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افتتاحـية
والســام عىل ســيدنا حممد
احلمد هلل رب العاملنيَّ ،
والصالة َّ

وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدِّ ين .وبعـــد:

فيرس « دائرة الشؤون اإلس�لامية والعمل اخلريي بدبي  -إدارة البحوث »

إصدارها اجلديد « أحكام فقهية متعلقة باألوبئة  -دراسة
أن تقدِّ م
َ
تأصيلية » إىل مجهور القراء من السادة الباحثني واملثقفني واملتطلعني
إىل املعرفـة.

كتاب يلقي الضوء عىل بعض األحكام الفقهية املتعلقة
وهذا
ٌ

باألوبئة التي جتتاح العامل بني احلني واآلخر ،وتكون هلا تداعيات

عىل مجيع مناحــي احلياة ،ويعرض أبرز األوبئــة التي مرت عرب

التاريخ اإلســامي ،ويتنــاول بالبيان مجلة من أحــكام األذان
والصالة واحلج والعمرة وحكم دخول البالد املوبوءة واخلروج

منها ،وحكــم التفريق بني الزوجني ملن أصيــب بعدوى الوباء
وغري ذلك ،مستخرج ًا األحكام الفقهية من بطون الكتب الفقهية

واملراجع الرشعية ،مذيلة ببعض فتاوى هيئة كبار العلامء بالدائرة.
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وهــذا اإلنجاز العلمــي جيعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء
ألرسة آل مكتــوم حفظهــا اهلل تعــاىل التي حتب العلــم وأهله،
وتــؤازر قضايــا اإلســام والعروبــة بــكل متيز وإقــدام ،ويف
مقدمتهــا صاحب الســمو الشــيخ حممد بن راشــد بن ســعيد

آل مكتــوم ،نائب رئيــس الدولة ،رئيس جملس الــوزراء ،حاكم

ديب الذي يشــيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ويشــجع
أصحابه وطالبه.
راجني مــن العيل القديــر أن ينفع هبذا العمــل ،وأن يرزقنا
التوفيــق والســداد ،وأن يوفــق إىل مزيد من العطـــاء عىل درب
التميز املنشـود.
بي
وآخر دعوانا أن احلمــد هلل رب العاملنيَ ،
وص َّل اهلل عىل ال َّن ِّ

حممــد وعىل آله وصحبه أمجعني.
األمي اخلاتم سيدنا َّ
ِّ

إدارة البحــوث
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احلمد هلل قدر األمور وقضاها ،وعىل ما سبق علمه هبا أمضاها،

وكام قدر مبدأهــا قدر منتهاهــا ،أمحده محد ًا يــدوم وال يتناهى،

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،بيده تصاريف األمور،
وتدابــر األكوان وامللكوت ،وأشــهد أن حممد ًا عبده ورســوله،

املبعــوث هادي ًا ومبــر ًا ونذيــر ًا ،وداعيــ ًا إىل اهلل بإذنه ورساج ًا
منــر ًا ،صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه ومن اتبعهم بإحســان إىل

يوم الدين ،وبعد:

فتشهد بالد العامل بني حني وآخر انتشار ًا لبعض األوبئة املعدية

التي تنزل ببني اإلنســان ،وتؤدي إىل تداعيات عىل مجيع جوانب
احلياة ،ومــن أمهها اجلانب الديني الرشعي ،ولذا جاء هذا البحث
لتجلية بعض األحكام الفقهية املتعلقة هبذه األوبئة.
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وتكمن مشــكلة البحث يف احلاجة املاســة إىل بيان مجلة من

األحكام الفقهية املتعلقة باألوبئة ،التي حيتاجها املســلمون عندما

حيل عليهم الوباء.

وهيدف البحث إىل التعريف بالوباء ،وذكر أمثلة لألوبئة التي

انترشت عرب التاريخ اإلســامي ،وبيان مجلــة من أحكام األذان
والصالة واحلج والعمرة وأحكام دخول البلدان املوبوءة واخلروج

منها ،وحكم التفريق بني الزوجني ملن أصيب بعدوى الوباء.

واقتىض موضوع البحث أن ُيســلك فيه املنهج االســتقرائي

والوصفي ،وذلك باســتقراء األحــكام الفقهية يف بطون املصادر
واملراجع الرشعية املتنوعــة ،ثم وصف هذه األحكام ببيان أقوال

أهــل العلم وأدلتهــم وتصنيفهــا وترتيبها ،مع التوثــق والتأكد
من صحة نســبة األقوال ومــا يكتنفها من رشوح وتفســرات،

كام تم تدعيم بعــض األحكام الفقهية بفتــاوى هيئة كبار العلامء
بدائرة الشــؤون اإلســامية والعمل اخلريي بإمــارة ديب املتعلقة

بام تناولناه.

أحكام فقهية متعلقة باألوبئة

9

وقــد انتظمت خطة البحث بعد هذه املقدمة يف أربعة مباحث

وخامتة ،عىل النحو اآليت:

* املبحــث األول :تعريــف الوباء ونامذج مــن األوبئة التي

انترشت عرب التاريخ اإلسالمي ،ويتضمن ثالثة مطالب:
املطلب األول :تعريف الوباء يف اللغة واالصطالح.
املطلب الثاين :الفرق بني الوباء والطاعون.

املطلــب الثالث :أمثلــة لألوبئة التي انترشت عــر التاريخ

اإلسالمي.

* املبحث الثــاين :أحكام األذان والصــاة املتعلقة باألوبئة،

ويتضمن ثالثة مطالب:

املطلب األول :حكم قول املؤذن يف األذان :صلوا يف رحالكم.
املطلب الثــاين :حكم تعليق صالة اجلمعة واجلامعة بســبب

اخلوف من العدوى.

املطلب الثالث :حكم تباعد الصفوف يف صالة اجلامعة.
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* املبحث الثالــث :أحكام العمرة واحلــج املتعلقة باألوبئة،

ويتضمن مطلبني:

املطلب األول :حكم لبس الكاممات للمحرم بحج أو عمرة.
املطلب الثــاين :حكم حــل اإلحرام لعمرة أو حج بســبب

اإلحصار من دخول احلرم.

* املبحــث الرابــع :أحــكام متفرقــة متعلقــة باألوبئــة،

ويتضمن مطلبني:

املطلب األول :حكم دخول البلدان املوبوءة واخلروج منها.
املطلــب الثاين :حكــم التفريق بــن الزوجني ملــن أصيب

بعدوى الوباء.

اخلامتة :وتشتمل عىل أهم النتائج التي تم التوصل إليها.
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
•

•

•
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املبحث األول :تعريف الوباء ومناذج من األوبئة
اليت انتشرت عرب التاريخ اإلسالمي
ويتضمن ثالثة مطالب:
املطلب األول :تعريف الوباء يف اللغة واالصطالح:

 - 1تعريف الوباء يف اللغة:
(وبأ) الواو والباء واهلمزة كلمــ ٌة واحدةٌ ،هي الوباء ،والوباء
ٍ
وأمتعة ،ومجع
باهلمز ،يمد ويقرص ،ومجــع املمدود أوبئ ٌة مثل متا ٍع

وأرض وبئة ،إذا كثر مرضها،
املقصور أوبا ٌء مثل ســبب وأسباب،
ٌ
ِ
اه ًة ،فهي وبِ َئ ٌة ووبي َئ ٌة عىل َف ِع َل ٍة و َفعي َل ٍة(((.
وبِ َئ ْت ت َْو َب ُأ وبا َء ًة مثل َت َه َت َ
وقد وردت عدة معان لكلمة الوباء يف كتب اللغة:
فقــد ورد بمعنى :املرض العام ،تقــول :أصاب أهل الكورة
العام وباء شــديد ،وورد بمعنى :الطاعون ،وورد بمعنى :اإليامء،
((( ينظــر :معجم مقاييــس اللغة ،البن فــارس ،)83/6( :الصحاح تاج
اللغة وصحاح العربية ،للجوهري ،)79/1( :املصباح املنري يف غريب

الرشح الكبري ،للفيومي.)189/1( :
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فتشــر ملن أمامــك بيدك وتقبــل بأصابعك نحــو راحتك تأمره

باإلقبال إليــك ،أو أن يكون خلفك فتفتح أصابعك إىل ظهر يدك

تأمره بالتأخر عنك ،قال الفرزدق:

ِ ِ
َ
سريون َخ ْل َفنا
سنا َي
تَرى َ
الناس إ ْن ْ
			

وإن ن َْح ُن َو َّب ْ
ـأنا إىل الن ِ
ْ
ّاس و َّقـ ُفوا

(((

 - 2تعريف الوباء يف االصطالح:
ٍ
مرض عام ،وقال
عرف اخلريش  -رمحه اهلل  -الوباء بأنه« :كل
َّ
بعض هو مرض الكثري من الناس يف ٍ
جهة من األرض دون ســائر
ٌ
اجلهات ،ويكون خمال ًفــا للمعتاد من األمراض يف الكثرة وغريها،

ويكون نوع ًا واحد ًا»(((.

وقال أبو الوليد الباجــي  -رمحه اهلل « :-الوباء هو الطاعون،
مرض يعــم الكثري من النــاس يف ٍ
جهة مــن اجلهات دون
وهــو ٌ
((( ينظر :كتاب العني ،للفراهيدي ،)418/8( :واملحكم واملحيط األعظم،
البن سيده ،)566/10( :ولسان العرب ،البن منظور.)189/1( :

((( رشح خمترص خليل ،للخريش.)155/4( :
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غريها بخــاف املعتاد من أحــوال النــاس وأمراضهم ،ويكون
مرضا واحدً ا بخالف ســائر األوقات فإن أمراض
مرضهم غال ًبا ً
الناس خمتلف ٌة»(((.

وعــرف احلكيم داود األنطاكــي  -رمحــه اهلل  -الوباء بأنه:
«حقيقة تغري اهلــواء بالعوارض العلوية ،كاجتــاع كواكب ذات
أشــعة ،والســفلية كاملالحم وانفتــاح القبور وصعــود األبخرة
الفاســدة ،وأســبابه مع ما ذكر تغــر فصول الزمــان والعنارص
ٍ
عالمــات ،منها احلمى واجلدري
وانقالب الكائنات ،وذكروا له
والنزالت واحلكة واألورام وغري ذلك»(((.
وجاء تعريف الوباء يف معجم اللغــة العربية املعارصة« :كل

ٍ
مرض شديد العدوى ،رسيع االنتشار من مكان إىل مكان يصيب
اإلنسان واحليوان والنبات ،وعادة ما يكون قات ً
ال كالطاعون»(((.
((( املنتقى رشح املوطأ ،أليب الوليد الباجي.)198/7( :

((( تاج العروس من جواهر القاموس ،ملحمد مرتىض الزبيدي.)478/1( :
((( معجم اللغة العربية املعارصة ،ألمحد خمتار عمر.)2392/3( :
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وعرف الوباء يف املوسوعة العربية العاملية بأنه :املرض املعدي
الســاري الذي ينتقل من شــخص إىل آخر ،وله قــدرة عالية عىل
العدوى واالنتشــار يف املجتمع ،وإذا حدث الوباء يف عدة أماكن
من العامل يف آن واحد فإنه يسمى جائحة(((.
فيظهر من التعريفات الســابقة أن الوباء :هو كل مرض عام

ٍ
معد رسيع االنتشــار له قدرة عالية عىل إزهاق أرواح األشخاص
أو إرهاقهم وإضعافهم.
املطلب الثاني :الفرق بني الوباء والطاعون:

 - 1الوباء :تقدم تعريف الوباء يف النقطة األوىل.
 - 2الطاعون :تنوعت تعاريف العلامء للطاعون ،وقد سلكوا
يف ذلك مسلكني:
أ) فمنهم من عرفه باملرض العام ،كابن حزم  -رمحه اهلل  -فقد
((( ينظر :املوسوعة العربية العاملية.)108/23( :
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عرفــه بأنه« :املوت الذي يكثر يف بعض األوقات كثر ًة خارج ًة عن
املعهــود»((( ،وعرفه ابن العريب  -رمحه اهلل  -بأنه« :الوجع الغالب
الــذي يطفىء الــروح»((( .وعرفه ابن األثري  -رمحــه اهلل  -بأنه:
«املرض العام ،والوباء الذي يفســد له اهلواء فتفســد به األمزجة
واألبدان»(((.
فمن سلك هذا املسلك من العلامء يرى أن ال فرق بني الطاعون
والوباء ،فمعنامها واحد ،فالطاعون هو الوباء.
ب) ومن العلامء من عرف الطاعون بنوع خاص من األوبئة،
فقد عرفه أبو عيل ابن ســينا فقال« :الطاعون ماد ٌة ســمي ٌة حتدث
ورم ًا قتاالً حيــدث يف املواضع الرخوة واملغابن من البدن ،وأغلب
ما تكون حتت اإلبط أو خلف األذن أو عند األرنبة ،قال :وســببه

((( املحىل ،البن حزم.)278/5( :

((( املســالك يف رشح موطأ مالك ،ملحمد بن عبــد اهلل أبو بكر بن العريب:
(.)573/3

((( النهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري.)2537/6( :
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ٍ
د ٌم ردي ٌء ٌ
جوهر ُس ِّم ٍّي يفسد
مائل إىل العفونة والفساد يستحيل إىل

العضو ويغري ما يليه ويؤدي إىل القلب كيفي ًة رديئ ًة ،فيحدث القيء
والغثيــان والغيش واخلفقان ،وهو لرداءتــه ال يقبل من األعضاء
إال ما كان أضعف بالطبع ،وأردؤه ما يقع يف األعضاء الرئيســية،
واألســود منه قل من يسلم منه ،وأســلمه األمحر ثم األصفر»(((،
وعرفــه النووي  -رمحــه اهلل  -بأنه« :بثر وورم مــؤمل جد ًا ،خيرج
مع هلب ويســود ما حواليه أو خيرض أو حيمر محرة بنفسجية كدرة،
وحيصل معه خفقان القلب والقيء ،وخيرج يف املراق واألباط غالب ًا،
واأليدي واألصابع وسائر اجلسد»((( ،وعرفه ابن حجر العسقالين
 -رمحه اهلل  -بأنه« :ورم ينشأ عن هيجان الدم أو انصباب الدم إىل

ٍ
عضو فيفسده»(((.

((( فتــح البــاري بــرح صحيــح البخاري ،البــن حجر العســقالين:
(.)131/13

((( هتذيب األسامء واللغات ،ليحيى بن رشف النووي.)187/3( :

((( فتــح البــاري بــرح صحيــح البخاري ،البــن حجر العســقالين:
(.)131/13
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فالذين ســلكوا هذا املســلك يف تعريف الطاعــون يرون أن
ك ًّ
ال من الطاعون والوباء معنامهــا خمتلف ،وأن الطاعون نوع من
األوبئة ،فكل طاعون وباء ،وليس كل وباء طاعون ًا.
قال القايض عياض  -رمحــه اهلل « :-أصل الطاعون القروح
اخلارجة يف اجلســد ،والوباء :عموم األمراض ،فســميت طاعون ًا
لشــبهها باهلالك بذلــك ،وإال فــكل طاعون وبــاء ،وليس كل
وباء طاعون ًا»(((.
وقال ابن قيــم اجلوزيــة  -رمحــه اهلل « :-والتحقيق أن بني

ٍ
طاعــون وبا ٌء،
الوبــاء والطاعــون عمومــ ًا وخصوص ًا ،فــكل
ٍ
وبــاء طاعون ًا ،وكذلــك األمراض العامــة أعم من
وليــس كل

وقروح
خراجــات
الطاعــون ،فإنــه واحــدٌ منهــا ،والطواعني
ٌ
ٌ
وأورا ٌم رديئ ٌة»(((.

((( إكامل املعلم بفوائد مسلم ،للقايض عياض اليحصبي.)132/7( :
((( زاد املعاد يف هدي خري العباد ،البن قيم اجلوزية.)36 - 35/4( :
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وقد يفهم من األحاديــث التي وردت يف الطاعون صحة من
سلك هذا املســلك من العلامء يف تعريف الطاعون ،كحديث أيب
هريرة ريض اهلل عنه الذي أخرجــه البخاري يف جامعه الصحيح:
«عىل أنقــاب املدينة مالئك ٌة ،ال يدخلها الطاعون وال الدجال»(((،
فهذا احلديث يدل عىل أن الطاعــون ال يدخل املدينة النبوية ،بينام
احلديث اآلخر الذي روته أم املؤمنني عائشــة  -ريض اهلل عنها :-
«قدمنــا املدينة وهي أوبأ أرض اهلل»((( يدل عــى أن الوباء يدخل
املدينة النبوية(((.
ومع وجود هذا االختالف يف مفهومي الطاعون والوباء ،فإنه
من املمكن أن ُيطلق اســم أحدمها عىل اآلخر جماز ًا ،قال ابن حجر

((( أخرجــه البخــاري يف جامعه الصحيــح ،كتاب فضائــل املدينة ،باب
ال يدخل الدجال املدينة ،حديث رقم.)1880( :

((( أخرجــه البخاري يف جامعــه الصحيح ،كتاب فضائــل املدينة ،باب،
حديث رقم.)1889( :

((( ينظر :فتح البــاري برشح صحيح البخاري ،البن حجر العســقالين:

( ،)131/13الفتاوى الكربى الفقهية ،البن حجز اهليتمي.)27/4( :
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العسقالين  -رمحه اهلل « :-األمراض العامة الناشئة عن فساد اهلواء
يسمى طاعون ًا بطريق املجاز الشرتاكهام يف عموم املرض به أو كثرة
املوت»((( ،وقال ابن حجر اهليتمي  -رمحه اهلل « :-الوباء قد يسمى
طاعون ًا جماز ًا كعكسه بجامع كثرة املوت فيهام»(((.
املطلب الثالث :أمثلة من األوبئة اليت انتشرت عرب التاريخ اإلسالمي:

وقعت كثري من األوبئة عرب تاريخ املســلمني ،وقد مات هبذه
األوبئة كثري من املسلمني ،وهذا استعراض ألمثلة منها:
 - 1طاعون عمواس(((:
وقع هــذا الطاعون يف عام (18هـــ639/م) :حيث وقع يف
((( فتــح البــاري بــرح صحيــح البخاري ،البــن حجر العســقالين:
(.)131/13

((( الفتاوى الكربى الفقهية ،البن حجر اهليتمي.)27/4( :

((( قال النــووي  -رمحه اهلل « :-طاعون عمواس ،وهي قرية بالشــام بني
الرملة وبيت املقدس ،وهي بفتح العني وامليم ،ونســب الطاعون إليها؛

ألنه بدأ منهــا» ،ينظر :هتذيب األســاء واللغــات ،ليحيى بن رشف
النووي.)259/2( :
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عهد اخلليفة الراشــد عمــر بن اخلطاب ريض اهلل عنه يف الشــام،
ٍ
عبــاس  -ريض اهلل عنهام « -أن عمر بن اخلطاب
فعن عبد اهلل بن

ريض اهلل عنه ،خرج إىل الشــام ،حتى إذا كان برسغ  -موضع كان

معمور ًا يف رشق األردن  -لقيه أمراء األجناد ،أبو عبيدة بن اجلراح
ٍ
عباس
وأصحابه ،فأخربوه أن الوباء قد وقع بأرض الشام .قال ابن
ادع يل املهاجريــن األولني ،فدعاهم فاستشــارهم،
فقال عمــرُ :
وأخربهم أن الوباء قد وقع بالشــأم ،فاختلفوا ،فقال بعضهم :قد
خرجت ٍ
ألمر ،وال نرى أن ترجــع عنه ،وقال بعضهم :معك بقية

الناس وأصحاب رســول اهلل ﷺ ،وال نــرى أن تقدمهم عىل هذا
الوباء ،فقال :ارتفعوا عني ،ثم قال :ادعوا يل األنصار ،فدعوهتم،
فاستشــارهم ،فسلكوا ســبيل املهاجرين ،واختلفوا كاختالفهم،
فقال :ارتفعــوا عني ،ثم قال :ادع يل من كان ها هنا من مشــيخة

ٍ
قريــش من مهاجــرة الفتــح ،فدعوهتم ،فلم خيتلــف منهم عليه
رجالن ،فقالوا :نرى أن ترجع بالناس وال تقدمهم عىل هذا الوباء،
مصبح عىل ٍ
ظهر ،فأصبحوا عليه :فقال
فنــادى عمر يف الناس :إين
ٌ
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أبو عبيدة بن اجلراح :أفرار ًا من قدر اهلل؟ فقال عمر :لو غريك قاهلا
يــا أبا عبيدة ،نعم نفر من قدر اهلل إىل قــدر اهلل ،أرأيت لو كان لك
ٌ
إبل هبطت وادي ًا له عدوتان  -العــدوة املكان املرتفع من الوادي

وهو شاطئه  ،-إحدامها خصيب ٌة ،واألخرى جدب ٌة ،أليس إن رعيت
اخلصيبة رعيتها بقدر اهلل ،وإن رعيت اجلدبة رعيتها بقدر اهلل؟ قال:
ٍ
عوف  -وكان متغيب ًا يف بعض حاجته  -فقال:
فجاء عبد الرمحن بن
إن عندي يف هذا عل ًام ،سمعت رســول اهلل ﷺ يقول :إذا سمعتم
ٍ
ٍ
بأرض وأنتم هبا فال خترجوا
بأرض فــا تقدموا عليه ،وإذا وقع
به
فرار ًا منه ،قال :فحمد اهلل عمر ،ثم انرصف»(((.

خلق مــن املســلمني وأمرائهم
واستشــهد هبذا الطاعــون ٌ

وأرشافهم ،منهم :أبو عبيدة بن اجلراح ،ومعاذ بن جبل ،ويزيد بن

أيب ســفيان ،ورشحبيل بن حســنة واحلارث بن هشام بن املغرية
 -ريض اهلل عنهم ورمحهم .((( -

((( أخرجــه البخاري يف جامعه الصحيح ،كتــاب الطب ،باب ما يذكر يف
الطاعون ،حديث رقم.)5729( :

((( ينظر :تاريخ خليفة بن خياط ،ص.)138( :
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 - 2الطاعون اجلارف:
وقع هــذا الطاعون يف عام (69هـــ688/م) :حيث وقع يف
عهــد عبد اهلل بن الزبــر  -ريض اهلل عنهــا  -يف البرصة ،وهلك
هبذا الطاعــون خلق كثري من أهل البرصة ،روى الطربي يف تارخيه
عــن املصعب بن زيــد« :أن اجلــارف وقع وعبيــد اهلل بن معمر
عىل البــرة ،فامتت أمه يف اجلــارف ،فام وجدوا هلــا من حيملها
حتى اســتأجروا هلا أربعة علــوج((( فحملوهــا إىل حفرهتا وهو
األمري يومئذ»(((.
واســتمر هذا الطاعون ثالثة أيام وقيل أربعة ،فامت يف اليوم

األول سبعون ألف ًا ،ويف اليوم الثاين واحد وسبعون ألف ًا ،ويف اليوم

الثالث ثالثة وســبعون ألف ًا ،وأصبح الناس يف اليوم الرابع موتى
((( العلــوج :مجع علج ،وهو الرجل الشــديد الغليظ مــن كفار العجم.

ينظر :كتاب العني ،للفراهيــدي ،)229 - 228/1( :معجم مقاييس

اللغة ،البن فارس ،)122 - 121/4( :لســان العرب ،البن منظور:

(.)326/2

((( تاريخ الرسل وامللوك ،ملحمد بن جرير الطربي.)613 - 612/5( :
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ا من اآلحادّ ،
إال قليــ ً
وقل الناس يف البــرة ،وعجزوا عن دفن
موتاهم ،حتى كانت الســباع تدخل البيوت فتصيب من موتاهم،
روى ابــن اجلوزي  -رمحه اهلل  -يف كتابــه املنتظم يف تاريخ األمم
وامللوك عن أمحد بــن عصام ،قال :حدثني معدي عن رجل يكنى
أبا النفيد وكان قد أدرك زمن الطاعون ،قال« :كنا نطوف يف القبائل
نقو عــى الدفن ،فكنا ندخل الدار قد
وندفن املوتى ،وملا كثروا مل َ
مات أهلها فنسد باهبا»(((.
 - 3طاعون الفتيات أو األرشاف(((:
وقــع هــذا الطاعــون يف عــام ( 87هـــ705 /م) :حيث
((( املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك ،البن اجلوزي ،)26 - 25/6( :وينظر:
املســتخرج من كتب الناس للتذكرة واملســتطرف من أحوال الرجال

للمعرفة ،البن منده األصبهاين.)71/3( :

((( سمي بذلك؛ ألنه بدأ يف العذارى واجلواري ،وسمي بطاعون األرشاف
لكثرة من مات به من أرشاف الناس ،ينظر :املستخرج من كتب الناس
للتذكرة واملستطرف من أحوال الرجال للمعرفة ،البن منده األصبهاين:

(.)120/3

24

أحكام فقهية متعلقة باألوبئة

وقع يف عهــد عبد امللك بن مروان يف البرصة وواســط والشــام
والكوفة(((.
 - 4وباء أذربيجان:
وقــع هذا الوبــاء عام (288هـــ901/م) :حيــث وقع يف
أذربيجان «فــات منه خلق كثري إىل أن فقد النــاس ما يكفنون به
املوتى ،فكفنوا يف األكســية واللبود ،ثم صاروا إىل أن مل جيدوا من
يدفن املوتى ،فكانوا يرتكوهنم مطروحني يف الطرق»(((.
 - 5طاعون املوت األسود (747هـ1346/م):
ظهر هذا الطاعون بني عامي (1346م) و(1353م) يف قارة

((( ينظــر :تاريــخ خليفــة بــن خيــاط ،ص ،)138( :املعــارف ،البن
قتيبــة الدينــوري ،)601/1( :املنتظــم يف تاريــخ األمــم وامللوك،

البن اجلــوزي ،)267/6( :املســتخرج مــن كتب النــاس للتذكرة
واملســتطرف من أحوال الرجــال للمعرفة ،البن منــده األصبهاين:

(.)120/3

((( تاريخ الرسل وامللوك ،ملحمد بن جرير الطربي.)83/10( :

أحكام فقهية متعلقة باألوبئة

25

أور ّبا وانترش يف قارات العامل ،وقىض عىل ثلث سكان قارة أور ّبا(((،
وقد وصف ابن خلدون  -رمحــه اهلل  -هذا الطاعون فقال« :نزل
بالعمران رشق ًا وغربــ ًا ،يف منتصف هذه املائة الثامنة من الطاعون
اجلارف الذي حتيــف األمم ،وذهب بأهل اجليــل ،وطوى كثري ًا
من حماســن العمران وحماها ،وجاء للدول عىل حني هرمها وبلوغ
الغاية من مداها ،فقلــص من ظالهلاَّ ،
وفل من َحدِّ ها ،وأوهن من
ســلطاهنا ،وتداعت إىل التاليش واالضمحالل أمواهلا ،وانتقض
عمــران األرض بانتقــاض البرش ،فخربت األمصــار واملصانع،
ودرست السبل واملعامل ،وخلت الديار واملنازل ،وضعفت الدول
والقبائل ،وتبدل الســاكن ،وكأين باملرشق قــد نزل به مثل ما نزل
باملغرب ،لكن عىل نســبته ومقــدار عمرانه ،وكأنام نادى لســان
الكون يف العامل باخلمول واالنقباض ،فبادر باإلجابة ،واهلل وارث
األرض ومن عليها ،وإذا تبدلت األحوال مجلة فكأنام تبدل اخللق
((( ينظر :قصة احلضارة ،لول ويليام ديورانت ،ص.)125 - 122/22( :
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من أصله ،وحتول العامل بأرسه ،وكأنه خلق جديد ،ونشأ ٌة مستأنفة،
وعامل ٌ حمدث»(((.

 - 6وباء احلمى الصفراء:
ظهــر هذا الوبــاء يف عــام (1208هـــ1793/م) يف مدينة
فيالديلفيــا بالواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وأدى إىل إهالك
( )5000شخص(((.
أما األوبئة يف العرص احلديث فهي كثرية ،من أشهرها:
 - 1اإلنفلونزا اإلســبانية :ظهرت هذه اإلنفلونزا بني شهري
ســبتمرب (1918م) وأبريــل (1919م) يف الواليــات املتحــدة
األمريكية ،ثــم انترشت يف قارة أوربا ثم امتــدت إىل بالد العامل،
ويعترب هذا الوباء األشد فتك ًا يف تاريخ البرشية ،حيث أهلك نحو
 50مليون شخص.

((( مقدمة تاريخ ابن خلدون ،البن خلدون ،ص.)43 - 42/1( :

((( ينظر :موســوعة مشــاهري العامل يف العلوم والفكر والسياسة ،لـ :ج .ج
باكسون ،ص.)145( :
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 - 2اإلنفلونزا األســيوية :ظهرت هذه اإلنفلونزا يف شــهر
فربايــر (1957م) يف مقاطعــة جنوب الصني ،ثــم وصلت إىل
القارتني األمريكية واألوربية ،وبلغت حصيلة الوفيات نحو مليون
شخص.
 - 3إنفلونزا هونــغ كونغ :ظهرت هذه اإلنفلونزا بني صيف
(1968م) وربيــع (1970م) يف مدينة هونغ كونــع الصينية ثم
انترشت يف قارة آســيا وأمريكا وأوربا ،وبلغت حصيلة الوفيات
بسببه نحو مليون وفاة.
 - 4اإليدز :ظهر هذا الوباء يف عام (1981م) ،وأدى إىل وفاة
( )39مليون شخص.
 - 5سارس :ظهر هذا الوباء يف هناية عام (2002م) يف جنوب
الصني ،وأدى إىل وفاة نحو ( )774إنسان.
 - 6إنفلونزا الطيور :ظهر هذا الوباء يف عام (2003م) يف مزارع
الدواجن يف هونغ كونغ ،وأدى إىل وفاة نحو ( )400شخص.
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 - 7إنفلونزا اخلنازير :ظهــر هذا الوباء يف عام (2009م) يف
املكسيك ،وأدى إىل وفاة نحو ( )18ألف شخص.
 - 8محى اإليبوال :ظهر هذا الوباء يف هناية عام (2013م) يف
غرب إفريقيا ،وأدى إىل حدوث ( )11300حالة وفاة(((.
 - 9فــروس كورونــا املســتجد :آخر هــذه األوبئة يف هذا
العــر ما يشــهده العامل يف هذه الســنة (2020م) ،من انتشــار
فريوس كورونا املســتجد (كوفيد  ،)19 -والذي نشــأ يف الصني
وانترش يف أغلب بالد العامل ،وقد بلغــت عدد اإلصابات به حتى
كتابة هــذا البحث نحــو ( ،)25.051.178وعــدد الوفيات
(.((()843.586

((( ينظــر :الرابــط اإللكــروينhttps://www.emaratalyoum.com/ :

 ،online/follow - ups/2020 - 03 - 12 - 1.1318956شــوهد
بتاريخ2020/6/29 :م.

((( ينظر :الرابــط اإللكــروينhttps://news.google.com/covid19/ :

 ،map?hl=ar&gl=AE&ceid=AE%3Aarشــوهد بتاريــخ:
2020/8/31م.
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وقد ذكر أحــد الباحثني أن من أهم العوامــل التي تنتقل هبا
«العدوى باألمراض املعدية:
 - 1االتصال املبارش :كام يف حالة األمراض اجللدية كاجلرب،
أو يف حالة اجلامع كالزهري.
 - 2عن طريق اهلواء :كــا يف حالة إصابات اجلهاز التنفيس،
حيث تتم العدوى عن طريق الرذاذ املتطاير كالسل واإلنفلونزا.
 - 3عــن طريق اجلهــاز اهلضمي بتناول الطعــام والرشاب
امللوث :كام يف حالة الكولريا والدوسنتاريا األميبية.
 - 4عن طريق العوامل الناقلة :مثل الطاعون الذي ينتقل عن
طريق الرباغيث؛ واحلمى الصفراء ،واملالريا ،ومرض الفيل التي
تنتقل عن طريق البعوض.
 - 5عن طريــق اخرتاق اجللد :كام يف حالــة اخرتاق يرقات
الدودة اخلطافية للجلد ،واخرتاق الطور املعدي للبلهارسيا للجلد.
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 - 6عــن طريــق املشــيمة أثنــاء احلمــل :كــا يف حالــة
فريوس األيدز»(((.
•

•

•

((( األوبئة والتاريخ ،لشلدون واتس ،ص.)9 - 8( :
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املبحث الثاني :أحكام األذان والصالة املتعلقة باألوبئة
ويتضمن ثالثة مطالب:
املطلب األول :حكم قول املؤذن يف األذان :صلوا يف رحالكم:

األذان يف الــرع :اإلعــام بوقت الصالة بألفــاظ معلومة

خمصوصة مرشوعة((( ،وســمي بذلك؛ ألن املــؤذن يعلم الناس

بمواقيــت الصالة ،ويســمى النــداء؛ ألن املؤذن ينــادي الناس

ويدعوهم إىل الصالة((( ،قــال اهلل تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾(((.

ولــأذان ألفــاظ خمصوصــة فال يــرع الزيادة فيــه إال يف

موضعني منه:

األول :يف األذان األول مــن الصبح خاصة ،فيقول بعد قوله:

حي عىل الفالح( :الصالة خري من النوم ،الصالة خري من النوم).

((( ينظر :املغني ،البــن قدامة املقديس ،)53/2( :التعريفات ،للجرجاين،
ص.)16( :

((( رشح العمدة ،البن تيمية.)95/2( :
((( سورة املائدة ،اآلية.)58( :
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ولقد دل عىل ذلك الكثري من األحاديث النبوية منها:
 - 1عن أيب حمــذورة ريض اهلل عنه قال :قلت يا رســول اهلل

علمني سنة األذان؟ ،قال :فمسح مقدم رأيس ،وقال« :تقول :اهلل
أكرب اهلل أكرب ،اهلل أكرب اهلل أكــر ،»...إىل أن قال له ﷺ« :فإن كان

خري من النوم،
خري من النوم ،الصالة ٌ
صالة الصبح قلت :الصالة ٌ
اهلل أكرب اهلل أكرب ،ال إله إال اهلل»(((.

 - 2عن أنس ريض اهلل عنه قال« :من الســنة إذا قال املؤذن يف

أذان الفجر :حي عىل الفالح ،قال :الصالة خري من النوم ،الصالة

خري من النوم ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،ال إله إال اهلل»(((.

الثاين :إذا كان برد شديد أو مطر أو ريح ،فإنه يزيد بعد قوله:

حي عىل الفالح( :صلوا يف الرحال) ،أو (أال صلوا يف رحالكم)،
ولقد دل عىل ذلك الكثري من األحاديث النبوية منها:

((( أخرجه أبو داود يف ســننه ،كتاب الصالة ،بــاب كيف األذان ،حديث
رقم.)500( :

((( أخرجه البيهقي يف ســننه الكربى ،كتاب الصالة ،باب التثويب يف أذان
الصبح ،حديث رقم ،)1984( :وقال البيهقي« :إسناد صحيح».
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 - 1ما روي عن عبد اهلل بن عمر  -ريض اهلل عنهام « :-أنه أذن

ليلة ذات ٍ
بالصالة  -يف ٍ
ٍ
وريح  -ثم قال :أال صلوا يف الرحال،
برد

ثم قال :إن رسول اهلل ﷺ كان يأمر املؤذن  -إذا كانت ليل ٌة ذات ٍ
برد
ٍ
ومطر  -يقول :أال صلوا يف الرحال»(((.

 - 2ما أخرجه البخــاري عن ابن عباس  -ريض اهلل عنهام -

أنه قال ملؤذنه يف يو ٍم ٍ
مطري« :إذا قلت أشــهد أن حممدً ا رسول اهلل،
فــا تقل حي عىل الصــاة ،قل :صلوا يف بيوتكــم ،فكأن الناس
خري منــي ،إن اجلمعة عزم ٌة ،وإين
اســتنكروا ،قال :فعله من هو ٌ
كرهت أن أحرجكم فتمشون يف الطني والدحض»(((.

 - 3عن نافع قــال« :أذن ابن عمر يف ليلة باردة بضجنان ،ثم
قال :صلوا يف رحالكم ،فأخربنا أن رسول اهللﷺ كان يأمر مؤذن ًا
((( أخرجه البخاري يف جامعه ،كتاب األذان ،باب الرخصة يف املطر والعلة
أن يصيل يف رحله ،حديث رقم.)666( :

((( أخرجــه البخاري يف جامعه ،كتاب اجلمعــة ،باب الرخصة إن مل حيرض
اجلمعة يف املطر ،حديث رقم.)901( :
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يؤذن ثم يقول عىل إثره :أال صلــوا يف الرحال يف الليلة الباردة أو
املطرية يف السفر»(((.
رجل من ٍ
ٍ
أوس قال :أخربنا ٌ
ثقيف ،أنه سمع
 - 4عن عمرو بن

ٍ
منادي النبي ﷺ  -يعني يف ٍ
مطرية يف السفر  -يقول« :حي عىل
ليلة
الصالة ،حي عىل الفالح ،صلوا يف رحالكم»(((.
وعليه يتضح مرشوعية قول املؤذن عند برد شــديد أو مطر أو
ريح« ،أال صلوا يف رحالكم» أو «الصالة يف الرحال» ملا تقدم.
أما موضع ذكر هــذه اجلملة ففيه اختالف بينهم ،هل تقال يف
أثناء األذان أم بعد الفراغ منه عىل أربعة أقوال:
القول األول :ترك حي عــى الصالة وبدالً عنها يقول املؤذن
((( أخرجه البخاري يف جامعه ،كتاب األذان ،باب األذان للمســافرين إذا
كانوا مجاعة واإلقامة ،وكذلك بعرفــة ومجع ،وقول املؤذن «الصالة يف
الرحال» ،يف الليلة الباردة أو املطرية ،حديث رقم.)632( :

((( أخرجه النســائي يف ســننه ،كتاب األذان ،باب األذان يف التخلف عن
شهود اجلامعة يف الليلة املطرية ،حديث رقم.)654( :
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صلوا يف رحالكم ،وهو وجه للشافعية وظاهر مذهب احلنابلة(((،
واستدل القائلون هبذا القول بام يأيت:
من الســنة النبوية :مــا أخرجــه البخاري عــن ابن عباس

 ريض اهلل عنهام  -أنه قال ملؤذنه يف يو ٍم ٍمطري« :إذا قلت أشهد أن
حممدً ا رسول اهلل ،فال تقل حي عىل الصالة ،قل :صلوا يف بيوتكم،
خــر مني ،إن اجلمعة
فكأن الناس اســتنكروا ،قال :فعله من هو
ٌ

عزم ٌة ،وإين كرهت أن أحرجكم فتمشون يف الطني والدحض»(((،
وجــه الداللة من احلديــث :توجيه النبي ﷺ رصاحة باســتبدال
احليعلة بصلوا يف بيوتكم.
مــن املعقول :نقــل احلافظ ابن حجر  -رمحــه اهلل  -عن ابن
خزيمة  -رمحــه اهلل  -يف قوله« :أن ذلك يقال بــدالً من احليعلة،
نظر ًا إىل املعنــى؛ ألن معنى حي عىل الصالة :هلموا إليها ،ومعنى
((( مغني املحتاج ،للخطيب الرشبيني.)136/1( :

((( أخرجــه البخاري يف جامعه ،كتاب اجلمعــة ،باب الرخصة إن مل حيرض
اجلمعة يف املطر ،حديث رقم.)901( :
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الصالة يف الرحال :تأخروا عن املجيء ،وال يناسب إيراد اللفظني

مع ًا؛ ألن أحدمها نقيض اآلخر»(((.

القول الثاين :القــول باجلمع بينها وبــن احليعلة ،إذ تقال يف

أثناء األذان ولكن بعد احليعلة ،وهو قول للشــافعية((( ،واستدل
القائلون هبذا القول بام يأيت:
من السنة النبوية:
 - 1عن نافع قال« :أذن ابن عمر يف ليلة باردة بضجنان((( ،ثم

قال :صلوا يف رحالكم ،فأخربنا أن رسول اهللﷺ كان يأمر مؤذن ًا
يؤذن ثــم يقول عىل إثره« :أال صلوا يف الرحال يف الليلة الباردة أو
املطرية يف السفر»(((.

((( فتح الباري برشح صحيح البخاري ،البن حجر العسقالين.)450/2( :
((( املجموع رشح املهــذب ،للنووي ،)96/3( :هنايــة املحتاج إىل رشح
املنهاج ،لشهاب الدين الرميل.)409/1( :
((( ٌ
جبل بــن مكة واملدينة .ينظر :النهاية يف غريــب احلديث واألثر ،البن
األثري.)2424/6( :

((( أخرجــه البخاري يف جامعــه ،كتاب األذان ،باب األذان للمســافرين
إذا كانــوا مجاعــة واإلقامة ،وكذلــك بعرفة ومجع ،وقــول املؤذن=  
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رجل من ٍ
ٍ
أوس قال :أخربنا ٌ
ثقيف ،أنه سمع
 - 2عن عمرو بن
ٍ
منادي النبي ﷺ  -يعني يف ٍ
مطرية يف السفر  -يقول« :حي عىل
ليلة

الصالة ،حي عىل الفالح ،صلوا يف رحالكم»(((.

وجه الداللة من احلديثني :اجلمع بني احليعلة يف األذان وقول

املؤذن« :صلوا يف رحالكم» ،واضح ورصيح يف احلديثني.

ونوقش الدليالن بأنه ليس من املناســب إيــراد اللفظني مع ًا

يف األذان؛ ألن معنى كل واحد منهــا نقيض اآلخر ،فمعنى حي

عــى الصالة :هلموا إليهــا ،ومعنى الصــاة يف الرحال :تأخروا

عــن املجيء((( ،فال حيســن أن يقول املــؤذن تعالــوا ،ثم يقول:
ال جتيئوا»((( ،وإنام أراد إشعار الناس ،بالتخفيف عنهم للعذر ،كام

فعل يف التثويب لألمراء(((.

=«  الصــاة يف الرحــال» ،يف الليلــة البــاردة أو املطــرة ،حديــث

رقم.)632( :

((( أخرجه النســائي يف ســننه ،كتاب األذان ،باب األذان يف التخلف عن
شهود اجلامعة يف الليلة املطرية ،حديث رقم.)654( :

((( فتح الباري برشح صحيح البخاري ،البن حجر العسقالين.)450/2( :
((( طرح التثريب يف رشح التقريب ،لزين الدين العراقي.)320 /2( :

((( عمدة القاري رشح صحيح البخاري ،لبدر الدين العيني.)128/5( :
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أجيب :بجواز اجلمع بني دلييل العقل والنقل بأن يكون معنى

«صلوا يف رحالكم» رخصة ملن أراد أن يرتخص ،ومعنى «حي عىل
الصالة» نداء ملن أراد أن يستكمل الفضيلة ،ولو حتمل املشقة(((.

القول الثالث :أهنا تقال بعد االنتهاء من األذان ،وهو مذهب

احلنفية واملالكية ،وقول للشافعية((( ،واستدل القائلون هبذا القول

بام ييل:

من الســنة النبوية :عن نافع قال« :أذن ابن عمر يف ليلة باردة

بضجنان ،ثم قال« :صلوا يف رحالكم» ،فأخربنا أن رسول اهللﷺ

كان يأمــر مؤذن ًا يؤذن ثم يقول عىل إثره« :أال صلوا يف الرحال» يف
الليلة الباردة أو املطرية يف السفر»(((.

((( ينظر :فتح البــاري برشح صحيح البخاري ،البن حجر العســقالين:
(.)451 - 450/2

((( عمدة القاري رشح صحيح البخاري ،لبدر الدين العيني،)128/5( :
حاشــية الطحطــاوي عــى مراقــي الفــاح رشح نــور اإليضاح،
للطحطاوي ،ص ،)297( :املنهاج رشح صحيح مســلم بن احلجاج،

للنووي.)213/5( :

((( أخرجه البخاري يف جامعه ،كتاب األذان ،باب األذان للمسافرين إذا=  
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وجه الداللة من احلديث :أن قوله «ثم يقول عىل إثره» رصيح

يف أن القول املذكور كان بعد فراغ األذان(((.

اإلمجــاع :أن األذان متصل ،ال جيــوز أن يتخلله ما ليس منه،

ألنــه علم عىل الوقت ودعاء إىل الصالة وإنام يكون ذلك باتصاله،

ولو تفرق وختلله كالم آخر ما وقع به االعالم.
نوقش من وجهني:

األول :أن قولــه (صلوا يف رحالكم) مرشوع من مجلة األذان

يف ذلك املحل فإن له تعلق ًا بالصالة(((.

=  كانــوا مجاعــة واإلقامة ،وكذلــك بعرفــة ومجع ،وقــول املؤذن

«الصــاة يف الرحــال» ،يف الليلــة البــاردة أو املطــرة ،حديــث

رقم (.)632

((( طرح التثريــب يف رشح التقريب ،لزين الديــن العراقي،)319/2( :
فتــح الباري بــرح صحيــح البخاري ،البــن حجر العســقالين:

(.)450/2

((( ينظــر :عمــدة القاري رشح صحيــح البخاري ،لبدر الديــن العيني:
( ،)127/5فتــح البــاري بــرح صحيــح البخــاري ،البن حجر
العسقالين.)425/2( :
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الثاين :أنه خمالف لرصيح حديث ابن عباس املتقدم(((.
القــول الرابــع :أن األمر باخليار بــأن تقال أثنــاء األذان أو

بعــد االنتهاء منه فكل ذلك جائز ،ولكــن األوىل أن تذكر «صلوا
يف رحالكــم» بعــد االنتهــاء منه ،وهــو رأي لبعــض احلنفية،
ومذهب الشافعية(((.

اســتدل القائلون هبذا القول ليبقى نظم األذان عىل وضعه(((،

فكل ذلك جائز ،جاء به الدليل من األحاديث املتقدمة التي استدل

هبا أصحاب األقوال السابقة.

القول الذي يراه الباحث:
الذي يراه الباحث  -واهلل تعاىل أعلم  -أن موضع قول (صلوا

يف رحالكم) يف األذان فيه ســعة ،فإن قاهلا املؤذن أثناء األذان بدل
((( املنهاج رشح صحيح مســلم بن احلجاج ،للنــووي ،)213/5( :فتح
الباري برشح صحيح البخاري ،البن حجر العسقالين.)425/2( :

((( عمدة القاري رشح صحيح البخاري ،لبدر الدين العيني،)128/5( :
األم ،للشــافعي ،)108/1( :املجمــوع رشح املهــذب ،للنــووي:

(.)96/3

((( املصادر السابقة نفسها.
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(حي عــى الصالة) ،أو قاهلا بعد احليعلتــن ،أو قاهلا بعد األذان،
فكل ذلك جائز ،لثبوت السنة بذلك كله.

املطل��ب الثاني :حك��م تعليق صالة اجلمعة واجلماعة بس��بب اخلوف
من العدوى:

إن الصالة املفروضة هي العبادة األوىل التي فرضت يف السامء

مبارشة من اهلل  -تعاىل  -عىل رســوله حممد ﷺ وأمته بال واسطة

الوحــي جربيل ،وذلك ليلــة اإلرساء واملعراج ،وهــذا مما يثبت
أمهيتها وفضلها وتقدمها عىل ســائر العبادات ،ولقد عني اإلسالم
بالصالة أعظم عناية ،فأمر هبا وحذر من تركها ،ومل تكتف الرشيعة
اإلسالمية من املسلم أن يؤدي الصالة وحده يف عزلة عن املجتمع

الذي يعيش فيه ،وإنام رغبت يف صــاة اجلامعة ،وب َّينت أفضليتها

عىل صــاة املنفرد يف األجــر ،فعن ابن عمــر ريض اهلل عنهام أن

رســول اهلل ﷺ قال« :صالة اجلامعة أفضل من صالة الفذ بســبع
وعرشيــن درجة»((( ،ويف هذا بيان لفضــل صالة اجلامعة؛ أي أن
((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب فضل
صالة اجلامعة وبيان التشديد يف التخلف عنها ،حديث رقم.)650( :
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أجــر الصالة يف مجاعــة يزيد عــى أجرها منفردة بمقدار ســبعة

وعرشين ضعف ًا.

ولقــد واظب النبــيﷺ عليها وغلظ عىل مــن تركها فقال:

ينتهي أقوا ٌم عن َو ْدعهم اجلمعات أو ليختم َّن اهلل عىل قلوهبم ثم
« َل َ َّ
ليكو ُن َّن من الغافلني»((( ،وهذا احلديث يشري بوضوح إىل أن صالة
اجلامعة عىل وجه اخلصوص مطلوبة من املســلمني ومن ال يؤدهيا
يعد من الغافلني.

وبعد ما سبق ذكره من أمهية وفضل صالة اجلامعة ،فهل اخلوف

من انتشار األوبئة يكون مسوغ ًا لتعليق صالة اجلمعة واجلامعة؟

وحكــم هــذه املســألة متعلــق بمســألة أوردهــا الفقهاء

 رمحهــم اهلل  -يف مصنفاهتــم حــول منــع املصــاب بمرضٍ
معد مــن حضور اجلمعــة واجلامعــة ،والتي اختلفــوا فيها عىل
ثالثة أقوال:

((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اجلمعة ،باب التغليظ يف ترك اجلمعة،
حديث رقم.)865( :

أحكام فقهية متعلقة باألوبئة

43

بمــرض م ٍ
عد من ارتياد
القــول األول :وجوب منع املريض
ٍ ُ

املســاجد وحضور صالة اجلمعة ،وقد ذهب إىل هذا القول مجهور
الفقهاء من الشافعية واحلنابلة وبعض املالكية(((.
واستدلوا بام يأيت:
من السنة النبوية:
 - 1مــا أخرجه البخــاري يف جامعه يف هنــي النبي ﷺ عن
بمرض م ٍ
«وفِ َّر من
عد
خمالطة املريض
لألصحــاء حيث قال ﷺَ :
ّ
ٍ ُ
لألصحاء مظن ُة
تفر من األسد»((( ،ففي خمالطة املريض
ّ
املجذوم كام ُّ
انتشار العدوى.

 - 2ما أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه عن عمرو بن الرشيد
عن أبيه قال :كان يف وفد ٍ
ثقيف ٌ
رجل جمذو ٌم ،فأرسل إليه النبي ﷺ:
((( مغني املحتــاج ،للخطيب الرشبيني ،)476/1( :مطالب أوىل النهى يف
رشح غاية املنتهى ،ملصطفى بن ســعد السيوطي ،)699/1( :حاشية

الدسوقي عىل الرشح الكبري ،البن عرفة الدسوقي.)333/1( :
((( أخرجه البخاري يف جامعه الصحيح معلق ًا ،كتاب الطب ،باب اجلذام،
حديث رقم.)5707( :
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«إنا قد بايعناك فارجع»((( ،فالنبي ﷺ مل يمنع هذا الرجل من دخول
املسجد فحسب بل منعه من دخول املدينة محاية هلا من الوباء.

رضر
 - 3ما رواه ابن ماجه يف ســننه من قول النبي ﷺ« :ال َ
ٍ ٍ
رضر
وال إرضار»((( ،فارتيــاد املريض
بمرض ُمعد للمســجد فيه ٌ

عىل املصلني األصحاء بنقله العدوى إليهم.

من األثر :ما ورد عن عمر بــن اخلطاب ريض اهلل عنه أنه َم َّر
ٍ
بامرأة جمذومة ،وهي تطوف بالبيت ،فقال هلا« :يا أمة اهلل ال تؤذي
الناس ،لو جلســت يف بيتك» ،فجلســت ،فمر هبا ٌ
رجل بعد ذلك
فقال هلا :إن الذي كان هناك قد مات ،فاخرجي ،فقالت« :ما كنت

ألطيعه حي ًا وأعصيه ميت ًا»(((.

((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب السالم ،باب اجتناب املجذوم ونحوه،
حديث رقم.)2231( :

((( أخرجه ابن ماجه يف سننه ،كتاب األحكام ،باب من بنى يف حقه ما يرض
بجاره ،حديث رقم ،)2341( :وصحح إســناده األلباين يف سلســلة
األحاديث الصحيحة ،حديث رقم.)250( :

((( أخرجــه اإلمام مالك يف موطئه ،كتاب احلج ،باب جامع احلج ،حديث
رقم.)250( :
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بمرض م ٍ
القــول الثاين :جواز حضــور املريض
عد املســجدَ
ٍ ُ

وحضــور اجلمعــة واجلامعــات ،وقــد ذهــب إىل هــذا القول

بعض املالكية(((.

ولقد استدل هؤالء املالكية عىل قوهلم بجواز حضور املريض
بمرض م ٍ
عد إىل املســجد باألثر الســابق الذي اســتدل به مجهور
ٍ ُ

الفقهاء ،ووجــه داللتهم :بأن عمر بن اخلطــاب ريض اهلل عنه مل
يشدد بالنهي عن الطواف ودخول البيت((( ،وإنام كان خطابه من
باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر(((.

بمــرض م ٍ
عد إذا
القــول الثالث :وجــوب صالة املريــض
ٍ ُ

وجــد مكان ًا يتميز فيه عــن الناس دون خمالطتهــم ،أما إذا مل جيد
فتســقط عنه صالة اجلمعة واجلامعات ،وقد ذهب إىل هذا القول

بعض املالكية(((.

((( مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل ،للحطاب الرعيني،)184/2( :

حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،البن عرفة الدسوقي.)389/1( :

((( الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية ،البن قيم اجلوزية.)732/2( :
((( املنتقى رشح املوطأ ،أليب الوليد القرطبي.)81/3( :

((( مواهــب اجلليــل يف رشح خمتــر خليــل ،للحطــاب الرعيني=  :
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بمــرض م ٍ
لألصحاء
عد
وفرسوا قوهلم بــأن خمالطة املريض
ّ
ٍ ُ

ســبب لتفيش العدوى بينهم ،أما إذا وجدوا مكان ًا يصلون به وال
يلحقون الرضر بالناس فتجب عليهم صالة اجلمعة واجلامعات.
القول الذي يراه الباحث:
الــذي يراه الباحــث  -واهلل تعاىل أعلم  -بــأن الرأي األول

بمــرض م ٍ
عد من
جلمهــور الفقهاء هو األرجــح يف منع املريض
ٍ ُ
حضور املسجد واجلمعة واجلامعات ،لقوة ما استدلوا به.

بنــاء عىل ما تقــدم فإنه يســوغ رشع ًا تعليق صــاة اجلمعة

واجلامعة خوفــ ًا من نقل العــدوى وتفيش الوباء بــن الناس إذا
أكد األطباء الثقات واملختصــون أن التجمعات تؤدي إىل انتقال
عدوى األوبئة ،ولذلك البد من األخذ باألســباب ،واالبتعاد عن
التجمعات بجميع أشــكاهلا وصورها ،قال تعاىل﴿ :ﮖ ﮗ
= ،)184/2(  حاشــية الدســوقي عــى الرشح الكبــر ،البن عرفة

الدسوقي ،)389/1( :الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية ،البن قيم
اجلوزية.)735 - 733/2( :
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ﮘ ﮙ ﮚ ﴾((( ،ويشمل ذلك جواز إغالق املساجد
لصالة اجلمعة واجلامعة ،إذ ال يعلم من هو مصاب باملرض املعدي
ومن هو سليم منه.
وقــد أجازت هيئة كبار العلامء بدائرة الشــؤون اإلســامية
والعمــل اخلريي بإمارة ديب تعليق صالة اجلمعة واجلامعة وإغالق
املساجد يف حال انتشار األوبئة ،وهذا نص الفتوى:
«حكم ارتياد املساجد لصالة اجلمعة واجلامعة عند انتشار األوبئة
يعيش العامل كلــه هذه األيام وبا ًء مســتطري ًا ينترش يف اآلفاق

كانتشــار النار يف اهلشــيم ،ومل يســتطع العامل إيقاف زحفه ودفع
الســ ُبل يف حمارصته  -بعد التوكل عىل اهلل
خطره ،وتبني أن أنجع ُّ
واالستعانة به واإلنابة إليه  -هي الوقاية منه بطرق التوقي املتاحة،

وأمهها احلجر الصحي الذي عرفه اإلســام ونــدب إليه قبل أن
يعرفه الطب احلديث ،واألمة اإلســامية جز ٌء من هذا العامل الذي

((( سورة النساء ،اآلية.)71( :
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أصابه من هــذا الوباء ما أصــاب غريه ،إال أنه يتميــز عن العامل
بوجود فرائض إســامية تقتيض من املســلمني أداءها ،ومنها ما
يتطلب أداؤها التجمــع واالختالط كصالة اجلمعة وأداء فرائض
الصلوات مجاعة يف املساجد واملصليات ،ومنها ما ال يقتيض أداؤها
ذلك االجتامع ،كصيام شــهر رمضان وما استطاع املرء املسلم من
نوافل الصيام.
أما أداء الصلوات يف املســاجد من الفرائض اخلمس واجلمعة
وما سوى ذلك من النوافل ،كالرتاويح ،فإن مقتىض احلجر الصحي
الذي ندب إليه اإلســام أن ال تقام هذه الصلوات يف املساجد؛ ملا
يرتتب عىل اجتامع الناس فيها من نقل العدوى وانتشــار الفريوس
بني النــاس فيعظم اخلطر ،وتصعب الســيطرة عليه ،فيكون ذلك
ســبب ًا لإلرضار بالناس وهالك الكثري منهم ،كام حدث يف الدول
التي مل تتخذ أسباب الوقاية الكافية منه ،وكام ثبت بالتجربة يف كل
وباء سابق مما دونه املؤرخون يف كتبهم.
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والرشيعة اإلســامية جعلت مقصد حفــظ النفس من أهم
مقاصدهــا بعد حفظ الديــن ،ولذلك ورد النهــي الرشعي عن
أن يتســبب املرء بنقل العــدوى لغريه ،أو أن يلحق املرء بنفســه
الرضر املتوقع فض ً
ال عــن أن يوردها املهالك ،فقد روى البخاري
ومســلم ،من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه عن النبي ﷺ قال:

«ال ُي ِ
ـم ِ
صح» وأخرجا من حديث أسامة بن
ـــر ٌض عىل ُم ّ
ور َد َّن ُم ْ
زيــد ريض اهلل عنه عن النبي ﷺ أنه قال« :إذا ســمعتم بالطاعون
بأرض فال تدخلوها ،وإذا وقع بأرض وأنتم هبا فال خترجوا منها»
وحديثهام عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رســول اهلل ﷺ قال« :فِ َّر

من املجذوم كام تفر من األسد».

فدلت هذه األحاديث عىل وجوب التحفظ من نقل العدوى
لآلخرين ،أو أن يعرض املرء نفسه هلذه العدوى ،وهو ما فعله سيدنا
عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه بالصحابة الكرام ريض اهلل عنهم ملا
قدم الشام وعلم أن هبا طاعون ًا ،فرجع بالناس ومل يقدم عىل البالد،
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كام ثبت يف الصحيحني من حديث عبد الرمحن بن عوف ريض اهلل
عنه ،وفعل كذلك عمرو بن العاص ريض اهلل عنه بمن كان معه من
اجليش يف أرض الشــام وقال« :إن هذا الطاعون رجس ففروا منه
يف األودية والشــعاب» كام أخرجه احلاكم يف املستدرك من حديث
عبد الرمحن بن ُغنم.

فكان هذا أصــ ً
ا يف جواز ترك اجلمع واجلامعات وغريها من

التجمعات يف املســاجد ،وهو ما تقتضيه القواعد الرشعية ا ُمل َّطردة
كقاعدة «در ُء املفاســد مقدم عىل جلب املصالح» فإن املفسدة التي

حتصل باالجتامع أكرب من املصلحة التــي تتحقق بحضور اجلمعة
واجلامعة ،مع أن األجر املرتتب عىل ذلك حاصل بنية املرء احلضور

لوال املانع ،فتكون صالتــه يف بيته منفرد ًا أو مع أحد من أرسته أو
كلهم كاملة األجر مثل ما لو كان يف املسجد ،كام دلت عليه أحاديث
كثرية ،كحديث البخاري عن أيب موســى األشعري ريض اهلل عنه
أن رسول اهلل ﷺ قال« :إذا مرض العبد ،أو سافر ،كتب له مثل ما

كان يعمل مقي ًام صحيح ًا».
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وقاعــدة «ال رضر وال رضار» أي ال جيــوز إحلــاق الرضر
باآلخرين ابتداء وال عىل وجــه املقابلة ،وإحلاق الرضر باآلخرين
يف هذا متحقــق ممن حيمل الفريوس ،فيخالــط غريه ويصافحهم

أو يعطس بجوارهم أو يك ُُّح بينهــم ،فينترش الفريوس حاالً لعدد

كبري بــإرادة اهلل ،وقد ال يكون مدرك ًا أنه حيمله حيث ال تبدو عليه
أعراضه يف أول األمر.
ومن هنا جاءت التوجيهات الرســمية بإغالق املســاجد عن
اجلمعــة واجلامعة ،وال يرفع فيها ســوى األذان لكل وقت ،وكان

توجيه ًا حكي ًام حيقق مقصد الشارع يف احلفاظ عىل النفس البرشية،
ومنع الرضر عنها ،وقد تم ذلك يف أكثر دول العامل اإلسالمي وغريه،
وشمل احلظر كل التجمعات خريها ورشها ،وما سوى ذلك.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم»(((.
((( فتــــوى رقــــم2020/52 :م ،الصادرة عن هيئة كبار العلامء بدائرة

الشــؤون اإلســامية والعمــل اخلــري بإمــارة ديب ،بتاريخ/21:

شعبان1441/هـ ،املوافق2020/04/15 :م.
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املطلب الثالث :حكم تباعد الصفوف يف صالة اجلماعة:

املقصود بتســوية الصف هو« :اعتدال القائمني به عىل سمت

واحد وخط مســتقيم ،وسد اخللل الذي يف الصف بإلزاق املنكب

باملنكب والقدم بالقدم»(((.

ولقد بني النبــي ﷺ احلكمة من ذلك فيام رواه أنس ريض اهلل

عنه حني قال :قال رســول اهلل ﷺ« :ســووا صفوفكم فإن تسوية
الصفوف من إقامة الصــاة»((( ،ويف رواية «من متام الصالة»(((،
وفيام رواه أبو هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل ﷺ قال« :وأقيموا

الصف يف الصالة ،فإن إقامة الصف من حســن الصالة»((( ،وعن
أيب مســعود ريض اهلل عنه قال :كان رسول اهلل ﷺ يمسح مناكبنا

((( مرعاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ،أليب احلسن عبيد اهلل املباركفوري:
(.)1/4

((( أخرجــه البخاري يف جامعه الصحيح ،كتاب األذان ،باب إقامة الصف
من متام الصالة ،حديث رقم.)723( :

((( أخرجــه مســلم يف صحيحه ،كتــاب الصالة ،باب تســوية الصفوف
وإقامتها ،حديث رقم.)433( :

((( أخرجــه البخاري يف جامعه الصحيح ،كتاب األذان ،باب إقامة الصف
من متام الصالة ،حديث رقم.)722( :
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يف الصالة ويقول« :اســتووا وال ختتلفوا فتختلف قلوبكم ،ليلني
منكم أولو األحالم والنهى ،ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم»(((.
فيتضح مما ذكر من أحاديث ،احلكمة من تسوية الصفوف ،إذ
هي من متام الصالة ،كام أن عدم تسوية الصفوف سبب الختالف
قلوب املصلني.
ولقد ورد األمر بسد اخللل وتســوية الصفوف واملحاذاة بني
األعناق ،قال ابن عبد الرب  -رمحه اهلل « :-وأما تسوية الصفوف يف

الصالة ،فاآلثار فيها متواترة من طرق شــتى صحاح كلها ثابت ٌة يف
أمر رسول اهلل ﷺ تسوية الصفوف وعمل اخللفاء الراشدين بذلك
بعده ،وهذا ما ال خالف فيام بني العلامء فيه»(((.
إال أن الفقهــاء اختلفوا يف داللة األمر الــوارد يف األحاديث
النبوية عىل قولني كاآليت:
((( أخرجــه مســلم يف صحيحه ،كتــاب الصالة ،باب تســوية الصفوف
وإقامتها ،حديث رقم.)432( :

((( االستذكار ،البن عبد الرب.)288/2( :
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القــول األول :األمر للوجــوب ،قال به البخــاري((( ،وابن
حزم((( ،وابن تيمية ((( ،وابن حجر((( ،والشوكاين -رمحهم اهلل.(((-
قال العيني  -رمحــه اهلل « :-ذهب البخــاري إىل الوجوب،
حيــث ترجم يف صحيحه بقوله :باب إثم من مل يتم الصفوف .قال
العيني :ظاهر ترمجة البخاري يدل عىل أنه يرى وجوب التســوية،
والصــواب هذا لورود الوعيد الشــديد يف ذلك ،وقال يف موضع
آخر :الصواب أن تســوية الصفوف واجبة بمقتىض األمر ،ولكنها
ليست من واجبات الصالة ،بحيث أنه إذا تركها فسدت صالته أو
نقصتها ،غاية ما يف الباب إذا تركها يأثم»(((.
((( ينظر :اجلامع الصحيح ،ملحمد إسامعيل البخاري.)236/1( :
((( ينظر :املحىل ،البن حزم.)372/2( :

((( ينظر :الفتاوى الكربى ،البن تيمية.)114/2( :

((( ينظر :فتح البــاري برشح صحيح البخاري ،البن حجر العســقالين:
(.)205/2

((( ينظر :نيل األوطار ،للشوكاين.)223/3( :

((( مرعاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ،أليب احلسن عبيد اهلل املباركفوري:
(.)1/4
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قــال ابن حزم  -رمحه اهلل « :-وفرض عــى املأمومني تعديل
الصفوف  -األول فــاألول  -والرتاص فيها ،واملحاذاة باملناكب،
واألرجل ،فــإن كان نقص كان يف آخرها ،ومــن صىل وأمامه يف
الصف فرجة يمكنه سدها بنفسه فلم يفعل :بطلت صالته؛ فإن مل
ال فليجتذب إىل نفســه رج ً
جيد يف الصف مدخ ً
ال يصيل معه؛ فإن مل

يقــدر فلريجع ،وال ِّ
يصل وحده خلف الصف إال أن يكون ممنوع ًا
فيصيل وجتزئه»(((.
واستدل القائلون بالوجوب عىل ما يأيت:
ــو َّن
 - 1حديث النعامن بن بشــر قال :قال النبي ﷺَ « :لت َُس ُّ

صفو َفكم أو ليخالِ َف َّن اهلل بني وجوهكم»(((.

 - 2عــن قتادة ،عــن أنس بــن مالــك ريض اهلل عنه ،عن
رســول اهلل ﷺ قال« :رصوا صفوفكم ،وقاربــوا بينها ،وحاذوا
((( ينظر :املحىل ،البن حزم.)372/2( :

((( أخرجــه البخــاري يف جامعه الصحيــح ،كتاب األذان ،باب تســوية
الصفوف عند اإلقامة وبعدها ،حديث رقم.)717( :
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باألعناق ،فوالذي نفيس بيده إين ألرى الشــيطان يدخل من خلل
الصف كأهنا احلذف(((»(((.
وجه الداللة مــن احلديث :تضمن احلديث وعيد ًا شــديد ًا،
والوعيد ال يكون إال يف كبرية من الكبائر(((.
نوقش :إن هذا الوعيــد من باب التغليظ والتشــديد تأكيد ًا
وحتريض ًا عىل فعلها ،أي فال يدل عىل الوجوب.
جيــاب :ليــس بســديد؛ ألن األمــر املقــرون بالوعيد يدل
عىل الوجوب (((.
((( املقصود باحلذف« :غنم سود صغار» ،معامل السنن رشح سنن أيب داود،
للخطايب.)266/1( :

((( أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب الصالة ،باب تسوية الصفوف ،حديث
رقم.)667( :

((( ينظــر :املحىل ،البن حــزم ،)372/2( :مرعاة املفاتيح رشح مشــكاة
املصابيح ،أليب احلسن عبيد اهلل املباركفوري.)2/4( :

((( ينظــر :مرعاة املفاتيح رشح مشــكاة املصابيح ،أليب احلســن عبيد اهلل
املباركفوري.)3/4( :
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 - 3إنكار أنس ريض اهلل عنه عىل ترك تسوية الصفوف ،حيث
قال« :ما أنكرت شيئ ًا إال أنكم ال تقيمون الصفوف»(((.
وجــه الداللة« :اإلنكار يســتلزم املنكر ،واملباح ال يســمى
منكــر ًا؛ وألن عمــر وبــاالً كانــا يرضبــان أقدامهــم إلقامة
الصــف ،ورضهبــا أقدامهم يــدل عىل أهنــم تركــوا واجب ًا من
واجبات الصالة» (((.
 - 4عن وابصة بن معبد «أن رســول اهلل ﷺ أمر رج ً
ال صىل
خلف الصف وحده أن يعيد الصالة» (((.
نوقش :لعله ﷺ أمره باإلعادة ألمر غري التســوية يف الصف
ال نعرفه.
((( أخرجــه البخاري يف اجلامع الصحيح ،كتاب األذان ،باب إثم من مل يتم
الصفوف ،حديث رقم.)724( :

((( مرعاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ،أليب احلسن عبيد اهلل املباركفوري:
(.)2/4

((( ينظر :املحىل ،البن حزم.)373/2( :
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جياب عليه :بام قاله عيل ريض اهلل عنه« :وهذا باطل؛ ألنه عليه
الصالة والســام مل يكن ليدع بيان ذلك لــو كان كام ادعوا ،وإذا
جوزوا مثل هذا ،مل يعجز أحــد ال يتقي اهلل عز وجل أن يقول إذا
ذكر له»(((.
القــول الثاين :ذهب مجهــور الفقهاء((( إىل أن األمر بتســوية
الصفوف من سنة الصالة .قال العيني« :هي من سنة الصالة عند
أيب حنيفة والشافعي ومالك»(((.
واستدلوا عىل ذلك باآليت:
((( ينظر :املحىل ،البن حزم.)373/2( :

((( ينظر :تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشــية الشــلبي ،لفخر الدين
الزيلعــي ،)136/1( :درر احلكام ،ملحمد بن فرامرز بن عيل الشــهري
بمال خــرو ،)90/1( :الفواكــه الدواين ،للنفــراوي،)211/1( :

املجمــوع رشح املهذب ،للنــووي ،)136 - 135/4( :املغني ،البن
قدامة املقديس.)126/2( :

((( عمــدة القــاري رشح صحيــح البخــاري ،لبــدر الديــن العينــي:
(.)254/5
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 - 1حديــث أيب هريــرة ريض اهلل عنــه أن رســول اهلل ﷺ
قــال« :وأقيمــوا الصــف يف الصــاة ،فــإن إقامــة الصف من
حسن الصالة»(((.
وجه الداللة :قوله ﷺ« :من حســن الصــاة» يدل عىل أن
التسوية سنة؛ ألن حسن اليشء زيادة عىل متامه(((.
نوقــش :أن هــذا احلديث قد يســتدل بــه عىل أن تســوية
الصفــوف من ســنن الصــاة ،ولكــن بالنظــر إىل األحاديث
األخــرى التي تبني العقوبة عىل عدم التســوية فإنه يتبني أهنا تدل
عىل الوجوب(((.
 - 2حديــث أنــس ريض اهلل عنه قال :قال رســول اهلل ﷺ:
((( أخرجــه البخاري يف جامعه الصحيح ،كتاب األذان ،باب إقامة الصف
من متام الصالة ،حديث رقم.)722( :

((( ينظر :فتح البــاري برشح صحيح البخاري ،البن حجر العســقالين:
( ،)609/2نيل األوطار ،للشوكاين.)223/3( ،

((( ينظر :فتح البــاري برشح صحيح البخاري ،البن حجر العســقالين:
(.)610/2
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«سووا صفوفكم فإن تســوية الصفوف من إقامة الصالة»((( .ويف
رواية «من متام الصالة»(((.
وجــه الداللة :قوله« :متام الصالة» يدل عىل «االســتحباب؛
ألن متام اليشء يف العــرف أمر زائد عىل حقيقته التي ال يتحقق إال
هبا ،وإن كان يطلق بحســب الوضع عىل بعــض ما ال تتم احلقيقة
إال به»(((.
نوقش« :أن لفظ الشــارع ال حيمل إال عىل ما دل عليه الوضع
يف اللسان العريب ،وإنام حيمل عىل العرف إذا ثبت أنه عرف الشارع
ال العرف احلادث»(((.

((( أخرجــه البخاري يف جامعه الصحيح ،كتاب األذان ،باب إقامة الصف
من متام الصالة ،حديث رقم.)723( :

((( أخرجــه مســلم يف صحيحه ،كتــاب الصالة ،باب تســوية الصفوف
وإقامتها ،حديث رقم.)433( :

((( فتــح البــاري برشح صحيــح البخــاري ،البن حجر العســقالين:
(.)609/2

((( فتــح البــاري برشح صحيــح البخــاري ،البن حجر العســقالين:
(.)609/2
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ــو َّن
 - 3حديث النعامن بن بشــر قال :قال النبي ﷺَ « :لت َُس ُّ

صفو َفكم أو ليخالِ َف َّن اهلل بني وجوهكم»(((.

وجه الداللة :أن قولــه ﷺ« :ليخالِ َفــ َّن اهلل بني وجوهكم»

حيمل عــى املجــاز أي «معناه يوقــع بينكم العــداوة والبغضاء
واختالف القلوب ،كام يقال تغري وجــه ٍ
فالن عيل أي ظهر يل من

وجهه كراهــ ٌة يل وتغري قلبه عيل ،ألن خمالفتهم يف الصفوف خمالف ٌة
ســبب الختالف البواطن»(((،
يف ظواهرهم ،واختالف الظواهر
ٌ
فتقدم الشــخص عىل غريه يف الصف «مظنة الكرب املفســد للقلب
الداعي إىل القطيعة»(((.
 - 4حديــث أنس ريض اهلل عنه قــال :أقيمت الصالة فأقبل
علينا رســول اهلل ﷺ بوجهه ،فقال« :أقيموا صفوفكم ،وتراصوا،
((( أخرجــه البخــاري يف جامعه الصحيــح ،كتاب األذان ،باب تســوية
الصفوف عند اإلقامة وبعدها ،حديث رقم.)717( :

((( املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،للنووي.)378/4( :

((( فتــح البــاري بــرح صحيــح البخاري ،البــن حجر العســقالين:
(.)606/2
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فإين أراكم من وراء ظهري»(((.
وجه الداللة :قوله« :فإين أراكم» :فيه إشــارة إىل سبب األمر
بذلك ،أي :إنام أمرت بذلك ألين حتققت منكم خالفه ،إذ األمر فيه
من باب عظة اإلمام الناس يف إمتام الصالة.
نوقش :أن األوىل «محلها عىل احلقيقة ،خالف ًا ملن زعم أن املراد
هبا خلق علــم رضوري له بذلك ،ونحو ذلك قال الزين بن املنري:
ال حاجــة إىل تأويلها؛ ألنه يف معنى تعطيل لفظ الشــارع من غري
رضورة ،وقال القرطبي :بل محلها عىل ظاهرها أوىل ألن فيه زيادة
يف كرامة النبي ﷺ»(((.
القول الذي يراه الباحث:
الــذي يراه الباحــث  -واهلل تعاىل أعلم  -هو مــا ذهب إليه
((( أخرجه البخاري يف جامعــه الصحيح ،كتاب األذان ،باب إقبال اإلمام
عىل الناس عند تسوية الصفوف ،حديث رقم.)719( :

((( ينظر :فتح البــاري برشح صحيح البخاري ،البن حجر العســقالين:
(.)606/2
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أصحاب القــول األول يف أن األمر بتســوية الصفوف للوجوب
لقوة استدالهلم الوارد يف ذلك.
وعليه هل تفســد صالة من ترك التســوية أم ال؟ الظاهر أهنا
تصح وال تفســد لعدم ورود نص رصيح يف ذلك ،قال ابن حجر
 -رمحه اهلل « :-ومع القول بأن التســوية واجبة ،فصالة من خالف

يسو صحيحة الختالف اجلهتني ،ويؤيد ذلك أن أنس ًا ريض اهلل
ومل ِّ

عنه مع إنكاره عليهم مل يأمرهم بإعادة الصالة»(((.

وهكذا يتضح حكم عدم تسوية الصفوف يف األحوال العادية،
أما يف حال انتشار األمراض املعدية ،فإنه يصح تباعد املصلني أثناء
صالة اجلامعة؛ وذلك ملصلحة منع انتشــار العدوى بني املصلني،

عم ً
ال بقوله ﷺ« :ال رضر وال إرضار»(((.

((( ينظر :فتح البــاري برشح صحيح البخاري ،البن حجر العســقالين:
(.)610/2

((( أخرجه ابن ماجه يف سننه ،كتاب األحكام ،باب من بنى يف حقه ما يرض
بجاره ،حديث رقم ،)2341( :وصحح إســناده األلباين يف سلســلة
األحاديث الصحيحة ،حديث رقم.)250( :
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وقد ذهبت هيئة كبار العلامء بدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل
اخلــري بإمارة ديب إىل صحة صالة اجلامعــة مع تباعد املصلني يف
حال انتشار األوبئة ،وهذا نص الفتوى:
«حكم الصالة يف املساجد مع تباعد املصلني والصفوف
تقارب املصلني يف الصف الواحد ،وتقارب صفوف املصلني،
مســتحب يف األحوال العادية ليتحقق بذلــك معنى اجلامعة التي
ندب إليها اإلسالم ،كام روى مسلم من حديث أيب مسعود البدري
ريض اهلل عنه ،قال :كان رســول اهلل ﷺ يمسح مناكبنا يف الصالة،
ويقول « :استووا ،وال ختتلفوا ،فتختلف قلوبكم ،ل َي ِلني منكم أولو

األحــام والنهى ثم الذين يلوهنم ،ثم الذيــن يلوهنم» إال أن هذا
املطلوب اســتحباب ًا ليس رشط ًا لصحة القدوة باإلمام وال لصحة
صالة اجلامعة ،بل هو من متام كامل الصالة ،فإذا وجد مقتىض لرتك
الرتاص والتقارب كام هو يف وضع انتشار عدوى فريوس كورونا
الذي من أجله عطلت املساجد واجلمع واجلامعات واالجتامعات
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وغري ذلك؛ فإنه مع اقرتاب انتهاء هذا الوباء وعودة فتح املساجد؛
يتعني أن يبقى االحرتاس من العدوى ما أمكن ،واتباع اإلرشادات
الصحيــة ومنها التباعد يف الصفوف وعــدم الرتاص فيها ،ولبس
الكاممــات واصطحاب الســجادات اخلاصة لكل فــرد ،وعدم
املصافحة وعدم تبادل املصاحف والكتب املوجودة يف املســاجد،

كل ذلك حفاظ ًا عىل الصحة العامة واخلاصة ،فإن ذلك من أوجب
الواجبات عىل كل فرد ،والرشيعة اإلسالمية فيها سعة هلذا األمر،
فقد اتفــق الفقهاء عىل صحة الصالة مع تباعــد املصلني ما داموا
يف مســجد أو مكان واحد ،ومل يفصل بينهم ما يكون به االتصال
بني اإلمام أو الصفوف التي تليه متعذر ًا ،كطرق وبنايات منفصلة

وأبواب مغلقة أو جريان هنــر ،وذلك ملا أخرج البخاري رمحه اهلل
من حديــث أيب بكرة  -نُفيع بن احلارث  -ريض اهلل عنه أنه انتهى
إىل النبي ﷺ وهو راكع ،فركع قبل أن يصل إىل الصف ،فذكر ذلك

للنبي ﷺ فقال« :زادك اهلل حرصــ ًا وال تعد» فقد أقره النبي عليه
الصالة والســام عىل صحة الصالة وأرشده إىل عدم االستعجال
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بالدخول يف الصالة قبل االنتهاء إىل الصف ملا يف ذلك من اخلشوع
والكامل ،أما الصالة فصحيحة حيــث مل يأمره بإعادهتا ،فدل عىل
صحــة الصالة مع هذا التباعد يف احلال العادي ،ففي حالة احلاجة
الصحية إىل ذلك أوىل.
وعليه فإن اتباع اإلرشــادات الصحيــة يف هذا احلال متعني،
ولنحمد اهلل تعاىل عىل إعادة فتح املساجد وإقامة اجلمع واجلامعات
التي طال انتظار املســلمني هلا ،وتقطعت قلوهبم حزن ًا عىل فراقها،
فــإذا أنعم اهلل تعــاىل بفتحهــا فلنحافظ عىل التعليــات الصحية
ونتعــاون مــع القائمني عىل رعاية املســاجد من أئمــة ومؤذنني
وإخواننا املصلني ،فذلك من الواجب علينا أمجعني.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم»(((.
•

•

•

((( فتــــوى رقــــم2020/73 :م ،الصــادرة عــن هيئة كبــار العلامء
بدائرة الشــؤون اإلســامية والعمل اخلــري بإمــارة ديب ،بتاريخ:
/5شوال1441/هـ ،املوافق2020/05/28 :م.
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املبحث الثالث :أحكام العمرة واحلج املتعلقة باألوبئة
ويتضمن مطلبني:
املطلب األول :حكم لبس الكمامات للمحرم حبج أو عمرة:

حترير حمل النزاع:
 - 1اتفــق الفقهــاء  -رمحهــم اهلل تعاىل  -عــى حرمة لبس

النقاب للمرأة املحرمة(((؛ وذلك لقوله ﷺ «ال تلبســوا القميص،
وال الرساويــات ،وال العامئم ،وال الربانــس إال أن يكون أحدٌ

ليســت له نعالن ،فليلبس اخلفني ،وليقطع أســفل من الكعبني،
ٌ
زعفران ،وال الورس ،وال تنتقب املرأة
وال تلبســوا شــي ًئا مســه
املحرمة ،وال تلبس القفازين»(((.

 - 2اتفــق الفقهاء  -رمحهم اهلل  -عــى حرمة أن تغطي املرأة
((( ينظر :األم ،للشــافعي ،)162/2( :بداية املجتهد وهناية املقتصد ،البن
رشد القرطبي ،)638/2( :املغني ،البن قدامة املقديس،)154/5( :

املجموع رشح املهذب ،للنووي 166/7( :و.)173 - 172

((( أخرجه البخاري يف جامعه الصحيح ،كتاب جزاء الصيد ،باب ما ينهى
من الطيب للمحرم واملحرمة ،حديث رقم.)1838( :
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املحرمــة وجهها إن مل تكــن بحرضة رجال أجانــب ،فإن كانت
بحرضة رجال أجانب فلها أن تســدل الثوب من فوق رأسها عىل
وجهها للحاجة(((؛ وذلك حلديث عائشة  -ريض اهلل عنها  -قالت:
ٌ
زعفران
ورس ،أو
«املحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إال ثو ًبا مسه ٌ
وال تتربقع ،وال تلثم ،وتســدل الثوب عىل وجهها إن شاءت»(((،
وحديث أسامء بنت أبى بكر  -ريض اهلل عنهام  -قالت« :كنا نغطي
وجوهنا مــن الرجال ،وكنا نتمشــط قبل ذلــك يف اإلحرام»(((،
((( ينظر :األم ،للشــافعي ،)162/2( :معامل الســنن رشح سنن أيب داود،
للخطــايب ،)109 - 108/2( :بداية املجتهد وهنايــة املقتصد ،البن
رشد القرطبي ،)638/2( :املغني ،البن قدامة املقديس- 154/5( :

 ،)155املجموع رشح املهذب ،للنووي 166/7( :و.)173 - 172

((( أخرجه البيهقي يف ســننه الكربى ،كتــاب احلج ،باب املرأة ال تنتقب يف
إحرامها وال تلبس القفازين ،حديث رقم ،)9050( :وصحح إسناده

األلباين يف إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار الســبيل ،حديث رقم:

(.)1023

((( أخرجه احلاكم يف مســتدركه ،كتاب املناسك ،حديث رقم،)1668( :
ٌ
صحيح عىل رشط الشيخني،
حديث
وصحح إسناده احلاكم فقال« :هذا
ٌ
ومل خيرجاه».
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وحديث فاطمــة بنت املنذر أهنا قالت« :كنا نخمر وجوهنا ونحن

حمرمات ،ونحن مع أسامء بنت أيب بكر الصديق»(((.

 - 3اختلــف الفقهاء  -رمحهــم اهلل  -يف حكم تغطية الرجل

املحرم لوجهه عىل قولني:

القول األول :حيرم تغطية املحرم وجهه ،ويف حال تغطيته جتب

عليه الفدية ،وذهب إىل هــذا القول احلنفية((( ،واملالكية((( ورواية
عن اإلمام أمحد(((.

قال برهان الديــن املرغيناين  -رمحه اهلل « :-وال يغطي وجهه

وال رأسه»((( ،وقال الشيخ أمحد الدردير  -رمحه اهلل « :-وحرم عىل
((( أخرجــه اإلمام مالك يف موطئه ،كتاب احلج ،باب ختمري املحرم وجهه،
حديث رقم ،)17( :وصحح إسناده األلباين يف إرواء الغليل يف ختريج

أحاديث منار السبيل ،حديث رقم.)1023( :

((( ينظر :املبســوط ،للرسخــي ،)128/4( :بدائــع الصنائع يف ترتيب
الرشائع ،للكاساين.)185/2( :

((( ينظر :الذخرية ،للقرايف.)307/3( :

((( ينظر :املغني ،البن قدامة املقديس.)153/5( :

((( اهلداية يف رشح بداية املبتدي ،لربهان الدين املرغيناين.)136/1( :
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الرجل ســر وجه ك ً
ال أو بعض ًا ...فالوجه والرأس خيالفان سائر
البدن؛ إذ حيرم سرتمها بكل ما يعد ساتر ًا مطلق ًا»(((.
واستدل القائلون هبذا القول باآليت:
ٍ
عباس  -ريض اهلل عنهــا  ،-أن ً
رجل أوقصته
 - 1عــن ابن

راحلته وهو حمرم فامت ،فقال رسول اهلل ﷺ« :اغسلوه ٍ
ٍ
وسدر
بامء
ٌ

وكفنــوه يف ثوبيه ،وال ختمروا رأســه وال وجهــه ،فإنه يبعث يوم
القيامة ملب ًيا»(((.
وجــه الداللة :هني النبي ﷺ عن تغطيــة وجه امليت املحرم،
فمن باب أوىل عدم تغطية وجهه إذا كان حي ًا(((.
 - 2مــا روي عن ابن عمر  -ريض اهلل عنهــا  -كان يقول:
((( الرشح الكبري عىل خمترص خليل وحاشية الدسوقي ،للدردير والدسوقي:
(.)55/2

((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب احلج ،باب ما يفعل باملحرم إذا مات،
حديث رقم.)1206( :

((( ينظر :فتح القدير ،البن اهلامم.)441/2( :
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«ما فوق الذقن من الرأس فال خيمره املحرم»(((.
القول الثــاين :جواز تغطية املحرم وجهــه ،وليس عليه فدية
يف حــال تغطيته ،وذهب إىل هذا القول الشــافعية((( ،واحلنابلة يف
الصحيح من أقواهلم(((.
قــال النووي  -رمحه اهلل « :-مذهبنــا أنه جيوز للرجل املحرم
سرت وجهه ،وال فدية عليه»((( ،وقال ابن قدامة  -رمحه اهلل « :-ويف
تغطية املحرم وجهه روايتان :إحدامها ،يباح»(((.
واستدل القائلون هبذا القول باآليت:
 - 1عــن ابن عمــر  -ريض اهلل عنهــا  -أن النبي ﷺ قال:
((( أخرجــه اإلمام مالك يف موطئه ،كتاب احلج ،باب ختمري املحرم وجهه،
حديث رقم.)13( :

((( ينظر :األم ،للشافعي،)162/2( :

((( ينظر :املغني ،البن قدامة املقديس،)153/5( :
((( املجموع رشح املهذب ،للنووي.)175/7( :
((( املغني ،البن قدامة املقديس،)153/5( :
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«إحرام املرأة يف وجهها وإحرام الرجل يف رأسه»(((.
ٌ
زعفران ،وال الورس،
 - 2قوله ﷺ« :وال تلبســوا شي ًئا مسه

وال تنتقب املرأة املحرمة ،وال تلبس القفازين»(((.

وجه الداللة :أن النهي عن تغطية الوجه خص بالنساء ،فدل
ذلك بمفهومه أنه جيوز للرجل تغطية وجهه.
القول الذي يراه الباحث:
الذي يراه الباحث  -واهلل تعاىل أعلم  -أن األمر فيه سعة ،وإن

احتاط املحرم فلم ِّ
يغط وجهه فحسن.

والذي يظهر أنه إذا دعت احلاجة للبس الكاممة أثناء اإلحرام
خشــية اإلصابة باملرض املعدي عن طريق استنشاق اهلواء يف زمن
الوباء ،فيجوز للرجل واملرأة لبسها.
((( أخرجه الدارقطني يف ســننه ،كتاب احلج ،باب املواقيت ،حديث رقم:
(.)2761

((( أخرجه البخاري يف جامعه الصحيح ،كتاب جزاء الصيد ،باب ما ينهى
من الطيب للمحرم واملحرمة ،حديث رقم.)1838( :
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املطلب الثاني :حكم حل اإلحرام لعمرة أو حج بس��بب اإلحصار((( من
دخول احلرم:

اتفق مجهور الفقهاء  -رمحهــم اهلل  -عىل أن املحرم إذا حرص

بسبب عدو منعه من أداء املناسك ،ومل جيد طريق ًا آمن ًا للوصول إىل

بيــت اهلل احلرام ،فله أن يتحلل يف مكانــه حيث أحرص(((؛ وذلك

((( اإلحصــار يف اللغة :مــن حرص ،واحلرص :احلاء والصــاد والراء ٌ
أصل
واحدٌ  ،وهو اجلمــع واحلبس واملنع والتضيق .ينظــر :معجم مقاييس

اللغة ،البن فارس ،)72/2( :الصحــاح تاج اللغة وصحاح العربية،

للجوهــري ،)630/2( :وقال اخلليــل الفراهيــدي« :واإلحصار:
مرض أو عــدو» ،كتاب العني،
أن حيرص احلاج عــن بلوغ املناســك ٌ
للفراهيــدي .)113/3( :واإلحصار يف االصطــاح الرشعي :منع
احلاج أو املعتمــر املحرم من االســتمرار يف أداء املناســك بأي عائق

كان .ينظر :املحىل ،البن حــزم ،)219/5( :بدائع الصنائع يف ترتيب
الرشائع ،للكاساين ،)175/2( :اجلامع ألحكام القرآن ،أليب عبد اهلل

القرطبــي ،)272/3( :التعريفات ،للجرجــاين ،ص ،)12( :مغني
املحتاج ،للخطيب الرشبيني.)313/2( :

((( ينظــر :رشح معاين اآلثار ،للطحاوي ،أثر رقم،)252/2( ،)4140( :
بدايــة املجتهد وهنايــة املقتصد ،البن رشــد القرطبــي،)688/2( :

املغني ،البن قدامة املقديس ،)194/5( :اجلامع ألحكام القرآن ،أليب

عبــد اهلل القرطبي ،)275/3( :املجمــوع رشح املهذب ،للنووي=  :
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لقولــه تعــاىل﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ﴾(((.
كام ذهــب مجهور أهــل العلــم  -رمحهــم اهلل  -إىل أن من
حبس عــن أداء املناســك بمــرض أو عرج أو كــر أو خوف
أو عــذر فلــه أن حيل(((؛ وذلك ملــا روي عــن عكرمة ريض اهلل
عنــه أنه قــال :حدثني احلجــاج بن عمرو األنصــاري ريض اهلل
عنــه قال :قــال رســول اهلل ﷺ« :من كــر أو عــرج فقد حل
ٍ
عباس،
وعليه حج ٌة أخــرى» ،فذكرت ذلك أليب هريــرة ،وابن
فقاال :صدق(((.
= ،)175 - 174/8(  التاج واإلكليــل ملخترص خليل ،أليب عبد اهلل

املواق.)291 - 290/4( :

((( سورة البقرة ،اآلية.)196( :

((( ينظر :بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،للكاساين ،)175/2( :التمهيد
ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،البن عبد الرب القرطبي،)211/15( :
اجلامــع ألحكام القــرآن ،أليب عبد اهلل القرطبــي ،)281/3( :رشح

الزركيش عىل خمترص اخلرقي ،للزركيش.)170/3( :

((( أخرجــه الرتمــذي يف جامعه ،أبــواب احلج عن رســول اهلل ﷺ=  ،
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وله التحلل يف مكان حتلله عىل قول للفقهاء(((؛ وذلك اقتدا ًء

بالنبي ﷺ وأصحابه الذين نحروا هداياهم يف احلديبية ملا حرصوا
من قبل املرشكني ،واحلديبية من احلل(((.
وعليــه إذا أحرم احلــاج أو املعتمــر وأحرص بــأن منع من
دخــول احلرم يف زمــن الوباء مــن قبل والة أمر احلــرم ملصلحة
منع انتشــار العــدوى ،فلــه أن يتحلل يف مكانه؛ قياســ ًا عىل من
أحــر بســبب عدو أو مرض ومل يســتطع اســتكامل مناســك
احلج أو العمرة.
=  بــاب ما جاء يف الذي هيــل باحلج فيكرس أو يعــرج ،حديث رقم:

(.)940

((( ينظــر :جامع البيان يف تأويل القرآن ،البــن جرير الطربي- 36/3( :
 ،)53بداية املجتهد وهناية املقتصد ،البن رشــد القرطبي،)690/2( :
التمهيــد ملا يف املوطأ من املعاين واألســانيد ،البن عبــد الرب القرطبي:

( ،)207/15املغنــي ،البن قدامة املقديس ،)198 - 196/5( :تبيني
احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشــية الشــلبي ،لفخــر الدين الزيلعي:

(.)77/2

((( ينظر :املغني ،البن قدامة املقديس.)198 - 197/5( :
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فإن كان قد اشــرط عىل نفســه بأن قال عند إحرامه« :اللهم
حميل حيث حبســتني» ،فإنه حيــل من إحرامــه وال يشء عليه(((؛
وذلك لقولــه ﷺ لضباعة بنــت الزبــر ريض اهلل عنها« :لعلك
أردت احلــج؟» قالت :واهلل ال أجدين إال وجع ًة ،فقال هلا« :حجي
واشــرطي ،وقويل :اللهم حميل حيث حبستني»((( ،ويف رواية عن
ٍ
عباس  -ريض اهلل عنهــا  :-أن ضباعة بنت الزبري أتت النبي
ابن
ﷺ ،فقالت :يا رســول اهلل ،إين أريد احلج ،أفأشرتط؟ قال« :نعم،
قالــت :كيف أقول؟ قال :قويل لبيك اللهــم لبيك ،لبيك حميل من
األرض حيث حتبسني»(((.
((( ينظــر :املغني ،البــن قدامة املقــديس ،)204/5( :رشح الزركيش=  
=  عىل خمترص اخلرقــي ،للزركــي .)94 - 92/3( :املجموع رشح
املهذب ،للنووي،)186 - 183/8( :

((( أخرجــه البخاري يف جامعه الصحيح ،كتــاب النكاح ،باب األكفاء يف
الدين ،حديث رقم.)5089( :

((( أخرجه الرتمذي يف جامعه ،أبواب احلج عن رسول اهلل ﷺ ،باب ما جاء
يف االشرتاط يف احلج ،حديث رقم.)941( :
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وأما إذا مل يشــرط فــإن عليه اهلدي بأن يذبــح دم ًا يف مكان
إحصاره أو يف احلرم وحيلق أو يقرص(((؛ وذلك لآليت:
 - 1قوله تعــاىل﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ﴾((( ،فهذه اآلية تدل داللة عامة رصحية يف أن كل منع من
امليض يف أداء موجب اإلحرام سواء كان املنع من عدو أو مرض أو
كرس أو حبس فإن عليه هدي ًا(((.
 - 2قولــه ﷺ ألصحابه ملا فرغ من قضيــة كتابة الصلح مع
املرشكني ملا أحرص يف عمرة احلديبية« :قوموا فانحروا ثم احلقوا»،

ٍ
قال :فواهلل ما قام منهم ٌ
مرات ،فلام مل يقم
رجل حتى قال ذلك ثالث
منهم أحدٌ دخل عىل أم سلمة ،فذكر هلا ما لقي من الناس ،فقالت أم
((( ينظر :بداية املجتهد وهناية املقتصد ،البن رشــد القرطبي،)688/2( :
بدائع الصنائع يف ترتيــب الرشائع ،للكاســاين،)178 - 177/2( :

املغني ،البن قدامة املقديس.)197 - 196/5( :

((( سورة البقرة ،اآلية.)196( :

((( ينظر :بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،للكاساين.)175/2( :
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سلمة :يا نبي اهلل ،أحتب ذلك ،اخرج ثم ال تكلم أحدً ا منهم كلم ًة،
حتى تنحر بدنك ،وتدعو حالقك فيحلقك ،فخرج فلم يكلم أحدً ا
منهم حتى فعل ذلك ،نحر بدنه ،ودعا حالقه فحلقه ،فلام رأوا ذلك
بعضا حتى كاد بعضهم يقتل
قامــوا ،فنحروا وجعل بعضهم حيلق ً
بعض ًا ّ ً
غم»(((.

وعــى املحرم الذي حــل من إحرامه قضــاء احلج إن مل حيج
حجة اإلسالم(((.
•

•

•

((( أخرجــه البخاري يف جامعه الصحيح ،كتــاب الرشوط ،باب الرشوط
يف اجلهاد واملصاحلــة مع أهل احلرب وكتابة الــروط ،حديث رقم:

(.)2731

((( ينظر :جامع البيان يف تأويل القرآن ،البن جرير الطربي.)37/3( :
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املبحث الرابع :أحكام متفرقة متعلقة باألوبئة
ويتضمن مطلبني:
املطلب األول :حكم دخول البلدان املوبوءة واخلروج منها:

إذا وقع الوباء يف بلد ،أو منطقة ،فقد حيتاج من كان داخلها إىل
اخلــروج منها إما فرار ًا أو لغرض التداوي ،أو لغري ذلك ،وكذلك
مــن كان خارجها قد حيتاج أن يدخل إليها إما لغرض التجارة ،أو
لطلــب العلم ،أو لزيارة قريب ونحوه ،فام حكم اخلروج من البلد
املصاب بالوباء والدخول إليه؟
حترير حمل النزاع :هناك ثالث صور يف هذه املسألة ذكرها ابن
حجر  -رمحه اهلل  -يف كتابه فتح الباري(((:
الصورة األوىل :اخلروج املحض من البلد فرار ًا من الوباء لغري
حاجة ،فهذا منهي عنه.
((( ينظر :فتح البــاري برشح صحيح البخاري ،البن حجر العســقالين:
(.)143/13
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الصورة الثانية :اخلروج من البلد املصاب ألي أمر آخر((( غري
مقصد الفرار :ففي هذه احلالة اتفق مجاهري الفقهاء -رمحهم اهلل-

(((

ٍ
بأرض
عىل جواز هذه الصــورة ((( ،ودليلهم :قوله ﷺ« :إذا وقع

وأنتم هبا فال خترجوا فرار ًا منه»((( ،ففي هذا احلديث قيد النبي ﷺ
منع اخلروج بام إذا كان فرار ًا ،أما إذا أتى اإلنســان إىل بلد لغرض

أو لتجــارة وانتهت ،وأراد أن يرجع إىل بلده ،فال نقول :هذا حرام
((( كمن اضطر للدخول أو اخلروج لعالج مرض أصابه وال يوجد له عالج
إال يف بلد آخر ،أو الســتكامل دراســة أو عمل ،أو اخلروج والدخول

لبلد إقامته.

((( ينظر :الذخرية ،للقرايف ،)325/13( :بذل املاعون يف فضل الطاعون،
البن حجر العســقالين ،ص ،)274( :املنهاج رشح صحيح مسلم بن
احلجاج ،للنووي ،)426/14( :عمدة القاري رشح صحيح البخاري،

لبدر الدين العيني.)259/21( :

((( خاصــة يف هــذا الزمــان الــذي تطــورت فيــه وســائل الكشــف
الطبيــة عــن اإلصابــة باألمــراض املعديــة ،فيمكــن فحــص

الشــخص قبــل خروجــه أو دخولــه البلــد ،والتأكــد مــن خلوه

من الوباء.

((( أخرجــه البخاري يف جامعه الصحيح ،كتــاب الطب ،باب ما يذكر يف
الطاعون ،حديث رقم.)5729( :
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عليــك ،بل نقول :لك أن تذهب((( ،وعليه جيوز اخلروج من البلد
املصاب بالوباء عىل غري ســبيل الفرار منه إذا اعتقد أن ما أصابه مل
يكن ليخطئه ،وكذلك حكم الداخل يف البلد املصاب بالطاعون إذا
أيقــن أن دخوله ال جيلب إليه قدر ًا مل يكن قدره اهلل عليه ،فمباح له
الدخول إليه (((.
الصورة الثالثة :اخلــروج من البلد املصــاب بالوباء حلاجة،
وانضــم إىل ذلك أنه قصد الراحة من اإلقامــة بالبلد التي وقع هبا
الطاعون أو القدوم عليه.
ولقد اختلــف الفقهاء رمحهــم اهلل يف حكم هــذه الصورة،
عىل قولني (((:
((( ينظــر :الرشح املمتع عىل زاد املســتنقع ،البــن عثيمني- 110/11( :
.)111

((( ينظر :رشح صحيح البخاري ،البن بطال.)426/9( :

((( ينظر :فتح البــاري برشح صحيح البخاري ،البن حجر العســقالين:
(.)144/13
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القول األول :حتريــم الدخول أو الفرار مــن املنطقة املصابة

بالعدوى ،وهو قول مجهور الفقهاء(((.
واستدلوا بام يأيت:
من السنة النبوية:

ٍ
عباس  -ريض اهلل عنهام  -الذي جاء
 - 1حديث عبد اهلل بن

فيه أن عبدالرمحن بن عــوف ريض اهلل عنه أخرب عمر بن اخلطاب
ٍ
بأرض فال تقدموا عليه،
ريض اهلل عنه بقوله ﷺ« :إذا ســمعتم به

((( ينظر :املفهم ملا أشــكل من تلخيص كتاب مسلم ،للقرطبي612/5( :
 ،)613 -أحكام القــرآن ،البن العــريب ،)305 - 304/1( :إكامل

املعلم بفوائد مســلم ،للقايض عياض اليحصبي،)133 - 132/7( :
املنهاج رشح صحيح مســلم بــن احلجاج ،للنــووي،)426/14( :
اآلداب الرشعية ،البن مفلح املقــديس ،)17/4( :فتح الباري برشح

صحيح البخاري ،البن حجر العســقالين ،)144/13( :بذل املاعون

يف فضل الطاعون ،البن حجر العسقالين ،ص ،)275 - 274( :البيان
والتحصيل ،البن رشــد القرطبــي ،)397 - 396/17( :الذخرية،

للقرايف ،)325/13( :حاشية العدوي عىل رشح كفاية الطالب الرباين،

أليب احلســن العــدوي ،)493/2( :الفروق ،للقــرايف،)258/4( :
فتاوى الرميل ،شهاب الدين الرميل.)233/4( :
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ٍ
بأرض وأنتم هبا فال خترجــوا فرار ًا منه»(((؛ وذلك حني
وإذا وقع

استشاره عمر يف دخول الشــام وقد حل فيها الطاعون ،فلام سمع
عمر ريض اهلل عنه احلديث انرصف ومل يدخل الشام.

 - 2حديث عامر بن ســعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه :أنه

سمع أسامة بن زيد  -ريض اهلل عنهام  ،-حيدث سعد ًا ريض اهلل عنه:
أن رسول اهلل ﷺ ذكر الوجع فقال« :رجز  -أو عذاب  -عذب به
بعض األمم ،ثم بقي منه بقيــة ،فيذهب املرة ويأيت األخرى ،فمن

سمع به بأرض فال يقدمن عليه ،ومن كان بأرض وقع هبا فال خيرج
فرار ًا منه»(((.

وجه الداللة :احلديث ظاهــر الداللة عىل حرمة الدخول إىل

البلــد املصاب بالوباء وحرمة اخلروج منه ،فصنيع «عمر ريض اهلل
عنــه ،برجوعه من أن يدخل البلد الــذي وقع فيه الطاعون ،ليس
((( أخرجــه البخاري يف جامعه الصحيح ،كتــاب الطب ،باب ما يذكر يف
الطاعون ،حديث رقم.)5729( :

((( أخرجــه البخاري يف جامعه الصحيح ،كتــاب احليل ،باب ما يكره من
االحتيال يف الفرار من الطاعون ،حديث رقم.)6974( :
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من الفــرار يف يشء ،وإنام هو بمنزلة من قصــد دخول دار ،فرأى
هبــا حريق ًا تعذر طفيه ،فعدل عن دخوهلا لئال يصيبه ،فهو من باب
اجتناب املهالك ،وهو مأمور به»(((.
نوقش :أن عمر ريض اهلل عنه قد ندم عىل الرجوع من الشام،
بام أخرجــه ابن أيب شــيبة  -رمحه اهلل  -عن عــروة بن رويم عن
القاسم بن عبد اهلل بن عمر قال :جئت عمر ريض اهلل عنه حني قدم
الشام فوجدته ً
قائل يف خبائه فانتظرته يف اخلباء فسمعته حني تضور
من نومه وهو يقول« :اللهم اغفر يل رجوعي من غزوة رسغ» يعني
حني رجع من أجل الوباء(((.
جياب عليه :بام روي عن زيد بن أسلم عن أبيه قال :قال عمر

ٍ
خصال
بــن اخلطاب ريض اهلل عنه« :اللهم إن الناس حيلوين ثالث
وأنا أبرأ إليك منهن :زعموا أين فررت من الطاعون ،وأنا أبرأ إليك
((( بذل املاعون يف فضل الطاعون ،البن حجر العسقالين ،ص.)283( :

((( أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ،كتاب التاريخ ،يف توجيه عمر إىل الشام،
أثر رقم.)33848( :
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من ذلك ،(((»...قال الطحاوي  -رمحــه اهلل  -معلق ًا« :فهذا عمر
ريض اهلل عنه خيرب أنه يــرأ إىل اهلل أن يكون َّفر من الطاعون ،فدل

ذلك أن رجوعه كان ٍ
ألمر آخر غري الفرار»((( ،فال يصح عن عمر
ريض اهلل عنــه أنه ندم« ،وكيف يندم عــى فعل ما أمر به النبي ﷺ
ويرجع عنه ويستغفر منه؟»(((.
وإن ســلمنا جدالً أنه ريض اهلل عنه ندم فيحمل «سبب ندمه
أنه خرج ألمر مهم من أمور املســلمني ،فلام وصل إىل قرب البلد
املقصود رجع ،مع أنه كان يمكنه أن يقيم بالقرب من البلد املقصود
إىل أن يرتفع الطاعون فيدخل إليها ويقيض حاجة املسلمني ،ويؤيد
ذلــك أن الطاعون ارتفــع عنها عن قرب ،فلعلــه كان بلغه ذلك
((( أخرجه الطحاوي يف رشح معاين اآلثار ،أثر رقم.)311/4( ،)7078( :
((( رشح معــاين اآلثــار ،أليب جعفــر الطحــاوي ،أثر رقــم،)7078( :
(.)311/4

((( فتــح البــاري بــرح صحيــح البخاري ،البــن حجر العســقالين:
( ،)141/13وينظــر :املفهم ملا أشــكل من تلخيص كتاب مســلم،

للقرطبي.)618/5( :
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فنــدم عىل رجوعه إىل املدينة ،ال عىل مطلــق رجوعه ،فرأى أنه لو
انتظــر لكان أوىل ملا يف رجوعه عىل العســكر الــذي كان صحبته
من املشقة»(((.
 - 3حديــث أيب هريــرة ريض اهلل عنه قال :قــال النبي ﷺ:
ممرض عىل مصح»(((.
«ال يوردن ٌ
وجه الداللة :احلديث ظاهــر الداللة عىل منع إيراد املمرض
عىل املصح ،ويف زمــن الوباء حيتمل أن يف خروج الشــخص من
أرض الوباء احتامل نقله العدوى إىل األصحاء خارجها(((.
نوقــش :أنه يعــارض ما روي عــن النبــي ﷺيف احلديث
اآلخر الذي قــال فيه« :ال عــدوى وال صفــر ،وال هامة» فقال
((( فتــح البــاري بــرح صحيــح البخاري ،البــن حجر العســقالين:
(.)141/13

((( أخرجه البخــاري يف جامعه الصحيح ،كتاب املــرىض ،باب ال هامة،
حديث رقم.)5771( :

((( ينظر :فتح البــاري برشح صحيح البخاري ،البن حجر العســقالين:
(.)233 - 232/13
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أعرايب :يا رســول اهلل ،فام بال اإلبل ،تكون يف الرمل كأهنا الظباء،
فيخالطهــا البعري األجــرب فيجرهبا؟ فقال رســول ﷺ« :فمن
أعدى األول»(((.
جيــاب عليه« :أن قوله( :ال عدوى) هني عن اعتقادها ،وقوله
(ال يورد) سبب النهي عن اإليراد خشية الوقوع يف اعتقاد العدوى،
أو خشية تأثري األوهام ،ونظريه يف حديث (فر من املجذوم)؛ ألن
الذي ال يعتقد أن اجلذام يعدي جيد يف نفسه نفرة ،حتى لو أكرهها
عىل القرب منه لتأملــت بذلك ،فاألوىل بالعاقل أن ال يتعرض ملثل
ذلك بل يباعد أسباب اآلالم وجيانب طرق األوهام»(((.
من املعقول:
 - 1أن النــاس لو تواردوا عىل اخلــروج لصار من عجز عنه
((( أخرجه البخــاري يف جامعه الصحيح ،كتاب املــرىض ،باب ال هامة،
حديث رقم.)5770( :

((( ينظر :فتح البــاري برشح صحيح البخاري ،البن حجر العســقالين:
(.)233 - 232/13
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 -باملرض املذكــور أو بغريه  -ضائع املصلحــة لفقد من يتعهده

حي ًا وميت ًا(((.

 - 2لو رشع اخلروج فخرج األقوياء لكان يف ذلك كرس قلوب

الضعفاء ،وقد قالوا :إن حكمة الوعيد يف الفرار من الزحف ملا فيه
من كرس قلب من مل يفر وإدخال الرعب عليه بخذالنه(((.

 - 3محل النفوس عىل الثقة باهلل ،والتوكل عليه ،والصرب عىل

أقضيته والرضا هبا (((.

وذكر ابن قيم اجلوزية  -رمحه اهلل  -ح َك ًام يف املنع من الدخول

إىل األرض التي قد وقع هبا الوباء:

 - 1جتنب األسباب املؤذية والبعد منها.
 - 2األخذ بالعافية التي هي مادة املعاش واملعاد.
((( فتــح البــاري بــرح صحيــح البخاري ،البــن حجر العســقالين:
(.)145/13

((( فتــح البــاري بــرح صحيــح البخاري ،البــن حجر العســقالين:
(.)145/13

((( زاد املعاد يف هدي خري العباد ،البن قيم اجلوزية.)39/4( :
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 - 3أن ال يستنشقوا اهلواء الذي قد عفن وفسد فيمرضوا.
 - 4أن ال جياوروا املــرىض الذين قد مرضوا بذلك فيحصل

هلم بمجاورهتم من جنس أمراضهم(((.

القول الثــاين :كراهية الدخول أو الفرار مــن املنطقة املصابة

بالعــدوى كراهــة تنزهييــة ،وقد ذهــب إىل هذا القــول املالكية

وبعض الفقهاء (((.

((( زاد املعاد يف هدي خري العباد ،البن قيم اجلوزية.)41 - 40/4( :

((( ينظر :املفهم ملا أشــكل من تلخيص كتاب مسلم ،للقرطبي612/5( :
 ،)613 -أحكام القــرآن ،البن العــريب ،)305 - 304/1( :إكامل

املعلم بفوائد مســلم ،للقايض عياض اليحصبي،)133 - 132/7( :
املنهاج رشح صحيح مســلم بــن احلجاج ،للنــووي،)426/14( :
اآلداب الرشعيــة ،البــن مفلــح املقــديس ،)17/4( :فتــح الباري

بــرح صحيح البخــاري ،البن حجــر العســقالين،)144/13( :

بــذل املاعون يف فضل الطاعون ،البن حجر العســقالين ،ص274( :
  ،)275البيــان والتحصيــل ،البن رشــد القرطبــي396/17( : ،)397 -الذخــرة ،للقــرايف ،)325/13( :حاشــية العدوي عىل

رشح كفايــة الطالــب الرباين ،أليب احلســن العــدوي،)493/2( :
الفــروق ،للقرايف ،)258/4( :فتاوى الرميل ،شــهاب الدين الرميل:

(.)233/4
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واستدلوا بام يأيت:
أوالً :من السنة النبوية:

حديث ال ُع َرنِيني :عن أيب قالبــة عن أنس ريض اهلل عنه قال:

ٍ
عكل عىل النبيﷺ كانوا يف الصفة ،فاجتووا املدينة
«قدم رهط من
فقالوا :يا رسول اهلل ابغنا رسالً ،فقال :ما أجد لكم إال أن تلحقوا
بإبل رسول اهللﷺ ،فأتوها فرشبوا من ألباهنا وأبواهلا حتى صحوا
وســمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود ،فأتى النبي ﷺ الرصيخ،
فبعــث الطلب يف آثارهم ،فــا ترجل النهار حتــى أيت هبم ،فأمر
بمســامري فأمحيت فكحلهم وقطع أيدهيم وأرجلهم وما حسمهم،
ثم ألقوا يف احلرة يستسقون ،فام سقوا حتى ماتوا» .وقال أبو قالبة:
رسقوا وقتلوا وحاربوا اهلل ورسوله(((.
وجــه الداللــة :قيــاس اخلــروج مــن األرض املوبئة عىل
اخلروج من األرض املســتومخة كقصة العرنيني الذين اســتومخوا
((( أخرجــه البخاري يف جامعــه الصحيح ،كتاب احلدود ،باب مل يســق
املرتدون املحاربون حتى ماتوا ،حديث رقم.)6804( :
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املدينــة فأمرهــم الرســول ﷺ باخلــروج إىل إبــل الصدقــة
خـارج املـدينـة(((.
جياب عليه :أن خروج العرنيــن مل يكن لقصد الفرار أصالً،
وإنام كان ملحض التداوي((( ،قــال اخلطايب  -رمحه اهلل « :-وليس
هذا مــن باب العدوى ،وإنام هو من باب الطب ،فإن اســتصالح
األهوية من أعون األشــياء عىل صحة األبدان ،وفســاد اهلواء من
أرضها وأرسعها إىل األســقام لألبدان عنــد األطباء ،وكل ذلك

بــإذن اهلل ومشــيئته»((( ،فالعرنيون قدموا ســقام ًا فلام صحوا من
السقم كرهوا اإلقامة باملدينة لومخها ،فأما السقم الذي كان هبم فهو
اهلزال الشــديد واجلهد من اجلوع ،فعند أيب عوانة من رواية غيالن
عن أنــس ريض اهلل عنه( :كان هبم هزال شــديد)((( ،فخروجهم
((( بذل املاعون يف فضل الطاعون ،البن حجر العسقالين ،ص.)290( :
((( املرجع السابق نفسه.

((( معامل السنن رشح سنن أيب داود ،للخطايب.)159 - 158/4( :

((( فتــح البــاري بــرح صحيــح البخاري ،البــن حجر العســقالين:
(.)575/1
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مــن رضورة الواقــع ،ألن اإلبل مــا كان يتهيأ إقامتهــا يف البلد،
وإنام كانت يف مراعيها ،ودواؤهم كان بأبواهلا وألباهنا واستنشــاق
اهلواء النقي(((.
ثاني ًا :من القياس:
 - 1القياس عــى الفرار من املجذوم ،بــا رواه البخاري يف
جامعه الصحيح من طريق ســعيد بن ميناء قال :سمعت أبا هريرة

ريض اهلل عنــه يقول :قال رســول اهلل ﷺ« :ال عدوى وال طِ َ َية،
وال هامــة وال صفر ،وفر مــن املجذوم كام تفر من األســد»(((،

ويف صحيح مســلم عن عمرو بــن الرشيد ،عن أبيــه ،قال :كان
يف وفــد ثقيف رجل جمذوم ،فأرســل إليــه النبــي ﷺ« :إنا قد
بايعناك فارجع»(((.
((( بذل املاعون يف فضل الطاعون ،البن حجر العسقالين ،ص.)290( :
((( أخرجه البخاري يف جامعه الصحيح معلق ًا ،كتاب الطب ،باب اجلذام،
حديث رقم.)5707( :

((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب السالم ،باب اجتناب املجذوم ونحوه،
حديث رقم.)2231( :
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 - 2القيــاس عىل الفرار من العدو الــذي ال يقدر عىل دفعه؛

فإن الكفار أو قطاع الطريق إذا قصدوا بلدة ضعيفة ال طاقة ألهلها

بالقاصدين ،فلهم أن يتنحوا من بــن أيدهيم ،وإن كانت اآلجال
املقدرة ال تزيد وال تنقص(((.

جياب عىل دليل القياس عىل الفرار من األســد والعدو الذي

ال يقــدر عىل دفعه :بام قاله ابن حجر  -رمحــه اهلل « :-أن القياس

عىل الفرار من األســد والعدو ضعيف؛ فإن السالمة منهام نادرة،
واهلالك معهــا كاملتيقن ،فصار كإلقاء اإلنســان نفســه يف النار،

بخالف الفرار من البلد الذي يقع به الطاعون؛ فإن الســامة منه
كثرية وإن مل تكن غالبة»(((.
ثالث ًا :من املعقول:
إذا كانت اآلجــال مقدرة حمصورة ال تتقــدم وال تتأخر عن
وقتهــا ،فام وجه هنــي النبي ﷺ عن دخول أرض هبــا الطاعون،
((( ينظر :أحكام القرآن ،للكيا اهلرايس ،)220/1( :بذل املاعون يف فضل
الطاعون ،البن حجر العسقالين ،ص.)289( :

((( بذل املاعون يف فضل الطاعون ،البن حجر العسقالين ،ص.)289( :
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وهــو قد منع اخلروج منها بدي ًا ألجلــه وال فرق بني دخوهلا وبني
البقاء فيها؟(((.
جياب عليه :إنام وجه النهي أنه إذا دخلها وهبا الطاعون فجائز

أن تدركه منيته وأجله هبا و «مل ينه عن ذلك أحد حذار ًا عليه من أن
يصيبه غري ما كتب عليه أو أن هيلك قبل األجل الذي ال يســتأخر
عنه وال يستقدم ،ولكن حذار الفتنة عىل احلي من أن يظن إنام كان

ـــر عنه فنجـا من املوت أن
هالكه من أجل قدومه عليه وأن َمن َف َّ
نجاته كانت من أجل خروجه عنه .فكره رســول اهلل ذلك ،وهنيه
عليه السالم عن ذلك نظري هنيه عن الدنو من املجذوم ،وقال( :فِ َّر
منه فرارك من األسد) مع إعالمه أمته أن ال عدوى وال صفر»(((.
القول الذي يراه الباحث:
القــول الذي يراه الباحث  -واهلل تعــاىل أعلم  -قول مجهور
الفقهــاء القائل بحرمة اخلروج من البلــد املصاب بالوباء وحرمة
((( رشح صحيح البخاري ،البن بطال.)425/9( :
((( رشح صحيح البخاري ،البن بطال.)425/9( :
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الدخول إليه؛ وذلك لظاهر األحاديث التي دلت عىل حرمة دخول
أرض الوباء ،واخلــروج منه ملن كان بداخلهــا ،إضافة إىل توافق
القول باحلرمة بام توصل إليه الطب احلديث :أنه عند انتشار الوباء
قد حيمل اإلنســان املرض لكن ال يمرضــه؛ حلصول املناعة لديه،
فــإذا خرج إىل بلد آخر فقد ينقل املــرض إىل غريه ممن مل حتصل له
مناعة فينترش املرض يف البلد الذي قدم إليه(((.
املطلب الثاني :حكم التفريق بني الزوجني ملن أصيب بعدوى الوباء:

الزواج يف اإلسالم رابطة رشعية حمكمة ،وعقد وميثاق غليظ
بني الرجل واملرأة عىل وجه الدوام واالستمرار يف األصل ،أساسه
املودة والرمحة والعرشة الطيبة بني الزوجني.
وهذه العالقــة الزوجية قائمة ودائمــة يف أصلها ،ولكن قد
يطرأ عىل هذه العالقة ما يعكر صفوها ،وحيول دون اســتمرارها،

كإصابــة أحــد الزوجــن أو كليهــا بمــرض ٍ
معد فتســتحيل
((( ينظر :العدوى بني الطب وحديث املصطفى ﷺ ،ملحمد عيل البار ،ص:
(.)101
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بذلك احليــاة الزوجية ،ولذلك يطرح التســاؤل حــول أثر هذا
املــرض املعدي وهل يعد ســبب ًا من األســباب املوجبــة للتفريق
بني الزوجني؟
من األمراض املعدية التي تناوهلا الفقهاء يف بيان حكم التفريق
بني الزوجني لألمراض املعديــة مرض اجلذام(((؛ بجامع العدوى
والرساية للنفس والنســل والنفور ،وإمكان رضر الزوج السليم،
لذا ستكون املسألة حمل البحث مقصورة عىل دراسة حكم التفريق
بني الزوجني ملرض اجلذام مع بيان أقوال الفقهاء وأدلتهم ثم تنزيل
ما جاء يف ذلك عىل بقية األمراض املشرتكة يف العلة ،فاملثيل ُيعطى
حكم مثيله ،عىل النحو اآليت:

اختلف الفقهاء يف حكــم التفريق بني الزوجني ملرض اجلذام
عىل ثالثة أقوال:

((( وهو علة حيمر منها العضو ثم يســود ثم يتقطع ويتناثر ،وحيدث ذلك يف

كل عضو لكنه يف الوجه أغلب ،ينظر :اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع،
للخطيب الرشبيني.)420/2( :
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القــول األول :ذهــب مجهــور العلــاء مــن املالكيــة

(((

والشــافعية ((( واحلنابلــة ((( إىل جــواز طلب التفريق ســواء من
الزوج والزوجة.
واستدلوا باآليت:
 - 1عــن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رســول اهلل ﷺ:
«ال عدوى وال طرية ،وال هامة وال صفر ،وفر من املجذوم كام تفر
من األسد»(((.
وجه الداللة :يرشد احلديث إىل رضورة األخذ باالحتياطات
الصحية ملنع انتشــار املــرض؛ وذلك خشــية أن يصيب املريض
((( ينظر :حاشــية الدســوقي عىل الرشح الكبري ،البن عرفة الدســوقي:
( ،)278/2بدايــة املجتهــد وهنايــة املقتصد ،البن رشــد القرطبي:
(.)1021/3

((( ينظر :املجموع رشح املهذب ،للنووي.)253 - 251/17( :

((( ينظر :املغني ،البن قدامة املقديس.)56 - 55/10( :
((( أخرجه البخاري يف جامعه الصحيح معلق ًا ،كتاب الطب ،باب اجلذام،
حديث رقم.)5707( :
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األصحــاء إن خالطهم فإذا كان املريض أحد الزوجني فإن إصابته
باملــرض متوقعة ملا تقتضيه احلياة الزوجيــة من اختالط ،فيتحقق
الرضر ،الذي ال يندفع إال بالفسخ.
 - 2مــا روي عــن عمــر بــن اخلطــاب ريض اهلل عنــه

ٍ
ٌ
جنــون أو جــذا ٌم أو
رجــل تزوج امــرأةً ،وهبا
أنــه قــال« :أيام
ً
كامــا ،وذلك لزوجهــا غر ٌم
برص فمســها ،فلهــا صداقهــا
ٌ

عىل وليها»(((.

 - 3مــا روي عن عمر بن اخلطــاب ريض اهلل عنه أنه قال يف
العنني« :يؤجل ســنة؛ فإن قدر عليها وإال فــرق بينهام ،وهلا املهر
وعليها العدة»(((.
وجه الداللة :يدل كل من األثرين عىل جواز التفريق بالعيب
((( أخرجــه اإلمام مالك يف موطئه ،كتاب النكاح ،باب ما جاء يف الصداق
واحلباء ،حديث رقم.)9( :

((( أخرجــه البيهقي يف ســننه الكربى ،كتاب النــكاح ،باب أجل العنني،
حديث رقم.)14289( :
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للرضر؛ كــون هذه العيوب متنع االســتمتاع املقصــود بالنكاح،
باإلضافــة إىل أهنا تثري النفــرة بني الزوجني ،وخيشــى تعدهيا إىل
النفس والنسل(((.
من القيــاس :قياس النــكاح بالعيب عىل إجيــاب اخليار يف
البيع للعيب((( ،فكام يثبت اخليار بالعيب ،إذ جيوز للمشــري رد
املبيع واسرتداد الثمن ،فكذلك جيوز فســخ النكاح بني الزوجني
بالعيب؛ للعلة اجلامعة بينهام أال وهي :أن كال منهام عقد معاوضة
قابل للرفع(((.
القول الثاين :ذهب أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف رمحهام اهلل
إىل عــدم جواز طلب التفريق ألحــد الزوجني من زوجه املصاب
((( ينظر :املغني ،البن قدامة املقديس.)56 - 55/10( :

((( ينظر :بداية املجتهد وهناية املقتصد ،البن رشد القرطبي،)1022/3( :
فتح القدير ،البن اهلامم.)304/4( :

((( ينظر :كفايــة األخيار يف حل غاية االختصار ،لتقــي الدين أبوبكر بن
حممد احلسيني احلصني ،ص.)366( :
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باجلــذام((( ،وذلــك ألن «األصل عــدم اخليار ملا فيــه من إبطال
حق الزوج»(((.
إال أن حممد بن احلســن  -رمحه اهلل  -اســتثنى طلب الزوجة
ذلك ،فللزوجة طلــب التفريق من زوجها املصــاب باجلذام(((،
وذلك «دفع ًا للرضر عنها كام يف اجلب والعنة ،بخالف جانبه؛ ألنه
متمكن من دفع الرضر بالطالق»(((.
((( ينظــر :املبســوط ،للرسخــي ،)97/5( :بدائع الصنائــع يف ترتيب

الرشائع ،للكاساين ،)327/2( :اهلداية يف رشح بداية املبتدي ،لربهان

الدين املرغيناين ،)274/2( :تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية

الشــلبي ،لفخر الدين الزيلعي ،)25/3( :فتــح القدير ،البن اهلامم:

(.)305/4

((( ينظر :اهلداية يف رشح بداية املبتدي ،لربهان الدين املرغيناين.)274/2( :
((( ينظــر :املبســوط ،للرسخــي ،)97/5( :بدائع الصنائــع يف ترتيب
الرشائع ،للكاساين ،)327/2( :اهلداية يف رشح بداية املبتدي ،لربهان

الدين املرغيناين ،)274/2( :تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية

الشــلبي ،لفخر الدين الزيلعي ،)25/3( :فتــح القدير ،البن اهلامم:

(.)305/4

((( اهلداية يف رشح بداية املبتدي ،لربهان الدين املرغيناين.)274/2( :
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دليل نفي خيار الزوج:
 - 1األثر املروي عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه أنه قال:
«ال ترد احلرة من عيب»(((.
 - 2األثر املروي عن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه أنه قال:
«إذا وجد بامرأته شيئ ًا من هذه العيوب فالنكاح الزم إن شاء طلق،
وإن شاء أمسك»(((.
وجــه الداللة من األثرين :يدالن عىل أنــه ال خيار للزوج يف
طلب التفريق من زوجتــه املصابة باجلذام ،فــإن وجد هبا مرض ًا
معديــ ًا ،فهو خمري بني أن يصرب فيمســكها عىل مــا فيها من مرض
وأن يطلقها(((.
((( أخرجــه ابــن أيب شــيبة يف مصنفــه ،كتــاب النــكاح ،بــاب املرأة
يتزوجهــا الرجــل وهبــا بــرص أو جــذام فيدخــل هبا ،أثــر رقم:

(.)16305

((( املبسوط ،للرسخيس.)96/5( :

((( ينظر :املبسوط ،للرسخيس.)96/5( :
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نوقش :أن هــذا األثر خمالف ملا روي عــن عمر بن اخلطاب
ريض اهلل عنــه املتقــدم ،ومن جانب آخــر أن هــذا األثر «ليس

لــه ٌ
أصل يف كالم الشــارع ألبتــة»((( .كــا أن هناك أثــر ًا مروي ًا
عــن عــي بــن أيب طالــب ريض اهلل عنه خيالــف قولــه يف هذا
األثــر ،فقــد روى البيهقي يف ســننه عن عــي ريض اهلل عنه أنه
قال« :أربــع ال جيزن يف بيع وال نــكاح :املجنونــة ،واملجذومة،
والربصاء ،والعفالء»(((.
دليل نفي خيار الزوجة :أن الزوجة املصاب زوجها بالعيوب
كاجلنــون أو اجلــذام أو الربص «ال ينســد عليها باب اســتيفاء
املقصود ،إنام تقــل رغبتها فيه أو تتــأذى بالصحبة والعرشة معه،
وذلك غري مثبت هلا اخليار ،كام لو وجدته ســيئ اخللق أو مقطوع
اليدين أو الرجلني»(((.
((( جمموع الفتاوى ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية.)353/29( :

((( أخرجه البيهقي يف ســننه الكربى ،كتاب النكاح ،باب ما يرد به النكاح
من العيوب ،أثر رقم.)14228( :

((( املبسوط ،للرسخيس.)97/5( :
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نوقــش :قد انســد عىل الزوجــة باب حتصيــل املقصود من
النــكاح بنفي اخليار هلا؛ «ألهنا ال تتوصــل إىل ذلك من جهة غريه
ٍ
حمتاج إليها فلو مل يثبت هلا اخليار بقيت معلق ًة
ما دام حتته ،وهو غري
ٍ
بعــل ،وال مطلق ًة فأثبتنا هلا اخليــار؛ إلزالة ظلم التعليق،
ال ذات
وهذا ال يوجد يف جانبه؛ ألنه متمك ٌن من حتصيل مقصوده من جهة

غريها إما بملك اليمني ،أو بملك النكاح ،ومتمك ٌن من التخلص

منها بالطالق»(((.

القول الثالث :ذهب ابن حزم((( والشوكاين((( إىل عدم جواز

طلب التفريق مطلق ًا.

واســتدلوا بــا رواه عــروة بــن الزبــر ريض اهلل عنــه أن
عائشــة  -ريض اهلل عنهــا  -أخربتــه :أن امرأة رفاعــة القرظي
جــاءت إىل رســول اهلل ﷺ ،فقالت :يــا رســول اهلل ،إن رفاعة
((( املرجع السابق نفسه.

((( ينظر :املحىل ،البن حزم.)209 - 208/9( :
((( ينظر :نيل األوطار ،للشوكاين.)187/6( :
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فبت طالقــي ،وإين نكحت بعده عبــد الرمحن بن الزبري
طلقنــي ّ
القرظــي ،وإنام معــه مثل اهلدبة ،قــال رســول اهلل ﷺ« :لعلك
تريديــن أن ترجعــي إىل رفاعــة؟ ال ،حتــى يذوق عســيلتك
وتذوقي عسيلته»(((.
وجه الداللة :تشتكي زوجة عبد الرمحن للنبي ﷺ من مرض
زوجها ،فلم جيبها النبي ﷺ لشــكواها ورفض التفريق بينها وبني
زوجها ومل يؤجل هلا أج ً
ال (((.
نوقش« :ال حجة هلم فيه؛ فإن املدة إنام ترضب له مع اعرتافه،
وطلب املرأة ذلك ،ومل يوجد واحد منهام ،وقال ابن عبد الرب :وقد
صــح أن ذلك كان بعد طالقه ،فال معنــى لرضب املدة ،وصحح
ذلك قول النبــي ﷺ« :تريدين أن ترجعــي إىل رفاعة» ،ولو كان
قبل طالقه ملا كان ذلك إليها ،وقيل :إهنا ذكرت ضعفه ،وشــبهته

((( أخرجــه البخاري يف جامعه الصحيح ،كتــاب الطالق ،باب من أجاز
طالق الثالث ،حديث رقم.)5260( :

((( ينظر :املحىل ،البن حزم.)209/9( :
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هبدبة الثوب مبالغة ،ولذلك قال النبي ﷺ« :حتى تذوقي عسيلته»
والعاجز عن الوطء ال حيصل منه ذلك»(((.
القول الذي يراه الباحث:
الذي يــراه الباحث واهلل تعاىل أعلم هو ثبوت اخليار يف طلب
الفسخ سواء للزوج أو الزوجة.
ويمكن قياس األمراض املعدية املعــارصة عىل اجلذام الذي
ذكره الفقهــاء بجامع الرضر الصحي  -بالرساية للنفس والولد -
واألذى النفيس.
إال أنــه يشــرط فيها أن تكــون مما يتحقق فيهــا من الرضر
النفيس أو احليس الــذي يثبت خيار التفريــق ألي من الزوجني،
وأن يكــون مما ال يرجــى الرب ُء منــه ،أو يمكن إال أنه يســتغرق

مــدة طويلة يتــرر منها الــزوج اآلخر ،وأن حتــدد ذلك جهة
طبية خمتصة.

((( املغني ،البن قدامة.)83/10( :
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وأما إذا كان املــرض يزول غالب ًا بعد وقــت قصري أو يفيض
إىل املوت ،فإنــه يف هذه احلالة ال يقتيض فســخ النكاح ،فإن أحد
الزوجني ال يترضر باالنتظار حتى الشــفاء أو املوت الرسيع الذي
يكون بسببه.
•

•

•
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يف هنايــة هذه الرحلة مع هذا املوضــوع الفقهي اهلام ،نود أن

نسجل أهم النتائج التي تم التوصل إليها:

 -1وردت عدة معان لكلمة الوبــاء يف كتب اللغة :فقد ورد

بمعنــى :املرض العــام ،وورد بمعنى :الطاعــون ،وورد بمعنى:
وعرف العلامء الوباء يف االصطــاح الرشعي بتعريفات
اإليــاءّ ،
عدة ،حاصلها أن الوباء :هو كل مرض عام ٍ
معد رسيع االنتشار له

قدرة عالية عىل إزهاق أرواح األشخاص أو إرهاقهم وإضعافهم.
 -2تنوعت تعاريف العلامء للطاعون ،وقد ســلكوا يف ذلك

مســلكني ،األول :يرى أن ال فرق بني الطاعون والوباء ،فمعنامها
واحــد ،فالطاعون هو الوباء ،والثاين :يــرى أن ك ً
ال من الطاعون
والوبــاء معنامها خمتلــف ،وأن الطاعون نوع مــن األوبئة ،فكل

طاعــون وباء ،وليس كل وباء طاعونــ ًا ،وقد يفهم من األحاديث
التي وردت يف الطاعون صحة من سلك هذا املسلك من العلامء يف

تعريف الطاعون.
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 -3وقعت كثري من األوبئة عرب تاريخ املســلمني ،وقد مات

هبذه األوبئة كثري من املســلمني ،كطاعون عمــواس ،والطاعون
اجلارف ،وطاعون الفتيات ،وطاعون أذربيجان ،وطاعون املوت

األسود ،ووباء احلمى الصفراء ،وقد وقعت أوبئة كثرية يف العرص
احلديث أدت إىل هــاك كثري من الناس كاإلنفلونزا اإلســبانية،
واإلنفلونزا األســيوية ،وإنفلونزا هونغ كونغ ،وفريوس اإليدز،

ووباء الســارس ،وإنفلونــزا اخلنازير ،ومحى األيبــوال ،وآخرها
فريوس كورونا املستجد (كوفيد .)19

 -4من أهــم العوامل التــي تنتقل هبا العــدوى باألمراض

املعدية :االتصال املبارش واهلواء واجلهاز اهلضمي والعوامل الناقلة
واخرتاق اجللد واملشيمة أثناء احلمل.

 -5لألذان ألفاظ خمصوصة فال يرشع الزيادة إال يف موضعني

منه ،األول :يف األذان األول من الصبح خاصة ،فيقول بعد قوله:

حي عىل الفالح( :الصالة خري من النوم ،الصالة خري من النوم)،
والثاين :إذا كان برد شديد أو مطر أو ريح ،فإنه يزيد بعد قوله :حي

عىل الفالح( :صلوا يف الرحال) ،أو (أال صلوا يف رحالكم).
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 -6أن موضــع ذكر مجلة (صلوا يف رحالكــم) يف األذان فيه

اختالف بــن العلامء ،والذي يظهر رجحانــه واهلل تعاىل أعلم أن

موضع قول (صلوا يف رحالكم) يف األذان واسع ،فإن قاهلا املؤذن

أثناء األذان بدل (حي عىل الصالة) ،أو قاهلا بعد احليعلتني ،أو قاهلا
بعد األذان ،فكل ذلك جائز ،لثبوت السنة بذلك.

 -7يســوغ رشع ًا تعليق صــاة اجلمعة واجلامعــة خوف ًا من

نقــل العدوى وتفيش الوبــاء بني الناس إذا أكــد األطباء الثقات
واملختصون أن التجمعات تؤدي إىل اإلصابة باألوبئة.

 -8تســوية الصفوف واجبة يف األحوال العادية ،أما يف حالة

انتشــار األمراض املعدية فيجــوز التباعد بــن املصلني ،وذلك
ملصلحة منع انتشار العدوى بينهم.

 -9اتفق الفقهاء  -رمحهم اهلل تعاىل  -عىل حرمة لبس النقاب

للمرأة املحرمة ،واتفقوا أيض ًا عــى حرمة أن تغطي املرأة املحرمة

وجهها إن مل تكن بحرضة رجال أجانب ،فإن كانت بحرضة رجال

أجانب فلها أن تسدل الثوب من فوق رأسها عىل وجهها للحاجة.
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 -10إذا دعــت احلاجة للبس الكاممة أثناء اإلحرام خشــية

اإلصابة باملرض املعدي عن طريق استنشاق اهلواء يف زمن الوباء،

فيجوز للرجل واملرأة لبسها.

 -11اتفــق مجهور الفقهــاء  -رمحهم اهلل  -عــى أن املحرم

إذا حرص بســبب عدو منعه من أداء املناســك ،ومل جيد طريق ًا آمن ًا

للوصول إىل بيت اهلل احلرام ،فله أن يتحلل يف مكانه حيث أحرص،
وذهــب مجهور أهــل العلم رمحهم اهلل إىل أن مــن حبس عن أداء
املناسك بمرض أو عرج أو كرس أو خوف أو عذر فله أن حيل ،وله

التحلل يف مكانه عىل قول للفقهاء.

 -12إذا أحرم احلــاج أو املعتمر وأحرص بأن منع من دخول

احلــرم يف زمن الوباء من قبل والة أمر احلرم ملصلحة منع انتشــار

العدوى ،فله أن يتحلل يف مكانه ،فإن كان قد اشــرط عىل نفسه،

فإنه حيــل من إحرامــه وال يشء عليــه ،وأما إذا مل يشــرط فإن
عليه اهلدي بــأن يذبح دم ًا يف مكان إحصــاره أو يف احلرم وحيلق
أو يقرص.
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 -13اخلروج املحض من البلــد فرار ًا من الوباء لغري حاجة،

منهي عنه ،أما اخلروج من البلد املصاب ألي أمر آخر كمن اضطر
للدخول أو اخلروج لعالج مــرض أصابه وال يوجد له عالج إال

يف بلد آخر ،أو الستكامل دراســة أو عمل ،أو اخلروج والدخول
لبلد إقامته غري مقصد الفرار :ففي هذه احلالة اتفق مجاهري الفقهاء

رمحهم اهلل عىل جواز ذلك.

 -14يف حالة اخلروج من البلد املصاب بالوباء حلاجة ،وانضم

إىل ذلك قصد الراحة مــن اإلقامة بالبلد التي وقع هبا الطاعون أو
القدوم عليه ،فقد اختلف العلامء يف هذه احلالة عىل قولني ،والذي

يظهر رجحانه حرمــة اخلروج من البلد املصــاب بالوباء وحرمة
الدخول إليه؛ وذلك لظاهر األحاديث التي دلت عىل حرمة دخول
أرض الوباء ،واخلروج منه ملن كان بداخلها.

 -15ثبوت اخليار يف طلب الفســخ سواء للزوج أو الزوجة

ملن أصيب منهم باملرض املعــدي برشط أن يتحقق فيه من الرضر
النفيس أو احليس الذي يثبت خيار التفريق ألي من الزوجني ،وأن
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يكون مما ال يرجى الرب ُء منه ،أو يمكن إال أنه يســتغرق مدة طويلة
يترضر منها الزوج اآلخر ،وأن حتدد ذلك جهة طبية خمتصة.

ويف اخلتام نســأل اهلل الكريم رب العــرش العظيم أن حيفظ
بالدنا وبالد اإلسالم من رش األوبئة واألسقام واألمراض ،ونسأله
سبحانه أن يديم األمن واألمان واخلري والعز والسعادة عىل بالدنا
وبالد املسلمني أمجعني ،إنه ويل ذلك والقادر عليه.
واهلل تعاىل أعلم،

واحلمد هلل رب العاملني،

وصىل اهلل وسلم عىل خاتم النبيني،

نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
•

•

•
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 -1أحكام القرآن ،لعيل بن حممد بن عيل أبو احلســن الطربي،
امللقب بعــاد الدين ،املعــروف بالكيا اهلرايس الشــافعي (املتوىف:
504هـ) ،حتقيق :موســى حممد عيل وعزة عبد عطيــة ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،الطبعة الثانية1405 ،هـ.
 -2أحكام القرآن ،ملحمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب املعافري
اإلشــبييل املالكي (املتوىف543 :هـ) ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة الثالثة1424 ،هـ 2003 -م.
 -3اآلداب الرشعيــة ،أليب عبــد اهلل حممد بــن مفلح املقديس
(املتوىف763 :هـ) ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وعمر القيام ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل1436 ،هـ 2015 -م.
 -4إرواء الغليــل يف ختريــج أحاديــث منــار الســبيل ،أليب
عبد الرمحن حممد نــارص الدين األلباين (املتوىف1420 :هـ) ،املكتب
اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة الثانية 1405 ،هـ 1985 -م.
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 -5االســتذكار ،أليب عمر يوســف بن عبد اهلل بــن حممد بن
عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي (املتوىف463 :هـ) ،حتقيق :سامل
حممد عطا ،حممد عيل معــوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة
األوىل1421 ،هـ 2000 -م.
 -6اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شــجاع ،ملحمد بن أمحد اخلطيب
الرشبيني الشــافعي (املتــوىف977 :هـ) ،حتقيــق :مكتب البحوث
والدراسات ،دار الفكر ،بريوت.
 -7إكــال املعلم بفوائد مســلم ،للقايض عياض بن موســى

حي َيى إِ ْســاعيل ،دار
اليحصبي الســبتي (املتوىف544 :هـ) ،حتقيقْ :

الوفــاء للطباعة والنرش والتوزيع ،مرص ،الطبعة األوىل1419 ،هـ -
1998م.
 -8األم ،أليب عبــد اهلل حممد بــن إدريس الشــافعي (املتوىف:
204هـ) ،دار املعرفة ،بريوت1410 ،هـ 1990 -م.
 -9األوبئــة والتاريخ :املرض والقوة واإلمربيالية ،لشــلدون
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واتــس ،ترمجــة وتقديم :أمحد حممــود عبد اجلواد ،املركــز القومي
للرتمجة ،القاهرة ،الطبعة األوىل2010 ،م.
 -10بداية املجتهد وهناية املقتصد ،أليب الوليد حممد بن أمحد بن
حممد بن أمحد بن رشــد القرطبي الشــهري بابن رشد احلفيد (املتوىف:
595هـ) ،حتقيــق :ماجد احلموي ،دار ابن حــزم ،بريوت ،الطبعة
األوىل1416 ،هـ 1995 -م.
 -11بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،لعالء الدين أبو بكر بن
مســعود بن أمحد الكاســاين احلنفي (املتوىف587 :هـ) ،دار الكتب
العلمية ،الطبعة الثانية1406 ،هـ 1986 -م.
 -12بــذل املاعــون يف فضل الطاعــون ،ألمحد بــن عيل بن
حجر العســقالين (املتوىف852 :هـــ) ،حتقيق :أمحــد الكاتب ،دار
العاصمة ،الرياض.
 -13البيــان والتحصيل والرشح والتوجيه والتعليل ملســائل
املستخرجــــــــة ،أليب الوليــد حممد بن أمحد بن رشــد القرطبي
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(املتــوىف520 :هـــ) ،حتقيق :حممــد حجي وآخــرون ،دار الغرب
اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة الثانية1408 ،هـ 1988 -م.
 -14تاج العروس من جواهر القاموس ،ملحمد مرتىض احلسيني
الزبيدي (املتوىف1205 :هـ) ،اجلزء األول ،حتقيق :عبد الستار أمحد
فراج ،مطبعة حكومة الكويت1385 ،هـ 1965 -م.
 -15التاج واإلكليــل ملخترص خليل ،أليب عبــد اهلل حممد بن
يوســف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي املواق املالكي
(املتــوىف897 :هـ) ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1416 ،هـ -
1994م.
 -16تاريخ ابن خلدون املســمى ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ
العــرب والرببر ومــن عارصهم من ذوي الشــأن األكرب ،أليب زيد
عبد الرمحن بــن حممد بن حممد ابــن خلدون (املتــوىف808 :هـ)،
حتقيق :خليل شــحادة ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة الثانية1408 ،هـ
1988 -م.
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 -17تاريــخ الطــري (تاريخ الرســل وامللــوك) ،ملحمد بن
جرير بــن يزيد الطــري (املتوىف310 :هـــ) ،دار الرتاث ،بريوت،
الطبعة الثانية1387 ،هـ.
 -18تاريخ خليفة بن خياط ،خلليفة بن خياط بن خليفة الشيباين
البرصي (املتوىف240 :هـ) ،حتقيق :أكرم ضياء العمري ،دار القلم،
مؤسسة الرسالة ،دمشق ،بريوت ،الطبعة الثانية1397 ،هـ.
 -19تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشــية الشلبي ،لفخر
الديــن عثامن بن عيل بــن حمجن البارعي الزيلعــي احلنفي (املتوىف:
743هـ) ،وحاشــية :شــهاب الدين أمحــد بن حممد بــن أمحد بن
يونس بن إسامعيل بن يونس ِّ
بي (املتوىف 1021 :هـ) ،املطبعة
الشــ ْل ُّ
الكربى األمريية  -بوالق ،القاهرة ،الطبعة األوىل1313 ،هـ.

 -20التعريفات ،لعيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف اجلرجاين
(املتوىف816 :هـ) ،حتقيق :مجاعة من املحققني ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،الطبعة األوىل1403 ،هـ 1983 -م.
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 -21التمهيــد ملا يف املوطــأ من املعاين واألســانيد ،أليب عمر

يوســف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي

(املتــوىف463 :هـ) ،حتقيــق :مصطفى العلوي وحممــد عبد الكبري
البكــري ،وزارة عموم األوقاف والشــؤون اإلســامية ،املغرب،
 1387هـ.

 -22هتذيب األســاء واللغــات ،ليحيى بــن رشف النووي

(املتوىف676 :هـــ) ،حتقيق :رشكة العلامء بمســاعدة إدارة الطباعة
املنريية ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

 -23جامع البيان يف تأويل القرآن ،أليب جعفر حممد بن جرير بن

يزيد بن كثري بن غالب اآلميل الطربي (املتوىف310 :هـ) ،حتقيق :أمحد

حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1420 ،هـ 2000 -م.

 -24جامع الرتمذي ،أليب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي ،دار

السالم ،الرياض ،الطبعة الثانية 1421 ،هـ  2000 -م.

 -25اجلامع الصحيح املســند من حديث رسول اهلل ﷺ وسننه

وأيامه ،أليب عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري (املتوىف256 :هـ)،
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حتقيق :حمب الدين اخلطيب ،املكتبة السلفية ،القاهرة ،الطبعة األوىل،

1400هـ 1980 -م.

 -26اجلامع ألحكام القرآن ،أليب عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب

بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي شــمس الدين القرطبي (املتوىف:

671هـ) ،حتقيق :جمموعة حمققني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة
األوىل1427 ،هـ 2006 -م.

 -27حاشية الدســوقي عىل الرشح الكبري ،ملحمد بن أمحد بن

عرفة الدسوقي املالكي (املتوىف1230 :هـ) ،دار الفكر.

 -28حاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح رشح نور اإليضاح،

ألمحد بن حممد بن إسامعيل الطحطاوي احلنفي (املتوىف1231 :هـ)،

حتقيــق :حممد عبد العزيــز اخلالدي ،دار الكتــب العلمية ،بريوت،
الطبعة األوىل1418 ،هـ 1997 -م.

 -29حاشــية العدوي عىل رشح كفاية الطالــب الرباين ،أليب

احلسن عيل بن أمحد بن مكرم الصعيدي العدوي (املتوىف1189 :هـ)،

حتقيق :يوسف البقاعي ،دار الفكر ،بريوت1414 ،هـ 1994 -م.
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 -30درر احلــكام رشح غرر األحكام ،ملحمــد بن فرامرز بن
عــي الشــهري بمــا خــرو (املتــوىف885 :هـــ) ،دار إحيــاء
الكتب العربية.
 -31الذخرية ،أليب العباس شــهاب الدين أمحد بن إدريس بن
عبد الرمحــن املالكي الشــهري بالقرايف (املتــوىف684 :هـ) ،حتقيق:
حممد حجي وسعيد أعراب وحممد بو خبزة ،دار الغرب اإلسالمي،
بريوت ،الطبعة األوىل1994 ،م.
 -32زاد املعــاد يف هدي خــر العباد ،ملحمد بــن أيب بكر بن
أيوب بن ســعد شــمس الدين ابن قيم اجلوزية (املتوىف751 :هـ)،
حتقيق :شــعيب وعبد القادر األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،
الطبعة الرابعة1425 ،هـ 2005 -م.
 -33سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها،
أليب عبد الرمحن حممــد نارص الدين األلباين (املتــوىف1420 :هـ)،
مكتبة املعارف ،الرياض ،الطبعة األوىل1415 ،هـ 1995 -م.
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 -34سنن ابن ماجه ،ملحمد بن يزيد الربعي ابن ماجه القزويني
(املتوىف273 :هـ) ،دار السالم ،الرياض ،الطبعة األوىل1420 ،هـ-
1999م.
 -35سنن أيب داود ،أليب داود سليامن بن األشعث السجستاين
(املتوىف275 :هـ) ،دار السالم ،الرياض ،الطبعة األوىل1420 ،هـ-
1999م.
 -36ســنن الدارقطني ،أليب احلســن عيل بن عمر بن أمحد بن
مهدي بن مسعود بن النعامن بن دينار البغدادي الدارقطني (املتوىف:
385هـ) ،حتقيق :جمموعة حمققني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة
األوىل1424 ،هـ 2004 -م.
 -37الســنن الكــرى ،أليب بكر أمحد بن احلســن بن عيل بن

س ْو ِجردي اخلراساين البيهقي (املتوىف458 :هـ) ،حتقيق:
موسى اخلُ ْ َ
حممد عبد القادر عطا ،دار الكتــب العلمية ،بريوت ،الطبعة الثالثة،

 1424هـ 2003 -م.
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 -38رشح الزركــي عىل خمترص اخلرقــي ،ملحمد بن عبد اهلل
الزركيش املرصي احلنبيل (املتوىف772 :هـــ) ،دار العبيكان ،الطبعة
األوىل1413 ،هـ 1993 -م.
 -39رشح العمــدة ،أليب العبــاس أمحــد بن عبــد احلليم بن
عبد الســام بن عبد اهلل بن أيب القاســم بن حممد ابن تيمية احلراين
احلنبيل الدمشــقي (املتــوىف 728 :هـ) ،حتقيــق :حممد اإلصالحي
وزاهــر بالفقيه ،دار عــامل الفوائد ،مكــة املكرمــة ،الطبعة األوىل،
1436هـ.
 -40الــرح الكبري عىل خمترص خليل وحاشــية الدســوقي،
ألمحــد الدردير وحممــد بن أمحــد بن عرفــة الدســوقي املالكي،
دار الفكر.
 -41الرشح املمتع عىل زاد املستقنع ،ملحمد بن صالح العثيمني
(املتــوىف1421 :هـــ) ،دار ابن اجلوزي ،الريــاض ،الطبعة األوىل،
1426هـ.

أحكام فقهية متعلقة باألوبئة

123

 -42رشح صحيــح البخاري ،البن بطال أبو احلســن عيل بن
خلف بن عبد امللــك (املتوىف449 :هـ) ،حتقيــق :أبو متيم يارس بن
إبراهيم ،مكتبة الرشد ،الرياض ،الطبعة الثانية1423 ،هـ 2003 -م.
 -43رشح خمترص خليل ،ملحمد بــن عبد اهلل اخلريش املالكي،
املطبعة الكربى األمريية ،بوالق  -مرص ،الطبعة الثانية1317 ،هـ.
 -44رشح معاين اآلثار ،أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن
عبد امللك بن سلمة األزدي احلجري املرصي ،املعروف بالطحاوي
(املتوىف321 :هـ) ،حتقيق :حممد النجار وحممد جاد احلق ويوســف
املرعشيل ،عامل الكتب ،الطبعة األوىل1414 ،هـ1994 ،م.
 -45الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،إلســاعيل بن محاد
الفارايب اجلوهري (املتوىف393 :هـ) ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار،
دار العلم للماليني ،بريوت ،الطبعة الثانية1979 ،م.
 -46صحيح اإلمام مســلم ،أليب احلسني مســلم بن احلجاج
النيسابوري (املتوىف261 :هـ) ،عناية :حممد زهري بن نارص النارص،
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دار املنهــاج ،جــدة ،دار طوق النجــاة ،بريوت ،الطبعــة األوىل،
1433هـ2013 -م.
 -47طــرح التثريب يف رشح التقريب ،أليب الفضل زين الدين
عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم العراقي
(املتوىف806 :هـ) وابنه ويل الدين العراقي (املتوىف826 :هـ) ،الطبعة
املرصية القديمة.
 -48الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية ،أليب عبد اهلل حممد بن
أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية (املتوىف751 :هـ) ،حتقيق :نايف بن
أمحد احلمد ،دار عامل الفوائد ،مكة املكرمة ،الطبعة الثانية1432 ،هـ.
 -49العــدوى بني الطب وحديــث املصطفى ﷺ ،ملحمد عيل
البار ،دار الفتح للدراسات والنرش ،الطبعة األوىل2011 ،م.
 -50عمدة القاري رشح صحيح البخاري ،أليب حممد حممود بن
أمحد بن موســى بن أمحد بن حسني الغيتايب احلنفي بدر الدين العيني
(املتوىف855 :هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
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 -51فتاوى الرميل ،لشــهاب الدين أمحــد بن محزة األنصاري
الرميل الشــافعي (املتوىف957 :هـ) ،وابنه شــمس الدين حممد بن
أيب العباس أمحد بن محزة شــهاب الدين الرميل (املتوىف1004 :هـ)،
املكتبة اإلسالمية.
 -52الفتــاوى الكربى الفقهية ،البن حجــر اهليتمي (املتوىف:
974هـ) ،مجعها :عبد القادر بن أمحد بن عيل الفاكهي املكي ،املكتبة
اإلسالمية.
 -53الفتاوى الكربى ،لشــيخ اإلسالم تقي الدين أبو العباس
أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن حممد
ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشــقي (املتــوىف728 :هـ) ،دار الكتب
العلمية ،الطبعة األوىل1408 ،هـ 1987 -م.
 -54فتح الباري برشح صحيح البخاري ،البن حجر العسقالين
(املتوىف852 :هـ) ،حتقيق :نظر الفاريايب ،دار طيبة ،الرياض ،الطبعة
الثانية1429 ،هـ 2008 -م.
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 -55فتح القدير ،لكامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس
املعروف بابن اهلامم (املتوىف861 :هـ) ،دار الفكر.
 -56فتــوى رقــــم 52 :و 2020/73م ،الصادرة عن هيئة
كبار العلامء بدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بإمارة ديب.
 -57الفــروق أنوار الــروق يف أنواء الفــروق ،أليب العباس
شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف
(املتوىف684 :هـ) ،عامل الكتب.
 -58الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين ،ألمحد بن
غانم بن ســامل ابن مهنا ،شــهاب الدين النفراوي األزهري املالكي
(املتوىف1126 :هـ) ،دار الفكر1415 ،هـ 1995 -م.
 -59القاموس املحيط ،ملجد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب
الفريوزآبــادى (املتوىف817 :هـ) ،حتقيــق :مكتب حتقيق الرتاث يف
مؤسسة الرسالة ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع ،لبنان،
الطبعة الثامنة1426 ،هـ 2005 -م.
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 -60كتــاب العــن ،للخليل بن أمحــد الفراهيــدي (املتوىف:
170هـ) ،حتقيق :مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة
اهلالل ،بريوت.
 -61كفايــة األخيــار يف حــل غاية االختصــار ،أليب بكر بن
حممد بن عبد املؤمن بن حريز بن معىل احلسيني احلصني ،تقي الدين
الشــافعي (املتوىف829 :هـ) ،حتقيق :عيل بلطجي وحممد وهبي ،دار
اخلري ،دمشق ،الطبعة األوىل1994 ،م.
 -62لسان العرب ،ملحمد بن مكرم بن عيل ابن منظور (املتوىف:
711هـ) ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة الثالثة1414 ،هـ 1993 -م.
 -63املبســوط ،ملحمد بن أمحد بن أيب ســهل شــمس األئمة
الرسخيس (املتوىف483 :هـــ) ،دار املعرفة ،بــروت1414 ،هـ -
1993م.
 -64جممــوع الفتــاوى ،لتقــي الديــن أبو العبــاس أمحد بن
عبد احلليم بن تيمية احلراين (املتوىف728 :هـ) ،حتقيق :عبد الرمحن بن
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حممد بن قاســم ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة
النبوية1416 ،هـ 1995 -م.
 -65املجمــوع رشح املهذب ،أليب زكريا حميي الدين بن رشف
النووي (املتــوىف676 :هـ) ،حتقيق :حممد نجيب املطيعي ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل.
 -66املحكــم واملحيط األعظم ،لعيل بن إســاعيل املريس ابن
ســيده (املتوىف458 :هـ) ،حتقيق :عبد احلميد هنداوي ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1421 ،هـ 2000 -م.
 -67املحىل باآلثار ،أليب حممد عيل بن أمحد بن ســعيد بن حزم
األندليس القرطبي الظاهري (املتوىف456 :هـ) ،دار الفكر ،بريوت.
 -68مرعــاة املفاتيــح رشح مشــكاة املصابيح ،أليب احلســن
عبيد اهلل بن حممد عبد الســام بن خان حممد بن أمان اهلل بن حســام
الدين الرمحاين املباركفوري (املتوىف1414 :هـ) ،اجلامعة الســلفية،
بنارس ،اهلند ،الطبعة الثالثة1404 :هـ 1984 -م.
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 -69املستَخرج من كتب الناس للتذكرة واملستطرف من أحوال

الرجال للمعرفة ،أليب القاســم عبد الرمحن بن حممد بن إسحاق ابن

َّميمي،
منــده األصبهاين (املتوىف470 :هـ) ،حتقيق :عامر حســن الت ُّ
وزارة العدل والشؤون اإلسالمية ،مملكة البحرين.

 -70املســتدرك عىل الصحيحني ،أليب عبد اهلل احلاكم حممد بن

عبــد اهلل بن حممد بن محدويه بــن نُعيم بن احلكــم الضبي الطهامين
النيسابوري ،املعروف بابن البيع (املتوىف405 :هـ) ،حتقيق :مصطفى
عبــد القادر عطــا ،دار الكتــب العلمية ،بــروت ،الطبعة األوىل،

1411هـ 1990 -م.

 -71املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،ألمحد بن حممد بن

عيل الفيومي (املتوىف770 :هـ) ،املكتبة العلمية ،بريوت.

 -72املصنــف يف األحاديث واآلثار ،أليب بكر بن أيب شــيبة،

عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثامن بن خواســتي العبيس (املتوىف:

235هـ) ،حتقيق :كامل يوســف احلوت ،مكتبة الرشــد ،الرياض،
الطبعة األوىل1409 ،هـ.
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 -73مطالــب أويل النهى يف رشح غايــة املنتهى ،ملصطفى بن

ســعد بن عبده الســيوطي (املتوىف1243 :هـ) ،املكتب اإلسالمي،
الطبعة الثانية1415 ،هـ 1994 -م.

 -74املعارف ،أليب حممد عبد اهلل بن مســلم بن قتيبة الدينوري

(املتــوىف276 :هـ) ،حتقيق :ثروت عكاشــة ،اهليئــة املرصية العامة
للكتاب ،القاهرة ،الطبعة الثانية1992 ،م.

 -75معامل الســنن رشح ســنن أيب داود ،أليب سليامن محد بن

حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البســتي املعــروف باخلطايب (املتوىف:

388هـ) ،حتقيق :ســعد بن نجدت عمر ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،
1437هـ 2016 -م.

 -76معجم اللغة العربية املعارصة ،ألمحد خمتار عمر وآخرون،

عامل الكتب ،القاهرة  -مرص ،الطبعة األوىل1429 ،هـ 2008 -م.

 -77معجم مقاييس اللغة ،ألمحد بن فارس بن زكريا (املتوىف:

395هـ) ،حتقيق :عبد الســام حممد هــارون ،دار الفكر ،بريوت،
1399هـ 1979 -م.
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 -78مغني املحتاج إىل معرفة معــاين ألفاظ املنهاج ،ملحمد بن

أمحــد اخلطيب الرشبينــي ،دار الكتب العلميــة ،ط1415 ،1هـ -

1994م.

 -79املغني ،ملوفق الدين أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن

قدامة املقديس اجلامعييل املقديس الدمشقي احلنبيل (املتوىف620 :هـ)،

حتقيق :عبد اهلل الرتكي وعبد الفتــاح احللو ،دارة امللك عبد العزيز،
الرياض ،الطبعة اخلامسة1431 ،هـ 2010 -م.

 -80املفهم ملا أشــكل من تلخيص كتاب مسلم ،أليب العباس

أمحد بن عمــر بن إبراهيــم القرطبي ( 656 - 578هـــ) ،حتقيق:

جمموعة حمققني ،دار ابن كثــر ،بريوت ،دار الكلم الطيب ،بريوت،
الطبعة األوىل1417 ،هـ 1996 -م.

 -81املنتظــم يف تاريخ األمم وامللوك ،جلــال الدين أبو الفرج

عبد الرمحــن بن عــي اجلوزي (املتــوىف597 :هـــ) ،حتقيق :حممد
عبد القادر عطــا ومصطفى عبد القادر عطــا ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،الطبعة األوىل1412 ،هـ 1992 -م.
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 -82املنتقــى رشح املوطــأ ،أليب الوليد ســليامن بن خلف بن
سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي األندليس (املتوىف:
474هـ) ،مطبعة السعادة ،مرص ،الطبعة األوىل1332 ،هـ.
 -83املنهــاج رشح صحيح مســلم بن احلجــاج ،أليب زكريا
حميي الديــن حييى بن رشف النــووي (املتوىف676 :هـــ) ،حتقيق:
خليل مأمون شــيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة اخلامســة عرشة،
1429هـ2008 -م.
 -84مواهــب اجلليــل يف رشح خمترص خليــل ،أليب عبد اهلل
حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب ،املعروف باحلطاب
الرعيني املالكــي (املتوىف954 :هـــ) ،دار الفكر ،الطبعــة الثالثة،
ُّ
1412هـ 1992 -م.

 -85املوســوعة العربية العاملية ،ملؤسسة أعامل املوسوعة للنرش
والتوزيع ،الرياض ،الطبعة الثانية1419 ،هـ 1999 -م.
 -86موســوعة مشــاهري العامل يف العلوم والفكر والسياســة،
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لـ :ج .ج باكسون ،ترمجة :فريد محدان ،دار الصداقة العربية ،بريوت،
الطبعة األوىل2002 ،م.
 -87موطــأ اإلمام مالــك ،ملالك بن أنس بــن مالك بن عامر
األصبحي املدين (املتــوىف179 :هـ) ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي،
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1406 ،هـ 1985 -م.
 -88هناية املحتاج إىل رشح املنهاج ،لشمس الدين حممد بن أيب
العباس أمحد بن محزة شــهاب الدين الرميل (املتوىف1004 :هـ) ،دار
الفكر ،بريوت ،الطبعة األخرية1404 :هـ 1984 -م.
 -89النهايــة يف غريب احلديــث واألثر ،للمبــارك بن حممد
الشيباين اجلزري ابن األثري (املتوىف606 :هـ) ،حتقيق :أمحد اخلراط،
املكتبة املكية ،مكة املكرمة ،الطبعة األوىل1434 ،هـ 2013 -م.
 -90نيل األوطار ،ملحمد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين
اليمنــي (املتوىف1250 :هـ) ،حتقيق :عصــام الدين الصبابطي ،دار
احلديث ،مرص ،الطبعة األوىل1413 ،هـ 1993 -م.
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 -91اهلداية يف رشح بداية املبتدي ،أليب احلســن برهان الدين
عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين (املتوىف593 :هـ)،
حتقيق :طالل يوسف ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
•

•

•
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