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ABSTRACT 

The aim of the research is to highlight the role of Islamic Sharia scholars in the pandemic that has 

troubled humanity, as it has become a severe nightmare that haunts the young and the old, the ruler 

and the ruled, making societies of all groups move day and night in order to break free from the 

catastrophic pandemic.  

The problem is finding solutions to emerging issues in light of the (Covid-19). Moreover, the 

research aims to highlight the objectives of Sharia in preserving the five faculties, including 

oneself, while implementing the rules of jurisprudence in health protection. 

The research found many results, including: 

Explaining emerging issues in accordance with the objectives of the Shari’a such as bringing 

interests to the worshipers and warding off evil from them and following them according to good 

morals, guided by the jurisprudential rules as a rule: (no harm no foul), and the rule: (harm shall 

be removed), and (blocking excuses) in determining the legal rulings in pandemics, And 

Medication from work by causes, which is an obligation 

Key words: Corona - The purposes of Sharia (Islamic law) - Jurisprudence rules – Medication – 

Quarantine. 

 

 امللخص

البحث إىل إبراز دور عةلماء الشريع  اإلسالمي  يف اجلائح  اليت أقةلقت البشري ، فأضحت كابوًسا شديد الوطئ   ف  د  ه  
 ،مؤر ِّقًا الصغري والكبري واحلاكم واحملكوم، ما جعل اجملتمعات بكل فئاهتا تتحرك ليل هنار بغي  الفكاك من اجلائح  الكارثي 

ويهدف البحث   (.19-وتكمن املشكةل  يف إجياد احلةلول لةلمسائل املستجدة يف ظل فايروس كوروان املستجد )كوفيد
 اخلمس ومنها النفس، مع إعمال القواعد الفقهي  يف الوقاي  الصحي . إىل إبراز مقاصد الشريع  يف حفظ الكةليات
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 وخلص البحث إىل نتائج عديدة أمها:

بيان املسائل املستجدة وفًقا ملقاصد الشريع  من جةلب املصاحل لةلعباد ودرء املفاسد عنهم والسري هبم عةلى مكارم     
 وال ضرار(، وقاعدة: )الضرر يزال(، و)سد الذرائع( يف تقرير األخالق، مسرتشدين ابلقواعد الفقهي  كقاعدة: )ال ضرر

ل ومن أهم ما أوصى به الباحث: تفعي األحكام الشرعي  يف اجلائح ، وأن التداوي من العمل ابألسباب، وهو واجب.
 روح التعاون بني فئات اجملتمع الحتواء األزم  والتخفيف منها.

 احلجر الصحي. –التداوي   –القواعد الفقهي    –ريع  مقاصد الش –كوروان    الكلمات املفتاحية:

 ة: ـــــــــمقدم   
أثرت جائح  كوروان عةلى خمتةلف مناحي احلياة، وامتد أتثريها إىل اجلوانب السياسي  واالقتصادي  والعةلمي  والفكري    

ومن فيها  الذي طال دور العباداتوالثقافي  حىت مل يسةلم منها أحد، ومل يكن اجلانب الشرعي مبنأى عن هذا التأثري 
وأثر عةلى املعامالت والتنقالت واألسفار، وحترك العامل كةله وجد يف العمل ليل هنار عةلى كل األصعدة واملستوايت وحتمل 
ء اعةلماء الشريع  وورث  األنبياء؛ قسطًا عظيًما وتبعً  جسيمً  يف توجيه األم  كعادهتم عند املةلمات واحملن والنوازل، فالعةلم

مبثاب  البوصةل  اليت حتدد املسار الصحيح لألم ، وحاجتها إىل عةلمهم كحاجتها إىل اهلواء والطعام والشراب؛ سيما وهم 
 يُرشدوهنم إىل سبيل هدايتهم يف الدنيا، ويكونون سبًبا إلنقاذهم من النار يف اآلخرة.

حينما )أعةلنت "منظم   2020مارس/آذار 11عد إن دور العةلماء يف الوقت الراهن، له أمهيته اخلاص ، وابلذات ب    
الذي ظهر لةلمرة األوىل يف  –" الناتج عن فريوس "كوروان" املستجد 19-الصح  العاملي " أن تفش ي مرض "كوفيد

قد بةلغ مستوى اجلائح ، أو الوابء العاملي. وعةلى إثرها دعت  –يف مدين  ووهان الصيني   2019ديسمرب/كانون األول 
وتزداد هذه األمهي  يف موقف   -.1كومات إىل اختاذ خطوات عاجةل  وأكثر صرام  لوقف انتشار الفريوس (املنظم  احل

عةلماء األم  أواًل وثبوهتم وقت البالء، مث تثبيت الناس، وبيان ما أرشدت إليه الشريع  من األخذ ابألسباب حيال هذه 
، مس، وهي) النفس، والدين، والنسل، واملال، والعقل (اجلائح ، وبيان مقاصد الشريع  يف احلفاظ عةلى الكةليات اخل

ومن مث بيان مساح  الشريع  يف رفع احلرج، ودفع املشق  وإزال  الضرر، والعمل عةلى التيسري عةلى ألم  انطالقًا من املقاصد 
سةلوكيات املسةلم يف   الشرعي  يف درء املفاسد وجةلب املصاحل، وإبراز املنظوم  القيمي  واألخالقي  اليت ينبغي أن تظهر يف

 كل وقت وال سيما عند احملن. 
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 أمهية املوضوع:   
تتجةلى أمهي  املوضوع يف بيان الدور املنوط ابلعةلماء يف إرشاد األم  من خالل مقاصد الشريع  اإلسالمي  يف احلفاظ      

 وهلا النفس مث الدين واملال والعقل والنسل.أعةلى الكةليات اخلمس و 

 مشكلة املوضوع: 
 .اجلواب عةلى السؤال األهم؛ ما السبيل األقوم من الناحي  الفقهي  ملواجه  حتدايت كوروان     

 فرضيات الدراسة:
منها ما يتعةلق ابجلانب العقدي، ومنها الفقهي ومنها االجتماعي، والدعوي والفكري  التساؤالت كثرية ومتعددة    

سواء لكثرية، األمر الذي استدعى اجلهات احلكومي  واملدني  عةلى الوالثقايف، والتعةليمي، والصحي وغريها من اجلوانب ا
نوط يف ربوع املعمورة لةلنفري العام يف كل اجتاه. بيد أين سأقتصر يف ورقيت البحثي  عةلى اجلوانب الشرعي  الفقهي  والدور امل

ان يف عديد من اجه حتدايت كورو بعةلماء الشريع . فقد واجهتهم حتدايت كثرية كغريهم إزاء هذه اجلائح  منها: كيف نو 
املسائل الشرعي ، ابتداًء من الطهور الذي هو مفتاح الصالة، مث الصالة نفسها وما يتعةلق هبا كالنداء هلا كيف يكون؟ 
وكيف يكون أتديتها مجاع  يف ظل استفحال األزم ؟ وما هي املسائل املستجدة يف الزكاة؟ وما الطريق  املثةلى لدفعها؟ 

 كثري من البيوت واألسر؟ وكيف يحيي روح التعاون والتكافل االجتماعي يف األم ؟ وما موقفنا نمن هو عةلى والع و ز يف
  غري ديننا إذا ما تعرض أبي شكل من األشكال ألزم  كوروان؟ وغريها من األسئةل  اليت سنجيب عةليها يف ثنااي البحث.  

 سبب اختيار املوضوع:
وضوع أن أزم  كوروان استفحةلت وطال شرها العامل كةله، فأحببت أن أبرز جزًءا من وقد جاء سبب اختياري لةلم      

 الدور الذي قام به عةلماء الشريع  اإلسالمي  حلةلحةل  هذه األزم .   

 أهداف املوضوع: 
 توضيح املسائل الشرعي  يف مواجه  املشكالت الطارئ  املستجدة والناجت  عن أزم  كوروان. -1
 وكيف أهنا جاءت حبفظ الكةليات اخلمس؛ ومنها النفس. جتةلي  مقاصد الشريع  -2
 كيفي  العمل ابلقواعد الفقهي  يف الوقاي  الصحي  -3
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 منهج البحث: 
 اعتمدت يف حبثي املنهج االستقرائي والوصفي التحةليةلي     

 حدود الدراسة املكانية والزمانية: 
 جانب من العامل اإلسالمي، إابن انتشار وابء كوروان.     

 وعةلى ذلك فقد قسمت البحث إىل ثالث  مباحث وخامت  تتضمن النتائج والتوصيات عةلى النحو التايل: 

 املبحث األول: دور العةلماء يف توضيح املسائل الشرعي  املستجدة زمن النوازل واألوبئ . 

 وفيه مطالب: 

 الذي استعمةله املصاب بكوروان. املطةلب األول: بيان مسائل يف الطهارة وكيفي  استعمال املاء الطهور واملاء

 املطةلب الثاين: بيان كيفي  صالة اجلمع  واجلماعات يف املساجد والبيوت:

 املطةلب الثالث: بيان مسائل يف الزكاة والصدقات والوقف.

 املطةلب الرابع: بيان مسائل يف الصيام  

 املطةلب اخلامس: بيان مسائل يف احلج والعمرة  

 العةلماء يف بيان مقاصد  الشريع  يف احلفاظ عةلى الكةليات اخلمس يف زمن األوبئ .املبحث الثاين: دور 

 املطةلب األول: حفظ النفس يف زمن كوروان:

 املطةلب الثاين: ضرورة حفظ الدين يف زمن كوروان:

 املطةلب الثالث: ضرورة حفظ املال يف زمن كوروان:

 املطةلب الرابع: ضرورة حفظ النسل يف زمن كوروان:

 املطةلب اخلامس ضرورة حفظ العقل زمن كوروان:
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 املبحث الثالث: دور العةلماء ابالسرتشاد ابلقواعد الفقهي  يف الوقاي  الصحي . وفيه ثالث  مطالب:

 املطةلب األول: قاعدة ال ضرر وال ضرار وإرشاد الشريع  إىل احلجر الصحي:

 اذ األسباب اليت تعني عةلى إزال  الضرر.املطةلب الثاين: قاعدة الضرر يزال وإرشاد الشريع  إىل اخت

 املطةلب الثالث: بيان إرشاد الشريع  إىل العالج والتداوي.

 وأغةلقت البحث خبامت : مشةلت النتائج والتوصيات.

 املبحث األول: دور العلماء يف توضيح املسائل الشرعية املستجدة زمن النوازل واألوبئة.  

 توطئـــة مهمـــة:
 وض يف هذا احملور أو حىت يف احملاور الالحق  أحب أن أوضح قضيتني مهمتني:وقبل أن أخ      

 أوالمها؛ اجلانب العقدي:      
وهو األهم يف نظري. فكيف ينظر املسةلم إىل هذه اجلائح ؟ إن نظرة املسةلم إىل هذه اجلائح  ال تنفك عما حيمل      

ن املصائب العام  عةلى أهنا مصيب  م اإلميان ابلقدر خريه وشره من هللا تعاىل منطةلقمن عقيدة وفكر، فهو ينظر إليها من 
يب ٍ  إِّالَّ ِبِِّّْذنِّ اَّللَِّّ و م ْن يـُؤْ  ْن ُمصِّ َّللَِّّ اليت ال تنزل عةلى األم  إال بذنب ولن ترفع إال بتوبه، قال تعاىل: ) م ا أ صاب  مِّ مِّْن ابِّ

ُ بُِّكل ِّ ش ْيٍء ع   يب ٍ  ف بِّما ك س ب ْت أ ْيدِّيُكْم 11ةلِّيٌم ]سورة التغابن، اآلي  )يـ ْهدِّ قـ ةْلب هُ و اَّللَّ ْن ُمصِّ ([، وقال تعاىل: ) و ما أ صاب ُكْم مِّ
ثِّرٍي ]سورة الشورى، اآلي  ) ةلُغ حقيق   "إنَّ العبد  ال يبملسو هيلع هللا ىلص: ([. ويف احلديث: عن أيب الدرداء، يقوُل النَّيبُّ 30و يـ ْعُفوا ع ْن ك 

قال: ملسو هيلع هللا ىلص وعن أنس بن مالك: أن رسول هللا  2أنَّ ما أصاب ُه مل ي ُكن لُيْخطِّئ هُ وما أخطأ ُه مل ي ُكن يصيب ُه"اإلميانِّ حىت  ي عةلم  
لق د رِّ  رِّ، وال يـُْؤمُِّن عبُد هللاِّ حىت يـُْؤمِّن  ابِّ لق د  لنُُّجومِّ وت ْكذِّيٌب ابِّ رْيِّهِّ وشر ِّهِّ، ُحةْلوِّ  :"أ ْخو ُف ما أ خاُف عةلى أُمَّيت ت ْصدِّيٌق ابِّ هِّ خ 

رْيِّهِّ وشر ِّهِّ، ُحةْلوِّهِّ وُمر ِّهِّ. وأخذ  أنٌس بِّةلِّْحي تِّه،ملسو هيلع هللا ىلص وُمر ِّهِّ. وأخذ  رسوُل هللاِّ  رِّ: خ  لق د  وقال: آم ْنُت  بِّةلِّْحي تِّه وقال: آم ْنُت ابِّ
لق د   يُّ بِّةلِّْحي تِّه وقال: آم ْنُت ابِّ رْيِّهِّ وشر ِّهِّ، ُحةْلوِّهِّ وُمر ِّهِّ، وأ خ ذ  يزيُد الرَّقاشِّ رِّ: خ  لق د  رْيِّهِّ وشر ِّهِّ، ُحةْلوِّهِّ وُمر ِّهِّ"رِّ ابِّ . أي أن 3: خ 

، هو العةلُم أبنَّ ما أصاب ُه من القدر سواًء ابلن ِّع مِّ أو الب الاي مل ي ُكن لِّي حيد  عنه أب ا، وال دً ح قيق  اإلميانِّ الصَّحيحِّ الكامِّلِّ
ال  ، وال م هر ب  منه ألُِّيجاوزه أبًدا، وأنَّ ما كتـ ب ُه هللاُ له أو عةليه مِّن الن ِّْعم ِّ أو الب   ب ًدا، "وأنَّ ما أخط أ ُه الاي سوف ي راُه ال َم 
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ْبُه وجتاوز ُه وختط اُه مل ي ُكن له أْن ُيصيب ُه أب ا، فما مل  يُكت ْب دً مل ي ُكْن لُِّيصيب ُه"، أي: وحىت  ي عةل م  أيًضا أنَّ القد ر  الَّذي مل ُيصِّ
ال     .4رًّا؛ فال فِّرار  مِّن القدر، وال فرار  نم ا ق ضى هللاُ عةلى ع بدِّه، سواًء كان خ ريًا أو شله أو عةليه ل ن أيتِّي ُه أبًدا ال َم 

وينبغي عةلى املسةلم يف هذه احلال  أن يتضرع إىل هللا  ابلدعاء والتوب  النصوح لريفع هللا هذا البالء، ولسنا بدع  من      
ْن قـ ْبةلِّك  ف أ خ ْذان  عةلى من قبةلنانَّ األمم السابق ، فقد جرت هذه السُّ  ْلب ْأساءِّ ، قال تعاىل: ﴿ و ل ق ْد أ ْرس ةْلنا إِّىل أُم ٍم مِّ ُهْم ابِّ

 عةليه التحةلي ابلصرب اجلميل وعدم  كما جيب([  42و الضَّرَّاءِّ ل ع ةلَُّهْم يـ ت ض رَُّعون  ﴾]سورة األنعام: اآلي  )

ث عن ه يف األرض يف سياق القدر، فال بد من البحالت سخُّط والتضجر مع األخذ ابألسباب اليت وضعها هللا لعباد
الدواء وفق ما قدره سبحانه من أقدار، فندفع القدر ابلقدر وال نقف عاجزين مكتويف األيدي فةليس ذلك من اإلسالم 

 يف شيء.

 يقف ال ولكي تتضح املسأل  أكثر فننظر إىل ما يعرتي اإلنسان مْن ألواء وأبساء وضراء، فإنه يف العموم األغةلب    
تناوله، ويدفع اخلوف و من أسباب فيدفع اجلوع ابلبحث عن الطعام  مبا أوتِّ  حائرًا أمام ما يعرتيه، بل حياول دفع ذلك 

 ابلبعد عنه ويدفع املرض ابلعالج وهكذا دواليك.     

 أما القضية الثانية مرونة الشريعة ومساحتها:    
وهي ال تقل أمهي  عن سابقتها، وال ختفى عةلى كثري نمن هلم معرف  ابلشريع  الغر اء، وال بد من تقدميها بني يدي      

املرون  واليسر،  ُتْضفي عةلى شعائر الدين حيث ،البحث؛ وهي مجةل  من القواعد الفقهي  اليت جاءت هبا الشريع  السَّمح 
اىل:﴿ ف اتَـُّقوا اَّللَّ  م ا تع هللا : قولذلك واضًحا بي ًِّنا يف غري ما آي  منما نةلمسه  وهذا يف فيها إال مبا ُيستطاع،وال تكةل

ا هل  ا م ا ك س ب ْت و ع ةل يـْه ا م ا اْكت  16اْست ط ْعُتْم ﴾]سورة التغابن آي  ) ُ نـ ْفًسا إِّالَّ ُوْسع ه  ةل ُِّف اَّللَّ س ب ْت ([، وقوله تعاىل: ﴿ال  يُك 
﴾ ]البقرة: [، وقول286﴾ ]البقرة:  [، وقوله تعاىل: ﴿و ما ج ع ل  ع ةل ْيُكْم يفِّ الد ِّينِّ 185ه تعاىل: }يُرِّيُد اَّللَُّ بُِّكُم اْلُيْسر 

رة؛ من حديث أيب هريملسو هيلع هللا ىلص: ([ ومثل ذلك ما ورد يف السن  النبوي  املطهرة كقول النيب 78مِّْن ح ر ٍج ﴾ ] احلج: آي  )
روا واستعينوا ابلغ دوةِّ والرَّواحِّ وشي"إنَّ هذا الد ِّين  ُيسٌر ولْن ُيشادَّ الد ِّ   5ٍء مِّن الدُّجل ِّ"ين  أحٌد إال  غةل به فسد ِّدوا وقارِّبوا وأبشِّ

 كان يعز عةليه أن تواجه أمته أو فرد منها العنت واملشق ، وهو يففقد   ،ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا امنت  هللا عةلينا برسوله الكرمي      
وٌل مِّْن ي  رحيم ابملؤمنني رؤوف هبم، قال تعاىل: )﴿ ل ق ْد ج اء ُكْم ر سُ الوقت ذاته حريص عةلى مصةلحتها الدنيوي  واألخرو 

يٌم ﴾ ]التوب :  ْلُمْؤمِّنِّني  ر ُءوٌف ر حِّ ُكْم ع زِّيٌز ع ةل ْيهِّ م ا ع نِّتُّْم ح رِّيٌص ع ةل ْيُكْم ابِّ بىن عةليها [، ومن القواعد اليت تُ 128أ نـُْفسِّ
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إذا ضاق األمر اتسع، وإذا اتسع ضاق( و)املشق  جتةلب التيسري( و)  فتاوى العةلماء عةلى سبيل املثال ال احلصر؛ ))
قاعدة سد الذرائع (، و ) الضرورات تبيح احملظورات(، و ) الضرورة تقدر بقدرها ( و ) ال ضرر وال ضرار(، و ) الضرر 

 املفاسد عن دفع  الدين ، إىل غري ذلك من القواعد املستنبط  من القرآن والسن ، ذلك أن من مقاصد6يزال((

قاصد يقدم العةلماء فتاوى تتجةلى فيها م هذا األساسالعباد وجةلب املصاحل هلم و السري عةلى مكارم األخالق . وعةلى 
 الشريع  النبيةل  السامي ، يف احلفاظ عةلى الكةليات اخلمس لةلعباد ودرء املفاسد عنهم، وجةلب املنافع هلم، ومراعاة 

كةلهم من مشرب املسافات بينهم ف   بعد هذا أن جند فتاوى العةلماء متسق  عةلى بعدغرابوال  ،مصاحلهم الدين  والدنيوي 
اول املرء أن حيهتدون ومهما ملسو هيلع هللا ىلص واحد ينهةلون ومن وعاء واحد يغرتفون، وعةلى كتاب واحد يعتمدون وبسن  املصطفى 

 إال ما كان يراعى فيه مسأليت الزمان واملكان.  جيد اختالفًا فقد ال جيد شيًئا من ذلك

وها هي اجملامع الفقهي  يف كثري من بالد العةلم اإلسالمي تناقش األحكام املتعةلق  جبائح  كوروان تكاد جُتْمِّع عةلى ما  
يصدر عنها من فتاوى متعةلق  هبذا الشأن، ويف الوقت نفسه نراها متناغم  مع ما يصدر عن أهل االختصاص أعين 

إليها  ىل واقع األم  وشواهد األحوال، ومراعًيا املقاصد الشرعي  اليت أشرتاألطباء، مبعىن أن املفيت يصدر فتواه ابلنظر إ
آنًفا، وروح الشريع  اليت من طبيعتها رفع احلرج عن األم  والتيسري عةليها. ونما يدل عةلى هذا حديث ابن عباس رضي 

. وأصل احلنف: امليل عن 7"(ُسئل:) أي اإلميان أحب إىل هللا؟ فقال: "احلنفي  السمح ملسو هيلع هللا ىلص هللا عنهما أن رسول هللا 
 -عةليه السالم–، واحلنيف عند العرب: ما كان عةلى دين إبراهيم 8الضالل إىل االستقام ، واحلنيف: املائل إىل اإلسالم

. وعن أيب هريرة 9واحلنفي : هي مةل  اإلسالم، والسمح : السهةل . وحديث: )إن خري دينكم أيسره إن خري دينكم أيسره(
لقد ) -رضي هللا عنه  -. وحديث أيب برزة 10قال: "إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين"ملسو هيلع هللا ىلص النيب رضي هللا عنه أن 
وقد عةلق عةلى ذلك الشيخ العالم  ابن عثيمني بقوله:)  .11(ورأيت من تيسريه -صةلى هللا عةليه وسةلم-صحبت النيب 

أن النفوس تقبل الدين  :الثاين .املوافق لروح الدين اإلسالمي أنه هو :أوالً  :ألن التيسري عةلى األم  فيه فائدتني عظيمتني
.  ولننتقل إىل ما يندرج حتت هذا 12ابنشراح وسع  وقبول وإذعان اتم، خبالف ما إذا شدد عةليها بدون بين  وبرهان(

 :مطالباحملور من 
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 وروان.ء الذي استعمله املصاب بكاملطلب األول: بيان مسائل يف الطهارة وكيفية استعمال املاء الطهور واملا

 قدفمل يعد خيفى عةلى املسةلم ما انبثق عن هذه اجلائح  من مسائل عديدة وخمتةلف  منها ما هو يف أحكام الطهارة،      
عن استعمال املاء؟ وما حكم املاء املصاب بكوروان ظهرت تساؤالت مهم  ومةلح  أبرزها؛ ما احلكم يف حال  عجز 

غمس يده فيه؟ أو تنفس فيه؟ فكان جواب السادة العةلماء عةلى هذه  ذا لواب هبذا الداء؟ وما الذي استعمةله املص
 املسائل عةلى النحو التايل: )يف حال  العجز عن استعمال املاء يةلجأ إىل التيمم ابلرتاب فإن عجز فةليصةلي عةلى 

ي ومسةلم من عةلى ذلك مبا ورد يف البخار  احلال  اليت هو عةليها. فهو يف هذه احلال  مبثاب  فاقد الطهورين، واستدلوا
 بعث ف –أي ضاعت  –حديث عائش  رضي هللا عنها : ) أهنا استعارت من أمساء رضي هللا عنها قالدة فهةلكت 

رجااًل فوجدوها فأدركتهم الصالة وليس معهم ماء فصةلوا وشكوا ذلك إىل الرسول صةلى هللا عةليه وسةلم ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 
. (. وأما عن املاء الذي استعمةله املصاب بداء كوروان فيحرم استعماله، كذلك الذي تنفس فيه  13( فأنزل هللا آي  التيمم

  14أو غمس فيه يده، خشي  العدوى، يف حني جيوز استعمال املاء الذي خالطه صابون أو أحد املطهرات يف الطهارة،
وهذه املسأل  مبني  عةلى اخلالف بني العةلماء يف جواز استعمال املاء الذي تطهر به الغري وهي مبثوث  يف كتب الفقه.  

وقد جاءت  15كما جو زوا املسح عةلى الكِّمامات والقفازات والةلواصق الطبي  إذا شق نزعها عند الوضوء أو التيمم(.
وا به خلف ملا يسبب نزعهما من مشق .، و)املشق  جتةلب التيسري(. ونما أفتالفتوى هنا قياًسا عةلى املسح عةلى العِّمام  وا

 16فيما بتعةلق هبذا املرض؛ أن )الطبيب املتزيي بزي الوقاي  الكامل مبثاب  فاقد الطهورين جيوز له أن يصةلي يف هذا الةلباس(.
ب القيام به خلاص.   كما تعرضوا ملا جيوذلك من ابب الضرورات تبيح احملظورات، وال ميكنه يف هذه احلال  نزع الةلباس ا

 .17من حقوق موتى املسةلمني املصابني ابلوابء من التغسيل والتكفني والدفن والصالة حسب االستطاع (

 املطلب الثاين: بيان كيفية صالة اجلمعة واجلماعات يف املساجد والبيوت: 

وقبل الشروع يف أحكام الصالة؛ فإنه من املستحسن التطرق إىل كيفي  األذان يف هذا الظرف العارض ظرف جائح        
 كوروان. 
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: صيغة األذان يف حالة العذر خبوف من مطر أو برد أو وابء أو حنو ذلك:   أوالا

 فقد وضح السادة العةلماء أنه من املشروع يفوحيث أن هذا الوابء مظن  نقل العدوى ومن مث قد يؤدي إىل الوفاة؛      
النداء لةلصالة أن ينبه املؤذن املصةلني أال حرج عةليهم يف الصالة يف بيوهتم حرًصا عةلى أنفسهم، وعةلى ذلك فبداًل من 

وألن  األذان   18قوله حي عةلى الصالة حي عةلى الفالح عةليه أن يقول يف وسطه أو يف آخره:" أال صةلوا يف الرحال "
عظيم من شعائر اإلسالم، فال ينبغي أن يرتك رفع األذان يف املساجد مهما كان العذر، وقد يفكر بعض الناس  شعار

 فيقول مثاًل: ال حاج  لألذان سيما والناس سيصةلون يف بيوهتم، وذلك  ملا أصاب الناس من هةلع شديد جر اء 

يف صيغ   ة، وهلذا فقد رخص لنا الشرع بتحوير طفيفهذه اجلائح . واحلقيق  أن األذان مرتبط ارتباطًا وثيًقا ابلصال
 األذان لةلحاج ، ولننظر ما قال السادة العةلماء يف هذه املسأل .

وبشكل عام فقد جاءت فتاوى العةلماء متسقً  ومتناسق ، مركزة عةلى أن حفظ النفس مقدم عةلى حفظ الدين. وال   
تكاد جتد خالفًا بني مفـٍت وآخر، فةلو أخذان عةلى سبيل املثال منوذج ما جاء عن جممع الفقه التابع ملنظم  التعاون 

ع ةلق املساجد يف اجلمع واجلماعات ال بد من اإلبقاء عةلى رفاإلسالمي؛ فقد أفىت يف هذا الشأن مبا يةلي: )يف حال  غ
، يف العمل بصيغ  األذان املشروع  أصاًل مبا يناسب 20، وهي نفس فتوى األزهر19األذان ألنه من شعائر اإلسالم(

ء وال ضري يف اإما بداًل من احليعةلتني، أو بعدمها عةلى اخلالف الوارد بني العةلم-املقام، فعةلى املؤذن أن يقول يف األذان 
" -ذلك وال حرج، فاملسأل  واسع   الُِّكْم، أ ال  ص ةلُّوا يف الر ِّح الِّ فقد ورد: )أنَّ ابن  ُعم ر  اند ى  21يقول: " أ ال  ص ةلُّوا يف رِّح 

رِّ نِّدائِّهِّ: أال  ص ةلُّوا يف رِّحالِّكم، أال  ص ةلُّوا يف ؛ رِّ  ابلصَّالةِّ يف ل يةل ٍ  ذاتِّ بـ ْرٍد وريٍح، مُثَّ قال يف آخِّ حالِّكم، أال  ص ةلُّوا يف الر ِّحالِّ
ُؤ ذ ِّن  إذا كانْت ل يةل  ٌ ابرِّد ٌة، أو ذاُت م ط ٍر، أو ذاتُ 

رِّيٍح يف السَّف رِّ:  مث قال: إنَّ رسول  هللاِّ صةلَّى هللاُ عةليه وسةلَّم  كان أي ُْمُر امل
.) ُد أ ْن ال إوع ْن عبدِّ هللاِّ بنِّ ع بَّاٍس، أنَُّه قال  22أال  ص ةلُّوا يف الر ِّحالِّ : أ ْشه  ُد لُِّمؤ ذ ِّنِّهِّ يف ي وٍم م طِّرٍي: إذ ا قـُةْلت  ُ، أ ْشه  ل ه  إالَّ اَّللَّ

: ف ك أنَّ النَّاس  اْستـ نْ  ةِّ، ُقْل: ص ةلُّوا يف بـُُيوتُِّكْم، قال  : أنَّ َُم مًَّدا ر سوُل هللاِّ، فال تـ ُقْل: ح يَّ عةل ى الصَّال  ، ف قال  ك ُروا ذ اك 
ُبون  مِّ  ، إنَّ اجلُُمع    ع ْزم ٌ ، وإين ِّ ك رِّْهُت أ ْن أُْحرِّج ُكْم فـ ت ْمُشوا يف الط ِّنيِّ أ تـ ْعج   .  23 والدَّْحضِّ ن ذ ا، قْد فـ ع ل  ذ ا م ن هو خ رْيٌ مِّين ِّ

 : اثنياا صالة اجلماعة واجلمعة

ى هلا أحد من غري أن يدع أفىت اجملمع جبواز ترك اجلماع  يف املسجد وإقام  الصالة فرادى أو مجاع  يف البيوت من   
خارج البيت. فقال: )جيوز لةلمسةلمني الذين يعيشون يف البيت نفسه أن يصةل وا يف مجاع  إذا رغبوا، وال يدعى هلا اجلريان، 
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أما إذا كان من بني الذين يعيشون يف البيت نفسه مشتبه أبنه مصاب وقرر عةليه احلجر املنزيل انتظارًا لةلحكم عةليه 
مبا طةلب منه طبياً والذي مينعه من صالة اجلماع  حرصاً عةلى قاعدة التباعد االجتماعي، حىت ال يعدي فيجب أن يةلتزم 

كما ذهب اجملمع إىل أنه ال حرج عةلى الناس برتك اجلمع  وصالهتا ظهرًا يف البيوت، وذلك أبن ُتصةلى اجلمع      24غريه(.
، وقد ُعدِّل 25وت حبسب اجملمع، وال يسقط فرض اجلمع  هبا(ظهراً يف البيوت بداًل من صالة اجلمع ، وال جتوز يف البي

 عنها بعد ذلك يف كثري من املساجد سيما يف تركيا، فقد فتحت املساجد إن مل تكن أغةلقت مع 

مراعاة اختاذ التدابري االحرتازي  من لبس الكمام  وإحضار كل مصل سجادته،  ومراعاة املساف  اجلانبي  بني املصةلني 
 ع االنتباه إىل أنه: )جيوز لةلسةلطات املختص  أن تنظم خطب  وصالة اجلمع  يف أحد املساجد حبيث يةلتزم .ولفت اجملم

فيها ابلشروط الصحي  الوقائي  والفقهي ، وتنقل عرب شاشات التةلفزة واإلنرتنت واملذايع الستفادة الناس من ذلك، وال 
ات العازل  لبيت خةلف اإلمام عند النقل هبذه الوسائل لوجود املسافبد من التنبيه أبنه ال جتوز صالة اجلمع  واجلماع  يف ا

وعن اجلمع بني الصالتني ذهب اجملمع إىل جواز ذلك )لةلعامةلني يف اجملاالت الصحي  واألمني  ومثيالهتا يف  26بينهم(.
شق  واحلاج ، أو امل هذه اجلائح ، األخذ برخص  اجلمع بني الصةلوات، مجع  تقدمي أو أتخري، قياسًا عةلى السفر جبامع

 وهناك مسائل ذات عالق  منها:27اجلمع الصوري ملن ال يصح يف مذهبه اجلمع بني الصةلوات(.

. وهنا ال بد أن ننوه إىل 28)أنه ال يكره التباعد اليسري بني املصةلني إذا كان سبيال لةلوقاي  من اإلصاب  ابلعدوى( -أ
املستحبات فهو من متام الصالة يف األحوال العادي ، أما أن الرتاص يف الصفوف ليس من الواجبات وإمنا هو من 

 والعذر واضح فال أبس ابلتباعد بني الصفوف إن مل يكن واجًبا.
لكين أرى أن الظاهر الوجوب من جهتني؛ األوىل أن عدم وضع  29وال يكره لبس املصةلي الكمام  ملرض ويحوه. -ب

 الكمام  قد يؤدي إىل انتقال املرض حبسب وجه  نظر األطباء، والثاني ؛ أن احلاكم قد أمر بذلك.         

 أي حُيج ر وجواًب.30)حيرم عةلى املصاب بفريوس كوروان حضور اجلمع  واجلماع ، وله أن جيمع بني الصالتني(. -ج  

ٍ، كأن خياف أن يصاب بفريوس كوروان )إن   –د   ويعذر عن التخةلف عن صالة اجلمع  واجلماع  من كان ذو عذر بني ِّ
كان من أصحاب األمراض املزمن  كمرض القةلب والربو أو من كبار السن. وال جتب اجلمع  واجلماع  عةلى الطبيب ومن 

واالحرتازي   املختص  أن تعدد اجلمع تعزيزا لإلجراءات الوقائي يعاجل مرضى فريوس كوروان أو يعتين هبم. وجيوز لةلجهات 
 .31جتاه فريوس كوروان(
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 املطلب الثالث: بيان مسائل يف الزكاة والصدقات والوقف. 

وقد أجاز العةلماء دفع الزكاة ملن أصيب هبذا املرض ) كوروان ( أو يحوه من األمراض املستعصي  وعجز عن تكاليف      
ق اُت العالج وال يو   جد من يقوم بعالجه، وذلك لدخوله يف األصناف الثماني  يف قوله تعاىل: }إِّمنَّ ا الصَّد 

{]سورة الِّةْلُفق ر اءِّ و اْلم س اكِّنيِّ و اْلع امِّةلِّني  ع ةل يـْه ا و اْلُمؤ لَّف  ِّ قـُةُلوهُبُْم و يفِّ الر ِّق ابِّ و اْلغ ارِّمِّني  و يفِّ س   ( 9لتوب  )بِّيلِّ اَّللَِّّ و اْبنِّ السَّبِّيلِّ
[ وهنا يقول املفسرون: )فتعطى الزكاة لكل متصف بفقر.  كما جيوز تعجيل الزكاة لعام أو عامني بسبب 60: آي  

 ، ومن أدلتهم عةلى جواز هذا التعجيل والتقدمي: ما ورد عن عةلي رضي هللا 32جائح  كوروان ما دام املال بةلغ نصااب

وعن عةلي رضي هللا  33ةلم يف تعجيل زكاته قبل أن حتل فرخص له يف ذلك"عنه أن  العباس سأل النيب صةلى هللا عةليه وس
. وجيوز الصرف من الزكاة 34عنه أن النيب صةلى هللا عةليه وسةلم قال لعمر: "إان قد أخذان زكاة العباس عام األول لةلعام"

فقري.. وميكن ومنه اليف تكاليف عالج من أصيب مبرض كوروان إذا كان فقريا، عماًل بصريح اآلي  يف مصارف الزكاة 
إعطاء الزكاة لةلمنقطع الذي ليس له ما يرجع به إىل بةلده بسبب اإلجراءات االحرتازي  ملكافح  الفريوس قدر ما يصل 
{. وال ننسى أن لةلوقف يف زمن وابء كوروان  به إىل بةلده ولو كان ذا يسار يف بةلده ملا ورد يف اآلي  كذلك }و اْبنِّ السَّبِّيلِّ

لتكافل االجتماعي من خالل تفريج الكرابت وسد حاجات األفراد والدول  حتقيقا حلفظ املقاصد الضروري .  دور ابرز يف ا
 كما جيوز اقرتاض الدول  من ريع األوقاف عند الضرورة كجائح  كوروان.  

 املطلب الرابع: بيان مسائل يف الصيام   

ضان جيوز اإلفتاء ِبفطار عموم املسةلمني يف شهر رم وضمن توصيات مؤمتر الكويت بشأن كوروان أوصت أبنه: )ال    
املبارك بسبب اجلائح ، وال جيوز اإلفطار لةلمصاب مبرض كوروان إال حبسب العذر الذي يبيح له الفطر.( وال سيما أن 

ود جاألطباء واملختصني قد أكدوا أبنه ال أتثري لفريوس كوروان عةلى الصيام، ولذلك، فإنه ال جيوز اإلفطار بدعوى و 
.  كما أفىت السادة العةلماء أن استعمال أجهزة 35فريوس كوروان، وجيب الصيام عةلى كل مكةلف قادر صحيح مقيم

 .36التنفس الصناعي اليت تبث األكسجني فقط ال يؤثر عةلى صح  الصيام(

ك العالج رت وعةلى العموم فإن املريض الذي يشق عةليه الصوم مشق  فوق العادة، حبيث أنه قد يتضرر ابلصيام ب     
له أن يفطر وقد أابح هللا له وملن يف حكمه أن يفطر مث يقضي بعد زوال العذر أو يطعم عن كل يوم مسكيًنا  37يرخص

إن كان مرضه مزمًنا أو مسافًرا أو كانت امرأة ذات محل أو مرضًعا فخافت عةلى نفسها أو عةلى طفةلها من مشق  



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) “91-118” 
 VOL: 7, NO 2, 2021 

 
 103 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

وعةليهما  38املسافر الصوم وشطر الصالة وعن احلبةلى واملرضع(وضع عن  -عز وجل-)إن هللا ملسو هيلع هللا ىلص: الصيام، لقوله 
القضاء.  وهل جيب عةليهما مع القضاء فدي  خاص  إذا كان الفطر بسبب اخلوف عةلى الولد؟ الذي يظهر يل من أقوال 

نُكم مَّرِّيًضا   الفقهاء أن عةليهما القضاء فقط دون فدي . و ذلك عمالً بعموم قوله تعاىل: } ف م ن ك ان  مِّ

 ف م ن ت ط وَّ 
 و ع ةل ى ٱلَّذِّين  يُطِّيُقون ُهۥ فِّۡدي ࣱ  ط ع اُم مِّۡسكِّنࣲيۖ

َۚ
ٍم ُأخ ر  رۡيࣱ لَُّهۥَۚ و أ ن ت ُصوُموا  ع  أ ۡو ع ةل ٰى س ف ࣲر ف عِّدࣱَّة م ِّۡن أ ايَّ ا فـ ُهو  خ 

رۡيا  خ 
ْهُر ر م ضان  الَّذِّي أُْنزِّل  فِّيهِّ الْ  رۡيࣱ لَُّكۡم إِّن ُكنُتۡم تـ ۡعةل ُمون  ش  ْنُكُم ُقْرآُن ُهدًى لِّةلنَّاسِّ و بـ ي ِّناٍت مِّن  اهلُْ خ  دى و اْلُفْرقانِّ ف م ْن ش هِّد  مِّ

ُ بُِّكُم{] سورة الب ٍم ُأخ ر  يُرِّيُد اَّللَّ ْن أ ايَّ ٌة مِّ  رة آي  قالشَّْهر  فـ ةْلي ُصْمُه و م ْن كان  م رِّيضاً أ ْو ع ةلى س ف ٍر ف عِّدَّ

عذار نمن يباح هلم الفطر، ورخصت ككما هي عادة التشريع يف التدرج ك  ([ فاآلي  األوىل بينت أهل األ185،184)
ملن أراد الفطر ِبطعام مسكني عن كل يوم مث بقي حكم اآلي  فيما بعد كرخص  لةلهرِّم واملرضع واحلامل ومن عةلى 

د ُنسخت بقوله ق شاكةلتهم يف أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكيًنا، )يقول كثري من املفسرين يف هذه اآلي : إهنا
ْنُكُم الشَّْهر  فـ ةْلي ُصْمُه﴾ ]البقرة:  [، ويقول ابن عباس كما يف الصَّحيح: هذه اآلي  ليست 185جلَّ وعال: ﴿ف م ْن ش هِّد  مِّ

منسوخ ، هي يف الشيخ الكبري واملرأة الكبرية ال يقدران عةلى الصوم، أو ال يطيقان الصوم فيطعمان عن كل ِّ يوٍم 
ه؛ وذلك أن اآلي  مل يُرفع حكمها ابلكةلي ، بل بقي حكمها وذلك يف مث أ 39مسكيًنا(. ضاف  وكالم ابن عباس متوج ِّ

 جزئي  من اجلزئيات، وهو فيما يتصل مبن ال يقدر عةلى الصوم. واآلي  الثاني  أوجبت الصيام ملن شهده صحيًحا معاًًف.  

 املطلب اخلامس: بيان مسائل يف احلج والعمرة   

قال أن االزدحام مظن  مؤكدة عةلى انتو نع احلج والعمرة مؤقًتا بسبب وابء كوروان، خاص  مبمن العةلماء  مجع قالوقد   
العدوى فهذا مؤمتر الكويت اخلاص مبعاجل  الشريع  اإلسالمي  آلاثر جائح  كوروان يوصي العةلماء فيه )جبواز إيقاف 

رضي  لذلك، كما أن احلج ابق وأبقل عدد تتحقق فيه الفالتصريح ابحلج والعمرة ملدة َمددة إن دعت الضرورة الصحي  
والشعرية ومبا ال يؤدي إىل تفشي الوابء.  ويسقط وجوب احلج إذا خشي من انتشار العدوى جبائح  كوروان لعدم توفر 

م ةلمحر وجيوز لبس القفازين ل [.يرخص لةلمحرم  ذلك]لبس الكمام  لةلمحرم بال فدي ، كما  واز شرط االستطاع . وجوَّ 
أفىت جبواز منع أداء مناسك العمرة واحلج ونمن . 40.(عةليهم[ فدي  ]والواحملرم  عند انتشار جائح  فريوس كوروان 

العالم  عةلي القرة داغي، فقد ، يف حال انتشار وابء كوروان بشكل قاطع وغةلب الظن أن احلجاج أو بعضهم "مؤقتا"
ن خالل اخلرباء م -"الراجح أنه إذا انتشر الوابء قطعا أو حتقق غةلب  الظن فقال:قد يصيبهم الوابء بسبب االزدحام. 
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أن احلجاج، أو بعضهم قد يصيبهم هذا الوابء بسبب االزدحام، فيجوز منع العمرة أو احلج مؤقتاً مبقدار ما  -املختصني
 بل . وأضاف أن "الفقهاء اتفقوا عةلى جواز ترك احلج عند خوف الطريق، 41يدرأ به املفسدة"

ـُمبيح  من األعذار ال دُّ ع  إن االستطاع  )ألداء احلج( لن تتحقق إال مع األمن واألمان، ولذلك فإن ألمراض الوابئي  تُـ 
 .42لرتك احلج والعمرة بشرط أن يكون اخلوف قائما عةلى غةلب  الظن بوجود املرض، أو انتشاره بسبب احلج والعمرة"

 والعمرة ابلكةلي ، ودعوا يف الوقت ذاته إىل تقنني األعداد واختاذ التدابري إال أن هناك أصوات اعرتضت عةلى منع احلج 
الالزم  لتفادي انتشار املرض، عةلى الرغم أهنا ليست املرة األوىل يف أتريخ البيت احلرام إلغاء احلج والعمرة، فهناك َمطات 

، ومنها  ما 43  الراشد عمر بن اخلطابأترخيي  توقف فيها احلج والعمرة منها  ظهور طاعون عمواس يف أايم اخلةليف
من ختويف احلجاج وقتةلهم يف بيت هللا احلرام فعطةلت الفريض  بسببهم  ومن الناس من دعا  44تسبب به القرامط 

 ج إىل صدقات لةلفقراء واملساكني.املسةلمني الذين نووا احلج والعمرة بتحويل األموال املخصص  لةلح

 ان مقاصَد الشريعة واحلفاظ على الكليات اخلمس يف زمن األوبئة. املبحث الثاين: دور العلماء يف بي

سبق وأن ذكران أن مقاصد الشريع  تتجةلى يف حفظ الكةليات اخلمس أو الست؛ ) الدين، والنفس، والعقل،      
عناه مبا جيريه موالنسل، واملال، والعرض(، ولةلعةلماء يف هذا امليدان كالم رائع ومجيل ال أستطيع حصره غري أين سأسوق 

قةلمي عةلى ركاكته؛ فقد اتفقت الشرائع السماوي  وأصحاب العقول السةليم  عةلى احرتام هذه الكةليات وصيانتها، من 
عةلى وجوب حفظها وهلذا جاءت الشريع  اإلسالمي  مبجموع  من ملسو هيلع هللا ىلص لدن آدم عةليه السالم إىل خامت األنبياء َممد 
رايت وحتميها من جهتني: إحدامها: من جه  الوجود وتثبيت قواعدها، التشريعات السامي  اليت  تصون هذه الضرو 

وذلك بتشريعات حتفظ كيان هذه الكةليات وتثبتها، وجه  أخرى تدرأ عنها ما خيل هبا ويفسدها فشرعت حلفظ الدين: 
سةلمني حيفظ مالعبادات أبنواعها ومفهومها الواسع، وحىت ال ختتل أركان الدين حرصت الشريع  عةلى  إقام  سةلطان لةل

هللاُ به دينه نما يفسده. وشرعت حلفظ النفس كل مأكول طيب حيفظ سالمتها وينميها، ودرأت عنها اإلفساد واإلهالك 
ابلقصاص عةلى القاتل عمدا عدواان. وشرعت حلفظ العقل كل ما من شأنه تنميته وحفظه من مأكول أو مشروب أو 

عامل مع هللا هبا، فالعقل مناط التكةليف لفهم التنزيل، وهو مناط الت مقروء انفع حىت يستطيع أداء مهمته اليت كةلفه
، ويف املقابل هنت عن إفساد 45أحوال النفس والكون، اكتشافًا ألسرارمها واستنباطًا لقوانينهما واالستفادة من خرباهتما
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سمح ، ضوابط الشريع  الالعقل بتناول ما يذهبه من مأكول أو مشروب أو مقروء. ومن أجل حفظ النسل شرع الزواج ب
 وحرم الزان الذي يؤدي إىل ضياع النسل واختالط األنساب وعدم حتمل املسؤولي  وجعل 

ا ملنع ارتكاب الفواحش. وشرع التعامالت اليت تقوم عةلى أساس العدل واكتساب املال بطرق صحيح   لذلك حدًّ
  راض ويف املقابل هنى عن انتهاك األعراض ابلسب أوواضح ، مث صان املال احملروز حبد السرق ، ـ وأوجب احرتام األع

ا ملنعه. كل ذلك حفاظًا عةلى هذه الكةليات، هذا ابإلضاف  إىل اآلداب والتشريعات والتعاليم  الشتم أو القذف وشرع حدًّ
 . 46األخرى اليت تصب كةلها يف صيان  هذه الضرورايت وحفظها

رء املفاسد عنهم فكل ما من شأنه إفساد الكةليات اخلمس؛ الدين أو والغاي  األوىل واألخرية مراعاة مصاحل اخلةلق ود
النفس أو العقل أو العرض أو النسل أو املال هنت عنه الشريع . ومسأل  مهم  يف السياق نفسه ال بد من ذكرها، وهي 

ين االلتزام ابلشعائر أع0أن الرتتيب يف هذه املقاصد قد ال جيري عةلى وترية واحدة، فقد يراعى يف الفتوى تقدمي الدين 
، وهناك من يرى تقدمي النسل 47التعبدي ( عةلى النفس وابلعكس حبسب مقتضى املصةلح  اليت تقتضيه املقاصد الشرعي 

عةلى العقل والعكس عند تضارب املصاحل، مع مراعاة املقاصد، وأما اخلالف يف ترتيب النسل واملال فةليس بقوي 
. ويندرج حتت هذا احملور 48وخالفهم اإلمام الرازي حبج  أن املال عصب احلياة فاجلمهور يرى تقدمي النسل عةلى املال

 مخس  مطالب:

 املطلب األول: حفظ النفس يف زمن كوروان: 

فةلو وقفنا هنا وقف  أتمل لوجدان أن األدل  اليت أخذ هبا العةلماء يف كل ما يذهبون إليه يف فتاواهم قد راعوا فيها      
زوا عةلى حفظ الكةليات اخلمس فقدموا األ وىل فاأل وىل انظرين إىل شواهد احلال واملآل، فعةلى سبيل كر املقاصد الشرعي  و 

رأوا ضرورة التباعد يف صفوف الصالة، وترك الرتاص والتسوي  حفظًا لةلنفس ومحاي  هلا من الوقوع يف اهلةلك  ولو  :املثال
 إِّىل  التـَّْهةُلك  ِّ تعاىل: ﴿ و ال  تـُةْلُقوا أبِّ ْيدِّيُكمْ  هلو ق من ذلك ،بغةلب  الظن. واستندت الفتاوي إىل أدل  من القرآن والسن 

ِّ  195﴾]سورة البقرة آي  ) ُفوف ُكْم ، ف إِّنَّ ق ال  : "س وُّوا صُ ملسو هيلع هللا ىلص ( [ ومن السن : عْن أ ن سِّ ْبنِّ م الٍِّك رضي هللا عنه ع ْن النَّيبِّ
ْن إِّق ام  ِّ الصَّالةِّ"، ويف رو  49ت ْسوِّي    الصَّفِّ  مِّْن مت  امِّ الصَّالةِّ " . وهذا 50اي :" س وُّوا ُصُفوف ُكْم ، ف إِّنَّ ت ْسوِّي    الصُُّفوفِّ مِّ

يدل عةلى أن هذه اإلجراءات مستحب  ألنه مل يذكر أهنا من أركان الصالة أو واجباهتا، إذ متام الشيء أمر زائد عةلى 
ةِّ، ف  ملسو هيلع هللا ىلص:  حقيقته اليت ال يتحقق إال  هبا. ومن حديث أيب هريرة قول النيب ْن "أ قِّيُموا الصَّفَّ يفِّ الصَّال  إِّنَّ إِّق ام    الصَّف ِّ مِّ



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) “91-118” 
 VOL: 7, NO 2, 2021 

 
 106 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

ةِّ" ن ا مل جيعةله من حس)وهذا يدل عةلى أن إقام  الصفوف سن  وليست واجب ، ألهنا لو كانت فرضً  51ُحْسنِّ الصَّال 
 من . مع العةلم أن هناك 52الصالة، ألن حسن الشيء زايدة عةلى متامه، وذلك زايدة عةلى الوجوب(

 يذهب إىل الوجوب، مستدلني مبا ورد من توعد لةلمخالفني ابلعقوب ، والتحذير من أن الشيطان جيد خالالً بني الصفوف
 ومهما كان اخلالف فاخلوف عذر واضح يوجب التيسري. وع ْن ُبش رْيِّ ْبنِّ ي س اٍر 53يدل عةلى الوجوب. ما

نَّا ُمْنُذ يـ ْومِّ ع هِّْدت  ر ُسول  اَّللَِّّ األ ْنص ارِّي ِّ ع ْن أ ن سِّ ْبنِّ م الٍِّك، أ نَُّه   دِّين    ف قِّيل  ل ُه: م ا أ ْنك ْرت  مِّ
: "م ا ملسو هيلع هللا ىلص  ق دِّم  امل ؟ ق ال 

" ًئا إِّالَّ أ نَُّكْم ال  تُقِّيُمون  الصُُّفوف  يـْ اصَّ ليس من  54أ ْنك ْرُت ش  ومل أيمرهم أنس ِبعادة الصالة فدل هذا عةلى أن  الرت 
نما يؤثر عةلى صح  الصالة، كما هو مذهب مجاهري أهل العةلم من السةلف واخلةلف، وهو قول الواجبات، وتركه ليس 

األئم  األربع ، وإمنا قال بوجوبه ابن حزم الظاهري وقد خالفه عةلماء الشريع . ومن األدل  عةلى أن تسوي  الصفوف سن  
، ف ذ ك ر  ذ لِّك  و ُهو  ر اكٌِّع، فـ ر ك ع  قـ ْبل  أ ْن ي  ملسو هيلع هللا ىلص  ليست بواجب ما جاء ع ْن أ يبِّ ب ْكر ة ، أ نَُّه انـْتـ ه ى إِّىل  النَّيبِّ ِّ  ل  إِّىل  الصَّف ِّ صِّ

ةلنَّيبِّ ِّ 
ْرًصا و ال  تـ ُعْد"ملسو هيلع هللا ىلص لِّ : "ز اد ك  اَّللَُّ حِّ . والنهي يقتضي الفساد، وعذره فيما فعةله جلهةله بتحرميه، ولةلجهل أتثري 55فـ ق ال 

ن هنا قال العةلماء: )فإذا ُوجد عذر مثل األمراض واألوبئ  اليت تنتقل يف العفو، ويؤخذ من ذلك عدم لزوم اإلعادة.  وم
فالذي يظهر جواز صالة اجلماع  مع وجود مسافات بني املصةلني إذا   -كمرض كوروان املنتشر حالياً   -لةلناس ابلعدوى 

 .56ن هللا(ةلك  األنفس ِبذكان هذا نما يساعد يف الوقاي  من اإلصاب  ابلعدوى، وحيد من انتشار الوابء الذي هو مظن  ه

وميكن هنا إعمال قاعدة سد الذرائع، فإن كان الرتاص بني املصةلني ذريع  تؤدي إىل انتقال املرض، أو مظن  انتقاله      
عةلى وجه متحقق عند املختصني وهم األطباء، هنا وجب تركه حفظًا لةلنفس من املرض أو اهلالك لقوله تعاىل: ﴿ و ال  

( [  وخنةلص إىل أن حفظ النفس مقدم عةلى حفظ الدين وببقاء 195يُكْم إِّىل  التـَّْهةُلك  ِّ ﴾ ]سورة البقرة آي  )تـُةْلُقوا أبِّ ْيدِّ 
 النفوس حيفظ الدين.

فاًء." وقد قال: "  ما أنـْز ل  اَّللَُّ داًء إالَّ أنـْز ل  له شِّ ملسو هيلع هللا ىلص وهلذا ُشرع التداوي، فعن أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب      
ًبا كما هو احلال يف وابء كوروان الذي ال يقتصر وابؤه عةلى الشخص املصاب؛ بل يستفحل وينتشر. وهبذا يكون واج

 .                                          57أفىت كثري من أهل العةلم أن التداوي جيب إن كان تركه يؤدي إىل إتالف النفس، أو إتالف طرف من األطراف

 ملسو هيلع هللا ىلصى من أصيب مبرٍض ُمْعٍد كالطاعون وأمثاله، فعن أسام  بن زيد رضي هللا عنه عن النيب وشرع احلجر الصحي عةل   
ا، و إِّذ ا و ق ع  أبِّ ْرٍض و أ نـُْتْم هبِّ ا ف ال  خت ُْرُجوا مِّ   نـْه ا"، و يف رواي : قال: "إِّذ ا مس ِّْعُتْم ابلطَّاُعونِّ يف أ ْرٍض ف ال  ت ْدُخةُلوه 
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ًسا مِّْن عِّب ادِّهِّ، ف إذ ا مس ِّْعُتْم بِّهِّ ف ال  ت ْدُخةلُ  -ع زَّ و ج لَّ -زِّ، ابـْتـ ةل ى هللُا "الطَّاُعوُن آي ُ  الر ِّجْ  وا ع ةل ْيهِّ، و إِّذ ا و ق ع  أبِّ ْرٍض و أ نـُْتْم بهِّ ان 
ْنُه"       58هبِّ ا ف ال  ت فِّرَّوا مِّ

 املطلب الثاين: ضرورة حفظ الدين يف زمن كوروان:

ى العةلماء يف زمن اجلائح  كوروان، جاءت يف سياق ضرورة حفظ الدين، فأوصوا ابحملافظ  وكما مر آنًفا فإن فتاو      
عةلى العبادات أبنواعها ومفهومها الواسع، وقيام أركانه وتثبيت قواعده. مع احلرص عةلى ما اقتضته مقاصد الشريع  من 

ي  وهي أن بقاء حفظ الدين، حبج  عقةلاحملافظ  عةلى الكةليات اخلمس فسةلكوا بفتاواهم مسةلًكا يقدم حفظ النفس عةلى 
النفوس واحملافظ عةليها هو بقاء لةلدين ودوامه. إذا نظران إىل العةلماء السابقني فإن هلم تفصيالت غاي  يف األمهي ، فهذا 
 السبكي يف شرح املنهاج ينقل لنا سةلوك العةلماء يف املسأل  إذا تزامحت الضرورات الديني  والضرورات الدنيوي  وخالفهم
حول تقدمي أي منهما، فيقول: )إن الضروري قد يكون دينيا وقد يكون دنيواي ، وعند تعارضهما يالحظ أن بعض 
 العةلماء يرى تقدمي الضروري املتعةلق ابلدين عةلى الضروري املتعةلق ابلدنيا ، ألن األول مثرته السعادة األبدي  ، والثاين مثرته

وذلك  القول بتقدمي الضروري املتعةلق ابلدنيا عةلى الضروري املتعةلق ابآلخرة ، السعادة الفاني  ، وذهب بعض العةلماء إىل
ألن حق اآلدمي مبين عةلى الشح واملضايق  ، وحق هللا تعاىل مبين عةلى املساَم  واملساهةل  ، وهلذا كان حق اآلدمي 

ومن هنا مل يُفتِّ العةلماء ِبلغاء  59مقدما عةلى حق هللا تعاىل ملا ازدحم احلقان يف َمل واحد ، وتعذر استيفاؤمها منه(
اجلمع وال اجلماعات، بل أوصوا ابالحرتاز وأخذ احليط  عمالً مبا يوصي به األطباء فاملسأل  تكامةلي ، ونما جيب أال نغفل 

ْنُكْم أُمَّ ٌ ي ْدُعون  إِّ  أي ُْمُرون  ىل  عنه أن هللا شرع ألجل بقاء الدين الدعوة إليه وجعةلها فريض ، قال تعاىل: ﴿ و ْلت ُكْن مِّ  اخلْ رْيِّ و 
ْلم ْعُروفِّ و يـ نـْه ْون  ع نِّ اْلُمْنك رِّ و أُول ئِّك  ُهُم اْلُمْفةلُِّحون  ﴾ ] سورة آل عمران ) ( [، وأمر ابلتحاكم إليه، وحىت ال 104ابِّ

ينه نما دختتل أركان الدين وقواعده من عبادات ومعامالت حرصت الشريع  عةلى إقام  سةلطان لةلمسةلمني حيفظ هللاُ به 
يفسده. وعةليه وجواًب حراس  األم  ودينها ومحاها.  كما يكون حفظ الدين جبمةل  من األمور؛ منها إقام  الشعائر التعبدي  
وإظهارها كصالة العيدين واجلمع  واجلماعات مع اختاذ التدابري الالزم  يف زمن األوبئ  وكذلك إظهار شعرية األذان، 

ديره ابلبدع واخلرافات، والقيام بكل ما مر  هو واجب العةلماء النصحاء األخيار، ومن حفظ الدين التحذير من تك
 ومعهم احلكام، ومن يقوم مقام السةلطان وما كل هؤالء إال أساب 
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حلفظ الدين، وقد عةلمنا أن هللا قد تكفل حبفظ دينه، فمهما حاول أحد إحداث تغيري فال ميكنه، قال تعاىل: ) إان يحن 
 ان له حلافظون (.    نزلنا الذكر وإ

 املطلب الثالث: ضرورة حفظ املال يف زمن كوروان:

وهنا يراعي العةلماء الظرف الزمين والعةلم ابلواقع يف إصدار الفتوى فمثاًل من كان لديه مال وأراد استعماله يف طاع     
ما، فُينظر إىل مآل تةلك الطاع ،  فكةلما كانت متعدي  النفع  مبا يؤول إىل حفظ النفس كان ذلك أنفع لصاحب املال 

يف الشريع   يوم ومع استفحال هذا الوابء جيب النظر ألمهي  حفظ النفس البشري ويعود عةلى اجملتمع ابلفائدة، ويف واقعنا ال
اإلسالمي  من جانبني األول: )حفظ النفس فيما يتعةلق ابجلانب الصحي، وكذلك حفظها مبا يتعةلق جبانبها االقتصادي، 

 حيث إقام  الشعائر ال منواستعماله يف تقدمي حفظ النفس عةلى حفظ الدين من  60وهنا بريز أمهي  اجلانب املايل(
قد أشران يف املطةلب الثاين من احملور األول لدور الزكاة يف صرفها لةلمستحقني وخاص   حيث إمهال اجلانب العقدي وكنا

 من الفقراء الذين أصاهبم وابء كوروان فهم عةلى هذا األساس مصرف من مصارف الزكاة كما أفىت العةلماء بذلك. 

أل  الوقف والزكاة مسيف أن املسأل  حتتاج إىل اجتهاد من ذوي البصرية يف العةلم وإعادة النظر وال يفوتين هنا أن أذكر  
وقفي  هلذه  61واستثمار جائح  كوروان وإعمال العقل يف االجتهاد املقاصدي مبا من شأنه حفظ النفس وإنشاء صناديق

 التقني .القضي  املةلح  سيما وال زلنا نسمع كثرة الوفيات عةلى الرغم من تقدم 

 املطلب الرابع: ضرورة حفظ النسل يف زمن كوروان:

لتحقيق هذا املقصد جيب االهتمام ابألسرة واحملافظ  عةليها من خطر الوابء، وقد ظهرت عةلى السطح دعوات      
 ، وبغض62تنادي بتأجيل احلمل يف زمن كوروان خشي  اإلصاب  بفايروس كوروان بسبب ضعف املناع  أثناء فرتة احلمل

النظر إن كانت الدعوى يف َمةلها أو ال؛ فإنه جيب االحرتاز يف مسأل  العالق  بني الزوجني، وعةليهما اختاذ التدابري الالزم   
كي ال يتعدى الوابء إىل أحدمها أو إىل نسةلهما، وهذه املسأل  ذكرت يف أبواب الفقه، وأهنا قد تكون سبًبا جمداًي لطةلب 

ملسأل  قدميًا، وعنونوا هلذه املسأل  اوقد تكةلم العةلماء يف  63يب من العيوب حيق به املطالب الفرق  وفسخ الزواج عةلى أنه ع
  64يف كتبهم)يف حكم أحد الزوجني جيد بصاحبه برًصا أو جنواًن أو جذاًما أو يكون الزوج عِّن ِّيًنا(
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ويف مسند أمحد من حديث يزيد بن كعب بن عجرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صةلى هللا عةليه وسةلم تزوج امرأة من 
 ُخذِّي »بين غفار فةلما دخل عةليها فوضع ثوبه وقعد عةلى الفراش أبصر بكشحها بياًضا فايحاز عن الفراش، مث قال: 

ال أ مكن أن ننصحأن اجلميع اآلن خياف عةلى نفسه من هذا الوابء في . ومبا65ومل أيخذ نما آاتها شيًئا(« ع ةل ْيكِّ ثِّي اب كِّ 
 يقدم أحد عةلى الزواج إال بعد الفحوصات واستشارة ذوي االختصاص. 

 املطلب اخلامس ضرورة حفظ العقل زمن كوروان: 

إذا كان احلفاظ عةلى العقل واجب شرعي ومقصد من مقاصد الشريع  فإن ذلك يتحقق أبمور منها: تنميته ابلعةلم    
النافع، وهنا ال بد لنا من وقف  أن العةلم النافع هو عةلى العموم، لكن مع وجوب احرتام العقل بكل ما يتعةلق جبائح   

 ت واألوهام، كما ال تنطةلي عةليه الشائعات، ألن )العقل الصريح الكوروان، وكيفي  الوقاي  منه، دون إقحامه يف اخلرافا
. واملسةلم يؤمن ابتداًء أبن هذا الوابء داٌء عظيم وجد وانتشر بقدر هللا، قال تعاىل: )إِّانَّ  66يتعارض مع العةلم الصحيح(

ٍر ( ] سورة القمر آي  )  ةل ْقنٰ هُ بِّق د  ِبذن هللا، قال تعاىل: ) م آ أ ص اب   تقعو ( [ وهو مصيب  من املصائب 49ُكلَّ ش ْىٍء خ 
آ َۚ إِّنَّ ذٰ لِّك  ع ةل ى   م ِّن قـ ْبلِّ أ ن نَّرْب أ ه 

ُكْم إِّالَّ ًفِّ كِّتٰ بٍٍۢ يب  ٍٍۢ ًفِّ ٱأْل ْرضِّ و ال  ًفِّٓ أ نُفسِّ رٌي(]سورة احلديد آي  ) ٱمِّن مُّصِّ َّللَِّّ ي سِّ
ألسباب حلذر، وقد حث اإلسالم عةلى األخذ ابا التوقي و يأخذ ابألسباب يفف يُعمِّل عقةل ه هنا عةلى املسةلم أنف([، 22

الديني  والدنيوي  مع التوكل عةلى هللا سبحانه وتعاىل، يف دفع مكروه أو جةلب َمبوب، وإن ذلك من كمال الشريع  
ون ك، قال شيخ اإلسالم ابن تيمي  رمحه هللا: "االلتفات إىل األسباب شرك يف التوحيد، وَمو األسباب أن ت67الغر اء

أسبااًب نقص يف العقل، واإلعراض عن األسباب ابلكةلي  ق دح يف الشرع، وإمنا التوكل املأمور به ما اجتمع فيه مقتضى 
وهذا ابن القيم يؤكد عةلى مسأل  األخذ ابألسباب واألمر ابلتداوي فيقول: "ويف األحاديث  68التوحيد والعقل والشرع"

 التوكل، كما ال ينافيه دفع داء اجلوع، والعطش، واحلر، والربد أبضدادها، بل الالصحيح  األمر ابلتداوي، وأنه ال ينايف 
 تتم حقيق  التوحيد إال مبباشرة األسباب اليت نصبها هللا مقتضيات ملسبباهتا قدرًا وشرًعا، وأن  تعطيةلها يقدح يف نفس

ا عجزًا ينايف قوى يف التوكل، فإن تركهالتوكل، كما يقدح يف األمر واحلكم ، ويضعفه من حيث يظن معطةلها أن تركها أ
التوكل الذي حقيقته اعتماد القةلب عةلى هللا يف حصول ما ينفع العبد يف دينه ودنياه، ودفع ما يضره يف دينه ودنياه، وال 
بد مع هذا االعتماد من مباشرة األسباب، وإال كان معطاًل لةلحكم  والشرع، فال جيعل العبد عجزه توكاًل، وال توكةله 

 أن يبحث عن العالج  ذي العقل السةليم . وعةليه أقول ينبغي لةلمسةلم69عجزًا"
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ابلطرق العةلمي  والتجريبي ، ك فقد سار عةلى هذا املنهج سةلفنا األماجد فبنوا حضارة إنساني  استفاد منها العامل أمجع ك 
 وال ميكن لذي  70له دواًء غري  اهلِّر م ( بقوله: ) تداووا فإنَّ هللا  مل يض ْع داًء إال وض ع  ملسو هيلع هللا ىلص  وهو ما أرشد إليه النيب 

عقل وبصرية أن يقحم عقةله يف اخلرافات إطالقًا، وذلك انطالقًا من مقاصد الشرع يف درء املفاسد واملضار عن الكةليات 
اخلمس، ومنها العقل بشكل عام. وجيب بعد هذا أال نتواىن فيما يدفع عن عقولنا مضار هذه اجلائح  وغري ذلك نما 

 71الق  له ابلوابء كالبدع واخلرافات والتقةليد األعمى والتعصب والغةلو وكذلك ما يضر به كاخلمر واملخدرات.ال ع

 :املبحث الثالث: دور العلماء ابالسرتشاد ابلقواعد الفقهية يف الوقاية الصحية. وفيه ثالثة مطالب

قبل الشروع يف الكالم عةلى دور العةلماء يف استدالهلم ابلقواعد، أرى التنبيه إىل أن اجلمع بني األخذ ابألسباب     
، وبناًء عةلى 72الديني  والدنيوي  منهج رابين نبوي، وال ميكن أن تتعارض األسباب الشرعي  واألسباب العةلمي  التجريبي 

س من أهم أسباب دفع الوابء املستنبط  من الشريع  اإلسالمي : الدعاء، فعن أنهذه العالق  بني األسباب بنوعيها،  فإن 
 73قال: " الةلهم إين أعوذ بك من الربص، واجلنون، واجلذام، ومن سي ئ األسقام"ملسو هيلع هللا ىلص بن مالك رضي هللا عنه أن النيب 

سرع  انتشاره وابء كوروان؛ ل،ففي احلديث استعاذة من سي ئ األسقام، وهي األمراض اخلطرية واملعدي ، فيدخل يف ذلك 
.  74وخطورته. قال ابن القيم رمحه هللا: " كذلك الدعاء، فإنه من أقوى األسباب يف دفع املكروه، وحصول املطةلوب"

 فهل يكفي الدعاء وحده؟ أم ال بد من العمل ابألسباب العةلمي .

ادهم مبا جاءت ن يرى بعني بصريته كيفي  اسرتشإن املتأمل يف فتاوى العةلماء يف انزل  كوروان بشكل عام ال بد وأ      
به الشريع  من نصوص كةلي  وردت يف القرآن الكرمي والسن  النبوي ، وقواعد فقهي  جامع ، وأصول عام ، خيرجون عةليها 

ما هب املسائل اجلزئي ، )فقواعد الضرورة والرخص هي اليت أجلأتنا إىل القول أواًل بتعةليق اجلمع  واجلماعات، مث السماح
مع العمل ابلتدابري الوقائي  كما أرشدت إيه اجلهات الصحي ، وترك تغسيل امليت املصاب ابلفريوس والدفن يف مقابر 
غري املسةلمني عند انعدام املقربة اخلاص  ابملسةلمني، وإصدار الفتوى استناًدا إىل قاعدة أخف الضررين وأهون الشرين 

الة مع انقطاع الصفوف، وأن ذلك أوىل من تركها وبُعد الناس عن املساجد حىت أعيد الفتح التدرجيي لةلمساجد والص
. وهذا هو الفقه والفهم احلقيقي الذي عرب عنه اإلمام ابن القيم رمحه هللا، أبنه )ذلك الفقه الذي 75زمنًا طوياًل (

 ني األعمال وازن  بيستحضر املقاصد واملعاين يف معاجل  املستجدات، ويعترب مراتب األعمال، ويـُف عل فقه امل

 .  76والتصرفات، ويقدر املصاحل واملفاسد؛ فيقدم املصةلح  الغالب  عةلى املفسدة، ويتحمل أخف الضررين وأهون الشرين(
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إن نظرة فاحص  فيما أرشدت إليه الشريع  يف احلجر عةلى من به مرض معد يدل دالل  واضح  عةلى اجتماع األمرين 
عةلماء يف دفع البالء. وحىت يتضح األمر أكثر فةلنشرع يف بيان ما سار عةليه ال -دنيوي  األسباب الديني  واألسباب ال -

 يف إعمال قاعدة ال ضرر وال ضرار يف احلجر الصحي.  

 املطلب األول: قاعدة ال ضرر وال ضرار وإرشاد الشريعة إىل احلجر الصحي 

القاعدة  مع عدم فتح الباب عةلى مصراعيه يف -رائع ( تعترب قاعدة: )ال ضرر وال ضرار(، وابلتبع قاعدة ) سد الذ     
أساس يف دفع املفاسد ودرئها عن الضرورايت اخلمس اليت هي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض واملال،  -*الثاني 

اسع  و ولعةلهما من أهم القواعد يف الفقه اإلسالمي؛ وتبق األوىل أي )ال ضرر وال ضرار( من أركان الشريع ، وتطبيقاهتا 
يف مجيع اجملاالت الفقهي ، وهي عمدة الفقهاء وميزاهنم يف تقرير األحكام الشرعي  يف احلوادث الطارئ  عن جائح  وابء 

 ( وقد دلت عةليها نصوص الكتاب والسن  وعةلةلت هبا كثري من األحكام الفقهي .19-فايروس كوروان املستجد )كوفيد

نظام احلجر الصحي لدفع ضرر األمراض املعدي  عموما، ومنع التجمعات  ومن أمثةل  تطبيق هذه القاعدة: تفعيل     
اليت قد تؤدي إىل انتشار الوابء حىت لو كانت لةلجمع واجلماعات، ومنع املصافح  واملالمس  واألمر بةلبس الكمام ، 

 ه القاعدة.. عموم هذوتقييد احلرك ، وعزل املدن اليت عم فيها البالء، وكل ما يؤدي إىل الضرر أو اضرار يدخل حتت 

لذا جند أن قاعدة: ) ال ضرر وال ضرار( أو قاعدة: )الضرر يزال( أو قاعدة: )الضرورات تبيح احملظورات( أو       
قاعدة: )درء املفاسد أوىل من جةلب املصاحل(  قواعد يف غاي  األمهي  لتحقيق املقاصد الشرعي  يف احملافظ  عةلى الضرورايت 

 ال جيوز له أن  يضر نفسه أو يةلحق الضرر بغريه مقابل انتفاعه هو حبقه.اخلمس وأن اإلنسان 

 املطلب الثاين: قاعدة الضرر يزال وإرشاد الشريعة إىل اختاذ األسباب اليت تعني على إزالة الضرر. 

مس وأن خلوكذلك قاعدة: )الضرر يزال( هي غاي  يف األمهي  لتحقيق املقاصد الشرعي  يف احملافظ  عةلى الضرورايت ا 
 اإلنسان ال جيوز له أن يةلحق الضرر بغريه مقابل انتفاعه هو حبقه. فعةلى أويل األمر أن يوجدوا منطق  تعاون مستمر 

مع األطباء إلزال  هذا الضرر الناتج من وابء كوروان، والسعي احلثيث لتشجيعهم ومتويةلهم من أجل البحث عن عالج 
 ي  احد لةلتخفيف من حدته وأيت دور العةلماء يف الفتوى واستخدام القاعدة الفقهفعال هلذا الوابء والعمل مًعا كفريق و 
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يف نصح من ابتةلي هبذا الداء أن يبتعد وجواًب عن خمالط  اآلخرين وكذلك تستخدم هذه القاعدة كسابقتها يف حتذير 
 الناس نما قد يكون سبًبا يف استفحال هذا الوابء.

 يه الشريعة من العالج والتداوي. املطلب الثالث: بيان ما أرشدت إل

األصل يف التداوي أنه مشروع، ملا ورد يف شأنه يف القرآن الكرمي والسن  القولي  والعمةلي ، وملا فيه من )حفظ النفس(      
الذي هو أحد املقاصد الكةلي  من التشريع؛ واختار القاضي أبو يعةلى، وابن عقيل، وابن اجلوزي أن فعل الدواء أفضل 

ذكر بعض األدعي  والرقى اليت ملسو هيلع هللا ىلص ، والنيب 77ركه. واختةلفوا يف مشروعيته عةلى قائل ابلوجوب وقائل بعدم الوجوبمن ت
شيء، ففي  قال: "إن كان الشفاء يفملسو هيلع هللا ىلص فيها التداوي واالستشفاء، ففي حديث ابن عباس رضي هللا عنهما أن النيب 

ما أنزل هللا داء إال ملسو هيلع هللا ىلص: " ، ، وقال 79ال تداووا حبرام""تداووا و ملسو هيلع هللا ىلص: ، وقال  78شرط  َمجم أو شرب  عسل أو كي   انر"
، وقد ذكر العةلماء أن التداوي جيب إن كان تركه يؤدي إىل إتالف النفس، أو إتالف طرف من  80أنزل له شفاء"

. )فإذا ُعةلم أو ُظن منفعته وتركه يؤدي إىل تةلف النفس أو طرف من األطراف أو منفع  من املنافع، فإن 81األطراف
داوي يكون واجًبا. ومرض كوروان مثاًل جيب فيه التداوي، فرتك التداوي يؤدي إىل اهلالك وقد يضر ابآلخرين من الت

خالل انتشاره واستفحاله، فرتك العالج قد يؤدي إىل انتشار مثل هذا املرض. وإن ُعةلم أو ُظن نفع الدواء، وأن تركه ال 
 .82ه ومل يُعةلم أو يغةلب عةلى الظن أنه ينفع؛ فإنه مباح(يؤدي إىل اهلالك فهو مستحب، وإذا ُشك يف منفعت

 اخلــــــــامتة: النتائج والتوصيات:

 توصةلت يف خامت  هذا البحث إىل النتائج التالي :     

حلال بضوابط شرعي ، وقد تتغري الفتوى تبًعا لةلمكان والزمان وا هو التيسري ولكن أن منهج العةلماء يف الفتوى     
 والعرف.

أن هذا التغري يكون ضمن مقاصد الشريع  اليت أرادها هللا لعباده، فهي: إما لدفع مفسدة أو جلةلب مصةلح  وكةلها  
 تدور حول الضرورات واحلاجيات والكماليات لةلكةليات اخلمس. 

ةلي  وردت ك  جون املسائل اجلزئي  وفًقا هلذه املقاصد عةلى ما جاءت هبا الشريع  من نصوصر ِّ الحظت أن العةلماء خُي       
 يف القرآن الكرمي والسن  النبوي ، وقواعد فقهي  جامع ، وأصول عام .
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ظهر يل أن العةلماء يف هذه اجلائح  ساروا عةلى املنهج الوسطي يف الفتوى، وليس كما يظن البعض أهنم يتبعون      
 أهواءهم أو أهواء املستفتني.

تبني لنا جبالء أن العةلماء اسرتشدوا يف فتاواهم ابلقواعد الفقهي  كقاعدة: )ال ضرر وال ضرار( وقاعدة: )الضرر      
يزال( فكانتا أساس يف دفع املفاسد ودرئها عن الضرورايت اخلمس يف تقرير األحكام الشرعي  يف احلوادث الطارئ  عن 

 (. 19-جائح  وابء فايروس كوروان املستجد )كوفيد

وأن التداوي من العمل ابألسباب، وهو واجب إن كان تركه يؤدي إىل اهلالك أو قد يضر ابآلخرين من خالل      
انتشاره واستفحاله، وقد حتققت هذه النتيج  يف ترك العالج من مرض كوروان حيث يؤدي إىل انتشار مثل هذا املرض، 

 وقتل اآلخرين.

 :التوصيات

 يوصي الباحث ابآلت: 

 ى اهليئات واملؤسسات احلكومي  واجملتمعي  أن يرجعوا إىل عةلماء الشريع  يف النوازل العام  واخلاص .عةل     

 العمل مبا يفيت به العةلماء ويوصي به األطباء ويقرره أولو األمر لةلمصةلح  العام  واحتواء الوابء.     

 كامةلي .الق  بغي  االسرتشاد بعةلمهم، فالعالق  تالتواصل املستمر مع ذوي االختصاص من األطباء والعةلماء ذوي الع     

 تفعيل روح التعاون بني فئات اجملتمع الحتواء األزم  والتخفيف منها     

1  Human Rights Organization, Human Rights Dimensions in the response to the emerging 

"Corona" virus.. https://www.dw.com/ar.  

2  See Sahih Al-Tirmidhi by Al-Albani (d. 1420), The Graduation of the Year 246 Book, the 

chapter on Belief in Fate, its Good and Evil, among the great pillars of faith and the right 

foundations of the religion.. 

3  The hadith researcher, al-Dhahabi (d. 748), looks at Sayr 'Aelam Alnubla 8/287 • True words, 

but the hadith is weak for the place of al-Raqashi • It was included by Ibn Asaker in “The History 

of Damascus” (23/208) and its wording, and Abu Taher Al-Salafi in “Al-Tayyuriyat” (297) There 

is a slight difference. 

4  Sharah Aldarar Alsaniatu the hadith encyclopedia. 

 

                                                           

https://www.dw.com/ar
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5  The Hadith Researcher, with the graduation of Shuaib Al-Arna`ut (d. 1438), Takhreej Sahih Ibn 

Hibban 351 • Its chain of transmission is authentic according to Bukhari’s condition.. 

6  The Book of Jurisprudence Rules and Regulations Including Facilitation [Abd al-Rahman ibn 

Salih al-Abd al-Latif] The Comprehensive Library, on al-Ashbaah wa al-Naza'ir by al-Suyuti / 

76,83, Ghamz Euyun Albasayir Sharah Al'ashbah Walnazayir by Ibn al-Najim 1/273, Explanation 

of Jurisprudence Rules / 111, and Kitab al-Misqah Tajleb al-Tayseer / 374 The jurisprudence rules 

of the Nadawi / 356. 

7  The bazaar excluded it from another aspect with the wording: Which is Islam? Ibn Hajar said 

and its chain of transmission is good, and see Fath al-Bari, vol.1, p. 94. And Al-Ashbah Walnazayir 

of al-Suyuti p. 84 https://www.alukah.net/.    

8   Al-Ma'ani Dictionary, Al-Waseet Dictionary, Contemporary Arabic, Al-Ra'id, Lisan Al-Arab, 

Al-Muheeti Dictionary. Arabic Arabic Dictionary. 

9  Narrated by Imam Ahmad with a saheeh isnaad: on the authority of Muhajin bin Al-Adraa. And 

see Encyclopedia of Al-Durar Al-Sunni, Al-Hadeeth Gate, Narrator: Muhajin Ibn Al-Adra | 

Updated: Al-Busiri | Source: Ithaf AL-Kherah AL-Maharah  | Page or number: 1/112 | Summary 

of the updated ruling: It is correct.. 

10  Sunan Abi Dawood | Page or number: 380 | The summary of the verdict of the hadith: He is 

silent on his authority [and he said in his letter to the people of Makkah that everything that is 

silent about it is good] Encyclopedia of the Sunnah Durars, the Hadith portal. 

11  I did not find a graduation for it. 

12  Fatwas of Sheikh Al-Alamah Ibn Uthaymeen on the site Call of Faith, the site of all Muslims.. 

 

13  Sahih Al-Bukhari Book of At-tayammum chapter If he does not find water or dust, Hadith No. 

333, on the authority of Jami` al-Sunnah and its commentaries, and it is in Sahih Muslim (367) Al-

Hafiz Ibn Hajar said: “In it there is evidence that prayer is obligatory for the one who lost the two 

purities, and his point is that they prayed believing that it is obligatory, and if prayer was forbidden 

then the Prophet, may God’s prayers and peace be upon him, would deny them.” Fath al-Bari 

1/456.    

14  Abu Dawud and al-Tirmidhi narrated and authenticated by al-Albani in Sahih Abi Dawood: 

On the authority of Abu Saeed al-Khudri, may God be pleased with him, he said: The Prophet, 

may God’s prayers and peace be upon him, said: (The water is purified and nothing defiles it). 

Water is purification and nothing defiles it. That is, it is pure and purified, and no exception is 

made from that except that which has changed color, taste, or aroma. On the authority of Rabi`, 

Bint Mu`wadh, may God be pleased with her, that the Prophet, may God’s prayers and peace be 

upon him, wiped his head from the bounty of water that was in his hand. Ibn al-Mundhir, may God 

have mercy on him, said: So he asked that on him and on his clothes - that he is pure, and that is 

that pure water met a pure body, and likewise in the chapter on ablution: pure water met a pure 

body, and if it is proven that the water with which ablution is pure, it is necessary for someone 

who does not find the way to water other than him to purify himself and who is not ablution And 

pure water is present, because in the hadith on the authority of the Prophet, may God’s prayers and 

peace be upon him, he said: (The good level is the ablution of a Muslim as long as he does not find 

water, and if you find water, touch it with your skin) And see the website Alukah network, Abd 

Rabb Al Salihin Abu Dhaif Al Atamouni, and what is meant by used water. 

//www.alukah.net/sharia/0/118846/#_ftn9 

 

https://www.alukah.net/
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15  A summary of the recommendations of the Islamic Sharia conference on the effects of the 

Corona pandemic in Kuwait, see Islam Online, https://islamonline.net/35734 ' 

16   The previous reference 

17  The previous reference 

18  Shuaib Al-Arna`ut (d. 1438), Takhreej Al-Musnad 5800 • Its chain of transmission is authentic 

according to the conditions of the two sheikhs • Compiled by Al-Bukhari (666), Muslim (697), 

Abu Dawud (1062), Al-Nasa’i (654), Ibn Majah (937), and Ahmad (5800) and the wording for 

him.    

19   Recommendations of the Fiqh Council of the Organization of Islamic Cooperation, in the 

symposium on "The emerging corona virus and related medical treatments and legal rulings" 

https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar    

20  An article titled: Al-Azhar clarifies the form of the call to prayer at the time when prayer is 

prohibited in mosques, on Al-Bawaba News website, on Saturday 21 March / 2020 Time (03:21 

PM) https://www.albawabhnews.com/    

21  See Al-Dur Sunni Encyclopedia, Hadith Gate, Narrator: Abdullah bin Omar | Updated: Abu 

Dawood | Source: Sunan Abi Dawood Page or number: 1062 | Summary of the updated ruling: He 

kept silent on his authority [and he said in his letter to the people of Makkah that everything kept 

quiet about him is good]. 

22   Narrator: Abdullah bin Omar | Updated: Shuaib Al-Arna`oot | Source: Takhreej Al-Musnad | 

Page or number: 5800 | Summary of the Hadith Ruling: Its chain of transmission is authentic 

according to the conditions of the two sheikhs Al-Takhreej: It was included by Al-Bukhari (666), 

Muslim (697), Abu Dawood (1062), Al-Nasa’i (654), Ibn Majah (937), and Ahmad (5800). 

23   Sahih Muslim Page or number: 699 | Summary of the updated ruling: [correct], see 

Encyclopedia Al-Durar Previous reference.. 

24  The Fiqh Academy of the Organization of Islamic Cooperation, symposium on "emerging 

corona virus and related matters", previous reference.   .  

25  The previous reference. And see the fatwa of the Kuwaiti Fiqh Encyclopedia, the Hanbalis and 
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