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مقدمة

ل إليهم على أعلى  الحمد هلل رب العالمين، امتنَّ علينا برسوٍل أمين فبلَّغ للناس ما ُنزِّ
درجات التبليغ وأوضح معاين التبيين؛ فكان أول الموقِّعيَن عن رب العالمين، صلى اهلل 
عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم برحمٍة وإحساٍن وسلك سبيلهم بخضوع 

وإذعان، واهتدى هبديهم وارتسم طريقهم إلى يوم الدين، وبعُد...
فمع ظهور في��روس كورونا المس��تجد )COVID-19( واجتياح��ه بلدان العالم: 
توال��ت األحداث، وتولدت اإلش��كاالت، وتدافع��ت القضايا؛ حيث أدى انتش��ار هذا 
الفي��روس الوبائي إلى تغيير جذريٍّ يف طرق التعامل البش��ري عل��ى كافة مناحي الحياة 
ومس��توياهتا وأنماطه��ا؛ خاصة فيما واكب ذلك الوباء من إجراءات احرتازية ووس��ائل 
وقائية فرضتها قواعد المجاهبة العالمية للقضاء على هذا الفيروس والحد من انتشاره، 
وم��ا ترت��ب على ذلك من آثار ونتائ��ج، مما أوقع على حاملي ل��واء االجتهاد الجماعي 
-م��ن مجام��ع فقهي��ة ومؤسس��ات إفتائية- ع��بَء التص��دي لدراس��ة ما نت��ج عن هذه 



157

فتاوم دار اإلفتاء المصرية المتعلقة بفيرول كورونا المستجد 19-ىIاتف

الجائحة من ظروٍف ووقائع، لإلفصاح عن الحكم الشرعي فيها، إثباًتا لمرونة الشريعة 
اإلس��المية واحتوائها لألحداث المتعاقبة على مر العصور، وش��موليتها لحياة اإلنسان 

يف كافة أطواره، وظروفه وأحواله؛ الطبيعية واالضطرارية.
 ومن ضمن حاملي هذا اللواء من المؤسس��ات: دار اإلفتاء المصرية، بصفتها أعرق 
المؤسس��ات اإلفتائية يف العالم كله، وقد كان لها الس��بق يف التعام��ل مع هذه الجائحة؛ 
حي��ث اس��تطاعت -مع البدايات األولى لظه��ور وباء كورونا- أن ترص��د كل ما يتعلق 
هب��ذا الوباء من آثار، وأن تص��در الفتاوى الفقهية المؤصلة المتعلقة هبا، فس��جلت أول 
فتوى يف هذا الشأن بتاريخ: 10 فرباير 0)0)م، وكان ذلك عِقَب إعالن لجنة الطوارئ 
ُل طارئة صحية  التي عقدهتا منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا المس��تجد ُيشكِّ
عامة ذات قلٍق دولي)1(، وقبل يوٍم من إطالق منظمة الصحة العالمية على هذا الفيروس 
اس��م: )COVID-19( بش��كل رس��مي، وقبل أربعة أيام من إعالن أول حالة إيجابية 

مصابة هبذا الفيروس بمصر))(.
ثم توالت الفتاوى بعد ذلك حس��ب المجريات واألحداث، إلى أن تجاوزت المائة 
فت��وى حول هذا الموضوع -فيما اطلعت عليه حت��ى تاريخ البحث-، وقد جاءت هذه 
الفتاوى مشتملًة على التوصيف ألداء العبادات، والتأصيل لمشروعية اتخاذ اإلجراءات، 
والتفصي��ل لكيفية التعامل م��ع األزمات، متناولًة جل الجوانب التي يمكن أن تتأثر هبذا 
الوب��اء؛ بدًءا من الموق��ف الَعَقدي، إلى الجان��ب الروحي، إلى األداء الش��عائري، إلى 
التناول الفقهي، إلى السلوك األخالقي، إلى الِحراك االجتماعي، إلى التفاعل الوطني، 
إل��ى االلتزام القانوين، إلى غير ذلك مما يحيط هبذه الجائحة من أحوال وظروف، على 

مستوى األفراد والمجتمعات؛ بل على مستوى الدول واألوطان.
وبالنظ��ر اإلجمال��ي إل��ى م��ا أنتجته ال��دار من فت��اوى َنِجُد أهن��ا وإن كان��ت متنوعة 
الموضوع��ات ومتع��ددة المس��ائل إالَّ أهنا امتازت بالرتابط والتناس��ق فيم��ا بينها، حتى 

.)www.who.int/ar( الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية )1(
))( نف��س الموق��ع، حيث ُأطلَِقت هذه التس��مية ي��وم 11 فرباي��ر 0)0)م، وُأعلِنَت أول حالة إيجابي��ة لمرض كورونا 

المستجد يف مصر بتاريخ 14 فرباير 0)0)م، كما سيأيت.
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إنن��ا إذا ضممن��ا الفتاوى المتش��اهبة إلى بعضه��ا البعض وأدرجناها تح��ت موضوعاهتا 
ووضعناه��ا متسلس��لة يف قالٍب واحٍد، وجدناها تتماش��ى مع التبوي��ب الصناعي لكتب 
الفقه والعلوم الش��رعية من ناحية، وتتس��ق مع التقس��يمات المنهجية للعلوم اإلنس��انية 

واالجتماعية من ناحية أخرى.
فهن��اك فت��اوى تتعل��ق بالمداخ��ل التمهيدي��ة والمعاين األولي��ة يف التعام��ل مع هذه 
الجائحة: من التعريف بوباء كورونا وأثره على الواقع، وكيفية تعامل الش��رع الش��ريف 
م��ع العدوى، وبي��ان أخالقي��ات التعامل يف األزم��ات، وتقييد بعض مظاه��ر العبادات 

لضرورة النوازل والجوائح، ونحو ذلك.
وهناك فتاوى تتعلق بالتدابير الوقائية واألس��اليب االحرتازية يف التعامل مع األوبئة: 
م��ن أح��كام التداوي، وتقدي��ر دور األطباء يف مواجه��ة الوباء، واالح��رتاز من المعانقة 
والمصافح��ة، والنه��ي ع��ن الدخول أو الخ��روج إلى األرض الذي انتش��ر هب��ا الوباء، 

وغير ذلك.
وفتاوى تتعلق باآلثار الدينية واألحكام الفقهية: وهذه الفتاوى قد َحَوت يف مجملها 
أبواب قس��م العبادات يف الفقه اإلس��المي؛ من أح��كام الطهارة، والص��الة، والجنائز، 

والصيام، والزكاة، والحج والعمرة، والذكر والدعاء، ونحو ذلك.
وهن��اك فت��اوى تتعلق بالمخالف��ات والمحاذير الش��رعية: من االجتم��اع للدعاء يف 
أزمنة الوباء، واالمتناع عن دفن موتى كورونا، واحتكار سلع التطهير وأدوات التعقيم، 
واإلص��رار على إقامة الجماعات رغم قرار إيقافها بس��بب كورونا، وإقامة الُجَمِع أمام 
ي  المس��اجد ويف الس��احات، ويف البيوت مع األهل، وعلى أسطح المنازل، وأيًضا تخفِّ
به من الح�ج��ر الصحي، وتعم��ده حضور الجماع��ات ومخالطة  مري��ض كورون��ا وهترُّ

الناس، إلى غير ذلك.
وفتاوى تتعلق بالضوابط المجتمعية واللوائح القانونية يف التعايش مع وباء كورونا: 
م��ن البيع لبالزما الدم، أو التربع هبا، واإللزام بلب��س الكمامة، وتوقيع الغرامة على من 
ال يلبس��ها، ومنع من لم يرتدها من المس��جد، وأيًضا نش��ر الوصفات العالجية من غير 

المتخصصين، وتزوير الشهادات الطبية لبيع البالزما، ونحو ذلك.
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وق��د اتََّس��َمت هذه الفت��اوى بالمنهجية المنضبط��ة لإلفتاء، وأهنا مع مس��ايرهتا لهذه 
األح��داث تغيَّت تجدي��د الخطاب الديني ومعالجة فوضى الفت��اوى؛ فربَعت يف إظهار 
مراح��ل الفت��وى األربع الُمقررة يف عال��م الفتوى لدى المعتمد من المؤسس��ات -من: 
قت يف الجوانب اللغوية  )التصوي��ر، والتكييف، والحكم، واإلفت��اء أو التنزيل(-، وتعمَّ
المؤث��رة يف تحقيق المناطات، وأبرزت النصوص الش��رعية واآلراء الفقهية يف كثير من 
االجته��ادات؛ ناظرًة يف كل ذلك إلى فق��ه المصالح واعتبار المآالت، قاصدًة تحقيق ما 
جاء الش��رع بالحفاظ عليه من المقاصد والكليات، مؤصلًة لكثير من المبادئ الشرعية 
والضواب��ط الفقهية يف الن��وازل والملمات، راعيًة للنموذج المعريف اإلس��المي )الرؤية 
الكلي��ة( يف التدين واالعتقادات، ُمظِهرًة الفرق بين فقه االعتياد وفقه الضرورة يف أزمنة 

األوبئة وأوقات اآلفات.
ُث��مَّ م��ن وراء ذلك وم��ن خالل هذا البحث نح��اول إلقاء الضوء عل��ى هذه الفتاوى 
بشيء من الدراسة والتحليل؛ إلبراز جوانبها ومراحلها ومداخلها، وإظهار ما استندت 
علي��ه من مناهج وقواعد، وما أحدثت��ه من آثار ونتائج، وما قابلته من تحدياٍت وعوائق، 
وذل��ك للتأكي��د على ض��رورة قصر االجته��اد يف تلك الن��وازل على المجام��ع الفقهية 
والمؤسس��ات اإلفتائية وما ينبثق عنها من مؤتمرات أو ندوات أو مجالس أو فاعليات؛ 
نظ��ًرا لإلمكانيات الكبي��رة المتوفرة لتلك المؤسس��ات، وقدراهت��ا الضخمة من خالل 
م��ا تملكه من خربات ومعارف وآلي��ات، إلحياء االجتهاِد الفقه��ي لمواكبِة العصِر وما 

ات. يجري فيه من أحداث ومستجدات، وما يطرأ له من نوازل وُملِمَّ
م��ن ه��ذا المنطلق ج��اء االهتمام بكتاب��ة هذا البحث ال��ذي هو بعن��وان »فتاوى دار 
اإلفتاء المصرية المتعلقة بفيروس كورونا المس��تجد )COVID-19(: دراسة وصفية 
مة،  تحليلي��ة«، وال��ذي ج��اء بتوفي��ق اهلل تعالى، وف��ق خطة منهجية مش��تملة عل��ى ُمقدِّ

ومبحثين، وخاتمة، وفهرس للمحتويات.
وبياهنا كما يلي:

مة: وتشمل أهمية الموضوع وخطة البحث. الُمقدِّ
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المبحث األول: الضوابط المنهجية للفتاوى، وأبرز تطبيقاتها.
واشتمل على خمسة مطالب:

المطلب األول: التصوير الدقيق لوباء كورونا المست�جد.
المطلب الثاين: التدقيق اللغوي وأثره يف تحقيق المناطات.

المطلب الثالث: التطبيق اإلفتائي للقواعد الفقهية والمقاصدية.
المطلب الرابع: االستفادة من فتاوى واجتهادات األئمة السابقين.

المطلب الخامس: االسرتداد التاريخي لألحداث، والنوازل المشاهبة.
المبحث الثاين: أهم اآلثار والنتائج التي أحدثتها الفتاوى.

واشتمل على خمسة مطالب:
المطلب األول: إظهار منهج الشريعة يف التعامل مع العدوى.

المطلب الثاين: إبراز الجوانب العَقدية والروحية عند حلول األوبئة.
المطلب الثالث: تصحيح المفاهيم المغلوطة التي أثارهتا الفتاوى المتطرفة.

المطلب الرابع: توضيح الدوائر المتقاطعة بين العلوم الكونية والعلوم الشرعية.
المطل��ب الخام��س: إظه��ار المَه��ام المجتمعي��ة الت��ي يج��ب القي��ام هب��ا لمجاهبة 

وباء كورونا.
وس��وف يع��رض لن��ا يف ثنايا البح��ث مس��ائل ونماذج م��ن فت��اوى دار اإلفتاء محل 

الدراسة، نسوقها يف أواهنا ونضعها يف مكاهنا بإذن اهلل تعالى.
والخاتمة: وقد ذكرُت فيها أهمَّ النتائج التي توصل إليها البحث. 

ونسأل اهلل سبحانه أن يوالينا بالتوفيق والعناية، والصواب والهداية، وأن يجعل هذا 
العم��ل خالًص��ا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به حس��ن األدب واللين، وصلى اهلل وس��لم 
وبارك على س��يدنا محمد إمام المرس��لين وسيد األولين واآلخرين، وعلى آله وصحبه 
والتابعي��ن، ورضي اهلل عن والدينا ومش��ايخنا ذوي النصح األمِين، واإلرش��اد الُمبين، 

والحمد هلل رب العالمين.



161

فتاوم دار اإلفتاء المصرية المتعلقة بفيرول كورونا المستجد 19-ىIاتف

	املبحث األول: 
الضوابط املنهجية للفتاوى، وأبرز تطبيقاتها

ول: 
ل�أ لمطل�ب ا  ا

د لمس�ةـحب ا ا ء كورو�ب ة لو�با
�ة�

ة
� لد ل�ةصو�ةر ا ا

تصوي��ر الوقائ��ع المس��تجدة وفهمها أمٌر الزٌم يف اس��تنباط األحكام الش��رعية، حتى 
يمكن إسقاط األحكام المناسبة عليها، فال يمكن إصدار األحكام عليها بدون تصويرها 
تصوي��ًرا دقيًق��ا، وقد تقرر يف مبادئ المعرفة اإلنس��انية أنَّ الحكم على الش��يء فرٌع عن 
ِرِه، وأنَّه ال ُبدَّ من إدراك المحكوم فيه إدراًكا يستوفيه، ومن هنا جاءت قضية الحدِّ  َتَصوُّ
عند المناطقة، وأن التصور عبارة عن حصول صورة الشيء يف الذهن، أو يف العقل على 
ح��د تعبير بعضه��م؛ حتى أطلقوا عليه »التصور العقلي«)1(، وهو أحد أقس��ام العلم؛ بل 
ه جماع��ة من العلماء اللبِنة األولى يف بناء العل��وم وتكوينها؛ فال تتم مبادئ علم من  ع��دَّ

العلوم إالَّ بانضباطه، وال تستقيم نتائجه إالَّ بصالحه.
وت��زداد أهمي��ة التصوي��ر يف الفتاوى كلم��ا تعلق واقعه ب��إدراك العل��وم التخصصية 

الدقيقة؛ كالعلوم الطبية، والعلوم اإلنسانية، ونحوها.
ولذلك كان ال بد من إدراك حقيقة هذا الوباء المستشري وتصويره التصوير الصحيح؛ 

حتى يساعد ذلك يف معرفة اآلثار المرتتبة عليه، واستنباط األحكام المتعلقة به.
:)COVID-19( تصوير وباء كورونا املستجد

الوقائ��ع المس��تجدة دائًم��ا ما تتس��م بالتعقي��د والرتكي��ب، وتتصف كذل��ك بكوهنا 
مجهول��ة يف رحم الغيب غالًبا، فقد يجهلها أهل االختصاص وغيرهم، وال ُتعرف غالًبا 
وال تكش��ف إال بمرور الوقت وبذل مزيد من الجهود والبحوث والدراسات، وقد ميَّز 
المفكرون يف قضية إدراك الواقع بين عوالم خمسة: )عاَلم األشياء، وعاَلم األشخاص، 

)1( انظ��ر: التعريف��ات، اإلم��ام الجرج��اين، )ص: 59(، دار الكت��ب العلمية، بي��روت، لبنان، ط1، 1983م، وش��رح 
مختصر الروضة، نجم الدين الطويف ))/ 0)( تحقيق: عبد اهلل عبد المحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 

ط1، 1987م.
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وعاَل��م األحداث، وعاَل��م األفكار، وعاَلم النظم(، وكل عاَلم منها له أس��اليبه وأدواته، 
ومناهج��ه ومكوناته، تحت��اج يف إدراكها إل��ى مراجعة المختصين واالط��الع على آراء 

ذوي الخربة هبا.
نَُه تحت هذه  وإذا أردن��ا أن ُن��دِرَج وباء كورونا المس��تجد )COVID-19( وُنس��كِّ
العوال��م نج��ده يدخل تح��ت عالم األح��داث، ذلك العال��م الذي يش��مل كل ما يدور 
حولن��ا من قضايا متش��عبة وأحداث متنوع��ة؛ فقد وضع هذا الوب��اُء العاَلَم تحت ضغٍط 
شديٍد، على مستوى األفراد والجماعات والدول والمؤسسات، وكان له آثاره الوخيمة 
وعواقب��ه األليمة يف مختلف مج��االت الحياة وُنُظم الحركة فيها؛ دينيًّا وسياس��يًّا وطبيًّا 
واقتصاديًّا واجتماعًيا.. فهو حدٌّ تاريخيٌّ فاصٌل، ونقطة زمنية فارقة، اختلف العالم معه 

ا كان قبله. عمَّ
وق��د عمدت فت��اوى دار اإلفتاء يف تعاملها م��ع هذا الحدث وتوصيف��ه إلى الرجوع 
أله��ل التخص��ص يف ه��ذا الش��أن؛ فرجع��ت إل��ى م��ا أقرت��ه منظم��ة الصح��ة العالمية 
)WHO(، وما توصلت إليه البحوث والدراس��ات الطبية؛ كالدليل الش��امل لفيروس 
 كورون��ا الص��ادر ع��ن اللجن��ة الوطني��ة الصيني��ة، والدراس��ات الت��ي نش��رهتا دوري��ة:
 )”NEJM “The New England( الطبي��ة؛ ابت��داًء من التعريف بفيروس كورونا 
المس��تجد، وسبب تس��ميته، وتحديد رتبة الفيروس��ات المنتمي إليها، وبيان خصائصه 
الجينية المغايرة لغيره من الفيروسات، وتحديد حجمه بين فيروسات الحمض النووي 
الريب��وزي )RNA(، وم��روًرا ببي��ان أع��راض هذا الفي��روس الوبائي الت��ي تظهر على 
المصاب؛ س��واء األع��راض البدائية لظهور المرض، أو أعراض الحاالت المتوس��طة، 

أو أعراض الحاالت المتأخرة، وانتهاًء بتوضيح سرعة انتشاره، وتحديد كيفية انتقاله.
وق��د توصَلت إل��ى أن فيروس كورونا المس��تجد هو أحد الفيروس��ات التاجيَّة التي 
يت بذلك ألهنا تتخذ شكل التاج عند فحصها  توجد على نطاق واس��ٍع يف الطبيعة، وُسمِّ
تحت المجهر اإللكرتوين، وأنه س��اللة جديدة من الفيروسات التاجية التي لم تكتشف 
يف البش��ر من قبل، وقد تم اكتش��افه بسبب حاالت االلتهاب الرئوي التي بدأت تظهر يف 
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مدينة ووهان الصينية يف آخر ديسمرب الماضي عام 019)م)1(، وقد أطلقت منظمة الصحة 
.)COVID-19( :العالمية يف 11 فرباير 0)0)م، على هذا الفيروس رسميًّا اسم

وبيَّن��ت الفت��وى يف تصويرها له��ذا الوباء أن الخصائ��ص الجينية لفي��روس كورونا 
 )SARS( :المستجد تختلف اختالًفا واضًحا عن الخصائص الجينية لكل من فيروسي
و)MERS(، وأنه ينتمي إلى رتبة الفيروسات الُعشيَّة، الفصيلة التاجيَّة )B(، وأن حجم 

.)RNA( جينيوم الفيروس هي األكرب بين فيروسات الحمض النووي الريبوزي
��عال،  ى، والسُّ وأن األعراض األكثر ش��يوًعا لفيروس كورونا المس��تجد هي: الُحمَّ
وضيق التنفس؛ حس��ب الموقع الطبي )MedicineNet(، تتعاىف منها أربعة أخماس 
حاالت اإلصابة، ويتدهور الُخمس منها إلى التهاب رئوي حاد، أو فشل كلوي، ويبلغ 

معدل الوفيات نحًوا من اثنين يف المائة؛ حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية.
بفي��روس  المصابي��ن  المرض��ى  ُثل��ث  أّن  إل��ى  الطبي��ة  األبح��اث  أش��ارت  وق��د 
اإلس��هال،  مث��ل؛  الهضم��ّي  الجه��از  أع��راض يف  لديه��م  تظه��ر  المس��تجد  كورون��ا 
 والغثي��ان، والتقي��ؤ، وأل��م البط��ن؛ حس��بما نش��ر عل��ى موق��ع »دلي��ل مي��رك الطب��ي« 

.The Merck Manuals (MSD(
وذك��رت أيًض��ا أن مراح��ل م��رض كورونا المس��تجد تتف��اوت حس��ب التمكن من 
الم��رض؛ فتبدأ بأعراض خفيفة تش��به ن��زالت الربد العادي��ة؛ كارتفاع الح��رارة، وآالم 
الحلق، والس��عال الجاف، والرش��ح، وأن هذه المرحلة ال تمثل خطورة يف األغلب إالَّ 
على كبار الس��ن؛ حين تقل المناعة، فتضعف مقاومة الجس��م للم��رض، وربما حصل 

اإلسهال والغثيان.
فإذا تطورت الحالة: ازداد ألم الحلق، وارتفعت الحرارة، وظهر الصداع واإلسهال، 
ثم تظهر أعراض الحمى والس��عال بش��كل أكرب، مع جفاف الحلق، واشتداد ألم الحلق 
عند تناول الطعام، وانتشار الضعف يف الجسم وآالم المفاصل. ثم تزداد درجة الحرارة 
ويكون الس��عال جافًّا، ويزداد الش��عور باإلرهاق والغثي��ان واالرتعاش وضيق التنفس، 

وتزداد آالم األطراف، ويزداد القيء.
.)www.who.int/ar( الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية )1(
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ف��إذا وصلت الح��رارة إلى 38 درجة مئوية اش��تد الس��عال، وبدأ البلغ��م يف التكون 
وتضاعف��ت أعراض الم��رض، حتى يصل األمر إل��ى صعوبة التنفس الش��ديدة، وثقل 
الص��در، وازدي��اد اآلالم، وربما وصل األمر بعد ذلك إل��ى االنخفاض الكبير يف ضغط 
ال��دم، أو الس��كتة الدماغية، أو أزمات القلب أو االلتهاب الرئ��وي الحاد، وهذه الحالة 

تحتاج دائما إلى وجود األكسجين.
ثم تعرضت الفتاوى إلى ما أفادته منظمة الصحة العالمية على موقعها الرس��مي من 
أن فيروس كورونا المس��تجد ينتش��ر بس��رعة فائقة عن طريق العدوى بين األشخاص، 
ل بالفيروس  سواء عن طريق الجهاز التنفسي والرذاذ المتناثر من األنف أو الفم المحمَّ
عند السعال أو العطس أو الكالم، أو عن طريق المخالطة ومالمسة المرضى واألسطح 
المحيط��ة هبم دون اتخ��اذ تدابير الوقاية والنظافة، ثم مالمس��ة الي��د الملوثة بالفيروس 

لتجويف الفم أو األنف أو العين أو غيرها من األغشية المخاطية.
وأن��ه يمكن التع��رض للعدوى عن طريق الهواء الج��وي المحيط بالمريض؛ وذلك 
عن��د التع��رض لفرتات طويلة إل��ى هواء جوي برتكيز ع��اٍل يف بيئة مغلقة؛ حيث ينتش��ر 
ال��رذاذ الخارج من المري��ض ويظل عالًقا يف الهواء على هيئ��ة تبعثرات غروية، ولذلك 

يجب االبتعاد عن الشخص المريض بمسافة تزيد على مرت واحد )3 أقدام(.
ث��مَّ ذكرت أيًض��ا ما أفادت��ه الدراس��ات الطبية من إمكاني��ة نقل الع��دوى عن طريق 
أش��خاص ظهرت عليهم أعراض الفيروس الخفيفة، أو لم تظهر عليهم أعراضه أصاًل، 
وم��ا أفادته منظمة الصحة العالمية من أن مدة حضانة الجس��م لهذا الفيروس تصل إلى 
14 يوًما، يكون اإلنسان خاللها حاماًل للفيروس ومصدًرا النتقاله لآلخرين، وأن هناك 
دراس��ة مس��تخلصة من )) بحًثا طبيًّا توصلت إلى أن مدة بقاء الفيروس على األسطح 

ر باستمرار تصل إلى 9 أيام. التي ال ُتَطهَّ
:)COVID-19( حتقيق املناط حول وبائيَّة فريوس كورونا املستجد

بين��ت الفت��اوى م��ا أفادته منظم��ة الصح��ة العالمية م��ن أن عدوى في��روس كورونا 
المستجد أثَّرت يف ارتفاع أعداد اإلصابات وتضاعف حاالت الوفيات، حتى استوجب 

ذلك إعالن حالة الطوارئ الصحية العالمية، باعتبار هذا الفيروس وباًء عالميًّا.
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قت مناط ذلك من خالل تقريرها أن فيروس »كورونا« المستجد مرض عمَّ  وقد حقَّ
الكثي��ر من الناس، وأنه بذلك ُيَمثُِّل مرًضا وبائيًّا أش��به بالطاع��ون؛ فالوباء: هو المرض 
العام يف جهة من الجهات دون غيرها، المخالف للمعتاد من األمراض يف سائر األوقات.
وأن الطاعون: هو المرض العام، والوباء الذي يفس��د له الهواء، فتفس��د به األمزجة 
واألب��دان؛ ولذلك ش��اَبَه الوب��اُء الطاعوَن من ه��ذه الجهة، وأخذ حكمه عن��د كثير من 

المحققين.
واستش��هدت عل��ى ذلك ب��كالم العلماء وأه��ل اللغة م��ن أن الطاع��ون على وزن: 
فاع��ول، من الطعن، غي��ر أنه ُعِدَل عن أصل��ه وُوضَع داالًّ على الموت العام المس��مى 
بالوباء)1(، وإنما س��مي طاعوًنا: لعموم مصابه وسرعة قتله، فيدخل فيه مثُله مما يصلح 
اللف��ُظ ل��ه))(، فيدخل بذلك تحت الطاع��ون ما كان يف معناه من اآلي��ات المخوفة، وما 
يكثر منه الموت؛ كالس��عال، والري��ح، ونحو ذلك، فقد وضعوه عل��ى هذا الوزن ليدل 

على الموت العام)3(.
وإذا نظرن��ا للفتاوى من هذا الموضوع نج��د أن هذا التحقيق لوبائية فيروس كورونا 

ين: واستفحال شره، قد ظهر أثره يف جانبين مهمَّ
قت  الجان��ب األول: دخول المتوىف بفيروس كورونا تحت معنى الش��هادة، وقد حقَّ

الفتاوى ذلك من خمس جهات:
ة أَلِمه، والتي جعلها العلماء  األولى: تفاقم أمر فيروس كورونا واستفحال شره وِشدَّ

علَة أجر الشهادة يف الِخصال المنصوص عليها يف األحاديث النبوية.
الثانية: أن فيروس كورونا المستجد يدخل يف المعنى اللغوي العام لبعض األمراض 
المنصوص عليها يف أس��باب الشهادة؛ كالمبطون، وهو عند جماعة من المحققين: هو 

الذي يشتكي بطنه مطلًقا.

)1( عمدة القاري ، ط. دار إحياء الرتاث العربي، )16/ 58(.
))( المصدر السابق )14/ 9)1(.
)3( المصدر السابق )1)/ 56)(.
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الثالث��ة: أن هن��اك أمراًض��ا جعله��ا الش��رع س��بًبا يف الش��هادة إذا مات هبا اإلنس��ان؛ 
��ل، وهذا الفيروس الوبائي ش��امل ألعراضهم��ا وزائد عليهما بأعراض  كالحمى، والسُّ

أخرى ومضاعفات أشد.
الرابعة: أنَّ أحاديث الشهادة إنما نصت على األمراض التي كانت معروفة على عهد 
النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم، ولم تأت لتخصيصها بثواب الش��هادة بذاهتا، بقدر ما 
ج��اءت منبهًة على م��ا يف معناها من األمراض التي قد تحدث يف الناس جياًل بعد جيل، 
وه��ذا المرض ل��م يكن معروًف��ا بخصوصه وقتها، لكنه مش��ارك يف األع��راض لبعض 
األمراض المس��ببة للش��هادة؛ كذات الجن��ب؛ فإهنا: ورم حار يف نواح��ي الصدر، ومن 
أعراضه: حمى حارة، والس��عال، وضيق النفس، والوجع الناخس؛ كما قال العلماء)1(، 

وهي نفس األعراض األكثر شيوًعا لفيروس كورونا المستجد.
الخامس��ة: أن الموت بس��بب فيروس كورونا يدخل تحت اسم الطاعون؛ فإن معنى 

الطاعون -كما ذكرنا- عند كثير من المحققين وأهل اللغة: المرض والوباء العام.
الجان��ب الثاين: التنصيص على أن الصابر على ه��ذا الفيروس الوبائي وهو يعلم أنه 
ال يصيبه إال ما كتب اهلل تعالى له، مسلًما إليه أمره، راضًيا بقضائه وقدره: له أجر شهيد؛ 
ُه َكاَن َعَذاًبا َيبَعُثُه اهللُ  عماًل بما ورد عن رس��ول اهلل  يف ش��أن الطاعون: ))َأنَّ
َعَلى َمن َيَش��اُء، َفَجَعَل��ُه اهللُ َرحَمًة لِلُمؤِمنِيَن، َفَليَس ِمن َعبٍد َيَق��ُع الطَّاُعوُن، َفَيمُكُث فِي 
ِهيِد(())(، وأخًذا  ُه َلن ُيِصيَبُه إاِلَّ َما َكَتَب اهللُ َلُه، إاِلَّ َكاَن َلُه ِمثُل َأجرِ الشَّ َبَلِدِه َصابًِرا، َيعَلُم َأنَّ
بكالم العلماء من أن العبد إذا صرب على الوباء وثبت ورضي به: فله أجُر ش��هيٍد وإن لم 

يمت هبذا الوباء أو يف زمنه؛ ألن فضل اهلل تعالى واسع، ونية المرء أبلغ من عمله.
وقد بينت الفتاوى أيًضا تحقيق أجر ذلك لمن اتصف به على ثالث صور:

األولى: من وقع به الطاعون فمات به أو بسببه.
الثانية: من وق�ع به الط���اعون ولم يمت به يف زم�نه.

)1( لمعات التنقيح يف شرح مشكاة المصابيح، العالمة الدهلوي )4/ 41، ط. دار النوادر(.
))( أخرجه اإلمام البخاري يف »صحيحه«.
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الثالثة: من لم يقع به أصاًل ومات بغيره، عاجال أو آجاًل.
أث��ر التدقيق يف تصوي��ر واقع وباء كورونا المس��تجد على الفت��اوى؛ )فتاوى الصيام 

نموذًجا()1(:
ظهر أثر التصوير الدقيق لوباء كورونا المستجد يف فتاوى الدار ظهوًرا بيِّنًا، وأحدث 
ذلك األثر االرتياح بين الُمستفتين وقطع االضطراب الناتج عن تضارب اآلراء من غير 

المتخصصين.
والنموذج الذي نسوقه يف ذلك: فتاوى الصيام؛ حيث حسمت هذه الفتاوى األمر يف 
مس��ألة الصيام وقت وباء كورونا المستجد، وبينت مدى تأثير الصيام على ظهور بعض 

أعراض الفيروس.
فق��د ُعِقَد لهذا الصدد اللجان العلمية الطبية، والتي ضمت مجموعة من كبار علماء 
الط��ب يف مص��ر، وَحَوت جميع التخصص��ات الطبية والعلمية المختلف��ة المتعلقة هبذا 
الفيروس الوبائي وآثاره، وبعد النقاش��ات العلمية والمداوالت البحثية خلصت اللجنة 

إلى ما يلي:
- أنه ال يوجد أي تأثير سلبي للصوم يف حالة الوباء الراهنة على األشخاص العاديين.
- أن ع��دم ش��رب الم��اء أو تناول األغذي��ة لمدة النه��ار ال يزيد من احتمال انتش��ار 
العدوى؛ إذا التزم الش��خص بارتداء وس��ائل الوقاي��ة الالزمة، واهت��م بالتعقيم بصورة 

دائمة.
- أن��ه يمك��ن االعتناء بالش��راب واألغذية يف رمض��ان لياًل بعد اإلفط��ار، ويكفي يف 

النهار: المضمضة أو االغتسال أو نحوهما، مما ال يوجب اإلفطار.

)1( أصدرت دار اإلفتاء يف هذا الش��أن أكثر من س��بع فتاوى مس��جلة يف أرشيف وس��جالت الدار: فهناك فتوى »حكم 
إفطار األصحاء يف رمضان للوقاية من كورونا« مسجلة برقم: 134 لسنة 0)0)م، وفتوى »حكم إفطار عموم المرضى 
يف رمض��ان مع تفش��ي الوباء« برقم: 113 لس��نة 0)0)م، وفتوى »حكم إفطار أصحاب األم��راض المزمنة يف ظروف 
الوب��اء« برق��م: 137 لس��نة 0)0)م، وفتوى »حك��م إفطار المصابي��ن بعدوى كورون��ا يف رمضان« برقم: 136 لس��نة 
0)0)م، وفت��وى »حك��م إفطار الطاقم المباش��ر لعالج المصابين من أطب��اء وممرضين« برقم: 150 لس��نة 0)0)م، 

وفتوى »حكم إفطار الحامل والمرضع يف ظروف الوباء يف شهر رمضان« برقم: 168 لسنة 0)0)م.
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- أن الفي��روس ق��د يدخل للجي��وب األنفية كم��ا يدخل للحلق، وذلك يس��توجب 
ارتداء الكمامات والقفازات وعدم لمس الوجه أو العينين؛ خاصة لمن اضطر للخروج 

والتعامل مع الناس.
- التأكيد على أهمية الصيام يف تقوية الجهاز المناعي لإلنسان، وأن له دوًرا كبيًرا يف 
وقايته من األمراض واألوبئة، مع التنويه يف ذلك لألبحاث العلمية والدراس��ات الطبية 

الكثيرة يف شتى المجاالت الحيوية.
ث��م خُلَصت الفتاوى بعد ذل��ك إلى أن أهم ما يحتاج إليه اإلنس��ان يف ظروف الوباء 
وع��دواه -باتفاق األطب��اء والمتخصصين-: هو تقوية الجهاز المناعي للجس��م؛ حتى 

يكون قادًرا على مجاهبة األخطار، ومقاومة األعراض واألمراض.
ويف سبيل ذلك: نجد أن الفتوى رجعت إلى ما أجرته األبحاث المعملية والتجارب 
الطبي��ة يف الس��نوات األخي��رة وعلى مدى أكثر من عش��رين عاًما مض��ت، إلثبات األثر 
الكبير ألنظمة الصيام المتقطع لإلنس��ان والحيوان، يف تقوية الجهاز المناعي، وتس��ببها 

المباشر يف تجديد خالياه.
كالدراس��ة الطبي��ة التطبيقي��ة التي صدرت ع��ام 014)م بجامعة جن��وب كاليفورنيا 
 Fasting:« »بأمريكا، بعنوان »الصيام: التقنيات الجزيئية، والتطبيقات الطبية )USC(
Molecular Mechanisms and Clinical Applications«، وقد ُنِشَرت يف 

.»The New England Journal of Medicine« مجلة
 University« والدراس��ة الطبية الصادرة عام 018)م بجامعة )إلينوي( ش��يكاغو
 Nutrition and Healthy« والت��ي ُنِش��َرت يف مجل��ة »of Illinois Chicago
Aging« بعنوان: »آثار التغذية المقيدة لمدة 8 ساعات على وزن الجسم وعوامل خطر 
 Effects of« »اإلصابة باألمراض االس��تقالبية لدى البالغين الُبَدناء: دراس��ة تجريبية
 8-hour time restricted feeding on body weight and metabolic

.»disease risk factors in obese adults: A pilot study
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 Johns Hopkins« والدراس��ة البحثية الطبية الصادرة من ج���امعة جونز هوبكنز
University« يف بالتيم��ور، بوالية ماريالند، بالواليات المتحدة األمريكية، ُنِش��َرت 
بتاريخ: 6)/ )1/ 019)م، بعنوان: »آثار الصيام المتقطع على الصحة والش��يخوخة 
 Effects of Intermittent Fasting on Health, Aging,« والم��رض« 
 The New England Journal of« وُنِش��َر ذل��ك يف مجل��ة ،»and Disease

.»Medicine
كم��ا بين��ت الفت��اوى أن المعل��وم تاريخيًّا وعلميًّ��ا أن الصوم )بمعن��ى: االمتناع عن 
الطعام أو الشراب أو كليهما؛ ألغراض صحية أو دينية أو أخالقية؛ بشكل تامٍّ أو جزئيٍّ 
أو طويٍل أو قصيٍر أو متقطٍع( قد دعا إليه األطباء ومارسوه من العصور القديمة يف جميع 
أنحاء العالم إلى اآلن، وفرضته أكثر األديان، واستخدم للعالج منذ القرن الخامس قبل 
الميالد على األقل؛ عندما أوصى الطبيب اليوناين أبقراط بعض المرضى باالمتناع عن 
الطعام أو الشراب، وأدرك هؤالء األطباء أن الصوم جزء طبيعي مهم من عملية الشفاء.
وأن��ه قد ب��دأ فهم اآلثار الفس��يولوجية )وظائف األعضاء( للص��وم يف الجزء األخير 
من القرن التاس��ع عش��ر، عندما أجريت بعض الدراس��ات المنظم��ة األولى للصيام يف 

الحيوانات والبشر.
وأنه يف القرن العش��رين، ومع ازدياد المعرفة بالمتطلبات الغذائية لجس��م اإلنس��ان، 
اس��ُتخِدَم الصيام وقايًة وعالًجا لألمراض؛ وفًقا لم��ا قررته »دائرة المعارف الربيطانية« 

»Encyclopædia Britannica« على موقعها اإللكرتوين.
َقت مناط الخوف بما يغلب على الظن حصول المرض  كما نجد أن الفتوى أيًضا حقَّ

حالة الصي���ام، وحررت ضوابط المذاهب الفقهية يف ذلك:
فبينت أن الضابط عند الس��ادة الحنفية: أن يصل الخوف إلى مستوى الظن الغالب، 
واشرتطوا يف ذلك التجربَة السابقَة، أو األمارَة الواضحَة، أو إخبار الطبيب المتخصص 

الحاذق:
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ا  قال العالمة ابن نجيم الحنفي يف ش��رحه "النهر الفائق")1(: ")لمن خاف( خوًفا قويًّ
ارتقى إلى غلبة الظن )زيادَة المرض( أو امتداَده، أو إبطاَء الُبرء، أو فساَد العضو، بأمارٍة، 

أو تجربٍة، أو إخباِر طبيٍب حاذٍق مسلٍم غير ظاهر الفسق... 
ق��ال الش��ارح: والصحيح الذي يخش��ى المرض كالمريض، وال تنافِ��ي بينهما؛ ألن 

الخشية بمعنى غلبة الظن، بخالف مجرد الخوف" اه�.
والضابط عند الس��ادة المالكية: أنه ليس كل خوٍف من المرض يكون مبيًحا للفطر، 

وأن الصحيح لو شق عليه الصوم مشقًة محتَملًة لم يجز له اإلفطار:
ق��ال العالم��ة النف��راوي المالكي يف "الفواك��ه ال��دواين"))(: "قال خلي��ل عطًفا على 
الجائ��ز: )ولمرٍض خ��اف زيادَته أو تمادَيه، ووجب إن خاف هالًكا أو ش��ديَد أًذى(... 
وأم��ا الصحيح يلحقه المش��قُة بدوام صومه: فال يجوز ل��ه الفطر، إال لخوف الموت أو 

حدوث المرض على أحد قولين.
ز للفطر هو المس��تنُِد صاحُبه إلى ق��ول طبيٍب ثقة  تنبيه��ان؛ األول: الخ��وف المج��وِّ
ح��اذق، أو لتجرب��ٍة مِن نفس��ه، أو إلخب��اٍر ممن هو موافق ل��ه يف المزاج، كم��ا قالوه يف 

التيمم" اه�.
وأن الس��ادة الشافعية اش��رتطوا يف تحرير مناط الخوف المبيح للفطر إخبار الطبيب 

المسلم العدل:
رباَملِّسي الشافعي يف حاشيته على "هناية المحتاج")3( لإلمام الرملي:  قال العاّلمة الشَّ

"وينبغي يف اعتماد الخوف المذكور: أنه ال بد من إخبار طبيب مسلم عدل" اه�.
وأن الس��ادة الحنابل��ة اش��رتطوا إلباح��ة الفطر خوًفا م��ن زيادة الم��رض أو تطاوله: 
إخباَر الطبيب الثقِة العدِل، مع نصهم على أن الخوف من حصول المرض هو يف معنى 

الخوف من زيادته؛ فإخبار الطبيب يف خوف المرض شرط عندهم أيًضا:

)1( النهر الفائق ))/ 8)، ط. دار الكتب العلمية(.
))( الفواكه الدواين )1/ 309، ط. دار الفكر(.

)3( هناية المحتاج )3/ 194، ط. دار الفكر(.
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ق��ال اإلمام اب��ن قدامة الحنبلي يف "المغن��ي")1(: "والصحيح الذي يخش��ى المرض 
بالصيام، كالمريض الذي يخاف زيادته يف إباحة الفطر؛ ألن المريض إنما أبيح له الفطر 
خوف��ا مما يتج��دد بصيامه، من زيادة المرض وتطاول��ه، فالخوف من تجدد المرض يف 

معناه" اه�.
فه��ذا نموذج على ما انتهجته فت��اوى الدار المتعلقة بفيروس كورونا المس��تجد من 
التعم��ق يف التصوير والتدقي��ق يف التعامل مع هذه الجائحة؛ لتظه��ر التفرقة العميقة بين 
الدارس��ات التي تعتمد يف تصوير الوقائع عل��ى مجرد المعلومات ووضع المقرتحات، 
وبين الدراس��ات الرصين��ة التي تعتمد عل��ى المس��لمات والحقائق العلمية المس��تقرة 
والثابتة والتي تعتمدها الهيئات العلمية ذات الشأن كمنظمة الصحة العالمية، وكيف أن 

المتصدي لعملية االجتهاد والفتوى متابٌع فطٌن لكل ما يصدر من دراسات وبحوث.
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مم��ا تقرر عن��د العلماء أن اللغة وعاء الفكر اإلنس��اين، وأن األلف��اظ اللغوية قوالب 
لمعانيها، منها ُتفهم الدالالت، وهبا تس��تقيم العبارات، وم��ن خاللها ُيهتدى إلى كيفية 

االستنباطات، وتحقيق المناطات.
وق��د راعت فتاوى دار اإلفتاء -من خالل الضواب��ط المنهجية- التدقيقات اللغوية، 

وبنَت على ذلك تحقيق المناطات يف كثير من القضايا اإلفتائية.
ويف هذا المطلب نذكر النماذج التوضيحية لهذا الضابط المنهجي:

- فت��وى "حكم صاة الجمعة خلف المذياع"))(: حيث بيَّنت الفتوى أن الجمعة ال 
تكون إال يف جماعة واجتماع، وأن ذلك قد ُفهم من اللفظ بأصل وضع اللغة، فالجمعُة 
مش��تقٌة من االجتماع؛ كما قال العالمة الس��غدي يف "الفت��اوى")3(، وألجل هذا المعنى 

)1( المغني )3/ 156، ط. مكتبة القاهرة(.
))( مسجلة برقم 7)1 لسنة 0)0)م.

)3( فتاوى السغدي )1/ 93، ط. مؤسسة الرسالة(.
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ق معنى الجماعة يف صحة صالهتا؛  يف أصل اش��تقاقها أجمع العلماء على اش��رتاط تحقُّ
ألن مِ��ن مقاصد االقتداء: اجتماَع جمٍع يف مكاٍن واح��ٍد عرًفا، على ما جرى عليه عمل 

المسلمين سلًفا وخلًفا، عرب األعصار واألمصار، من غير نكير:
قال اإلمام الكاساين الحنفي يف "بدائع الصنائع")1(: "الدليل على أن الجماعة شرط: 
أن هذه الصالة تس��مى جمعة؛ فال بد من ل��زوم معنى الجمعة فيه؛ اعتباًرا للمعنى الذي 
��َلم والرهن ونحو ذلك؛ وألن ترك  ُأِخَذ اللفظ منه من حيث اللغُة؛ كما يف الصرف والسَّ
الظهر ثبت هبذه الشريطة على ما مر؛ ولهذا لم يؤدِّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 

الجمعة إال بجماعة، وعليه إجماع العلماء" اه�.
َيت "جمعة" لجمعها الخلَق  وقال العالمة المرداوي الحنبلي يف "اإلنصاف"))(: "ُسمِّ
َيت  الكثير، قدمه المجد، وابن رزين، وغيرهما، وقال ابن عقيل يف "الفصول": إنما ُسمِّ
ُجمعة لجمعها الجماعات، قدمه يف "المستوعب"، و"مجمع البحرين"، و"الحاويين"، 

وهو قريب من األول" اه�.
وقد خلصت الفتوى إلى أن صالة الجمعة خلف البث المباشر يف المذياع أو التلفاز 
أو غيرهما ال يتحقق فيه معنى االجتماع الحقيقي الذي من أجله شرعت صالة الجمعة 
بإجم��اع العلم��اء؛ وهو: اجتماع جمٍع يف م��كان واحٍد عرًفا، كما أن��ه مخالف لما اتفق 
الفقهاء على اش��رتاطه يف االقتداء بإمام الجمعة؛ من اتصال الصفوف حقيقة أو حكًما، 
واتحاد المكان حقيقة أو عرًفا، مع إمكان متابعة المأموم لتنقالت اإلمام بسماٍع أو رؤية، 
حتى إن العلماء اش��رتطوا الحضور المكاين لخطبة الجمعة ولو لم يحصل سماع؛ فدل 
على أن المعتربَ: الحضوُر ال مجرد السماع؛ فال ُيكَتَفى بالسماع عن الحضور، ويمكن 
االكتفاء بالحضور عن الس��ماع، كما أهنم اش��رتطوا يف الصالة خارج المسجد: اتصال 
الصف��وف حتى ل��و كان المأموم يرى اإلمام، والذي يصل��ي يف البيت خلف المذياع أو 
التلف��از أو نحوهم��ا: ال ُيَعدُّ حاض��ًرا لها حضوًرا حقيقيًّا أو حكميًّ��ا؛ ال يف اللغة، وال يف 

)1( بدائع الصنائع، اإلمام الكاساين، )1/ 66)، ط. المطبعة الجمالية(.
))( اإلنصاف يف معرفة الراجح من الخالف ))/ 364، ط. دار إحياء الرتاث العربي(.
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الشرع، وال يف العرف، بل هو منقطٌع عن المسجد وعن اإلمام والمأمومين، وال اتصال 
بينه وبين الصفوف بأي وجه من وجوه االتصال.

- فتوى "هل الموت بس��بب فيروس كورونا ُيَعدُّ شه�ادة؟")1(: حيث ذَكرِت الفتوى 
أن م��رض الكورونا داخل يف المعنى اللغ��وي العام لبعض األمراض المنصوص عليها 
يف أس��باب الشهادة؛ كالمبطون، وهو عند جماعة من المحققين: هو الذي يشتكي بطنه 

مطلًقا؛ كما قاله اإلمام النووي الشافعي يف "شرح مسلم"))(.
وبيَّن��ت أيًض��ا أن الموت بس��بب فيروس كورون��ا يدخل تحت اس��م الطاعون، وأن 

معنى الطاعون عند كثير من المحققين وأهل اللغة: هو المرض والوباء العام.
قال اإلمام الجوهري يف "الصحاح" )مادة "طعن"(: "والطاعوُن: الموت الَوِحيُّ من 

الوباء" اه�.
وق��ال العالمة اب��ن األثير يف "النهاية" )م��ادة "طعن"(: "والطاع��ون: المرض العام، 

والوباء الذي يفسد له الهواء، فتفسد به األمزجة واألبدان" اه�.
وق��ال اإلم��ام القرطبي يف "المفهم لما أش��كل م��ن تلخيص كتاب مس��لم")3(: "فأما 

المطعون: فهو الذي يموت بالطاعون؛ وهو: الوباء" اه�.
وق��ال الحاف��ظ العين��ي يف "عمدة الق��اري")4(: "وإنما س��مي طاعوًنا لعم��وم مصابه 

وسرعة قتله، فيدخل فيه مثُله مما يصلح اللفُظ له" اه�.
وق��ال أيًضا)5(: "وه��و على وزن: فاعول، من الطعن، غير أنه ُعِدَل عن أصله وُوِضَع 
داالًّ على الموت العام المس��مى بالوباء، وقال الخلي��ل: الوباء هو الطاعون، وقيل: هو 
كل مرض عام يقع بكثير من الناس نوًعا واحًدا، بخالف سائر األوقات؛ فإن أمراضهم 
فيها مختلفة" اه�، وقال أيًضا)6(: "وضعوه على هذا الوزن ليدل على الموت العام" اه�.

)1( مسجلة برقم: 51 لسنة 0)0)م.
))( شرح النووي على مسلم )13/ 63(.

)3( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )3/ 757، ط. دار ابن كثير(.
)4( عمدة القاري )14/ 9)1، ط. دار إحياء الرتاث العربي(.

)5( المصدر السابق )16/ 58(.
)6( المصدر السابق )1)/ 56)(.
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- فت��وى "كيفية تكفي��ن المتوىف بفي��روس كورونا")1(: حيث حقق��ت الفتوى مناط 
التكفين من الناحية اللغوية، فبينت أن معناه التغطية والس��رت، والكفن: ما ُيغطَّى وُيس��رت 
ب��ه بدُن الميت؛ قال اإلمام أبو منصور األزهري يف "هتذي��ب اللغة"))(: ")َثعَلب َعن ابن 

(: الَكفُن: التَّغطَِيُة. )قلت(: ومنه أخذ كفن الميت ألنه َيسُتُره" اه�. األعرابيِّ
ولذل��ك اتف��ق الفقهاء على أن الق��در الواجب من الكفن: هو ما يس��رت عورة الميت 

ويواري بدنه.
وقد ظهر أثر ذلك التحقيق يف أن ما يقوم به المتخصصون من وزارة الصحة بتجهيز 
المت��وىف بفيروس كورونا، وتكفينه يف كيس مناس��ب لحالته وُمَعدٍّ لحفظه من تس��ريب 
الس��وائل، ه��و أمٌر جائز ش��رًعا، وكاٍف يف تكفين المتوىف، وال يخ��رج عن معنى الكفن 
الذي أجازه الش��رع عند الحاجة والمتفق على مشروعيته بين الفقهاء؛ لِما فيه من حفظ 

الميت وسرت عورته ومواراة بدنه.
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بق��در م��ا أظه��رت تداعياُت نازل��ة ما لتجدي��د الخط��اب الديني م��ن أهمية قصوى 
لت فتاوى الدار لذلك بش��كل عمل��ي واقعي؛ من خالل  ��ٍة، بقدر ما أصَّ وض��رورة ُملِحَّ
التطبي��ق اإلفتائ��ي لكثير م��ن القواعد الفقهي��ة والفقه المقاصدي وترتي��ب األولويات؛ 
حيث جاءت كل فتاواها يف هذا الصدد ممارس��ة حقيقية وتطبيًقا عمليًّا لعملية التجديد 
الفقهي، وهذه القواعد مصدرها الوحي الش��ريف، ولذلك ُتَعدُّ دلياًل شرعيًّا، لكن ليس 
ذلك على س��بيل االس��تقالل، بل باعتبار الدليل الذي انبنى عليه حكمها، وهي كما قال 
العلم��اء: تش��به األدلة، وليس��ت بأدلة، لكن ثب��ت مضموهنا بالدليل، وص��ار ُيقَضى هبا 
يف جزئياهت��ا، كأهن��ا دليل عل��ى ذلك الجزئي، فلم��ا كانت كذلك ناس��ب ذكرها يف باب 

االستدالل.

)1( مسجلة برقم: 61) لسنة 0)0)م.
))( هتذيب اللغة )10/ 45)، ط. دار إحياء الرتاث العربي(.
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وق��د أظهرت الفت��اوى معنى ترتيب األولويات يف حف��ظ الكليات من خالل مقصد 
"حفظ النفس"؛ حيث بيَّنت أن كثيًرا من العلماء جعل مقصد حفظ النفس هو المقدم 
على األربعة الباقية؛ كاإلمام الرازي، والقرايف، والبيضاوي)1(، وأن هذا الرتتيب يستقيم 

ين والشعائر ونحوها. ين بما ُيقابِل اإلسالم بتمامه؛ كفروع الدِّ بناًء على تفسير الدِّ
وتقدي��م النَّفس م��ربره: أن هبا تحص��ل العبادات، ولي��س المقصود بالدي��ن هنا هو 
اإلس��الم، بل اإلس��الم يف ه��ذا االصطالح أعم م��ن الدين بذلك المفه��وم، ويدل عليه 
ار بن ياس��ر  مع المشركين، ِوإذن الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم  موقف َعمَّ
ۥ  ۡكرِهَ َوقَۡلبلُهلُ

لُ
ل��ه بأن ينط��ق بكلمة الكفر؛ حفاًظا عل��ى النفس؛ قال تعالى: }إِلَّ َم��ۡن أ

يَمِٰن{ ]النحل: 106[. ۢ بِٱۡلِ ۡطَمئِنُّ ملُ
وأن القواعد الش��رعية األخرى تدعم ذلك وتدل عليه؛ من نحو قاعدة "الضرورات 
ر بقدرها"، و"الض��رر يزال"، و"يتحمل  تبيح المحظ��ورات"، و"ما ُأبيح للض��رورة ُيَقدَّ
الض��رر الخ��اص لدفع الض��رر العام"، و"الضرر األش��د يزال بالض��رر األخف"، و"إذا 
تعارض��ت مفس��دتان روع��ي أعظمهما ض��رًرا بارت��كاب أخفهم��ا"، و"درء المفاس��د 
أول��ى من جلب المصالح"؛ كما يف "المنثور يف القواعد" لإلمام الزركش��ي، و"األش��باه 

والنظائر" لإلمام السيوطي، وغيرهما.
لت لجملة من القواعد العامة التي  ومن خالل االطالع على الفتاوى نجد أهنا قد أصَّ

أفصحت عنها فروع الفقه وأصوله، ومن أهمها ما يلي:

قاعدة "الضرر ُيزال":
وه��ي من أمه��ات القواعد الت��ي انبنى عليها الفق��ه، والتي تعرب عن هويته وفلس��فته 
التش��ريعية البديعة. وقد اس��ُتفيدت هذه القاعدة من النصوص الشرعية؛ فعن أبي سعيد 
الخدري ، أن رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس��لم قال: ))اَل َضَرَر َواَل ِضَراَر(( 

رواه الحاكم يف "المستدرك" وصححه على شرط مسلم.

)1( انظر: »المحصول« للرازي )5/ 160، 458، ط. مؤسسة الرسالة(، و»شرح تنقيح الفصول« للقرايف )ص: 304، 
ط. دار الفكر(، و»منهاج الوصول« للبيضاوي )ص: 59، ط. مطبعة السعادة بمصر(.
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وق��د قيل بأن الضرر أن تضر بمن ال يضرك، والضرار أن تضر بمن أضر بك من غير 
جهة االعتداء بالمثل واالنتصار بالحق.

وق��ال اإلم��ام الش��اطبي: ف��إن الض��رر والض��رار مبث��وث منع��ه يف الش��ريعة كله��ا، 
اٗرا  ِضَ نَّ  وهلُ تلُۡمِس��كلُ }َوَل  تعال��ى:  كقول��ه  كلي��ات؛  وقواع��د  جزئي��ات،  وقائ��ع  يف 
{ ]البق��رة: 31)[.. ومنه النهي ع��ن التعدي على النفوس واألموال واألعراض،  مْۚ وا َۡعَتدلُ ّلِ
والغص��ب والظلم، وكل ما هو يف المعنى إضرار أو ِض��رار، ويدخل تحته الجناية على 
النفس أو العقل أو النسل أو المال؛ فهو معنى يف غاية العموم يف الشريعة ال مراء فيه وال 

شك، وإذا اعتربت أخبار اآلحاد وجدهتا كذلك.
وهذه القاعدة تعمل يف إطار مجموعة من القواعد ُتعبِّر عن فلسفة الشرع يف التعامل 
م��ع الضرر، مثل قاع��دة: "يرتكب أخف الضررين لدفع أعظمهم��ا"، وقاعدة: "يتحمل 
الض��رر الخاص لدف��ع الضرر العام"، و"الضرر األش��د يزال بالض��رر األخف"، ونحو 

ذلك.
وقد أصلت الفتاوى لهذه القاعدة يف أكثر من مناسبة:

أحده��ا: يف التأصي��ل لفت��وى "تقيي��د بع��ض مظاه��ر العب��ادات لض��رورة الن��وازل 
واألزم��ات")1(: فبيَّن��ت الفت��وى أن التوس��عة يف أحكام الوالة ليس��ت مخالفة للش��رع، 
وذلك ألن الفس��اد قد كثر وانتش��ر بخ��الف العصور األولى، ومقتض��ى ذلك اختالف 
األحكام بحيث ال يخرج عن الشرع بالكلية لقوله صلى اهلل عليه وآله وسلم: ))ال ضرر 
وال ض��رار(( وترك هذه القوانين يؤدي إلى الضرر ويؤكد ذلك جميع النصوص الواردة 

بنفي الحرج.
ثانيه��ا: يف تأصيل دليل "جواز التس��عير ومراقبة األس��واق"))(: فذك��َرِت الفتوى بأن 
ذل��ك ه��و مراعاة رف��ع الضرر عن الن��اس؛ عماًل بقواعد الش��رع الش��ريف الكربى أن: 

"الضرر ُيزال".

)1( مسجلة برقم: 48) لسنة 0)0)م.
))( مسجلة برقم: 51 لسنة 0)0)م.
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ت  ثالثه��ا: عن��د تأصيلها لألع��ذار المبيح��ة يف ترك الجمع��ة والجماع��ة؛ حيث نصَّ
الفت��اوى على أنه يدخل ضمن األعذار كلُّ ما يس��بب الضرر؛ بالنفس أو بالغير، ونحن 
مأم��ورون بدفع الضرر؛ لق��ول النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم: ))اَل َضَرَر َواَل ِضَراَر((. 
اء فيروس كورونا الوبائي تدخل تحت هذه األعذار،  وأن الحال��ة التي تمر هبا البالد جرَّ
بل هي أبلغ عذًرا وآكد منًعا؛ الشتمالها على معنى الخوف الشديد والمرض المميت، 

ولتعلقها بالحفاظ على النفوس واألرواح.
رابعه��ا: يف تأصيله��ا للخالف يف أن الص��وم أفضل، أم الفطر، أم هما س��واء؟ حيث 
ذك��رت الفت��وى أن األكثرين م��ن العلماء على أن الص��وم أفضل لمن أطاقه بال مش��قة 

ظاهرة وال ضرر بالغ؛ عماًل هبذه القاعدة وغيرها.
لت الفتاوى لهذه القاعدة يف كالمها عن أن أعظم ما يجب على الحّكام  خامسها: أصَّ
تجاه الرعية: حفظ نفوس��هم، ووقايتهم المهالك؛ فإن حفظ النفس من مقاصد الش��رع 
الكلية التي جاءت بحفظها كل الش��رائع الس��ماوية... أخًذا بق��ول النبي صلى اهلل عليه 

وآله وسلم: ))اَل َضَرَر َواَل ِضَراَر((.
سادس��ها: يف تأصيله��ا لفت��وى "حكم احت��كار س��لع التطهي��ر وأدوات التعقيم")1(؛ 
حي��ث أوضح��ت الفتوى ب��أن ما يقوم ب��ه التجار من اس��تغالل هذه الظ��روف العصيبة 
لتحقيق مكاس��ب مادية عن طريق احتكار المستلزمات الطبية؛ من كمامات أو قفازات 
ومس��احيق التنظيف والتعقيم، ونحوها من األدوات الوقائية؛ يمنع الفقير من ش��رائها، 
فيلجأ بذلك إلى التخلي عنها لعدم اس��تطاعته، وبذلك يفقد األخذ باالحتياط والحذر 
وتجنب المرض، وهو بذلك يعرض نفسه وغيره لهذا الفيروس الوبائي، فيعود الخطر 
عليه أيًضا؛ فيلحق الضرر به وبغيره، وقد هنى الش��رع الش��ريف عن ذلك؛ فقد قال النبي 

صلى اهلل عليه وآله وسلم: ))اَل َضَرَر َواَل ِضَراَر((.
س��ابعها: يف تأصي��ل فت��وى "حك��م تخف��ي مري��ض كورون��ا وهروب��ه م��ن الحج��ر 
��ت الفت��وى عل��ى أن ذلك الفعل ه��و من اإلفس��اد يف األرض  الصح��ي"))(: حي��ث نصَّ

)1( مسجلة برقم: 77) لسنة 0)0)م.

))( مسجلة برقم: 79) لسنة 0)0)م.
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واإلض��رار بالخل��ق؛ وقد هنى الش��رع الش��ريف ع��ن اإلفس��اد والضرر؛ لقول��ه تعالى: 
ِ قَرِيٞب  وهلُ َخۡوٗفا َوَطَمًع��اۚ إِنَّ رَۡحََت ٱللَّ ۡرِض َبۡع��َد إِۡصَلِٰحَها َوٱۡدعلُ

َ
مْ ِف ٱۡل وا }َوَل تلُۡفِس��دلُ

ۡحِس��نَِي{ ]األعراف: 56[، وقول النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم: ))اَل َضَرَر َواَل  ّمَِن ٱلۡملُ
ِضَراَر((.

د مريض كورون��ا حضور الجماع��ات والمحافل  ثامنه��ا: يف تأصيله��ا لفت��وى "تعمُّ
ومخالطة الناس")1(.

تاسعها: يف التأصيل لفتوى "اإلصرار على إقامة الجماعات رغم قرار إيقافها بسبب 
الكورونا"))(.

عاش��رها: يف تأصيل فت��وى "حكم منع من لم يرتد الكمامة من المس��جد")3(: حيث 
نص��ِت الفت��وى عل��ى أن االلتزام باآلداب الش��رعية يصي��ر واجًبا حتميًّ��ا إن تعلق األمر 
بانتقال المرض أو انتش��ار الع��دوى عن طريق الرذاذ الخارج م��ن الفم؛ كما هو معلوم 
ل��دى األطباء والمتخصصين؛ لَِما تقرر يف قواعد الش��رع وأصول��ه من أنه "ال ضرر وال 

ضرار"؛ فال يجوز لإلنسان أن يتسبب يف أذى نفسه أو أذى غيره.

قاعدة "درء المفسدة ُمقدٌم على جلب المصلحة":
وقد أصلت فتاوى الدار لهذه القاعدة يف أكثر من مناسبة:

أحدها: تأصيلها لفتوى "تقييد بعض مظاهر العبادات لضرورة النوازل واألزمات")4(: 
حيث أوضحِت الفتاوى أنه إذا ما كان يف أداء العبادات والشعائر خروج عن مقاصدها، 
بأن أصبح يف إقامة الجماعات تفشٍّ لألوبة واألمراض، أو يف الصيام هلكة لشدة حر أو 
م��رض، أو يف دف��ع الزكاة تقوية لعدو أو محارب، أو يف الح��ج إهالك للنفس أو للولد، 
فإن تحقيق المقصد من الش��عيرة أولى من تحقيقها، وذلك بقدر الحاجة ورفع الضرر، 

مع ثبات حكمها ولزوم العمل به يف حال زوال العارض الطارئ.

)1( مسجلة برقم: )11 لسنة 0)0)م.

))( مسجلة برقم: ))1 لسنة 0)0)م.

)3( مسجلة برقم: 85) لسنة 0)0)م.

)4( مسجلة برقم: 48) لسنة 0)0)م.
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ثانيه��ا: يف التأصي��ل لفت��وى "تحويل نفقات الح��ج والعمرة يف الوب��اء لإلنفاق على 
الفقراء")1(: حيث نصت الفتوى على أن الفاقة التي تدرؤها الصدقة مفس��دٌة، والثواب 
ال��ذي يجلب��ه تكرار الح��ج مصلحٌة، ودرء المفس��دة مقدم على جل��ب المصلحة، فإذا 
كانت المفس��دة -بتفش��ي الحاجة وكثرة الفاقة- عامًة، والمصلحة بثواب حج التطوع 

وعمرته خاصًة، كان تقديم درء المفسدة على جلب المصلحة أشد وجوًبا.
ثالثه��ا: يف تأصيله��ا لفتوى "القن��وت يف الصالة لصرف في��روس كورونا"))(: حيث 
أصل��ت الفتوى له��ذه القاعدة م��ن كالم الس��ادة المالكي��ة؛ حيث إهنم عللوا اس��تدامة 

القنوت يف الفجر بأنه مشروع لمطلق الحاجة لدرء الشرور وجلب الخيور.
رابعها: يف تأصيلها لفتوى "أجر الصالة يف البيت ل�عذٍر كأجر الصالة بالمسجد")3(: 
حي��ث نص��ت الفتوى على أن هذا المرض الوبائي المنتش��ر، والخوف من أذاه، والحد 
من انتش��ار عدواه، هو أمٌر اعتربه الشرع الشريف؛ حيث أسقط الجماعة عن المسلمين 
ح��ال الخ��وف أو المرض أو ما كان يف معناهما، وقرر يف هذا الش��أن أن "درء المفاس��د 

مقدم على جلب المصالح".
خامس��ها: يف التأصي��ل لفتوى "الزكاة لش��راء وس��ائل الوقاية للمحتاجي��ن")4(: فقد 
أوضَح��ِت الدار أن حفظ النفوس مقص��د كلي من المقاصد العليا الخمس التي جاءت 
هبا الش��ريعة اإلس��المية، ومنه حفظها من األمراض؛ درًءا للمفس��دة وجلًبا للمصلحة؛ 
فهي داخلٌة يف قوام عيش اإلنسان طبًعا، فجاز صرُف الزكاة لتوفيرها لمن تعوزه شرًعا.
سادس��ها: عند تأصيلها لفتوى: "إقامة الجماعات أمام المساجد ويف الساحات")5(: 
حي��ث نصت الفتوى على أن الش��ريعة دعت إلى األخذ بكل م��ا يمنع العدوى ويحول 
دون انتش��ارها، فأس��قطت الجماع��َة حال الخ��وف أو المرض أو م��ا كان يف معناهما، 

وقررت أن "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".
)1( مسجلة برقم: 13) لسنة 0)0)م.

))( مسجلة برقم: 63 لسنة 0)0)م.
)3( مسجلة برقم: 58) لسنة 0)0)م.
)4( مسجلة برقم: 73) لسنة 0)0)م.
)5( مسجلة برقم: 78) لسنة 0)0)م.
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س��ابعها: يف التأصي��ل لفت��وى "اإلصرار عل��ى إقامة الجماع��ات رغم ق��رار إيقافها 
بس��بب الكورونا")1(؛ حيث ذكَرِت الفتوى أن السادة المالكية: نصوا على أن المصابين 
باألم��راض المؤذية بالع��دوى ال يصلون الجمعة مع الناس وإن كث��روا؛ ألنَّ دفع ضرر 

العدوى مقدم على جلب مصلحة حضور الجماعة.
ثامنه��ا: يف التأصيل لفتوى "حكم اإلل��زام بلبس الكمام��ة"))(: حيث نصت الفتوى 
على أن الشرع الشريف جاء برعاية المصالح وتحصيلها ودرء المفاسد وتقليلها، وقرر 
غ لولي األمر اإللزام بارتداء  م على جلب المصالح، وأن هذا ُيسوِّ أن درء المفاس��د مقدَّ
الكمام��ة واإلجراءات الوقائي��ة، فهو وإن كان فيه نوع تقييد للحري��ة الفردية، إال أنه مع 

ذلك سبيٌل لألمن الوقائي والسالمة المجتمعية.

قاعدة "تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة":
عملت الش��ريعة على الموازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، ووضعت من 
ف الفرد بحقه مقيٌد بما ال يتعارض مع  القواعد ما يمنع التعارض بينهما، فبينت أن تصرُّ
مصلح��ة الجماعة، فإذا تعارضا ُقدمت المصلح��ة العامة على المصلحة الخاصة، وقد 

لت فتاوى الدار لهذه القاعدة يف أكثر من مناسبة: أصَّ
أحدها: تأصيلها لمعنى أن العمل بتعليمات ولي األمر طاعٌة هلل تعالى؛ حيث نصت 
الفتاوى على أن الش��رع الش��ريف أجاز للحاكم تقييد المباح، واتخاذ كافة اإلجراءات 
الت��ي تعمل على تحقيق المصلح��ة العامة إعمااًل لمقاصد الش��رع، وتغليًبا ألمر العامة 

على الخاصة عند التعارض.
ثانيها: يف تأصيلها لفتوى "التس��عير ومراقبة األس��واق وقت الوباء")3(: حيث نصِت 
الفت��اوى عل��ى أن الُمتأم��ل يف أحوال الصحابة الك��رام والخلفاء واألم��راء وتصرفاهتم 
تج��اه هذه المس��ألة ع��رب التاريخ يجد أهنا ترجع إل��ى مراعاة المصلح��ة، وأهنا من قبيل 

)1( سبق بياهنا.
))( مسجلة برقم: 84) لسنة 0)0)م.

)3( سبق بياهنا.



181

فتاوم دار اإلفتاء المصرية المتعلقة بفيرول كورونا المستجد 19-ىIاتف

م فيها المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وأن الحرمة  السياسة الشرعية التي ُتَقدَّ
يف التسعير إنما هي يف حالة انعدام المصلحة.

ثالثه��ا: تأصيلها لمعنى أفضلية الصدقة على نافل��ة الحج والعمرة يف فتوى "تحويل 
نفقات الحج والعمرة يف الوباء إلى اإلنفاق على الفقراء")1(؛ حيث نصِت الفتاوى على 
أن الش��رع اإلس��المي راعى ترتيب األولوي��ات؛ فأمر عند التع��ارض بتقديم المصلحة 
المتعدي��ة عل��ى القاصرة، والعامة عل��ى الخاصة، والناج��زة على المتوقع��ة، والمتيقنة 
عل��ى الموهوم��ة، وأن المعتم��د والمختار عن��د الحنفية هو أفضلية الصدق��ة على نافلة 
الحج والعمرة؛ ألن الصدقة لم تعد تنفك عن حاجة الناس مع ظهور الحاجة والغالء، 

بالتزامن مع كثرة الشح بالصدقات وإهمال الفقراء.
رابعها: تأصيلها لفتوى "حكم اإلل��زام بلبس الكمامة"))(: حيث ذكرِت الفتاوى أنه 
َق المصالُح الش��رعية مقاصَدها المرعية: بناها الش��رع على التكامل، ووازن  لك��ي ُتحقِّ
بينه��ا عند التعارض؛ فراعى مصلحة الفرد والجماعة، لكنه حين كفل لإلنس��ان حريته، 
ا يف تصرفاته وأفعاله، أناط ذلك بما ال يضر غيره،  وحف��ظ عليه ماله وحياته، وجعله حرًّ
وال يتع��ارض مع مصلحة مجتمعه وس��المة َمن حوله، وقيد المب��اح عندما يكون ذلك 
س��بًبا يف درء المفاس��د؛ تقديًما للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وإيثاًرا للنفع 
المتع��دي للجماع��ة على النف��ع القاصر على صاحبه؛ نب��ًذا لنزعة األناني��ة، وحذًرا من 

الُفرقة والتنازع، وسعًيا للرتابط المجتمعي، وبثًّا لروح الجماعة والتعاون.

قاعدة "الدفع أسهل من الرفع":
وقد ظهر التأصيل لهذه القاعدة يف فتوى "الزكاة لشراء وسائل الوقاية للمحتاجين")3(: 
فق��د َذَك��َرِت الدار يف ه��ذه الفتوى أن الحماية م��ن األمراض: إما بالوقاي��ة أو بالعالج؛ 
فسبل الوقاية سابقة، ووس��ائل العالج الحقة... ومن هنا قالت الحكماء: "الوقايُة خيٌر 

مِن العالج"، أو "درهُم وقايٍة خيٌر مِن قنطاِر عالٍج".

)1( سبق بياهنا.

))( سبق بياهنا.

)3( سبق بياهنا.



182

العدد الثالث واألربعون

وه��ذا ما عناه الفقهاء بقولهم: "الدفع أس��هل من الرف��ع"؛ فالمراد بالدفع: االحتياُط 
لألم��ر وَتَوقِّيه، والعم��ُل على تجنُّبِه وَتاَلفيه، وأما الرفع: فه��و إزالُته بعد نزوله، ومحُوه 
بعد حلوله، فدفع الشيء يكون قبل ثبوته ابتداًء، والرفع يأيت بعد وجوده انتهاًء، فالوقاية 
خي��ر م��ن الع��الج؛ ألن الوقاية دف��ٌع والعالج رف��ٌع؛ أي: أن األخذ بأس��باب الوقاية من 

المرض قبل حصوله، خير وأولى من البحث عن طرق العالج منه بعد نزوله.

�بع:  لرا لمطل�ب ا ا

�ة�ب 
�ب�ة لسا م�ة ا

أ
�
ل�أ �ة ا ا د ها

�ة �ب و� وا �ةا
ب
�ة م�ب � د ا ل�س�ة�ب ا

اس��تفادت فتاوى ال��دار المتعلقة بفيروس كورونا المس��تجد من بع��ض اجتهادات 
الصحابة والس��لف الصالح رضوان اهلل عليهم، وكذلك اجته��ادات الفقهاء واألئمة يف 

األزمات وأوقات التلف.
ومن هذه االجتهادات:

- تعطيل حد السرقة يف عام الرمادة لتفشي الجوع، وتعطيل سهم المؤلفة قلوبهم يف 
الزكاة لحاجة المسلمين إليها:

حي��ث جاء يف فتوى "تقيي��د الحاكم لبعض مظاه��ر العب��ادات")1(: أن النصوص قد 
تواردت على إيقاف س��يدنا عمر  لتطبيق بعض األحكام الشرعية الثابتة باألدلة 
القطعية؛ إعالء للمقاصد الكلية وتحقيًقا للمصالح المرعية، دون أن يكون إلغاًء للحكم 

أو تعدًيا.
فأم��ا تعطيل حد الس��رقة يف ع��ام المجاعة: فع��ن حصين بن جرير، قال: ))س��معت 
عمر بن الخطاب  يقول: ال قطع يف عذق، وال يف عام سنة(( أخرجه ابن أبي شيبة 

وعبد الرزاق يف "مصنفيهما".
وأم��ا تعطيله لس��هم المؤلف��ة قلوهبم: يق��ول ابن عطية يف "تفس��يره"))( بع��د أن ذكر 
إيقاف عمر لس��هم المؤلفة قلوهبم: "وأما أن ينكر عمر  االس��تئالف جملة ويف 

)1( سبق بياهنا.
))( المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز )3/ 49، ط. دار الكتب العلمية(.
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َفُة ُقُلوُبُهم موج��ودون إلى يوم  ثغ��ور اإلس��الم فبعيد، وقال كثي��ر من أهل العل��م: الُمَؤلَّ
القيامة" اه�.

- إعطاء سيدنا عمر بن الخطاب  ألهل الذمة من الزكاة:
جاء ذلك يف فتوى "حكم إعطاء الزكاة لغير المس��لمين للعالج من وباء كورونا")1(: 
فعن أبي بكر العبس��ي قال: "كان عمر بن الخطاب  يميز إبل الصدقة ذات يوم، 
فلما فرغ انصرف فمر برجل من أهل الكتاب مطروح على باب، فقال له عمر: ما َلَك؟ 
فقال: اس��تكَدوين وأخذوا مني الجزية حتى ُكفَّ بصري، فليس أحد يعود عليَّ بش��يء! 
فق��ال عمر: ما أنصفن��ا إذن، فأمر له بُقوتِِه وما ُيصلحه، ثم ق��ال: هذا من الذين قال اهلل: 
َقَرآءِ َوٱلَۡمَسِٰكِي{، الفق��راء: هم زمنى أهل الكتاب"، ثم أمر له  َدَقٰتلُ لِۡلفلُ }إِنََّم��ا ٱلصَّ

برزق يجري عليه))(.
قال العالمة الس��ياغي الصنعاين )ت: 1))1ه�( يف "الروض النضير ش��رح مجموع 
الفقه الكبير")3(: "ففيه داللة أن مذهب عمر  جواُز صرفها يف أهل الكتاب، وقد 
نق��ل عنه صاح��ب "المنار" -يعني: "المنار على البحر الزخ��ار" يف فقه الزيدية- نحوه، 
وح��كاه يف "البح��ر" -يعن��ي: "البحر الزخار"- ع��ن الزهري وابن س��يرين، وحجتهم: 

عموم لفظ الفقراء يف اآلية، وحديث: ))الفقراُء َعاَلُة األغنياء((" اه�.
وروى اإلم��ام أب��و يوس��ف القاضي يف كتاب "الخ��راج")4(: عن أبي بك��رة قال: "مر 
عمر ب��ن الخط��اب  بباب قوم وعليه س��ائل يس��أل؛ ش��يخ كبير ضري��ر البصر، 
فض��رب عضده م��ن خلفه، وقال: من أي أه��ل الكتاب أنت؟ فقال: يه��ودي، قال: فما 
ألج��أك إلى ما أرى؟ قال: أس��أل الجزية والحاجة والس��ن، فأخذ عم��ر بيده، وذهب به 
إلى منزله فرضخ له بش��يء من المنزل، ثم أرس��ل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا 
َدَقٰتلُ  وضرب��اءه؛ فواهلل ما أنصفناه؛ أن أكلنا ش��بيبته ث��م نخذله عند اله��رم! }إِنََّما ٱلصَّ

)1( مسجلة برقم: 160 لسنة 0)0)م.
اًل، وأخرجه س��عيد بن منصور يف »الس��نن«، وابن أبي شيبة يف »المصنف«  ))( أخرجه ابن أبي حاتم يف »التفس��ير« مطوَّ

مختصًرا.
)3( الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير ))/ 7)4، ط. دار الجيل(.

)4( الخراج )ص: 139، ط. المكتبة األزهرية للرتاث(.
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َق��َرآءِ َوٱلَۡمَسِٰك��ِي{، والفق��راء: ه��م المس��لمون، وهذا م��ن المس��اكين من أهل  لِۡلفلُ
الكت��اب"، ووض��ع عنه الجزية وعن ضربائ��ه. قال أبو بكرة: أنا ش��هدت ذلك من عمر 

 ورأيت ذلك الشيخ".
ويتأكد األمر عند حلول الوباء برعايا الدولة اإلسالمية من غير المسلمين؛ كما فعله 
س��يدنا عمر بن الخطاب  مع المصابين بالُجذام من غير المسلمين من كفايتهم 

من أموال الزكاة:
فروى البالذري يف "فتوح البلدان")1(: قال: "حدثني هشام بن عمار أنه سمع المشايخ 
يذك��رون أن عم��ر بن الخطاب ، عند مقدمه الجابيَة من أرض دمش��ق، مر بقوم 

مين من النصارى، فأمر أن يعطوا من الصدقات، وأن ُيجَرى عليهم القوت. مجذَّ
- َمنع سيدنا عمر بن الخطاب  المرأة المجذومة أن تطوف بالبيت: 

وق��د ج��اء ذلك يف فتوى "حك��م إرجاء العمرة خوًفا من انتش��ار كورون��ا"))(: حيث 
أخ��رج اإلم��ام مال��ك يف "الموطأ": "أن عمر ب��ن الخطاب  مرَّ بام��رأة مجذومة 
وهي تطوف بالبيت، فقال: يا أمَة اهلل! ال تؤذي الناس، لو جَلس��ِت يف بيتِِك، فجلَس��ت، 
فم��ر هبا رجل بعد ذلك، فقال لها: إن الذي كان قد هناك قد مات؛ فاخرجي، فقالت: ما 
كنُت ألطيَعه حيًّا وأعصيه ميًتا". ويف رواية اإلمام محمد بن الحس��ن الش��يباين للموطأ: 

"يا أمَة اهلل، اقعدي يف بيتك، وال تؤذي الناس".
ق��ال اإلم��ام اب��ن عب��د ال��رب يف "االس��تذكار")3(: "ويف ه��ذا الحدي��ث م��ن الفق��ه: 
الحك��م بأن يح��ال بين المجذومي��ن وبين اختالطه��م بالناس؛ لَِما يف ذل��ك من األذى 
له��م، وأذى المؤم��ن والج��ار ال يح��ل، وإذا كان آكل الث��وم ُيؤَم��ر باجتناب المس��جد 
 وكان يف عه��د رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم ربم��ا ُأخ��ِرَج إل��ى البقي��ع، فما 

ظنك بالجذام!" اه�.

)1( فتوح البلدان )1/ 153، ط. لجنة البيان العربي(.
))( مسجلة برقم: 118 لسنة 0)0)م.

)3( االستذكار )4/ 407، ط. دار الكتب العلمية(.
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- اجتهاد العلماء يف أن كل من به ما يس��بب األذى للناس ُيمنع من المس��جد؛ قياًسا 
على الثوم والبصل:

وَرد ذلك يف فتاوى "سقوط الجمعة والجماعة بسبب فيروس كورونا")1(، و"اإللزام 
بلب��س الكمام��ة"))(: فقد ذكرت الفت��اوى أن العلماء نصوا على س��قوط صالة الجمعة 
ن كان به أًذى؛ ألن مش��اركتهم المسلمين واختالطهم هبم سبب لألذى،  والجماعة عمَّ
م؛ كان أحرى أن  وإلح��اق للضرر، وإذا جاز أن يفرق بين المريض وبين زوجته إذا تجذَّ
ق بينه وبين الناس يف الصلوات، وقد ورد األمر باعتزال المس��جد لمن أكل ثوًما أو  يفرَّ
بصاًل؛ فعن جابر بن عبد اهلل  قال: قال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس��لم: 

))َمن َأَكَل ُثوًما َأو َبَصًا، َفلَيعَتِزلنَا َأو لَِيعَتِزل َمسِجَدَنا، َولَيقُعد فِي َبيتِِه(()3(.

وقال اإلم��ام الرعيني الحطاب المالكي يف "مواهب الجلي��ل")4(: "ففي القياس: أن 
كل من يتأذى به جيرانه يف المس��جد بأن يكون َذِرَب اللس��ان سفيًها مستطياًل، أو كان ذا 
رائح��ة ال تؤلمه لس��وء صناعته، أو عاه��ة مؤذية كالجذام وش��به أذى، وكل ما يتأذى به 
الن��اس، إذا وجد يف أحد جيران المس��جد وأرادوا إخراجه عن المس��جد وإبعاده عنهم 
كان ذلك لهم؛ ما كانت العلة موجودة فيه، حتى تزول، فإذا زالت بالعافية، أو بتوبة، أو 
بأي وجٍه زالت: كان له مراجعة المس��جد، وقد ش��اهدُت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد 
الملك بن هشام  أفتى يف رجٍل تشّكاه جيرانه وأثبتوا عليه أنه يؤذيهم يف المسجد 

بلسانه ويده؛ فأفتى بإخراجه عن المسجد وإبعاده، وأن ال يشهد معهم الصالة" اه�.
وق��ال العالم��ة اب��ن حجر الهيتم��ي الش��افعي يف "المنه��اج القوي��م")5(: "وكذا نحو 
المجذوم واألبرص، ومِن َثم قال العلماء: إهنما يمنعان من المس��جد وصالة الجماعة 

واختالطهما بالناس" اه�.

)1( مسجلة برقم: 110 لسنة 0)0)م.
))( سبق بياهنا.
)3( متفق عليه.

)4( مواهب الجليل ))/ 184، ط. دار الفكر(.
)5( المنهاج القويم )ص: 150، ط. دار الكتب العلمية(.
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وق��ال العالم��ة الحج��اوي المقدس��ي الحنبل��ي يف "اإلقن��اع")1(: "الم��راد: حضور 
الجماعة ولو يف غير مسجد، أو غير صالة... وكذا: من به برص أو جذام ُيَتأذَّى به" اه�.
ق��ال العالم��ة المن��اوي يف "في��ض القدي��ر"))(: "وُألِحَق هبذي��ن: كلُّ م��ا آذى ريُحه؛ 
كالك��راث، وُأِخ��َذ من��ه: أن كل من به ما ي��ؤذي الناس؛ كجذام وب��رص وبخر وجراحة 

نضاحة وذات ريح تؤذي" اه�.
وذكرت الفتاوى أنه ربما وصل األمر إلى إخراج ذي الرائحة الكريهة من المسجد؛ 
كما روى مس��لم يف "صحيحه" عن عمر بن الخطاب  قال: ))لقد رأيُت رس��ول 
اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم إذا َوَجَد ريحهم��ا -أي: البصل والث��وم- من الرجل يف 

المسجد، أمر به فُأخرَِج إلى البقيع((.
فإذا كان هذا يف األذى العارض الذي يزول سريًعا، فكيف إذا كان األذى وباًء َمُخوًفا 

معدًيا قد استشرى خطره، واستفحل ضرره، واشتد بالؤه وأثره!
- اجته��اد العلم��اء يف الفتوى بس��قوط فرضية الحج يف أزمنة الب��اء والوباء وحلول 

األزمات:
وق��د جاء ذل��ك يف فتوى "قصر الح��ج على الموجودي��ن بالس��عودية دون خارجها 
بس��بب الوب��اء")3(: حيث أفت��ى اإلمام بكر اإلس��كاف محم��د بن أحم��د البلخي )ت: 
333ه���( ب��أن الح��ج يف زمنه ليس فرًض��ا، وقال أبو القاس��م الصفار أحم��د بن عصمة 
البلخ��ي )ت: 333ه���( بس��قوط فرضية الحج عش��رين س��نة، وهم ش��يوخ الحنفية يف 

عصرهم ومصرهم.
ق��ال العالم��ة فخر الدي��ن الفرغاين الحنف��ي )ت: )59ه���( يف "فت��اوى قاضيخان" 
-هبام��ش الفتاوى الهندية"-)4(: "قال أبو القاس��م الصفار : ال أرى الحج فرًضا 
منذ عشرين سنة؛ حين خرجت القرامطة، وهكذا قال أبو بكر اإلسكاف  يف سنة 

ست وعشرين وثالثمائة" اه�.
)1( اإلقناع )1/ 176، ط. دار المعرفة(.

))( فيض القدير )6/ 84، ط. المكتبة التجارية(.
)3( مسجلة برقم: 14) لسنة 0)0)م.

)4( الفتاوى الهندية )1/ 83)، ط. األميرية(.



187

فتاوم دار اإلفتاء المصرية المتعلقة بفيرول كورونا المستجد 19-ىIاتف

وقال اإلمام الزيلعي الحنفي )ت: 743ه�( يف "تبيين الحقائق")1(: "وقال أبو القاسم 
الصفار: ال أش��ك يف س��قوط الحج عن النس��اء، ولكن أش��ك يف س��قوطه عن الرجال، 
والبادي��ة عندي دار الحرب"، وقال 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 
سنة ست وعشرين وثالثمائة، وأفتى أبو بكر الرازي أن الحج قد سقط عن أهل بغداد، 

وبه قال جماعة من المتأخرين" اه�.
- اجتهاد الفقهاء يف معنى تسوية الصفوف يف صاة الجماعة:

وق��د ورَد ذلك يف فتوى "التباعد بين المصلي��ن تحرًزا من انتقال العدوى"))(: حيث 
م  بيَّن الفقهاء أن التس��وية تكون باعتدال القائمين فيها على سمٍت واحٍد؛ بحيث ال يتقدَّ
بعضه��م على بع��ض يف الصف، وهي التس��وية الحقيقية، وتكون أيًضا بالرتاصِّ وَس��د 

الُفَرج والخلل بين الُمَصلِّين، وهي التسوية المعنوية:
ق��ال اإلم��ام اب��ن دقيق العي��د يف "إحكام األح��كام")3(: "تس��وية الصف��وف: اعتدال 
القائمين هبا على س��مٍت واحٍد، وقد تدل تس��ويتها أيًضا على سد الُفَرِج فيها؛ بناء على 
التس��وية المعنوية، واالتفاُق على أن تس��ويتها بالمعنى األول والثاين أمٌر مطلوب، وإن 
كان األظه��ُر: أنَّ الم��راَد بالحديِث األوُل، وقوله صلى اهلل عليه وآله وس��لم: ))ِمن َتَماِم 
��َاِة(( ي��دل على أن ذلك مطلوب، وق��د يؤخذ منه أيضا: أنه مس��تحب غير واجب؛  الصَّ
َاِة(( ولم يقل: إنه من أركاهنا وال واجباهتا، وتمام الشيء: أمر زائد  لقوله: ))ِمن َتَماِم الصَّ
عل��ى وج��ود حقيقته التي ال يتحقق إال هبا يف مش��هور االصطالح، وقد ينطلق بحس��ب 

الوضع على بعض ما ال تتم الحقيقة إال به" اه�.
وقال اإلمام الس��يوطي يف "التوش��يح ش��رح الجامع الصحيح")4(: "والمراد بتس��وية 
الصف��وف: اعتدال القائمين على س��مت واحد، ويطلق أيًضا على س��د الخلل الذي يف 

الصف" اه�.
)1( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ))/ 4، ط. األميرية(.

))( مسجلة برقم: 0)1 لسنة 0)0)م.
)3( إحكام األحكام شرح عمدة األحكام )1/ 17)، ط. مطبعة السنة المحمدية(.

)4( التوشيح شرح الجامع الصحيح ))/ 4)7، ط. مكتبة الرشد(.
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ح بالفرجة اليسيرة بين المصلين، ولم يروا يف ذلك  ولذلك نص الفقهاء على التََّس��مُّ
خروًجا عن اتحاد الصف عرًفا، وال منافاة للتسوية، وال مانًعا من االقتداء.

- اجتهاد اإلمام الحسن البصري يف الترخص يف صاة الرجل متلثًما:
وق��د وَرَد ذل��ك االجته��اد وما بع��ده يف فتوى "لب��س الكمامة يف الص��الة تحرًزا من 

عدوى كورونا")1(:
ُص يف أن يصلي الرجل وهو متلثم إذا كان من برٍد  فعن قتادة: "أن الحس��ن كان ُيَرخِّ

أو عذٍر" أخرجه عبد الرزاق يف "المصنف".
- اجتهاد العلماء يف جواز التلثم يف الصاة لَِمن ُعرَف من زيِّه، أو احتيَج له لعَمٍل أو 

نحوه:
قال العالمة أبو عبد اهلل المواق المالكي يف "التاج واإلكليل"))(: "واستخف ابن رشد 
تلث��م المرابطي��ن؛ ألنه زيهم، به ُعِرُف��وا، وهم حماة الدين، ويس��تحب تركه يف الصالة، 
ومن صلى به منهم فال حرج، انتهى. انظر قول ابن رشد، ألنه ِزيُّهم، نحوه: نقل الربزلي 
عن بعض ش��يوخه أن رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم إنما هنى العرب أن يتشبهوا 
بالعج��م، ولم يأت أنه هنى وف��ًدا َقِدُموا عليه من وفود األعاجم أن ينتقلوا عن ِزيهم إلى 
زي العرب، والمراد هبذا النهي: التشبه بالعجم فيما فعلوه على خالف مقتضى شرعنا، 
وأم��ا م��ا فعلوه على وف��ق الندب، أو اإليج��اب، أو اإلباحة يف ش��رعنا: فال يرتك ألجل 
تعاطيهم إياه، فإن الش��رع ال ينهى عن التش��به بمن يفعل ما أذن له فيه. وقد قال مالك يف 

المظال: ليست من لباس السلف، وأباح لباسها قال: ألهنا تقي من الربد" اه�.
وقال العالمة الحطاب الرعيني يف "مواهب الجليل")3(: "قال الشيخ زروق يف "شرح 
اإلرش��اد"؛ عند قول صاحب اإلرشاد: ويمنع التلثم يف الصالة: أما التلثم فيمنع إذا كان 
لكرب ونحوه، ويكره لغير ذلك، إال أن يكون ذلك شأنه؛ كأهل الُمُتوَنِة، أو كان يف شغٍل 

َعِمَلُه من أجله: فيستمر عليه" اه�.

)1( مسجلة برقم: 59) لسنة 0)0)م.
))( التاج واإلكليل ))/ 186، ط. دار الكتب العلمية(.

)3( مواهب الجليل )1/ 503، ط. دار الفكر(.
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- اجته��اد العلم��اء يف أن الجماعة يف صاة الجنازة أمٌر مس��نون، وليس��ت ش��رًطا يف 
صحتها:

ووَرَد ذل��ك يف فت��وى "ه��ل الجماعة ش��رط يف صحة صالة الجن��ازة")1(: قال اإلمام 
السرخس��ي الحنفي يف "المبس��وط"))(: "أم��ا الصالة على الجنازة: فتت��أدى بأداء اإلمام 

وحده؛ ألنَّ الجماعة ليست بشرط للصالة عليها" اه�.
وقال العالمة الدسوقي المالكي يف "حاشيته على الشرح الكبير")3(: ")قوله: وشمل 
قول��ه بف��رض الجن��ازة( أي: فالجماعة فيها س��نة؛ كما قال��ه اللخمي، ف��إن صلوا عليها 

وحدانا: استحب إعادهتا جماعة، )قوله: وقيل بندهبا فيها( أي: وهو المشهور" اه�.
وقال العالمة الشربيني الشافعي يف "مغني المحتاج")4(: ")ويشرتط( يف صالة الجنازة 
)شروط( غيرها من )الصالة(؛ كسرتٍ، وطهارٍة، واستقباٍل؛ لتسميتها صالة، فهي كغيرها 
من الصلوات... )ال الجماعة( فال تشرتط فيها كالمكتوبة؛ بل تسن... )ويسقط فرضها 

بواحٍد(؛ لحصول الفرض بصالته، ولو صبيا مميًزا على الصحيح" اه�.

امس:  لحب لمطل�ب ا  ا
�به�ة ا لُمسث ل ا

ب
ر وا

ل�ب �ث وا ا �د
�ة لل�أ

ر�ة�ب ل�ةا د ا ا رد
ل�س�ة ا

من المعلوم تاريخيًّا أن أزمة وباء كورونا المستجد لم تكن أول أزمة تحدث للبشرية، 
ت البشرية بأحداٍث وبائية وأزماٍت صحية  وترتتب عليها اآلثار الدنيوية والدينية؛ بل مرَّ
وك��وارث طبيعي��ة، كان لها أكرب األث��ر يف تغيير مجريات األح��داث وتقلبات األحوال، 
عل��ى كافة المس��تويات، مم��ا قد يخرج عن نط��اق العد والحصر، وعند دراس��ة فتاوى 
الدار المتعلقة بفيروس كورونا المستجد: وجدنا أهنا اعتمدت يف فتاواها على الجانب 
االس��رتدادي للتاريخ واألحداث والنوازل الُمشاهبة، وقد ظهر هذا المعنى جليًّا يف أكثر 

من فتوى من فتاوى الدار، وأهمها ما يلي:

)1( مسجلة برقم: 63) لسنة 0)0)م.
))( المبسوط ))/ 6)1، ط. دار المعرفة(.

)3( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )1/ 0)3، ط. دار الفكر(. 
)4( مغني المحتاج ))/ 6)، ط. دار الكتب العلمية(.
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- فتوى "قصر الحج على الموجودين يف الس��عودية دون خارجها بسبب الوباء")1(: 
حي��ث اس��تعرضت الفتوى األح��داث التاريخية التي توقفت فيها فريضة الحج بس��بب 
األزم��ات واألوبئة: إذ تكرر ذلك يف كثير من الس��نوات ع��رب القرون، حتى زمن قريب؛ 
وذلك ألس��باب عدي��دة، منها: الربد الش��ديد، وانتش��ار األمراض، واش��تداد العطش، 
واالضطرابات السياس��ية وعدم االس��تقرار األمني، واالضطرابات االقتصادية والغالء 
الش��ديد، وث��وران الري��اح والعواصف، وفس��اد الطريق، ونحو ذلك، وه��ذه األحداث 
ا؛ بتعذر أداء فريضة  قد تس��ببت يف بعض األزمان يف إيقاف هذه الش��عيرة، إما إيقاًفا عامًّ
ا إيقاًفا جزئيًّا؛ بمنع بعض الجهات دون  الحج يف موسمه على كل الفجاج والبقاع، وإمَّ

بعضها، أو االقتصار على بقعة واحدة يف أداء الفريضة.
وق��د جمعت الفتوى يف هذا الش��أن أكثر من مائتي س��ابقة م��ن األحداث يف نحو من 
مائة وسبعين سنة على مر التاريخ؛ ابتداًء من سنة 65 هجرية التي توقف فيها الحج من 
الش��ام؛ كما يف "النجوم الزاهرة"))( إلى س��نة 1))1ه�: والتي رجع فيها الحاج الشامي 

من الطريق ولم يحج؛ كما يف "تاريخ الجربيت")3(، وليس ذلك على سبيل الحصر.
وق��د انته��ت الفت��وى إلى أن ما قام��ت ب��ه وزارة الحج الس��عودية القائم��ة من قرار 
تنظي��م فريضة الحج متِف��ق تماًما مع أحكام ومقاصد الش��ريعة اإلس��المية، بما أقامهم 
اهلل تعال��ى فيه من رعاية الحجيج ومس��ؤولية الحفاظ على س��المتهم وأمنهم، ومتس��ق 
مع ما خولته الش��ريعة للحكام برعاية المحكومين، وقد أباحت الش��ريعة للحكام تقييد 
إقامة الشعائر الدينية على قدر الحاجة؛ كالحج ونحوه، فلهم أن يتخذوا كافة إجراءات 
الس��المة واألمن التي تأمن انتشار األمراض المعدية واألوبئة الفتاكة، ما استطاعوا إلى 
ذلك س��بياًل، خاصة إذا كان المرض وباًء انتش��ر يف بلدان العالم وأصاب منهم اآلالف 
المؤلف��ة؛ حيث إن مظنة انتقال الع��دوى عند االزدحام والتجمعات ت��زداد، واحتمالية 
اإلصابة هبذا المرض ترتفع، وحتى ال يكون االجتماع والتزاحم يف المناس��ك س��بًبا يف 

)1( سبق بياهنا.
))( النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة )3/ 94)، ط. وزارة الثقافة(.
)3( تاريخ عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار )3/ 188، ط. دار الجيل(.
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تفاقم المرض وتفش��ي الوباء، وقد س��بق الشرع الشريف إلى نظم الوقاية من األمراض 
ا. ر أشد الحذر من تنقلها وتفشيها؛ حتى ال تصبح وباًء عامًّ المعدية، فحذَّ

باإلضافة إلى أن هذا القرار أيًضا متسق مع اإلجراءات الوقائية والقرارات االحرتازية 
الت��ي اتخذهتا الجهات المعنية، ومؤسس��ات الدول الصحية؛ للحد من انتش��ار عدوى 

هذه الجائحة، وما فرضته قواعد المجاهبة العالمية للقضاء عليه.
فت��وى "حكم الدخول أو الخروج ألرض وبيئ��ة")1(: حيث ذَكرِت الفتوى أنه حينما 
ا أن نزل  اعرتض أبو عبيدة بن الجراح  على الصحابة يف رجوعهم عن الشام لمَّ

هبا الوباء، وقال لعمر بن الخطاب : أفِراًرا من قدر اهلل؟
ق��ال له عمر : لو غيرك قالها يا أبا عبي��دة! نعم، نفرُّ من قدر اهلل إلى قدر اهلل، 
أرأيَت لو كان لك إبل هبطت وادًيا له عدوتان، إحداهما خصبة، واألخرى جدبة، أليس 
إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر اهلل، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر اهلل؟ قال: فجاء عبد 
الرحمن بن عوف ؛ فقال: إن عندي يف هذا علًما؛ س��معت رس��ول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وس��لم يقول: ))إَِذا َس��ِمعُتم بِِه بَِأرٍض، َفَا َتقَدُموا َعَليِه، َوإَِذا َوَقَع بَِأرٍض َوَأنُتم 

بَِها، َفَا َتخُرُجوا فَِراًرا ِمنُه(( قال: فحمد اهلل عمُر ، ثم انصرف"))(.
وق��د خلصت الفتوى إل��ى أنه ينبغي على اإلنس��ان أن يتجنب دخ��ول األرض التي 
انتش��ر فيها هذا الفيروس الوبائي؛ حماية له وحفاًظا عليه، وأن الش��رع الشريف قد هنى 
عن الدخول ألرض انتش��ر فيها المرض الوبائي؛ كالطاعون ونحوه، أما الخروج منها: 
فيج��وز ما لم يكن بقصد الفرار، ما دام أن ذلك ال يخالف اللوائح واألنظمة؛ خاصة يف 

ظل هذه الفرتة الراهنة التي يعيشها العالم.
- فت��وى "حك��م االجتماع للدع��اء يف زمن الوب��اء")3(: حيث ذك��رِت الفتوى خطر 
االجتم��اع وق��ت الوباء، وبين��ت أنه قد ُعرف ذل��ك مرات عديدة ع��رب التاريخ، وكانت 
نتائ��ج التجمع أليمة وعواقبه وخيمة؛ حيث انتش��رت فيهم الع��دوى وتفاقمت البلوى، 

واستشهدت على ذلك بجملة من األحداث والوقائع؛ منها:
)1( مسجلة برقم: 64 لسنة 0)0)م.

. ٍل عن عبد اهلل بن عباس ))( أخرجه اإلمام البخاري يف »صحيحه« من حديث ُمَطوَّ
)3( مسجلة برقم: 155 لسنة 0)0)م.
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وأيًضا لما وقع طاعون َعمواس اس��ُتخلَِف عمرو بن العاص بعد أن مات بالطاعون 
أب��و عبي��دة ومعاذ بن جبل ، فق��ام خطيًبا فقال: "أيها الن��اس إن هذا الوجع إذا 
وقع فإنما يشتعل اشتعال النار، فتجبَّلوا منه يف الجبال"، ثم خرج وخرج الناس، فتفرقوا 

ودفعه اهلل عنهم، فبلغ ذلك عمَر بن الخطاب من رأي عمرو فواهلل ما كرهه)1(.
كما استش��هدت الفت��وى على ذلك أيًضا بما وقع س��نة: 764ه�، أو س��نة: 749ه�، 
وس��نة: 833ه���؛ فيم��ا قاله الحافظ اب��ن حجر العس��قالين يف كتابه "ب��ذل الماعون"))(: 
"قرأت يف جزء "المنبجي"، بعد إنكاره على َمن جمع الناس يف موضع، فصاروا يدعون 
ويصرخ��ون صراًخا عالًيا، وذلك يف س��نة أربع وس��تين وس��بعمائة، لما وق��ع الطاعون 
بدمش��ق، فذكر أن ذلك حدث سنة تسع وأربعين، وخرج الناس إلى الصحراء، ومعظم 
أكابر البلد، فدعوا واستغاثوا، فعظم الطاعون بعد ذلك وكثر، وكان قبل دعائهم أخف.
قل��ت -أي الحاف��ظ اب��ن حج��ر-: ووق��ع ه��ذا يف زماننا؛ حي��ن وق��ع أول الطاعون 
بالقاهرة، يف الس��ابع والعش��رين من ربيع اآلخر، س��نة ثالث وثالثي��ن وثمانمائة، فكان 
عدد من يموت هبا دون األربعين؛ فخرجوا إلى الصحراء يف الرابع من جمادى األولى، 
بعد أن نودي فيهم بصيام ثالثة أيام كما يف االستس��قاء، واجتمعوا ودعوا وأقاموا س��اعة 
ثم رجعوا؛ فما انسلخ الشهر حتى صار عدد من يموت يف كل يوم بالقاهرة فوق األلف، 

ثم تزايد" اه�.
واستش��هدُت أيًضا بما وقع س��نة: )85ه���؛ فيما قاله العالمة س��بط ابن العجمي يف 
"كن��وز الذه��ب يف تاريخ حلب")3(: "ثم يف يوم اإلثنين ثالث عش��ري ربيع األول خرج 
الكاف��ل والقضاة والمش��ايخ والع��وام ومعهم المصاحف وأعالم الجوام��ع إلى قرنبيا، 
ورفعوا أصواهتم بالدعاء والتضرع إلى اهلل تعالى، وقّرب الكافل قربانا للفقراء ورجعوا، 

فظهر الوباء ظهوًرا لم يكن قبل ذلك.

)1( أخرجه اإلمام أحمد يف »مسنده«.
))( بذل الماعون يف فضل الطاعون )ص: 8)3، ط. دار العاصمة(.

)3( كنوز الذهب يف تاريخ حلب ))/ )1)، ط. دار القلم(.
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وأذك��رين ه��ذا ما قاله ش��يخنا ابن حجر: أن يف س��نة تس��ع وأربعين وس��بعمائة وقع 
الطاعون بدمش��ق وخرج الناس إل��ى الصحراء ومعظم أكابر البالد ودعوا واس��تغاثوا، 

فَعُظَم الطاعون بذلك وكُثر" اه�.
وق��د خلصت الفت��وى إلى أن االجتم��اع للدعاء والذكر لكش��ف الض��ر، والتضرع 
الجماع��ي لتفريج الكروب ورفع البالء: هو من األمور المستحس��نة ش��رًعا، إالَّ حيث 
 ،)COVID-19( يك��ون يف االجتماع ضرر أو عدوى؛ كما ه��و الحال يف وباء كورونا
وكم��ا ثبت ذلك يف حوادث التاريخ الغابرة، فال ُيش��رع حينئ��ذ االجتماع، ولولي األمر 
منُعه عند الخوف من حصول الضرر، ويجب على الناس االلتزام بذلك شرًعا، ويكون 
االجتم��اع عل��ى الذك��ر أو الدعاء حينئ��ذ حراًما؛ من جهة كونه س��بًبا النتش��ار المرض 
َلت  وانتقال العدوى واس��تفحال الوباء، ومن جهة أن��ه افتئات على ولي األمر الذي خوَّ
له الش��ريعة اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتحقيق م��ا هو مكلَّف به من الحفاظ على أرواح 
الناس وصحتهم، ويكفي أن يدعو كل واحٍد يف مكانه، دون اختالط أو اجتماع، ويمكن 
للناس جمع الهمم على الدعاء عن طريق وسائل االتصال الحديثة، فإن صدق القلوب 
هي مح��ل نظر عالم الغيوب، والناس إلى القلوب الضارع��ة أحوج منهم إلى الجموع 
المتدافعة، ويجب على الجميع اتخاذ كافة الس��بل المتاحة للحفاظ على نفوس الناس 
وأرواحهم، باتباع تعليمات الجهات المس��ؤولة وأهل االختص��اص، من تدابير وقائية 

وأساليب احرتازية.
- فتوى "صيغة األذان الش��رعية يف النوازل وعند حلول األوبئة")1(: حيث اس��تدلت 
عل��ى مش��روعية قول الم��ؤذن "أال َصلُّوا يف رحالك��م"، أو "الص��الة يف رحالكم"، عند 
حدوث الكوارث ونزول الش��دائد؛ مس��تدلين على ذلك بفعل النبي صلى اهلل عليه وآله 
وس��لم وأقوال الس��لف الصالح رضوان اهلل عليهم وأفعالهم من بعده، وذكرت يف ذلك 

عدة روايات؛ منها:

)1( مسجلة برقم: 60) لسنة 0)0)م.
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ع��ن أب��ي المليح، ع��ن أبيه ، قال: ))كن��ا مع النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم 
بالحديبي��ة، فأصابنا مطٌر، لم يبّل أس��فل نعالن��ا، فقال النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم: 

َصّلوا فِي ِرَحالُِكم(()1(.
وعن ابن عمر  أنه ))أذَّن بالصاة يف ليلة ذات برٍد وريح، ثم قال: أال صلوا يف 
الرحال، ثم قال: إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة 

ذات برٍد ومطرٍ، يقول: أال َصّلوا فِي الرَِحاِل(())(.
وع��ن عم��ار بن أبي عمار ق��ال: ))مررُت بعبد الرحمن بن س��مرة ي��وم الجمعة وهو 
عل��ى نه��ر أم عبد اهلل، وهو يس��يل الماء عل��ى غلمانه وموالي��ه، فقلت له: يا أبا س��عيد! 
الجمع��ة؟ فقال: قال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس��لم: إَذا كاَن المَطُر َوابًِا َفَصّلوا 

فِي ِرَحالُِكم(()3(.
وع��ن عبد اهلل بن عباس ، أنه قال لمؤذنه يف يوم مطير: "إذا قلت: أش��هد أن 
ال إل��ه إال اهلل، أش��هد أن محمًدا رس��ول اهلل، فال تقل: حي على الص��الة، قل: صلُّوا يف 
بيوتك��م"، قال: فكأن الناس اس��تنكروا ذاك، فقال: "أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو 
خيٌر مني، إن الجمعة عزمة، وإين كرهت أن أحرجكم فتمش��وا يف الطين والدحض")4(. 

ويف رواية للحاكم وغيره: "وإين كرهت أن أخرجكم فتمشون يف الطين والماء".
وق��د خلصت الفتوى إل��ى أن قول المؤذن: "الصالة يف رحالك��م"، أو "أال صلوا يف 
رحالكم"، أو نحو ذلك: ورد يف الس��نة النبوية الُمطهرة، وَفَعَلُه السلف الصالح رضوان 
اهلل عليه��م، وق��د ورد يف بع��ض الرواي��ات بعد ق��ول المؤذن: "حي الص��الة، حي على 
نَّة فيهما،  ز جمهور الفقهاء األمرين؛ لثبوت السُّ الفالح"، ويف بعضها بداًل منها، وقد جوَّ
وأن أحدهما جرى يف وقٍت، والثاين جرى يف وقت آخر، وكالهما صحيح، ومن الفقهاء 
حها بعد األذان لتصريح بعض الروايات، وتأّول بعضهم اآلِخريَّة هنا بأهنا قبيل  م��ن رجَّ

)1( أخرجه عبد الرزاق يف »مصنفه«، وأحمد يف »مسنده«، وابن ماجه والنسائي والبيهقي يف »سننهم«.
))( متفق عليه.

)3( أخرجه ابن خزيمة يف »صحيحه«، والحاكم يف »مستدركه«.
)4( متفٌق عليه، واللفظ لمسلم.
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الف��راغ منه؛ محاواًل الجم��ع والتقريب، وذه��ب جماعة من العلماء إلى أن المناس��ب 
للمعن��ى هو اإلتيان بصيغ��ة "صلوا يف رحالكم" مكان قوله: "ح��ي الصالة"؛ ألن معنى 
"صل��وا يف رحالك��م" يخالف معن��ى "حي على الصالة"؛ فال يحس��ن أن يقول المؤذن: 

تعالوا، ثم يقول: ال تجيئوا.
َيِغ  وبين��ت الفت��وى أن األم��ر يف ذلك واس��ٌع؛ فم��ن أتى هبا عل��ى أي صيغة م��ن الصِّ
��نَّة، ويس��تحب لمن س��مع المؤذن يقول: "صلوا يف رحالكم"،  الواردة: فقد أصاب السُّ

ونحوه أن يقول: ال حول وال قوة إال باهلل؛ قياًسا على ما ورد يف الحيعلة. 
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	املبحث الثاني: 
أهم اآلثار والنتائج اليت أحدثتها الفتاوى

ول: 
ل�أ لمطل�ب ا  ا
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اأطب

أظهَرت فتاوى الدار سبَق الشريعة اإلسالمية إلى نظم الوقاية من األمراض المعدية 
واالحرتاز من تفش��يها وانتش��ارها؛ منًعا للضرر، ودفًعا لألذى، ورفًعا للحرج؛ وذَكَرِت 
الفتاوى أن الشرع الشريف أمَر باجتناب ذوي األمراض المعدية ومخالطتهم؛ خوًفا من 

انتقال العدوى.
وقد س��لكت الفتاوى يف هذا الش��أن عدة مسالك، كل مس��لك منها عبارة عن فتوى 
مس��تقلة، وس��اقت لكل منها النصوص وأق��وال الفقه��اء، وأيًضا م��ا اعتمدته الجهات 

المتخصصة:
المسلك األول: التعريف بالعدوى وضوابطها:

انطلَق��ِت الفت��اوى يف تعري��ف العدوى من واق��ع التصوير الدقيق له��ا والرجوع إلى 
المتخصصين كما ج��رت عليه عادُتها؛ فذكَرت تعريفها عند قطاع الطب الوقائي التابع 
ل��وزارة الصحة بأهن��ا: انتقال الكائن المس��بب لها من مصدره إلى الش��خص المعرض 

لإلصابة، وإحداث إصابة باألنسجة قد تظهر يف صورة مرضية )أعراض( أو ال.
ث��م بيَّن��ت أنَّ ذلك هو ما عرف به العلم��اء يف كثير من األم��راض الوبائية؛ كالُجذام، 

والجرب، والجدري، والحصبة، والبخر، والرمد، ونحو ذلك.
وأن الع��دوى: مج��اوزة العلة من صاحبها إل��ى غيره، فيقال: أعدى ف��الٌن فالًنا من 
خلقه أو من علة به، وأن اهلل تعالى أجرى العادة بأن يخلق الداء عند مالقاة الجسم الذي 
فيه الداء؛ كما قال العالمة أبو الخير العمراين يف "البيان")1( واإلمام الطيبي يف "الكاشف 

عن حقائق السنن"))(.
)1( البيان )9/ )9)، ط. دار المنهاج(.

))( الكاشف عن حقائق السنن )9/ 979)، ط. مكتبة الباز(.
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المسلك الثاين: األمر بالفرار من العدوى واتقاء المرضى:
بينت فتاوى الدار منهَج اإلسالم يف األمر بالفرار من العدوى، واتقاء المصابين هبا؛ 

كقول النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم: ))فِرَّ ِمَن الَمجُذوِم َكَما َتِفرُّ ِمَن األََسِد(()1(.
ِمي��َن، َوإَِذا  وقول��ه صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم أيًض��ا: ))ال ُتِديُم��وا النََّظَر إل��ى الُمَجذَّ

َكلَّمُتُموُهم َفلَيُكن َبينَُكم َوَبينَُهم ِقيُد ُرمٍح(())(.
 وأمره صلى اهلل عليه وآله وسلَم الرجل المجذوم من وفد ثقيف بالرجوع، وإرساله 

ا َقد َباَيعنَاَك َفارجع(()3(. له يخربه: ))إِنَّ
ِذي  َرر الَّ رت من الضَّ  إلى غير ذلك من األحاديث التي جعلت َذلِك الفعل َسببا، فحذَّ
ر الش��رُع مخالط��َة المجذوم وأمرت  يغل��ب وجوده ِعن��د وجوده بِفعل اهلل ، فحذَّ
باجتنابه والفرار منه كالفرار من األس��ود الضارية والس��باع العادية؛ كما قال اإلمام زين 

الدين المناوي يف "فيض القدير")4(.
وأنَّ النهي عن المخالطة لمريض الجذام آنذاك؛ ألنه كان من العلل المعدية "بحسب 
الع��ادة الجارية"؛ كم��ا قال العلماء، فيدخل فيه ما كان يف معن��اه من األمراض الُمعدية، 

ويكون ذلك أصاًل يف نفي كل ما يحصل به األذى، أو تنتقل به العدوى.

المسلك الثالث: سبق الشريعة اإلسامية يف إرساء مبادئ الحجر الصحي:
أب��َرَزِت الفتاوى أن الش��ريعة اإلس��المية أم��رت باجتناب ذوي األم��راض المعدية 
ومخالطتهم، من باب اجتناب األس��باب التي خلقها اهلل تعالى وجعلها أس��باًبا للهالك 
أو األذى، وأن العب��د مأم��ور باتقاء أس��باب البالء إذا كان يف عافي��ة منها؛ ففي الحديث 

.)5()) الصحيح أن النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))ال ُيوِرَدنَّ ُممرٌِض على ُمِصحٍّ

)1( أخرجه اإلمام البخاري يف »صحيحه«.
))( أخرجه عبد اهلل بن أحمد يف »زوائد المسند«، وأبو يعلى يف »مسنده«.

)3( أخرجه اإلمام مسلم يف »صحيحه«.
)4( فيض القدير )1/ 138، ط. المكتبة التجارية الكربى(.

)5( متفق عليه.
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وبذلك ُترس��ي الش��ريعة اإلس��المية مبادئ الحج��ر الصحي المتع��ارف عليه اآلن، 
والذي يحدد حرية التنقل للش��خص الُمصاب بالم��رض المعدي وعزله عن األصحاء 
مدة من الزمان تستغرق يف الغالب مدة احتضان المرض، وقد ثبت أن هذه الطريقة هي 

من أهم التدابير الوقائية واألساليب االحرتازية يف الحد من انتشار األمراض المعدية.
وأن المسلمين طبقوا هذه القواعد عرب التاريخ، حتَّى ُأقيمت المستشفيات واألحجار 
الصحية الخاصة بالمجذومين، كما يف عهد الوليد بن عبد الملك سنة: )88ه�/706م(؛ 
فيما نقله العلماء، وأنه يف سنة )57ه� أمر الخليفة بإخراج المجذومين من بغداد لناحية 

منها؛ ليتميزوا عن أهل العافية.

المسلك الرابع: إظهار منهج الشرع يف ترسيخ معاين النظافة والطهارة:
ذَك��َرِت الفتاوى أن الش��رع الش��ريف حثَّ على أهمي��ة النظافة والتطهي��ر يف الثوب 
والبدن والمكان، وس��اقت يف ذل��ك اآليات واألحاديث؛ كقول اهلل تعال��ى: }َوثَِيابََك 
مْۚ  وا رلُ ن َيَتَطهَّ

َ
ِبُّوَن أ َفَطّهِۡر{ ]المدثر: 4[، وقوله س��بحانه عن مس��جد قباء: }فِيهِ رَِجاٞل يلُ

ّهِرِيَن{ ]التوبة: 108[. طَّ ِبُّ ٱلۡملُ لُ يلُ َوٱللَّ
وأن الش��رع الشريف جعل ذلك ش��رًطا يف صحة الصالة التي يقف فيها المسلم بين 
ي��دي ربه، وجعل الطهارة أيًضا ش��طر اإليمان يف األجر والث��واب؛ تأكيًدا على أهميتها 

ومبالغة يف الحث على فعلها، ففي الحديث: ))الطُُّهوُر َشطُر اإِليَماِن(()1(.
ق��ال القاض��ي عياض المالكي يف "إكم��ال المعلم": "ينتهي تضعي��ف األجر فيه إلى 
نصف أجر اإليمان... فجاء بنصف اإليمان؛ ألنه تطهير من الحدث واألنجاس للوقوف 

بين يدي اهلل، فإذا طهر سره من الخواطر واألنجاس للمناجاة هلل: كمل إيمانه"))(.
وأنه مع األمر بالنظافة ودوام الحفاظ عليها؛ فإن الش��رع الش��ريف أمر بطرق للوقاية 
من األمراض، ومن أهم طرق الوقاية من األمراض: غسل اليدين، وقد ندب رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله وس��لم إلى غس��ل اليدين قبل األكل وبعده؛ ففي الحديث أن رسول 

)1( أخرجه اإلمام مسلم يف »صحيحه«.
))( إكمال المعلم ))/ 5، ط. دار الوفاء(.
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اهلل صلى اهلل عليه وآله وس��لم قال: ))بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده(( أخرجه 
أبو داود والرتمذي يف "السنن".

وأوَضَح��ِت الفتاوى أن المراد بالوضوء هنا: هو غس��ل اليدين والفم، وتنقيتهم من 
الق��اذورات ومن الش��حم والس��م؛ وذلك من باب إط��الق الكل، وه��و الوضوء، على 

الجزء وهو غسل اليد والفم.
وذَكَر الشرع الشريف ذلك قبل عيادة المريض والدخول عليه؛ منًعا لألذى والضرر؛ 
َأ َفَأحَسَن الُوُضوَء،  ففي الحديث: أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))َمن َتَوضَّ

َوَعاَد َأَخاُه الُمسِلَم ُمحَتِسًبا ُبوِعَد ِمن َجَهنََّم َمِسيَرَة َسبِعيَن َخرِيًفا(()1(.
ف��كل هذه األمور ت��دل على مزيد اهتمام الش��ريعة اإلس��المية بأم��ر النظافة، وتبين 
أهن��ا باب الكتس��اب محب��ة اهلل ، ومدخل لحفظ حياة اإلنس��ان وصحته من 

األمراض واألوبئة.

المسلك الخامس: النهي عند الدخول أو الخروج ألرٍض وبيئة:
أظه��رت فت��وى الدار الخاصة هبذا الش��أن َنهَي الش��رع الش��ريف ع��ن الدخول إلى 
أرٍض فش��ا فيها الوباء وانتش��رت فيها األمراض؛ كالطاعون ونح��وه من األوبئة العامة؛ 
حمايًة لإلنس��ان وحفاًظا عليه من التعرض للتلف، وهنيه كذلك عن الخروِج منها فراًرا 
م��ن المرض؛ وذلك كل��ه إلثبات التوكل على اهلل تعالى والتس��ليم ألمره وقضائه؛ ففي 
الحديث أن رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))الطَّاُعوُن ِرجٌز َأو َعَذاٌب ُأرِسَل 
َعَلى َبنِي إِس��َرائِيَل َأو َعَلى َمن َكاَن َقبَلُكم، َفإَِذا َس��ِمعُتم بِِه بَِأرٍض، َفَا َتقَدُموا َعَليِه، َوإَِذا 

َوَقَع بَِأرٍض َوَأنُتم بَِها، َفَا َتخُرُجوا فَِراًرا ِمنُه(())(.
وذك��َرت ق��وَل العلم��اء يف أن قول��ه: ))اَل َتقَدُموا َعَلي��ِه((: إثبات الح��ذر والنهي عن 
التع��رض للتل��ف، ويف قوله: ))اَل َتخُرُجوا فِ��َراًرا ِمنُه(( إثبات التوكل والتس��ليم ألمر اهلل 
وقضائ��ه، فأح��د األمرين تأديٌب وتعلي��م، واآلخر تفويٌض وتس��ليم، وأن فيه النهي عن 

)1( أخرجه أبو داود يف »السنن«، والطرباين يف »األوسط«.
))( متفق عليه.
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رك��وب الغرر والمخاطرة باألنف��س والُمَهج؛ ألن األغلب يف الظاهر أنَّ األرض الوبيئة 
ال ي��كاد يس��لم صاحبها م��ن الوباء فيها إذا ن��زل هبا، فنُُه��وا عن هذا الظاه��ر إذ اآلجال 

مستورة واآلالم مكنونة.
وذكَرت أن الخروج من األرض المنتشر فيها الوباء إذا كان لغرٍض آخر غير الفرار؛ 

اء، ونص عليه جماهير العلماء. كالعالج ونحوه؛ فقد أجازته الشريعة الغرَّ
فع��ن أنس ب��ن مالك  ق��ال: ))أتى رس��وَل اهلل صلى اهلل عليه وآله وس��لم نفٌر 
مرض��ى، من حي م��ن أحياء العرب، فأس��لموا وبايعوه، وقد وقع الموم وهو: البرس��ام 
-الج��دري الش��ديد-، فقالوا: يا رس��ول اهلل: هذا الوجع قد وقع، ل��و َأِذنَت لنا فخرجنا 
إلى اإلبل فكنا فيها، قال: َنَعم، اخرُجوا َفُكوُنوا فِيها(( أخرجه الطحاوي يف "شرح معاين 
اآلثار"، ثم قال: "إن رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس��لم أمرهم بالخروج إلى اإلبل، 
وقد وقع الوباء بالمدينة، فكان ذلك عندنا، واهلل أعلم، على أن يكون خروجهم للعالج 

ال للفرار".
وقال اإلمام ش��هاب الدي��ن القرايف المالكي يف "الذخي��رة")1(: "ويجوز الخروج من 

بالد الوباء لغرٍض آخر غيَر الفرار" اه�.
وق��ال اإلمام ابن حجر الهيتمي الش��افعي يف "الفتاوى الك��ربى"))(: "والحاصل: أن 
َم��ن خرج لش��غل عرض له أو للتداوي من علة به؛ طع��ن أو غيره: فال يختلف يف جواز 

الخروج له ألجل ذلك" اه�.
وبيَّنت أن المقصود من قول س��يدنا عمر  حينما اعُتِرَض عليه بأن الفرار من 
الوباء فراٌر من قدر اهلل، فقال: َنِفرُّ من قدر اهلل إلى قدر اهلل، أراد بذلك: أنَّ رجوعه ليس 
بف��رار م��ن قدر، ولكنه أخذ بالح��ذر والحزم الذي أمرنا اهلل ب��ه... وأن هذا من االنتقال 
م��ن وج��ٍه إلى وجٍه، ال فرق بينه وبين االنتقال من الق��دوم على الوباء أو الرجوع؛ إذ ال 
ره اهلل، لكن على اإلنسان طلب األسباب واالكتساب، وهو  يكون من هذا كله إال ما قدَّ

)1( الذخيرة )13/ 5)3، ط. دار الغرب اإلسالمي(.
))( الفتاوى الفقهية الكربى )4/ 10، ط. المطبعة اإلسالمية(.
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ٌر لَِما ُخِلَق َلُه((، وقوله: ))اعِقلَها  مثل قوله صلى اهلل عليه وآله وس��لم: ))اعَمُلوا َفُكلٌّ ُمَيسَّ
َوَتَوكَّل((.

وأن الخ��روج يف ه��ذه اآلونة التي ُفرض فيه��ا الحظر من قَِبل الس��لطات، ال بد وأن 
يك��ون مرتبًطا باللوائح المنظِّمة لحركة الس��فر واالنتقاالت بين المدن، فإن التنقل فيها 

أو من خاللها ال بد أن يكون عن طريق الجهات المختصة.

المسلك السادس: األمر بالتداوي من المرض الوبائي:
أظهَرِت الفتوى أن الشرع الشريف أمر باتِّخاذ كافة السبل واإلجراءات المؤدية إلى 
التداوي والعالج؛ أخًذا باألسباب وعماًل بالسنن الكونية التي أودعها اهلل تعالى يف هذه 
الحياة؛ فعن أبي هريرة ، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))َما َأنَزَل 

اهللُ َداًء إاِلَّ َأنَزَل َلُه ِشَفاًء(()1(.
وكان م��ن هدي��ه صلى اهلل عليه وآله وس��لم فعل الت��داوي يف نفس��ه، واألمر به لمن 

أصابه مرض من أهله وأصحابه.
وعن جابر بن عبد اهلل ، مرفوًعا إلى النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم: ))لُِكلِّ 

.)(()) ِاِء َبَرَأ بِإِذِن اهلل َداٍء َدَواٌء، َفإَِذا ُأِصيَب َدَواُء الدَّ
وعن أس��امة بن ش��ريك، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم، قال: ))َتَداَووا ِعَباَد 

ل َداًء، إاِلَّ َأنَزَل َمَعُه ِشَفاًء(()3(. اهللِ، َفإِنَّ اهللَ  َلم ُينَزِّ
وع��ن جاب��ر ، قال: ))بعث رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس��لم إلى ُأَبيِّ بن 

كعب  طبيًبا فقطع منه عرًقا ثم كواه عليه(()4(.
وبينِت الفتاوى أن الش��رع الشريف أرشد إلى الرجوع يف التداوي من األمراض إلى 
األطباء ألهنم أهل الذكر والتخصص يف هذا؛ فعن هالل بن يس��اف، قال: ))جرح رجل 
على عهد رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس��لم فقال: ادعوا له الطبيب، فقال: يا رسول 

)1( أخرجه اإلمام البخاري يف »الصحيح«.
))( أخرجه اإلمام مسلم يف »صحيحه«.

)3( أخرجه اإلمام البخاري يف »األدب المفرد«، وأحمد يف »المسند«، وغيرهم.
)4( أخرجه اإلمام مسلم يف »صحيحه«.
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اهلل، ه��ل ُيغنِي عن��ه الطبيب؟ قال: نع��م، إن اهلل تبارك وتعالى لم ين��زل داء إال أنزل معه 
شفاء((، وعن زيد بن أسلم، ))أن رجا أصابه جرح، فاحتقن الدم، وأن رسول اهلل صلى 
اهلل علي��ه وآله وس��لم دعا له رجلي��ن من بني أنمار فق��ال: أيكما أطب؟ فق��ال رجل: يا 

َواَء(()1(. اَء َأنَزَل الدَّ رسول اهلل، َأَو يف الطب خير؟ فقال: إِنَّ الَِّذي َأنَزَل الدَّ
وذَكَرِت الفتاوى أن األمر بالتداوي يف األحاديث الصحيحة أنه ال ينايف التوكل، كما 
ال ينافي��ه دفع داء الج��وع والعطش، والحر، والربد بأضدادها، بل ال تتم حقيقة التوحيد 
إال بمباش��رة األس��باب التي نصبها اهلل مقتضياٍت لمسبباهتا قدرا وش��رعا، وأن تعطيلها 
يقدح يف نفس التوكل، كما يقدح يف األمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطلها أنَّ 
َترَكَه��ا أقوى يف التوكل، فإن َترَكَها عج��زا ينايف التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على 
اهلل يف حصول ما ينفع العبد يف دينه ودنياه، ودفع ما يضره يف دينه ودنياه، وال بد مع هذا 
االعتماد من مباشرة األسباب وإال كان معطال للحكمة والشرع فال يجعل العبد عجزه 

توكال وال توكله عجزا.
ايف على الحقيقة هو اهلل ، وهو أيًضا  لكنَّ المتداوي عليه أن يعتقد أن الشَّ
اء، ومن فضلِه جعل لكل  الذي أوجد الدواء وأمر به، فالحمد هلل الذي بحكمته أنزل الدَّ

داٍء دواًء، َعلَِمُه َمن َعلَِمُه، وَجِهَلُه َمن َجِهَلُه.

 : �ة
�ب ل�ثا لمطل�ب ا  ا

و�ب�أ�ة
ل�أ د �لول ا لرو��ة�ة ع�ب �ة�ة وا لع�َةد �ب ا

�ب وا لحب ب ا
ر �برا اأ

ل��م تكتِف فتاوى ال��دار المتعلقة بفيروس كورونا بالجان��ب الفقهي فقط يف التعامل 
مع الجوائح واألوبئة، بل تناولت الجانب العقائدي؛ من خالل إقرار المفاهيم الشرعية 
المرعية، والجانب الروحي والسلوكي؛ من خالل إحسان الظن باهلل، والرضا والتسليم 

ألقداره.
وقد برَز هذا المعنى يف كثير من الفتاوى؛ نذكر بعض النماذج منها يف عدة نقاط:

)1( أخرجهما ابن أبي شيبة يف »مصنفه«.
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التقرير بوجود العدوى وعدم إنكارها:
س��لَكِت الفت��اوى مس��لك التقرير يف وج��ود الع��دوى، والرد عل��ى منكرها بدعوى 
ا يف دعواه بما ورد من إخبار النب��ي صلى اهلل عليه وآله  الت��واكل على اهلل تعال��ى، محتجًّ

وسلم بأنه ))ال َعدوى((.
فبينت أن المقرر يف عقائد المس��لمين أن المؤثر الحقيقي يف األش��ياء هو اهلل تعالى، 
وأن األش��ياء ليس لها تأثير ذايت، كما أن األس��باب ال تؤثِّر يف وقوع مس��بباهتا بذاهتا وإن 
حصلت عندها، فحصول المس��ببات باألس��باب: عندها ال هبا، وال بد من إضافتها إلى 
اهلل تعالى مش��يئًة وتقديًرا، وخلًقا وإيجاًدا؛ فيعتقد المسلم أن المؤثر الحقيقي يف الكون 
هو اهلل تعالى وحده ال شريك له، ثم هو يتع���امل مع األسباب؛ تأدًبا مع اهلل الذي خلقها، 

واتساًقا مع مراد اهلل تعالى فيها.
وأن المقص��ود بنفي العدوى ال��وارد يف النصوص هو نفي تأثيره��ا بذاهتا واالعتماد 
على مس��بباهتا كما كان ُيعَتقُد قبل اإلس��الم، وأن النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم أراد 
اللف��ت إلى أن َمَردَّ كلِّ ش��يء إلى قضاء اهلل تعالى ومراده، وأن��ه الخالق القادر على كل 

شيء؛ ألنه المؤثر الحقيقي يف األشياء.
ر النبي صل��ى اهلل عليه وآله  ولي��س معنى نف��ي العدوى نفي وجوده��ا، وإالَّ فقد حذَّ
وس��لم يف أحاديث متكاثرة من مخالطة المجذوم وأصحاب العدوى؛ فهو نفٌي لتأثيرها 

بذاهتا وطبعها، ال لوجودها وتقرير ضررها؛ إذ العدوى موجودة، وضررها متقرر.
فجماهير العلماء س��لًفا وخلًف��ا على إمكانية الجمع بين الرواي��ات، والتوفيق بينها، 
��وا عل��ى أنه ال ب��د مع اإليمان ب��أن الفعل م��ن اهلل تعالى من االح��رتاز عن األوبئة  ونصُّ
واألمراض المؤذية، وهو عين مراد اهلل ، وَمن لم يعتقد ذلك كان خارًجا عن نمط 
العقالء؛ ألن اإلنسان مأمور بالمحافظة على نفسه من األمراض واألسقام وما يعّرضها 

للتلف.
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قال اإلمام النووي يف "شرح صحيح مسلم")1(: "قال جمهور العلماء: يجب الجمع 
بين هذي��ن الحديثين، وهما صحيحان؛ قالوا: وطريق الجمع: أن حديث: ))اَل َعدَوى(( 
الم��راد نفي ما كانت الجاهلية تزعم��ه وتعتقده؛ أن المرَض والعاه��ة تعدي بطبعها، ال 
(( فأرش��د فيه إلى مجانبة ما  بفعل اهلل تعالى، وأما حديث ))ال ُيوِرَدنَّ ُممرٌِض على ُمِصحٍّ
يحص��ل الضرر عن��ده يف العادة بفعل اهلل تعالى وقدره، فنفى يف الحديث األول العدوى 
بطبعه��ا، ول��م ينِف حصول الض��رر عند ذلك بق��در اهلل تعالى وفعله، وأرش��د يف الثاين 
إل��ى االحرتاز مما يحصل عنده الضرر بفعل اهلل وإرادت��ه وقدره. فهذا الذي ذكرناه من 
تصحي��ح الحديثي��ن والجمع بينهما هو الص��واب الذي عليه جمه��ور العلماء، ويتعين 

المصير إليه" اه�.

اإليمان بقضاء اهلل تعالى وقدره:
بيَّنِت الفتاوى أن الشريعة اإلسالمية أرست يف نفوس المسلمين مبدأ اإليمان بقضاء 
اهلل تعال��ى وق��دره، وجعلته ركنًا من اإليمان ال يكتمل إيمان العبد إال به، كما يف حديث 
جربي��ل  الم��روي عن س��يدنا عمر ب��ن الخطاب ؛ حينما س��أل جربيُل 
 النب��يَّ صلى اهلل عليه وآله وس��لم عن اإليمان، فق��ال: ))َأن ُتؤِمَن بِاهللِ َوَمَائَِكتِِه 

ِه(())(. َوُكُتبِِه َوُرُسِلِه َوالَيوِم اآلِخرِ، َوُتؤِمَن بِالَقَدِر َخيرِِه َوَشرِّ
وأن البالء والوباء من قضاء اهلل تعالى وقدره، وأول ما يجب على المس��لم فعله إذا 
م��ا نزل به بالٌء أو أصابه وباٌء ه��و الرضا به والصرب عليه دون َجَزٍع أو نفور؛ لما تقرر أن 
قضاء اهلل تعالى كله خير؛ فعن صهيب بن س��نان ، أن رس��ول اهلل صلى اهلل عليه 
ُه َخيٌر َوَليَس َذاَك أِلََحٍد إاِلَّ لِلُمؤِمِن؛ إِن  وآله وس��لم قال: ))َعَجًبا أِلَمرِ الُمؤِمِن إِنَّ َأمَرُه ُكلَّ

اُء َصَبَر َفَكاَن َخيًرا َلُه(()3(. اُء َشَكَر َفَكاَن َخيًرا َلُه، َوإِن َأَصاَبتُه َضرَّ َأَصاَبتُه َسرَّ

)1( شرح صحيح مسلم )14/ 13)- 14)، ط. دار إحياء الرتاث العربي(.
))( أخرجه اإلمام مسلم يف »صحيحه«.
)3( أخرجه اإلمام مسلم يف »صحيحه«.
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وعن أبي هريرة ، أن النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))َما ُيِصيُب الُمسِلَم 
ِم��ن َنَصٍب َواَل َوَصٍب َواَل َه��مٍّ َواَل ح�ُزٍن َواَل َأًذى َواَل َغ�مٍّ َحتَّى الش���َّوَكِة ُيَش��اُكه���َا إاِلَّ 

َر اهللُ بِه���َا ِمن َخَطاَي���اُه(()1(. َكفَّ
كم��ا س��اقت الفتاوى يف ه��ذا الش��أن اآلداب واألخالقي��ات التي يج��ب أن يتحلى 
هب��ا المس��لم إذا ح��لَّ البالء، وق��د ورد ذلك يف فت��وى: "أخالقيات التعام��ل يف النوازل 

واألزمات"))(، ونصت على ما يلي:
- الرجوع إلى اهلل تعالى والتذلل إليه بالدعاء بكش��ف الضر ورفع البالء، امتثااًل لما 
َنا  سلُ

ۡ
م بَأ أمرنا به من وجوب التضرع إليه عند وقوع الباليا؛ قال تعالى: }فَلَۡوَلٓ إِۡذ َجآَءهلُ

{ ]األنعام: 43[.
مْ وا تََضَّعلُ

م  َخۡذَنٰهلُ
َ
َمٖم ّمِن َقۡبلَِك فَأ

لُ
رَۡس��ۡلَنآ إَِلٰٓ أ

َ
قال اإلمام البغوي يف "تفس��يره")3(: "}َولََقۡد أ

وَن{  ۡم َيَتَضَّعلُ { الم��رض والزمانة، }لََعلَّهلُ آءِ َّ { بالش��دة والجوع، }َوٱلضَّ َسآءِ
ۡ
بِٱۡلَأ

م  أي: يتوب��ون ويخضع��ون، والتضرع الس��ؤال بالتذل��ل }فَلَۡوَلٓ{ فه��ال، }إِۡذ َجآَءهلُ
{ آمنوا فيكشف عنهم" اه�.

مْ وا َنا{ عذابنا، }تََضَّعلُ سلُ
ۡ
بَأ

لُ  - االعتق��اد بأن اهلل تعالى وح��ده هو القادر على رفع البالء؛ ق��ال تعالى: }قلُِل ٱللَّ
 ِ ِ َكۡرٖب{ ]األنعام: 64[، وقال تعالى: }لَۡيَس لََها ِمن دلُوِن ٱللَّ

ّ ��م ّمِۡنَها َوِمن كلُ يكلُ َنّجِ يلُ
َكِشَفٌة{ ]النجم: 58[.

 - وج��وب األخذ بجميع أس��باب الوقاية وأس��اليب النجاة؛ حي��ث جرت العادة أن 
يخلق اهلل الفعل عند وجود س��ببه، وألن يف األخذ بأس��باب الوقاية والسالمة امتثااًل لما 
أمر به الشرع الشريف من اجتناب مواطن التهلكة وحفظ النفس من الضرر قال تعالى: 
ۡم إَِل ٱلَّۡهللَُكةِ{ ]البقرة: 195[. وكما أمرت الس��نة النبوية بالفرار  يِۡديكلُ

َ
مْ بِأ وا }َوَل تلُۡلقلُ

من المجذوم وذوي األمراض المعدية.

)1( متفق عليه.
))( مسجلة برقم: 45) لسنة 0)0)م.

)3( تفسير البغوي ))/ 3)1، ط. إحياء الرتاث(.
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- اإلكث��ار من فعل الخيرات كالتصدق واإلنفاق يف س��بيل اهلل، فقد حثنا النبي صلى 
اهلل علي��ه وآله وس��لم أن نجعل الصدقة س��بياًل لش��فاء المرضى، فلئن تك��ون وقاية من 
المرض أولى، كما حثنا على أن نتخذ الدعاء وسيلة لمواجهة البالء، ولئن يكون لعموم 
الخي��ر أول��ى؛ فع��ن عبد اهلل بن مس��عود  قال: ق��ال صلى اهلل عليه وآله وس��لم: 
َعاَء(( أخرج��ه الطرباين يف "الكبير"، وأبو  وا لِلَبَاِء الدُّ َدَق��ِة، َوَأِعدُّ ))َداُووا َمرَضاُك��م بِالصَّ

نعيم يف "الحلية"، والبيهقي يف "السنن الكربى" و"شعب اإليمان".
- الحرص على تقوى اهلل تعالى وتجنب معصيته، ولزوم االستغفار والتوبة عما قد 
لُۥ َمۡرَٗجا{ ]الطالق: )[،  َ َيَۡعل لَّ س��بق من اآلثام واألوزار، قال تعالى: }َوَمن َيتَِّق ٱللَّ

وَن{ ]األنفال: 33[. ۡم يَۡسَتۡغفِرلُ ۡم َوهلُ َبهلُ َعّذِ لُ ملُ وقال تعالى: }َوَما َكَن ٱللَّ
- كما يجب أن يحسن المسلم الظن باهلل تعالى، ويدرك أن رحمة اهلل تعالى وسعت 
كل ش��يء، فإن كان ممن قد ابتلي بالمرض فيكون ظنه أن اهلل ما ابتاله به إال ألنه يحبه، 
وأنه قادر على رفع البالء عنه، وإن لم يكن قد أصيب به، فيكون ظنه باهلل أنه لن يصاب 

به ما دام ملتزًما أسباب الوقاية، وبأن اهلل دافعه عنه ورافعه عن كل من أصيب به:
ُّوَن{ ]الحجر: 56[، وقال تعالى:  ٓل ق��ال تعالى: }َوَمن َيۡقَنطلُ ِمن رَّۡحَةِ َرّبِهِۦٓ إِلَّ ٱلضَّ
ِۖ{ ]يوسف: 87[، وعن أبي هريرة ، قال: قال النبي  ۡوِح ٱللَّ مْ ِمن رَّ وا مْۡي َٔسلُ }َوَل تَا
صلى اهلل عليه وآله وس��لم: يقول اهلل تعالى: ))َأَن��ا ِعنَد َظنِّ َعبِدي بِي َوَأَنا َمَعُه إَِذا َذَكَرنِي 
َفإِن َذَكَرنِي فِي َنفِس��ِه َذَكرُتُه فِي َنفِسي، َوإِن َذَكَرنِي فِي َمَلٍ َذَكرُتُه فِي َمَلٍ َخيرٍ ِمنُهم، َوإِن 
بُت إَِلي��ِه َباًعا، َوإِن َأَتانِي  َب إَِليَّ ِذَراًعا َتَقرَّ ب��ُت إَِليِه ِذَراًعا، َوإِن َتَق��رَّ َب إَِليَّ بِِش��برٍ َتَقرَّ َتَقرَّ

َيمِشي َأَتيُتُه َهرَوَلًة(( متفق عليه.
- التع��اون والتكاتف والمش��اركة فيما يع��ود بالنفع على اآلخري��ن، وتزيد الحاجة 
لذل��ك حال الخوف والف��زع؛ كالحال عند نزول البالء وتفش��ي الوب��اء؛ لما جبل عليه 
ِ َوٱلَّۡقَوٰىۖ  مْ َعَ ٱلِۡبّ اإلنس��ان أن يس��تعين على ضعفه بأخيه، وقد قال تعالى: }َوَتَعاَونلُوا

{ ]المائدة: )[. ۡدَوِٰنۚ ثِۡم َوٱۡلعلُ مْ َعَ ٱۡلِ َوَل َتَعاَونلُوا
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- الك��ف عن تناق��ل األخبار الس��يئة وترويع الن��اس؛ لما يف ذلك من زيادة مش��اعر 
الخوف والش��تات، حال الحاجة إلى الطمأنينة والسكينة، وقد هنى النبي صلى اهلل عليه 
وآله وس��لم عن ترويع المس��لمين، كما أمر أن يكون المس��لم ميس��ًرا ومبشًرا بالخير ال 
معس��ًرا منف��ًرا؛ فعن أنس بن مال��ك ، عن النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم قال: 

ُروا(( متفق عليه. ُروا َواَل ُتنَفِّ ُروا َوَبشِّ ُروا َواَل ُتَعسِّ ))َيسِّ

- االع��رتاف بالفض��ل والجميل لكل َمن ب��ذل جهًدا لتخفيف ح��دة العناء أو وطأة 
البالء، مع ما وراء ذلك من إيثار اآلخرين، والحرص على س��المتهم، والتفاين يف القيام 
بواجباهت��م، وعلى رأس هؤالء جن��ود المعركة من الجيش األبي��ض، ثم الجيش األبي 
الحام��ي األمين جيش مصر العظيم، فش��كرهم وتقديرهم واجب ش��رعي وحق جلي، 

ويف الحديث: ))اَل َيشُكُر اهللَ َمن اَل َيشُكُر النَّاَس(( أخرجه أحمد يف "المسند".
بيان أن األمراض الوبائية ليست عقاًبا من اهلل تعالى:

ج��اء ذلك يف فتوى "هل فيروس كورونا عق��اب من اهلل تعالى")1(: فقد بيَّنَِت الفتوى 
أن االبت��الء من أق��دار اهلل تعالى ورحمته؛ يحمل يف طياته اللطف، ويس��وق يف مجرياته 
الخير، والمحن تأيت يف طياهتا المنح، وأن األزمة س��تمر كما مرت قبلها أزمات، إالَّ أن 

األمر يحتاج لمزيٍد من الصرب والثبات.
وأوضح��ت أن األوبئ��ة التي تصي��ب األمة إنما ه��ي رحمة من اهلل تعال��ى لهم؛ فقد 
ُه َكاَن َعَذاًب��ا َيبَعُثُه اهللُ َعَلى َمن  أخ��رب النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم ع��ن الطاعون: ))َأنَّ
َيَشاُء، َفَجَعَلُه اهللُ َرحَمًة لِلُمؤِمنِيَن، َفَليَس ِمن َعبٍد َيَقُع الطَّاُعوُن، َفَيمُكُث فِي َبَلِدِه َصابًِرا، 
��ِهيِد(( أخرجه البخاري  ��ُه َلن ُيِصيَب��ُه إاِلَّ َما َكَتَب اهللُ َل��ُه، إاِلَّ َكاَن َلُه ِمثُل َأجرِ الشَّ َيعَل��ُم َأنَّ

يف "صحيحه".
وذَكرت أنه حينما وقع الطاعون بالش��ام مرة، فألمَّ أن يفنيهم، حتى قال الناس: هذا 
الطوفان، فأذَّن معاذ بن جبل  بالناس: أن الصالة جامعة، فاجتمعوا إليه، فقال: 
"ال تجعلوا رحمة ربكم، ودعوة نبيكم كعذاب عذب به قوم" أخرجه معمر بن راشد 

يف "جامعه".
)1( مسجلة برقم: 46) لسنة 0)0)م.
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والنظ��ر إلى الطاعون باعتباره رحمة ومنحة ليس يف ظاه��ره أو ذاته، إنما هو باعتبار 
آثاره وما يرتتب عليه من األجر والثواب؛ كما قال العلماء.

وكل ما يصيب اإلنس��ان من الِمَحِن والشدائد والضيق والجدب ونحو ذلك، هو يف 
حقيقت��ه رفعة يف درج��ة المؤمن وزيادة ثوابه ورفع عقابه، حتى الش��وكة ُتصيبه؛ فعن أم 
المؤمنين عائش��ة  قالت: ))قال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم: َما ُيِصيُب 
الُمؤِمَن ِمن َش��وَكٍة َفَم��ا َفوَقَها إاِلَّ َرَفَعُه اهللُ بَِه��ا َدَرَجًة، َأو َحطَّ َعنُه بَِه��ا َخطِيَئًة(( أخرجه 

اإلمام مسلم يف "صحيحه".
فكي��ف إذا تعلق األمر بالم��رض المخيف والوباء المميت؟ ف��إن الدرجة فيه أعظم 
م  ۡم َوِلَۡطَمئِنَّ قلُللُوبلُكلُ ٰى لَكلُ لُۡشَ لُ إِلَّ ب والمنحة بسببه أكرب؛ قال تعالى: }َوَما َجَعلَهلُ ٱللَّ

{ ]آل عمران: 6)1[. ۦۗ بِهِ
خ��ف��ي ل����ط����ٍف  م�����ن  هلل  ي�����دق خ���ف���اه ع����ن ف���ه���م ال���ذك���يف����ك����م 
ف���ف���رج ك���رب���ة ال���ق���ل���ب ال��ش��ج��يوك����م ي��س��ر أت����ى م���ن ب��ع��د عسر

فابتالء اهلل تعالى لعباده ال ُيحكم عليه بظاهره، بالضر أو النفع؛ النطوائه على أسرار 
م بِٱۡلََسَنِٰت  غيبية وأحكاٍم علوية ال يعلم حقيقتها إالَّ رب الربية، قال تعالى: }َوَبلَۡوَنٰهلُ

وَن{ ]األعراف: 168[.  ۡم يَرِۡجعلُ ّيِ َٔاِت لََعلَّهلُ َوٱلسَّ
وأوضح��ت الفت��وى أنه لي��س المقصود ه��و الحكم بظاه��ر االبتالءات؛ ب��ل العلم 
بق��درة اهلل تعال��ى، واإلس��راع يف الرج��وع إلي��ه، وأن يتفق��د اإلنس��ان نفس��ه بالس��كون 
��َنا  سلُ

ۡ
م بَأ إل��ى قض��اء اهلل تعالى واإلذع��ان إلى مراده؛ ق��ال س��بحانه: }فَلَۡوَلٓ إِۡذ َجآَءهلُ

مْ لَِرّبِِهۡم  م بِٱۡلَعَذاِب َفَما ٱۡس��َتَكنلُوا َخۡذَنٰهلُ
َ
{ ]األنع��ام: 43[، وقال تعالى: }َولََقۡد أ

مْ وا تََضَّعلُ
وَن{ ]المؤمنون: 76[. َوَما َيَتَضَّعلُ

التنفل بالصاة، والقنوت فيها لصرف وباء كورونا:
ورد ذل��ك يف فت��اوى: "القن��وت يف الص��الة لصرف في��روس كورون��ا")1(، و"التنفل 
بالصالة لصرف فيروس كورونا الوبائي"))(: حيث بيَّنت الفتاوى أن الشريعة اإلسالمية 

)1( سبق بياهنا.
))( مسجلة برقم: 57) لسنة 0)0)م.
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 ، أجازت مشروعية الصالة والدعاء لرفع البالء والوباء؛ فعن أم المؤمنين عائشة
مَس َوالَقَمَر آَيَتاِن ِمن آَياِت اهللِ، اَل  ))أن رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: إِنَّ الشَّ

َاِة((، وقال أيًضا: ))َفَصلُّوا  َيخِسَفاِن لَِموِت َأَحٍد، َواَل لَِحَياتِِه، َفإَِذا َرَأيُتُموَها َفافَزُعوا لِلصَّ
َج اهللُ َعنُكم(( أخرجه اإلمام مسلم يف "الصحيح". َحتَّى ُيَفرِّ

قال اإلمام ابن بطال يف "ش��رح البخاري")1(: "أخربنا صلى اهلل عليه وآله وس��لم أنه 
حين نزول البالء ينبغي الفزع إلى الصالة والدعاء، فيرجى كشفه لقوله تعالى: }فَلَۡوَلٓ 

{" اه�.
مْ وا َنا تََضَّعلُ سلُ

ۡ
م بَأ إِۡذ َجآَءهلُ

وذكرت الفتوى أن البالء هنا لم يقتصر على معنًى دون غيره؛ بل يش��مل كل ما يقع 
رِّ والش��دة والبأس؛ كالزالزل والكوارث واألوبئة والطواعين، ونحو  باإلنسان من الضُّ

ذلك:
ق��ال العالمة فخ��ر الدين الزيلعي الحنف��ي يف "تبيين الحقائ��ق"))(: "وكذا يف الظلمة 
الهائلة بالنهار، والريح الش��ديدة، وال��زالزل، والصواعق، وانتث��ار الكواكب، والضوء 
الهائ��ل باللي��ل، والثلج، واألمط��ار الدائمة، وعم��وم األمراض، والخ��وف الغالب من 
الع��دو، ونح��و ذلك من األف��زاع واألهوال؛ ألن ذل��ك كله من اآلي��ات المخوفة، واهلل 

أعلم" اه�.
وقال العالمة الخرش��ي المالكي يف "ش��رح مختصر خلي��ل")3(: ")قوله: ودل كالمه 
على أن الصالة... إلخ( أي: للزلزلة ونحوها، أي: ويدخل يف ذلك الصالُة لدفع الوباء 

والطاعون" اه�.
والمأثور عن السلف الصالح، وهو مذهب جماهير العلماء من الفقهاء والمحدثين: 
مش��روعية القنوت عند النوازل؛ قال الشيخ ابن تيمية الحنبلي يف "مجموع الفتاوى")4(: 
"القنوت مسنون عند النوازل، وهو قول فقهاء أهل الحديث، وهو المأثور عن الخلفاء 

الراشدين " اه�.
)1( شرح صحيح البخاري )10/ 15، ط. مكتبة الرشد(.

))( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )1/ 30)، ط. األميرية(.
)3( شرح مختصر خليل )1/ 351، ط. دار الفكر(.

)4( مجموع الفتاوى )3)/ 108، ط. مجمع الملك فهد(.



210

العدد الثالث واألربعون

وق��د اتف��ق العلماء على مش��روعية قنوت المس��لمين يف ص��الة الفجر لرف��ع البالء 
ت هبم نازلة، وهو مش��روٌع دفًعا ورفًعا؛ فكما  ��ر عن البالد والعب��اد إذا ألمَّ وكش��ف الضُّ
ت نازلة،  ر والقح��ط عن البالد والعب��اد إذا ألمَّ ُيش��َرع لرفع البالء والوباء وكش��ف الضُّ
ُيشَرع كذلك لدفع الضرر الذي ُيخَشى حصوُله، وإن لم يتحقق بالداعين نزوُله؛ فيكون 

جائًزا رفًعا ودفًعا.

الصاة على النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم لرفع الوباء)1(:
حيث أوضحِت الفتوى أن النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم هو رحمة اهلل للعالمين، 
وأنه س��بب وصول الخير ودفع الشر والضر عن كل الخلق يف الدنيا واآلخرة، وكما أنه 
صلى اهلل عليه وآله وس��لم ش��فيع الخالئق فالصالة عليه ش��فيع الدعاء؛ فبها ُيس��تجاب 
الدعاء، وُتكش��ف الكرب والبالء، وُتستنَزل الرحمة والعطاء، وقد أخرب النبي صلى اهلل 
عليه وآله وسلم -وهو الصادق المصدوق- أن اإلكثار منها حتى تستغرق مجلس الذكر 
س��بب لكفاية المرء كلَّ ما أهمه يف الدنيا واآلخرة، ووردت اآلثار عن الس��لف واألئمة 
بأهنا س��بب لجل��ب الخير ودرء الض��ر، وعلى ذلك جرت األم��ة المحمدية منذ العصر 
األول، وتوات��ر ع��ن العلماء أن عليه��ا يف ذلك المعول؛ حتى ع��دوا ذلك من معجزات 
النب��ي صلى اهلل عليه وآله وس��لم المس��تمرة بع��د انتقاله إلى الرفي��ق األعلى، وتواترت 
يف ذل��ك النق��ول والحكايات، وُألَِّفت فيه المصنفات، وت��وارد العلماء على النص على 
مش��روعية الصالة على النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم واإلكثار منها يف أوقات الوباء 
والطاع��ون واألزم��ات؛ فإن النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم هو رحم��ة اهلل تعالى لكل 

الكائنات.
ق��ال العالمة ابن ُنجيم الحنف��ي يف "ضبط أهل النقل يف خرب الفصل يف حق الطاعون 
والوب��اء"))(: "وذكر بعض الصالحين أّن من أعظم األش��ياء الرافعة للطاعون وغيره من 

الباليا العظام: كثرة الصالة على النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم" اه�.

)1( وهي فتوى مسجلة برقم: 15) لسنة )0)م.
))( ضبط أهل النقل يف خرب الفصل يف حق الطاعون والوباء )ص: 8(.
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وقال العالمة ابن حجر الهيتمي الشافعي يف "الدر المنضود")1(: "الرابع والعشرون: 
عند الهّم والش��دائد والكروب، ووقوع الطاعون، مّر فيه حديث يف مبحث "أن الصالة 
عليه صلى اهلل عليه وآله وسلم سبب لكفاية المهمات يف الدنيا واآلخرة"، وُيرَوى: "َمن 

اَلِة َعلّي؛ َفإِنََّها َتُحّل الُعَقَد، َوَتكِشُف الُكَرَب".. َعُسَر َعَليِه َشيٌء َفلُيكثِر مَِن الصَّ
قي��ل: ويدّل لرفعها الطاعون: أهنا م��ن اهلل تعالى رحمة، وهو عذاب يف األصل، وإن 
كان رحم��ة للمؤمنين، والرحمة والعذاب ال يجتمعان. وأيًضا: مّر أهنا تنجي من أهوال 

يوم القيامة، فالطاعون الذي هو من أهوال الدنيا أولى.
وأيًض��ا: فالمدينة الش��ريفة معصومة م��ن دخوله كالّدجال له��ا بربكته صلى اهلل عليه 

وآله وسلم، فكذا الصالة عليه. اه�" اه�.

احترام ضحايا الوباء وتكريمهم:
وق��د جاء هذا المعن��ى واضًحا يف فتوى "حكم االمتناع عن دف��ن موتى كورونا"))(: 
حي��ث بيَّنت الفت��وى أن اهلل تعالى جعل أهم مظاهر تكريم اإلنس��ان بعد خروج روحه: 
التعجيَل بتغس��يلِه، وتكفينِه، والصالِة عليه، ودفنِه، وهذا ما أجمعت عليه أمة اإلس��الم 
إل��ى يومن��ا هذا؛ حتى س��ّماها الفقه��اء: األركان األربعة التي تجب عل��ى الحي يف حق 

الميت.
وأوج��ب اهلل َدف��َن المي��ت وُمواَراة َبَدنِ��ِه؛ إكراًما لإلنس��ان وصيان��ة لحرمته وحفًظا 
ألمانت��ه؛ حتَّى ُتمنَع رائحُته وُتصاَن ُجثَُّته وُتحَف��َظ كرامُته؛ ألن حرمته ميًتا كحرمته حيًّا، 
ا مفروًضا لكل ميٍت، وفرض كفاية على المس��لمين: إن قام البعض س��قط  وجعل��ه حقًّ
اإلث��م ع��ن الباقين، وإن تركوه أثم��وا جميًعا، وهذا من األحكام الش��رعية القطعية التي 

دلت عليها أدلة الوحي وإجماع األمة سلًفا وخلًفا.
وأن الشريعة لم تكتِف بفرض حق الدفن للميت، حتى شددت على سرعة استيفائه، 
ودعت إلى المبادرة بأدائه؛ حفًظا لكرامته وصوًنا لحرمته؛ فأجمعت األمة على مشروعية 

)1( الدر المنضود يف الصالة والسالم على صاحب المقام المحمود )ص: 31)، ط. دار المنهاج(.
))( مسجلة برقم: 140 لسنة 0)0)م.
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اإلس��راع بالجنازة؛ لما ورد من األمر النبوي المؤكد بس��رعة بدف��ن الميت والنهي عن 
التباط��ؤ أو التلكؤ فيه، وعل��ى ذلك مضى عمل الصحابة والس��لف الصالح ؛ 

حتى حمل بعُض الفقهاء ذلك على الوجوب.
ث��م ذك��رت الفت��وى أن المتوىف بوب��اء كورونا م��ن الش��هداء عند اهلل؛ ألن��ه مبطون، 
والمبط��ون ش��هيد؛ لش��دة ما يلقاه م��ن ألم ومعان��اة، صابًرا محتس��ًبا على بل��واه، حتى 
لق��ي وجه اهلل، فُحرَمُتُه عند اهلل أش��د، وحق��ه على الناس أوجب، ف��إذا كان من األطباء 
��ون براحتهم وأرواحهم  المرابطين، الذي��ن يتعاملون مع المرضى والمصابين، وُيضحُّ
من أجل س��المة المواطنين، ويواجهون الخطر والموت يف كل وقت وحين: فإنه أولى 
باالمتن��ان واالح��رتام، وأج��در باإلش��ادة واإلكرام؛ ف��إن األطباء جي��ش مصر األبيض 
وجن��ود المرحلة األوفياء، وأه��ل التضحية والفداء، الذين يقاتل��ون بأرديتهم البيضاء، 
: ش��هداء الواجب الذين  ا مجهواًل يف الخفاء، غير عابئين بأخطار الوباء، فهم بحقٍّ عدوًّ
تفاَنوا يف أدائه، وشهداء المرض الذي يفر الكلُّ من لقائه، وشهداء الوقت: المصطَفْون 

ون لحياة أبنائه. لصد وبائه، وشهداء الوطن: المضحُّ
وإذا كان ح��قُّ الش��هيد أعظ��َم م��ن حق غي��ره، فإن المش��اركَة يف إيف��اء حقوقه -من 
تكفين وتش��ييع ودفن وخالفه- أعظُم أجًرا وأجزُل ثواًبا عند اهلل تعالى، وذلك يقتضي 
أن التفري��ط فيه أش��د إثًم��ا وأكرب جرًما؛ ألن الُغن��م بالغرم، فإذا وص��ل التفريط إلى حد 
االعت��داء على حق��ه، ومحاولة منع دفن��ه يف مدفنه، بل والتصدي لذل��ك والتجمهر له، 
من غير وازع من دين أو خلق أو ضمير أو مروءة أو نخوة أو ش��هامة أو إنس��انية )تحت 
دعوى خوف العدوى الوبائية، مع أنه ال خوَف مع الوسائل الوقائية(: فإن هذا التصرف 
األه��وج -مع افتق��اده أدنى ذرة وفاء لمن واجهوا الوباء، واتصافه بالخس��ة والنذالة مع 
ذوي الفداء والبسالة- يعد من اإلفساد الذي ُيضَرب على يد أصحابه، ويؤخذ كلٌّ منهم 
هم، ويك��ون َردُعهم زجًرا لغيرهم،  بما يس��تحقه من عقابه، حتى ُيرَحَم الخلُق مِن ش��رِّ

يَر بسيرهم. ل له نفُسه السَّ ومنًعا لمن ُتسوِّ
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من أهم المفاهيم التي عالجتها فتاوى الدار وبرز واضًحا يف تأصيلها: مفهوم المواطنة 
وأثره يف الفتوى وتجديد الخطاب الديني؛ حيث إنَّ هذا المفهوم يتعلق بحقوق األخوة 
يف الج��وار، والدين، والمواطنة، واإلنس��انية، وال يخفى أن الش��ركة يف الوطن تس��تلزم 
التالحم والتش��ارك بين أفراده حتى لو اختلف��ت أدياهنم ومعتقداهتم؛ فإن الوطنية معنًى 
كليٌّ جامع يحوي العديد من حلقات الرتابط اإلنساين؛ كالجوار، والصحبة، واألخوة، 
والمعامل��ة، ولكل رابطة حقٌّ تصب مراعاُته يف صالح اس��تقرار األوطان والتالحم بين 
المواطنين، وقد حثت الش��ريعة على كل حق منفرًدا، وكلما زادت الروابط والعالقات 
تأك��دت الحق��وق والواجب��ات، وتتأكد ه��ذه الحقوق يف األزم��ات، وت��زداد تبعاهتا يف 
عصيب األوقات وُمدَلِهمِّ الحاالت، بالمسارعة يف الخيرات، والمسابقة يف المكرمات، 

والمشاركة يف الطيبات؛ لتظهر حينئذ معادن الشعوب، وتتبين أخالق األمم.
ونذكر هنا نموذجين من الفتاوى، برَز فيهما دور الفتاوى يف ترسيخ مفهوم المواطنة 

وبيان أثره:

النموذج األول: عاج غير المسلمين من الوباء بأموال الزكاة)1(:
حي��ث ذَكرِت الفت��وى أن الفقهاء مختلفون يف جواز إعطاء غير المس��لم من الزكاة: 
فجمهورهم على منع ذلك إال يف مصرف المؤلفة قلوُبهم، وَخاَلَف يف ذلك جماعة من 
الفقهاء، فأجازوا دفع الزكاة لغير المس��لم إذا كان من مس��تحقيها؛ اس��تدالاًل بعموم آية 
مصارف الزكاة التي لم تفرق بين المس��لمين وغيرهم؛ حتى قال اإلمام الرازي: "عموم 

َقَرآءِ َوٱلَۡمَسِٰكِي{ يتناول الكافر والمسلم". قوله: }لِۡلفلُ
وأن ه��ذا هو المش��هور من مذهب س��يدنا عم��ر بن الخط��اب ، ومحمد بن 
سيرين، والزهري، وجابر بن زيد، وعكرمة، وابن شربمة، من التابعين، وهو قول اإلمام 

ُزَفر صاحب اإلمام أبي حنيفة ، وقول للحنابلة إذا كانوا من العاملين عليها.
)1( سبق بياهنا.
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وأن األمر يتأكد عند حلول الوباء برعايا الدولة اإلس��المية من غير المس��لمين؛ كما 
فعله س��يدنا عمر ب��ن الخطاب  مع المصابي��ن بالُجذام من غير المس��لمين من 

كفايتهم من أموال الزكاة.
ث��م ركزت الفت��وى على أن التنوع البش��ري واختالف الديانات هو من الس��نن التي 
أراده��ا اهلل يف خلق��ه، وإعمار الك��ون وتحقيق مبدأ االس��تخالف يف األرض إنما يكون 
��ٗة َوِٰحَدٗةۖ َوَل  مَّ

لُ
عل��ى وف��ق مراد اهلل؛ كما ق��ال تعالى: }َولَۡو َش��آَء َربَُّك َلََعَل ٱلَّاَس أ

ۡمۗ{ ]ه��ود: 118- 119[، وقال  َۡتلِفِ��َي١١٨ إِلَّ َمن رَِّحَم َربُّ��َكۚ َولَِذٰلِ��َك َخلََقهلُ لُ��وَن ملُ يََزال
 ٰ نَت تلُۡكرِهلُ ٱلَّاَس َحتَّ

َ
فَأ

َ
ۡم َجِيًعاۚ أ ُّهلُ ۡرِض كلُ

َ
س��بحانه: }َولَۡو َشآَء َربَُّك ٓأَلَمَن َمن ِف ٱۡل

ۡؤِمنَِي{ ]يونس: 99[. مْ ملُ ونلُوا يَكلُ
وأن اهلل  قد بين أن هذا االختالف يس��توجب التعاون بين بني اإلنس��ان، 
ويتطلب التنافس بينهم يف حس��ن المعامل��ة وفعل الخير، وأن يظهر أهل كل دين جمال 
مْ  وا َهاۖ فَٱۡس��تَبِقلُ َوّلِ َو ملُ ٖ وِۡجَه��ٌة هلُ

ّ م��ا عنده��م من القيم واألخ��الق؛ فقال تعال��ى: }َولِكلُ
ۡم ِشَۡعٗة َوِمۡنَهاٗجاۚ َولَۡو َشآَء  ٖ َجَعۡلَنا ِمنكلُ

ّ { ]البقرة: 148[، وقال سبحانه: }لِكلُ ٱۡلَۡيَرِٰتۚ
 ِ مْ ٱۡلَۡيَرِٰتۚ إَِل ٱللَّ وا ۡمۖ فَٱۡس��تَبِقلُ ۡم ِف َمآ َءاتَىٰكلُ َۡبللَُوكلُ ٗة َوِٰحَدٗة َوَلِٰكن ّلِ مَّ

لُ
ۡم أ لُ َلََعلَكلُ ٱللَّ

وَن{ ]المائدة: 48[. نتلُۡم فِيهِ َتَۡتلِفلُ م بَِما كلُ ۡم َجِيٗعا َفيلُنَّبِئلُكلُ َمرِۡجعلُكلُ
وأن الدي��ن اإلس��المي ض��رب أروع المثل يف التع��اون والتعايش وحس��ن المعاملة 
ألصح��اب الديانات األخرى، فمنذ أن تأسس��ت الدولة اإلس��المية وتوطدت أركاهنا، 
ورس��خت مبدأ المواطنة القائم على التناصر والتآزر والتع��اون، جعلت لرعاياها على 
مختل��ف طوائفهم حقوق��ا وواجبات من الكفالة والرعاي��ة والحماية، لم تفرق يف ذلك 

بين المسلمين وغيرهم.
وكان مم��ا كفلت به الدول��ة رعاياها: كفاي��ة حاجة الفقراء والمحتاجين؛ فش��رعت 
ال��زكاة، والصدقات، والكفارات، والنذور، واألوقاف، وعددت طرق الرب والخير التي 
تكون مددا وموردا موصوال للفقراء؛ كاألضحية، وصدقة الفطر، والهدي، ونحو ذلك؛ 

ليحصل التوازن بين رعايا الدولة من الفقراء واألغنياء.
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ولذل��ك ف��إن جمهور الفقهاء الذين يرون عدم جواز إعطاء الزكاة لغير المس��لم، قد 
نصوا على أنه يش��رع إعطاء أهل الذمة من رعايا الدولة اإلس��المية من أموال الزكاة إذا 

لم تف الموارد األخرى بحاجتهم.
بل إن الش��ريعة اإلس��المية جعلت لرعايا الدولة اإلس��المية حقوقا واجبة يف أموال 
األغني��اء إذا ل��م تف الزكاة وال بيت المال بذلك، فجعل لهم من الحق الواجب ما يقوم 
بحاجتهم ويس��د خلتهم ويدفع فاقتهم؛ حيث نص الفقهاء على أن دفع الضرر عن أهل 

ذمة المسلمين والمستأمنين وإزالة فاقتهم فرض كفاية على المسلمين.
ب��ل ذهبوا إل��ى ما هو أبعد من ذل��ك؛ فأوجبوها يف أموال األغني��اء إذا لم تف الزكاة 
وال بي��ت المال وال األوق��اف والصدقات الجارية وال الكفارات والنذور بذلك؛ حيث 
إن الش��ريعة قد جعلت لرعايا الدولة اإلس��المية الفقراء يف مال األغنياء حينئذ من الحق 

الواجب ما يقوم بحاجتهم ويسد خلتهم ويدفع فاقتهم.
ث��م أوضحت الفت��وى بأنه إذا كان س��يدنا عم��ر  أعطى غير المس��لمين من 
أه��ل الذمة من الزكاة س��دا لحاجتهم وجربا لخلتهم، فألن يج��وز ذلك للمواطنين من 
ب��اب أول��ى وأحرى؛ خصوصا يف أزمنة الكرب واألوبئة والمجاعة التي تس��توجب من 
المس��لم الوقوف م��ع إخوانه وجيرانه المواطني��ن من أهل بلده؛ ف��إن المواطنة تفرض 
على المس��لم حقوقا لمواطنيه؛ منه��ا التناصر والتآزر والتعاون والمواس��اة ورد التحية 
والنصيحة وحس��ن الخلق والمعامل��ة بالمعروف، والدفاع عنه وع��ن حرماته وأمواله، 
ورعاي��ة المرض��ى، وعيادهتم، وتش��ييع الجنائ��ز وال��رب والرحمة والتخفي��ف عن أهل 

المتوىف يف مصاهبم، وذلك من حقوق اإلنسان على أخيه اإلنسان.
فبالنس��بة للزكاة: جعل الشرع الش��ريف كفاية الفقراء والمساكين هو آكد ما تصرف 
فيه الزكاة، وأن األصل فيها كفايتهم وإقامة حياهتم ومعاشهم؛ إسكانا وإطعاما وتعليما 
وعالجا وتزويجا، وهذا يدل على أن الزكاة مش��روعة لبناء اإلنسان وكفاية حاجته، وما 
يتصل بأمور معيش��ته م��ن ضروريات الحياة وحاجياهتا؛ أي: أهنا لإلنس��ان قبل البنيان، 

وللساجد قبل المساجد.
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وال يخفى أن القضاء على األمراض واألوبئة الفتاكة من أهم مقومات حياة اإلنسان 
ومعيشته، وفيه تحقيق ألعظم المقاصد الكلية العليا للشريعة الغراء وهو حفظ النفس؛ 
لذلك يش��رع لهم حق من أم��وال الزكاة والصدقات، ويتعين ذل��ك على األغنياء إذا لم 
يندفع بزكاة وبيت مال؛ فيجوز إعطاء الزكاة لغير المس��لمين من المواطنين المحتاجين 
إل��ى الع��الج أو الوقاية من عدوى كورون��ا وغيرها من األم��راض، وكذلك يف كفايتهم 

وأقواهتم وسد احتياجاهتم إذا لم يوجد من بقية الموارد ما يفي بذلك.

النموذج الثاين: الدعاء للمصابين بفيروس كورونا من غير المسلمين)1(:
نصت هذه الفتوى على أن اإلسالم دعا إلى مبدأ التعايش مع جميع الناس بمختلف 
أجناس��هم وأعراقه��م وألواهن��م، وانتماءاهتم وطوائفه��م وأدياهنم؛ حي��ث كانت الغاية 
األس��اس م��ن التنوع البش��ري والتعدد اإلنس��اين هو التع��ارف ال التناك��ر، والتكامل ال 
ۡم  نَثٰ وََجَعۡلَنٰكلُ

لُ
م ّمِن َذَكرٖ َوأ َها ٱلَّاسلُ إِنَّا َخلَۡقَنٰكلُ يُّ

َ
أ التص��ارع؛ كما قال تعالى: }َيٰٓ

{ ]الحجرات: 13[، وأخرب  أنه لو ش��اء لخلق عباده  مْۚ وٗبا َوَقَبآئَِل ِلََعاَرفلُٓوا ��علُ شلُ
عل��ى ملة واحدة وس��نن واحد، ولكن جرت س��نته يف الخلق عل��ى التنوع واالختالف، 

واقتضت حكمته استمرار ذلك حتى يرث األرض ومن عليها.
وأن البش��ر كلهم إخوة يف اإلنس��انية؛ قال النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم: ))ال يؤمن 

أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه(( متفق عليه.
ۡهَل 

َ
مْ أ لُٓوا ولذل��ك وصى باإلحس��ان إل��ى أهل الكت��اب؛ فق��ال س��بحانه: }َوَل تلَُجِٰدل

نزَِل إَِلَۡنا 
لُ
ِٓي أ مْ َءاَمنَّا بِ��ٱذلَّ لُٓوا ۡمۖ َوقلُول مْ ِمۡنهلُ وا ِي��َن َظلَملُ ۡحَس��نلُ إِلَّ ٱذلَّ

َ
ٱۡلِكَتٰ��ِب إِلَّ بِٱلَِّت ِهَ أ

وَن{ ]العنكبوت: 46[، وأمر بالرب  ۡسلِملُ ۡم َوِٰحٞد َوَنۡنلُ َللُۥ ملُ َنا ِإَوَلٰهلُكلُ ۡم ِإَوَلٰهلُ نزَِل إَِلۡكلُ
لُ
َوأ

لُ  ملُ ٱللَّ وحس��ن المعاملة مع من س��المنا من غير المسلمين؛ فقال سبحانه: }لَّ َيۡنَهىٰكلُ
مْ إَِلِۡهۡمۚ  ٓوا ۡم َوتلُۡقِس��طلُ وهلُ ن َتَبُّ

َ
ۡم أ م ّمِن دَِيٰرِكلُ وكلُ ۡرِجلُ ۡم ِف ٱّلِيِن َولَۡم يلُ ِيَن لَۡم يلَُقٰتِللُوكلُ َعِن ٱذلَّ

ۡقِس��ِطَي{ ]الممتحنة: 8[، فاآلية تقرر مبدأ التعايش، وتبين أن صلة غير  ِبُّ ٱلۡملُ َ يلُ إِنَّ ٱللَّ
المسلمين، وبرهم، واإلحسان إليهم، من األمور المستحبة شرعا.

)1( مسجلة برقم: 153 لسنة 0)0)م.
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وأن م��ن مظاه��ر اإلحس��ان لغير المس��لمين: الدعاء له��م بما يصل��ح دنياهم ويقيم 
معاش��هم؛ من الصحة والش��فاء من األم��راض وتكثير المال والولد؛ لم��ا فيه من معاين 
الرحمة والشفقة على الخلق، واإلسالم دين السالم والرحمة واألمان للبشرية جميعا؛ 
رَۡس��ۡلَنَٰك إِلَّ رَۡحَ��ٗة ّلِۡلَعٰلَِمَي{ ]األنبياء: 107[، وقال س��بحانه: 

َ
قال اهلل تعالى: }َوَمآ أ

للٍُق َعِظيٖم{ ]القلم: 4[، وقال صلى اهلل عليه وآله وس��لم: ))أيها الناس،  }ِإَونََّك لََعَلٰ خلُ
إنما أنا رحمة مهداة(( رواه الحاكم يف "المستدرك".

وكان��ت رحمة النب��ي صلى اهلل عليه وآله وس��لم عامة ش��املة للعالمي��ن جميعا؛ ال 
تخت��ص بع��رق دون عرق، وال بلون على لون، وال بدين عن دين، بل كانت رحمة لكل 

البشر، وكان يأمر الناس بذلك، ويجعل دخول الجنة موقوفا على ذلك.
فع��ن أبي هري��رة  قال: قال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس��لم: ))والذي 
نفسي بيده ال يدخل الجنة إال رحيم، قلنا: كلنا رحيم يا رسول اهلل، قال: ليست الرحمة 
أن يرح��م أحدكم خاصت��ه؛ حتى يرحم العامة، ويتوجع للعام��ة(( رواه عبد بن حميد يف 

"مسنده".
وعن أنس بن مالك ، أن رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال: ))والذي 
نفس��ي بيده ال يض��ع اهلل رحمته إال على رحيم، قلنا: يا رس��ول اهلل، فكلن��ا رحيم، قال: 
ليس الذي يرحم نفس��ه خاصة، ولكن الذي يرحم الناس عامة(( رواه البيهقي يف "شعب 

اإليمان".
وقد دعا النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم والس��لف الصالح من بعده لغير المسلمين 

بالصحة وطول العمر وكثرة المال والولد:
فعن إبراهيم النخعي قال: ))جاء يهودي إلى النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم، فقال: 
ادع اهلل لي، فقال: كثر اهلل مالك، وولدك، وأصح جس��مك، وأطال عمرك(( أخرجه ابن 

أبي شيبة يف "المصنف".
وعن إبراهيم النخعي قال: "ال بأس أن يقول لليهودي والنصراين: هداك اهلل".
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وعن قتادة ))أن يهوديا حلب للنبي صلى اهلل عليه وآله وسلم ناقة، فقال: اللهم جمله، 
فاسود شعره((. أخرجهما ابن أبي شيبة يف "المصنف".

وع��ن اب��ن عمر  أن��ه قال لرج��ل نص��راين: "أكث��ر اهلل مالك وول��دك" رواه 
الدينوري يف "المجالسة"، والبيهقي يف "شعب اإليمان".

وق��د جاء عن النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم الدعاء بالمغفرة لغير المس��لمين من 
قوم��ه صلى اهلل عليه وآله وس��لم؛ كقوله: ))اللهم اغفر لقومي فإنه��م ال يعلمون(( متفق 
علي��ه. فمن العلماء م��ن حمله على معنى الدعاء بالهداية المؤدي��ة للمغفرة، ومنهم من 

فسره بالمغفرة التي تصرف عقوبات الدنيا وبالياها.
ثم س��لطت الفتوى الضوء على أن الش��رع الشريف وصى بالجار وأوجب له حقوقا 
على جاره، ودعا إلى مش��اركته يف أفراحه، ومواس��اته يف أتراح��ه، وال فرق يف ذلك بين 
الجار المسلم وغير المسلم؛ كما ظهر ذلك جليا يف سنة النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم 
وهدي الصحابة ، وكلما ازدادت الروابط اإلنسانية تأكدت الحقوق الشرعية؛ 
فالمس��لمون مأمورون أن يتعايش��وا مع إخواهنم يف الدين والوطن واإلنس��انية بحس��ن 

الخلق وجميل الخصال؛ ليشعروا من حولهم بالسالم واألمان.
كم��ا ذكرت الفتوى أيض��ا أن ما تمر به بلدان العالم -ومنها مصر- من ظروف جراء 
ه��ذا الفي��روس الوبائي يس��توجب التكاتف والتعاون وم��د يد المس��اعدة للمحتاجين 
م��ن المرض��ى المصابين هبذا الفيروس، والمس��اعدة كما تكون بالم��ال والجهد تكون 
أيضا بالدعاء وتمني الخير للغير، فالكل ش��ركاء يف البشرية، وإخوة يف اإلنسانية، وعلى 

المسلم الدعاء بالشفاء لكل البشر من كل البلدان على اختالف األديان.
فأم��ا غير المس��لمين من المواطنين: فيزداد حقهم؛ ج��وارا وصحبة وتكاتفا وتعاونا 
بين أبناء الوطن الواحد، بما يس��توجب مزي��د الدعاء ألبناء الوطن من غير تفرقة بينهم؛ 
ولذلك ضمت منظومة العالج الطبيب المس��لم وغير المس��لم، واستهدفت يف عالجها 
المس��لم وغير المسلم من غير فرق؛ ألهنم أبناء وطن واحد، فالشركة يف الوطن تستلزم 
التالحم والتشارك بين أفراده مهما اختلفت أدياهنم وتنوعت معتقداهتم، وهذا من دماثة 
الخلق وطيب العش��رة التي يعيش هبا المس��لم مع من حوله لينش��ر الس��الم واألمان؛ إذ 



219

فتاوم دار اإلفتاء المصرية المتعلقة بفيرول كورونا المستجد 19-ىIاتف

أمره اإلسالم أن يتعامل مع جيرانه ومواطنيه وجميع الناس بالخلق الحسن، فيشاركهم 
يف سعودهم وأفراحهم ويواسيهم يف أحزاهنم وأتراحهم.

ولذل��ك: فيج��وز للمس��لم الدع��اء بالش��فاء للمصابي��ن بفي��روس كورون��ا من غير 
المسلمين أن يكشف اهلل عنهم البالء ويصرف الوباء، رحمة بالخلق وإحسانا إليهم.

ونجد من تصحيح المفاهيم أيضا ما حذرت منه الفتاوى من االنسياق خلف بعض 
المتس��اهلين؛ مم��ن يحل��و لهم تميي��ع األحكام الش��رعية، بعد أن تج��رؤوا على تعدي 
الثواب��ت الديني��ة، وح��ذرت يف نفس الوقت م��ن االنجرار خلف بع��ض الجهلة وقعدة 
الخ��وارج الذي��ن دعوا الع��وام إلقام��ة الجمع والجماع��ات يف الس��احات والطرقات، 
وأنك��رت اإلع��راض عن حقائق العل��م وقضاياها، بدعوى التوكل عل��ى اهلل، والتعامي 
عن خطر الوباء، بزعم أنه من ش��ائعات األعداء، مما يعد اس��تهانة بالنفوس واستخفافا 
بالعق��ول، ومخالف��ة للمعق��ول والمنقول؛ لتس��لك الفتاوى بذلك مس��لكا وس��طا بين 

المفرطين والمتطرفين.
وق��د ظهر هذا المس��لك الوس��طي يف كثير من فت��اوى الدار، ونذكر هنا على س��بيل 

المثال ال الحصر بعض النقاط التي تعرضت لها الفتاوى بالرد والتصحيح:

التحذير من اإلرجاف والشائعات يف النوازل واألزمات)1(:
بينت الدار يف هذه الفتوى أن نقل الشائعات واألخبار غير الموثوقة على وجه الجزم 
هبا هو أمر محرم ومنهي عنه ش��رعا، فإذا كان ذلك فيما يخص الش��أن العام؛ كان أش��د 
خط��را وأعظ��م أثرا، ويزداد األمر جرما وإثما إذا كان يف أوقات األزمات، أو كان نش��را 
للبلبل��ة بين الناس وزعزعة لالس��تقرار؛ ألنه حينئذ يكون م��ن "اإلرجاف" يف األرض، 
وهذا من كبائر الذنوب التي توعد اهلل أصحاهبا، ولعن مثيريها، وحارهبم أشد المحاربة، 
وقاتلهم أعظم المقاتلة، ويحرم تناقل هذه األخبار غير الموثوقة وإش��اعتها، سواء علم 
اإلنس��ان بكذهبا أم لم يعلم، ويزداد األمر إثما وجرما إذا كان تناقلها يف أمر العامة أو يف 
أوقات األزمات أو فيما يهدد أمن المواطنين وسالمتهم، وقد أرشد القرآن الكريم إلى 

)1( سبق بيان هذه الفتوى.
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الس��لوك القويم يف دفع الفتن وثقافة حسن الظن، واألخذ على يد الخوارج المرجفين، 
وأعداء الوطن المنافقين.

وذكرت الفتوى أن على المس��لم أن يحذر من جماعات الفتنة وفلول الضاللة التي 
تس��عى بالفساد واإلفس��اد والش��ائعات الكاذبات، من خالل بعض القنوات، المأجورة 
أفرادها، المعلومة أغراضها، المس��تعصية أمراضها، والتي يحاول س��دنتها نشر الفتن، 
وزعزعة اس��تقرار الوطن، عن طريق الخوارج كالب النار، الذي خرجوا على أوطاهنم 
يرموهن��ا ب��كل نقيصة هم هبا أح��ق، ويتمنون له��ا كل بلية هم إليها أقرب، نس��أل اهلل أن 
يق��ي األمة من ش��رهم، وأن ي��رد كيدهم يف نحرهم، وأن يحفظ بالد المس��لمين من كل 
وباء، ويرد عنها كل فتنة وشر وبالء، كما ذكرت الفتوى عدة خطوات ينبغي اتباعها إذا 

راجت شائعة ما، وقد بلغت خمس عشرة خطوة.

االجتماع للدعاء يف أزمنة الوباء)1(:
ذك��رت الفت��وى أن االجتماع للدع��اء والذكر لكش��ف الضر، والتض��رع الجماعي 
لتفري��ج الكروب ورف��ع البالء: هو من األمور المستحس��نة ش��رعا، إال حيث يكون يف 
االجتماع ضرر أو عدوى؛ كما هو الحال يف وباء كورونا )COVID-19(، وكما ثبت 
ذل��ك يف حوادث التاري��خ الغابرة، فال يش��رع حينئذ االجتماع، ولول��ي األمر منعه عند 

الخوف من حصول الضرر، ويجب على الناس االلتزام بذلك شرعا.
ويك��ون االجتم��اع على الذكر أو الدعاء حينئذ حراما؛ من جهة كونه س��ببا النتش��ار 
المرض وانتقال العدوى واس��تفحال الوباء، ومن جهة أنه افتئات على ولي األمر الذي 
خولت له الش��ريعة اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتحقيق ما هو مكلف به من الحفاظ على 
أرواح الناس وصحتهم، ويكفي أن يدعو كل واحد يف مكانه، دون اختالط أو اجتماع، 
ويمكن للناس جمع الهمم على الدعاء عن طريق وسائل االتصال الحديثة، فإن صدق 
القل��وب هي محل نظ��ر عالم الغيوب، والناس إلى القل��وب الضارعة أحوج منهم إلى 
الجموع المتدافعة، ويجب على الجميع اتخاذ كافة السبل المتاحة للحفاظ على نفوس 

)1( سبق بيان هذه الفتوى.
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الن��اس وأرواحهم، باتباع تعليمات الجهات المس��ؤولة وأهل االختصاص، من تدابير 
وقائية وأساليب احرتازية.

تخفي مريض كورونا تهربا من الح�جر الصحي)1(:
بين��ت الفتوى أن تخف��ي مريض كورونا وهروب��ه من الحجر الصح��ي، ورميه وراء 
ظهره خطر هذا الوباء: هو من اإلفس��اد يف األرض واإلضرار بالخلق؛ وقد هنى الش��رع 
ۡرِض َبۡعَد إِۡصَلِٰحَها 

َ
مْ ِف ٱۡل وا الش��ريف عن اإلفس��اد والضرر؛ قال تعالى: }َوَل تلُۡفِس��دلُ

ۡحِس��نَِي{ ]األعراف: 56[، وعن أبي  ِ قَرِيٞب ّمَِن ٱلۡملُ وهلُ َخۡوٗفا َوَطَمًعاۚ إِنَّ رَۡحََت ٱللَّ َوٱۡدعلُ
سعيد الخدري  قال: قال النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم: ))ال ضرر وال ضرار، 
من ضار ضاره اهلل، ومن ش��اق ش��اق اهلل عليه((، رواه الحاكم يف "المستدرك" وصححه 

على شرط مسلم، والدارقطني والبيهقي يف "السنن"، والدينوري يف "المجالسة".
بل إن مرتكب هذا الفعل يتحمل تبعات جرمه وعواقب فعله؛ فقد يتس��بب بذلك يف 
موت الكثير من األبرياء؛ فيجب عليه اتخاذ كافة الوس��ائل للحفاظ على نفوس الناس، 
باتب��اع تعليمات الجهات المس��ؤولة وأهل االختصاص؛ من األطب��اء ونحوهم؛ إذ هم 
أهل الذكر الذين تجب استش��ارهتم يف ذلك، وق��د أمرنا اهلل بالرجوع إليهم؛ قال تعالى: 

وَن{ ]النحل: 43[. نتلُۡم َل َتۡعلَملُ ۡهَل ٱذّلِۡكرِ إِن كلُ
َ
مْ أ للُٓوا }فَۡس َٔ

كم��ا أوضحت الفتوى أن الش��رع الش��ريف خول ل��والة األمر يف س��بيل ذلك اتخاذ 
الوس��ائل واإلجراءات الالزمة لذلك؛ إذ الس��لطة والمس��ؤولية وجه��ان لعملة واحدة، 
وتصرف الحاكم على رعيته منوط بالمصلحة التي يس��عى فيها لتطبيق المقاصد الكلية 

والمصالح المرعية.
وذك��رت أن الم��ادة )19( م��ن القان��ون المصري رق��م 137 لس��نة 1958م بش��أن 
االحتياطات الصحية للوقاية من األمراض المعدية نصت على: أن للس��لطات الصحية 
المختص��ة أن تراق��ب األش��خاص الذي��ن خالطوا المري��ض، وذلك خ��الل المدة التي 
تقررها، ولها أن تعزل مخالطي المصابين يف األماكن التي تخصصها لذلك، ولها عزل 

)1( سبق بيان هذه الفتوى.
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المخالطي��ن المصابي��ن بأمراض أخ��رى إذا امتنعوا ع��ن تنفيذ إج��راءات المراقبة على 
الوجه الذي يحدده.

احتكار سلع التطهير وأدوات التعقيم)1(:
بينت الفتاوى أن الش��رع الش��ريف وضع القواعد التي تنظم عالق��ة األفراد بعضهم 
ببع��ض؛ يف البي��ع والش��راء واألخذ والعطاء، وأرش��د إلى طرق الكس��ب الحالل فيها، 
وهنى عم��ا يخالفها؛ رعاية للحق��وق، وتحقيقا للمصالح، ورفع��ا للتظالم؛ قال تعالى: 
ِيَن  َها ٱذلَّ يُّ

َ
أ { ]البق��رة: 75)[، وق��ال س��بحانه: }َيٰٓ مْۚ َم ٱلّرَِبٰوا لُ ٱۡلَۡي��َع وََح��رَّ َح��لَّ ٱللَّ

َ
}َوأ

وَن تَِجٰ��َرةً َعن تََراٖض  ن تَكلُ
َ
ٓ أ ��م بِٱۡلَبِٰط��ِل إِلَّ م بَۡيَنكلُ ۡمَوٰلَكلُ

َ
مْ أ للُ��ٓوا كلُ

ۡ
مْ َل تَأ َءاَمنلُ��وا

 

{ ]النس��اء: 9)[. ولذلك هنى عن احتكار الس��لع وحبس المنافع بقصد استغالل  ۡمۚ ّمِنكلُ
حاجة الناس والتضييق عليهم فيما يحتاجونه وما تقوم عليه معايش��هم، وش��دد الوعيد 
عل��ى من يفعل ذلك؛ فعن عمر  قال: ))س��معت رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
وس��لم يقول: م��ن احتكر عل��ى المس��لمين طعامهم، ضرب��ه اهلل بالج��ذام واإلفاس(( 
أخرج��ه اب��ن ماج��ه يف "س��ننه"، وأحم��د والطيالس��ي يف "مس��انيدهما"، والبيهق��ي يف 
"ش��عب اإليم��ان" و"دالئ��ل النب��وة". وعنه أيض��ا قال: قال رس��ول اهلل صل��ى اهلل عليه 
 وآله وس��لم: ))المحتكر ملع��ون(( أخرجه ابن ماجه، والدارمي، والبيهقي يف "الس��نن"، 

والحاكم يف "المستدرك".
قال اإلمام زين الدين المناوي يف "التيس��ير بش��رح الجامع الصغير"))(: ")من احتكر 
على المس��لمين طعامهم( أي: ادخر ما يشرتيه منه وقت الغالء ليبيعه بأغلى )ضربه اهلل 
بالج��ذام( أي: ألصق��ه وألزمه بعذاب الجذام )واإلف��الس( خصهما ألن المحتكر أراد 

إصالح بدنه وكثرة ماله؛ فأفسد بدنه بالجذام وماله باإلفالس" اه�.
وع��ن عمر  قال: "من احتكر طعاما ثم تص��دق برأس ماله والربح: لم يكفر 

عنه" أخرجه ابن أبي شيبة يف "المصنف".

)1( سبق بيان هذه الفتوى.
))( التيسير بشرح الجامع الصغير ))/ 388، ط. مكتبة اإلمام الشافعي(.
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واالحت��كار: هو االدخار للمبي��ع، وطلب الربح بتقلب األس��واق؛ كما عرفه اإلمام 
الباجي يف "المنتقى ش��رح الموطأ")1(، أو هو حبس الشيء تربصا لغالئه واالختصاص 

به؛ كما يف "شمس العلوم" للحميري))(، و"القاموس المحيط" للفيروزآبادي)3(.
والمحتكر: هو المحتجن للشيء المستبد به؛ كما قاله ابن دريد يف "جمهرة اللغة")4(.
واالحت��كار هب��ذه الصف��ة لم يك��ن محص��ورا يف الطع��ام بخصوصه؛ كم��ا يف بعض 
الرواي��ات وأقوال بعض أهل العلم، وأن ذكر الطعام فيه على اعتبار أنه أظهر ما يصدق 
علي��ه ه��ذا المفهوم؛ لش��دة حاجة الن��اس إلي��ه وديموميتها من جهة، وم��ن جهة أخرى 
أن الطع��ام أكثر ما يج��ري فيه االحتكار من االحتياج��ات الضرورية، خاصة يف األزمنة 
الس��ابقة، فيكون ذكر الطعام فيها من باب التغليب، ويدخل فيه تحريم اختزان س��ائر ما 
يحتاج إليه الناس يف معايشهم من غير قصر لذلك على القوت؛ ألن العلة هي اإلضرار 

بالناس، وهي متحققة يف كل ما يحتاجون إليه وما ال تقوم معيشتهم إال به.
ق��ال العالمة المرغيناين الحنف��ي يف "الهداية")5(: "وقال أبو يوس��ف : كل ما 

أضر بالعامة حبسه فهو احتكار؛ وإن كان ذهبا أو فضة أو ثوبا" اه�.
وذك��رت الفتوى أن الفقهاء متفقون على محظوري��ة االحتكار؛ لما فيه من اإلضرار 
بالن��اس، والتضييق عليهم يف حوائجهم، وأن األم��ر يزداد حرمة ويزداد صاحبه إثما إذا 
اش��تدت الحاجة وتفاقمت؛ كما هو الحال يف هذا الوباء، وال خالف بين الفقهاء حينئذ 

على حرمته.
ق��ال اإلمام النووي الش��افعي يف "المنه��اج")6(: "قال العلم��اء: والحكمة يف تحريم 
االحت��كار دفع الضرر عن عام��ة الناس، كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنس��ان 
طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره: أجرب على بيعه؛ دفعا للضرر عن الناس" اه�.

)1( المنتقى شرح الموطأ )5/ 15، ط. مطبعة السعادة(.
))( شمس العلوم )3/ 1539، ط. دار الفكر(.
)3( القاموس المحيط )1/ 378، ط. الرسالة(.

)4( جمهرة اللغة )1/ 0)5، ط. دار العلم(.
)5( الهداية شرح البداية )4/ 377، ط. دار إحياء الرتاث العربي(.

)6( المنهاج )11/ 43، ط. دار إحياء الرتاث(.
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والتضيي��ق عل��ى الن��اس، وحب��س ما يحتاج��ون إلي��ه يف ه��ذه اآلون��ة العصيبة؛ من 
المس��تلزمات الطبي��ة ونحوها م��ن أدوات التعقي��م، من أجل زيادة األس��عار وتحصيل 
المكاس��ب المادي��ة، جمع م��ن أب��واب اإلث��م والمحاذير الش��رعية أكثره��ا؛ حيث إنه 
يض��ر بالن��اس ويش��ق عليه��م، ويش��تمل على الغ��ش والخ��داع، ويتضم��ن أكل أموال 

الناس بالباطل.
إضاف��ة إل��ى ما يف هذه األفعال الذميم��ة من الخيانة والكراهي��ة الدفينة تجاه الوطن، 
والتخلي عنه وقت الحاجة وعدم المباالة لما تمر به البالد من األزمات التي تستوجب 
التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع الواحد؛ حتى يحصل األمن من المخاطر وتعود 
الحياة إلى طبيعتها، وال يتم ذلك إال بالتعاون على الخير ومنع االس��تغالل واالستبداد 
ثِۡم  مْ َعَ ٱۡلِ ِ َوٱلَّۡقَوٰىۖ َوَل َتَعاَونلُوا مْ َعَ ٱلِۡبّ لحاج��ة الناس؛ عمال بقوله تعالى: }َوَتَعاَونلُوا

َ َشِديدلُ ٱۡلعَِقاِب{ ]المائدة: )[. ۖ إِنَّ ٱللَّ َ مْ ٱللَّ وا ۡدَوِٰنۚ َوٱتَّقلُ َوٱۡلعلُ
ولولي األمر أن يتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات الردع وأساليب الزجر يف النهي عن 
  احتكار السلع واستغالل حاجة الناس إليها يف هذه األيام، وقد قرن المولى
َها  يُّ

َ
أ طاعة ولي األمر بطاعته وطاعة رسوله صلى اهلل عليه وآله وسلم؛ فقال تعالى: }َيٰٓ

ۡمۖ{ ]النساء: 59[. ۡمرِ ِمنكلُ
َ
ِل ٱۡل ومْ

لُ
وَل َوأ مْ ٱلرَّسلُ وا ِطيعلُ

َ
َ َوأ مْ ٱللَّ وا ِطيعلُ

َ
مْ أ ِيَن َءاَمنلُٓوا ٱذلَّ

قال اإلمام النووي الشافعي يف "شرح صحيح مسلم")1(: "أجمع العلماء على وجوهبا 
-أي: طاع��ة األمراء- يف غير معصية، وعلى تحريمه��ا يف المعصية. نقل اإلجماع على 

هذا القاضي عياض وآخرون" اه�.

اإلصرار على إقامة الجمع والجماعات رغم قرار إيقافها))(:
أوضح��ت الفت��وى ب��أن اإلصرار عل��ى إقام��ة الجمع��ة والجماع��ات، والتجمع يف 
المس��اجد والندوات، وتحريض الن��اس على مخالفة التعليم��ات، بدعوى أن فيروس 
كورون��ا حرب ش��ائعات من أعداء اإلس��الم: هو غي��اب عن الواقع، وإيق��اع للناس يف 

)1( شرح صحيح مسلم ))1/ )))، ط. دار إحياء الرتاث العربي(.
))( سبق بيان هذه الفتوى.
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المشقة والحرج، وإلقاء بنفوسهم إلى التهلكة، والداعون إلى ذلك ساعون يف اإلضرار 
بالناس، ومسؤولون عما قد يصيب المواطنين بسبب ذلك من أمراض ومهالك.

وقد نعى الش��رع على من قال على اهلل تعالى بغير علم، وجعل ذلك قرين الش��رك؛ 
ۡثَم َوٱۡلَۡغَ  َ ٱۡلَفَوِٰحَش َما َظَهَر ِمۡنَها َوَم��ا َبَطَن َوٱۡلِ َم َرّبِ فقال س��بحانه: }قلُۡل إِنََّما َح��رَّ
ِ َما َل  مْ َعَ ٱللَّ لُ��وا ول ن َتقلُ

َ
��ۡلَطٰٗنا َوأ ِۡل بِهِۦ سلُ ّ�َ�� ِ َما لَۡم يلُ مْ بِ��ٱللَّ وا لُۡشِكلُ ن ت

َ
بَِغ��ۡيِ ٱۡلَ��ّقِ َوأ

وَن{ ]األعراف: 33[. َتۡعلَملُ
ودع��ا النب��ي صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم على من أوق��ع الناس يف الح��رج واألذى، 
وتس��بب يف قتله��م بجهله وضالل فت��واه، دون أن يدرك مواطن الرخص��ة يف الدين، أو 
يس��أل أهل العلم المتخصصين، الذي يرش��دون الناس إلى ما فيه صالحهم وفالحهم 

ونجاحهم:
فعن جابر بن عبد اهلل  قال: ))خرجنا يف سفر فأصاب رجا منا حجر، فشجه 
يف رأس��ه، ثم احتلم، فس��أل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة يف التيمم؟ فقالوا: ما 
نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل، فمات، فلما قدمنا على النبي صلى اهلل 
عليه وآله وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم اهلل؛ أال سألوا إذ لم يعلموا؛ فإنما شفاء 
العي الس��ؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب -ش��ك موسى- على جرحه 
خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده(( أخرجه اإلمام أبو داود والنسائي والبيهقي 
والدارقطني يف "سننهم" واللفظ ألبي داود. فقد جعلهم النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم 
يف هذا الحديث قتلة له؛ ألهنم أفتوا بغير علم، فكانت فتواهم سبب موته، ويف ذلك من 

الوعيد الشديد، ما لو وعاه دعاة التشديد، لما تجرؤوا على ذلك.
قال اإلمام أبو س��ليمان الخطابي يف "معالم الس��نن")1(: "يف هذا الحديث من العلم: 
أن��ه عاهب��م بالفتوى بغير علم، وألحق هبم الوعيد بأن دعا عليهم، وجعلهم يف اإلثم قتلة 

له" اه�.

)1( معالم السنن )1/ 104، ط. المطبعة العلمية(.
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وقال العالمة ابن ملك الكرماين يف "ش��رح مصابيح الس��نة")1(: "دعا عليهم؛ لكوهنم 
م ّمِۡن  لُ ِلَۡجَعَل َعلَۡيكلُ مقصري��ن يف التأم��ل يف النص، وهو قوله تعالى: }َما يلُرِي��دلُ ٱللَّ

َحَرٖج{ ]المائدة: 6[" اه�.
وحذر النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم من أوقع أمته يف المشقة، ودعا عليه أن يوقع 
اهلل تعال��ى ب��ه ما أوقع فيه أمة الحبيب صلى اهلل عليه وآله وس��لم؛ ألن الجزاء من جنس 

العمل:
فعن عائش��ة  قالت: ))سمعت من رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يقول 
يف بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر 

أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به(( أخرجه اإلمام مسلم يف "صحيحه".
ق��ال اإلمام النووي يف "ش��رح مس��لم"))(: "هذا م��ن أبلغ الزواجر عن المش��قة على 

الناس، وأعظم الحث على الرفق هبم، وقد تظاهرت األحاديث هبذا المعنى" اه�.
وباإلضافة إلى ما يف هذه التصرفات من ضرر مخوف وخطر متوقع على المجتمع، 
ف��إن فيها محظورا ش��رعيا آخر؛ ألن إقام��ة الجمعة من الواليات التي جعلتها الش��ريعة 
من ش��أن الس��لطان؛ فإن صالة الجمعة من لدن عصر النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم 
وعص��ور الصحاب��ة والتابعين ومن بعدهم م��ن األئمة المتبوعين لم تك��ن تقام إال بإذن 
الس��لطان، ونص��وص الصحابة والتابعين عل��ى أن إقامة الجمعة من ش��أن اإلمام الذي 
ال ينازع فيه، وبذلك جرت الس��نة وعليه انعقد اإلجماع، غير أن بعضهم يجعله ش��رط 
ا أدبيًّا لول��ي األمر تصح الصالة بدون��ه، واختلفوا فيما إذا  صح��ة، وبعضه��م يجعله حقًّ
ح��ال حائل دون إذن��ه؛ كُبْعد وع��زل ونحوهم��ا؛ فالقائلون بعدم االش��رتاط نظروا إلى 
الحوادث الطارئة، وعس��ر االس��تئذان التفصيلي يف كل جمعة؛ ولذلك اختلفوا هل هو 
واجب أو مس��تحب، والجمهور على عدم االش��رتاط وع��دم اإليجاب؛ ألنه "إذا ضاق 
األم��ر اتس��ع"، لكنهم جميع��ا ال يختلفون يف أن إقامة الجمعة من ش��أن الس��لطان، وال 
يختلف��ون يف تحري��م منازعة اإلمام يف حق إقامتها لما يف ذلك من االفتيات عليه، وذلك 

ذريعة للفتنة.
)1( شرح مصابيح السنة )1/ 334، ط. إدارة الثقافة اإلسالمية(.

))( شرح النووي على مسلم ))1/ 13)، ط. دار إحياء الرتاث العربي(.
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�بع:  لرا لمطل�ب ا ا

�ة�ة  
لكو�ب لعلوم ا  �ب�ة�ب ا

طع�ة لم�ة�ةا ر ا
�أ وا لد �ة� ا

وصب
 �ة

رع�ة�ة
ل��ث لعلوم ا وا

خطت الفتاوى خطوات ملموسة وواضحة يف توضيح الدوائر المتقاطعة والمتشابكة 
بين العلوم الكونية والعلوم الشرعية؛ فذكرت أنه ال يجوز للمسلم أن يعرض عن حقائق 
العلم ومس��تجداته؛ بدعوى االكتفاء بالكتاب والسنة؛ فإن اإلسالم هو دين العلم؛ رفع 
 
ۡ
شأنه وأكرم أهله، ونزلت أولى آياته أمرا بقراءة الخلق الدال على عظمة الخالق: }ٱۡقَرأ

ِي َخلََق{ ]العلق: 1[، تأكيدا على التوافق بين الخلق والوحي، واتساق  بِٱۡس��ِم َرّبَِك ٱذلَّ
الكتاب المنظور مع الكتاب المس��طور، وإشارة إلى أن مصدري المعرفة هما: الوجود 
لُ  ۗ َتَباَرَك ٱللَّ ۡمرلُ

َ
َل َللُ ٱۡلَۡلقلُ َوٱۡل

َ
والوح��ي، وكالهما من اهلل: خلقا وأمرا؛ قال تعالى: }أ

َربُّ ٱۡلَعٰلَِمَي{ ]األع��راف: 7[، وكم��ا أنه ال تعارض بين آي��ات القرآن وحقائق األكوان، 
فكذلك ال تناقض بين األحكام الشرعية والثوابت العلمية.

والق��رآن الكريم هو كلم��ة اهلل األخيرة للعالمين، وهو العه��د األخير الذي عهد اهلل 
ب��ه إلى خلقه؛ ولذل��ك فهو يصلح لكل األس��قف المعرفية، ويتناغم م��ع جميع العلوم 
الكوني��ة، ولذل��ك امت��ألت آيات��ه بالحث عل��ى النظ��ر والدعوة إل��ى العلم واكتس��اب 
المعرف��ة، وم��ن هن��ا كان المس��لمون مأموري��ن بتدب��ر الوحي الش��ريف؛ كتابا وس��نة؛ 
لفه��م المقاص��د الش��رعية، وتحقي��ق المصال��ح المرعي��ة، ويف س��بيل ذل��ك وجب أن 
يك��ون المس��لم مدركا لش��انه، عالما بزمان��ه، وأن يفهم م��ن واقعه ومصالح��ه المرعية 
م��ا يمكن��ه من تطبي��ق األحكام الفقهي��ة بما يحق��ق غاياهت��ا المقاصدية، وم��ن هنا جاء 
الف��رق بي��ن الحكم الش��رعي الثاب��ت، وبين الفت��وى التي تحكمه��ا القواعد الش��رعية 
 الكلي��ة ومصال��ح الخل��ق المرعي��ة، والت��ي يمك��ن أن تتغي��ر بتغي��ر الزم��ان والم��كان 

واألحوال واألشخاص.
فأظه��رت الفتاوى مثال الدوائر المتقاطعة بين العلوم الكونية والعلوم الش��رعية من 
خالل الرجوع يف تصوير وباء كورونا المس��تجد، وتقدير خطورته واس��تفحال أمره إلى 
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المراجع العلمية الصحيحة، والمواقع الش��بكية المعتمدة، واألبحاث الطبية الس��ليمة؛ 
فرجع��ت الفتاوى إليه��ا يف التعريف بفيروس كورونا، وس��بب تس��ميته، وتحديد رتبته 
وخصائص��ه الجيني��ة وحجمه وبيان أعراضه؛ وتوضيح س��رعة انتش��اره، وكيفية انتقاله 
بين األصح��اء؛ أمثال الموقع الرس��مي لمنظمة الصحة العالمي��ة )WHO(، والموقع 
 The Merck Manuals( "وموقع "دليل ميرك الطبي ،)MedicineNet( الطب��ي
MSD)، والدلي��ل المي��داين إلدارة الجث��ث؛ الص��ادر ع��ن منظم��ة الصح��ة للبل��دان 
األمريكي��ة، والدليل الش��امل لفيروس كورونا المس��تجد؛ الصادر ع��ن اللجنة الوطنية 
الصيني��ة الصحي��ة، ومكتب اإلدارة الوطني��ة للطب الصيني، والدراس��ات الصينية التي 

نشرهتا دورية: The New England (NEJM) الطبية.
واالهتم��ام بمنظومة الوقاية والطب الوقائي: هو التطبيق الصحي اإلجرائي للقاعدة 
الفقهية القاضية بتقديم الدفع على الرفع، وأن مقولة "الوقاية خير من العالج" أو "درهم 
وقاية خير من قنطار عالج" توضح االتساق والتناغم بين مقاصد الفقه الشرعية ومصالح 

الخلق المرعية.
فذك��رت الفت��اوى أن األصل يف الوقاي��ة: أهنا مرحلة اس��تباقية تحفظية لمنع وصول 
ال��داء إلى الجس��د يف االبتداء، فهي خط الدف��اع األول ضد المرض، ف��إذا وصل الداء 
للجس��د كان العالج هو خ��ط الدفاع الثاين؛ ولذلك كانت الوقاي��ة مقدمة على العالج؛ 
ألهن��ا آمن من��ه خطرا، وأيس��ر تبعة، وأق��ل تكلفة، فتحف��ظ بذلك على اإلنس��ان جهده 
وصحت��ه وماله، وتحفظ عل��ى المجتمع ما يمكن أن يتحمله م��ن تبعات المرض وآثار 

تطبيبه وتكاليف عالجه.
أما العالج: فيأيت عقب اإلصابة، وغرضه: رفع المرض من الجسم أو تقليل أثره، وقد 
يتعسر إذا أهمل المريض وترك فيه الداء، بل قد يتعذر إذا تمكن منه ضرره، واستحكم 
في��ه أثره، وكلم��ا قوي اهتمام ال��دول والمجتمع��ات بالطب الوقائي ووس��ائل الرعاية 
الصحي��ة وازدادت لذلك ميزانياهتا ووجهت له مخصصاهتا: وفرت بذلك أمواال طائلة 
كان��ت عرضة للصرف على الطب العالجي وتبعاته، فاالهتمام بالوقاية يف كل مراحلها 
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وتجلياهتا أبعث على النهضة اإلنس��انية، وأس��رع يف معدالت النم��و المجتمعي، وأدل 
على مس��توى الرقي الحضاري. ومن هنا قالت الحكماء: "الوقاية خير من العالج"، أو 

كما قيل: "درهم وقاية خير من قنطار عالج".
وأوضحت الفتوى بأن هذا ما عناه الفقهاء بقولهم: "الدفع أسهل من الرفع"؛ فالمراد 
بالدف��ع: االحتي��اط لألمر وتوقيه، والعم��ل على تجنبه وتالفيه، وأم��ا الرفع: فهو إزالته 
بع��د نزول��ه، ومحوه بعد حلوله، فدفع الش��يء يكون قبل ثبوته ابت��داء، والرفع يأيت بعد 
وج��وده انتهاء، فالوقاية خير من الع��الج؛ ألن الوقاية دفع والعالج رفع؛ أي: أن األخذ 
بأس��باب الوقاية من المرض قبل حصوله، خير وأولى من البحث عن طرق العالج منه 

بعد نزوله.
قال ابن الرومي:

ال��ط��ب��ي��بت���وق���ي ال�������داء خ���ي���ر م����ن ت��ص��د ق�����رب  وإن  ألي����س����ره 

كم��ا رجع��ت الفت��اوى أيض��ا آلخر األبح��اث العلمي��ة وأح��دث التج��ارب الطبية 
المعتم��دة والتي أجراه��ا الباحثون يف المؤسس��ات األكاديمية والجامع��ات عرب أنحاء 
العالم؛ كاألبحاث المتعلقة بتأثير الصيام على المناعة والعدوى، والتي س��بق الحديث 

عنها أثناء الحديث عن فتاوى الصيام.
ويظه��ر أث��ر ذلك أيضا يف تأصي��ل فتوى "اس��تخدام مواد التعقيم يف المس��جد وبعد 
الوض��وء")1(؛ كالكل��ور، والكحول، ونحوهما؛ حيث بينت الفتاوى أن النجاس��ة حكم 
ش��رعي وليس��ت حقيقة كيميائية، بمعنى أن كون الخمر نجسة هو حكم شرعي، وكون 
الكح��ول هو العنصر المس��بب لإلس��كار يف الخمر هو حقيقة التحلي��ل الكيميائي، وال 
يل��زم م��ن ه��ذه الحقيقة بمجرده��ا أن يك��ون الكحول نجس��ا أو حراما عن��د انفراده يف 
س��ائل آخر غير الخمر؛ ألنه ال يلزم من نجاس��ة مركب نجاس��ة بسائطه؛ فإن النجاسات 
المجم��ع عليها كبول اإلنس��ان وغائطه مركبة من عناصر كيماوية قد توجد يف األش��ياء 
الطاهرة بل يف الطعام والشراب؛ وإنما جاءت النجاسة وحصل االستقذار من الرتكيب 

)1( مسجلة برقم: 54) لسنة 0)0)م.
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المخصوص بالنس��ب المخصوص��ة. والتخمر إنما يحصل عند وجود مادة س��كرية يف 
العي��ن، وإال فال يمك��ن التخمر مهما ط��ال المكث كالحنظل، والتخم��ر هو عبارة عن 
اس��تحالة المادة الس��كرية إلى الكحول وحمض الكربونيك؛ فيصير الشراب المتخمر 
حينئذ مس��كرا بسبب هذا الكحول، والكحول بانفراده ال يسكر لكنه يؤذي؛ فإذا شرب 
صرف��ا فإما أن يقع ش��اربه يف س��بات وإما أن يذه��ب عقله، فإذا أريد تحويله لإلس��كار 
مزج بثالثة أمثاله ماء ثم استقطر فيصير عندها خمرا؛ ففي خلط الماء به دخل يف تحقق 
صفة اإلس��كار، والمنش��ئ لتنوع المس��كرات إنما هو اختالف مراتب السكر الحاصل 
من نسبة مزج الماء بالكحول زيادة ونقصانا؛ فالعرق يشتمل على الكحول بنسبة %40 
فصاعدا، وبقية الخمور مش��تملة عليه بنس��بة 10%، والفقاع المتخذ من الشعير مشتمل 
على نسبة 5% وهكذا، والكحول بنفسه مادة سمية وهو ال ينتج وصف اإلسكار بالفعل 

حتى يمزج بمقدار من الماء.
وعلى ذلك وغيره: خلصت الفتوى إلى أنه ال حرج شرعا يف استخدام مواد التعقيم 
كمطه��ر للمس��اجد، وتعقي��م لأليدي بع��د الوضوء، وقاية من انتش��ار ع��دوى فيروس 
كورونا، وأن الكحول ليس خمرا، ال عند الش��افعية وال عند غيرهم، وليس نجس��ا كما 

يدعي البعض، وتصح الصالة مع وجودها.
كما ظهر هذا المعنى أيضا يف الرتابط بين العلوم الش��رعية وعلوم المجال الصحي؛ 
خاص��ة يف فت��وى "االمتن��اع عن دف��ن موتى كورون��ا")1(: حي��ث بينت الفت��اوى أنه من 
المعل��وم يف المجال الصحي أن جثث المتوفين بس��بب األوبئة ال يصرح بالتعامل معها 
إال للخرباء المتدربين يف مجال األوبئة، مس��تخدمين معدات الحماية الشخصية، وقاية 
له��م م��ن العدوى؛ حيث توض��ع الجثث بعد تغس��يلها يف أكياس طبية واقي��ة معدة لها، 
وتوضع بعد ذلك يف تابوت؛ كما يف الدليل الميداين إلدارة الجثث بعد وقوع الكوارث؛ 

الصادر عن منظمة الصحة العالمية))(.

)1( سبق بياهنا.
))( ص: 55- 56، ط. جنيف.
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ث��م ذكرت أيض��ا نص قطاع الط��ب الوقائي ب��وزارة الصحة المصري��ة على ضرورة 
نقل الجثة بعد الغس��ل والتكفين داخل الكيس غير المنفذ للس��وائل، بعد وضع عالمة 
خط��ر اإلصابة بالعدوى عليه، ويراعى وجود أقل عدد ممكن بس��يارة نقل المتوىف قدر 

اإلمكان، وأن تكون الجثة داخل صندوق مغلق قابل للتنظيف والتطهير.
وأن��ه يج��ب عل��ى الموجودين االلت��زام بارت��داء الواقي��ات الش��خصية، ويمنع فتح 
الصندوق أثناء الصالة عليه ألي سبب، وعند الدفن يراعى وجود أقل عدد ممكن عند 
إدخال الجث��ة المقربة، وااللتزام الت��ام بالتنظيف والتطهير بعد إتم��ام إجراءات الدفن، 

وتطهير كافة األسطح التي تالمست مع الجثة.
وأن المعلوم طبيا أن الفيروس ال ينتش��ر وال يتكاثر إال يف األوساط والخاليا الحية، 
عن طريق التنفس والرذاذ والتالمس ونحو ذلك من وسائل انتقال العدوى، وال يتصور 
شيء من ذلك بعد الوفاة عند االلتزام بوسائل الحماية، فإذا اتخذت اإلجراءات الوقائية 

الالزمة لم يعد هناك أي خوف من عدوى الوباء.

امس:  لحب لمطل�ب ا  ا
م �بها  �ةا

ل�ة �ب ا �ة �ةحب
ل�ة �ةمع�ة�ة ا لمحب م ا لمها ر ا ها

اأطب

 

ا ء كورو�ب �به�ة و�با ا لمحب

أظهرت فتاوى الدار أن الش��رع الشريف حث على الرتاحم والتعاون، وهنى عن كل 
ما يؤول إلى التخاذل واالستغالل، وأن التشريع اإلسالمي جاء بكل ما يحقق لإلنسان 
العي��ش يف ظ��ل حياة كريمة آمن��ة، ولذا جاءت أكث��ر نصوصه يف الح��ث على األخالق 
الكريم��ة وفضائ��ل األعمال وم��كارم الخصال، والتي منه��ا التعاون والعط��اء، والبذل 
مْ َعَ  والس��خاء، والت��آزر واإلخاء، يف أوقات الش��دة والرخ��اء؛ قال تعال��ى: }َوَتَعاَونلُوا
 : المائدة: )[، وعن ابن عمر[ } ۡدَوِٰنۚ ثِۡم َوٱۡلعلُ مْ َعَ ٱۡلِ ِ َوٱلَّۡقَوٰىۖ َوَل َتَعاَونلُ��وا ٱلِۡبّ
))أن رجا جاء إلى رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس��لم، فقال: يا رسول اهلل أي الناس 

أح��ب إلى اهلل؟ وأي األعمال أحب إلى اهلل ؟ فقال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
وس��لم: أحب الناس إلى اهلل أنفعهم للناس، وأحب األعمال إلى اهلل سرور تدخله على 
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مس��لم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا..(( أخرجه الطرباين 
يف "المعجم"، والشجري يف "األمالي".

وقال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس��لم أيضا: ))المس��لم أخو المسلم ال يظلمه 
وال يس��لمه، ومن كان يف حاجة أخيه كان اهلل يف حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج 
اهلل عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره اهلل يوم القيامة(( متفق عليه.

وم��ن هذا المنطلق أبرزت فتاوى الدار المه��ام المجتمعية الواقعة على كاهل والته 
وحكوماته ومؤسساته وأفراده، والتي ينبغي القيام هبا يف مجاهبة هذا الوباء المستشري، 
وبين��ت أن تحقي��ق مصال��ح العباد يت��م بالتكام��ل والتعاون بي��ن الحاك��م والمحكوم، 

والتكاتف بين جميع فئات المجتمع.

رعاية الحكام لرعيتهم والمحافظة عليهم:
نص��ت الفتاوى على أن الش��رع الش��ريف أوجب على الحكام رعاي��ة المحكومين؛ 
فق��ال النب��ي صلى اهلل علي��ه وآله وس��لم: ))أال كلكم راع وكلكم مس��ؤول ع��ن رعيته؛ 
فاإلمام الذي على الناس راع وهو مس��ؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته، وهو 
مس��ؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده، وهي مس��ؤولة عنهم، 
وعب��د الرج��ل راع على مال س��يده وهو مس��ؤول عنه، أال فكلكم راع وكلكم مس��ؤول 
عن رعيته(( متفق عليه. فس��مى النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم الحاكم: راعيا، وسمى 
المحكومي��ن: رعية، وقد قال العلماء: الراعي: هو الحافظ المؤتمن، الملتزم صالح ما 
قام عليه وما هو تحت نظره؛ ففيه: أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل 

فيه، والقيام بمصالحه يف دينه ودنياه ومتعلقاته.
وبين��ت أن من أعظ��م ما يجب على الحكام تجاه الرعية: حفظ نفوس��هم، ووقايتهم 
المهالك؛ فإن حفظ النفس من مقاصد الش��رع الكلية التي جاءت بحفظها كل الش��رائع 
الس��ماوية، وه��ي يف مقدم��ة الكليات الخم��س الضروري��ة، وأن الحفاظ عل��ى المهج 
م��ن التلف وصيان��ة األرواح من األم��راض المهلك��ة واألوبئة الفتاكة م��ن أهم مظاهر 

حفظ النفس.
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وأنه يف س��بيل إعانة الحكام على ما حملوه من مسؤولية الرعية خولت الشريعة لهم 
اتخ��اذ كافة إجراءات الرعاية والعناية ووس��ائل الحيطة والوقاي��ة التي تعين على حفظ 
النف��وس التي أقامه��م اهلل تعالى لحفظ أصحاهبا وتوفير أمنهم وس��المتهم، ومن ذلك: 
تأمين وقايتهم من األوبئة واألمراض المعدية ما اس��تطاعوا إلى ذلك س��بيال؛ كالجذام 

والطاعون ونحوهما.
فإذا كان يف إقامة بعض الش��عائر الدينية؛ كالحج أو العمرة، أو الجمعة، أو العيدين، 
أو الجه��اد، أو الحدود أو الف��يء، ونحو ذلك، ما قد يعرض النفوس للهالك أو للضرر 
الش��ديد: ج��از للحاك��م تقيي��د المب��اح، ووض��ع الضوابط، وس��ن القواني��ن، وإصدار 
القرارات، التي تس��اعده على تحقيق واجباته الش��رعية يف رعاية مصالح الرعية، وجعل 

تصرفه عليها منوطا بالمصلحة.
والمراد بالمصلحة: الشرعية المعتربة أو المرسلة بضوابطها، ال الملغاة، والمصلحة 
تكون لعموم الرعية ال لفرد بعينه؛ ولذا خول لولي األمر سن القوانين وإصدار القرارات 
التي من شأهنا حفظ المصالح العامة والنظام العام؛ بما يضبط للرعية تعايشهم، ويضمن 
للناس سالمتهم، وألجل ذلك منع السلف الصالح حضور أصحاب األمراض المعدية 

من أداء المناسك؛ خشية إيذاء الناس، والتسبب يف عدواهم.
وقد استوجب تزايد أعداد اإلصابة بوباء كورونا من دول العالم وقفة صارمة إللزام 
مواطنيه��ا بارتداء وس��ائل الوقاية من الع��دوى؛ ولذلك أصدرت ال��دول والحكومات 
الق��رارات والتعليم��ات الملزم��ة بم��ا من ش��أنه أن يك��ون مظن��ة لتجمع الن��اس ونقل 
العدوى؛ كالمواصالت العامة والخاصة، والمنش��آت الحكومية والخاصة، واألسواق 

والمحالت والبنوك ونحوها؛ للحد من تفشي العدوي وانتشار الوباء.

وجوب طاعة ولي األمر، وأنها من طاعة اهلل تعالى:
ج��اء ذلك يف فتوى "العم��ل بتع�ليمات أول�ي األمر طاع��ة هلل تعالى")1(: حيث بينت 
أن إلزام الحاكم وتقييده بما أس��نده له الش��رع من مهام يوج��ب على المحكوم االلتزام 

)1( مسجلة برقم: 47) لسنة 0)0)م.



234

العدد الثالث واألربعون

به ش��رعا؛ فلكي يتمكن الحاكم من القيام بدوره من تدبير الش��ؤون وتحقيق المصالح؛ 
��وَل  مْ ٱلرَّسلُ وا ِطيعلُ

َ
َ َوأ مْ ٱللَّ وا ِطيعلُ

َ
مْ أ ِيَن َءاَمنلُٓوا َها ٱذلَّ يُّ

َ
أ أوج��ب اهلل طاعت��ه؛ فقال تعال��ى: }َيٰٓ

ۡمۖ{ ]النساء: 59[. ۡمرِ ِمنكلُ
َ
ِل ٱۡل ومْ

لُ
َوأ

فإذا فعل المواطن ذلك بنية السعي يف الحفاظ على نفسه ونفوس الناس فله الثواب 
م��ن اهلل على ذلك، وإذا خالف فعليه تبعة ما قد يس��ببه هتاونه م��ن نقل للعدوى وإصابة 
بالوباء، وأن الس��بب يف ذلك كله: أن طاعة أولي األمر س��بب الجتماع الكلمة وانتظام 
المع��اش؛ فال ب��د للناس من مرجع يأتم��رون بأمره؛ رفعا للنزاع والش��قاق، وإال عمت 

الفوضى واختل النظام العام، ودخل على الناس فساد عظيم يف دينهم ودنياهم.
وذكرت الفتوى أنه إذا انتش��ر الوباء وأصدر الحاكم تعليمات من ش��أهنا تقييد حرية 
اإلنس��ان الخاص��ة إال أهنا تصب يف مصلحت��ه أوال ثم يف مصلحة العام��ة، فيلزمه حينئذ 
طاعت��ه وااللت��زام بتعليمات��ه، ويأث��م يف مخالفتها إال لض��رورة؛ لعظم ما ق��د يؤول ترك 

العمل هبا من مفاسد.
وكم��ا قال العلماء ب��أن الدنيا واألمن عل��ى األنفس واألموال ال ينتظم إال بس��لطان 
مط��اع، فتحقيق مصال��ح العباد يف أنفس��هم وأمواله��م ودينهم لن يتحق��ق إال بطاعتهم 
ألولي��اء األم��ور؛ إذ لو ت��رك األمر دون حاكم مط��اع لعم الهرج وكثر الفس��اد وضاعت 

الحقوق.
وأن الفقهاء مجمعون على أن طاعة الحاكم فيما يأمر به واجبة، ولو كان فيما يكره، 
أو ي��رتدد يف صحته -ما لم يك��ن ذلك معصية أو كفرا بواح��ا-؛ ألن األمر بطاعته ثابت 
بن��ص قطع��ي فال يدفعه تردد أو كراهة، وألن مفس��دة معصيته أش��د من مفس��دة طاعته 
ل��و كان مخطئا؛ لما يف ذلك من تضرر المجتمع ككل��ه، ولتقديم المصلحة العامة على 

المصلحة الخاصة.

االلتزام بإجراءات الحماية وأساليب الوقاية من قبل الجهات المختصة:
هن��اك ق��رارات احرتازية وإج��راءات وقائية اتخذهت��ا الجهات المعنية ومؤسس��ات 
الدول الصحية؛ للحد من انتشار عدوى هذه الجائحة، وقد نصت الفتاوى على وجوب 
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االلتزام بتعليمات هذه الجهات المسؤولة وأهل االختصاص؛ من األطباء ونحوهم، يف 
كيفية التعامل مع هذا المرض الوبائي، وااللتزام بما يوصون به من توجيهات وقائية أو 
عالجية، وحث اآلخرين على القيام هبا، وعدم التهاون يف أي منها، ألن االلتزام هبا يعد 
كطوق النجاة الذي يرشدنا حال توقع الخطر؛ إذ هم أهل الذكر الذين تجب استشارهتم 
ۡهَل ٱذّلِۡكرِ 

َ
مْ أ للُٓوا يف هذا الشأن، وقد أمرنا اهلل بالرجوع ألهل الذكر يف قوله تعالى: }فَۡس َٔ

وَن{ ]النح��ل: 43[، وأن��ه يجب على المؤم��ن أن يعلم أن صربه على  نتلُ��ۡم َل َتۡعلَملُ إِن كلُ
هذا البالء وثباته والتزامه بالتعليمات من قبل الجهات المختصة، سيكون سببا لنجاته، 

وتكفير سيئاته، ورفع درجاته.
الثقة يف مؤسسات الدولة ومساندتها:

حث��ت الفت��اوى -يف بيان الواجب��ات والمهام الواقعة على كواه��ل أفراد المجتمع- 
على الثقة يف مؤسس��ات الدولة ومس��اندهتا وتقدير كل ما تبذله من جهود للحد من هذا 
الوب��اء، وترك االس��تماع إلى المغرضي��ن والمرتبصين والمحرضي��ن، ألن يف الثقة هبم 
والعم��ل بتعليماهتم طريق النجاة، وال ش��يء جراء فقداهنا والس��ير وراء المغرضين إال 
اله��الك، وق��د نبهنا النبي صلى اهلل عليه وآله وس��لم إلى خطر ذلك فق��ال: ))مثل القائم 
عل��ى حدود اهلل والواقع فيها كمثل قوم اس��تهموا على س��فينة فأص��اب بعضهم أعاها 
وبعضه��م أس��فلها، فكان الذين يف أس��فلها إذا اس��تقوا م��ن الماء مروا عل��ى من فوقهم 
فقال��وا: ل��و أنا خرقنا يف نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقن��ا. فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا 
جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا(( فيما يرويه البخاري يف "صحيحه" 

. من حديث النعمان بن بشير
تقدير دور األطباء يف مواجهة الوباء)1(:

أب��رزت الفتوى ال��دور المهم والجليل ال��ذي يقوم به األطب��اء والممرضون؛ حيث 
يتص��درون أول صفوف مواجهة انتش��ار ه��ذا الفيروس: فنبهت عل��ى أن عمل الطبيب 
من أش��رف األعمال وأنبلها، ألن به سالمة اإلنس��ان يف بدنه، وإذا سلم اإلنسان يف بدنه 
عبد ربه وسعى يف تحصيل رزقه من علم أو عمل فينصلح بذلك حاله يف دنياه ومعاده.

)1( مسجلة برقم: 50) لسنة 0)0)م.
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وأنه مما يزيد من قدر األطباء وأهمية ما يقومون به من عمل أن اهلل تعالى قد أناط هبم 
تحقيق مقصد من أولى مقاصد الش��ريعة أال وهو حفظ النفس؛ فاختصهم دون سواهم 
بعالج المرضى ومداواهتم ودفع س��بل الهالك عنهم، واإلرش��اد إلى طرق الوقاية التي 

هبا يحفظ اإلنسان نفسه من خطر اإلصابة باألمراض واألوبئة.
وذك��رت الفتاوى بأن الش��رع الش��ريف أجزل العطاء لكل طبي��ب يكون جراء عمله 
ۡحَياَها 

َ
نجاة نفس من الهالك بالمرض، أو تخفيف حدة األلم عنها؛ قال تعالى: }َوَمۡن أ

ۡحَيا ٱلَّاَس َجِيٗعاۚ{ ]المائدة: )3[. ق��ال العلماء: من أنجاها من غرق أو حرق 
َ
نََّم��آ أ

َ
فََكأ

أو هلكة.
فإذا كان اهلل تعالى قد جعل أجر من أنقذ نفسا واحدة من الهالك كأجر من أحيا الناس 
جميع��ا وهو مم��ا ال يعلم قدره لعظمه، وقاب��ل من رفع األذى عنها بالش��كر له ومغفرة 
ذنبه، فكيف يكون أجر األطباء المرابطين، الذين يتعاملون مع المرضى والمصابين، يف 
ظل انتشار وباء فيروس كورونا سريع العدوى، فيضحون براحتهم وأرواحهم من أجل 
إنقاذ المصابين وحماية من يتوقع إصابته فيواجهون الخطر والموت يف كل وقت وحين 
بص��دور رحبة غير عابئين بأنفس��هم يف مقاب��ل القيام بواجبهم اتجاه وطنهم وش��عبهم؛ 
مْ ٱۡللُۡس��َ�ٰ  ۡحَس��نلُوا

َ
ِيَن أ إال الج��زاء األعظم واألجر األوفر، تصديقا لقوله تعالى: }ّلِلَّ

{ ]الرحمن: 60[. َوزَِياَدةۖٞ{ ]يونس: 6)[، وقال تعالى: }َهۡل َجَزآءلُ ٱۡلِۡحَسِٰن إِلَّ ٱۡلِۡحَسٰنلُ
وأوضح��ت الفت��وى بأن الش��رع الش��ريف أوجب ش��كر كل من يقدم إلى اإلنس��ان 
صنيع��ا طيبا، وبين أن ش��كر الن��اس من ش��كر اهلل تعالى؛ ألنه  ه��و واهب جميع 
النعم، وش��كر النعمة ش��كر للمنعم، فكيف بش��كر من يهدي إلى اإلنسان حياة آمنة من 

األمراض والعلل.
فإذا كان العمل الذي يس��تحق الش��كر عليه هو إنقاذ النفوس من الهالك أو تخفيف 
وط��أة المرض عن المصابين به، بل والعمل على حف��ظ أمن الناس جميعا من خطورة 
تفشي العدوى؛ كان استحقاق الشكر أوجب ووجوب إبراز التقدير واالحرتام أعظم.
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وق��د ن��ص الفقهاء على أن م��ن أحيا نفس��ا واحدة كان مس��تحقا للش��كر من جميع 
الن��اس كم��ا ل��و أحياه��م كله��م ال مم��ن أحياه��ا فق��ط، وذل��ك تقدي��را لما ق��ام به من 
عم��ل يرتت��ب علي��ه حياة جمي��ع النفوس، فكي��ف بما يقوم ب��ه الفريق الطب��ي يف ظالل 
 انتش��ار الوب��اء بإنق��اذ الكثي��ر م��ن النف��وس، مم��ا يوج��ب المبالغ��ة يف تقدي��م الش��كر 

والتقدير لهم.
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اخلامتة

ويف خت��ام هذا البحث نس��تطيع أن نقرر أن الفتاوى لم تس��اعد على ضبط الس��لوك 
البش��ري فحس��ب؛ بل اس��تطاعت من خ��الل المفتي��ن المجيدين أن تدخ��ل التصرف 
اإلنس��اين ب��كل صوره يف المجال الفقهي، ومن هنا كانت الفت��وى والمفتي بمثابة همزة 
الوصل بين الواقع الحيايت والرتاث الفقهي لألمة، ويف ذلك يقول المستش��رق األلماين 
جوزيف ش��اخت: "فإن الفض��ل يف التطور المذهبي للقانون اإلس��المي يرجع إلى حد 

بعيد إلى أنشطة المفتين")1(.
وعلى ذلك فقد خلص البحث إلى عدد من النتائج، أهمها:

)1( أن فت��اوى دار اإلفتاء المصرية المتعلقة بفيروس كورونا المس��تجد قامت على 
التصوي��ر الدقي��ق لواقع الوباء؛ من خ��الل الرجوع إلى م��ا أقرته المنظم��ات الصحية، 
وما توصلت إليه البحوث والدراس��ات الطبية، وم��ن خالل تحقيق المناط حول وبائية 

فيروس كورونا المستجد.
))( أن الفت��اوى أظهرت س��بق الش��ريعة اإلس��المية إلى نظم الوقاي��ة من األمراض 

المعدية واالحرتاز من تفشيها وانتشارها؛ منعا للضرر، ودفعا لألذى، ورفعا للحرج.
)3( جاءت الفتاوى يف هذا الصدد ممارس��ة حقيقية وتطبيق��ا عمليا لعملية التجديد 
الفقه��ي؛ من خ��الل التطبي��ق اإلفتائي لكثير م��ن القواع��د الفقهية والفق��ه المقاصدي 

وترتيب األولويات.
)4( أظهرت الفتوى مدى العمق اإلفتائي والقوة البحثية يف سرد األحداث التاريخية 

التي تسببت يف توقف شعيرة الحج عرب العصور.
)5( أحي��ت فت��اوى ال��دار المتعلقة بفي��روس كورونا المس��تجد بع��ض اجتهادات 
الصحابة والس��لف الصالح رضوان اهلل عليهم، وكذلك اجته��ادات الفقهاء واألئمة يف 

األزمات وأوقات التلف.

)1( )1( جاكوب سكو فجارد، إسالم الدولة المصرية، مفتو وفتاوى دار اإلفتاء المصرية، ط. هنوض، ص: 5).
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)6( تناولت الفتاوى الجانب العقائدي؛ من خالل إقرار المفاهيم الشرعية المرعية، 
والجانب الروحي والسلوكي؛ من خالل إحسان الظن باهلل، والرضا والتسليم ألقداره.
)7( س��لكت الفت��اوى مس��لكا وس��طا بي��ن المفرطي��ن المتس��اهلين يف األح��كام، 

والمتطرفين المتشددين.
)8( أن الفت��اوى خط��ت خط��وات ملموس��ة وواضح��ة يف توضي��ح ال��دار الدوائ��ر 

المتقاطعة والمتشابكة بين العلوم الكونية والعلوم الشرعية.
)9( أظه��رت فتاوى الدار المهام المجتمعية الت��ي ينبغي القيام هبا يف مجاهبة الوباء، 

وحثت يف كل ذلك على الرتاحم والتعاون واألخالق الكريمة.
)10( عالج��ت الفتاوى مفهوم المواطنة وأثره يف الفتوى وتجديد الخطاب الديني، 
وبينت أن هذا المفهوم يتعلق بحقوق األخوة يف الجوار، والدين، والمواطنة، واإلنسانية.
)11( أن الفتاوى حذرت من االنجرار خلف الشائعات الكاذبة ودعاوى اإلرجاف.
إل��ى غير ذل��ك من النتائج الت��ي توصلت إليها م��ن خالل هذا البح��ث، والحمد هلل 
على البدء والختام، وصلى اهلل على س��يد األنام وبدر التمام؛ س��يدنا محمد عليه أفضل 
الصالة وأتم الس��الم، وعلى آله نجوم الهدى ومصابيح الظالم، وصحابته الغر الكرام، 

وسالم على المرسلين والحمد هلل رب العالمين.
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فهرس بأهم مراجع البحث

- القرآن الكريم.
- صحي��ح البخاري، محمد بن إس��ماعيل أبو عبد اهلل البخ��اري الجعفي، "صحيح 

البخاري" تحقيق د/ مصطفى البغا، الناشر: ابن كثير، بيروت، ط 3، 1987م.
- صحيح مس��لم، مس��لم بن الحجاج أبو الحس��ن القش��يري النيس��ابوري "صحيح 

مسلم" تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الرتاث العربي- بيروت.
- صحيح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي أبو 
حاتم الدارمي البستي، تحقيق: شعيب األرناؤوط، ط. الرسالة، بيروت، ط)، 1993م.
- "س��نن أبي داود"، أبو داود س��ليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو األزدي السجستاين، المحقق: شعيب األرنؤوط- محمد كامل قره بللي، الناشر: 

دار الرسالة العالمية، الطبعة: األولى، 009)م.
- مس��ند اإلم��ام أحم��د، أب��و عبد اهلل أحم��د بن محمد ب��ن حنبل بن هالل بن أس��د 
الش��يباين، )المت��وىف: 41)ه�(، المحقق: أحمد محمد ش��اكر، الناش��ر: دار الحديث - 

القاهرة، الطبعة: األولى، 1995م.
- الس��نن الكربى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساين، 
أبو بكر البيهقي )المتوىف: 458ه�(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب 

العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الثالثة، 003)م.
- "شعب اإليمان"، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساين، 
أبو بكر البيهقي، تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، مختار أحمد الندوي، 
صاحب الدار الس��لفية ببومباي - الهند، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض 

بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة: األولى، 003)م.
- س��نن الدارم��ي، أبو محمد عبد اهلل بن عب��د الرحمن بن الفضل ب��ن هبرام بن عبد 
الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي، تحقيق: حسين سليم أسد الداراين، الناشر: دار 

المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: األولى، 000)م.
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- المس��تدرك عل��ى الصحيحين، أبو عب��د اهلل الحاكم محمد بن عب��د اهلل بن محمد 
ب��ن حمدويه ب��ن نعيم بن الحك��م الضبي الطهماين النيس��ابوري المع��روف بابن البيع، 
تحقي��ق: مصطف��ى عب��د القادر عط��ا، الناش��ر: دار الكت��ب العلمية - بي��روت، الطبعة: 

األولى، 1990م.
- تفسير عبد الرزاق الصنعاين، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماين 
الصنع��اين، تحقي��ق: د/ محم��ود محمد عبده، الناش��ر: دار الكت��ب العلمية - بيروت، 

الطبعة: األولى، سنة 1419ه�.
- مخت��ار الصحاح، زين الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي، تحقيق: يوس��ف الش��يخ محمد، الناش��ر: المكتبة العصرية، بي��روت، الطبعة: 

الخامسة 1999م.
- لس��ان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين بن 
منظ��ور األنص��اري الرويفعي اإلفريقي، الناش��ر: دار صادر - بي��روت، الطبعة: الثالثة، 

1414ه�.
- المعجم الوس��يط، المؤلف: مجم��ع اللغة العربية بالقاه��رة، )إبراهيم مصطفى/ 

أحمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار(، الناشر: دار الدعوة.
- مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين، تحقيق: 

عبد السالم محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: 1979م.
- ت��اج العروس من جواه��ر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحس��يني، 
أب��و الفي��ض، الملقب بمرتض��ى، الزبيدي، تحقي��ق: مجموعة من المحققين، الناش��ر: 

دار الهداية.
- المبس��وط، محم��د بن أحمد بن أبي س��هل ش��مس األئمة السرخس��ي )المتوىف: 
483ه�(، الناش��ر: دار المعرفة - بيروت، تاريخ النش��ر: 1414ه� - 1993م، الطبعة: 

بدون طبعة.
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- بداي��ة المجته��د وهناية المقتصد، أبو الوليد محمد ب��ن أحمد بن محمد بن أحمد 
بن رش��د القرطبي الش��هير بابن رش��د الحفيد )المتوىف: 595ه�(، الناشر: دار الحديث 

- القاهرة، تاريخ النشر: 5)14ه� - 004)م، الطبعة: بدون طبعة.
- المحص��ول، أبو عب��د اهلل محمد بن عمر بن الحس��ن بن الحس��ين التيمي الرازي 
الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوىف: 606ه�(، تحقيق: الدكتور طه جابر 

فياض العلواين، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 1418ه� - 1997م.
- اإلحكام يف أصول األحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي 
القرطبي الظاهري، تحقيق: الش��يخ أحمد محمد ش��اكر، الناش��ر: دار اآلفاق الجديدة، 

بيروت.
- الح��اوي للفت��اوي، عبد الرحمن بن أب��ي بكر، جالل الدين الس��يوطي )المتوىف: 

911ه�(، الناشر. دار الفكر، عام النشر: 004)م.
- إعالم الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن س��عد ش��مس 
الدي��ن ابن قي��م الجوزية، تحقي��ق: محمد عبد الس��الم إبراهي��م، دار الكت��ب العلمية، 

بيروت، الطبعة: األولى، 1991م.
- التعريفات، الجرجاين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1983م.

- شرح مختصر الروضة، نجم الدين الطويف، تحقيق: عبد اهلل عبد المحسن الرتكي، 
مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط1، 1987م.

- لمعات التنقيح يف ش��رح مش��كاة المصابيح، عبد الحق بن س��يف الدين بن س��عد 
اهلل البخ��اري الدهلوي الحنفي المتوىف هبا س��نة ))105ه�(، تحقيق وتعليق: األس��تاذ 
الدكت��ور تق��ي الدين الندوي، الناش��ر: دار النوادر، دمش��ق - س��وريا، الطبعة: األولى، 

1435ه� - 014)م.
- النه��ر الفائق، س��راج الدين بن عمر بن إبراهيم ب��ن نجيم الحنفي )ت 1005ه�(، 

تحقيق: أحمد عزو عناية، طبعة: دار الكتب العلمية، ط1، )00)م.
- الفواك��ه ال��دواين، أحم��د بن غان��م )أو غنيم( بن س��الم ب��ن مهنا، ش��هاب الدين 

النفراوي األزهري المالكي، الناشر: دار الفكر، بدون طبعة.
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- هناية المحتاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين 
الرملي )المتوىف: 1004ه�(، ط. دار الفكر، بيروت، لبنان، ط. 1984م.

- المغن��ي، أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي 
المقدس��ي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوىف: 0)6 ه�(، ط. 

دار الفكر، بيروت، ط1، 1405ه�.
- المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز، ط. دار الكتب العلمية.

- الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد 
الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي )المتوىف: )54ه�(، دار الكتب العلمية، 

بيروت، ط1، ))14ه�.
- فت��وح البل��دان، أحمد بن يحيى بن جاب��ر بن داود الب��الذري )المتوىف: 79)ه�(، 

الناشر: دار ومكتبة الهالل- بيروت، 1988م.
- االس��تذكار، أبو عمر يوس��ف بن عبد اهلل بن عبد الرب ب��ن عاصم النمري القرطبي 
)ت: 463ه�(، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، ط: دار الكتب العلمية، 

بيروت، ط1، 000)م.
- مواه��ب الجلي��ل، ش��مس الدين أب��و عبد اهلل محم��د بن محمد بن عب��د الرحمن 
الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرعيني المالكي )المتوىف: 954ه�(، الناشر: 

دار الفكر، الطبعة: الثالثة، )141ه� - )199م.
- المنهاج القويم، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الس��عدي األنصاري، 
ش��هاب الدين ش��يخ اإلس��الم، أبو العباس )المتوىف: 974ه�(، ط. دار الكتب العلمية، 

ط1، 000)م.
- في��ض القدي��ر، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف ب��ن تاج العارفين بن علي 
ب��ن زين العابدي��ن الحدادي ث��م المناوي القاه��ري )المتوىف: 1031ه���(، ط. المكتبة 

التجارية، ط1، 1356ه�.
- الفت��اوى الهندي��ة، لجنة علماء برئاس��ة نظام الدي��ن البلخي، الناش��ر: دار الفكر، 

الطبعة: الثانية، 1310ه�.
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- تبيين الحقائق ش��رح كنز الدقائق، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين 
الزيلعي الحنفي )المتوىف: 743 ه�(، ط. األميرية، القاهرة، ط1، 1313ه�.

- التوشيح شرح الجامع الصحيح، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي، 
المحق��ق: رضوان جامع رضوان، الناش��ر: مكتبة الرش��د - الري��اض، الطبعة: األولى، 

1419ه� - 1998م.
- النج��وم الزاه��رة يف مل��وك مصر والقاهرة، يوس��ف ب��ن تغري بردي ب��ن عبد اهلل 
الظاه��ري الحنفي، أبو المحاس��ن، جم��ال الدين )المت��وىف: 874ه�(، الناش��ر: وزارة 

الثقافة، دار الكتب، مصر.
- تاريخ عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار، عبد الرحمن بن حسن الجربيت المؤرخ 

)المتوىف: 37)1ه�(، الناشر: دار الجيل، بيروت.
- بذل الماعون يف فضل الطاعون، الحافظ ابن حجر العس��قالين، ط. دار العاصمة، 

الرياض.
- ضب��ط أه��ل النقل يف خرب الفصل يف حق الطاعون والوب��اء، زين الدين بن إبراهيم 
ب��ن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )المتوىف: 970 ه�(، تحقيق: الدكتور جميل 

عبد اهلل عويضة، تاريخ النشر:1431ه�، 010)م.
- الدر المنضود يف الصالة والسالم على صاحب المقام المحمود، أحمد بن محمد 
بن علي بن حجر الهيتمي السعدي األنصاري، شهاب الدين شيخ اإلسالم، أبو العباس 
)المتوىف: 974ه�(، عني به: بوجمعة عبد القادر مكري ومحمد شادي مصطفى عربش، 

الناشر: دار المنهاج - جدة، ط:1، 6)14ه�.
- إسالم الدولة المصرية- مفتو وفتاوى دار اإلفتاء المصرية، جاكوب سكو فجارد، 

ترجمة د/ سيد عمر، دار هنوض للطباعة والنشر، الكويت، ط1، 018)م.
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