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ملخص البحث
هذا البحث يتناول موضوع :أثر املقاصد الشرعية على األحكام املستجدة يف الصالة يف ظل جائحة كوروان وهو
تلبية ملقتضيات الواقع كأساس من األسس املهمة بسبب هذه اجلائحة اليت عمت كل األرض وأتثريها على حياة
الناس اخلاصة والعامة ،ويهدف البحث إىل تعريف املقاصد الشرعية والعبادة كما يهدف إىل أحكام تعليق إغالق
املساجد ،واألحكام املستجدة يف صالة اجلمعة واجلماعة وترجيح األحكام وأسباب الرتجيح كما خلص الباحث أن
للمقاصد الشرعية دور يف تكييف األحكام املستجدة يف الصالة يف ظل جائحة كوروان وترجيح هذه األحكام بناءً
على املقاصد الشرعية ،وكذلك أن حكم تعليق إغالق املساجد حيقق مقصد من مقاصد الشريعة العظيمة أال وهو
احلفاظ على األنفس ومحايتها ووقايتها من املخاطر ،وتبيني إقامة صالة اجلمعة واجلماعة يف البيوت عوضاً عن
املساجد يف ظل جائحة كوروان  ،وعمالً ابلقاعدة الفقهية(،إذا ضاق األمر اتسع)،وقاعدة (ال ضرر وال ضرار) واختذ
الباحث املنهج الوصفي التحليلي.

الكلمات املفتاحية :املقاصد الشرعية ،األحكام املستجدة ،العبادة ،كوروان.
Abstract:
This research deals with the topic: The effect of Islamic law objectives on the
renewal rulings in prayer in light of the Corona pandemic, which is a response to
reality as one of the important foundations due to this pandemic that has spread
across the globe and its impact on people's private and public lives, The research
aims to define Islamic law objectives and worship, it also aims to suspend the closure
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of mosques, and the new provisions in Friday and congregational prayers, the
weighting of judgments and the reasons for weighting the researcher also concluded
that the Islamic law objectives have a role in adapting the new rulings during prayer
in light of the Corona pandemic and the weighting of these provisions on the basis
of the objectives of Islamic law, And also, The ruling on suspending the closure of
mosques achieves one of the great objectives of Islamic law which is to protect and
protect the souls and protect them from dangers, and indicating that Friday and group
prayers will be held in homes instead of mosques in light of the Corona pandemic,
and according to the jurisprudential rule, (If the matter becomes narrow), And the
rule (no harm or harm) and the researcher adopted the descriptive analytical
approach.
Key words: Islamic law purposes, new rulings, worship, Corona.

:املقدمة
احلمد هلل الذي خلق اإلنسان وهداه إىل سواء السبيل وأابن له احلق واضحا ابلدليل وأصلي وأسلم على من جعله على
.الشرع أميناً سيدان حممد له أفضل الصالة وأمت التسليم وبعد
 وهذه الغاية هي عبادة هللا يف هذا الكوكب األرضي ومن أجل ذلك بعث هللا األنبياء،ال شك أن اإلنسان خلق لغاية
( َوَما َج َع َل:واإلسالم دين يسر ورمحة للبشرية قال تعاىل،وأقام السماوات واألرض،واملرسلني
)1(
ِ
ِ ِ
،) واإلسالم يتصف ابلشمولية والكمال2()ني
َ َ( َوَمآ أ َْر َسلْ َٰن: وقال تعاىل، ) َعلَْي ُك ْم ِيف ال ِّدي ِن ِم ْن َحَرج
َ ك إِاال َر ْمحَةً لِّلْ ََٰعلَم

 ولقد، والصالة من الفرائض اليت شرعها هللا على املسلم مخس مرات يف اليوم ليقوم هبا،وصالحيته لكل زمان ومكان

 رافقها حالة استثنائية تتمثل يف إغالق املساجد مؤقتاً وأحكام،19 طرأ على الناس يف هذا العصر جائحة كوروانكوفيد
 فيما خيص األحكام املستجدة يف، وقد اثرخالف بني علماء املسلمني املعاصرين يف فتاواهم،مستجدة يف الصالة
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الصالة ،يستدعي موقفاً أصولياً وحبثاً علمياً يستند إىل الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة يقول ابن القيم :فإن الشريعة
مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد ،وهي عدل كلها ورمحة كلها ،ومصاحل كلها وحكمة كلها
فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور وعن الرمحة إىل ضدها وعن املصلحة إىل املفسدة ،وعن احلكمة إىل العبث
فليست من الشريعة ،وإن أدخلت فيها ابلتأويل ،فالشريعة عدل هللا بني عباده ورمحته بني خلقه وظله يف أرضه وحكمته
الدالة عليه(،)3ولبيان أمهية التأصيل العلمي الفقهي يف هذه املسأله وغريها يقول ابن عبد الرب((،)4من جهل األصل مل
أبد) ،وقال ِّإّيس بن معاوية )5(:إن احلكم الشرعي إذا بين على عِوج مل يكد يعتدل،وهلذا جاء هذا البحث،
يُصب الفرع ً
وهللا ويل التوفيق:
مشكلة البحث.
حنن يف زمن تكاثرت فيه نزعات الظهور وجترأت فيه أقالم الضعفاء وتعالت فيه ألسنة البسطاء وانتشرت قنوات التواصل
اإلجتماعي يف بيان األحكام الشرعية مبجرد حفظ آية أو حديث يف مسألة ما ،فهناك خلل يف تكييف املسائل املستجدة
وتشخيصها وطريقة بناء احلكم عليهاوضبطها ،فتأصيل املسائل املستجدة إبرجاعها إىل األصول املستندة إيل القرآن
والسنة وأثر املقاصد الشرعية عليهاهومفتاح الوصول إىل الصواب،ففيها احلكم بصريح النصوص أوبداللة اللفظ أو بعموم
معىن يقاس عليه نظائره ،واملشكلة البحثية اليت حياول الباحث أتصيل احلكم الشرعي فيهاوأتطريه هي أثراملقاصد الشرعية
على األحكام املستجدة يف الصالة يف ظل جائحة كوروان ،وهناك فتاوى صدرت من أهل العلم واإلفتاء والرأي يف
خمتلف األقطار بشأن هذه األحكام،وبعد التحري والبحث مل أقف على دراسة أتصيلية حبثية ألن املوضوع مستجد،فيبدو
للناظرضرورة الكتابة يف هذا اجملال والبحث فيه وهللا املوفق،وقدخلص الباحث إيل تسا ؤالت وهي كاآليت:
ِ
ِ
الزْرعِ اي ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،الناشر :دار اجليل -
حر ْيز ُّ
اين ُحمَ ام ُد بْ ْن أَِِب بَك ِر بْ ْن أَيُّ َ
س الد َ
وب بْ ِن َس ْعد بْ ِن َ
 -3ابن القيم ،هو أبُو َعْبد هللا ََشْ ُ
بريوت1973 ،م ،ج /3ص3
 ،ج /3ص-4 ()http//www.alsunnah.co439ابن عبد الرب:يوسف بن عبد هللا النمري ابن عبد الرب،هوجامع بيان العلم ،وفضله
ابن عبد الرب ،جامع بيان العلم وفضله2( ،ج/ص .11403
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س 1ما معىن املقاصد الشرعية ،ومالعبادة وأثر املقاصد الشرعية على األحكام املستجدة يف الصالة يف ظل جائحة
كوروان؟
س 2ما األحكام املستجدة يف تعليق إغالق املساجد يف ظل جائحة كوروان؟
س 3ما أبرز األحكام املستجدة يف صالة اجلمعة واجلماعة وتباعد الصفوف يف ظل جائحة كوروان؟
أهداف البحث:
البد لكل دراسة من أهداف يسعى الباحث إىل حتقيقها وهي كاآليت:
س -1أن يُ ِِّ
عرف املقاصد الشرعية والعبادة وأثر املقاصد الشرعية على األحكام املستجدة يف الصالة يف ظل جائحة
كوروان.
س 2إيضاح األحكام املستجدة يف تعليق إغالق املساجد يف ظل جائحة كوروان.
س -3بيان وإبراز األحكام املستجدة يف صالة اجلمعة واجلماعة وتباعد الصفوف يف ظل جائحة كوروان.
فائدة البحث:
عمت أرجاء األرض ولفتت إليها أنظار األمم؛ لشدة األحوال املرافقة هلا
ترجع أمهية هذا البحث إىل وقوع جائحة ِّ

وكان هلا أتثريكبري على احلياة العامة ومنها العبادية وترجع أمهية هذا البحث لآليت.

-1معرفة أتثري املقاصد الشرعية على تكييف األحكام املستجدة يف الصالة يف ظل جائحة كو روان.
 -2معرفة األحكام املستجدة يف تعليق إغالق املساجد يف ظل جائحة كوروان.
 -3تبيني األحكام املستجدة يف صالة اجلمعة واجلماعة يف البيوت يف ظل جائحة كوروان.
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منهجية البحث:
سيسلك الباحث املنهج الوصفي التحليلي:
املنهج الوصفي :بعرض املادة العلمية عن طريق وصف موضوع البحث ومسائله بعد تنسيقها والربط بني أفكارها،ومجع املعلومات ،وذلك ابإلطالع على املصادر واملراجع القدمية واحلديثة وخاصة ماخيص األحكام املستجدة يف الصالة
يف ظل جائحة كوروان وأثر املقاصد الشرعية وكذلك املقاالت احملكمة واملنشورة ،واملواقع العلمية واملراكز البحثية وفتاوى
اجملامع الفقهية ،ومراكز الفتوى ،واجملالت العلمية ،والصحف ،واملقاالت املنشورة على شبكة اإلنرتنت ،والفتاوى
املعاصرة:
املنهج التحليلي :حيث يقوم الباحث ابستخراج أهم املقاصد الشرعية املتعلقة يف األحكام املستجدة يف الصالة يفظل جائحة كوروان ،وأثر هذه املقاصد على هذه األحكام املستجدة وآراء الفقاء املعاصرين والرتجيح وفق املقاصد
الشرعية وسبب الرتجيح.
الدراسات السابقة:-1فتاوى العلماء حول فريوس كورون ( ،)6مجع الباحث فتاوى علماء اإلسالم املعاصرين يف مجيع العامل كما هي دون
أي تعديل سواء يف مراكز الفتوى ،أو اجملامع الفقهية ،أو املواقع اإللكرتونية يف الفتاوى املعاصرة يف االحكام املستجدة
يف العبادة ،سواء كانت هذه الفتاوى يف الصالة أو الزكاه أو الصوم أو احلج يف ظل جائحة كوروان ،لكن نقل ومل يصغها
يف قالب واحد ،ومل يستدرك أثر املقاصد علي هذه الفتاوى وهو ماسيتحدث عنه الباحث يف أثر املقاصد الشرعية على
األحكام املستجدة يف الصالة.

-أ –د مسعود صربي  ،دار البشري الطبعة األويل 1441ه -

2020م6.
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-2األحكام الشرعية املتعلقة بفريوس كورون ،)7(:ركز فيه الباحث عن مرض كوروان ،وكيفية الوقاية منه وبعض
األحكام الشرعية املتعلقة بكوروان وواجبات البيت واألسرة حنو هذا الفريوس ،لكنه مل يتطرق إىل توضيح أثر املقاصد
الشرعية على تكييف األحكام املستجدة يف الصالة يف ظل جائحة كوروان ،وهذا ماسيقوم به الباحث بعون هللا تعاىل.
-3قاعدة سد الذرائع وتطبيقاهتا على األوبئة املعاصرة؛ (( ،)8جائحة كورون كوفيد  )19منوذجاً)
ويتحدث الباحث عن تطبيقات قاعدة سد الذرائع على األوبئة املعاصرة جائحة كوروان ،من منع التجمعات والتنقالت،
وإغالق املدارس واجلامعات ،وإغالق املساجد مؤقتا وجتنب األماكن املوبوءة ،ووضح فيه بعض القواعد الفقهية اليت
يستعان هبا على االحكام املستجدة يف يف الصالة ومل يتطرق إىل دور املقاصد الشرعية يف تنزيل األحكام املستجدة يف
الصالة ،وهو ماسيقوم به الباحث بتوفيق هللا وسداده.
املبحث األول :تعريف املقاصد والعبادة وأثر املقاصد الشرعية.
أوال :تعريف املقصد لغة :وقد ذكر أهل اللغة أن هذا األصل أييت ملعان:

()9

املعىن األول :استقامة الطريق .قصد يقصد قصدا ،فهو قاصد .وقوله تعاىل{ :وعلَى اِ
ص ُد ال اسبِ ِيل ومنها جائر}
ََ
اَّلل قَ ْ
( )10؛ أَي على هللا تبيني الطريق املستقيم والدعاء إليه ابحلجج والرباهني الواضحة ،ومنها جائر أي ومنها طريق غري
 د –أكرم كساب قدم له العالمة حممد احلسن ابن الددو الشنقيطي ،األحكام الشرعية املتعلقة بفيوس كوروان ،اتريخ -حممد عبد الرمحن حممد الصمادي ،اجمللة اإللكرتونية متعددة التخصصات العد الرابع والعشرون ،شهر(2020 )5م.

2020/4/19م7
8

 -9الفراهيدي :أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم البصري( ،العني) ،حتقيق :مهدي املخزومي ،إبراهيم السامرائي ،الناشر :دار الكتب
،الطبعة األوىل،سنة النشر ،2003 – 1424 :العلمية  ،ج/3ص ، 393ابن فارس( :معجم مقاييس اللغة) ،ج95/5ص .ابن دريد :أبوبكر حممدبن
احلسن( ،مجهرة اللغة) ،حتقيق :رمزي منري بعلبكي ،دار العلم للماليني الطبعة األوىل ،سنة النشر 1987م ،ج/2ص  ،656الرازي :حممد بن أِب بكر بن
عبد القادر الرازي (خمتار الصحاح) ،الناشر :مكتبة لبنان (د-ط)(دت)،ج224 ،2ص ؟ الراغب األصفهاين( ،مفردات ألفاظ القرآن) ،حتقيق :صفوان
عدانن داوودي (دار القلم الدار الشامية 1430 ،ه2009 ،م) ،ص ،672ابن األثري( :النهاية يف غريب احلديث واألثر) ،ج/4ص .534وابن منظور:
(لسان العرب) ،ج/3ص .353
 - 10سورة النحل اآلية.9 :
6
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قاصد .وطريق قاصد :سهل مستقيم .وسفر قاصد :سهل قريب .ويف التنزيل العزيز{:لَو كا َن عرضاً قَ ِريباً وس َفراً ِ
قاصداً
ََ
ْ
ََ

وك}(. )11
التابَعُ َ

قصدا)(.)12
املعىن الثاين :اإلعتماد واإلعتزام وطلب الشيء وإثباته تقول( :قصدت الشيء ،وله ،وإليه ً

املعىن الثالث :إتيان الشيء .تقول :قصدته وقصدت له وقصدت إليه مبعىن .وقد قصدت قصادة؛ ومن هذا :أقصده
السهم إذا أصابه ف ُقتل مكانه ،وكأنه قيل له ذلك :ألنه مل َحيد عنه ،وأقصدت الرجل :إذا طعنته أو رميته بسهم فلم
الس ِ
بيل}( ،)13أي :تقومي طريق اهلدى وإيضاحه،
خخت ِطئ َمقاتِله ،فهو مقصد .وعلى هذا املعىن قوله
تعاىل{:و َعلى هللاِ قَ ُ
َ
صد ً
ليقصد الوجه الذي يؤمه السالك ،ال يعدل عنه.)14(،
املعىن الرابع :اإل عتدال ،وقصدت قصده :حنوت حنوه والقصد يف الشيء :خالف اإلفراط وهو ما بني اإلسراف والتقتري.
والقصد يف املعيشة :أال يسرف وال يقرت .أي العدل والتوسط عدم اإلفراط وقوله صلى هللا عليه وسلم( :القصد القصد
()16
تبلغوا)( ، )15يقال :فالن مقتصد يف النفقة وقد اقتصد ،واقتصد فالن يف أمره أي استقام ،وقوله{:وِمْن هم م ْقتَ ِ
ص خد}.
َ ُْ ُ
املقاصد اصطالحا .عرفت املقاصد الشرعية بعدة تعريفات منها: عرفها العالمة التونسي الشيخ حممد الطاهر بن عاشور بقوله( :مقاصد التشريع العامة :هي املعاين واحلكم امللحوظةللشارع يف مجيع أحوال التشريع أو معظمها ،حبيث ال ختتص مالحظتها ابلكون يف نوع خاص من أحكام الشريعة،
 - 11سورة التوبة اآلية.42 :
 - 12لسان العرب  -ابن منظور (ج/3ص  ،)96خمتار الصحاح  -الرازي( ،ج/2ص  ،)24املصباح املنري – الفيومي ،ص.260
 - 13سورة النحل اآلية9 :
 - 14أبو القاسم :حممود بن عمر بن أمحد الزخمشري( :الكشاف) ،دار الكتاب العرِب بريوت ،ج/ 2ص، ،596ابن جزي ،حممد بن أمحد بن جزي الكليب
أبو القاسم( ،التسهيل لعلوم التنزيل) ،حتقيق :حممد سامل هاشم( دار الكتب العلمية) 1995 - 1415ج/1ص .423

 - 15أخرجه البخاري ،كتاب الرقاق ،ابب القصد واملداومة على العمل،برقم(( )6467ص ، 1122 :ومسلم برقم  .2816سنن النسائي  -الطالق
برقم( ،)3471مسند أمحد  -من مسند بين هاشم ج/1ص.336

 -16الرازي :زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أِب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي (خمتار الصحاح) حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،الناشر :املكتبة العصرية -
الدار النموذجية ،بريوت – صيدا ،الطبعة :اخلامسة1420 ،ه 1999 /م 254 ،ص ،والفريوز أابدي( :القاموس احملييط)  ،ص.396
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فيدخل يف هذا أوصاف وغاّيهتا العامة ،واملعاين اليت ال خيلو التشريع عن مالحظتها ويدخل يف هذا أيضا معان من
احلكم ليست ملحوظة يف سائر أنواع األحكام ولكنها ملحوظة يف أنواع كثرية منها).

()17

وعرفها عالل الفاسي ( املراد مبقاصد الشريعة :الغاية منها ،واألسرار اليت وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها،(. )18
 وعرفها يوسف القر ضاوي بقوله :إن مقاصد الشريعة إمنا هي جلب املصاحل للناس ودرء املضار واملفاسد )19( ،ومنخالل التعريفات السابقة ميكن نستخلص تعريفاً للمقاصد أبهنا (املعاين واحلكم اليت راعاها الشارع عمو ما وخصوصا
لتحقيق املصاحل ودرائ للمفاسد).
تعريف العبادة لغةً واصطالحاً::
العبادة لغة :قال ابن فارس :العني والباء والدال أصالن صحيحان .كأهنما متضادان ،واألول من ذينك األصلني يدل
على لني وذل .واآلخر على شدة وغلظ.
فاألول :العبد اململوك .،واملعبد ،الذلول ،والطريق املعبد املسلوك املذلل.
واألصل الثاين :العبدة وهي القوة والصالة يقال :هذا ثواب له عبدة ،إذا كان صفيقاً قوّيً( )20وقال ابن منظور :واملعباد:
املذلل والتعبد :التذلل ،وبعري معبد :مذلل ،وطريق معبد :مسلوك مذلل

(.)21

تعريف العبادة يف االصطالح:.
عرفت العبادة يف االصطالح بعدة تعريفات ،ومنها ما يلي:
 -16.حممد الطاهر بن عاشور،املقاصد الشرعية،الناشر وزارة األوقاف والشؤن اإلسالمية قطر عام – 2004– 1425م ،ج/3ص 165

 - 18عالل الفاسي /مقاصد الشريعة ومكا رمها ،الناشر دار الغرب اإلسالمي الطبعة اخلامسة 1993م ،ص.7
 -19يوسف بن عبد هللا القرضاوي (فقه الزكاة) مؤسسة الرسالة ،ج31 /1ص).

 ابن منظور :حممد بن مكرم بن علي أبو الفضل مجال الدين ابن منظور لسان العرب ،مادة عبد 3ج/ص .20 .274ِ
ِ
الزْرعِ اي،كتاب العبودية سنة النشر 1426 :ه  2005 -م،
حر ْيز ُّ
اين ُحمَ ام ُد بْ ْن أَِِب بَك ِر بْ ْن أَيُّ َ
س الد َ
وب بْ ِن َس ْعد بْ ِن َ
 -21ابن القيم .،أَبُو َعْبد هللا ََشْ ُ
ص.31
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(.)22

عرفها ابن القيم أبهنا :كمال احملبة مع كمال الذل.

روحها وحقيقتُها ُ ِ
احلب واخلضوع هلل(..)23
وعرفها الشيخ ابن سعدي ،العبادة ُ
حتقيق ِّ

جامع لكل ما حيبه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة
اسم خ
عرفها شيخ اإلسالم ابن تيمية أبهنا :خ

(.)24

املقاصد الشرعية لألحكام املستجدة يف الصالة يف ظل جائحة كورون.

جيب أن تكون مقاصد الشريعة حاضرة ،فاحلكم ابلنصوص دون مراعاة املقاصد يؤدي إىل اخلطأ واخللل ،إذ املقاصد
كما قال الشاطيب :أرواح األعمال ( ،)25وهي كذلك حبق ،فالعمل بال مقصد ميت ،واحلكم بال مقصد ميت ،والشرع
الذي ال مقصدله شرع غابت عنه الروح ،وال يصلح لقيادة دنيا الناس وال إصالح أحواهلَم ،وللمقاصد الشرعية أثر على
تكييف األحكام املستجدة يف الصالة يف ظل جائحة كوروان ،وهذه املقاصد هي كاآليت:

ظ النفوس ،ومحايتها ووقايتها من كل األخطار واألضرار،
 -1حفظ األنفس :وإن من أعظم مقاصد شريعة اإلسالم حف ُ
على فرض تقدمي حفظ الدين على النفس فإذا تعارض ضروري حفظ النفس املتمثل يف خطر املوت عند اإلصابة
ابلفريوس ،مع حتسيين أو تكميلي حفظ الدين املتمثل يف صالة اجلماعة ،قُ ِِّدم ضروري حفظ النفس على تكميلي حفظ
الدين ابتفاق أهل العلم والعقل،وأن الشريعة اإلسالمية تعمل على رعاية مصاحل العباد والبالد،وتغرس يف نفس املسلم
إنكار الذات ،وتعزيز اإل نتماء إىل األمة ،وال شك أن حفظ النفس إحدى الضرورات اليت اندت هبا مجيع الشرائع ،فلم
ِ
اهلُ َك ِة)( ،)26ومن السنة أن النيب صلى
ختل ملة من امللل من الدعوة إىل احملافظة عليها قال تعاىل( َوَال تُلْ ُقوا ِأبَيْدي ُك ْم إِ َىل الت ْ
هللا عليه وسلم قال ( :إذا مسعتم ابلطاعون أبرض فال تدخلوها ،وإذا وقع أبرض وأنتم هبا فال خترجوا منها) فهذا يدل
على أن الوقاية من األمور اليت جتب مراعاهتا خشية الوقوع يف اهلالك.
 ابن القيم :الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية  ،دارعلم الفوائد ،ص.22 .32عبد الرمحن بن انصر آل سعدي ،احلق الواضح املبني ،دار ابن القيم1407 ،ه ،1987 -ص.23 .60_59 ابن اقيم :العبودية ،سنة النشر ، 2005 - 1426 :ص24.38 - 25املوافقات ،ج/2ص12
 -25سورة البقرةاآلية .195
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-2التكليف مبا يطاق :فامليسور اليسقط ابملعسور ،اليت تعين :أ ان املأمور به إذا مل يتي اسر فعلُه على الوجه األكمل الذي
الكل
َأمر به الشارع؛ لعدم القدرة عليه ،وإمنا ميكن فعل بعضه مما ميكن جتُّزؤه ،فيجب فعل املقدور عليه ،وال يرتك ا
يشق فعله ،وهىذاما يتعلاق أبعظم مقصد من مقاصد الشريعة اإلسالمية أال وهي :التكليف مبا
بسبب البعض الذي ُّ

ِ
يُطَاق ،وفعل امليسور عند العجز وعدم القدرة ،فهي قاعدة مأخوذة من احلديث الشريف( :وإِذَا أ ََم ْرتُ ُكم ِأبَمر فَأتُوا مْنهُ
استَطَ ْعتُم)(. )27
َما ْ
أصل من أصول الدين ،كما قال اإلمام الشاطيب رمحه هللا إن مقصد الشريعة من التشريع
-3مراعاة املصلحة املعتربة خ
حفظ نظام العامل ،وضبط تصرف الناس فيه على وجه يعصم من التفاسد

()28

-4رفع احلرج والسماحة والتيسري ودفع املشقة وقلة التكاليف ،وإذا وجد ما يصعب فعله ووصل األمر إىل درجة الضرورة،
فقد شرع هللا تعاىل رخصاً تبيح للمكلفني ما حرم عليهم ،وتسقط عنهم ما وجب عليهم فعله حىت تزول الضرورة ،وذلك
رمحة من هللا بعباده وتفضالً وكرماً،والشواهد علي ذلك كثرية منها(،املشقة جتلب التيسري)( وإذا ضاق األمر اتسع)
وقاعدة (األخذ ابلرخص أوىل من العزمية) حفظاً للنفوس ،وقاعدة (ال ضرر وال ضرار) ،وقاعدة (التصرف على الرعية

يد هللا بِ ُك ُم
منوط ابملصلحة) ،وقاعدة لإلمام تقييد املباح يف حدود اختصاصه مراعاة للمصلحة العامة.قال تعاىل (:يُِر ُ
يد بِ ُكم العسر)(،)29وقال تعاىل (:هو اجت با ُكم وما جعل علَي ُكم ِيف ِِّ
ِ
الدي ِن ِم ْن َحَرج ۚ ِِّملاةَ أَبِي ُك ْم
ُ َ ْ ََ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ْ
اليسر َوالَ يُر ُ ُ
()31
)()30
ِ
يد ا ِ
ِ
اَّللُ نَ ْف ًسا إِاال ُو ْس َع َها
ف ا
إِبْ َر ِاه َيم  .وقوله تعاىلَ ( :ما يُِر ُ
اَّللُ ليَ ْج َع َل َعلَْي ُك ْم م ْن َحَرج)  ،وقوله تعاىلَ( :ال يُ َكلِّ ُ

 -26البخاري  :حممد بن إمساعيل البخاري (كتاب البخاري) (  4ج/ص  ) 422وكذا مسلم (ج / 7رقم  ،1 9وأمحد (  ) 258 / 2من طريق أِب
الزاند عن األعرج عنه  .وله طرق أخرى عن أِب هريرة فرواه مسلم وابن ماجه.
 املوافقات2 ،ج/ص 12 سورة البقرة اآلية 18529. سورة احلج اآلية 7830-سورة املائدة اآلية 631

28
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)( ،)32وم ن األحادي ث ،قول ه ،صل ى اهلل علي ه وس لم( :إن الدي ن يس ر ول ن يش اد الدي ن أح د إالغلب ه فس ددوا وقارب وا
وأبش روا واس تعينوا ابلغ دوة والروح ة وش يء م ن الدجل ة)(.)33
-5ازالة الضرر :ونص هذه القاعدة ينفي الضرر يف وجوب منعه مطلقا ويشمل ذلك الضرر العام والضرر
اخلاص ً،ويشمل أيضا دفع الضرر قبل وقوعه بطرق الوقاية املمكنة،كما يشمل أيضا دفعه بعدوقوعه مبا ميكن من التدابري
واليت تزيل آاثره ومتنع تكراره ،واملقصود من نفي الضررنفي فكرة الثأر جملرد اإلنتقام ،ألن هذا يزيد يف الضرر ويوسع
دائرته،فمن أتلف مال غريه مثال الجيوز أن يقاتل إبتالف ماله،ألن ذلك توسع ابلضرر
ِِّ
ُّ
األشد يزال ابلضرر
األشد) وكذلك (،الضرر
بالمنفعه(.)34والقاعدة الفقهية تقول(:الضرر اليزال مبثله أوابلضرر

األخف)،ورفع الضرر رفع الفساد أو ضررمعترب ،وهي يف أصلها ال مفسدة فيها ،أي منع الفعل املأذون فيه ،ابتداءً لكنه
ِِّ

شرعا ألنه يفضي إىل فساد سواء قصد الناس به اإلفضاء إىل ،فساد أم مل يقصدوا ،وذلك يف األحوال
أصبح مؤقتًا ممنوع ً
العام ،ومن التعدي إزلة الضرر بضرر مماثل أو بضرر أعظَ َم منه ،فيجب املوازنة بني املصاحل واملفاسد ودراسة املسألة من

كل جوانبها،فإزالة الضرر واجب ويضبط ذلك ابلنظر إىل ما ينتج عنه من أضرار أخرى ،وخاصة ما يتعلق ابملصاحل

أيضا أبقوات الناس وأرزاقهم.
الشرعية وما يتعلق ً

 -6حتقيق املصاحل للناس إما جبلب النفع هلم أو بدرء الفساد عنهم يقول ابن القيم((،)35فإن الشريعة مبناها وأساسها
على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد  ،وهي عدل كلها  ،ورمحة كلها  ،ومصاحل كلها  ،وحكمة كلها  ،فكل
مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور،وعن الرمحة إىل ضدها  ،وعن املصلحة إىل املفسدة  ،وعن احلكمة إىل العبث،فليست
من الشريعة وإن أدخلت فيها ابلتأويل).
 سورة البقرة اآلية 28632أخرجه البخاري ،كتاب ااإلميان ،ابب الدين يسر ،ج/ 1ص، 16رقم ، 39وانظر :العسقالين ،فتح الباري ،ج / 11ص.33 297 د – عبد احلي أبرو؛ حبث ،دراسة تطبيقية لقاعدة(،الضرر وال ضرار) ،ص34.5 حممد بن أِب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا(،ابن القيم) إعالم املوقعني عن رب العاملني ،دار اجليل  -بريوت 35 1973 ،11
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 -7إزالة اخلوف:فجلب الطمأنينة،مقصد من مقاصد الصالة ،عن أنس بن مالك رضي هللا عنه :أن النيب صلى هللا
عليه وسلم قالِ ُ :
إيل النساء والطيب ،وجعل قرة عيين يف الصالة) ( ،)36وكان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا حزبه
ب ا
(حبِّ َ
قال( :أ ِر ْحنا ابلصالة ّي بالل) (.)37

 -8املوازنة بني املفاسد أو املضار،فتعين درأ ما يعطل الضروري دون احلاجي ،أو درأ مايعطل احلاجي دون
التحسيين،لتفاوهتا يف الضرر وحجمه ،أودرأ ما يضر ابلدين ،مث النفس مث العقل،ابعتبار تفاوهتا أيضا يف آاثر الضرر.
 -9فهم واقع الناس :يقول ابن القيم رمحه هللا :وال يتمكن املفيت ،وال احلاكم من الفتوى واحلكم ابحلق إال بنوعني من
فهم الواقع والفقه فيه ،واستنباط علم حقيقة ما وقع ابلقرائن واألمارات والعالمات ،حىت حييط به علماً.
الفهم :أحدمهاْ :
الثاين :فهم الواجب يف الواقع ،وهو فهم حكم هللا الذي حكم به يف كتابه أو على لسان رسوله يف هذا الواقع ،مث يطبق

أحدمها على اآلخر.
ومن هناك كان القرار بفتح املساجد مع كافة االحرتازات الصحية انبعا من القرارات اإلدارية اليت انطلقت من واقع
احلال املؤسس على الدراسات والبحوث واإلحصائيات.
املبحث الثاين  :حكم تعليق إغالق املساجد يف ظل جائحة كورون وأقوال العالماء املعاصرين.
أاثر تعليق إغالق املساجد جدال واسعا يف اوساط املسلمني يف العامل واختالفت الفتاوى بني علماء املسلمني إال أراء
متعدده نتيجة إلختالفهم لفهم الواقع وكال على ما أعطاه هللا من الفهم واإلدراك والفراسه وانقسم العلماء إال اجتاهات
ثالث وسنبينها كاآليت :

 -36رواه النسائي برقم )3939( ،واللفظ له،وأمحد،برقم ، )13079(،الطرباين (ج /20ص ،)420واحلاكم (ج )174 /2على شرط مسلم،
 - 37أخرجه أمحد ،ج/5ص  ،371وأبو داود برقم )4986(:من طريق إسرائيل عن عثمان بن املغرية ،عن سامل بن أِب اجلعد ،عن عبد هللا بن حممد بن
نعوده فحضرت الصالة ،فقال لبعض أهلهّ :ي جارية ائتوين بوضوء لعلي أصلي فأسرتيح ،قال:
احلنفية قال:
انطلقت أان وأِب إىل صهر لنا من األنصار ُ
ُ
مسعت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يقول ( :قم ّي بالل فأرحنا ابلصالة ) وإسناده صحيح.
فأنكران ذلك عليه ،فقالُ :
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االجتاه األول  :وهو القول جبواز تعليق اغالق املساجد من اجلمعة و اجلماعة مع بقاء رفع األذان وهبذا قال كال من
()39

جممع الفقة اإلسالمي(،)38اجملمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة واإلرشاد

هيئة كبار علماء األزهر(،)40هيئة

كبار علماء اململكة العربية السعودية ،)41(،اإلحتاد العاملي لعلماء املسلمني ،)42(،اللجنة الوزارية يف اجلزائر ،)43(،اجمللس
العلمي األعلى بلمغرب،)44(،
اجمللس األرِب لإلفتاء والبحوث ( ،)45جملس اإلفتاء ابإلمارات ،)46(،هيئة الفتوى بدولة الكويت ،)47(،جلنة اإلفتاء
(.)49

ابألردن(،)48جلنة الفتوى يف أملانيا
أدلة اإلجتاه األول:

 -38أ -د مسعود صربي فتاوى العلماء حول فريوس كوروان دار النشر البشائرللثقافة والعلوم الطبعة األوىل  1441ه 2020 -م ز ،موقع منظمة الفقه
التابع ملنظمة التعاون اإلسالميبتاريخ 2020/4/20م.
اجملمع الفقهي العراقي يصدر فتوى بشأن أداء العبادات اجلماعية يف ظل انتشار كوروان بتاريخ 2029 /2 /28م39- .
-40فريوس كوروان :األزهر يفيت إبلغاء صاليت اجلمعة واجلماعة يف املساجد مبصر بتاريخ 2020/3/15م..
هيئة كبار علماء السعودية تقر وقف إقامة الصالة يف املساجد بسبب كورون بتاريخ 2020/3/16 ،م41 .
 حتت عنوان كوروان احتادعلماء املسلمني يفيت أبيقاف صلوات اجلمعه واجلماعه يف بؤره الوابء 42.-43نص قرار اللجنه الوزاريه (تقرر انه صار من الالزم شرعا اللجؤء اىل تعليق صالة اجلمعه واجلماعه وغلق املساجد ودور العباده مع احملافظه على رفع
األذان اىل ان يرفع هللا هذا الوابء ) بتاريخ 2020/3 /15م
 -44حتت عنوان فتاوى إبغالق املساجد مؤقتا سواءً ابلنسبه للصلوات اخلمس وصالت اجلمعه صادر عن (حممد يوسف) األمني العام للمجلس األعلى
ابملغرب بتاريخ 2020/3/16م
 -45حتت عنوان األورِب لألفتاء جييز إلغاء صالة اجلمة واجلماعة خشيت فريوس كوروان بتاريخ2020/3/3 ،م. .
-46حتت عنوان وكالة أنباء األمارات تعلن تعليق الصالة جبميع دور العبادة بسبب تفشي فريوس كوروان 2020/3/16م
 حتت عنوان االوقاف الكويتية إغالق املساجد يف البالد حىت إشعار آخر بتاريخ 202047/3/13 جلنة اإلفتاء ابألردن وزارة االوقاف إقاف الصالة جبميع املساجد والكنائس ابألردن بتاريخ 2020/3/14م 48 حتت عنوان دعوة بتعليق الصالة ابملساجد أبملانيا 2020/3/9م4913
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استدل القول األول :بعدة أدلة من الكتاب والسنة والنظر إىل فقه الواقع ومراعات أصحاب األعذار من مرض ،
وأمطار ،والتقارير الطبية من ذوي اإلختصاص وهي كاآليت-:

ِ ِ
يما) (َ ( )50وَال تُلْ ُقوا ِأبَيْ ِدي ُك ْم
-1وجوب جفظ النفس من ذلك قوله عزوجلَ (،وَال تَ ْقتُلُوا أَن ُف َس ُك ْم إِ ان ا
اَّللَ َكا َن ب ُك ْم َرح ً
اهلُ َك ِة ۛ ) (.)51
إِ َىل الت ْ
 -2وقد تقرر يف الشريعة االسالمية ( ،ال ضرر والضرار)(،)52ومن القواعداملتفرعة عنها الضرريدفع قدراإلمكان.
ال رس ُ ِ
صلاى
 -3إذا حتقق وجود ضرر الحيتمل يف عبادة فرخص هللا للناس فيه روى أمحد َع ِن ابْ ِن عُ َم َر قَ َ
ول هللا َ
ال :قَ َ َ ُ
ب أَ ْن تُ ْؤتَى رخصهَ ،كما يكْره أَ ْن تُ ْؤتَى مع ِ
ال:
صيَ تُهُ)(،)53وعند ابن حبان َع ِن ابْ ِن َعبااس ،قَ َ
هللاُ َعلَْي ِه َو َسلا َم( :إِ ان هللاَ ُِحي ُّ
َْ
ُ َ ُ ُ َ َ َُ
ول اِ
ب أَ ْن تُ ْؤتَى َعَزائِ ُمهُ)(.)54
ال َر ُس ُ
قَ َ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلا َم" :إِ ان ا
صلاى ا
صهَُ ،ك َما ُِحي ُّ
اَّللَ ُِحي ُّ
ب أَ ْن تُ ْؤتَى ُر َخ ُ
اَّلل َ
 -4أن هناك اجتاه أصويل قوي يرى تقدمي حفظ النفس على الدين وممن قالوا به من مشاهري األصوليني :الرازي،
والقرايف ،والبي ضاوي ،وابن تيمية ،واإلسنوى ،والزركشي؛ ألن حفظ الدين ال يقوم إال حبفظ النفس ،وألن هللا أابح
للمسلم النطق بكلمة الكفر حفاظا على نفسه(.)55

 سورة النساء اآلية 2950.-51سورة البقره االآية 195.
 52رواه ابن ماجة والدارقطين وغريمها مسندا(حسن)  ،ورواه مالك يف املوطأ مرسال  :عن عمرو بن حيىي عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،
فأسقط أاب سعيد ، .وله طرق يقوي بعضها بعضا
 رواه أمحد يف املسند،برقم ( )5866عن ابن عمر ،وقال حمققو املسند :صحيح53. -54رواه ابن حبان يف صحيحه ،كتاب (الرب واإلحسان) برقم ( )354وقال األرنؤوط :إسناده صحيح .وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب
()1060برقم،
د خالد حنفي ورئيس جلنة الفتوى أبملانياwww.aljazeera.net › blogs 55 .14
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(فر من اجملذوم كما تفرمن األسد)(،)56واجلذام
 -5عن أِب هريرة رضي هللا عنه ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ِّ

مرض معد ،ويف احلديث الشريف األمر ابلفرار منه كي ال تقع العدوى ويف ذلك داللة على إثبات التأثري للعدوى إبذن
هللا تعاىل واحلث على البعد عن أسبابه.

-6عن أِب هريرة رضي هللا عنه ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ( الَ تُوِردوا املم ِرض على امل ِ
ص ِِّح) (. )57
ُ ُْ َ
ُ
 -7تقرر يف قواعد الشرع أن تصرف الراعي على الرعية منوط ابملصلحة ،فإذا قرر املختصون من أهل الطب ومن يتابع
حالة هذا املرض يف الدولة وأن صالة ،اجلمعة واجلماعة تسهم يف زّيدة عدد املصابني إىل احلالة اليت أشران إليها ،جاز
لويل األمر أن أيمر الناس برتك اجلمع واجلماعات والصالة يف البيوت ،بل وجب عليه ذلك
وأعداد املصابني به اتقاء للنتائج اليت ال حتمد ذلك ،إعماال هلذه القاعدة ،وألن مصلحة اجملتمع إمنا هي يف تقليل هذا
املرض(.)58
 -8أنه تقرر يف قواعد الشرع أن الضرر األخف يرتكب اتقاء للضرر األشد ،وأن أعظم املفسدتني تدفع ابرتكاب
أخفهما ،وإذا علمنا أن املوازنة هنا بني مفسدتني.،
األوىل :هي ترك اجلمع واجلماعات وتعطيل املساجد لفرتة حمددة من الزمن.
الثانية :ما ينتج عن تفشي املرض من أضرار ووفيات وفشل يف النظام الصحي للدولة وما يتبع ذلك من اختالل يف
أنظمة األمن واألنظمة االجتماعية ترتك يكون هلا بدل هو الصالة يف البيوت ،أما فوت األنفس واختالل النظام فمفسدة
ال تستدركن ،فضال عن كون حفظ األنفس مقدم على حفظ صلوات اجلمعة واجلماعات(.)59

56.443

 راه البخاري يف الفتح ج /15برقم  ، 158وأمحد ج /2برقم روه البخاري ،ج/10برقم( ،)215ابب الهامه ،وراه مسلم ج /4برقم(  ،)1747ابب العدوى57. -58أ -د مسعود صربي فتاوى العلماء حول فريوس كوروان دار النشر البشائرللثقافة والعلوم الطبعة األوىل  1441ه 2020 -م ،ص.124
 -59فتوى أساتذة كلية الشريعة جبامعة قطر ،بتاريخ 21رجب  1441ه=  16مارس  2020م.
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 -9ترك اجلمعة واجلماعة ألجل اخلوف  -أن خياف املرء هالك نفسه ،أو إتالف بعض البدن ،أو اإلعتداء عليه،
أوضربه ضرابً مؤذّيً ،أو خطفه وأسره ،أو تعرضه هلجوم السباع عليه ،ففي هذه احلالة جيوز له ترك الذهاب إىل اجلامع
الذي يتعرض فيه هلذه احلاالت.
 أن خياف املرء ضياع ما له إذا ذهب إىل أداء صالة اجلمعة واجلماعات ،بل إن الفقهاء قالوا جبواز ترك اجلمعة إذاخاف من أن أتكل السباع دابته ،أو حنو ذلك .
أن خياف على أهله وولده ،كأن يكون يف بيته طفل ال جيد من يرعاه وهو خياف من تعرضه لألذى.أوخيشى أنه لو صلى اجلمعة ميوت قريبه يف َغيبَتِ ِه دون إسعافه ،أو تلقينه الشهادة أو حنو ذلك(.)60()61
َو(ما جعل علَي ُكم ِيف ِِّ
يد بِ ُك ُم الْعُ ْسَر) )62(،وبناء على ما سبق فيجوز
يد ا
اَّللُ بِ ُك ُم الْيُ ْسَر َوَال يُِر ُ
الدي ِن ِم ْن َحَرج) ( ،يُِر ُ
َ ََ َ َ ْ ْ
ترك اجلمعة واجلماعة عند انتشار األوبئة مثل مرض كوروان ،

-10القياس على ترك اجلمعة ألجل املطر الذي حيمل الناس على تغطية رؤوسهم ففي الصحيحني،

ول ااَّلل فال تقل حي على الصالةِ َوقُ ْل:
َشهد أَ ان ُحم امدا َر ُس ُ
قال :عبد هللا ابن عباس ملؤ ذنه يف يوم مطري إذا قلت أ َ
ِ
ِ
ِ
ك َمن ُهو َخري
ك ،فَ َق َ
صلُّوايف بُيوتِ ُكم قَ َ
ك؟ لََقد فَ َعل ذَل َ
عجبُون ِمن ذَل َ
ااس استَ نْ َك ُروا ذَل َ
َ
ال ابْن َعبااس :أَتَ َ
ال :فَ َكأَ ان الن َ
ِم ِِّين ،يعين الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وال شك أن خطر الفريوس أعظم من مشقة الذهاب للصالة مع املطر.)63(.

ول
بن َعوف :أَ ان َر ُس َ
 -11أوجبت الشريعة على  -ما يطلق عليه احلجر الصحي ،روى الشيخان عن َع ُ
بد الار محَ ِن ُ
قد ُموا َعلَ ِيهَ ،وإِذَا َوقَ َع ِأبَ رض َوأَنتُم ِهبَا ،فَالَ َخت ُر ُجوا
صلاى هللاُ َعلَ ِيه َو َسلا َم قَ َ
ال(إِذَا ْمسعتُم بِِه ِأبَ رض فَالَ تَ َ
الا ِِّل َ

 - 60أ.د علي حميي الدين القره داغي ،موقع احناد علماء املسلمني ،فتوى مفصلة حول األحكام املتعلقة ابنتشار املرض الوابئي فايروس كوروان املستجد
(كوفيد .)19-بتاريخ2020/3/13 /م.
 -61سورة احلج اآلية 78
 -62سورة البفرة آية 185
 رواه البخاري يف الطب  ،برقم ، 5730 ،ومسلم يف السالم،برقم63 2219 ،16
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فِرارامنه)(،)64وعليه فمن كان أبرض فيها وابء وجب عليه البقاء  ،فيها ،ومن كان خارجا عنها البقاء بعيدا عنها ،وقد
يدة(،أَفِرارا ِمن قَ َد ِر ا ِ
ال َه َذا َّي أ ََاب
ال :لَو غَريُ َك قَ َ
ب عُ َم ُر َر ِض َى الا ُّل َعنهُ َوقَ َ
فعل ذلك الفاروق عمر ،فَ َق َ
ِّ
ال أَبُو عُبَ َ َ ً
اَّلل فَغَض َ
يدة ؛ نعم أَفُِّر ِمن قَ َد ِر اِ
اَّلل(.)65
اَّلل إِ َىل قَ َد ِر اِّ
ِّ
عُبَ َ َ

 -12درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل ،والقاعدة األخرى( :يُتحمل الضرر اخلاص لدفع الضرر العام) ،ونظراً ملا

تقتضيه املصلحة ،العامة يف التعامل مع انتشار فريوس( كوفيد  19كوروان).
ِ
ِ ِ
ِ
يل أَناهُ َمن قَتَ َل نَ ْف ًسا
َج ِل َٰذَل َ
 -13ما يبىن على األدلة والقواعد الشرعية منها قوله تعايل( :م ْن أ ْ
ك َكتَ ْب نَا َعلَ َٰى بَِين إ ْسَرائ َ
مجيعا ومن أَحياها فَ َكأَامنَا أَحيا النااس َِ
ض فَ َكأَامنَا قَتَل الن ِ
بِغَ ِْري نَ ْفس أ َْو فَ َساد ِيف ْاأل َْر ِ
مج ًيعا)( )66فإحياء النفس واحملافظة
ااس َ ً َ َ ْ ْ َ َ
َْ َ
َ َ
عليها مقصد عظيم من مقاصد الشريعة ال مياري فيه عاقل .وقوله تعاىلِ :
صلَو ِ
ص َالةِ الْ ُو ْسطَى
ات َوال ا
َ
(حافظُوا َعلَى ال ا َ
وقُ ِ ِ ِِ
اَّللَ َك َما َعلا َم ُك ْم َما َملْ تَ ُكونُوا تَ ْعلَ ُمو َن)(، )67فقد أذن هللا
اان فَإِذَا أ َِمْن تُ ْم فَاذْ ُك ُروا ا
ني ،فَإِ ْن ِخ ْفتُ ْم فَ ِر َج ًاال أ َْو ُرْكبَ ً
وموا اَّلل قَانت َ
َ ُ

يف حال اخلوف برك بعض أركان الصالة و هيئاهتا اليت ال تصح إال هبا ،وإن ترك اجلماعة واجلمعة أخف من ذلك يف

حال اخلوف.
اإلجتاه الثاين :منع اجلمعة واجلماعات يف املساجد ملن هم مصابون ابملرض.
فيمنع كل من كان مريضا ابلذهاب اىل املسجد وكل من خيشى على نفسه  ،ولو ابملظنة ،وتبقى إقامة اجلمع واجلماعات
واجبا ،يقام ابحلد الذي ميكن معه عدم تعطيل املساجد .هو رأي الشيخ حممد احلسن الددو ،والشيخ سامل الشيخي،
عضو اجمللس األورِب لإلفتاء والبحوث ،وجلنة الفتوى مبجمع فقهاء أمريكا الشمالية ،واستند هذا الفريق إىل اجلمع بني
األمرين وعدم اللجوء إىل الرت جيح وقد استدل هذا اإلجتاه أبدلة وهي كاآليت:
 -64روى البخاري،برقم ( ، )5739ومسلم .2219 ،
 رواه البخاري يف الطب ( ،) 7529ومسلم يف السالم65.)2219 ( ، سورة املائدة ،آبة 66.32-67سورة البقرة اآلية 239- 238
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أدلة اإلجتاه الثاين:
أوال :إ ن النصوص اليت تبيح التخلف عن اجلماعات إمنا هي ألصحاب األعذار ،أو من خيشون على أنفسهم ،أما
األصحاء ،فالواجب يف حقهم إقامة اجلمع واجلماعات ،ومع خشية انتشار املرض ،تقام اجلمع واجلماعات ابحلد األدىن،
عمالً جبميع األدلة ،وعدم إمهال أحدها.

اثنيا :الجيوز تعطيلهالقول هللا تعاىل( :ومن أَظْلَم ِممان امنع مس ِ
امسُهُ َو َس َع َٰى ِيف َخَر ِاهبَا)( )68فهي
اج َد ا
اَّللِ أَن يُ ْذ َكَر فِ َيها ْ
ََ ْ ُ
ََ َ َ
أحب البقاع إىل هللا وفيها بركات ال توجد فيما سواها من البقاع ،وما فيهامن الربكات الحصر له ،وهلا عما ِّر من
املالئكة الكرام ،جيلسون على أبواب املساجد يكتبون الناس

أبغض البالد إىل هللا
ب البالد إىل هللا
(أح ُّ
ُ
مساجدها ،و ُ
اثلثا :فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قالَ ،) :
()69
ص ِْرب
استَعِينُوا ِابل ا
(و ْ
أسواقها)  ،والصالة فيها عون وحتصني من كل األزمات واملشكالت ،فقد قال هللا تعاىلَ :
ص َالةِ )(.)70وصح عنه صلى هللا عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر ابدر إىل الصالة .ولكن ميكن أن تنتقص مجاعتها
َوال ا
خوفا من الضرر .فقد ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف صحيح مسلم من حديث أِب سعيد اخلدري رضي هللا
عنه أنه قال( :إذا كانوا ثالثة فليؤمهم أحدهم)(، )71وقد قال عبد احلق اإلشبيلي رمحه هللا ،هذا عام يف اجلمعة ويف غريها
ال خمصص له يف الشرع.
رابعا :أخذ اإلحتياطات ولكن مع اعتقاد أهنا ال تنفعه بذاهتا ولن ترفع عنه شيئاً قد كتب له ولنتذكر قل هللا تعاىل:
ِ ()72
ِ
اشف لَه إِاال هو ۖ وإِن ميَْسس َ ِ
(وإِن
ك ا
(وإِن ميَْ َس ْس َ
اَّللُ بِ ُ
َْ
ك ِبَْري فَ ُه َو َعلَ َٰى ُك ِِّل َش ْيء قَد خير) ،وقوله تعاىلَ :
ضِّر فَ َال َك َ ُ ُ َ َ
َ
68.114
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ِ ِ ِِ
ص ِِ
ِ
اشف لَه إِاال هو ۖ وإِن ي ِرْد َك ِِبَري فَ َال را اد لَِف ْ ِ ِ ِ
ور
ك ا
ميَْ َس ْس َ
اَّللُ بِ ُ
ْ
ضِّر فَ َال َك َ ُ ُ َ َ ُ
يب به َمن يَ َشاءُ م ْن عبَاده َوُه َو الْغَ ُف ُ
َ
ضله يُ ُ
ِ
اَّللُ لِلن ِ
ك فَ َال ُم ْرِس َل لَهُ ِمن بَ ْع ِدهِ َوُه َو الْ َع ِز ُيز
يم)(،)73وقوله تعاىل (:اما يَ ْفتَ ِح ا
ك َهلَا ۖ َوَما ميُْ ِس ْ
ااس ِمن ار ْمحَة فَ َال ممُْ ِس َ
الارح ُ
ِ
ا ْحلكِيم)، )74(،وقوله تعاىل( :قُل أَفَرأَي تُم اما تَ ْدعو َن ِمن د ِ
ضِِّرهِ أ َْو أ ََر َادِين
اَّللِ إِ ْن أ ََر َادِينَ ا
ون ا
ات ُ
اَّللُ بِ ُ
ُ
ُ
ضِّر َه ْل ُه ان َكاش َف ُ
ْ َْ
َ ُ
(.)75
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ك إِِِّين
يب ا
َنت ُسْب َحانَ َ
بَِر ْمحَة َه ْل ُه ان ممُْس َك ُ
اَّللُ ۖ َعلَْيه يَتَ َواك ُل الْ ُمتَ َوِّكلُو َن) وقوله تعاىل (:ال إِلَهَ إِال أ َ
ات َر ْمحَته قُ ْل َح ْس َ
ُك ِ
ِِ
ني)( ،)76فرفع هللا عنه هذا الضر والبالء يف حلظة واحدة أبمره سبحانه وتعاىل وهذا هو دعاء املكروب.
نت م َن الظاالم َ
ُ
خامسا:إذا كان املريض سيحصل ابلعدوى واإلنتشارفإن حامل العدوى مينع من الصالة للضرر احلاصل غالبا ،فإن اهلم
الشديد وشغل العقل بسبب مريض ،واألذية احلاصلة من الرائحة الكريهة ،وجواز ختلف املدين املعسر عن الصالة،
خوف أن حيبس أو خوف على مال أن يسرق أوحبس أوضرب ،واملشقه عند املطر الشديد كل ذلك لسقوط اجلمعة
واجلماعة يف املسجد ،وعليه أن يكون اخلوف من فريوس كوروان مربرا ومعتربا يف الرتخيص وأن تد عمه وقايع مادية تفرق
بني الظن وجمرد التخمني والتخرص ،مثل ان تعلن جهة عامة كوزارة الصحة أن لديهااملعلومات واملعطيات الدقيقة من
ضرر اإلصاابت مبرض كوروان.)77(.
سادسا :الجيوز غلق املساجد إال إذا صدر أمر من ويل األمر واملعيار يف ذلك صدور أوامر حكومية،أوصحية بغلقهايف
املنا طق اليت خياف إنتشارالوابء فيها  ،أما املنطق اليت مل ينتشر الوابء فيها فتبقى مفتوحة،وأن اخلوف من مرض كروان،جيب
أن يكن حمققا وليس جمرد وهم ،وألن ترك الواجبات يكون إال عند غلبة الظن ،أوطلب ويل األمر وأهل اإلختصاص(.)78

73

 سورة يونس  -اآلية .107 سورة فاطر  -اآلية 74 2 سورة الزمر اآلية 75.38 سورة األنبياء ،اآلية.76 87 :أ –د مسعود صربي،فتاوى العلماء حول فريوس كوروان ،دار الرشيد/ص 77.172 -78أ.د علي حميي الدين القره داغي ،)To connect with(،االحتاد العاملي لعلماء املسلمني ( ،)join Facebook todayفتوى مفصلة
19

e-ISSN: 2600-8394
VOL. 5. No. 1
)March (1442-2021
)The motives of marital infidelity in the light of legitimate purposes (Analytical inductive reading
Ahmed Muhammad Ali Al-Rumaithah - Aref Ali Aref

.سابعا :علي إدارة املساجد مطالبة املصابني أبعراض اإلنفلونزا أن يضعوا كمامات طبية أثناء صالهتم يف املسجد اجلمعة
واجلماعة ،كما جيوز ختصيص غرفة يصلون هبا منعزلني عن بقية املصلني،أو ختصيص جهة يف طرف املسجد هلم ،مع
توصيتهم بعدم مصافحة غريهم من املصلني ومراعاة اإلرشادات الطبية املتعلقة ابحلماية من انتشار املرض

(.)79

اثمنا :إذا كان عدد املصلني قليالً يؤمن معه عدم نقل العدوي فال حرج يف إقامتها،وإذا كان التجمع كبرياً جاز ،إيقافها
واألمر يف اجلماعة أهون من اجلمعة ويتعني وجوابً على املرضى وكبار السن البقاء يف منازهلم وعدم اخلروج لصالة اجلمعة
أو اجلماعة؛ ألهنم أكثر الفئات تعرضاً للخطر ،وأعلى نسبة وفيات يف كبار السن وأصحاب،األمراض،املزمنة،عافاهم،هللا
(.)80
اإلجتاه الثالث:وجوب إقامة اجلمعة واجلماعات ،وأنه ال جيوز تعطيل املساجد ،وميثل هذا اإلجتاه بعض الفقهاء من أساتذة الشريعة،ومل
يسجل ألي هيئة أو جهة إفتاء عامة أن قالت هبذا الرأي ،فلم يصدر هذا الرأي عن اجتهاد مجاعي ،ومن أبرز من قال
هبذا ،الدكتور حاكم املطريي األستاذ بكلية الشريعة جامعة ،الكويت ،والشيخ حممد سامل الدوو أحد فقهاء موريتانيا،
والدكتور جدي عبدالقادر ،وطاهر بلخري من اجلزائر،وقد اعتمد القائلون هبذا الرأي على عموم النصوص اليت تدعوا إىل
إقامة اجلمعة واجلماعات ،وردوا على األدلة اليت استند إليها الفريق األول جبواز التعطيل ،وأن اخلطاب إمنا هو آلحاد
املسلمني الذين جيوز هلم التخلف عن املساجد ،أما يف النازلة اليت حنن فيها ،فاألمر متعلق بوالة األمور ،فال تنسحب،
أدلة جواز التخلف عن اجلماعات ابألعذار على تعطيل املساجد ابلكلية واستدل هذا الفريق أبدلة منها.
أدلة اإلجتاه الثالث:

 -79فتوى اللجنة الدائمة لإلفتاء يف جممع فقهاء أمريكا الشمالية حممود املصرى موقع الوكاله نيوز الثالاثء  03 ,مارس 2020
 بقلم :د .خالد حنفي  -عضو االحتاد ورئيس جلنة الفتوى أبملانيا واألمني العام املساعد للمجلس األوروِب لإلفتاء والبحوث.80 .20

e-ISSN: 2600-8394
VOL. 5. No. 1
)March (1442-2021
)The motives of marital infidelity in the light of legitimate purposes (Analytical inductive reading
Ahmed Muhammad Ali Al-Rumaithah - Aref Ali Aref

خيف عليه بطالن فتوى إغالق املساجد ومنع
أوال :بطالن اإلغالق من عرف حقيقة اإلسالم واإلميان والتوحيد مل َ
الصلوات خشية املرض وإمنا هو أثر من آاثر الثقافة الغربية العلمانية املادية الطاغية اليت جعلت من اإلنسان سلعة منتجة
ُشخىي عليها من التلف.قال تعلى (:ومن أَظْلَم ِممان امنع مس ِ
ك َما َكا َن
اج َد ا
اَّللِ أَن يُ ْذ َكَر فِ َيها ْ
امسُهُ َو َس َع َٰى ِيف َخَر ِاهبَا أُوَٰلَئِ َ
ََ ْ ُ
ََ َ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
يم)(.)81
وها إِاال َخائف َ
َهلُْم أَن يَ ْد ُخلُ َ
ي َوَهلُْم ِيف ْاآلخ َرةِ َع َذ خ
ني َهلُْم ِيف الدُّنْيَا خ ْز خ
اب َعظ خ

اثنيا :إقامة بيوت هللا ابلصلوات ،فمن أصول الدين إقامة ذكر هللا يف بيوته ومساجده وإعمارها ابلصلوات اخلمس

واجلمعة واجلماعة ،سواء فروض األعيان أو فروض الكفاية ،وقد قال ابن تيمية ( ،)82وال حيل إغالق املساجد عما
شرعت له،وقال العيين(،)83ويكره أن يغلق ابب املسجد ،ألنه يشبه املنع من الصالة( أي ألن اإلغالق شبه املنع فيكره،
ونفى وجود العدوى أصالً نفياً قاطعاً معلالً ذلك ابلدليل احلسي ،فقال( :ال عدوى) وقال :فمن (أعدى األول)(.)84
وقال( :ال يعدي شيء شيئاً) ،فقال أعراِبّ :ي رسول هللا ،البعري أجرب ،فتجرب اإلبل كلها ،فقال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم( :فمن أجرب األول)( ،)85-ال عدوى ،وال صفر ،خلق هللا كل نفس وكتب حياهتا ورزقها ومصائبها ،وقال
ابن عمر ،كما يف صحيح البخاري -حني اشرتى إبال مريضة خيشى(منها العدوى )رضينا بقضاء رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم( :ال عدوى) وقد تواتر حديث( :ال عدوى) عن أكثر من عشرة من الصحابة رضي هللا عنهم وهم أبو
هريرة ،وابن عمر ،وجابر ،وأنس ،يف الصحيحني ،وابن عباس يف صحيح ابن حبان ،وسعد بن أِب وقاص يف مسند

81
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أمحد والصحيحة للضياء املقدسي وعبد هللا بن عمرو بن العاص ،وابن مسعود يف الرتمذي ومسند أمحد أبسانيد حسنة،
والسائب بن يزيد ،وأبو أمامة ،وعمري بن سعد ،يف معجم الطرباين ،وأبو سعيد اخلدري عند الطحاوي(. )86
اثلثا :ال جيوز إغالق املساجد ومنع األصحاء من الصلوات اخلمس فيها واجلمعة واجلماعة خشية العدوى ،فمن
أمريذلك ،فقد حاد هللا ورسوله ،وأثبت ما نفاه النيب صلى هللا عليه وسلم واختذه ذريعة ملناقضة شرعه ،وخالف النص
واإلمجاع ،وسن يف اإلسالم سنة سيئةً عليه وزرها ووزر من عمل هبا إىل يوم القيامة ،وفتح الباب لالجرتاء على تعطيل
املساجد ومنع الفرائض القطعية بشبهة سد الذريعة لكل من أراد إغالقها ،بدعوى اخلوف على الناس .فاحلجر وقاية
منه ال أن العدوى هي العلة واملرض ،وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم( ،ما أنزل هللا من داء إال قد أنزل له شفاء
()87
عم الطاعون يف عهد عمر الشام ،فلم يؤثر أهنم عطلوا اجلمعة واجلماعة،
علمه من علمه ،وجهله من جهله) وقد ِّ

أو منعوا من أدائها يف املساجد.

رابعا :أما اإلحتجاج حبديث( :الصالة يف الرحال)

()88

،عند الربد الشديد والريح العاصف ،فإنه ال يقتضي إغالق

املساجد ،وال منع من أراد األخذ ابلعزمية ،واخلوف يسقط وجوب اجلمعة واجلماعة على اخلائف وحد ،ال إغالق
املساجد ومنع من مل خيف من إقامتها.)89(.
خامسا :على جلان الفتوى أن تفيت بعدم وجوب صالة اجلمعة بسبب اخلوف من الوابء ،وليس هلا أن تفيت ابملنع من
ودي لِل ا ِ ِ ِ
اجلمعة واجلماعة ،وهو منع من اإلستجابة لألمر القرآين﴿ :إِذَا نُ ِ
ِ
اس َع ْوا إِ ِذ ْك ِر ا اهل ِل﴾،
صالَة من يَ ْوم ا ْجم ُل ُۚ َعة فَ ْ
وال حيق للسلطة منع املصلني األصحاء من إقامتها إذا أخذوا ابلعزمية ،فسد الذريعة ال يعطل الفريضة ،وللسلطة إذا
اقتضت الضرورة حظر التجول على الناس دون التعرض حلرمات الدين وقطعياته ابلفتاوى السياسية.
 قال احلافظ ابن حجر يف الفتح10 ،ج /ص16086 - (.مسند أمحد شاكر  /احلديث رقم87 3578
 البخاري يف صحيحه  -ابب الكالم يف األذان  -حديث رقم 88 599أ د مسعود صربي،كتاب فتاوى العلماء حول فريوس كوروان ،وال منع من أراد األخذ ابلعزمية ،واخلوف يسقط وجوب اجلمعة ص89 16422
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سادسا :حديث( :صلوا يف بيوتكم)( ،)90وال خيفى بطالن االستدالل به عند أول أتمل؛ فصحيح أن الضرر الناتج عن
انتشار الوابء أشد وأعم من الضرر الناشئ عن املطر والربد والوحل ،وال شك أنه يصح إحلاق األول ابلثاين يف احلكم،
بقياس جلي من ابب أوىل ،فال نزاع يف ذلك البتة ،ولكن الوهم قد اعرتى أصحاب الفتوى ،فأعطوا الفرع حكما مل
يثبت ألصله ،أال وهو تعطيل املساجد ومنع الصالة فيها .ذلك أن احلكم الثابت لألصل والذي ال نزاع يف صحة إحلاق
الفرع به هو جمرد الرخصة يف التغيب ملن شاء ومشروعية إشهار ويل األمر لتلك الرخصة ،وال ميكن أبي منطق أصويل
أو استداليل سليم أن يعطى الفرع حكماً مل يثبت لألصل املقيس عليه.
سابعا :حديث( :قتلوه قتلهم هللا) ()91وقصة الصحابة الذين أفتوا اجلريح اجلنب بوجوب االغتسال يف الربد الشديد،
فكان ذلك سبباً يف موته .وال شك يف وجاهة االستدالل هبذا احلديث
والقصة ،يف الرد على من مينع آحاد الناس من األخذ برخصة التغيب عن اجلمعة واجلماعة يف مثل هذه احلاالت أو
يشدد عليهم مبا جيلب العنت ويوقع يف احلرج ،غري أنه ال وجه لالستدالل به على بطالن الفتاوى اليت تَعت تلك
ِ
األخذ ابلعزمية بقاء على األصل الذي
الرخص وتُقدرها ،وتنفي احلرج عن اآلخذين هبا؛ جملرد أهنا مل جتز منع الراغبني يف
هو الصالة يف املساجد.

اثمنا :أحاديث احليطة من العدوى؛ (ال يوِرد ممرض على مصح)((، ) 92وفِار من اجملذوم فرارك من األسد)( ،)93وال دليل
فيهما لتعلق األول وما شاكله مبا ذكران يف املسائل املتفق عليها اخلارجة عن حمل النزاع من أنه ال جيوز للمشتبه إبصابته
مبرض معد أحرى املتلبس به حتقيقا أن يراتد املساجد ملا يف ذلك من إحلاق الضرر بعمارها األصحاء ،وتعلق الثاين وحنوه
مبا قدمنا االتفاق عليه أيضا من وجوب األخذ ابالحتياطات املشروعة اليت تنصح هبا اجلهات املختصة أو يقررها أولو
90

 البخاري يف صحيحه  -ابب الرخصة يف املطر والعلة أن يصلي يف رحله  -حديث رقم 646 أخرجه أبو داود ( )336واللفظ له ،والدارقطين ( ،)189/1والبيهقيربقم 91 1115 -92رواه أبو هريرة صحيح البخاري رقم احلديث( )5771
 -93والبخاري  ،)32 ، 31 ، 27 ، 17 / 7و[مسلم بشرح النووي( ،ج / 14ص( 220 ، 213النووي) ،وأبو داود ج/ 4ص ،)232 ، 231
والرتمذي ،ج161 / 4ص) ،واإلمام مالك يف املوطأ ،ج / 2ص) 946
23
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األمر العام ،مما ال حيل حراما ،وال يلغي معلوما من الدين ابلضرورة وال وجه لإل ستدالل هبذه األحاديث على جواز
إغالق املساجد وترك اجلمعات ،جملرد قيام احتمال العدوى.
اتسعا:املوازنة املقاصدية يف جلب املصاحل ودرء املفاسد،والرد على هذا من جهتني.
 املصاحل واملفاسد املعتربة شرعا يلزم فيها اإلثبات احملقق أو املظنون ظناً غالباً ،وال تثبت وال تعترب مبجرد االحتمالالعقلي أو العادي ،كاحتمال وجود حاملني للفريوس يف رواد أي مسجد .فهذا وهم ال ظن وال حتقيق ،وال ميكن أن
ترتب عليه أي موازنة مقاصدية ،السيما إن كانت املصلحة املراد تفويتها دفعا للمفسدة املظنونة ،مصلحة قطعية حمققة،
كأداء اجلمعة الواجب على أعيان املكلفني يف أنفسهم وعلى احلكام يف رعاّيهم.)94(.
 منع االجتماع للصلوات اخلمس وللجمعات يف هذه الفتاوى هو وسيلة ملنع انتشار العدوى ،والوسيلة إذا مل حتققمقصدها مل تشرع ،ومعلوم أن املمتنع من شهود اجلماعة بقرار فردي أو عمومي يظل معرضا للعدوى يف بيته أو مكتبه
أو طريقه وال تتحقق مصلحة محايته هبذه الوسيلة منفردة ،فكان االقتصار على منعه من خمالطة الغري يف الصالة ابطال
إال على اعتبار أن االجتماع للصالة أمر حاجي كاالجتماع للدراسة ،أوحتسيين تتميمي ،وأما منع االجتماع هلا مع
اعتبارها مكملة لكلية حفظ الدين وعدم منع ما يساويها أو يقصر عنها من مكمالت حفظ النفس وحفظ املال
وغريها ،فهو حتكم وانتقاء ال يستقيم عند ذي نظر سليم املوازنة الصحيحة يف هذه النازلة تقتضي فتح املساجد أمام
املصرين على األخذ بعزمية إعمارها ،وتشجيع املستعدين لألخذ برخصة التخلف عنها.)95(.
الرأي الراجح:اإلجتاه األول :وهو القول جبواز تعليق اغالق املساجد يف اجلمعة و اجلماعة مع بقاء رفع األذان،وذلك لألسباب التالية.
 -1لقوة الدليل وهو رأي اجلمهور من العلماء املعاصرين.

 -94أ-د صربي مسعودفتاوى العلماء حول فريوس كوروان ص188
 املصدر السابق95.24
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-2إنه يليب املقصد الشرعي وهوحفظ األنفس من أعظم مقاصد الشريعة،فحفظ النفوس ومحايتها ووقايتها من كل
املخاطر واألضرار.
-3إزالة الضرر :عمال بقاعدة(،الضرر األشد يزال ابلضر األخف).
املبحث الثالث :حكم صالة ااجلمعة واجلماعةيف البيت وتباعد الصفوف يف ظل جائحةكورون وأقوال العلماء
املتقدمني واملعاصرين..
املطلب األول :حكم صالة اجلمعة يف ظل جائحةكوروان.

اِ
ين َآمنُوا إِذَا
أما صالة اجلمعة فال خالف يف وجوهبا ،والصحيح أن وجوهبا على األعيان ،وهللا تعاىل يقولَ :
{ّي أَيُّ َها الذ َ
ودي لِل ا ِ ِ ِ
ِ
ِ
اَّللِ} [اجلمعة ،]9 :وعند مسلم عن ا ْحلَ َكم بْن ِمينَاءَ ،أَ ان َعْب َد هللاِ بْ َن
اس َع ْوا إِ َىل ِذ ْك ِر ا
ص َالة م ْن يَ ْوم ا ْجلُ ُم َعة فَ ْ
نُ َ
عمر ،وأَاب هري رةَ ح اد َاثه ،أَ اهنُما َِمسعا رس َ ِ
ني أَقْ َو خام َع ْن َو ْدعِ ِه ُم
ول َعلَى أ َْع َو ِاد ِمْن َِربهِ" :لَيَ ْن تَ ِه َ ا
صلاى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلا َم ،يَ ُق ُ
ول هللا َ
ُ َ َ َ َ ُ ََْ َ ُ َ َ َ ُ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ني[ "]4رواه مسلم يف اجلمعة برقم (.)865
ا ْجلُ ُم َعات ،أ َْو لَيَ ْخت َم ان هللاُ َعلَى قُلُوهب ْم ،مثُا لَيَ ُكونُ ان م َن الْغَافل َ
إن من أعظم املقاصد الشرعيِّة يف إقامة اجلمعة ما يسمعه الناس فيها من الذكرى واملوعظة احلسنة ممِّا يرقِِّق القلوب ويزِّكي
ِّ
()96
النفوسِِّ ،
ويزهد يف الدنيا ،وما تشتمل عليه اخلُطبة من التعليم وبيان أركان اإلميان واحلالل واحلرام
ويرغب يف اآلخرة ِّ
ِ
ِ
،ومن مقاصد الشارع ِمن صالةِ اجلُ ُم َع ِة اجتماعُ الن ِ
مجعةخ
ااس ،و ُ
املعىن واض خح يف امس َها ،فَ ِه َي َ
التقاؤُهم صعيد واحد ،وه َذا َ
ِ
ُّد اجلماعا ِ
اح َدةِ ،أو املِص ِر الو ِ
البلدةِ الو ِ
ت
اح ِد
ِ
أهل َ
لالستماع إ خطيب واحد ،و َ
لذلك اختَل َفالعلماء يف ُحك ِم تعد َ َ
ُ
جتمع َ
ِ
البلد الو ِ
يت ولو لِعذر ،تُِفيد ه َذا ِ
شك أ ان صال هتا يف الب ِ
املقص َد(.)97
اح ِد ،وال ا
ُ
َ
َ

أوال:اختالف العلماء يف العدد الذي تنعقد به اجلمعة.

 -96الشيخ الددو يرد على املعرتضني على فتواه حول صالة اجلمعة (وثيقة)2020/3/24،م،موقع ،الشيخ الددو يرد على املعرتضني على فتواه حول
صالة اجلمعة
أ –د مسعود صربي،كتاب فتاوى العلماء حول كوروان ص 97.19425
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 اختلف العلماء يف العدد الذي تنعقد به اجلمعة على مخسة عشر قوًال ،نقلها الشوكاين عن احلافظ ابن حجر،أضعفها القول أبهنا تصح من الواحد ،فال يشرتط فيها عدد وأمهها اآليت،
ِ
ِ
-1احلنفياةُ املعتم ِد إ إناه يشرتط لص اح ِة ِ
ِ
ِ
ب فِ َيها قَاض،
ُ
َ
إقامتُ َها املَسجد ،بَل يكفي َ
صالة اجلُ ُم َعة َ
ُ َ
أقامتُ َها ُك ِِّل بَلْ َدة نُص َ
املكان املت ِ
بشرط ِ
ِ
اخذ لصالةِ اجل ِ
ِ
انعقادها أبربعةمنهم اإلمام ،واشرتطُوا يف ِ
عاماً للن ِ
ااس؛ فال
َ
معة أن يكو َن مأذوانً فيه إذانً ِّ
َُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
دخولُه للعا ام ِة.
ليس ُمباحاً ُ
تص ُّح البَيت؛ ألناهُ َ
2وذهب املالكياةُ إ أ ان اجلمعةَ ِ
تنعق ُد ابثين عشر رجالً ممان ِجتب علي ِهم اجلمعةُ ،إضافةً إىل ِ
اجلمعةَ ال
اإلمام،
خ
ومعلوم أ ان َ
َُ
َ
ُ
ُ
ُ
َ َ َ
ونصوا على أ ان اجلمعةَ الجتوز يف َغ ِري امل ِ
ِ
ص ِيب املميِ ِز ،وإن كانَت ِ
سج ِد.
تص ُّح
منها َُّ ،
تنعق ُد ابملرأةِ ،وال ال ا
َ
ُ
ِّ
ِّ
َ
 -3أ اما الشاافعياةُ واحلنابِلَةُ فيشرتطون ال ِ
ِ
نعقاد اجلم ِ
اجلمعةُ ،وإن ص اح ُحوا
عة
حضور أربع َ
ني َر ُجالً ممن جيب عليه علي ِه ُم َ
َ
ُُ
اط امل ِ
سج ِد ،واكتَ ُفواإبقامتِها خطاِة أَبنِية ،سواء َكانَ ِ
عدم اشرت ِ
ص اح َح
َ َ ُ ْ َ ََ خ ْ
اختارهُ الشاافعياةَُ ،و َ
ََ
ت م ْن بَلْ َدة أ َْو قَ ْريَة ،على ما َ
َ
احلَنَابِلَةُ.)98(.
 -4ال يوجد دليل صحيح صريح على حتديد العد لصالة اجلمعة وممن قال هبذا ابن حجر(. )99وابن املنذر( ،)100وقال
()101
رد الشوكان ردا علميا
عبد احلق اإلشبيلي اليثبت يف عدد اجلمعة حديث ،وكذلك قال السيوطي والشوكاين ،وقد ِّ

رصينا على من ألزم الناس بعدد معني يف صالة اجلمعة فقال :وأما اشرتاط مجع كثري من دون تقيد بعدد خمصوص
فمستنده أن اجلمعة شعار ،وهو ال حيصل إال بكثرة تغيظ أعداء املؤمنني .وفيه أن ِ
كوان شعارا ال يستلزم أن ينتفي وجوهبا

ابنتفاء العدد الذي حيصل به ذلك ،على أن الطلب َال من العباد كتااب وسنة مطلق على اعتبار الشعار فما الدليل على
اعتباره ،وكتابه صلى هللا عليه .وسلم إىل مصعب بن عمري أن ينظر اليوم الذي جيهر فيه اليهود ابلزبور فيجمع النساء
 أ  -د مسعود صربي فتاوى العلماء حول فريوس كوروان ،دارالبشري 2020م ،ص9598ابن حجر،هو أمحد بن علي بن حجر ،فتح الباري البن ،املكتبة السلفية2 ،ج 423 /ص . 99 -100ابن املنذر :أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري كتاب األوسط ،الناشر ،دار طيبة،الرّيض ،الطبعة :األوىل 1405 -ه  1985 ،م ،
ج111 /4
 الشوكاين  ،حممد بن علي الشوكاين ،نيل األوطار ،دار ابن حزم،الطبعة األوىل شوال1427،ه،ج/6ص101.25726
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واألبناء ،فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم اجلمعة تقربوا إىل هللا تعاىل بركعتني .كما أخرجه الدارقطين من
حديث ابن عباس ،غاية ما فيه أن ذلك سبب أصل املشروعية.
اثنيا :شروط مكان صالة اجلمعة عند الفقهاء وهي كاآليت:
أوال :املالكية اشرتطوا أن تكون اجلمعة يف مسجد ،حيث اشرتطوا أن تكون الصالة جبامع جيمع فيه على الدوام ،فال
تصح يف البيوت وال يف رحبة دار ،وال يف خان ،وال يف ساحة من األرض ،ويف اجلملة :ال تصح املواضع احملجورة كالدور
واحلوانيت(.)102
اجمللس األورويب لإلفتاء انتهى إىل عدم جواز صالة اجلمعة يف البيوت ،مستدلني على ذلك أبن النيب صلى هللا عليه
وسلم مل يفعله ،وال الصحابة ،ومل يصلوها إال هبيئة معينة ،وهي اجتماع الناس يف املسجدِ ،بطيب ،وبشروط حمددة
ابتفاق األئمة واحلنفية يشرتطون حضور االمام األعظم أو انئبه واملالكية يشرتطون إلقمة صالة اجلمعة أن تكون يف
(103 ).

مسجد جامع والشافعية واحلنابلة يشرتطون العدد أربعني

مركز األزهر العاملي للفتوى اإللكرتونية :أنه ال تنعقد صالةُ اجلُ ُمعة يف البُيوت (خطبة وركعتان) ولو َمجَاعة ،وإ ْن َكثَُرِ
ا
ظهرا بغري خطبة أربع ركعات مجاعةً أو انفر ًادا
ُ
عدد املُصلِّني ،وال تكون صحيحة إ ْن وقَ َعت ،وإمنا تُصلى يف البيت ً
كورا ،وإان ًاث (.)104
ويُستَحب أن تُ َقام صالةُ الظُّهر يف البيت مجاعةً ،وأن يَؤام الارجل فيها أهله ذُ ً
حىت الفضاء
اثنيا :احلنفية والشافعية واحلنابلة فريى جواز اجلمعة يف املساجد وغريهاِّ ،
القريب من البنيان ،وكذلك يف الصحراء(.)105

 -102عبد الرمحن اجلزيري كتاب الفقه على املذاهب األربعة:دار الكتب العلمية بريوت ،الطبعة الثانية 1424 -2003ه،ج/1ص،347
اإلسالمي وأدلته ) 1298 / 2
103
 أ  -د خالدابن علي املشيقح ص 18حبث بعنوان األحكام الفقهية املتعلقة بوابء كوروان موقع األلوكه . -104األزهر :صالة اجلمعة يف البيوت ابطلة وإن كان عدد املصلني كبريا وتصلى ظهرا فقط ،اجلمعة .2020 /3/ 27
www.shorouknews.com › news › view
 الفقه على املذاهب األربعة ،ج  / 1ص105.35127

الفقه
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اثلثا :يصح إقامتها يف البيوت :وإذا مل نستطع إقامتها على وجهها نقيم املقدور عليه من ذلك؛ لقوله صلى هللا عليه
وسلم يف احلديث اآلنف الذكر( :ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم) والقاعدة( :أن ما ال يدرك ال يرتك) أو أن
(امليسور ال يسقط ابملعسور) ،والسهولةُ واليسر يتحققان للقادرين على إقامتها يف الدور بال مشقة)(.)106
األدلةعلى من قال التصح صالة اجلمعة يف البيوت يف ظل كورون:
ص َالةِ ِمن ِ
 قوله تعاىلّ( :ي أ ُّ ا ِيوم اجلمع ِة فَا سعوا إِ َىل ِذ ك ِر اِ
ِ
ِ
اَّلل)
ي لِل ا
ِّ
َ
ُُ َ
َيها الذ َ
ين َآمنُوا إذَا نُود َ
(.)107احيث ال يتحقق السعي إال ابلذهاب إىل املسجد ،وإن حتقق يف الفالء فال يتحقق يف البيوت. .
ِ ِ
ِ
آمَر ِحبَطَب،
صلاى هللاُ َع َل ِيه َو َسلا َم قَ َ
 َعن أَِِب ُهَري َرة  :أَ ان َر ُس َالَ ( :والاذي ن فسي بِيَده لََقد مهَ ُ
ول الا ِّل َ
مت أَن ُ
()108
صالَةِ  ،فَي ؤذا َن َهلاَ ُ ،مث آمر رج ًال فَي ؤام النااسُ ،مث أ ِ
وهتُم)
ُحِِّر َق َعلَي ِهم بيُ َ
آمَر ِابل ا
َُ َ ُ َ ُ
َُ
َ
ُخالف إِ َىل ِر َجال ،فَأ َ
بُ ،مث ُ
فَيُحطَ َ
َ
،وهذا احلديث كسابقه حيث الوعيد كل الوعيد ،ملن ترك الصالة يف املسجد.
ِ
ال ( :ه َذا عِ َ ِ
ِ
جزأَهُ ِم َن
صلاى هللاُ َعلَيه َو َسلا َم أَناهُ قَ َ َ
يدان ،فَ َمن َشاءَ أَ َ
روى أبو داود عن أَِِب ُهَر َيرةََ ،عن َر ُسول الا ِِّل َاجلُ ُم َع ِةَ ،وإِانا ُجمَ ِِّمعُو ن)( ،)109وهنا مل أيمرهم النيب صلى هللا عليه وسلم  ،ابلتجميع يف بيوهتم ،وال فعلوا هم ذلك.
 -وجود البدل عن صالة اجلمعة وهو صالة الظهر ،فإذا عجز الناس عن األصل ذهبوا إىل البدل

 -.هذه الصورة تؤدي إىل تعدد اجلمع ،وكما هو معلوم أنه ال جيوز عند مجهور الفقهاء إقامة مجعتني يف بلد واحد إال
للضرورة(.)110

 -106الشيخ الددو يرد على املعرتضني على فتواه حول صالة اجلمعة (وثيقة)2020/3/24،م،موقع ،الشيخ الددو يرد على املعرتضني على فتواه حول
صالة اجلمعة.
سورة اجلمعة آية 107.9 رواه مسلم يف اجلمعة  ،برقم 865108 رواه أمحد أبو داود يف تفريع أبواب اجلمعة(109.)1073 - 1 .اجملموع شرح املهذب  4 ،ج586 /ص ( واملغين ) 2،ج /ص 335110 – 334
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ول اِ
ِ ِ ِِ
ِ
اَّلل،فَالَ تَ ُقل َح اي َعلَى
شه ُد أَ ان ُحمَ ام ًدا َر ُس ُ ِّ
 ا جاء يف الصحيحني أن اب ن َعبااس ل ُم َؤذِّنه ِيف يوم َمطري :إِذَا قُ َلت أَ َ
ِ
صالَةِ ،قُلِ ِ ُّ :
ِ
هت أَ
ااس ا ستَن َك ُروا ،قَ َ
ال ا
معةَ َع َزمةخ َوإِ ِّن َك ِر ُ
ال( :فَ َعلَهُ من ُه َو َخري م ِِّين ،إِ ان اجلُ َ
َ
صلوا يف بيُوت ُكم ،فَ َكأَ ان الن َ
مشو َن ِيف ال ِطِّ ِ
اح ِ
ض)(.)111
ن أُح ِر َج ُكم فَتَ ُ
ني َوالد َ
( )112حيث استنكر الناس كالم ابن عباس رضي هللا عنه يف كونه يبيح للناس صالة اجلمعة يف البيوت.

أدلة من أجازوا صالة اجلمعة يف البيوت:
اَّلل َماستَطَعتُم )( ،)113واملستطاع هنا أن تكون يف البيوت.
قوله تعال( فَات اقوا اِّول:
صلاى هللا َعلَ ِيه َو َسلا َم ي َق ُ
ث ،أَناه ْمس َع َر ُس َ
 ما رواه مسلم عن أَِب ُهَر َيرة ُحيَ ِِّد ُول هللا َ
ِ
اِ
ِ
ِ
ِ
ِ
كثرة َم َسائِلِ ِهم واختالفهم
(ما هنيتكم َعنهُ ،فَاجتَنبُوه َوَما أ ََمرتُ ُكم بِه فَ َ
افعلُوا منه َما استَطَعتُم ،فَإامنَا أَ هلَك الذ َ
ين من قَبل ُكم َ
على أنبيائهم)( ،)114وهذا هو املستطاع اآلن.

عمالً بقاعدة (امليسور ال يسقط ابملعسور) ،وامليسور صالهتا يف البيت ملِن حضر ،فسقط اشرتاط املسجد ،وسقطاشرتاط العدد عند من قال به.
 بل ورد أن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى اجلمعة يف غري مسجد ،فقد ذكر الذهيب يف السري :أن النيب صلى هللاعليه وسلم ركب يوم اجلمعة ،فمر على بين سامل ،فجمع فيهم ،وكانت أول مجعة صالها حني قدم املدينة ( )115ويؤكد
هذا ابن حجر فيقول :ومكث يف بين عمرو بن عوف ثالث ليال واختذ مكانه مسجدا فكان يصلي فيه مث بناه بنو
عمرو بن عوف.
 اعتبار النازلة اليت مير هبا الناس ،ويف النوازل جيوز ما ال جيوز يف غريها.الرأي الراجح: البخاري يف صحيحه  -ابب :هل يصلي اإلمام مبن حضر؟ وهل خيطب يوم اجلمعة يف املطر؟  -حديث رقم 648 رواه البخاري يف اجلمعة (  ) 901ومسلم يف صالة املسافرين ( )699112 سورة التغابن آية 113.16رواه مسلم يف الفضائل ) 1337114
-114سري أعالم النبالء ط الرسالة )سريةج279/1ص.
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جيوز صالة اجلمعة يف البيوت وذلك لألسباب التاليه.
يد بِ ُك ُم العسر) ولقوله
يد هللا بِ ُك ُم اليسر َوالَ يُِر ُ
-1ألنه يليب املقصد الشرعي وهو التيسري ورفع احلرج ،لقوله تعاىل (:يُِر ُ
اَّلل َماستَطَعتُم) ،واملستطاع هنا أن تكون يف البيوت،
تعاىل ( :فَات اقوا اِّ
-2عمال بقاعدة(امليسوراليسقط ابملعسور)،والسهولة واليسر يتحققان للقادرين على إقامتها يف الدور بال مشقة.
 3اعتبار النازلة اليت مير هبا الناس ،ويف النوازل جيوز ما ال جيوز يف غريها.
 -4وشرط املكان لصالة اجلمعة مل يدل عليه دليل يصلح التمسك به كما حكاه الشوكاين(.)116
املطلب الثاين :حكم صالة اجلماعة يف البيت يف ظل جائحة كو رون.
اختلف الفقهاء يف حكم صالة اجلماعة على أربعة أقوال:
القول األول  :أهنا فرض كفاية .وذهب إىل هذا القول الشافعي ( ،)117وعليه مجهور املتقدمني من أصحابه ،وبه قال
احلنفية ( ،)118واملالكية ( .)119ذكر ذلك ابن حجر يف الفتح (.)120
القول الثاين :أهنا سنة مؤكدة .وهذا هو املذهب عند احلنفية ( ،)121واملالكية ( ،)122وبه قال الشوكاين (.)123

األوطار،ج/6ص116.161

 الشوكاين نيل مغين احملتاج (ج229 /1ص) ،فتح القدير (ج /1ص ،)300اإليضاح (1ج/ص 117.)142118.)155

 بدائع الصنائع (1ج/ص - 119حاشية الدسوقي (ج320 ،319 /1ص) ،الشرح الصغري (ج/1ص .)152
 فتح الباري (1ج/ص 120.)339 بدائع الصنائع (1ج/ص 121.)155 جواهر اإلكليل (ج/1ص  ،)76قوانني األحكام الشرعية (ص122.)83 : نيل األوطار (ج/3ص 123.)14630
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القول الثالث :أهنا شرط لصحة الصالة ،وأن وجوهبا على األعيان إال لعذر .هذا هو قول شيخ ا ِإلسالم ابن تيمية
( ،)124وتلميذه ابن القيم ( ،)125وحكاه السبكي عن ابن خزمية ( ،)126وهو قول الظاهرية (.)127
القول الرابع :أهنا فرض عني وليست بشرط يف صحة الصالة .وهذا هو املذهب عند احلنابلة ( ،)128وعليه أئمة السلف
وعلماء احلديث ( ،)129وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء وهو القول الصحيح ( .)130فمىت ترك املسلم
صالة اجلماعة فإنه أيمث ،وصالته صحيحة.
الرأي الراجح:القول الثاين هو األرجح،وذلك لآليت.لقوة دليله هذا الرأي.أنه يليب مقصد الشارع وهو التيسري ورفع احلرج.وذلك إذا كانت صالةاجلماعةسنِّةمؤكدة،واحلفاظ على أرواح الناس واجب،فيقدم الواجب على السنة.والشريعة أابحت التخلف عن صالة اجلماعةألعذار كاملرض واملطر وحنوه وانتشارالكروان أخطر من هذه األعذارفيجوز صالة اجلماعة يف البيوت مجاعة.
-حكم تباعد الصفوف:

 -جمموع فتاوى شيخ ا ِإلسالم (ج/23ص

124.)333

 كتاب الصالة ،البن القيم ،يف فصل :هل اجلماعة شرط يف صحة الصالة أم طبقات الشافعية (3ج199 /ص)126. احمللى (ج/3ص 127.)199 املقنع (ج/1ص 128.)193 - 129املصنف ،لعبد الرزاق (ج/1ص .)497
 -جمموع فتاوى اللجنة الدائمة (7ج/ص  )282رقم الفتوى (130.)141

ال؟125
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لقد أوىل اإلسالم صفوف املصلني عناية كبرية ،حيث أمر بتسوية الصفوف ،وأظهر فضيلة تسويتها ،واالهتمام هبا،
وتسوية الصف هلا عدة معاين ،منها.
ف :فإ ان هذا ِمن كماله ،وكان النيب ﷺ أيمر بذلك.
 ااص يف ال ا
الرت ُّ
ص ِِّ
ف األول.
ص ُّ
َ
كم َل ال ا
الصفوف ،فال يُشرع يف ال ا
إكمال األول فاألول :فإ ان هذا ِمن استو ِاء ُّ
ص ِِّ
ف الثاين حىت يَ ُ
التقارب فيما بينها ،وفيما بينها وبني ا ِإلمام؛ ألهنم مجاعةخ ،واجلماعةُ مأخوذةخ ِمن االجتماع :وال
الصفوف:
 وتسوية ُُّ
اجتماع كامل مع التباعد.
الص ِ
مام؛ لقول النيب ﷺ" :لِيلِِين ِمْن ُكم أُولُو ْاأل ْ ِ
فوف وكماهلا :أن يدنو ا ِإلنسا ُن ِمن ا ِإل ِ
ُّهى مثُا
وِمن تسوية َُّح َالم َوالن َ
َ
ْ
َ
اِ
وهنُم)(.)131
ين يَلُ َ
الذ َ
األدلة على تسوية الصفوف من السنة.ِ ِ ِ
صالةِ )(، )132
ايب ﷺ قَ َ
ف ِم ْن متََ ِام ال ا
ص ُفوفَ ُك ْم  ،فَإِ ان تَ ْس ِويَةَ ال ا
ص ِِّ
ال َ ( :س ُّووا ُ
 -1أَنَس بْن َمالك رضي هللا عنه َع ْن النِ ِِّ
الص ُف ِ
صالةِ) .وهذا يدل على أن هذه
وف ِم ْن إِقَ َام ِة ال ا
ص ُفوفَ ُك ْم  ،فَإِ ان تَ ْس ِويَةَ ُّ
ويف رواية للبخاري [َ ": ] 723س ُّووا ُ
اإلجراءات مستحبة ألنه مل يذكر أهنا من أركان الصالة أو واجباهتا ،إذ متام الشيء أمر زائد على حقيقته اليت ال يتحقق

ِّإال هبا.

ِ
ص َالةِ)( ،)133من حديث أِب هريرة ،وهذا
ص ا
ف ِم ْن ُح ْس ِن ال ا
ص َالةِ ،فَإِ ان إِقَ َامةَ ال ا
ف ِيف ال ا
يموا ال ا
ص ِِّ
-2قول النيب ﷺ(:أَق ُ
يدل على أن إقامة الصفوف سنة وليست واجبة ،ألهنا لو كانت فرضا مل جيعله من حسن الصالة ،ألن حسن الشيء

زّيدة على متامه ،وذلك زّيدة على الوجوب..
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ِ
س ب ِن مالِك ،أَناه قَ ِدم امل ِدينَةَ فَِقيل لَه :ما أَنْ َكر ِ
ت
ت مناا ُمْن ُذ يَ ْوم َع ِه ْد َ
َ ُ َ َْ
-3وقد جاء َع ْن بُ َش ِْري بْ ِن يَ َسار األَنْ َ
ي َع ْن أَنَ ِ ْ َ
صا ِر ِِّ
ُ َ َ
ِ
ِ
وف)( .)134ومل أيمرهم أنس إبعادة الصالة فدل هذا
اَّللِ ﷺ ؟ قَ َ
َر ُس َ
ول ا
يمو َن ُّ
الص ُف َ
الَ ( :ما أَنْ َك ْر ُ
ت َشْي ئًا إاال أَنا ُك ْم الَ تُق ُ
ص ليس من الواجبات ،وتركه ليس مما يؤثر على صحة الصالة.
الرتا ا
على ِّ
أن ِّ
ول اِ
ول ( :
صالةِ َويَ ُق ُ
ال َ :كا َن َر ُس ُ
وع ْن أَِِب َم ْسعُود رضي هللا عنه قَ َ
صلاى ا
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلا َم ميَْ َس ُح َمنَاكِبَ نَا ِيف ال ا
َ -4
اَّلل َ
ِ
ِ
ف قُلُوبُ ُك ْم )(.)135
ا,وال َختْتَل ُفوا فَتَ ْختَل َ
ْ
استَ ُوو َ
اَّللِ صلاى ا ِ
ص ُفوفَنَا َح اىت َكأَامنَا يُ َس ِِّوي
ُّع َما َن بْ َن بَ ِشري رضي هللا عنهما قال َ :كا َن َر ُس ُ
-5وعن الن ْ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلا َم يُ َس ِِّوي ُ
ول ا َ
ِ ِ
ِ
ال
ف  ،فَ َق َ
ص ْد ُرهُ ِم ْن ال ا
ص ِِّ
اح َ ،ح اىت َرأَى أَ اان قَ ْد َع َق ْلنَا َعْنهُ مثُا َخَر َج يَ ْوًما فَ َق َام َح اىت َك َاد يُ َكِِّربُ  ،فَ َرأَى َر ُجال َابد ًّي َ
هبَا الْق َد َ
اَّلل بني وج ِ
ِ
 ( :عِباد اِ
وه ُك ْم )  .رواه البخاري برقم ( )436ومسلم برقم ( 717
ََ
اَّلل  ،لَتُ َس ُّو ان ُ
ص ُفوفَ ُك ْم أ َْو لَيُ َخال َف ان اُ َْ َ ُ ُ
)..
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ا
الس َهام ِحني
قال النووي يف "شرح مسلم،قَ ْوله  ( :يُ َس ِِّوي ُ
ص ُفوفنَا َح اىت َكأَمنَا يُ َس ِِّوي هبَا الْق َداح ) الْق َداح ه َي َخ َشب ِّ
ِ ِ
ِ ا
ِ ِ
الس َهام لِ ِشداةِ اِ ْستِ َوائِ َها َو ْاعتِ َداهلَا ) انتهى .فهذه
تُْن َحت َوتُْربَى َ ,م ْعنَاهُ  (:يُبَالغ يف تَ ْس ِويَ َتها َح اىت تَصري َكأَمنَا يُ َق ِِّوم هبَا ِّ
النصوص واضحة يف وجوب تسوية الصفوف  ,قال البخاري رمحه هللا يف صحيحه  ( :ابب إمث من ال يتم الصفوف)

قال احلافظ ابن حجر يف (فتح الباري) :حيتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة األمر يف قوله صلى هللا عليه
سووا صفوفكم ).
وسلم ِّ ( :

أراء الفقهاء يف حكم تباعد الصفوف:شرعا
ب فيه ً
إن حكم الرتاص وسد اخللل :الندب ،فهي سنة ،يثاب فاعلها وال يعاقب اتركها  ،نعم هو مأمور به ومرغا خ
كبريا ،كما قرأان يف األحاديث السابقة ،ولكن هذا األمر على االستحباب ،وليس على الوجوب عند عامة العلماء
ترغيبًا ً

من أصحاب املذاهب األربعة املتبوعة وغريها؛ وسنوضح أراء الفقاء يف هذه املسألة وهي كاآليت:
رواه البخاري البخاري برقم 724 -رواه مسلم برقم 135 432
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املذهب احلنفي :إن كان اإلمام واملأموم يف املسجد ،وكان املأموم خلف اإلمام أو حبذائه ،يصح اقتداؤه،وقالوا :ولو كان
املأموم يف أقصى املسجد واإلمام يف احملراب ،اتصلت الصفوف أم ال ،ولو كان فوق سطح املسجد ،ولو وقف على
سطح املسجد واقتدى ابإلمام صح اقتداؤه ،ألن سطح املسجد تبع للمسجد،وكذا فناء املسجد ،ونصوا على أن كراهة
املنفرد خلف الصف إال من ضرورة أو عذر ،وال يفوت مع الكراهة فضل اجلماعة عندهم(.)136
املذهب املالكي :يكره صالة املنفرد خلف الصف ،ويكره تقطيع الصفوف ويكره تقدم املأموم على موضع إمامه ،مع
صحة الصالة يف كل ما سبق وال يطلب منه اإلعادة ،وذكروا أن الكراهة تفوت فضيلة الصف ال اجلماعة إال لعذر،
فمع العذر ال كراهة(.)137
المذهب الشافعي:فعندهم أن اإلمام واملأموم إن كاان يف مسجد واحد ،فيصح االقتداء سواء قربت املسافة بينهماأم بعدت ،وسواء احتد البناء أم اختلف ،كصحن املسجد وسطحه وساحته واملنارة اليت هي من املسجد ،فتصح الصالة
يف كل هذه الصور ،إن كانت األبنية متنافذة أبواهبا بينهما ،ويعترب يف صحة صالة املأموم علمه بصالة اإلمام ،كأن
احدا منهم وإن مل يكن يف صف،
يشاهده أو يسمع تكبريه ،أو يسمع مبلغًا ،أو يرى بعض صفًّا من املقتدين به أو و ً
وأال يتقدم عليه سواء كان أعلى منه أو أسفل؛ ألن املسجد كله كاجلماعة الواحدة(.)138
املذهب احلنبلي :كذلك :لو وقف املصلون خلف اإلمام أو عن ميينه مع وجود فرجة ولو قدر ثالث رجال فأكثرال تبطل صالهتم( ،)139قال الرحيباين يف مطالب أويل النهى ،يف شرح غاية املنتهى( :وال تبطل) الصالة (بقطع صف
مطلقا) ،أي :سواء كان وراء اإلمام أو عن ميينه (إال) أن يكون قطع الصف عن يساره ،أي :اإلمام إذا بعد املنقطع
بقدر مقام ثالثة رجال؛ فتبطل صالته .قاله ابن حامد ،وجزم به يف الرعاية الكربى (ويتجه :أن املراد) ببطالن صالة
وغريمها136

 نظر :تبيني احلقائق ،للزيلعي ,)136/1( :حاشية الطحطاوي (ص ،)206،207 :وبدائع الصنائع (،)145 /1 نظر :التنبيه على مبادئ التوجيه ( ،)507/1الفواكه الدواين ( ،)527/1حاشية الدسوقي على الشرح الكبري(.137 333 /1انظر :اجملموع ( ،)301/4املنهاج القومي (ص ،)164 :هناية احملتاج(2ج /ص.138 199انظر :اإلنصاف 2،ج/ص ، 30كشاف القناع (ج/1ص ،)328اإلنصاف4،ج /ص42413934
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صف انقطع عن يسار اإلمام بقدر مقام ثالثة رجال (ما مل تنو) ،أي :ما مل تنو الطائفة املنقطعة (مفارقة) اإلمام ،فإن
نوت مفارقته؛ صحت.)140(،
الرأي الراجح:مما سبق أن حكم هذه املسألة االستحباب ،فغاية ما يقال يف تركها :جائز مع الكراهة ،والصالة مع تباعد املصلني يف
الصف صحيحة ،ولو مل تكن هناك حاجة للتباعد ،مث إذا كان هناك عذر فتزول الكراهة والقاعدة الفقهية(،سقوط
الكراهة عند أدىن احلاجة) ،وحىت على القول بوجوب تسوية الصفوف والرتاص فإن اتقاء العدوى واالحرتاز منها من
احلاجات املعتربة اليت ينبغي أ ن يقال إبسقاط وجوب الرتاص يف الصف عند من يقول به؛ ألن أحكام هذه اجلائحة
أحكام ضرورة ،يتعذر معها حتقيق األصل وهو سد الفرج وهذا مايليب مقصد الشارع وهو التيسري على الناس .
اخلالصة والنتائج:
احلمد هلل الذي قدر التوفيق والنجاح لكتابة هذا البحث ونرجو من هللا عز وجل القبول ،والذي هوبعنوان ،أثر املقاصد
الشرعية على األكام املستجدة يف العباره يف ظل جائحة كوروان(الصالة منوذجا)وبني الباحث فيه املفصد الشرعية وأثرها
على األحكام املستجد يف حكم تعليق إغالق املساجد يف ظل جائحةكوروان وكذلك أحكام صالة اجلمعة واجلماعة
يف ظل جائحة كوروان ،وأحكام تباعد الصفوف يف الصالة وتكييف تلك األحكام ابملقاصد الشرعية ،وقد خلص
الباحث إيل عدة نتائج اليت توصل إليها وهى كآليت:
 -1املقاصد هي املعاين واحلكم اليت راعاها الشارع عمو ما وخصوصا لتحقيق املصاحل ودرائ للمفاسد.
-2كان للمقاصد الشرعية دور يف تكييف األحكام املستجدة يف الصالة يف ظل جائحة كوروان وترجيح هذه األحكام
حسب املقاصد الشرعية.

مطالب أويل النهى1(،ج /ص).140 695
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 حكم تعليق إغالق املساجد حيقق مقصد من مقاصد الشريعة العظيمه اال وهواحلفاظ على األنفس ومحايتها ووقايتها-3
.من املخاطر
ً وعمال،تبني إقامة صالة اجلمعة واجلماعة يف البيوت عوضاً عن املساجد يف ظل جائحة كوروان تيسرياً ورفعا للحرج-4
.)(إذا ضاق األمر اتسع)وقاعدة(ال ضرر وال ضرار،ابلقاعدة الفقهية
 الكراهة عند أدىن. واتضح أن تباعد الصفوف يف الصالة مكروه وتزول الكرهة مع العذر عمال بقادة(سقوط-5
.احلاجة)والصالة صحيحة مع تباعد الصفوف ولومل يكون هناك حاجة للتباعد
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