجل بها إصابات بكورناالذهاب إلى املسجد في مد

لم يعلن في مدينتي حتى اآلن عن تسجيل إصابات بفايروس كورونا، ولم 

يصدر قرار إغالق مسجدنا، وقد يكون هناك مصابون دون ظهور أعراض 

 عليهم، فهل أمتنع عن الذهاب إلى املسجد في هذ  الحالة؟

 الجواب:

الصحية في مدينت ، فإذا األصل هو االلتزام بقرار السلطات واملنظمات 

كانت حركة الحياة طبيعية ولم تسجل إصابات ولم يصدر قرار بمنع 

التجمعات، فال حرج علي  في الذهاب إلى املسجد، وعلي  أن تتابع 

املنظمات الصحية في بلدك، فإذا منعت التجمعات تلزم بيت  وتؤدي 

 والصلوات الخمس جماعة مع أهل بي
ً
 (2)ت .صالت  فيه: الجمعة ظهرا

 

 

                                                           

 .م2323مارس  25، تاريخ الفتوى: 9525الموقع الرسمي، رقم الفتوى: ( 1 )

 .م2323مارس 28-25( الدورة الطارئة للمجلس 2/93فتوى المجلس الوربي رقم: ) ( 2 )
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 ر واالشمئزاز من املصابين بوباء كوروناحكم التنمُّ 

 ورد سؤال إلى املجلس األوربي لإلفتاء والبحوث، ونصه:

 ما حكم التنمر واالشمئزاز من املصابين بالكورونا وذويهم؟

 الجواب:

 التنمر أو االشمئزاز من شخص مصاب بالكورونا أو بأي بلية  
ً
ال يجوز شرعا

بلية ما هو إال مبتلًى ومكروب، فإن رأيت وقد عافاك هللا أخرى، واملصاب بال

من هذ  البلية فما علي  إال أن تحمد هللا تعالى... وهناك فرٌق بين التوقي 

املطلوب عند نازلة الوباء في مجال مخالطة الناس وتغير سلوك املرء تجا  

الرجل املصاب، فالطبيب الذي يعالج مثل هذا املركض يتخذ اإلجراءات 

الوقائية كلها عندما يقترب من املركض للفحص والعالج، لكنه ال يستقبحه 

وال يتسخط عليه، وهكذا يجب أن يكون سلوك املرء تجا  املصاب، فهو إن 

لم يستطع مساعدته، فعلى األقل يدعو له بالشفاء وكخاطبه لطٍف وإكراٍم، 

 (1).وكدخل عليه السرور ولو ببسط الوجه وانشراح الصدر عند اللقاء

 

 

                                                           

 .م2323مارس  28-25( الدورة الطارئة للمجلس: 11/93فتوى رقم: ) ( 1 )
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 برفع البَلء في ظل 
ً
اجتما  الناس للصَلة والدعاء جماعة

 تفش ي الوباء

إن واجب الوقت في هذ  األيام التزام الناس بيوتهم، والسعي إلى األخذ 

باألسباب في منع انتشار الوباء، أما ما يفعله بعض الناس من أتباع بعض 

 
ً
؛ كصالة الفرق من االجتماع على الذكر أو صالة بعض النوافل جماعة

 إذ فيه تعركٌض للنفس لخطرٍ محقٍق مع سرعة 
ً
، فهو حراٌم شرعا

ً
الحاجة مثال

انتشار الوباء، وهذا ثابٌت باألدلة الطبية املتواترة، فإذا كان الفقهاء منعوا 

 من تفش ي املرض، فإن منع االجتماع 
ً
من إقامة الجمعة والجماعات؛ خوفا

واإلنسان الذي يخرج من بيته دون إلقامة النوافل واألدعية من باب أولى، 

 لنفسه أو 
ً
 لألوبئة واألمراض، يخش ى عليه أن يكون قاتال

ً
حاجة متعرضا

 في قتلها على األقل، وهللا سبحانه يقول: "و  
ً
 متسببا

 
 ال

 
 ت  ق   ت

 
 ل

 
  وا

 
 س  نف  أ

 
 هللا   ن  إ   م  ك

 
 
 ب   ان  ك

 
 " النساء: ح  ر   م  ك

ً
 ، فيلحقه بذل  اإلثم الشديد.01يما

ى هذا الكالم منع الدعاء، بل "الدعاء هو العبادة" كما صح عن وليس معن

ما أخرجه الترمذي وغير ، وهو من أعظم في -صلى هللا عليه وسلم- النبي

الطاعات، وأسمى القربات إلى هللا تعالى، وإنما املراد منع ما يفعله بعض 

رق من االجتماع على الدعاء أو قراءة القرآن أو الصالة بن ع ية رفالناس والف 

:  فليس الدعاء برفع  الوباء ممنوًعا، -رحمه هللا-البالء، يقول اإلمام ابن حجر

، وإنما االجتماع له كما في 
ً
 للمقدور من حيث هو أصال

ً
وال مصادما
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 حدثت في الطاعون الكبير سنة: 
ٌ
؛ فبدعة هـ بدمشق ... وخرج  831االستسقاء 

. فدع  الناس إلى الصحراء ومعظم  أكابر  البلد 
م الطاعون 

 
وا واستغاثوا، فعظ

.
 

هم أخف ، وكان قبل  دعائ  ر 
 
ث
 
 بعد ذل ، وك

ل  الطاعون  بالقاهرة في  ثم علق ابن حجٍر: ووقع هذا في زماننا، حين وقع أو 

ر سنة:  08
 
هـ، فكان عدد  من يموت  بها دون األربعين،  011من شهر ربيع اآلخ

ودي فيهم فخرجوا إلى الصحراء في الرابع من شهر جما
 
دى األولى، بعد أن ن

، ثم 
ً
بصيام ثالثة أياٍم، كما في االستسقاء، واجتمعوا، ودعوا، وأقاموا ساعة

رجعوا، فما انسلخ الشهر حتى صار عدد  من يموت في كل يوٍم بالقاهرة فوق 

 األلف، ثم تزايد.

 
ّ

وعلى هذا، اتفقت فتوى معظم الهيئات واملؤسسات املعنية، في حث

التزام البيوت، وعدم الخروج منها إال للضرورة أو الحاجة التي الناس على 

 تنزل منزلة الضرورة. وهللا تعالى أعلى وأعلم.

 املصافحة واملعانقة زمن األوبئة

 ورد إلى هيئة الفتوى في بركطانيا سؤاٌل، ونصه:

من عادة املسلمين في بركطانيا التعانق واملصافحة عن اللقاء، فهل يجوز 

إلى مصافحته حسب  يد  إذا بادر شخٌص  يمتنع عن مّد  للمسلم أن 

 التعليمات الصحية في ظل تفش ي وباء كورونا؟
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 الجواب:

الواجب على املسلم أن يحافظ على نفسه، وال يلقي بها في مواطن إن 

الهالك، وال ش  أن املصافحة واملعانقة في ظل تفش ي وباء كورونا لها مخاطر 

 
ٌ
فينبغي عليه أن يعتذر  ص،، ومن أسباب انتقال العدوى بين األشخاعديدة

 بلطٍف وأدٍب. ة من يبادر إلى ذل عن مصافح

وقد أصدر املجلس األوربي لإلفتاء والبحوث فتوى بهذ  الخصوص، تحت 

 النتقال 99/18رقم: ) 
ً
(، جاء فيها: "... وأما إذا كانت املصافحة واملعانقة سببا

العدوى، وهذا ما أكد  األطباء وأهل االختصاص، فإن املصافحة واملعانقة 

 للقواعد الشرعية املقررة..."تص
ً
 ير محرمة

املحافظة على الصحة وقطع أسباب العدوى آكد أن املسألة: وخَلصة 

 وأولى.

 األولى بالتقديم في العَلج عند التزاحم

 من أحد األطباء، ونصه: ورد إلى املجلس األوربي سؤاٌل 

ماذا نفعل نحن األطباء املسلمون في ظل كثرة املرض ى وقلة أجهزة التنفس 

: عندما نكون أمام مركضين: األول: يرجى شفاؤ ، والث
ً
: من انيالصناعي؟ مثال

 الصعب شفاؤ  لتدهور حالته الصحية.
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 الجواب: 

على األطباء االلتزام بالنظم واللوائح الطبية في املشافي التي يعملون بها، فإن 

  
ّ
موا املعايير الطبية واألخالقية واإلنسانية، وال وكل األمر إليهم، عليهم أن يحك

 ي   جهزة عن مركٍض األ يجوز نزع 
 
أما إذا جاء بعد ،  ج بها، لصالح مركٍض عال

 بين مركضين بحيث لم ي
ً
عد له مجال إال اختيار أحدهما، كان الطبيب حائرا

 من شفائه، ومن يحتاج إلى اإلسعاف ف
ً
يقدم األسبق إال إن كان ميؤوسا

الطبي العاجل على من تسمح حالته بالتأخير، ومن يرجى شفاؤ  على من ال 

 (1)يرجى، وذل  بغلبة الظن والتقدير الطبي.

 ة عن موت شخص  بسبب العدوى املسؤولي

-09من األسئلة الهامة التي أجاب عنها املجلس األوربي في دورته الطارئة 

 ، وهي: 96/18م، تحت رقم: 0808مارس 00

 بفيروس كورونا، ونقلت  العدوى لغيري، فهل يعد 
ً
لو ثبت أني كنت مصابا

؟
ً
 في قتٍل، أو قتٍل خطأ، وما الذي يجب علّي شرعا

ً
 شروعا

 :الجواب

يجب على اإلنسان أن يأخذ جميع التدابير التي يجب اتخاذها للحفاظ على  

نفسه واآلخركن، فإذا كان اإلنسان يعرف أنه مصاٌب بالفايروس فيجب عليه 

                                                           

 .م2323مارس  28-25الدورة الطارئة: ، 18/93رقم الفتوى: ( 1 )
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 أمام هللا تعالى... وقد أفتى فقهاء 
ً
 محاسبا

ً
أن يبتعد عن الناس وإال يكون آثما

لف الحجر في أيام الحنفية في شخص مصاٍب بالطاعون وهو يعلم وقد خا

ب وتجب  الطاعون فسافر ونقل العدوى لشخٍص آخر فمات، أنه قتٌل بالتسب 

الدية على العاقلة، أما إذا أخذ املصاب باالحتياطات الطبية الالزمة لعدم 

نقل العدوى لغير ، ورغم ذل  انتقلت وأدت إلى موت شخص فال ش يء 

 عليه؛ لقوله تعالى: " و  
 
 ع   س  ي  ل

 
 ي  ل

 
 يم  اٌح ف  ن  ج   م  ك

 
 ا أ

 
 خ

 
 ط
 
 أ
 
  ه  م ب  ت

 و 
 
 ن م  ك  ل

 
 ت  د  م  ع  ا ت

 
 
 ق
 
 وب  ل

 
 و   م  ك

 
  هللا   ان  ك

 
 ر  ف  غ

ً
 " األحزاب: ح  ورا

ً
 .9يما

 األنسب للرقية من وباء كوروناكيفية ال

ما  األبدان متىهللا تبارك وتعالى كتابه العزكز شفاء ألمراض األرواح و أنز 

أخلص العبد النية وأحسن القصد، وفي ظل انتشار األوبئة واألمراض 

يحرص كثيٌر من الناس على التماس الرقية الشرعية، األمر الذي ربما يتسبب 

نصح بهفي كثيرٍ من األضرار وال سيما مع هذ  الناز   الباب: في هذا لة، فالذي ي 

  خاطئة التي علقت بالرقية يحذر الناس من التقاليد واملمارسات الأن

 الشرعية.

  يحسن اإلنسان التوكل على هللا باالنتفاع واالستشفاء بكتابه الكركم.أن 

  يحذر من املخادعين من الرقاة، والذين ال هّم لهم إال جمع املال.أن 

  راءات واإلرشادات الطبية، وأال يتساهل في االختالط باإلجالتقّيد

 واالحتكاك باألشخاص.
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  الشرعية دعاٌء وتضرٌع إلى هللا السميع العليم، واألصل فيها أن الرقية

 في أوقات األوبئة واألمراض.
ً
 أعلم.وهللا  1يقوم بها اإلنسان لنفسه خاصة

 

  لحجر الصحيحكم من لم يلتزم با

على من أصيب بالفايروس أن يلتزم الحجر الصحي، وال يخرج منه اجب الو 

بهذا و  فإنه آثٌم. إال بإذٍن طبٍي، وإذا لم يلتزم اإلنسان بالتعليمات الطبية

القول أصدر مجلس الفتوى في اإلمارات العربية املتحدة فتاو  القاضية 

 أعلم.وهللا  بالتحركم واإلثم في حق من لم يلتزم الحجر الصحي.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ) 1( تراجع فتوى المجلس الوربي لإلفتاء والبحوث، رقم: 03/21.
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 الخاتمة

 الضراعة إلى الحّي  
 

الذي ال يموت، بأن  في ختام هذ  الورقات، أرفع أكف

يدفع البالء عن العاملين، وكرفع الوباء عن الناس أجمعين، ويشفي املرض ى 

 لوجهه واملصابين، وأن يتقبل هذ  الجهد من الجميع، وكج
ً
عله خالصا

 الكركم، إنه سميٌع مجيٌب.

كما أطلب من القارئ الكركم أن يعذر كاتبه على ما ورد في الثنايا من سهٍو 

أو نقٍص أو نسياٍن أو تقصيٍر، فالظرف عصيٌب، والناس في حاجٍة ماسٍة 

ت بهم، وأجوبٍة عن املصائب التي وقعت على 
 
ملعرفة أحكام النوزل التي حل

 االتصال بأهل العلم للفتوى والسؤال، رؤوسهم، وال 
ً
 يتيّسر لهم جميعا

ها تخفف عنهم ما هم فيه. 
ّ
تها، عل

ّ
فكانت هذ  املحاولة السريعة على عال

وهللا وحد  املطلع على السرائر وخفايا الضمائر، إليه أجأر، وعليه أتوكل 

 وبه أستنصر...

 وال تسأ
ً
 أذكره       فظّن خيرا

ُ
 ل عن السببفكان ما كان مما لست

يق، أكثر في التحقيق والتدق بتيسير هللا، ثانيٍة  طبعٍة جاٍر على إنهاء العمل و 

وأشمل في النوازل واملسائل. وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين، وصلى 

 هللا وسلم وبارك على سيدنا محمٍد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 فهرس املوضوعات

 رقم الصفحة املوضو 

 املقدمة

 ة النوازل، وضوابط االجتهاد فيها.ماهي املحور األول:

 وصف املرض بالوباء.

 ضرورة االجتهاد في النوازل.

 الضوابط الحاكمة لنوازل األوبئة.

 مسائل تتعلق بالعقيدة. املحور الثاني:

 التوكل على هللا.و التوفيق بين العدوى املرضية 

 عدوى املرض.

 والجانب العقدي. (91-كوفيدكورونا )

 والغضب اإللهي. (91-كوفيدكورونا )

 حكم تسمية الوباء بامللعون 

 الدعاء لغير املسلمين بالشفاء.

 مسائل العبادات. املحور الثالث:

 أوال: املسائل املتعلقة بالصالة.
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-)كوفيد  الجمع بين الصالتين في ظل نازلة وباء كورونا

91) 

 بين الصالتين لألطقم الطبية؟الجمع 

 إغالق املساجد، وتعليق الجمعة والجماعة.

 ق املساجد.ما تقوم به الشعيرة عند إغال 

 الفصل بين املصلين خوف انتشار العدوى.

 كيفية األذان حال تعليق الجماعة.

 صالة الجمعة في البيوت.حكم 

 تراض ي.فاإلمام اال 

 .كورونا دعاء القنوت في الصلوات لدفع بالء

: الجنائز وما يتعلق بها.
ً
 ثانيا

-كوفيدبكورونا )إطالق وصف "شهيد" على من يموت 

91) 

 ودفنه والصالة عليه في ظل تفش ي الوباء. تجهيز امليت

 صالة الغائب على املوتى بسبب الوباء.

 شهود جنازة غير املسلمين ودفنهم.

 حرق جثث املوتى غير املسلمين.إذن التوقيع على 

 عن تنفيذ الوصية بالدفن في بلٍد ما.العجز 

: مسائل في الزكاة والصدقات.لثثا
ً
 ا
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حكم تأخير الزكاة بسبب تحديد سقف السحب 

 بسبب كورونا

 وقتها. إخراج الزكاة قبلحكم 

تعجيل الزكاة قبل وقتها لصالح املراكز اإلسالمية في 

 أوربا.

 التصدق بشراء الطعام لألطقم الطبية.

: ما يتعلق بالحّج 
ً
 رابعا

 تعليق الحج في ظل استمرار تفش ي الوباء.

 مسائل تتعلق باملعامالت. املحور الرابع:

 (91-كوفيدكورونا )تغير قيمة العمالت نتيجة وباء 

ض الربوي نتيجة الوضع االقتصادي أخذ القر 

 املصاحب لكورونا

 احتكار السلع ورفع األسعار زمن األوبئة.

 مسائل متفرقة. املحور الخامس:

 لتمام فاعلية الكمامة الطبية حلق اللحى

 االلتزام بالحجر املنزلي.

 استخدام الخمر كمعقم

 االستشهاد باآليات القرآنية على فايروس كورونا
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ت اباالذهاب إلى املسجد في مدينة لم تسجل بها إص

                                                             بكورنا

 حكم التنمر واالشمئزاز من املصابين بوباء كورونا

 برفع البالء 
ً
 اجتماع الناس للصالة والدعاء جماعة

 املصافحة واملعانقة زمن األوبئة

 األولى بالتقديم في العالج عند التزاحم

 املسؤولية عن موت شخٍص بسبب العدوى 

 األنسب للرقيةالكيفية 

 من لم يلتزم بالحجر الصحيكم ح

 الخاتمة.

 فهرس املوضوعات.
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