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 البيان اخلتامي

 للدورة الطارئة الثالثني
 للمجلس األورويب لإلفتاء والبحوث 

 التواصلية  (ZOOM) املنعقدة بتقنية
   ه1441شعبان  4إىل  1يف الفرتة من 

 م2020 (آذار)مارس  28-25 له املوافق

 

 "19ة لنازلة فريوس كوروان كوفيد ات الفقهي  املستجد  "حتت عنوان: 
 

ه حمّمد، وعلى إخوانه من النبيني واملرسلني، وآلاحلمد هلل رّب العاملني، والصالة والسالم على سّيدان 
 الطارئة   الّدورة   -يقهوتوف بتيسري هللا -وصحبه، ومن اهتدى هبديه إىل يوم الدين. أّما بعد.. فقد انعقدت

 4إىل  1التواصلية، يف الفرتة من  (ZOOM) ن للمجلس األورويب لإلفتاء والبحوث بتقنية و الثالث
ة لنازلة ات الفقهيّ املستجدّ "م، حتت عنوان: 2020 (آذار)مارس  28-25 له ه، املوافق1441شعبان 

الغفار القائم أبعمال رئيس اجمللس،  برائسة مساحة الشيخ صهيب حسن عبد "19فريوس كوروان كوفيد 
 هم: و  الذين شاركوا يف اجللسة األوىل، نيوحبضور أغلبية أعضائه، وعدد من األطباء املختصّ 

 فرنسا. طبيب وابحث خمتص يف الفريوسات.مكي ىيالدكتور/ حي

 فرنساشاكر. خمتص يف التخدير واإلنعاش.الدكتور أنس 

 بريطانياشاري األمراض الباطنية واحلادة .الدكتور/ حممد اهلمص. است

 أملانياي أمراض ابطنية وقلب وطب األسرة.صصاتخامنذر رجب.  /الدكتور



3 
 

 
ن ألقاها فضيلة الشيخ حسني حالوة األمني العام للمجلس، أاب وقد اف تتحت أعمال الدورة بكلمة ترحيبية

ة هذه الدورة واألسباب اليت دعت إىل عقدها على حنو عاجل، كما شرح طبيعة وكثرة األسئلة فيها أمهيّ 
 امجاعي   امسائل تتطلب اجتهاد   فيها وأنّ  ،ة للمجلس حول فريوس كورواناليت وصلت إىل األمانة العامّ 

ينطلق من حمكمات الشرع ومقاصده، ويراعي ظروف اخللق ومصاحلهم، ويسعى للتيسري عليهم كما هو 
منهج اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث، كما شكر فضيلته السادة العلماء أعضاء اجمللس على سرعة 

واجباهتم ب ع انشغاهلمم ب ابألطباء املشاركني يف الدورةكثرة مشاغلهم وأعماهلم، ورحّ   معاستجابتهم وتعاوهنم 
فتاواهم ناء ة رجوع الفقهاء إىل األطباء الثقات وبة وأعماهلم، وأكد فضيلته أمهيّ أوقاهتم ودقّ  وضيق الطبية
ور اخلرباء إىل ا بني حضرة، وأابن منهج اجمللس الذي يزاوج دائم  وتقريرها على معلومات دقيقة حمرّ  وآرائهم

 ة وغريها. والفلكيّ  ةكما سبق يف املسائل االقتصاديّ   يه،ملعروضة علا سائلبيعة املجانب الفقهاء حسب ط

 
يها الرتحيب د فجدّ كلمة  اجمللس ابإلانبة   القائم أبعمال رئيسفضيلة الشيخ/ صهيب حسن  مث ألقى

ن انعقاد الدورة يف هذه الظروف وهبذه التقنيات، مث توالت اجللسات وتتابعت ابألعضاء واألطباء وثّ 
 ةبدأت مبداخالت لألطباء األربعة قدَّموا فيها احلقائق واملعلومات الطبية واإلشكاالت الواقعيّ  اليتالنقاشات 

يه معرفته عن ة ابملسلمني، وما جيب على الفقة يف الوقاية واإلصابة والتعامل مع حاالت الوفاة اخلاصّ العمليّ 
ألطباء أسئلتهم أعضاء اجمللس على ا ء  الفريوس لتتنزل فتواه على الواقع على حنو صحيح، مث طرح العلما

 .وردت إىل اجمللس ليتاالفتاوى واألسئلة العاجلة  نة، مث تتابعت اجللسات لإلجابة عوأجابوا عنها ابستفاض

 تية: وانتهى اجمللس بعد نقاشات مستفيضة إىل الفتاوى والتوصيات اآل

 
 : الفتاوىأوًل 

 يف نظرة اإلسالم للطواعني واألوبئة متهيد  

قال عنها ف ،تتأّسس الرؤية اإلسالمّية على منظومة السنن اإلهلية اليت أودعها هللا الكون الطبيعي والبشري
، خبالف الفلسفات [43}فَ َلْن َتََِد ِلس نَِّت اَّللَِّ تَ ْبِديال  َوَلْن َتََِد ِلس نَِّت اَّللَِّ حَتِْويال  { ]فاطر:  :سبحانه

ا يف أمّ  ،اأو معملي   اوحيسب ويالحظ رايضي  ة، مما يقاس األسباب والنتائج املاديّ  إاّل األخرى اليت ال تعرف 
للظواهر قد  نطقيّ ، والتفسري املغيبّ  مباشر وبعضها معنويّ  ة فاألسباب بعضها ماديّ ة اإلسالميّ املنهجيّ 
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 مت أصال  مّ اليت ص   اته هلا ضمن منظومة من القوانني العلينة يسعى النظام الكوين برمّ ق بغاايت معيّ يتعلّ 
 :، أيةنيأو السنن الرابّ  ةاحلاضر َتاه املستقبل. هذه الغاايت والقوانني العليا هي منظومة السنن اإلهليّ  لتشدّ 

 .طراد وإحكاموضعها هللا تعاىل لنظام الكون اب النواميس اليت

والفساد يف  ردع ا للطغيان البشرية، من هذه السنن ما يتعلق ابالبتالء والضراء حسب املفاهيم القرآنيّ و 
لَِّذي َعِمل وا َلَعلَّه ْم } َظَهَر اْلَفَساد  يف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر مبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لِي ِذيَقه ْم بَ ْعَض ا. قال تعاىلاألرض

 ستجابة  األرض، ابلسراء وفتح الربكات من السماء واوهناك سنن مقابلة تتعلق  [41يَ ْرِجع وَن{ ]الروم: 
نَّ َأْهَل اْلق َرى أَ  لإلصالح يف األرض والتقوى واالستغفار من األخطاء والعيوب}َوَلوْ ين لداعي اهلدي الرابّ 

 .[96آَمن وا َوات ََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بَ رََكاٍت ِمَن السََّماِء َواأْلَْرِض{ ]األعراف: 

ادر الفساد يف التعامل مع البيئة واملص :من أسبابهو أو الكوروان هو من سنن االبتالء،  19-ووابء الكوفيد
اختل التوازن  ة، والظلم الذي نشهده أبنواعه املختلفة، واالستخفاف ابإلميان واألخالق والقيم، حّت الطبيعيّ 

ا وال الكوين العام كما نالحظ يف العقود والسنوات األخرية، وسنن هللا ال حتيد وينجي هللا يف  ،حتايب أحد 
َنا الَِّذيَن }فَ َلمَّا َنس وا َما ذ كِّر وا بِِه َأنَْ هناية األمر الذين قاموا أبمانة النهي عن السوء، كما يشاء سبحانه ي ْ

َهْوَن َعِن السُّوِء َوَأَخْذاَن الَِّذيَن ظََلم وا ِبَعَذاٍب بَِئيٍس مبَا َكان وا يَ ْفس ق وَن{ ]األعرا وبعد اإلدراك ، [165: فيَ ن ْ
ا وأمّ  ها،كلّ   ايتالواقع لألفضل على املستو  ، علينا أن نسعى لتغيري ذلكالسنن اإلهلّيةالواعي للواقع حسب 

قى العظات والعرب وتب، هاكلّ   الفريوس فستدور دوائر األايم، ويذهب إن شاء هللا كما ذهبت طواعني التاريخ
 ملن اعترب. 

 
 ؟الفريوسات والكوارث عقوبة إهليةهل  (1/30فتوى )

 
 ؟للناسمن هللا  هل الفريوسات والكوارث عقاب   السؤال:

لناس فرادى ة، فال يسلم ااالبتالءات والكوارث اليت حتصل يف واقع الناس هي من سنن احليا إنّ  اجلواب:
من وقوع مصائب تنزل هبم على اختالف منازهلم ومراتبهم؛ ويكون االبتالء ابلشر كما يكون  مجاعاتو 

َنا ت  ْرجَ  قال تعاىل: .ابخلري َنة  َوإِلَي ْ ل وك ْم اِبلشَّرِّ َواخلَْرْيِ ِفت ْ  [35ع وَن{ ]األنبياء: }ك لُّ نَ ْفٍس َذائَِقة  اْلَمْوِت َونَ ب ْ
ر ومن كأي خنتربكم ابملصائب اترة، وابلنعم أخرى، فننظر من يشاآلية: ) هذه قال ابن كثري يف تفسري

من ثوابت اإلسالم اإلميان ابلقدر خريه وشره، سواء أدركنا حكمة هللا ، و يكفر، ومن يصرب ومن يقنط(
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ة وارث الكونيّ ويف حالة الك، مينع املسلم من التدبر واملوعظة تعاىل أو جهلناها، ولكن هذا اإلميان الراسخ ال
 ةة وعلميّ زات ماديّ قت من إناه مهما حقّ نّ أة وطاحلني قد تكون تذكرة للبشريّ   تصيب اجلميع صاحلنياليت

ابلقيم  ن تلتزمأوعال، و  ابخلالق جلّ صلتها ق ، وأن توثةة واألخالقيّ هتمل اجلوانب الروحيّ أن ال  فعليها
األساسية كالعدالة االجتماعية، والتعايش السلمي، واحرتام الكرامة اإلنسانية، والتعاون بني اجلميع على 

 .الرب والتقوى

 اَّللََّ اِبلنَّاِس َلَرء وف  }ِإنَّ  بعباده هللا تعاىل رؤوف رحيم   من الناس، ألنّ  اواالبتالء هبذا املعىن ليس انتقام   
 وإمنا أييت البالء حِلَكٍم مقصودة منها:، [143َرِحيم { ]البقرة: 

 من ابتلي ابملرض، ة إاّل تذكري الناس بنعم هللا عليهم عندما ي صابون بفقد بعضها، فال يدرك نعمة الصحّ -
ضل هللا عن ف -حب كم اإللف والعادة -كثري امن عاش اخلوف؛ واإلنسان يغفل   وال يعرف نعمة األمن إاّل 

َ سَ  قال تعاىل: .تعاىل عليه مبا أسبغ عليه من النعم الظاهرة والباطنة خََّر َلك ْم َما يف السََّماَواِت }أَََلْ تَ َرْوا أَنَّ اَّللَّ
 ِبَغرْيِ ِعْلٍم َواَل ه د ى َواَل ِكَتاٍب َوَما يف اأْلَْرِض َوَأْسَبَغ َعَلْيك ْم نَِعَمه  ظَاِهرَة  َواَبِطَنة  َوِمَن النَّاِس َمْن جي َاِدل  يف اَّللَِّ 

مبا آاته هللا  له، وأورثه ذلك قناعة   اهللا تعاىل عليه ازداد شكر   نعمَ  ما تذّكر العبد  وكلّ  ،[20م ِنرٍي{ ]لقمان: 
 من فضله.

ئب ادوام اللجوء إىل هللا تعاىل وطلب احلفظ والعون منه؛ واإلنسان بطبعه عند املصإىل العبد  تنبيه -
 هذه هللا تعاىل هو الذي يكون مع العبد ويكفيه يف من ي غيثه وينصره، فإذا أدرك أنّ يبحث عوالشدائد 

ن يف نفسه الطمأنينة والسكينة، اليت تعينه على جماهبة االبتالءات، وحّرره مذلك األحوال العصيبة أورث 
وي عرّب العبد  ،[15 احْلَِميد { ]فاطر: رَاء  ِإىَل اَّللَِّ َواَّللَّ  ه َو اْلَغِنُّ }اَيأَي َُّها النَّاس  أَنْ ت م  اْلف قَ  بغري هللا تعاىل:التعلق 

 َمْوج  َكالظَُّلِل َدَعو ا }َوِإَذا َغِشيَ ه مْ قال تعاىل:  .يف حاالت الشّدة عن جلوئه إىل هللا تعاىل ابلدعاء والتضرع
َنا ِإالَّ ك لُّ َختَّاٍر َكف وٍر{ ]لقمان: ِإىَل اْلرَبِّ َفِمن ْه ْم م ْقَتِصد  َوَما جَيَْحد  ِِباَيتِ اَّللََّ خم ِْلِصنَي َله  الدِّيَن فَ َلمَّا َنَّاه ْم 

 .[43}فَ َلْواَل ِإْذ َجاَءه ْم أَبْس َنا َتَضرَّع وا{ ]األنعام: ، وقال تعاىل: [32

محة هللا تعاىل هبم وب؛ فمن ر للعباد من الوقوع يف املعاصي والذن اوقد أتيت املصائب واالبتالءات حتذير   -
ضرر  نّ إ؛ إذ ق أنفسهميف ح ا هم فيه من املخالفات اليت يقرتفوهناحيّذرهم، حت يقلعوا عمّ و هم أنه ي نّبه

املعصية يعود على اإلنسان يف نفسه ويف جمتمعه، وال ينال هللَا من معاصي الناس شيء؛ ويستوي يف هذا 
يه ملا يكتسبه ا هو حتذير وتنبوإنّ  اري املؤمن؛ فليس االبتالء انتقام  املؤمن منهم وغ هم:التحذير الناس كلّ 
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ِديك ْم  أَيْ }َوَما َأَصاَبك ْم ِمْن م ِصيَبٍة فَِبَما َكَسَبتْ  قال تعاىل: .عنه رجععسى أن ي ئاإلنسان من عمل سي
 . [30{ ]الشورى: َويَ ْعف و َعْن َكِثريٍ 

ه خامت الرسل، عدّ ، بصلى هللا عليه وسلم اد  ه حممّ هللا تعاىل به نبيّ ه مما قد خّص أنّ  إىل هنا نبيهوجيب الت
يف الدنيا، كما حصل  هبم اليت حتلّ  العام ه أعفى أهل العصيان من عقوبة اهلالكمنه على عباده، أنّ  ال  تفضّ 

ولذلك َل  دنيا؛ للتوبة واملراجعة يف اللبعض األقوام السابقني، وجعل حساهبم يف اآلخرة، ليرتك هلم جماال  
النب صلى هللا عليه وسلم ابلشر على من خالفه، فعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قيل: اي رسول  يدع  
 : )إين َل أبعث لّعاان، وإنا ب عثت رمحة( رواه مسلم  ، ادع هللا على املشركني، قالهللا

  عن قتادة قوله:  [59: الَّ ََتِْويف ا{ ]اإلسراء}َوَما ن  ْرِسل  اِبآْلاَيِت إِ  وقد ذكر الطربي يف تفسري قوله تعاىل:
ّوف الناس مبا شاء من آية لعلهم يعتربون، أو يذّكرون، أو يرجعون، ذ كر لنا أن الكوفة رجفت  )وإن هللا ُي 

نقل عن ها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه؛ و على عهد ابن مسعود، فقال: اي أيّ  -أي أصاهبا الزلزال  -
 .قال: املوت الذريع( "رسل ابآلايت إال َتويفاوما ن"احلسن 

ه على ألّن اإلميان يصربّ ؛ عرضة للبالء من غريه املؤمن أشدّ  بل إنّ واالبتالء عام للمؤمن وغري املؤمن، 
احلون، مث األمثل األنبياء، مث الص يقول عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح: )أشّد الناس بالء  البالء. 
ان ان االبتالء الذي أييت حتذير  إ :وينبغي أن نقول، فاألمثل( ب فيه من املعاصي يشمل كل تصّرف جي 

اإلنسان سبيل الصواب سواء يف عالقته بربه، أو يف عالقته أبخيه اإلنسان، أو يف عالقته ابلكون الذي 
الفات على كل هذه األصعدة؛ قد بدأت و  حييط به؛ وال ُيفى على أحد اليوم ما يقع فيه الناس من خم 

، تتعاىل أصوات احلكماء يف العاَل تدعو إىل مراجعة كثري "فريوس كوروان"اليوم، بعد حصول هذا الوابء 
من السلوكيات اخلاطئة اليت سادت حياة الناس يف كل اجلوانب، ويقول هؤالء العقالء أنه سيكون يف اتريخ 

فاخللل الذي ميّس القيم واألخالق، واخللل  وما بعدها؛ "كوروان"ما قبل  خط فاصل بني: البشرية املعاصر
عامل مع البيئة، واخللل يف جمال التوحسن توزيع الثروات فيما بينهم، احلاصل يف إقامة العدل بني الناس، 

لها من إشعال احلروب والصراعات، كالناشئ بسبب واخللل واحلفاظ عليها من أسباب التلوث والتغري، 
ّذر  الذنوب اليت ينبغي أن تتوب م  سبل الظلم هلا من مغبة االستمرار يف انها البشرية؛ وأييت االبتالء حم 

 والعدوان.
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 وظيفة الدين يف التعامل مع الفريوسات والكوارث (2/30فتوى )

 أين موقع الدين ووظيفته من حدث انتشار فريوس كوروان وتداعياته؟ السؤال:

ه واستنفر مجيع الدول مبا متلكه قد عّم العاَل كلّ  "فريوس كوروان"إن هذا احلدث الكوين املتمثل يف  اجلواب:
ان  جماهبة هذا الوابء يقتضي تسخري ما ميتلكه اإلنس أنّ  يف من قدرات مادية وصحية ملقاومته؛ وال شكّ 

والتوّقي منه  "فريوس كوروان"ة، وللدين دور يف املساعدة على جماهبة خطر ة ومعنويّ من قدرات ماديّ  هكلّ 
 :تيةخالل الوظائف اآلمن 

ة َتعله ة معنويّ قوّ بومتّده الدين تزويد اإلنسان ابلطاقة اإلميانية اليت ترشده إىل اخلري من أهم وظائف  إنّ  -
جيابه الشدائد بشجاعة ورابطة جأش؛ واإلنسان حيتاج من أجل مقاومة األمراض إىل أن تكون مناعته 

لة من السكينة اما كان املريض يعيش حون، فكلّ األطباء واملختصّ ة، وهو ما ي قّرره ة قويّ ة والنفسيّ البدنيّ 
؛ ومن يدابلتأك ي للمرض، مع ضرورة األخذ أبسباب الوقاية والعالجكان أقدر على التصدّ والطم أنينة  

لوقائية  غذاء وحركة ووقاية؛ وهذه العناصر ا :منيف احلياة ي ة العناية ابلنظام الصحّ أسباب املناعة الصحيّ 
يقول  .مما دعا إليه الدين وحّث عليه، فقد أمر هللا تعاىل ابألكل من الطيبات وَتنب اخلبائثها هي كلّ 

  رسالته اخلامتة:يف -صلى هللا عليه وسلم -مبا جاءت به مجيع الرساالت وأكّده النب ار  هللا تعاىل مذكّ 
د ونَه  َمْكت واب  ِعْنَده ْم يف الت َّ }الَِّذيَن يَ تَِّبع وَن الرَّس وَل النَِّبَّ اأْل مِّيَّ الَّذِ  يِل أَيْم ر ه ْم اِبْلَمْعر وِف ي جيَِ ْورَاِة َواإْلِنِْ

لُّ هَل م  الطَّيَِّباِت َوحي َّرِم  َعَلْيِهم  اخْلََباِئَث َوَيَضع  َعن ْه ْم ِإْصَره مْ  َهاه ْم َعِن اْلم ْنَكِر َوحيِ  َواأْلَْغاَلَل الَّيِت َكاَنْت  َويَ ن ْ
ِلح وَن{ ]األعراف: فْ َلْيِهْم فَالَِّذيَن آَمن وا بِِه َوَعزَّر وه  َوَنَصر وه  َوات َّبَ ع وا النُّوَر الَِّذي أ ْنزَِل َمَعه  أ ولَِئَك ه م  اْلم  عَ 

عاىل، فهو  عن بعض العلماء: )كل ما أحّل هللا تقال ابن كثري يف تفسري الطيبات واخلبائث نقال   [157
 .ن والدين، وكل ما حّرمه فهو خبيث ضار يف البدن والدين(طيب انفع يف البد

لباب ما تعنيه وتشمله؛ وال عجب أن يكون ا ا أتكيد العناية ابلنظافة بكلّ وإن من وظائف الدين أيض   -
من أحكام ذلك  يفاملدخل األول إىل العبادة؛ وما جاء  دّ ل يف الفقه اإلسالمي هو ابب الطهارة اليت تعاألوّ 

وتشريع الوضوء للصالة بتنظيف األعضاء الظاهرة من اجلسم، واحلث على نظافة اليدين قبل الغسل، 
إرشاد نبوي لتنظيف األسنان وتطييب رائحة الفم بعود شجري ( الطعام وبعده، والرتغيب يف السواك

عليمات ت، وما جاء يف السنة من األخذ خبصال الفطرة، وحفظ الطعام عن التغرّي والتلوث .. كلها )رطب
الة والسالم فيما يقول عليه الص .ا يلتزم به اإلنسان يف حياتهعام   اصحية الغرض منها جعل النظافة سلوك  
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، ألسقيةوغّلقوا األبواب، وأوكوا اأخرجه البخاري عن جابر رضي هللا عنه: )أطفئوا املصابيح إذا رقدمت، 
نزل  ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إال ومّخروا الطعام والشراب( ويف لفظ مسلم: )ال ميّر إبانء

 فيه من ذلك الوابء(.

أن هذه التعليمات الصحية هلا أثر كبري يف الوقاية من األمراض، وهو ما تدعو إليه الدوائر  يف ال شك
ارس و  افعه صحي  ي طبق ما ين ها، واملؤمن عندما يلتزم هبذه التوجيهات إنا هو يف الوقت ذاتأيض   ةالطبيّ  مي 
 ا على ذلك.، وهو مما يزيده حرص  عباداي   عمال  

ومن التوجيهات الدينية اليت جاء هبا الدين يف حال وجود األوبئة األخذ ابلتدابري الصحية اليت متنع من  -
صلى هللا  -عن النب -رضي هللا عنه -انتشار العدوى؛ فقد جاء يف احلديث الصحيح عن أسامة بن زيد

نها( م قال: )إذا مسعتم الطاعون أبرض، فال تدخلوها، وإن وقع أبرض، وأنتم فيها، فال َترجوا -عليه وسلم
 وهذا التوجيه النبوي يف حال وجود األوبئة ي عّلم املؤمن املسؤولية يف احملافظة على نفسه من، متفق عليه

م الذي يضع لصالة والسالالضرر ومنعه من إيقاع الضرر بغريه؛ وقد جاء يف احلديث النبوي قوله عليه ا
  شرح احلديث يفوقد جاء يف ،وال ضرار( رواه مالك يف املوطأة:)ال ضرر قاعدة عامة لألحكام الشرعيّ 

يه رار ما ليس فالضرر هو ما لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة، والضّ : )"املنتقى شرح موطأ مالك"
ن أن الضرر ما قصد اإلنسان به منفعة نفسه وكامنفعة وعلى جارك فيه مضرة، ومعىن ذلك   وهللا علم   

 الضرار ما قصد به اإلضرار لغريه(. فيه ضرر على غريه، وأنّ 

ّث املؤمنني على أن يلتزموا ابلتعليمات الصحية ح :اأيض   "كوروان"ومن وظائف الدين يف التصدي لوابء  -
عو إليه رين؛ وهو ما جاء الدين يدعلى أنفسهم وعلى نفوس اآلخ اة، حفاظ  اليت تصدرها اجلهات الرمسيّ 

: " َعَلْيِه َوَسلَّمَ  النَِّبِّ َصلَّى هللا  وهو قول  برتسيخ مفهوم املسؤولية اجلماعية، الذي أّكده حديث السفينة؛
َأَصاَب بَ ْعض ه ْم َأْعاَلَها َوبَ ْعض ه ْم فَ َمَثل  الَقائِِم َعَلى ح د وِد اَّللَِّ َوالَواِقِع ِفيَها، َكَمَثِل قَ ْوٍم اْستَ َهم وا َعَلى َسِفيَنٍة، 

َاِء َمرُّوا َعَلى َمْن فَ ْوقَ ه ْم، فَ َقال وا: َلْو أَ 
انَّ َخَرقْ َنا يف َنِصيِبَنا َأْسَفَلَها، َفَكاَن الَِّذيَن يف َأْسَفِلَها ِإَذا اْستَ َقْوا ِمَن امل

يع ا، َوِإْن َأَخذ وا َعَلى أَْيدِ َخْرق ا َوَلَْ ن  ْؤِذ َمْن فَ ْوقَ َنا، فَِإْن َيرْت ك وه   يع ا "ْم َوَما أَرَاد وا َهَلك وا مجَِ  يِهْم َنَْوا، َوَنَْوا مجَِ
هذا الوابء لكل من ميلك قدرة على ذلك مبختلف ء وكذلك الشعور ابلواجب يف در  أخرجه البخاري. 

وعلى الباحث  الج املرضى،الوسائل حبسب قدرات كل أحد، فعلى الطبيب واملمرض أن يقوم بواجبه يف ع
أن جيتهد يف الكشف عن األدوية واللقاحات الواقية، وعلى كل إنسان أن يساعد العاجزين وكبار السن 
الذين حيتاجون إىل عون؛ وعلى صاحب املال أن يتربع من أمواله للمساعدة يف البحث العلمي والعالج 

ب وائج الناس من أعظم القرابت اليت يتقر وسّد حاجات الناس، وأن يستحضر كل إنسان أن سعيه يف ح
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هبا إىل هللا تعاىل؛ وقد جاء يف احلديث الشريف قوله عليه الصالة والسالم ملن سأله عن أحّب الناس إىل 
هللا تعاىل فقال له: )أحّب الناس إىل هللا تعاىل أنفعهم للناس ...احلديث( حديث حسن رواه ابن أيب الدنيا 

 والطرباين وغريمها.

إن ما ينزل ابلناس من كوارث وابتالءات جيب أن يذكرهم ابهلل وأن يسوقهم إىل العودة إليه واإلميان به،    
د وَن اْلَعَذاِب  )َولَن ِذيَقن َّه ْم ِمَن اْلَعَذاِب اأْلَْدنَ  قال هللا تعاىل:والتضرع إليه أن يكشف عنهم ما نزل هبم 

فَ َلْواَل ِإْذ َجاَءه م  "عاىل : قال تو طريق التضرع إىل هللا تعاىل، يق الرجعة هاأْلَْكرَبِ َلَعلَّه ْم يَ ْرِجع وَن(، وطر 
 .(، (43عام/ نأَبْس َنا َتَضرَّع وا َولََِٰكن َقَسْت ق  ل وهب  ْم َوَزيََّن هَل م  الشَّْيطَان  َما َكان وا يَ ْعَمل وَن )األ

 
 فريوس كورواناملساجد بسبب يف  تعليق الصلواتعية و مدى مشر  (3/30فتوى )

 
تقدمي صحة اجلسد على إقامة العبادات، وما الدليل من جاء يف الشريعة ما ينص على هل  السؤال:

 هذه الظروف؟ املساجد يفتعليق الصلوات يف والسنة النبوية على  القرآن الكرمي

لقد جاءت التعاليم اإلسالمية تدعو إىل احلفاظ على حياة اإلنسان ومحاية نفسه من كل أذى،  اجلواب: 
واعتربت ذلك األمر من مجلة القيم العليا اليت جاء الدين برتسيخها؛ وقد بلغت عناية الدين حبماية النفس 

فاظ ا على كلمة الكفر حلفظ بأن يتيف حال اإلكراه للمسلم قد أابح القرآن الكرمي اإلنسانية إىل حد أن 
ميَاِن{ ]النحل: من القتل فقال تعاىل: } َمْن َكَفَر اِبَّللَِّ ِمْن بَ ْعِد ِإميَانِِه ِإالَّ َمْن أ ْكرَِه َوقَ ْلب ه  م ْطَمِئنٌّ اِبإْلِ  نفسه
و الضرر، أ الشديدة على النفس من املشقة ا[، وأابح للمريض واملسافر الفطر يف رمضان حفاظ  106
ٍم{ ]البقرة: فقال ت [، رغم ما يف تلك 184عاىل: }َفَمْن َكاَن ِمْنك ْم َمرِيض ا أَْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّة  ِمْن َأايَّ

على  اساجد حفاظ  املتعليق الصلوات يف ح من ابب أوىل يصّ ولذلك فإنه ، ترك للعزمية واألكملالصور من 
 ى الصلوات يف البيوت.وتؤدّ  ،من نقل عدوى فريوس كوروان إليها األرواح واألنفس

الشرعية املتفق  لقواعدا إىل املساجد يف هذه الظروف فباإلضافةجواز ترك إقامة الشعائر يف ا األدلة على أمّ 
 كالضرر يزال، والضرورات تبيح احملظورات، واملشقة َتلب التيسري، ميكن االستدالل مبا يلي:  :عليها

وقد   ،«ورَِدنَّ مم ِْرض  َعَلى م ِصحٍّ ي   الَ »قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلََّم: روى الشيخان عن َأيب ه َريْ رَةَ قال: . 1
العدوي لكل  ينقلفهو  أعراض ملدة طويلة؛ لذا جزم األطباء أن حامل فريوس كوروان قد ال تظهر عليه أيّ 
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عدد الساجدين يف لت افوف، وتكرار  يف الص ، وتقاراب  اوخروج   من يقابله، وهو ما حيدث يف املساجد دخوال  
 املوضع الواحد. 

ْعت ْم ِبِه »روى الشيخان عن َعْبد  الرَّمْحَِن ْبن  َعْوٍف: َأنَّ َرس وَل اَّللَِّ َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  .2 ِإَذا مسَِ
بشكل  وإذا كان هذا مطلواب   ،«ه  ا، َفاَل ََتْر ج وا ِفرَار ا ِمنْ أِبَْرٍض َفاَل تَ ْقَدم وا َعَلْيِه، َوِإَذا َوَقَع أِبَْرٍض َوأَنْ ت ْم هبَِ 

فمن ابب أوىل يف التجمعات األصغر كاملساجد، واحلماية للجميع تفرض واملناطق واملدن، عام بني الدول 
  ة مع وجود بدائل شرعية منصوص عليها للجمع واجلماعات.ة خاصّ اإلغالق ابلكليّ 

حني: قَاَل ففي الصحي ،اجلمعة ألجل املطر الذي حيمل الناس على تغطية رؤوسهم. القياس على ترك 3
، َفاَل  ا َرس ول  اَّللَِّ ق ْل: َحيَّ َعَلى ت َ  َعْبد  اَّللَِّ ْبن  َعبَّاٍس ِلم َؤذِّنِِه يف يَ ْوٍم َمِطرٍي : إَذا ق  ْلت : َأْشَهد  أَنَّ حم َمَّد 

ٍس : أَتَ ْعَجب وَن ِمْن َذِلَك ك ْم. قَاَل : َفَكَأنَّ النَّاَس اْستَ ْنَكر وا َذِلَك، فَ َقاَل اْبن  َعبَّاالصَّاَلِة، َوق ْل: َصلُّوا يف ب  ي وتِ 
أن خطر الفريوس  يف ؟ َلَقْد فَ َعَل َذِلَك َمْن ه َو َخرْي  ِمنِّ )يعن الرسول صلى هللا عليه وسلم (، وال شك

 ر.ومشاقّه أعظم من مشقة الذهاب للصالة مع املط

. قرَّر الفقهاء أن اخلوف على النفس أو األهل أعذار تبيح ترك اجلمعة أو اجلماعة؛ لقول النب صلى هللا 4
؟ قَاَل: َخْوف  أَْو َمَرض   "عليه وسلم :  َع اْلم َناِدَي فَ َلْم مَيْنَ ْعه  ِمْن اتَِّباِعِه ع ْذر  قَال وا: َوَما اْلع ْذر   ."أَمْن مسَِ

وإذا كان كل من يسافر أو ُيتلط ابلناس اليوم ُياف على نفسه وأهله من  نسائي.أخرجه أبو داود وال
 الفريوس فهو معذور يف التخلف عن اجلمعة أو اجلماعة. 

 

 صالة اجلمعة يف البيوت مبتابعة اخلطبة عرب وسائل التصال الشبكي (4/30فتوى )

 

ويكون  ده،سجمهل َتوز صالة اجلمعة عن ب عد، وصورهتا أن يقدم اإلمام اخلطبة من على منرب   السؤال:
معه شخص أو شخصان، وبقية الناس يتابعون اخلطبة من بيوهتم، مث يصلون بصالة اإلمام وال يصلون 

 الظهر بعدها؟

  
ائل سر أو غري ذلك من و صالة اجلمعة يف البيوت خلف املذايع أو التلفاز أو البث املباش اجلواب:

ا على هذا هن صاّل عن صالة اجلمعة، وال ت سقط صالَة الظهر عمّ  ئ، وال َتز َتوزاالتصال الشبكي ال 
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ين يف اصر اإلفتائية املعاصرة، وما أفت به مجهور الفقهاء املعواملؤسسات اهليئات هو ما انتهت إليه النحو، و 
ع العبادة معة عبادة توقيفية تعبدية هلا صفة وهيئة شرعية ال تقصالة اجل ؛ ألنّ عقودهذه النازلة أو قبلها ب

على تلك الصفة والشروط واألركان ما ن قل من القول والفعل النبوي منذ فرض  إال هبا، وقد دلّ  صحيحة  
 يومنا كما تواتر أداؤها على تلك الصفة منذ العهد النبوي إىل،   وفاة النب صلى هللا عليه وسلماجلمعة إىل

ا دون تعديل أو تغيري، وأداؤها يف البيوت على الصفة املذكورة مناقض لتلك اهليئة النبوية، واستحداث هذ
ة وُيستدل على عدم صحة صالاألمر النبوي ويبطل تلك الصالة،  صورة جديدة لصالة اجلمعة يضادّ 

 اجلمعة يف البيوت بسماع اخلطبة بوسائل التصال الشبكي مبا يلي:

{ ]اجلمعة: قوله تعاىل:}اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمن وا ِإَذا ن وِدَي لِلصَّاَلِة ِمْن يَ ْوِم اجْل م َعِة فَاْسَعْوا ِإىَل ذِْكِر اَّللَِّ   :أوًل 
فهذا أمر من هللا ابلسعي للجمعة، وقد اتفق العلماء من أهل الفقه والتفسري على وجوب السعي [، 9

 يف البيوت خلف املذايع، وأيض ا األحاديث النبوية الصحيحة اليت للجمعة، والسعي ال يتحقق ابلصالة
قفي قال: حديث أوس بن أوس الثخّصت صالة اجلمعة هبيئة وأحكام ال تتم يف حال أدائها يف البيوت، ك

من غسَّل يوَم اجلمعِة واغتسل، مث بكَّر وابتكر، ومشى "يقول:  -صلى هللا عليه وسلم -مسعت رسول هللا
، ودان من اإلمام، واستمع، وأنصت، وَل يَ ْلغ ، كان له بكلِّ خطوٍة ُيطوها من بيِته إىل املسجِد، وَل يركبْ 

كيف ف ،. أخرجه أمحد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه بسند حسن"عمل  َسَنٍة، أجر  صياِمها وقياِمها
   ؟البث املباشرإذا أ ديت الصالة يف البيوت خلف  حنقق معاين التبكري واالجتماع والشعار

وقت اجلمعة وبعد اتفاق أهل العلم أن فرض ال اجلمعة فريضة هلا هيئة وصفة شرعية، ومقاصد مرعية، :ااثنيً 
و األصل الظهر ه والراجح من أقوال العلماء أنّ  أو الظهر، فإهنم اختلفوا يف أيهما أصل واآلخر بدل منه،

معة لعدم توفر ر إقامة اجلواجلمعة متأخر فرضها، فإذا تعذّ ه الظهر ف رض يف اإلسراء، نه؛ ألنّ مواجلمعة بدل 
يفرقون بني  ةزال املسلمون يف كثري من املدن واألقطار اإلسالميّ ماشرائطها ع دان إىل األصل وهو الظهر، و 

قصرون صالة اجلمعة على املساجد اجلامعة الكبرية ويغلقون املساجد الصغرية مع واجلماعات، في  مساجد اجل  
نا بصحة دم إذا قلهذا ينه جلمعة، لتحقيق معىن االجتماع والشعرية والعيد األسبوعي للمسلمني، وكلّ يوم ا

 .حنوهالصالة خلف املذايع و 

، وح الشعريةر  املرتتبة على صالة اجلمعة يف البيوت خلف البث املباشر: القضاء على من املآالت :ااثلثً 
إبطال اجل مع واجلماعات ابلكلية سواء مع اجلائحة أو بعد زواهلا، فإذا صحت صالة اجلمعة  والوصول إىل

 ،اهخلف املذايع صحت صالة اجلماعة من ابب أوىل، وهو ذريعة إلبطال أصل بناء املساجد وتعمري 
أماكن م و هتيسع اثنني مع اإلمام وبقية الناس يصلون من بيو  واحد   صغري   بلد مسجد   يف كلّ  فيكفي الناسَ 
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منه الصالة خلف إمام احلرم عند احتاد الوقت بينهم وبني وقت  مبشاهدة البث املباشر، وأعجب  عملهم 
 الصالة يف احلرم، لتحصيل األجر املضاعف وهم يف البيوت.

  
 اشرتط الفقهاء لصحة االقتداء يف الصالة: اجتماع املأموم مع اإلمام يف مكان واحد، وعلم املأموم :ارابعً 

ابنتقاالت اإلمام على حنو ينفي االشتباه ومينع جهل املأموم حبال إمامه، فإن وقع َل تصح صالته، كما 
اشرتط الفقهاء عدم الفصل بني املأموم واإلمام بفاصل كبري كجدار، أو هنر كبري َتري فيه السفن، أو 

باشر وما البيوت مبتابعة البث املئتمام من حاجٍز مينع وصول املأموم إىل إمامه لو قصد الوصول إليه، واال
ل هبذه الشروط، ومينع املقتدي من الوصول إىل إمامه، ويبطل الصالة عند مجهور الفقهاء لقوله  ماثله ُي 

 " متفق عليه.إنا جعل اإلمام ليؤمت به"صلى هللا عليه وسلم: 

االستثناء على الضرورة و  نؤسس هذا القولأن  فإّماصالة اجلمعة على تلك الصفة لو قلنا بصحة  :اخامسً 
ناقض، على أصل املشروعية، وال يصح اجلمع بينهما ألنه ت نؤسسه للنازلة اليت نزلت ابملسلمني، أو انظر  

هلا  األحكام فيما له بدل شرعي، واجلمعة بدغرّي ا األول فألن الضرورة ال ت  والبناء على أحدمها ابطل؛ أمّ 
تمرار العمل هبا سا الثاين فألنه يفضي إىل اصار إليه، وأمّ رائطها في  الظهر إذا تعذرت إقامتها أو َل تتحقق ش

 ، وهو ما َل يقل به أحد.بعد زوال الغمة

واجمللس يدعو األئمة واخلطباء يف أورواب إىل القيام بدورهم يف وعظ الناس وتذكريهم وإغنائهم عن موعظة 
يف نفوس  تهاانومكيقلل من هيبة الشعرية على حنو ال يشتبه بصالة اجلمعة وال  ،اجلمعة طوال األسبوع

 أو سبقها أبذان.  ،أو تقدميها من على املنرب ،املسلمني ومن ذلك: تسميتها خطبة اجلمعة

 

 صالة اجلمعة يف البيوت (5/30فتوى )

مبجموعة من  ى اجلمعةاملساجد يف هذه الظروف أن ت صلَّ  لتعليق الصلوات يف  اهل ميكن نظر   السؤال:
 هم أحدهم فيخطب ويصلون اجلمعة ركعتني؟ أم أنه الأكثر يف املنزل أو مكان العمل، حيث يؤمّ ثالثة أو 

 وز صالة اجلمعة إال يف املساجد؟َت

  
هبا، والواجب  ، وال َيسقط فرض اجلمعةاوز شرع  َتصالة اجلمعة يف البيوت على الصفة املذكورة ال  اجلواب:
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ألّن  ؛الظهر بدل اجلمعة مهما طال الوقتوالغري، وصالة على النفس  اهو لزوم البيوت حفاظ   اشرع  
 اإلسالمي، وما دور الفتوى يف العاَلوهو ما أفتت به الرخصة عند االستثناء يبقى حكمها ما بقي سببها، 

 ستدل على عدم صحة صالة اجلمعة يف البيوت مبا يلي:ويُ قال به أغلب الفقهاء املعاصرين، 

   
وا كما رأيتموين صلى هللا عليه وسلم   "صلاألصل يف صالة اجلمعة التعبديّة والتوقيفية، قال النب  :أوًل 

فعله ما أ مجل اجلمعة على هيئة وصفة خمصوصتني، وبنيَّ ب -صلى هللا عليه وسلم -وقد صّلى النبّ أصلي"، 
 البيوت، أخرى مع القدرة على أدائها يف يف القرآن الكرمي من أمٍر ابلسعي إىل اجلمعة، كما تَ رَكها يف أحوالٍ 

وال عن الصحابة   -ى هللا عليه وسلمصل -يثبت عنه وال ي تصور شرع ا أن يرتكها وهو خماطب  هبا، كما َل
أهّنم صلوها على غري هيئتها وصفتها الشرعية التعبدية ولو مرّة مع إمكان ذلك،  ن بعدهم،الكرام، وال عمّ 

للصالة يف عة، يوم اجلمن مساجدهم لو يعطِّ  -صلى هللا عليه وسلم -زمن النبّ  كان أهل العوايل يفوهلذا  
 مساجدهم.أو م هتو ؤذن هلم يف إقامتها يف بيوَل ي  ،م ى هللا عليه وسلصلمسجد النب 

اجلمعة شعرية من شعائر هللا، وكوهنا شعرية فهذا يقتضي إظهارها واإلعالم هبا ليحضرها الناس،  إنّ  :ااثنيً 
املسلمني  مجاعةخمصص لصالة  معلوم يف مكانٍ هلذا ش رط هلا األداء ا يف البيوت مناٍف لذلك، وصالهت

  جتماع املسلمني.اوهو مقاصد اجلمعة ، وبه يتحقق أعظم املسجديةعند من َل يشرتط هلا 

وال ه اجلمعة، على رأي احلنفية يف العدد الذي تنعقد بيتخرج جبواز صالة اجلمعة يف البيوت  القول :ااثلثً 
زم االشتهار إبقامتها ى إبذن عام يستلبقية شروط احلنفية كشرطهم أن تؤدّ يصّح التخريج عليه إال بتحقيق 

، كذلك الوهو ما ال يتحقق يف البيوت حبيف مكان ابرز معلوم لكل الناس مع فتح األبواب للقادمني إليه، 
مذهب  يّ ة اجلمعة يف البيوت يقوم على تلفيق بني املذاهب الفقهية ال يتفق مع شروط أتصحيح صالفإن 

 وصالة اجلمعة عليه، وينتهي إىل صورة تلفيقية مرفوضة عند علماء األصول. 

قول النب صلى هللا عليه وسلم: "من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد" رواه الشيخان،  :ارابعً 
انزلة جديدة تستوجب  ليس البيوت قول  حمدث َل يقع يف التاريخ ومع األوبئة والطواعني، و وصالة اجلمعة يف

 اتريخ واجلماعات غري مرة يف معاجل  إيقاف وقع  اخرتاع صورة حمدثة لصالة اجلمعة َل يقل هبا أحد، فقد
وقائع إيقاف  عده، ومناإلسالم، وَل يقل أحد إبقامة اجلمعة على غري ما قامت عليه يف العهد النبوي وما ب

ط  َواَل َواَبء  مبِْصَر َواَبألَْنَدل س َوَما ع ِهَد َقحْ  ااجلمع واجلماعات ما ذكره الذهب قال: وََكاَن الَقْحط  َعِظْيم  
ََساِجد  مغلَقة ِباَل م َصلٍّ َومس َِّي َعام اجْل وع الَكِبرْي. سري أعالم الن

/ 13الء )بِمْثله بق ْرط َبة َحتَّ بَِقَيت امل
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(، واملقريزي قال: َوَبطَلت األفراح واألعراس من َبني النَّاس فَلم يعرف َأن أحدا عمل َفرحا يف م دَّة 438
الوابء َواَل مسع َصوت غناء. وتعطل اأْلََذان من عدَّة َمَواِضع َوبَِقي يف اْلموضع اْلَمْشه ور أِبََذان َواِحد، 

ه يقول ابن حجر: 827(، ويف سنة 88/ 4. السلوك ملعرفة دول امللوك )وغلقت َأكثر اْلَمَساِجد والزوااي
مات يف ربيع  ، وحصر مناويف أوائل هذه السنة وقع مبكة وابء عظيم حبيث مات يف كل يوم أربعون نفس  

م طلوا، لعدثنني وبقية األئمة باوسبعمائة، ويقال إن إمام املقام َل يصل معه يف تلك األايم إال  ااألول ألف  
   (.326/ 3من يصلي معهم. إنباء الغمر أببناء العمر )

ي، وتكثريها بكثرة ا ملعىن االجتماع والتالقنع مجهور الفقهاء تعدد اجلمعة يف البلد الواحد؛ حتقيق  ميَ  خامًسا:
صام  ابلواحد االعت}املساجد يناقضه، وقد أفرد الشيخ تقي الدين السبكي املسألة برسالة خاصة مساها: 

وأما َتيل "مث قال: ،د اجلمعة إال للحاجة، ورجَّح القوَل بعدم جواز تعدّ {األحد من إقامة مجعتني يف بلد
جيوز يف كل املساجد عند عدم احلاجة، فهذا من املنكر ابلضرورة يف دين  -أي تعدد اجلمعة-أن ذلك 
 إذا كان الفقهاء مينعوندها يف البيوت؟ و .فماذا عساه يقول عن تعدّ  1/180فتاوى السبكي  "اإلسالم
دها وزون تعدَّ د اجلمعة يف البلد الواحد رغم أدائها يف املسجد، وحبضور اإلمام والعدد الكثري، فهل جي  تعدّ 

أن  وهل ي قبل عقال   ؟حت يبلغ اآلالف يف البلد الواحدصى ال حي   اد  يف البيوت دون إمام وبثالثة أفراد تعدَّ 
  ية واحدة؟تقام عشر مجعات أو يزيد يف بنا

هبا،  اشرط الضرورة أن يكون املكلف خماطب   القول ابجلواز على أصل الضرورة ال يصح؛ ألنّ  بناء  سادًسا: 
مآالت  منو  ،بل تسقط مبا دونه من األعذار كاملطر والصحيح سقوط التكليف هبا بسبب عذر اجلائحة

القول إبقامة اجلمعة يف البيوت مداومة الناس عليها بعد زوال اجلائحة واستهانتهم ابلذهاب إىل املساجد، 
عامة تصدق  ةوإنا على أقوال فقهيّ  ،س قوله على اجلائحةمن قال جبوازها من املعاصرين َل يؤسِّ  خاصة أنّ 

  .هاكلّ   على األحوال واألوقات

العلماء بني اجلمعة وبني يوم عرفة، وما ذاك إال ملا جيمعهما من االجتماع والدعاء حت قال  لَ فاضَ : اسابعً 
ْساَلِم، َوِمْن أَْعَظِم جَمَاِمِع اْلم ْسِلِمنَي، َوِهَي أَْعظَ "ابن القيم:  م  ِمْن  َصاَلة  اجْل م َعِة الَّيِت ِهَي ِمْن آَكِد ف  ر وِض اإْلِ

الثة أفراد ى بثفهل يصح أن تكون فريضة هبذه املنزلة تؤدّ  "ِفيِه َوأَفْ َرض ه  ِسَوى جَمَْمِع َعَرَفة ك لِّ جَمَْمٍع جَيَْتِمع ونَ 
 يف البيوت؟ 

صالة اجلمعة بصورهتا وشرائطها املعروفة من مفاخر اإلسالم ومن نِعم هللا على املسلمني، وقد ذكر ابن  إنّ 
ة  خاصيّ  وثالثني عن غريها من الصلوات بثالثٍ ت صالة اجلمعة خصّ  القيم يف كتابه زاد املعاد أنّ 
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هذا االمتياز  ت، وتصحيح صالهتا يف البيوت يفوّ وغريهاخصوص، واشرتاط اإلقامة، كاالجتماع، والعدد امل
وتلك اخلصائص للجمعة، فعلى األئمة وعموم املسلمني أن يتمسكوا بصفتها وصورهتا الشرعية، وأن ال 

ق ه هللا، وتضيِّ رَ سّ ر ما يعسّ وال عناها الفقهاء األ َول حبال، وهي اجتهادات ت   يبدلوها بصوٍر أخرى ما قَصَدها
 عه.ما وسَّ 

 

 الذهاب إىل املسجد يف مدينة مل تسجل هبا إصاابت بكوروان (6/30فتوى )

 

َل يعلن يف مدينيت حت اآلن عن تسجيل إصاابت بفريوس كوروان، وَل يصدر قرار إبغالق  السؤال:
مسجدان، وكما يقول األطباء قد يوجد مصابون وحنن ال نعلم، حيث ال تظهر عليهم األعراض فهل أمتنع 

 عن الذهاب إىل املسجد يف هذه احلالة؟ 

ت الصحية يف مدينتك، فإذا كانت حركة احلياة األصل هو االلتزام بقرار السلطات واملنظما :اجلواب
طبيعية وَل تسجل إصاابت وَل يصدر قرار مبنع التجمعات فال حرج عليك يف الذهاب إىل املسجد، وعليك 
أن تتابع املنظمات الصحية يف بلدك، فإذا منعت التجمعات تلزم بيتك وتؤّدي صالتك فيه: اجلمعة ظهر ا 

بيتك، وجيب أن تعلق الصلوات يف املساجد يف هذه احلالة حفاظا على  والصلوات اخلمس مجاعة  مع أهل
  [195}َواَل ت  ْلق وا أِبَْيِديك ْم ِإىَل الت َّْهل َكِة{ ]البقرة: أرواح الناس لقوله تعاىل: 

 

 صالة اجلماعة مبسافة مرت بني املصلني  (7/30فتوى )

 
بعد انتشار فريوس كوروان انتشرت صورة لصالة اجلماعة يف بعض املساجد حرص ا من الناس على  السؤال:

استمرارها، وهي أن ت باعد املصلني عن بعضهم مبسافة مرت أو يزيد َتنب ا للعدوى، فما حكم الشرع يف تلك 
 الصالة؟ 

جلماعة سّنة  البيوت؛ فإّن صالة ااأَلْوىل يف هذه الظروف إيقاف الصلوات يف املساجد وأدائها يف :اجلواب
مؤكدة، واحلفاظ على أرواح الناس واجب، وال يقبل تقدمي السنة على الواجب، والصالة على الصفة 
املذكورة تكلَّف وتعقيد ألمر يّسره هللا، كما أهّنا ت ناقض روح صالة اجلماعة، وهتدم نصوصها اآلمرة ابلتقارب 
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نفرد خلف الصف. على أّن هذا اإلجراء ال حيمي الناس من العدوى، ورص الصفوف، والناهية عن صالة امل
حيث ُيتلطون ببعضهم دخوال  وخروج ا من املساجد، وسجود ا يف املوضع الواحد، وملس ا لألبواب عند 
فتحها، وجيب أن تكون املساجد عنواان  على االلتزام ابلنظم والقوانني والتحوط يف احلفاظ على أرواح الناس 

 لعكس. ال ا

 العبادة اجلماعية يف أوقات معينة لرفع البالء (8/30فتوى )

 
كتحديد   ،البالء ة رفعلتحديد أوقات للعبادة بنيّ انتشرت دعوات على مواقع التواصل االجتماعي  السؤال:
 ؟ساعات لالستغفار، فهل ي شرع ذلك أم ي نهى عنه لبدعيتهام أو ليلة للقيام أو يوم للصي

}فَ َلْواَل ِإْذ َجاَءه ْم  ،تعاىل هللوالدعاء والتضرع أو نزل به ض ر  هرع إىل الصالة  أمر  سلم إذا فزعه امل اجلواب:
وكما قال النب  [43أَبْس َنا َتَضرَّع وا َوَلِكْن َقَسْت ق  ل وهب  ْم َوَزيََّن هَل م  الشَّْيطَان  َما َكان وا يَ ْعَمل وَن{ ]األنعام: 

إن الشمس والقمر آيتان من آايت هللا ال ينخسفان ملوت أحد وال حلياته »وسلم: صلى هللا تعاىل عليه 
ن من هللا اتاخلسوف والكسوف آي وكما أنّ  ،البخاري «هللا وكربوا وصلوا وتصدقوافإذا رأيتم ذلك فادعوا 

 نسان مأمورإلا وكما أنّ  ،ها آايت من هللا تعاىلكذلك الوابء وسائر األمراض كلّ ،  ن على قدرتهتعاىل تداّل 
الصالة  ودعوة املسلمني إىل ،ر ابلرجوع إليه يف الوابء وغريهإىل الصالة فيهما كذلك مأمو  سارعةابمل

اْسَتِعين وا ﴿وَ   القرآن الكرمي:به  ثل هذه املصائب مشروع وهو ما أمرواالستغفار والدعاء اخلالص يف م
َا َلَكِبريَة  ِإالَّ  [. ﴿اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمن وا اْسَتِعين وا 2/45 َعَلى اخْلَاِشِعنَي  ]سورة البقرة، اِبلصَّربِ َوالصَّاَلِة َوِإهنَّ
َ َمَع الصَّاِبرِ  وال يوجد نص مينع من التداعي والتواصي  ،[2/153يَن . ]سورة البقرة، اِبلصَّربِ َوالصَّاَلةِ ِإنَّ اَّللَّ

قة  وقد قرر علماء األصول أن التزام وقت معني يف العبادات املطل ،لتحديد وقت للعبادة بنية رفع البالء
 مشروع، إن كان الباعث  عليه عدم اعتقاد فضل خاص للعبادة هبذه الصورة. كقيام الليل والذكر والدعاء

ون فرادى عند وكذا يصل: »علي القاري الفقيه احلنفي قول ومن النصوص الفقهية الدالة على املشروعية
ء القوي ابلليل، وعند انتشار الكواكب، وعند حصول الظلمة القوية ابلنهار، وعند حصول حصول الضو 

. )فتح «الريح الشديدة، والزالزل، والصواعق، والثلج واملطر الدائمني، وعموم األمراض، واخلوف من العدو
ي الدمشقي ذكر املؤرخ مشس الدين حممد بن عبد الرمحن القرش، و (1/348ب العناية لعلي القارئ، اب

: أنه "شفاء القلب احملزون يف بيان ما يتعلق ابلطاعون"املسمى  هه ( يف كتاب780الشافعي )تويف بعد 
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دقة صوم النهار، والصكان الناس به على خري عظيم من إحياء الليل و »ه ، ف 764حدث طاعون كبري سنة 
 «.والتوبة

 

 

 
 اإلسالمية يف أوروابتعجيل إخراج الزكاة للمساجد واملراكز  (9/30فتوى )

 

عد جائحة  الشديدة ب بسبب احلاجةيف أورواب راكز اإلسالمية مساجد واملما حكم تعجيل الزكاة لل السؤال:
 ؟كوروان

ما  املراكز اإلسالمية يف أورواب،املساجد و  تعجيل إخراج الزكاة لعام أو أكثر حسب حاجةجيوز  اجلواب:
هور عليه احلول، والقول بتعجيل الزكاة قبل حوهلا ملصلحة معتربة هو رأي مج ، وإن َل حيلّ بلغ املال نصااب  

الفقهاء، وأكثر أهل العلم كاحلنفية، والشافعية، واحلنابلة، ومن وافقهم، وقد استدلوا ابحلديث احلسن الذي 
 هللا صلى هللاأنَّ العبَّاس رضي هللا عنه سأل رسول "رواه الرتمذي، عن علي بن أيب طالب كرم هللا وجهه: 

 اق  جعل له أجل ترف ّ  ه حق مايلّ ، وألنّ "عليه وآله وسلم يف تعجيل صدقته قبل أن حتلَّ، فرخَّص له يف ذلك
 على الدين. اي، فجاز تعجيله قبل أجله قياس  ابملزكّ 

وبعد إغالق  ،ارئيس   االي  م اعلى تربعات املسلمني ونفقاهتم رافد  تعتمد املساجد واملراكز اإلسالمية يف أورواب و 
رواتب  دفعاملساجد واملراكز املالية ل املساجد بسبب فريوس كوروان توقفت التربعات، وما توقفت حاجة

وضعيتها  ام بسببدة ابإلغالق التبعض املساجد مهدّ  مصروفات البناايت ولوازمها، بل إنّ و  املوظفني
املنتظم للمراكز  تثبيت دعمهم املايلاجبهم بالقيام بو واجمللس يدعو عموم املسلمني يف أورواب إىل  ،ةاملاليّ 

اإلسالمية من تربعاهتم وصدقاهتم غري الزكاة، فهذا واجب الوقت، والصدقة من أسباب رفع البالء والوابء، 
املساجد واملراكز اإلسالمية يف أورواب متثل الوسيلة األعظم حلفظ الدين على مسلمي أورواب، وال ُيفى أّن 
 ألورويب لإلفتاء والبحوث يف فتوى سابقة دفع الزكاة لصاحل هذه املراكز. ز اجمللس اوقد جوَّ 

 

 الدعاء لغري املسلمني ابلشفاء (10/30فتوى )
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 ما حكم الدعاء لغري املسلمني ابلشفاء؟ السؤال:

، فقط سلمنيبني امل يكونخالق اإلسالم التعامل أب مفاده أنّ تصّور خاطئ بعض املسلمني  لدى اجلواب:
صحيح؛ ألّن أخالق اإلسالم تطّبق مع الناس كّلهم كما قال النب صلى خمالف للفهم اإلسالمي الذا وه

لمني التعامل اإلنساين من الدعاء لغري املسو  ،هللا عليه وسلم: "وخالق الناس خبلق حسن"، رواه الرتمذي
الدعاء ، و اء هللاتعاىل إن شمن هللا عليه بل مأجور  ، الصور هو تعامل مشروعوالرمحة هبم ومساعدهتم بشّت 

وقد اتفق  -مصلى هللا عليه وسل -رسول هللا وسنة حنن مأمورون به، بنص كتاب هللا، و نوع من أنواع الربّ 
رضي  الكٍ أنس بن مفعن ، والشفاء ألمراضهم بداهنمألصحة ابلعلى جواز الدعاء لغري املسلمني  العلماء

واه ال يؤمن أحدكم حت حيب ألخيه ما حيب لنفسه"؛ ر  هللا عنه، عن النب صلى هللا عليه وسلم قال:"
األخوة العامة اليت تشمل املسلم وغري املسلم، فكما حيب املسلم الصحة  هو واملراد، البخاري ومسلم

وقال ابن العماد:   :دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني والشفاء لنفسه حيبها ألخيه غري املسلم، جاء يف
 األوىل أن حيمل على عموم األخوة، حت يشمل الكافر فيحّب ألخيه الكافر ما حيبُّ لنفسه.

 
 ر من املصابني بكوروانالتنم   (11/30فتوى )

 املصابني ابلكوروان وذويهم ؟ من واالمشئزاز رما حكم التنمُّ  السؤال:

ملصاب اجيوز شرع ا التنمُّر أو االمشئزاز من شخص مصاب ابلكوروان أو أبّي بلية أخرى، و ال  اجلواب:
أن  ، فإن رأيت وقد عافاك هللا من هذه البلية فما عليك إاّل لبالاي ما هو إال مبتلى أو مكروبببلية من ا

َمْن َرَأى  "م قال:سلرضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه و  ةمد هللا تعاىل، فقد روى أبو هرير حت
 تَ ْفِضيال  ِإال ع ويفَ َصاِحَب َبالٍء فَ َقاَل : احلَْْمد  َّللَِِّ الَِّذي َعافَاين ممَّا ابْ َتالَك بِِه ، َوَفضََّلِن َعَلى َكِثرٍي ممَّْن َخَلقَ 

لى منزلة عند هللا ن املبتلى أعوقد يكو  بسند حسن. ِمْن َذِلَك اْلَباَلِء َكائِن ا َما َكاَن َما َعاَش ( رواه الرتمذي
َلَْ  -ْنزَِلة  قال صلى هللا عليه وسلم : )ِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا َسبَ َقْت َله  ِمْن اَّللَِّ مَ كما ورد يف احلديث :   من املعاىف

ل ْغَها بَِعَمِلِه  ه  َعَلى َذِلَك َحتَّ ي  ْبِلَغه  اْلَمْنزَِلَة الَّيِت ربََّ ابْ َتاَله  اَّللَّ  يف َجَسِدِه أَْو يف َماِلِه أَْو يف َوَلِدِه ، مث َّ صَ  -يَ ب ْ
، وأن ُيفف عن من استطاع أن يعني املبتلىفبسند صحيح،  رواه أبو داود  َّللَِّ تَ َعاىَل(َسبَ َقْت َله  ِمْن ا

ً  ألّن هذا مما جيعله  ،سارعة إليهافال يقصر يف امل املريض، وأن يساعد كبار السن   ؛ تعاىلهللا عند احمبوب 
) أحب الناس إىل هللا "هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: روى عبد

 حديث حسن.  أنفعهم للناس(

https://www.alukah.net/culture/0/85730/
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، ء َتاه الرجل املصابري سلوك املر وهناك فرق بني التوقَّي املطلوب عند انزلة الوابء يف جمال خمالطة الناس وتغ
ض للفحص عندما يقرتب من املري هاخذ اإلجراءات الوقائية كلّ ذا املريض يتّ فالطبيب الذي يعاجل مثل ه

و إن َل ، وهكذا جيب أن يكون سلوك املرء َتاه املصاب، فهخط عليهه ال يستقبحه وال يتسّ لكنّ  ،والعالج
رور ولو ببسط ويدخل عليه الس ،يستطع مساعدته، فعلى األقل يدعو له ابلشفاء وُياطبه بلطف وإكرام

 الوجه وانشراح الصدر عند اللقاء. 

   

 الرقية من الوابء (12/30فتوى )

 

 هل تصح الرقية الشرعية من الوابء؟ السؤال:

للشرع  ةبل هي مضادّ  ،ةقد لوَّثته تقاليد وممارسات ليست شرعيّ   "ةالرقية الشرعيّ "ى ما يسمّ  إنّ  اجلواب:
مني الذين ابوا االختالف إىل الراقني والعزّ من مثل هذه الرقى أشد احلذر، ويتجنّ  ومقاصده، فليحذر الناس

 استغالل. أأفسدوا دين هللا تعاىل، واستغلوا عقول الضعفاء وظروف املبتلني أسو 

رشادات ة هي اتباع اإلجراءات املعتادة يف ضوء إالطريقة الصحيحة يف الوابء بل يف األمراض بصفة عامّ و 
ن أن تفشي اآلمن سائر البشر يف هذا الوابء امل غريهمم على املسلمني و ا، فيتحتّ صني فيهاملتخصّ األطباء 

رقية الشرعّية ، والاملسؤولة عن رعاية شؤون مواطنيهاالصحة وتعاليم احلكومات  دوا إبرشادات خرباءيتقيّ 
 ألوبئة والطواعني. ة يف أوقات ادعاء وتضرع إىل هللا ابلشفاء، واألصل فيها أن يقوم هبا اإلنسان لنفسه خاص

 
 اخلروج من املنزل يف مناطق احلجر (13/30فتوى )

 

 حكم اخلروج من املنزل لغري حاجة يف مناطق احلجر؟ما  السؤال:

 من مثّ ى ابحتكاك الناس بعضهم ببعض بسرعة كبرية، و هذا الوابء يتفشّ  ال ُيفى على أحد أنّ  اجلواب:
بل آث ا،  اطئ  من ذلك كان خم اد شيئ  من تعمّ  ابملرض، ووفاة بعضهم، وكلّ  اي إىل ابتالء عدد كبري جد  يؤدّ 

 على النحوهم وا االبتعاد عن غري توخّ رة، وليه حلاجات قام وال ُيرجوا منها إاّل فليعتكف الناس يف بيوهت
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ذا تسبب إ عمدالقتل شبه ال يف درجةتكون خمالفة ذلك ممن أتكد من إصابته ابلفريوس  وخنشى أنالالزم، 
 .خبروجه يف موت أحد

 

 

 

 النتقال والسفر يف مناطق الوابء  (14/30فتوى )

  
 ؟مناطق الوابءوالسفر من وإىل  حكم االنتقالما  السؤال:

ٍص اهلا من شخهو أحد الفريوسات القاتلة اّليت ميكن انتق covid- 19فريوس كوروان املسمى اجلواب: 
ان للموت ، مما قد يسبب نقل الوابء وتعرض اإلنساملختلفة والتَّماسمصاب به إىل غريه أبشكال االختالط 

َ َكاَن ِبك  195بسببه وهللا تعاىل يقول )َواَل ت  ْلق و۟ا أِبَْيِديك ْم ِإىَل ٱلت َّْهل َكِة ۛ ( البقرة ْم )َواَل تَ ْقت  ل وا أَنف َسك ْم ۚ ِإنَّ اَّللَّ
دخول املسلم عن ال يبنه -مى هللا عليه وسلّ صلّ  -كما جاءت األحاديث عن النبّ 29، َرِحيم ا( النساء 

ه ، ومسلم عن عبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنروى البخاري .عون أو اخلروج منهاإىل أرض وقع هبا الطا
ْعت ْم ِبِه ] َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ق ول  ه قال : مسَِْعت  َرس وَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  أنّ  ن[ أِبَْرٍض َفاَل تَ ْقَدم وا يعن : الطاعو : )ِإَذا مسَِ

علم عدم جواز الدخول أو اخلروج ي   ومن هذه األدلةَعَلْيِه ، َوِإَذا َوَقَع أِبَْرٍض َوأَنْ ت ْم هِبَا َفاَل ََتْر ج وا ِفرَار ا ِمْنه( 
والواجب  ،صد من مقاصد الشريعةقا على النفس اليت هي ممن وإىل األماكن اليت نزل هبا الوابء حفاظ  

على املسلم أن يلتزم بقرار السلطات الرمسية واملنظمات الصحية يف بلده، وال ُيرج من بيته إال للضرورة 
ا عند خروجه بقوانني احلجر ومتطلبات الوقاية والسالمة، وقد ثبت يف احلديث الصحيح أّن واجب  متقيد 

هللا  عليه  منني قالت: سألت  رسوَل هللِا صلَّىفعن عائشة أم املؤ الوقت يف أزمنة الطواعني هو لزوم البيت، 
َعث ه هللا  على َمن َيشاء ، أنَّه كان َعذااب  يَب“وسلََّم عن الطاعوِن، فأخرَبَين رسول  هللِا صلَّى هللا  عليه وسلََّم: 

تَ  ب ا يَعَلم  أنَّه ال ي صيب ه إالَّ سِ فجَعَله َرمحة  للم ؤِمننَي، فليس ِمن َرج ٍل يَ َقَع الطاعون  فَيمك ث  يف بَيِته صاِبر ا حم 
 .ما َكَتَب هللا  له إالَّ كان له ِمثل  أْجِر الشَّهيِد. رواه أمحد

 

 املصافحة واملعانقة يف زمن األوبئة (15/30فتوى )
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 ؟يف زمن األوبئة وخوف انتقال العدوى حكم املصافحة واملعانقةما  السؤال:

 أخاه من السنة لقول النب صلى هللا عليه وسلم: )إن املسلم إذا صافحاملصافحة عند لقاء املسلم  اجلواب:
افحة املصأّما إذا كانت و  بسند صحيح، جر.( رواه البزارأخاه حتاتت خطاايمها كما يتحات ورق الش

أّكده األطباء وأهل االختصاص، فإن املصافحة واملعانقة تصري  وهذا ما ،النتقال العدوى اواملعانقة سبب  
؛ للقواعد الشرعية املقررة ال ضرر وال ضرار، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، وقد امتنع النب حمرمة

: ارجْع فقد ابيعتك، وال شّك يف أّن  صلى هللا عليه وسلم عن مصافحة رجل جمذوم يف وفد ثقيف قائال 
 خطر انتقال عدوى الفريوس أكرب من اجلذام. 

 

 موت شخص بسبب العدوىاملسؤولية عن  (16/30فتوى )

 
، أو قتل وع ا يف قتلشر  يعدّ ، فهل فريوس كوروان ونقلت العدوى لغرييكنت مصااب  بثبت أّن   لو السؤال:
 ا؟ شرع   الذي جيب عليّ  اخطأ، وم

فإذا  ، خريناذها للحفاظ على نفسه واآلجيب على اإلنسان أن أيخذ مجيع التدابري اليت جيب اَت اجلواب:
أمام هللا  اسب احم يكون آث ا عن الناس وإاّل  يجب عليه أن يبتعدف ابلفريوسه مصاب يعرف أنّ اإلنسان كان 

ض وأنتم ر إذا مسعتم ابلطاعون أبرض فال تدخلوها وإذا وقع أب»النب صلى هللا عليه وسلم قال:  تعاىل؛ ألنّ 
ء احلنفية يف أفت بعض فقها وقدوجوب، وهذا أمر واألمر املطلق يفيد ال ،البخاري«. هبا فال َترجوا منها

شخص مصاب ابلطاعون وهو يعلم وقد خالف احلجر يف أايم الطاعون فسافر ونقل العدوى لشخص 
آخر فمات، أنّه قتل ابلتسّبب وَتب الدية على العاقلة، أّما إذا أخذ املصاب االحتياطات الطبية الالزمة 

َولَْيَس }وت شخص فال شيء عليه، لقوله تعاىل: لعدم نقل العدوى لغريه، ورغم ذلك انتقلت وأّدت إىل م
 .  [5 َعَلْيك ْم ج َناح  ِفيَما َأْخطَْأمت ْ بِِه َوَلِكْن َما تَ َعمََّدْت ق  ل وب ك ْم وََكاَن اَّللَّ  َغف ور ا َرِحيم ا{ ]األحزاب:

 

 ختزين السلع ورفع األسعار (17/30فتوى )
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 ؟من قبل التجار فوق احلاجة ورفع األسعارحكم َتزين السلع الغذائية ما السؤال:   

األصل أن يقتصر املسلم يف تسّوقه على حاجاته املعتادة، وأن يقتصد قدر اإلمكان خاصة يف  اجلواب:
أوقات األزمات واألوبئة؛ فإّن املبالغة يف َتزين السلع الغذائية فوق احلاجة يؤّدي إىل اإلضرار ابحتياجات 

ن نقص الغذاء بني الناس، ويساهم يف رفع األسعار، وال جيوز للتاجر املسلم اآلخرين، كما ينشر اخلوف م
لى هللا عليه صأن يستغل حاجات الناس برفع األسعار، أو َتزين السلع انتظار ا لرفع ثنها، فقد هنى النب 

للغة: اتعاىل: قال أهل النووي رمحه هللا   قال اإلماماطئ( : )ال حيتكر إال خعن االحتكار فقال وسلم
: قال العلماء: واحلكمة يف حترمي االحتكار دفع الضرر عن عامة الناس، وقال ،)اخلاطئ (: هو العاصي اآلمث

 ويف أوقات األزمات جيب أن جيّسد املسلم خلق اإليثار ال األثرة، والرمحانية ال األاننّية. 

  

 األوىل ابلتقدمي يف العالج عند التزاحم (18/30فتوى )

 
: عندما  السؤال: ماذا نفعل حنن األطباء املسلمون يف ظل كثرة املرضى وقلة أجهزة التنفس الصناعي؟ مثال 

 حالته الصحية. تدهور لالصعب شفاؤه والثاين: من رجى شفاؤه ي  نكون أمام مريضني: األول 

على األطباء املسلمني االلتزام ابلنظم واللوائح الطبية يف املشايف اليت يعملون هبا، فإن و ِكل األمر  اجلواب:
إليهم عليهم أن حيّكموا املعايري الطبّية واألخالقّية واإلنسانّية، وال جيوز نزع األجهزة عن مريض يعاجل هبا، 

، ختيار أحدمهاعد له جمال إال اليَ  حبيث َلريضني لصاحل مريض جاء بعده، أّما إذا كان الطبيب حائر ا بني م
سمح اإلسعاف الطب العاجل على من ت  من شفائه، ومن حيتاج إىل ا إن كان ميؤوس  م األسبق إاّل قدّ ي  ف

 من ال ي رجى، وذلك بغلبة الظن والتقدير الطب.رجى شفاؤه على من ي  ، و حالته ابلتأخر
 

 أحكام اجلنائز يف ظل أزمة كوروان  (19/30فتوى )

 

األموات اء تفشي وابء كوروان املستجد من كثرة األمراض و ة اليوم من جرّ به البشريّ  ال ُيفى ما مترّ  السؤال:
وما ترتب على انتشاره من قوانني وإجراءات ،كادت احلياة معها أن تتوقف ،حيث أغلقت الدول حدودها، 

حدودها أو انقطعت ، واملستشفيات امتألت ابملصابني حت أصبحت واملواصالت اخنفضت إىل أدن 
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املدن، ما  صة ألعمال اجلنائز يف بعضزة ال تكفى للمرضى، وال تكفى األمكنة املخصّ غرف العناية املركّ 
ا همبا في ةاضطر العلماء واجملامع الفقهية إىل إصدار الفتاوى هلذه احلالة الطارئة مثل إيقاف العبادة اجلماعيّ 

 وىف هذه الظروف الطارئة وبسبب كثرة الوفيات وخطورة عدوى الوابء،، صالة اجلمعة حلفظ أرواح الناس
فإنه لن يتمكن املسلمون من التعامل مع جنائزهم ومواتهم ابلطريقة األكمل واألمثل املعروفة يف األحوال 

 ودفن ا؟ فكيف يتعامل املسلمون مع مواتهم تغسيال  وتكفين ا وصالة   املعتادة،

يف فقهنا  تر  بتغري الزمان واملكان والظروف واألحوال، وقد تقرّ تتغرّي  -كما هو معلوم   -الفتوى  اجلواب: 
رات تبيح )الضرو  اإلسالمي مجلة  من القواعد اليت تراعي الظروف االستثنائية وحاالت الضرورة، ومنها:

ا وفروعها، إنا ونظائره هاكلّ   وهذه القواعد مبقدور(،احملظورات(، )املشقة َتلب التيسري(،)ال تكليف إال 
وقوله:  ا(ومن ذلك قول هللا تعاىل: )اَل ي َكلِّف  اَّللَّ  نَ ْفس ا ِإالَّ و ْسَعهَ  ،ب نيْت على استقراء نصوص الوحي

ر وا َوال ت    ر  عَ )َوَما َجَعَل َعَلْيك ْم يف الدِّيِن ِمْن َحرٍَج( وقوله صلى هللا عليه وسلم: )َيسِّ وا( وغري ذلك من سِّ
ات نا ومع أتكيد ضرورة االلتزام ابلقوانني والتعليمات الصادرة عن الدولة واجلهومن هنا فإنّ ، النصوص الكثرية

أهم األسئلة املطروحة يف ابب اجلنائز وأحكامها يف ظل هذا الوضع احلرج، يف  ناملعنية، نلخص األجوبة ع
 :تيةاآلالنقاط 

  
سؤال األطباء فإّن اجمللس بعد نقاشات مستفيضة و  غسل املتوىفَّ من املصابني هبذا املرضابلنسبة ل :أوًل 

العاملني يف مناطق الوابء، انتهى إىل ترجيح دفن امليت املصاب بداء كوروان ابلكيس ويف التابوت الذي 
ح به قانوان  وذلك ملا يلي:   خرج به من املشفى، دون تغسيل أو تيمم حت إن مس 

  يف ب، و فجمهورهم على الوجو  على اختالف بني الفقهاء يف حكمه،ت املسلم تغسيل امليّ إّن
ال  قل ابلعملالغسل ن   معترب وسببه: أنّ  ه سنة مؤكدة، وهو خالف  قول عند املالكية واحلنفية أنّ 

ال لتعليم له، ه ورد على سبيل افهمه، كما أنّ ابلقول، والعمل ليس له صيغة ت فِهم الوجوب، أوال ت  
ا يف األحوال أمّ  ة،قدر عليه إال يف األحوال الطبيعيّ ه ال ي  وجوب الغسل لكنّ  راجح هواألمر به، وال
 فيجوز ترك التغسيل والتيمم.    ة كأوقات األوبئة والطواعنياالستثنائيّ 

  ِّلاملعلوم اليوم لدى األوساط الصحّية أّن التغسيل أو التيميم مع أخذ االحتياطات الوقائية للم غس 
ال ينفي عنه خطر العدوى، خصوص ا أّن األخذ بشروط الوقاية للمغسل حيتاج إىل تدريب وخربة 
غري مقدور عليها اآلن، وإذا كانت الطواقم الطبّية يتعّرض أعضاؤها للعدوى رغم تدريبها ومبالغتها 

ل ال ميتلك هذه اخلربة ويتصل ابملّيت اتصاال    باشر ا؟! ميف التحوط من اإلصابة، فكيف مبغسِّ
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  إّن القواعد الفقهّية والنصوص الشرعّية تدل على أّن احملافظة على حياة احلّي الصحيح تقّدم على
إقامة السّنة أو الواجب يف حق املّيت، ويكفي يف األحكام اعتبار غلبة الظن املتمثل يف انتقال 

وابء إذا د فن على ّيت يف هذا الالعدوى للمغسل مث انتقاهلا منه لغريه. هذا وينّبه اجمللس إىل أّن امل
تلك الصفة ال ينقص من أجره شيئ ا، وتربأ ذمة املسلمني وأهله شرع ا مبا فعلوا، وقد دلَّت النصوص 

ْبٍد يَ َقع  الطَّاع ون  فَ َلْيَس ِمْن عَ  "على أنّه مبنزلة الشهيد عند هللا. قال النب صلى هللا عليه وسلم:
 "َن َله  ِمْثل  َأْجِر الشَِّهيدِ ر ا يَ ْعَلم  أَنَّه  َلْن ي ِصيَبه  ِإالَّ َما َكَتَب اَّللَّ  َله  ِإالَّ َكافَ َيْمك ث  يف بَ َلِدِه َصابِ 

 البخاري.

 ،ة املكلفنييّ سقط وجوهبا عن بق همبعضإذا قام هبا  عند اجلمهور،ت فرض كفاية الصالة على امليّ  :ااثنيً 
لوجوب ا القانون حت لو كانوا ثالثة، بل ذهب بعض العلماء إىل أنّ  هلميسمح من ي عليه ويكفي أن يصلّ 

 يسقط بصالة املكلف من الرجال، كما هو عند احلنفية والشافعية واحلنابلة.

واحلنابلة  فقد ذكر بعض الشافعية ،ولو فرادى وميكن ملن شاء من املسلمني أن يصلي عليه صالة الغائب
حضور الصالة عليه، والصالة يف هذه احلالة من ابب  غائب( إذا شقّ ت )صالة الجواز الصالة على امليّ 
 أوىل، لتعذر احلضور . 

 األصل فيه أن يدفن املسلم يف املكان الذي ميوت فيه، فقد دفن الصحابة رضي هللا ا الدفن، فإنّ أمّ  اثلثًا:
سلمني؛ فإن َل ة ابملاخلاصّ  واألصل كذلك أن يدفن املسلم يف املقابر، هم يف األماكن اليت ماتوا فيهاعن
املسلم  ها، وال يضرّ إال وسع اف هللا نفس  إذ ال يكلّ  ؛أمكن ولو يف مقابر غري املسلمني فيدفن حيث ريتيسّ 

 .ع دفنهالذي ينفعه يف آخرته هو عمله وليس موض يف حالة كهذه أن يدفن يف مقابر غري املسلمني، فإنّ 
ْنَساقال تعاىل:  سلمان رضي هللا عنه: سيدان وكما قال  ،[39ِن ِإالَّ َما َسَعى{ ]النجم: }َوَأْن لَْيَس ِلإْلِ

   .رواه مالك يف املوطأ  (ا)األرض ال تقدس أحد  

 

 

 حرق أموات املسلمني يف الوابء (20/30فتوى )

 
 هل جيوز حرق األموات الذين ماتوا هبذا الوابء خاصة لو دعت اجلهات املسؤولة لذلك؟ السؤال:



25 
 

 دفن املوتى يف القبور هو املوافق لشرف اإلنسان وحرمته، وهو املنصوص عليه يف كتاب هللا، إن اجلواب:
وهي الطريقة املتبعة  ،[26، 25( َأْحَياء  َوأَْمَواات { ]املرسالت: 25} أَلَْ َنَْعِل اأْلَْرَض ِكَفاات  )قال تعاىل: 
مون املسل ي ِصرّ يع أراضي املسلمني وجمتمعاهتم، فلإىل يومنا هذا يف مج -صلى هللا عليه وسلم -نامن زمن نبيّ 

 .مدية حبق مواتهمعلى التمسك هبذه السنة احمل

 
وعلى املؤسسات اإلسالمية أن تبذل جهدها لبيان اخلصوصية الدينية ألمر الدفن عند املسلمني، وما ُيلقه 

 ،م ابحلرقلزِ ي   الد  يف أورواب ب لم أنّ نا ال نعواحلمد هلل أنّ قرار إحراق اجلثث يف نفوس املسلمني من إشكاالت، 
 .اي  بل جيعل ذلك اختيار 

 

 

 العجز عن تنفيذ الوصية ابلدفن خارج أورواب (21/30فتوى )

 
توفيت أمي بسبب اإلصابة بفريوس كوروان، وتركت وصية  ابلدفن يف موطنها األصلي، وكما هو  السؤال:

 معلوم أن حركة الطريان متوقفة وال ميكن نقلها خارج أورواب، فهل أنمث بدفنها حيث ماتت؟ 

ل ااألصل أن يدفن اإلنسان حيث ميوت، والسنة التعجيل ابلدفن قدر اإلمكان، وهذا يف األحو  اجلواب:
ل فعليك أن تعجّ  ؟ةالعادية، فكيف ابلظروف االستثنائية اليت يستحيل فيها نقل اجلثمان وتنفيذ الوصيّ 

 وقد ثبت يف األحاديث الصحيحة فضل خاص ملن ماتحيث ماتت،  بدفن والدتك يف مقابر املسلمني
ا عن مكان والدته،  ِد اَّللَِّ ْبِن َعبْ  من حديث حبانوابن  وابن ماجه، والنسائي أمحد من ذلك ما رواهفبعيد 

َته  َماَت َرج ل  اِبْلَمِديَنِة ممَّْن و ِلَد هِبَا، َفَصلَّى َعَلْيِه َرس ول  اَّللَِّ َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلَّ  :قَالَ  َعْمرٍو َم مث َّ قَاَل: اَي لَي ْ
 َمْوِلِدِه، ِقيَس َله  ِمْن َمْوِلِدِه ِإنَّ الرَّج َل ِإَذا َماَت بَِغرْيِ "؟ قَاَل: َماَت ِبَغرْيِ َمْوِلِدِه، قَال وا: َوَلَ َذاَك اَي َرس وَل اَّللَِّ 

َقَطِع أَثَرِِه يف اجْلَنَّة ونسأل هللا أن يكتب هلا أجر الشهيد، وأن يرفع درجتها ، أمحد شاكر صححه  "ِإىَل م ن ْ
 عنده. 
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 التوصيات :انيً اث

 
 والظروف الصعبة اليت تعيشها أورواب ويعيشها العامل فإن اجمللس يوصيويف ظل هذه احملنة احلرجة 

 ا يلي:  يف الغرب مباملسلمني  عموم

صالة وصدقة  ب إليه ابلطاعات منوأن يكثروا من التقرّ  ،دوا صلتهم برهبم سبحانه وتعاىلأن جيدّ   .1
ها، كلّ   ن بالد الدنياوع ،بلداهنمأن يرفع الوابء عن عوا إليه ابلدعاء كثري ا وأن يتضرّ  ،وصيام وغريها

 االستغفار والتوبة الصادقة. داوموا علىوأن ي
يهيب اجمللس مبسلمي أورواب أن يلتزموا بقرار السلطات ابلبقاء يف البيوت، واالستمرار يف عدم  .2

إقامة الشعائر يف املساجد، ومنع التجمعات حت تنكشف الغ ّمة، كما حيّذر من نقل الشائعات 
.  وتروجيها  اليت تضّر ابلصاحل العام هتوين ا أو هتويال 

يدعو اجمللس عموم املسلمني إىل االستمرار يف أداء واجبهم يف تقدمي الدعم املطلوب، من تربعاهتم   .3
 مية حتة من مساجد ومدارس ومراكز إسالوصدقاهتم وزكواهتم، لصاحل املؤسسات اإلسالميّ 

 ؛سوناملدرّ ا األئمة و والعمل على كفاية حاجات العاملني فيها خصوص   ،تستمر يف أداء واجباهتا
لمني من خدمات ه للمسنمو موه ويقدّ ا قدّ مل ووفاء   ،ملا هلم من دور كبري يف جمال التوجيه والتعليم

 جليلة.
يتوجه اجمللس ابلشكر اخلالص للطواقم الطبية اليت تسهر على رعاية املرضى وخدمتهم، ويدعو   .4

 وشر.  داءٍ  سلمهم من كلّ ىل أن حيفظهم وأن ي  هللا تعا
ع اجمللس ويشجّ  ،ة يف هذه احملنةيوصي اجمللس عموم املسلمني بضرورة التفاعل مع أوطاهنم األوروبيّ  .5

 قبيل سالمية يف عدد من الدول مناملسلمون واملؤسسات اإل ّدمهااليت ق هااملبادرات اإلجيابية كلّ 
ني، املستشفيات، محالت التربع ابلدم، التطوع خلدمة احملتاجني واملسنّ محالت التربع ابملال لدعم 

ع اجلهات ابلتنسيق م هع مع فرق اإلسعاف ومؤسسات احلماية املدنية، وأن يكون ذلك كلّ والتطوّ 
 . ة الالزمةكل االحتياطات الوقائيّ   ومع مراعاة ،ة يف كل مدينةاملعنيّ 

، كما حيّذر ن السلع الغذائية واالكتفاء ابحلاجات الطبيعّيةيشّدد اجمللس على عدم املبالغة يف َتزي .6
 التجار املسلمني من عاقبة االحتكار ورفع أسعار السلع واستغالل حاجات الناس. 
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يدعو اجمللس األئمة والدعاة األوروبّيني إىل أداء دورهم يف إرشاد الناس ودعمهم روحي ا وثقافي ا  .7
راز خطاب حضاري إنساين عاملي، وبّث روح األمل والتفاؤل، وإببوسائل االتصال احلديثة، وتبّن 

مظاهر التيسري والرمحة واملنح يف أوقات البالء واحملن والشدائد، واعتماد قرارات هيئات االفتاء 
 واالجتهاد اجلماعي. 

يدعو اجمللس عموم املسلمني إىل الرتاحم والتعاون مع اجملتمع وإظهار روح اإليثار والتضامن،  .8
 َتسيد أخالق اإلسالم وقيمه يف أوقات األزمات والشدائد. و 
يوصي اجمللس األ سر املسلمة يف أورواب بتنظيم الوقت واستثماره واغتنام العزلة يف الربامج العلمّية  .9

ل الدائم فيما التغافر والتسامح والتواصو والروحّية والرتوحيّية املفيدة، كما يدعوهم إىل صلة أرحامهم 
اصل عرب و يف حدود ما تسمح به الظروف من الت د أحوال إخواهنم وصلة أرحامهمتفقّ و  ،بينهم

 والدعاء ألهلهم وأقارهبم ابلسالمة واحلفظ. ، وسائل االتصال املختلفة
اخلاصة  املقابر ني يفملية ابستمرار املطالبة حبقوق املسيوصي اجمللس املؤسسات اإلسالم  .10

مع اإلكثار من الدعاء للموتى ابلرمحة وللمرضى  الشرعي ومراعاة ما أمكن أحكام الدفن هبم،
 ابلشفاء وللبشرية كلها برفع الوابء عنها.

 
 ختام الدورة: 

 
 13عاىل. يفإبذن هللا تعقد جلسة تكميلية للدورة تقّرر  ة للمجلسهاء املداوالت العلميّ بعد انت
بتقنية الزووم التواصلّية، ملتابعة األسئلة املتعلقة بشهر رمضان، والعيدين ،وزكاة  م 2020إبريل 

 الفطر، وما يستجد من أسئلة يف ظل أزمة كوروان. 

ا جه بذلومجيع من  ،واجمللس يف ختام دورته يتقّدم خبالص الشكر لألمانة العامة للمجلس إلناح هذه د 
، ونسأل هللا تبارك وتعاىل أن يرفع البالء والوابء عن البشرية مجعاء، وأن يشفي املرضى، ويعاىف الدورة

 واحلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.املبتلني، 
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