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املقدمة

الحم��د هلل ال��ذي إذا اْس��ُتكفي بعزته كفى، وإذا اْسُتش��في بكلمته َش��فى، وإذا ُس��ئل 
بواس��ع رحمته عفا، وأصلي وأسلم على س��يدنا محمد النبي المصطفى، صالة تنشرح 

هبا الصدور، وهتون هبا األمور، وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين.
ا بعد... أمَّ

فه��ذا البحث يتناول نازل��ة حلت بالعالم، وعمَّ أثرها كل مكان، لم ترتك س��هاًل وال 
جباًل، أثرت يف كل شيء حتى غدا الجميع يتكلم عن عالم مختلف بعد رفع هذا الوباء 
-عج��ل اهلل برفعه-، وق��د ترك وباء كورونا أث��ًرا ال ينكر فيما يتعلق بعبادات المس��لم، 
والقربات التي يتقرب هبا إلى اهلل، س��واء كان بتأكيد إيجاب، أو تأكيد اس��تحباب بعض 
العب��ادات، فيجع��ل ما هو واجب أوجب، وما هو مس��تحب أش��د اس��تحباًبا، أو غيَّر يف 
أداء بع��ض العبادات وهيئاهتا، أو أس��قط بعض العبادات، أو ُش��رع م��ن أجله عبادات، 
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وسوف أتتبع هذا األثر، وقد سميته )أثر وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على 
العبادات دراسة فقهية(.

د/ مرزوق فتيح عيد حسني
أهمية البحث:

يمكن تلخيص أهمية البحث يف النقاط التالية:
1- دراس��ة نازل��ة أثرت يف بع��ض العبادات الت��ي يتقرب هبا الناس ل��رب العالمين، 

وبيان الحكم الشرعي يف مسائلها.
)- إب��راز عناية الفقه والفقه��اء بكل ما يتعرض له الناس يف حياهت��م الطبعية، وفيما 
يط��رأ عليهم من ظ��روف غير عادية، وتعاملهم مع قضاي��ا مجتمعاهتم، بدليل إفراد هذه 

الظواهر بالمؤلفات.
3- ُتدل��ل مثل هذه البح��وث على ما يتمتع به الفقه اإلس��المي من حيوية وتجديد، 

وتربز حيوية الشريعة يف التعامل مع كل ما يعرض لبني اإلنسان.
منهجي يف البحث:

1- يتناول البحث أثر الوباء فيما ذكره الفقهاء قديًما، وما استجد من مسائل.
)- يقيس بعض مس��ائل العبادات يف وباء كورونا عل��ى العبادات التي ذكرت عقب 

اآليات المخوفة؛ الشرتاكهما يف نفس العلة.
3- يس��تفيد من اإلجراءات االحرتازية الت��ي ذكرهتا الهيئات الصحية، والمعلومات 

الطبية المتعلقة بوباء كورونا، والتي لها تعلق بمسائل البحث.
4- ُتختم كل مسألة بذكر أثر وباء كورونا يف كل عبادة.

5- يتم التعريف بالكلمات الغريبة، والمصطلحات العلمية المتعلقة بالبحث.
إشكالية البحث:

إظهار ما لوباء كورونا من تأثير على بعض العبادات.
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الدراسات السابقة:
1- األحكام الفقهية المتعلقة باألوبئة التي تصيب البش��رية جمًعا ودراس��ة مقارنة، 
د/ محم��د بن س��ند الش��اماين- أس��تاذ الفقه المش��ارك بالجامع��ة اإلس��المية بالمدينة 
المن��ورة، وفيه تناول خمس��ة مباحث )تعريف األوبئة ونماذج له��ا- األحكام المتعلقة 
باألوبئة يف الصالة- األح��كام المتعلقة باألوبئة يف الجنائز- األحكام المتعلقة باألوبئة 

يف الميراث- التعامل مع األوبئة بين الفقه والطب(. 
وهذه الدراسة لم ُتْعَن بدراسة أثر األوبئة على العبادات، كما لم تتطرق للوباء الذي 

نحن بصدده.
)- أثر األمراض المعدية يف أداء فريضة الحج- دراسة فقهية، للدكتور خالد بن عيد 
الجريس��ي- جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وه��ي ورقة عمل تعرضت لبعض الفروع 

الفقهية المتعلقة بأثر األمراض المعدية على فريضة الحج فقط.
3- الدلي��ل الش��رعي للتعامل م��ع فيروس كورونا المس��تجد )كوفي��د- 19( مركز 
األزه��ر العالم��ي للفتوى اإللكرتوني��ة ويتناول: وصاي��ا وإرش��ادات لمواجهة فيروس 
كورون��ا والوقاي��ة من��ه- رس��ائل للمرضى- أخ��الق ينبغي للمس��لم أن يتعام��ل هبا مع 
في��روس كورونا- فتاوى وأحكام تتعلق بوباء كورونا- تنبيهات حول صالة الجمعة يف 

المساجد. وهذه األدلة تقدم المعلومة الميسرة والسهلة لعموم القراء.
4- دلي��ل المس��لم الفقه��ي للتعامل م��ع فيروس كورون��ا المس��تجد )كوفيد- 19( 
دليل أخرجته كلية الش��ريعة والدراس��ات اإلسالمية بجامعة أم القرى من خالل طالب 

الدراسات العليا- وأكثر مسائله مقاطع مصورة على موقع اليوتيوب.
5- فت��اوى ل��دار اإلفتاء المصرية عل��ى موقع الدار على ش��بكة المعلومات الدولية 
)اإلنرتن��ت(: )ه��ل المتوىف بكورون��ا يعد ش��هيًدا؟- االمتناع عن دف��ن موتى كورونا- 
القن��وت يف الص��الة لصرف في��روس كورونا- االجتم��اع للدعاء زمن الوباء- س��قوط 
الجمعة والجماعة بسبب فيروس كورونا- إعطاء العمالة اليومية من الزكاة والصدقات 

زمن الوباء( وهي مسائل بحثت بعمق لكن لم تركز على أثر الوباء يف هذه العبادات.
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خطة البحث:
وسوف ينقسم البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث:

المقدم��ة وفيه��ا: ملخص البح��ث، وأهمي��ة البحث، ومنهج الدراس��ة، وإش��كالية 
البحث، وأسئلة البحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث.

التمهي��د وفيه: تعري��ف الوباء لغة واصطالًح��ا وطبًّا، وتعريف الطاع��ون، وتعريف 
فيروس كورونا وأعراضه وخطورته، وسائل الشريعة للحفاظ على الناس زمن الوباء.

��ا المباح��ث األربعة ففي أث��ر وباء كورون��ا، وبالتتبع نجد أث��ر كورونا يتمثل يف:  وأمَّ
م األثر ألربعة مباحث: التأكيد، والتشريع، والتغيير، والسقوط. لذا سأقسِّ

المبحث األول: التأكيد. 
وفيه مطلبان:

المطلب األول: العبادات الواجبة: وتحته ثالث مسائل:-
المسألة األولى: التوبة زمن وباء كورونا.

المسألة الثانية: حسن الظن باهلل زمن وباء كورونا.
المسألة الثالثة: الصرب زمن وباء كورونا.

المطلب الثاين: العبادات المستحبة: وتحته أربع مسائل:-
المسألة األولى: التسبيح واألذكار والتحصينات الشرعية زمن وباء كورونا.

المسألة الثانية: الصالة على النبي  زمن وباء كورونا.
المسألة الثالثة: الصدقة زمن وباء كورونا.

المسألة الرابعة: التكبير من أجل رفع وباء كورونا.
المبحث الثاين: التشريع.

وفيه مطلب واحد: ما شرع من العبادات ألجل وباء كورونا، وفيه خمس مسائل:
المسألة األولى: الدعاء من أجل رفع وباء كورونا.
المسألة الثانية: القنوت من أجل رفع وباء كورونا.
المسألة الثالثة: الصالة من أجل رفع وباء كورونا.

المسألة الرابعة: تعجيل الزكاة زمن وباء كورونا.



52

العدد الثالث واألربعون

المسألة الخامسة: الصيام من أجل رفع وباء كورونا.
المبحث الثالث: التغيير.

وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول: تغيير هيئة العبادة، وفيه ثالث مسائل:
المسألة األولى: تغيير صيغة األذان زمن وباء كورونا.

المسألة الثانية: الرتاص يف صالة الجماعة زمن وباء كورونا.
المسألة الثالثة: تغسيل وتكفين الميت ودفنه زمن وباء كورونا.

المطلب الثاين: تغيير يف هيئة المتعبد، وفيه مسألة واحدة.
-لبس الكمامة والقفازين يف الصالة زمن وباء كورونا.

المطلب الثالث: تغيير يف حكم العبادة، وفيه مسألة واحدة:
-الوصية زمن وباء كورونا.

المبحث الرابع: السقوط.
وفيه مطلبان: 

المطلب األول: سقوط بعض العبادات، وفيه أربع مسائل: 
المسألة األولى: سقوط الجماعة والجمعة.

المسألة الثانية: سقوط الصيام.
المسألة الثالثة: سقوط المصافحة، والتقبيل، والمعانقة زمن وباء كورونا.

المسألة الرابعة: سقوط عيادة المريض زمن وباء كورونا.
المطلب الثاين: سقوط شروط بعض العبادات، وفيه ثالث مسائل:

المسألة األولى: سقوط الطهارة بالنسبة للصالة يف حق األطباء زمن وباء كورونا.
المسألة الثانية: سقوط الجماعة يف صالة العيد زمن وباء كورونا.

المسألة الثالثة: سقوط االستطاعة يف الحج والعمرة.
الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خال البحث.
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	التمهيد: 
تعريف مبفردات البحث

الوب��اء لغة: مهموز ومقصور، كل مرض عام، وقيل: هو الطاعون، وأرض وبئة، إذا 
كثر مرضها، وجمعه األوباء)1(.

واصطاًحا: الَوَباُء: َفَساد يعرض لجوهر اْلَهَواء ألسباب َسَماِويَّة َأو أرضية))(.
قال ابن سينا: الوباء: فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده)3(.

وقال عالء الدين ابن النفيس: الوباء ينش��أ عن فساد يعرض لجوهر الهواء، بأسباب 
خبيثة س��ماوية وأرضية: كالش��هب، والرجوم يف آخر الصيف، والماء اآلسن، والجيف 

الكثيرة)4(.
وابن س��ينا وابن النفيس يريان: أن سبب الوباء فس��اد يعرض لجوهر الهواء، فينبغي 

أن يحرتز من التعرض الستنشاقه يف وقت الوباء، بمعنى أن يلزم اإلنسان بيته)5(.

)1( العين )ج8/ 418(: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، تحقيق: د. مهدي 
المخزوم��ي، د. إبراهي��م الس��امرائي، الناش��ر: دار ومكتبة الهالل. الدالئ��ل يف غريب الحديث )1/ 181(: قاس��م بن 
ثاب��ت بن حزم العويف السرقس��طي، أبو محمد، ت: د. محمد بن عبد اهلل القناص، الناش��ر: مكتب��ة العبيكان، الرياض، 
الطبعة األولى، ))14ه�- 001)م. المحكم والمحيط األعظم )10/ 566(: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده 
المرسي، ت: عبد الحميد هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية– بيروت، الطبعة: األولى، 1)14ه�- 000)م. النهاية 
يف غريب الحديث واألثر )5/ 144( مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم 
الش��يباين الجزري ابن األثير، الناش��ر: المكتبة العلمي��ة- بيروت، 1399ه�- 1979م، تحقي��ق: طاهر أحمد الزاوي- 

محمود محمد الطناحي.
))( معج��م مقاليد العلوم يف الحدود والرس��وم )ص187(: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين الس��يوطي، ت: أ. 
د. محمد إبراهيم عبادة، الناشر: مكتبة اآلداب- القاهرة، مصر، ط. أولى، 4)14ه�- 004)م. التوقيف على مهمات 
التعاريف )ص334(: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم 

المناوي القاهري، الناشر: عالم الكتب– القاهرة، ط. األولى، 1410ه�-1990م.
)3( تحف��ة الراغبي��ن يف بيان أمر الطواعين )ص4(: للش��يخ زكري��ا األنصاري، مخطوطة بمكتبة البلدية باإلس��كندرية 

تحت رقم 9876- 5074ج.
)4( تحفة الراغبين يف بيان أمر الطواعين ص5. 

)5( وأخي��ًرا أعلن��ت منظمة الصحة العالمية انتش��ار وباء كورونا عن طريق الهواء، وأن��ه توجد أدلة على ذلك ال يمكن 
إغفالها، وأن جسيمات تخرج مع الزفير يمكن أن تصيب األشخاص الذين يستنشقوهنا. 

 https://www.who.int/ar/health -topics/coronavirus موقع منظمة الصحة العالمية.
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فالوب��اء أعم من الطاعون، فهو كل مرض عام، يف الن��اس أو األماكن. وهذا المعنى 
أشارت إليه منظمة الصحة العالمية، فقالت: هو وضع »يكون فيه العالم بأكمله معرًضا 

على األرجح لهذا المرض، وربما يتسبب يف إصابة نسبة من السكان بالمرض«)1(.
ا الطاعون: وأمَّ

فه��و بثرة من مادة س��مية مع لهب واس��وداد حولها... يحدث معه��ا ورم يف الغالب 
وق��يء وخفق��ان يف القلب يح��دث غالًبا يف المواض��ع الرخوة والمغاب��ن كتحت اإلبط 

وخلف األذن.
والطاعون: س��ببه بكتيريا عصوية عنقودية، تصطبغ سلًبا بصبغة جرام، فتبدو حمراء 

.)(()Yersinia pestis( تحت المجهر، وتدعى يرسينيا بستس

تعريف فيروس كورونا:
فيروس��ات كورونا: هي فصيلة فيروس��ات واس��عة االنتش��ار، تعرف بالفيروس��ات 
التاجية، وتس��بب أمراًضا ترتاوح من نزالت الربد الش��ائعة، إلى األمراض األشد حدة: 
مثل متالزمة الش��رق األوسط التنفس��ية )MERS(، ومتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد 
الوخيم )الس��ارس(، وفيروس كورونا المستجد )Ncov( هي ساللة من الفيروس لم 

يسبق اكتشافها لدى البشر)3(.
 )Covid-19( 19 -ويوج��د بعض الفروق بين فيروس كورونا المس��تجد كوفي��د
وفيروس الس��ارس )SARS( وفيروس الميرس )MERS(، لكنها جميًعا تنتمي إلى 
عائلة واحدة، وهي عائلة فيروسات كورونا، وفيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(: 
هو أحد فيروس��ات كورونا التي تصيب الحيوان يف األصل، ونتيجة إلصابة اإلنس��ان به 
أصب��ح الفيروس تحت ضغط، مما أدى إلى تكيفه، وأصبح الفيروس قادًرا على إصابة 
اإلنس��ان، وتمثل��ت قدرات هذا الفي��روس يف القدرة على إصابة خالي��ا الُكلى بداًل من 

)1( بحسب مدير الطوارئ يف المنظمة مايكل ريان . https://www.who.int/ar موقع منظمة الصحة العالمية.
))( ما رواه الواعون يف أخبار الطاعون: لإلمام جالل الدين الس��يوطي، ش��رح وتحقيق ودراس��ة د/ محمد علي البار 

ص8.
)https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus )3 موقع منظمة الصحة العالمية.
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إصاب��ة الجهاز التنفس��ي فقط، ويظ��ن أن الخفافيش ه��ي مصدر الفيروس األساس��ي، 
ولكن لم يثبت ذلك)1(. 

كم��ا أكدت الدراس��ات مؤخ��ًرا توافق حمض��ه النووي بنس��بة تزيد عل��ى 90% مع 
الفيروسات التاجية التي تعيش يف جسم حيوان آكل النمل الُحرشفي))(.

وحت��ى يوصف الم��رض بالوباء يحتاج لثالثة أمور: س��رعة االنتش��ار، العدوى بين 
الناس، عدد المعرضين لخطر اإلصابة.

وسمي هبذا االسم )كورونا( نظًرا؛ ألنه يتخذ شكل التاج عند فحصه تحت المجهر 
اإللكرتوين، ويف الالتينية كورونا تعني التاج)3(.

والعدوى هبذا الفيروس غالًبا ما تحدث نتيجة مخالطة المصاب لش��خص قد يكون 
أحد عائلته، أو أحًدا من العاملين يف مجال الرعاية الصحية، كما أن هذا الفيروس القاتل 

يصيب كبار السن بشكل أكرب من إصابته الصغار واألطفال)4(.

أعراض هذا الوباء:
تتمث��ل األع��راض األكث��ر ش��يوًعا لم��رض )كوفي��د- 19( يف  الحم��ى، واإلرهاق، 
والس��عال الجاف. وتش��مل األع��راض  األخ��رى األقل ش��يوًعا، ولكن ق��د ُيصاب هبا 
بعض  المرض��ى: اآلالم، واألوجاع، واحتقان األنف،  والص��داع، والتهاب الملتحمة، 
وألم الحلق، واإلس��هال،  وفقدان حاس��ة الذوق أو الشم، وظهور طفح جلدي،  أو تغير 
ل��ون أصاب��ع اليدين، أو القدمين. وع��ادة ما  تكون هذه األعراض خفيفة، وتبدأ بش��كل 

)1( فيروس كورونا الجديد متالزمة الش��رق األوس��ط التنفس��ية: دراس��ة يف الجغرافيا الطبية، رس��ائل جغرافية– كلية 
العلوم االجتماعية، جامعة الكويت،+ 398، 1- 45. +

))( فيروس كورونا الجديد متالزمة الش��رق األوس��ط التنفس��ية: دراس��ة يف الجغرافيا الطبية، رس��ائل جغرافية– كلية 
العلوم االجتماعية، جامعة الكويت،+ 398، 1- 45. +

)3( في��روس كورونا المس��تجد )Covid- 19( المعتقدات عنه واالتجاهات نح��و المريض المصاب به لدى عينات 
متباينة من أفراد الش��عب المصري دراس��ة سيكومرتية، سليمان عبد الواحد يوس��ف، المجلة الرتبوية، العدد الخامس 

والسبعون، يوليو 0)0)م. 
)4( تقدم البحوث المتعلقة بفيروس كورونا الجديد )كوفيد- 19(.. دراسة نظرية: يحيى علي جابر معيض، ليو يوي، 

لي تشن لينغ، مجلة العلوم الطبية والصيدالنية، المجلد 4 العدد 1، 30 مارس 0)0)م، ص140- 159.
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ا،  تدريج��ي،  ويص��اب بعض الناس بالعدوى دون أن يش��عروا إال  بأع��راض خفيفة جدًّ
ويتعاىف معظم الناس )نحو 80%( من المرضى دون  الحاجة إلى عالج خاص)1(.

خطورة وباء كورونا:
1- أنه شديد العدوى، واسع االنتشار، واإلصابة به قد تؤدي للوفاة، واإلحصائيات 
ت��دل عل��ى ذلك: بلغ ع��دد المصابي��ن هب��ذا الوب��اء يف العال��م: 900.000.)1، بلغ 
ع��دد الحاالت الت��ي تماثلت للش��فاء: 7.000.000، بل��غ عدد الوفي��ات يف العالم: 

.)((
 571.000

بلغ عدد اإلصابات يف المملكة العربية الس��عودية 35.000)، وبلغ عدد الوفيات: 
43))، وبل��غ عدد اإلصابات يف مص��ر: 070.)8، وبلغ عدد الوفيات: 3858، وبلغ 

.)3(
عدد الحاالت التي تماثلت للشفاء: 4419) 

)- وكما يس��يطر على أعضاء الجسم، ويش��ل وظائف بعض األعضاء، فقد أصاب 
الدول بشلل عام يف كافة مناحي الحياة، حتى غيَّر وجه الحياة.

3- ال شك أن تأثيره على الكادر الطبي ال يخفى، لكنه جعل العالم يعيد حساباته يف 
ميزان األولويات، فما ينفق على التس��ليح والرتفيه، كان ينبغي أن يوجه لصحة اإلنسان 

وسعادته، من خالل االهتمام بمنظومة البحث العلمي.
دور الشريعة يف الحفاظ على الناس من وباء كورونا:

اتفق��ت س��ائر المل��ل عام��ة، والملة اإلس��المية خاصة، عل��ى أن الش��ريعة وضعت 
للمحافظ��ة على الضروريات الخمس، ومنها الحف��اظ على النفس، والتي هي مقصود 
للش��ارع، وعلم ذلك من مجموع أدلتها)4(، فمن المستحيل أن ال تشتمل ملة من الملل 
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel- العالمي��ة  الصح��ة  منظم��ة  موق��ع   )1(

.coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 
))( https://www.google.com/search?qA موقع جوجل.

)3( https://www.google.com/search?qA موق��ع جوجل، هذه اإلحصائي��ة بتاريخ 4)/ 11/ 1441ه�، 
وقد مر على الوباء أكثر من سبعة أشهر.

)4( ق��ال الش��اطبي يف الموافق��ات: »فق��د اتفقت األمة -بل س��ائر الملل- على أن الش��ريعة وضع��ت للمحافظة على 
الضروريات الخمس، وهي: الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وعلمها عند األمة كالضروري، ولم يثبت لنا 
ذلك بدليل معين، وال شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه، بل علمت مالءمتها للشريعة بمجموع أدلة ال تنحصر يف 
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عل��ى الحفاظ على هذه الضروريات)1(، فالش��رائع جاءت لصالح األبدان، كما جاءت 
لصالح القلوب، ترش��د لحفظ صحتها، ودفع اآلفات عنها، يتفق يف ذلك المعقول مع 

.)((
 المنقول كما قال ابن القيم

ومن وسائل الشريعة للحفاظ على الناس من هذا الوباء:
1- أمرت بعدم التعرض لهذا البالء، والتحرز عن أسبابه)3(، فال يعين اإلنسان على 
نفس��ه)4(، فهذا مخالف لش��رع اهلل، ومخال��ف لما تقتضيه العقول، فق��د هنى المصطفى 
 أمته عن الدخول إليه، أو الخروج من أرضه، من باب الحمية عن األماكن 

والهواء المؤذي)5(.

باب واحد، ولو استندت إلى شيء معين لوجب عادة تعيينه، وأن يرجع أهل اإلجماع إليه، وليس كذلك«. الموافقات 
)1/ 31(: إبراهيم بن موس��ى بن محمد اللخمي الغرناطي الش��هير بالش��اطبي، ت: أبي عبيدة مش��هور بن حس��ن آل 

سلمان، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة: األولى 1417ه�/ 1997م.
)1( قال اإلمام الغزالي: »وتحريُم تفويت هذه األصول الخمسة يستحيل أال تشتمل عليه ملة ]من الملل[ وشريعة ]من 
الشرائع[ التي أريد هبا إصالح الخلق. وقد علم بالضرورة كوهنا مقصودة للشرع ال بدليل واحد وأصل معين، بل بأدلة 
خارجة عن الحصر«. مقاصد الش��ريعة اإلس��المية )3/ 34)( محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاش��ور 

التونسي، ت: محمد الحبيب بن الخوجة، الناشر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر 5)14ه�- 004)م.
))( »وكي��ف تنك��ر أن تكون ش��ريعة المبعوث بص��الح الدنيا واآلخرة مش��تملة على صالح األبدان، كاش��تمالها على 
صالح القلوب، وأهنا مرشدة إلى حفظ صحتها، ودفع آفاهتا بطرق كلية قد وكل تفصيلها إلى العقل الصحيح، والفطرة 
السليمة بطريق القياس والتنبيه واإليماء، كما هو يف كثير من مسائل فروع الفقه«. الطب النبوي البن القيم )ص316(: 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، الناشر: دار الهالل- بيروت.
ۡم{ ]النس��اء: )10[ دل ذلك على وجوب الحذر من جميع المضار المظنونة. ومن  مْ ِحۡذَركلُ وا ذلُ )3( قوله تعالى: }وَخلُ
ثمَّ علم أن العالج بالدواء واالحرتاز عن الوباء واجب. تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )11/ 07)(: 
أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي، الناشر: دار إحياء الرتاث 

العربي– بيروت، ط. الثالثة- 0)14ه�.
: »يجب على المرء توّقي المكاره قبل نزولها، وتجنُّب األش��ياء المخيف��ة قبل هجومها، وكذلك كّل  )4( ق��ال الطَّ��ربيُّ
متًَّقى من غوائل األمور سبيله إلى ذلك سبيل الطَّاعون«. اللباب يف علوم الكتاب )4/ )5)(: أبو حفص سراج الدين 
عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماين، ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، 

الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت/ لبنان، ط. األولى، 1419ه�- 1998م.
)5( ففي حديث رس��ول اهلل : ))غطوا اإلناء وأوكئوا الس��قاء((: قال طاش كربى زاده: وجه الداللة: »فيه 
اس��تحباب التحرز عن أس��باب الوباء«. ش��فاء األدواء: طاش كربى زاده )ص31(. وجاء يف الطب النبوي البن القيم: 
»وق��د جم��ع النبي  لألمة يف هنيه عن الدخول إلى األرض التي ه��و هبا، وهنيه عن الخروج منها بعد وقوعه 
كم��ال التح��رز منه، فإن يف الدخول يف األرض التي هو هبا تعرًضا للبالء، وموافاة له يف محل س��لطانه، وإعانة لإلنس��ان 
على نفس��ه، وهذا مخالف للش��رع والعقل، بل تجنب الدخول إلى أرضه من باب الحمية التي أرش��د اهلل سبحانه إليها، 
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)- ش��رعت الت��داوي واألخذ بأس��باب الش��فاء، فقد ق��ال : ))عباد اهلل 
تداووا(()1(.

3- األخ��ذ بأق��وال األطباء، فهم أه��ل الذكر يف هذا، وإذا كانت كت��ب الفقهاء تذكر 
وصاي��ا حذاق األطباء فيما ينبغ��ي أن يراعيه الناس زمن الوباء))(، فهذا يعد أصال نرجع 
إليه يف األخذ بأقوال األطباء من أخذ االحرتازات الالزمة والتباعد، وتشمل التوصيات 
النموذجية لمنع انتش��ار العدوى غسل اليدين بانتظام  وتغطية الفم واألنف عند العطس 
والس��عال، وطهو اللح��وم والبيض بش��كل  كامل، ويتعي��ن كذلك تجن��ب مخالطة أي 

شخص تظهر عليه أعراض  األمراض التنفسية كالسعال والعطاس)3(.
4- تحدث الفقهاء عن ضرورة االهتمام بالحالة النفس��ية للمريض، فهو مع -أخذه 
باألس��باب- ال بد من التوكل على اهلل، وتس��ليم األمر له، وطلب الحفظ منه س��بحانه، 

فهذا مما يقوي مناعته)4(.

وه��ي حمية عن األمكنة، واألهوية المؤذية«. الطب النبوي )ص34(، وحديث: ))غطوا اإلناء(( أخرجه اإلمام مس��لم 
يف صحيحه ب: األمر بتغطية اإلناء ج3/ 1594/ )01).

)1( س��نن الرتمذي، ب: ما جاء يف الدواء والحث عليه )4/ 383/ 038)(: محمد بن عيس��ى بن َسْورة بن موسى بن 
الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى. تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )ج�1، )( ومحمد فؤاد عبد الباقي )ج�3( وإبراهيم 
عطوة عوض المدرس يف األزهر الش��ريف )ج�4، 5(، الناش��ر: ش��ركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي– مصر، 

الطبعة: الثانية، 1395ه�- 1975. وقال الرتمذي: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.
))( ج��اء يف الفت��اوى الفقهي��ة الك��ربى، وهو يؤصل لمب��دأ األخذ بأق��وال األطباء، وبحس��ب ما وصل إلي��ه الطب يف 
عصره��م: »ينبغي أخ��ًذا مما مر من منع التعرض للبالء، ومن مش��روعية الدواء التحرز أيام الوب��اء من أمور أوصى هبا 
بع��ض حذاق األطباء واالعتناء بأمور أخ��رى مثل إخراج الرطوبات الفضلية، وتقليل الغذاء، وترك الرياضة، والمكث 
يف الحمام، ومالزمة السكون والدعة، وأن ال يكثر من استنشاق الهواء الغض، وأول ما يبدأ به يف عالج الطاعون شرطه 
إن أمكن ليس��يل ما فيه لئال تزداد س��ميته، فإن احتيج لمصه بالمحجمة فعل بلطف، ويعالج أيًضا بما يربد، وبإس��فنجة 
مغموسة يف خل وماء، أو دهن ورد، أو دهن تفاح، أو دهن آس، وباالستفراغ بالفصد بما يحتمله الوقت، أو يوجر بما 
يخ��رج الخل��ط، ثم يقبل على القلب بالحفظ، والتقوية بالمربدات، قاله ابن س��ينا، وب��ه رد على أطباء الوقت يف تركهم 
معالجة المطعون رأًس��ا، لكن قال بعضهم: ال فائدة يف هذا التدبير؛ ألنه مبني على أن س��بب الطاعون فساد الهواء الذي 
مال إليه األطباء«. الفتاوى الفقهية الكربى )4/ 8)(: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي األنصاري، 
شهاب الدين شيخ اإلسالم أبو العباس، جمعها: تلميذ ابن حجر الهيتمي، الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي 

المكي، الناشر: المكتبة اإلسالمية.
)https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus )3 موقع وزارة الصحة العالمية.

)4( جاء يف الفتاوى الفقهية الكربى: »فاألولى طرح ذلك كله، والتوكل على اهلل «، الفتاوى الفقهية الكربى 
.)(8 /4(
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5- ن��ادت الش��ريعة بأالَّ ))ُيوِرد ُمم��رض على مِصح(( فمن قواعده��ا: ))ال ضرر وال 
ضرار(()1(. 

6- تنبه��ت األمة اإلس��المية لما يعرف حاليًّا بالتباعد الجس��دي قب��ل أن نطلق هذا 
المصطل��ح، فقال��وا بض��رورة ع��دم مخالطة م��ن أصابه الوب��اء))(، والتف��رق يف األودية 

والشعاب)3(.
7- ن��ادت الش��ريعة باالبتع��اد ع��ن األراضي الموب��وءة، أو الت��ي يكثر فيه��ا الوباء، 
فعن يحيى بن عبد اهلل بن بحير، قال: أخربين من س��مع فروة بن مس��يك، قال: قلت: يا 
رس��ول اهلل، أرض عندنا يق��ال لها: أرض أبين، هي أرض ريفن��ا وميرتنا، وإهنا وبئة، أو 
قال: وباؤها ش��ديد. فقال النبي : ))دعها عنك، ف��إن من القرف التلف(()4( 

والقرف: مداناة الوباء والمرض.
8- ن��ادت الش��ريعة باس��تدفاع الب��الء بالرج��وع إل��ى اهلل بالذكر والدع��اء والصالة 
والصدقة، وردعت أهل المعاصي عن المعاصي التي هي جالبة للش��قاء معجلة بالبالء 

والوباء -سيما الزنا- فاهلل يغار أن ينتهك عباده حرماته)5(.
)1( الوجي��ز يف إيض��اح قواعد الفقه الكلية )ص6)(: الش��يخ الدكتور محمد صدقي بن أحم��د بن محمد آل بورنو أبو 

الحارث الغزي، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان، الطبعة: الرابعة، 1416ه�- 1996م.
))( ج��اء يف الفت��اوى الفقهية الك��ربى: »قال جمع من األطباء: ويح��ذر الصحيح زمن الطاع��ون مخالطة من أصابه«. 

الفتاوى الفقهية الكربى )4/ 8)(. 
)3( عن عمرو بن العاص: أنه لما وقع الطاعون بالشام خطب فقال: إن هذا الطاعون رجس، فتفرقوا عنه يف الشعاب، 
ويف ه��ذه األودي��ة«. مجم��ع الزوائد ومنب��ع الفوائد ))/ 311(: أبو الحس��ن نور الدي��ن علي بن أبي بكر بن س��ليمان 
الهيثمي، ت: حس��ام الدين القدسي، الناشر: مكتبة القدس��ي، القاهرة، 1414ه�- 1994م. تاريخ دمشق البن عساكر 
)))/ 477(: أب��و القاس��م علي بن الحس��ن بن هب��ة اهلل المعروف بابن عس��اكر، ت: عمرو بن غرام��ة العمروي، دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1415ه�- 1995م. وأرى أن يستبدل بمصطلح التباعد االجتماعي لتناقضه مصطلح 

التباعد الجسدي.
)4( س��نن أبي داود، ب: يف الطيرة )4/ 19/ 3)39(: أبو داود س��ليمان بن األش��عث بن إس��حاق بن بش��ير بن شداد 
ِجْس��تاين، دار الرس��الة العالمية، ط. األولى، 1430ه�- 009)م. وق��ال صاحب إتحاف الخيرة  ب��ن عمرو األزدي السِّ
. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المس��انيد العشرة  المهرة بزوائد المس��انيد العش��رة: َهَذا إِْس��نَاٌد َضِعيٌف؛ لَِجَهاَلِة التَّابِِعيِّ
)4/ 406(: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناين 
الش��افعي، تقديم: فضيلة الش��يخ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، ت: دار المش��كاة للبحث العلمي بإشراف أبي تميم 

ياسر بن إبراهيم، دار الوطن للنشر، الرياض، ط. األولى، 0)14ه�- 1999م.
)5( ج��اء يف فت��ح الباري: »وقال الطيب��ي وغيره: وجه اتصال هذا المعنى بما قبله من قول��ه: ))فاذكروا اهلل((... إلخ من 
جهة أهنم لما أمروا باستدفاع البالء بالذكر والدعاء والصالة والصدقة ناسب ردعهم عن المعاصي التي هي من أسباب 
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9- نادت الشريعة بتطبيق الحجر الصحي قبل أن تعرفه البشرية، وكان أول من طبق 
الحجر الصحي مدينة البندقية يف إيطاليا، يف القرن الس��ادس عش��ر الميالدي، ثم طبقته 
أورب��ا بعد ذلك بدرجات متفاوتة من االلتزام، وكل ذلك بعد قرابة ألف عام من الهدي 
النب��وي يف الحج��ر الصح��ي)1(. فعن عبد اهلل بن عام��ر: أن عمر خرج إلى الش��ام، فلما 
كان بس��رغ، بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخربه عبد الرحمن بن عوف: أن رسول اهلل 
 قال: ))إذا سمعتم به بأرض فال تقدموا عليه))(، وإذا وقع بأرض وأنتم هبا، 

فال تخرجوا فرارا منه(()3(.
فال ينتقل من أرض إلى أرض، وال يفر من أرض ألرض، بل من منطقة إلى منطقة، 

وال من حي لحي، وال من حارة لحارة بتعبير الفقهاء)4(.

جلب البالء، وخص منها الزنا ألنه أعظمها يف ذلك. وقيل: لما كانت هذه المعصية من أقبح المعاصي وأشدها تأثيًرا يف 
إثارة النفوس وغلبة الغضب، ناسب ذلك تخويفهم يف هذا المقام من مؤاخذة رب الغيرة وخالقها . وقوله: 
))يا أمة محمد(( فيه معنى اإلشفاق كما يخاطب الوالد ولده إذا أشفق عليه بقوله: يا بني كذا«. فتح الباري ))/ 531(: 
أحم��د بن علي بن حجر أبو الفضل العس��قالين الش��افعي، الناش��ر: دار المعرفة- بيروت، 1379ه���، رقم كتبه وأبوابه 
وأحاديث��ه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأش��رف على طبعه: مح��ب الدين الخطيب، عليه تعليقات 
العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز. عمدة القاري شرح صحيح البخاري )7/ 71(: أبو محمد محمود بن أحمد بن 

موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني، دار إحياء الرتاث العربي- بيروت.
)1( م��ا رواه الواع��ون يف أخبار الطاعون: لإلمام جالل الدين الس��يوطي ش��رح وتحقيق ودراس��ة د/ محمد علي البار 

ص67.
))( ج��اء يف الذخي��رة للق��رايف: »قال إمام الحرمي��ن: منع من القدوم عل��ى الوباء؛ ألن هواء ذلك البل��د قد عفن وصار 
مفس��وًدا مس��موًما، والقدوم على مهلكات النفوس منهي عنه، والخروج منه منهي عنه؛ ألن الهواء المسموم وغيره يف 
كل بلد تعلق بأهلها علوًقا ش��ديًدا بواس��طة التنفس واإلحاطة هبم، فال يش��عر هبا للخروج إال وقد حصل منه يف جس��م 
الخ��ارج م��ا يقتضيه مزاجه الخاص به، وذلك الهواء كما أجرى اهلل تعال��ى عادته فال ينفعه الخروج، فهو عبث والعبث 
منهي عنه، وربما أضره السفر بمشقته، فكان ذلك عوًنا للهواء على الموت والمرض«. الذخيرة للقرايف )13/ 6)3(: 
أبو العباس ش��هاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الش��هير بالقرايف، الناش��ر: دار الغرب اإلسالمي- 

بيروت، الطبعة: األولى، 1994.
)3( الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  وسننه وأيامه = صحيح البخاري، ب: ما يذكر 
يف الطاعون )7/ 130/ 5730(: محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل البخاري الجعفي، ت: محمد زهير بن ناصر الناصر، 

الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: األولى، ))14ه�.
)4( كما فهم ذلك الفقيه ابن عرفة المالكي، فأوقف درس��ه يف الربط المتصل بالمدينة )تعليق الدراس��ة(، وكأنه رأى أن 

الحارات داخلة يف عموم االنتقال من أرض إلى أرض.
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والحجر الصحي: هو تدبير احرتازي يقتضي منع اختالط مرضى األمراض المعدية 
بجمهور األصحاء)1(.

واعت��ربت الش��ريعة من يجل��س يف بيته صاب��ًرا على ه��ذا البالء، راضًي��ا بقضاء اهلل، 
يحب��س أذاه ع��ن خلق اهلل فله أجر الش��هداء، وهذا عكس ما يتعامل ب��ه الناس حاليًّا مع 
مرضى كورونا، فقد رفعت الش��ريعة درجتهم إذا صربوا، وامتنعوا من مخالطة الناس، 
بينما أس��أنا يف التعامل معهم))(، بل اعتربت الش��ريعة من قتل بالوباء ملحًقا بمن قتل يف 

سبيل اهلل)3(؛ لما كابده من مشاق)4(.
نص الفقهاء على تضمين الدية لمن يسعى يف نقل الوباء بين الناس، واعتربوه قاتاًل؛ 
ألنه قتل بالتسبب، وتضمينه قيمة العبد أو األمة، فقد نصوا على أن الفضولي: إذا أدخل 

صبيًّا ال يعقل داًرا فيها الوباء، فأصابه فمات لزمته الدية عن اإلمام مالك)5(.
وعن��د الحنفي��ة يف كت��اب البزازي��ة: أن من أخ��ذ جارية أو عبًدا على س��وم الش��راء، 

وأدخلها بغير إذن صاحبها داًرا هبا الوباء فأصاهبا فماتت، ضمن قيمتها)6(.

)1( الموسوعة الطبية ج5/ )71.
))( ج��اء يف مس��ند أحمد عن عائش��ة، أهنا قالت: س��ألت رس��ول اهلل  ع��ن الطاعون. فأخربين رس��ول اهلل 
: ))أنه كان عذابا يبعثه اهلل على من يش��اء، فجعله رحمة للمؤمنين، فليس من رجل يقع الطاعون، فيمكث 
يف بيت��ه صاب��ًرا محتس��ًبا يعلم أن��ه ال يصيبه إال ما كتب اهلل له إال كان له مثل أجر الش��هيد(( ، ط. الرس��الة )43/ 35)/ 
6139)(: أب��و عب��د اهلل أحم��د بن محمد بن حنبل بن هالل بن أس��د الش��يباين، ت: ش��عيب األرنؤوط- عادل مرش��د 
وآخرين، إش��راف: د. عبد اهلل بن عبد المحس��ن الرتكي مؤسس��ة الرس��الة، الطبعة: األولى، 1)14ه�- 001)م. وقال 
البيهق��ي: أخرج��ه البخاري يف الصحيح من وج��ه آخر عن داود. األس��ماء والصفات للبيهق��ي )1/ 376(: أحمد بن 
الحس��ين بن علي بن موس��ى الُخْس��َرْوِجردي الخراس��اين، أبو بكر البيهقي، ت: عبد اهلل بن محمد الحاشدي، الناشر: 

مكتبة السوادي، جدة- المملكة العربية السعودية، ط. األولى، 1413ه�- 1993م.
)3( جاء يف بعض األحاديث اس��تواء ش��هيد الطاعون وش��هيد المعركة، فقد أخرج أحمد بس��ند حسن عن عتبة بن عبد 
السلمي رفعه: ))يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون، فيقول أصحاب الطاعون: نحن الشهداء، فيقال: انظروا فإن كانت 
جراحهم كجراح الش��هداء تس��يل دًما، وريحها كريح المس��ك فهم ش��هداء، فيجدونهم كذلك((. إتحاف المهرة البن 

حجر )10/ 680/ 13598(. 
)4( قال القاضي البيضاوي: من مات بالطاعون، أو بوجع البطن ملحق بمن قتل يف سبيل اهلل لمشاركته إياه يف بعض ما 
يناله من الكرامة بسبب ما كابده، ال يف جملة األحكام والفضائل«. عمدة القاري شرح صحيح البخاري )1)/ 61)(. 
)5( ج��اء يف إتح��اف المنصفين ونص كالم��ه: »إذا أدخل فضولي صبيًّ��ا ال يعقل داًرا فيها الوب��اء فأصابه فمات، لزمته 
الدية عند اإلمام مالك «. إتحاف المنصفين واألدباء بمباحث االحرتاز عن الوباء: حمدان ابن المرحوم عثمان 

خواجة، مخطوطة رقم )94)13( لوحة رقم5).
)6( إتحاف المنصفين واألدباء ص38.
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وعن��د الحنابل��ة كذلك الق��ول بضمان الدية؛ ألنه تس��بب يف قتله، وضم��ان العبد ال 
خالف فيه)1(.

10- حررت الشريعة بمفهومها الواسع عقيدة المسلم عما كان يعتقده أهل الجاهلية، 
 : م��ن أن العدوى تؤثر بذاهتا وطبعه��ا، وأهنا ُتعدي وال ُبد، فقال لهم النبي
))ال ع��دوى وال طي��رة((، وإن أثرت فبأمر اهلل ، فق��ال لهم : ))ال يورد 

((، و))فر من المجذوم فرارك من األسد((، وامتنع من مبايعة األجذام،  ُمْمرٌِض َعَلى ُمِصحٍّ
و))إذا وق��ع ب��أرض فا يخرج منه��ا من كان فيها ف��راًرا منه، وال يق��دم عليها من كان يف 
غيرها((، على ما ورد يف الحديث الصحيح، وإال فمن الذي أعدى األول؟ فالمنفي هنا، 
ا للذرائع، فاالعتماد على األس��باب شرك، وترك األسباب  غير المثبت هنا؛ وأيًضا س��دًّ
جهل، لكن اهلل س��بحانه جعل مخالطة المريض للصحيح س��بًبا إلعدائه، ثم قد يتخلف 
ذلك عن سببه كما يف غيره من األسباب، فالبعد عنه أولى لئال يكون َسَبَق القضاُء بشيء 

فيظن أنه من ذلك فيفتتن))(.

ا بغير سبب يختص هبذه البقعة، فال وجه لضمانه؛ ألن  )1( جاء يف الشرح الممتع: وهذا صحيح، أما لو مات موًتا عاديًّ
الي��د ال تثبت عليه، لكن إذا مات بم��رض يختص بتلك البقعة، مثل لو قهره وذهب به إلى أرض وبيئة، فمرض ومات، 
فال شك أنه هو السبب يف جلبه إلى هذه األرض التي مات فيها بسبب الوباء. الشرح الممتع على زاد المستقنع )14/ 
98(: محمد بن صالح بن محمد العثيمين، دار النش��ر: دار ابن الجوزي، الطبعة: األولى، ))14- 8)14ه�. الدالئل 
واإلش��ارات عل��ى أخصر المختص��رات: لمحمد بن بدر الدي��ن البلباين الحنبل��ي )3/ 340(، ت: د. عب��د العزيز بن 
عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامي، دار الركائز للنشر والتوزيع- الكويت، دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع، 

الرياض- المملكة العربية السعودية، ط. األولى، 1439ه�- 018)م.
))( القواني��ن الفقهي��ة )ص96)( أبو القاس��م، محم��د بن أحمد بن محمد ب��ن عبد اهلل، ابن ج��زي الكلبي الغرناطي. 
الش��رح الكبير للش��يخ الدردير وحاشية الدس��وقي ))/ 9)5(: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )المتوىف: 
30)1ه�(، الناش��ر: دار الفكر. لوامع الدرر يف هتك أس��تار المختصر ش��رح »مختصر خليل« للشيخ خليل بن إسحاق 
الجندي المالكي ))/ )48(: محمد بن محمد سالم المجلسي الشنقيطي، راجع تصحيح الحديث وتخريجه: اليدالي 
بن الحاج أحمد، الناش��ر: دار الرضوان، نواكش��وط- موريتانيا، ط. األولى، 1436ه�- 015)م. ضوء الشموع شرح 
المجموع يف الفقه المالكي ))/ 550(: محمد األمير المالكي بحاشية حجازي العدوي المالكي، ت: محمد محمود 
ولد محمد األمين المس��ومي، الناش��ر: دار يوسف بن تاشفين- مكتبة اإلمام مالك، موريتانيا- نواكشوط، ط. األولى، 
6)14ه�- 005)م. الحاوي الكبير يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، وهو شرح مختصر المزين )9/ 343(: أبو الحسن 
علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الش��هير بالماوردي، ت: الش��يخ علي محمد معوض- الش��يخ 
عادل أحمد عبد الموجود، الناش��ر: دار الكتب العلمية، بيروت– لبنان، الطبعة: األولى، 1419ه�- 1999م. الش��رح 

الممتع على زاد المستقنع )11/ 1)1( 
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	املبحث األول: 
التأكيد لبعض العبادات

وفيه مطلبان:
المطلب األول: العبادات الواجبة: وتحته ثالث مسائل:

المسألة األولى: التوبة زمن وباء كورونا.
المسألة الثانية: حسن الظن باهلل زمن وباء كورونا.

المسألة الثالثة: الصرب زمن وباء كورونا.
المطلب الثاين: العبادات المستحبة: وتحته أربع مسائل:

المسألة األولى: التسبيح واألذكار والتحصينات الشرعية زمن وباء كورونا.
المسألة الثانية: الصالة على النبي  زمن وباء كورونا.

المسألة الثالثة: الصدقة زمن وباء كورونا.
المسألة الرابعة: التكبير من أجل رفع وباء كورونا.

ول: 
ل�أ لمطل�ب ا  ا

�ة �ب �ب لوا �ة ا ا د ا لع�ب ا

المسألة األولى: التوبة زمن وباء كورونا
التوبة: هي رجوع العبد لمواله، نادًما على زالته.

وش��رًعا: الن��دم على المعصية، من حي��ث هي معصية، مع ع��زم أن ال يعود إليها إذا 
قدر)1(.

)1( ال��در الثمي��ن والمورد المعي��ن )ص547( محمد بن أحمد ميارة المالكي، ت: عبد اهلل المنش��اوي، الناش��ر: دار 
الحديث القاهرة، 9)14ه�- 008)م.
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وقال النووي: التوبة ما استجمع ثالثة شروط: أن يقلع عن المعصية، وأن يندم على 
فعلها، وأن يعزم عزًما جازًما أن ال يعود إلى مثلها أبًدا)1(.

ف��إن كان��ت المعصية تتعلق بآدمي فلها ش��رط رابع وهو: رد المظال��م إلى أهلها، أو 
تحصيل الرباءة منه))(.

حك��م التوبة: واجبة ش��رًعا عل��ى الفور على كل مكل��ف، مؤمنً��ا كان أو كافًرا، وال 
يج��وز تأخيره��ا، ولو كان الذنب صغي��ًرا، فمن أخرها عصى، فيج��ب عليه توبتان، دل 

على وجوهبما الكتاب والسنة وإجماع األمة)3(.
��رت الذنب -ولو كبيرة- قطًعا يف الكفر وغيره.  وفائ��دة التوبة: أهنا حيث صحت كفَّ

وقيل: قطًعا يف الكفر، وظنًّا يف غيره، وهي من أفضل الطاعات)4(.
التوبة مطلوبة من المحس��ن والمسيء، وهي مطلوبة يف كل وقت، ويف أوقات الوباء 
والب��الء أش��د طلًبا، والتوب��ة كافية لرف��ع الذنب)5( خاص��ة عند وجود اآلي��ات العظام، 
واألوبئ��ة، واألمراض؛ لذا يطلب من العباد الخوف، واإلنابة، واإلقالع عن المعاصي، 
مْ َوَلِٰكن قََسۡت  وا َنا تََضَّعلُ سلُ

ۡ
م بَأ والتضرع إلى اهلل، والندم، قال تعالى: }فَلَۡوَلٓ إِۡذ َجآَءهلُ

مْ َيۡعَمللُوَن{ ]األنعام: 43[. ۡيَطٰنلُ َما َكنلُوا ملُ ٱلشَّ ۡم َوَزيََّن لَهلُ قلُللُوبلُهلُ

)1( الفواكه الدواين على رس��الة ابن أبي زيد القيرواين )1/ 75( أحمد بن غانم )أو غنيم( بن س��الم بن مهنا، ش��هاب 
الدين النفراوي األزهري المالكي، الناشر: دار الفكر 1415ه�- 1995م.

))( حاش��ية البجيرم��ي على ش��رح المنهج = التجري��د لنفع العبيد )4/ 380( س��ليمان بن محمد بن عم��ر الُبَجْيرمِّي 
المصري الشافعي، الناشر: مطبعة الحلبي تاريخ النشر: 1369ه�- 1950م. مطالب أولي النهى يف شرح غاية المنتهى 
)6/ )70( مصطفى بن س��عد بن عبده الس��يوطي شهرة، الرحيبانى مولًدا ثم الدمش��قي الحنبلي )المتوىف: 43)1ه�( 

المكتب اإلسالمي، ط. الثانية، 1415ه�- 1994م.
)3( الفواكه الدواين على رس��الة ابن أبي زيد القيرواين )1/ 76( أحمد بن غانم )أو غنيم( بن س��الم ابن مهنا، ش��هاب 
الدين النفراوي األزهري المالكي، الناش��ر: دار الفكر تاريخ النش��ر: 1415ه�- 1995م. حاش��ية العدوي على كفاية 
الطالب الرباين )1/ 79(: أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي، ت: يوسف الشيخ محمد البقاعي، 

الناشر: دار الفكر- بيروت، 1414ه�- 1994م.
)4( هناية الزين يف إرشاد المبتدئين )ص106(: محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليًما، التناري بلًدا، الناشر: دار 

الفكر– بيروت، ط. األولى.
)5( بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ))/ 98(: عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساين الحنفي، الناشر: دار 

الكتب العلمية، ط. الثانية، 1406ه�- 1986م.
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فاألوبئ��ة آي��ات معه��ا إمه��ال، ال آي��ات معاجل��ة، حتى قال اب��ن مس��عود: إن ربكم 
يستعتبكم فاعتبوه)1(.

د، كسائر األمراض  ينبغي لكل واحد منا المبادرة إلى التوبة من ذنوبه، وطلبها فيه ُمتَأكَّ
المخوف��ة، ف��اهلل ينظر من عباده من يحدث منهم توبة))(، ف��إن لم يتوبوا ويرجعوا إلى ما 

كانوا عليه من األحوال المستقيمة، كانت اآليات إنذاًرا هبالكهم)3(.
وق��د نص الفقه��اء على ضرورة أن يعظ اإلمام الناس بعد صالة الكس��وف فيأمرهم 
بالتوبة)4(، وقياًس��ا على الصالة عند كل آية، يؤمر الناس بالتوبة عند وجود األوبئة؛ بناء 
عل��ى أهنا أمر مخ��وف، كما أنه يغلب فيها الهالك، والن��اس يف زماهنا يف حكم المريض 
م��رض الموت، والتوب��ة وإن كانت واجبة قبل وباء كورونا، فه��ي يف زمنه أوجب، كما 

أفاده القليوبي)5(.

)1( تفس��ير اب��ن عطية = المحرر الوجيز يف تفس��ير الكتاب العزيز )3/ 467(: أبو محمد عب��د الحق بن غالب بن عبد 
الرحمن بن تمام بن عطية األندلس��ي المحاربي، ت: عبد الس��الم عبد الش��ايف محمد، دار الكتب العلمية- بيروت ط: 

األولى- ))14ه�.
))( حاش��ية ال��روض المربع ش��رح زاد المس��تقنع ))/ 4)5(: عبد الرحمن ب��ن محمد بن قاس��م العاصمي الحنبلي 

النجدي، ط: األولى- 1397.
)3( البيان والتحصيل والش��رح والتوجيه والتعليل لمس��ائل المس��تخرجة )18/ 74(: أبو الوليد محمد بن أحمد بن 
رش��د القرطبي، ت: د. محمد حجي وآخرين، الناش��ر: دار الغرب اإلس��المي، بيروت- لبن��ان ط: الثانية، 1408ه�- 

1988م.
)4( )ويح��ث عل��ى التوبة( أي من الذنوب م��ع تحذيرهم من الغفلة والتمادي يف الغرور. هناية ومغني. عبارة ش��يخنا: 
أي يأمرهم أمًرا مؤكًدا على التوبة من الذنوب، وهي وإن كانت واجبة قبل أمره لكنها تتأكد به كما أفاده القليوبي، وقد 
تك��ون س��نة قبل أمره وتجب به كما إذا لم يكن عليه ذنب ككافر أس��لم، وصبي بلغ، ومذنب ت��اب اه�. تحفة المحتاج 
يف ش��رح المنه��اج وحواش��ي الش��رواين والعب��ادي )3/ 61(: أحمد بن محمد ب��ن علي بن حج��ر الهيتمي، روجعت 
وصحح��ت: على عدة نس��خ بمعرفة لجن��ة من العلماء، الناش��ر: المكتب��ة التجارية الكربى بمص��ر لصاحبها مصطفى 

محمد، عام النشر: 1357ه�- 1983م.
)5( تحفة المحتاج يف ش��رح المنهاج وحواشي الش��رواين والعبادي )3/ 61(، مغني المحتاج إلى معرفة معاين ألفاظ 
المنهاج )1/ 600(: ش��مس الدين محمد بن أحمد الخطيب الش��ربيني الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: 
األولى، 1415ه�- 1994م. هناية المحتاج إلى شرح المنهاج ))/ 408(: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد 

بن حمزة شهاب الدين الرملي، الناشر: دار الفكر، بيروت، ط. أخيرة، 1404ه�- 1984م.
فتح القريب المجيب يف ش��رح ألفاظ التقريب = القول المختار يف ش��رح غاية االختصار )ص104( محمد بن قاس��م 
بن محمد بن محمد، أبو عبد اهلل، ش��مس الدين الغزي، ويعرف بابن قاس��م وبابن الغرابيلي بعناية: بس��ام عبد الوهاب 
الجاب��ي، الناش��ر: الجفان والجابي للطباعة والنش��ر، دار ابن حزم للطباعة والنش��ر والتوزيع، بي��روت- لبنان، الطبعة: 

األولى، 5)14ه�- 005) م
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بل لو صلى أحدهم يف بيته ركعتين توبة إلى اهلل فحسن؛ ألن صالة التوبة مشروعة)1(.
ل��ذا فإنا نلحظ تأثير وب��اء كورونا من خالل تأكيده للتوب��ة، فجعلها أوجب يف زمنه، 

وترتب عليه أيًضا استحباب صالة ركعتين توبة إلى اهلل.
 المسألة الثانية: 

حسن الظن باهلل زمن وباء كورونا
يجب على المس��لم أن يحس��ن ظن��ه باهلل، فاهلل عند ظ��ن عبده به، وحس��ن ظنه بربه 
يجعله يستقبل قدره براحة نفس، وسكون قلب، بل يتولد عن حسن ظنه شوق لربه))(، 
وسبب حسن ظن المسلم بربه المعرفة بفضل اهلل وكرمه، وسعة رحمته)3(، وحسن ظن 
المس��لم بربه يزيد بحسن العمل، فمن أراد أن يحسن الظن فليحسن العمل)4(، وحسن 
الظن من حسن عبادة المسلم، قد يكون أيًضا حسن الظن باهلل من ناحية الرجاء وتأميل 

العفو، واهلل تعالى جواد كريم)5(.
وق��د ن��ص الفقه��اء على تأكد حس��ن ظن المس��لم بربه عل��ى ال��دوام، وخاصة عند 

الموت، وعند المرض)6(.

)1( حاش��ية ال��روض المرب��ع ))/ 533(، أخ��رج الرتم��ذي عن أب��ي بكر الصديق  قال: س��معت رس��ول اهلل 
 يق��ول: ))م��ا من رجل أذنب ذنًبا، ثم يقوم، فيتطهر، ثم يصلي ركعتين، ثم يس��تغفر اهلل إال غفر له((، ثم قرأ 
مْ َفِٰحَش��ًة{ ]آل عمران: 135[ اآلية. قال: حديث حس��ن. ضوء الشموع شرح المجموع  ِيَن إَِذا َفَعللُوا هذه اآلية }َوٱذلَّ

 .)(74 /1(
))( ج��اء يف المدخل: »والش��وق إلى لق��اء اهلل، ومخرج ذلك من حس��ن الظن باهلل«. المدخ��ل )3/ 81(: أبو عبد اهلل 

محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج، الناشر: دار الرتاث.
)3( القوانين الفقهية )ص84)(.

)4( جاء يف ش��رح الزرقاين: قال الخطابي: إنما ُيحِس��ن الظنَّ باهلل تعالى من حس��ن عمله، فكأنه قال: أحسنوا أعمالكم 
ا«. ش��رح الزرقاين على مختصر خليل وحاشية البناين  بحس��ن ظنكم باهلل، فإن من س��اء عمله س��اء ظنه، وهذا بديع جدًّ
))/ 166(: عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاين المصري، ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد السالم محمد أمين، 

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، ))14ه�- )00)م.
)5( لوامع الدرر يف هتك أستار المختصر )3/ 76(. 

)6( جاء يف مواهب الجليل: »وتحس��ين الظن باهلل وإن كان يتأكد عند الموت ويف المرض، فينبغي للمكلف أن يكون 
دائًما حس��ن الظن باهلل. قال الش��يخ محيي الدين بن العربي: حس��ن ظنك بربك على كل حال، وال تسئ الظن به، فإنك 
يف كل نفس يخرج منك ال تدري هل أنت على آخر أنفاسك؟!«. مواهب الجليل يف شرح مختصر خليل ))/ 19)(: 
عيني المالكي  شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ

)المتوىف: 954ه�(، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الثالثة، )141ه�- )199م.



67

أدر وباء فيرول كورونا المستجد )كوفيد 19( على العبادات

ونصوا أيًضا على وجوب حسن الظن، وحرمة سوء الظن باهلل)1(.
فليحس��ن الناس ظنهم برهبم، فهو القادر على رفع البالء، وأن رحمة اهلل تس��ع أمثال 

أمثالهم. 
علمنا الش��رع الش��ريف: اس��تحباب أْن ننفس للمريض يف األجل، فهذا مما يس��ر به 
المؤمن -س��يما المريض بوباء كورونا- فهو أحوج ما يكون للتذكير بس��عة رحمة اهلل، 
وقدرته على ش��فاء عبده من كل داء، فحس��ن الظن وإن كان واجًبا يف كل وقت، فهو يف 

زمن وباء كورنا أشد وجوًبا.
 المسألة الثالثة: 

الصبر زمن وباء كورونا
من العبادات التي يتقرب هبا المسلم زمن الوباء عبادة الصرب.

ِس  نفلُ
َ
ۡمَوِٰل َوٱۡل

َ
ءٖ ّمَِن ٱۡلَۡوِف َوٱۡللُوِع َوَنۡقٖص ّمَِن ٱۡل م بَِشۡ قال اهلل تعالى: }َوَلَۡبللَُونَّكلُ

آ إَِلۡهِ َرِٰجعلُوَن ١٥٦  ِ ِإَونَّ مْ إِنَّا لِلَّ لُٓوا ِصيَبةٞ قَال م مُّ َصَٰبۡتهلُ
َ
ِيَن إَِذآ أ ِٰبِيَن ١٥٥ ٱذلَّ ِ ٱلصَّ َوٱثلََّمَرِٰتۗ َوبَّشِ

وَن{ ]البقرة: 155- 157[.  ۡهَتدلُ ملُ ٱلۡملُ َلٰٓئَِك هلُ ومْ
لُ
ّبِِهۡم َورَۡحَةۖٞ َوأ َلٰٓئَِك َعلَۡيِهۡم َصلََوٰٞت ّمِن رَّ ومْ

لُ
أ

عن أبي س��عيد الخدري، وعن أبي هري��رة: عن النبي  قال: ))ما يصيب 
المسلم من نصب وال وصب، وال هم وال حزن وال أذى وال غم، حتى الشوكة يشاكها، 

إال كفر اهلل بها من خطاياه(())(.
لُ  وأْن يوق��ن العب��د أنه لن يصيبه إال ما كتب اهلل ل��ه }قلُل لَّن يلُِصيبََنآ إِلَّ َما َكَتَب ٱللَّ

ۡؤِمنلُوَن{ ]التوبة: 51[. ِ ٱلۡملُ
ِ فَۡلَيَتَوكَّ َو َمۡولَىَٰناۚ َوَعَ ٱللَّ َلَا هلُ

والوباء من مكفرات الذنوب، فما يصيب المس��لم من األمراض واألس��قام وغيرها 
ا تكفير  يحص��ل هب��ا رفعة لدرجاته، وزيادة يف حس��ناته، فأم��ر المؤمن كله خير، فه��و إمَّ

)1( جاء يف أسنى المطالب: »فالواجب حسن الظن باهلل تعالى، والحرام سوء الظن به تعالى«. أسنى المطالب يف شرح 
روض الطالب )1/ 96)(: زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو يحيى الس��نيكي، الناش��ر: دار الكتاب 

اإلسالمي.
))( صحيح البخاري، ب: ما جاء يف المرض )7/ 114/ 5641(.
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للسيئات، أو رفعة للدرجات، أو منزلة لم يبلغها عمله، فيبلغها بما يبتلى به، وينبغي أال 
يشكو اهلل لخلقه)1(.

فما أشد احتياج العبد للصرب ليواجه به هذا البالء )وباء كورونا( متحصنًا هبذا الفهم، 
ال��ذي يجعله يصرب عل��ى قضاء اهلل، ألن الكل من اهلل، وال يرفعه إال اهلل، فإن كان الصرب 

واجًبا فهو زمن كورونا، وزمن األوبئة أوجب.

 : �ة
�ب ل�ثا لمطل�ب ا  ا

�ة لمس�ةح�ب �ة ا ا د ا لع�ب ا

وتحته أربع مسائل:
 المسألة األولى: 

 التسبيح واألذكار والتحصينات الشرعية 
زمن وباء كورونا

تناولت كتب الفقهاء والمخطوطات الفقهية التي تحدثت عن األوبئة، أو الطواعين، 
ضرورة أن يتحصن المسلم بذكر اهلل، واستعمال األذكار، كما يأخذ بغيرها من األسباب 

المادية، فهذا سبب، وهذا سبب، فهي من أعظم األسباب النافعة.
ِ َتۡطَمئِنُّ  َل بِِذۡكرِ ٱللَّ

َ
ِۗ أ م بِِذۡك��رِ ٱللَّ مْ َوَتۡطَمئِنُّ قلُللُوبلُهلُ ِي��َن َءاَمنلُوا ق��ال اهلل تعالى: }ٱذلَّ

{ ]الرعد: 8)[. للُوبلُ ٱۡلقلُ
وم��ن اآليات والس��ور الت��ي تق��رأ )الفاتحة- آي��ة الكرس��ي، خواتيم س��ورة البقرة، 

اإلخالص- المعوذتان(.

)1( ج��اء يف الفت��اوى الفقهية الك��ربى: »وأن يصرب على قضاء اهلل  وقدره، فإن أم��ور المؤمن كلها خير، إن 
أصابه خير شكر، وإن أصابه شر صرب«. الفتاوى الفقهية الكربى )4/ 9)(.

وروى ابن حبان »إن الرجل لتكون له عند اهلل  المنزلة فما يبلغها بعمل فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها« 
ر  وصح »ما يصيب المس��لم من نصب وال وصب، وال هم، وال حزن، وال أذى، وال غم حتى الش��وكة يش��اكها إال كفَّ
اهلل  هبا خطاياه«، وروى الطرباين بس��ند ال بأس به »من أصيب بمصيبة يف ماله أو يف نفس��ه فكتمها ولم يش��كها إلى 
الناس كان حقا على اهلل تعالى أن يغفر له« وصح »إذا اش��تكى المؤمن خلصه اهلل تعالى من الذنوب كما يخلص الكير 

خبث الحديد« الفتاوى الفقهية الكربى )4/ 9)( 
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ومن األذكار:
1- ق��ول: ال إله إال اهلل وحده ال ش��ريك له الملك وله الحمد، وهو على كل ش��يء 

قدير)1(.
)- أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق لم يضره حمة تلك الليلة))(. 

والتسبيح: عن الشافعي : أحسن ما يداوى به الطاعون التسبيح، ووجهه أنه 
َسّبِِحَي{ ]الصافات: 143[)3(.  ۥ َكَن ِمَن ٱلۡملُ نَّهلُ

َ
يدفع العذاب قال اهلل تعالى: }فَلَۡوَلٓ أ

وش��رط حص��ول النف��ع بجميع م��ا ذكر صف��اء القل��ب م��ن الك��ذب)4(، وأن يقرتن 
بالش��رائط الظاهرة والباطنة، إذ ليس كل ذكر وصالة ش��فيًعا عند الحضرة اإللهية، وإالَّ 
فغلب��ة أس��باب الداء تبطل نف��ع الدواء، كأن يغف��ل عن ذلك حتى هتج��م عليه اآلفة، ثم 

يطلب اإلقالة بذلك، فال يجد إليها سبيال)5(.
وقد ذكر ابن القيم أثر الذكر فقال: إن له أكثر من مائة فائدة: "أنه يزيل الهم والغمَّ عن 

القلب، ويجلب للقلب الفرح والسرور")6(.
ويقول الدكتور/ حسن الشرقاوي عن أثر الذكر يف العالج النفس�ي: 

"من أفضل طرق العالج يف علم النفس اإلسالمي: الذكر؛ ألنه يصقل القلوب، إذ 
إنه يبدل الخوف أمنًا، والعداوة محبة، ويحول القلق والجزع واالضطراب إلى سكينة، 
والف��زع والرعب إلى طمأنينة. فإذا أخلص اإلنس��ان يف عبوديته وأط��اع ربه وافتقر إلى 

)1( الجام��ع لمس��ائل المدونة ))/ 653(: أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن يون��س التميمي الصقلي )المتوىف: 451ه�(، 
المحقق: مجموعة باحثين يف رس��ائل دكتوراه، الناش��ر: معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلس��المي- جامعة أم 
القرى، )سلس��لة الرس��ائل الجامعية الموصى بطبعها(، توزيع: دار الفكر للطباعة والنش��ر والتوزيع، الطبعة: األولى، 

1434ه�- 013)م. فهي حرز من الشيطان.
))( سنن الرتمذي، ت: شاكر )5/ 583(، وقال الرتمذي: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن.

)3( الفت��اوى الفقهية الك��ربى )4/ 9)(، ما رواه الواعون من أخبار الطاعون للس��يوطي لوحة رقم )11( +وإنما كان 
المحفوظ أنه قال: البنفسج+.

)4( الفتاوى الفقهية الكربى )4/ 9)(.
)5( الفت��اوى الفقهي��ة الك��ربى )4/ 9)(، روح البيان )1/ 146(، إس��ماعيل حقي بن مصطفى اإلس��تانبولي الحنفي 

الخلويت، المولى أبو الفداء، الناشر: دار الفكر- بيروت.
)6( الوابل الصيب من الكلم الطيب )ص41(، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن س��عد ش��مس الدين ابن قيم الجوزية، 

ت: سيد إبراهيم، الناشر: دار الحديث– القاهرة رقم، الطبعة: الثالثة، 1999م.
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مواله، تواله تعالى، فرفع عنه الهم والغم، وبذلك ينش��غل الذاكر أبًدا مع اهلل، وهو بال 
ش��ك عالج للقلق الذي يش��عر به اإلنسان، حينما يجد نفسه ضعيًفا عاجًزا أمام ضغوط 

الحياة وأخطارها، ال سند وال معين")1(.
وال شك أن أعظم ما ُيشَغل به العبد زمن وباء كورونا ذكر اهلل والثناء عليه، وال شك 
أنه يكس��به الهدوء والطمأنينة، ويطرد عنه الخوف والهم، وال يدعه يستس��لم للمرض، 
فتقوى مناعته، وتتحسن حالته، والذكر وإن كان مستحبًّا، فهو يف زمن وباء كورونا أشد 

استحباًبا.
 المسألة الثانية: 

الصالة على النبي  زمن الوباء
م��ن أعظم العب��ادات النافعة: الصالة على رس��ول اهلل  فإهن��ا نافعة من 
 ،)4(

 الباليا العظام))(، وهي واجبة يف العمر مرة)3(، أو كلما ذكر اس��م النبي
واألصل أهنا مستحبة)5(.

ذكر صاحب بدائع السلك من الوسائل التي يواجه هبا األوبئة والطواعين كثرة الصالة 
على الرس��ول؛ مس��تدالًّ بحديث أبي بن كعب وفيه: ))كان رس��ول اهلل  إذا 
ذه��ب ثلثا الليل قام، فق��ال: أيها الناس، اذكروا اهلل، اذك��روا اهلل، جاءت الراجفة تتبعها 
الرادف��ة، جاء الم��وت بما فيه، جاء الم��وت بما فيه. قال: قلت: يا رس��ول اهلل، إين أكثر 
الصاة عليك، فكم أجعل لك من صاتي؟ قال: ما شئت، قلت: الربع؟ قال: ما شئت، 

)1( نح��و علم نفس إس��المي )ص347(، د. حس��ن محمد الش��رقاوي، تقديم: اإلمام األكرب/ الدكت��ور: عبد الحليم 
محمود، والكاتب الكبير: د. مصطفى محمود، الناشر: مؤسسة شباب الجامعة- اإلسكندرية، سنة 1984م.

وانظ��ر الق��رآن وعل��م النف��س، )ص300، 301، )30( بتصرف: د. محمد عثمان نجايت، أس��تاذ عل��م النفس بجامعة 
القاهرة، وجامعة الكويت، وجامعة اإلمام محمد بن س��عود اإلس��المية س��ابًقا، ط: دار الشروق، رابعة العدوية، مدينة 

نصر- القاهرة، ط. 7، 1)14ه– 001)م.
))( ما رواه الواعون من أخبار الطاعون لوحة رقم)1.

)3( تحفة الفقهاء )1/ 138(، الذخيرة للقرايف )13/ 39)(، الفواكه الدواين على رس��الة ابن أبي زيد القيرواين )1/ 
 .)36

)4( بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع )1/ 181(.
)5( األم للشافعي )1/ 39)(، الحاوي الكبير )4/ )9(، الشرح الكبير على متن المقنع ))/ 08)(.
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وإن زدت فهو خير لك، قلت: النصف؟ قال: ما ش��ئت، وإن زدت فهو خير لك، قلت: 
الثلثين؟ قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قلت: أجعل لك صاتي كلها؟ قال: إذن 

تكفى همك، ويغفر لك ذنبك(()1(.
ي من أهوال يوم القيامة،  كذلك: إن الصالة على سيدنا رسول اهلل  ُتنجِّ
ي من أهوال الدنيا، كاألوبئة))(. فال ش��ك يف تأكد اس��تحباهبا زمن  فم��ن ب��اب أولى ُتنجِّ
وب��اء كورون��ا، وإذا كان��ت الص��الة على رس��ول اهلل  تتأكد بقدر الش��وق 
والمحب��ة)3(، ف��ال ش��ك يف تأكدها عند ن��زول المدلهمات باألمة، فه��ي جالبة للرحمة، 

دافعة للنقمة)4(.

)1( س��نن الرتم��ذي، ت: ش��اكر )4/ 637/ 457)(، وق��ال الحاك��م: َهَذا َحِدي��ٌث َصِحيُح اإْلِْس��نَاِد َوَل��ْم ُيْخِرَجاُه. 
المس��تدرك على الصحيحين للحاكم ))/ 457/ 3587(، وقال اإلمام ابن حجر: أخرجه أحمد وغيره بس��ند حسن. 

فتح الباري البن حجر )11/ 168(. 
))( بدائع السلك يف طبائع الملك ))/ 76(: محمد بن علي بن محمد األصبحي األندلسي، أبو عبد اهلل، شمس الدين 
الغرناطي ابن األزرق، ت: د. علي سامي النشار، الناشر: وزارة اإلعالم– العراق ط: األولى. الدر المنضود يف الصالة 
والس��الم على صاحب المقام المحمود )ص)3)(: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الس��عدي األنصاري، 
ش��هاب الدين شيخ اإلس��الم، أبو العباس عني به: بوجمعة عبد القادر مكري ومحمد شادي مصطفى عربش، الناشر: 
دار المنهاج– جدة، الطبعة: األولى، 6)14ه�. القول البديع يف الصالة على الحبيب الشفيع )ص0))(: شمس الدين 
أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي، الناشر: دار الريان للرتاث، الفتاوى الفقهية الكربى )4/ 9)(. 
)3( ج��اء يف الفواك��ه ال��دواين: »وتقدم أن الص��الة على النبي  واجب��ة يف العمر مرة كالس��الم، وبعد ذلك 

تستحب وتتأكد على قدر الشوق والمحبة«. الفواكه الدواين على رسالة ابن أبي زيد القيرواين )1/ 36(. 
مْ  يَن َءاَمنلُوا َها ٱذلَِّ يُّ

َ
أ )4( جاء يف البناية: »)والصالة على النبي  خارج الصالة واجبة(. ش: لَِقْولِِه َتَعاَلى: م: }َيٰٓ

مْ َعلَۡيهِ{ ]األحزاب: 56[، لكن م: )إما مرة واحدة كما قاله الكرخ��ي( ش: ألن األمر ال يقتضي التكرار م: )أو  َصلُّ��وا
كلما ذكر النبي ( ش: أو واجبة كلما ذكر النبي  وس��معه، م: )كما اختاره الطحاوي( ش: ويف »ش��رح 
المجمع«: والفتوى عند عامة العلماء باالس��تحباب كلما ذكر . وقال فخر اإلسالم يف »الجامع الكبير«: تكرار 
اس��مه واج��ب لحفظ الس��نة، إذ به قوام الدين والش��رائع، ويف إيجاب الص��الة عليه مدة العمر، وقي��ل يف جوابه: يجب 
التدخل كما يف س��جدة التالوة إذا اتحد المجلس إال أنه يس��تحب تكرار الصالة بخالف السجود«. البناية شرح الهداية 

 .)(76 /((
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 المسألة الثالثة: 
الصدقة زمن وباء كورونا

الصدقة: الفعلة التي يبدو هبا صدق اإليمان بالغيب، من حيث إن الرزق غيب، وقال 
ابن الكمال: العطية يبتغى هبا المثوبة من اهلل. وقال الراغب: ما يخرجه اإلنسان من ماله 
على وجه القربة: كالزكاة، لكن الصدقة يف األصل تقال للمتطوع، والزكاة للواجب)1(.
ن��ص الفقه��اء على اس��تحباب الصدقة، وأهنا تتأك��د يف أوقات الحاج��ات))(، وقت 
االحتياج إليها، كزمن الوباء، والذي قد يقعد الكثير من الناس عن أعمالهم، ويحتاجون 
إلطعام أوالدهم، وقضاء حوائجهم، وقد يحتاجون العالج، وثمن المستشفى الذي ال 
يقدرون على دفع ثمنه، وأن يخص هبا من اشتدت حاجتهم وفاقتهم)3(، وأهنا يف أوقات 
ۡو إِۡطَعٰٞم ِف يَۡوٖم ذِي َمۡس��َغَبةٖ{ ]البلد: 14[)5(، 

َ
الحاج��ة أكثر ثواًبا)4(؛ لقول��ه تعالى: } أ

فإخراج المال يف وقت القحط والضرورة كالوباء، أثقل على النفس وأوجب لألجر)6(، 
ويبدأ بمن هو أشد حاجة)7(.

)1( التوقيف على مهمات التعاريف )ص14)(.
))( المغني البن قدامة )3/ 101(، الشرح الكبير على متن المقنع ))/ 715(: شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، ت: الدكتور عبد اهلل بن عبد المحسن الرتكي- الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، 
الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، القاهرة- جمهورية مصر العربية، ط: األولى، 1415ه�- 1995م.

ۡو 
َ
ْت حاَجُته؛ لق��وِل اهللِ تعالى: } أ َدَقِة َمن اْش��َتدَّ )3( ج��اء يف الجام��ع لعلوم اإلمام أحمد: »وُيْس��َتَحبُّ أن َيُخصَّ بالصَّ

{ ]البلد: 16[«. الجامع لعلوم اإلمام أحمد- الفقه )10/ 53)( المؤلف: خالد الرباط، سيد عزت  َبةٖ ِمۡسِكيٗنا َذا َمۡتَ
عيد ]بمش��اركة الباحثين بدار الفالح[، الناش��ر: دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق ال��رتاث، الفيوم- جمهورية مصر 

العربية ط: األولى، 1430ه�- 009)م.
)4( الكايف يف فقه اإلمام أحمد )1/ 431(.

)5( ذو مس��غبة: ذو مجاعة، أو يوم يكون فيه الطعام عزيز وهي من النوازل بال ش��ك. تفس��ير مجاهد )ص730(: أبو 
الحجاج مجاهد بن جرب التابعي المكي القرش��ي المخزومي، ت: الدكتور محمد عبد الس��الم أبو النيل، الناش��ر: دار 

الفكر اإلسالمي الحديثة، مصر، ط: األولى، 1410ه�- 1989م.
)6( تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )31/ 170(.

)7( المبدع يف شرح المقنع ))/ 6)4(: إبراهيم بن محمد بن عبد اهلل بن محمد بن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين، 
الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت– لبنان، ط: األولى، 1418ه�- 1997م.
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وقد جاء ذكر الصدقة مع آية من آيات اهلل: هي الكس��وف، مما يدل على اس��تحباهبا 
وقت النوازل)1(، وأهنا تحصل بأقل متمول، ما لم يعين اإلمام قدًرا معينًا، طالما كان عند 
اإلنس��ان فائض عن حاجته، وحاجة من يموهنم))(، وأهنا تمنع وصول البالء النازل من 

السماء إلى األرض)3(، وال يتخطاها البالء)4(، والصدقة بالغدوات تذهب بالعاهات.
وأن الصدقة زمن وباء كورونا أفضل من حج التطوع)5(، فوضعها يف األكباد الجائعة 
أول��ى، َفَأَث��ُر وباء كورون��ا هنا، تأكد اس��تحباب الصدق��ة، وتفضيل الصدق��ة على حج 

التطوع.

��ْمُس على َعْهِد َرُس��وِل اهللِ ، َفَصلَّى فقام َرُس��وُل اهللِ  )1( َعْن َعائَِش��َة ، َأنََّها َقاَلْت: ))َخَس��َفِت الشَّ
ِل، ُثمَّ  ُكوَع، ُثمَّ َقاَم َفَأَطاَل اْلِقَياَم، َوُهَو ُدوَن اْلِقَياِم األَوَّ ، فصلى بِالنَّاِس، َفَقاَم َفَأَطاَل اْلِقَياَم، ُثمَّ َرَكَع َفَأَطاَل الرُّ
ِل، ُثمَّ َرَفَع، َفَس��َجَد، ُثمَّ َفَعَل فِي اأْلخَرى ِمْثَل ما فعل يف األولى، ُثمَّ اْنَصَرَف،  ُكوِع األَوَّ ُكوَع َوُهَو ُدوَن الرُّ َرَكَع َفَأَطاَل الرُّ
��ْمَس َواْلَقَمَر آَيَتاِن ِمْن آَياِت اهللِ، ال َيْخِسَفاِن  ��ْمُس، َفَخَطَب النَّاَس: َفَحِمَد اهللَ َوَأْثنَى َعَلْيِه، ُثمَّ َقاَل: إِنَّ الشَّ َوَقْد َتَجلَِّت الشَّ
ٍد: َواهللِ َما ِمْن َأَحٍد َأْغَيَر ِمَن  َة ُمَحمَّ ُقوا، وَقاَل: َيا ُأمَّ لَِم��ْوِت َأَح��ٍد، َوالَ لَِحَياتِِه، َفإَِذا َرَأْيُتْم َذلَِك َفاْدُعوا اهللَ، َوَكبِّ��ُروا، َوَتَصدَّ
ٍد: َواهللِ َلْو َتْعَلُموَن َما َأْعَلُم، َلَضِحْكُتْم َقِليًا َوَلَبَكْيُتْم َكثِيًرا((. موطأ مالك رواية  َة ُمَحمَّ اهللِ َأْن َيْزنَِي َعْبُدُه َأْو َتْزنَِي َأَمُتُه، َيا ُأمَّ
أبي مصعب الزهري، ب: العمل يف خس��وف الش��مس )1/ 36)/ 605(: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي 

المدين، المحقق: بشار عواد معروف- محمود خليل، الناشر: مؤسسة الرسالة سنة النشر: )141ه�.
))( )والصدق��ة( أي صدق��ة التط��وع، وتحصل بأقل متمول ما ل��م يعين اإلمام قدًرا من ذل��ك، وإال تعين على من قدر 
عليه، وضابط من تجب عليه الصدقة من يفضل عنده عما يحتاجه يف الفطرة ما يتصدق به. ش��يخنا. ويف البجيرمي عن 
الحفن��ي أن��ه إذا عين اإلمام قدًرا زائًدا على زكاة الفطر لزم بش��رط أن يكون فاضال ع��ن كفايته وكفاية ممونه بقية العمر 
الغالب. اه� تحفة المحتاج يف شرح المنهاج وحواشي الشرواين والعبادي )3/ 61(، هناية المحتاج إلى شرح المنهاج 
))/ 408(: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، الناشر: دار الفكر، بيروت، ط. 

أخيرة- 1404ه�/ 1984م، فتح القريب المجيب يف شرح ألفاظ التقريب )ص104(. 
)3( ج��اء يف الش��رح الممتع: أهنا تتعال��ج مع البالء الذي ينزل من الس��ماء فتمنع وصوله إلى األرض. الش��رح الممتع 
عل��ى زاد المس��تقنع )6/ 11(: محم��د ب��ن صالح ب��ن محم��د العثيمين، دار النش��ر: دار اب��ن الج��وزي، ط: األولى، 

))14– 8)14ه�.
)4( جاء يف المعجم األوس��ط عن علي بن أبي طالب قال: قال رس��ول اهلل : ))باكروا بالصدقة، فإن الباء 
ال يتخطاها((. المعجم األوس��ط )6/ 9/ 5643(: س��ليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم 
الطرباين، المحقق: طارق بن عوض اهلل بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، الناشر: دار الحرمين– القاهرة. 
وقال اإلمام الهيثمي: رواه الطرباين يف األوسط، وفيه عيسى بن عبد اهلل بن محمد، وهو ضعيف، مجمع الزوائد ومنبع 
َج َأَحاِديَثُه: حس��ين سليم  َقُه َوَخرَّ الفوائد )3/ 110(: أبو الحس��ن نور الدين علي بن أبي بكر بن س��ليمان الهيثمي، َحقَّ

أسد الّداراين، الناشر: َداُر الَمْأُمون لِلتَُّراِث.
دقُة أحبُّ  )5( جاء يف الجامع لعلوم اإلمام أحمد: قال إس��حاق بن منصور: ق��ال أحمد: إذا َكاَن النَّاُس ُمحتاِجيَن فالصَّ
. وقال ابن هانئ: وس��ئل عن رجل قد حج حجًجا وله قرابات فقراء ويريد الحج،  إليَّ مَِن الحجِّ -يعني: مِن بعِد الحجِّ
أت��رى ل��ه أن يتصدق بما يريد أن يحج به عل��ى أقربائه وهم محاويج؟ قال: يضعها يف أكب��اد جائعة أحب إلي«. الجامع 

لعلوم اإلمام أحمد- الفقه )10/ 53)(.
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 المسألة الرابعة: 
التكبير من أجل رفع وباء كورونا

اتف��ق الفقه��اء عل��ى ارتب��اط التكبير بص��الة الكس��وف)1(، وإذا كان الس��بب يف هذه 
العبادات التي ارتبطت بالكس��وف، أن الكس��وف آية من آيات اهلل يخوف هبا عبادة، وال 
ش��ك أن األوبئة من أش��د اآلي��ات التي يخوف اهلل هبا عباده، فيش��رع التكبي��ر يف الوباء، 
كما ش��رع يف صالة الكسوف، وقد جاء يف روايات حديث صالة الكسوف: النصُّ على 
ْمَس َواْلَقَمَر مِْن آَياِت اهللِ، َوإِنَُّهَما اَل َيْخِسَفاِن لَِمْوِت  التكبير، قال : "إِنَّ الشَّ
َة  ُقوا. َيا ُأمَّ َأَح��ٍد، َواَل لَِحَياتِِه، َفإَِذا َرَأْيُتُموُهَما، َفَكبُِّروا، َواْدُعوا اهلَل ، َوَصلُّوا َوَتَصدَّ
ٍد، َواهللِ  َة ُمَحمَّ ��ٍد، َما مِْن َأَحٍد َأْغَيُر مَِن اهللِ  َأْن َيْزنَِي َعْب��ُدُه، َأْو َتْزنَِي َأَمُتُه. َيا ُأمَّ ُمَحمَّ

َلْو َتْعَلُموَن َما َأْعَلُم، َلَبَكْيُتْم َكثِيًرا، َوَلَضِحْكُتْم َقلِياًل، َأاَل َهْل َبلَّْغُت؟"))(.
وجه الداللة: أن النبي  أمرهم بالصالة والدعاء والتكبير والصدقة)3(.

ُرُهْم  َماُم النَّاَس َبْعَد َساَلمِِه، َفُيَذكِّ  )َوَوْعٌظ َبْعَدَها(، َرَوى اْبُن َعْبِد اْلَحَكِم: َيْسَتْقبُِل اإْلِ
ُقوا)4(، والتكبير يكون من غير اجتماع؛  ُفُهْم َوَيْأُمُرُهْم َأْن َيْدُعوا اهلَل َوُيَكبُِّروا َوَيَتَصدَّ َوُيَخوِّ

نظًرا للضرر الواقع من اجتماع الناس يف ظل هذا الوباء.
والحكمة م��ن التكبير زمن الوباء، كالحكمة من التس��بيح، والصالة والس��الم على 
سيدنا رسول اهلل ، وهي تقوية المسلم، وبث الثقة والطمأنينة والسكينة يف 

قلبه، من خالل لجوئه لصاحب القدرة على رفع البالء. 

)1( ج��اء يف بحر المذهب: »قال الش��افعي: ويس��تحب التكبي��ر والدعاء« يف معرض حديثه عن صالة الكس��وف. بحر 
المذهب للروياين ))/ 496(، ت: طارق فتحي السيد، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى، 009)م.

))( مس��ند أحمد، ط. الرس��الة ))4/ 191(، وقال الس��يوطي: )صحيح(. الس��راج المنير يف ترتيب أحاديث صحيح 
الجامع الصغير )1/ 76)(. 

)3( المغني البن قدامة ))/ 315(.
)4( البناية شرح الهداية )3/ 146(، التاج واإلكليل لمختصر خليل ))/ 589(. 

 ش��رح التلقي��ن )1/ 1099( الن��وادر والزيادات على ما يف المدون��ة من غيرها من األمه��ات )1/ 510( منح الجليل 
ش��رح مختص��ر خلي��ل )1/ 471( بحر المذهب للروياين ))/ 496( كفاية النبيه يف ش��رح التنبي��ه )4/ )50( المغني 

البن قدامة ))/ 315(.
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	املبحث الثاني: 
التشريع

وفيه مطلب واحد: ما شرع من العبادات ألجل وباء كورونا وفيه خمس مسائل:
المسألة األولى: الدعاء من أجل رفع وباء كورونا.
المسألة الثانية: القنوت من أجل رفع وباء كورونا.
المسألة الثالثة: الصالة من أجل رفع وباء كورونا.

المسألة الرابعة: تعجيل الزكاة زمن وباء كورونا.
المسألة الخامسة: الصيام من أجل رفع وباء كورونا.

ا ء كورو�ب ل و�با �ب
�ة ل�أ ا د ا لع�ب رع م�ب ا

ما ��ث

 المسألة األولى: 
الدعاء برفع وباء كورونا

اتفقن��ا على التفرقة بين الوباء والطاع��ون، والطاعون قديًما اختلف العلماء يف حكم 
الدعاء برفعه؛ لكون الدعاء مظنة رفع الشهادة، لكن الوباء يختلف حكمه، وقديًما ألف 

الشيخ ولي الدين الملَّوي )حل الحَباء يف الدعاء برفع الوباء()1(.
فه��ل يجوز لنا أن ندعو برفع بالء كورونا؟ وأن ندعو لمن ابتلي هبذا الوباء أن يرفعه 

اهلل عنه؟
لقد علمنا النبي  أن نس��أل اهلل العافية، فما أعطي أحد ش��يًئا أفضل من 

العافية))(، واهلل يحب من عباده أن يسألوه العافية)3(.
علمن��ا النبي  أن ندعو بط��ول العمر لمن نحب؛ ألنه  دعا 

ألنس به، بل يندب.
)1( ما رواه الواعون يف أخبار الطاعون ص169، جالل الدين السيوطي.

))( َعن أبي ُهَرْيَرة َقاَل: ))َقاَم فِينَا َأُبو بكر  َفَقاَل: َقاَم فِينَا َرُس��ول اهلل  كمقامي فِيُكم اْلَيْوم، َفَقاَل: إِن 
النَّاس لم ُيْعطوا َشْيًئا خيًرا من اْلَعفو والعافية، فسلوهما اهلل((.

)3( قال : ))ما سئل اهلل تعالى شيًئا أحب إليه من أن يسأل العافية(( رواه الرتمذي.
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وال يباح الدعاء على أحد من المسلمين بالموت، أو أن يبتلى بشيء من األمراض، 
ول��و كان يف ضمنه الش��هادة، كما ال يجوز الدع��اء عليه بالغرق واله��دم، ونحوهما بال 

موجب)1(.
وأن اإلنس��ان يدعو وهو موقن باإلجابة، وأنه يس��تحب أن يدعو للمريض بالعافية، 

وينفس له يف األجل))(. 
واستحبت الشريعة أن نسأل المبتلى أن يدعو لنا)3(.

ويش��رع الدعاء برفعه اجتماًعا وانفراًدا؛ بناء على أنه من جملة النوازل)4(. وحتى ال 
يكون اإلنسان من الغافلين، الذين نزلت هبم البأساء والضراء فلم يلجؤوا إلى اهلل)5(.

وق��د كان لعلمائنا أدعية منقولة لرفع الطاع��ون)6(، فمن باب أولى الوباء، خاصة إذا 
ترتب على االجتماع نشر الوباء فال يشرع اجتماعهم)7(.
والدعاء: الرغبة إلى اهلل تعالى، دعا دعاء ودعوى)8(.

)1( تحفة الراغبين ص13.
))( البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )3/ 11(، المغني البن قدامة ))/ 334(. 

)3( كتب أبو الدرداء إلى س��لمان: »أما بعد.. يا أخي فاغتنم صحتك وفراغك قبل أن ينزل بك من البالء ما ال يس��تطيع 
أحد من الناس رده، ويا أخي اغتنم دعوة المؤمن المبتلى«. المقاصد الحسنة )ص604(. 

)4( تحفة الراغبين ص13.
)5( المجموع شرح المهذب )5/ 55(، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، الناشر: دار الفكر.

)6( منه��ا: »أن س��يدي أحمد زروق والقلش��اين اس��تعمال لذلك أدعية لالح��رتاز عنه، وذلك يدل عل��ى الجواز، ولفظ 
دعاء س��يدي أحمد زروق: تحصنت بذي العزة والجربوت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي ال 

يموت، اصرف عنا األذى إنك على كل شيء قدير، يقول ذلك ثالًثا«.
ولفظ دعاء القلشاين: اللهم سكن فتنة صدمة قهرمان الجربوت بألطافك الخفية الواردة النازلة من باب الملكوت حتى 
نتشبث بألطافك، ونعتصم بك عن إنزال قدرتك، يا ذا القدرة الكاملة والرحمة الشاملة، يا ذا الجالل واإلكرام. الفواكه 

الدواين على رسالة ابن أبي زيد القيرواين ))/ 341(. 
)7( جاء يف حدائق العيون الباصرة يف أخبار أحوال الطاعون واآلخرة: »قال الش��يخ مرعي: قد وقع يف زماننا هذا س��نة 
ثمان وعشرين وألف، اجتماع الجم الغفير من الناس واألعيان مراًرا للدعاء برفع الطاعون، تارة بالقرافة، بقرب اإلمام 
الش��افعي، وت��ارة بالجامع األزهر، ولم يفد ذلك ش��يًئا بل ازداد األمر ش��دة«. حدائق العيون الباص��رة يف أخبار أحوال 

الطاعون واآلخرة ص166.
)8( القام��وس المحي��ط )ص)8)1(: مجد الدين أب��و طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآب��ادى، تحقيق: مكتب تحقيق 
الرتاث يف مؤسس��ة الرس��الة، بإشراف: محمد نعيم العرقُسوس��ي، الناشر: مؤسسة الرس��الة للطباعة والنشر والتوزيع، 

بيروت- لبنان، الطبعة: الثامنة، 6)14ه�- 005)م.
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َك َوَل  ِ َما َل يَنَفعلُ والدعاء: الرغبة إلى اهلل، والعبادة نحو: }َوَل تَۡدعلُ ِمن دلُوِن ٱللَّ
َك{ ]يونس: 106[)1(، ما يدعى به اهلل من القول، سؤال العبد ربه على وجه االبتهال،  ُّ يَضلُ

وقد يطلق على التقديس والتمجيد ونحوهما))(.

أدلة الجواز:
الدليل األول:

ملُ  ۡم َوَزيََّن لَهلُ مْ َوَلِٰكن قََس��ۡت قلُللُوبلُهلُ وا ��َنا تََضَّعلُ سلُ
ۡ
م بَأ قوله تعالى: }فَلَۡوَلٓ إِۡذ َجآَءهلُ

مْ َيۡعَمللُوَن{ ]األنعام: 43[. ۡيَطٰنلُ َما َكنلُوا ٱلشَّ
وج��ه الدالل��ة: عاب اهلل عليهم ترك التض��رع والرجوع إليه إذا ن��زل هبم البالء، ورد 
ذلك لقس��وة قلوهبم وتزيين الش��يطان لهم، مما يدل على وج��وب التضرع إلى اهلل عند 

نزول البالء، وكورونا هذا من أشد البالء.
الدليل الثاين:

  عن المغيرة بن ش��عبة، قال: ))كس��فت الش��مس على عهد رس��ول اهلل
ي��وم م��ات إبراهي��م، فقال الناس: كس��فت الش��مس لم��وت إبراهيم، فقال رس��ول اهلل 
: إن الشمس والقمر ال ينكسفان لموت أحد وال لحياته، فإذا رأيتم فصلوا، 

وادعوا اهلل(()3(.
وج��ه الداللة: أرش��دنا النب��ي  أن نلجأ إلى ربنا بالتض��رع والدعاء عند 
ح��دوث الكس��وف، لكونه آية من آي��ات اهلل يخوف اهلل هبا عباده، فكذل��ك عند األوبئة 

)ومنها وباء كورونا( لوجود العلة.

)1( الكلي��ات معج��م يف المصطلحات والف��روق اللغوية )ص447(، أيوب بن موس��ى الحس��يني القريمي الكفوي، 
أبو البقاء الحنفي، ت: عدنان درويش- محمد المصري، الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت.

))( القاموس الفقهي لغة واصطالًحا )ص130(: المؤلف: الدكتور س��عدي أبو حبيب، الناش��ر: دار الفكر، دمش��ق– 
سورية، الطبعة: الثانية، 1408ه�- 1988م.

)3( صحيح البخاري، ب: الصالة يف كسوف الشمس ))/ 34/ 1043(. 
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الدليل الثالث:
- أن النبي  سأل اهلل العافية)1(، فيكون دعاء برفع المنشأ))(.

الدليل الرابع:
قالت عائش��ة: فجئت رس��ول اهلل  فأخربت��ه، فقال: ))الله��م حبب إلينا 
المدين��ة كحبن��ا مكة أو أش��د، وصححها، وبارك لن��ا يف صاعها ومده��ا، وانقل حماها 

فاجعلها بالجحفة(()3(.
وج��ه الدالل��ة: فيه من الفق��ه جواز الدع��اء إلى اهلل تعال��ى يف رفع الوب��اء والحمى، 

والرغبة إليه يف الصحة والعافية)4(.
ومن المعقول:

- قياًس��ا عل��ى المط��ر: فهو رحم��ة لكن إذا أض��ر طلب رفع��ه ))الله��م حوالينا وال 
علينا(()5(، فمن باب أولى الدعاء برفع الوباء الذي يستأصل األمة.

ومن المعقول:
أنه يدعى برفعه؛ ألنه نازلة من نوازل الدهر، وأي شيء أعظم من أن يفني هذا الوباء 

أمة محمد، وال ملجأ للناس إالَّ إلى اهلل ، فيدعون اهلل ويسألونه رفعه.
وعليه فيجوز الدعاء برفع وباء كورونا من غير اجتماع، ويجوز أن نسأل اهلل المعافاة 
لم��ن ابتلي به؛ وال يعني هذا طلب رفع مقام الش��هادة، وال يج��وز الدعاء على أحد به؛ 

طلًبا للشهادة، أو لعداوة. 

ِل َعَلى الِمنَْبرِ ُثمَّ َبَكى َفَقاَل: اْسَأُلوا اهللَ الَعْفَو َوالَعافَِيَة،  )1( جاء يف سنن الرتمذي: ))قاَم َرُسوُل اهللِ  َعاَم اأَلوَّ
َف��إِنَّ َأَح��ًدا َلْم ُيْعَط َبْعَد الَيِقيِن َخْيًرا ِمَن الَعافَِيِة((. س��نن الرتمذي، ت: ش��اكر )5/ 557( وق��ال الرتمذي: َوَهَذا َحِديٌث 

َحَسٌن َغِريٌب.
))( تحفة الراغبين يف بيان أمر الطواعين ص9.

)3( صحيح البخاري، ب: من دعا برفع الحمى والوباء )7/ ))1/ 5677(. 
)4( ش��رح صحي��ح البخاري البن بط��ال )9/ 393/ 1889(: أبو الحس��ن عل��ي بن خلف بن عب��د الملك، تحقيق: 

أبي تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد- السعودية، الرياض، الطبعة: الثانية، 3)14ه�- 003)م.
)5( صحيح البخاري، ب: االستس��قاء يف الخطبة يوم الجمعة ))/ )1/ 933(، فالنبي س��أل ربه نزول المطر حيث ال 

يضر ويرفع حيث ال يضر. شرح صحيح البخاري البن بطال )3/ 13( بتصرف.
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 المسألة الثانية: 
القنوت من أجل رفع وباء كورونا

علمتنا الش��ريعة أنَّ رس��ولنا  كان يدعو ألمور أقل من الوباء، ويستعيذ 
باهلل من أمور أقل من الوباء)1(.

نص الفقهاء: على أنه يستحب لمن لم ينزل هبم الوباء أن يدعوا لمن نزل هبم))(.
ونجد أيًضا من نصوصهم: استحباب الدعاء والقنوت لرفع الوباء)3(.

وإذا كان الفقه��اء ق��د ذهبوا الس��تحباب القنوت من أجل الوب��اء، فإنه يكون واجًبا، 
ويجهر به، إذا أمر به ولي األمر، أو نائبه المختص بالمساجد كوزير األوقاف يف عصرنا، 

وتستحب مراجعتهم يف ذلك)4(.
القن��وت: ه��و: ط��ول القي��ام يف الص��الة)5(. وي��رد لمع��ان: كالطاع��ة، والخش��وع، 
والص��الة، والدع��اء، والعبادة، والقيام، وط��ول القيام، والس��كوت)6(، ودعاء القنوت: 
 ِ مْ لِلَّ وا أي دع��اء القيام، ويس��مى الس��كوت يف الصالة قنوًت��ا، ومنه قوله تعال��ى: }َوقلُوملُ

َقٰنِتَِي{ ]البقرة: 38)[)7(.

)1( حديث أبي اليس��ر أن رس��ول اهلل كان يدعو: ))اللهم إين أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من 
الغرق والحرق، وأعوذ بك أن أموت لديًغا((.

))( ج��اء يف هناي��ة المحتاج إلى ش��رح المنهاج: »ثم قال: بل يس��ن لمن لم ين��زل هبم الدعاء لمن نزل هب��م. اه�«. هناية 
المحتاج إلى شرح المنهاج )1/ 508(. 

)3( جاء يف هناية المحتاج إلى شرح المنهاج: »ويؤخذ منه استحباب تعرضه يف هذا القنوت بالدعاء لرفع تلك النازلة، 
وس��واء فيها الخوف من نحو عدو ولو مس��لمين كما هو ظاهر، والقحط والجراد ونحوها كالوباء«. هناية المحتاج إلى 

شرح المنهاج )1/ 508( 
)4( جاء يف هناية المحتاج إلى ش��رح المنهاج: »ويس��تحب مراجعة اإلمام األعظم أو نائبه بالنسبة للجوامع، فإن أمر به 

وجب، ويسن الجهر به«. هناية المحتاج إلى شرح المنهاج )1/ 508(. 
)5( الفائق يف غريب الحديث واألثر )3/ 6))(: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار اهلل، 

ت: علي محمد البجاوي- محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار المعرفة– لبنان، الطبعة: الثانية.
)6( النهاية يف غريب الحديث واألثر )4/ 111(.

)7( المصباح المنير يف غريب الش��رح الكبير ))/ 517(: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس، 
الناشر: المكتبة العلمية- بيروت.
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والنازلة: الش��ديدة من شدائد الدهر، وال شك أن الطاعون من أشد النوازل، ويشرع 
عند الفتنة أو البلية)1(، ووباء كورونا من النوازل الش��ديدة التي حلت بالعالم، وإذا كان 

الفقهاء ذكروا القنوت للطاعون؛ فمن باب أولى ُيقنت لوباء كورونا؛ كنازلة شديدة.
ويقن��ت للنازل��ة عند الحنفية، يف ص��الة الفجر))(، والقنوت يف الفجر هو الس��نة عند 
المالكية)3(، ولكن ال يش��رع عند المالكية القنوت لنازلة يف سائر الصلوات عند الحاجة 

إليه، كغالء أو وباء خالًفا لمن ذهب لذلك)4(.
والش��افعية: يرون القنوت يف الصبح هو الس��نة، ويف سائر الفرائض لنازلة، كما قنت 
رس��ول اهلل  حين أس��رت قريش من أس��رت، وقتل من الصحاب��ة عند بئر 
معون��ة من قتل)5(، ويقن��ت عند الحنابلة يف الصالة الجهرية -غي��ر جمعة- لنازلة، وأما 

قنوت السنة ففي الوتر كالحنفية)6(.
وعلي��ه: فالفقه��اء قالوا بمش��روعية القن��وت عند الن��وازل، خالًفا للمالكي��ة، ووباء 
كورونا من أش��د النوازل يف عصرنا، فال ش��ك يف اس��تحباب القنوت لرفع وباء كورونا، 

ولمن يلجأ الناس إن لم يلجؤوا لرهبم؟!
 المسألة الثالثة: 

الصالة من أجل رفع وباء كورونا
األوبئ��ة واألم��راض م��ن آي��ات اهلل، وقد أرش��دنا النبي  عن��د حدوث 
لة لنعم  اآلي��ات أن نفزع إلى باب اهلل، نس��جد ونتض��رع بين يديه؛ ألن هذه اآلي��ات مبدِّ

)1( ال��در المخت��ار وحاش��ية ابن عابدي��ن )رد المحتار( ))/ 11(، حاش��ية الطحطاوي على مراقي الفالح ش��رح نور 
اإليضاح )ص377(: أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي، ت: محمد عبد العزيز الخالدي، الناشر: دار 

الكتب العلمية بيروت– لبنان، ط: األولى، 1418ه�- 1997م.
))( البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ))/ 47(. 

)3( الذخيرة للقرايف ))/ 30)(، النوادر والزيادات على ما يف المدونة من غيرها من األمهات )1/ )19(. 
)4( الش��رح الكبير للش��يخ الدردير وحاشية الدسوقي )1/ 48)(، ش��رح الزرقاين على مختصر خليل وحاشية البناين 

 .)374 /1(
)5( الح��اوي الكبي��ر يف فقه مذهب اإلمام الش��افعي وهو ش��رح مختصر الم��زين ))/ )15(، البي��ان يف مذهب اإلمام 

الشافعي ))/ 58)(، روضة الطالبين وعمدة المفتين )1/ 318(. 
)6( مطالب أولي النهى يف ش��رح غاية المنتهى )1/ )56(، ش��رح منتهى اإلرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 
)1/ )4)(: منص��ور ب��ن يون��س بن صالح الدين بن حس��ن ب��ن إدريس البهوتى الحنبلى، الناش��ر: عال��م الكتب، ط: 

األولى، 1414ه�- 1993م.
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اهلل، وتبدي��ل النعم��ة إل��ى ضده��ا تخوي��ف؛ وألن القلوب تف��زع بذلك طبًع��ا، فكانت 
م��ن آي��ات اهلل المخوفة، واهلل تعال��ى إنَّما يخوف عب��اده؛ ليرتكوا المعاص��ي، ويرجعوا 
إل��ى طاعته س��بحانه، التي فيها فوزهم، وأق��رب أحوال العبد يف الرج��وع إلى ربه حالة 
الصالة)1(. "وللصالة تأثير عجيب يف دفع ش��رور الدنيا، ال س��يما إذا أعطيت حقها من 
تكميل الطهارة، ظاهًرا وباطنًا، فما استدفعت شرور الدارين، وال استجلبت مصالحها، 
بمثل الصالة، وس��ر ذلك: أهنا صلة هلل تعالى، فعلى قدر صلة العبد باهلل، يفتح عليه من 
الخيرات أبواهبا، ويدفع عنه من الش��رور أس��باهبا"))(، وقد أمرنا باستدفاع البالء بالذكر 

والدعاء والصالة والصدقة)3(.
تحدث الفقهاء عن كيفية صالة رفع الوباء وقالوا: إهنم يصلوهنا فرادى؛ ألن األصل 
يف التط��وع ت��رك الجماعة فيها)4(، وال تصل��ى جماعة إالَّ بأمر اإلم��ام)5(، وأن مقدارها: 

ركعتان، أو أكثر، والمستحب ركعتان)6(.
وق��د نص الفقهاء على ض��رورة أن يلجأ الناس إلى رهبم، ويس��ألوا ويتضرعوا، كل 
واحد بنفس��ه، يف بيته، عند عموم األمراض واألهوال واألفزاع؛ لكون ذلك من اآليات 

المخوفة)7(.
)1( المحي��ط الربه��اين يف الفق��ه النعماين ))/ 133(: أب��و المعالي برهان الدي��ن محمود بن أحمد ب��ن عبد العزيز بن 
عمر بن َماَزَة البخاري الحنفي، ت: عبد الكريم س��امي الجندي، الناش��ر: دار الكتب العلمية، بيروت– لبنان، الطبعة: 

األولى، 4)14ه�- 004)م.
))( مقنع��ة الس��ائل عن الم��رض الهائل )ص))(: لس��ان الدين ذو الوزارتي��ن أبو عبد اهلل محمد ب��ن الخطيب، بدائع 

السلك يف طبائع الملك ))/ 77(. 
)3( فتح الباري البن حجر ))/ 531(، عمدة القاري شرح صحيح البخاري )7/ 71(: أبو محمد محمود بن أحمد 

بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني، الناشر: دار إحياء الرتاث العربي- بيروت.
)4( المبس��وط للسرخس��ي ))/ 76(: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخس��ي، الناشر: دار المعرفة– 

بيروت، تاريخ النشر: 1414ه�- 1993م.
)5( البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ))/ 181(، حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح 
ش��رح نور اإليضاح )ص547(، ش��رح مختصر خليل للخرش��ي )1/ 351(، الش��رح الكبير للش��يخ الدردير وحاشية 

الدسوقي )1/ 308(. 
)6( الدر المختار وحاش��ية ابن عابدين )رد المحتار( ))/ 183(، ش��رح مختصر خليل للخرشي )1/ 351(، الشرح 

الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )1/ 308(.
)7( البناي��ة ش��رح الهداية )3/ 149(، درر الحكام ش��رح غرر األحكام )1/ 147(: عل��ي حيدر خواجة أمين أفندي، 
تعريب: فهمي الحس��يني، الناش��ر: دار الجيل، الطبعة: األولى، 1411ه�- 1991م، تبيين الحقائق ش��رح كنز الدقائق 

وحاشية الشلبي )1/ 30)(. 
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كذل��ك نصوا عل��ى أن الصالة أقرب أحوال العبد يف الرج��وع إلى ربه من ذنبه وقت 
األه��وال، واألم��راض)1(، وأن الصحاب��ة كان��وا يبادرون إلى المس��جد وق��ت األهوال 
واألمراض؛ مخافة أن تكون القيامة))(، وأن الس��لف الصالح كانوا على خير عظيم من 
إحي��اء الليل، والصدقة والتوبة، فيهجرون البيوت، ويلزمون المس��اجد، رجااًل ونس��اًء 

وأطفاال)3(. ولنستعرض خالفهم..
اختل��ف الفقهاء يف حكم صالة ركعتين بنية رفع الوباء -باعتباره آية من اآليات التي 

أمرنا أن نفزع إلى الصالة حين نزولها- على ثالثة مذاهب:

المذهب األول:
أنه ال يصلى ألي آية إالَّ للكسوف والخسوف فقط، وهو مذهب اإلمام الشافعي)4(، 

ومالك)5(، ورواية عن اإلمام أحمد)6(.

)1( درر الحكام شرح غرر األحكام )1/ 147(.
))( ج��اء يف ش��عب اإليم��ان: حدثنا عبي��د اهلل -يعني اب��ن النضر- حدثني أبي، أهن��ا كانت ظلمة عل��ى عهد أنس حتى 
كان النه��ار مث��ل الليل، ق��ال: فأتيته بعد ما انجلت، فقلت: يا أبا حمزة، هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رس��ول اهلل 
؟ قال: معاذ اهلل، إن كانت الريح لتش��تد فنبتدر إلى المس��جد أينا يدخله أوال. ش��عب اإليمان ))/ )31/ 

965(، وقال ابن حجر: َواإِلْسنَاُد َصِحيٌح. إتحاف المهرة البن حجر ))/ 355(. 
)3( ج��اء يف البي��ان الختامي للدورة الطارئة الثالثين، المجلس األوربي لإلفتاء والبحوث )ص16( من 1- 4 ش��عبان 
عن طريق برنامج البث المباشر )الزووم( 5)/ 8) مارس 0)0): »وجاء يف مخطوطة كتاب للقاضي المؤرخ شمس 
الدين محمد بن عبد الرحمن القرش��ي الدمش��قي الشافعي )تويف بعد 780ه�( -بعنوان: شفاء القلب المحزون يف بيان 
ما يتعلق بالطاعون- أنه حدث طاعون كبير سنة 764ه�، ف�»كان الناس به على خير عظيم من إحياء الليل وصوم النهار، 

والصدقة والتوبة، فهجرنا البيوت ولزمنا المساجد رجالنا وأطفالنا ونساؤنا...«. 

)4( ج��اء يف األم: »وال آم��ر بصالة جماعة يف زلزل��ة، وال ظلمة، وال لصواعق، وال ريح وال غير ذلك من اآليات، وآمر 
بالصالة منفردين كما يصلون منفردين س��ائر الصلوات«. األم )1/ 81)(: الش��افعي أبو عبد اهلل محمد بن إدريس بن 
العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي، الناشر: دار المعرفة– بيروت، سنة 

النشر: 1410ه�/ 1990م.
 وجاء يف البيان للعمراين » ال تستحب صالة الجماعة لسائر اآليات، مثل: الزالزل، والظلمة بالنهار، والريح الشديدة، 
واألمطار الشديدة. فإن صلَّى الناس منفردين؛ لئال يكونوا على غفلة.. فال بأس. البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ))/ 

670( وعليه يكون التحقيق أن مذهب الشافعي منع الجماعة يف صالة الوباء، مع جواز وقوعها على االنفراد.
)5( منح الجليل شرح مختصر خليل )1/ 469(. 

)6( اإلنصاف يف معرفة الراجح من الخالف للمرداوي ))/ 449(: عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي 
الدمشقي الصالحي الحنبلي، الناشر: دار إحياء الرتاث العربي، ط: الثانية.
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المذهب الثاين:
 أن��ه ال يصلى إالَّ للكس��وف والخس��وف والزلزلة فقط، وهو مذه��ب ابن عباس)1(، 

وينسب لسيدنا علي))(، وبه قال أبو إسحاق وأبو ثور)3(. 

المذهب الثالث: 
أنه يصل��ى لكل آية كالظلمة الهائل��ة بالنهار، والثلج واألمط��ار الدائمة، والصواعق 
وال��زالزل، وانتش��ار الكواكب، والض��وء الهائل باللي��ل، وعموم األم��راض: كالوباء، 
والطاع��ون، وغي��ر ذلك من النوازل، واألهوال، واألفزاع، وب��ه قال الحنفية)4(، وبعض 

المالكية، ورواية عن اإلمام أحمد، وبه قال اآلمدي)5(، وابن تيمية)6(.

سبب اختاف الفقهاء:
 ثبوت الصالة يف الكس��وف والخسوف، وتعليل النبي  بأهنما آيتان من 
آيات اهلل، يخوف هبما عباده، فهل تقاس سائر اآليات على كسوف الشمس، وخسوف 
القمر -باعتبارها أيًضا آيات يحدث هبا التخويف- أو يتوقف على ما ورد فيه الصالة؟

)1( معرفة الس��نن واآلثار )5/ 151/ 5)71(: أحمد بن الحس��ين بن علي بن موس��ى الُخْس��َرْوِجردي الخراس��اين، 
أبو بكر البيهقي، ت: عبد المعطي أمين قلعجي، الناش��رون: جامعة الدراس��ات اإلس��المية )كراتش��ي- باكستان(، دار 
قتيبة )دمشق-بيروت(، دار الوعي )حلب- دمشق(، دار الوفاء )المنصورة- القاهرة( ط: األولى، )141ه�- 1991م.
))( األم للش��افعي )7/ 177(، معرفة الس��نن واآلثار )5/ 157/ )16(، قال اإلمام النووي: لم يصح ذلك عن علي 

، روضة الطالبين وعمدة المفتين ))/ 89(.
عن قزعة عن علي  أنه صلى يف زلزلة ست ركعات يف أربع سجدات خمس ركعات وسجدتين يف ركعة وركعة 
وس��جدتين يف ركعة ولس��نا نقول هبذا نقول: ال يصلي يف ش��يء من اآليات إال يف كسوف الشمس والقمر ولو ثبت هذا 

الحديث عندنا عن علي  لقلنا به.
)3( الش��رح الكبي��ر على متن المقن��ع ))/ 83)(: عبد الرحمن بن محم��د بن أحمد بن قدامة المقدس��ي الجماعيلي 
الحنبلي، أبو الفرج ش��مس الدين، الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا 

صاحب المنار.
��ِديَدة؟ َقاَل:  ��ْمس فِي الظلَم��ة تكون َأو فِي الّريح الشَّ اَلة فِي غير كس��وف الشَّ )4( ج��اء يف األص��ل: »قلت: َأَرَأْيت الصَّ
��اَلة َحَس��نَة فِ��ي َذلِك ُكله«. األص��ل المعروف بالمبس��وط للش��يباين )1/ 444(، وانظر البناية ش��رح الهداية )3/  الصَّ

149(، درر الحكام شرح غرر األحكام )1/ 147(، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي )1/ 30)(. 
)5( المغني البن قدامة ))/ 318(. 

)6( حاشية الروض المربع ))/ 533(. 
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أدلة المذهب األول:
وال يصلى لغير الكسوف من اآليات؛ ألنه لم ينقل عن النبي ، وال عن 

أحد من خلفائه، وقد كان يف عصره بعض هذه اآليات، وكذلك خلفاؤه)1(.
ويناقش هذا: 

��ا م��ا ذكر من أن النبي  كانت توجد يف عه��ده العواصف وقواصف  وأمَّ
الرعد، فإن هذا ال يدل على ما قلتم؛ ألنه قد تكون هذه رياًحا معتادة، والش��يء المعتاد 
ال يخ��وف وإن كان ش��ديًدا، فمثال: يف أي��ام الصيف اعتاد الناس أن الرياح هتب بش��دة 

وتكثر، وال يعدون هذا شيًئا مخيًفا))(.
أدلة المذهب الثاين:

فعل الصحابة )كس��يدنا علي، وس��يدنا اب��ن عباس( يدل على أن��ه ال يقتصر يف ذلك 
على الكسوف، وأن كل شيء فيه التخويف، فإنه يصلى له)3(، وغيرها ال يصلي له؛ ألن 

النبي  لم يصل له، وال أحًدا من أصحابه)4(.
ويناقش بأنه: 

)5(، وإْن ص��ح فهو اجتهاد منهما 
 ق��ال النووي: ه��ذا األمر لم يثبت عن علي

يف مقابل��ة ما ورد عن النب��ي  من ترك الصالة لألش��ياء المخيفة، وإن ثبت 
فيدخل يف ذلك الصالة لدفع الوباء والطاعون)6(.

أدلة المذهب الثالث:
استدلوا بالقرآن والسنة والمعقول:

من القرآن: الدليل األول. 
ّمِ��َن  قَرِي��ٞب   ِ ٱللَّ رَۡحَ��َت  إِنَّ  َوَطَمًع��اۚ  َخۡوٗف��ا  ��وهلُ  }َوٱۡدعلُ تعال��ى:  قول��ه 

ۡحِسنَِي{ ]األعراف: 56[. ٱلۡملُ
)1( المغن��ي الب��ن قدام��ة ))/ 318(، الكايف يف فق��ه اإلمام أحمد )1/ 346(، الش��رح الكبير على مت��ن المقنع ))/ 

 .)(83
))( الشرح الممتع على زاد المستقنع )5/ 195(. 
)3( الشرح الممتع على زاد المستقنع )5/ 195(. 

)4( المغني البن قدامة ))/ 318(. 
)5( البناية شرح الهداية )3/ 149(. 

)6( شرح مختصر خليل للخرشي )1/ 351(. 
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أمر اهلل عباده أن يدعوه خوًفا وطمًعا، أي: تذلاًل وتملًقا سيما أوقات البالء.
الدليل الثاين:

لَٰوةِ{ ]البقرة: 45[.  ۡبِ َوٱلصَّ مْ بِٱلصَّ قوله تعالى: }َوٱۡسَتعِينلُوا
أي: اس��تعينوا بالصرب والصالة عند المصيبة، فصلى ابن عباس عند مصيبة ركعتين، 

عماًل هبذه اآلية)1(.
ومن السنة:

ما روي عن النبي  قوله: ))إن الش��مس والقمر ال ينكس��فان لموت أحد 
من الناس، ولكنهما آيتان من آيات اهلل، فإذا رأيتموهما، فقوموا، فصلوا(())(.

وفيه: أن من نابه أمر مهم من الكرب، ينبغي له أن يفزع إلى الصالة)3(.
ومن السنة أيًضا:

قول النبي : ))إذا رأيتم آية فاسجدوا(()4(.
وجه الداللة: دل على أن السجود شرع عند اآليات.

ومن المعقول: أن الكربة التي تحصل يف بعض اآليات، أشد من الكربة التي تحصل 
يف الكسوف)5(.

وال��ذي يرتجح عن��دي -واهلل أعلم- المذه��ب القائل بأنه يصلى ل��كل آية مخوفة، 
فلم��ن يلج��أ العبد إذا أخاف��ه مرض، أو ه��ول، أو فزع؟ ل��ن يلجأ إالَّ لجن��اب اهلل، فهو 
ل��ن يطمئ��ن إالَّ يف س��احة اهلل، بي��ن ي��دي اهلل، خاص��ة أن الفقه��اء اس��تحبوا: أن يصلوا 

)1( شرح كتاب آداب المشي إلى الصالة أو العبادات )الصالة، الزكاة، الصيام( )ص189(: محمد بن عبد الوهاب بن 
سليمان التميمي النجدي، ت: عبد الكريم بن محمد الالحم وغيره، الناشر: جامعة اإلمام محمد بن سعود، الرياض، 
المملكة العربية الس��عودية. الفوائد المنتخبات يف ش��رح أخصر المختصرات )1/ ))4( عثمان بن عبد اهلل بن جامع 
الحنبلي، ت: عبد الس��الم بن برجس آل عبد الكريم )ج� 1، )(، عبد اهلل بن محمد بن ناصر البش��ر )ج� 3، 4(، الناشر: 

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، الطبعة: األولى، 4)14ه�- 003)م.
))( صحيح البخاري، ب: الصالة يف كسوف الشمس ))/ 34/ 1041(. 

)3( فتح الباري البن حجر )6/ 394(. 
)4( س��نن أبي داود، ب: الس��جود عند اآليات )1/ 311/ 1197(، س��نن الرتمذي، ت: شاكر )5/ 708/ 3891(. 

وقال الرتمذي: »َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب، اَل َنْعِرُفُه إاِلَّ مِْن َهَذا الَوْجِه«.
)5( الشرح الممتع على زاد المستقنع )5/ 195(. 
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وحداًن��ا، ويف بيوهت��م، وه��و ما يتفق مع اإلرش��ادات الصحي��ة المتعلقة بوب��اء كورونا، 
وعلي��ه: فأث��ر وب��اء كورون��ا هو اس��تحباب صالة ركعتي��ن بنية رف��ع الوب��اء، وحداًنا ال 
جماعة، ويف بيوهتم ال يف المس��اجد، إالَّ إذا طل��ب منهم ولي األمر أن يصلوها جماعة، 
 وق��د دع��ت س��ائر المل��ل أتباعه��ا أن يلج��ؤوا إل��ى اهلل بالص��الة؛ حت��ى يرف��ع اهلل وباء 

كورونا عن العالم.
 المسألة الرابعة: 

تعجيل الزكاة زمن وباء كورونا
ال يخفى على أحد تأثير فيروس كورونا على اقتصاديات الدول، وعلى العالم أجمع، 
وعلى األفراد، وما صاحبه من خمول اقتصادي، وتوقف ألنش��طة كثير من الش��ركات، 
والمصالح الحكومية، وهناك فئة تكس��ب رزقه��ا يوًما بيوم، فهل لهذه الجائحة تأثير يف 
تعجيل الزكاة؛ كمعونة، وإرفاق بالفقراء، والمس��اكين، والمحتاجين، والمتعطلين عن 
العم��ل؟ فنأخذ من أرباب األم��وال زكاة أموالهم لعام أو لعامي��ن، تقديًرا لظروف هذه 

الجائحة، هذا ما سنتعرض له من خالل الكالم على حكم تعجيل الزكاة.
التعجيل جائز يف الجملة)1(، ويجوز تعجيل الزكاة لسنة عند الحنفية))(، والشافعية)3(، 
ا تعجيلها لس��نتين: فيجوز عند الحنفية، خالًفا لزفر)5(، وعند الشافعية:  والحنابلة)4(، أمَّ

وجهان)6(، وعند الحنابلة: روايتان)7(.

)1( روضة الطالبين وعمدة المفتين ))/ )1)(. 
))( المبسوط للسرخسي ))/ 177(، النتف يف الفتاوى للسغدي )1/ 00)(: أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد 
ْغدي، ت: الدكتور صالح الدين الناهي، الناشر: دار الفرقان، مؤسسة الرسالة- عمان- األردن/ بيروت- لبنان ط:  السُّ

الثانية، 1404- 1984، تحفة الفقهاء )1/ )31(، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ))/ 50(. 
)3( الوس��يط يف المذهب ))/ 446(، البيان يف مذهب اإلمام الش��افعي )3/ 378(، روضة الطالبين وعمدة المفتين 

 .)(1( /((
)4( ال��كايف يف فق��ه اإلم��ام أحم��د )1/ 418(، المغني الب��ن قدامة ))/ 471(، الروض المربع ش��رح زاد المس��تقنع 
)ص18)(: منصور بن يونس البهويت، ت: أ. د. خالد بن علي المشيقح، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن 

عادل اليتامى، الناشر: دار الركائز للنشر والتوزيع– الكويت، الطبعة: األولى، 1438ه�.
)5( المحيط الربهاين يف الفقه النعماين ))/ 67)(. 

)6( البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )3/ 379(. 
)7( الكايف يف فقه اإلمام أحمد )1/ 418(. 
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أم��ا اإلمام مالك والليث: فال يجوز تعجيلها لع��ام، أو لعامين، وإنما يجوز تقديمها 
عن موعدها لشهر على أقصى تقدير)1(.

اش��رتط الفقه��اء جميًعا: ملك النص��اب؛ ألنه س��ببها، وألنه أدى بعد وجود س��بب 
الوجوب؛ ألن سبب الوجوب نصاب تام))(.

وقد استند من أجاز تعجيل الزكاة: للنص والمعقول.
أما النَّص: 

 ، : ))َأنَّ الَعبَّاَس َسَأَل َرُسوَل اهللِ  فِي َتْعِجيِل َصَدَقتِِه َقْبَل َأْن َتِحلَّ عن َعلِيٍّ
َص َلُه فِي َذلَِك(()3(، وأدنى درجات فعل النبي  الجواز. َفَرخَّ

  ويقويه ما يف صحيح اإلمام مسلم عن أبي هريرة، قال: بعث رسول اهلل
عم��ر على الصدقة، فقيل: منع اب��ن جميل، وخالد بن الوليد، والعباس عم رس��ول اهلل 
، فق��ال رس��ول اهلل : ))م��ا ينقم اب��ن جميل إالَّ أن��ه كان فقيًرا 
��ا خالد فإنكم تظلمون خال��ًدا، قد احتبس أدراعه وأعتاده يف س��بيل اهلل،  فأغن��اه اهلل، وأمَّ
ا العباس فهي علي، ومثلها معها(( ثم قال: ))يا عمر، أما ش��عرت أن عمَّ الرجل صنو  وأمَّ

أبيه؟(()4(.
وأما قوله : ))علي ومثلها(( معناه: أين تسلفت منه زكاة عامين.

)1( المدون��ة )1/ 335(: مال��ك ب��ن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدين، الناش��ر: دار الكت��ب العلمية، الطبعة: 
األول��ى، 1415ه�- 1994م، الذخيرة للقرايف )3/ 137(، التبص��رة للخمي )3/ )94(: علي بن محمد الربعي، أبو 
الحس��ن المعروف باللخمي، دراس��ة وتحقيق: الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، الناش��ر: وزارة األوقاف والش��ؤون 

اإلسالمية، قطر، ط: األولى، )143ه�- 011)م.
))( المبسوط للسرخسي ))/ 177(، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )3/ 378(، المغني البن قدامة ))/ 471(. 
)3( سنن الرتمذي، ت: شاكر )3/ 54/ 678( وقال الحاكم: صحيح اإِلسناد، ووافقه الذهبي. المطالب العالية )5/ 
8)5(: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العس��قالين، تنس��يق: د. س��عد بن ناصر بن عبد العزيز 

ثري، الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع- دار الغيث للنشر والتوزيع. الشَّ
)4( صحيح مس��لم المس��مى »المس��ند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رس��ول اهلل «، ب: 
يف تقدي��م الزكاة ومنعها ))/ 676/ 983(: مس��لم بن الحجاج أبو الحس��ن القش��يري النيس��ابوري، ت: محمد فؤاد 

عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الرتاث العربي- بيروت.
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ومن المعقول:
أن تأخير األداء إلى مدة الحول ترفيه وتيسير على أرباب األموال، كالدين المؤجل، 

فإذا عجل فلم يرتفه، فقد رضي لنفسه باألشد، فال مانع من التعجيل)1(.
واستدل اإلمام مالك ومن معه: بالمعقول.

واس��تدلوا: أنه ش��رع غير معلل، ُعلِّق بوقت؛ فال يجوز تقدمته عليه: كالصالة، فهو 
بمنزلة الذي يصلي الظهر قبل أن تزول الشمس))(.

وناقشوا دليل السنة النبوية عند المجيزين، وهو حديث سيدنا العباس باآليت:
أنه محتمل التعجيل قبل الحول بيسير أو بعده، وقبل الساعي، أو يعجل له الساعي، 

أو صدقة التطوع)3(.
وال��ذي أراه جواز تعجيل الزكاة، إذا كان لمصلحة كحاجة أو معونة أو لنازلة كوباء 
كورونا مثاًل، وقد قامت الدول اإلسالمية بتوزيع المعونات، وكثرة المبادرات الخيرية 
من خالل أهل الس��عة والعط��اء، لمن تعطل��ت أعمالهم، وأرزاقهم خ��الل هذا الوباء، 
وقد أفتت دار اإلفتاء المصرية بدفع الزكاة للعمالة اليومية المؤقتة، ولكل من تضررت 
أعمالهم بسبب هذا الوباء، ونص الفتوى: "فإنه يشرع إعطاء الزكاة للمواطنين العاملين 
باألج��ور اليومية )العمالة اليومية واألرزقية(، ومثلهم كل من تعطلت مواردهم بس��بب 
إجراءات الوقاية من الوباء وتعليمات السالمة من العدوى، ويجوز أيًضا تعجيل الزكاة 
له��م على قدر ما يكفي حاجتهم ويس��د فاقتهم، وال يقتصر األم��ر على الزكاة، بل على 
األغنياء والقادرين يف المجتمع أن يشملوا هؤالء المواطنين العاملين باليومية -وَمن يف 
حكمه��م ممن قلت دخولهم وتعطلت مواردهم- بنفقاهتم وصدقاهتم يف هذه المرحلة 
الحرج��ة من عم��ر الوطن")4(. وبعض ال��دول جعلت موظفيها يلزم��ون الحجر؛ خوًفا 

عليهم من الوباء، وتكفلت برواتبهم.
)1( بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ))/ 51( بتصرف.

))( التبصرة للخمي )3/ 943(. 
)3( الذخيرة للقرايف )3/ 137(. 

 https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=15318&LangID=1&MuftiType )4(
موقع دار اإلفتاء المصرية سؤال رقم )9003( بتاريخ 1/ 4/ 0)0)، أ.د/ شوقي عالم مفتي جمهورية مصر العربية.
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وعلي��ه فأثر كورونا: هو ترجيح جواز تعجيل الزكاة؛ بس��بب ه��ذه الجائحة؛ تحقيًقا 
لمصلحة الفقراء والمعدمين، والذين تضرروا يف أعمالهم بسبب هذا الوباء.

 المسألة الخامسة: 
الصيام من أجل رفع وباء كورونا 

ول��ي األمر تجب طاعته فيما أباحه الدين، وهو م��ا يعود نفعه إلى العامة، وقد نصوا 
على امتثال أمره يف غير معصية)1(.

وق��د أخ��ذ البيري من مجموع ه��ذه النقول: أنه ل��و أمر أهل بلدة بصيام أيام بس��بب 
الغالء أو الوباء وجب امتثال أمره واهلل تعالى أعلم))(. 

ع��ن الحم��وي أن صاحب البحر ذكر ناقال عن أئمتن��ا أن طاعة اإلمام يف غير معصية 
واجبة، فلو أمر بصوم وجب)3(.

ا يتضرع  لذا فالصيام من العبادات التي يتقرب هبا المسلم إلى ربه زمن الوباء، فهو ممَّ
ب��ه العبد لم��واله، فأثر وباء كورونا وجود عبادة الصوم تقرًبا إل��ى اهلل، لرفع هذا الوباء، 

لكن الصيام يصير واجًبا إذا طلبه ولي األمر؛ لوجوب طاعته يف غير معصية.

)1( البح��ر الرائق ش��رح كن��ز الدقائق ومنحة الخال��ق وتكملة الط��وري )7/ 53(: زين الدين ب��ن إبراهيم بن محمد، 
المع��روف باب��ن نجيم المصري، ويف آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حس��ين بن علي الطوري الحنفي القادري، 

وبالحاشية: منحة الخالق البن عابدين، الناشر: دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: الثانية.
))( البح��ر الرائق ش��رح كنز الدقائ��ق ومنحة الخالق وتكملة الطوري )7/ 53(، قرة عي��ن األخيار لتكملة رد المحتار 

على الدر المختار )7/ 466(. 
)3( ال��در المختار وحاش��ية اب��ن عابدين )رد المحت��ار( )5/ ))4(: ابن عابدين، محمد أمين بن عم��ر بن عبد العزيز 

عابدين الدمشقي الحنفي، الناشر: دار الفكر- بيروت، ط: الثانية، )141ه�- )199م.
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	املبحث الثالث: 
التغيري

وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول: تغيير هيئة العبادة: وفيه ثالث مسائل.
المسألة األولى: تغيير صيغة األذان زمن وباء كورونا.

المسألة الثانية: الرتاص يف صالة الجماعة زمن وباء كورونا.
المسألة الثالثة: تغسيل وتكفين الميت ودفنه زمن وباء كورونا.

المطلب الثاين: تغيير يف هيئة المتعبد، وفيه مسألة واحدة.
لبس الكمامة والقفازين يف الصالة زمن وباء كورونا.

المطلب الثالث: تغيير يف حكم العبادة: وفيه مسألة واحدة.
المسألة األولى: الوصية زمن وباء كورونا.

ول: 
ل�أ لمطل�ب ا  ا

�ة د ا لع�ب �ة�ةر ه�ة�أ�ة ا
�ةعب

 المسألة األولى: 
تغيير صيغة األذان زمن وباء كورونا

من ش��عائر اإلس��الم صالة الجماع��ة، ينادى له��ا يف كل يوم خمس م��رات، بألفاظ 
تعبدي��ة، لكن س��ماحة الش��ريعة، وصالحيتها للتعام��ل مع الظروف العادي��ة والطارئة، 
اقتض��ت أن يكون لكل حالة ما يناس��بها من أحكام، تح��دث الفقهاء قديًما عن األعذار 
الت��ي ترتك بس��ببها الجمعة والجماعة، وذك��روا منها: الربد، والمطر الش��ديد، والريح، 
وغيره��ا، وأن��ه يصحب هذا أن يزاد يف ألفاظ األذان س��واء يف أثنائه، كما س��نعرض، أو 

بعد انتهائه.
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أجمع العلماء على إباحة التخلف عن الجمعة والجماعة يف الليلة المطيرة، أو الليلة 
الب��اردة، أو الظلم��ة، أو الري��ح، وخوف، وفتن��ة، والزلزلة)1( وما أش��به ذلك، ويف معنى 
ذل��ك: كل ع��ذر مانع وأمر م��ؤذ))(؛ لوجود الع��ذر)3(، َوإَِذا َجاَز التََّخلُُّف َع��ِن اْلَجَماَعِة 

لِْلَعَشاء، َوأِلَْكِل الثُّوِم، َواْلَبْوِل َواْلَغائِِط َفَأْحَرى لِِمْثِل َهَذا)4(. 
وأنَّ المسلم مخير بين أن يصلي يف رحله، أو يصلي جماعة؛ بَِدلِيِل َما َرَواُه ُمْسلٌِم مِْن 
َبْيِر َعْن َجابٍِر َقاَل: ))َخَرْجنَا َمَع َرُس��وِل اهللِ  فِي َس��َفرٍ َفُمطِْرَنا،  ِرَواَيِة َأبِي الزُّ
َفَقاَل: لُِيَصلِّ َمْن َش��اَء ِمنُْك��ْم فِي َرْحِلِه(()5(. َفَوَكَل َذلَِك إَلى َمِش��يَئتِِهْم، وأنه بالخيار بين 
أن يق��ول: أال صل��وا يف بيوتكم، أو أن يقول: صلوا يف رحالكم، والرحل: منزل الرجل، 
ومسكنه، وبيته، ومأواُه)6(، وهل موضعها بعد الحيعلتين، أو مكاهنما، أو يف آخر األذان؟ 

وهل هما بديالن عن )حي على الصالة- حي على الفالح(؟ 

)1( عون المعبود وحاش��ية ابن القيم )3/ 74)(: محمد أش��رف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، ش��رف 
الحق، الصديقي، العظيم آبادي، الناش��ر: دار الكتب العلمية– بيروت، ط: الثانية، 1415ه�. الفروع وتصحيح الفروع 
)3/ 63(: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد اهلل، ش��مس الدين المقدس��ي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي، 

ت: عبد اهلل بن عبد المحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، 4)14ه�- 003)م.
))( حاش��ية الطحطاوي على مراقي الفالح ش��رح نور اإليضاح )ص97)( »فصل: يسقط حضور الجماعة بواحد من 

ثمانية عشر شيًئا«.
منها »مطر وبرد« ش��ديد »وخوف« ظالم »وظلمة« ش��ديدة يف الصحيح »وحبس« معسر أو مظلوم »وعمى وفالج وقطع 

يد ورجل وسقام وإقعاد ووحل« بعد انقطاع مطر.
)3( ط��رح التثري��ب يف ش��رح التقري��ب ))/ 318(: أب��و الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحس��ين ب��ن عبد الرحمن 
ب��ن أبي بك��ر بن إبراهيم العراق��ي، أكمله ابنه: أحمد ب��ن عبد الرحيم بن الحس��ين الكردي الرازياين ث��م المصري، أبو 
زرعة ولي الدين، ابن العراقي، الناش��ر: الطبعة المصرية القديم��ة- وصورهتا دور عدة منها )دار إحياء الرتاث العربي، 
ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي(، شرح صحيح البخاري البن بطال ))/ 91)(، االستذكار )1/ 401(: 
أب��و عمر يوس��ف بن عب��د اهلل بن محمد بن عبد ال��رب بن عاصم النمري القرطبي، ت: س��الم محمد عط��ا، محمد علي 

معوض، الناشر: دار الكتب العلمية– بيروت، الطبعة: األولى، 1)14- 000)م.
)4( التاج واإلكليل لمختصر خليل ))/ 560(.

)5( صحيح مسلم، ب: الصالة يف الرحال يف المطر )1/ 484/ 5)(. 
)6( مجمل اللغة البن فارس )ص4)4(: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو الحس��ين، دراس��ة وتحقيق: 

زهير عبد المحسن سلطان، دار النشر: مؤسسة الرسالة– بيروت، الطبعة الثانية، 1406ه�- 1986م.
ت��اج الع��روس م��ن جواهر القام��وس )9)/ 55( محّمد ب��ن محّمد بن عب��د الرّزاق الحس��يني، أبو الفي��ض، الملّقب 

بيدي، الناشر: دار الهداية. بمرتضى، الزَّ



92

العدد الثالث واألربعون

موضعهما:
إن موض��ع ق��ول المؤذن: )أال صل��وا يف رحالكم( رواية ابن عم��ر تقتضي أنه عقب 
األذان)1(. ورواية ابن عباس )أالَّ صلوا يف بيوتكم( مكان حي على الصالة))(، فال يجمع 
بي��ن الحيعلتي��ن وقول: )أالَّ صل��وا يف بيوتكم()3(. وقد جمع بينهما أصحاب الش��افعي 
فقال��وا: إن المؤذن مخير بين أن يأيت هبا أثناء األذان أو بعده، وال منافاة بينهما؛ ألن هذا 

جرى يف وقت، وذاك يف وقت، وكالهما َصِحيٌح)4(.
: َيْحَتِمُل َأْن َيُك��وَن اْلُمَراُد فِي آِخِرِه ُقَبْي��َل اْلَفَراِغ مِنُْه َجْمًع��ا َبْينَُه َوَبْيَن  َق��اَل اْلُقْرُطبِ��يُّ
��افِِعيُّ ، َفَيُجوُز َبْعَد  حدي��ث اب��ن عباس)5(، َواألم��راِن َجائَِزاِن، َن��صَّ َعَلْيِهَما الشَّ
��نَِّة فِيِهَما، َلكِنَّ َقْوَلُه َبْعَدُه َأْحَس��ُن؛ لَِيْبَقى َنْظُم اأْلََذاِن َعَلى  اأْلََذاِن، َوفِي َأْثنَائِِه؛ لُِثُبوِت السُّ

َوْضِعِه)6(.

وهل هما بديان عن الحيعلتين؟
قال اإلمام ابن حجر ناقال عن اإلمام ابن خزيمة: إنه ال يجمع بين الحيعلتين وقوله: 
))صل��وا يف بيوتكم((، ))أو صلوا يف رحالكم((؛ ألن معنى حي على الصالة: هلموا إليها، 

ومعن��ى الص��الة يف الرحال تأخروا عن المج��يء، فكالهما نقيض اآلخ��ر، لكن اإلمام 
اب��ن حجر قال بإمكاني��ة الجمع بينهما؛ ألن أمره بالص��الة يف الرحال رخصة، لمن أراد 

)1( ع��ن عبي��د اهلل ب��ن عمر، قال: حدثن��ي نافع، قال: أذن ابن عم��ر يف ليلة باردة بضجنان، ثم ق��ال: صلوا يف رحالكم، 
فأخربنا أن رس��ول اهلل  كان يأمر مؤذًنا يؤذن، ثم يقول على إثره: ))أال صلوا يف الرحال(( يف الليلة الباردة، 
أو المطيرة يف الس��فر. صحيح البخاري، ب: قول المؤذن: الصالة يف الرحال، يف الليلة الباردة أو المطيرة )1/ 9)1/ 

 .)63(
))( قال ابن عباس لمؤذنه يف يوم مطير: إذا قلت: أش��هد أن محمًدا رس��ول اهلل، فال تقل حي على الصالة، قل: »صلوا 
يف بيوتكم«، فكأن الناس استنكروا، قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإين كرهت أن أحرجكم فتمشون يف 

الطين والدحض. صحيح البخاري، ب: الرخصة إن لم يحضر الجمعة يف المطر ))/ 6/ 901(. 
)3( طرح التثريب يف شرح التقريب ))/ 319(. 

)4( ش��رح النووي على مس��لم )5/ 07)(: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن ش��رف النووي، الناشر: دار إحياء الرتاث 
العربي– بيروت، الطبعة: الثانية، )139.

)5( فتح الباري البن حجر ))/ 113(، عون المعبود وحاشية ابن القيم )3/ 74)(. 
)6( شرح النووي على مسلم )5/ 07)(. 
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أن يأخذ هبا، واألمر بالصالة يكون على س��بيل الندب، لمن يتحمل المش��قة، ويريد أن 
يحرز فضيلة الجماعة)1(.

وقد نص الفقهاء: على أنه يش��رع التخلف عن الجمع��ة والجماعة لعذر مانع، وأمر 
مؤذ، ال ش��ك أن خوف اإلصابة أو العدوى بس��بب وباء كورونا ع��ذر مانع، وأمر مؤذ، 
فينادى يف األذان أيام وباء كورونا أال صلوا يف بيوتكم، أو يف رحالكم، وأثر وباء كورونا 

هو الزيادة على ألفاظ األذان هذه العبارات المذكورة آنًفا.
 المسألة الثانية: 

التراص في صالة الجماعة زمن وباء كورونا
الجماع��ة لغ��ة: الطائف��ة))(، واصطالًح��ا: ربط ص��الة المأموم بصالة اإلم��ام)3(، أو 

الصالة التي يؤديها جمع من الناس مؤتمين بإمام)4(.
ا فضلن��ا به على  ص��الة الجماعة م��ن خصائص هذه األم��ة)5(، وتس��وية صفوفنا ممَّ
األمم، واقتدينا فيه بمالئكة الرحمن؛ من خالل إتمام الصفوف، وحسن الرتاص فيها.

اهتم النبي  بتس��وية المس��لمين لصفوفهم يف الصالة، وجعل ذلك من 
��ْيِء وحس��نه  حس��ن الصالة)6(، ومن تمام الص��الة)7(، ومن إقامة الصالة)8(. َوَتَماُم الشَّ

ُق إالَّ بَِها فِي َمْشُهوِر ااِلْصطاَِلِح)9(. تِي اَل َيَتَحقَّ َأْمران َزائِدان َعَلى َحِقيَقتِِه الَّ

)1( فتح الباري البن حجر ))/ 113(.
))( الف��روق اللغوي��ة للعس��كري )ص78)(: أب��و هالل الحس��ن بن عبد اهلل بن س��هل بن س��عيد بن يحي��ى بن مهران 

العسكري، حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم، الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة- مصر.
)3( تحفة المحتاج يف شرح المنهاج وحواشي الشرواين والعبادي ))/ 6)3(، هناية الزين )ص116(. 

)4( معجم لغة الفقهاء )ص166(. 
)5( حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب ))/ 0)1(. 

)6( ج��اء يف صحيح البخاري، ب: إقامة الص��ف من تمام الصالة، قال : ))وأقيموا الصف يف الصاة، فإن 
إقامة الصف من حسن الصاة((، )1/ 145/ ))7(.

)7( صحيح مس��لم، ب: باب تس��وية الصفوف، وإقامتها، )1/ 4)1، 4)3(، قال رس��ول اهلل : ))س��ووا 
صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصاة((.

)8( قال : ))سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصاة((، صحيح البخاري، ب: إقامة الصف 
من تمام الصالة )1/ 145/ ))7(. 

)9( طرح التثريب يف شرح التقريب ))/ 5)3( بتصرف.
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واهت��م الخلف��اء من بعده بتحقيق هذه الس��نة، ف��كان الخليفة عمر، وس��يدنا عثمان 
 يوكل��ون مهم��ة تس��وية الصف��وف لرجال ال يك��ربون حتى يعلموهنم بتس��وية 

الصفوف)1(.
طب��ق صحابة رس��ول اهلل  ذلك، فكان��وا يلصقون مناكبه��م، وأقدامهم 
ببع��ض، وأن م��ن فقه اإلم��ام أن يقتدي برس��ول اهلل وخلفائ��ه وأصحاب��ه، فيأمر الناس 
بال��رتاص، وتس��وية الصفوف، وس��د الخلل))(، وتس��وية الصفوف من الس��نة واألمور 

المستحبة عند أصحاب المذاهب األربعة)3(.
خالف ابن حزم  فقال بفرضية تس��وية الصفوف، وأن من ترك التسوية بطلت 

صالته)4(.
ونص الفقهاء على أن ترك الرتاص)5(، وعدم سد الخلل، وقطع الصفوف مكروه)6(، 
وما يكون سبًبا فيها مكروه، كبناء مسجد غير ُمربَّع)7(، فاختالف األجساد مظنة اختالف 

القلوب.
اقتض��ت االحرتازات التي أخذهتا الدول بغل��ق دور العبادة، بحيث يصلي الناس يف 
بيوهت��م، أو يصلون يف المس��جد، بحيث ي��رتك كل مصل بينه وبين أخيه مس��افة مرتين؛ 

خوًفا من نقل العدوى بفيروس كورونا. 

)1( الذخيرة للقرايف ))/ )6)(، مواهب الجليل يف شرح مختصر خليل )1/ 468(. 
))( حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح )ص306(، المجموع شرح المهذب )4/ 5))(. 

)3( حاش��ية الطحطاوي على مراقي الفالح ش��رح نور اإليضاح )ص306(، الفواكه الدواين على رس��الة ابن أبي زيد 
القيرواين )1/ 11)(، المجموع شرح المهذب )4/ 5))(، المحرر يف الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل )1/ 

114(، ونقل صاحب المحرر اإلجماع على عدم وجوبه.
)4( ج��اء يف المحلى: »فرض عل��ى المأمومين تعديل الصف��وف األول فاألول، والرتاص فيه��ا، والمحاذاة بالمناكب 
واألرج��ل، ف��إن كان نق��ص كان يف آخرها، ومن صلى وأمامه يف الصف فرجة يمكنه س��دها بنفس��ه فل��م يفعل، بطلت 
صالته«. المحلى باآلثار ))/ )37(: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري، الناشر: 

دار الفكر– بيروت، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
م بلُۡنَيٰٞن  نَّهلُ

َ
: التََّراصُّ َأْن َيْلَتِصَق َبْعُضُهْم بَِبْعٍض، َحتَّى اَل َيُكوَن َبْينَُهْم َخَلٌل، َومِنُْه َقْوُل اهللِ : }َكأ )5( : َقاَل اْلكَِسائِيُّ

وٞص{ ]الصف: 4[ اآْلَيَة.. المراد بالرتاص أن ال يدعوا فرًجا للش��ياطين. الشرح الممتع على زاد المستقنع )3/  ۡرصلُ مَّ
)1(، األوسط يف السنن واإلجماع واالختالف )4/ 178(. 

)6( الفواكه الدواين على رسالة ابن أبي زيد القيرواين )1/ 11)(، شرح التلقين )1/ )70(. 
)7( شرح مختصر خليل للخرشي )1/ 94)(. 
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وال ش��ك أن الحف��اظ عل��ى حياة الناس م��ن خطر وب��اء كورونا م��ن الضروريات، 
والقاع��دة الش��رعية: أن��ه ال حرام مع ض��رورة، فمن ب��اب أولى يرتكب المك��روه دفًعا 
للض��رورة، أو الحاج��ة، وعليه فص��الة الناس يف جماع��ة زمن الوباء يف المس��جد هبذه 

الطريقة -من ترك مرتين بين كل مصل وآخر مع تباعد الصفوف- صحيحة.
وقد نص الفقهاء قديًما على قطع الصف من أجل حرارة الشمس)1(، فمن باب أولى 

يقطع الصف خوًفا من العدوى بوباء كورونا، ويرتك فيه بعض الخلل.
 المسألة الثالثة: 

 تغسيل وتكفين الميت
 ودفنه زمن وباء كورونا

غس��ل المي��ت وتكفينه ودفنه واجب عن��د الحنفية والمالكية))(، وف��رض كفاية عند 
الشافعية والحنابلة)3(.

م��ن أش��د ما يلفت االنتباه عند الفقه��اء تلك النظرة اإليجابية لألم��ور حتى ولو كان 
زم��ن وباء، فإن فيه غنيمة يغتنمها المس��لم، فيتعبد هلل بعب��ادات ال تكون إالَّ زمن الوباء، 
كدف��ن الش��هداء والصالة عليهم، وتش��ييعهم وتغس��يلهم، فيتعبد هلل بالعب��ادات التي ال 

)1( جاء يف البيان والتحصيل: مس��ألة: وس��ئل مالك ع��ن صالة أهل مكة ووقوفهم يف الس��قائف للظل لموضع الحر، 
قال: أرجو أن يكون خفيًفا. فقيل له: فأهل المدينة ووقوفهم يف الش��ق األيمن من مس��جدهم وتنقطع صفوفهم يف الشق 

األيسر، قال: أرجو أن يكون واسًعا لموضع الشمس. البيان والتحصيل )1/ 65)(.
))( ج��اء يف تحف��ة الفقهاء: »فإن غس��ل الميت واج��ب بإجماع األمة عليه من لدن آدم  إل��ى يومنا هذا«، تحفة 
الفقهاء )1/ 39)(. وجاء يف الكايف يف فقه أهل المدينة: »وغسله واجب مثل مواراته والصالة عليه، ويحمل ذلك من 
ق��ام ب��ه«. الكايف يف فقه أهل المدينة )1/ 70)(: أبو عمر يوس��ف بن عبد اهلل بن محمد ب��ن عبد الرب بن عاصم النمري 
القرطب��ي، المحق��ق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاين، الناش��ر: مكتبة الرياض الحديث��ة، الرياض- المملكة 

العربية السعودية، الطبعة: الثانية، 1400ه�/ 1980م.
)3( جاء يف كفاية النبيه: »وغس��ل الميت فرض على الكفاية، أي: على من علم بحاله من المس��لمين؛ لإلجماع وحكم 
التكفي��ن والص��الة والدف��ن كما ذكرنا. كفاي��ة النبيه يف ش��رح التنبي��ه )5/ 14(: أحمد بن محمد بن عل��ي األنصاري، 
أبو العب��اس، نج��م الدي��ن، المع��روف بابن الرفعة، ت: مجدي محمد س��رور باس��لوم، الناش��ر: دار الكت��ب العلمية، 
الطبعة: األولى، 009)م. وجاء يف الكايف يف فقه اإلمام أحمد، باب غسل الميت: »وهو فرض على الكفاية؛ ألن النبي 
 ق��ال يف الذي وقصته ناقة: ))اغس��لوه بماء وس��در((. ال��كايف يف فقه اإلمام أحم��د )1/ 353(: أبو محمد 
موف��ق الدي��ن عبد اهلل بن أحم��د بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدس��ي ثم الدمش��قي الحنبلي، الش��هير بابن قدامة 

المقدسي، الناشر: دار الكتب العلمية، ط: األولى، 1414ه�- 1994م.



96

العدد الثالث واألربعون

توج��د يف غي��ره)1(، وإْن كنا حرمنا ه��ذه العبادات مع هذا الوباء، فيت��م دفن الميت وفق 
ضواب��ط احرتازية خاصة، لكن ال يعدم المس��لم ما يتقرب ب��ه إلى مواله، وما أكثرها يف 
زماننا، منها على س��بيل المثال: ما يتعلق بتوفير الخدمات الصحية لغير القادرين عليها 

من األدوية، وأجهزة التنفس.
ا يحدثه الوباء والكرب يف الناس التغير لألحسن، فقد وقع يف بعض األوبئة، أنه  وممَّ
لم يكن يقم على دفن الناس، وحملهم وتكفينهم إال مجموعة من الشطار))(، فرجا لهم 
العلم��اء الخير لفعلهم هذا زمن الوباء)3(، بل ذكرت كتب التاريخ: أن بعض األمراء هم 

الذين كانوا يقومون على تغسيل الناس وتكفينهم)4(.

)1( قال مالك بن دينار: يغتنم الخير يف أيام الطاعون، فإن فيها غنيمة ال تحصل يف كل وقت كدفن الش��هداء، والصالة 
عليه��م، وتش��ييعهم وتغس��يلهم من أفضل القربات. وقال بعض الس��لف: يغتن��م يف مثل هذه األي��ام، أي أيام الطاعون 
العب��ادة الت��ي ال توجد يف غيره، ف��إن كل عبادة يف وقتها فهي غنيم��ة. حدائق العيون الباصرة يف أخب��ار أحوال الطاعون 

وأمور اآلخرة، ص184.
))( الش��اطر: م��ن أعي��ا أهله ومؤدب��ه خبًثا ومكًرا، جمعه الش��طار. تاج الع��روس ))1/ 171(: محّم��د بن محّمد بن 
بيدي، المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية. عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض، الملّقب بمرتضى الزَّ

)3( جاء يف ش��عب اإليمان: أخربنا أبو عبد الرحمن الس��لمي، أنا عبد اهلل بن محمد بن علي، نا محمد بن إس��حاق بن 
خزيمة، نا محمد بن يحيى، نا موسى بن إسماعيل، نا حماد بن سلمة، عن أبي سنان، قال: قلت للمغيرة بن عبد الرحمن 
ب��ن عبيد: أترجو لهؤالء الش��طار الذين ينقلون الجنائز ويحفرون ويدفنون أي��ام الطاعون؟ قال: أفضل الرجاء. حدثني 
أبي، عن جدي، أن رسول اهلل  قال: ))اإليمان ثاثمائة وثاثة وثاثون شريعة، من وىف بشريعة منهن دخل 
الجنة((. شعب اإليمان )11/ 65/ 8190(: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساين أبو بكر 
البيهق��ي، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، أش��رف على تحقيقه وتخريج 
أحاديثه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي– الهند، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض، 

بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة: األولى، 3)14ه�- 003)م.
)4( جاء يف الس��لوك لمعرفة دول الملوك: »وقام األمير ش��يخو واألمير مغلطاي أمير آخور بتغس��يل الناس وتكفينهم 
ودفنهم. وبطلت األفراح واألعراس من بين الناس، فلم يعرف أن أحًدا عمل فرًحا يف مدة الوباء وال سمع صوت غناء. 
وتعط��ل األذان من عدة مواضع، وبقي يف الموضع المش��هور بأذان واحد«. الس��لوك لمعرف��ة دول الملوك )4/ 88(: 
أحم��د بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحس��يني العبيدي تقي الدين المقري��زي، المحقق: محمد عبد القادر عطا، 

الناشر: دار الكتب العلمية- لبنان/ بيروت، الطبعة: األولى، 1418ه�- 1997م.
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م الفقهاء حلواًل كثيرة للتعامل مع موتى كورونا: وقد قدَّ
اس��تحب الش��افعي تغس��يل الميت وعليه قميص)1(، واس��تحب الحنفي��ة والمالكية 
تجري��ده))(، ف��إذا أمكن تغس��يله من وراء حائل بحيث ال يباش��ر جس��ده، فاألخذ بقول 

اإلمام الشافعي زمن الوباء وجيه.
نصَّ الفقهاء على أنه إذا كثر الموتى ووقع الناس يف شدة -ال قدر اهلل- يكتفى بغسلة 

واحدة، ومن غير وضوء، وال يدلكون بل يصب عليهم الماء صبًّا)3(. 
ونص بعض الفقهاء)4( على أنه: ليس لغس��ل الميت حد معلوم ينتهى إليه، ال يجزئ 

دونه، وال يجاوز، لكن الغرض هو تطهيره)5(. 

)1( جاء يف كفاية النبيه: »واألولى أن يغسل يف قميص«، كفاية النبيه يف شرح التنبيه )5/ 6)( اقتداء بما فعل مع سيدنا 
رس��ول اهلل . والحنابلة عندهم روايتان: رواية بالتجريد، ورواية أن يس��رت بثوب، المغني البن قدامة ))/ 
338(: أب��و محم��د موف��ق الدين عبد اهلل بن أحمد ب��ن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدس��ي ثم الدمش��قي الحنبلي، 

الشهير بابن قدامة المقدسي، الناشر: مكتبة القاهرة، تاريخ النشر: 1388ه�- 1968م.
))( وعلل��وا ليس��هل تغس��يله، وتنظيف��ه، وإنقاؤه، وقياًس��ا على ح��ال الحياة. األصل المعروف بالمبس��وط للش��يباين 
)1/ 417(: أب��و عب��د اهلل محمد بن الحس��ن بن فرقد الش��يباين، ت: أبي الوف��ا األفغاين، الناش��ر: إدارة القرآن والعلوم 
اإلس��المية– كراتشي. البحر الرائق ش��رح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ))/ 185(، منح الجليل شرح 

مختصر خليل )1/ 493(. 
)3( ج��اء يف من��ح الجليل: »جاز )عدم الدلك( يف تغس��يل الميت واالقتصار على تعميمه بالم��اء )لكثرة الموتى( كثرة 
توجب المشقة الخارجة عن العادة بسبب الدلك، وجاز عدم التغسيل لذلك، وييمم من أمكن تيميمه منهم، وعلى كل 
فيصلى عليهم واحدة على األصح، قاله اللقاين وصوبه البناين، وقال عج: ال يصلى عليهم«. منح الجليل شرح مختصر 
خليل )1/ )50(، وانظر تحبير المختصر، وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل )1/ 596(: تاج الدين هبرام 
بن عبد اهلل بن عبد العزيز الدميري، المحقق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، د. حافظ بن عبد الرحمن خير، الناش��ر: 

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث، الطبعة: األولى، 1434ه�- 013)م.
)4( وهو اإلمام مالك كما نقل ذلك أصحابه ونقله عنه اإلمام الشافعي.

)5( ش��رح التلقين )1/ 1119(: أبو عبد اهلل محمد بن علي بن عمر التَِّميمي المازري المالكي، ت: س��ماحة الش��يخ 
د المختار الّس��المي، الناش��ر: دار الغرب اإِلسالمي، الطبعة األولى، 008)م. وانظر: المنتقى شرح الموطأ ))/  محمَّ
6(: أب��و الولي��د س��ليمان بن خلف بن س��عد بن أيوب ب��ن وارث التجيبي القرطبي الباجي األندلس��ي، الناش��ر: مطبعة 

السعادة- بجوار محافظة مصر، الطبعة: األولى، )133ه�.
 جاء يف األم: »أخربنا الربيع بن س��ليمان، قال: أخربنا الش��افعي، قال: قال مالك بن أنس: ليس لغسل الميت حد ينتهي 

ال يجزئ دونه، وال يجاوز، ولكن يغسل فينقى«. األم للشافعي )1/ 301(.
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كذل��ك نص بعض فقه��اء المالكية: أن الميت إذا مات جريًح��ا، أو مجدوًرا، وتزلع 
��ل، فليصب عليه الماء صبًّا رقيًقا برفق،  لحمه بمعنى تش��قق، أو تعفن، أو هتارى إْن ُغسِّ

بقدر طاقتهم، وال ييمموه)1(، ومن مات بالوباء أولى.
ب��ل عند الضرورة الش��ديدة أن يقربوا من غير تغس��يل إذا ترتب على تغس��يلهم نقل 
الوباء))(، أو لم يوجد من يغس��لهم)3(، فالواجب المتفق عليه يرتك عند العجز عنه، فما 

بالنا بالواجب المختلف فيه)4(.
كذل��ك نص الفقهاء على جمع العدد منهم يف قرب واحد، كما فعل مع ش��هداء أحد، 
فدفنوا الثالثة يف قرب واحد، بل ُيحفر لهم، ويس��وى عليهم الرتاب)5(، كما قال الشعبي: 

رمسوهم رمًسا)6(.

)1( جاء يف التاج واإلكليل من المدونة قال مالك: إذا مات جريح أو مجدور وخيف عليه أن يتزلع، إن غس��ل فليصب 
علي��ه الم��اء صبًّ��ا رقيًقا بق��در طاقته��م وال ييمموه. الت��اج واإلكليل لمختصر خلي��ل )3/ 11(: محمد بن يوس��ف بن 
أبي القاس��م بن يوس��ف العب��دري الغرناطي، أبو عب��د اهلل المواق المالكي، الناش��ر: دار الكتب العلمي��ة، ط: األولى، 

1416ه�- 1994م، وانظر الجامع لمسائل المدونة )3/ ))10(. 
))( جاء يف التنبيه على مبادئ التوجيه- يف كالمه على موانع الغسل فذكر: )أنَّ يكون ذا علة تمنع من الغسل( وال شك 
أن الوب��اء ينطب��ق عليه هذا الكالم، التنبيه على مبادئ التوجيه ))/ 677(: أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بش��ير 
التنوخي المهدوي، ت: الدكتور محمد بلحس��ان، الناش��ر: دار ابن حزم، بيروت– لبنان، الطبعة: األولى، 8)14ه�- 
007)م. ب��ل وجدت من كالم المالكية الن��ص على تركه حالة الوباء وكثرة الموتى )ولو نزل األمر الفظيع وكثر الوباء 
وموت الغرباء، فال بأس أن يقربوا بال غسل إذا لم يوجد من يغسلهم، قاله أصبغ وغيره(. تحبير المختصر وهو الشرح 

الوسط لبهرام على مختصر خليل )1/ 596(. 
)3( جاء يف النوادر والزيادات: »قال ابن حبيب: وال َبْأَس عند الوباء، وما يش��تد على الناس من غس��ل الموتى لكثرهتم 
ا،  أن يجت��زأ منه بغس��لة واح��دة، بغير وضوء، ويصب الم��اء عليهم صبًّا، ولو ن��زل األمر الفظيع، فكثر في��ه الموتى جدًّ
وم��وت الغرق��ى، فال َبْأَس َأْن يقربوا بغير غس��ل إذا لم يوجد من يغس��لهم«. النوادر والزيادات عل��ى ما يف المدونة من 
غيره��ا م��ن األمه��ات )1/ 548(: أبو محم��د عبد اهلل بن )أب��ي زيد( عبد الرحم��ن النفزي، القي��رواين، المالكي، ت: 
مجموع��ة م��ن المحققين، الناش��ر: دار الغرب اإلس��المي، بيروت، ط: األول��ى، 1999م. وانظر ش��رح التلقين )1/ 
د المختار الّسالمي،  1119(: أبو عبد اهلل محمد بن علي بن عمر التَِّميمي المازري المالكي، ت: سماحة الشيخ محمَّ

الناشر: دار الغرب اإِلسالمي، الطبعة األولى، 008)م.
)4( النوادر والزيادات على ما يف المدونة من غيرها من األمهات )1/ 548(، وانظر شرح التلقين )1/ 1119(. 

)5( ج��اء يف من��ح الجلي��ل: »جاز )جمع أم��وات(، وأولى جمع ميتين )بق��رب( واحد )لضرورة( ككث��رة الموتى«. منح 
الجليل شرح مختصر خليل )1/ 505(. 

)6( والرمس: الدفن. وقد رَمَسه يرُمُسه ويرمُِسه رمًسا، فهو مرموس ورميس: دفنه وسوى عليه األرض. ويف المحكم: 
ًما مع األرض فهو رْمس، أي مس��توًيا مع وجه األرض، وإذا رفع القرب يف  الرمس: القرب نفس��ه. وقيل: إذا كان القرب مدرَّ
السماء عن وجه األرض ال يقال له: رمس، ومنه حديث ابن مغفل: ارمسوا قربي رمًسا، أي سووه باألرض وال تجعلوه 

مسنًما مرتفًعا. وأصل الرمس: السرت والتغطية. تاج العروس )16/ 133(. 
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ذك��ر الفقهاء: أن��ه يصلى على األموات -إذا كثروا- ص��الة واحدة، أو يرتك الصالة 
عليهم)1(.

ا يعني  1- التعامل مع جثث المتوفين بأمراض معدية تم تصنيفه يف فئة المخاطر، ممَّ
أن جثة الش��خص المتوىف ب�"كوفيد- 19"، يجب التعامل معها باس��تخدام طرق الوقاية 

األساسية؛ فهي تمثل خطورة باعتبارها مصدًرا من مصادر نقل العدوى.
)- تجنب كل ما يؤدي إلى تطاير رذاذ أو سوائل أو إفرازات من جسم المتوىف.

3- االلتزام باس��تخدام أكياس حفظ الجثث لنقل جثث المتوفين المصابين بعدوى 
كوفي��د- 19، ومطابقته��ا للمواصف��ات والمقايي��س الخاص��ة بحف��ظ جثث��ت الموتى 

بأمراض معدية.
4- التنبيه على االلتزام باس��تخدام أدوات الحماية الشخصية، لكافة المتعاملين مع 

جثث المتوفين المصابين بعدوى كوفيد- 19 المؤكدة.
5- تتم عملية تجهيز الميت )الغسل والتكفين( يف مشرحة المنشأة الصحية، وُيحظر 

نقل الجثة إلى المنزل، أو أي مكان آخر.
6- تقلي��ل ع��دد األش��خاص الذين يش��اهدون الجث��ة، أو الذين يحضرون مراس��م 

الدفن، واقتصار ذلك على أفراد العائلة المقربين فقط.
7- ينبغي أال يشارك األطفال، أو كبار السن )أكرب من 60 عاًما( يف تجهيز الجثة، أو 

أي شخص يعاين أمراًضا مزمنة.
8- قص��ر م��ن يتعاملون م��ع الجثة عل��ى ذوي الخ��ربة، والمعرفة بقواع��د الوقاية، 
ومكافح��ة الع��دوى، والمدربين على عملية النق��ل، والتعامل مع الجث��ث يف مثل هذه 
الحاالت، واالقتصار على أقل عدد ممكن، ومن المعلوم أن أخذ المغسل االحتياطات، 
ال ينفي عنه خطر اإلصابة بالوباء، فهو يحتاج لخربة ودربة، فاألطقم الطبية رغم تدريبها 

تصاب بالعدوى. 

)1( »فيصل��ى عليهم واحدة على األصح، قاله اللقاين وصوبه البناين، وقال عج: ال يصلى عليهم«. منح الجليل ش��رح 
مختصر خليل )1/ )50( وانظر تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل )1/ 596(.
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9- أن يرت��دي األش��خاص المكلفون بحمل الجثة، وإنزاله��ا يف القرب قفازات، وأن 
يغسلوا أيديهم بالماء والصابون بعد نزع القفازات، واالنتهاء من إجراءات الدفن.

10- الس��ماح ل��ذوي المتوىف بإلق��اء النظرة األخيرة، م��ع إلزامهم بارت��داء أدوات 
الحماية الشخصية، وُيحظر لمس األسطح، أو لمس الجثة، أو التقبيل.

11- يل��زم كل م��ن تعامل م��ع الجثة -ولو بإلق��اء النظرة- بارت��داء أدوات الحماية 
الش��خصية، والتي تش��مل الكمامة، والمآزر المانعة لتسرب المياه والقفازات، على أن 

يلتزم المشاركون يف عملية التجهيز بتنظيف اليدين بعد خلع القفازات.
)1- االلتزام بتطهير العربة التي تنقل الجثة بعد إتمام إجراءات النقل.

13- ينبغ��ي ارتداء قف��ازات عند مناولة المتعلقات الش��خصية للش��خص المتوىف، 
وتنظيفها بواس��طة منظف، ثم تعقيمها بمحلول يحتوي على اإليثانول برتكيز 70%، أو 

على سائل التبييض برتكيز 1.0%، وال داعي إلحراقها)1(. 
14- يجوز غسل موتى األوبئة من خالل أجهزة التحكم عن بعد، والتي تجمع بين 
الوفاء بش��روط وواجبات وسنن غس��ل الموتى يف الشريعة اإلس��المية، واالشرتاطات 
الحي��ة والبيئي��ة المرعي��ة، وأن عل��ى ال��دول المس��ارعة يف إنت��اج مث��ل ه��ذه األجه��زة 

المختصة))(.
والشريعة فيما سنته من أحكام أشد احرتاًزا، وخوًفا على من يتعامل مع جثة المتوىف 
بوباء كورونا، فقد يسقط غسل المتوىف -إن اقتضى األمر ذلك- ويلتزم بالكفن الذي ال 
ن َيدفنون،  يرتتب عليه نقل العدوى، فقد يدفن يف مالبس��ه، واالكتفاء بأدنى الكفاية ممَّ
أو ُيصل��ون عل��ى المتوىف، فهي فرض كفاية، إذا قام به البعض س��قط اإلثم عن الباقين؛ 
)1( دلي��ل التعام��ل م��ع ح��االت ع��دوى في��روس كوفي��د- 19، اإلص��دار األول النس��خة العربي��ة 9 إبري��ل 0)0)، 
https://covid19.cdc.gov. :المرك��ز الوطن��ي للوقاية م��ن األم��راض ومكافحتها بالمملك��ة العربي��ة الس��عودية
sa/wp_content/uploads/2020/04/AR_Revised_COVID19_Guidelines_WMB_
https://www.emaratalyoum.com/local_section/ موق��ع االم��ارات الي��ومApril092020_2.pdf

health/2020_04_14_1.1334325، بيان المجلس األوربي لإلفتاء ص3).
))( توصي��ات الندوة الفقهية الطبية الثانية لهذا العام بعنوان فيروس كورونا المس��تجد )كوفيد- 19( وما يتعلق به من 
معالجات طبية، وأحكام ش��رعية ص9 المنعقدة بواس��طة الفيديو عن بعد يف 3) ش��عبان 1441ه�- الموافق 16 إبريل 

0)0)م- جدة المملكة العربية السعودية.
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حفاًظا على األحياء. فالحكم الشرعي لهذه العبادات لن يتغير بسبب وباء كورونا؛ فهي 
كلها عبادات فرض على الكفاية، تتحقق بأقل ما يجزئ، لكن يف بعض الحاالت –عند 

اشتداد الوباء، وخوف العدوى- قد يسقط بعضها. 

 : �ة
�ب ل�ثا لمطل�ب ا  ا

لم�ةع�بد �ة ه�ة�أ�ة ا
ب
�ة�ةر �

�ةعب

وفيه مسألة واحدة:
 لبس الكمامة والقفازين 

في الصالة زمن وباء كورونا
ش��اع اس��تعمال لفظ كمام��ة، لما وضع على الوج��ه لتغطية الفم واألن��ف، وإن كان 
األص��ل اللغ��وي أنَّ الكمامة: ما يك��م به فم البعي��ر، لئال يعض، أو ي��أكل، أو ما يجعل 
عل��ى أنف الحم��ار، أو البعير لئال يؤذي��ه الذباب)1(، لكن صاحب معج��م اللغة العربية 

جُل: وضع الكِمامة على أنفه وفمه؛ لتقيه الغازات))(. م الرَّ المعاصرة قال: تكمَّ
أما ما يوضع على األنف: فهو اللثام، وما يوضع على الفم يقال له: لفام، وقيل: هما 

واحد، وقد كان الرجل يرد عمامته على أنفه، وكانت المرأة ترد قناعها على أنفها)3(.
والقفاز: ش��يء تلبسه النساء يف أيديهن لتغطية الكف واألصابع، يحشى بقطن بطانة 
وظهارة، ومن الجلود واللبود، وله أزرار تزرر على الس��اعدين، تلبس��هما المرأة للربد، 

وهو من لبسة نساء األعراب)4(.

)1( القاموس الفقهي )ص4)3(، المعجم الوسيط ))/ 799(: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الناشر: دار الدعوة.
 لس��ان الع��رب ))1/ 6)5(: محم��د بن مكرم ب��ن علي، أبو الفض��ل، جمال الدين ب��ن منظور األنص��اري الرويفعي 

اإلفريقي، الناشر: دار صادر– بيروت، ط: الثالثة- 1414ه�.
))( معج��م اللغ��ة العربية المعاصرة )3/ 1960(: د. أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمس��اعدة فريق عمل، الناش��ر: 

عالم الكتب، ط: األولى، 9)14ه�- 008)م.
)3( العي��ن )8/ 331(، جمه��رة اللغة )1/ )43(: أبو بكر محمد بن الحس��ن بن دري��د األزدي، المحقق: رمزي منير 

بعلبكي، الناشر: دار العلم للماليين– بيروت، الطبعة: األولى، 1987. تاج العروس )33/ 398(. 
)4( طلب��ة الطلب��ة يف االصطالح��ات الفقهي��ة )ص9(: عمر بن محمد بن أحمد بن إس��ماعيل، أبو حف��ص نجم الدين 
النس��في، الناش��ر: المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، تاريخ النش��ر: 1311ه�. هتذيب اللغة )8/ 330(: محمد بن 
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والتلث��م عند الش��افعية: ه��و تغطية الفم، وق��ال الحنفية، والمالكي��ة، والحنابلة: هو 
تغطية الفم واألنف)1(، وهو عند المالكية: ما يصل آلخر الشفة السفلى))(. 

التلث��م يف الص��الة: من مكروهات الصالة إذا كان بال ع��ذر، أو من قوم ليس عادهتم 
ذلك؛ لما روي أن رس��ول اهلل  رأى رجال يصل��ي، وقد غطى لحيته فقال: 
))اكش��ف وجهك(()3(، ولما روى أبو هريرة  أن رسول اهلل : ))نهى 

أن يغط��ي الرجل فاه يف الصاة(()4(، وكذلك يكره للم��رأة أن تصلي منتقبة؛ ألن وجهها 
يف الصالة ليس بعورة)5(.

أب��اح الفقه��اء التلثم للرجل؛ إذا كان بغرض دفع التث��اؤب، ولبس النقاب للمرأة إذا 
كانت بحضرة رجال، ال يحرتزون من النظر إليها، فال يجوز لها رفع النقاب)6(.

: م��ن تلثم يف الص��الة، أو انتقبت الم��رأة يف الصالة ال إعادة  ون��ص الفقه��اء على أنَّ
عليهما)7(.

أحم��د بن األزه��ري الهروي أبو منصور، المحقق: محمد عوض مرعب، الناش��ر: دار إحياء الرتاث العربي– بيروت، 
الطبعة: األولى، 001)م. تاج العروس )15/ 85)(، لسان العرب )5/ 396(. 

)1( والتلثم: هو تغطية األنف والوجه، كما يف المحيط، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 
))/ 7)(، حاش��ية الطحط��اوي على مراقي الفالح ش��رح نور اإليض��اح )ص350(. فتغطية األن��ف والفم يف الصالة 
مك��روه. البي��ان والتحصيل )18/ 99(، ويكره يف الص��الة )التلثم على الفم واألنف(. كش��اف القناع عن متن اإلقناع 
)1/ 76)(: منص��ور بن يونس بن صالح الدين بن حس��ن بن إدريس البهوتى الحنبلى )المتوىف: 1051ه�(، الناش��ر: 

دار الكتب العلمية.
))( واللثام: تغطية الشفة السفلى. شرح مختصر خليل للخرشي )1/ 50)(. 

)3( الحدي��ث ضعي��ف وله إس��ناد مظلم، وال يثبت ع��ن النبي  فيه ش��يء، وتبعه المن��ذري وابن الصالح 
والن��ووي، وزاد: وه��و منق��ول ع��ن ابن عمر -يعني قول��ه- وقال ابن دقيق العي��د: لم أقف له على إس��ناد ال مظلم وال 
مض��يء. انته��ى التلخي��ص الحبي��ر )1/ 19)(: أبو الفض��ل أحمد بن علي ب��ن محمد بن أحمد بن حجر العس��قالين، 

الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة األولى 1419ه�- 1989م.
)4( س��نن أبي داود، ب: ما جاء يف الس��دل يف الصالة )1/ 174/ 643(، وقال الس��يوطي: حديث حس��ن. الس��راج 
المني��ر يف ترتي��ب أحاديث صحيح الجامع الصغير )1/ )19(: الحافظ جالل الدين الس��يوطي- العالمة محمد ناصر 
الدي��ن األلباين، رتَّبه وعلق عليه: عصام موس��ى هادي، الناش��ر: دار الصديق- توزيع مؤسس��ة الري��ان، الطبعة: الثالثة، 

1430ه�- 009)م.
)5( المهذب يف فقه اإلمام الشافعي للشيرازي )1/ 7)1(: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، الناشر: 

دار الكتب العلمية. المجموع شرح المهذب )3/ 179(، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ))/ 5)1(. 
)6( اإلقناع يف حل ألفاظ أبي شجاع )1/ 4)1(، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب 

)1/ 453(، هناية الزين )ص47(. 
)7( الذخيرة للقرايف ))/ 106(، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب )1/ 453(. 
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وقد حاول الفقهاء تعليل سبب الكراهة، فقالوا: إنَّ التلثم من فعل الجاهلية، فكانوا 
يتلثم��ون فيغط��ون وجوههم، فنهوا عن��ه)1(، أو ألنه ربما منعه من الق��راءة، وقول أذكار 
الص��الة))(، أو ربَّم��ا منع��ه م��ن إكمال الس��جود ومباش��رته)3(، أو ألنه ضرب من س��وء 
األدب، وت��رك التوقير للصالة)4(، أو لكونه تش��بًها بالمجوس يف عبادهتم النار)5(، أو أّن 
ذلك خطم الشيطان، ومنه الحديث: ))ال يصلي أحدكم وثوبه على أنفه، فإن ذلك خطم 

الشيطان(()6(.
وعلي��ه: فإن الفقه��اء الذين أجازوا التلث��م؛ لدفع التث��اؤب)7( أال يجيزونه لدفع وباء 
كورونا؟ بل هو أولى بذلك؛ لدفع العدوى بين المصلين، وكذلك يجوز لبس القفازين؛ 
لئال يباش��ر الس��جاد، وقد يكون به الفيروس، فال بأس بأن يصلي وقد وضع اللثام على 
وجه��ه، فغطى وجهه وأنفه، وهو ما يكون من خالل ما يعرف بلبس الكمامة، وال بأس 
بأن تلبس المرأة النقاب، ويلبس��ا القفاز، بال كراهة احرتاًزا، وأخًذا باألسباب؛ للحفاظ 

على حياهتما.

)1( تخريج أحاديث إحياء علوم الدين )1/ 361( الِعراقي، ابن السبكى، الزبيدي، استِخَراج: أبي عبد اهلل َمحُمود بِن 
ُمَحّمد الَحّداد، الناشر: دار العاصمة للنشر– الرياض، الطبعة: األولى، 1408ه�- 1987م.

))( بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع )1/ 16)(. 
)3( تخريج أحاديث إحياء علوم الدين )1/ 361(. 

)4( المعونة على مذهب عالم المدينة )ص31)(: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، 
المحق��ق: حمي��ش عبد الحّق، الناش��ر: المكتبة التجارية، مصطف��ى أحمد الباز- مكة المكرمة، أصل الكتاب: رس��الة 

دكتوراه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.
)5( المبسوط للسرخسي )1/ 31(. 

)6( المعجم األوس��ط )9/ 140/ 9354(، وقال الهيثمي يف مجمع الزوائد: رواه الطرباين يف الكبير واألوس��ط، وفيه 
ابن لهيعة وفيه كالم. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ))/ 83(. 

)7( تحفة الفقهاء )1/ 143(. 
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�ة د ا لع�ب �ة �كم ا
ب
�ة�ةر �

: �ةعب ل�ث ل�ثا لمطل�ب ا ا

وفيه مسألة واحدة
 الوصية زمن وباء كورونا

الوصية: تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التربع )1(.
ۡو َديٍۡن{ ]النس��اء: 11[، ش��رع 

َ
ودليله��ا: قوله تعال��ى: }ِمۢن َبۡع��ِد َوِصيَّةٖ يلُوِص بَِهآ أ

الميراث مرتًبا على الوصية، فدل أن الوصية جائزة))(.
وحكمها: األصل أن الوصية جائزة، ما لم تتعلق بحق من الحقوق فتكون واجبة.

وق��د ن��ص الفقهاء عل��ى تأكدها يف وق��ت الطاعون، وس��ائر األم��راض المخوفة)3( 
)كالسل- والحمى()4(. 

وال ش��ك أن وب��اء كورونا أولى هبذا الوص��ف، وأن تربعه يف الم��رض المخوف يف 
ح��دود الثلث)5(، والناس يف زمن الوباء المري��ض والصحيح على األصح، يعترب الوباء 
يف حقه��م جميًعا مرًضا مخوًفا)6(، تصرفهم يف حدود الثلث، فقد حجر عليهم؛ لكوهنم 
)1( تحف��ة الفقه��اء )3/ 05)(: محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدين الس��مرقندي، الناش��ر: دار الكتب 

العلمية، بيروت– لبنان، ط: الثانية، 1414ه�- 1994م.
))( بدائع الصنائع يف ترتيب الش��رائع )7/ 330(: عالء الدين أبو بكر بن مس��عود بن أحمد الكاساين الحنفي، الناشر: 

دار الكتب العلمية، ط: الثانية، 1406ه�- 1986م.
)3( جاء يف الجوهرة النيرة: ثم اختلفوا يف حد المرض، قال بعضهم: هو أن ال يقدر صاحبه أن يقوم إال أن يقيمه إنسان، 
وقيل: أن يكون صاحب فراش، وإن كان يقوم بنفس��ه. وقيل: هو أن ال يقدر على المش��ي إال أن يهادى بين اثنين، وقال 
أب��و اللي��ث: هو أن ال يق��در أن يصلي قائًما، وهذا أحب وب��ه نأخذ، ويف الخجندي: هو أن ال يطي��ق القيام إلى حاجته، 
ويجوز له الصالة قاعًدا، أو يخاف عليه الموت، فهذا هو حد المرض المخوف الذي تكون تربعات صاحبه من الثلث، 
وق��ال بعضهم: المرض المخوف كالطاعون، والقولنج وذات الجنب والرعاف الدائم، والحمى المطبقة، واإلس��هال 
المتوات��ر وقي��ام الدم والس��ل يف انتهائه، وال��ذي أراه -واهلل أعلم- أنه ال��ذي يخاف الموت منه«. الجوه��رة النيرة على 
بِيِدّي اليمني الحنفي، الناش��ر: المطبعة  مختصر القدوري )1/ 56)(: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّ

الخيرية، ط: األولى، ))13ه�. 
)4( قال أبو محمد عبد الوهاب: السل مرض من األمراض المخوفة، وأفعاله يف الثلث. التبصرة للخمي )6/ 679)(. 
)5( جاء يف الذخيرة للقرايف: »يف الجواهر كل تربع يف المرض المخوف فهو محسوب يف الثلث وإن كان منجًزا، وقاله 
األئم��ة لحدي��ث المعتق س��تة أعبد، فأقرع  بينهم فأعت��ق ثلثهم ورق ثلثاهم، وكذل��ك إن وهب يف الصحة 
وقبض يف المرض؛ ألن القبض معترب يف الهبة ويحجر عليه إال يف الثلث، وإن لم يكن المرض مخوًفا لم يحجر عليه«. 

الذخيرة للقرايف )7/ 137(. 
)6( لك��ن مقاب��ل األصح أهنم أصح��اء حتى يصيبهم المرض، جاء يف منح الجليل ش��رح مختص��ر خليل )6/ 130(: 
اِء َحتَّى ُيِصيَبُهم اْلَمَرُض اْلَمْذُكوُر،  َقاَل: َوَأْفَتى َصاِحُبنَا اْلَقاِضي اْلَعْدُل َأُبو َمْهِديٍّ ِعيَسى َقاِضي اْلَجَماَعِة بَِأنَُّهْم َكاأْلَِصحَّ
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مرضى نزل هبم مرض، حكم أهل الطب بأنه يكثر الموت من مثله، والمراد بالكثرة: أن 
ال يتعجب من صدور الموت عنه، ولو لم يكن غالًبا)1(.

إذا وق��ع الطاع��ون يف البل��د، وفش��ا الوب��اء، فهل هو مخ��وف يف حق من ل��م يصبه؟ 
وجهان: أصحهما: مخوف))(، والذي أراه واهلل أعلم أن وباء كورونا حاليًّا صار مخوًفا 

من جهة اإلصابة به، لكن والحمد هلل يغلب السالمة منه)3(.
ل��ذا قال الفقهاء: ينبغي لكل أحد المبادرة إل��ى التوبة من ذنوبه والوصية، وطلبه فيه 
د، كما يف سائر األمراض المخوفة)4(، لذا فالوصية واجبة يف زمن وباء كورونا، فقد  ُمتَأكَّ

حول الوباء الجائز إلى واجب.

َوَأْفَت��ى بِ��ِه َأُبو اْلَعبَّاِس اْلَقبَّاُب، َوَنَقَل َكاَلَمُه اْبُن ِهاَلٍل فِي َنَواِزلِِه. منح الجليل ش��رح مختصر خليل )6/ 130(: محمد 
بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد اهلل المالكي )الناشر: دار الفكر– بيروت، تاريخ النشر: 1409ه�/ 1989م(، وهو 

الراجح؛ لغلبة الشفاء والحمد هلل لمن يبتلى هبذا الفيروس.
)1( جاء يف شرح مختصر خليل للخرشي )5/ 304(:

»ولما أهنى الكالم على الس��بب الرابع من أس��باب الحجر ش��رع يف الكالم على الخامس منها، وهو المرض المخوف 
فقال )ص(: وعلى مريض حكم الطب بكثرة الموت به«. شرح مختصر خليل للخرشي )5/ 304(. 

))( ج��اء يف روضة الطالبين: »إذا وقع الطاعون يف البلد، وفش��ا الوباء، فه��ل هو مخوف يف حق من لم يصبه؟ وجهان: 
أصحهما: مخوف«. روضة الطالبين وعمدة المفتين )6/ 8)1(: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، ت: 

زهير الشاويش، الناشر: المكتب اإلسالمي، بيروت- دمشق- عمان، الطبعة: الثالثة، )141ه�/ 1991م.
)3( إذا قورنت بأمراض أخرى كاإليدز والسرطان، أو أوبئة أخرى مرت بالعالم، ونسأل اهلل السالمة للجميع.

)4( جاء يف ما رواه الواعون: »فصل فيما يش��رع فعله يف الطاعون: والوصية، وطلبها فيه متأكد، كما يف س��ائر األمراض 
المخوف��ة«. م��ا رواه الواع��ون من األخبار ال��واردة يف الطاع��ون )ص10(، محمد ب��ن عتيق الحمصي، مكتب��ة البلدية 

باإلسكندرية، ))9-98)50.



106

العدد الثالث واألربعون

املبحث الرابع: السقوط 	

وفيه مطلبان:
المطلب األول: سقوط بعض العبادات.

المسألة األولى: سقوط الجماعة والجمعة.
المسألة الثانية: سقوط الصيام.

المسألة الثالثة: سقوط المصافحة والتقبيل والمعانقة زمن وباء كورونا.
المسألة الرابعة سقوط عيادة المريض زمن وباء كورونا.

المطلب الثاين: سقوط شروط بعض العبادات.
المسألة األولى: سقوط الطهارة بالنسبة للصالة يف حق األطباء زمن وباء كورونا.

المسألة الثانية: سقوط الجماعة يف صالة العيد زمن وباء كورونا.
المسألة الثالثة: سقوط االستطاعة يف الحج والعمرة.
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ول: 
ل�أ لمطل�ب ا  ا

. �ة ا د ا لع�ب ب ا
وط �بع�

س�ة

 المسألة األولى: 
سقوط الجماعة والجمعة زمن وباء كورونا

الجماعة سنة مؤكدة عند الحنفية، والمالكية، والشافعية)1(، وعند الحنابلة واجبة))(، 
يكره تركها، والجمعة واجبة على األحرار اتفاًقا، والجمعة والجماعة تسقط باألعذار، 
وم��ع العذر يزول الكراهة واإلثم، ومن األعذار: المرض، والتمريض)3(، والزمانة: أي 
أصح��اب العاه��ات )كالمقعد، ومقطوع اليد، والرج��ل()4(، ومنها: أن يخاف ضرًرا يف 
نفس��ه، ومنها: أن يكون قيًما بمريض يخاف ضياعه؛ ألن حفظ اآلدمي أفضل من حفظ 
الجماعة، ومنها: أن يكون له قريب مريض يخاف موته؛ ألنه يتألم عليه بذلك أكثر مما 

يتألم بذهاب المال)5(.

)1( الهداية يف شرح بداية المبتدي )1/ 56(: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاين المرغيناين، أبو الحسن برهان 
الدين، المحقق: طالل يوس��ف، الناش��ر: دار إحياء الرتاث العربي- بيروت – لبنان. تبيين الحقائق ش��رح كنز الدقائق 
وحاشية الشلبي )1/ )13(: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي، )الحاشية: شهاب الدين 
ْلبِّي، الناشر: المطبعة الكربى األميرية- بوالق، القاهرة،  أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّ
الطبع��ة: األول��ى، 1313ه�. الذخيرة للق��رايف ))/ 65)(. جامع األمهات )ص107( عثمان ب��ن عمر بن أبي بكر بن 
يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب الكردي المالكي المحقق: أبو عبد الرحمن األخضر األخضري، الناش��ر: 
اليمام��ة للطباع��ة والنش��ر والتوزيع، الطبعة: الثاني��ة، 1)14ه�- 000)م.  متن أبي ش��جاع المس��مى الغاية والتقريب 
)ص11( حاش��ية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب )1/ 499( سليمان بن 

عمر بن منصور العجيلي األزهري، المعروف بالجمل، الناشر: دار الفكر.
))( ج��اء يف المغن��ي: »الجماعة واجب��ة للصلوات الخمس«، المغني الب��ن قدامة ))/ 130(. المح��رر يف الفقه على 
مذهب اإلمام أحمد بن حنبل )1/ 91(: عبد الس��الم بن عبد اهلل بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراين أبو الربكات 
مجد الدين، الناش��ر: مكتب��ة المعارف- الرياض، الطبعة: الثانية، 1404ه� -1984م. الش��رح الكبير على متن المقنع 

 .)( /((
)3( جاء يف الغاية: »وتسقط الجمعُة بكلِّ عذر ُترتك ألجله الجماعُة؛ كالمرض، والتمريض«، الغاية يف اختصار النهاية 
))/ 178(: عز الدين عبد العزيز بن عبد الس��الم الس��لمي، المحقق: إياد خالد الطباع، الناش��ر: دار النوادر، بيروت- 

لبنان، الطبعة: األولى، 1437ه�- 016)م.
)4( الفتاوى الهندية )1/ 83(: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الثانية، 1310ه�.

)5( المجموع شرح المهذب )4/ 05)(. 
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ٱّلِي��ِن ِم��ۡن  ��ۡم ِف  }َوَم��ا َجَع��َل َعلَۡيكلُ والدلي��ل عل��ى ذل��ك: قول��ه تعال��ى: 
َحَرٖج{ ]الحج: 78[.

وما روى ابن عباس  أن النبي  قال: ))من سمع النداء فلم يجبه 
فا صاة له إالَّ من عذر. قالوا: يا رسول اهلل وما العذر؟ قال: خوف، أو مرض(()1(.

وما روى طارق بن ش��هاب، عن النبي  أنه ق��ال: ))الجمعة حق واجب 
على كل مسلم، إالَّ أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض(())(.

كم��ا أذن النب��ي  للن��اس -يف ال��ربد، والري��ح، والوح��ل، والمطر- أن 
يصل��وا يف رحالهم)3(، فعن ابن عمر: أنه ن��ادى بالصالة يف ليلة ذات برد، وريح، ومطر، 
فقال يف آخر ندائه: أال صلوا يف رحالكم، أال صلوا يف الرحال، ثم قال: ))إن رس��ول اهلل 
 كان يأم��ر المؤذن، إذا كانت ليلة باردة، أو ذات مطر يف الس��فر، أن يقول: 
أال صل��وا يف رحالك��م(()4(. وجه الداللة: تخفي��ف أمر الجماعة يف المط��ر، ونحوه من 

األعذار)5(.
وق��د ذه��ب مط��رف وابن الماجش��ون م��ن المالكية: إلى ع��دم المنع م��ن الجمعة، 
ويمنع��ون م��ن الجماع��ة، وتكلموا ع��ن اإلج��راءات االحرتازي��ة يف عصره��م، فقال: 

)وتسقط إال الواحد بعد الواحد(.

)1( س��نن أب��ي داود )1/ 151/ 551(، وق��ال صاحب تنقي��ح التحقيق: »أبو جناب: اس��مه يحيى بن أب��ي حيَّة، كان 
س: مرتوك الحديث. وقال يحيى بن معين: هو صدوٌق، لكنَّه  يحيى القطَّان يقول: ال أستحل أن أروي عنه. وقال الفالَّ
يدلِّس. تنقيح التحقيق البن عبد الهادي ))/ 456(: ش��مس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، تحقيق: 
س��امي ب��ن محمد بن ج��اد اهلل وعبد العزيز بن ناصر الخباين، دار النش��ر: أضواء الس��لف– الري��اض، الطبعة: األولى، 

8)14ه�- 007)م.
))( س��نن أب��ي داود )1/ 80)/ 1067(: وق��ال ابن حج��ر: »وصححه غير واح��د«. التلخيص الحبي��ر، ط. العلمية 

 .)160 /((
)3( الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )1/ 389(. 

)4( صحيح مسلم، ب: الصالة يف الرحال يف المطر )1/ 484/ 697(. 
)5( شرح أبي داود للعيني )4/ )38(: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر 
الدين العيني، المحقق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري، الناش��ر: مكتبة الرش��د– الرياض، ط. األولى، 0)14ه� 
-1999م. ش��رح ري��اض الصالحي��ن )3/ 313(: محمد بن صالح بن محمد العثيمين، الناش��ر: دار الوطن للنش��ر- 

الرياض، الطبعة: 6)14ه�.
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بينما ذهب اإلمام سحنون وابن يونس والمازري من المالكية: إلى أنه ال جمعة وال 
جماعة للمجذومين.

 واس��تدلوا بحديث: ))من أكل ثوًما أو بصًا فا يقربن مس��اجدنا(()1(، وبمنع س��يدنا 
عم��ر  للمرأة المجذومة))(، وعلل منعه لها فق��ال: "يا أمة اهلل ال تؤذي الناس"، 
واس��تظهر صاحب البيان والتحصيل قول اإلمام سحنون، وعلل ذلك فقال: ألن المنع 
من أذية المسلمين واجب، وإذا كان المنع من إذايتهم بريح الثوم واجًبا بالسنة، فأحرى 

أن يكون واجًبا من إذايتهم بمخالطة الجذماء لهم)3(.
وق��د نق��ل ابن بط��ال إجم��اع العلم��اء فقال: أجم��ع العلم��اء عل��ى أن التخلف عن 

الجماعات يف شدة المطر والظلمة والريح، وما أشبه ذلك مباح)4(.
اش��رتط فقه��اء الحنفية يف صالة الجمع��ة: اإلذن العام من ولي األم��ر، فيأذن للناس 
كاف��ة، فإن أجمعوا بدون إذن منه فال تصح، وهذا مما ينبغي أن يعلمه الناس ويحرصوا 
عل��ى التقي��د باإلج��راءات االحرتازية زم��ن الوباء، وأهن��م ملزمون بطاع��ة ولي األمر؛ 

فتصرفه عليهم منوط بالمصلحة العامة)5(.
وعلي��ه: فلو منع ولي األم��ر الناس من الجمعة أو الجماع��ات خوًفا عليهم من وباء 
كورون��ا، أو غي��ره من األم��راض واألوبئة المعدي��ة، والتي هتدد حياة الن��اس، فال بأس 

بذلك لألدلة التالية: 

)1( صحيح البخاري، ب: ما جاء يف الثوم الني والبصل والكراث )1/ 170/ 855(. 
))( موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري، ب: جامع ما جاء يف الحج )1/ 559/ )145(. 

)3( البيان والتحصيل )9/ 411(، التاج واإلكليل لمختصر خليل ))/ 556(.
)4( شرح صحيح البخاري البن بطال ))/ 91)(، وقد نقل هذا اإلجماع النووي وأبو العباس القرطبي. شرح مسلم 
5/ 155، المفه��م لما أش��كل من تلخيص مس��لم )ج)/ 79)(: أبو العباس أحمد بن عم��ر بن إبراهيم القرطبي، ت: 
مجموع��ة م��ن المحققين، الناش��ر: )دار ابن كثير، دمش��ق- بيروت(، )دار الكلم الطيب، دمش��ق- بي��روت(، الطبعة: 

األولى، 1417ه�- 1996م.
)5( جاء يف المحيط الربهاين: »الش��رط الس��ادس: اإلذن العام، وهو أن تفتتح أبواب الجامع، ويؤذن للناس كافة حتى 
إن جماعة لو اجتمعوا يف الجامع وأغلقوا األبواب على أنفس��هم وجمعوا لم يجزئهم ذلك، وكذلك إذا أراد الس��لطان 
ا جازت صالته، ش��هدها العامة أو لم يش��هدوها«.  أن يجمع بحش��مه يف داره، فإن فتح باب الدار، وأذن للناس إذًنا عامًّ

المحيط الربهاين يف الفقه النعماين ))/ 85(. 
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  1- أن يف حضور الجمع والجماعات مظنة ضرر بالناس، وقد أمر النبي
الناس بالغس��ل؛ لمنع تأذي بعضهم بعرق بعض، فضرر وباء كورونا وكل مرض معد، 

أشد من تأذيهم من العرق)1(.
)- إذا كن��ا نف��رق بين الرجل وزوجته إذا تجذم؛ خوًفا من العدوى، فمنع الناس من 

الجمع والجماعات زمن الوباء أولى؛ خوًفا من العدوى أيًضا.
3- إذا كنا ُنخرج َمْن أكل ثوًما، أو بصاًل، أو كراًثا من المسجد؛ للتأذي من الرائحة، 

فمن باب أولى من كان به مرض معد، كوباء كورونا، ألن التأذي أشد))(.
4- إذا كن��ا نمنع أصحاب الصناعات المزرية، والتي يرتتب على ممارس��تها رائحة 
كريهة؛ لما فيه من التأذي برائحتهم، فمن باب أولى من يؤذي الناس بالعدوى بالوباء)3(.
وعلي��ه: ف��كل م��ن كان مصاًب��ا بم��رض كورون��ا، يح��رم علي��ه أن يش��هد الجمع��ة 
والجماعات؛ لما يرتتب على ذلك من أذية المس��لمين؛ فعن أنس بن مالك قال: ))بينما 
رس��ول اهلل  يخط��ب إذ جاء رجل تخطى رقاب الن��اس، حتى جلس قريًبا 
م��ن النبي ، فلما قضى رس��ول اهلل  صاته، ق��ال: ما منعك يا 
فان أن تجمع؟ قال: يا رسول اهلل، قد حرصت أن أضع نفسي بالمكان الذي ترى، قال: 
قد رأيتك تخطى رقاب المس��لمين وتؤذيهم، من آذى مس��لًما فقد آذاين، ومن آذاين فقد 

آذى اهلل(()4(.
وإذا كان النب��ي ق��د أنك��ر علي��ه تخط��ي رقاب المس��لمين لما في��ه من أذيته��م، فما 
ۡمۚ  َس��كلُ نفلُ

َ
مْ أ بالنا بمن يتس��بب يف موت المس��لمين؟! وقد قال اهلل تعالى: }َوَل َتۡقتلُللُٓوا

إَِل  ��ۡم  يِۡديكلُ
َ
بِأ مْ  ��وا تلُۡلقلُ }َوَل  َوَق��اَل:  رَِحيٗما{ ]النس��اء: 9)[)5(،  ��ۡم  بِكلُ َكَن   َ ٱللَّ إِنَّ 

)1( التاج واإلكليل لمختصر خليل ))/ 556(. 
))( المجموع شرح المهذب ))/ 174(، هناية المحتاج إلى شرح المنهاج ))/ 160(. 

)3( مواهب الجليل يف شرح مختصر خليل ))/ 175(. 
)4( المعجم األوس��ط )4/ 60/ 3607(، قال الهيثمي: رواه الطرباين يف األوس��ط والصغير، وفيه القاسم بن مطيب. 

قال ابن حبان: كان يخطئ كثيًرا فاستحق الرتك. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ))/ 179(. 
)5( سورة النساء من اآلية رقم )9)( 
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 ، ٱلَّۡهللَُكةِ{ ]البقرة: 195[)1(، وقال النبي  فيما رواه َعْمُرو ْبُن َيْحَيى اْلَماِزنِيُّ
َعْن َأبِيِه، َقاَل: ))ال َضَرَر َواَل ِضَراَر(())(.

وق��د امتن��ع النبي م��ن مبايعة المج��ذوم، والمصاب بوب��اء كورونا أش��د عدوى من 
المص��اب بالج��ذام؛ فعن عمرو بن الش��ريد، عن أبي��ه، قال: ))كان يف وف��د ثقيف رجل 
مجذوم، فأرس��ل إليه النبي : إنا قد بايعن��اك فارجع(()3(. وجه الداللة: قال 

القاضي: قالوا: ويمنع من المسجد واالختالط بالناس)4(.
وق��د ذكرت كتب التاري��خ: تعطل األذان، وتعطل المس��اجد، نس��أل اهلل رفع الوباء 

والبالء)5(.
لذا فقد طمأن الفقهاء المسلم الحريص على صالة الجماعة باآليت: 

1- أنَّ فضيلة الجماعة تحصل للشخص إذا صلى يف بيته، أو نحوه بزوجة، أو ولد، 
أو رقيق أو غير ذلك، وأقلها اثنان)6(.

)1( سورة البقرة من اآلية رقم )195(.
))( موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري، ب: القضاء يف المرفق ))/ 467/ 895)( التلخيص الحبير، ط. العلمية 

 .)475 /4(
ورواه مالك مرس��ال. قال الحاكم: صحيح اإلس��ناد على ش��رط مس��لم ووافقه الذهبي. المس��تدرك على الصحيحين 
للحاك��م ))/ 66/ 345)( عب��د اهلل الحاك��م محم��د ب��ن عبد اهلل ب��ن محمد بن حمدوي��ه بن ُنعيم ب��ن الحكم الضبي 
الطهماين النيسابوري المعروف بابن البيع، ت: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى، 

1411ه�- 1990م.
)3( صحيح مسلم، ب: اجتناب المجذوم ونحوه )4/ )175/ 6)1(. 

)4( شرح النووي على مسلم )14/ 8))(. 
)5( جاء يف الس��لوك: »وتعطل األذان من عدة مواضع، وبقي يف الموضع المش��هور بأذان واحد«. السلوك لمعرفة دول 
المل��وك )4/ 88(، وج��اء يف س��ير أعالم النبالء: »كان القح��ط عظيًما بمصر وباألندلس وما عه��د قحط وال وباء مثله 
بقرطبة حتى بقيت المس��اجد مغلقة بال مصل، وس��مي عام الجوع الكبير«. س��ير أعالم النبالء )13/ 438(: ش��مس 
الدي��ن أبو عب��د اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي، الناش��ر: دار الحديث- القاه��رة، الطبعة: 7)14ه�- 

006)م.
)6( حاشية البجيرمي على الخطيب= تحفة الحبيب على شرح الخطيب ))/ 0)1(. 
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اَلَة ُفَراَدى َمَع اْلُعْذِر َتُقوُم َمَقاَمَها َجَماَعًة)1(؛ لما روي: إذا مرض العبد،  )- وأنَّ الصَّ
أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيًحا مقيًما))(.

وبالنس��بة لإلجراءات االحرتازية، والتي تطالب هب��ا منظمة الصحة العالمية يف حال 
التجمعات، فقد ذكرت منظمة الصحة العالمية:

1- أن المرض ينتش��ر بش��كل أساس��ي من ش��خص إلى ش��خص، عن طريق الرذاذ 
أو الُقطي��رات الصغيرة التي يفرزها الش��خص المصاب بكوفي��د- 19 من أنفه أو فمه، 
عندم��ا يس��عل، أو يعطس، أو يتكلم. وه��ذه القطيرات وزهنا ثقيل نس��بيًّا، فهي ال تنتقل 
إلى مكان بعيد، وإنما تس��قط س��ريًعا على األرض، ويمكن أن يلقط األشخاص مرض 
كوفيد- 19 إذا تنفسوا هذه الُقطيرات من شخص مصاب بعدوى الفيروس، لذلك من 

المهم الحفاظ على مسافة مرت واحد على األقل )3 أقدام( من اآلخرين.
)- وق��د تحط هذه القطيرات على األش��ياء واألس��طح المحيطة بالش��خص، مثل: 
الط��اوالت ومقاب��ض األب��واب، ودرابزين الس��اللم، ويمكن حينها أن يص��اب الناس 
بالعدوى عند مالمس��تهم هذه األش��ياء، أو األس��طح، ثم لمس أعينه��م، أو أنوفهم، أو 

أفواههم.
3- وبما أن بعض األشخاص المصابين بالعدوى قد ال تظهر عليهم األعراض بعد، 
أو لديه��م أع��راض خفيفة فقط، فإن الحفاظ على مس��افة متباعدة عن الجميع هو فكرة 
جيدة إذا كنت يف منطقة يس��ري فيها مرض كوفيد- 19؛ لذا احتفظ بمس��افة ال تقل عن 
م��رت واحد )3 أقدام( بينك وبين أي ش��خص يس��عل، أو يعطس، وإنَّ ام��رأة أصيبت به 

نشرته يف كوريا من خالل حضورها لقداس يف الكنيسة)3(.

)1( الغ��رر البهية يف ش��رح البهجة الوردية )1/ 470(: زكريا بن محمد بن أحمد ب��ن زكريا األنصاري، زين الدين أبو 
يحيى السنيكي، الناشر: المطبعة الميمنية. كفاية النبيه يف شرح التنبيه )4/ 511(. 

))( صحيح البخاري، ب: يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل يف اإلقامة )4/ 57/ 996)(. 
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel- العالمي��ة  الصح��ة  منظم��ة  موق��ع   )3(
coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses، ن��وازل األوبئة، ص5)، د/ محمد علي 

بالعو- منشورات مؤسسة ابن تاشفين للدراسات واألبحاث واإلبداع.
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ل��ذا فما اتخذته الدول من قرارات بوقف الجم��ع والجماعات، هو انطالًقا من هذه 
التوصي��ات، وحفاًظ��ا على حياة الناس، وطاعة ولي األمر يف هذه المس��ألة من األهمية 
بم��كان، وه��و ما أقرت��ه دار اإلفت��اء المصري��ة: "ويجب عل��ى الكافة امتث��ال القرارات 
االحتياطي��ة واإلج��راءات الوقائي��ة الت��ي اتخذهتا الدول��ة يف تجنب األس��باب المؤذية 
واالبتع��اد عنها م��ا أمكن")1(. وال ش��ك أن موق��ف دار اإلفتاء المصري��ة، وأغلب دور 

اإلفتاء يف العالم اإلسالمي قد اتخذت نفس الموقف.
 المسألة الثانية: 

سقوط الصيام في حق المصاب بمرض كورونا
اتفق��ت كلمة الفقهاء على أن المرض من األعذار التي تبي�ح الف��طر؛ اس��تناًدا لقوله 
َخَر{ ]البقرة: 184[))(.

لُ
يَّاٍم أ

َ
ةٞ ّمِۡن أ ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ ۡو َعَ

َ
رِيًضا أ م مَّ تعالى: }َفَمن َكَن ِمنكلُ

كم��ا اتفق��وا على أن المرض الذي يبي��ح الفطر -وإن اختلف��ت عباراهتم- هو الذي 
يضر بالصائم، ويلحقه بسببه مشقة أو ضرر، فيزيده ضعًفا، أو يزيد علته -كائنة ما كانت 
ه��ذه العلة- أو يتس��بب يف عل��ة أخرى له، أو يؤدي إلى بطء ش��فائه، أو طول مرضه، أو 
ه��و صحيح ويخش��ى إن ص��ام أن يمرض، ومن ب��اب أولى المرض ال��ذي يفضي إلى 

الهالك)3(.
اتفقت كلمة الفقهاء: أنه يؤخذ بقول الطبيب الثقة، الحاذق، المأمون، المس��لم، إذا 
أخ��ربه أن الص��وم يضره، ويؤخ��ذ بقول غير المس��لم عند الضرورة؛ لما في��ه من إبطال 

https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa. المصري��ة  اإلفت��اء  دار  موق��ع   )1(
aspx?ID=15347&LangID س��ؤال رق��م )9007( بتاري��خ 17/ 3/ 0)0) لفضيل��ة مفت��ي الدي��ار المصرية 

أ.د/ شوقي عالم.
))( تحف��ة الفقه��اء )1/ 358(، بدائ��ع الصنائ��ع يف ترتي��ب الش��رائع ))/ 94(، المقدمات الممه��دات )1/ 47)(: 
أبو الولي��د محمد بن أحمد بن رش��د القرطب��ي، ت: الدكتور محمد حجي، الناش��ر: دار الغرب اإلس��المي، بيروت– 
لبنان، ط. األولى، 1408ه�- 1988م. البيان يف مذهب اإلمام الش��افعي )3/ 467(، المجموع ش��رح المهذب )6/ 

57)(، المغني البن قدامة )3/ 151(. 
المجته��د وهناي��ة  بداي��ة   ،)97 الش��رائع ))/  بدائ��ع الصنائ��ع يف ترتي��ب   ،)137 المبس��وط للسرخس��ي )3/   )3(
المقتصد ))/ 59(، مواهب الجليل يف ش��رح مختصر خليل ))/ 447(، فتح العزيز بش��رح الوجيز= الش��رح الكبير 
للرافع��ي )6/ 6)4( ألب��ي حام��د الغزال��ي: المؤلف: عبد الكريم ب��ن محمد الرافع��ي القزويني، الناش��ر: دار الفكر. 

المجموع شرح المهذب )6/ 58)(، المبدع يف شرح المقنع )3/ 13(. 
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عبادة، كما يؤخذ باجتهاد الشخص إذا كان عارًفا من نفسه بتجربة سابقة، أو قياًسا على 
حالة شخص آخر)1(.

هل يسقط كورونا فرضية الصيام؟
ضرب الس��ادة الفقهاء أمثلة على المرض الذي يبيح الفطر فذكروا منها: الحمى))(، 
وال ش��ك أن وباء كورونا أش��د من الحمى، وهو ال يلحق بصاحبه ضرًرا، بل قد يفضي 
إل��ى الهالك، فالمريض بمرض كورونا يباح ل��ه الفطر، ومن يقوم على تمريضه إذا كان 

يشق عليه الصوم.
 المسألة الثالثة: 

 سقوط المصافحة والتقبيل والمعانقة 
زمن وباء كورونا

المصافح��ة عند اللقاء: هي مفاعلة من إلصاق صفح الك��ف بالكف، وإقبال الوجه 
على الوجه)3(. 

واصطالًحا: اللمس عمًدا للمحبة)4(.
اتف��ق الفقه��اء على مش��روعية المصافحة، وذه��ب الحنفية إلى جوازه��ا، والراجح 
عندهم: أهنا س��نة مندوب إليها)5(، وذهب اإلمام مالك إلى: كراهيتها، وقيل: بالجواز، 
)1( طريق معرفة ذلك إما باجتهاده أو بقول طبيب حاذق، وإسالمه شرط عند بعضهم؛ ويستعان بالذمي عند الضرورة 
لما فيه من إبطال عبادة. البناية ش��رح الهداية )4/ 76(، الدر المختار ش��رح تنوير األبصار وجامع البحار )ص149(، 
ش��رح مختص��ر خليل للخرش��ي ))/ 61)(، الفواك��ه الدواين على رس��الة ابن أبي زي��د القي��رواين )1/ 309(، وزاد 
الش��افعية كون الطبيب بالًغا عدال: »يخربه طبيب حاذق بش��رط كونه مس��لًما بالًغا عدال«. فتح العزيز بش��رح الوجيز= 
الش��رح الكبير للرافعي ))/ 75)(. هناية المحتاج إلى ش��رح المنهاج )3/ 185( بقول طبيب مس��لم( ثقة، وله الفطر 

بقوله: إن الصوم مما يمكن العلة، الروض المربع شرح زاد المستقنع )ص)14(.
))( المبسوط للسرخسي )3/ 137(، فتح العزيز بشرح الوجيز= الشرح الكبير للرافعي )6/ 6)4(، المبدع يف شرح 

المقنع )3/ 13(. 
)3( النهاية يف غريب الحديث واألثر )3/ 34(، لسان العرب ))/ 514(، معجم لغة الفقهاء )ص)43(. 

)4( القاموس الفقهي )ص13)(. 
)5( جاء يف درر الحكام شرح غرر األحكام: »وكذا المصافحة، بل هي سنة عقب الصلوات كلها، وعند كل لقي، ولنا 
فيها رس��الة س��ميتها: سعادة أهل اإلس��الم بالمصافحة عقب الصالة والس��الم«. درر الحكام شرح غرر األحكام )1/ 
)14(: عل��ي حي��در خواجة أمين أفندي، تعريب: فهمي الحس��يني، الناش��ر: دار الجيل، الطبع��ة: األولى، 1411ه�- 

1991م.



115

أدر وباء فيرول كورونا المستجد )كوفيد 19( على العبادات

ومشهور المذهب: أهنا مستحبة)1(، وهي: سنة عند الشافعية والحنابلة))(؛ لذا يمكننا أن 
نقول: اتفق األئمة األربعة على سنية المصافحة على الراجح من أقوالهم.

واألدلة عليها:
عن قتادة قال: "قلت ألنس: أكانت المصافحة يف أصحاب رسول اهلل ؟ 

قال: نعم")3(. 
وع��ن أنس بن مالك، قال: ))كان النبي  إذا اس��تقبله الرجل فصافحه ال 
ين��زع ي��ده من يده، حت��ى يكون الرجل الذي ين��زع، وال يصرف وجهه ع��ن وجهه حتى 

يكون الرجل هو الذي يصرفه، ولم ير مقدًما ركبتيه بين يدي جليس له(()4(.
وعن الرباء قال: ))قال رس��ول اهلل : ما من مسلمين يتاقيان فيتصافحان 

إال غفر لهما قبل أن يتفرقا(()5(.
وألن الن��اس يتصافح��ون يف س��ائر األعص��ار يف العه��ود والمواثي��ق فكان��ت س��نة 

متوارثة)6(.

المعانقة والتقبيل:
تعانق��ا واعتنقا: بمعنى واحد، وقيل: عانق��ا يف المحبة معانقة وعناًقا، وقد عانقه: إذا 
التزم��ه فأدنى عنق��ه من عنقه، وقال الجوه��ري: العناق المعانقة، وق��د عانقه: إذا جعل 
 وانظر مجمع األهنر يف شرح ملتقى األبحر )1/ 173( عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده, يعرف 

بداماد أفندي، الناشر: دار إحياء الرتاث العربي
)1( جاء يف البيان والتحصيل: »هذه الرواية المصافحة والمعانقة إال أنه رأى المصافحة أخف من المعانقة، وهي رواية 
اب��ن وهب عنه، والمش��هور عن مالك إجازة المصافحة واس��تحباهبا، فه��و الذي يدل عليه مذهب��ه«. البيان والتحصيل 

)18/ 05)(، المقدمات الممهدات )3/ 440(، الذخيرة للقرايف )13/ 96)(. 
))( جاء يف المجموع: »المصافحة س��نة عند التالقي لألحاديث الصحيحة وإجماع األئمة«. المجموع شرح المهذب 
)4/ 634(، بحر المذهب للروياين ))/ 405(. وجاء يف كشاف القناع: »وتسن مصافحة الرجل الرجل، )و( مصافحة 

)المرأة المرأة(«. كشاف القناع عن متن اإلقناع ))/ 154(، مطالب أولي النهى يف شرح غاية المنتهى )1/ 943(. 
)3( صحيح البخاري، ب: المصافحة )8/ 59/ 63)6(. 

)4( سنن الرتمذي، ت: بشار )4/ 35)/ 490)( وقال الرتمذي: هذا حديث غريب.
)5( س��نن أبي داود، ب: المصافحة )4/ 354/ )1)5(، س��نن الرتمذي، ت: ش��اكر، ب: ما جاء يف المصافحة )5/ 

75/ 7)7)(، وقال ابن حجر: رواه الرتمذي وحسنه. التلخيص الحبير، ط. قرطبة )4/ 179(. 
)6( بدائع الصنائع يف ترتيب الش��رائع )5/ 4)1(، البناية ش��رح الهداية ))1/ 194(، البحر الرائق ش��رح كنز الدقائق 

ومنحة الخالق وتكملة الطوري )8/ 1))(. 
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يديه على عنقه، وضمه إلى نفسه، وهي: وضع كل من الرجلين ذقنه على كتف اآلخر، 
وعنقه على عنقه، وضمه إليه بيديه)1(.

والقبلة: اللثمة معروفة، والجمع القبل، وفعله التقبيل، وقد قبل المرأة والصبي))(.
اختلف العلماء يف حكم المعانقة والتقبيل على ثالثة مذاهب:

المذه��ب األول: الكراه��ة، وب��ه ق��ال أبو حنيف��ة، ومحمد ب��ن الحس��ن)3(، واإلمام 
مالك)4(. 

فع��ن أنس بن مال��ك أهنم قالوا: ))يا رس��ول اهلل، أينحن��ي بعضنا لبع��ض إذا التقينا؟ 
ق��ال: ال، قال��وا: فيعانق بعضن��ا بعضا؟ قال: ال. قال��وا: أفيصافح بعضن��ا لبعض؟ قال: 

تصافحوا(()5(.
وما ))روي أن النبي  هنى عن المكامعة وهي المعانقة؛ وعن المكاعمة 

وهي التقبيل(()6(.

)1( تاج العروس )6)/ 1))(، معجم لغة الفقهاء )ص438(. 
))( العين )5/ 168(، لسان العرب )11/ 544(. 

)3( ج��اء يف بدائ��ع الصنائع: »واختل��ف يف القبلة والمعانقة، قال أبو حنيف��ة ، ومحمد : يكره للرجل أن 
يقبل فم الرجل أو يده أو ش��يًئا منه أو يعانقه«. بدائع الصنائع يف ترتيب الش��رائع )5/ 4)1(، تبيين الحقائق ش��رح كنز 

الدقائق وحاشية الشلبي )6/ 5)(، البناية شرح الهداية ))1/ 189(. 
)4( البيان والتحصيل )18/ 06)(، المقدمات الممهدات )3/ 441(، الذخيرة للقرايف )13/ 96)(.

)5( شرح معاين اآلثار، ب: المعانقة )4/ 81)/ 6901(.
)6( مس��ند أحمد، ط. الرس��الة )8)/ 440/ 08)17(، وفيه ذكر المكامعة فقط، دون المكاعمة، ومن خرجه ينس��به 
لمصنف ابن أبي ش��يبة، لكن لم أقف عليه حس��ب بحثي المتواضع. قال اإلمام الزيلعي: »الحديث التاسع والعشرون: 
))روي ع��ن النبي  أنه نهى عن المكامعة، وهي المعانقة، وع��ن المكاعمة، وهي التقبيل((، قلت: رواه ابن 
أب��ي ش��يبة يف مصنفه يف الن��كاح، حدثنا زيد ب��ن الحباب، حدثني يحيى ب��ن أيوب المصري، أخ��ربين عياش بن عباس 
الحميري عن أبي الحصين الهيثم، عن عامر الحجري، قال: س��معت أبا ريحانة صاحب النبي ، واس��مه: 
ش��معون، قال: ))كان رس��ول اهلل  ينه��ى عن مكامعة، أو مكاعم��ة المرأة المرأة، ليس بينهما ش��يء، وعن 
مكامع��ة، أو مكاعم��ة الرجل الرجل، لي��س بينهما ش��يء(( انتهى. نصب الراي��ة )4/ 56)(: جمال الدي��ن أبو محمد 
عب��د اهلل بن يوس��ف بن محم��د الزيلعي، قدم للكتاب: محمد يوس��ف الَبنُوري، صححه ووضع الحاش��ية: عبد العزيز 
الديوبندي الفنجاين، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري، المحقق: محمد عوامة، الناشر: مؤسسة 
الريان للطباعة والنش��ر- بيروت- لبنان، دار القبلة للثقافة اإلس��المية- جدة – الس��عودية. وتفس��يره لهما مقصود هبما 

المضاجعة من غير شيء يسرت البدن.
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ومن المعقول:
��ا تنفر عنها النفس يف كل وق��ت، إذ ال تكون يف  وألهن��ا -أي المعانق��ة والتقبيل- ممَّ

الغالب إالَّ لوداع، أو من طول اشتياق لغيبة، أو مع األهل، أو ما أشبه ذلك)1(.
المذه��ب الث��اين: الجواز. وبه ق��ال أبو يوس��ف، واإلمام الطحاوي م��ن الحنفية))(، 

وسفيان بن عيينة)3(، والحنابلة)4( قالوا: بجواز المعانقة، ولكن كرهوا التقبيل)5(.
أدلتهم: ما روي أنه ))لما قدم جعفر بن أبي طالب  من الحبش��ة عانقه س��يدنا 
رس��ول اهلل  وقبل بي��ن عينيه(()6(. وجه الداللة: وأدن��ى درجات فعل النبي 

الحل)7(.
الدليل الثاين:

ع��ن ع��روة، عن عائش��ة  قالت: ))ق��دم زيد ب��ن حارثة المدينة ورس��ول اهلل 
 يف بيت��ي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه رس��ول اهلل  عرياًنا يجر 

ثوبه، واهلل ما رأيته عرياًنا قبله وال بعده، فاعتنقه وقبله(()8(.

)1( البيان والتحصيل )18/ 06)(. 
))( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي )6/ 5)(، وقال أبو يوسف: ال بأس بالتقبيل والمعانقة لما روي 
أن ))النب��ي  عان��ق جعفًرا حين قدم من الحبش��ة، وقبل ما بين عينيه، وذلك عن��د فتح خيبر، وقال: ال أدري 

بماذا أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ وعانق زيد بن حارثة((، وكان أصحاب النبي  يفعلون ذلك.
)3( جاء يف المقدمات: »وإنما المعلوم من مذهب مالك كراهية المعانقة، ومن أهل العلم من أجازها، منهم ابن عيينة، 
روي أنه دخل على مالك  فصافحه، وقال له: يا أبا محمد لوال أهنا بدعة لعانقناك. فقال س��فيان بن عيينة: عانق 
م��ن هو خير منك ومني، النبي . ق��ال مالك: جعفر؟ قال: نعم، قال: ذلك حديث خاص يا أبا محمد ليس 

بعام. قال سفيان: ما يعم جعفر يعمنا إذا كنا صالحين، وما يخصه يخصنا«. المقدمات الممهدات )3/ 440(. 
)4( اإلقناع يف فقه اإلمام أحمد بن حنبل )1/ 39)(، كشاف القناع عن متن اإلقناع ))/ 156(، الروض الندي شرح 

كايف المبتدي )ص)14(. 
)5( جاء يف مطالب أولي النهى: »وأما تقبيل الرجل فم الرجل، والمرأة فم المرأة؛ فمكروه مع أمن ثوران الشهوة، وإال 
فحرام بال ريب، وهو متجه«. مطالب أولي النهى يف شرح غاية المنتهى )1/ 944(، كشاف القناع عن متن اإلقناع ))/ 

157(. وأجازوا تقبيل رأس ويد أهل العلم والدين؛ لحديث قدوم زيد بن حارثة.
ْس��نَاِد َوَلْم  )6( المس��تدرك عل��ى الصحيحي��ن للحاك��م ))/ 681/ 49)4(، وقال الحاكم: »َه��َذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

َجاُه«. ُيَخرِّ
)7( بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع )5/ 4)1(. 

)8( سنن الرتمذي، ت: شاكر، ب: ما جاء يف المعانقة والقبلة )5/ 77/ )73)(، وقال الرتمذي: »َهَذا َحِديٌث َحَسٌن 
ْهِريِّ إاِلَّ مِْن َهَذا الَوْجِه«. َغِريٌب اَل َنْعِرُفُه مِْن َحِديِث الزُّ
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وكذا روى أصحاب رسول اهلل  كانوا إذا رجعوا من أسفارهم كان يقبل 
بعضهم بعًضا ويعانق بعضهم بعًضا)1(.

المذهب الثالث: جوازهما يف بعض الحاالت، دون البعض.
ا معانقة وتقبيل القادم  وعند الشافعية مكروهان لغير قادم من سفر، أو لغير طفل، أمَّ

من سفر ونحوه فسنة))(، وعليه حملوا حديث سيدنا جعفر؛ لكونه قادًما من سفر.
واس��تدلوا عل��ى تقبي��ل الول��د ش��فقة: بم��ا روي عن أب��ي هريرة ق��ال: ))قب��ل النبي 
 الحس��ن بن عل��ي ، وعنده األقرع بن حابس فقال: إن لي عش��رة 
م��ن الول��د ما قبلت منهم أحًدا، فنظر إليه رس��ول اهلل  ثم قال: من ال يرحم 

ال يرحم(()3(.
وما نخلص إليه بعد بحث المسألة:

ال ش��ك يف جواز التقبي��ل والمعانقة: إذا قصد هب��ا مربة المس��لم، وإكرامه، وتوقيره 
واحرتامه، أو ش��فقة ومودة، أو لش��دة ش��وق لكونه قادًما من س��فر أو لتباعد لقائه، وال 

شك يف حرمتهما إذا قصد هبما الشهوة.
كم��ا يظهر ل��ي -واهلل أعلم- أن المصافحة أقرب إلى س��نن العبادات، وأن المعانقة 
والتقبيل يرجع إلى عادات الناس وأعرافهم، ولعلنا نتلمس ذلك من كالم اإلمام مالك 
قول��ه: »ليس من عمل الناس«)4(، وعليه فتناول البحث للمعانقة والتقبيل على رأي من 

)1( بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع )5/ 4)1(. 
))( جاء يف المجموع: »ومعانقة القادم من سفر ونحوه سنة، وأما المعانقة وتقبيل وجه غير القادم من سفر ونحوه غير 
الطفل فمكروهان، صرح بكراهتهما البغوي وغيره، وهذا الذي ذكرنا يف التقبيل والمعانقة أنه يستحب عند القدوم من 
سفر ونحوه، ومكروه يف غيره هو فِي َغْيِر اأْلَْمَرِد اْلَحَسِن اْلَوْجِه«. المجموع شرح المهذب )4/ 637( روضة الطالبين 

وعمدة المفتين )7/ 8)( العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، ط. العلمية )7/ 481(. 
)3( صحيح البخاري، ب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته )8/ 7/ 5997(.

)4( جاء يف البيان والتحصيل: »قال: وس��ئل عن تعانق الرجلين إذا قدم من س��فر. قال: ما هذا من عمل الناس. قيل له: 
فالمصافحة؟ فكرهها، وقال: هي أخف. قال: وس��ئل عن معانقة الرجل أخته إذا قدم من س��فر، قال: ما هذا من عمل 
الناس. قال: وسئل مالك عن معانقة الرجلين أحدهما صاحبه إذا التقيا أترى هبا بأسا؟ قال: نعم. قيل له: فالمصافحة؟ 
ق��ال: ما كان ذلك من أمر الناس وهو أيس��ر. قال: وس��معته يقول: إنما أفس��د على الناس تأويل م��ا ال يعلمون«. البيان 

والتحصيل )18/ 05)(. 
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قال إهنما سنة لقادم من سفر ونحوه، لكن يف ظل وباء كورونا، وكون التباعد الجسدي 
م��ن االحرتازات الطبية فال تج��وز المصافحة فضاًل عن المعانق��ة والتقبيل بين الناس، 
لم��ا فيه من إلحاق الضرر، ومن قواعد الش��ريعة ال ضرر وال ض��رار، وإذا كانا المعانقة 
والتقبيل مكروهين عند كثير من الفقهاء يف األحوال العادية، ففي زمن وباء كورونا أشد 
كراهة، وهما حرام يف حق من أصيب هبذا الوباء؛ لكونه سيتسبب يف نقل العدوى لغيره.

جاء يف سؤال وجه لمنظمة الصحة العالمية عن تجنب المصافحة:
سؤال: هل يجب أن أتجنب المصافحة بسبب فيروس كورونا المستجد؟

جواب: نعم؛ ألن الفيروس��ات التنفس��ية يمكن أن تنتقل بالمصافحة ولمس العينين 
 واألن��ف والف��م. تبادلوا التحي��ة بالتلويح عن بع��د أو باإليماءة أو باالنحن��اءة بدال من 

 المصافحة)1(. 
وسؤال عن المعانقة والتقبيل، وأن البديل التلويح، أو اإليماء:

كيف أتجنب اإلصابة بعدوى فيروس كورونا )كوفيد-  19( عندما أحيي اآلخرين؟  
للوقاية من )كوفيد- 19( تفاَد أي مالمس��ة جس��دية عندما  تحيي اآلخرين. وتشمل 

التحيات المأمونة التلويح واإليماء  واالنحناء))(.
 المسألة الرابعة: 

 سقوط عيادة المريض 
زمن وباء كورونا

الزي��ارة للصحيح، والعيادة للمريض، مش��تقة من العود، فكأن��ه يزوره مرة بعد مرة، 
فهي من حق المس��لم على المس��لم)3(، لما يف ذلك من الصلة، وجلب المودة، وإدخال 
السرور على المريض، ال يتصورها إالَّ من مرض ثم عاده إخوانه، فإنه يجد من المحبة 
 https:/ / www.who.int/ ar/ emergencies/ diseases/ novel _ 1( موق��ع منظمة الصحة العالمية(

.advice _ for _ public/ q _ a _ coronaviruses  /(019 _  coronavirus
 https:/ / www.who.int/ ar/ emergencies/ diseases/ novel _ موق��ع منظمة الصحة العالمية )((

.advice _ for _ public/ q _ a _ coronaviruses /(019 _  coronavirus
)3( ح��ق المس��لم على المس��لم س��تة: »إذا لقيته فس��لم علي��ه، وإذا دعاك فأجب��ه، وإذا مرض فعده، وإذا اس��تنصحك 

فانصحه، وإذا عطس فشمته، وإذا مات فاتبعه«.
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له��ؤالء الذين عادوه ش��يًئا كثيًرا، فتج��ده يتذوقها، ويتحدث هبا كثي��ًرا، ففيها مع األجر 
تثبيت األلفة بين المسلمين)1(. 

فضلها:
ع��ْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللِ، َقاَل: َقاَل َرُس��وُل اهللِ : ))َم��ْن َعاَد َمرِيًضا، َلْم َيَزْل 

ْحَمِة َحتَّى َيْجِلَس، َفإَِذا َجَلَس اْغَتَمَس فِيَها(())(. َيُخوُض فِي الرَّ
وال ش��ك أن زمن وباء كورونا: ال جل��وس عند مريض -أيًّا كان المرض- وإن كان 
مريًضا ب�)وباء كورونا( فالمريض يجب أن يعزل، ويكتفى بالسؤال عن حاله من خالل 
االتص��ال الهاتف��ي، فضال عن وض��ع اليد على جس��ده، فهذا يف ح��ق المريض العادي 

وليس بمريض بمرض وبائي، فوباء كورونا يسقط سنية عيادة المريض بال خالف.

خطورة زيارة المريض بمرض كورونا:
1- تكم��ن خط��ورة اجتم��اع األف��راد يف نق��ل الع��دوى بم��رض كورونا المس��تجد 
كوفي��د– Covid-19( 19( ع��ن طريق األش��خاص اآلخرين المصابي��ن بالفيروس. 
ويمكن للمرض أن ينتقل من ش��خص إلى ش��خص عن طريق الُقطيرات الصغيرة التي 
تتناث��ر من األنف أو الفم عندما يس��عل الش��خص المصاب بمرض في��روس كورونا أو 

يعطس)3(.
)- يقوم كافة الممارس��ين الصحيين، وأفراد العائلة المخالطين للحالة المشتبهة يف 
إصابتها بعدوى كوفيد- 19 والزوار المخالطين للحالة، كذلك بتطبيق معايير العدوى 

التنفسية المنقولة عرب الرذاذ/ القطيرات أو عرب المالمسة والمخالطة اللصيقة.

)1( الشرح الممتع على زاد المستقنع )5/ 39)(. 
))( مس��ند أحمد مخرًجا )))/ )16/ )78)1(، وقال الحاكم: صحيح على ش��رط مسلم، ووافقه الذهبي وهو كما 

قاال. المطالب العالية محقًقا )11/ )11(. 
)3( في��روس كورونا المس��تجد )Covid-19( المعتقدات عنه واالتجاهات نح��و المريض المصاب به لدى عينات 
متباينة من أفراد الش��عب المصري دراس��ة سيكومرتية: سليمان عبد الواحد يوس��ف، المجلة الرتبوية، العدد الخامس 
والس��بعون يوليو 0)0)م. موقع صحت��ي https:// sehhty.com دليل التعامل مع حاالت عدوى فيروس كوفيد- 
19، اإلص��دار األول النس��خة العربية 09 إبري��ل 0)0) ، المركز الوطني للوقاية من األم��راض ومكافحتها بالمملكة 
https://covid19.cdc.gov.sa/wp-content/uploads/2020/04/AR_Revised- العربية الس��عودية: 

.COVID19-Guidelines-WMB-April092020-2.pdf
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3- تنويم المريض يف غرفة منفردة جيدة التهوية.
 4- قص��ر مخالط��ة المريض المش��تبه يف إصابت��ه بعدوى )كوفي��د- 19( على عدد 

محدود من الممارسين الصحيين، والحد األدنى من أفراد العائلة والزوار ما أمكن.
 5- االحتفاظ بسجل للمخالطين للمريض المشتبه يف إصابته بعدوى )كوفيد- 19(، 

وال ُيستثنى من ذلك الممارسون الصحيون المباشرون لحالة المريض)1(.

 : �ة
�ب ل�ثا لمطل�ب ا  ا

�ة ا د ا لع�ب ب ا
روط �بع�

وط ��ث
س�ة

 المسألة األولى: 
 سقوط الطهارة بالنسبة للصالة 
في حق األطباء زمن وباء كورونا

األطب��اء جن��ود أب��رار يواجهون وب��اء استش��رى أمره، وعظ��م خطبه، وه��م يف هذه 
المواجه��ة مع هذا الوب��اء الفتاك وقد يرتدون م��ن المالبس الوقائية والس��رتات الطبية 
الت��ي تمنعهم من اس��تعمال الماء، فضال عن اس��تعمال ال��رتاب أو الغبار، وقد يكون يف 
ا ال يس��مح باس��تعمال الماء أو الرتاب، وقد يكون الواحد منهم غير  العناية المركزة، ممَّ
متطهر، فهل يصلون على هيئتهم أو يؤخرون الصالة أو يصلون بدون طهارة ويعيدون، 
أو يصل��ون وال يعي��دون؟ يف هذا الظرف العصي��ب الذي يمر به أطباؤنا ومس��اعدوهم 
فإهن��م مضطرون إلى اللباس الخاص المحكم والمعقم، الذي لم يرتك س��بيال لوصول 
العدوى إلى أجس��امهم، وهو م��ن أخمص أرجلهم إلى منابت ش��عورهم، ال تظهر فيه 
إالَّ أعينه��م، حيث توضع مع اللباس المحكم القف��ازات، والكمامات -القناع الطبي- 
وعلي��ه أصبح األطباء ومس��اعدوهم يجدون حرًجا وعنًت��ا يف خلع هذا اللباس من أجل 

إعادة الوضوء والتيمم.

)1( دلي��ل التعام��ل م��ع حاالت ع��دوى فيروس )كوفي��د- 19(، اإلص��دار األول النس��خة العربي��ة 09 إبريل 0)0) 
https://covid19.cdc.gov. :المرك��ز الوطن��ي للوقاية م��ن األم��راض ومكافحتها بالمملك��ة العربي��ة الس��عودية
sa/wp-content/uploads/2020/04/AR_Revised-COVID19-Guidelines-WMB-

.April092020-2.pdf
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قديًم��ا فاقد الطهورين هو فاقد وس��يلتي الطهارة حقيق��ة أو حكًما، فهو ال يجد ماء، 
وال صعيًدا يتيمم به، أو فاقد القدرة على استعمالهما.

وإذا كان الجندي الذي يجاهد يف ساحة المعركة لم تعفه الشريعة من الصالة، وإنما 
شرعت صالة الخوف التي تتناسب مع الوضع الذي هو فيه، فعليه نقرر اآليت:

أواًل: الص��الة واجبة ال تس��قط بحال على الطبيب أو الُمَم��رض، أو المريض طالما 
هو ُممتَّع بعقله.

ثانيا: المبدأ الش��رعي أن��ه ال صالة بدون طهور، فعن مصعب بن س��عد، قال: دخل 
عب��د اهلل بن عمر على ابن عامر يع��وده وهو مريض، فقال: أال تدعو اهلل لي يا ابن عمر؟ 
قال: إين س��معت رس��ول اهلل  يقول: ))ال تقبل صاة بغير طهور وال صدقة 

من غلول((. وكنت على البصرة)1(.
وخالصة المذاهب األربعة يف مسألة فاقد الطهورين: أهنا على أربعة مذاهب:

المذهب األول: مذهب أبي حنيفة ومحمد يف رواية يؤخرها؛ ألن الصالة بغير طهور 
معصية وال يحصل التشبه بالمصلين فيما هو معصية))(.

المذهب الثاين: أبو يوس��ف ومحمد يف رواية، وابن القاسم من المالكية، والشافعي 
يف القديم يتشبه بالمصلين ويلزمه اإلعادة)3(.

ووجه��ة رأيهم: أنه احرتاًما للوقت)4(؛ ألن العاقل المس��لم ال يجوز أن يمضي عليه 
وق��ت الص��الة وهو ال يتش��به بالمصلين فيه بحس��ب اإلم��كان والتكلي��ف، إنما يتثبت 

بحسب وسعه)5(، وإليه صح رجوع اإلمام، وعليه الفتوى)6(.
)1( صحيح مسلم، ب: وجوب الطهارة للصالة )1/ 04)/ 4))(. 

))( المبسوط للسرخسي )1/ 3)1(. 
)3( الجوهرة النيرة على مختصر القدوري )1/ 3)(، التبصرة للخمي )1/ 03)(، جاء يف البيان: »وحكى الشيخ أبو 
حام��د: أن الش��افعي  قال يف القديم: »يعجبني أن يصلي حتى ال يخل��و الوقت من الصالة، وال يجب عليه؛ ألنه 
ال يفيد، ولكن يقضي«. البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )1/ 304(، فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسالن )ص30)(: 
ش��هاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي، عني به: الش��يخ س��يد بن شلتوت الشافعي، باحث شرعي 

وأمين فتوى بدار اإلفتاء المصرية، الناشر: دار المنهاج، بيروت– لبنان، الطبعة: األولى، 1430ه�- 009)م.
)4( الجوهرة النيرة على مختصر القدوري )1/ 3)(. 

)5( المبسوط للسرخسي )1/ 3)1(. 
)6( ال��در المختار وحاش��ية ابن عابدين )رد المحتار( )1/ )5)(، الدر المختار ش��رح تنوي��ر األبصار وجامع البحار 

)ص17(. 
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المذهب الثالث: لإلمام مالك، ونافع، وأصبغ: تسقط الصالة أداء وقضاء)1(.
ووجهة رأيهم: أنه غير مخاطب بالصالة يف الوقت وال بالقضاء بعد الوقت، وأصبغ 
ق��ال: ال يصل��ي وال يقضي، فرأيه ك��رأي اإلمام مالك وابن نافع؛ وه��ذا بناء على قياس 
حاله بحال الحائض، وبناء على أن القدرة على الطهور شرط وجوب وصحة، لكن من 

هو أشد حااًل من هذا -وهو المجاهد- لم تسقط عنه الصالة!!))(.
المذهب الرابع: الش��افعية يف مش��هور المذهب، والحنابلة وأش��هب م��ن المالكية: 

يصلي وال يقضي، وهو يقول بسقوط الطهارة دون الصالة)3(.
يصلي وال يقضي، بمعنى سقوط الطهارة يف حقه، وهو أنه سيصلي على حاله، وهو 
قي��اس حال��ه على حال العريان الذي ال يجد يف وقت الصالة ما يس��رت ب��ه عورته، وبناء 
عل��ى أن الطه��ارة بالفعل ش��رط صحة على القادر، واس��تناًدا لحدي��ث الصحابة حينما 
صل��وا بدون وضوء قبل نزول آية التيمم، والنبي  لم يأمر أس��يد بن حضير 

وأصحابه باإلعادة)4(. 

)1( الخالص��ة الفقهي��ة عل��ى مذه��ب الس��ادة المالكي��ة )ص43(: محم��د العرب��ي الق��روي، الناش��ر: دار الكت��ب 
العلمية– بيروت. وهذا قياًس��ا على الحائض، جاء يف أس��هل المدارك: »فاقد الطهورين وهم��ا الماء والرتاب، أو فاقد 
الق��درة على اس��تعمالهما كالمكره والمصلوب تس��قط عن��ه الصالة أداء وقضاء، كالحائض«. أس��هل المدارك ش��رح 
إرش��اد الس��الك يف مذهب إمام األئمة مالك )1/ 137(: أبو بكر بن حس��ن بن عبد اهلل الكشناوي، الناشر: دار الفكر، 

بيروت–  لبنان، الطبعة: الثانية.
))( وق��ال مال��ك يف »المدون��ة«: يقضون ما فاهتم؛ ألن معهم عقوله��م، وهذا هو الصحيح عن اإلم��ام مالك. التبصرة 
للخم��ي )1/ 03)( بتص��رف. ق��ال أبو عم��ر: ال أدري كيف أقدر عل��ى أن أجعل هذا الصحيح م��ن مذهب مالك مع 
خالفه جمهور الس��لف وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين. أس��هل المدارك شرح إرشاد السالك يف مذهب إمام األئمة 

مالك )1/ 138(. 
)3( جاء يف البيان: »وإن عدم الماء والرتاب، بأن حبس يف موضع ال يجدهما، أو لم يجد إال تراًبا نجًس��ا... فالمش��هور 
من المذهب: أنه يجب عليه أن يصلي على حس��ب حاله«. البيان يف مذهب اإلمام الش��افعي )1/ 303(، فتح الرحمن 
بش��رح زبد ابن رس��الن )ص30)(، جاء يف الكايف: »وصلى على حس��ب حاله ولم يرتك الصالة؛ ألن الطهارة ش��رط، 
فتعذرها ال يبيح ترك الصالة، كالسرتة، والقبلة، ويف اإلعادة روايتان: إحداهما: ال تلزمه؛ ألن الطهارة شرط، فأشبهت 
السرتة والقبلة. والثانية: تلزمه؛ ألنه عذر نادر غير متصل، أشبه نسيان الطهارة. الكايف يف فقه اإلمام أحمد )1/ )13(، 
وهو ما رجحه اإلمام اللخمي فقال: والذي أختاره أن يصلي على حاله وال يقضي، واس��تدل بحديث الس��يدة عائش��ة. 

التبصرة للخمي )1/ 04)(. 
 : 4( وه��و ما رجح��ه اإلمام اللخمي، فقال: وال��ذي أختاره أن يصلي على حاله وال يقضي؛ لحديث عائش��ة(
ْوا  اُة، َفَصلَّ َها اْس��َتَعاَرْت ِقاََدًة َفَهَلَكْت، َفَأْرَس��َل َرُسوُل اهللِ  َناًسا ِمْن َأْصَحابِِه فِي َطَلبَِها، َفَأْدَرَكْتُهُم الصَّ ))َأنَّ
ِم((. أخرجه البخاري ومس��لم. فثبت أنه مخاطب  بَِغْي��رِ ُوُضوٍء، َفَش��َكْوا َذلَِك إَِل��ى النَّبِيِّ  َفنََزَلْت آَي��ُة التََّيمُّ
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والذي يترجح عندي واهلل أعلم: أن س��قوط الطهارة أخف من س��قوط الصالة، وأن 
التش��به بالعبادة، ال يحقق المقصود منها، ويف إلزامه باإلعادة مش��قة ش��ديدة، خاصة يف 
زمن األوبئة، فهو يتوضأ قبل ارتداء مالبسه الوقائية، فإن انتقض وضوؤه وأمكنه تحقيق 
إحدى الطهارتين فبها ونعمت، وإال صلَّى على حسب حاله، فإن كان زمن الوقت باقًيا 

أعاد الصالة استحباًبا، وإالَّ صلى على حسب حاله وال شيء عليه.
 المسألة الثانية: 

 سقوط الجماعة في صالة العيد 
زمن وباء كورونا

العي��د: م��ن عاد يعود إلي��ه، أو من الع��ادة؛ ألهنم اعت��ادوه، والجمع أعي��اد، كل يوم 
مجمع، وكل يوم مسرة، وكل يوم يحتفل فيه بذكرى كريمة أو حبيبة)1(.

واآلثار قد اتفقت وتواترت أن رسول اهلل  كان يصلي صالة العيد))(.
 واألم��ة أجمعت على إقامتها من لدن رس��ول اهلل  إلى يومنا هذا من 

غير نكير منكر)3(.

حكم صاة العيد: 
اختلف الفقهاء يف حكمها على ثالثة مذاهب:

المذهب األول: أهنا واجبة، وبه قال الحنفية، وهو المذكور يف ظاهر الرواية، ورواية 
ا ما ذكر يف الجامع الصغير  الحس��ن عن أبي حنيفة، وما ذكره أبو الحس��ن الكرخي، وأمَّ

أهنا سنة، فالمراد ثبت وجوهبا بالسنة)4(.

بالص��الة دون القض��اء من وجهين: أحدهما: أنه ل��م ينكر عليهم فعلهم؛ فلو كان غير جائ��ز ألبانه؛ ألنه ال يجوز تأخير 
البي��ان ع��ن وقت الحاج��ة. وإذا كان فعلهم جائًزا كانت الص��الة واجبة؛ ألنه إذا جاز أداء الف��رض على تلك الصفة لم 

يسقط وجوبه متى كان قادًرا على أدائه على وجه الجواز. التبصرة للخمي )1/ 04)(. 
)1( العين ))/ 19)(، المصباح المنير يف غريب الش��رح الكبير ))/ 436(، الكليات )ص655(، تاج العروس )8/ 

438(، القاموس الفقهي )ص66)(، معجم لغة الفقهاء )ص5)3(. 
))( المحيط الربهاين يف الفقه النعماين ))/ 94(. 

)3( المحيط الربهاين يف الفقه النعماين ))/ 94(، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ))/ 5)6(. 
)4( المبسوط للسرخسي ))/ 37(، تحفة الفقهاء )1/ 165(، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع )1/ 74)(، المحيط 

الربهاين يف الفقه النعماين ))/ 94(. 
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المذهب الثاين: أهنا سنة مؤكدة. وبه قال المالكية والشافعية)1(.
المذهب الثالث: أهنا فرض على الكفاية.

وب��ه ق��ال الحنابلة، وأبو موس��ى الضرير م��ن الحنفية، وأبو س��عيد اإلصطخري من 
الشافعية، ورواية المازري من المالكية))(.

سبب اختاف الفقهاء يف حكمها:
ه��ل ص��الة العيد يف حكم صالة الجمع��ة أو الجنازة أو الضح��ى؟ فمن قال: هي يف 
حك��م ص��الة الجمعة، قال: هي واجبة، ومن قال: يف حك��م صالة الجنازة، قال: فرض 
على الكفاية، ومن قال: هي يف حكم صالة الضحى، قال: إهنا سنة، فمن نظر لشروطها 
قاس��ها على الجمع��ة، ومن نظر لكيفية صالهتا، قاس��ها على صالة الجن��ازة، ومن نظر 

لوقتها: قاسها على صالة الضحى.

أدلة من قال: بالوجوب. 
 من قال بالوجوب؛ ألمر اهلل تعالى هبا، ومداومة رس��ول اهلل عليها، وألهنا من أعالم 
الدين الظاه��رة كالجمعة، ولوجوب قتال تاركيها، وال يصل��ى التطوع يف الجماعة -ما 

خال قيام رمضان وكسوف الشمس- فهو دليل على أن صالة العيد واجبة)3(.

أدلة من قال: إنها سنة مؤكدة.
قول��ه  للس��ائل خمس صلوات، فق��ال: هل عليَّ غيره��ن؟ قال: ))ال 
إال أن تط��وع((. يقتض��ي عدم الوج��وب، وألهنا تقام عند الضحى؛ فتكون س��نّة؛ وألهنا 
لو كانت واجبة لش��رع فيها األذان واإلقامة كس��ائر الصل��وات الواجبات، وألهنا صالة 

مؤقتة)4(.
)1( جام��ع األمهات )ص8)1(، الذخي��رة للقرايف ))/ 417(، مواهب الجليل يف ش��رح مختصر خليل ))/ 190(، 
الن��وادر والزي��ادات على ما يف المدونة م��ن غيرها من األمهات )1/ 498(، التبصرة للخمي ))/ 7)6(، الوس��يط يف 

المذهب ))/ 315(، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ))/ 4)6(. 
))( المغني البن قدامة ))/ )7)(، الكايف يف فقه اإلمام أحمد )1/ 338(، تحفة الفقهاء )1/ 165(، مواهب الجليل 
يف شرح مختصر خليل ))/ 190(، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ))/ 4)6(، المجموع شرح المهذب )5/ )(. 

)3( المبسوط للسرخسي ))/ 37(، المحيط الربهاين يف الفقه النعماين ))/ 94(، المغني البن قدامة ))/ )7)(. 
)4( الذخيرة للقرايف ))/ 417(، المجموع شرح المهذب )5/ )(، المحيط الربهاين يف الفقه النعماين ))/ 94(. 
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ومن يرى أنها فرض على الكفاية: 
ألن النب��ي  والخلف��اء بعده كان��وا يداوم��ون عليها، وألهنا من ش��عائر 
اإلس��الم الظاهرة، فكانت فرًض��ا كالجهاد، وألهنا صالة يتوالى فيه��ا التكبير يف القيام، 

فكانت فرًضا على الكفاية، كصالة الجنازة؛ وألهنا إظهار ألهبة اإلسالم)1(.

شروط صاة العيدين:
اتف��ق الفقهاء على أنَّ من وجبت عليه ص��الة الجمعة، وجب عليه حضور العيدين، 
فال يصليها إالَّ من يصلي الجمعة، وأن شروط الجمعة هي شروط العيدين يف الجملة))(.
ومن شروط الجمعة يف -غير المصلى- ستة: المصر، والوقت، والخطبة، والجماعة، 
والسلطان، واإلذن العام. أما الذي يرجع إلى المصلي فستة: العقل، والبلوغ، والحرية 
والذكورة، واإلقامة، وصحة البدن، فال تجب الجمعة على المجانين والصبيان والعبيد 

إال بإذن مواليهم، والمسافرين والزمنى، والمرضى)3(. 
وق��د خالف بع��ض الفقهاء يف بعض هذه الش��روط كالمصر، والعدد واالس��تيطان، 

فرسول اهلل ترك صالهتا يف منى)4(، وخطبتها تتأخر عن الصالة)5(، واإلذن العام)6(.
وعلي��ه فال تجب صالة العي��د على المرضى والزمنى، فمن أصي��ب بكورونا أو من 
يعالجه، أو يمرضه ال تجب عليهم صالة العيدين عند الجميع؛ ألنه عاجز عن الحضور 

أو يلحقه الحرج يف الحضور)7(. 
أم��ا غي��ر المرضى: فإنَّ صالة العيدين يش��رتط لها الجماع��ة، واإلذن العام من ولي 
األم��ر أو نائبه، فعند الس��ادة الحنفية، وس��حنون من المالكي��ة، ال تصلى صالة العيد يف 

)1( مواهب الجليل يف شرح مختصر خليل ))/ 190(، الكايف يف فقه اإلمام أحمد )1/ 339(.
))( المبس��وط للسرخس��ي ))/ 37(، بدائع الصنائع يف ترتيب الش��رائع )1/ 75)(، البي��ان والتحصيل )1/ 497(، 

مختصر المزين )8/ 4)1(، الكايف يف فقه اإلمام أحمد )1/ 339(. 
)3( هذا عند الحنفية وعند الشافعية: »شرائُط الجمعة خمسة: دار اإِلقامة، والعدد، والجماعة، والوقت، والُخطبتان«. 

الغاية يف اختصار النهاية ))/ 164(، هناية المطلب يف دراية المذهب ))/ 480(. 
)4( البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ))/ 5)6(. 

)5( الوسيط يف المذهب ))/ 316(. 
)6( »ويف إذن اإلمام روايتان: أصحهما، ليس بشرط«. البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ))/ 5)6(. 

)7( بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع )1/ 58)(. 
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البيوت؛ لعدم تحقق ش��روطها عندهم، وهي تجري مج��رى الجمعة، بدليل االجتماع 
والخطبة، وما فعلها رس��ول اهلل  إال بالجماعة، وال يجوز أداؤها إال بتلك 

ا لذريعة انقطاع المبتدعة عن أهل السنة)1(. الصفة، وإذا فاتت فليس لها خلف وسدًّ
أما المالكية والشافعية، والحنابلة: فقالوا بقضائها يف البيوت استحباًبا عند المالكية، 
وجواًزا عند الش��افعية، وتخييًرا عند الحنابلة، فمن فاتته مع اإلمام، أو لم يصلها هبيئتها 
المعروفة شرًعا؛ لظروف الوباء، فله أن يصليها على هيئتها))(، وال َبْأَس َأْن يجمعها مع 
نف��ر من أهل��ه، وليصلِّ مثل صالة اإِلم��ام، ويكرب مثل تكبيره يف األول��ى والثانية، وبغير 
خطبة، ألن أنًسا  كان إذا لم يشهد العيد مع اإلمام جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد 
اهلل بن أبي عتبة مواله فصلى هبم ركعتين، يكرب فيهما، وقياًسا على صالة الخسوف)3(.
وأم��ام ه��ذه المائدة العامرة م��ن أقوال الفقه��اء، التي يجد فيها اإلنس��ان م��ا يفيده، 
ويتناس��ب م��ع كثير من أحوال��ه، فالذي تس��رتيح له النف��س أنه إن ت��رك االجتماعات، 
والحرص على التباعد الجسدي يف أيام الوباء أولى؛ حفاًظا على النفس، خاصة يف ظل 
ا يف حالة قلة تفشي الوباء وانحصاره، فال مانع من إحياء  تصاعد اإلصابة هبذا الوباء، أمَّ
الش��عيرة بمجموعة يس��قط هبا اإلثم عن بقية الناس يف كل بلد، مع مراعاة االحرتازات 
الصحي��ة التي تقرها الجهات المختصة، وتطبق نفس االحرتازات التي ذكرت يف صالة 
الجمعة والجماعة، خاصة أهنا تصلى يف خالء، ومن عداهم يكونون بالخيار إما قضاؤها 

يف البيوت، أو تركها، وأداؤها يف البيوت أحب من تركها.

)1( الذخيرة للقرايف ))/ 3)4(. 
))( خالف بعض الفقهاء يف هيئتها بناء على أقوال بعض الصحابة، جاء يف البيان يف مذهب اإلمام الشافعي: فرع: قضاء 
صالة العيد للجميع: إذا فاتته صالة العيد مع اإلمام، وقلنا: إنه يجوز للمنفرد فعلها... صالها ركعتين، كصالة اإلمام. 
وقال أحمد: )يصليها أربًعا(. وروي ذلك عن ابن مسعود. وقال الثوري: إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صلى أربًعا. 
وق��ال األوزاع��ي: )يصل��ي ركعتين، وال يجه��ر هبما، وال يكرب كما يك��رب اإلمام(. وقال إس��حاق: إن صالها يف الجبان 

صالها كصالة اإلمام، وإن لم يصلها يف الجبان صالها أربًعا. البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ))/ 651(. 
)3( الذخي��رة للقرايف ))/ 3)4(، النوادر والزيادات عل��ى ما يف المدونة من غيرها من األمهات )1/ 500(، التبصرة 

للخمي ))/ 8)6(، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ))/ 648(، الكايف يف فقه اإلمام أحمد )1/ 339(. 
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 المسألة الثالثة: 
سقوط االستطاعة في الحج والعمرة

الحج فريضة ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة، وإجماع األمة، والمعقول)1(.
والعمرة: عند الحنفية قيل: واجبة على الراجح، وقيل: س��نة))(، وعند اإلمام مالك: 
سنة مؤكدة)3(، وعند الشافعي: يف القديم ليست واجبة، ويف الجديد: فرض كالحج)4(. 

وعند اإلمام أحمد روايتان: واجبة كالحج، والرواية الثانية ليست بواجبة)5(.
والح��ج عب��ادة العمر، وال يج��ب يف العمر إال م��رة واحدة، وقد اختل��ف الفقهاء يف 
وجوب��ه عل��ى الفور أو الرتاخي، لكن الحج ثبتت فرضيته يف أول اإلس��الم، وفتح النبي 
 مكة يف العام الثامن للهجرة النبوية، ولم يحج سيدنا رسول اهلل إالَّ يف العام 

العاشر، فقد أخره النبي لعذر، والمسلم حينما يؤخره؛ لخوف الوباء يؤخره لعذر)6(.
ِ َعَ ٱلَّاِس ِحجُّ  واهلل تعالى ش��رط االس��تطاعة لوجوب الحج بقوله تعال��ى: }َولِلَّ
ٱۡلَۡيِت َمِن ٱۡس��َتَطاَع إَِلۡهِ َس��بِيل{ ]آل عمران: 97[، والمراد منها: اس��تطاعة التكليف، 
وه��ي س��المة األس��باب واآلالت، وم��ن جملة األس��باب: س��المة البدن ع��ن اآلفات 
المانعة عن القيام بما ال بد منه يف س��فر الحج؛ ألن الحج عبادة بدنية، فال بد من س��المة 
البدن، وال س��المة مع المانع )خوف إصابة البدن بالوباء(، وعن ابن عباس  يف 
قوله : }َمِن ٱۡس��َتَطاَع إَِلۡهِ َسبِيل{ أن الس��بيل أن يصح بدن العبد)7(، فال حج 

)1( بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ))/ 118(. 
))( جاء يف البدائع: »فقد اختلف فيها، قال أصحابنا: إهنا واجبة كصدقة الفطر واألضحية والوتر، ومنهم من أطلق اسم 

السنة، وهذا اإلطالق ال ينايف الواجب«. بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ))/ 6))(. 
)3( جاء يف إرش��اد الس��الك: »قال مالك : الُعْمَرُة س��نٌَّة، وال نعلُم أحًدا من المس��لمين أرخص يف تركها. يريد: 
أهنا س��نٌّة مؤّكدٌة، وليس��ت بفرض كالحج«. إرش��اد السالك إلى أفعال المناس��ك ))/ 499(، وانظر البيان والتحصيل 

 .)467 /3(
)4( ج��اء يف الح��اوي الكبير: »واختلف الناس يف وجوهبا، فالمش��هور من مذهب الش��افعي والمع��ول عليه أهنا واجبة 
كالح��ج... وق��ال يف القديم: وأحكام القرآن ما يدل على أهنا س��نة مؤكدة«. الحاوي الكبي��ر )4/ 34(، وانظر البيان يف 

مذهب اإلمام الشافعي )4/ 10(، المجموع شرح المهذب )7/ 3(. 
)5( ج��اء يف المغني: »وتج��ب العمرة على من يجب عليه الحج، يف إحدى الروايتين، والرواية الثانية ليس��ت واجبة«. 

المغني البن قدامة )3/ 18)(. 
)6( بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ))/ 119(. 

)7( بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ))/ 0)1( بتصرف.
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على المريض، والزمن، ومن به وباء يخش��ى انتقاله، وال من يخش��ى انتقال الوباء إليه، 
كيف وقد أخرج س��يدنا عم��ر المجذومة من الطواف؛ خوًفا عل��ى الحجيج، وقال: "يا 

أمة اهلل ال تؤذي الناس")1(.
وقيل: إن االس��تطاعة هي الوصول إلى البيت من غير مش��قة مع األمن على النفس 
والمال، والتمكن من إقامة الفرائض))(، فهل مع الوباء يأمن الناس على أنفسهم ويؤدون 
الش��عائر يف أم��ن؟! وألن يف إيج��اب الحج على الن��اس زمن الوباء حرًجا بينًا، ومش��قة 
ۡم ِف ٱّلِيِن ِمۡن َحَرٖج{ ]الحج: 78[،  ش��ديدة. وقد قال اهلل : }َوَما َجَع��َل َعلَۡيكلُ
وألن القرب والعبادات وجبت بحق الشكر لما أنعم اهلل على المكلف، فإذا منع السبب 

الذي هو النعمة، وهو سالمة البدن أو المال، كيف يكلف بالشكر وال نعمة؟
كما تكلم الفقهاء عن أمن الطريق، والمراد به أن يكون الغالب فيه الس��المة)3(، فإذا 
كان الطريق مخوًفا، فليس عليه أن يحج؛ لحصول الضرر)4(، وهو أيًضا من االستطاعة؛ 
ف��ال بق��اء للزاد والراحلة ب��دون األمن)5(، عل��ى خالفهم فيه، هل هو ش��رط وجوب أو 
شرط أداء؟ وما اشرتاط أمن الطريق إال لحفظ حياة الحجيج، وتكلموا عن الطريق: إذا 
سلم فيه قوم وهلك آخرون، من غير غلبة ألحد االحتمالين، فاختلفوا هل يلزمه الحج 
أو ال؟ جزم بعض العلماء أنه ال يلزمه الحج، فالحج يف هذا العام وإْن لم نقطع فيه بغلبة 

الهالك لكن احتمال اإلصابة بالوباء وارد)6(. 

)1( جاء يف مسائل أبي الوليد بن رشد ))/ 793(. 
فق��د ق��ال عمر ب��ن الخطاب  للم��رأة المجذومة التي رآه��ا تطوف مع الن��اس: »يا أمة اهلل، ال ت��ؤذي الناس، لو 

جلست يف بيتك لكان خيًرا لك«. مسائل أبي الوليد بن رشد ))/ 793( .
))( مواهب الجليل يف شرح مختصر خليل ))/ 497(. 

)3( البناية شرح الهداية )4/ 147(، الفروع وتصحيح الفروع )5/ 37)(. 
)4( النتف يف الفتاوى للسغدي )1/ )0)(، اإلقناع يف حل ألفاظ أبي شجاع )1/ )5)(. 

)5( تحفة الفقهاء )1/ 387(. 
)6( جاء يف الفروع: »قوله: وإن س��لم فيه قوم وهلك قوم وال غالب، فذكر ابن عقيل عن القاضي: يلزمه، ولم يخالفه، 

وجزم الشيخ وغيره: ال يلزمه«. الفروع وتصحيح الفروع )5/ 38)(. 
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 فم��ا الفائ��دة أن تحفظ حياهت��م يف الطريق للبيت وهتدر يف أثناء أداء الش��عائر ال قدر 
اهلل، أاَل يحق ألهل الفقه يف هذا الزمن أن يقولوا: أن يكون الغالب يف أداء مناسك الحج 

والعمرة السالمة.
وم��ن الفقه��اء م��ن صرح بس��قوط الحج ع��ن أهل م��دن بعينها حينما ه��ددت حياة 
الحجي��ج، وإن كان��ت العبارة فيها تجوز، فاألولى أن نقول: س��قوط االس��تطاعة)1(، ال 

سقوط الحج والعمرة))(.
وق��د تح��دث الفقه��اء األجالء ع��ن نقط��ة يف غاية األهمي��ة، وه��ي أن الصدقة زمن 
المجاع��ة أولى من حج التط��وع)3(، ولنا أن نقول كقولهم: إن الصدقة زمن وباء كورونا 
أول��ى م��ن حج التط��وع، ومن تك��رار العم��رة، خاصة بعد جل��وس كثير م��ن الناس يف 
بيوهت��م، وانقطاعهم ع��ن أعمالهم، وق��د يكون له قراب��ة قريبة، فملء البط��ون الجائعة 

أحب إلى اهلل)4(.
وإحي��اء الكعبة بالح��ج والعمرة كل س��نة، من ف��روض الكفايات؛ تعظيًم��ا للبيت؛ 
وإحياًء للبقعة المباركة)5(، وال يس��قط هذا يف عام من األعوام إالَّ لعذر ال يس��تطاع معه 
)1( جاء يف مواهب الجليل: »قال الش��يخ زروق يف ش��رح الوغليس��ية قول القائل: الحج س��اقط عن أهل المغرب قلة 
أدب، وإن كان األمر كذلك واألولى أن يقال: االستطاعة معدومة يف المغرب، ومن ال استطاعة له ال حج عليه، ورأيت 
كتاًبا يف الرد على قائل هذه الكلمة ومن قالها من العلماء، فقصده التقريب إلى فهم العامة. انتهى«. مواهب الجليل يف 

شرح مختصر خليل ))/ 497(. 
))( ج��اء يف تبيي��ن الحقائق: »ق��ال أبو عبد اهلل الثلجي: ليس على أهل خراس��ان حج مذ كذا وكذا س��نة، وقال أبو بكر 
اإلس��كاف: ال أقول: الحج فريضة يف زماننا، قاله يف س��نة ست وعش��رين وثالثمائة، وأفتى أبو بكر الرازي أن الحج قد 
سقط عن أهل بغداد وبه قال جماعة من المتأخرين، وقال أبو الليث: إن كان الغالب يف الطريق السالمة يجب، وإن كان 

خالف ذلك ال يجب، وعليه االعتماد«. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ))/ 4(. 
)3( جاء يف البيان والتحصيل )13/ 434(: »إنما قال: إن الحج أحب إليه من الصدقة، إال أن تكون سنة مجاعة؛ ألنه 
إذا كانت سنة مجاعة، كانت عليه المواساة، فالصدقة واجبة، فإذا لم يواس الرجل يف سنة المجاعة من ماله بالقدر الذي 
يجب عليه المواس��اة يف الجملة، فقد أثم، وقدر ذلك ال يعلمه حقيقة بالتوقي من اإلثم باإلكثار من الصدقة، أولى من 

التطوع بالحج الذي ال يأثم برتكه«. البيان والتحصيل )13/ 434(. 
دقُة أحبُّ  )4( جاء يف الجامع لعلوم اإلمام أحمد: »قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا َكاَن النَّاُس ُمحتاِجيَن، فالصَّ
. وقال ابن هانئ: وسئل عن رجل قد حج حجًجا، وله قرابات فقراء ويريد الحج،  إليَّ مَِن الحجِّ -يعني: مِن بعِد الحجِّ
أت��رى ل��ه أن يتصدق بما يريد أن يحج به عل��ى أقربائه وهم محاويج؟ قال: يضعها يف أكب��اد جائعة أحب إلي«. الجامع 

لعلوم اإلمام أحمد- الفقه )10/ 53)(. »قد حج حجًجا« هكذا يف النص ولعلها حجات.
)5( جاء يف مواهب الجليل: »وهذا ما لم يؤد إلى إخالء البيت عمن يقوم بإحيائه يف كل سنة، فإنه يجب إحياؤه يف كل 
سنة فرًضا على الكفاية كما ذكره المصنف يف باب الجهاد، فإنه عد فيه زيارة الكعبة يف كل سنة من فروض الكفاية. ويف 
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الوص��ول إليه��ا، فال بد من إحياء الموس��م والكعبة، وهو ما قامت ب��ه حكومة المملكة 
العربي��ة الس��عودية م��ن قيام عش��رة آالف بالح��ج يحققون ه��ذا اإلحي��اء، والفقهاء لم 
يش��رتطوا ع��دًدا مخصوًص��ا يتحقق به اإلحي��اء، وإنما عدد تظهر به ش��عيرة اإلس��الم، 

وإعالء كلمة الدين)1(.
 ويستحب لمن يحج يف هذا العام أن ينوي القيام بفرض الكفاية عن إخوانه؛ لذا فأثر 

وباء كورونا واضح يف إسقاط شرط االستطاعة يف الحج والعمرة.

مصنف عبد الرزاق بسنده إلى ابن عباس: »لو ترك الناس زيارة هذا البيت عاًما واحًدا ما أمطروا«، وذكره ابن الحاج يف 
مناس��كه عن ابن عباس بلفظ: »لو ترك الناس زيارة هذا البيت عاما ما أمطروا«. وقال التادلي بعد كالم صاحب القبس 
المتقدم: وهذا ما لم يؤد إلى إخالء البيت عمن يقوم بإحيائه يف كل س��نة، وأما إذا خيف إخالؤه فإنه يجب فرًضا على 
الكفاية إحياؤه، ويف كل س��نة نص على ذلك النووي يف روضته فقال: ومن فروض الكفاية إحياء الكعبة بالحج يف كل 
سنة، هكذا أطلقوا، وينبغي أن تكون العمرة كالحج، بل واالعتكاف والصالة يف المسجد الحرام، فإن التعظيم وإحياء 
البقع��ة يحص��ل بكل ذلك«. مواهب الجليل يف ش��رح مختصر خليل ))/ 465(، وانظر ال��در الثمين والمورد المعين 
)ص495(، لوامع الدرر يف هتك أس��تار المختصر )4/ 84)(. وجاء يف روضة الطالبين: »ومن فروض الكفاية إحياء 
الكعبة بالحج يف كل سنة، هكذا أطلقوه، وينبغي أن تكون العمرة كالحج، بل االعتكاف والصالة يف المسجد الحرام، 

فإن التعظيم وإحياء البقعة يحصل بكل ذلك«. روضة الطالبين وعمدة المفتين )10/ 1))(. 
)1( وقال النووي يف إيضاحه: وال يش��رتط لعدد المحصلين لهذا الفرض قدر مخصوص، بل الغرض أن يوجد حجها 

يف الجملة من بعض المكلفين يف كل سنة مرة. أسنى المطالب يف شرح روض الطالب )4/ 180(. 
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اخلامتة

1- الحفاظ على النفس مقصد من مقاصد الش��رع، جاءت س��ائر الشرائع بالحفاظ 
عليه.

)- اتخذت الش��ريعة اإلسالمية من اإلجراءات االحرتازية -زمن الوباء- ما يحفظ 
حياة اإلنسان.

3- نادت الشريعة باالبتعاد عن كل ما له صلة بالوباء: الشخص المصاب به، األرض 
الموبوءة، األرض التي دخلها الوباء ال ُيدخل إليها، وال ُيخرج منها.

4- كفلت الش��ريعة ح��ق المصاب بالوباء قدر االس��تطاعة، بحي��ث ال يرتتب على 
القيام بحقه ضرر بالغير، واعتربت الميت بالوباء شهيًدا.

5- نادت الشريعة باستدفاع البالء بكل األسباب المادية والمعنوية.
6- اعتربت الش��ريعة من يسعى لنقل الوباء بين الناس عامًدا قاتاًل، ويضمن دية من 

تسبب بقتلهم.
7- التوبة واجبة يف كل حين ويف زمن وباء كورونا أوجب.

8- اللج��وء إلى اهلل بذكره، وبالصالة على نبيه، وبما ورد من التحصينات الش��رعية 
زمن الوباء، مما يقوي اإلنس��ان، ويبعث فيه السكينة والطمأنينة، ويقوي مناعته، ويبعد 

عنه القلق واالضطراب اللذين هما من أخطر األشياء زمن الوباء.
9- مم��ا يج��ب على اإلنس��ان زم��ن الوب��اء الصرب عل��ى أق��دار اهلل، وحس��ن الظن 

. به
10- الوصية األصل فيها أهنا مستحبة، لكن زمن وباء كورونا واجبة.

11- يجوز للناس صالة ركعتين، والدعاء، والقنوت، والصوم بنية رفع وباء كورونا.
)1- يج��ب األخ��ذ باالح��رتازات الطبي��ة الالزم��ة عند تغس��يل، وتكفي��ن، ودفن، 
والصالة على الميت بس��بب وباء كورونا، وإذا ُخش��َي نقل العدوى قد يس��قط الغسل، 

ويكفن يف ثيابه، ويصلي عليه من يحصل هبم القيام بفرض الكفاية.
13- يجوز تعجيل الزكاة زمن الوباء، والصدقة زمن الوباء أفضل من حج التطوع.
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14- إذا عجز الطبيب الذي يعالج المصاب بوباء كورونا، أو المريض بوباء كورونا 
عن الطهارة الحقيقية أو الحكمية، فإنه يصلي على حاله، وال يعيد وجوًبا بل استحباًبا. 
15- ينبغ��ي األخذ بمبدأ إحياء الش��عيرة يف الجماعة، والجمعة، واألعياد، والحج، 
والعم��رة، فيتحق��ق إحي��اء الش��عيرة يف كل بلد بما يس��قط اإلثم عن البقي��ة، ويتم إحياء 
الكعبة وموس��م الحج بدال من الرتك عموًم��ا -مع األخذ باالحرتازات الطبية الالزمة- 
إال إذا فُحش أمر الوباء، وكان يف االجتماع خطر على المصلين، فترتك الجماعة فيهما، 

ويسقط شرط االستطاعة يف الحج والعمرة.
16- يف زم��ن وب��اء كورونا تس��قط س��نية المصافح��ة والمعانقة، والتقبي��ل، وعيادة 

المريض؛ خوًفا من انتقال العدوى.
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املراجع

كتب التفسير:
1- تفس��ير اب��ن عطية )المح��رر الوجيز يف تفس��ير الكتاب العزيز(: أب��و محمد عبد 
الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي، ت: عبد السالم 

عبد الشايف محمد، دار الكتب العلمية– بيروت، ط: األولى- ))14ه�. 
)- تفسير الرازي )مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير(: أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن 
الحس��ن بن الحس��ين التيمي ال��رازي الملقب بفخر الدي��ن الرازي، الناش��ر: دار إحياء 

الرتاث العربي– بيروت، ط. الثالثة- 0)14ه�.
3- تفسير مجاهد: أبو الحجاج مجاهد بن جرب التابعي المكي القرشي المخزومي، 
ت: الدكتور محمد عبد الس��الم أبو النيل، الناشر: دار الفكر اإلسالمي الحديثة، مصر، 

ط: األولى، 1410ه�- 1989م.
4- روح البيان: إس��ماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلويت، المولى 

أبو الفداء، الناشر: دار الفكر- بيروت.
5- اللباب يف علوم الكتاب: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي 
الدمشقي النعماين، ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، 

الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت/ لبنان، ط. األولى، 1419ه�- 1998م.
 كتب الحديث:

1- األسماء والصفات للبيهقي: أحمد بن الحسين بن على بن موسى الُخْسَرْوِجردي 
الخراساين، أبو بكر البيهقي، ت: عبد اهلل بن محمد الحاشدي، الناشر: مكتبة السوادي، 

جدة- المملكة العربية السعودية، ط. األولى، 1413ه�- 1993م.
)- إتح��اف الخي��رة المه��رة بزوائد المس��انيد العش��رة: أب��و العباس ش��هاب الدين 
أحمد ب��ن أب��ي بكر بن إس��ماعيل بن س��ليم بن قايم��از بن عثم��ان البوصي��ري الكناين 
الش��افعي، تقدي��م: فضيلة الش��يخ الدكتور أحمد معب��د عبد الكريم، ت: دار المش��كاة 
للبحث العلمي، بإش��راف أبي تميم ياس��ر بن إبراهيم، دار الوطن للنش��ر، الرياض، ط. 

األولى، 0)14ه�- 1999م.
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3- تخريج أحاديث إحياء علوم الدين: الِعراقي، ابن السبكى، الزبيدي، استِخَراج: 
أبي عبد اهلل َمحُمود بِن ُمَحّمد الَحّداد، الناش��ر: دار العاصمة للنشر– الرياض، الطبعة: 

األولى، 1408ه�- 1987م.
4- تنقيح التحقيق البن عبد الهادي: ش��مس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
الحنبلي، تحقيق: سامي بن محمد بن جاد اهلل وعبد العزيز بن ناصر الخباين، دار النشر: 

أضواء السلف– الرياض، الطبعة: األولى، 8)14ه�- 007)م.
5- الدعاء للطرباين: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم 
الط��رباين، المحقق: مصطف��ى عبد القادر عطا، الناش��ر: دار الكت��ب العلمية– بيروت، 

الطبعة: األولى، 1413ه�.
6- الس��راج المنير يف ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير: الحافظ جالل الدين 
الس��يوطي- تحقيق العالمة محمد ناصر الدين األلباين، رتَّبه وعلق عليه: عصام موسى 
هادي، الناشر: دار الصديق- توزيع مؤسسة الريان، الطبعة: الثالثة، 1430ه�- 009)م.
87- س��نن الرتمذي: ش��اكر محمد بن عيس��ى بن َس��ْورة بن موس��ى بن الضحاك، 
الرتمذي، أبو عيس��ى، تحقيق وتعليق: مجموعة من المحققين، الناش��ر: ش��ركة مكتبة 

ومطبعة مصطفى البابي الحلبي– مصر، الطبعة: الثانية، 1395ه�- 1975.
8-س��نن أبي داود: أبو داود س��ليمان بن األشعث بن إس��حاق بن بشير بن شداد بن 

ِجْستاين، دار الرسالة العالمية، ط. األولى، 1430ه�- 009)م. عمرو األزدي السِّ
9- س��نن النس��ائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن ش��عيب بن علي الخراساين النسائي، 
ت: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب المطبوعات اإلسالمية– حلب، الطبعة: الثانية، 

.1986 -1406
10- ش��رح صحيح البخاري: أبو محمد محمود بن أحمد بن موس��ى بن أحمد بن 

حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني، دار إحياء الرتاث العربي– بيروت.
)1- شرح صحيح البخاري البن بطال: أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، 
تحقي��ق: أبي تميم ياس��ر بن إبراهيم، دار النش��ر: مكتبة الرش��د- الس��عودية، الرياض، 

الطبعة: الثانية، 3)14ه�- 003)م.



136

العدد الثالث واألربعون

13- ش��رح النووي على مس��لم: أبو زكري��ا محيي الدين يحيى بن ش��رف النووي، 
الناشر: دار إحياء الرتاث العربي– بيروت، الطبعة: الثانية، )139.

14- ش��رح أب��ي داود للعيني: أبو محمد محمود بن أحمد بن موس��ى بن أحمد بن 
حس��ين الغيتاب��ي الحنف��ي بدر الدي��ن العين��ي، المحقق: أب��و المنذر خالد ب��ن إبراهيم 

المصري، الناشر: مكتبة الرشد– الرياض، ط. األولى، 0)14ه�- 1999م.
15- ش��رح ري��اض الصالحين: محمد ب��ن صالح بن محمد العثيمين، الناش��ر: دار 

الوطن للنشر، الرياض، الطبعة: 6)14ه�.
16- ش��عب اإليم��ان: أحم��د ب��ن الحس��ين ب��ن علي ب��ن موس��ى الُخْس��َرْوِجردي 
الخراس��اين، أب��و بك��ر البيهقي، حقق��ه وراجع نصوصه وخ��رج أحاديث��ه: الدكتور عبد 
العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي، 
صاحب الدار السلفية ببومباي– الهند، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض، 

بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة: األولى، 3)14ه�- 003).
17- صحي��ح البخاري: محمد بن إس��ماعيل أب��و عبد اهلل البخ��اري الجعفي، ت: 
محمد زهير بن ناصر الناصر، الناش��ر: دار طوق النجاة )مصورة عن الس��لطانية بإضافة 

ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: األولى، ))14ه�.
18- صحيح مس��لم المس��مى" المس��ند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل 
إلى رسول اهلل : مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، ت: 

محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الرتاث العربي– بيروت.
19- ط��رح التثري��ب يف ش��رح التقري��ب: أب��و الفض��ل زين الدي��ن عب��د الرحيم بن 
الحس��ين بن عب��د الرحم��ن بن أب��ي بكر ب��ن إبراهي��م العراق��ي، أكمله ابن��ه: أحمد بن 
عبد الرحي��م ب��ن الحس��ين الك��ردي الرازياين ث��م المصري، أب��و زرعة ول��ي الدين بن 
العراق��ي، الناش��ر: الطبعة المصرية القديمة وصورهتا دور ع��دة منها )دار إحياء الرتاث 

العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي(.
0)-ع��ون المعبود وحاش��ية ابن القيم: محمد أش��رف بن أمير بن عل��ي بن حيدر، 
أب��و عبد الرحم��ن، ش��رف الح��ق الصديق��ي، العظي��م آب��ادي، الناش��ر: دار الكت��ب 

العلمية– بيروت، ط: الثانية، 1415ه�.



137

أدر وباء فيرول كورونا المستجد )كوفيد 19( على العبادات

1)- عم��دة الق��اري ش��رح صحي��ح البخ��اري: أب��و محم��د محمود ب��ن أحمد بن 
موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني، الناشر: دار إحياء الرتاث 

العربي– بيروت.
))- فتح الباري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العس��قالين الشافعي، الناشر: 
دار المعرف��ة- بيروت، 1379. رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام 
بإخراجه وصححه وأش��رف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العالمة: 

عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.
3)- مجم��ع الزوائ��د ومنب��ع الفوائد: أبو الحس��ن ن��ور الدين علي ب��ن أبي بكر بن 
س��ليمان الهيثم��ي، ت: حس��ام الدي��ن القدس��ي، الناش��ر: مكتب��ة القدس��ي، القاه��رة، 

1414ه�- 1994م.
4)- مجم��ع الزوائ��د ومنب��ع الفوائد: أبو الحس��ن ن��ور الدين علي بن أب��ي بكر بن 
َج َأَحاِديَثُه: حس��ين س��ليم أس��د ال��ّداراين، الناش��ر: َداُر  َقُه َوَخرَّ س��ليمان الهيثم��ي، َحقَّ

الَمْأُمون لِلتَُّراِث.
5)- مسند أحمد: أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، 
ت: ش��عيب األرنؤوط- عادل مرش��د وآخرين، إش��راف: د. عبد اهلل بن عبد المحس��ن 

الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، 1)14ه�- 001)م.
6)- المنتقى شرح الموطأ: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث 
التجيبي القرطبي الباجي األندلسي )المتوىف: 474ه�(. الناشر: مطبعة السعادة- بجوار 

محافظة مصر، الطبعة: األولى، )133ه�.
7)- موط��أ مال��ك رواية أبي مصع��ب الزهري: مال��ك بن أنس بن مال��ك بن عامر 
األصبح��ي المدين، المحقق: بش��ار ع��واد معروف- محمود خليل، الناش��ر: مؤسس��ة 

الرسالة، سنة النشر: )141ه�.
8)- المعجم األوس��ط: س��ليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو 
القاس��م الطرباين، المحق��ق: طارق بن عوض اهلل بن محمد، عبد المحس��ن بن إبراهيم 

الحسيني، الناشر: دار الحرمين– القاهرة.
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9)- المفهم لما أش��كل من تلخيص مس��لم: أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي، ت: مجموعة من المحققين، الناش��ر: )دار ابن كثير، دمش��ق- بيروت(، )دار 

الكلم الطيب، دمشق- بيروت(، الطبعة: األولى، 1417ه�- 1996م.
30- معرفة الس��نن واآلثار: أحمد بن الحس��ين بن علي بن موس��ى الُخْسَرْوِجردي 
الخراس��اين، أب��و بك��ر البيهق��ي، ت: عب��د المعط��ي أمين قلعج��ي، الناش��رون: جامعة 
الدراس��ات اإلس��المية، )كراتشي- باكستان(، دار قتيبة )دمش��ق -بيروت(، دار الوعي 

)حلب- دمشق(، دار الوفاء )المنصورة- القاهرة( ط: األولى، )141ه�- 1991م.
31- المطال��ب العالي��ة: أب��و الفضل أحمد بن عل��ي بن محمد ب��ن أحمد بن حجر 
��ثري، الناش��ر: دار العاصمة  العس��قالين، تنس��يق: د. س��عد بن ناصر بن عبد العزيز الشَّ

للنشر والتوزيع- دار الغيث للنشر والتوزيع.
كتب اللغة:

1- تاج العروس: محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحس��يني، أبو الفيض، الملّقب 
بيدي، المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية. بمرتضى الزَّ

)- هتذيب اللغة: محمد بن أحمد بن األزهري الهروي أبو منصور، المحقق: محمد 
عوض مرعب، الناشر: دار إحياء الرتاث العربي– بيروت، الطبعة: األولى، 001)م.

3- التوقي��ف على مهم��ات التعاريف: زين الدين محمد المدع��و بعبد الرؤوف بن 
ت��اج العارفين بن علي بن زي��ن العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري، الناش��ر: عالم 

الكتب– القاهرة، ط. األولى، 1410ه�-1990م.
4- جمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي، المحقق: رمزي منير 

بعلبكي، الناشر: دار العلم للماليين– بيروت، الطبعة: األولى، 1987.
5- الدالئ��ل يف غري��ب الحديث: قاس��م بن ثابت ب��ن حزم العويف السرقس��طي أبو 
محمد، ت: د. محمد بن عبد اهلل القناص، الناش��ر: مكتب��ة العبيكان، الرياض، الطبعة: 

األولى، ))14ه�- 001)م.
6- طلب��ة الطلب��ة يف االصطالحات الفقهية: عمر بن محمد بن أحمد بن إس��ماعيل 
أبو حفص، نجم الدين النس��في، الناش��ر: المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، تاريخ 

النشر: 1311ه�.



139

أدر وباء فيرول كورونا المستجد )كوفيد 19( على العبادات

7- العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، 
ت: د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهالل.

8- الفائ��ق يف غري��ب الحدي��ث واألثر: أبو القاس��م محم��ود بن عمرو ب��ن أحمد، 
الزمخش��ري جار اهلل، ت: عل��ي محمد البجاوي- محمد أبو الفضل إبراهيم، الناش��ر: 

دار المعرفة– لبنان، الطبعة: الثانية.
9- الفروق اللغوية للعس��كري: أبو هالل الحس��ن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن 
يحيى بن مهران العس��كري، حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم، الناشر: دار العلم 

والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة- مصر.
10- القام��وس الفقه��ي لغ��ة واصطالًح��ا: المؤلف: الدكتور س��عدي أب��و حبيب، 

الناشر: دار الفكر. دمشق– سورية، الطبعة: الثانية 1408ه�- 1988م.
11- القام��وس المحي��ط: مجد الدين أب��و طاهر محمد بن يعق��وب الفيروزآبادي، 
تحقيق: مكتب تحقيق الرتاث يف مؤسس��ة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقُسوسي، 
الناش��ر: مؤسس��ة الرس��الة للطباعة والنش��ر والتوزيع، بيروت– لبنان، الطبعة: الثامنة، 

6)14ه�- 005)م.
)1- الكليات معجم يف المصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن موسى الحسيني 
القريم��ي الكفوي، أب��و البقاء الحنفي، ت: عدنان درويش- محمد المصري، الناش��ر: 

مؤسسة الرسالة- بيروت.
13- المحكم والمحيط األعظم: أبو الحس��ن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، 
ت: عب��د الحمي��د هن��داوي، الناش��ر: دار الكتب العلمي��ة– بيروت، الطبع��ة: األولى، 

1)14ه�- 000).
14- المصباح المنير يف غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم 

الحموي، أبو العباس، الناشر: المكتبة العلمية- بيروت، 1418ه�- 1997م.
15- مجم��ل اللغة الب��ن فارس: أحمد بن ف��ارس بن زكرياء القزوين��ي الرازي أبو 
الحس��ين، دراس��ة وتحقيق: زهير عبد المحس��ن سلطان، دار النش��ر: مؤسسة الرسالة، 

بيروت، الطبعة الثانية، 1406ه�- 1986م.
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16- معج��م مقالي��د العل��وم يف الح��دود والرس��وم: عب��د الرحم��ن ب��ن أب��ي بكر، 
جالل الدين السيوطي، ت: أ. د. محمد إبراهيم عبادة، الناشر: مكتبة اآلداب، القاهرة، 

مصر، ط. أولى، 4)14ه�- 004)م.
17- المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الناشر: دار الدعوة.

18- معج��م اللغة العربي��ة المعاصرة: د. أحمد مختار عبد الحميد عمر بمس��اعدة 
فريق عمل، الناشر: عالم الكتب، ط: األولى، 9)14ه�- 008) م.

19- لس��ان الع��رب: محمد بن مك��رم بن علي، أبو الفضل جم��ال الدين بن منظور 
األنصاري الرويفعي اإلفريقي، الناشر: دار صادر– بيروت ط: الثالثة- 1414ه�.

 0)- النهاي��ة يف غري��ب الحدي��ث واألث��ر: مجد الدي��ن أبو الس��عادات المبارك بن 
محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباين الجزري ابن األثير، الناشر: المكتبة 
العلمي��ة- بيروت، 1399ه�- 1979م، تحقيق: طاه��ر أحمد الزاوي- محمود محمد 

الطناحي.
كتب أصول الفقه:

1- مقاص��د الش��ريعة اإلس��المية: محم��د الطاهر ب��ن محمد بن محم��د الطاهر بن 
عاش��ور التونسي، ت: محمد الحبيب ابن الخوجة، الناش��ر: وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية، قطر، 5)14ه�- 004)م.
)- الموافقات: إبراهيم بن موس��ى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، 
ت: أبي عبيدة مش��هور بن حس��ن آل س��لمان، الناش��ر: دار ابن عفان، الطبعة: األولى، 

1417ه�- 1997م.
كتب الفقه:

كتب الفقه الحنفي:
1- األصل المعروف بالمبس��وط للش��يباين: أبو عبد اهلل محمد بن الحس��ن بن فرقد 

الشيباين، ت: أبي الوفا األفغاين، الناشر: إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية– كراتشي.
)- البحر الرائق ش��رح كنز الدقائق ومنح��ة الخالق وتكملة الطوري: زين الدين بن 
إبراهي��م بن محم��د، المعروف باب��ن نجيم المص��ري، ويف آخره: تكمل��ة البحر الرائق 
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لمحمد بن حس��ين بن علي الطوري الحنفي القادري، وبالحاش��ية: منحة الخالق البن 
عابدين، الناشر: دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: الثانية.

3- بدائ��ع الصنائ��ع يف ترتي��ب الش��رائع: عالء الدين أب��و بكر بن مس��عود بن أحمد 
الكاساين الحنفي، الناشر: دار الكتب العلمية، ط. الثانية، 1406ه�- 1986م.

4- البناية شرح الهداية: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين 
الغيتاب��ي الحنفي بدر الدي��ن العيني، الناش��ر: دار الكتب العلمية- بي��روت، لبنان، ط: 

األولى، 0)14ه�- 000)م.
5- تبيين الحقائق ش��رح كنز الدقائق وحاش��ية الش��لبي: عثمان بن علي بن محجن 
البارع��ي، فخ��ر الدين الزيلعي الحنفي )الحاش��ية: ش��هاب الدين أحم��د بن محمد بن 
، الناش��ر: المطبع��ة الكربى األميرية-  ��ْلبِيُّ أحمد بن يونس بن إس��ماعيل بن يونس الشِّ

بوالق، القاهرة، الطبعة: األولى، 1313ه�.
6- تحفة الفقهاء: محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدين الس��مرقندي، 

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت– لبنان، ط: الثانية، 1414ه�- 1994م.
7- الجوه��رة الني��رة على مختص��ر القدوري: أبو بكر بن علي ب��ن محمد الحدادي 

بِيِدّي اليمني الحنفي، الناشر: المطبعة الخيرية، ط: األولى، ))13ه�. العبادي الزَّ
8- حاش��ية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح: أحمد بن محمد بن 
إس��ماعيل الطحطاوي الحنفي، ت: محم��د عبد العزيز الخالدي، الناش��ر: دار الكتب 

العلمية، بيروت– لبنان ط: الطبعة األولى.
9- درر الحكام شرح غرر األحكام: علي حيدر خواجة أمين أفندي، تعريب: فهمي 

الحسيني، الناشر: دار الجيل، الطبعة: األولى، 1411ه�- 1991م.
10- الدر المختار وحاش��ية ابن عابدين: اب��ن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد 
العزيز عابدين الدمش��قي الحنفي، الناش��ر: دار الفكر- بيروت، ط: الثانية، )141ه�- 

)199م.
11- الفتاوى الهندية: لجنة علماء برئاس��ة نظام الدين البلخي، الناش��ر: دار الفكر، 

الطبعة: الثانية، 1310ه�.
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)1- قرة عين األخيار لتكملة رد المحتار على "الدر المختار ش��رح تنوير األبصار" 
)مطب��وع بآخ��ر رد المحتار(: عالء الدين محمد بن محم��د أمين بن عمر بن عبد العزيز 
عابدين الحس��يني الدمش��قي، الناش��ر: دار الفكر للطباعة والنش��ر والتوزيع، بيروت- 

لبنان.
 13- المبسوط للسرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي، 

الناشر: دار المعرفة– بيروت، تاريخ النشر: 1414ه�- 1993م.
14- مجم��ع األهنر يف ش��رح ملتق��ى األبحر: عب��د الرحمن بن محمد بن س��ليمان 

المدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي، الناشر: دار إحياء الرتاث العربي.
15- المحي��ط الربه��اين يف الفق��ه النعم��اين: أبو المعال��ي برهان الدي��ن محمود بن 
أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن َماَزَة البخاري الحنفي، ت: عبد الكريم سامي الجندي، 

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت– لبنان، الطبعة: األولى، 4)14ه�- 004)م.
ْغدي،  16- النتف يف الفتاوى للس��غدي: أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّ
ت: الدكت��ور ص��الح الدي��ن الناهي، الناش��ر: دار الفرقان/ مؤسس��ة الرس��الة- عمان 

األردن/ بيروت لبنان، ط: الثانية، 1404- 1984.
17- الهداي��ة يف ش��رح بداي��ة المبتدي: علي بن أب��ي بكر بن عب��د الجليل الفرغاين 
المرغيناين، أبو الحسن برهان الدين، المحقق: طالل يوسف، الناشر: دار إحياء الرتاث 

العربي- بيروت- لبنان.
الفقه المالكي:

1- االستذكار: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد الرب بن عاصم النمري 
القرطب��ي، ت: س��الم محمد عطا، محمد عل��ي معوض، الناش��ر: دار الكتب العلمية– 

بيروت، الطبعة: األولى، 1)14– 000).
)- البيان والتحصيل والش��رح والتوجيه والتعليل لمس��ائل المستخرجة: أبو الوليد 
محمد بن أحمد بن رش��د القرطبي، ت: د. محمد حجي وآخرين، الناش��ر: دار الغرب 

اإلسالمي، بيروت– لبنان، ط: الثانية، 1408ه�- 1988م.
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3- التاج واإلكليل لمختصر خليل: محمد بن يوس��ف بن أبي القاس��م بن يوس��ف 
العب��دري الغرناط��ي، أب��و عبد اهلل الم��واق المالكي، الناش��ر: دار الكت��ب العلمية، ط: 

األولى، 1416ه�-1994م.
4- تحبي��ر المختصر وهو الش��رح الوس��ط لبه��رام على مختصر خلي��ل: تاج الدين 
هبرام ب��ن عب��د اهلل بن عبد العزي��ز الدميري، المحقق: د. أحمد بن عب��د الكريم نجيب، 
د. حافظ بن عبد الرحمن خير، الناش��ر: مركز نجيبوي��ه للمخطوطات وخدمة الرتاث، 

الطبعة: األولى، 1434ه�- 013)م.
5- التنبيه على مبادئ التوجيه: أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي 
المهدوي، ت: الدكتور محمد بلحسان، الناشر: دار ابن حزم، بيروت– لبنان، الطبعة: 

األولى، 8)14ه�- 007).
6- جام��ع األمه��ات: عثمان بن عمر بن أبي بكر ب��ن يونس، أبو عمرو جمال الدين 
ابن الحاجب الكردي المالكي، المحقق: أبو عبد الرحمن األخضر األخضري، الناشر: 

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 1)14ه�- 000)م.
7- الجام��ع لمس��ائل المدون��ة: أب��و بك��ر محم��د ب��ن عبد اهلل ب��ن يون��س التميمي 
الصقل��ي )المت��وىف: 451ه�.( المحقق: مجموعة باحثين يف رس��ائل دكتوراه، الناش��ر: 
معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلس��المي- جامعة أم القرى )سلس��لة الرسائل 
الجامعي��ة الموص��ى بطبعه��ا(. توزي��ع: دار الفكر للطباعة والنش��ر والتوزي��ع، الطبعة: 

األولى، 1434ه�- 013)م.
8- حاش��ية العدوي على كفاية الطالب الرباين: أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم 
الصعيدي العدوي، ت: يوس��ف الش��يخ محمد البقاعي، الناش��ر: دار الفكر- بيروت، 

1414ه�- 1994م.
9- ال��در الثمي��ن والمورد المعي��ن: محمد بن أحم��د ميارة المالك��ي، ت: عبد اهلل 

المنشاوي، الناشر: دار الحديث القاهرة، 9)14ه�- 008)م.
10- الذخيرة للقرايف: أبو العباس ش��هاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
المالكي الش��هير بالقرايف، الناش��ر: دار الغرب اإلس��المي- بي��روت، الطبعة: األولى، 

.1994
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11- ش��رح مختص��ر خليل للخرش��ي: محم��د بن عب��د اهلل الخرش��ي المالكي أبو 
عبد اهلل، الناشر: دار الفكر للطباعة- بيروت.

)1- شرح التلقين: أبو عبد اهلل محمد بن علي بن عمر التَِّميمي المازري المالكي، 
د المختار الّسالمي، الناش��ر: دار الغرب اإِلسالمي، الطبعة:  ت: س��ماحة الش��يخ محمَّ

األولى، 008)م.
13- ش��رح الزرقاين على مختصر خليل وحاش��ية البناين: عبد الباقي بن يوسف بن 
أحم��د الزرق��اين المص��ري، ضبطه وصحح��ه وخرج آيات��ه: عبد الس��الم محمد أمين، 

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت– لبنان، الطبعة: األولى، ))14ه�- )00)م.
14- الش��رح الكبير للش��يخ الدردير وحاشية الدس��وقي: محمد بن أحمد بن عرفة 

الدسوقي المالكي، الناشر: دار الفكر.
15- ش��رح زروق على متن الرسالة: ش��هاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن 
محمد بن عيسى الربنسي الفاسي، المعروف ب�"زروق"، اعتنى به: أحمد فريد المزيدي، 

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت– لبنان، الطبعة: األولى، 7)14ه�- 006)م.
16- ض��وء الش��موع ش��رح المجموع يف الفق��ه المالك��ي: محمد األمي��ر المالكي 
بحاش��ية: حجازي العدوي المالكي، ت: محمد محمود ولد محمد األمين المسومي، 
الناشر: دار يوسف بن تاشفين- مكتبة اإلمام مالك، موريتانيا- نواكشوط، ط. األولى، 

6)14ه�- 005).
18- الفواكه الدواين على رسالة ابن أبي زيد القيرواين: أحمد بن غانم )أو غنيم( بن 
س��الم ب��ن مهن��ا، ش��هاب الدي��ن النف��راوي األزه��ري المالك��ي، الناش��ر: دار الفك��ر، 

1415ه�- 1995م.
19- القوانين الفقهية: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهلل، ابن جزي 

الكلبي الغرناطي.
0)- الكايف يف فقه أهل المدينة: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد الرب بن 
عاص��م النم��ري القرطب��ي، المحق��ق: محم��د محمد أحي��د ول��د مادي��ك الموريتاين، 
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الناش��ر: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية الس��عودية، الطبعة: الثانية، 
1400ه�- 1980م.

1)- لوامع الدرر يف هتك أس��تار المختصر ش��رح مختصر خليل: للشيخ خليل بن 
إس��حاق الجندي المالكي محمد بن محمد سالم المجلسي الشنقيطي، راجع تصحيح 
الحدي��ث وتخريج��ه: اليدال��ي بن الحاج أحم��د، الناش��ر: دار الرضوان، نواكش��وط- 

موريتانيا، ط. األولى، 1436ه�- 015)م.
))- المقدم��ات الممه��دات: أبو الوليد محم��د بن أحمد بن رش��د القرطبي، ت: 
الدكت��ور محم��د حجي، الناش��ر: دار الغرب اإلس��المي، بيروت– لبن��ان، ط. األولى، 

1408ه�- 1988م.
3)- المدخ��ل: أب��و عبد اهلل محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاس��ي المالكي 

الشهير بابن الحاج، الناشر: دار الرتاث.
4)- المدون��ة: مال��ك بن أنس ب��ن مالك بن عام��ر األصبحي المدين، الناش��ر: دار 

الكتب العلمية، الطبعة: األولى، 1415ه�- 1994م.
5)- التبص��رة للخم��ي: علي بن محمد الربعي، أبو الحس��ن المع��روف باللخمي، 
دراس��ة وتحقيق: الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، الناش��ر: وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية، قطر، ط: األولى، )143ه�- 011)م.
6)- المعون��ة عل��ى مذهب عالم المدينة: أبو محمد عب��د الوهاب بن علي بن نصر 
الثعلب��ي البغ��دادي المالكي، المحقق: حمي��ش عبد الحّق، الناش��ر: المكتبة التجارية، 
مصطف��ى أحم��د الب��از- مك��ة المكرم��ة، أص��ل الكت��اب: رس��الة دكت��وراه بجامعة أم 

القرى بمكة.
7)- مواهب الجليل يف ش��رح مختصر خليل: ش��مس الدين أبو عبد اهلل محمد بن 
عيني المالكي  محم��د بن عبد الرحمن الطرابلس��ي المغرب��ي، المعروف بالحط��اب الرُّ

)المتوىف: 954ه�(، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الثالثة، )141ه�- )199م.
8)- من��ح الجليل ش��رح مختص��ر خليل: محمد ب��ن أحمد بن محم��د عليش، أبو 

عبد اهلل المالكي الناشر: دار الفكر– بيروت، تاريخ النشر: 1409ه�- 1989م.
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9)- الن��وادر والزي��ادات على م��ا يف المدونة م��ن غيرها من األمه��ات: أبو محمد 
عب��د اهلل ب��ن أبي زي��د عب��د الرحم��ن النف��زي، القي��رواين المالك��ي، ت: مجموعة من 

المحققين، الناشر: دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط: األولى، 1999م.
الفقه الشافعي:

1- األم: الش��افعي أبو عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن ش��افع بن 
عب��د المطلب بن عبد مناف المطلبي القرش��ي المكي، الناش��ر: دار المعرفة– بيروت، 

سنة النشر: 1410ه�- 1990م.
)- أس��نى المطالب يف ش��رح روض الطالب: زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري، 

زين الدين أبو يحيى السنيكي، الناشر: دار الكتاب اإلسالمي.
3- بحر المذهب: للروياين، ت: طارق فتحي الس��يد، الناش��ر: دار الكتب العلمية، 

الطبعة: األولى، 009)م.
4- تحف��ة المحت��اج يف ش��رح المنه��اج وحواش��ي الش��رواين والعب��ادي: أحمد بن 
محمد بن علي بن حجر الهيتمي، روجعت وصححت على عدة نسخ بمعرفة لجنة من 
العلماء، الناشر: المكتبة التجارية الكربى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، عام النشر: 

1357ه�- 1983م.
5- حاش��ية البجيرم��ي عل��ى ش��رح المنه��ج= التجري��د لنف��ع العبيد: س��ليمان بن 
محمد ب��ن عمر الُبَجْيرمِّي المصري الش��افعي، الناش��ر: مطبعة الحلبي، تاريخ النش��ر: 

1369ه�- 1950.
6- حاش��ية الجم��ل على ش��رح المنهج= فتوح��ات الوهاب بتوضيح ش��رح منهج 
الطالب: س��ليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري، المعروف بالجمل، الناش��ر: 

دار الفكر.
7- الح��اوي الكبير يف فقه مذهب اإلمام الش��افعي وهو ش��رح مختصر المزين: أبو 
الحس��ن علي بن محمد بن محمد ب��ن حبيب البصري البغدادي، الش��هير بالماوردي، 
ت: الشيخ علي محمد معوض- الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب 

العلمية، بيروت– لبنان، الطبعة: األولى، 1419ه�- 1999م.
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8- روضة الطالبين وعمدة المفتين: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، 
ت: زهير الش��اويش، الناش��ر: المكتب اإلس��المي، بيروت- دمش��ق- عمان، الطبعة: 

الثالثة، )141ه�- 1991م.
9- الغاية يف اختصار النهاية: عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمي، المحقق: 
إي��اد خال��د الطباع، الناش��ر: دار النوادر، بي��روت– لبنان، الطبعة: األول��ى، 1437ه�- 

016)م.
10- الغ��رر البهية يف ش��رح البهج��ة الوردية: زكري��ا بن محمد بن أحم��د بن زكريا 

األنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي، الناشر: المطبعة الميمنية.
11- الفتاوى الفقهية الكربى: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الس��عدي 
األنصاري، شهاب الدين شيخ اإلسالم أبو العباس، جمعها: تلميذ ابن حجر الهيتمي، 

الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي، الناشر: المكتبة اإلسالمية.
)1- فت��ح المعي��ن بش��رح ق��رة العي��ن بمهم��ات الدي��ن: زي��ن الدي��ن أحم��د ب��ن 
عبد العزيز ب��ن زين الدين بن عل��ي بن أحمد المعربي المليباري الهندي، الناش��ر: دار 

ابن حزم، الطبعة: األولى.
13- فتح القريب المجيب يف ش��رح ألفاظ التقريب= القول المختار يف ش��رح غاية 
االختص��ار: محمد بن قاس��م ب��ن محمد بن محم��د، أبو عبد اهلل ش��مس الدين الغزي، 
ويعرف بابن قاس��م وبابن الغرابيلي، بعناية: بسام عبد الوهاب الجابي، الناشر: الجفان 
والجاب��ي للطباعة والنش��ر، دار ابن ح��زم للطباعة والنش��ر والتوزيع، بي��روت- لبنان، 

الطبعة: األولى، 5)14ه�- 005)م.
14- كفاية النبيه يف ش��رح التنبيه: أحمد بن محمد بن علي األنصاري، أبو العباس، 
نج��م الدين، المع��روف بابن الرفعة، ت: مجدي محمد س��رور باس��لوم، الناش��ر: دار 

الكتب العلمية.
15- مغن��ي المحت��اج إل��ى معرفة مع��اين ألفاظ المنهاج: ش��مس الدي��ن محمد بن 
أحم��د الخطيب الش��ربيني الش��افعي، الناش��ر: دار الكت��ب العلمية، الطبع��ة: األولى، 

1415ه�- 1994م.
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16- المجموع ش��رح المه��ذب: المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن ش��رف 
النووي، الناشر: دار الفكر.

17- المهذب يف فقه اإلمام الش��افعي للش��يرازي: أبو إس��حاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف الشيرازي، الناشر: دار الكتب العلمية.

18- هناية الزين يف إرش��اد المبتدئين: محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليًما، 
التناري بلًدا، الناشر: دار الفكر– بيروت، ط. األولى.

19- هناية المحتاج إلى شرح المنهاج: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن 
حمزة شهاب الدين الرملي، الناشر: دار الفكر، بيروت، ط. أخيرة، 1404ه�- 1984م.
0)- هناية المحتاج إلى شرح المنهاج: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن 
حمزة شهاب الدين الرملي، الناشر: دار الفكر، بيروت، ط. أخيرة، 1404ه�- 1984م.

كتب الفقه الحنبلي:
1- اإلنص��اف يف معرف��ة الراجح من الخ��الف للمرداوي: عالء الدين أبو الحس��ن 
علي بن س��ليمان المرداوي الدمش��قي الصالح��ي الحنبلي، الناش��ر: دار إحياء الرتاث 

العربي، ط: الثانية.
)- الجام��ع لعل��وم اإلمام أحمد- الفق��ه: المؤلف: خالد الرباط، س��يد عزت عيد، 
بمش��اركة الباحثين بدار الفالح، الناش��ر: دار الفالح للبح��ث العلمي وتحقيق الرتاث، 

الفيوم- جمهورية مصر العربية ط: األولى، 1430ه�- 009)م.
3- حاش��ية الروض المربع ش��رح زاد المس��تقنع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 

العاصمي الحنبلي النجدي، ط: األولى- 1397.
4- الدالئ��ل واإلش��ارات على أخص��ر المختصرات: محمد بن ب��در الدين البلباين 
الحنبل��ي، ت: د. عب��د العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن ع��ادل اليتامى، دار الركائز 
للنش��ر والتوزيع- الكويت، دار أطلس الخضراء للنش��ر والتوزيع، الرياض- المملكة 

العربية السعودية، ط. األولى، 1439ه�- 018)م.
5- الروض المربع شرح زاد المستقنع: منصور بن يونس البهويت، ت: أ. د. خالد بن 
علي المشيقح، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى، الناشر: دار 

الركائز للنشر والتوزيع– الكويت، الطبعة: األولى، 1438.



149

أدر وباء فيرول كورونا المستجد )كوفيد 19( على العبادات

6- الش��رح الممت��ع على زاد المس��تقنع: محمد بن صالح بن محم��د العثيمين، دار 
النشر: دار ابن الجوزي، الطبعة: األولى، ))14- 8)14ه�.

7- الش��رح الكبي��ر عل��ى مت��ن المقن��ع: ش��مس الدين أبو الف��رج عب��د الرحمن بن 
محمد ب��ن أحم��د ب��ن قدام��ة المقدس��ي، ت: الدكت��ور عب��د اهلل ب��ن عب��د المحس��ن 
الرتكي- الدكت��ور عبد الفت��اح محمد الحلو، الناش��ر: هجر للطباعة والنش��ر والتوزيع 

واإلعالن، القاهرة- جمهورية مصر العربية، ط: األولى، 1415ه�- 1995م.
8- الش��رح الكبي��ر على مت��ن المقنع: عبد الرحم��ن بن محمد بن أحم��د بن قدامة 
المقدس��ي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج ش��مس الدين، الناش��ر: دار الكتاب العربي 

للنشر والتوزيع، أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار.
9- شرح منتهى اإلرادات= دقائق أولي النهى لشرح المنتهى: منصور بن يونس بن 
صالح الدين بن حس��ن بن إدريس البهويت الحنبلي، الناش��ر: عالم الكتب، ط: األولى، 

1414ه�- 1993م.
10- الف��روع وتصحيح الفروع: محمد بن مفل��ح بن محمد بن مفرج، أبو عبد اهلل، 
ش��مس الدين المقدس��ي الراميني ثم الصالحي الحنبلي، ت: عبد اهلل بن عبد المحسن 

الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى 4)14ه�- 003)م.
11- الفوائد المنتخبات يف ش��رح أخصر المختصرات: عثمان بن عبد اهلل بن جامع 
الحنبل��ي، ت: عبد الس��الم بن برجس آل عبد الكريم )ج���1، )(، عبد اهلل بن محمد بن 

ناصر البشر )ج�3، 4(، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة.
)1- ال��كايف يف فق��ه اإلم��ام أحم��د: أبو محم��د موفق الدي��ن عبد اهلل ب��ن أحمد بن 
محمد ب��ن قدام��ة الجماعيل��ي المقدس��ي ثم الدمش��قي الحنبلي، الش��هير باب��ن قدامة 

المقدسي، الناشر: دار الكتب العلمية، ط: األولى، 1414ه�- 1994م.
13- كشاف القناع عن متن اإلقناع: منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن 

إدريس البهويت الحنبلي )المتوىف: 1051ه�(، الناشر: دار الكتب العلمية.
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14- مطالب أولي النهى يف شرح غاية المنتهى: مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي 
ش��هرة، الرحيباين مولًدا ثم الدمشقي الحنبلي )المتوىف: 43)1ه�( المكتب اإلسالمي، 

ط. الثانية، 1415ه�- 1994م.
15- المغن��ي الب��ن قدامة: أبو محم��د موفق الدين عبد اهلل بن أحم��د بن محمد بن 
قدام��ة الجماعيلي المقدس��ي ث��م الدمش��قي الحنبلي، الش��هير بابن قدامة المقدس��ي، 

الناشر: مكتبة القاهرة، تاريخ النشر: 1388ه�- 1968م.
16- المب��دع يف ش��رح المقنع: إبراهي��م بن محمد بن عبد اهلل ب��ن محمد بن مفلح، 
أبو إس��حاق، بره��ان الدين، الناش��ر: دار الكتب العلمية، بيروت– لبن��ان، ط: األولى، 

1418ه�- 1997م.
17- المح��رر يف الفق��ه عل��ى مذه��ب اإلم��ام أحم��د ب��ن حنب��ل: عب��د الس��الم بن 
عبد اهلل ب��ن الخض��ر بن محمد، ابن تيمي��ة الحراين، أبو الربكات، مجد الدين، الناش��ر: 

مكتبة المعارف- الرياض، الطبعة: الثانية، 1404ه�- 1984م.
المخطوطات:

1- إتح��اف المنصفين واألدباء بمباحث االحرتاز عن الوباء: حمدان ابن المرحوم 
عثمان خواجة، مخطوطة رقم )94)13(.

)- تحفة الراغبين يف بيان أمر الطواعين: للشيخ زكريا األنصاري، مخطوطة بمكتبة 
البلدية باإلسكندرية تحت رقم 9876-5074ج.

3- حدائق العيون الباصرة يف أخبار أحوال الطاعون وأمور اآلخرة.
4- شفاء األدواء: طاش كربى زادة.

5- مقنع��ة الس��ائل ع��ن الم��رض الهائ��ل: لس��ان الدي��ن ذو الوزارتين أب��و عبد اهلل 
محمد بن الخطيب.

كتب التاريخ:
1- بدائع الس��لك يف طبائع الملك: محمد بن علي بن محمد األصبحي األندلسي، 
أبو عبد اهلل، ش��مس الدين الغرناطي ابن األزرق، ت: د. علي س��امي النش��ار، الناش��ر: 

وزارة اإلعالم– العراق، ط: األولى.
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)- تاريخ دمش��ق البن عس��اكر: أبو القاس��م علي بن الحس��ن بن هبة اهلل المعروف 
بابن عس��اكر، ت: عم��رو بن غرامة العم��روي، دار الفك��ر للطباعة والنش��ر والتوزيع، 

1415ه�- 1995م.
4- السلوك لمعرفة دول الملوك: أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني 
العبي��دي، تق��ي الدين المقريزي، المحقق: محمد عبد القادر عطا، الناش��ر: دار الكتب 

العلمية- لبنان، بيروت، الطبعة: األولى، 1418ه�- 1997م.
5- سير أعالم النبالء: شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز 

الذهبي، الناشر: دار الحديث- القاهرة، الطبعة: 7)14ه�- 006)م.
كتب عامة:

1- البي��ان الختامي للدورة الطارئة الثالثي��ن: المجلس األوربي لإلفتاء والبحوث، 
من 1- 4 شعبان عن طريق الزووم 5)/ 8) مارس 0)0).

)- تق��دم البحوث المتعلقة بفيروس كورونا الجديد )كوفيد- 19( دراس��ة نظرية: 
يحي��ى علي جاب��ر معيض، ليو يوي، لي تش��ن لينغ، مجلة العلوم الطبي��ة والصيدالنية، 

المجلد 4، العدد 1، 30 مارس 0)0)م.
3- توصيات الندوة الفقهية الطبية الثانية لهذا العام بعنوان فيروس كورونا المستجد 
)كوفي��د- 19( وما يتعل��ق به من معالجات طبية، وأحكام ش��رعية، المنعقدة بواس��طة 
الفيدي��و عن بعد يف 3) ش��عبان 1441ه���- الموافق 16 إبري��ل 0)0)م جدة المملكة 

العربية السعودية.
4- ال��در المنضود يف الصالة والس��الم عل��ى صاحب المقام المحم��ود: أحمد بن 
محمد بن علي بن حجر الهيتمي الس��عدي األنصاري، ش��هاب الدين شيخ اإلسالم أبو 
العباس، عني به: بوجمعة عبد القادر مكري ومحمد ش��ادي مصطفى عربش، الناش��ر: 

دار المنهاج– جدة، الطبعة: األولى- 6)14ه�.
5- ش��رح كتاب آداب المش��ي إلى الصالة أو العبادات )الص��الة، الزكاة، الصيام(: 
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي، ت: عبد الكريم بن محمد الالحم 

وغيره، الناشر: جامعة اإلمام محمد بن سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية.
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6- الطب النبوي البن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قيم الجوزية، الناشر: دار الهالل– بيروت.

7- فيروس كورونا الجديد.. متالزمة الشرق األوسط التنفسية: دراسة يف الجغرافيا 
الطبية رسائل جغرافية– كلية العلوم االجتماعية، جامعة الكويت.

8- في��روس كورونا المس��تجد )Covid-19( المعتقدات عن��ه واالتجاهات نحو 
المريض المصاب به لدى عينات متباينة من أفراد الشعب المصري دراسة سيكومرتية: 
س��ليمان عب��د الواحد يوس��ف، المجل��ة الرتبوي��ة، العدد الخام��س والس��بعون، يوليو 

0)0)م.
9- القرآن وعلم النفس: د. محمد عثمان نجايت، أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة، 
وجامعة الكويت، وجامعة اإلمام محمد بن س��عود اإلس��المية سابًقا، ط: دار الشروق، 

رابعة العدوية، مدينة نصر، القاهرة، ط7، 1)14ه– 001)م.
10- القول البديع يف الصالة على الحبيب الشفيع: شمس الدين أبو الخير محمد بن 

عبد الرحمن بن محمد السخاوي، الناشر: دار الريان للرتاث.
11- م��ا رواه الواع��ون يف أخب��ار الطاعون: لإلمام جالل الدين الس��يوطي، ش��رح 

وتحقيق ودراسة د/ محمد علي البار.
)1- الموسوعة الطبية.

13- نحو علم نفس إس��المي: د. حسن محمد الش��رقاوي، تقديم: اإلمام األكرب/ 
الدكتور: عبد الحليم محمود، والكاتب الكبير: د. مصطفى محمود، الناش��ر: مؤسس��ة 

شباب الجامعة، اإلسكندرية، سنة 1984.
14- الوابل الصيب من الكلم الطيب: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية، ت: سيد إبراهيم، الناشر: دار الحديث– القاهرة، رقم الطبعة: 

الثالثة، 1999م.
مواقع اإلنترنت:

موق��ع  ●  https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus
منظمة الصحة العالمية.
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https://www.google.com/search?qA موقع جوجل. ●
األول  ● اإلص��دار  كوفي��د-1،  في��روس  ع��دوى  ح��االت  م��ع  التعام��ل  دلي��ل 

النس��خة العربي��ة 9 إبري��ل-0)0) المركز الوطن��ي للوقاية من األم��راض ومكافحتها 
https://covid19.cdc.gov.sa/wp-content/ :بالمملك��ة العربي��ة الس��عودية
uploads/2020/04/AR_Revised-COVID19-Guidelines-WMB-

.April092020-2.pdf
● https://www.dar-alifta.org/ar/ المصري��ة  اإلفت��اء  دار  موق��ع 

.ViewFatwa.aspx?ID=15347&LangID
●  https://sehhty.com موقع صحتي
األول  ● اإلص��دار  كوفي��د-19،  في��روس  ع��دوى  ح��االت  م��ع  التعام��ل  دلي��ل 

النس��خة العربي��ة، 09 إبريل 0)0) المرك��ز الوطني للوقاية من األم��راض ومكافحتها 
https://covid19.cdc.gov.sa/wp-content/ :بالمملك��ة العربي��ة الس��عودية
uploads/2020/04/AR_Revised-COVID19-Guidelines-WMB-

.April092020-2.pdf
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احملتويات

50 ........................................................................... م�ة لم�ةد ا

55............................................... ل�فح�ش �ة ا ا رد
 �فم�ف

ل�ةمه�ةد: �ةعر�ة�ف ا

65 ........................................ �ة ا د ا لع�ف ف ا
ك�ةد ل�فع�

أ
ل�ةا ول: ا

ل�أ لم�فح�ش ا ا

65 ............................................... �ة �ف �ف لوا �ة ا ا د ا لع�ف ول: ا
ل�أ لمطل�ف ا ا

65 .......................................... ا ء كورو�ف م�ف و�فا ف
و�ف�ة ر

ل�ة ل�: ا و
ل�أ ل�ة ا

أ
لمسا ا

68 .............................. ا ء كورو�ف م�ف و�فا ف
لله ر ا �ف �ف

لطف �ة�ة: �س�ف ا
�ف ل�شا ل�ة ا

أ
لمسا ا

ا.......................................... 69 ء كورو�ف م�ف و�فا ف
ر ر ل��ف ل�ش�ة: ا ل�شا ل�ة ا

أ
لمسا ا

70 ............................................ �ة لمس�ةح�ف �ة ا ا د ا لع�ف : ا �ة
�ف ل�شا لمطل�ف ا ا

ا..... 70 ء كورو�ف م�ف و�فا ف
رع�ة�ة ر

ل��ش �ة ا ا ل�ةح��ة�ف ر وا دفكا
ل�أ �ة� وا ل�ةس�ف ل�: ا و

ل�أ ل�ة ا
أ
لمسا ا

ء.................... 72 لو�فا م�ف ا ف
  ر

�ف�ة
ل�ف �ة عل� ا ل�لا �ة�ة: ا

�ف ل�شا ل�ة ا
أ
لمسا ا

74 ....................................... ا ء كورو�ف م�ف و�فا ف
�ة ر

ة
� ل�د ل�ش�ة: ا ل�شا ل�ة ا

أ
لمسا ا

76 ............................... ا ء كورو�ف ع و�فا
ف
ل ر� �ف

أ
�ةر م�ف ا ل�ةك�ف �فع�ة: ا لرا ل�ة ا

أ
لمسا ا

77 ........................................................ ر�ةع.
ل�ة��ش : ا �ة

�ف ل�شا لم�فح�ش ا ا

77 ........................................ ا ء كورو�ف ل و�فا �ف
�ة ل�أ ا د ا لع�ف ع م�ف ا ر

ما ��ش

77 ........................................ ا ء كورو�ف ع و�فا
ف
ء �فر� عا لد ل�: ا و

ل�أ ل�ة ا
أ
لمسا ا

81 .............................. ا ء كورو�ف ع و�فا
ف
ل ر� �ف

أ
و�ة م�ف ا

ل�ة�ف �ة�ة: ا
�ف ل�شا ل�ة ا

أ
لمسا ا

83 .............................. ا ء كورو�ف ع و�فا
ف
ل ر� �ف

أ
�ة م�ف ا ل�لا ل�ش�ة: ا ل�شا ل�ة ا

أ
لمسا ا

88 ................................ ا ء كورو�ف م�ف و�فا ف
�ة ر لرفكا �ةل ا �فع�ة: �ةعحف لرا ل�ة ا

أ
لمسا ا

91 ........................... ا  ء كورو�ف ع و�فا
ف
ل ر� �ف

أ
م م�ف ا ل��ةا مس�ة: ا ا لحف ل�ة ا

أ
لمسا ا

�ة�ةر......................................................... 93
ل�ةعف : ا ل�ش ل�شا لم�فح�ش ا ا

�ة............................................... 93 د ا لع�ف �ة�ةر ه�ة�أ�ة ا
ول: �ةعف

ل�أ لمطل�ف ا ا

93 ............................. ا ء كورو�ف م�ف و�فا ف
�ف ر ا

دف
ل�أ �ة ا �ة�ةر ص�ةعف

ل�: �ةعف و
ل�أ ل�ة ا

أ
لمسا ا

96 .................... ا ء كورو�ف م�ف و�فا ف
ع�ة ر ما لحف �ة ا �ة صلا

ص �ف را
ل�ة �ة�ة: ا

�ف ل�شا ل�ة ا
أ
لمسا ا
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98 ............... ا ء كورو�ف م�ف و�فا ف
� ر �ف

ف
� لم�ة�ة ود �ة�ف ا

ك�ف
ة
س�ةل و� ل�ش�ة: �ةعف ل�شا ل�ة ا

أ
لمسا ا

د.......................................... 104 لم�ةع�ف �ة ه�ة�أ�ة ا
�ة�ةر �ف

: �ةعف �ة
�ف ل�شا لمطل�ف ا ا

ا............................. 104 ء كورو�ف م�ف و�فا ف
�ة ر ل�لا �ة ا

�ة�ف �ف
ف
ر ا ل�ة�ف م�ة وا لكما س ا ل�ف

�ة......................................... 107 د ا لع�ف �ة �كم ا
�ة�ةر �ف

: �ةعف ل�ش ل�شا لمطل�ف ا ا

107 ......................................................... ا ء كورو�ف م�ف و�فا ف
لوص�ة�ة ر ا

109 ........................................................ وط
لس�ة �فع: ا لرا لم�فح�ش ا ا

110 ........................................ . �ة ا د ا لع�ف ف ا
وط �فع�

ول: س�ة
ل�أ لمطل�ف ا ا

110 .................... ا ء كورو�ف م�ف و�فا ف
مع�ة ر لحف ع�ة وا ما لحف وط ا

ل�: س�ة و
ل�أ ل�ة ا

أ
لمسا ا

116 ................ ا ف كورو�ف
�ف �فمرص لم�ا ة ا

�ة ��
م �ف ل��ةا وط ا

�ة�ة: س�ة
�ف ل�شا ل�ة ا

أ
لمسا ا

117 ..... ا ء كورو�ف م�ف و�فا ف
�ف�ة�ة ر لمعا �ةل وا �ف

ل�ة�ة ح�ة وا
ف
� لم�ا وط ا

ل�ش�ة: س�ة ل�شا ل�ة ا
أ
لمسا ا

122 ...................... ا ء كورو�ف م�ف و�فا ف
ف ر

لمر�ة� �ة ا د وط ع�ةا
�فع�ة: س�ة لرا ل�ة ا

أ
لمسا ا

124 .................................. �ة ا د ا لع�ف ف ا
روط �فع�

وط ��ش
: س�ة �ة

�ف ل�شا لمطل�ف ا ا

م�ف  ف
ر ء  ا ط�ف

ل�أ ا ة 
�� �ة 

�ف �ة  لل�لا �ة  ل�فس�ف �فا ر�ة  لطها ا وط 
س�ة ل�:  و

ل�أ ا ل�ة 
أ
لمسا ا

 

124 ....................................................................... ا ء كورو�ف و�فا
ا............. 127 ء كورو�ف م�ف و�فا ف

لع�ةد ر �ة ا �ة صلا
ع�ة �ف ما لحف وط ا

�ة�ة: س�ة
�ف ل�شا ل�ة ا

أ
لمسا ا

132 .......................... لعمر�ة لح�ف وا �ة ا
ع�ة �ف ل�س�ةطا وط ا

ل�ش�ة: س�ة ل�شا ل�ة ا
أ
لمسا ا

137 .......................................................................... �ةم�ة ا لحف ا

ع.......................................................................... 139 �ف لمرا ا


