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ّ
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فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا إعادة
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البيانات احمللّيّة والعاملية -
نشره ورقيّا أو إلكرتونيّاّ ،
مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago
أن يكون البحث يف ملف واحد ويكون مشتمال على:
صفحة العنوان مشتملة على بيانات الباحث باللغة العربية واإلجنليزية.
مستخلص البحث باللغة العربيّة ،و باللغة اإلجنليزيّة.
مق ّدمة ،مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة واإلضافة العلمية يف البحث.
صلب البحث.
تتضمن النّتائج والتّوصيات.
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع باللغة العربية.
رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

رسل الباحث على بريد اجمللة املرفقات التالية:
يُ ُ
البحث بصيغة  WORDو  ،PDFمنوذج التعهد ،سرية ذاتية خمتصرة،
خطاب طلب النشر باسم رئيس التحرير.
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حكم تعليق اجلمعات واجلماعات
بسبب وباء كورونا )(COVID-19

The Ruling of Suspending the Fridays and
Congregational Prayers due to the Corona Epidemic
)(COVID-19

إعداد:
د .مـحمد هندو
أستاذ حماضر (أ) بقسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة واالقتصاد
جباععة امأعر بد القاد للعلو اسإسماعية بقسنطينة باجلزائر
الربي اسإلكرتوينmedhindou@gmail.com :
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املستخلص
عوضوع هذا الدحث هو حكم تعليق اجلمعات واجلمابات بسدب نازلة وباء
"كو ونا" ،والفروس املع ي "كوفي  ،"19-فهو يه ف إىل حسن تصوير املسألة ،وحتقيق
عناطها ،بالوقوف بل ى املعطيات العلمية املوثوقة وال قيقة حول طديعة الفروس ،وطرق
الشربية للمسألة عن
انتقاله ،وع ّ ة بيشه وحضانته ،وع ى فتكه بالنّاس ،وعن مثّ بيان امأدلّة ّ
النصوص وامأقيسة والقواب التشريعية املختلفة ،عع الرتكيز بلى جهة املوازنة واملعا ضة ،كما
حرصا بلى تآلف
متسك به املخالفون للرأي املختا ً ،
استه ف الدحث عناقشة بعض عا ّ
امأدلة ،وب التضريب بينها.
وسلكت يف ذلك املناهج املعتادة يف هذا النوع عن الدحوث ،بلى طريقة امأستاذ
الق ير املرحو فري امأنصا ي  يف تصنيفها ،وتسميتها ،وهي:
 املنهج التحليلي :عن خمال «التفسر» ،و«النق » ،و«االستنداط».
 املنهج احلوا ي :عن خمال «الطريقة الوظيفية» يف بيان بماقات التأثر والتأثر بني
القضايا .و«الطريقة املقا نة» يف عناقشة امأقوال وامأدلة.
 املنهج التوثيقي :وفق التقنيات املطلوبة عن اجمللة.
توصل الدحث إىل مجلة عن النتائج ،بلى أسها :جواز تعليق اجلمعات
وق
ّ
واجلمابات بسدب الوباء القاتل بالع وى ،بل وجوبه ،ملكان حفظ النفوس عن اهللكة ،وأ ّن
عنتجا ملا ّادبوه عن ال اللة ،وبلى فرض إنتاجه فإ ّن
متسك به املخالفون هلذا الرأي ليس ً
عا ّ
تصرفات احلاكم مبقا اسإعاعة،
قرا ات هيئات الفتوى الرمسية ،يف هذه النازلة وأعثاهلا؛ هو عن ّ
افع للخماف ،وعلزٌ يف العمل ،بشروطه املعتربة.
وذلك عقا ٌ ٌ
كلمات مفتاحية :فروس كو ونا ،كوفي  ،19-الوباء ،الطابون ،تعليق صماة اجلمعة
واجلمابة ،غلق املساج .
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Abstract
The research topic is about the ruling of suspending the Fridays and
congregational prayers due to the cataclysm of the corona epidemic and the
infectious virus “Covid-19”, it aims to properly portray the issue and
achieve its objectives by standing on reliable and accurate scientific data on
the nature of the virus, its transmission methods, the duration of its life and
incubation and the extent of its lethality to people, and then clarifying the
legal (Shareeˊah) proofs for the issue from the texts, measurements, and the
various legislative rules, with a focus on the balancing and opposition side,
the research also aimed to discuss some of what the dissenters of the chosen
view stick to, in order to ensure the consistency of evidence, and to not
contradict between them.
Finally, the research reached a set of findings, the most important of
which are: the permission of suspending the Fridays and congregational
prayers due to the deadly epidemic by infection, and even its obligation, in
order to save the souls from perishing, and that what dissenters of this view
stick to is not valid of what they claimed from the significance, on the
assumption of its validity, the official fatwa bodies' decisions, in this
calamity and its likes are the prerogative of the ruler with the rank of the
Imamate, and that rank which raises the dispute, and is obligated to do it,
under its conditions.
Key Words:
Corona Virus, Covid-19, Epidemic, Plague, Friday and Congregational
Prayer, Closing of Mosques.
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مقدمة:
ونعمه عسترتةٌ
احلم هلل الذي ال حُيم بلى عكروه سواه ،ألطافه ظاهرةٌ وخفيّة ،ح
الضراء ،وي يل امأيا تا ةً بالرخاء ،وتا ةً بالدماء ،لينظر كيف نعمل
بالسراء و ّ
وجليّة ،يدتلي ّ
ضرع
الرضا بالقضاء ،ح
وُيمل التوّكل والت ّ
يف العافية ،وكيف نعمل يف الوباء ،وأيّنا ُيسن ّ
وال باء ،عع احلذ عن تلكم امأدواء ،ذوات الع وى واسإب اء ،فهو الذي أنزل ال اء
سدحانه ،وأنزل ععه ال واء.
السماعة يف
وصلّى اهلل وسلّم بلى املدعوث محة للعاملني ،واهلادي إىل سدل النّجاة و ّ
ال ّ نيا وال ّ ين ،سيّ نا حمم  ،وبلى آله الطيّدني الطاهرين ،وصحده الغّر املياعني ،واخللفاء
الراش ين امله يني ،والتابعني هلم بإحسان إىل يو ال ّ ينّ ،أعا بع :
فهذه النازلة اليت حلّت بالدماد والعداد ،وجابت أقطا امأ ض قحطْراً قحطْراً ،فلم ت ع قريةً
كشرت هلم بن ناب
عصرا ،إالّ ودخلت أهلهاَّ ،
رت ععايشها ،وضيَّــقت أنفاسها ،و ّ
وحج ْ
وال ً
احلجر والعحكوف ،والع ول
اسإهماك واسإعاتة ،وأفاتت عنهم امأ واح أيـّـما إفاتة ،فاست بت ْ
الصروف.
باعة الظُّروف و ُّ
بن املعتاد واملألوف ،عن اختماط الناس يف ّ
الكف بن التعمر :اجلواعع واملساج  ،فدعض
وكان عن املشمول بالغلق والتحجر ،و ّ
الصلوات إىل
الفضماء وج عن ذلك عواج  ،ومل يطب بوقف اجلمعات واجلمابات ،وتعليق ّ
صماة عفزع املؤعنني ،تحست فع هبا
الصلوات؛ إ ْذ هي كن ال ّ ين املتني ،وشعا ه املدني .ومأ ّن ال ّ
ّ
الشرو  ،وتحستجلب اخليو  .وعن بجب -فيما يرى هؤالء الفضماء -أن يحص ّ النّاس بن
بيت ّهبم ،مثّ يستدطئون حلول العافية ،وا تفاع الدماء ،واحنسا الوباء!
واهلل تعاىل يقول :ﱣﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇ

أعر صلّى)(،)1
ﳈﱢ [الدقرة ،]153 :وبن حذيفة  قال( :كان النيب  إذا حزبه ٌ
وكان إذا كان يف الش ّ ة قال( :أ حنا هبا يا بمال)( ،)2وذكر النيب  أ ّن امأندياء (كانوا

( )1واه أبـو داود1319 :؛ وأمحـ 23299 :؛ والديهقــي يف شـعب اسإ:ــان2912 :؛ واملــروزي يف تعظــيم
ق الصماة 212 :؛ قال ابن حجر( :أخرجه أبو داود بإسناد حسن) ،فتح الدا ي.172 :3 ،
( )2واه أبو داود4985 :؛ وأمح 23088 :؛ والطرباين يف الكدر6214 :؛ والطحاوي يف شرح عشكل
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()1
مبجرد اشت اد
الصحابة  يفزبون إىل ّ
يفزبون إذا فزبوا إىل الصماة)  ،وكان ّ
الصماة ّ
الريح لتشت ّ فنداد إىل املسج خمافة القياعة)(.)2
الريح ،قال أنس بن عالك ( :إن كانت ّ
ّ
واجلمابة مسة أهل اسإسما  ،حفعت هلا املساج عن ّأول يو  ،وبلت عآذهنا بيانا أ ّن
الصماة خر عن النّو  ،و ﭐﱣﭐ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱢ
ّ
[اجلمعة .]11 :ومل يرتك سول اهلل صلى اهلل بليه وسلم صماة اجلمابة قط ،إالّ أنه ّبني
املرخصة للتّخلّف بنها وإقاعتها أفر ًادا.
أبذا ها ّ
()3
بنص الكتاب والسنة ،قال تعاىل:
ّأعا اجلمعة فهي فرض بني بلى املخاطب هبا ّ ،

ﱣﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱢ

[اجلمعة.]9 :
وبن ابن عسعود  أ ّن النيب  قال :يف شأن قو يتخلّفون بن اجلمعة( :لق
()4
مهمت أن آعر جما يصلّي بالناس ،مث أحرق بلى جال يتخلّفون بن اجلمعة بيوهتم) .
كل عسلم يف مجابة ،إال
ويف ح يث طا ق بن شهاب  بن النيب ( :اجلمعة ّ
حق بلى ّ
أ بعة :بد مملوك ،أو اعرأة ،أو صيب ،أو عريض)(.)5
=

اآلثـ ــا 5549 :؛ وابـ ــن أص باصـ ــم يف اآلحـ ــاد واملثـ ــاين .2396 :قـ ــال الزيلعـ ــي فيمـ ــا واه أبـ ــو داود:
(وســن ه جــال الصــحيحني ،إالّ شــيخه عسـ ّ دا ،فــانفرد بنــه الدخــا ي) ،وقــال فيمــا واه أمحـ ( :وهــذا
الكشاف.63-62 :1 ،
اسإسناد بلى شرط الدخا ي) ،ختريج أحاديث ّ
( )1واه أمح 18937 :؛ والدزا يف عسن ه2089 :؛ والديهقـي يف شـعب اسإ:ـان2914 :؛ قـال الضـياء
املق سي يف "امأحاديث املختا ة"( :إسناده صحيح).61 :8 ،
( )2واه أبــو داود1196 :؛ واحلــاكم يف املسـت ك1241 :؛ والديهقــي يف الكــربى6378 :؛ قــال الضــياء
املق ســي( :إســناده صــحيح) ،املختــا ة ،258 :7 ،وقــال عثــل ذلــك ابــن حجــر يف "إحتــاف املهــرة"،
 ،355 :2 ،1880وقــال النــووي يف "خماصــة امأحكــا " ( :واه أبــو داود بإســناد حســن)،3059 ،
.865 :2
( )3ابن ش " ،ب اية اجملته ".166 :1 ،
( )4واه الدخا ي بن أص هريرة644 :؛ وعسلم بنه ،651 :وبن ابن عسعود652 :؛ وعالك.290 :
( )5واه أبــو داود1067 :؛ والديهقــي يف الكــربى5578 :؛ وبدـ الــرزاق يف عصــنفه5200 :؛ واحلــاكم:
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ويف املوطّأ بن صفوان بن سليم ،قال عالك :ال أد ي أبن النيب  أ ال؟ أنه قال:
(عن ترك اجلمعة ثماث عرات عن غر بذ  ،وال بلة ،طدع اهلل بلى قلده)(.)1
عتربع
كما أ ّن إقاعة اجلمابات ،وبناء املسج للجمعات ،واستئجا إعا أو ّ
باسإعاعة؛ فرض كفاية بلى أهل املوضع املستوطن ،لو متالؤوا بلى تركها أندأ ذلك بن ق ح
يف ال ين ،فيجربون بلى فعلها ولو بالقتال(.)2
فتمخض الغلق والوج بن خلط بني عقاعني:
ّ
 مقام العاطفة اإليمانية :املدنية بلى تعظيم شعائر ال ّ ين ،ومتحيض النظر يف
املصلحة امأخروية وح ها.
 مقام التدبير الدنيوي :الذي هو قاب ة العدودية ،ووسيلتها ،واملطية لصماح
اآلخرة ،وعن فق املطية فق الوصول ،فإ ّن عصاحل ال نيا واالستقرا فيها إذا فاتت؛
تتم إالّ
السما ( :وابلم أ ّن عصاحل اآلخرة (3ال) ّ
مل ّ
تتم عصلحة اآلخرة .قال ابن بد ّ
مبعظم عصاحل ال ّ نيا ،كاملآكل ،واملشا ب ،واملناكح ،وكثر عن املنافع)  .وقال
الشرائع عن اخلمائق بلى تفنّن امللل والطرائق :االستمساك
إعا احلرعني( :عطلوب ّ
لكن اهلل تعاىل فطر
بال ِّين والتقوى ،واالبتصا مبا ِّ
يقرهبم إىل اهلل زلفى  ...و ّ
الشهوات ،وناط بقاء املكلَّفني بـدحلغة وس اد؛ فتعلّقت
التشوف و ّ
اجلدماّت بلى ّ
التكاليف عن هذه اجلملة باحملافظة بلى متهي املطالب واملكاسب ،ومتييز احلمال
=

 .1062قــال احلــاكم( :صــحيح بلــى شــرط الشــيخني) ،ووافقــه الــذهيب يف التلخــيص( 292 :1 ،ط
دائرة املعا ف النظاعية ،اهلن 1342 ،ه).
( )1واه عالـ ــك246 :؛ وأبـ ــو داود1052 :؛ والرتعـ ــذي500 :؛ والنسـ ــائي يف الكـ ــربى1668 :؛ وابـ ــن
عاجــه1125 :؛ وأمح ـ  . 14559 :قــال الرتعــذي( :ح ـ يث حســن) ،وقــال ابــن امللقــن( :صــحيح)،
الد املنر.583 :4 ،
( )2انظر :أبو بد اهلل حمم بن حمم احلطّـاب ال ُّـربي " ،عواهـب اجلليـل يف شـرح خمتصـر خليـل"( .ط،3
دا الفكر.82-81 :2 ،) 1992 ،
السـما " ،قوابـ امأحكــا يف عصـاحل امأنــا " .حتقيــق طـه بدـ الــر وف
( )3ب ّـز الـ ّ ين بدـ العزيـز بــن بدـ ّ
سع ( ،د.ط ،القاهرة :عكتدة الكلّيات امأزهرية.77 :2 ،) 1991 ،
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ت ال ّ نيا عن ال ِّين
عن احلرا  ،وهتذيب عسالك امأحكا بلى فرق امأنا  ،فجر ْ
الشرائع)(.)1
جمرى القوا  ،والنظا عن ال ّذ ائع إىل حتصيل عقاص ّ
فوجب حبلول هذه النازلة وتداين امأنظا يف الكثر عن عتعلّقاهتا ،وباخلصوص :تعليق
كل صوب ،ال
اجلمعات واجلمابات؛ اسإسها يف سم جادة الدحث ،والنظر يف زواياه عن ّ
سيّما جهة املعا ضة واملوازنة بني أمهية الشعائر ،وبني إفضاء االجتماع بليها إىل انتقال
الع وى باملرض القاتل ،عا يفضي إىل هماك العشرات ،أو املئات ،أو امألوف عن النفوس
املعصوعة.
للشريعة عن و اء أبماهلا وشعائرها وشرائعها عقاص ععلوعة ،وأ ّن تلك
إ ْذ ال خيفى أ ّن ّ
املقاص عتّسقة عتكاعلة يف د جات وعراتب ،حبسب ابتدا ات وإضافات عتع ّ دة ،وأنه عىت
حمال عتزاحــمة؛ آل امأعر إىل التق مي والتأخر ،وفق عوازنات تشريعية
توا دت امأحكا بلى ّ
نفسه ،حفاظًا بلى اتساق عنظوعة التشريع ،وانسجا أطرافها ،وتكاعل
ّ
دل بليها ّ
الشرعح ح
شك أ ّن اجلهل أو التجاهل ملراتب املقاص وامأبمال ،عفض إىل ختليط
أبعاضها ،وال ّ
ععا.
املنظو  ،وتضريب املنسوق ،عا ينتهي أخرًة إىل خمالفة حكم الشرع ،وتفويت حكمته ً
الدراسات السابقة:
هذه نازلة طا ئة عستج ة ،ليست عسدوقة بال ّ اسة ،ومل أقف فيها بلى كتابة
الشربية هبا؛ كان قرا تعليق
عفصلة ،وحني
مهمت بالدحث بن وجوه تعلّق امأحكا ّ
ح
ّ
اجلمعات واجلمابات برب امأقطا اسإسماعية غضًّا ف ـت ـيًّا ،ويف بمادنا جاء بلى شيء عن
التأخر ،وأحفصح بنه بديان ذي إمجال ،دون إحالة بلى عرتكزاته الشربية التفصيلية ،مث
ّ
حىت ابرتض
تتابعت بعض قرا ات اهليئات العلمية ،لكن بلى تلك الشكيكة يف ب اسإملا ّ ،
وعتمسكات االبرتاض ،ممّا أوجب االنتهاض للمناقشة
املعرتضون ،وأبانوا بن وجوه املخالفة،
ّ
بما يستلز التشقيق ،والفرز والت قيق.
وكشف اللثا ّ ،
وعن الديانات الصاد ة يف هذا الشأن (عرتدة حسب تا يخ ص و ها):
( )1أبو املعايل بد امللك بن بد اهلل اجلوي " ،الغياثي" .حتقيـق بدـ العظـيم الـ يب( ،ط ،2عكتدـة إعـا
احلرعني1401 ،هـ).181-180 ،
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 بيان هيئة الفتوى بالكويت ( 13عا س).
 بيان هيئة كدا العلماء بامأزهر الشريف ( 15عا س).
 بيان اجمللس العلمي امأبلى باملغرب ( 16عا س).
 بيان هيئة كدا العلماء بالسعودية ( 17عا س).
 بيان وزا ة الشؤون ال ينية وامأوقاف باجلزائر ( 17عا س).
وغرها عن هيئات اسإفتاء برب امأقطا اسإسماعية ،جاءت بياناهتم خمتصرة يف صفحة،
وصفحتني ،وحنوها.
وبناء عليه؛ فإ ّن اإلضافة المق ّدمة في هذا البحث ،تتمثّل فيما يلي:
ً
 .1تصوير املسألة ب قّة ،وحتقيق عناطها.
أهم أدلّة املسألة.
 .2استجماع ّ
 .3بيان وجه استثما امأدلة الشربية ،وطرق دالالهتا امأصولية والفقهية واملقاص ية.
 .4دبم ذلك التقعي والتأصيل بالنقل بن الفقهاء وامأصوليني.
متسك به أصحاب الرأي املخالف ،وبيان ب ال اللة فيه.
 .5عناقشة بعض عا ّ
وهكذا جاء العمل بعد هذه المقدمة مقسما على تمهيد ومطلبين:
متهي  :تصوير املسألة.
املطلب امأول :أدلة املسألة.
املطلب الثاين :عناقشة حجج املخالفني ،والرتجيح.
وخامتة :عتضمنة لنتائج الدحث.
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متهيد :تصوير املسألة وحتقيق مناطها.
قدل أن نشرع يف سرد امأدلة بلى الرأي املختا  ،نرى أن يكون االست الل عسدوقاً
بتصوير املسألة وحتقيق عناطها؛ مأ ّن استنداط احلكم إمنا هو فرع التصو وحتقيق املناط،
وحتقيق املناط هو اجلزء امأهم يف االجتهاد ،فكلما است ّ كان االجتهاد أقرب إىل الصواب،
ح
وكلما افتق للت قيق والتحقيق كان احلكم أبع بن الصواب.
وق الحظنا أ ّن تضا ب الفتاوى اليت ص ت عن املتح ّ ثني يف هذا املوضوع ،سدده
امأساسي اختماف التصو  ،وب الت قيق يف حتقيق املناط:
 فالدعض مل ي قّق كيف :كن أن يلتدس الوباء يف ب اياته بأي نزلة برد بادية ،أو
بالعطاس والسعال اخلفيفني اللذين ال يشعر ععهما صاحدهما بأي أبراض غر
عمم عنع
سمى بفرتة "حضانة الفروس" ،فيستنكر تدعا لذلك أن يح ّ
طديعية ،عا يح ّ
الناس مجيعا عن املساج .
 أو مل ي قّق يف كون الكشف بن اسإصابات يف بمادنا حم ود ج ا ،ال يتع ّ ى عائة
برعتها غم اتساع أ جائها ،فاسإحصاءات
( )100كشف يف اليو  ،يف الدماد ّ
الرمسية ليست إالّ يف ح ود عا حك ِشف بنه ،بينما الواقع احلقيقي لع د اسإصابات
ق يتع ّ ى ذلك بعشرات أو عئات امأضعاف.
 والدعض مل ي قق يف سهولة حصول الع وى بأدىن عماعسة أو تقا ب ،وعا هي
ع ة بيش الفروس بلى امأسطح باختماف أنوابها؟ وفيما يفي التعقيم وفيما ال
يظن أ ّن احلل هو يف تعقيم املساج  ،وأ ّن ذلك كاف!
يفي  ،فتج ه ّ
حسية انتشا الفروس ،وبالتايل أسية عع ّ ل الوفيات ،اليت :كن
 والدعض مل ي قق يف أ ِّ
أن تنتقل يف ظرف أسدوبني عن بضعة أفراد ،إىل عئات وألوف ،وأ ّن امأعر إذا
استحكم ،وفاق د جة عن ال جات؛ خرج بن ح ّ السيطرة كلية ،وأعكن أن
يودي حبياة امألوف واملمايني عن الناس.
التصو ات والت قيقات.
 وغر ذلك عن ّ
التقا ير العلمية خبصوص فروس كو ونا ،وبلى أسها تقا ير عنظمة الصحة العاملية،
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خترب باآليت(:)1

المعطى األول :كيف ينتشر مرض كوفيد19-؟
تقول عنظمة الصحة العاملية:" :كن أن يصاب امأشخاص بع وى عرض كوفي  19-بن
طريق امأشخاص اآلخرين املصابني بالفروس .و:كن للمرض أن ينتقل عن شخص إىل شخص
بن طريق ال حقطرات الصغرة اليت تتناثر عن امأنف أو الفم بن عا يسعل الشخص املصاب مبرض
كوفي  19-أو يعطس .وتـتساقط هذه ال حقطرات بلى امأشياء وامأسطح احمليطة بالشخص.
و:كن حينها أن يصاب امأشخاص اآلخرون مبرض كوفي  19-بن عماعستهم هلذه امأشياء أو
امأسطح ،مث ملس أبينهم أو أنوفهم أو أفواههم .كما :كن أن يصاب امأشخاص مبرض كوفي -
 19إذا تنفسوا ال حقطرات اليت خترج عن الشخص املصاب باملرض عع سعاله أو زفره .ولذا فمن
امأمهية مبكان االبتعاد بن الشخص املريض مبسافة تزي بلى عرت واح ".
المعطى الثاني :كم تستغرق فترة حضانة مرض كوفيد19-؟
جاء يف عوقع املنظمة :عصطلح "فرتة احلضانة" يشر إىل امل ة عن اسإصابة بالفروس
إىل ب ء ظهو أبراض املرض .وترتاوح ععظم تق يرات فرتة حضانة عرض كوفي  19-عا بني
يو واح و 14يوعاً ،وبادة عا تستمر مخسة أيا .
المعطى الثالث :كم يعيش الفيروس؟
تع ّ دت ال اسات يف هذا الداب ،وكلّها يؤشر لكون كوفي  19-ش ي املقاوعة،
ويعيش فرتات أطول عن الفروسات اليت سدق التعاعل ععها ،فأقل فرتة يعيشها بلى جل
اسإنسان هي  10دقائق ،بلما أ ّن عتوسط ملس اسإنسان لوجهه (وبالتايل للمنافذ اليت :ر
عنها الفروس) هو 23 :عرة يف السابة ،أي عرة كل دقيقتني ونصف ،أعا ع ة بيشه بلى
امأسطح فترتاوح عن بضع سابات إىل ب ة أيا  ،حبسب طديعة املادة :بماستيك ،ح ي ،
حناس ،خشب ،كرتون ،قماش  ...إخل.
) (1ينظر :عوقع عنظمة الصحة العاملية:
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-forpublic/q-a-coronaviruses
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المعطى الرابع :هل يمكن أن يصاب المرء بالعدوى عن طريق شخص عديم األعراض؟
قالت املنظمة" :تتمثل الطريقة الرئيسية النتقال املرض يف ال حقطرات التنفسية اليت يفرزها
الشخص بن السعال .وتتضاءل احتماالت اسإصابة مبرض كوفي  19-بن طريق شخص
ب مي امأبراض باملرة .ولكن الع ي عن امأشخاص املصابني باملرض ال يعانون إال عن أبراض
طفيفة .وينطدق ذلك بصفة خاصة بلى املراحل املدكرة للمرض .ولذا فمن املمكن اسإصابة
مبرض كوفي  19-بن طريق شخص يعاين عثماً عن سعال خفيف وال يشعر باملرض".

المعطى الخامس :عدد اإلصابات عبر العالم ،وعدد الوفيات ،في ظرف ثالثة أشهر،
رغم اتخاذ إجراءات الحجر الصحي.
عنذ التعرف بلى الفروس أواخر شهر ديسمرب  ،2019وإىل غاية كتابة هذا الدحث
أواخر شهر عا س وعطلع أبريل ،أي يف فرتة ثماثة أشهر ،أصيب بالفروس برب العامل :أكثر
عن عليون شخص ،وعات بسدده :أكثر عن  50ألف شخص .أي حوايل %5 :عن
املصابني بالفروس يتعرضون للوفاة.
وحظ اجلزائر عن ذلك ،حسب إحصائيات عطلع شهر أبريل  2020جتاوز :ألف
( )1000إصابة ،وأكثر عن عائة ( )100عتوىف ،بنسدة وفاة قريدة عن.%9 :
هذه اسإحصاءات هي عع اختاذ العامل بأسره سإجراءات احلجر الصحي ،وعنع التنقل
بني الدل ان ،وداخل الدل الواح  ،وب ي عن الدل ان فرضت حجرا كاعما بلى ع ن كاعلة.
المعطى السادس :االنتشار وفق دالة أسية.
إذا افرتضنا أن الشخص الواح ينقل الفروس إىل شخصني فقط يف اليو  ،وأنه ينقله
إىل ذينك الشخصني فقط وال ينقله إىل غرمها ،وإذا افرتضنا ب القيا بإجراءات احلجر
الصحي ،وترك التجمعات وامأسفا والتنقمات بني الدل ان واالختماط بني الناس ،سينتقل
ب د املصابني عن شخص واحد يف اليوم األول إىل أزي عن  500مليون شخص يف
غضون  30يوما ،وحبسب بواعل التنقل بني الدل ان :كن أن يعم مجيع سكان املعمو ة يف
ظرف شهرين أو ثماثة .بلما أ ّن نسدة الوفاة تتعاظم كلّما انتقلت اسإصابة بالفروس عن
ال جة امأوىل يف االنتشا  ،إىل ال جة الثانية ،مث الثالثة ،مث الرابعة ،مث تصدح نسدة الوفاة غر
عتحكم فيها إطماقا ،مأن أنظمة الرباية الصحية يف كل الدل ان يتجاوزها الوباء بكثر،
حينئذ :كن الوصول إىل ماليين الضحايا بسهولة.
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وهذا الشكل يوضح ذلك:

بينما تطديق احلجر الصحي يقلل عن انتشا الوباء بلى النحو اآليت حىت يع عه:
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تصو املسألة ،وحتقيق عناطها كاآليت:
بناءً بلى هذه املعطيات؛ فإ ّن ّ
أ .املساج أعاكن جتمع بشري عتكر يف اليو مخس عرات ،وبالنسدة للجمعة عرة يف
امأسدوع لتجمعات أكرب عن جتمعات الصلوات اخلمس.
ب .هذه الديئة التجمعية عثالية النتقال الفروس ،ملا يف املسج عن تماصق الناس،
وتقا هبم ،وتصافحهم ،ونظرا لكثرة عواضع التماعس املشرتكة :آواين الوضوء،
ععاصم وأطراف النوافذ وامأبواب ،املصاحف ،عواضع السجود عن امأفرشة،
عتمسكات امأد اج ،وغرها.
عواضع امأحذيةّ ،
ج .ب د املصابني ،وتعيينهم ،ليس ععلوعا بلى جهة التح ي والت قيق ،فهم فئة
شائعة وخمتلطة بالناس ،حيث إ ّن الكشف بن املصابني يف بمادنا حم ود ج ا،
كما أ ّن الفروس له فرتة حضانة ،يدقى خماهلا عوجودا يف حلق املصاب
وخيشوعه ،قدل أن ينتقل إىل ئــتيه ،وامأبراض احلادة ال تظهر إال بع فرتة
احلضانة ،فاملصاب نفسه ال يعلم يف تلك الفرتة أنه عصاب ،كما أ ّن ععظم
املصابني ق يتم ّكنون عن عقاوعة الفروس بفعل عنابة أجسادهم القوية ،ولكن
خمال تلك الفرتة ينتقل الفروس عنهم إىل غرهم ،حىت يرسو بلى كدا السن،
واملصابني بامأعراض املزعنة ،وتلك هي الفئة اليت يفتك هبا الفروس يف الغالب.
د .بناءً بليه؛ ويف حالة ب اتداع سياسة احلجر؛ فإ ّن حاعلي الفروس عن بني
حسية أسرع عن النا يف اهلشيم ،عا ُيعل وصول
املصلّني يزدادون وفق ععادلة أ ّ
املفضلة اليت يفتك هبا أكي ا ،وعتضابفا يوعا بع يو  ،امأعر
الفروس إىل الفئة ّ
يؤدي إىل عئات و مبا ألوف الوفيات.
الذي ّ
ه .هذه النتيحة عتوقّعة توقّـ ًعا بلميًا عؤك ً ا ،وعقيسةً بلى الواقع احملسوس احلادث يف
ظن أو احتمال.
أكثر بل ان العامل ،وليست جمرد ّ
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املطلب األول :أدلة املسألة.

ويتضمن الفروع اآلتية:
الفرع امأول :النصوص اآلعرة بتجنّب الع وى.
الفرع الثاين :نصوص طلب العافية ،والتعوذ عن امأسقا  ،والنهي بن اسإلقاء بالنفس
للمهلكة.
الفرع الثالث :امأقيسة والتنظرات.
الفرع الرابع :القواب التشريعية (امأصولية ،والفقهية ،واملقاص ية).
حيث إ ّن النظر عنصب بلى جهة املعا ضة واملوازنة بني إقاعة اجلمعات واجلمابات،
وبني عا يفضي إليه ذلك عن هماك النفوس يف زعن الوباء ،نرى قصر امأدلة بلى هذا احملل
ت قيقا ،وهو جهة املعا ضة ،وطريقة املوازنة ،وننده أ ّن عا يصنعه بعض املتح ثني يف املوضوع
عن سوق امأدلة بلى وجوب اجلمعات واجلمابات يف العمو  ،وتعمر املساج  ،والنهي بن
حمز النقاش واملداحثة ،وبيان ذلك عا يأيت:
الص بنها ،خا ج ّ
الفرع األول :النصوص اآلمرة بتجنّب العدوى.
 .1تجنب عدوى الطاعون:
الشا  ،حىت إذا
 بن بد اهلل بن بداس  :أ ّن بمر بن اخلطاب  خرج إىل ّ
كان بس ْرغ()1؛ لقيه أعراء امأجناد أبو بدي ة بن اجلراح وأصحابه ،فأخربوه أ ّن الوباء
ق وقع بأ ض الشا ( .فاستشا الناس ،حىت أشا بليه عشيخة قريش عن عهاجرة
الفتح أن يرجع بالناس وال يق ّ عهم بلى هذا الوباء) -اختصا ًا .-فنادى بمر يف
إين عصدح بلى ظهر فأصدحوا بليه .فقال أبو بدي ة :أفرا ًا عن ق اهلل؟
الناسّ :
نفر عن ق اهلل إىل ق اهلل ،أ أيت
فقال بمر :لو غرك قاهلا يا أبا بدي ة! نعمّ ،
لو كان لك إبل فهدطت واديًا له ب وتان :إح امها خمصدة ،وامأخرى ج بة ،أليس
إن بيت اخلصدة بيتها بق اهلل ،وإن بيت اجل بة بيتها بق اهلل .فجاء بد
الرمحن بن بوف -وكان غائدا يف بعض حاجته ،-فقال :إ ّن بن ي عن هذا بلما،

الشا  ،قيل :إنّه وادي تدوك ،وقيل بقرب تدوك) ،التمهي البن بد الرب.210 :6 ،
(( )1سْر ح
عوضع بطريق ّ
غٌ :
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مسعت سول اهلل  يقول( :إذا مسعتم به بأ ض فما تق عوا بليه ،وإذا وقع بأ ض
وأنتم هبا فما خترجوا فرا ًا عنه) .قال :فحم اهلل بمر ،مث انصرف(.)1
 وبن باعر بن سع بن أص وقاص بن أبيه ،أنه مسعه يسأل أساعة بن زي  :عا
مسعت عن سول اهلل  يف الطابون؟ فقال أساعة :قال سول اهلل ( :الطابون
جز أح سل بلى طائفة عن ب إسرائيل ،أو بلى عن كان قدلكم ،فإذا مسعتم به
ٌ
بأ ض فما ت خلوا بليه ،وإذا وقع بأ ض وأنتم هبا فما خترجوا فرا ًا عنه) .قال عالك:
قال أبو النضر( :ال خيرجكم إالّ فرا ًا عنه)(.)2
 بن بد الرمحن بن غنم قال :ل ّـما وقع الطابون بالشا  ،خطب بمرو بن العاص الناس،
الشعاب ويف هذه امأودية)(.)3
فتفرقوا بنه يف هذه ّ
جسّ ،
فقال( :إ ّن هذا الطّابون ٌ
 بن أص عنيب أ ّن بمرو بن العاص قال يف الطّابون يف آخر خطدة خطب النّاس،
السيل ،عن ينكده أخطأه ،وعثل النّا عن ينكدها
جس
فقال( :إ ّن هذا
عثل ّ
ٌ
()4
أخطأته ،وعن أقا أحرقته) .
 .2تجنّب عدوى الجذام:
 بن أص هريرة  قال :قال سول اهلل ( :ال ب وى وال طرة ،وال هاعة وال صفر(،)5
ِ
تفر عن امأس )(.)6
وفّر عن اجملذو كما ّ
( )1واه عالك1587 :؛ والدخا ي5729 :؛ وعسلم.2219 :
( )2واه عالك1588 :؛ والدخا ي3473 :؛ وعسلم.2218 :
( )3واه أمح  .17753 :حكمه فيما يأيت.
( )4واه أمح  .17756 :قال اهليثمـي يف وايـات احلـ يث ( :واهـا كلّهـا أمحـ  ،و وى الطـرباين يف الكدـر
بعضه ،وأساني أمح حسان صحاح) ،جممع الزوائ .312 :2 ،3862-3860 ،
دود يف الدطن
(َّ )5
احملر إىل صفر ،وهو النّسيء الذي كانوا يفعلونه يف اجلاهلية ،وقيل :هو ٌ
الصفر :تأخر ّ
اهلاعة :طائر تتشاء به العرب ،فإذا سقطت
يهيج بن اجلوع ،كانت العرب تراها أب ى عن اجلرب .و ّ
يف دا أح هم آها نابيةً له نفسه أو أح ً ا عن أهله ،وقيل :كانـت العـرب تعتقـ أ ّن بظـا امليـت أو
أسه ينقلب هاعة يطر .و ِ
الطرة :أن يسمع اسإنسان قوال ،أو يرى أعرا خياف عنه أال ُيصل له غرضه
ّ
الذي قص حتصيله .انظر :املفهم ،للقرطيب.626 ،622 :5 ،
( )6واه الدخا ي5707 :؛ وعسلم2220 :؛ وعالك.1695 :
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 بن بمرو بن الشري بن أبيه قال :كان يف وف ثقيف جل جمذو  ،فأ سل إليه
النيب ( :إنّا ق بايعناك فا جع)(.)1
عر باعرأة جمذوعة وهي تطوف
 بن ابن أص عليكة  أ ّن بمر بن اخلطّاب ّ 
بالديت ،فقال هلا( :يا أعة اهلل ال تؤذي الناس ،لو جلست يف بيتك) .فجلست،
فمر هبا جل بع ذلك فقال هلا :إ ّن الذي كان ق هناك ق عات ،فاخرجي،
ّ
()2
فقالت :عا كنت مأطيعه حيًّا وأبصيه عيتا .

 .3تجنب العدوى بين الحيوانات:
صح) .
 بن أص هريرة  بن النيب  قال( :ال تحو دوا ال حـم ْم ِرض بلى ال حـم ّ
()3

فقه النصوص واستثمارها في مسألة البحث:
النصوص املساقة عثمرة ملا ذهدت إليه يف الدحث عن جهتني اثنتني ،ومها:
مخصص له:
 العموم المعنوي في هذه النصوص ال ّ
الش اطيب( :العمو إذا ثدت؛ فما يلز أن يثدت عن جهة صيغ العمو فقط ،بل له
قال ّ
طريقان:
الصيغ إذا و دت ،وهو املشهو يف كما أهل امأصول.
أح مهاّ :
أعر كلّي با ّ؛ فيجري يف
والثاين :استقراء عواقع املعىن ،حىت ُيصل عنه يف ال ّذهن ٌ
الصيغ)(.)4
احلكم جمرى العمو املستفاد عن ّ
عستفادا عن جمموبها ،وهو تجنّب العدوى:
بموعا ععنويًّا
والنّصوص املذكو ة تفي
ً
ً
 فاملعىن عن ب اسإق ا بلى أ ض الطّابون ،هو جتنّب الع وى.
 واملعىن عن الفرا عن اجملذو  ،وب عدايعته ،وب جمالسته ،هو جتنّب الع وى.

( )1واه عسلم2231 :؛ والنسائي يف الكربى7546 :؛ وابن عاجه3544 :؛ وأمح .19468 :
( )2واه عالـك950 :؛ وبدـ الـرزاق9031 :؛ والفاكهــاين يف أخدـا عكــة692 :؛ واخلرائطـي يف ابــتمال
القلوب.404 :
( )3واه الدخا ي5774 :؛ وعسلم2221 :؛ وعالك.1695 :
( )4إبراهيم بـن عوسـى الشـاطيب" ،املوافقـات" .حتقيـق بدـ اهلل د از( ،د.ط ،بـروت :دا املعرفـة ،د.ت)،
.298 :3
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 واملعىن عن النهي بن إيراد اسإبل املريضة بلى الصحيحة ،هو جتنّب الع وى.
َّ
كل عا يقول
فصا ذلك مبنزلة ّ
الصيغة اللّفظية ّ
العاعة :تجنّبوا ّ
كل عدوى .فتححكم يف ّ
الشريعة ال تأيت حبكم
امأطداء
املختصون إنّه حع ْع  ،ولو مل يأت دليل خاص باجتنابه بعينه ،إذ ّ
ّ
السابة.
كل جزئية إىل قيا ّ
ّ
فإذا قال امأطداء :إ ّن املساج بوصفها أعاكن للتجمع واختماط الناس ،تنتقل فيها
الع وى كما يف غرها عن التجمعات ،بل مبا أش ّ لش ة التقا ب واالحتكاك بني الناس؛
حكمه كما ينال بقية امأفراد ،ومل حُيتج
كانت عن عشموالت حكم العمو بما ّ
شك ،وناهلا ح
إىل دليل خاص حبكم الع وى يف املسج  ،بل حُيتاج إىل دليل خيصص املساج وخيرجها عن
هذا العمو  ،وهذا غر عوجود ،فليس يف الشرع أ ّن الع وى جتتنب يف عكان دون عكان ،أو
أ ّن املساج ليست عشمولة بتجنب الع وى ،وترك التفصيل يف عوضع التديني يؤك التعميم،
يتضر عنه الناس مبا هو أدىن عن الع وى ،كالرائحة
بل املوجود تأكي جتنيب املساج عن ّ
الكريهة ،ممّا سيأيت ذكره بع حني.
 محسوسية العلة واطرادها ال ناقض له:
الطب وبلم امأوبئة والتخصص ال قيق يف
تطو
ّ
إ ّن الع وى وأسداهبا وبواعلها بفعل ّ
امأعراض املع ية بأنوابها؛ أصدحت عن بامل احملسوسات واملشاه ات ،والعلم احملسوس
يذبن له العقل بالضرو ة ،فهو بلم ضرو ي عفي للقطع.
وإمنا كان يسوغ تق مي العدادات وعا بحلِّلت به ،بلى التعليل بالع وى ،لوقوع الوهم يف
بلوعا
شأن حقيقة الع وى ل ى أهل امأبصا السابقة ،حيث كانت بلو
الطب وامأوبئة ً
ّ
يتحصل عنها إالّ شيءٌ عن الظنون.
ب ائية ،ال
ّ
الحسية ،مق ّدم على الحكم المعلّل
وإذا كان كذلك؛ فإ ّن الحكم المعلّل بالعلّة
ّ
احلسية كالعقلية ،عطّردة غر عنقوضة وال خمصوصة،
بالعلّة الحكمية (ال ّ
شرعية) ،إذ العلّة ّ
الشربية يرد بليها النقض والتخصيص.
والعلّة ّ
قال القاضي أبو يعلى يف بيان وجوه الرتجيح بني العلل( :الثالث بشر :أن تكون إح امها
الصفة احملسوسة ْأوىل لقوة وجودها)(.)1
صفةً حمسوسة ،وامأخرى حكماً شربياً ،فتكون ّ
( )1القاضي أبو يعلى حمم بن احلسني" ،الع ّ ة يف أصول الفقه" .حتقيق أمح بن بلـي بـن سـر املدـاكي،
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وصف
يرجحون العلّة اليت هي
ٌ
وقال الشنقيطي يف عذ ّكرته( :واملالكية وعن وافقهم ّ
للمحل عنها)(.)1
حسي ،بلى اليت هي حكم شربي ،ووجه ترجيحهم هلا ّأهنا ألز
ّ
ّ
الفرع الثاني :نصوص طلب العافية ،والتعوذ من األسقام ،والنهي عن اإللقاء بالنفس
للمهلكة:
 قال اهلل تعاىل :ﱣﭐ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱢ
[النساء ،]29 :وقال :ﱣﭐﲔﲕﲖﲗﲘﱢ [الدقرة.]195 :
إين أبوذ بك عن الربص ،واجلنون،
 بن أنس  أ ّن النيب  كان يقول:
(اللهم ّ
ّ
سيء امأسقا )(.)2
واجلذا  ،وعن ّ
 بن ابن بمر  قال :مل يكن سول اهلل  ي ع هؤالء ال بوات حني :سي،
اللهم أسألك
وحني يصدح:
(اللهم ّ
إين أسألك العفو والعافية يف ال نيا واآلخرةّ ،
ّ
اللهم اسرت بو ايت ،وآعن وبايت،
العفو والعافية يف دي ودنياي وأهلي وعايلّ ،
واحفظ عن بني ي ي ،وعن خلفي ،وبن :ي  ،وبن مشايل ،وعن فوقي ،وأبوذ
بك أن أغتال عن حتيت)(.)3
كل غ اة:
 بن بد الرمحن بن أص بكرة أنّه قال مأبيه :يا أبت ّ
إين أمسعك ت بو ّ
اللهم باف يف بصري ،ال إله إالّ
اللهم باف يف مسعيّ ،
اللهم باف يف ب ينّ ،
( ّ
إين مسعت سول اهلل
أنت) ،تعي ها ثماثًا حني تصدح ،وثماثًا حني متسي .فقالّ :
=

(ط ،2ب ون ناشر.1531 :5 ،) 1990 ،
( ) 1حمم ـ امأعــني بــن حمم ـ املختــا الشــنقيطي" ،عــذكرة يف أصــول الفقــه"( .ط ،5امل ينــة املنــو ة :عكتدــة
العلو واحلكم.393 ،) 2001 ،
( )2واه أب ــو داود1554 :؛ والنّس ــائي يف الك ــربى7876 :؛ وأمحـ ـ 13004 :؛ واب ــن حدّ ــان1017 :؛
بعضــه .واه الطـرباين يف
الصــحيح ح
واحلــاكم1944 :؛ والطـرباين يف الصــغر .316 :قــال اهليثمــي( :يف ّ
الصحيح) ،جممع الزوائ .143 :10 ،17172 ،
الصغر ،و جاله جال ّ
( )3واه أبو داود5074 :؛ والنسائي يف الكربى10325 :؛ وابن عاجه3871 :؛ وأمح  .4785 :قال
ابن حجر( :هـذا حـ يث حسـن غريـب ال نعرفـه إالّ عـن حـ يث بدـادة هبـذا السـن ) ،نتـائج امأفكـا ،
 ،382 :2وقال الذهيب يف تلخيص املست ك( :صحيح).517 :1 ،
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أست بسنته(.)1
أحب أن ّ
صلى اهلل بليه وسلم ي بو ّ
هبن ،فأنا ّ
 بن أص هريرة  أ ّن سول اهلل  قال( :إذا استيقظ فليقل :احلم هلل الذي
بلي وحي ،وأذن يل بذكره)(.)2
بافاين يف جس ي ،و ّد ّ
 وغرها كثرة ععروفة.
وجه استثمارها في الداللة على المطلوب:
عا قلناه يف النصوص السابقة ،عن اطراد العموم ومحسوسية العلة ،مبا مل يرد بليه
التعرض للع وى بالوباء ،مبا يف ذلك املساج ،
ختصيص وال نقض ،وأ ّن ذلك ال ُيتمع عع ّ
التعوذ
واجلمابة واجلمعة ،مأ ّن التعرض لذلك خا ٌج بن طو
احلس ،عناف لطلب العافية ،و ّ
ّ
عن امأسقا  ،جماف لسنة امأسداب ،إذ ال باء سدب ،ولكنه ال يعمل إال عع عنظوعة
امأسداب امأخرى ،وأدلة بمل ال باء عع امأسداب احلسية ال وح ه؛ كثرة ععلوعة عستقرة.
وممّا يعجدنا يف ذلك؛ عا حوي بن النيب صلى اهلل بليه وسلم أنه قضى بني جلني،
املقضي بليه ل ّـما أدبر :حسيب اهلل ونعم الوكيل ،فقال النيب ( :إ ّن اهلل يلو بلى
فقال
ُّ
العجز ،ولكن بليك بالكْيس ،فإذا غلدك أعر ،فقل :حسيب اهلل ونعم الوكيل)(.)3
تتم حقيقة التوحي إالّ مبداشرة امأسداب اليت نصدها اهلل عقتضيات
قال ابن القيم( :ال ّ
ملسدّداهتا ق ا وشربا ،وأ ّن تعطيلها يق ح يف نفس التوكل ،كما يق ح يف امأعر واحلكمة،
ويضعفه عن حيث يظ ّن ععطّلها أ ّن تركها أقوى يف التوّكل ،فإ ّن تركها بجزا ينايف التوّكل
يضره
الذي حقيقته ابتماد القلب بلى اهلل يف حصول عا ينفع العد يف دينه ودنياه ،ودفع عا ّ
( )1واه أبو داود5090 :؛ والنسائي يف الكربى9766 :؛ وأمح 20430 :؛ وابن أص شيدة.29184 :
قال ابن حجر( :هذا ح يث حسن) ،نتائج امأفكا .390 :2 ،
( )2واه الرتعــذي ،3401 :وقــال( :ح ـ يث حســن)؛ والنســائي يف الكــربى10636 :؛ ويف بمــل اليــو
والليلة.866 :
( )3واه أبــو داود3627 :؛ والنســائي يف الكــربى10387 :؛ وأمح ـ 23983 :؛ والديهقــي يف الكــربى:
20725؛ والط ـرباين يف الكد ــر .139 :قــال املن ــذ ي( :ويف إس ــناده :بقيــة ب ــن الولي ـ  ،وفي ــه عق ــال)،
خمتصــر ســنن أص داود .522 :2 ،3480 ،ععنــاه عوافــق ملــا يف النصــوص بــن التوكــل ،ســقناه حلســن
سياق هذه القصة.
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يف دينه ودنياه ،وال ب ّ عع هذا االبتماد عن عداشرة امأسداب ،وإالّ كان ععطّما للحكمة
()1
والشرع ،فال يجعل العبد عجزه توّكال ،وال توّكله عجزا) .
الفرع الثالث :األقيسة والتنظيرات:
 .1القياس على األعذار المبيحة للتخلف عن الجماعات والجمعات:
 بن بائشة ضي اهلل بنها قالت :ملا عرض سول اهلل  عرضه الذي عات فيه،
فليصل بالنّاس)(.)2
فحضرت الصماة ،فأحذّن ،فقال( :عروا أبا بكر
ّ
 بن ابن بمر  أنّه نادى بالصماة يف ليلة ذات برد و يح وعطر ،فقال يف آخر
ُّ
ُّ
الرحال) ،مث قال( :إ ّن سول اهلل  كان
ن ائه( :أال صلوا يف حالكم ،أال صلوا يف ّ
يأعر املؤذّن إذا كانت ليلة با دة ،أو ذات عطر يف السفر ،أن يقول( :أال صلُّوا يف
حالكم)(.)3
 بن بد اهلل بن بداس  أنه قال ملؤذّنه يف يو عطر( :إذا قلت :أشه أن ال إله إالّ
الصماة) ،قل( :صلّوا يف
(حي بلى ّ
اهلل ،أشه أن حمم ا سول اهلل) ،فما تقلّ :
بيوتكم) .قال :فكأ ّن النّاس استنكروا ذاك ،فقال( :أتعجدون عن ذا؟ ق فعل ذا عن هو
خر ع  ،إ ّن اجلمعة بزعة ،وإين كرهت أن أحرجكم فتمشوا يف الطني وال حض)(.)4
ٌ
وجه القياس:
أجاز الفقهاء بلى ضوء هذه النصوص ،للمخاطب باجلمابة واجلمعة ،أن يتخلّف
بنهما؛ لعذ السفر ،أو املرض ،أو املطر ،أو الوحل ،أو الربد(.)5
كما أحلقوا بذلك مجلة عن امأبذا  ،اليت جتتمع بلى وصف :المشقة ،أو الخوف
( ) 1حمم ـ ب ــن أص بك ــر اب ــن ق ــيم اجلوزي ــة" ،زاد املع ــاد يف ه ـ ي خ ــر العد ــاد"( .ط ،27ب ــروت :عؤسس ــة
الرسالة ،الكويت :عكتدة املنا اسإسماعية.14 :4 ،) 1994 ،
( )2واه الدخا ي664 :؛ وعسلم.418 :
( )3واه الدخا ي632 :؛ وعسلم.697 :
( )4واه الدخا ي901 :؛ وعسلم.699 :
( )5انظــر :بد ـ ال ــرمحن ب ــن حمم ـ ب ــوض اجلزي ــري" ،الفق ــه بل ــى امل ــذاهب امأ بع ــة"( .ط ،2ب ــروت :دا
الكتب العلمية.388 :1 ،) 2003 ،
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على البدن أو المال من ضرر متوقع غير معتاد.
والشاهد :إذا جاز للمكلّف أن يتخلّف بن اجلمابات واجلمعات لتلك امأبذا ؛
جاز له أن يتخلّف لتوقّع الع وى بالوباء القاتل له ،أو ملن ينقله هو إليه ،عن باب أوىل،
فالقياس ههنا قياس امأوىل ،إذ إ ّن إجراء احلكم يف الفرع أوىل عنه يف امأصل ،لكون العلّة فيه
املتوحلني يف الطني ،عشقة
أبلغ ،فإذا كانت املشقة الماحقة باملريض ،أو ال حـم ْمطرين ،أو ّ
تعرضها لع وى الوباء هو بذ فوق
ليست بالغة عنتهى العنت ،فإ ّن عا يلحق النفس حال ّ
املشقة والضر  ،مأ ّن املخوف هو اهلماك اجلمابي الكثر ،عثل ذلك كمثل الغرق العميم بن
ح وث الطوفان.
فإذا قيل :جاز التخلّف لألفراد ،وال ُيوز للمجموع؛ مأ ّن اجلمابة وإن مل جتب عن
الكل ،واجلمعة واجدة جزءا وكماًّ .وق قال الشاطيب( :إذا
حيث اجلزء ،فق وجدت عن حيث ّ
كل؛ كامأذان يف املساج اجلواعع أو غرها ،وصماة
كان الفعل عن وبًا باجلزء كان واجدًا بال ّ
التطوع ،والنكاح ،والوتر ،والفجر ،والعمرة ،وسائر النوافل
اجلمابة ،وصماة العي ين ،وص قة ّ
الرواتب؛ فإ ّهنا عن وب إليها باجلزء ،ولو فرض تركها مجلة جلرح التا ك هلا ،أال ترى أ ّن يف
يستحق أهل املصر القتال إذا تركوه ،وكذلك صماة
امأذان إظها ًا لشعائر اسإسما ؟ ولذلك
ّ
اجلمابة ،عن داو بلى تركها ُيرح ،فما تقدل شهادته؛ مأ ّن يف تركها عضادة سإظها شعائر
ال ّ ين)(.)1
الكل
قلنا :هذا صحيح حال ب املعا ضة ،أي :حال كون إقاعة الشعائر عن حيث ّ
الشعائر،
غر ععا ض مبا هو أقوى ،وعا حنن بص د عناقشته هو جهة املعا ضة بني إقاعة ّ
ظ
وبني حفظ النفوس ،والملحوظ أ ّن الحفظ المقصود للنفوس في الوباء هو أيضا حف ٌ
الكل ،وليس حفظا بحسب الجزء ،والعذر ليس قائما باآلحاد ،مأ ّن الوباء يه ّ د
بحسب ّ
اجملموع باهلماك ،فآل امأعر إىل املوازنة بني كلّيني ،كلّي إقاعة الشعائر ،وكلّي حفظ النفوس،
شك أ ّن املق ّ هو الثاين ،فق قح ِّ حفظ النفوس حال زحف الع ّو الكافر بلى ديا
وال ّ
املسلمني ،عع أ ّن الواجب يف ذلك هو اجلهاد واسرتخاص النفوس حلفظ بيضة ال ّ ين ،وليس
لنص القرآن
نص الفقهاء تدعا ّ
شيءٌ أنقض لل ّ ين ،وأه لكلّيه عن دهم الك ّفا  ،ولكن ّ
( )1الشاطيب" ،املوافقات".133 :1 ،
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بما يطاق
الكرمي أ ّن ذلك عقيّ ٌ بع املهلكة ّ
العاعة للمسلمني ،فإذا زادت قوة الكافرين ّ
ع افعته ،جاز التويل واالهنزا إبقاءً بلى مجابة املسلمني.
ويف ذلك قال اهلل تعاىل :ﱣﭐ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ
ﲤﲦﲧ
ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲥ

ﲨﱢ [امأنفال.]66 :
قال القرطيب( :فمهما كان يف عقابلة عسلم أكثر عن اثنني فيجوز االهنزا .)1()...
اجب إذا بلم أنه
العز بن بد السما ّ :
وقال ّ
(التويل يو الزحف عفس ةٌ كدرةٌ ،لكنّه و ٌ
يقتل عن غر نكاية يف الك ّفا ؛ مأ ّن التغرير بالنفوس إّمنا جاز ملا فيه عن عصلحة إبزاز ال ّ ين
بالنكاية يف املشركني ،فإذا لم تحصل النكاية وجب االنهزام؛ لما في الثبوت من فوات
النفوس ،عع شفاء ص و الك ّفا  ،وإ غا أهل اسإسما  ،وق صا الثدوت ههنا عفس ة
حمضة ليس يف طيها عصلحة)(.)2
ونقل القرطيب بن ابن املاجشون قوله يف الواضحة( :إنّه يحرابى الضعف والقوة والعح ّ ة،
يفر عائة فا س عن عائة فا س ،إذا بلموا أ ّن عا بن املشركني عن النّج ة والدسالة
فيجوز أن
ّ
ضعف عا بن هم)(.)3
الكلي
وإذا كانت هذه طريقة الشرع يف املوازنة بني قوا حياة اجلمابة املسلمة ،وقوا
ّ
امأبلى لل ّ ين ،فامأعر أجلى وأوضح وأوىل يف الكلي امأدىن ،كإقاعة الشعائر.
 .2القياس على من يتضرر الناس بمخالطتهم:
 بن جابر بن بد اهلل  بن النيب صلى اهلل بليه وسلم قال( :عن أكل عن هذه
بن عسج نا ،فإ ّن
الدقلة؛ الثو -وقال عرة :عن أكل الدصل والثو والكراث -فما يقر ّ
املمائكة تتأذّى ممّا يتأذّى عنه بنو آد )(.)4
( )1أبـ ـ و بدـ ـ اهلل حممـ ـ ب ــن أمحـ ـ الق ــرطيب" ،اجل ــاعع مأحك ــا الق ــرآن" .حتقي ــق أمحـ ـ ال ــربدوين ،وإبـ ـراهيم
أطفيش( ،ط ،2القاهرة :دا الكتب املصرية.381 :7 ،) 1964 ،
السما " ،قواب امأحكا ".112-111 :1 ،
( )2ابن بد ّ
( )3القرطيب" ،اجلاعع مأحكا القرآن".380 :7 ،
( )4واه الدخا ي853 :؛ وعسلم.564 :
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 بن عع ان بن أص طلحة  أ ّن بمر بن اخلطاب  خطب يو اجلمعة ،وكان
عن مجلة عا قال( :أيها الناس؛ تأكلون شجرتني ال أ امها إال خديثتني ،هذا الدصل
والثو  ،لق أيت سول اهلل  إذا وج ُيهما عن الرجل يف املسج ؛ أعر به
فأحخرج إىل الدقيع ،فمن أكلهما فليمتهما طدخا)(.)1
وجه القياس:
ثوعا أو عا له ائحة ،حلاجة أو ضرو ة جاز أن يتخلّف
قال فقها نا املالكية :عن أكل ً
بن صماة اجلمعة.
قال الداجي( :وقال ابن وهب يف املدسوط :الذي يأكل الثو يو اجلمعة وهو ممّن
جتب بليه اجلمعة؛ ال أ ى أن يشه اجلمعة يف املسج وال يف حابه)(.)2
بشا -يف سياق بيان امأبذا املديحة للتخلّف بن
وقال اجلعلي يف شرح قول ّ
اجلمعة:-
أو ع ـ ــن يض ـ ـ ُّـر الن ـ ــاس كاجمل ـ ــذوِ
أو هرعـ ـ ـ ـ ـ ــه أو أكلـ ـ ـ ـ ـ ــه كـ ـ ـ ـ ـ ــالثوِ
ح
(وُيب بليه أن يستاك بشيء يزيل الرائحة الكريهة ليسعى إىل اجلاعع ،فإذا تع ّذ
زواهلا جاز له التخلّف ،وال يع ّ أكل الثو وعا بع ه بذ ا عن امأبذا  ،إالّ إذا استعمله
ناسيا ،أو دبت إليه ضرو ة لت او وحنوه)(.)3
والشاهد :إذا جاز ملن ائحته كريهة ،ومل يستطع دفعها أن يتخلّف بن اجلمعة ،ملا
التعرض للهماك ،أو التسدّب يف اسإهماك؛ أجوز،
يسدّده عن ضر النت ،فالتخلّف لضر ّ
وأج .
جوزت التخلّف ملن يص عنه
وإذا قيل :هذا قياس عع الفا ق؛ مأ ّن النصوص ّ
خصت عن خياف أن يلحقه الضر ّ ،أعا تعليق اجلمابات واجلمعات فق
الضر  ،وامأبذا ّ
( )1واه عسلم567 :؛ والنسائي يف الكربى789 :؛ وابن عاجه3363 :؛ وأمح .89 :
( )2أبو الولي سليمان بن خلـف الدـاجي" ،املنتقـى شـرح املوطـأ"( .ط ،1القـاهرة :عطدعـة السـعادة1332 ،هــ)،
.32 :1
( )3بثمان بن حسني اجلعلي" ،سراج السالك شرح أسـهل املسـالك"( .ط ،1بـروت :دا صـاد ،) 1994 ،
ص.172
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املضر ،وعن خاف الضر وعن مل خيف ،والضرو ة إمنا تق بق ها،
املضر وغر ّ
بم اجلميعّ ،
ّ
والرخصة قاصرة بلى حملّها.
يصح إذا أعكن
فاجلواب :أ ّن قصر الرخصة بلى عن حت ّققت فيه بلتها دون غره؛ إّمنا ّ
التح ّقق عن تلك العلة يف امأشخاص ،وأعكن الفرز والتمييزّ ،أعا إذا مل :كن الفرز؛ بأن كان
املعلول الذي يص عنه الضر ال يعرف أنه ععلول عع قيا االحتمال فيه ،أو كان خمتلطا
بالناس حبيث ال :يّزونه ،كما هي احلال يف اسإصابة بفروس "كوفي  "19-بلى عا أوضحناه
يف بنصر (حتقيق املناط)؛ فهذا عن االختماط واالعتزاج الذي ال جتري بليها امأحكا
العادية ،بل حتيلنا الشريعة يف عثله بلى قاعدة االحتياط ،وهي قاب ة تقو بلى :التقريب
والتغليب ،لتع ّذ املطابقة واليقني.
بما ليس مبحظو ...
قال الزكشي( :إذا مل :كن
الكف بن احملظو إالّ
ّ
ّ
بالكف ّ
الكل)(.)1
حُيكم بتحرمي ّ
يضر بالناس ،وهذا احلظر ليس مبمكن إالّ
واحملظو يف عسألتنا هو إتيان املسج ممّن ّ
مبنع اجلميع؛ مأ ّن حاعل الفروس وناقله ليس مبعلو بلى جهة التعيني.
الشريعة ال تنتقل عن حترمي إىل حتليل إالّ بن حتقق عن زوال سدب التحرمي ،قال
و ّ
الشرع يف اخلروج عن احلرعة إىل اسإباحة؛ أكثر عن اخلروج عن اسإباحة إىل
القرايفُ( :يتاط ّ
فيتعني االحتياط
حمل فيه املفس ة إالّ
احلرعة؛ مأ ّن التحرمي يعتم املفاس ّ ،
له )،فما يق بلى ّ
قوي ي ّل بلى زوال تلك املفس ة أو يعا ضها)(. 2
بسدب ّ
الفرع الرابع :القواعد التشريعية (األصولية ،والفقهية ،والمقاصدية):
مكمل الضروري(:)3
 .1قاعدة :تقديم أصل الضروري ،على ّ
بناءً بلى عا هو ععلو ل ى امأصوليني واملقاص يني عن أ ّن عقاص الشرع تنقسم إىل
كل عرتدة
كل عرتدة حتوي أصوال
ّ
وعكممات ،كما أ ّن ّ
ضرو يات ،وحاجيات ،وحتسينيات ،و ّ

( ) 1حمم بن بد اهلل بن هباد الزكشي" ،الدحر احمليط يف أصول الفقه"( .ط ،1دا الكتيب،) 1994 ،
.341 :1
( ) 2أمح بن إد يس القرايف" ،أنوا الربوق يف أنواء الفروق"( .د.ط ،بامل الكتب ،د.ت).145 :3 ،
( )3انظر :الشاطيب" ،املوافقات".13 :2 ،
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عكملة لليت فوقها ،وأ ّن الغرض عن هذا التقسيم هو بيان عراتب امأبمال ،وتفاوهتا يف
هي ّ
امأمهية التشريعية ،مبا ّ :كن عن التق مي والتأخر بينها بن التعا ض والتزاحم ،كما هو احلال
يف عسألتنا.
وبناءً بلى عا ذكره اسإعا الشاطيب الذي هتيّأت له بواعل االطّماع بلى بلو
السابقني وتأصيماهتم وسربها ومجعها وتنسيقها ،حبيث نضجت بن ه نظرية املقاص أكثر ممّا
نضجت بن عن سدقه عن امأئمة ،نقول :بناء بلى عا ذكره عن حم ّ دات عرتدة الضرو ي يف
الشريعة ،وعن ذلك قوله(:)1
فأعا الضرو ية فمعناهاّ :أهنا ال ب ّ عنها يف قيا عصاحل ال ّ ين وال نيا ،حبيث إذا
ّ ( 
فحِق ت مل جتر عصاحل ال نيا بلى استقاعة ،بل بلى فساد وهتا ج وفوت حياة ،ويف
امأخرى فوت النجاة والنعيم ،والرجوع باخلسران املدني).
ينضم إليها عا هو كالتتمة والتكملة ،ممّا لو فرضنا

(كل عرتدة عن هذه املراتب ّ
ّ
فق ه مل خيل حبكمتها امأصلية).
ملكممات عرتدة الضرو ي مبا يلي( :التماثل يف القصاص ،نفقة املثل ،أجرة
 وعثّل ّ
املثل ،قراض املثل ،واملنع عن النظر إىل امأجندية ،وشرب قليل املسكر ،وعنع الربا،
والوع الماحق يف املتشاهبات ،وإظهار شعائر ال ّدين ،كصالة الجماعة في
الفرائض والسنن ،وصالة الجمعة  ...إخل).
(كل تكملة فلها -عن حيث هي تكملة -شرط ،وهو :أن ال يعود ابتدا ها بلى

ّ
يصح
امأصل باسإبطال ،وذلك أن كل تكملة يفضي ابتدا ها إىل فض أصلها فما ّ
اشرتاطها).
( املقاص الضرو ية يف الشريعة أصل للحاجية والتحسينية ،فلو فرض اختمال
الضرو ي بإطماق ،الختماَّ باختماله بإطماق ،وال يلز عن اختماهلما أو اختمال
أح مها اختمال الضرو ي بإطماق).
وتنزيل هذه المح ّددات على مسألتنا كاآلتي:
 أصل الصماة عن ضرو يات حفظ ال ين ،وإقاعة اجلمعات واجلمابات هي
( )1الشاطيب" ،املوافقات".16-8 :2 ،
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عكممات مأصل الصماة الضرو ي ،وليست هي وأصل الصماة سواء ،فق تتخلف
ّ
لكن أصل الصماة يدقى قائما.
اجلمابة واجلمعة ،و ّ

عكممات مأصل الصماة:
وي ّل بلى كون اجلمعات –وأوىل عنها اجلماباتّ -
 أ ّن إمتا أكان الصماة وشرائطها عن وضوء وسرت بو ة واستقدال قدلة ،وكوع
وسجود وقراءة؛ أوك عن اجلمابة واجلمعة ،وعع ذلك فاسإمتا والوفاء باهليئة الكاعلة
عكمماهتا( ،فإذا ّأدى طلده إىل أن ال تحصلّى -كاملريض غر
مأكان الصماة يع ّ عن ّ
بمن مل يكمل ،وصلّى
املكمل ،أو كان يف إمتاعها حرج ا تفع احلرج ّ
القاد  -سقط ّ
بلى حسب عا أوسعته الرخصة)(.)1
 عا نص بليه فقها نا املالكية عن كون :الجمعة بدال عن الظهر في المشروعية،
والظهر بدال عنها في الفعل( ،)2وأيلولة الشيء إىل ب ل بن التع ّذ ي ّل بلى
عكمما ال أصما ،إذ امأصل ال ب ل له ،بل هو أساس امأب ال.
كونه ّ
شرع في ترك الجمعات -وأولى منها الجماعات -ألدنى األعذار:
 ترخيص ال ّ
العز بن بد السما  -محه اهلل( :-و ّأعا امأبذا يف ترك اجلمابات
قال اسإعا ّ
واجلمعات فخفيفة؛ أل ّن الجماعات سنة ،والجمعات بدل)(.)3
قال الشيخ ال دير يف بيان أبذا التخلّف بن اجلمعة واجلمابة( :وبذ تركها
واجلمابة :ش ة وحل ،وعطر ،وجذا  ،وعرض ،ومتريض ،وإشراف قريب وحنوه بلى املوت،
وخوف بلى عال ،أو حدس ععسر ،أو ضرب ،وبري ،و جاء بفو قود ،وأكل كثو  ،وكريح
باصفة بليل .)4()...
كما أهنا ال جتب أصالة بلى املرأة والعد واملسافر.
( )1الشاطيب" ،املوافقات".15 :2 ،
( )2أمحـ بــن إد يــس القـرايف" ،الــذخرة" .حتقيــق حممـ حجــي ،وســعي أبـراب ،وحممـ بــو خدــزة( ،ط،1
بروت :دا الغرب اسإسماعي.330 :2 ،) 1994 ،
( )3ابن بد السما " ،قواب امأحكا ".12 :2 ،
( )4أمحـ ـ الـ ـ دير" ،الش ــرح الكد ــر بل ــى أق ــرب املس ــالك ،ع ــع حاش ــية ال س ــوقي"( .د.ط ،دا الفك ــر،
د.ت).391-389 :1 ،
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كما أنه اشرتط الشرع سإقاعتها عا ق يتع ّذ يف أحوال عثل :الع د ،واجلاعع املد
الدناء املعتاد يف الدل  ،والشروط بني الفقهاء فيها خماف طويل.
يسهل الشرع إقاعته
وعا يكون أصما ضرو يا يف ال ين ،ال يسقط بأدىن امأبذا  ،بل ّ
ويتمسك به غم امأبذا  ،إال أن خيتل ضرو ي عثله.
كل امأحوال،
ّ
يف ّ
 إقاعة اجلمعات واجلمابات يف حالة الوباء يلحق بالنفوس ضر اهلماك ،بفعل
وجمربا
انتقال الع وى عن خمال ّ
التجمعات ،وهو ضر عتوقّع توقّعا بلميا أكي اّ ،
ظن ال يستن بلى شيء،
يف بل ان يفتك هبا الوباء ،وليس حمض احتمال أو جمرد ّ
وإذا كان كذلك؛ فهذه التكملة بائ ة بلى أصل الصماة باسإبطال ،مأهنا تحع
الصلوات ،بينما القص إحياء
نفس حب بذلك عا تؤديه عن ّ
نفوسا ،وإذا بح عت ٌ
نفس املكلف سإحياء إقاعة الصماة ،فتحلغى هذه التكملة وال تعترب.
 .2قاعدة :تقديم كلي النفس على جزئي الدين(:)1
الصماة عن ضرو يات ال ّ ين ،إالّ أ ّهنا بالنسدة إىل ال ّ ين كلّه؛ جزئيةٌ عن
عع كون ّ
يتفرع بنها،
اجلزئيات ،اليت ّ
يتكون ال ّ ين عن جمموبها ،فال ّ ين هو اسإ:ان وأكانه وعا ّ
يتفرع بنها ،واسإحسان وأبماله اليت ال تنحصر.
واسإسما وأكانه وعا ّ
كل ال ين ،وعهلكة النفس
كل الصماة؛ يفوت بذلك جزء ال ّ ين ،ال ّ
فعلى فرض فوت ّ
تفوت بفوهتا النفس كلّها ،ال جز ها ،ف حق ّ عت كلّية النفس بلى جزئية ال ّ ين.
نص فقها نا املالكية أ ّن عن شروط وجوب الصماة :عدم اإلكراه على تركها،
 وهلذا ّ
اللهم إالّ أن ُيريها عن كان بلى طها ة ،بلى قلده ،عن غر هيئة قولية وال فعلية.
ّ
قال احلطّاب( :و ّأعا شروط الوجوب دون الصحة فاثنان :امأول الدلوغ  ...الثاني:
عدم اإلكراه ،فال تجب على من أكره على تركها)(.)2
أعر جزئي؛ فالكلّي عق ّ ؛ مأ ّن
أعر كلّي و ٌ
املقر ة يف عوضعها :أنّه إذا تعا ض ٌ
( )1قال الشاطيب( :والقاب ة ّ
اجلزئ ــي يقتض ــي عص ــلحة جزئي ــة ،والكلّـ ـي يقتض ــي عص ــلحة كلّي ــة ،وال ينخ ــر نظ ــا ٌ يف الع ــامل ب ــا را
املصلحة اجلزئية؛ خبماف عا إذا قح ّ ابتدا املصلحة اجلزئية؛ فإ ّن املصلحة الكلّية ينخر نظا كلّيتها)،
املوافقات.324 :1 ،
( )2احلطاب" ،عواهب اجلليل".470 :1 ،
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نص القرآن الكرمي أ ّن حفظ كلّية النفس عق ّ بلى عا هو عق ّ بلى الصماة،
 بل ّ
وهو كلمة اسإ:ان وب نقضها بالكفر قوال أو فعما ،قال سدحانه :ﱣﭐ ﱭ ﱮ

ﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ ﱶﱷﱸﱢ [النحل.]106 :
قال القرطيب( :ل ّـما مسح اهلل  بالكفر به -وهو أصل الشريعة -بن اسإكراه ،ومل
يؤاخذ به ،محل العلماء بليه فروع الشريعة كلّها ،فإذا وقع اسإكراه بليها مل يؤاخذ به ومل
يرتتب بليه حكم)(.)1
فكيف إذا كان عا يتخلّف يف عسألة املوازنة بني :وباء كو ونا ،وتعليق اجلمعات
ـج حمعية ،واجلمابية ،بلى عا
واجلمابات؛ ليس أصل الصماة ،وإمنا بعض عكمماهتا ،وهو ال ح
عكممات الضرو ي.
سدق بيانه عن كوهنا ّ
نص بليه الفقهاء عن أ ّن
 وممّا يشه لكون حفظ النفس عق ّ عا بلى العدادات؛ عا ّ
إنقاذ الغريق عق ّ بلى الصماة ولو خرج وقتها ،قال ابن بد السما ( :إنقاذ الغرقى
املعصوعني بن اهلل أفضل عن أداء الصماة ،واجلمع بني املصلحتني ممكن بأن ينقذ
الغريق مث يقضي الصماة ،وععلو أ ّن عا فاته عن عصلحة أداء الصماة ال يقا ب
إنقاذ نفس عسلمة عن اهلماك)(.)2
وقال القرايف( :ويق ّ صون النفوس وامأبضاء واملنافع بلى العدادات ،فيق ّ إنقاذ
الغريق واحلريق وحنومها بلى الصماة إذا كان فيها ،أو خا جا بنها ،وخشي فوات وقتها،
تعني صونه عن ذلك ،وكذلك يق صون عال الغر بلى الصماة إذا
فيفوهتا ويصون عا ّ
خشي فواته)(.)3
 .3قاعدة :الرخصة المشروعة لحفظ النفس تنقلب إلى عزيمة ،وهي من حق اهلل تعالى:
قال الشاطيب( :الرتخص املشروع ضربان :أح مها :أن يكون يف عقابلة عشقة ال صرب
بليها طدعا ،كاملرض الذي يحعجز ععه بن استيفاء أكان الصماة بلى وجهها عثما ،أو بن
الصو لفوت النفس .أو شربا ،كالصو املؤدي إىل ب الق ة بلى احلضو يف الصماة ،أو
( )1القرطيب" ،اجلاعع مأحكا القرآن".181 :10 ،
( )2ابن بد السما " ،قواب امأحكا ".66 :1 ،
( )3القرايف" ،الفروق".204-203 :2 ،
- 90 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 193الجزء األول

بلى إمتا أكاهنا ،وعا أشده ذلك .والثاين :أن يكون يف عقابلة عشقة باملكلّف ق ةٌ بلى
الصرب بليها ،وأعثلته ظاهرة.
فأما األول فهو راجع إلى حق اهلل ،فالترخص فيه مطلوب  ...وال كما أ ّن
ّ
الرخصة ههنا جارية مجرى العزائم ،ومأجله قال العلماء بوجوب أكل امليتة خوف التلف،
وأ ّن عن مل يفعل ذلك فمات؛ دخل النا )(.)1
شك أ ّن الرتخص يف ترك اجلمعات واجلمابات خوف الوباء هو عن القسم امأول
وال ّ
تصو املوازنة بني التحرز عن الوباء،
ملا فيه عن حفظ النفوس ،وإذا كان كذلك؛ فإ ّن عن ّ
احملز ،وغفل بن كون حفظ
وإقاعة الشعائر؛ بأهنا عوازنة بني حق اهلل وحق العد ؛ مل يصب ّ
حق اهلل تعاىل.
النفوس عن ّ
 .4قاعدة :درء المفاسد مق ّدم على جلب المصالح.
احملر ؛ مأ ّن التحرمي يعتم املفاس ،
احملر قح ّ ّ
قال القرايف( :إذا تعا ض الواجب و ّ
والوجوب يعتم املصاحل ،وبناية صاحب الشرع والعقماء ب ء املفاس أش ّ عن بنايتهم
بتحصيل املصاحل)(.)2
فهماك النفس عفس ة ،وإقاعة الشعرة عصلحة ،وعقتضى القاب ة جبماء :أ ّن ال ّ ء
عق ّ بلى اجللب.
هذا إذا افرتضنا أ ّن عفس ة فوت النفس عساوية ملصلحة إقاعة الشعرة ،فكيف إذا
الصماة جزئية عن
كانت املفس ة أ جح ،كما فيما حنن بص ده ،حيث إ ّن النفس كلّية ،و ّ
كلّية ال ّ ين ،كما سدق توضيحه.
هذا والقواب الفقهية وامأصولية واملقاص ية اليت تعض هذه املوزانة ،وتؤّك ها مبا ال
ي ع جماال مأدىن شدهة أو احتمال ،كثرةٌ ج ّ ا ،ولو استطردنا يف بياهنا وتنزيلها بلى املسألة
احلجة ،إىل اسإطناب يف توضيح الواضحات ،وال
كثرا ،وخلرج بن قص بيان ّ
لطال امأعر ً
الراجحات.
ععيب ح
خيفى أنّه ٌ
وع ْز بأهل العقول ّ
ولكن نذكر عن تلك القواب إمجاال:

( )1الشاطيب" ،املوافقات".321 :1 ،
( )2القرايف" ،الفروق".188 :2 ،
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 ال ضر وال ضرا .
 الضر ي فع ق اسإعكان.
 الضر املتوقع مبنزلة الضر الواقع.
 ال ّ فع أسهل عن الرفع.
 ال تكليف إالّ مبق و .
شربا.
 س ّ ال ّذ ائع ععترب عقصود ً
 عا ليس له ب ٌل عق ّ بلى عا له ب ل.
 إذا تعا ض املقتضي واملانع قح ّ املانع.
الشدهة جمرى احلقيقة فيما سديله االحتياط.
 إجراء ّ
ولكن بقيت قاب ة ليست عتعلّقة بامل ا ك النظرية للمسألة ،بل بالتعاعل عع املوقف الذي
اختذه احلاكم إزاءها ،وهي :تصرف الحاكم بمقام اإلمامة (السياسة) هل هو ملزم أم ال؟
 .5تصرف الحاكم بمقام اإلمامة ملزم.
نفسه يحفرتض أن
 أ ّعا اخلماف يف االجتهاد والنظر ً
بموعا؛ فهو سائغ ،واحلاكم ح
يستشر العلماء ،فهم خيتلفون بني ي يه ،فهذا ال إشكال فيه .وعن مل يستشرهم
الشو ى ،وال تحطرح بلى
أيضا عن ح ّقهم إب اء املخالفة ،بلى أن تنتظم يف دوائر ّ
التفرق.
العاعة بما نظا  ،عا ّ
ّ
وتفرق امأعة فيما ال يسوغ فيه ّ
يؤدي إىل شيوع الفوضى ّ
 و ّأعا االختماف يف الموقف العملي؛ فهذا ممّا ي خل يف العماقة بني الفتوى
واسإعاعة.
 وفائ ة التمييز بني عقا اسإعاعة وعقا الفتوى هي :اشتراط إذن اإلمام في الفعل
تصرف
كل عا ّ
أو عدمه ،كما يف إحياء املوات ،وغنم سلب القتيل ،قال القرايف( :و ّ
فيه  بوصف اسإعاعة؛ ال يجوز ألحد أن يقدم عليه إال بإذن اإلمام ،اقت اءً
به .)1()
بالشأن العا ّ ،وكان
شك أ ّن عا يص بن جلان الفتوى الرمسية فيما تعلّق ّ
وال ّ
امأعة ،وكان املطلوب فيه التنفيذ العا ّ ،وكان عن احلكم الذي ال ع خل
املخاطب به بمو ّ
( )1القرايف" ،الفروق".206 :1 ،
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العاعة اليت هي
فيه ّ
السياسية وعضايقها بني احلاكم وععا ضيه ،بل عن املصاحل ّ
للصرابات ّ
التصرفات مبقا اسإعاعة.
حمل باية اجلميع ،أ ّن ذلك يف حكم ّ
ّ
لنص أو إمجاع أو قاب ة كلّية ،كان ذلك
خمالفة
غر
سليمة،
احلكم
عداين
كانت
فإذا
ّ
()1
علزعا ،كاحلكم القضائي يف قول الفقهاء( :حكم احلاكم يرفع اخلماف)؛ القاب ة املعروفة .
ً
خاصة بداب
 وعا يذكره بعض امأفاضل عن أ ّن قاب ة" :حكم احلاكم يرفع اخلماف" ّ
كل تصرفات احلاكم:
القضاء بني املتخاصمني ،وال ّ
تعم ّ
علزعا إالّ عا يقضي به
فجوابه :إذا كان املقصود أ ّن تصرفات اسإعا ليس شيءٌ عنها ً
تأعل ،مأ ّن اسإعاعة عرتدة فوق القضاء ،والقاضي يكتسب سلطة
قحضاته ،فهذا عنقوض بأدىن ّ
اسإلزا و فع اخلماف عن تفويض اسإعا وإنابته له.
وإذا كانت املصلحة امللحوظة يف القضاء هي استتداب امأقضية ،وعضاء امأحكا
العاعة
بلى املتقاضني،
ُّ
فاملربي عن املصلحة يف عقا اسإعاعة أبظم وأمشل ،لتعلّقه باملصلحة ّ
لألعة اليت هي أبلى عن عصاحل املتقاضني.
ّ
وتصرف اسإعاعة الزائ
قال القرايف( :القضاء يعتم احلجاج ،والفتيا تعتم امأدلةّ ،
حق امأعة ،وهي غر احلجة وامأدلة،
بلى هذين يعتم املصلحة الراجحة ،أو اخلالصة يف ّ
وظهر أ ّن اسإعاعة جز ها القضاء والفتيا ،وهلذا اشرتط فيها عن الشروط عا مل يشرتط يف
القضاء واملفتني)(.)2
وإذا قص وا به أنّه ال يلز عن حكم اسإعا ؛ إالّ عا قضى به بني عتخاصمني يف قضية
تأعل يف قوله ( :عن أحيا أ ضا عيتة فهي له)( ،)3وقوله:
خمصوصة ،فكذلك عنقوض بأدىن ّ
(عن قتل قتيما فله سلده)( ،)4فليست تلك أحكاعا قضائية ،بل إعاعية ،وهي علزعة.
أيضا فيما حكم به اخللفاء الراش ون يف عثل :حرق املصاحف ،وتضمني
وتأعله ً
ّ
( )1انظر :القرايف" ،الفروق".103 :2 ،
( )2أمح بن إد يس القرايف" ،اسإحكا يف متييز الفتاوى بـن امأحكـا وتصـرفات القاضـي واسإعـا  .حتقيـق
بد الفتاح أبو غ ة (ط ،1حلب :عكتب املطدوبات اسإسماعية.56 ،) 1995 ،
يث حسـ ٌـن
( )3واه عالــك1424 :؛ وأبــو داود3073 :؛ والرتعــذي .1379 ،1378 :وقــال :هــذا ح ـ ٌ
صحيح؛ والنسائي يف الكربى5727 :؛ وأمح .14636 :
( )4واه عالك973 :؛ والدخا ي3142 :؛ وعسلم.1751 :
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الصنّاع ،وقتل اجلمابة بالواح  ،وب تقسيم سواد العراق ،وعنع الزواج بالكتابيات ،وضرب
ال ية بلى أهل ال يوان ،والتقاط ضالّة اسإبل ،وجل شا ب اخلمر ،وتو يث املدتوتة يف عرض
خمصوصا بقضايا حفِعت إليهم عن عتخاصمني ،بل هي
املوت ،ومحي احلمى؛ ليس ذلك
ً
نوازل حلّت بعمو امأعة فحكموا فيها ،وليس وا ًدا أن يقال :إ ّن النّاس مل يكونوا حعلزعني
بتلك امأحكا .
العامة
وإذا كان كذلك؛ فم ا اسإلزا يف أحكا اسإعا بلى ما تعلّقت به المصلحة ّ
التنوع
في االنتظام ،وهذا عا يشده التقنني املعاصرّ ،أعا عا مل يكن شأنًا ًّ
يضر فيه ّ
باعا ،ال ّ
واالختماف ،فما ي خله اسإلزا .
وق نسب القرايف هذا الرأي للجمهو  ،وعذهب عالك ،فقال( :ابلم أ ّن حكم
احلاكم يف عسائل االجتهاد يرفع اخلماف ،ويرجع املخالف بن عذهده ملذهب احلاكم ،وتتغر
بما كانت بليه بلى القول الصحيح عن عذاهب العلماء  ...هذا هو
فتياه بع احلكم ّ
عذهب اجلمهو  ،وهو عذهب عالك ،ولذلك وقع له يف كتاب الزكاة وغره :أ ّن حكم
احلاكم يف عسائل االجتهاد ال يرد وال ينقض ،وأفىت عالك يف السابي إذا أخذ عن امأ بعني
شاة لرجلني خليطني يف الغنم شاة ،أهنما يقتسماهنا بينهما ،وال خيتص هبا عن أخذت عنه
كما قاله الشافعي  ،عع أنه يفيت إذا أخذها السابي املالكي أهنا تكون عظلمة ممن أخذت
عالك ذلك بأنه حكم حاكم ،فأبطل عا كان يفيت به بن حكم احلاكم خبماف
عنه ،وبلّل ٌ
عا يعتق ه عالك ،ووقع له ذلك يف ب ة عسائل يف العقود والفسوخ وصماة اجلمعة إذا حكم
اسإعا فيها أهنا ال تحصلّى إالّ بإذن عن اسإعا )(.)1
نصوا بليه ،وتعليق اجلمعات
 وإذا قيل :إ ّن حكم احلاكم ال ي خل العدادات ،وق ُّ
واجلمابات عن عسائل العدادات.
فاجلواب :أ ّن عسألتنا مل تتعلّق بالعدادة إالّ عن جهة االجتماع المفضي إلى هالك
النفوس أو حفظها ،وهذا متعلق دنيوي ليس أخرويا .وق ضدطوا عا ي خله حكم اسإعا
وعا ال ي خله مبتعلق املصلحة هل هو دنيوي أو أخروي ،كما يف قول القرايف( :حكم احلاكم
( )1القرايف" ،الفروق".104 :2 ،
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إمنا يؤثر إذا أنشأه يف عسألة اجتهادية تتقا ب فيها امل ا ك ألجل مصلحة دنيوية)(.)1
وقال يف اجلواب بن أول سؤال ص ّ به كتابه" :اسإحكا يف متييز الفتاوى بن امأحكا ،
وتصرفات القاضي واسإعا " (عا حقيقة احلكم الذي يقع للحاكم و:تنع نقضه؟) ،قال( :إنه
إنشاء إطماق أو إلزا يف عسائل االجتهاد املتقا ب فيما يقع فيه النزاع ملصاحل الناس)(.)2
ويف شرح حمرتزاته قال( :وقولنا" :فيما يقع فيه التنازع ملصاحل ال نيا" احرتاز عن عسائل
االجتهاد يف العدادات وحنوها ،فإ ّن التـ ــنازع فيها ليس ملصاحل ال نيا ،بل ملصاحل اآلخرة ،فما
جر ال ي خلها حكم احلاكم أصما)(.)3
وجلي أ ّن عا حنن فيه عن نازلة الوباء وعا ص فيه عن قرا اللجنة الوزا ية إمنا ص
عن حيث تعلّقه باملصلحة ال نيوية يف حفظ النفوس ،وليس كماعا يف اجلمعة عن حيث
عصاحلها امأخروية.
كما ّبني القرايف ضابط عا يفتقر حلكم حاكم ممّا ال يفتقر إليه ،وأوضح أسدابه،
وجعل عنها( :كون تفويضه جلميع الناس يفضي إىل الفت والشحناء ،والقتل والقتال ،وفساد
النفس والمال)(.)4
شك أ ّن تفويض تعليق اجلمابات واجلمعات وب تعليقها إىل بمو الناس يف
وال ّ
ظل وباء فتاك ؛ يفضي إىل التها ج واالختماف الشنيع والفرقة ،ناهيك بإفساد األرواح
وإهالكها.
 وإذا قيل :هذا يف خصوص احلاكم بالع ل ،املنصوب بالشو ى و ضاء املسلمني.
متس إليه الضرو ة
فاجلواب :عن مل يكن كذلك عن احل ّكا ؛ ينفذ عن ّ
تصرفاهتم عا ّ
التصرفات مبا
واحلاجة ّ
العاعة ،حىت ال تتعطّل املصاحل بالكلية ،فنــتعاعل عع ذلك الق عن ّ
نص بليه الفقهاء يف اجلهاد عع والة اجلو (.)5
نتعاعل به عع احلكا املرضيني .وق ّ
( )1القرايف" ،الفروق".49 :4 ،
( )2القرايف" ،اسإحكا ".33 ،
( )3نفس املرجع.36-35 ،
( )4نفس املرجع.152 ،
( )5انظر :الشاطيب" ،املوافقات" 15 :2 ،؛ أمح بن بد احلليم بن تيمية" ،جمموع الفتاوى" .حتقيق بد
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بلي بن طالب  قال( :ال ب ّ
ونقل ابن تيمية يف كتابه السياسة الشربية أ ّن سيّ نا ّ
للنّاس عن إعا ة؛ بـ ـ َّـرة كانت أو فاجرة) ،فقيل :يا أعر املؤعنني؛ هذه الدـَّرة ق برفناها ،فما
بال الفاجرة؟ فقال( :يحقا هبا احل ود ،وتأعن هبا السدل ،وُياه هبا الع ّو ،ويحقسم هبا
الفيء) -أي تقو هبا املصاحل الضرو ية.)1(-
العاعة؛
الصحي بلى بمو
وال ّ
التجمعات اتقاء الوباء واملهلكة ّ
شك أ ّن إنفاذ احلجر ّ
ّ
هو عن املصاحل الضرو ية اليت ال يـحـلت ــفت ععها إىل ب ل احلاكم أو جو ه ،أو شو ية نصده أو
تغلّده.
يتوىل له عن الوالة والقضاة واملفتني
كما أ ّن احلاكم ممّن ال يستويف شروط اسإعاعة ق ّ
عن يستويف شروط عنصده ،وال يـحتّهم يف بلمه أو دينه ،ويكون قرا ه صاد ًا برأي أولئك
املفتني وعشو هتم ،فيؤول امأعر أو ي نو عن وضعه امأصلي يف خصوص ذلك القرا  ،وامليسو
()2
عتقر يف امأصول.
هو
كما
؛
ال يضيع باملعسو
ّ

=

ال ــرمحن ب ـ ن حمم ـ ب ــن قاس ــم( ،د.ط ،امل ين ــة املن ــو ة :جمم ــع املل ــك فه ـ لطداب ــة املص ــحف الش ـريف،
.507-506 :28 ،) 1995
( ) 1أمح بن بد احلليم بن تيمية" ،السياسة الشربية يف إصـماح الرابـي والربيـة"( .ط ،1اململكـة العربيـة
الســعودية :وزا ة الشــؤون اسإســماعية وامأوقــاف وال ـ بوة واسإ شــاد1418 ،ه ــ) .51 ،وانظــر امأثــر يف:
شعب اسإ:ان ،للديهقي ،7102 ،وعصنف ابن أص شيدة37931 ،
( )2انظر :بد الوهاب بن تقي ال ّ ين السدكي" ،امأشداه والنظائر"( .ط ،1بروت :دا الكتب العلميـة،
.155 :1 ،) 1991
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املطلب الثاني :مناقشة حجج املخالفني ( ،)1والرتجيح.
ويتضمن الفروع اآلتية:
ّ
الفرع امأول :ملاذا تغلق املساج وال تغلق بقية التجمعات؟
بالسماعة.
الفرع الثاين :امأخذ باالحتياطات الوقائية كفيل ّ
الفرع الثالث :اسإصابة بالفروس عوهوعة أو عظنونة ،واجلمعة عتيقنة ،فكيف يق ّ
املوهو واملظنون بلى املتي ّقن؟
الفرع الرابع :املساج أعاكن للربكة اسإهلية ،وللتضرع وال باء.
الفرع اخلاعس :الصحابة مل يغلقوا املساج  ،ومل ينقل ذلك برب التا يخ غم ح وث
امأوبئة.
الفرع السادس :الطابون محة وشهادة.
الفرع السابع :الرتجيح.
الفرع األول :لماذا تغلق المساجد وال تغلق بقية التجمعات؟
كل القطابات،
ابرتض بعض امأساتذة يف عد أ امأعر ،حيث مل ينل احلجر الصحي ّ
فلماذا اقتصر احلجر بلى غلق املساج دون غلق بقية التجمعات ،وإن كان هذا اسإشكال
ق زال بتعميم احلجر ،ولكن نقول فيه:
إ ّن اسإشكال صحيح عن حيث ترك التعميم للحجر بلى كافة القطابات ،ال عن
حيث احلجر بلى املساج  ،فالفتوى بتعليق اجلمابات واجلمعات تعود بلى بقية القطابات
باسإلزا  ،وال يعود تقصر تلك القطابات بلى فتوى املساج باسإبطال ،مأ ّن الصواب حم ّكم
يف اخلطأ ،ال العكس.
خصوصا وأ ّن جلان الفتوى الرمسية عسلّطةٌ بلى عا حتت قطابها فقط ،وهذا ال خيلو
سمى بقطاع
عن فساد الوضع الذي فرضته بلمانية احلكم ،حبيث قصرت الفتوى بلى عا يح ّ
الشؤون ال ينية دون غره ،وقرا اللجنة الوزا ية وإن مل خيل عن اسإشا ة إىل ضرو ة احلجر
العا  ،لكن نقصه التصريح والتأكي .
( )1هذه احلجج للمخالفني مل أ ها ع ّونة يف حبوث عنشو ة أو عصـنّفات ،ولكـن جـرت بيـ وبـني بعـض
صل عنها هذه احلجج.
الفضماء عنهم حماو ات كتابية وشفهية ،حت ّ
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الفرع الثاني :األخذ باالحتياطات الوقائية كفيل بالسالمة.
ّأع ا هذا االبرتاض فأحسده يزول بتوحي التصو للمسألة وحتقيق عناطها ،فإنه ناشئ
عن نقص التصو لكيفية انتقال املرض وش ة ب واه بأدىن امأسداب عن االقرتاب واملماعسة،
وأ ّن الفروس يعيش بلى امأسطح ع ة ععتربة ،واملكان الذي يكثر فيه الناس ال يفي تعقيمه،
ُيل املشكلة ،مأ ّن احلاعل امأساسي للفروس
حيث إ ّن تعقيم اجل ان وأفرشة املسج ال ّ
ليست تلك اجل ان وامأفرشة ،بل هي عستقدلة وناقلة له ،واحلاعل امأساسي للفروس هو
السعال
اسإنسان يف جس ه وثيابه وتن ّفسه وعا يتطاير عن ذاذ يقه أثناء الكما والعطاس و ّ
وحنو ذلك.
فإذا دخل النّاس إىل املكان املع ّقم وفيهم محلة الفروس ،واجتمعوا وتماصقوا وتساملوا
وحتادثوا ،فالتعقيم ال :نع انتقال الفروس عن إنسان آلخر ،التعقيم إمنا يقضي بلى الفروس
املوجود يف الفراش واجل ا وحنوه ،ولكن ال يقضي بلى الفروس الذي ُيمله اسإنسان ،وال
:نع انتقاله إىل غره ،بل مبجرد دخول اسإنسان احلاعل للفروس سينقله جم ّ دا جل ا املسج
:سه جس ه ،فيذهب التعقيم كله س ى.
وفراشه وكل عكان عنه ّ
ّأعا االحتياطات امأخرى عن تداب الناس وب تماصقهم وتماعسهم فيتع ّذ إنفاذها
يف املسج لكثرة عواضع الزحا والتماعس املشرتكة ،ولقصو باعة الناس بن التطديق الصا
للتعليمات ،فتؤول تلك االحتياطات يف التنزيل إىل الع  ،وإن كانت ععتربة يف التنظر
والتأصيل ،وعا ال ينضدط يف التنزيل ال يدىن بليه التأصيل.
الفرع الثالث :اإلصابة بالفيروس موهومة أو مظنونة ،والجمعة متيقنة ،فكيف يقدم
الموهوم والمظنون على المتيقن؟
هذا ابرتاض بجيب عن حيث غفلته بن عنهجية تشريعية بظيمة ،عا ستها الشريعة
يف كثر عن قواب ها وتصا يفها ،أال وهي :فقه التوقع ،وتنزيل المتوقع منزلة الواقع في
بدنو المنزلة بينهما ،وليس يف الشريعة انتظا
الحكم كلّما اهتجس الشارع أو
المتشرع ّ
ّ
املفس ة املتوقَّعة اليت الحت إ هاصاهتا ،وأسفر خطرها حىت تقع؛ لتحدىن بليها امأحكا  ،بل
إبصا امأعر يف إدبا ه ال يف إقداله؛ قادح يف الفطنة والعقل واحلكمة" ،هلك القي ح و ْأودى
املفتاح" ،وذلك ممّا يـ ـتـ ـ ّـنزه بنه العقماء ،فكيف بشريعة احلكيم اخلدر؟ وهل الرأي إال
ح
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(استخالص صواب العاقبة) ،كما قال اخلطيب الدغ ادي(.)1
عستفيضا،
الشرع؛ وج ه
وعن ت بّر فقه التوقّع إق ًاعا
تصرفات صاحب ّ
ً
ً
وإحجاعا ،يف ّ
الشرع يف تلك االستفاضة.
الصحابة وسؤاالهتم وج ه بلى عهيع ّ
وعن ت بّره يف فقه ّ
وفربه الفقهاء بلى تلك امأصول؛ انكشف له
وعن ت بّره فيما ّ
أصله امأصوليونّ ،
الصحيحة ،كالواقع يف ععظم عا يند
اليقني :بأ ّن امأعر املتوقّع بامأعا ات القريدة ،والقرائن ّ
بليه عن أحكا :
ّأعا امأصول:
 فابتدا املآل.
 وس ّ الذ ائع.
 واالستحسان.
 واالحتياط.
 وحترمي احليل.
كلّها ع ا ك تتّخذ عن تنزيل املتوقّع عنزلة الواقع أسا ًسا تشريعيًا.
وبني الشاطيب أ ّن املقاص ححتفظ عن جانيب الوجود والع  ،عن االختمال الواقع
ّ
واملتوقع ،فقال( :واحلفظ هلا [أي للضرو يات] يكون بأعرين :أح مها :عا يقيم أكاهنا ويثدّت
قواب ها ،وذلك بدا ة بن عراباهتا عن جانب الوجود .والثاين :عا ي أ بنها االختالل
الواقع أو المتوقع فيها ،وذلك بدا ة بن عراباهتا عن جانب الع )(.)2
لكل عرتدة حكمها:
بل دقّقوا يف نسدة اسإفضاء املفس يّ ،
وقسموها إىل عراتبّ ،
 عا يكون أدا ه إىل املفس ة قطعيًا.
 عا يكون أدا ه إىل املفس ة ناد ًا.
 عا يكون أدا ه إىل املفس ة غالدًا.
()3
 عا يكون أدا ه إىل املفس ة كثرا ال غالدًا.
( ) 1أمح بن بلي اخلطيب الدغ ادي" ،الفقيه واملتفقه" .حتقيق بادل بن يوسف الغرازي( ،ط ،2الرياض:
دا ابن اجلوزي1421 ،ه).551 :1 ،
( )2الشاطيب" ،املوافقات".8 :2 ،
( )3نفس املرجع.349-348 :2 ،
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كل عتف ّقه يعلم أهنم:
و ّأعا الفروع فما تنحصر ،وهذا عوضع إشا ة ،ال عوضع إطالة ،و ّ
جوزوا التيمم ملن ععه عاء ُيتاج إىل شربه يف املآل ،ال يف احلال.
ّ 
 وهلم عداحث كثرة يف عتوقّــعة احليض.
وسووا يف كثر عن امأبذا بني املطر الواقع واملتوقع ،واملرض الواقع واملتوقع،
ّ 
واخلوف الواقع واملتوقع ،واملوت الواقع واملتوقع.
وجوزوا للحاعل الفطر ،للضر املتوقع حلوقه باجلنني.
ّ 
وشرع اسإشهاد يف العقود لرفع اخلماف املتوقع بني املتعاق ين.
 ح
وشربت اخليا ات حترزا عن الغنب املتوقع.
 ح
 وال يون ختتلف أحكاعها حبسب توقع الس اد وب توقع الس اد.
الضر املتوقع بن اجلا أو الشريك.
وحق الشفعة حشرع ل فع ّ
ّ 
 وتكلّموا يف عسائل املفقود بابتدا توقع جوبه أو ب توقع ذلك.
 والزواجر عشروبة ل ء املفاس املتوقعة.
وضمنوا عن ترك ختليص عستهلك عن نفس أو عال وهو قاد بلى ختليصه،

ّ
واملستهلك هو عتوقع اهلماك.
 وتكلّموا يف عراث احلمل بابتدا توقعه ذكرا ،وتوقعه أنثى ،وتوقعه خنثى ،وتوقعه
واح ا ،وتوقعه عتع دا.

المحصلة:
وفي
ّ
قال السدكي( :والجمهور على أ ّن المتوقع كالواقع ،وهلذا عنعوا امأب عن نكاح
جا ية ابن؛ إذا قلنا :لو أحدلها صا ت أ ّ ول له)(.)1
حمرعة ،ملا فيه عن تعريض
وقال العز بن بد السما ( :نكاح امأحرا اسإعاء عفس ة ّ
امأوالد لإل قاق ،لكنه جائز بن خوف العنت وفق الطَّْول ،دفعا ملفس ة وقوع التائق يف
الزنا املوجب يف ال نيا للعا ويف اآلخرة لعذاب النا  .فإن قيل :كيف ُير حتصيل عصلحة
ناجزة حمققة لتوقع عفس ة ممهلة؟ قلنا :ل ّـما غلب وقوع هذه المفسدة؛ جعل الشرع
( )1أبــو احلس ــن بلــي ب ــن بد ـ الك ــايف الس ــدكي ،تكملــة "اجملم ــوع شــرح امله ـ ّذب" ،للنــووي ،ع ــع تكمل ــة
املطيعي"( .د.ط ،دا الفكر ،د.ت).499 :11 ،
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المتوقع كالواقع ،فإ ّن العلوق غالب كثير ،والشرع قد يحتاط لما يكثر وقوعه احتياطه
لما تحقق وقوعه)(.)1
السما فصماً يف كتابه "الفوائ يف اختصا املقاص " بنوانه( :فصل
وبق ابن بد ّ
في الناجز والمتوقع من المصالح والمفاسد).
ويزداد فقه التوقع تأ ّك ً ا فيما له صلة بت بر الشأن العا  ،والسياسات والواليات،
وحفظ املهج وصيانة امأ واح ،قال إعا احلرعني( :وامأعو يف الواليات إذا مل تؤخذ عن
جرت أعو ا يعسر ت اكها بن متاديها)( ،)2وقال( :فإ ّن عنع املدادي أهون عن قطع
عداديها؛ ّ
التمادي)(.)3
إذا اعته هذا:
جمرد عظنونة ،بل هي عتوقّعة توقّعاً
فإ ّن عفس ة الع وى بالوباء؛ ليست عوهوعة ،وال ّ
ظل أسابيع قليلة برب أصقاع ال نيا
ش ي ً ا ،يص ّ قه اشتعال الوباء اشتعال النا يف اهلشيم يف ّ
غم تداب ها ،ويف بل ان كثرة انتقل ب د اسإصابات عن بضعة أفراد ،إىل بشرات اآلالف يف
حسيا حنو-100-10-1 :
أقل عن ذلك ،ملا ذكرناه عن أ ّن الفروس ينتشر أ ّ
شهر واح أو ّ
 ، 1000بشكل عتسا ع عن إفضاء قليل ،إىل إفضاء كثر ،إىل إفضاء أغليب .وهذه امأسية
يف االنتشا  ،وترابط املراحل ،وب انفكاكها عع التسا ع؛ جتعل احلكم عنوطًا مبرتدته امأخرة
قطعا ،فتأخذ ال ّذ يعة حكم عا يفضي غالداً ،قدل أن يصر غالداً ،لئما يصر غالداً.
ً
الشرع كامأعر الواقع؛ حح ِّكم يف التعا ض بينه وبني غره عن
وإذا صا امأعر املتوقّع يف بني ّ
امأصول أو الفروع عا حُي ّكم بني امأعرين الواقعني عن عوازين الرتجيح حبسب ابتدا اهتا املختلفة.
احلق
وحالئذ ُيال الناظر جم ّ داً بلى املوازنات املعقودة سال ًفا ،وق اتّضح عنها وجه ّ
بما غدش.
الفرع الرابع :المساجد أماكن للبركة اإللهية ،وللتضرع والدعاء.
أحب
ّأعا كوهنا أعاكن عداكة ،تنزل فيها الرمحة والسكينة ،وحت ّفها املمائكة ،وأ ّهنا ّ
( )1ابن بد السما " ،قواب امأحكا ".107 :1 ،
( )2اجلوي " ،الغياثي".262 ،
( )3نفس املرجع.184 ،
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حمل إشكال أو ععا ضة أو عداحثة ،بل
الدقاع إىل اهلل ،وال ّ باء فيها أ جى أن ُياب؛ فليس ّ
حمل اتفاق.
هو ّ
واإلشكال :هل بركة املساج متنع أو تقلّل انتقال الع وى ،وحصول املفس ة
املطلوب تمافيها؟
بنص عا ذكرناه بن سول اهلل  عن ّد الرجل اجملذو عن ب ثقيف بن
واجلواب ّ
عدايعته ،وق كان يدايع يف املسج  ،وأنزل وف ب ثقيف يف املسج  ،وعن هني بمر بن
اخلطاب  املرأة اجملذوعة عن الطواف بالديت ،وممّا هو عتي ّقن عن أ ّن سنن اهلل الكونية،
ونواعيسه يف بامل املادة ،وامأسداب واملسدّدات ال متيز بني امأزعنة وامأعكنة:
أ ّن املساج ال متنع انتقال الع وى واستشراء الوباء ،بل ذكر احلافظ ابن حجر يف
كتابه "بذل املابون يف فضل الطابون" أ ّن الناس يف زعانه اجتمعوا لل باء والتضرع هلل برفع
وباء الطابون ،فذلك االجتماع زاد الوباء انتشا ا ،وامأنفس عوتا وهماكا ،قال:
(و ّأعا االجتماع ل ه كما يف االستسقاء فد بة ح ثت يف الطابون الكدر سنة تسع
وأ بعني وسدع عائة ب عشق ،فقرأت يف "جزء" املندجي بع إنكا ه بلى عن مجع الناس يف
عوضع ،فصا وا ي ْ بحون ويصرخون صراخا باليا  ...وخرج الناس إىل الصحراء ،وععظم
أكابر الدل  ،ف بوا واستغاثوا ،فعظُم الطاعون بعد ذلك وكثر ،وكان قبل دعائهم أخف.
قلت [القائل ابن حجر] :ووقع هذا يف زعاننا ،حني وقع أول الطابون بالقاهرة ،يف
السابع والعشرين عن شهر بيع اآلخر ،سنة ثماث وثماثني ومثان عائة ،فكان ب د عن :وت
هبا دون امأ بعني ،فخرجوا إىل الصحراء يف الرابع عن مجادى امأوىل ،بع أن نودي فيهم
بصيا ثماثة أيا كما يف االستسقاء ،واجتمعوا ودبوا وأقاعوا سابة مث جعوا ،فما انسلخ
الشهر حىت صا ب د عن :وت يف كل يو بالقاهرة فوق امألف ،مث تزاي )(.)1
مث نفى أن يكون االجتماع لرفع الوباء سنة السلف الذين عضوا ،قال:
السلف ،مث بلى
(لو كان
ً
عشروبا [أي االجتماع لل باء لرفع الوباء] عا خفي بلى ّ
فقهاء امأعصا وأتدابهم يف امأبصا املاضية ،فلم يدلغنا يف ذلك خرب وال أثر بن احمل ثني،
( )1أمح بن بلي بن حجر العسقماين" ،بذل املابون يف فضل الطابون" .حتقيق أمح بصا بد القاد
الكاتب( ،د.ط ،الرياض :دا العاصمة ،د.ت).329 ،
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وال فرع عسطو بن أح عن الفقهاء)(.)1

الفرع الخامس :الصحابة لم يغلقوا المساجد ،ولم ينقل ذلك عبر التاريخ رغم حدوث
األوبئة.
عردود بأ بعة أعو :
وهذا الكما
ٌ
األول :أ ّن الصحابة اختلفوا يف التعاعل عع الوباء ،بني عصيب وخمطئ ،واحلجة يف
بمل املصيب ال املخطئ.
تشويشا فقهيًّا يف عسألة الع وى ،والق  ،وحقيقتهما.
الثاني :امأبصا السابقة برفت
ً
الطب وامأوبئة وتفسر الطوابني؛ كانت ب ائية ،وجماندة للحقائق العلمية.
الثالث :بلو
ّ
الرابع :ب النقل ناشئ عن ب االستقراء ،ال عن استقراء الع .
وتفصيل ذلك ما يلي:
األول :نقلنا آنفا عا جرى بني بمر بن اخلطاب وأص بدي ة  عن اخلماف يف
ال خول بلى أ ض الوباء ،حيث قال أبو بدي ة بلى جهة االبرتاض( :أفرا ا عن ق اهلل؟!)
و ّد بليه بمر مبا ُيمل داللة اسإنكا أيضا( :لو غرك قاهلا يا أبا بدي ة) ،مث استفاض يف
نفر عن ق اهلل إىل ق اهلل ،أ أيت لو كان لك إبل،
شرح حقيقة الق فقال( :نعم ّ
فهدطت واديا له ب وتان :إح امها خصدة ،وامأخرى ج بة ،أليس إن بيت اخلصدة بيتها
بق اهلل ،وإن بيت اجل بة بيتها بق اهلل)؟(.)2
قال الشيخ الطاهر بن باشو  يف تصويب عوقف سيّ نا بمر "( :لو
غرك قاهلا" عشعر بأ ّن عثل هذا القول ال يناسب بلم أص بدي ة وسابقته يف اسإسما ...
سر عسألة الق  ،وأطال ملا أى يف كماعه عن الشدهة اليت اجت
وق ّبني بمر مأص بدي ة ّ
()3
السمابني أ وج) .
بليه ،وهي بلى غره عن ّ
( )1ابن حجر العسقماين" ،بذل املابون يف فضل الطابون".330 ،
( )2سدق خترُيه.
( )3حمم الطاهر بن باشو " ،كشف املغطّى عن املعاين وامألفاظ الواقعة يف املوطأ" .حتقيق طـه بـن بلـي
بوسـريج( ،ط ،1القــاهرة :دا الســما 355-354 ،) 2006 ،؛ وانظــر :أبــو العدــاس أمحـ بــن بمــر
القــرطيب" ،املفهــم ملــا أشــكل عــن تلخــيص كتــاب عســلم" .حتقيــق حميــي ال ـ ّ ين ديــب عســتو وآخــرون،
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وهذا اخلماف مل يكن بني الرجلني فقط ،بل إ ّن بمر  استشا املهاجرين امأولني؛
فاختلفوا بليه ،مث استشا امأنصا فاختلفوا كاختماف املهاجرين ،مث استشا عشيخة قريش
عن عهاجرة الفتح ،فلم خيتلف بليه جمان ،قالوا :نرى أن ترجع بالناس وال تق عهم بلى
هذا الوباء.
فرتجح ل ى سي نا بمر  الرجوع بكثرة القائلني به ،وقوة حجتهم ،زيادة بلى
ّ
دقيق إد اكه.
قال النووي( :وكان جوع بمر ضي اهلل بنه لرجحان طرف الرجوع لكثرة القائلني
السن،
انضم إىل املشرين بالرجوع أي عشيخة قريش ،عع عاهلم عن
ّ
وأنه أحوط  ...و ّ
والخبرة ،وكثرة التجارب ،وسداد الرأي ،وحجة الطائفتني واضحة عدينة يف احل يث ،ومها
عستم ان عن أصلني يف الشرع ،أح مها :التوكل والتسليم للقضاء ،والثاين :االحتياط
والحذر ومجانبة أسباب اإللقاء باليد إلى التهلكة)(.)1
وانظر كيف أ ّن الفريق القائل بالرجوع؛ طديعته (سن ،خربة ،جتربة ،إعا ة للمؤعنني)،
وأدلته (احتياط ،حذ  ،أسداب) هي أنسب بتعلّق املسألة بالمصلحة الدنيوية يف حفظ
النفوس ،بينما أبمل الفريق اآلخر أدلة املصاحل امأخروية فيما ليس عقصودا عنه عصاحل اآلخرة.
كل عن ععاذ بن جدل ،وشرحديل بن
ّ
وتكر بني هذا اخلماف بني بمرو بن العاص ،و ّ
ِ
وتكر ت ععه الطديعتان ،واالست الالن ،فنظر بمرو بطديعته ال هائية الفطنة ،إىل
حسنة ّ ،
التعلّق الدنيوي ،وهو املطلوب ،بينما نظر ععاذ وشرحديل إىل التعلّق امأخروي ،وليس مبقصود.
وى ذلك أمح وغره:
بن بد الرمحن بن غنم قال :ل ّـما وقع الطابون بالشا ؛ خطب بمرو بن العاص
الشعاب ويف هذه امأودية) ،فدلغ
فتفرقوا بنه يف هذه ّ
الناس ،فقال( :إ ّن هذا الطابون جسّ ،
=

(ط ،1بروت :دا ابن كثر ،دا الكلم الطيب.618 :5 ،) 1996 ،
احلجــاج"( .ط،2
( )1أب ـو زكريــا حميــي ال ـ ين ُيــو بــن شــرف النــووي" ،املنهــاج شــرح صــحيح عســلم بــن ّ
بــروت :دا إحيــاء ال ـرتاث العــرص1392 ،ه) ،209 :14 ،وانظــر أصــل هــذا الكــما يف :القاضــي
بيــاض بــن عوســى اليحصــيب" ،إكمــال املعلــم بفوائـ عســلم" .حتقيــق ُيــو إمسابيــل( ،ط ،1املنصــو ة:
دا الوفاء137 :7 ،) 1998 ،؛ والقرطيب" ،املفهم".617 :5 ،
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ُير ثوبه ،ععلّقا نعله بي ه ،فقال:
ذلك شرحديل بن حسنة قال :فغضب ،فجاء وهو ّ
أضل عن محا أهله ،ولكنه محة بكم ،ودبوة نديكم،
(صحدت سول اهلل ( ،)1وبمرو ّ
ووفاة الصاحلني قدلكم) .
فاتفق هبذا أي بمر و أي بمرو ،وبلغ بمر أي بمرو وصنيعه ،فما كرهه ،وجنّى اهلل
تفرق عن النّاس ،وهلك عن أقا بلى الوباء ،كما يروي اسإعا أمح بن شهر بن
عن ّ
حوشب امأشعري ،بن ابه  -جل عن قوعه كان خلف بلى أعه بع أبيه ،كان شه
طابون بمواس -قال :ل ّـما اشتعل الوجع ،قا أبو بدي ة بن اجلراح يف الناس خطيدًا ،فقال:
(أيها النّاس :إ ّن هذا الوجع محة بكم ،ودبوة نديكم ،وعوت الصاحلني قدلكم ،وإ ّن أبا
بدي ة يسأل اهلل أن يقسم له عنه حظه) ،قال :فطعن فمات محه اهلل.
واستخلف بلى النّاس ععاذ بن جدل ،فقا خطيدا بع ه فقال( :أيها النّاس إ ّن هذا
الوجع محة بكم ،ودبوة نديكم ،وعوت الصاحلني قدلكم ،وإ ّن ععاذا يسأل اهلل أن يقسم
آلل ععاذ عنه حظّه) .قال :فطعن ابنه بد الرمحن بن ععاذ ،فمات ،مث قا ف با بّه لنفسه،
أحب أ ّن يل مبا فيك
فطعن يف احته ،فلق أيته ينظر إليها مث يقدّل ظهر ك ّفه ،مث يقول( :عا ّ
شيئًا عن ال نيا).
فلما عات استخلف بلى النّاس بمرو بن العاص ،فقا فينا خطيدا فقال( :أيها
ّ
النّاس؛ إ ّن هذا الوجع إذا وقع؛ فإمنا يشتعل اشتعال النا  ،فتجدّلوا عنه يف اجلدال).
قال :فقا ل له أبو واثلة اهلذيل ( :كذبت واهلل ،لق صحدت سول اهلل صلى اهلل بليه
شر عن محا ي هذا) .قال( :واهلل عا أ ّد بليك عا تقول ،وأمي اهلل ال نقيم
وسلم ،وأنت ّ
بليه) ،مث خرج وخرج النّاس ،فتفرقوا بنه ،ودفعه اهلل عنهم .قال :فدلغ ذلك بمر بن
()2
اخلطاب عن أي بمرو فواهلل ما كرهه.
( )1سدق خترُيه.
( )2واه أمح ـ  .1697 :قــال اهليثمــي ( :واه أمح ـ  ،وشــهر فيــه كــما  ،وشــيخه مل يســم) ،جممــع الزوائ ـ ،
 .316 :2 ،3875وقــال قدــل ذلــك( :شــهر بــن حوشــب فيــه كــما  ،وق ـ وثّقــه غــر واح ـ ) ،جممــع
الزوائ ّ .314 :2 ،أعا عا يحروى يف أ ّن بمر جع بن أيه؛ فقـال فيـه القـرطيب( :إ ّن تلـك امأقـوال الـيت
ححكيــت بنــه يف ن عــه بلــى الرجــوع عــن ســرغ ،وعــن فتيــاه بإباحــة الق ـ و بلــى الوبــاء والف ـرا عنــه ،مل
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وخماصة عا يفقه عن هذه امأحاديث ممّا له صلةٌ بالدحث:
التعرض
 أ ّن الصحابة ضي اهلل بنهم انقسموا يف أيهم إىل فريقني :فريق مل ير ّ
التفرق بنه يف اجلدال وامأودية ،وهم امأكثرون ،فهؤالء أصابتهم
للوباء ،و أى ّ
احلق يف عذهدهم ،ل قّة عا فهموه عن عسألة الق  ،وليس يف أيهم
النجاة ،و ّ
خمالفة لألعر الندوي بع اخلروج عن أ ض الوباء؛ إذ املقصود باخلروح االنتقال عن
انتقال للع وىّ ،أعا اجلدال
عصر إىل عصر ،ممّا ُيصل به اختماط بالناس ،و ٌ
وامأودية فليست أعصا ا.
 أ ّن الصحابة الذين أوا املكث يف الوباء ُيتمل أيهم:
الصرب
 أ ّن الوباء إذا انتشر وأطدق؛ مل ينفع عنه ّ
توق أو حذ  ،وال يدقى إالّ ّ
واالحتساب ،فرأوا أ ّن عا بلغه الوباء عن ذلك القديل ،وهذا الوجه صحيح إذا أطدق
للتحرز عنه جمال فما ب ّ عن استنفاذه ،ولعلّهم مل
الوباء حقيقةّ ،أعا إذا بقي
ّ
يستنفذوه ،ب ليل عا است كه بليهم بمرو بن العاص.
تعرض إليه،
كل حال :أطدق أو مل يطدق؛ ال يحهرب عنه ،بل يح ّ
 أ ّن الوباء بلى ّ
وحتتسب فيه الرمحة والشهادة ،وهذا ليس بس ي .
ح
فاحلجة يف أي عن انتظمت بن ه امأدلّة ،وتوافقت ،وأصاب دقائق
وإذا كان كذلك؛ ّ
املسألة وعـحـ ّـزاهتا ،ال يف الرأي اآلخر.
 فإذا قيل :وأين صلة هذا بتعليق اجلمابات واجلمعات؟ فاجلواب:
الصلة عن جهة اسإثدات :يف بمو التفرق ،وأ ّن اجلمابات واجلمعات عشمولة به،
ّ 
إذ اجلدال وامأودية والشعاب ال تقا فيها اجلمعات ،وععلو أ ّن اجلمعة ال جتب بلى
عفرق ًة عتوزبة هنا
عن كان خا ج املصر ،واجلمابات ّ
تتصو يف تلك احلالة صغرًة ّ
وهناك ،وليس مجابة جاععة.
 الصلة عن جهة النفي :وهي املقصودة أصالة ،أي نفي االست الل بفعل الصحابة
بلى عا زبمه املخالف عن أهنم مل يرتكوا املساج  ،فإعا أن يقال:
=

يصح بنه شيء عن ذلك .وكيف ين بلى هذا النظر القومي ،ويرجع بن هذا املنهج املستقيم ،الذي
ق تطابق بليه العقل والسمع ،واصطحب بليه الرأي والشرع؟!) .القرطيب" ،املفهم".618 :5 ،
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إهنم أقاعوا بليها ،وهم يف ذلك خمطئون ،بلى عا بيناه عن ترجيح أي بمر وبمرو
وامأكثرين بلى أي اآلخرين ،أو حمتسدون لألجر والشهادة نظرا سإطداق الوباء يف
تق يرهم ،بينما ق خيالفون يف تق ير حالة اسإطداق ،وبلى كل حال ليس اسإطداق
حمل الدحث.
عتحققا يف النازلة املعاصرة ّ
التحرز،
التفرق و ّ
أو يقال :إ ّن أي بمر وبمرو وامأكثرين عن الصحابة حمتمل ملطلق ّ
وبموعه يف اجلمابات واجلمعات أظهر عنه يف ب العمو  ،فكيف قلدتم ذلك
وجعلتموه ظاهرا يف التجمع؟
أو يقال :إن امأعر عسكوت بنه ،وإذا كانت املسألة ععلوعة عن وجه ،وعسكوتا
بن بعض عتعلّقاهتا عن وجه؛ حمحل املسكوت بلى املعلو  ،وال حُيمل املعلو بلى
املسكوت .وأوضح سديل هلذا احلمل والتفسر عا قلناه سابقا :إ ّن بمو النص بع
ال خول ،وععقولية العلة ،وحسيّـتها ،واطّرادها ،بناصر ال يفتقر ععها العقل
باملتشرع مأدىن حاجة لتخصيص بعض عشموالت العمو
العادي ،ناهيك
ّ
وعناطات العلّة بال ّذكر ،بل لو و د النص املظنون بنقض العلّة املطّردة احملسوسة؛
وصرف النص املظنون إىل وجه عن وجوه التأويل.
كانت ّ
احلجة يف احملسوس ،ح
أو يقال :إن االحتمال عتساو ،فيسقط به االست الل.

الثاني :التشويش الفقهي في مسألة العدوى واإلصابة بالطاعون ،وفهم القدر والفرار منه.
شراح احل يث عسالك الناس يف الع وى ،والغريب أ ّن عا حكوه عن املسالك
حكى ّ
يؤول يف ععظمه إىل نفي الع وى وإنكا ها حىت مبعناها احلسي ،وعنهم احلافظ ابن حجر يف
يقسم تلك املسالك إىل أ بعة:
الفتح ،إذ ّ
 عسلك عن يرى امأكل عع اجملذو  ،وأ ّن اجتنابه عنسوخ.
 وعسلك عن محل امأعر باجتنابه والفرا عنه بلى االستحداب واالحتياط فقط ،عع
جتويز امأكل ععه.
 وعسلك عن ّجح امأخدا ال الة بلى نفي الع وى وتزييف امأخدا ال الة بلى
بكس ذلك.
 وأخرا :عسلك عن ّدوا ح يث( :ال ب وى) ،إعا لشكهم فيه ،وإعا لثدوت
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بكسه بن هم .وقالوا :امأخدا ال الة بلى االجتناب أكثر خما ج وأكثر طرقا
()1
فاملصر إليها أوىل.
وقال الز قاين يف شرح املوطأ"( :ال ب وى" :أي ال يع ي شيء شيئا ،أي ال يسري،
وال يتجاوز شيء عن املرض إىل غر عن هو به ،يقال :أب ى فمان فمانا عن بلّة به ،وذلك
السحر ،والرع ،
بلى عا يذهب إليه املتطدّدة يف اجلذا  ،والربص ،واجل ي ،واحلصداء ،و ّ
()2
دل بليه ظاهر احل يث) .
وامأعراض الوبائية ،وامأكثر :أ ّن املراد نفي ذلك وإبطاله ،كما ّ
أبطلوا كما املتطدّدة مبا فهموه عن ظاهر احل يث!
نص أهنا :عقا ضلّت فيه
كثر ممّن تكلّم فيها ّ
ّأعا عسألة الق ؛ فـ ـزبـّـاء ذات وبر ،و ٌ
وحترت بقول ،بني عن نفى الق مجلة ،وعن احتج به بلى املعاصي
أفها  ،وزلّت أق ا ّ ،
والتقاب بن امأخذ بامأسداب.
وق ذكر كثر عن بلمائنا املعاصرين أ ّن نزبة اجلرب ،واالتكال بلى الق  ،والعجز بن
شوشت العقل املسلم حلقدة طويلة عن الزعن ،وعن هؤالء امأجماء الشيخ
تفسر احلقائق الكونية؛ ّ
()3
وح ّق له ذلك -يف الع ي عن كتده .
حمم الغزايل  الذي أهـ ّـمته هذه املعضلة - ،ح
وق حكى لسان ال ّ ين بن اخلطيب يف كتابه" :عقنعة السائل بن املرض اهلائل" شيئًا
عن هذا التشويش الذي تسدّب يف عهالك بظمى ،استعجلت بلى النّاس حتوفهم ،فقال:
(ويف هذا الداب وا تكاب اللّجاج فيه ،ألْـحم يف النّاس سيف الطّابون ،وسلّط بليهم عن
بعض املفتني عن ابرتضهم بالفتيا ابرتاض امأزا قة عن اخلوا ج للناس بالسيوف ،فسالت بلى
شدا أقماعهم عن النفوس واملهج عا ال يعلمه إال عن كتب بليهم الفناء بسدده سدحانه)(.)4
( )1أمح ـ ب ــن بل ــي ب ــن حج ــر العس ــقماين" ،ف ــتح الد ــا ي ش ــرح ص ــحيح الدخ ــا ي"( .د.ط ،ب ــروت :دا
املعرفة1379 ،ه).160-159 :10 ،
( )2حممـ بــن بدـ الدــاقي بــن يوســف الز قــاين" ،شــرح الز قــاين بلــى عوطــأ اسإعــا عالــك" .حتقيــق طــه بدـ
الر وف سع ( ،ط ،1القاهرة :عكتدة الثقافة ال ينية.527 :4 ،) 2003 ،
( )3حمم ـ الغ ـزايل" ،ل ــيس ع ــن اسإس ــما "( .د.ط ،الق ــاهرة :دا الش ــروق ،د.ت)147 ،؛ حمم ـ الغـ ـزايل،
"تأعمات يف ال ّ ين واحلياة"( .ط ،4القاهرة :هنضة عصر للطدابة والنشر ،27 ،)2005 ،وغرها.
ّ
( )4حمم بن بد اهلل اخلطيب" ،عقنعة السائل بن املرض اهلائل" .حتقيـق حيـاة قـا ة( ،ط ،1الربـاط :دا
امأعان.74 ،) 2015 ،
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مث قال يف شأن إثدات الع وى بلى عن ينكرها ،بع أن ساق امأدلة بلى إثداهتا:
(وباجلملة فالتصاعم بن عثل هذا االست الل؛ زعارة وتصاقر على اهلل ،واسترخاص لنفوس
المسلمين)(.)1
الثالث :بدائية العلوم الطبية ،وعلم األوبئة على جهة الخصوص ،وقلة وثوق الناس
فيما عند األطباء:
مل يفلح العلم الق مي يف الوصول إىل التفسر الصحيح ملوضوع الطابون والع وى ،شأنه
يف ذلك شأن الكثر عن عسائل العلم اليت مل تكتمل تراكماهتا ،ومل تتهيأ أسداب الوصول إىل
نتائجها ال قيقة كما هتيأت يف هذا العصر .ومل تعرف أسداب الطابون إال ابت اء عن سنة
 ، 1894بلى ي العامل الياباين "كيتاسو" ،مث العامل السوي ي "يرسني" ،أعا قدل ذلك(:)2
 فها هو الطديب ابن سينا يفسر الطابون بأنه( :فساد جوهر اهلواء الذي هو عادة
الروح وع ده).
(فلما نحقلت
 وها هو املؤ خ ابن إياس يفسره حبركة النجو والكواكب؛ إذ يقولّ :
الشمس إىل برج احلمل ظهر الطابون).
 وابن النفيس يربطه بأسداب أ ضية ومساوية :امأ ضية عثل فساد اهلواء ،واملاء
ُّهب
اآلسن ،واجليف الكثرة ،واحلشرات والضفادع ،والسماوية :عثل كثرة الش ح
والرجو يف آخر الصيف ويف اخلريف.
 وابن القيم ينقل بن امأطداء أن سدده :د ديء عائل إىل العفونة والفساد
عستحيل إىل جوهر حمسّي(.)3
اجلن)(.)4
يفسره بالظاهر مما وي عن أنه( :عن وخز أب ائكم عن ّ
 وها هو ح
ابن حجر ّ
كل هذا وغره كثر؛ ي ّل أ ّن أهل امأبصا السابقة مل يكن بن هم عن العلم التجرييب
و ّ
( )1اخلطيب" ،عقنعة السائل بن املرض اهلائل" ،ص.75
ـب وحـ يث املصـطفى صـلى اهلل بليـه وسـلم" .جملـة اجملمـع
( )2انظرّ :
حمم بلي الدا ّ " ،الطابون بـني الط ّ
الفقهي اسإسماعي .185-179 :) 1998( ،11
( )3ابن القيم" ،زاد املعاد".35 :4 ،
( )4ابن حجر" ،فتح الدا ي".181 :10 ،
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التجمع يف املساج وغرها،
الطيب عا يوثق به ،وإذا كان احلال كذلك؛ فإ ّن هروع النّاس إىل ّ
و ّ
التجمع يزي يف ال ّ اء وال ينقصه ،عع عا ذكرناه عن التشويش الفقهي يف
عع جهلهم بأ ّن ّ
عفر له.
السلوك عنهم حيلة عن ال حيلة له ،وعهرب عن ال ّ
عسألة الع وى ،كان هذا ّ
وإذا بذ نا هذه التفسرات عن قِدل العلماء يف تلك العصو  ،وبذ نا هذا السلوك
االجتمابي امل فوع باسإ:ان ،عع اجلهل حبقيقة ال اء وأسداب الوقاية .فما هو العذ اليو ؟!
عا هو العذ والطب احل يث ق كشف الكثر ممّا يتعلّق هبذه امأوبئة املع ية وطرق
وتعرف بلى الكثر عن خصائص هذه الفروسات ،وكيف تنتقل ،وعن أين جتيء
انتقاهلاّ ،
وإىل أين تروح ،وعا هي العواعل املساب ة بلى فتكها بالناس ،وعا هي سدل الوقاية؟!
وأوج ملعظمها لقاحات وأدوية ،وهذا الفروس الذي تع ّذ لقاحه اليو ؛ ليست إالّ
عسألة وقت وجتربة ،حىت يفصحوا بن عضاداته الفابلة.
وأما عدم النقل على أ ّن الجماعات والجمعات تعطلت عبر التاريخ.
الرابعّ :
ت
حجة عن مل يستقرئ ،مث جعل ب االستقراء استقراءً للع  .وق ص ح
فهي ّ
بدحث خفيف يف باب الوباء والطابون وح ه؛ عا يربو بلى أ بعني عؤلّفا لفقهاء املسلمني
تضمنته أسفا أهل
وأطدائهم ،جلُّها عن املخطوط وعا مل يصلنا ومل نطّلع بليه ،ناهيك مبا ّ
اسإسما بلى ع ا أ بعة بشر قرنا عن الزعان ،عا وصلنا عنها ،وعا هو خمطوط مل يطدع ،وعا
فحــق  ،عاذا فيها عن أخدا و وايات ،وقصص وحكايات ،وحجج وآ اء ،وعذاهب وعشا ب،
هل يف أهل الدحث املعاصرين عن استقرأ ذلك حقا ،فينفي أ ّن املساج واجلمع واجلمعات
ق تعطّلت بفعل الوباء؟
كما أ ّن كتب التا يخ تنقل كثراً أ ّن املساج واجلمابات واجلمعات ،حىت احلج،
وبيت اهلل احلرا  ،تعطّلت بأسداب احلروب والفت وامأوبئة وبمو امأزعات ،وليست تلك
الشرع
فالضرو ة والطّدع و ّ
النقول مبعجوز بن سردها وتطويل الدحث هبا ،كمن ظفر مبست ّلّ ،
كلّها تقضي أ ّن وقوع احلرب واهل والرد واالق ـتــتال واهلماك ال اهم ،يستتدع اهلروب
والتخفي والفرا والتوقي ،بق عا ُيفظ اسإنسان حياته ،ليس اعرٌ يف ذلك عفتقرا إىل
الفتوى ،وإمنا إىل الغوث والنج ة.
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الفرع السادس :الطاعون رحمة وشهادة.
التعرض للطابون؛ مأنه محة وشهادة ،فدعي بن
وهذا
َّ
يعرض حبواز ّ
املتمسك إذا كان ّ
قص الشرع ،وعا الْـ ــت ــأعت بليه امأدلة ،عن أ ّن القص  :هو تسلية عصاب املطعون ،وتدشره
إن هو صرب واحتسب بامأجر والرمحة ،كما أ ّن املدطون ،والغريق ،وصاحب اهل  ،واحملروق،
واملرأة متوت يف املخاض ،إىل أكثر عن بشرين عوتة ،كلّها عن الشهادة ،كما قال احلافظ ابن
حجر( :الشهادة ال تنحصر يف القتل ،بل هلا أسداب أخر ،وتلك امأسداب اختلفت
امأحاديث يف ب دها  ...وق اجتمع لنا عن الطرق اجلي ة أكثر عن بشرين خصلة)(.)1
قال النووي( :قال العلماء :وإمنا كانت هذه املوتات شهادة ،بتفضل اهلل تعاىل،
بسدب ش هتا وكثرة أملها)(.)2
وجلي ّبني أ ّن أجر الشهادة يلحق املصاب أخرًة عع الصرب واالحتساب ،ال أنه ُيوز
له التعرض لذلك ب اءة.
قال القرطيب يف املفهم( :أعرنا اهلل بالتحرز عن املخاوف واهللكات ،وباستفراغ الوسع يف
املقصر يف ذلك علو بادة
التوقي عن املكروهات ،واحلذ  ،وجلب املنافع ،ودفع الضر  ،مث ّ
وشربا ،وعنسوب إىل التفريط بقما ومسعا ،وإن زبم أنه املتوّكل بلى اهلل ،املسلّم مأعر اهلل)(.)3
قال ابن تيمية( :وعن أ اد سلوك طريق يستوي فيها احتمال السماعة واهلماك؛ وجب
يكف ،فيكون أبان بلى نفسه ،فما يكون شهي ً ا)(.)4
الكف بن سلوكها ،فإن مل ّ
بليه ّ
الفرع السابع :الترجيح.
يرتجح ل ينا ممّا سقناه عن امأدلة ،وبينّا وجه داللته ،وممّا ناقشنا به حجج املخالفني؛
ّ
اآليت:

( )1ابن حجر" ،فتح الدا ي".44 :6 ،
( )2النووي" ،شرح عسلم".63 :13 ،
( )3القرطيب" ،املفهم".618 :5 ،
( )4أمح بن بد احلليم ابـن تيميـة" ،الفتـاوى الكـربى"( .ط ،1بـروت :دا الكتـب العلميـة،) 1987 ،
.381 :5
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أ .تعليق اجلمعات واجلمابات بسدب انتشا الفروس القاتل ،عن خمال الع وى اليت
التجمع الدشري سددها امأساسي ،جائز ،بل واجب ،حلفظ النفوس عن
يحعترب
ُّ
اهلماك ،وشعرتا اجلمعة واجلمابة  -غم ش ّ ة حرص الشرع بليهما يف امأحوال
العادية-؛ ليستا عق عتني بلى حفظ النفوس وصيانتها عن اهلماك ،بل إ ّن سنن
الشرع جلي واضح يف اسإبفاء عن اجلمعات واجلمابات بأبذا هي أدىن بكثر
عن املهلكة العاعة اليت يسدّدها هذا الفروس .بل نرى أ ّن هذا مما يندغي أن يكون
حمل وفاق وإمجاع ،حيث إ ّن ع ا ك املسألة وعدانيها قطعية ،وال تسع فيها املخالفة
تصو ه وحتقيقه للمناط ،وهذا االختماف يف التصو ُيب
إالّ عن جهة عن اختلف ّ
أن يؤول إىل وفاق بالشو ى واملداحثة اجلمابية.
بّ .أعا إقاعة اجلمابة باسإعا واملؤذن وقيّم املسج فهو حتصيل حاصل ،إذ ال خيلو
املسج عن ذلك كما هو عفرتض ،كما ُي التوصية بإقاعة اجلمابات يف الديوت
بني أفراد العائلة ،وال ُيوز إقاعتها يف الشوا ع والساحات ،ملا تفضي إليه عن
التجمعات اليت تعود بلى أصل املسألة بالنقض واسإبطال.
ّ
جّ .أعا إقاعة اجلمعات حب ّ ها امأدىن ،فننصح أن تقا اجلمعة يف املسج اجلاعع
تصح به اجلمعة عن
بأقل عا ّ
للوالية ،دون عساج امأحياء والدل يات ،وذلك ّ
حىت يتع ّذ
الرخصة ّ
الع د الذي تي ّقنت سماعتهم ،لئماّ يحصا إىل أبلى املراتب يف ّ
تتوىل تنظيم ذلك اجلهة اسإدا ية املسؤولة ،وهي ع يريات الشؤون
أدناها ،بلى أن ّ
ال ينية ،يف ح ود إعكانيات الضدط والتنظيم ،وال يحرتك ذلك الجتهاد الناس ،فإذا
تع ّذ هذا الضدط سقط املطلوب.
د .كما أنه يستحسن نقل اجلمعة برب الدث التلفزي واسإذابي ،بالشكل املعتاد ،لتعم
املوبظة واستفادة الناس عنها.
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.1

.2
.3

.4

نتائح البحث
تصو املسألة ،والوقوف بلى املعطيات العلمية املوثوقة حول طديعة الفروس،
حسن ّ
وطرق انتقاله ،وع ة بيشه وحضانته ،وع ى فتكه بالنّاس؛ ضرو ي لدناء امأحكا
قصر يف ذلك عن الداحثني وقع يف الزغل وامأغماط.
املتعلّقة به ،وعن ّ
التصو ؛ فإ ّن ع ا ك هذه املسألة قطعية ،ليست ممّا يسوغ فيه اتساع
إذا احت
ّ
اخلماف ،بل ممّا يندغي أن يؤول إىل وفاق.
تعليق اجلمعات واجلمابات بسدب الوباء القاتل بالع وى ،واجب ،ملكان حفظ
النفوس عن اهللكة ،وهو عن تق مي الكلي بلى اجلزئي ،وامأصل بلى التكملة ،ود ء
املفس ة بلى جلب املصلحة ،ناهيك ب الالت النصوص عن جهة بموعها املطّرد،
وبلّـتها احلسية ،ناهيك بامأقيسة والتنظرات.
عنتجا ملا ّادبوه عن ال اللة ،وع اخل
متسك به املخالفون للفتوى؛ ً
ليس شيءٌ ممّا ّ
الغلط فيما قالوه:

التصو وحتقيق املناط.
 التقصر يف ّ النظر يف امأدلّة عن جهة ب املعا ضة ،بينما الدحث يف جهة املعا ضة واجلمعواملوازنة.
حمل النّزاع باملختلف فيه.
 -االحتجاج بلى ّ

 التقصر يف االستقراء عع ّادبائه. .5بلى فرض سواغية اخلماف عن حيث النظر؛ فإ ّن قرا ات هيئات الفتوى الرمسية ،يف
افع
تصرفات احلاكم مبقا اسإعاعة ،وذلك عقا ٌ ٌ
هذه النازلة وأعثاهلا؛ هو عن ّ
للخماف ،وعلزٌ يف العمل ،بشروطه املعتربة.
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املصادر واملراجع

القرآن الكرمي.
كتب السنة( :عوطأ عالـك ،صـحيح الدخـا ي ،صـحيح عسـلم ،سـنن أص داود ،سـنن الرتعـذي ،سـنن
النســائي ،ســنن ابــن عاجــه ،عســن أمح ـ  ،صــحيح ابــن حدّــان ،ســنن الديهقــي ،شــعب اسإ:ــان
للديهقـ ــي ،عص ـ ـنّف بد ـ ـ الـ ــرزاق ،عص ـ ـنّف ابـ ــن أص شـ ــيدة ،ععجمـ ــا الط ـ ـرباين الكدـ ــر والص ـ ـغر،
عست ك احلاكم ،عسن الدزا  ،أخدا عكة للفاكهاين ،ابتمال القلوب للخرائطي).
الكشــاف للزيلعــي ،امأحاديــث املختــا ة للضــياء املق ســي،
كتــب التخ ـريج( :خت ـريج أحاديــث ّ
إحت ــاف امله ــرة البـ ــن حج ــر ،نت ــائج امأفكـ ــا الب ــن حج ــر ،خماصـ ــة امأحك ــا للنـ ــووي،
تلخيص املست ك للذهيب ،الدـ املنـر البـن امللقـن ،جممـع الزوائـ للهيثمـي ،خمتصـر سـنن
أص داود للمنذ ي).
الدـ ــاجي ،أبـ ــو الولي ـ ـ سـ ــليمان بـ ــن خلـ ــف" ،املنتقـ ــى شـ ــرح املوطـ ــأ"( .ط ،1القـ ــاهرة :عطدعـ ــة
السعادة1332 ،هـ).
ـب وح ـ يث املص ــطفى ص ــلى اهلل بلي ــه وس ــلم" .جمل ــة
الدــا ّ ّ ،
حمم ـ بل ــي" ،الط ــابون ب ــني الط ـ ّ
اجملمع الفقهي اسإسماعي .) 1998( ،11
ابــن تيميــة ،أمح ـ بــن بد ـ احللــيم" ،السياســة الشــربية يف إصــماح الرابــي والربيــة"( .ط ،1اململكــة
العربية السعودية :وزا ة الشؤون اسإسماعية وامأوقاف وال بوة واسإ شاد1418 ،هـ).
ابــن تيميــة ،أمح ـ بــن بد ـ احللــيم" ،الفتــاوى الكــربى"( .ط ،1بــروت :دا الكتــب العلميــة،
.) 1987
ابــن تيميــة ،أمحـ بــن بدـ احللــيم" ،جممــوع الفتــاوى" .حتقيــق بدـ الــرمحن بــن حممـ بــن قاســم،
(د.ط ،امل ينة املنو ة :جممع امللك فه لطدابة املصحف الشريف.) 1995 ،
اجلزيــري ،بد ـ الــرمحن بــن حمم ـ بــوض" ،الفقــه بلــى املــذاهب امأ بعــة"( .ط ،2بــروت :دا
الكتب العلمية.) 2003 ،
اجلعل ــي ،بثم ــان ب ــن حس ــني" ،سـ ـراج الس ــالك ش ــرح أس ــهل املس ــالك"( .ط ،1ب ــروت :دا
صاد .) 1994 ،
اجلـوي  ،بدـ امللــك بــن بدـ اهلل" ،الغيــاثي" .حتقيــق بد ـ العظــيم ال ـ يب( ،ط ،2عكتدــة إعــا
احلرعني1401 ،هـ).
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ابن حجـر ،أمحـ بـن بلـي العسـقماين" ،بـذل املـابون يف فضـل الطـابون" .حتقيـق أمحـ بصـا
بد القاد الكاتب( ،د.ط ،الرياض :دا العاصمة ،د.ت).
ابن حجر ،أمحـ بـن بلـي العسـقماين" ،فـتح الدـا ي شـرح صـحيح الدخـا ي"( .د.ط ،بـروت:
دا املعرفة1379 ،ه).
احلطّــاب ،أب ــو بد ـ اهلل حمم ـ ب ــن حمم ـ ال ـ ُّـربي " ،عواه ــب اجللي ــل يف ش ــرح خمتص ــر خلي ــل".
(ط ،3دا الفكر.) 1992 ،
اخلطيب الدغ ادي ،أمح بن بلي" ،الفقيه واملتفقه" .حتقيق بادل بن يوسـف الغـرازي( ،ط،2
الرياض :دا ابن اجلوزي1421 ،ه).
اخلطيــب ،حمم ـ بــن بد ـ اهلل" ،عقنعــة الســائل بــن املــرض اهلائــل" .حتقيــق حيــاة قــا ة( ،ط،1
الرباط :دا امأعان.) 2015 ،
الـ ـ دير ،أمحـ ـ " ،الش ــرح الكد ــر بل ــى أق ــرب املس ــالك ،ع ــع حاش ــية ال س ــوقي"( .د.ط ،دا
الفكر ،د.ت).
الز قاين ،حمم بن بد الداقي بن يوسف" ،شرح الز قاين بلى عوطأ اسإعا عالك" .حتقيـق طـه
بد الر وف سع ( ،ط ،1القاهرة :عكتدة الثقافة ال ينية.) 2003 ،
الزكشــي ،حممـ بــن بدـ اهلل بــن هبــاد " ،الدحــر احملــيط يف أصــول الفقــه"( .ط ،1دا الكتــيب،
.) 1994
الس ــدكي ،بدـ ـ الوه ــاب ب ــن تق ــي الـ ـ ّ ين" ،امأش ــداه والنظ ــائر"( .ط ،1ب ــروت :دا الكت ــب
العلمية.) 1991 ،
الشـاطيب ،إبـراهيم بـن عوسـى" ،املوافقــات" .حتقيـق بدـ اهلل د از( ،د.ط ،بـروت :دا املعرفــة،
د.ت).
الشــنقيطي ،حممـ امأعــني بــن حممـ املختــا " ،عــذكرة يف أصــول الفقــه"( .ط ،5امل ينــة املنــو ة:
عكتدة العلو واحلكم.) 2001 ،
ابن باشو  ،حمم الطاهر" ،كشف املغطّى عن املعاين وامألفاظ الواقعة يف املوطـأ" .حتقيـق طـه
بن بلي بوسريج( ،ط ،1القاهرة :دا السما .) 2006 ،
الســما  ،ب ّـز الـ ّ ين بدـ العزيـز" ،قوابـ امأحكــا يف عصـاحل امأنـا " .حتقيــق طـه بدـ
ابـن بدـ ّ
الر وف سع ( ،د.ط ،القاهرة :عكتدة الكلّيات امأزهرية.) 1991 ،
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بيــاض بــن عوســى اليحصــيب" ،إكمــال املعل ــم بفوائ ـ عســلم" .حتقيــق ُي ــو إمسابي ــل( ،ط،1
املنصو ة :دا الوفاء.) 1998 ،
ـأعمات يف ال ـ ّ ين واحلي ــاة"( .ط ،4القــاهرة :هنضــة عص ــر للطدابــة والنش ــر،
الغ ـزايل ،حمم ـ " ،تـ ّ
.)2005
الغزايل ،حمم " ،ليس عن اسإسما "( .د.ط ،القاهرة :دا الشروق ،د.ت).
الق ـ ـرايف ،أمح ـ ـ ب ــن إد ي ــس" ،اسإحك ــا يف متيي ــز الفت ــاوى ب ــن امأحك ــا وتص ــرفات القاض ــي
واسإع ــا " .حتقي ــق بدـ ـ الفت ــاح أب ــو غـ ـ ة (ط ،1حل ــب :عكت ــب املطدوب ــات اسإس ــماعية،
.) 1995
القـرايف ،أمحـ بــن إد يــس" ،الــذخرة" .حتقيــق حممـ حجــي ،وســعي أبـراب ،وحممـ بــو خدــزة،
(ط ،1بروت :دا الغرب اسإسماعي.) 1994 ،
القرايف ،أمح بن إد يس" ،أنوا الربوق يف أنواء الفروق"( .د.ط ،بامل الكتب ،د.ت).
القــرطيب ،أبــو العدــاس أمح ـ بــن بمــر" ،املفهــم ملــا أشــكل عــن تلخــيص كتــاب عســلم" .حتقيــق
حمي ــي ال ـ ين دي ــب عس ــتو وآخ ــرون( ،ط ،1ب ــروت :دا اب ــن كث ــر ،دا الكل ــم الطي ــب،
.) 1996
الق ــرطيب ،أب ــو بدـ ـ اهلل حممـ ـ ب ــن أمحـ ـ " ،اجل ــاعع مأحك ــا الق ــرآن" .حتقي ــق أمحـ ـ ال ــربدوين،
وإبراهيم أطفيش( ،ط ،2القاهرة :دا الكتب املصرية.) 1964 ،
اب ــن ق ــيم اجلوزي ــة ،حممـ ـ ب ــن أص بك ــر" ،زاد املع ــاد يف هـ ـ ي خ ــر العد ــاد"( .ط ،27ب ــروت:
عؤسسة الرسالة ،الكويت :عكتدة املنا اسإسماعية.) 1994 ،
النوويُ ،يو بـن شـرف "اجملمـوع شـرح املهـ ّذب" ،عـع تكملـة السـدكي واملطيعـي"( .د.ط ،دا
الفكر ،د.ت).
احلج ــاج"( .ط ،2ب ــروت :دا
الن ــوويُ ،ي ــو ب ــن ش ــرف" ،املنه ــاج ش ــرح ص ــحيح عس ــلم ب ــن ّ
إحياء الرتاث العرص1392 ،ه).
أبو يعلى القاضي ،حمم بن احلسني" ،العـ ّ ة يف أصـول الفقـه" .حتقيـق أمحـ بـن بلـي بـن سـر
املداكي( ،ط ،2ب ون ناشر.) 1990 ،
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses.

- 116 -

 – الجزء األول193 مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

Bibliography
The Noble Quran.
Sources of the Sunnah (Muwatta Malik, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim,
Sunan Abi Dawood, Sunan Al-Tirmidhi, Musnad Ahmad, Sahih Ibn
Hibban, Sunan Al-Bayhaqi, Muˊjam Al-Tabarani).
Sources of takhryj: (takhryj ahadith al-kashaf, al-zayleii. al'ahadith
almukhtarat, al-diya' al-maqdisi. ithaf almahrat, ibn hajar. natayij
al'afkar, ibn hajar. khulasat al'ahkam, al-nawawi. talkhis almustadrak,
al-dahabi. albadr almunir, ibn al-molaqin. majmae alzawayid, alhaythami. mukhtasar sunan abi dawud, al-mundhiri).
Al-Baji, Abu Al-Walid Suleiman bin Khalaf. "Al-Muntakta Sharh AlMuwatta". (1st edition. Cairo: matbaeat alsaeada, 1332 AH).
Al-Bārr, Muhammad Ali, "Al-Ṭāˊoun baina Al-Ṭib wa Hadith Al-Mustafā
salla Allahu alaihi wa sallam". Journal of Islamic Jurisprudence
Academy (in arabic) 11, (1998).
Ibn Taymiyyah, Ahmad bin Abd Al-Halim, "Al-Siyasat Al-Sharˊiyyah fee
Islāh Al-Rāˊee wa Al-Raˊiyyah". (1st edition, Saudi Arabia: ministry of
Islamic affairs, Daˊwa and guidance, 1418 AH).
Ibn Taymiyyah, Ahmad bin Abd al-Halim, "Al-Fatāwā Al-Kubrā". (1st
edition, Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1987).
Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn Abd al-Halim, "Majmouˊ Al-Fatāwā".
Investigated by Abd al-Rahman bin Muhammad bin Qasim (Medina:
King Fahd complex for printing the noble Quran, 1995).
Al-Jaˊli, Othman bin Hussain, "Siraj Al-Sālik Sharh Ashal Al-Masālik". (1st
edition, Beirut: Dār Sadir, 1994).
Al-Juwayni, Abdul-Malik bin Abdullah, "Al-Ghayathi". Investigated by
Abd Al-Azim Al-Deeb, (2nd edition, Maktabat Imam Al-Haramain,
1401 AH).
Ibn Hajar, Ahmad bin Ali Al-Asqalani, "Bazl Al-Māˊoun fee Fadal AlṬāˊoun". Investigated by Ahmad Essam Abdel-Qadir Al-Katib,
(Riyadh: Dār Al-Asima).
Ibn Hajar, Ahmad bin Ali Al-Asqalani, “Fath Al-Bari Sharh Sahih AlBukhari”. (Beirut: Dār Al-Māˊrefa, 1379 AH).
Al-Hattab, Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad Al-Ruˊaini, "Mawahib
Al-Jalil fee Sharh Mukhtasar Khalil". (3rd edition, Dār Al-Fikr, 1992).
Al-Khatib Al-Baghdadi, Ahmad bin Ali, "Al-Faqih wa Al-Mutafaqih".
Investigated by Adel bin Yusef Al-Gharazi, (2nd edition, Riyadh: Dār
Ibn Al-Jawzi, 1421 AH).
Al-Khatib, Mohammed bin Abdullah, "Mqanieat alsāyil ean almarad alhayil".
Investigated by Hayat Qara, (1st edition, Rabat: Dār Al-Aman, 2015).
Al-Dār Deer, Ahmad. "Al-Sharh Al-Kabir ˊalā 'Aqrab Al-Masalik, maˊa
Hāashiyat Al-Dasuqi". (Dār Al Fikr).
Al-Zurqani, Muhammad ibn Abd al-Bāqi ibn Yusuf. “Sharh Al-Zurqania
ˊalā Muwaṭṭa Al-Imam Malik". Investigated by: Taha Abdel-Raouf Sād
(1st edition, Cairo: Maktabat Al-Thaqafat Al-Deeniya, 2003).

- 117 -

 مـحمد هندو. د،(COVID-19) حكم تعليق الجمعات والجماعات بسبب وباء كورونا
Al-Zarkashi, Muhammad bin Abdullah bin Bahadur. "Al-Bahr Al-Muhit fee
Ousoul Al-Fiqh". (1st edition, Dār Al-Kutubi, 1994).
Al-Shatibi, Ibrahim bin Musa, "Al-Muafaqāt". Investigated by: Abdullah
Diraz, (Beirut: Dār Al-Maˊrefa).
Al-Shinqeeti, Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar.
"Mudhakirat fee Ousoul Al-Fiqh". (5th edition, Medina: Maktabat AlOuloum wa Al-Hikam, 2001).
Ibn Ashour, Muhammad Al-Tahir, "Kashf Al-Mughattā min Al-Maˊāni wa
Al-Alfāz Al-Wāqiyāt fee Al-Muwaṭṭa". Investigated by Taha bin Ali
Busraig (1st edition, Cairo: Dār Al Salam, 2006).
Ibn Abd Al-Salam, Izz Al-Din Abd Al-Aziz, "Qawāˊid Al-Ahkām fee
Maṣālih Al-Anām". Investigated by Taha Abdel-Raouf Saˊd (Cairo:
Maktabat Al-Kulliyāt Al-Azhariyah, 1991).
Iyadh bin Musa Al-Yahsubi, "'Ikmāl Al-Muˊalim be Fawā’id Muslim".
Investigated by Yahya Ismail, (1st edition, Mansoura: Dār Al-Wafa, 1998).
Al-Ghazali, Muhammad, "Ta’mmulāt fee Al-Deen wa Al-Hayāt".. (4th
edition, Cairo: Nahdat Misr, 2005).
Al-Ghazali, Muhammad, "Laisa min Al-Islam". (Cairo: Dār Al-Shorouk).
Al-Qarafi, Ahmad bin Idris, "Al-Ihkām fee Tamyiz Al-Fatāwā ˊan AlAhkām wa Tasarufāt Al-Qādi wa Al-Imam". Investigated by Abd AlFattāh Abu Ghada (1st edition, Aleppo: Maktab Al-Matbuˊat AlIslamiyyah, 1995).
Al-Qarafi, Ahmad bin Idris, "Al-Dhakhira". Investigated by Muhammad
Hajji, Saˊeed Aˊrab, and Muhammad Bu Khabzah (1st edition, Beirut:
Dār Al-Gharb Al-Islami, 1994).
Al-Qarafi, Ahmad bin Idris, "Anwār Al-Burouq fee Anwāˊ Al-Furouq".
(Alam Al-Kutub).
Al-Qurtubi, Abu Al-Abbas Ahmad bin Omar, "Al-Mufhim limā Ashkala min
Talkhis Kitab Muslim". Investigated by Muhyi Al-Din Dib Mesto and et
el, (1st edition, Beirut: Dār Ibn Katheer, Dār Al-Kalam Al-Tayyib, 1996).
Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad, "Al-Jamiˊ li Ahkām AlQuran". Investigated by Ahmad al-Bardouni and Ibrahim Atfish, (2nd
edition, Cairo: Dār al-Kitab al-Masriya, 1964).
Ibn Qayyim Al-Jawziyya, Muhammad ibn Abibakr, "Zād Al-Maˊād fee
Hadyi Khair Al-ˊIbād". (27th ed, Beirut: Muassat Al-Resāla, Kuwait:
Maktabat Al-Manār Al-Islamiyyah, 1994).
Al-Nawawi, Yahya Bin Sharaf. “Al-Majmouˊ 'Sharh Al-Muhadhhab”. maˊa
Takmilat Al-Subki wa Al-Muṭaiˊi". (Dār Al-Fikr).
Al-Nawawi, Yahya bin Sharaf, "Al-Minhaj Sharh Ṣahih Muslim bin AlHajjaj". (2nd edition, Beirut: Dār ihya' Al-Turath Al-Arabi, 1392 AH).
Abu Ya`la Al-Qadi, Muhammad ibn al-Husain, "Al-ˊOuddat fee Ousoul AlFiqh". Investigated by Ahmad bin Ali bin Sir Al-Mubaraki, (2nd
edition, without a publisher, 1990).
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

- 118 -

No.

1)

2)

3)

4)

The contents of this issue
Researches
Criminal Responsibility Arising from Aransmitting The New
Coronavirus Pandemic (COVID-19) Infection
(Jurisprudence "Fiqh" Study)
Dr. Hamuod bin Muhsin Al-D‘jani
The Ruling of Suspending the Fridays and Congregational
Prayers due to the Corona Epidemic (COVID-19)
Dr. Muhammad Hendou
The Meaning Dimensions in Directing the Qirā’āt (Quranic
Readings)
(the Third, Second and First Person Pronoun As a Case Study)

Prof. Ahmad Bin Muhammad Alqudah
Prof. Almothanna Abdulfattah Mahmoud
Interpreting the Mutawaatir (Overwhelmingly Reported)
Recitations [of the Qur'an] with the Anomalous Recitations
In "Al-Hujjah" by Abu Ali Al-Faarisi - Collection and Study

The
page

9

63

119

167

Dr. Muhammad bin Mahfouz bin Muhammad Ameen Ash-Shinqeeti
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Anomalous [Quranic] Recitations that were Cited by Imam
Abu Ishaq Ash-Shaatibi in His Commentary on Alfiyyah Ibn
Maalik - Collection and Study
Dr. Khidir Muhammad Taqiuddeen bin Mayabai
Views of the Interpretation Scholars about the Nature of
Distortion of the People of the Scripture - A Comparative Study

Dr. Khaalid bin Musa bin Gurmullaah Al-Hassani Az-Zahraani
Wrong Conceptions about the Meanings of Surat Al-Faatiha
An Applied Study (Problem and Solution)
Dr. Fahad bin Saalim Raafi‘ Al-Gaamidi
The Attention Given to Al-Muhmaluun (the Unspecified)
Narrators in the Program of the Custodian of the Two Holy
Mosques for the Prophetic Sunnah
Prof. Omar bin Ibrahim Saif
The Men of ‘Abdul Qais Delegation Who Came to Prophet
(Peace and blessing upon him)
"A Study in the History of the Prophet’s Biography"
Prof. Yahya Abdullah Al-Bakri Al-Shehri
allegation on Imam Bukhari’s act in his Book Al-Sahih
Implying Contrary to What is Intended
Dr. Mohammed Abdul Kareem Al hinbraji
The sayings of the scholars regarding separating the three
(rak`ats) from the Witr and combining them
And studying the Hadiths that mention the combination
Dr. Abdullah bin Ghali Al-Sahli

225

273
325

379

429

515

561

Publication Rules at the Journal

((

 The research should be new and must not have been published before.
 It should be characterized by originality, novelty, innovation, and addition
to knowledge.
 It should not be excerpted from a previous published works of the
researcher.
 It should comply with the standard academic research rules and its
methodology.
 The paper must not exceed (12,000) words and must not exceed (70) pages.
 The researcher is obliged to review his research and make sure it is free from
linguistic and typographical errors.
 In case the research publication is approved, the journal shall assume all
copyrights, and it may re-publish it in paper or electronic form, and it has
the right to include it in local and international databases - with or without a
fee - without the researcher's permission.
 The researcher does not have the right to republish his research that has
been accepted for publication in the journal - in any of the publishing
platforms - except with written permission from the editor-in-chief of the
journal.
 The journal’s approved reference style is “Chicago”.
 The research should be in one file, and it should include:
- A title page that includes the researcher's data in Arabic and English.
- An abstract in Arabic and English.
- An Introduction which must include literature review and the scientific
addition in the research.
- Body of the research.
- A conclusion that includes the research findings and recommendations.
- Bibliography in Arabic.
- Romanization of the Arabic bibliography in Latin alphabet on a separate
list.
- Necessary appendices (if any).
• The researcher should send the following attachments to the journal:
The research in WORD and PDF format, the undertaking form, a brief CV,
and a request letter for publication addressed to the Editor-in-chief

() These general rules are explained in detail on the journal's website:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html

The Editorial Board

Prof. Dr. Omar bin Ibrahim Saif

(Editor-in-Chief)
Professor of Hadith Sciences at Islamic
University

Prof. Dr. Abdul ‘Azeez bin Julaidaan AzZufairi

Professor of Aqidah at Islamic University
(Managing Editor)

Prof. Dr. Baasim bin Hamdi As-Seyyid
Professor of Qiraa‘aat at Islamic
University
Prof. Dr. ‘Abdul ‘Azeez bin Saalih Al‘Ubayd

Professor of Tafseer and Sciences of
Qur‘aan at Islamic University

Prof. Dr. ‘Awaad bin Husain Al-Khalaf
Professor of Hadith at Shatjah University in
United Arab Emirates
Prof. Dr. Ahmad bin Muhammad ArRufā‘ī

Professor of Jurisprudence at Islamic
University
Prof. Dr. Ahmad bin Baakir Al-Baakiri

Professor of Principles of
Jurisprudence at Islamic University
Formally
Dr. ‘Umar bin Muslih Al-Husaini

Associate Professor of Fiqh-usSunnah at Islamic University

***

Editorial Secretary: Dr. Khalid bin Sa’d AlGhamidi
Publishing Department: Omar bin Hasan
al-Abdali

The Consulting Board

Prof.Dr. Sa’d bin Turki Al-Khathlan

A former member of the high scholars

His Highness Prince Dr. Sa’oud bin
Salman bin Muhammad A’la
Sa’oud

Associate Professor of Aqidah at King
Sa’oud University

His Excellency Prof. Dr. Yusuff
bin Muhammad bin Sa’eed

Vice minister of Islamic affairs

Prof. Dr. A’yaad bin Naami As-Salami

The editor –in- chief of Islamic
Research’s Journal

Prof.Dr. Abdul Hadi bin Abdillah
Hamitu

A Professor of higher education in Morocco

Prof.Dr. Musa’id bin Suleiman AtTayyarr
Professor of Quranic Interpretation at King Saud’s
University

Prof. Dr. Ghanim Qadouri AlHamad

Professor at the college of education at
Tikrit University

Prof. Dr. Mubarak bin Yusuf Al-Hajiri

former Chancellor of the college of sharia
at Kuwait University
Prof. Dr. Zain Al-A’bideen bilaa Furaij

A Professor of higher education at
University of Hassan II

Prof. Dr. Falih Muhammad AsShageer

A Professor of Hadith at Imam bin Saud Islamic
University
Prof. Dr. Hamad bin Abdil Muhsin AtTuwaijiri

A Professor of Aqeedah at Imam
Muhammad bin Saud Islamic University

Paper version
Filed at the King Fahd National Library No. 8736/1439
and the date of 17/09/1439 AH
International serial number of periodicals (ISSN) 78981658

Online version
Filed at the King Fahd National Library No.
8738/1439 and the date of 17/09/1439 AH
International Serial Number of Periodicals (ISSN)
7901-1658

the journal’s website
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
The papers are sent with the name of the Editor in – Chief of the Journal to this E-mail address
es.journalils@iu.edu.sa
(The views expressed in the published papers reflect
the views of the researchers only, and do not
necessarily reflect the opinion of the journal)



