
كلمة العدد

ن الرَِّحيم ِ الرَّحمْ م اللَّ بسمْ
الحمد هلل، والصاة والس��ام على س��يدنا وموالنا رسول اهلل، وعلى آلِه وصحبه وَمْن 

وااله، وبعد:
فقد خلَّف انتش��ار فيروس كورونا المس��تجد )COVID-19( آثاًرا غير مسبوقة يف 
مجاالت الحياة البشرية كافة، مما جعل األمة اإلنسانية تعيش ظروًفا استثنائية انعكست 
سلًبا على الواقع بتغيير كثير من مظاهر الحياة المعتادة والمألوفة، وعلى رأسها العبادات 
والش��عائر الدينية لدى المسلمين والتي يشرتط فيها االجتماع كصالة الجماعة والُجمع 

واألعياد والعمرة والحج... إلخ.
نعم، لقد استجدت بسبب هذه الجائحة مسائل شرعية مهمة يف العبادات والمعامالت 
واألحوال الش��خصية تحتاج إلى اجتهاد خاص يراعي ظروف هذه الحالة االس��تثنائية، 
ويعمل على بيان األحكام الش��رعيَّة المناسبة لها بما يساعد المجتمعات على المواجهة 
الحكيم��ة لهذا الوباء، وبما يوجه الفرد المس��لم نحو صياغة برنامجه اليومي وفق منهج 

رشيد حتى يحافظ على حياته وصحته دون مخاطرة أو تفريط.
ولذا قامت دار اإلفتاء المصرية مش��اركة مع مؤسس��ات الدول��ة المصرية يف مواجهة 
آث��ار وتداعيات ه��ذه الجائحة من خالل التوجيه العلمي ونش��ر الوع��ي وبيان األحكام 



الش��رعيَّة للمسائل والنوازل المستجدة والمتنوعة حولها، وفق اجتهاد تجديدي، صادر 
من أهله، وواقع يف محله، ومنضبط بالمنهج العلمي الصحيح الذي اتبعه علماء األمة يف 

مواجهة األوبئة والمخاطر عرب العصور.
وم��ن أبرز س��مات ه��ذه المنهجي��ة المتبع��ة يف التعامل م��ع المس��تجدات والنوازل 

المعاصرة:
)أ( االنط��الق م��ن مرونة الفقه اإلس��المي التي تثبت تجدده المس��تمر وعدم جموده 
من خالل قدرته على اس��تيعاب الحوادث الطارئة ومواجهة القضايا الجديدة وإعطائها 
حكًم��ا ش��رعيًّا وفق القواع��د العامة والمقاص��د الكلية، وه��و ما أكده اإلمام الش��اطبي 
)ت: 790ه�( حيث ذهب إلى أن النصوص الشرعية وإن لم تتناول كل جزئية على حدة 
بالن��ص على حكمها، إال أهنا أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعداًدا ال تنحصر، 

وال بد من تحقيق المناط بالنسبة إلى كل ناظر وحاكم ومفٍت)1(.
)ب( مراع��اة الحقائق والمعارف التي يقررها أهل الخ��ربة واالختصاص؛ باعتبارها 
مفيدة وضرورية للفقيه يف اإلحاطة بالواقع مما يس��اعده وبش��كل مباشر يف الوصول إلى 
الحكم الش��رعي للمس��ألة باطمئنان، وال يجعله يضع عدًدا من االحتماالت لهذا الواقع 
يف حالة عدم وقوفه على تصور واضح للمستجدة، ومن َثمَّ تأيت معالجة الفقيه المتضمنة 
للحكم الش��رعي تابعة لهذه االحتماالت، األمر الذي يؤدي إلى عدم حس��م المسألة يف 

َكثيٍر من الحاالت.
فعن��د النظر يف مس��ائل العبادات الت��ي تتطلب اجتماع الناس وحش��د األعداد الكبيرة 
كالعم��رة والح��ج وص��الة الجماع��ة والجمع��ة والعيدي��ن وص��الة الجن��ازة والرتاويح 
ومجال��س الذك��ر وصلة األرحام ت��م تقرير توق��ف هذه العب��ادات بصورهت��ا الجماعيَّة 
��ة بص��ورة مؤقتة؛ مراع��اة لإلجراءات االحرتازي��ة والوقائي��ة المبنية على ما  دون الفرديَّ
قرره أهل االختصاص يف َبياِن طبيعة هذه الجائحة من س��رعة انتش��ار هذا الفيروس عن 
طريق العدوى بين األش��خاص خاصة يف حالة المخالطة ومالمس��ة المرضى واألسطح 
المحيطة هبم دون مراعاة وس��ائل الوقاية وتدابير النظافة، وأن مدة حضانة الجس��م لهذا 

)1( ينظر: الموافقات يف أصول الشريعة، ط: دار المعرفة )4/ 90 وما بعدها(.



الفي��روس تص��ل إلى عدة أيام، يكون اإلنس��ان خالله��ا حاماًل لهذا الفي��روس ومصدًرا 
النتقاله لآلخرين، سواء ظهرت عليه أعراض اإلصابة، أو لم تظهر عليه أعراضه أصاًل.
)ج( مراع��اة الف��وارق بي��ن األح��كام الش��رعية المس��تقرة وبي��ن األحكام الش��رعية 
االس��تثنائية التي تأيت على خالف األص��ل، وُتَعدُّ أحوااًل عارضة لها ظروفها وأس��باهبا، 
ويف ذلك يقول العز بن عبد الس��الم: »وق��د يجوز يف حال االضطرار ما ال يجوز يف حال 

االختيار«)1(.
وال تخفى أهمية هذا الُبعد يف فهم القواعد الش��رعيَّة بطريقة صحيحة ترش��د المسلم 
إلى س��مات التعامل الرش��يد يف سائر ش��ؤونه ومجريات حياته، سواء كانت يف الظروف 
الطبيعية المعتادة، أو يف المراحل االستثنائية، وهو يف أيهما إنسان نافع وصالح يبني ذاته 

ن شخصيته بإيجابية بما ينفع مجتمعه ووطنه. ويكوِّ
ويف هذا الس��ياق نطالع يف هذا العدد الثالث واألربعين من مجلة دار اإلفتاء المصرية 

ثالثة أبحاث مهمة:
م، مفت��ي الديار المصرية، وهو تح��ت عنوان: "فقه   أوله��ا: لفضيلة أ.د/ ش��وقي عالَّ
نت مباحثه  الط��وارئ: معال��م فقه ما بعد جائحة فيروس كورونا المس��تجد"، وق��د تضمَّ
وموضوعات��ه رس��م إطار ع��ام لفقه الط��وارئ من خالل بي��ان حكمه التكليف��ي والجهة 
المنوط��ة به مع ذكر جمل��ة من المراحل والقواعد واألص��ول الضابطة التي يحتاج إليها 

الفقيه يف التعامل مع الطوارئ والجوائح.
والث��اين: للدكتور/ مرزوق فتحي عيد تحت عنوان: "أحكام أثر وباء فيروس كورونا 
عل��ى العب��ادات- دراس��ة فقهية"، حي��ث تضمنت مباحث��ه وموضوعاته آثار ه��ذا الوباء 
يف جان��ب العب��ادات وأحكامه��ا التكليفية، وبيان م��دى تأثير األوبئ��ة العامة على بعض 

العبادات بالتغيير أو بالتعليق أو باإلسقاط أو بالتشريع ألجلها كقنوت النوازل.
وُيحلل البح��ث الثالث فتاوى دار اإلفتاء المصرية الخاص��ة بالجائحة تحت عنوان: 
"فت��اوى دار اإلفتاء المصرية المتعلقة بفيروس كورونا المس��تجد –دراس��ة تحليلية"، 
للباح��ث/ مصطفى حس��ن أحمد، حيث أب��رز البحث جوانب هذه الفت��اوى ومراحلها 

)1( قواعد األحكام يف مصالح األنام )1/ 87(.



ومداخلها، وكش��ف عن مستنداهتا الش��رعيَّة والعلمية وفق المناهج والقواعد األصولية 
والفقهي��ة المقررة لدى أهل االجتهاد والفتوى، مع تصحيٍح للمفاهيم المغلوطة المثارة 

من أهل التطرف، وتوضيٍح للدوائر المتقاطعة بين العلوم الكونية والعلوم الشرعية.

ويف اخلتام نسأل اهلل تعاىل اتلوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني.

د/ مجدي محمد عاشور
المستشار األكاديمي لفضيلة مفتي الجمهورية

وأمين الفتوى بدار اإلفتاء المصرية


