ََ
َ
مثـاراتُُالغلـطُ ُ

َّ َ
َ
ومُسبُبــاتُُالل ُغ ــطِ

يف الاس تدالل عل ِغالق ِلساجد ألجل كوروان
بقلم  /د .حممـــد املُــالَّ اجلُـفَـــريي
أستاذ الفقه وأصوهل بإدارة ادلراسات اإلسالمية

يف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت
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ميحرلا نمحرلا هللا مسب
ُ
ُ
ُ
َ
وسلم  ..أما َب ْع ُد:
آله وصحب ِه
هللا وعلى ِ
لل والصالة والسالم على رسو ِل ِ
الحمد ِ
َ
َ َّ
ْ ُ
ار ُفيُ
ُد َُ
صرُ(ُ ،)1على ُما َُ
ُالب َُ
وظات ُ َب َرق ُمنها َُ
فهذهُ ُوقفات ُعنتُ ُللخاطرَُُُ ،م َُع ُ َملح ٍ
ُأسبوع َُُم َض ُى ُمنُ ُفتوىُ ُتغليقُ ُاملساجدُ ُ ُوتعطيلُ ُالجمعُ ُوالجماعاتُُ ،أهدفُ ُمنهاُ
َمدار
ٍ
ََ
َ
وم َ
ُ
بات اللغ ِط)ُ،وهيُفيماُأحسبُُ–ُوقدُُالُأكونُُمصيباُُ–ُ
ب
س
،
ط
ل
َُ
ِ ِ
توضيحُ(مثار ِ
ات الغ ِ
َ
لاستدال ُ ُوالفهمَُ ُ ،
خ َُللُ َ
افق ،وبذا
واملو
املعترض
ُ،
لُالطرفين
ُ
ك
ُ
ُ
فيه
ُ
ُ
ُ
وقع
ُ
ُ
فيُمنهج
ُ
ُ
نا
ُ
ي
ُب
ُ
ِ
ِ
أشرت إليهم في سائر الرد ،دون ذكر أسمائهم صراحة وال رمزا ،إذ ال حاجة ترجى من
َ
ذكرها ملن ُيق ِد ُرمشايخه ،ويعرف لهم حقهم وفضلهم وسبقهم وسنهمُ ُ.
َ
النحو التالي :
على
ظ
ستة َمال ِح
وقد انتظمت في ِ
ِ
ُ
َ ُ
وموا َ
نات مخطئة ُ
امللحظ ألاو ُل :حو َل ُمقا َ
قاص َر ٍة بين (كورونا
نات
ز
ر
ٍ
ٍ
ِ
ْ
املساجد وألاسواق)َ (،م ْقص َد ْ
س).
ف
الن
حفظ
و
ين
الد
حفظ
ي
والطاعو ِن)(،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
امللحظ الثانيَ :ح ْو َل ذ ْكر الفقهاء للطاعون وألاوبئة في أعذار الت َخ ُّلف عن ُ
الج َم ِع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ماعات.
والج
ِ
ُ
ُ
َْ َْ
تعالى{:و َم ْن َأ ْظ َل ُم مم ْن َم َن َع َم َساج َ
الثالث :حو َ
َ
ل
َّللا أن ُيذك َر ِف َيها
د
وله
ق
امللحظ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
اس ُم ُه} .وحو َ
ْ
ل
املناعة وموضع لتنز ِل
الرحمات فلماذا
لرفع
سبب
املساجد
أن
ِ
ِ
ِ
ُ َْ
َ ُ ُ ُ ُ
ُّ َ َ
ُْ
يات؟ ومفهوم العدوى في
وه ْل تجيز قوة الت َوك ِل تق ُّح َم
تغل ُق؟!
املهالك واملؤ ِذ ِ
ِ
النصوص الشرعية.
ْ
ُ
َ
اجتراء ْ
الرابع :حو َل ْ
ُ
ابن تيمية-العيني) وحو َل
(
م
ل
ع
ال
ألهل
ات
با
ع
زاء
ت
اج
امللحظ
ر
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ َ
صوتي ال ِبن ُعثيمين.
ع
ط
ٍ
مق ٍ
َ ُْ
ُ
َ
ُ
الخامس :حو َل ْ
ُ
وقريبة ذ ِك َر فيها غلق
بعيدة
يخية
الاس
امللحظ
ٍ
تئناس بحوادث تار ٍ
ٍ
ِ
للوباء.
املساجد
ِ
ِ
ُ
ُ
َل ُ
ُ
الخالف!
دب
أل
ات
ز
جاو
وامل
فات
جا
امل
حو
:
السادس
امللحظ
ز
ِ
ِ
ِ
ِ
وآلان أوان املقصود وبالل أستعين:

()1

بَ َرقَ البصر :لمع من شدة شخوصه وال يطرف[ .العين .]151/5
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امللحظ ألاول:
حول مقارنات مخطئة وموازنات قاصرة
بين (كورونا والطاعون)(-املساجد وألاسواق)(-مقصدي حفظ الدين والنفس)

أوال  :املقارنة بين كورونا والطاعون:
َْ
َ ُ
َ
َ
املساجد؛ ُمقا َرنة بين كورونا
عقد كثير من املعترضين على فتوى غل ِق
ِ
ْ
َ َْ
َ
َ
وأخ َط ُر؟ َ
ُ
فصر َح كثير من املعترضين
معيار املواز ِنةُّ :أي ُهما أش ُّد فتكا
والطاعو ِن ،وكان
َ
َ
الصحابة ْ
لم ُيغلقوا
للخصم ،وهي أن
امية
أن الطاعون أشدِ ،ل َي ِص َل إلى
نتيجة إلز ٍ
ٍ
ِ
َ ْ
َ
َ
الوباء َ
ليس نازلة
وجود
عليه فإن
ِ
واعين التي حلت في ديارهم ،وبناء ِ
مساجدهم في الط ِ
َ ُ ْ َ ْ َ ُّ
ُ
اجتهاد وفتوى جديدة ،حيث َفص َل ُّ
بإغالق
ط
ق
أذن
ي
ولم
،
ه
أحكام
ملسو هيلع هللا ىلص
النبي
تحتاج إلى
ٍ
ِ
الصلوات فيها.
وترك
ِ
املساجد ِ
ِ
قلت ُ:وهاهناُعدةُوقفاتُواستشكاالتُ :
وهي ُأن ُالطاعون ُنوع ُمن ُأنواع ُالوباءُ ،وألاوبئة ُأنواع ُشتىُ ،ودرجات ُمتفاوتةُ،
َ
ُوباءُ
وآثار ُمختلفةُ ،فمن ُالخطأ ُاملتيقن ُأن ُتُعطى ُحكما ُواحدُ ُ ،وأن ُيُجُ ُت َُّر ُتعاملُ ُمع ٍُ
تاريخيُ،إلىُالتعامُلُُمعُالوباءُُالحالي! ُ
توضيح ذلكُ:أنُالعلمُالحديثُتطورُتطوراُهائلُُ-لمُيكنُعندُألاسلفُعشرهُ
والُنصفُعشرهُُ-فيُمجاالتُعدةُ،ومنهاُ(عائلةُألامراضُامليكروبيةُاملعدية :الفيروساتُ،
والبكتيرياُ،والفطرياتُ،والطفيليات)ُالتيُأصبحتُتشاهدُباألجهزةُاملختصة ُالتيُترصدُ
خواصهاُوحركتهاُ،واستطاعُالعلمُ–ُبفضلُهللاُتعالىُُ-التحديدُالدقيقُلكيفيةُتفشيهاُ،
ُواملددُاملختلفةُالتيُتبقىُفيها ُعلىُألاسطحُاملتنوعةُ ،وطرق ُالحدُمنهاُ،وعملُاللقاحاتُ
ألادوية ُالنافعة ُالشافية ُبذنن ُهللاُ .وعلموا ُمن ُخواص ُهذهُ
والتطاعيم ُالواقيةُ ،و ُ
امليكروباتُأنهاُقدُتدخلُإلىُجسمُإلانسانُفتتسببُبمرضهُوتظهرُعليهُأعراضهاُ،وقدُ
يدخلُنفسُامليكروبُفيُجسمُإنسانُآخرُ،فيحملُاملرضُدونُأنُتظهرُعليهُأعراضهُ،
قاومُهُُوتقض يُعليهُبذننُهللاُتعالىُ .
كماُأنهُقدُيجدُامليكروبُُمناعةُُقويةُُفيُالجسمُُتُ ُ
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ُألاحكام ُ ُو َ
ردودُ
َُ
فأمام ُهذه ُاملستجدات ُالطبيةُ ،كيف ُيصح ُلفقيه ُأن ُيجتر
ألافعا ُُالتيُصدرتُمنُالصحابةُوالتابعينُفيُتعاملهمُمعُأوبئتهمُ،لواقعُعصرناُفيُهذهُ
الجزئية ُبالتحديد؟! إنه ُليس ُمن ُالصوابُ ُالجمود ُعلى ُكلمُ ُالسابقين ُفحسبُ ،والُ
ُجذريا ُعن ُواقعناُ
ُواقع ُاختلف َُ
لاحتجاب ُبفعلهم ُالذيُهو ُنتابُالتعامل ُمع ُمعطيات ٍ ُ
ُ
ومعطياتهُالعلميةُ .وهذا ُقدرُيتضح ُمعه ُخطأ ُاملقارنةُبينُالطاعون ُالقديمُ ،وكوروناُ
الجديد! ُ
َ
َ
وفتُكاُُُ-منُوباءُوآخرُ،
ألاوبئةُتختلفُُ-شُ َُّدةُُوأثراُُوسُرعةُُ ُ
ُ
ويزيد ألامر تأكيدا ُ:أ َّ ُنُ
َ
وكيفيةُانتقالهُُ
ُ
تحديدُنوعُُالوباءُُ
َُ
فهلُبذمكانُُاملُستد ُُبعدمُُغلقُُالصحابةُُملساجدهم؛ُ
ص َُّحُ
بينهمُ،ليقيسُهذاُبذاك؟ُفذنُمنُشروطُالقياسُالتساويُبينُالفرعُوألاصلُ–ُإنُُ َ ُ
ُع َُم َُواسُونحوهُأصلُُ،-وهذاُماُليسُبحاصلُهاهناُفلُيصحُلاستدال ُ
اعتبارُطاعون َُ
بهُ .
دليل ذلكُ :قا ُالنووي ُفيُشرحُمسلم ُ(ُ"ُ:)401ُ/41وأماُالطاعون ُفهوُقروحُ
تخربُفيُالجسدُفتكون ُفيُاملرافقُأوُآلاباطُأوُألايديُأو ُألاصابعُوسائرُالبدنُ ،ويكونُ
معهُورمُوألمُشديدُ،وتخربُتلكُالقروحُمعُلهيبُ،ويسودُماُحواليهُأوُيخضرُأوُيحمرُ
حمرةُبنفسجيةُكدرةُ ،ويحصلُمعهُخفقانُالقلبُوالقيءُ .وأماُالوباءُ ،فقا ُالخليلُ
وغيرهُ :هو ُالطاعونُُ ،وقا ُ :هو ُكل ُمرض ُعامُ ،والصحيح ُالذي ُقاله ُاملحققونُُ ،أنهُ
ألارضُدون ُسائرُالجهاتُ ،ويكون ُمخالفاُللمعتادُ
مرضُالكثيرينُمنُالناسُفيُجهةُمنُ ُ
من ُأمراض ُفي ُالكثرة ُوغيرهاُ ،ويكون ُمرضهم ُنوعا ُواحداُ ،بخلف ُسائر ُألاوقات ُفذنُ
أمراضهمُفيهاُمختلفةُ.قالواُ:وكلُطاعونُوباءُ،وليسُكلُوباءُطاعوناُ،والوباءُالذيُوقعُ
ُع َُم َُواسُ،وهيُقريةُمعروفةُبالشامُ"ُ .
فيُالشامُفيُزمنُعمرُكانُطاعوناُ،وهوُطاعون َُ
فيظهرُمنُكلمُالنوويُالسابقُالفروقاتُالتاليةُ :
 الطاعونُمرضُظاهرُألاعراضُ،الُيخفىُحا ُاملمرضُبهُعلىُاملصح. -وأنُالطاعونُغيرُالوباءُ،فبينهماُعمومُوخصوصُمطلقُ،والوباءُأوسع.
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 وأنُالوباءُمرضُجهة ُمنُألارضُدون ُسائرُالجهات(ُ ،)1وكورُوناُمرضُجهاتُالعالمُكلهاُفهوُنازلةُجديدةُوصورةُفريدةُلمُيعهدُفيُالبشريةُلهاُمثيل.
وهذا ُالنقل ُعن ُالنووي ُرحمه ُهللاُ ،قطعة ُنهبية ُقاضية ُعلى ُكثير ُمن ُكلمُ
املعترضينُالذيُسيأتيُ،فلُيعزبُعنُنهنكُمثقا ُنرةُ .
ولعل من أظهر دالئل خطأ مسلك املقارنة بين ُالطواعين ُالقديمة ُ ُووباءُكوروناُ
ُوبط ُلنُقياسهُبهُ ،ماُتبينُمنُكلمُالنوويُأنُالطاعون ُمرضُظاهر ُألاعراضُ ،بينماُ
فير ُوسُكوروناُقدُيصيب ُالشخصُوالُتظهرُأعراضهُعلىُحاملهُ،وينقلهُلغيرهُدون ُأنُ
يعلمُبذصابتهُبهُ .
فالطاعون ُاملُستد ُ ُبهُواملُجترُ ُطريقةُتعاملُالصحابةُمعهُ،يمكنُعز ُصاحبهُ
لظهورُأعراضه ُوآثارهُ ،وفيروس ُكورونا ُالُيمكنُعز ُمن ُخفيت ُعليهُأعراضهُ،وهذاُ
فرق ُمنُجملةُالفروُقُاملتقدمة ُلكنهُأهمهاُ،فكيفُيقاسُهذاُعلىُناك؟!ُولعلُهذاُ
ُلاستمرار ُفي ُفتح ُاملساجد ُوصلة ُالجمع ُوالجماعةُ
السبب ُالذي ُحدى ُبالصحابة ُإلى ُ
فيهاُ ،لكون ُالطاعون ُفي ُزمانهم ُمرض ُظاهر ُألاثر ُيمكن ُاكتشاف ُصاحبه ُاملصاب ُبهُ
وعزلهُ ،وأما ُفير ُوس ُكورونا ُفبين ُالعلم ُالحديث ُأنه ُقد ُيمر ُبفترة ُحضانة ُفي ُجسمُ
إلانسان ،تمتدُمنُُ 41يوماُإلىُُ 44يوماُ ،وهذهُالفترةُالُأعراضُلهاُمعُإمكانُإعدائهُ
لآلخرينُ .
فذنا ُعلمنا ُهذا ُألامرُ ،علمنا ُخطورة ُاملخالطة ُفي ُالتجمعاتُ ،سواء ُالدينية ُأوُ
لاجتماعيةُ،ولمُيكنُهديُالسلفُيميزُبينُألامكنةُواملناسباتُالدينيةُوغيرهاُفيُوجوبُ
التحرزُومنعُاملصابُباملرضُاملعديُ :
 فحينُعلمُالنبي ُملسو هيلع هللا ىلصُوقتُاملبايعةُأنُرجلُمنُوفدُثقيفُكانُمجذوماُ،أرسلُإليهُ
يقو ُ:إناُقدُبايعناكُفارجع[ُ.مسلمُ.]4424
ومعلوم ُأن ُالوقت ُالذي ُيستغرقه ُالرجل ُالواحد ُفي ُالبيعة ُأقل ُبكثير ُمن ُالوقتُ
الذيُيستغرقهُفيُك ٍلُمنُالجمعةُوالجماعةُ .
( )1ولعل هذا بسبب عدم وجود وسائل نقل كما هي اآلن ،فلو كان خروج كورونا في ذاك الزمان
لكان صدق عليه اسم الوباء على نحو الحد الذي عرفوه به.
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 وجاءُفيُموطأُمالكُأنُعمر ُهنع هللا يضرُأمرُامرأةُبهاُجذامُبتركُالطوافُوالجلوسُفيُ
بيتهاُ[.روايةُالشيبانيُ ُ،ُ164وروايةُالليثي.]4441
قا ُابن ُعبد ُالبر ُعن ُالجذام ُُ ":وهو ُعند ُبعض ُالناس ُيُعديُ ،وعند ُجميعهمُ
يُؤني"ُ )1(.
قلتُ :وهذاُاملنعُمنهمُلعلمهمُبأعراضهُباملشاهدةُ،فكيفُبهمُلوُعلمواُبذمكانُ
إلاصابةُبكوروناُمعُخفاءُأعراضه؟! ُ
وال يشكل على هذين الخبرين ،ألاخبارالواردة في مجالستهم للمجذوم ومؤاكلتهم
َ
َ ُّ
معه ،فذلك ت َوكل ِمم ْن ق ِو َي يقينه بأن الضرر سيخطئهم بإذن هللا ،ويعلمون من
أنفسهم صبرهم عليه  -فيما لو أصابهم  -بعون هللا ،كما أنه فعل صادر منهم في
أحوالهم الخاصة في البيوت واملجالس ،ال في ألاماكن العامة كتجمع البيعة والطواف
واملسجد ،وسيأتي مزيد بيان لذلك.
ُ
َ
القياس هاهنا منتف من وجه آخرُ،وهوُأنُ
وبعد ما تقدم أقول أيضا :ثم إن
مساجدنا ُفي ُالعصر ُالحالي ُليست ُكمساجدهمُ ،من ُجهة ُكونها ُمغلقة ُمن ُجميعُ
لاتجاهاتُحتىُالسقفُ،ومنُجهةُفرشُاملسجدُبالسجادُ،فبُنُ َُيةُُمساجدهمُفيُالقديمُ
َ َ
شهاُبالترابُوالحصيرُيختلفُعنُالسجادُ،
كانتُأفضلُحاالُمنُجهةُالتهويةُ،كماُأنُف ُر ُ
ُ
فالترابُأحدُاملطهراتُفيُالشريعةُ،ويسهلُتطهيرهُبالتقليب ُوإلازاحة ُوالتكثيرُونحوهاُ،
ليسُكالس َُّجاداتُوالفرشُ .
َّ ُ
( )1قال ابن القيم في الطب النبوي (ص " : )111الجذام :علة رديئة تحدث من انتشار المرة السوداء
في البدن كله ،فيفسد مزاج األعضاء وهيئتها وشكلها ،وربما فسد في آخره اتصالها حتى تتأكل
األعضاء وتسقط ويسمى داء األسد " .وذكر أقواال في سبب تسميته بداء األسد ثالثا  " :والثالث :أنه
يف ترس من يقربه ،أو يدنو منه بدائه افتراس األسد " قلت :ولعل هذا السبب في تشبيه الفرار منه في
الحديث بفرارك من األسد .قم قال ابن القيم  " :وهذه العلة عند األطباء من العلل المعدية المتوارثة،
ومقارب المجذوم ،وصاحب السل يسقم برائحته ،فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص لكمال شفقته على األمة ،ونصحه لهم
نهاهم عن األسباب التي تعرضهم لوصول العيب والفساد إلى أجسامهم وقلوبهم ،وال ريب أنه قد
يكون في البدن تهيؤ واستعداد كامن لقبول هذا الداء ،وقد تكون الطبيعة سريعة االنفعال قابلة
لالكتساب من أبدان من تجاوره وتخالطه ،فإنها نقالة ،وقد يكون خوفها من ذلك ووهمها من أكبر
أسباب إصابة تلك العلة لها ،فإن الوهم فعال مستول على القوى والطبائع ،وقد تصل رائحة العليل
إلى الصحيح فتسقمه ،وهذا معاين في بعض األمراض ،والرائحة أحد أسباب العدوى ،ومع هذا كله
فال بد من وجود استعداد البدن وقبوله لذلك الداء ".
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منُجهةُ
ٍُ
ُولوُقُدُرُصُحةُالقياسُعلىُالطواعين ُفيُزمنُالصحابة ُرض يُهللاُعنهمُ
ُتركه ُأو ُإعادة ُالنظر ُفي ُشأنهُ
اليومُ ،يستحسن ُ
نظريةُ ،فالفقهُ ُالعمليُ ُالناظرُ ُللواقعُ ُ َُ
ٍُ
بسببُتنازعُاملصادرُالتشريعيةُماُبينُ(القياسُوسدُالذرائعُولاستحسان)ُ ُ،و ُالعتبا ُراتُ
أحوا ُعامة ُالناس ُاليومُ ،من ُجهة ُدرجة ُإيمانهمُ ،ومدى ُألامانة ُفي ُقلوبهم ُالتيُ
ستحملهمُعلى ُالتزامهمُبتطبيقُالقانون ُفضلُعن ُصدقُاتباع ُالتعليماتُوالتوجيهاتُ
من ُالجهات ُالصحية ُوألامنية ُبالحجر ُوعدم ُاملخالطة ُوالتقدم ُللفحص ُعند ُالشكُ
َ
ُواسع ُبين ُأفراد ُمجتمعُ
باإلصابة ُومنع ُالتجو ُ...إلخُ ُ ،وال ُيشكُ ُعاقل ُفي ُوجود ُبو ٍن َ ٍ
َ
ظرُ ُمانعُ ُمنُإجراءُهذاُ
الصحابةُوأفرادُمجتمعناُاملعاصرُ ،وملحظ ُهذاُالبون ُلوحده ُ ُن ُ
القياسُ،ومعلومُأنُالقياسُيُتركُلدليلُأقوىُ .فكمُشهدناُاليومُمنُلئيمُيتعمدُنقلُ
املرض ُبالبصاق ُوالتفلُ ،واللمس ُاملعدي ُلغيرهُ ،والسعا ُاملتعمدُ ،ومنهم ُمن ُقبضتُ
عليهمُالجهاتُألامنيةُوقدموا ُللمحاسبةُ ،فمنُيضمنُعدمُدخو ُمصابُللمسجدُ–ُ
عامداُُ-بُغُيةُإيقاعُالشرُبالناسُونقلُالفير ُوسُلهم؟ ُ
ولقدُكانُالفقهاءُيغيرونُأحكامُاملسائلُالطارئةُبالنظرُإلىُأحوا ُالناسُوقربهمُ
منُإلايمانُوبعدهُ،كماُاستحسنُالحنفيةُاتخانُألابوابُللمساجدُوغلقهاُفيُغيرُوقتُ
الصلةُملاُرأواُفئاتُضعفُإيمانهمُلدرجةُامتدتُفيهاُأيديهمُعلىُاملساجدُسرقةُوعبثاُ،
كماُسيأتيُمنُكلمُالعينيُواملرغينانيُ ُ.
وعلىُنيلُهذهُاملسألةُوهامشهاُأقو ُُ:لقدُشهدناُدوالُتعمدتُإيفادُمنُيحملُ
هذاُالفيروسُ(كورونا)ُمنُمواطنيها ُورعاياها ُلدو ُأخرىُ ،وهوُماُسارعُفيُتفش يُالوباءُ
فيُالكويتُ،فكيفُبأفرادهم؟! ُورصدُكاميراتُاملساجدُُ-بينُفيناتُمختلفةُُ-أهلُحقدُ
ُوبدع ُمغلظة ُتعمدوا ُتنجيسُاملساجدُبالنجاسةُ ُ،وهيُوإنُكانتُحوادثُفردية ُيمكنُ
َّ َ
لهُجرمُوأثرُ،إالُأن ُ ُت َُعمُدُنقلُفير ُوسُكوروناُمماُالُ
ُ
رصدُصاحبهاُلكون ُالنجاسةُشيئا ُ
يمكنُرصدهُبتلكُالسهولةُُ.فقاعدةُسدُالذرائعُوالنظرُللمآالتُولاحتياطُتحتمُهذاُ
َ
ألامرُ،ومُ ُؤنُ ُنةُبقصورُفيُالتساويُبينُالفرعُوألاصلُفيُالقياسُاملذكورُ .
والحقيقة أن القول بأن وقوع الطواعين كانت أشد فتكا من فيروس كوروناُ
بماُالُيقاسُبهاُ..منُجهةُأن ُاملوتُبهُمحققُ ،وأنُنسبةُوفياتُكوروناُالُتبلغُُ%1وهيُ
تعاد ُنسبة ُالناجين ُفي ُبعض ُتلك ُالطواعينُ ،حيث ُكان ُيهلك ُفي ُبعضها ُثلثة ُأرباعُ
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املصابينُ ُ،وأنهُماتُمنُأبناءُأنسُبنُمالك ُهنع هللا يضرُفيُطاعون ُواحدُثلثةُوثمانون ُابنا...إلخُ.
أقو ُ:هذاُكلمُمبنيُعلىُتهورُوتجاوزُ،فذنهُالُيصحُفيُألانهانُأنُيتولىُاملقارنةُبينُ
ُعلمية ُفقيهُ ُشرعيُ ُوال ُغيرهُ ،ما ُلم ُيكن ُمن ُأهلُ
ُطبية
ُناحية
كورونا ُوالطاعون ُمن
ٍ
ٍ
ٍ
التخصصُبعلمُأحياءُالفيروساتُوألامراضُاملعديةُ،هذا من جهةُ .
ومن جهة ثانيةُ،أنُالطاعون ُفيُالقديمُالُيعدوُألارضُالتيُنشأُبهاُمنُبلدةُأوُ
قريةُ ،بينما ُنحن ُنعيش ُاليوم ُفي ُظل ُالعوملة ُ ُوتوسع ُحركة ُالتنقل ُوسرعتها ُما ُيجعلُ
الوباءُأوُالطاعونُينتشرُفيُجميعُأنحاءُالعالمُفيُأيامُمعدودةُ،فلُيصحُمقارنةُالزمانُ
املاض ي ُبالحاليُ ،وإنا ُكان ُهذا ُشأن ُالطاعونُ ،فذن ُالنووي ُفي ُكلمه ُالذي ُسبق ُنقلهُ
ينصُعلىُأنُالوباءُوهوُاملرضُالعامُ،كانُيصيبُجهةُمنُألارضُدون ُباقيُالجهاتُ،
فكوروناُالُهوُللطاعون ُيشبهُ،والُللوباءُفيُاملفهومُالقديمُيدخلُ،بلُهوُصورةُنازلةُ
مستجدةُ،الُمدخلُللقياسُعلىُالقديمُفيهاُ .
َ
أنُقصُ َُرُالنظرُفيُاملقارنةُعلىُالنتيجةُالحتميةُاملتعلقةُباآلجا ُ
ومن جهة ثالثةُ ُ:
َ
(أعني ُنسبة ُاملوت ُفي ُكل ُمنهما) ُُقصُرُ ُمسبب ُلقصورُ ،فذن ُالخطورة ُوالشدة ُكما ُأنهاُ
َ
ُتكُمُنُ ُفي ُعدد ُالوفيات ُبسببهماُ ،تكمن ُأيضا ُبدرجة ُسرعة ُالتفش يُ ،وظهور ُالعلماتُ
وألاعراض ُأوُخفائهاُ،ووسيلةُلانتقا ُمنُتنفسُوهواءُ،أوُعنُطريقُالفمُ،أوُالجماعُ،
أوُملمسةُاملصابُأوُمجالستهُ،أوُملمسةُألاشياءُوألاسطحُاملتنوعةُ،أوُعنُطريقُ
الحقنُالعلجيةُأوُالناقلةُللدمُ،أوُعنُطريقُوخزُالبعوضُ،أوُعنُطريقُالدمُ...إلخُ.
ومعُخطورةُسرعةُتفشيهُ،تزدادُالخطورةُإناُماُعلمناُأنُالطاقةُلاستيعابيةُللجهاتُ
َ
الع ُز ُُ،أوُفيُألادويةُوالعلجاتُ،
ألاسُ َُّرةُوالغُ َُرفُُوأماكنُُ َُ
الصحيةُفيُالبلدُ،سواءُمنُجهةُ ُ
أوُفيُألايديُالعاملةُمنُأطباءُوممرضينُوغيرهمُ،الُتفيُباألعدادُاملتوقعةُلإلصابةُبهُ
فيما ُلو ُأبقي ُعلى ُأماكن ُالتجمعات ُومنها ُاملساجدُ .وقد ُرأينا ُفي ُبلدنا ُالكويت ُتناديُ
العديد ُمن ُالجهات ُاملسؤولة ُبفتح ُباب ُالتطوع ُوانخرط ُاملئات ُفي ُالتنظيم ُوالتطوعُ
ُوباش ُرواُعملهمُلعدمُكفايةُعددُموظفيُتلكُالجهاتُ .
فإن قيل :وفياتُالطاعون ُأكثرُ .قلنا :هذاُحكمُ ُسابقُ ُألوانُ ُوفياتُالكوروناُفيُ
محصلتهُالنهائيةُ–ُنسأ ُُهللاُالسلمةُوالعافيةُُ .-
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ص َُّحت ُالنسبةُفيُأنُوفياتُالطاعون ُهيُألاعلىُ،فهوُأخطرُفيُ
وقلنا أيضاُُ :إنُ ُ َ ُ
نتيجتهُ،ويبقىُكوروناُهوُألاخطرُفيُسرعةُتفشيهُ،وكثرةُطرقُانتقالهُوتعددها ،وخفاءُ
أعراضهُمعُإمكانُإلاصابةُبهُوالنقلُلهُدونُشعورُاملصابُبه! ُ
على أن ُمعدالتُوفياتُالطاعون ُفيُالقديمُلنُتكون ُكمعدالتُوفياتُالطاعونُ
فيُالعصرُالحديثُ،إنُلمُتكنُاملعطياتُالعلميةُوألاجهزةُاملختصةُمتوافرةُبينُيديُ
الصحابةُومنُبعدهمُ،فحتىُتصحُاملقارنةُبينُطاعون ُعمواسُمثلُوفير ُوسُكوروناُ،
فلبدُمنُتقديرُمعد ُوفاةُللطاعون ُناتهُفيماُلوُأصابُالعصرُالحديثُوفقُأجهزتهُ
ومعطياتهُوأدواتهُوأدوائهُ.بعبارةُأخرىُ:ينظرُالتحادُالبيئةُومعطياتهاُ– ُولوُبالتقديرُ
– ُوبدون ُنلكُلنُتصحُاملقارنةُولنُتتسمُبالعد ُ،وألامرُعلىُحدُقو ُاملناطقةُُ:إناُ
كانتُاملقدماتُصحيحةُوالهيئةُصحيحةُ،تكونُالنتيجةُصحيحةُ .
فحين يقول أحد املعترضين  " :املقتض ي ملثل هذا إلاجراء وهو وجود ألاوبئة
والطاعون كان موجودا في عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،وكان في املدينة وباء يصيب كل من دخلها
أول مرة فلم يؤثر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه رخص بتعطيل الجمعة والجماعة بسبب ذلك،
فعلم يقينا بطالن الاحتجاج بهذه الشبهة ".
ُحق لنا أن نرد عليه – بعدما علمنا ما سبق  :-أن وجود ُألاوبئة ُوالطواعينُ
قديماُوقياسُكوروناُعليهاُمنُمثا ُراُالغلطُومسبباتُاللغطُ .
وأماُوباءُاملدينةُالذيُيصيبُكلُمنُدخلهاُأو ُمرةُ،فذنهُلم ُيستمرُبعدُقدومُ
النبي ُملسو هيلع هللا ىلصُمنُهجرتهُوإصابةُجمعُمنُالصحابةُكأبيُبكرُوبل ُوغيرهماُ،فقدُدعاُالنبيُ
ملسو هيلع هللا ىلصُربهُبتصحيحُجوُاملدينةُ،وأعطاهُهللاُسؤلهُ .قالتُأمُاملؤمنينُعائشة ُاهنع هللا يضر«ُ :ملاُقدمُ
رسو ُهللا ُملسو هيلع هللا ىلص ُاملدينةُ،قدمها ُوهيُأوبأُأرضُهللا ُمنُالحمىُ،فأصابُأصحابهُمنهاُبلءُ
وسقمُ ،وصرف ُهللا ُنلك ُعن ُنبيه ُملسو هيلع هللا ىلصُ .قالتُ :فكان ُأبو ُبكرُ ،وعامر ُبنُفهيرةُ،وبل ؛ُ
مولياُأبي ُبكرُفيُبيتُواحدُ،فأصابتهمُالحمىُ،فدخلتُ ُعليهمُأعودهمُ،ونلكُقبلُأنُ
يُضربُعليناُالحجابُ،وبهمُماُالُيعلمهُإالُهللاُمنُشدةُالوعكُُ...إلىُأنُقالتُ:فذكرتُ
لرسو ُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُماُسمعتُمنهمُ،وقلتُ:إنهمُليهذونُُوماُيعقلونُمنُشدةُالحمىُ.فقا ُ"ُ:
اللهمُحببُإليناُاملدينةُكماُحببتُإليناُمكةُأوُأشدُ،وباركُلناُفيُمدهاُ،وصاعهاُ،وانقلُ
وباءهاُإلىُمهيعةُ"ُ».ومهيعةُهيُالجحفةُ .وفيُروايةُُ:وصححهاُ.قا ُهشامُ:وكانُوباؤهاُ
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معروفا ُفي ُالجاهلية .وقا ُ :فكان ُاملولود ُيولد ُبالجحفةُ ،فل ُيبلغ ُالحلم ُحتى ُتصرعهُ
ُ[انظرُ:البدايةُوالنهايةُ)1(ُ.]111-114/1
الحمى.
وبناء على جميع ما تقدم من فروقات بين الطاعون ووباء كوروناُ ،فهل ُترىُ
صحةُزعمُمنُزعمُبأنُوباءُكوروناُليسُنازلةُتحتابُإلىُاجتهادُوفتوىُجديدة؟! ُ
ُوأن ُُ ":الجدة ُنسبيةُ ،فثمة ُمسائل ُليست ُمن ُالنواز ُواملستجدات ُفيُ
ُالسيما َّ ُ
طروئهاُوحدوثهاُ،ولكنهاُتحتابُإلىُإعادةُنظرُوتجديدُبحثُ،وتتطلبُاجتهاداُمعاصراُ
وفق ُما ُاستجد ُفي ُهذه ُألازمنةُ ،فما ُحصل ُمن ُأحوا ُومتغيراتُ ،وسهولة ُفي ُوسائلُ
لاتصا ُوالنقلُ،وماُوسعُهللاُسبحانهُوتعالىُبهُمنُالخيراتُالسيماُفيُعصرناُالراهنُ
الذي ُشهد ُقفزة ُال ُتبلغ ُالعين ُمداها ُفي ُمجاالت ُالحياة ُاملختلفةُ ،وخاصة ُفي ُمجا ُ
الصناعة ُولاختراعُ ،يحتم ُعلى ُأهل ُالشأن ُإعادة ُالنظر ُفي ُكثير ُمن ُألاحكام ُالتي ُكانُ
سبيلهاُلاجتهادُالفكريُمنُالفقهاءُالسابقينُوفقُأعرافهمُومعطياتُعصورهمُالتليدةُ،
املختلفةُتماماُعنُظروفُعصرناُالجديدةُ .ولعلُجانباُكبيراُمنُهذاُالبابُهوُسببُ
تغيير ُإلامام ُالشافعي ُألقواله ُواختياراته ُفي ُمصر ُعما ُكان ُعليه ُفي ُالعراقُ .بل ُيجدُ
الباحثُأنُ َ
أهل ُالعلمُعلىُمدىُعشرينُأوُثلثينُسنةُقدُتغيرتُاجتهاداتهمُفيُمسائلُ
فقهيةُعماُكانتُراجحةُأوُمستقرةُقبلُخمسينُأوُستينُسنةُ،فهذاُالتغيرُبسببُهذهُ
()2
الظروفُوألاحوا ُواملعطيات)ُ.
وثمةُاعتباراتُلوصفُنوعُمنُاملسائلُالقديمةُبالنواز ُُواملستجداتُوإدخالهاُ
فيُهذاُالنوعُمنُالدراساتُبلُحربُ،ونلكُُ (:لتعلقهاُبهاُبشكلُواضحُ ،إنُهيُوإنُكانتُ
ليستُنازلةُجديدةُفيُنشأتهاُوطروئهاُ،إالُأنهاُنازلةُجديدةُفيُصورتهاُوتصورهاُ،أوُفيُ
ظروفها ُوقالبهاُ .كما ُيمكن ُإدخالها ُفي ُالنواز ُواملستجدات ُباعتبار ُآخرُ ،وهو ُأنُ
( )1قلت :ولعل هذه الدعوة هي سبب خراب الجحفة وزوالها ،قال ابن عثيمين :والجحفة قرية قديمة
اجتحفها السيل وجرفها وزالت ،وكذلك أيضا ً حل بها الوباء الذي دعا النبي صلّى هللا عليه وسلّم أن
ينقله هللا من المدينة إلى الجحفة فقال« :اللهم انقل ح َّماها ـ أي ح َّمى المدينة إلى الجحفة» ،ألنها كانت
بالد كفر .ولما خَربت الجحفة وصارت مكانا ً غير مناسب للحجاج ،جعل الناس بدلها رابغاً ،وال
يزال اآلن ميقاتاً ،وهو أبعد منها قليالً عن مكة ،وعلى هذا فمن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة
وزيادة[ .الشرح الممتع ُ .]45-44/7
( )2نقال عن رسالتي للماجستير (مستجدات المشاريع اإلنشائية للمؤسسات الخيرية في الكويت،
دراسة فقهية مقارنة) عام 2115م ،ص.14-11
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الحوادث ُوالوقائع ُالنازلة ُهيُالتي ُلمُيرد ُفيها ُبعينها ُنص ُعن ُالشارع(ُ ،)1فدخل ُبذلكُ
جميعُالنواز ُولوُكانتُقديمةُومستقرةُ،ألنُماُلمُيردُفيهُنصُبعينهُفهوُمحلُاجتهادُ
بعرضه ُعلى ُاملبادئ ُالعامة ُوالقواعد ُالكلية ُبحسب ُاملسالك ُألاصوليةُ ،وكل ُنلك ُالُ
تخرجهُالزمنيةُعنُمسمىُلاجتهادُوالنازلةُ،السيماُوأنُلاجتهادُيتجددُ،وهللاُأعلم)ُ .
وبعد هذا التقرير املوجز ،كيف ال يكون فيروس كورونا وما صاحبه من
تعطيل املساجد نازلة ،وها أنت ترى أنه وباء عالمي استنفر العالم أجمع ،بينما
ألاوبئة السالفة أممية أو محلية؟!
ثانيا :املقارنة بين املساجد وألاسواق :
َ َ
ق َرن كال الفريقين بين ألاسواق واملساجد في حديثهم ،على النحو التالي:
فأما املو افق ،فقد قال أحدهم " :ونحن إذا لم نلتزم له – يعني بقرار إغالق
املساجد  -فإن أصحاب املقاهي سيقولون :ال نلتزم أيضا ،ونعقم املكان .وكذلك يقول
أصحاب املطاعم".
وأما املعترض ،فقال أحدهم ... " :أهواء سياسية جعلت املساجد والصلوات
أهون مفقود في حياة املسلمين اليوم ،حتى تم إغالقها قبل إغالق ألاسواق
التجارية."...
وقال معترض آخر " :ليكن غلق املساجد آخر مرحلة عند حظر التجول ،ألن
املخالطة متحققة في الجمعيات واملجمعات والاجتماعات ألاسرية واملراكز الصحية
والعسكرية وإلاعالمية وألاسواق والبنزين واملطار...إلخ ".
وذكر معترض ثالث أن قياس املساجد على ألاسواق في اعتبارها أسبابا النتشار
الوباء بجامع اجتماع الناس فيها من أفسد القياس ،ألنه يقتض ي التسوية بين

( )1بعينها  :قيد لبيان أنه ليس من شرط النازلة خلوها تماما من نصوص الكتاب والسنة ،فقد يدل
النص الشرعي على حكم النازلة داللة واضحة بعمومه أو مفهومه أو معقوله ،كداللة آية (حرمت
عليكم الميتة) على ميتة الحيوان بالصعق الكهربائي قبل ذبحه ونحره ،وقد يدل النص على وقوع
نازلة من النوازل متضمنا اإلشارة إلى حكمها ،كخالفة أبي بكر .بتصرف من  :الجيزاني ،فقه
النوازل )21/1( ،حاشية رقم .2
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مواضع يحبها هللا ملا فيها من طاعة ويحيطها بالرحمة واملالئكة ،وأخرى يبغضها
الجتماع املعاص ي والشياطين فيها.
قلت ُ:وهذهُوقفاتُيسيرةُمعُكلُقو ُُ :
الوقفة ألاولى ُ :إنُقرن ُالسوق ُباملسجدُفيُالحديثُهوُماُينزعُعنُاملسجدُكلُ
خصيصةُ،ويهونُمنُشأنهُ،علىُحدُقو ُالقائلُُ :
تْ َ ْ
مت ت ت ت ِ *** َع َت ت تتص َ اِت ت تتح ت ت ت ت ص ا َت ت ت ِ َتَت َ ت ت ت
ْْ ْائت ت ت ت َأ َذا َ َ
مت ت ت ت َ
إِ َذا أَنْ ت ت ت َ
لت ت َ ا ِئت ت َ اأ ت ت َ *** وَك ْي ت ت َ ت َ ت ت ْ اأ ت ت ص َا ْيت ت ت ِئ ت ت َ ا َ َ ت ت
وَك ْيت ت َ ت َ ت ت ْ اأََت ت ْ ص أَ ْ
أَََل َ ت ت ت ت ت أَ َْ اأ ْ ت ت ت تتي َ ت ت ت ت ت ِص َِ ت ت ت ت ت ْ ِصِ *** إِذَا اِي هت ََا اأ ْ تي أَئ َ ِ
اأص ت
ْ َ ْ
َْ َ
ْ ْ
متص ئت َ َ
ْ َ

فكيفُتقرن ُأحبُالبقاعُإلىُهللاُبأبغضُالبقاعُإليه؟( )1أمُكيفُتقرن ُمواضعُ
تنز ُالرحماتُوامللئكةُالسيارةُبمواضعُالعصيانُوالفسوق ُإالُماُرحمُهللا؟ ُوياُليتهاُ
قرنت ُلبيان ُفضلُاملساجد ُونم ُالسوقُ ،وإنماُقرنت ُفي ُكلمُبعضهم ُخشيةُاعتراضُ
أهلُالسوقُفيماُلوُمنعواُمنهُعلىُأهلُاملسجدُفيماُلوُسمحُلهم!!! ُ
الوقفة الثانية ُ :ذكر بعض املعترضين أن اشتراك السوق واملسجد في أنهما
مكانان الجتماع الناس الذي هو مظنة انتقال العدوى ،مع ما للمسجد من فضل
ْ
ومكانة عظيمة ،يحتم  -أدبا مع هللا و ِحفظا ملكانة املسجد  -عدم الاستهانة به
بالتسابق إلى إغالقه قبل السوق.
قلت :تختلف وجهة نظر هذا املعترض عن بقية املعترضين في أنه تسامح في
غلق املسجد حالة الاضطرار ،شريطة أن يكون آخرأماكن التجمعات املغلقة.
َ
أنُ
قاصر ُغيرُ ُمُتواز ٍ ُنُ ،إن َُُيفُ ُت ُرضُ ُ َّ ُ
نظر ُ ٍُ
والحقيقة ُأن ُهذا ُالرأي ُال ُيخلو ُمن ُ ٍُ
املسجد ُ ُوالسوق ُمتساويان ُمن ُكل ُوجه ُفي ُعلقتهما ُبفير ُوس ُكورونا ُومصابيهُ ،وهناُ
مكمنُالخطأُومعقلُالغلطُفيُكلمهمُ،فصحيحُأنُاملسجدُوالسوقُيشتركانُفيُكونهماُ
َّ
َ
ُكثيرة ُتجعل ُمُنُ
مكان ُت َجم ٍعُ ُ،والتجمعُهو ُعلة ُاملنع ُفيُكليهماُ،إالُأنهماُيفترقان
ٍ
ُفروقات ٍ
( )1صح بذلك الحديث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ،وقد قال اإلمام العز بن عبدالسالم رحمه هللا في كتابه قواعد
األحكام ( ":)41/1أراد بمحبة المساجد محبة ما يقع فيها من ذكره وتالوة كتابه واالعتكاف
والصلوات ،وأراد ببغض األسواق ما يقع فيها من الغش والخيانة وسوء المعاملة ،مع كون أهلها ال
يأمرون بمعروف وال ينهون عن منكر وال يغضون األبصار عن المحرمات ".
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َمظ َّنة ُفرصة ُانتقا ُالفير ُوس ُفي ُاملسجد َ
ُأكبر ُمنها ُفي ُالسوق ُونحوهُ ،كما ُأنها ُتجعلُ
أسبقية ُإلاغلق ُللمسجد ُعلى ُالسوق َُت َوجها ُصحيحا ُفي ُباطن ُألامر ُُ -وإن َ
ُكان ُظاهرهُ
َّ
َم َح َّل ُتعجب ُواشمئزاز ُ– ُ َّ
ُالُبالت َعطفُ،وإليكُأبرزُلاعتباراتُ
لكن ُألامورُتؤخذُبالتعقل
ٍ
ٍ
الفر ُوقيةُبينهماُ:
[البخاريُُ221
 -1أنُللمسجد ُبدائلُ،فقدُ(جعلتُألارضُكلهاُمسجداُوطهورا) ُكماُقا ُملسو هيلع هللا ىلص ُ
ومسلم ُُ،]144وصلةُالجماعةُفيُقو ُجماهيرُأهلُالعلمُسنةُمؤكدةُفيُحقُألافرادُ،
وفرضُكُفائيُفيُحقُالعمومُ،كماُأنُالجماعةُغيرُمتعينةُفيُاملسجدُ ُ،وسنةُاتخانُ
املصلىُفيُالبيوتُثابتةُوبديلةُمؤقتاُ .وقدُقا ُسلطانُالعلماءُابنُعبدُالسلمُفيُ
القواعد ُ(ُ"ُ:)14/4وأماُفضيلةُاملساجدُفليستُراجعةُإلىُأجرامهاُوالُإلىُأعراضُ
قامتُبأجرامهاُ،وإنماُترجعُفضيلتهاُإلىُمقصودهاُمنُإقامةُالجماعاتُوالجمعاتُ
فيهاُ"ُ.قلتُ:وهذاُاملقصودُيسعُتحصيلهُفيُالبيوتُتحتُهذاُالظرفُلاستثنائيُمعُ
وفور ُأجر ُمن ُكان ُديدنه ُشهود ُاملساجدُ .كما ُتفيدها ُأحاديث ُالنية ُوالتتابع ُعلىُ
العمل.
بينماُالحاجةُإلىُالسوق ُالسيماُفيُالسلعُلاستهلكيةُالدوائيةُوالغذائيةُوالوقوديةُ
َ َ
فُعنُلاحتيابُُإليهاُُُ.
وماُشابههاُالُبدائلُعنهاُ،والُت َُوقُ ُ
ُ
 -0التجمع ُفي ُاملسجد ُتجمع ُمتكررُ ُلذات ُألاشخاص ُغالباُ ،خمس ُمرات ُفي ُاليومُ
والليلةُ،بخلفُالسوقُ،فقدُيكتفيُاملحتابُإليهُبالذهابُلهُمرةُفيُألاسبوعُأوُفيُ
الشهر.
 -3التجمع ُفي ُاملسجد ُيقتض ي ُلالتصاق ُالبدني ُ ُوتقارب ُألانفاس ُبتجاو ٍز ُعن ُاملسافةُ
اللزمة ُلتحاش ي ُإلاصابة ُبالعدوى ُ(متر ُواحد)ُ ،إضافة ُإلى ُاقتضائه ُاقتراب ُالفمُ
والن َُفسُمنُالسجاد ُاملفروشُ،وقدُتقدمُأنُالنفسُوالفمُمنُوسائلُانتقا ُبعضُ
َُّ
امليكروباتُ،وأنُفير ُوسُكوروناُقدُيبقىُحياُفاعلُعلىُألاسطحُوالسجادُوألاقمشةُ
لساعاتُوربماُأيام.
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تعقيم ُاملسجدُأصعب ُمن ُتعقيم ُالسوقُ ،حيثُأنه ُمفروش ُبالسجادُ ،وقد ُتقدمُ
)(1
ش يءُمنُنلك.
قُ .
وهذهُالنقاطُسقتهاُلبيانُبطلنُاملقارنةُبينُاملسجدُوالسو ُ
َْ
ثم يقال بعد ذلك ،ليس الشأن من ُيغلق قبل منُ ،وإنماُالشأنُفيُمناطُاملنعُ

وإلاغلقُ،فحيثُكانُاملناطُهوُانتقا ُالعدوىُبالتجمعُولاحتكاكُ،فينبغيُأنُيغلقُكلُ
ماُفيه ُاجتماعُواحتكاكُ،سواءُكانُمرفقاُدينياُأوُدنيوياُ،يستثنىُمنُنلك ُماُالُبديلُ
عنه ُوال ُانفكاك ُعن ُالحاجة ُلهُ ،كاملستشفيات ُوألاسواق ُلاستهلكية ُومراكز ُألامنُ
ومحطات ُالوقود ُواملطارات ُوألاماكن ُإلاعلمية ُاملوجهة ُللناس ُفي ُهذه ُألازمةُ ،التي ُ–ُ
تساهم ُفيُلزومُالناسُالجلوسُفيُبيوتهمُ ،وإشغالهمُبماُينفعهمُ ،وبثُ
َُ
يفترضُمنهاُُ -أنُ
الطمأنينةُلهمُبماُيعودُعلىُرفعُمعنوياتهمُومناعاتهمُ .
وأما تهويل ألامر بتصوير قرار الغلق على أنه استهانة بمكانة املساجد ُوجعلهُ
أهون ُمفقودُفيُحياةُاملسلمينُ،فلُوهللاُالُيستقيمُهذاُلغةُوشرعاُوعرفا!ُفقدُرأيناُ
َ
القلوب ُتتفطرُ ،والدموع ُتنسابُ ،واملشاعر ُتفيضُ ،على ُغلق ُاملساجدُ ،ولم ُُن َُر ُعشرُ
نلكُتجاهُماُأغلقُمنُمرافقُالدنياُ .
ثم إنهُمن املعلوم من نصوص الشريعة وأسلوب الخطاب العربي أن النهي عن
الش يء ال يقتض ي تعرضا للمنهيُ ،فالنهي ُعن ُفتح ُاملساجد ُمؤقتا ُفي ُهذه ُألازمةُ ،الُ
يقتض يُالتعرضُلحرمتهاُوتهوينُقدرهاُ،وهذاُكماُقا ُابنُتيميةُفيُإلاخنائيةُأوُالردُعلىُ
إلاخنائيُ(صُ"ُ:)494وإناُكانُكذلكُ ،فمعلومُأنهُلوُنهىُعنُزيارةُالقبورُمطلقاُُ -كماُ
نُهي ُعنُنلكُفيُأو ُإلاسلمُ ،وكماُهوُأحدُقولي ُالعلماءُ-؛ُلمُيكنُفيُنلكُمعاداةُألهلُ
القبورُوالُمعاندةُ،فكيفُإناُكانُالنهيُإنماُهوُعنُالسفرُلزيارةُالقبور؟ُوهوُنهيُعامُ
ىُعنُالسفرُإلىُمسجد ُغيرُالثلثةُ،فهلُ
ٍُ
الُيختصُبهُألانبياءُوالصالحونُُ .بلُكماُنه
( )1بحسب تغريدة لوزارة الصحة السعودية  @SaudiMOH937في 2121/1/17م تنفي وجود
دليل علمي قاطع يفيد مدة بقاء فيروس كورونا على األسطح ،حيث ما زالت الدراسات الوبائية
قائمة لفهم نشاط الفيروس بشكل أكبر.
قلت :أحد أشهر هذه الدراسات ،منشورة على هذا الموقع ،إال أن األسطح الخمسة التي أجريت
والفرش
األقمشة
بينها
من
ليس
الدراسة
عليها
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973
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يقو ُعاقلُإنُهذاُمنُبابُلاستهانةُباملساجدُولاستخفافُبهاُ،كالذيُيمنعُمساجدُ
هللاُأنُيذكرُفيهاُاسمه؟ ُبلُنهيُعنُالسفرُإليهاُ-معُأنُإتيانهاُوعمارتهاُبالعباداتُمنُ
َ َ َ
وهذاُبيُنُُ ُملنُُ ُت َُد َُّب َُرهُُ"ُ .
ُ
أفضلُالطاعاتُ،-فليسُفيُنلكُنقصُلقدرهاُ...
قلتُ :واملقصودُأنُمن ُنهىُعنُفتحُاملساجدُألجلُكوروناُ ،حفاظاُعليهاُوعلىُ
روادهاُ،معُأمرهُبرفعُألانانُفيهاُ،لمُيكنُمستخفاُباملسجدُ،وال َُهيناُشأنهُعنده! ُ
ثالثا  :املوازنة بين مقصدي حفظ الدين وحفظ النفس:
قال معترض " :غدت الحياة الدنيا وصالحها بالنسبة لهم أهم من صالح دينه
و إيمانه وآخرته ،كما يقرره إلاسالم ،الذي شرع الجهاد والقتال في سبيل هللا ،و إتالف
ََ ُ ُ ْ َ ى َ َ ُ َ ٌَْ ََ ُ َ
ون د
ادل ُ
ِين
النفوس وألاموال لظهور أحكامه ﴿وقات ِلوهم حَّت ال تكون ف ِتنة ويك
ََ ْ َْ َُ ى ىََ َ َ َ د َ ُْ َ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
ِ دِلِ﴾﴿ومن أظلم مِمن منع مسا ِجد اِلِ أن يذكر فِيها اسمه﴾! وقد أجمع الفقهاء على

أن حفظ الدين هو أول الضروريات الخمس ،ثم يأتي حفظ النفس ،فإقامة أحكام
إلاسالم ولو بالجهاد في سبيل هللا الذي يفض ي لتلف النفوس هو أصل الدين ".
َ
مية ُعلى ُالقارئ ُأو ُجهل ُمنُ
ط ٍُو ُعلى ُإجما ٍ ُ ُ َُيدُ ُ ُعلى ُتع ٍُ
قلت :هذا ُالكلم ُمُنُ ُ
القائلُفيُهذهُالجزئيةُ،وأحلهماُمُرُ!ُفالكلمُمنُحيثُالتنظيرُاملجملُصُدُقُُ،لكنهُمنُ
َ
حيث ُالتنزيل ُعلى ُالواقع ُمختلفُ ،وإال ُفلمانا ُجاءت ُالشريعة ُبمشروعية ُالهُدُ ُنة ُمعُ
َ
حينئذ ُأنُيقو ُُ:الُتقبلواُبالهدنةُ،وقاتل ُواُ
ٍُ
قائل ُ
الكفارُبلُوجوبهاُفيُبعضُألاحايينُ،ألُ ٍ ُ
ُ
علىُالنفسُ،و ُألنُالنفسُ
ُ
الكفارُ ُرغمُضعفكمُوعجزكمُ،بحجةُأنُحفظُالدُينُمقدمُ ُ
تسترخصُألجلُالدين؟!ُوشرحُهذهُاملسائلُالفقهيةُيطو ُ،واللبيبُتكفيهُإلاشارةُ .
قال العالمة ابن عثيمين ُرحمهُهللاُفيُأوائلُكتابُالجهادُمنُالشرحُاملمتعُ"ُ:
والجهادُفرضُكفايةُ،إناُقامُبهُمنُيكفيُسقطُعنُالباقينُ،وصارُفيُحقهمُسنةُ،لكنُ
البدُفيهُمنُشرطُ،وهوُأنُيكون ُعندُاملسلمينُقدرةُوقوةُيستطيعون ُبهاُالقتا ُ،وإالُ
فذن ُإقحام ُأنفسهم ُفي ُالقتا ُإلقاء ُبأنفسهم ُإلى ُالتهلكةُ ،فيسقط ُعنهم ُكسائرُ
َ ى
ات ُقوا ى َ
اِل َما
الواجباتُ ،ألن ُجميع ُالواجبات ُيشترط ُفيها ُالقدرة ُلقوله ُتعالى﴿:ف
ى
َ
ىُ ْ
َ دُ
ْ ْ
اِل َنف ًسا إِال ُو ْس َع َها﴾[البقرةُ .]486:ولذا ُلمُ
اس َت َطعتُ ْم﴾[التغابنُ .]46:وقوله﴿:ال يُكل ِف
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يوجب ُهللا ُسبحانه ُوتعالى ُعلى ُاملسلمينُالقتا ُوهم ُفي ُمكةُ ،ألنهم ُعاجزون ُضعفاءُ،
فلماُهاجرواُإلىُاملدينةُوكونواُالدولةُإلاسلميةُوصارُلهمُشوكةُأمرواُبالقتا ُ"ُ ُ.
وقال الفقهاء كما في الروضُُ"ُ:يجوزُعقدهاُُ-أيُالهدنةُُ-للمصلحةُحيثُجازُ
تأخيرُالجهادُلنحوُضعفُباملسلمين ُ"ُ،ولمُيقولواُ:حفظُالدينُهاهناُأولىُ،فليقاتلواُ
ولوُهلكوا!ُفتأملُ .
وكلناُيعلمُماُحصلُفيُصلحُالحديبيةُمماُيقتض يُقلبُقاعدةُاملستد ُ،ففيُ
بنوده ُما ُيد ُصراحة ُعلى ُتقديم ُحفظ ُالنفس ُعلى ُحفظ ُالدينُ ،حتى ُقا ُالعز ُبنُ
عبدالسلمُفيُالقواعدُ(ُ"ُ:)84/4فذنُقيلُ:لمُالتزمُفيُصلحُالحديبيةُإدخا ُالضيمُعلىُ
املسلمين ُوإعطاء ُالدنية ُفي ُالدين؟ ُقلناُ :التزم ُنلك ُدفعا ُملفاسد ُعظيمة ُوهي ُقتلُ
املؤمنينُواملؤمناتُالذينُكانواُبمكةُالُيعرفهمُأهلُالحديبيةُوفيُقتلهمُمعرةُعظيمةُ
علىُاملؤمنينُ،فاقتضتُاملصلحةُإيقاعُالصلحُعلىُأنُيردُإلىُالكفارُمنُجاءُمنهمُإلىُ
املؤمنينُونلكُأهون ُمنُقتلُاملؤمنينُالخاملينُ،معُأنُهللاُعزُوجلُعلم ُأنُفيُتأخيرُ
القتا ُمصلحةُعظيمةُوهيُإسلمُجماعةُمنُالكافرينُوكذلكُقا ِِ ﴿ُ:لُ ْدخ َِل ى ُ
اِل ِيف
َر ْ َ
اء﴾ ُأيُفيُملتهُالتيُهيُأفضلُرحمتهُوكذلكُقا ﴿ُ:ل َ ْو تَ َز ىيلُوا لَ َع ىذبْنَا ىاّلِ َ
ْحتِهِ َم ْن ي َ َش ُ
ين
َ
ك َف ُروا﴾ ُأي ُلو ُتفرق ُبين ُاملؤمنين ُوالكافرين ُوتميز ُبعضهم ُمن ُبعض ُلعذبنا ُالذينُ

كفرواُبالقتلُوالسبيُمنهمُعذاباُأليماُ"ُ .
قلتُ :وكفىُبهذينُالنقلين ُداللةُعلىُغيرهماُ،مما يرجح أن املصير إلى املوازنة
بجار على وفق
بين املقاصد وتحديدا (مقصدي حفظ النفس وحفظ الدين) ليس ٍ
قاعدة واحدة ال مناص منها ،بحيث يقدم حفظ الدين على حفظ النفس ،بل تتغالب
ُ َ
الكفتان – بعد طول عراك  -بحسب املرجحات وقرائن ألاحوال واعتبارات أخر َينظر
فيها املجتهدون غير املتحيزين وال املعبئين للنفوس الشاحنين لها !!! ُوهذا ُألامر ُمنُ
ألاهميةُبمكانُ،والُتجدُمنُكتبُفيُاملقاصدُقدُتعرضُلهُصراحةُ،وماُأحسنُماُكتبهُ
أحدهم ُفي ُمصنفه ُألاصولي ُفقا َُّ ُ "ُ :
والتحقيق َّ
ُترتيب َّ
َ
ُالضرورَّيات َ
ُليس ُله ُقانونُ
ُأن
َ
َ
واضحُي َّ
عو ُعليه َ
هاُضمنُأصو ُ
ُ،وهيُكماُأشرتُتتفاوتُباعتبا َراتُ،فلذاُالُيندربُترتيب
َ
َّ َّ
ُ،وإنماُالترتيبُصحيحُفيُترتيبُاملصالحُمنُحيثُالجملةُُ"ُ .
املقاصد
*** ُ
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امللحظ الثاني :
حول ذكرالفقهاء للطاعو ِن وألاوبئة في أعذارالتخلف عن الجمع والجماعات
ذكر بعض املعترضين كالما مفاده أن أسباب التخلف عن صالة الجمعة
والجماعة معروفة مبسوطة في دواوين الفقه ومصنفاته ،ولم يذكر الفقهاء ألاو ائل
وألاواخر من بينها الطواعين وألاوبئة ،فالقول بالتخلف عنها فضال عن قيام الدولة
بتعطيل الجمع والجماعات وإلالزام بذلك قول جريء مبتدع ال سلف له وال إمام!
قلت :وفي ُهذا ُوقفة ُواحدة ُمطولة ُلكنها ُمن ُألاهمية ُبمكانُ ،وهي ُعلى ُالنحوُ
التاليُ :
إنُماُيميزُفقيها ُعنُفقيهُ،سعةُإحاطتهُبقيودُاملسائلُالفقهيةُ،وعللُألاحكامُ
الشرعيةُ ،والقدرة ُعلى ُاستنباط ُحكم ُولو ُلم ُينص ُعليه ُأحد ُمن ُقبلُ ،متى ُما ُكانُ
لاستنباطُمبنياُعلىُجمعُبينُفلسفةُتشريعُجملةُمنُألاحكامُاملنصوصةُاملعروفةُ.وماُ
وباء ُكورونا ُإال ُمن ُهذاُالقبيلُ ،فلقد ُاجتمع ُفيُهذا ُالوباءُوالبلءُعللُغالب ُألاعذارُ
الفرديةُللتخلفُعنُصلةُالجمعةُوالجماعةُ،فمنُنلكُُ :
 -1املرضُ :وقد ُنص ُالفقهاء ُعلى ُأن ُاملعذور ُفي ُاملرض ُثلثةُ :املريض ُنفسهُ،
َ ى
ات ُقوا ى َ
اِل َما
وممرضهُ،ومنُيخش ىُعلىُنفسهُمنُاملرضُبذهابهُ.لقوله ُتعالى﴿ :ف
ْ
اس َت َط ْعتُم﴾[التغابن .]61 :وقد ُكان ُبل ُهنع هللا يضر ُيؤنن ُثم ُيأتي ُالنبي ُملسو هيلع هللا ىلص ُوهو ُمريضُ
فيقو ُُ :مروا ُأبا ُبكر ُفليصل ُبالناسُ .ونقل ُابن ُاملنذر ُإلاجماع ُعلى ُنلك ُفيُ
الجملةُ،وإالُفذنُللمرضُتفاصيلُوأحوا ُتختلفُمنُمذهبُفقهيُآلخرُ.وقدُ
نصُبعضهمُعلىُألامراضُاملعديةُكالجذام ُوالجربُ .ونهبُبعضهمُإلىُالتفريقُ
بينُالجمعةُوالجماعةُ،فقا ُ(ُ:يمنعُاملجذومُمنُاملسجدُوالُيمنعُمنُالجمعةُ
والُيمنعُمنُغيرهاُقالهُمطرفُوابنُاملاجشونُ) املنتقىُللباجي ُُ .]466/4لكنُالُيغبُعنُ
نهنك ُأن ُهذا ُالتفريق ُفي ُحق ُالجذامُ ،والجذام ُمنه ُما ُيعديُ ،ومنه ُما ُيؤنيُ
برائحتهُ ،فقد ُقيلُ "ُ :وليس ُالجذمى ُكلهم ُسواءُ ،وال ُالعدوى ُحاصلة ُمنُ
[
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جميعهمُ ،بل ُمنهم ُمن ُال ُتضر ُمخالطتهُ ،وال ُتعديُ ،وهو ُمن ُأصابه ُمن ُنلكُ
ش يءُيسيرُ،ثمُوقفُواستمرُعلىُحالهُ،ولمُيعدُبقيةُجسمهُ،فهوُأنُالُيعديُ
غيرهُأولىُوأحرىُ ُ"[ُ .زاد ُاملعاد ُفي ُهدي ُخير ُالعباد ُُ ]410/1قلتُ:وكوروناُأخطرُمنهُملاُسبقُ
تفصيلهُ ُ.
دواعي التشويش الذهني وعوارض الانشغال املذهبة للخشوع :كمدافعةُ
ألاخبثينُوحضورُالطعامُمعُالحاجة ُإليهُ.ودليلهماُقوله ُملسو هيلع هللا ىلصُ(:الُصلةُبحضرةُ
طعام ُوال ُوهو ُيدافعه ُألاخبثان)[مسلم ُُ .]160وألامر ُكما ُكان ُقا ُابن ُعباس ُفيُ
[سننُ
محضر ُأبي ُهريرة ُرض ي ُهللا ُعنهم(:ال ُنقوم ُإلى ُالصلة ُوفي ُأنفسنا ُش يء)
ي
الترمذيُ118/4وشرحُالسنةُللبغو ُُ .]216/2
ألاذى ُ :كالتأني ُبنزو ُاملطر ُالشديد ُوالريح ُالشديدة ُوالوحل ُأي ُالطين ُفيُ
الطرقاتُ.ومنُنلكُالتأنيُمنُرائحةُالثومُوالبصلُ.ودليلُنلكُأمرُالنبيُصلىُ
[البخاري ُُ624
هللا ُعليه ُ ُوسلم ُللمؤنن ُأن ُيقو ُفي ُتلك ُالحالة ُ(:صلوا ُفي ُرحالكم)
ومسلمُ ُ]694وفيُحديثُآخر(ُ:صلواُفيُبيوتكم)[مسلمُ .]699وقوله ُملسو هيلع هللا ىلصُ(:منُأكلُثوماُأوُ
ي
بصلُفليعتزلناُ،أوُليعتز ُمسجدناُ،وليقعدُفيُبيته)[البخار ُُ 4219ومسلمُُ ]161ونكرُفيُ
ُ:الكراثُ،وهوُالبقلُ .
أحاديثُأخرى ُ
وفي ُحكم ُنلك ُمن ُيعاني ُمن ُبخر ُالفمُ ،وقيس ُعلى ُمنع ُآكلُ ُالثومُ ُوالبصلُ؛ُ
ب ُالدخان ُاملسرفُ ،ما ُلم ُتز ُالرائحة ُبطبخ ُأو ُمضغ ُعلكة ُأو ُأعوادُ
شار َ ُ
بقدونسُونحوهاُ .
ومنُنلكُالبردُالشديدُ،وألحقُالفقهاءُبهُالحرُالشديدُ ،قا ُالنووي(ُ :وشدةُ
الحرُعذرُفيُالظهر)ُ .وقا ُابنُقاسمُ(وحرُملشقة ُالحركةُفيهاُإناُكانُخارجاُ
عماُألفوه).
الخوفُ:وألاصلُفيُنلكُحديثُابنُعباسُامهنع هللا يضرُأنُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصُقا (ُ:منُسمعُالنداءُ
فلمُيجبهُفلُصلةُلهُإالُمنُعذرُ.قالواُ:ياُرسو ُهللاُ،وماُالعذر؟ُقا ُ:خوفُأوُ
مرض)ُ.وقدُنكرُالفقهاءُصوراُالُحصرُلهاُلذلكُكخوفُالسرقةُأوُضياعُمالهُ،
أوُوقوعُضررُفيهُكخبزُالخبازُفيُالفرنُ،أوُخوفُفواتُسلعُقادمةُ،أوُحيوانُ
مفترسُفيُالطرقُ،أوُقطاعُطرقُ،أوُشوكُأوُزجابُ،أوُقصفُأوُخطفُ،أوُ
سلطانُظالمُ،أوُخوفُفواتُرفقةُسفرُالُيمكنُتأجيلهُ،أوُخوفُضياعُميتُ،
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أو ُخوف ُضياع ُمريض ُبترك ُتمريضه ُكما ُيقو ُابن ُحزمُ ،ويعلل ُالشيرازيُ
الشافعي ُنلك ُبأن ُ(حفظ آلادمي أفضل من حفظ الجماعة)ُ ،أو ُبتعبيرُ
العمراني ُاليمانيُ :ألن ُ(سبب حفظ آلادمي آكد من ُحرمة الجماعة)ُ ،ودليلُ
َ ُُْ َ
ُ ْ َ
ْ
بعضُنلكُ:نهيه ُملسو هيلع هللا ىلصُعن ُإضاعةُاملا ُ،وقو ُهللاُتعالىَُ {:وال تلقوا بِأيدِيكم إَِل
ُ َ

ى
اتل ْهلكةِ}[البقرةُ .]491ُ:معُقولهُملسو هيلع هللا ىلصُ(:الُضررُوالُضرار)ُ.وقدُاستوفىُابنُقدامةُفيُ
(املُغُني)ُأحوا ُالخوفُعلىُالنفسُواملا ُوألاهلُاملبيحُلتركُالجماعة.
كعملُاملسعفينُواملنقذينُواملمرضينُوألاطباءُ
ُ
 -3الاشتغال بعمل ضروري يفوتُ :
في ُالعمليات ُوالحوادث ُوحرس ُالحدود ُوموظفي ُأبراب ُالطيران ُولاشتغا ُ
باملحتضرُلتلقينهُونحوهاُ.ولعلُمنُهذاُالبابُحديثُابنُعمر ُامهنع هللا يضرُُ -فيُصحيحُ
البخاري ُُ -أنهُنكرُلهُأنُسعيدُبنُزيدُمرضُفيُيومُجمعةُ ،فركبُإليهُبعدُأنُ
تعالىُالنهارُواقتربتُالجمعةُوتركُالجمعة.
 -1ألاحداث الكونية املهلكةُ:كالزالز ُوالبراكينُوالفيضانات.
 -2إلاعاقات عن السعي وإلاتيانُ :ومن ُنلك ُالسمن ُاملفرطُ :كما ُجاء ُفي ُصحيحُ
البخاريُ[ُ ]640أنُرجلُمنُألانصارُقا ُللنبيُملسو هيلع هللا ىلصُُ:إنيُال ُأستطيعُالصلةُمعكُُ-
وكانُرجلُضخما[ُ-أيُسميناُ]ُ.وفيُهذاُالوصفُإشارةُإلىُعلةُتخلفهُ،وقدُعدهُ
ابنُحبانُمنُألاعذارُاملرخصةُفيُالتأخرُعنُالجماعة.
ُ
مسجد مع أحوال الوباء العالمي
والشك أن أداء الصالة في جماعة داخل
ٍ
فيروس كورونا؛ قد اجتمع فيه علل املرض ،والخوف ،وألاذى ،والتشويش الذهني
والنفس ي ،وإذا ما فرض حظر التجول كان السعي إليها متعذرا كحال من عوقته
ضخامته.
وصحيح أن كل مفردة من هذه املفردات بمثابة عذر شخص ي فردي يدل على
جواز التخلف ،ولذا كان من الاستدالل بمفردة منها مثار غلط ومسبب لغط ،ألنه ال
يسعف املستدل بها على إلالزام بإغالق املساجد ،إال أن الاستدالل يبغي أن يوجه
الجتماع مجموعة عللها في نازلتنا الحالية ،وال شك أن اجتماع علل تشريعها في حدث
واحد؛ يرقى بمجموعها ألن تشكل عذرا عاما جماعيا ،يبيح -وقد يوجب -التخلف عن
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الجمعة والجماعة ،ويجيز -وقد يوجب -إغالق املساجد وتعطيل الجماعات مؤقتا بال
فرق بين جمعة وجماعةُ ،قا ُالبغويُ ُفيُشرحُالسنةُ((:)212/2وكل عذر جاز به ترك
الجماعة ،جازبه ترك الجمعة)ُ ُ.
َ
وإناُكانُمنُت َق َّد َم ُمنُالفقهاءُلمُينص ُعلىُأنُالطاعون ُوالوباءُعذرُللتخلفُ
َ
كما ُيزعم ُاملعترضُ ،فذاك ُأوال ُبحاجة ُالستقراء ُتامُ ،وال ُأخا ُأحدا ُاستطاع ُإتمامُ
استقرائهُُفيُهذهُألايامُالوجيزةُ .
ثانيا – ُوعلىُفرضُعدمُتنصيصهمُ:ُ -فذلكُالُيعنيُاملنعُمنُإدراجه ُفيُألاعذارُ
السيماُ،بعدُإمكانُالعلمُالحديثُالوق ُوفُعلىُماُلمُيعلمهُألاوائلُعنهاُ.وقدُعلمتُمنُ
خل ُعرض يُلبعضُألاعذارُالسالفةُ،إجر َاءُالفقهاءُالقياسُعلىُماُثبتُبالنصُ .
الجتماعُعللُألاعذارُمنُخوفُومرضُوأنىُ...إلخُ .
ُ
وثالثاُ:
ورابعاُ :قدُعلمتُفيماُتقدمُأنُالنبي ُملسو هيلع هللا ىلصُألزمُمجذوماُفيُالتخلفُعنُالبيعةُ
الحقيقيةُ،وعد ُعنهاُبالبيعةُاملعنويةُ(ارجعُفقدُبايعناك)ُ.وعمرُأخربُاملرأةُاملجذومةُ
منُصحنُاملطافُوقطعُطوافهاُوألزمهاُالخروبُعنُاملسجدُ ُُُ.
وخامساُ :قياسا ُعلى ُإلحاق ُالفقهاء ُألاوبئة ُوالطاعون ُباملرض ُاملخوف ُفيُ
تصرفاتُإلانسانُ،كماُجاءُفيُحاشيةُالشبراملس يُعلىُنهايةُاملحتابُللرمليُ(ُ:)444/41
َ
َّ
َ
َ َََ َ َ
َ
صرف َّ
اُف َت َ
ُالناسُكلهمُفيه َُمحُسوبُ
( َو َيل َحقُباملخوفُأش َياءُكال َو َباء َُوالطاعونُُ:أيُزمنهم
منُالثلثُ)ُ ُ.
سادساُ :فذن ُأصل ُباب ُألاعذار ُفي ُالتخلف ُعن ُالجمع ُوالجماعات؛ ُمبني ُعلىُ
قاعدةُالشريعةُالعامةُ(منعُالحرب)ُ،وهو ُوإنُكانُعاماُفيُكافةُمناحيُالحياةُوشؤونهاُ
ََ َ ََ ََْ ُ
ك ْم يف د
ِين م ِْن َح َرج ُ}ُ.وماُ
ادل
إالُأنهُفيُقضاياُالدينُآكدُ،لقولهُتعالىُ {:وما جعل علي
ِ
ِ
أجملُماُقالهُالعلمةُابنُعثيمينُرحمهُهللاُفيُهذاُالسياقُأثناءُشرحهُملتنُالزادُ"ُ:هذاُ
َ
الفصل َُع َق َدهُاملؤلفُلبيانُألاعذار ُالتيُتسقطُالجمعة ُوالجماعةُ،وهوُمبني ُعلىُقولهُ
ُ ُ ىُ ُ ُ ُْ ْ َ َ َ
ََ َ ََ َ َْ ُ
ك ْم يف د
ِين م ِْن َح َرج}[الحجُ ]48ُ:وقوله{ُ:يرِيد اِل بِكم اليْس وال
ادل
تعالى{ُ:وما جعل علي
ِ
ِ
َ
ُالتيسيرُ،والُش َّك َّ
ُ ُ ُ
ك ُم ال ْ ُع ْ َ
ُأنُ
ْس}[البقرةُ.]481ُ:ومنُالقواعدُاملشهورةُ:املشقةُتجلب
يرِيد ب ِ
َ
َّ َ
هاُفرض َ
ُعين؛ُلقولهُتعالى{:يَا
الجمعة ُأوكدُبكثيرُمنُالجماعةُ ،إلجماع ُاملسلمينُعلىُأن
َ ُّ َ ى َ َ ُ َ ُ َ ى َ ِ ْ َ ْ ِ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ى
اِلِ} ُ[الجمعةُ .]9ُ :أماُ
أيها اّلِين آمنوا إِذا نودِي ل ِلصالة مِن يوم اْلمعةِ فاسعوا إَِل ذِك ِر
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َ
الجماعة َّ
َّ
ُالر َ
ُفذن َ
ُفيهاُ،وأنُالق ُو َ َّ
اجح َُّأنهاُفرض َُعينُ،لكنُآكديتهاُليستُ
هُس َب َقُالخلف
ُ[الشرحُ
َّ
عةُ،ومعُنلكُتسقطُهاتانُالصلتانُللعذرُ.وألاعذارُأنواع."...
كآكديةُصلةُالجم
املمتعُُ .]209ُ/1
وحين ُعلل ُابن ُعباس ُجمع ُالنبي ُملسو هيلع هللا ىلص ُُ -يوما ُما ُُ -بين ُصلتي ُالظهر ُوالعصرُ
باملدينة ُفي ُغير ُخوف ُوال ُسفر ُقا (ُ :أراد ُأن ُال ُيحرب ُأحدا ُمن ُأمته) .رواه مسلم .وفيُ
الصحيحين«ُ:أنُعبدُهللاُبنُعباسُقا ُمل ُؤننهُفيُيومُمطيرُ:إناُقلتُ:أشهدُأنُدمحماُ
رسو ُهللاُ،فلُتقلُحيُعلىُالصلةُ،قلُ:صلواُفيُبيوتكمُ،فكأنُالناسُاستنكرواُ،قا ُ:
فعلهُمنُهوُخيرُمنيُ،إنُالجمعةُعزمةُ،وإنيُكرهتُأنُأحرجكمُ،فتمشون ُفيُالطينُ
والدحض»ُ .
قلتُ :وأي ُحرب ُوضيق ُعلى ُاملصلين ُحين ُيأتي ُسليمهم ُللمسجد ُفيعدى ُمنُ
ممرضهمُالذيُلمُتظهرُعليهُآثارُكورونا!!ُيكفيُفيُتقديرُخطرُهذاُالوباءُغلبةُالظنُ
والشواهدُاملتعددةُ ُ،كارتفاعُنسبةُاملصابينُبينُمنُلمُيمنعُالتجمعاتُ ُ.
سابعاُ :أنُمنُحكمةُتشريعُبعضُأعذارُالتخلفُعنُالصلةُ:قطعُالتشويشُ
ََ
َْ
العبادة،
س
ف
ن
في
ل
ل
كماُفيُالصلةُبحضورُطعامُأوُصلةُالحاقن ُوالحاقبُ،وهذاُ" خ
ِ
ِ
َ
ُ
َوت ْر ُك الجماعة َخ َلل في ْ
الة ،واملحافظة
للص
واجبة
الجماعة
ألن
العبادة،
عن
خارج
ر
أم
ِ
ِ
ٍ َ ٍ
ُ
على ما يتعل ُق بذات العبادة أولى من املحافظة على ما يتعلق ْ
خارج عنهاُ ،فلهذاُ
ر
بأم
ِ
ِ
ِ
ٍ ٍ
َ
َّ
نُحضور
ُبطمأنينةُوحضور
ُالجماعة ُأوُ
ُقلب ُأولىُم
نقو ُ:املحافظة ُعلىُأداءُ ُالصلة
ٍ
الجمعة"[الشرحُاملمتعُُ .]244/1
ومماُقاله ُأيضاُرحمهُهللاُُ"ُ:مراعاةُالفضيلةُالتيُتتعلقُبذاتُالعبادةُأولىُمنُ
مراعاةُالفضيلةُالتيُتتعلقُبزمانُالعبادةُ.قا ُأهلُالعلمُُ:وكذلكُماُيتعلقُبمكانهاُ،إناُ
تعارضت ُفضيلةُتتعلقُباملكانُوفضيلةُتتعلقُبحضورُالقلبُفاألولىُاملحافظةُعلىُماُ
يتعلقُبذاتُالعبادةُ"[ُ.فتحُنيُالجل ُوإلاكرامُصُُ .]190
ولم ُيجمد ُالفقهاء ُعلى ُألاعذار ُاملنصوصة ُعند ُالفقهاء ُألاوائلُ ،بل ُما ُزالواُ
يقيسون ُعليها ُغيرها ُمتى ُما ُاشتركا ُفي ُالعلةُ ،قا ُالشيخ ُابن ُعثيمين ُعن ُعذر ُتركُ
الجماعةُبحضرةُالطعامُ،وهوُعذرُمنصوصُعليهُُ":يقاسُعلىُالطعامُإناُحضرُكلُ
ماُيشتغلُبهُالقلبُ،والقياسُحينئذُصحيحُ،قياسُمماثلُأوُقياسُمساواةُ،وعلىُهذاُ
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فذناُكانُإلانسانُليسُعليهُإالُثيابُقليلةُواشتدُعليهُالبردُُ...وكذلكُلوُكانُحرُمزعجُ
يحتابُإلىُأنُيغتسلُحتىُينشطُيزو ُعنهُالحرُ،فنقو ُكذلكُيعذرُ،فنأخذهُقاعدةُ
عامة(:كلُمشغ ٍل ُعنُحضورُالقلبُفيُالصلة؛ُفذنهُيبدأُبهُقبلُالصلةُماُلمُيخشُ
خروبُالوقت)[فتحُنيُالجل ُوإلاكرامُصُ .]144-146
فبانُبهذاُالعرضُأنُقرارُإلالزامُبالصلةُفيُالبيوتُ–ُفيُهذهُألازمةُ–ُهوُألاكثرُ
انسجاماُمعُمقاصدُالشريعةُوروحُالفقهُوحكمةُالتشريعُفيُنظرُكبارُالعلماء! ُ
ُ
*** ُ
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امللحظ الثالث:

ََ ْ َْ َُ ى ْ َََ َ َ َ ى َْ ُْ َ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
حول قوله تعالى{:ومن أظلم مِمن منع مسا ِجد اِلِ أن يذكر فِيها اسمه}.

وحول كون املساجد سببا لرفع املناعة وموضعا لتنزل الرحمات فلماذا تغلق؟!
وهل قوة التوكل تجيزتقحم املهالك واملؤذيات؟
ََ ْ َْ َُ ى ْ َََ َ َ َ ى َْ ُْ َ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
أوال  :حول قوله تعالى{:ومن أظلم مِمن منع مسا ِجد اِل ِ أن يذكر فِيها اسمه}:

استدل بعض املانعين على قولهم بحرمة إغالق املساجد بسبب وباء كورونا
ََ ْ َْ َُ ى ْ َََ َ َ َ ى
َ
ِيها ْ
اِل ِ أ َ ْن ي ُ ْذ َك َر ف َ
اس ُم ُه َو َس ََع ِيف خ َراب ِ َها
جد
بقوله تعالى{:ومن أظلم مِمن منع مسا ِ
ُ َ َ َ َ َ َُ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َ
وها إ ىال َخائف َ
ني ل َ ُه ْم يف ُّ
ي َول َ ُه ْم يف ْاْلخ َِرة ِ َع َذ ٌ
ادلنْيَا خ ِْز ٌ
اب
أولئِك ما َكن لهم أن يدخل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َع ِظ ٌ
يم [}114اأَ ة].

وقال أحد املعترضين :إغالق املساجد أمر كبير كما قال سبحانه وتعالى -وذكر
آلاية.-
وقال معترض آخر :آلاية وإن وردت فيمن قصد كره ذكر هللا فيها ،إال أن
العلماء أدخلوا فيها منع صالة الجماعة ،وكذا منع النساء من املساجد.
وقال ثالث :الخالف املعتبر بين أهل الفتوى هو ما لم يعارض نصا أو إجماعا
قطعيا ،وإغالق املساجد بشكل عام ومنع املصلين منها وقت أداء الفريضة محرم
بنص الكتاب – وذكرآلاية!-
قلتُ:هذاُالتواردُعلىُلاستدال ُباآليةُعلىُمسألتناُفيُغايةُالتهافتُ،وبط ُلنهُفيُ
غايةُالوضوحُ،وإيضاحُنلكُعلىُالنحوُالتاليُُ :
إن ُمنع ُصلة ُالجماعة ُاملذمومُ ،الذي ُأدخله ُالعلماء ُفي ُهذه ُآلايةُ ،هو ُاملنعُ
املقترنُبهُكرهُنكرُهللاُ،ولوُكانُألامرُعلىُإطلقه؛ُلكانُهدمُوحرق ُمالكُبنُالدخشمُ
ومعنُبنُعديُأو ُأخاهُعامرُبنُعديُ–ملسجدُضرارُبأمرُالنبي ُملسو هيلع هللا ىلص؛ُداخلُفيُآلاية!!ُ
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فمنُيجرئ ُأنُيقو ُعنُهدمُمسجدُضرارُإنهُمنع ُوتعطيلُمحرمُآثم!ُإالُمنُسفهُ
نفسه! ُ
ولو ُقُدُر ُمثل ُأن ُنجاسة ُما ُعمت ُأرجاء ُاملسجد ُبفعل ُفاعلُ ،أو ُزرعت ُفيهُ
َ
الصلةُفيهُُ
ُ
آيلُللسقوطُ،فمنعُوليُألامرُُ
َُ
مفخخاتُ ُومتفجراتُ،أوُأصبحُبنيانُاملسجدُ
َ
َّ
ط َُّهرُُمنُالنجاسةُ،أوُتُ َُف ُككُُألغامهُ،أوُي َر َُّممُأوُيه َدمُويعادُبنا ُؤهُ،فذنُهذاُ
مؤقتاُ،ريثماُيُ ُ
داخلُفيُآلايةُ ُوفيماُنكرهُالعلماءُفيهاُ .
آثمُ ٍ ُ
ليسُبُ َُمنُ ٍ ُعُ ٍ ُ
ولوُقدرُ– ُبلُهوُحاصلُ– ُأنُمسجداُفيُقريةُهجرهاُأهلهاُلظروفُمناخيةُ
وعواملُطبيعيةُ،فقامواُبغلقهُ– ُوفيُهذاُمنعُللستفادةُمنهُ– ُحتىُالُتفسدهُالبهائمُ
بالدخو ُوأصحاب ُالجرائم ُباألغراض ُالخبيثةُ ،لم ُيكن ُفي ُإغلقهم ُومنهم ُالضمنيُ
مؤاخذةُشرعيةُوالُجريرةُفقهيةُوالُيدخلونُفيُاملنعُاملذكورُفيُآلايةُُ.فالعجبُمنُإيرادُ
هذهُآلايةُفيُهذهُاملسألة! ُ
وال فرق هنا بين ُاملسجد ُواملسجدين ُومساجد ُالبلدُ ،وإنما ُتصويب ُالفكرُ
وتسديدُالنظرُنحوُالعلةُأوُاملصلحةُ .
و أيضا ،لو كان الاستدالل باآلية على ظاهرها ُبحيثُيقا ُُ:كل َُمن ٍع ُللصلةُأوُ
للمصلي ُفهو ُداخل ُفي ُنم ُآلاية ُووعيدهاُ ،لكان ُإمام ُدار ُالهجرة ُمخطئا ُفي ُإخراجهُ
السائل ُاملبتدع ُمن ُاملسجدُ ،كما ُقا ُالشيخ ُابن ُعثيمين ُرحمه ُهللا ُفي ُشرح ُألاربعينُ
النوويةُ(ُ"ُ:ُ)44ُ/2ثمُقا ُإلامامُمالكُُ-رحمهُهللا(ُ:ُ-ماُأراك)ُأيُماُأظنكُ(إالُمبتدعا)ُ
تريدُأنُتفسدُعلىُالناسُدينهمُ،ثمُأمرُبهُفأخربُمنُاملسجدُ،أيُمسجدُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصُ،ولمُ
َ َ َ
ُ{و َمن ُأظلم ُم َّمن َُم َن َعُ
يقلُ :وهللا ُال ُأستطيع ُإخراجهُ ،أخش ى ُأن ُأدخل ُفي ُقوله ُتعالى:
َّ َ
َ
َم َساج َدَُّللاُأنُيذك َرُف َيهاُاسمه}ُألنيُأمنعُهذاُمنُدخو ُاملسجدُ،ألنهُلمُيدخلُليذكرُ
فيه ُاسم ُهللاُ ،بل ُدخل ُليفسد ُعباد ُهللاُ ،ومثلُهذا ُيمنعُ .فذنا ُكان ُالذي ُيأكل ُالثومُ
والبصلُيمنعُمنُدخو ُاملسجدُ،فكيفُبمنُيفسدُعلىُالناسُأديانهمُ،أفلُيكونُأحقُ
باملنع؟ُبلىُوهللاُ،ولكنُكثيراُمنُالناسُغافلونُ"ُ .
َْ
َ
اعلم بأن ُهذهُآلايةُنزلتُفيُاملشركينُ،قيلُبأنهمُطائفةُمنُالرومُغ َزواُبنيُ
ثم
[انظرُ:العجابُفيُبيانُألاسباب ُالبنُحجرُ
إسرائيل ُوخربواُبيتُاملقدسُ.وقيلُ:نزلتُفيُمشركيُمكة.
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ُ .]219/4فذن ُقيلُ :لاستدال ُبها ُعلى ُالفعل ُالصادر ُمن ُاملسلمُتصححهُقاعدة ُ(العبرةُ
بعمومُاللفظُالُبخصوصُالسبب)ُ .قلتُ ُ:وإنُقلناُبأنُاملراد ُباآلية ُجميعُالكفارُالذينُ
َُم َُنعُواُاملسلمينُمنُاملساجدُ ،ويدخلُفيهمُتبعاُمنُمنعُاملساجدُمنُاملسلمينُقاصداُ
َ
تخريبهاُكارهاُلذكرُهللاُفيهاُ،أيُ:املنعُالذيُيعقبهُردة! ُفكيفُتُ ُن َُّز ُعلىُمنعُالحكوماتُ
ُ
املسلمةُالتيُبنتُاملساجدُ ُوأننتُببنائهاُ،بلُوتميزتُفيُالعنايةُبها؟!
للمساجدُ
َُ
فذن ُاستدال َ ُمن ُاستد ُبها ُعلى ُحرمة ُإغلق ُالحكومةُ ُاملسلمةُ ُ
َ
خشية ُعدوى ُوباءُ ُكوروناُ،تُحُيلُهُ ُمجردُ ُألفاظُ ُآلايةُوقيودهاُ(منعُ–ُيذكرُفيهاُاسمهُ–ُ
ُ
سعىُفيُخرابها)ُ.فذنُ :
َ
 َ(من َع)ُ :هوُاملنعُالدائمُباإلغلقُأوُلاحتل ُأوُالهدمُوالنقض ُبلُمصلحةُخالصةُأوُراجحةُأوُضرورةُمتحتمةُملزمةُ،وليسُالتعطيلُاملؤقتُملصلحةُاقتضتهاُظروفُ
مجتمعيةُبلُإقليميةُبلُعامليةُ،كظرفُكوروناُالحالي.
َْ
 ُ(يذكر فيها اسمه)ُ :ومساجدناُرغمُتعطيلُجماعاتها ُفيُأزمةُكوروناُ،إالُأنُالفتاوىُنصت ُعلى ُأال ُيقف ُرفع ُألانان ُفيهاُ ،وألانان ُكله ُنكر ُهلل! ُفل َُيصدق ُعلى ُ(قرارُ
إلاغلقُاملؤقت)ُأنهُعطلُشعائرُهللاُكماُيروبُاملعترضونُتهويلُلألمرُالستجرارُأكبرُ
عددُمنُاملؤيدين!
 (سعى في خرابها)ُ :ونلكُبتغييرُالغرضُمنهاُ،أو ُنقضهاُ،وهوُماُلمُيحدثُ.وهاُأنتُترىُأنُآلايةُُقرنتُاملنعُبقصدُالتخريبُ،ومنعُالحكوماتُكانُوماُزا ُبقصدُحفظُ
النفوس؟! ُكماُأنُوصف ُالتخريب ُمهمُالُيصحُإغفالهُفيُفهمُمقصوُآلايةُ ،وهوُفيُ
الحقيقةُ َوصف ُمغفو ُعنهُمن ُق َبل ُصاحب ُهذهُالشبهةُ،تظهرُأهميتهُمنُخل ُ
ألامرينُالتاليينُُ:
ُ
اد ُباآليةُ ُالنصارى ُوليسُ
أن ُاملر َُ
اختار ُ َّ ُ
جرير ُحينما ُ َُ
ابن ُ ٍُ
أن ُإلامام ُ َ ُ
ألامر ألاولُ َّ ُ :
َ
بأنُقريشاُلمُتسُ َُعُفيُخرابُُالكعبةُ،بلُكانواُيفتخرونُ
ُ
مشركيُمكةُ،احتجُعلىُترجيحهُ
بعما ُرة ُاملسجدُالحرامُفيُالجاهليةُ ،وأماُالرومُفسعواُفيُتخريبُبيتُاملقدسُ )1(.فهذاُ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ُجريرُلكفةُأحدُالقولينُ،فكيفُيغفلُعنهُوهوُأهمُ
ُ
َمل َحظُمهمُأما
ُترجيحُإلامامُابن ٍ
ُمذكورُفيُآلاية؟! ُ
قيد
ٍ
ٍ
( )1وقد رد ابن كثير والثعلبي ترجيح ابن جرير بحمل تخريب قريش على التخريب المعنوي ،بصدهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه ومنعهم له من الدعوة فيه.
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َ
ألامر الثانيُ :أن ُاملحققين ُمن ُأهل ُالعلم ُحينما ُيستدلون ُباآلية ُعلى َُُمنُ ُ ُف َُعلُ
َ
ألاوصافُوالقيودُالواردةُفيهاُ،يحكمون عليه بالكفرُ ُ،وهذاُالزمُخطيرُيلزمُمنُن َّز ُ
مفهومُآلايةُعلىُصنيعُحكوماتناُ ،لوالُأنُاملتقررُأنُالزمُالقو ُليسُبلزمُ،وإنُكنتُ
أرى ُأن ُلزومه ُمن ُعدمه ُخاضع ُللقرائن ُاملحتفة ُباملستد ! ُ ُوشرح ُنلك ُفي ُغير ُهذاُ
الردُعلىُ
املوضعُالذيُالُيحتملهُ.ومنُشواهدُمنُنكرتهُ:قو ُشيخُإلاسلمُابنُتيميةُفيُ ُ
إلاخنائيُ(ص...ُ"ُ:)494النهيُعنُعمارةُاملساجدُوإتيانهاُللصلةُوالذكرُوالدعاءُ ،كانُ
منُأظلمُالناسُوكانُكافراُكماُقا ُتعالى{ُ:ومنُأظلمُممنُمنعُمساجدُهللاُأنُيذكرُفيهاُ
()1
اسمه}ُآلايةُ".
ومن ُامللحظ ُأن ُبعض ُاملعترضين ُأعقب ُنكرهُواستدالله ُباآلية ُباإلتيانُبكلمُ
جمع ُمن ُاملفسرين ُكالقرطبي ُوابن ُكثير ُومكي ُوالشنقيطي ُوالرازي ُوأبي ُالسعود ُوابنُ
عثيمينُ،ساقه ُبياناُبأنُاملرادُبالخرابُمنعُالعبادةُفيهاُ،وهذاُلألسفُتدليسُمذمومُ،
فذنهُوإنُنُكُ َُرُالتخريبُعلىُنحوُماُنقلهُ،إالُأنهمُإنماُنكرواُنلكُفيُسياقُالحديثُعنُ
الكفارُإماُمنُالنصارىُأوُمنُمشركيُمكةُ،وهؤالءُمعلومُقصدهمُمنُالتخريبُ،ونيتهمُ
منُاملنعُكماُالُيخفىُ .
ُ
ثانيا  :حول كون املساجد سببا لرفع املناعة وموضع لتنزل الرحمات فلماذا تغلق؟!
ذكر بعض املعترضين على قرار إغالق املساجد بأن املساجد فيها عامل نفس ي
كبير في تخفيف حدة الهلع والخوف والضغط النفس ي الذي يعيشه الناس عندما
ُيسمع القرآن في صالة الجماعة ،وتتنزل فيها السكينة وتتغشاهم الرحمة والحفظ
إلالهي وتحفهم املالئكة.
ثان أن  " :املساجد هي موضع تنزل رحمات هللا ،واملسلم عندما
وذكر معترض ٍ
يدخل املسجد يقول  :بسم هللا  ...و افتح لي أبواب رحمتك ".
( )1وتارة ينزلون مفهوم اآلية على المبتدع الضال الذي قادته بدعته لتعطيل المساجد والجمع والجماعات ،كما قال شيخ اإلسالم في الفتاوى الكبرى
(" :) 217/2ومن ظن من المتنسكة أن صالته وحده أفضل إما في خلوته وإما في غير خلوته؛ فهو مخطئ ضال ،وأضل منه من لم ير الجماعة إال خالف
اإلمام المعصوم ،فعطل المساجد عن الجمع والجماعات التي أمر هللا بها ورسوله ،وعمر المساجد بالبدع والضالالت التي نهى هللا عنها ورسوله ،وصار
مشابها لمن نهى عن عبادة الرحمن وأمر بعبادة األوثان .فإن هللا سبحانه شرع الصالة وغيرها في المساجد كما قال تعالى{:ومن أظلم ممن منع مساجد هللا
أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها} ".
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وذكر آخر– كما تقدم  -أن قياس املساجد على ألاسواق في اعتبارها أسبابا
النتشارالوباء بجامع اجتماع الناس فيها من أفسد القياس ،ألنه يقتض ي التسوية بين
مواضع يحبها هللا ملا فيها من طاعة ويحيطها بالرحمة واملالئكة ،وأخرى يبغضها
الجتماع املعاص ي والشياطين فيها.
وقال رابع  :الناس صاروا يحاتون( )1أن الحكومة تغلق املساجد ،املساجد
تحفها املالئكة وتغشاها الرحمة ،والناس يجدون الراحة فيها ،ودور ألائمة يتأكد في
هذه ألاوقات بتعزيزالتوكل في نفوس املصلين.
قلتُ :معُالتسليمُبكلُماُنكرُمنُفضلُاملسجدُوخصائصهُ،إالُأنُنكرُهذهُ
الفضائلُفي ُمعرضُالطرحُالفقهيُللمسألةُالُيعدوُاستجراراُللعاطفةُمنُكونهُدليلُ
على ُحكم ُاملسألةُ ،وفيه ُإنزا ُللفضائل ُفي ُغير ُما ُسيقت ُله ُووردت ُألجلهُ ،هذا ُفيُ
الجملةُ،والتفصيلُفيُجوابُهذاُلاعتراضُفيُالوقفاتُالثلثُالتاليةُ :
الوقفة ألاولىُ :إن ُتخفيف ُالحدة ُالنفسية ُاملصاحبة ُالنتشار ُهذا ُالوباء ُمنُ
خل ُسماعُالقرآنُوصلةُالجماعةُصحيحُبلُمريةُإالُأنهُغيرُمتعينُفيُاملسجدُ،فمنُ
لزمُبيتهُ،وصلىُمعُأهلهُوولدهُجماعةُ،وتلُالقرآنُأمكنُأنُيتحصلُعلىُجميعُهذهُ
الثمارُاملذكورةُمنُالسكينةُوالرحمةُوالحفظُ،هذاُأوالُ .
الوقفة الثانيةُ :إنهُليسُفيُاملساجدُأيُخصوصيةُشرعيةُتد ُعلىُمنعُدخو ُ
الفير ُوس ُبها ُوانتشار ُالعدوى ُبين ُروادهاُ ،فـ(ليس ُلها ُتحصين ُدنيوي ُمن ُألامراضُ
وألاسقام) ُكما ُعبر ُأحد ُالعلماءُ ،فهي ُمحل ُالجتماع ُالناس ُكسائر ُاملحا ُ ،واجتماعُ
الناسُمظنةُالتفش يُوالعدوىُ ُ،وأماُطهارةُاملكانُاملعنويةُوقداستهُالروحيةُوكونهُأحبُ
البقاعُإلىُهللاُالُيعنيُسلمتهُمنُآلافاتُ،كماُأنُحسنُالنيةُوالقصد ُوكثرةُالتعبد ُالُ
تعصمُاملرءُمنُلابتلءُوالتمحيصُ ُ،ومنهُإصابتهُباملرضُاملعديُ .
الوقفة الثالثةُ :إن ُالقو ُ– ُولو ُاستئناسا ُُ -بأن ُاملساجد ُموضع ُالرحماتُ
وامللئكة ُمماُيبعدها ُوروادها ُعن ُإلاصابة ُبفيروس ُكوروناُ ،فضل ُعن ُبطلنه ُالشرعيُ
والحس يُ،الُيخلوُمنُتجاوزُومجازفةُتعودُعلىُحرمةُاملسجدُومكانتهُفيُالنفوسُباملسُ
( )1كلمة دارجة في العامية الكويتية وهي بمعنى يقلقون.
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أصيبُمصل ُحينئذُ،ستهتزُتلكُاملكانةُللمسجدُبسببُهذاُالتصويرُ
والضررُ ،فذناُماُ
ٍ
املبالغُفيه! ُ
وقدُخربُباألمسُصبيُمنُأهلُالبدعُيزعمُأنُالحوزةُاملقدسةُعندهمُوالضرائحُ
املزعومةُألئمتهمُمنُأطهرُالبقاعُوسببُللشفاءُوالحفظُمنُالداءُ،فكانتُمنُحكمةُ
هللاُأنُتصبحُفيُعدادُأكثرُألاماكنُاملوبوءةُبكوروناُ ُ،وعددُمصابيهاُباملئاتُ،ومنُوفدُ
إليهاُأليامُثمُرجعُبلدهُنقلُالعدوىُآلخرينُتعدادهمُباملئاتُ،فعادُدجلهُسبباُفيُفضحهُ
وبيانُكذبهُوتلعبهُ،وعادُألامرُعلىُمقدساتهمُاملزعومةُبش َب ٍهُملغومةُ،نسأ ُهللاُتعالىُ
أنُيجعلهاُتبصرةُلعاقلهمُ،ونهايةُُلغُلُ ُوهمُبُ َُم َُعاقُلُهُمُ ُُُ.
وهذهُالترهات ُُ -لعمري ُُ -أشبهُباعتراضُافترضهُالجوينيُفقا ُُ"ُ:فذنُاعترضُ
َ
َ َ
َ
َّ
هُ،ووصل ُحب َل ُأ َملهُ
دُلاعتصام ُبطو ُهللاُوفضل
ُ:منُجر
متكلفُفيُأدراب ُالكلمُ،وقا
ََ
َ
بحبلهُ،كفاهُملحظةُألاغيارُ،ووقاهُماُيحانرُويجتنبُ،ورزقهُمنُحيثُالُيحتسبُ،وقدُ
َ
َ
ُأنُيحفظُمنُالدينُنظامهُإلىُقيامُالقيامةُ ُ،ولاستمساكُبكافيةُربُألاربابُ
ضم َنُهللا
َ
ُالتيُالُيتح َّ
صل ُمنهاُطائلُ،والُيعثرُ
أولىُمنُلاتكا ُعلىُألاسبابُ .قلت :هذاُمنُالطوام
ُ
ُحق ُأر َيد ُبها ُباطلُ ...فمضمون ما بلغه املرسلون،
الباحث ُعنها ُعلى ُحاصلُ ،كلمة ٍ
ُ
ُ
َّ
واجتناب دواعي الض ْي ِرُ،ثمُألاكلُسببُالشبعُ،والشربُسببُالري
ُ،وهلمُ
الخير
أسباب
ِ
ُ
فاأل ُ
ُ
ًّ
أعمال
مور كلها موكولة إلى حكم هللا ،وليست
ُمسخوط ُومرض يُ ....
جراُ ،إلى ُكل
ٍ
العباد موجبة وال علة .ولكن املوف َق ْ
ُ
يقوم بما
ومسلك السداد ،من
ملد َرك الرشاد،
ِ
ِ
ُ
َ
َى َ
[الغياثيُص.]448ُ-444
ُ
ك ِلفه من ألاسباب ،ثم ير فوزه ونجاته بحكم رب ألاربابُ".
ومن أعجب العجب ُقو ُأحدُاملعترضُ"ُ:البدُمنُالتفريقُبينُلاحترازُفيُصلةُ
الجمعةُوالجماعةُ،وبينُلاحترازُمنهاُ،فذنُلاحترازُفيهاُالُمانعُمنهُكذلزامُاملصلينُبلبسُ
منُلاحترازاتُ،وأماُ
الكماماتُالوقائيةُ،وإلزامهمُبغسلُأيديهمُقبلُالدخو ُونحوُنلكُ ُ
منعهمُمنُالصلةُجماعةُوإغلقُاملساجدُفيُ ُوجوههمُفهذاُاحترازُمنهاُالُفيهاُ"ُ .
قلتُ :فهذاُالسياقُجارُمجرى ُاملغالطاتُاملنطقيةُالحواريةُ،إنُحصرُألامرُبينُ
احترازُمنهاُوفيهاُ،بينماُثمةُخيارُثالثُوهوُُ:احترازُلهاُ.فذنُإغلقُاملساجدُ،احترازُمنُ
ك ُوروناُ،واحترازُمنُالعدوىُفيهاُ،واحترازُلهاُمنُإدخا ُألاوبئةُواملعدياتُفيهاُ ُُ.
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ُُ
ُ
ُ
ُْ
ُّ َ َ
ُ ُ
يات ؟ ُ
ثالثاَ :ه ْل تجيزقوة الت َوك ِل تق ُّح َم
املهالك واملؤ ِذ ِ
ِ
ذكر أحد املعترضين :جواز مباشرة السبب املفض ي إلى الضرر ،ملن قوي توكله
وعظمت ثقته بالل  ..واستدل بإدخاله ملسو هيلع هللا ىلص املجذوم معه في القصعة قائال له  :كل بسم
هللا ثقة بالل وتوكال عليه ،وقد ثبت عن جمع من الصحابة رض ي هللا عنهم مباشرة
ألاسباب املفضية إلى الهالك أو الضررعلى وجه الثقة بالل والتوكل عليه.
قلت ُ:أماُالحديثُفقدُرواهُالترمذي[ُ]4844وضعفهُبقولهُ(:هذاُحديثُغريب)ُ
وضعفهُألالبانيُأيضا كماُفيُالسلسلةُ(ُ .])4411ونكرُالترمذيُأنُشعبةُرواهُعنُعمرُمنُفعلهُ
هنع هللا يضرُ،وقا ُالترمذيُ(ُ:)466/1وحديثُشعبةُأشبهُعندي ُوأصح )1(.وقا ُابنُالقيمُفيُ
ُفيهُالترمذيُ:إنهُغريبُلمُ
ُ
الزادُ(ُ"ُ:)414ُ/1حديثُالُيثبتُوالُيصحُ،وغايةُماُقا
يصححهُولمُيحسنهُ.وقدُقا ُشعبةُوغيرهُ:اتقواُهذهُالغرائبُ"ُ .
[

ثمُهوُلوُثبتُ–ُبحسبُتحسينُبعضُأهلُالعلمُلهُكابنُحجر–ُفذنُفيهُلفظةُ
مبهمةُتمنعُمنُلاستدال ُبهُفيُهذاُاملقامُ،وهيُأنُالجذامُبحسبُماُيذكرهُالفقهاءُ
السابقون ُواملتأخرون ُنقل ُعن ُأطباء ُزمانهم ُ– ُكابن ُقتيبة ُوابن ُعبدالبر ُوابن ُالقيمُ
وغيرهمُ– ُمنهُمعدُومنهُغيرُمعدُ،ومنُماُضررهُبسببُرائحتهُالتيُتسقمُفتعديُأوُ
َ
تؤنيُ،فمنُيملكُتحديدُنوعُالجذامُالذيُأصيبُبهُالرجلُوقب َل ُالنبي ُملسو هيلع هللا ىلصُمجالستهُ
ومؤاكلته؟!ُوقدُمرُمعناُأنهُملسو هيلع هللا ىلصُحينُقدمُعليهُوفدُثقيفُللمبايعةُ،وعلمُأنُفيهمُرجلُ
مجذوماُ،أمرهُبالرجوعُُ-ورض يُمنهُبالبيعةُالحكم َّيةُإن َ
ُصحُالتعبيرُُ-فقا (ُ:ارجعُفقدُ
بايعناك)ُُ.وهذاُقدُتقدمُتخريجهُوالكلمُعليهُفيُامللحظُالثانيُ .
وأماُمباشرةُالسببُاملفض يُإلىُالضررُملنُقوي ُتوكلهُوعظمتُثقتهُباهللُ ،فقدُ
قالتُبهُطائفةُ ،آلثارُوأخبارُوردتُلكنهاُغيرُصريحةُ،كماُأنُضابطُقوةُالتوكلُمعيارُ
خفيُشخص يُالُيصلحُأنُيعلقُعليهُحكمُيمسُعامةُالناسُ.علىُماُفيهُأيضاُمنُفتنةُ
للناسُ،فلوُقيلُلهمُبناءُعلىُكلمُهذاُاملعترضُ:ياُأيهاُالناسُ،منُقويُتوكلهُفليصلُفيُ
( )1ويذكر مثله عن أبي بكر الصديق رضي هللا عنه .انظر[:الحجة على أهل المدينة ُ .]441 /1
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املسجدُ ُ ،ومن ُضعف ُفليصل ُفي ُبيتهُ ،ثم ُأصيب ُبعض ُمن ُصلى ُفي ُاملسجدُ ،لكنُ
بعضهمُلبعضُفتنة!ُالسيماُوالحالةُإلايمانيةُالعامةُيرثىُلهاُوهللاُاملستعانُ ُ.
علىُأنُتلكُألاخبارُلوُصحتُ،فهيُمحمولةُعلىُاحتما ُالضررُالشخص يُالذيُ
علىُاملرضُالذيُقدُيعديُ،والُتيقنُمنُإلاصابةُبهُوالتضررُ،
ُ
الُيتعدىُإلىُغيرهُ،أو ُ
لضعفُانتشارهُ،وقلةُإعدائهُ،وضيقُوسائلُانتقالهُ..وأماُالسببُاملحققُفيهُالضررُ–ُ
كوباء ُكورونا ُالحالي ُُ -فل ُتجوز ُمباشرتهُ ،وإال ُعد ُفاعله ُمنتحراُ ،كالدخو ُفي ُالنارُ
العظيمة ُتوكل ُعلى ُتخلف ُكونها ُسببا ُلإلحراقُ ُ ،وُكذلقاء ُالنفس ُمن ُشاهق ُتوكل ُعلىُ
الحفظُوالصونُ ُ،وكبقرُالبطنُبالسكينُونحوُهذهُألافعا َّ
ُالرع َنةُنسأ ُهللاُالسلمةُ
والعافيةُ ُُ.
وبهذاُتعلمُأنُقو ُهذاُاملعترض"ُُ:أنُالترخيصُجاءُملنُخافُعلىُنفسهُالُأنُ
يمنعُمنُالُيخافُعلىُنفسهُ"ُ.كلمُصحيحُلكنهُخاربُمحلُالنزاعُ،فذنُوباءُكوروناُمعُ
خفاء ُأعراضه ُوسرعة ُانتقاله ُوتفشيه ُغير ُمحصور ُبين ُأن ُيكون ُخوف ُعلى ُالنفسُ
َ
وغير ُالخائفُُ ،وكلُمنهماُ
الخائف ُ َُ
ُ
وعدمُالخوفُعلىُالنفسُ،وإنما ُ َسيفُ ُإلاصابة َُيعم ُ
قدُيُصابُبهُدونُأنُيعلمُ،وينقلهُلغيرهُمنُدونُأنُتظهرُعليهُأعراضهُ،وهاهناُمكمنُ
الخطرُ،وهيُصورةُالُمثيلُلهاُفيُمدوناتُالفقهُعبرُالتاريخُ،لعدمُإمكانُالعلمُالوقوفُ
عليهُقبلُهذاُالعصرُالذيُنعيشهُ ُ.
وقوله ُنفسهُ :أن ُألاعذار ُالتي ُيذكرها ُالفقهاء ُرخصة ُال ُعزيمةُ ،صحيحُ ،لكنُ
الصورةُالنازلةُبصفتهاُالتيُتقدمتُ ،خارجةُعنُمسمىُالرخصةُوالعزيمةُ،إلىُمسمىُ
الضرورةُولاضطرارُ،فهيُأمرُطارئ ُيجبُ– ُوجوباُشرعياُُ -علىُالدولةُبكلُإمكانياتهاُ
أنُتسعىُفيُمحاصرتهُوقطعُأسبابُتفشيهُ،وإالُفمنُيضمنُأنُتؤو ُاملآالتُويصيرُ
املصيرُنحوُماُوقعُفيُالدو ُاملتهاونةُفيُبداياتهُ(الصينُ– ُإيرانُ– ُإيطاليا)ُ.وقدُقا ُ
َ
َ
َ
َ َّ َ َ َ َ َ
القرافي ُرحمه ُهللا َُ ُ "ُ :وقد َُيجبُ ُالخوف ُمن ُغير َُّللا ُُت َعالى ُك َما ُأ َم َرنا ُبالف َرار ُمن ُأرضُ
َ َ
َ
َ ََ َ
َ
َ
ألاس َقام َ
ُ،وفيُال َحديثُ«ف َّرُمنُاملجذومُ
اُعلىُأج َسام َناُمنُألام َراضُو
ال َو َباءَُ ُ،والخوفُمنه
َ
َ
َ َ َ َ ََ َ َ
َ
ألاع َ
صون َّ
ُألا َسدُ»َ ُ ،ف َ
ضاء َُوألام َوا َُوألاع َراض َُعنُ
ُالنفس ُوألاجسام ُواملنافع ُو ُ
ف َرا َركُمن
َ
ألاس َبابُاملفس َدة َُواجبُ" [الفروقُُ214/1طُالرسالة]ُ .
ُ
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ولقائل أن يقول ُ :إنُقوةُالتوكل ُفيُتقحمُأماكنُالتجمعاتُمعُوجودُفير ُوسُ
كوروناُ،منُقبيلُماُلمُتتحققُإلاصابةُبهُ،فقدُالُيصابُإلانسانُبالفير ُوسُالسيماُإناُ
اتبعُإلاجراءاتُالوقائيةُ ُ.
فيقال ُ:لكنُالفير ُوسُفيُخصيصتهُقدُثبتُبيقينُأنهُربماُيصيبُالشخصُدونُ
أن ُتظهر ُعليه ُألاعراض ُكما ُتقدم ُشرحهُ ،وألاخطر ُمن ُنلك ُأنه ُقد ُينقله ُلغيرهُ
باملخالطةُدون ُأنُيشعرُودون ُأنُيعلمُعنهُآلاخرونُلعدمُظهورُأعراضهُعليهُ.فقوةُ
التوكلُإنماُتصحُسبباُملباشرةُألاسبابُاملفضيةُإلىُالضررُحينماُالُتعودُبالضررُعلىُ
آلاخرينُُ،هذا من جهةُ .
ومن جهة ثانيةُ ،فذن ُاملجا ُإنا ُفتح ُللناس ُبذريعة ُقوة ُالتوكلُ– ُوهيُنسبيةُ
تختلف ُمن ُشخص ُآلخر ُ– ُفقدر ُانتشار ُالفير ُوس ُفيهمُ ،فسينتقل ُألامر ُمن ُضررُ
شخص يُإلى ُضرر ُمجتمعيُ ،وكلفة ُعلى ُالدولةُ،وتشتيتُوإجهاد ُلطاقمها ُالصحيُ.وهاُ
أنتُترى ُالدو ُالتيُتهاونتُفيُألامرُوتركتُالحبلُعلىُالغاربُماُحلُبهاُمنُدمارُإثرُ
انتشارُالفير ُوسُفيُالديارُ،تأملُحا ُإيطالياُوإيرانُوغيرهماُ .
ومن جهة ثالثةُ ،فذنُقوةُالتوكلُفرعُعنُقوةُإلايمانُولاستقامةُعلىُدينُهللاُ،
َ
وهي ُدعوى ُكل ُسيدعيهاُ ،وف َرسُ ُ ُكلُ ُسيمتطيهاُ ،بغية ُالخروب ُُألماكن ُالتجمعات
ومعافسةُآلاخرينُ،وعندهاُيخربُحدُالدولةُعنُالسيطرةُعلىُتفش يُهذاُالوباءُ .
ومما يدل على ذلكُأنُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصُنهىُعنُدخو ُأرضُالطاعونُ،ولوُكانُالتوكلُ
َ
اُ،لفصلُملسو هيلع هللا ىلصُفيماُنهىُعنه!ُقا َ ُاملناويُفيُقولهُملسو هيلع هللا ىلصُ:
َُّ
فيُهذهُألاضرارُاملُعُدُيةُاملُ َُت َُعدُيةُجائز
َ
َّ َ َ
َ
َ
َ
ََ
َ
ََ َ
« َإن َ
ن
واُعليهُ»ُ:أي َُيحرم َُعليكمُنل َك؛ُأل َّنُإلاق َد َام َُعليهُ
ضُفلُتدخل
أ
ُب
و
اع
ُالط
م
ت
ع
م
اُس
ر
ٍ
َ
َ ََ َ َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َّ
َ
َ
َّ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
كُ ،قا َُّللا ُتعالى{ُ :وال
جرأة ُعلى ُخط ٍُرُ ،وإُيقاع ُللنفس ُفي ُالتهلكةُُ ،والشرع ُن ٍاه ُعن ُنل ُ
ُُْ َ
ُ ْ َ ىُْ َ
ْ
تلقوا بِأيدِيكم إَِل اتلهلكةِ}[البقرةُ .]491ُ:

منُهذهُألاوبئةُمحرمُمنافُللتوكلُ ُوخادشُلإليمانُ،
والُيقا ُهاهناُُ:إنُالخوفُ
ٍ
فقدُبين ُالعلماء ُأنُألاشياءُاملخوفُمنهاُفيُالدنياُعلىُأقسامُ،قا ُ"ُ:القسمُألاو َُ ُ:ماُ
َّ
َ
َ َ َّ
ُالثاب َتة ُباط َر ٍاد ُب َأ َّنه ُمؤ ٍن َُك َّ
السموم َُوالس َباع َُوال َو َباء َُوالطاعون َُوالجذامُُ
َج َرت ُالعادة
َ َ
َ َ َ َ
َوم َع َاداة َّ
يُهذاُالقسم ُمن َُحيث َُّإنه َُعن َُس َب ٍب ُم َح َّق ٍق ُفيُ
ُالناس َُ ُ ..ونحو ُنل َك ُفالخوف ُف
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َ
َّ َ َّ
َ
َ
َ َ
َم َجاري ُال َع َادة ُال َُيكون َُح َراماُ ،فذ َّن َُع َوائ َد َُّللا ُإنا َُدلت َُعلى ُش ي ٍء َُو َج َب ُاعت َقاده ُك َماُ
ُالرأس ُمميتَُ ُ ،و َمن َع َّ
ُ،والخب َز ُمشبُعَُ ُ ،و َّ
َنع َتقد َُأ َّن ُاملَ َاء ُمرور َ
الن َار ُمحر َقةَُ ُ ،و َقط َع َّ
ُالنفسُ
َّ
مميتَُ ُ ،و َمن َُلم َُيع َتقد َُنل َك َُك َ
ان َُخارج َ
اُعن َُن َمط ُالع َق َلء َ
ُ،و َم َ
اُس َببه ُإال َُج َرَيان ُال َع َادةُ
َ
َ
َ َ َ َ
َّ
َ
يث ُمنهاَُ
َّ
اد ُ"ُ .إلىُأنُقا ُُ"ُ:قلتَ ُ:و َعلىُالقسم ُألاو ُتحمل ُجملة ُأحاد
الرَّبان َّية ُبه ُباط َر ٍُ
َ
َ َّ َّ َ
َّ
َ
َ
صلىَُّللا َُعليه َُو َسل َمُ«ُ-ف َّرُمنُاملجذومُف َرا َركُمنُألا َسدُ»ُ"[ .تهذيبُالفروقُُ .]424/1
قولهُُ-
وسواء ُقلنا ُبأن ُإلاصابة ُبفيروس ُكورونا ُعن ُطريق ُالتجمع ُواملخالطة ُسببُُ
ح َُّققُ ُأو ُسببُ ُمُحُ َُت َُملُُ ،فذن ُاحتماله ُُ -بحسب ُاملشاهدة ُوالواقع ُوكلم ُاملختصين ُُ-
مُ َُ
احتماالُأكثرياُغالباُ،والعبرةُفيُالشرعُبالغالبُ.ولذاُقا ُصاحبُتهذيبُالفروق(:القسمُ
َ َ َ ًّ َ
َ َ
َ ًّ َ
َّ
َ
اُك َ
ان َُج َرَيان ُال َع َادة َّ
ُالرَّبان َّية ُبه ُفيُحصو ُأم ٍر ُأكثرياُال ُاطرادياُُ..فاالعتقادُ
الثاني)ُُ"ُ:م
َّ َ
َ َ
َ
َ َ
َ َ
اُلي َ
س ُب َح َر ٍام َُبل ُه َو َُح َسنُ
ُ،وإن ُلم َُيكن ُمطرد
يُهذاُالقسم
َوكذاُالفعل ُامل َرَّتب َُعليه ُف
َ
َ َ
َ َ
َ
م َت َعينُألكثرَّيته؛ُإنُالحكمُللغالبُفه َوُكالقسمُألا َّو ُُ"ُ .
ومن العجيب قول أحد (املعترضين) عن حديث (ال يورد ممرض على مصح)ُ" :
إنماُيصحُلاستدال ُبهُعلىُجوازُمنهُاملصابُبالوباءُمنُحضورُالجمعُوالجماعاتُ،الُ
علىُمنعُالصحيحُومنُلمُتظهرُعليهُعلماتُالوباءُمنُحضورهاُفضلُعنُلاستدال ُ
بهاُعلىُإغلقُاملساجدُومنعُجميعُالناسُمنُالصلةُفيهاُ"ُ .
ومحل العجب أنه كالم ُيد ُعلى ُعدم ُعناية ُودراية ُبكلم ُاملختصين ُبهذاُ
الفير ُوسُ ،فمن ُلم ُتظهر ُعليه ُأعراضه ُفي ُتصور ُالكاتب ُال ُيمنعُ ،وهو ُفي ُتصورُ
املختصينُقدُيكونُحاملُلهُوينقلهُلغيرهُ .
ومن هذا الباب قوله أيضا أن ُُ"ُ:التداوي ُمنُألامراضُالُيجبُفيُقو ُعامةُ
الصحابةُوالعلماءُ،بلُيجوزُتركُالتداويُتوكلُعلىُهللاُوثقةُبهُ...إلىُقولهُُ:فذناُعلمُأنُ
التداوي ُغير ُواجب ُعلى ُاملريض ُأو ُاملصاب ُبالوباءُ ،فمن ُباب ُأولى ُأال ُيجب ُاجتنابُ
املصابُبالوباءُتوكلُعلىُهللاُ،فكيفُبمخالطةُألاصحاءُومنُلمُتظهرُعليهُأعراضُ
الوباء"ُ .
فيقالُ :هذاُفيُألامراضُالشخصيةُالتيُال ُيتعدىُضررهاُلغيرهُ،فهوُكلمُخاربُ
عنُمحلُالنزاعُبأدنىُتأملُ.ثمُلوُافترضُعدمُوجوبُالتداويُعلىُصاحبُالوباءُ،فهذاُ
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فيُحقُصاحبُالوباءُالظاهرُألاعراضُ،الذيُيمكنُعزلهُأوُتحاشيهُ.أماُالوباءُالذيُقدُ
تخفىُأعراضهُ،فيجبُحفظُسائرُأفرادُاملجتمعُمنهُ،وإالُفذنُفيُتفشيهُ ُكارثةُمنذرةُ
بخطر ُعظيمُ ،واعتبر ُبما ُحل ُبذيطاليا ُمثلُ ،وهللا ُجل ُوعل ُقد ُأمر ُبالسير ُفي ُألارضُ
والنظرُفيُعواقبُماُحلُباألقوامُ ُُ.
ومن العجب أيضا قوله عن الحديث ُاملتقدمُ"ُ:فيهُنهيُاملمرضُعنُالورودُ
علىُاملصحُ،ألنهُمنُأسبابُإلاضرارُباملصحُوإيذائهُ،وليسُمنُمعناهُ:نهيُاملصحُعنُ
الورودُعلىُاملمرضُ،،فلوُوردُمصحُعلىُممرضُثقةُباهللُوتوكلُعليهُلمُيمنعُمنهُ،
وليسُفيُالحديثُماُيد ُعليه"ُ ُُُ.
فإن العلة التي ذكرها وهيُقولهُعنُاملمرض(ُ:ألنهُمنُأسبابُإلاضرارُباملصحُ
وإيذائه)ُ ،موجودة ُنفسها ُفي ُالصورة ُاملقابلةُ ،وهي ُورود ُاملصح ُعلى ُاملمرضُ ،ألنه ُمنُ
أسبابُإلاضرارُباملصحُوإيذائهُ.ويد ُعليهُقولهُملسو هيلع هللا ىلصُ(:فرُمنُاملجذومُفراركُمنُألاسد)ُ،
أيُفرُأيهاُاملصحُمنُاملمرضُ،فصارُعندناُنهيُللمرضُعنُالورودُعلىُمصحُوفيُمعناهُ
العكسُ،وصارُعندناُأمرُللمصحُبعدُالورودُعلىُاملمرضُ،فأيُمعنىُلكلمُهذاُالقائل!ُ ُ
ويزيد ألامر وضوحا ُأن ُالعلماء ُالشراح ُحينُعللوا ُالنهيُ ،نكروا ُأنُالنهي ُجاءُ
للحفاظُعلىُظنُاملصحُومعتقدهُفيماُلوُأصيبُبعدُمجالستهُللممرضُ،وهذاُاملحذورُ
واقعُفيُالحالتينُ،حالةُورودهُعلىُاملمرضُأوُورودُاملمرضُعليهُ.قا ُإلامامُالخطابيُفيُ
معالمُالسننُ("ُ:)421ُ/1وليسُاملعنىُفيُالنهيُعنُهذاُالصنيعُمنُأنُاملرض ىُتعديُ
الصحاحُ،ولكنُالصحاحُإناُمرضتُبذننُهللاُوتقديرهُوقعُفيُنفسُصاحبهُأنُنلكُإنماُ
كانُمنُقبلُالعدوى ُفيفتنهُنلكُويشككهُفيُأمرهُفأمرُباجتنابهُواملباعدةُعنهُلهذاُ
املعنى ُ" .وقا ُابنُالجوزيُفيُكشفُاملشكلُمنُحديث ُالصحيحينُ(ُ"ُ:ُ )244ُ/2إ َّن َماُ
َ َ
نهىُع َّ
َ
نُالت َعرضُباملرضُل َئ َّلُيظن َّ
ُالصحيحُإناُمرضُعندُاملقاربةُلل َمريضُأنُنلكُمنُ
ي
َبابُال َعدوىُُ"[.وانظرُفيُنلكُُ:شرحُصحيحُالبخار ُالبنُبطا ُ(ُ)110ُ/9وغيره]ُ .
وأخيرا ُفذن ُالتوكل ُاملجرد ُعن ُألاخذ ُباألسبابُ ،هو ُتواكل ُمنهي ُعنهُ ،وإلقاءُ
للنفسُبالتهلكةُ،وقدُسأ ُعمروُبنُأميةُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصُعنُناقتهُقائلُُ:ياُرسو ُهللاُأعقلهاُ
وأتوكلُ،أوُأطلقهاُوأتوكل؟ُقا ُ:اعقلهاُوتوكلُ.رواهُإلامام ُوصححهُابنُحبانُ،وحسنهُ
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ألارناؤوط ُوآخرون.
الحافظ ُالذهبي ُ ُوالشيخان ُألالباني ُ ُو ُ
َ َ ُّ
ُ
َ
القلب الاحتراز باألعضاء،
مع ت َوك ِل
عليه
(ُ )140/4بقولهُ[ُ:ذكر إلاخبار بأن املرء يجب ِ
ِ
ضد قول من كرهه]ُ .
وقد ترجم له ابن حبان في صحيحه

وقال إلامام البيهقيُفيُشعبُإلايمانُ(ُ"ُ:ُ)146ُ/4وهذاُهوُألاصلُفيُهذاُالبابُ،
وهو ُأن ُيستعمل ُهذه ُألاسباب ُالتي ُبينها ُهللا ُتعالى ُلعباده ُوأنن ُفيها ُوهو ُيعتقد ُأنُ
املسببُهوُهللاُسبحانهُوتعالىُ،وماُيصلُإليهُمنُاملنفعةُعندُاستعمالهاُبتقديرُهللاُعزُ
وجلُ،وأنهُإنُشاءُحرمهُتلكُاملنفعةُمعُاستعمالهُالسببُفتكون ُثقتهُباهللُعزُوجلُ
واعتمادهُإليهُفيُإيصا ُتلكُاملنفعةُإليهُمعُوجودُالسببُ"ُ .
قلتُ:فمنُاستبانُلهُتفش يُهذاُالوباءُعاملياُ،وسرعةُتنقلهُ،وخفاءُأعراضهُ،ثمُ
أرادُأنُيتخذُمنُالتدابيرُماُيوافقُهواهُكالكمامُوالقفازاتُواملعقماتُ،ولمُيرتض ُمنعُ
التجمعاتُ،وإيقافُالجمعُوالجماعاتُ،وإغلقُاملساجدُوالجوامعُ،بحجةُقوةُالتوكلُ،
فذاكُمتعجلُمخطئُ،وهللاُيعفوُعناُ ُوعنهُ ُ.
ُ
رابعا  :حول مفهوم العدوى في النصوص الشرعية :
قال (معترض) ُ"ُ :ونفىُ[يعنيُالنبي ُملسو هيلع هللا ىلص]ُوجودُالعدوى ُأصلُنفياُقاطعاُمعللُ
نلكُبالدليلُالحس يُفقا ُ(ُ:الُعدوى)ُ،وقا ُ(ُ:فمنُأعدىُألاو )ُوقا ُ(:الُيعديُش يءُ
شيئاُ ،فقا ُأعرابيُ :يا ُرسو ُهللاُ ،البعير ُأجربُ ،فتجرب ُإلابل ُكلهاُ ،فقا ُرسو ُهللاُ
ملسو هيلع هللا ىلص ُ(:فمن ُأجرب ُألاو ؟ ُال ُعدوى ُوال ُصفرُ ،خلق ُهللا ُكل ُنفس ُوكتب ُحياتها ُورزقهاُ
ومصائبها)ُُ...وقدُنفىُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصُالعدوىُوأمرُبالوقايةُالصحيةُعندُوقوعُالطاعونُ،فمنُ
أفتىُبجوازُإغلقُاملساجدُومنعُألاصحاءُمنُالصلواتُالخمسُفيهاُوالجمعةُوالجماعةُ
خشية ُالعدوى ُفقد ُحاد ُهللا ُورسوله ُوأثبت ُما ُنفاه ُالنبي ُملسو هيلع هللا ىلص ُواتخذه ُنريعة ُملناقضةُ
شرعهُ،والفُالنصُوإلاجماعُ،وسنُفيُإلاسلمُسنةُسيئةُعليهُوزرهاُووزر ُمنُعملُ
بهاُ .".......
قلتُ :وظاهرُهذاُالسياقُنفيُالعدوى ُمطلقاُ،بينماُالذيُنفاهُالنبيُصلىُهللاُ
عليُوسلمُوبينهُالعلماءُفيُشروحاتهمُأنهُنفىُالعدوى ُوفقُمعتقدُالجاهليةُ،وهوُأنُ
الجرب ُواملرض ُاملعدي ُيتعدى ُبنفسه ُوطبعه ُدون ُفاعل ُله ُوآنن ُله ُوهو ُهللاُ ،بينماُ
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العدوى ُفي ُاملفهوم ُالشرعي ُاملستند ُإلى ُالنصوص ُدون ُتخير ُلبعضها ُوترك ُبعضهاُ،
واملحرر ُ ُوفق ُما ُحرره ُالعلماء ُوالشراحُ ،هي ُالعدوى ُبفعل ُهللا ُوإننهُ ،فالعدوى ُثابتةُ
كسببُُ،وهللاُجلُوعلُهوُمسببُألاسبابُ،مثلهاُتماماُالدواءُ،سببُللشفاءُمنُالداءُ،
ولكنهُقدُيتخلفُ،ألنُمردُألامرُإلىُهللاُتعالىُ .
قال الخطابي ُفي ُمعالم ُالسنن ُ(ُ )421ُ /1عن ُحديث ُ(:ال ُيورد ُممرض ُعلىُ
مصح)ُ ":وقد ُيحتمل ُأن ُيكون ُنلك ُمن ُقبل ُاملاء ُواملرعى ُفتستوبله( )1املاشيةُ ،فذناُ
شاركهاُفيُنلكُاملاءُالواردُعليهاُ ،أصابهُمثلُنلكُالداءُ ،والقومُبجهلهمُيسمونهُعدوىُ
وإنماُهوُفعلُهللاُتباركُوتعالىُبتأثيرُالطبيعةُعلىُسبيلُالتوسطُفيُنلك"ُ .
وقال ابن الجوزي ُفيُكشفُاملشكلُ("ُ:)144ُ/4منُاملشكلُف َ
يُالحديثُألاو ُ"ُ:
َ
َ َ
َ
َ
ََ َ َ
َ َ
َ
و
الُعدوى َُوالُطيرةُ"ُ.كانتُال َع َربُتتوهمُالفعلُفيُألاسبابُ،كماُكانتُتتوهمُنز ُاملطرُ
َ
َ
َ
َ
بفعل ُألانواءَُ ،فأبطل َّ
ُالنبي ُصلى ُهللا َُعليه َُوسلم ُنلك ُبقولهُ "ُ :ال ُعدوىُ ُ" َُوإ َّن َما ُأ َر َادُ
َ َ َ
َ
َ
َ ََ َ
؟ُ"ُو َ
اُقا َ ُف َ
َ
نهىُعنُ
يُحديثُأبيُه َري َرةُ"ُ:فمنُأعدىُألاو
ضافةُألاش َياءُإلىُالقدرُ،ولهذ
إ
َ
َّ
ُالس َببُوينس ىُامل َسب َ
ُالطاعون ُل َئ َّل ُيقفُإلان َس َ
انُم َع َّ
بُ.و َس َيأتيُفيُ
الورودُإلىُبلدُفيه
َ
َّ
سدُ"ُ،ثمُقدُ
مسندُأبيُه َريُ َرةُ"ُ:الُيورد ممرضُعلىُمصحُ،وفرُمنُاملجذومُفراركُمنُألا
َ َ َ
َ َ َّ َ َ
َ
ةُك َان َ
ضُ،وهللاُت َعالىُ
تُسبباُفيُامل َر
يسقمُإلان َسانُملصاحبةُالسقيمُمنُجهةُأنُالرائح
َ
ملُألاس َب َ
ابُوقدُيبط َلهاُ"ُ .
قدُيع
وال حرج حينئذ في التسمية بأنها عدوها إذا كانت وفق املعتقد الذي صححته
الشريعة ،قا ُُالنوويُفيُشرحُالنوويُعلىُمسلمُ(ُ":ُ )21ُ/4ومثا ُالجمعُحديثُ(الُ
عدوى)ُمعُحديثُ(ال ُيوردُممرضُعلىُمصح)ُوجهُالجمعُأنُألامراضُال ُتعدىُبطبعهاُ
ولكنُجعلُهللاُسبحانهُوتعالىُمخالطتهاُسبباُل ُإلعداءُفنفىُفىُالحديثُلاو ُماُيعتقدهُ
الجاهليةُمنُالعدوى ُبطبعهاُوأرشدُفي ُالثاني ُإلىُمجانبةُماُيحصلُعندهُالضررُعادةُ
بقضاءُهللاُوقدرهُوفعلهُ"ُ .

( )1نقل في لسان العرب ( ":)281/4يُقَا ُل ِل ْل ِم ْعزَ ى إِذا أَرادت ْالفَحْ لَ :قَ ِد ا ْستَدَ َّرت ا ْستِدْراراً،
ت ا ِس ً
تيباال ".
ْتوبَلَ ِ
وللضأْن :قَ ِد اس ْ


36

مثارات الغلط ومسببات اللغط في الاستدالل على إغالق املساجد ألجل كورونا  ......................د /دمحم املال الجفيري

وقا ُفيُموضعُآخرُُ"ُ:فهذاُالذيُنكرناهُمنُتصحيحُالحديثينُوالجمعُبينهماُهوُ
الصوابُالذيُعليهُجمهورُالعلماءُويتعينُاملصيرُإليهُ" .شرحُالنوويُعلىُمسلمُُ .]441/41
[

َ
أنُأهلُالعلمُقدُيردُفيُكلمهمُماُينفيُمسمىُالعدوىُ،لكنُتنبهُ
و انتبه هاهنا ُ،
إلىُأنُمقصودهمُالعدوىُباملفهومُالجاهليُ،وتجدُفيُطيُكلمهمُعدمُتحرجهمُمنُلفظُ
العدوى ُعند ُاستعماله ُفي ُاملفهوم ُالشرعيُ ،قا ُألالباني ُعن ُحديث ُ(ال ُعدوى)ُ"ُ :
فالحديث ُهذا ُكما ُقلناُآنفاُ ُينفي ُعدوى ُويثبتُعدوىُ ،ينفي ُعدوى ُالجاهليةُ ،ويثبتُ
[موسوعةُألالبانيُفيُالعقيدةُُ .]4422/2
العدوىُالشرعيةُ"ُ.
قلتُ :ولنضربُلذلكُمثاالُعملياُ :جاءُفيُفتاوى ُابنُبازُرحمهُهللاُ(ُ"ُ:ُ )41ُ/8
ومنُزعمُأنُهناكُعدوىُفهذاُباطلُ،ولكنُهللاُجعلُاملخالطةُلبعضُاملرض ىُقدُتكونُ
سببا ُلوجود ُاملرض ُفي ُالصحيح ُُ ،ولكن ُال ُتعدي ُبطبعها ُ"ُ .قلتُ :الحظ ُنفي ُالعدوىُ
مطلقا ُفي ُأو ُكلمهُ ،ثم ُتسميته ُالنتقا ُاملرض ُ(سببا) ُال ُعدوىُ ،لكنه ُأوضح ُمرادهُ
بقولهُ(الُتعديُبطبعها)ُ،يعنيُأنهاُتعديُبذعداءُهللاُلهاُ،وبجعلهاُسبباُمأنوناُلهُبأنُ
يعديُ ،ولذا ُقا ُفي ُتتمة ُالك ُلم ُ(ُ "ُ :)41/8فاألجرب ُال ُيخالط ُالصحيح ُُ ،هكذا ُأمرناُ
الرسو ُملسو هيلع هللا ىلصُمنُبابُلاتقاءُوالحذرُمنُأسبابُالشرُُ،لكنُليسُاملعنىُُ:أنهُإناُخالطُ
فذنهُسيعديُ،الُ،قد يعدي وقد ال يعديُ،وألامرُبيدُهللاُسبحانهُوتعالى؛ُولهذاُقا ُ
ألاو ؟ُ»ُ"ُ .
ملسو هيلع هللا ىلصُُ«ُ:فمنُأعدىُ ُ
قلت :وقد عاب ابن القيمُرحمهُهللاُفيُإعلمُاملوقعينُعنُربُالعاملينُ(-444ُ/4
ُ)442علىُمنُردُالنصوصُالصحيحةُالصريحةُالكثيرةُالدالةُعلىُثبوتُألاسبابُشرعاُ
وقدراُ،ونكرُأنُحديث(ُ:الُعدوىُ)ُ"ُمنُاملتشابهُالذيُإنماُيد ُعلىُأنُمالكُالسببُ
وخالقهُيتصرفُفيهُ:بأنُيسلبهُسببيته إنُشاءُ،ويبقيهاُعليهُإنُشاءُ،كماُسلبُالنارُ
قوة ُإلاحراق ُعن ُالخليلُ ،وباهلل ُالعجبُ ،أترى ُمن ُأثبت ُألاسباب ُوقا ُإن ُهللا ُخالقهاُ
أثبتُخالقاُغيرُهللا؟ُُ...إلىُأنُقا ُُ"ُ:وكذلكُقولهُ«الُعدوىُوالُطيرة»ُولوُكانُاملرادُبهُ
نفيُالسببُكماُزعمتمُلمُيد ُعلىُنفيُكلُسببُ،وإنماُغايتهُأنُهذينُألامرينُليساُ
منُأسبابُالشرُ،كيفُوالحديثُالُيد ُعلىُنلك؟ُوإنماُينفيُماُكانُاملشركونُيثبتونهُ
من ُسببية ُمستمرة ُعلى ُطريقة ُواحدة ُال ُيمكن ُإبطالها ُوال ُصرفها ُعن ُمحلها ُوالُ
معارضتهاُبماُهوُأقوىُمنهاُُ ُ."...
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وبهذه النقول تعلم ُأنُنفيُإلاعداءُإجماالُالواقعُفيُكلمُاملعترضينُهوُمنُبابُ
تكثير ُالحججُ ،وأن ُالتفصيل ُعلى ُوفق ُما ُتقدم ُهو ُالحق ُالذي ُيقتضيه ُإلانصافُ
واملنهجُ .
ولهذا قال إلامام ُألالباني ُرحمهُهللاُُ"ُ:وظاهرُالحديثُينفيُالعدوىُ،وهيُثابتةُ
في ُأحاديث ُكثيرة ُ"[ .موسوعة ُألالباني ُفي ُالعقيدة ُُ .]4424/2واقرأُكلمه ُالدقيقُالذي ُقا ُفيه ُُ"ُ :
ى»ُفيُالحقيقةُإناُفهمُفهماُصحيحاُدقيقاُفيهُنفيُعدوىُ،وفيهُإثباتُ
حديث«ُ:الُعدو ُ
عدوىُ ُ،واملثبتُفيُالحديثُغيرُاملنفيُفيهُُ."...ونلكُفيُموسوعةُألالبانيُفيُالعقيدةُ(ُ/2
ُ .)4424
وإذا كان جليس السوء – والسوء أمر معنوي  -ينقل سوؤه إليك بتكرر
مجالسته ،فيعديك بكالمه وألفاظه و أفعاله وتطلعاته ولذا حذرك نبيك ملسو هيلع هللا ىلص من
مجالسته في حديث (نافخ الكير) ،فكذلك جليس السوء الحس ي إن صح التعبيرُ .
قا ُابن عثيمينُرحمهُهللاُكماُفيُفتاوىُأركانُإلاسلمُ(ُ :ُ)94-90ُ/4
"العدوى"ُانتقا ُاملرضُمنُاملريضُإلىُالصحيحُ،وكماُيكونُفيُألامراضُالحسيةُ
يكون ُفيُألامراضُاملعنويةُالخلقيةُ،ولهذاُأخبرُالنبي ُ-عليهُالصلةُوالسلمُ -أنُجليسُ
السوء ُكنافخ ُالكيرُ ،إما ُأن ُيحرق ُثيابكُ ،وإما ُأن ُتجد ُمنه ُرائحة ُكريهة ُفقوله ُملسو هيلع هللا ىلصُ:
"عدوى" ُيشمل ُالعدوى ُالحسية ُواملعنوية .والنفي ُفي ُهذه ُألامور ُألاربعة ُليس ُنفياُ
للوجودُ،ألنهاُموجودةُولكنهُنفيُللتأثيرُ،فاملؤثرُهوُهللاُ،فماُكانُمنهاُسبباُمعلوماُفهوُ
سبب ُصحيحُ ،وما ُكان ُمنها ُسببا ُموهوما ُفهو ُسبب ُباطلُ ،ويكون ُنفيا ُلتأثيره ُبنفسهُ
ولسببيتهُ ،فالعدوى ُموجودةُ ،ويد ُلوجودها ُقوله ُصلى ُهللا ُعليه ُوسلم"ُ :ال ُيوردُ
ممرضُعلىُمصح"ُأيُالُيورد ُصاحبُإلابلُاملريضةُعلى ُصاحبُإلابلُالصحيحةُ،لئلُ
تنتقل ُالعدوى ُُ .وقوله ُصلى ُا ُهلل ُعليه ُوسلم"ُ :فر ُمن ُاملجذوم ُفرارك ُمن ُألاسد"ُ.
"الجذام"ُ :مرض ُخبيث ُمعد ُبسرعة ُويتلف ُصاحبهُ ،حتى ُقيل ُإنه ُالطاعون ،فاألمرُ
بالفرارُلكيُالُتقعُالعدوىُ،وفيهُإثباتُالعدوى ُلتأثيرهاُ،لكن ُتأثيرهاُليسُأمرُحتميُ
بحيثُتكون ُعلةُفاعلةُ،ولكنُأمرُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُ،بالفرارُمنُاملجذومُ،وأنُ
ألاسبابُ،الُمنُبابُتأثيرُألاسبابُبنفسهاُقا ُ
ُ
الُيوردُممرضُعلىُمصحُ،منُبابُتجنبُ
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ْ

َ

َ

ُ َ

ُ ُ
ُ
ِيك ْم إَِل اتلى ْهلكة}ُ[البقرةُ:منُآلايةُ]491والُيقا ُإنُالرسو ُصلىُ
هللاُتعالىَُ {ُ:وال تلقوا بِأيْد
هللاُعليهُوسلمُ،ينكرُتأثيرُالعدوىُ،ألنُهذاُأمرُيبطلهُالواقعُوألاحاديثُألاخرىُ"ُ .

***
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امللحظ الرابع :
حول اجتراء اجتزاء عبارات ألهل العلم (ابن تيمية-العيني) وحول مقطع صوتي البن عثيمين

أوال  :اجتزاء عبارة البن تيمية :
نقلُأحدُقو ُ ُابنُتيميةُ(:والُيحلُإغلقُاملساجدُعماُشرعتُله)
تأييداُملعارضتهُقرارُالغلقُ .

[الفتاوى

ُُ]411/24

قلت :هذه ُالعبارة ُنكرها ُشيخ ُإلاسلم ُفي ُمعرض ُجوابه ُعن ُسؤا ُبخصوصُ
مساجد ُمتقاربة ُعليها ُوقف ُواحدُ ،خربت ُكلها ُإال ُواحدا ُما ُزا ُالناس ُيصلون ُفيهُ
ويعمرونهُ ،فهل ُيجب ُعمارتها ُوتصليح ُخرابها ُمن ُالوقف؟ ُفذكر ُأنه ُال ُيحل ُإغلقهاُ،
ويجبُعمارتهاُإلىُإقامةُالصلةُفيهاُ،ثمُختمُبقوله(:وأماُعندُقلةُأهلُالبقعةُواكتفائهمُ
بمسجدُواحدُمثلُأنُيكونواُحولهُ،فلُيجبُتفريقُشملهمُفيُغيرُمسجدهم)ُ .
فتأملُالبترُوالتمويهُ،وإخرابُالعبارةُعنُسياقهاُ،والبون ُبينُمسألتناُواملسألةُ
املسؤو ُعنهاُواملجابُعليهاُ!!! ُ
ثانيا  :اجتزاء عبارة للعيني الحنفي :
ذكر املعترض نفسه قول العيني في كتاب [البناية شرح الهداية للمرغيناني في
فقه الحنفية ...( " :]422/0ويكره أن يغلق باب املسجد؛ ألنه يشبه املنع من الصالة)
د َ
أي ألن إلاغالق شبه املنع فيكره؛ لقوله تعالىَ ﴿ :و َم ْن أ َ ْظلَ ُم م ىِمن ىمنَ َع َم َ
ج َد اِل ِ أن
ا
س
ِ
ْ َ

ِيها ْ
يُذك َر ف َ
اس ُم ُه﴾) ".

هذاُجار ُمجرى ُالبترُوالتدليسُ،فذنُعبارةُاملرغينانيُكاملةُ(ُ:ويكرهُأنُ
ٍُ
قلتُ ُ :و
يغلقُباب ُاملسجد؛ ُألنهُيشبهُاملنع ُمنُالصلةُ،وقيلُ:الُبأس ُبهُإنا ُخيف ُعلى ُمتاعُ
املسجدُفيُغيرُأوانُالصلة)ُ.وتتمةُكلمُالشارحُالعينيُ(ُ"ُ:وقيلُ:الُبأسُبه)ُ:أيُبذغلقُ
بابُاملسجدُ(إناُخيفُعلىُمتاعُاملسجد)ُمنُالسرقةُ(فيُغيرُأوانُالصلة)ُأيُفيُغيرُ
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وقتها ُللحتياط ُوهو ُحسنُ ...ُ ،إلى ُقوله ُ...ُ :والتدبير ُفي ُإلاغلق ُوتركه ُإلى ُأهل ُاملحلةُ،
فذنهمُإناُاجتمعواُعلىُرجلُجعلوهُمتولياُبغيرُأمرُالقاض يُيكونُمتولياُ"ُ .
إالُلحاجةُكخوفُ
ٍُ
ق ُلناُأنُنقو ُبعدهاُُ:كماُيكرهُغلقُبابُاملسجدُ
قلتُ :فحُ َّ ُ
نعُاملنعُمنُالصلةُفيُاملسجدُإالُلحاجة ُكخوفُ ُانتشارُ ُوباءُ ..وكلُُ
ٍُ
علىُمتاعُ،كذاُيمت
طيبُ ،فلُتمنعُمنه ُالشريعة! ُبلُغلقُ
بقصد ُ ٍ ُ
ٍُ
لحاجةُ ،
ٍُ
منهماُغلقُمسببُومنعُمؤقتُ ،
بابُاملسجدُخوفاُعلىُألابدانُمنُالوباء؛ُأولىُمنُغلقُبابُاملسجدُخوفاُعلىُاملتاعُمنُ
الس َّراقُ،ألنُحفظُمقصدُالنفسُمقدمُعلىُحفظُمقصدُاملا ُ .
وأما ُنكر ُالعينيُلآليةُبعدُقولهُ(:ألنُإلاغلقُشبهُاملنعُفيكره)ُ.فهوُجارُمجرىُ
لاستئناسُبقياسُغلبةُالشبهُ،الُبالقياسُاملعتبرُاملكتملُألاركانُوالشروط ،ألنُمعنىُ
ألاصلُغيرُموجودُبكمالهُفيُالفرع ُفلهذاُلمُيكنُعلةُ .والفرق ُبينهماُأنُالقياس ُاملعتبرُ:
ماُاستوفىُأوصافُأصلهُ،وقياسُغلب َّ
ةُالش َبهُ :ماُاستوفىُأوصافُأصله )1(.ويدل على
توجيهي لكالم العيني؛ تعبيره بكراهة إلاغالق ،مع أن آلاية تقتض ي تحريم املنع
وتجريمهُ،فتأملُ.
ثالثا :حول املقطع الصوتي البن عثيمين رحمه هللا:
تناقل الناس مقطعا صوتيا للعالمة ابن عثيمين رحمه هللا في تعليقه املختصر
على صحيح إلامام البخاري ،فقال  " :قوله رحمه هللا  ( :باب إغالق البيت ويصلي في
أي نواحي البيت شاء ) أراد املؤلف رحمه هللا أن يبين أن إغالق املساجد والكعبة وما
أشبه ذلك للحاجة ال بأس به  ،وال ُيقال إن هذا من منع مساجد هللا أن ُيذكر فيها
اسمه ؛ ألن هذا ملصلحة أو لحاجة أو لضرورة أحيانا فال حرج ".
وعلق أحد املو افقين لفتوى إغالق املساجد على هذا النقل بقوله  " :تعليقا
مختصرا  ..كان مخبوءا في بواطن الكتب سنين عددا ،ثم أذن هللا له بالظهور ،فكان
جوابه لنازلة معضلة ،وصار كالمه للقلوب سكنا ،وللخالف ر افعا ،وملادة الجدل
قاطعا " !!!
( )1ما األولى موصولة بمعنى الذي ،وما الثانية نافية بمعنى لم.
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قلتُ:وليُمعُهذاُالنقلُوقفاتُأربعُ :
أن ُالعالُ َُم ُبفقه ُالعلمة ُابن ُعثيمين ُوسعة ُمقدرته ُألاصوليةُ
الوقفة ألاولى ُ َّ ُ :
واملقاصديةُولاستنباطيةُالُيُحيلُ ُغلبةُالظنُالقويةُُ -بلُشبهُاليقينُعندي ُُ -أنهُلوُ
املجيزينُإلغلقُاملساجدُ .
ُ
كانُموجوداُبينناُ،وشهدُأحداثُكوروناُ،لكانُفيُصفُاملفتينُ
الوقفة الثانيةُ :أنُالبابُاملش ُروحُمنُصحيحُإلامامُالبخاريُ،الُيتناو ُمسألتناُ
بأي ُحا ُمن ُألاحوا ُ ،فالترجمة ُمتعلقة ُباشتراط ُغلق ُباب ُالكعبة ُملن ُأراد ُالصلةُ
داخلهاُتجاههُ،فذنُإلامامُالبخاري ُساقُالترجمةُوالحديثُللردُعلىُالحنفيةُ،وانتصاراُ
لقو ُإلامامُالشافعيُ:أنُمنُصلىُفيُجوفُالكعبةُمستقبل حائطاُمنُحيطانهاُفصلتهُ
جائزةُ،فذنُصلىُنحوُالبابُوالبابُمفتوحُفصلتهُباطلة؛ُألنهُلمُيستقبلُشيئاُمنهاُ .
قا ُابنُبطا ُ"ُ:فكأنهُاستد ُعلىُنلكُبغلقُالنبيُعليهُالسلمُالبابُعلىُنفسهُ
ي
حينُصلىُ"[ُ.راجعُشرحُصحيحُالبخا ُر ُُالبنُبطا ُُ480-449/1وغيرهُمنُالشروح]ُ .
َ
الوقفة الثالثة ُ :أن ُحديث ُالشيخ ُابن ُعثيمينُ ،تجاوزُ ُفيه ُ– ُلحسن ُفقههُ
َ
ولحظه ُُ -صورةُاملسألةُاملحدودة ُعلىُنحوُماُبينتهاُفيُالوقفةُالثانيةُ،وانتهزُاملناسبةُ
ةُ،وب َُّي َ ُنُجوازُُنلكُوأنهُغيرُ
للحديثُعنُحكمُغلقُاملسجدُلحاجةُأوُمصلحةُأوُضرور َُ
داخلُفيُآلايةُ{ ُومنُأظلمُممن ُمنعُمساجدُهللاُ .}...وهذاُغلقُجزئيُ،ليسُفيهُتعطيلُ
كافةُاملساجدُ ُوغلقهاُكماُهوُفيُمسألتناُالنازلةُ .
والظاهرُمنُسياقُالشيخُ ،الُيحيلُأنُيكون ُمقصوده(ُ:مسألةُاتخانُألابوابُ
للمساجدُ،وغلقهاُفيُغيرُأوقاتُالصلوات)ُ،وفيُنلكُخلفُفقهيُمعروفُ ،ويسندُهذاُ
الظاهر؛ ُاملسألة ُاملذكورة ُفي ُالترجمةُ ،حيث ُقا ُإلامام ُالبخاري ُ[ َباب ُإغلق َ
ُالبيتُ
َ َ
َ َ
َوي َ
اء]ُ.أماُأنُيس َتد ُبهُعلىُجوازُإغلقُكافةُمساجدُالبلدُُ-
يُالبيتُش َُ
صليُفيُأيُن َواح
كماُهوُحاصلُآلانُُ-فلُيُسُعُفُفاعلهُ .
والُأرىُمنُالجيدُالتعلقُبلفظةُاملساجدُفيُتعليقُالشيخُ،فالسياقُيد ُعلىُأنهُ
جمعهاُلبيانُأنُجوازُالغلقُالُيتعلقُبهُمسجدُدون ُمسجدُ ،الُأنُتغلقُجميعهاُفيُ
وقتُواحدُ.والشيخُابنُعثيمينُنفسهُيقو ُ ُكماُفيُمجموعُالفتاوى ُ(ُ"ُ:)14/41فذنُ
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صلة ُالجماعة ُلو ُلم ُتجب ُفي ُاملساجد ُلفاتت ُبها ُمصلحة ُهامة ُمن ُإظهار ُالشعائرُ
واجتماع ُاملسلمين ُوالتعارف ُبينهم ُوهداية ُضالهم ُوتقويم ُمعوجهمُ ،وحصل ُبذلكُ
مفاسدُكبيرةُمنُتعطيلُاملساجدُ،وتفريقُاملسلمينُ،وفتورهمُعنُالصلةُ،وغيرُنلكُ
ملنُيتأمل"ُ .
َ َ
ظ َُرهُ ُالبعيد ُوفتاويهُاملشابهةُالُتستبعد ُأنُيفتيُ
ون ُ
فقه ُالشيخُ ُ ُ
قائلُ:إن ُ َُ
َّ ُ
وأعيدُ ُ
بجوازُإغلقُجميعُمساجدُالبلدُألجلُكوروناُ،لكنُبغيرُهذاُالسياق ُاملنشورُواملحتفىُ
ُ
بهُفيُمسألتناُونازلتنا!ُُ ُ
الوقفة الرابعةُ :فهي ُبخصوص ُاحتفاء ُالشيخ ُُ -ناقلُ ُهذا ُالجواب ُُ -بكلمُ
الشيخ ُرحمه ُهللا ُبقوله(ُ :فكان جوابه لنازلة معضلة ،وصار كالمه للقلوب سكنا،
وللخالف ر افعا ،وملادة الجدل قاطعا).
فهذاُالكلمُ– ُوإنُقصدُناقلهُومادحهُبهذهُالصورةُقطعُالتشويشُالذيُنا ُ
عامةُالناسُفيُهذهُاملسألةُوهوُقصدُحسنُ–ُإالُأنهُالُيخلوُمنُرائحةُغلو ُ ُومبالغةُ،
الُيحسنُتعويدُالناسُعلىُمثلهُ .
بلُوالُيمكنُقبولهُ– ُإنُتسامحتُالنفسُبقبولهُُ -إالُممنُكانُمستقيماُمعُ
فتاوىُالشيخُ،غيرُمخالفُلهاُفيُبعضهاُ،ألنُالخصمُحينئذُسيحتجُعليهُبمثلُكلمهُ،
فيُكلُمسألةُخربُفيهاُعنُرأيُالشيخُوخالفهُ .
فذنُأبىُهذاُإلالزامُ،أعنيُإلزامهُبأخذُأقوا ُالشيخُابنُعثيمينُفيُكلُمسألةُ
خلفيةُ،فقدُأسقطُبنفسهُلاستدال ُبكلمُالشيخُعلىُهذهُاملسألةُ،وناقضُتوصيفهُ
ومدحهُاملغالىُفيهُ ُ.
*** ُ
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امللحظ الخامس :
ُ
حول الاستئناس بحوادث تاريخية بعيدة وقريبة ذكرفيها غلق املساجد للوباء
أوردُبعضُألافاضلُُ-املوافقينُلقرارُالغلقُُ-حوادثُتاريخيةُبعيدةُوقريبةُنُكُ َُرُ
فيهاُغلقُاملساجدُبسببُالوباءُ،والبدُأنُأنقلهاُليتضحُالكلمُحينُالتعليقُعليهاُ .
فمنُنلك ُُ:ماُنكرهُاملقريزي ُعنُوباءُالقاهرةُسنةُ491هـُ(:وتعطيلُألانانُمنُ
عدة ُمواضع ُوبقي ُفي ُاملوضع ُاملشهور ُبأنان ُواحدُ ...وغلقت ُأكثر ُاملساجد ُوالزواياُ
واستقرُأنهُماُولدُأحدُفيُهذاُالوباءُإالُوماتُبعدُيومُأوُيومينُولحقتهُأمه)ُ .
وما ُنكره ُالحافظ ُالذهبي ُفي ُالسير ُ(ُ )244/48عن ُسنة ُ8هـ ُ(:وكان ُالقحطُ
عظيما ُبمصر ُوألاندلسُ ،وما ُعهد ُقحط ُوال ُوباء ُمثله ُبقرطبةُ ،حتى ُبقيت ُاملساجدُ
مغلقةُبلُمصلُ،وسميُعامُالجوعُالكبير)ُ .
وما ُجاء ُفي ُتذكرة ُأولي ُالنهي ُوالعرفان ُ(ُ )412/4في ُتأريخ ُلانفلونزاُ
إلاسبانية(:ولقد ُوقع ُهذا ُالوباء ُفي ُبداية ُهذه ُالسنة ُعام ُ4224هـُ ،وكان ُعاما ُفي ُنجدُ
وإلاحساءُوالخليجُوالعراقُ،واستمرُثلثةُأشهرُوالعيانُباهللُ،وبسببهُهجرتُمساجدُ
وخلتُبيوتُمنُالسكان)ُ ُ.
قلتُ :جميعُماُنُقُلُالُتعلقُلهُبمسألتناُأبداُ،فغلقُاملساجد ُفيُهذهُالحوادثُ
املذكورةُغلقُلبعضهاُ،غلقُلعواملُطبيعيةُالُبفتوى ُشرعيةُوالُبقرارُسياس يُ،وكانُ
غالب ُأسبابُغلقها ُأوُهجرها ُلعدمُتوافر ُاملصلينُأو ُلهجران ُأهل ُالقريةُللقريةُ،أوُ
بسببُحظرُالتجو ُوالحروبُأوُنتيجة الكوارثُالطبيعةُاملهلكةُكالزالز ُوالفيضاناتُ
والصواعقُوالبراكينُوماُشابههاُ،أوُبسببُفشوُالوباءُحتىُلمُيبقُأحدُإالُوتضررُمنهُ،
مجبرةُلإلنسانُعلىُتركُالصلةُفيُاملسجدُأصلُ
ومنهُالقحطُوالجوعُ،كلُهذهُألاشياءُ ُ
فيغلقُ،ومعلومةُمنُوقائعُالتاريخُوالواقعُُاملعاصرُ .
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وإنماُمسألتناُمحلُالنقاشُمتعلقةُبالقيودُالتاليةُ(ُ:غلقُجميعُاملساجدُ– ُبفتوىُ
موجبة ُ– ُوقرار ُحكومي ُملزم ُ– ُيترتب ُعلى ُمخالفته ُالعقوبة)ُ ،أما ُالنقو ُالتاريخيةُ
املذكورةُوغيرهاُُ،فهيُُ :
َ
 تذكر ُتعطل ُأكثر ُاملساجد ُال ُكلهاُ .والحظ ُأنهم ُإنما ُنكروا ُتعطيل ُمساجدُ ،ولمُيذكرواُشيئاُعنُالجوامع.
وعلىُافتراضُتعطلُكلُاملساجدُوالجوامعُفنقو ُ:
َ
 إنه ُ ُت َُعطُلُ ُبفعل ُالناسُ ،ال ُبفتوى ُالعلماء ُالتي ُابتني ُعليها ُقرار ُدولة ُملزم ُيعاقبُمخالفهُ ،وهذا ُواضح ُمن ُقو ُبعضهم ُ(هجرت ُمساجد) ُوهذا ُيقتض ي ُأنها ُكانتُ
مفتوحةُالُمغلقة.
 وأيضاُهذاُالتعطلُسببهُقلةُاملصلينُإما ُ ُإلصابتهم ُأوُموتهمُأوُهجرتهم ُفلُحاجةُإننُلفتحهاُ،وليسُتعطيلُرسمياُ،وقراراُإلزاميا.
يد ُعلىُنلكُقو ُبعضهم(ُ :وخلتُبيوتُمن ُالسكان)ُيعنيُإماُبموتهمُأوُبهجرتهمُ
منُموضعُالوباءُ.
ومن الحوادث املذكورة التي وقفت عليها  -سوى ما نقله هؤالء ألافاضل –
والتي يمكن أن نستخلص منها أسبابا أخرى لتعطيل بعض املساجد :غزارةُألامطارُ،
حتىُتهدمُالبناءُويموتُالناسُتحتُالهدمُ،فتعطلُاملساجدُمنُقلةُالناس )1(.ومنهاُ:
()1
الفتنةُبينُاملسلمين )2(.ومن أسبابه أيضاُ:طائفيةُالخبثاءُاملبتدعين.
لمُيذُكُرَُّ ُ -
خ ُحوادثُتعطيلُاملساجدُُ -أنُالتعطيلُللوقايةُمنُإلاصابةُ
منُأر َُ
ُو َُ
منُالوباءُ،بلُظاهرُالنقو ُ– ُكماُتقدمُُ،-إماُلإلصابةُ ،أوُقلةُالسكانُ ،أو ُموتهمُ ،أوُ
هجرتهمُ،أوُغزوُالكفارُ،أوُفتنةُبينُمسلمينُ،أوُسيطرةُاملبتدعينُ.فالُفائدة إذن من
( )1ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ( ) 157 /15عن إحدى السنوات التي مرت على بغداد ،غلت فيها األسعار جدا ،وكثرت األمطار جدا حتى تهدم البناء ،ومات كثير من الناس تحت الهدم ،وتعطلت كثير
من الحمامات والمساجد من قلة الناس  ..وخلت أكثر الدور ،فكان المالك يعطون من يسكنها أجرة ليحفظها عليهم من الداخلين إليها لتخريبها .فها أنت ترى أن اإلغالق أو التعطيل للمساجد بسبب الكوارث معهود
معروف.
وسلطان واق ٌع ،فبعث الخليفة إلى الجوامع والمساجد فأغلقت ثالثة أيام حتى اصطلحا.
( )2فقد ذكر الحافظ ابن كثير أيضا ( )141/11أنه وقع بين خليف ٍة
ٍ
( )1قال الحافظ ابن كثير عن بغداد ( ... " :) 112/17وقتل الخطباء واألئمة ،وحملة القرآن ،وتعطلت المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور ببغداد ،وأراد الوزير ابن العلقمي ،قبحه هللا ولعنه ،أن يعطل
المساجد والمدارس والرب ط ببغداد ،ويستمر بالمشاهد ومحال الرفض ،وأن يبني للرافضة مدرسة هائلة ينشرون علمهم وعلمهم بها وعليها ،فلم يقدره هللا تعالى على ذلك ،بل أزال نعمته عنه ،وقصف عمره بعد
شهور يسيرة من هذه الحادثة ،وأتبعه بولده فاجتمعا  -وهللا أعلم  -بالدرك األسفل من النار ".
وقال في فتنة أخرى من فتنهم( " :) 111 /18وأمر أصحابه بخراب المساجد ،واتخاذها خمارات ،وكانوا يقولون لمن أسروه من المسلمين :قل :ال إله إال علي ،واسجد إللهك المهدي الذي يحيي ويميت حتى يحقن
دمك ،ويكتب لك فرمان .وتجهزوا ،وعملوا أمرا عظيما جدا ،فجردت إليهم العساكر ،فه زموهم ،وقتلوا منهم خلقا كثيرا ،وجما غفيرا ،وقتل المهدي الذي أضلهم ،وهو يكون يوم القيامة مقدمهم وهاديهم إلى عذاب
السعير ".
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ذكر هذه الحوادث وسردها في مسألتنا هذه ،وهي إلالزام بفتوى يتبعها قرار سياس ي،
لكونها خارج محل النزاع ،وليست من قبيل الغلق الجبري البشريُ .

*** ُ
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امللحظ السادس:
حول املجازفات والتجاوزات في أدب الخالف!
قلت :يوجد َع ْب َر التاريخ من إذا جنح للقول ألاشد شعر في قرارة نفسه أنه
ألاصلب إيمانا وثباتا ،وأن املخالفين له  -ممن أخذ بالقول ألايسر  -مفرطون
متهاونون ،قد ضعف إيمانهم وقل ِعلمهم ،ولذا هانت الشعائر عليهم! هكذا يزعم أو
يشعر أو يتصور ،وما علم أن هذا الذي فيه داء من جملة ألادواء الخفية املرتبطة
بالهوى!
وقد وقع بعض املعترضين في هذا الداء ،فمن ذلك :
َ
 /1قال أحدهم  :من عرف حقيقة إلاسالم وإلايمان والتوحيد لم يخف عليه
بطالن فتوى إغالق املساجد ومنع الصلوات خشية املرض!
قلتُ:هذاُلاعتراضُاشتملُعلىُمغالطتينُ :
َ َ
َ
ض ُعُ َُرىُ ُالفقه ُاملقارنُ ،حينُ
املغالطة ألاولىُ :أنه ُن َسف ُبه ُأدب ُالخلف ُوُن َُق َ ُ
َ
ُوطعُنُ ُبعقيدةُ
أسرف ُوتجاوز ُبتوصيف ُاملخالفة ُعلى ُأنها ُجهلُ ُباإلسلم ُوحقيقتهُ ،
املخالف ُوإيمانهُ .وهي ُتشبه ُإلى ُحد ُكبير ُمغالطة ُ(املأزق ُاملفتعل)ُ ،وهي ُأن ُيحصرُ
النقاش ُفي ُخيارين ُأو ُخيار ُفقطُ ،بمعنىُ :إن ُلم ُتقولوا ُبفساد ُفتوى ُإلاغلق ُاملؤقتُ
للمساجدُخشيةُانتقا ُاملرضُ،وإالُفأنتمُجها ُباإلس ُلمُضعفاءُإيمان!ُكماُأنُفيهاُ
شبه ُبمغالطة ُ(اللغة ُاملتحيزة)ُ ،التي ُيقصد ُبها ُجذب ُآلاخر ُإلىُصفه ُوجعله ُينحازُلهُ
ب ُوضعُمقدماتُوأوصافُموهمةُ ،لتُقُ َُبل ُفكرته ُالتيُستأتيُبعدهاُ .فهوُهناُكأنهُيقو ُ
للقارئ ُأوُاملخالفُ:إناُلمُتقلُبقوليُفيُحرمةُإغلقُاملساجدُمؤقتاُألجلُالوباءُفأنتُ
ناقصُالعلمُوإلايمان! ُ
املغالطة الثانيةُ :فيُالكلمُالسابق ُ َُبتُرُ ُلعلةُغلقُاملساجدُ ،فليستُالعلةُخشيةُ
َّ
املرضُ ،فتلك ُعُ ُلةُ ُيذكرها ُالفقهاء ُكعذر ُشخص ي ُلضعيف ُاملناعةُ .وإنما ُالعلة ُفيُ
فير ُوس ُكورونا ُهي ُعموم ُالبلوىُ .وهذا ُالبتر ُيشبه ُإلى ُحد ُكبير ُأيضا ُمغالطةُ
(لاستبعاد)ُ،وهيُنوعُمنُالتلبيسُبالتوريةُأوُعنُطريقُإلاجما ُ ُ،واملقصودُأنهُيستبعدُ
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إكما ُالجملة ُلإليهامُ،ولذاُفقدُكانُينبغيُعلىُكاتبُهذاُالكلمُأنُيُتُ َُّم ُالعبارةُباآلتيُ
فيقو ُُ:إغلقُاملساجدُومنعُالصلواتُخشية الوباء املعدي ُ[الذيُهوُعذرُعام]ُ،الُ
مجردُاملرضُ[الذيُهوُعذرُشخص ي]ُ .
وال ُتخلو ُأن ُتشبه ُأيضا ُمغالطة ُ(لاشتراك)ُ ،أيُ :لاشتراك ُفي ُلفظة ُواحدةُ
يشتركُفيهاُمعنيينُفأكثرُ،ونلكُأنُغلقُاملساجدُبسببُاملرضُُ-كماُكتبُهذاُالكاتبُُ-
واعتياديُ،ومنهُوبائيُمعدُ
فيهُلفظةُمشتركةُأوُمجملةُ،فاملرضُأنواعُ،ومنهُخطيرُ
ٍ
وغيرُوبائيُ،واستعما ُأهونُلاستعماالتُوأيسرهاُفيُهذاُاملقام=ُتحيزُيُمُيلُُكفةُالقراءُ
للكاتبُ،ولكنُلاطلعُعلىُحقيقةُاملرضُُ-بمواصفاتهُوآثارهُودرجتهُُ-الذيُألجلهُصدرُ
وتقدمُوصفهُونكرهُ،يقُلُبُُعلىُالخصمُالكُ َُّفة! ُ
َُ
املنعُ
فذن ُلاقتصار ُفي ُالتعبير ُعلى ُمجرد ُاملرض ُفيه ُجزء ُمقطوع ُمستبعدُ ،فيهُ
تضليلُلألفهامُوتسفيهُلآلراءُ،علىُحدُقو ُالقائلُ:فقأتُعينُنمرُ ،ويقصدُ :دمية! ُأوُ
قولهُ:قطعتُنيلُأسدُ،ويقصدُ:ميتاُ! ُ
 /0قال املعترض نفسه في موضع آخر  :الاحتجاج بدرء املفاسد ومنع العدوى
لتعطيل املساجد ومنع إقامة الفرائض ضرب من العلمانية املادية التي تتدثر
بالفتوى الدينية!
فيقال لهُ :قرارُإلاغلقُوإنُصدرُأوالُمنُلجنةُإلافتاءُالكويتيةُ،إلىُأنهُتبعهاُ
علىُرأيهاُهيئاتُإفتائيةُعدةُ،فيُتونسُومصرُوتركياُوإلاماراتُوالعراقُواملغربُوعمانُ
ألاردنُوغيرهاُ.كماُأفتىُبجواز ُإلاغلقُاملؤقتُالطارئُ
وليبياُوألاردنُوقطرُوالسعودية ُو ُ
خلئقُالُيحصون ُكثرةُمنُاملفتينُفي ُشتىُالبقاعُ،فهلُيسوغُالقو ُبأنُهؤالءُ(جهلواُ
حقيقةُإلاسلمُوإلايمانُوالتوحيد)ُوهلُيصحُلادعاءُبأنهمُعلمانيونُماديونُقدُتدثرواُ
بالدينُ..إالُفيُنهنُالكاتبُومنُشايعه؟! ُ
ُ
 /3ذكر املعترض نفسه أيضا " :ال يسو قرار املنع من يعرف أصول إلاسالم
فضال عن فروعه! و إنما هو أثرمن آثارالثقافة الغربية العلمانية املادية الطاغية ".
ُوليُمعُهذاُالكلمُُ-غيرُاملسؤو ُ–ُالوقفةُالتاليةُ :
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هذه العبارة من جنس ما تقدم من املغالطاتُ ،بل ُلنا ُأن ُنقلب ُالكلم ُعلىُ
القائلُفنقو ُُ:الذيُلمُيقبلُبقرارُاملنعُالُيعرفُأصو ُإلاسلمُوفروعهُلكونهُمنشغلُ
منغمس ُبقراءة ُالجوانب ُالفكرية ُاملتعلقة ُبالثقافة ُالغربية ُالعلمانية ُاملادية ُوحركةُ
لاستشراق ُوأثرها ُعلى ُالوطن ُإلاسلميُ ،وهو ُما ُجعله ُيخطئ ُفي ُالقياس ُويسرف ُفيُ
الوصفُ ،ويتأو ُالنصوص ُوينزلها ُعلى ُغير ُمن ُنزلت ُفيهُ ،بل ُويخلط ُالكلم ُبينُ
الطاعون ُوكوروناُدون ُصحةُمقارنةُوالُرجوعُملختصُويأتيُبأدلةُخاربُمحلُالنزاعُ...
إلخُ .
بل ولنا أن نقولُ :ال ُيجهل ُحقيقة ُخطورة ُهذا ُالفير ُوس ُإال ُمن ُجمع ُثلثُ
جهاالتُ،جهالةُفيُالشرعُومقاصدهُ،وجهالةُفيُالفير ُوسُوكلمُمختصيهُ،وجهالةُثالثةُ
بماُوراءُهذاُالفير ُوسُوماُيرادُمنه! ُ
فقد قال ألامير فيليبُ[زوبُملكةُبريطانيا]ُ"ُ:لوُقدرُليُأنُأولدُمرةُأخرىُ،فذننيُ
أتمنىُأنُأولدُفيُشكلُفيروسُقاتلُألساهمُفيُحلُمشكلةُازديادُعددُالسكان".
وقال أيضاُ"ُ:ربماُيكونُالنموُالسكانيُالبشريُهوُالتهديدُالوحيدُألاكثرُخطورةُ
علىُاملدىُالطويلُللبقاءُُ.نحنُفيُكارثةُكبيرةُإناُلمُيتمُكبحهاُُ...ليسُلديناُخيارُُ.إناُ
لمُيتمُالسيطرةُعليهاُطواعيةُ،فسيتمُالسيطرةُعليهاُبشكلُالُإراديُمنُخل ُزيادةُ
ألامراضُواملجاعةُوالحربُ"ُ ُ )1(.
قلتُ :وإناُثبتُماُيشاعُمنُاحتماليةُتسببُكوروناُبالعقمُللرجا ُمماُيشكلُ
نذيرُخطرُقدُيؤديُإلىُتناقصُالتعدادُالسكانيُالعالميُعلىُاملدىُالبعيدُُ،ُ-فهوُأحدُ
ماُيعضدُالظنُالغالبُ– ُعنديُ– ُمنُتصنيعُهذاُالفير ُوسُلغرضُعالميُخبيثُلكنهُ
خربُعنُحدُاملتوقعُ.وماُنراهُمنُتراشقُفيُالتصريحاتُالسياسيةُبينُالصينُوأمريكاُ
وروسياُوإسرائيلُ،أحدُدالئلُهذاُالظنُ،وهللاُأعلم.
وجاء في كتاب (املسلمون والحضارة الغربية) ُللحواليُ(صُ–ُ )4040املنشورُفيُ
عامُ 4048مُُ"ُ:ومنُالحيلُالخبيثةُالتيُيلجأُإليهاُهؤالءُالتجارُالضغطُعلىُُ(منظمةُ
الصحة ُالعاملية) ُلترويج ُدواء ُمعين ُيصنعونهُ ،أو ُافتعا ُأمراض ُغير ُموجودةُ ،وربماُ
هولوا ُمنهاُ ،وأعطوها ُأكبر ُمن ُالحقيقة ُمثل ُكورونا ُوانفلونزا ُالطيور ُوأمثا ُنلك ُمنُ
(https://nwo.fandom.com/wiki/Prince_Philip_-_“If_I_were_reincarnated_I_would...be...as_a_killer_virus...%22)1
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ألامراضُالتيُتختفيُأوُتعودُلحجمهاُالطبيعيُإناُنفدُاللقاحُاملصنوعُوبيعُكلهُ،وبعضُ
ألاطباء ُيعترض ُعليهم ُوال ُيبالون ُبهُ ،وإنا ُكانوا ُصادقين ُفلمانا ُال ُيصنعون ُاللقاحُ
ل ُألمراضُالتيُتفتكُباملليينُسنوياُكامللرياُمثلُأمُأنُالخطرُفيماُيصنعون ُلهُدواءُأوُ
لقاحاُفقط؟ُولذلكُأظنُأنهمُبعدُأنُيشكوُالعالمُكلهُمنُفيروسُزيكاُوتكثرُالوفياتُ
بسببهُ ،سوف ُيكتشفون ُله ُلقاحا ُويضخمون ُخطرهُ ،وإنما ُيعمل ُاملستبدون ُوتجارُ
ألاكانيبُفيُخفارةُغباءُأكثرُالناسُ"ُ ُُ.
بل صرح الرئيس ألامريكي ُالسابق ُباراكُأوباماُفيُكتابهُ(جرأةُألاملُ ،أفكارُعنُ
استعادة ُالحلم ُألامريكي)(ص )1()24بما ُيفصح ُعن ُإلايديولوجيا ُألامريكية ُفي ُالعطاءُ
الخيري ُبقوله«ُ:التصديُملشكلتُالفقر ُفيُالعالمُوالدو ُالفاشلةُأمرُحيوي ُملصالحُ
أمتناُألامريكيةُ ُوليسُمسألةُإحسانُوصدقة»!! ُ
فهذاُالتحليلُوالتصورُالُيُستبعدُ،فهوُمنُجملةُكلمُبنيُإسرائيلُالذيُيروىُ
عامته ُدون ُتصديق ُوال ُتكذيبُ ،لكنه ُكلم ُصريح ُفي ُكثير ُمن ُالكتابات ُالنقديةُ
لسياسات ُاملساعدات ُالغربيةُ ،تتفق ُعلى ُنفي ُالوجه ُإلانساني ُالصرف ُعن ُهذهُ
الحكوماتُالغربيةُومساعداتهاُ،وتعترفُبأنُلهاُأهدافُأخرىُتتراوحُبينُاملكاسبُاملاديةُ
أوُالسياسيةُوماُشاكلهاُ.فلُمراءُأنُالغربُفيُتعاملهُمعُالعالمُغيرُالعربيُوالسيماُ
ألافريقيُواملسلمُيغلفُدوماُأهدافهُالحقيقةُوإنُكانتُغيرُمعلنةُبرداءُإنسانيُعامُ،
بيدُأنُالدروسُالتاريخيةُتؤكدُأنُثمةُأبعاداُوغاياتُمصلحيةُربماُيكونُآخرهاُلاعتبارُ
إلانسانيُ.وقدُسجلُدُ.حمديُعبدالرحمنُحسنُفيُكتابتهُاملعنونةُبـ(تحدياتُالعملُ
[مجلةُ
الخيري ُإلاسلمي ُفي ُإفريقيا ُرؤية ُاستراتيجية) ُطرفا ُمن ُتلك ُالحوادث ُوالشواهدُ .
مدادُ،العددُ،4مجُ،4صُ .]90-88
َ ََ
ُثمُبل َعُ
قلتُ :وإناُكانُهذاُالفير ُوسُسلحُمصنعُ،لغرضُخبيثُأوُآلخرُ،وسرب
َ
ُ،أوُت َس َّر َب ُمنُبينُأيديهمُبغيرُقصدُمنهمُُ -بلُبذننُهللاُتعالىَُ -
ُ،فع َّمُ
الطع َُم م َسربه
َ
َ
ُوخربُعنُحد ُالسيطرةُُ -م َعاملة ُمنُالخالق ُلهمُبنقيضُقصدهمُُ،-أفلُيجبُ
العالم
()1
ب مؤلفه رئيسا
ف بأنه الكتاب األول على قائمة مبيعات النيويورك تايمز ،ونُ ِ ّ
ص َ
وقد ُو ِ
ص َ
للواليات المتحدة األمريكية بعد صدور الكتاب بثالثة أشهر إثر فوزه باالنتخابات الرئاسية!
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أنُنعصمُدولناُإلاسلميةُوشعوبناُاملسلمةُومساجدناُمنُضررهُحتىُ
ُ
عليناُ– ُحينئذُُ -
يزو ُ،أمُنتركُالتحرزُفنخدمُغرضُالعدو؟! ُ
 /4قال املعترض نفسه :إغالق املساجد إلى أجل غير مسمى ومنع املسلمين من
الجمعة والجماعة ،يدخل في انتهاك أبسط الحقوق الدينية لإلنسان ،وعدوان على
شعائرألاديان.
قلتُ :هذاُأيضاُجارُمجرى ُالتحريضُ ُوالتهويلُ،فهلُقيلُمثله ُفيُحقُمنُألزمُ
بالحجر ُالصحي ُبأنه ُاعتداء ُعلى ُحرية ُإلانسان ُوأبسط ُحقوقه؟! ُوعلى ُمن ُمنع ُمنُ
الطيرانُإلصابتهُبهُإنهُاعتداءُعلىُحريةُإلانسانُفيُالتنقلُ،وهلمُجراُ .
صدُمنهُالشحنُوالتضخيمُيغنيُعنُمزيدُردُعليهُ.
وتهافتُهذاُاملسلكُالذيُيُقُ َُ
وهذه ُالطريقة ُُ -أعني ُحشد ُألالفاظ ُوحشوها ُوانتقاء ُوحشيهاُ ،يراد ُبها ُإلايهام ُبقوةُ
القو ُلكثرةُحجاجهُودالئلهُ،وهوُهوىُغيرُخفيُوهللاُاملستعانُ .
*** ُ
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كلمة الختام :
ماُجرى ُمنُأحداثُوكتاباتُفيُهذهُاملسألةُيجعلُاملرءُيخربُبدروسُوعبرُ ُالبدُ
من ُتسجيلهاُ ،وهي ُكثيرةُ ،سأقتصر ُعلى ُنكر ُما ُيتعلق ُبجانب ُالعلم ُالشرعي ُوقضاياُ
املجتمعُُ :
-1
-0

-3
-4
-3

العجلة ُفي ُالحديث ُوالحكم ُوالتعليقُ ،وحب ُالظهور ُوالبروز ُمزلة ُقدم ُوداءُ
استفحلتهُوسائلُالتواصلُوهللاُاملستعان.
لانفرادُفيُالرأيُالسيماُفيُالقضاياُالعامةُاملتعلقةُبأمنُاملجتمعُوصحتهُمزلةُ
َ
قدمُ ،وجُرأةُ ُ َُيعُقُبُها ُُن َُدمُُ .فالفقيه ُالحق ُيعرف ُمتى ُيتكلمُ ،ويعرف ُأيضا ُمتىُ
يستمع ُألهل ُلاختصاص ُ(الطبي ُ– ُألامني ُ...ُ -إلخ) ُفيتكلم ُعقبهم ُبناء ُعلى ُماُ
تصوره ُمنهم .فذنُالنواز ُالعامةُي َ
رجعُفيُتقديرُضررهاُونسبةُوقوعهُإلىُأهلُ
لاختصاص ُوالجهات ُاملعنية ُوالهيئات ُالصحيةُ ،فهم ُأهل ُالذكر ُفي ُهذهُ
القضيةُ،والُيستبدُاملرءُفيهاُبرأيهُوتقديرهُالشخص ي.
الرأيُالحكوميُاملستندُإلىُلجنةُإفتاءُمؤهلةُ،يجبُاملصيرُإليهُوعدمُمخالفتهُ
العلنيةُ،ونلكُمذكورُُفيُأدبياتُجميعُفقهاءُالشريعة!
استمرار ُتكرار ُاملرء ُلوجهة ُنظره ُفي ُمنابره ُالخاصة ُعلى ُوسائل ُالتواصلُ
لاجتماعيُ،أمرُمقبوحُفيُالنفوسُ،كأنهُلنُيستريحُحتىُيلتزمُجميعُالناسُبرأيه.
غاب ُفي ُكثير ُمن ُكتابات ُمن ُأدلى ُبدلوه؛ ُاملعرفة ُالتامة ُبحدود ُالعلقة ُبينُ
(مقاصد ُالشريعة ُ– ُالنص ُالجزئي ُ– ُفقه ُالصحابة ُ– ُقواعد ُالفقه)ُ ،وكيفُ
يُسُ َُتنُ َُبطُُحكمُُمُستندُُإلىُكلُهذهُألادواتُواملصادرُدونُهضمُألحدهاُأوُتغييبُ
أوُتأويلُالسيماُعندُ.
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ُأن ُلاشتغا ُبعلم ُألاصو ُُ -تصنيفا ُأو ُشرحا ُأو ُنظما ُُ -...ال ُيلزم ُأنُ
 -1وأخيرا ُُ َّ :
ُنكد ُبين ُعلم ُألاصو ُفي ُش َّقيهُ :النظريُ
يصنع ُفقيها ُوال ُمفتياُ ،فثمة ُفصام ٍُ
والتطبيقي!
ثم هاهنا كلمة أود أن أختم بهاُ ،وهي ُأن ُأهم ُدليل ُكان ُينبغي ُعلى ُاملجيزين
إلغلقُاملساجدُلاقتصارُعليهُ ُوالتمسكُبهُُ-دونُالولوبُفيُلاستدالالتُاملبالغُبهاُوماُ
الُداللةُفيهاُعلىُاملسألةُفيضعفُجانبُحجتهمُويخفُبريقُقولهمُ،-هوُ:بيانُوجهُ
النازلةُفيُمسألةُفير ُوسُكورونا ُبذثباتُالفروقاتُاملؤثرةُوالخطيرةُبينهُوبين ُالطاعونُ
وفقُعلمُأحياءُالفيروساتُاملعاصر.
وبعد ذلك أقول ُ :إن ُقواعدُالفقهُلوحدهاُكفيلةُبتجليةُالحكمُ،فمُنُ ُأرسخُُ
طرق ُالردُعلىُاملعارضينُُ -فيماُلوُتنزلناُبصحةُأدلتهمُمنُنصوصُوأقوا ُ ُوآثارُ– ُأنُ
يقا ُ :إن ُقواعد ُالضررُ ،كـ(الضرر يزال)ُ،و(ال ضرر وال ضرار)ُ،و(يدفع الضرر بقدر
ُّ
بتحمل الضرر الخاص) ُو ُ(يرتكب أخف الضررين
إلامكان) و ُ(يدفع الضرر العام
التقاء أشدهما)ُ ..وقواعد ُالضرورة ُكـ(الضرورات تبيح املحرمات)ُ ،و(الحاجة
الشديدة تنزل منزلة الضرورة)ُ ...وقاعدة ُ(املشقة تجلب التيسير) ،و(رفع الحرج
ومنعه) ُو ُ(إذا ضاق ألامر اتسع) ُهذه ُوأمثالها ُقواعد ُراسخةُ ،بها ُمساحة ُواسعةُ
للتقديرُولاجتهادُ ،وفي ُحا ُتحقُق ُالضرر ُوالضرورة ُأو ُغلبة ُالظن ُبأحدهماُ ،فذنه ُالُ
يقف ُفي ُوجه ُهذه ُالق ُواعد ُنص ُوال ُإجماع ُ ُوال ُعمل ُصحابيُ ،وهو ُما ُتؤكده ُبوضوحُ
قاعدةُ(الضروراتُتبيحُاملحظورات)ُفعلىُالرغمُمنُثبوتُاملحظورُبالنصُوإلاجماعُ،إالُ
أنهماُالُيقفانُحائلُبينُإلاننُبفعلهُوالحالةُتلكُ.هذاُفيماُيتعلقُبقواعدُالفقهُالعامة.
وفيماُيتعلقُبقواعدُالفقهُالجزئيةُ ،فذنهاُتنصُصراحةُعلىُجوازُنلك ُأيضاُ،
فقد ُتقدم ُمعنا ُقاعدة(:حفظ آلادمي أفضل من حفظ الجماعة)و(سبب حفظ
آلادمي آكد من ُحرمة الجماعة)ُ.وقاعدة(ُ:املتوقع القريب كالو اقع)و(ما قارب الش يء
يأخذ حكمه)ُ ...


53

مثارات الغلط ومسببات اللغط في الاستدالل على إغالق املساجد ألجل كورونا  ......................د /دمحم املال الجفيري

حتُمُُ-وفقُ
فماُرأيناهُمنُآثارُلفير ُوسُكوروناُفيُالصينُوإيطالياُوإيرانُوغيرهاُ،يُ َُ
َ َ
جمُعُُالناسُمهماُكانُنوعهُوسببهُ،دينياُكانُأوُدنيوياُ،إالُ
النظرُاملآليُاملصلحيُُ ُ-قطُ َُعُ ُت َُ
فيماُالبدُمنهُوالُبدائلُلهُ .
ومنُالقواعدُالجزئيةُأيضاُوهيُكثيرةُ(ُ:يبعد عن رحمة الشرع ورعايته ملصالح
عباده تعطيل املصالح العامة وتحمل املفاسد الشاملة) ُو ُ(حفظ البعض أولى من
ُ
تضييع الكل)ُو ( ُ
ُ
يعسر تداركها
ألامور في الواليات إذا لم تؤخذ من مباديها ،جرت أمورا
عند تماديها)ُ .
ودعوى ُأنُهذهُالسابقةُفيُاستصدارُفتوى ُباإلغلقُ،وتمكينُالقرارُالسياس يُ
منهُوتهيئة ُألاجواءُلهُ،سابقة ُخطيرةُومريبة ُوستجر ُإلىُاستجراءُالسلطات ُملزيد ُمنُ
الغلقُفيُمناسباتُقادمةُبداعيُالخوفُكماُنكرُاملعترضُ(ح.م)ُصراحةُ،وأشارُإليهُكلُ
منُ(ع.ع.ي)و(ف.ق.ب)ُ،دعوى ُليستُفيُمحلهاُ،ألنهاُتنظرُملآ ُمظنون ُقدُالُيأتيُوالُ
يتسنىُإناُماُغابُالنظرُعنُالحا ُالواقعُونتائجهُالكارثيةُفيماُلوُأخذناُبكلمُهؤالءُ
املعترضينُ ،وسمحنا ُبتجمعات ُالناس ُفي ُاملساجدُ .ثم ُهو ُيفترض ُسوء ُالظن ُفي ُكافةُ
حكوماتُالدو ُإلاسلميةُبدرجةُواحدةُ،وهذاُأمرُغيرُصحيحُوالُعاد ُ،فليسُحا ُ
حكامنا ُفي ُالخليج ُمثل ُكحا ُحكام ُبعض ُالدو ُالعربية ُفي ُمقارنة ُيطو ُنكرهاُ ،معُ
لاعترافُبعمومُالتقصيرُالحاصلُمنُسائراُالحكامُتجاهُدينُهللاُوشرعهُ،لكنهُعلىُ
تفاوتُدرجاتُ،وتغايرُأسبابُ ُُُُُ.
والسردُوالردُ،والتحريرُوالتنويرُ ..منُاملؤسفُحقاُ
ُ
ومعُهذاُالعرض ُوالنقضُ،
أنُتكون ُنظرةُأحدُاملعترضينُُ -ممنُلهمُقامةُعاليةُفيُالعلمُوالتصنيفُوالتدريسُ–ُ
بمخالفيه؛ ُنظرة ُإجحاف ُوإرجافُ ،فيقو ُ(:فمن ُأفتى ُبجواز ُإغلق ُاملساجد ُومنعُ
ألاصحاءُمنُالصلواتُالخمسُفيهاُوالجمعةُوالجماعةُخشيةُالعدوى؛ُفقدُحادُهللاُ
ورسولهُ ،وأثبت ُما ُنفاه ُالنبي ُملسو هيلع هللا ىلصُ ،واتخذه ُنريعة ُملناقضة ُشرعهُ ،وخالف ُالنصُ
وإلاجماع)ُ،ولوُأنُاملسألةُكماُقا ُ،مبنيةُعلىُنصُوإجماعُ،ملاُوجدتُلهاُمخالفاُ،إنُ
النصُوإلاجماعُفيُأيُمسألةُ،قاطعُلـ(مثاراتُالغلطُ،ومسبباتُاللغط)ُ،ولوُخالفتُ
ماُي َُت َُو َُّهمُهُ ُاملعارضُ،ففي ُاستحضارهُقاعدةُالضروراتُ
وإلاجماع ُك َُ
َُ
النص ُ
فتوى ُالجوازُ ُ َّ ُ
تبيحُاملحظوراتُمندوحةُعنُهذاُالتوصيفُالثقيلُالصادرُمنهُملخالفيهُ ،وألامرُكماُ
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َ
التدابيرُإناُلمُيكنُلهاُعنُالشرعُص َدرُ،
قا ُإلامامُالجوينيُفيُالغياثيُ(صُ"ُ:ُ )446ُ:
َ
فالهجومُعليهاُخطرُ.ثمُقصاراهاُإناُلمُتكنُمقيدة ُبمراسمُإلاسلمُ،مؤيدة ُبموافقةُ
َ
مناظم ُألاحكام َ
ُإثبات ُحكم ُلم ُيدونه ُالفقهاءُ ،ولمُ
ُضررُ .فأعود ُوأقو ُ :لست ُأحانر
ُهذاُالكتابُالُيلفىُمدوناُفيُكتابُ،والُم َ
َّ
يتعرضُلهُالعلماءُ،فذنُمعظمُمضمون
ض َّمناُ
ُوضع ُالشرعُ،وأستشيرُمعنى ُيناسبُ
لبابُ ...ولكنيُالُأبتدعُ،والُأخترعُشيئاُ،بلُأالحظ َُ
ُ
سبيل التصرف في الوقائع املستجدة التي ال يوجد فيها أجوبة
ماُأراهُوأتحراهُ،وهكذا
ُ
وأصحاب املصطفى صلوات هللا عليه ورض ي هللا عنهم لم يجدوا في
العلماء ُم َعدة.
الكتاب والسنة إال نصوصا معدودة ،وأحكاما محصورة محدودة ،ثم حكموا في كل
َ
حدوده؛ فعلمونا أن أحكام هللا
و اقعة عنت ،ولم يجاوزوا وضع الشرع ،وال تعد ْوا
تعالى ال تتناهى في الوقائع ،وهي مع انتفاء النهاية عنها صادرة عن قواعد مضبوطةُ"ُ .
ُ
وبعد ،،،
ُإنهُماُمنُشكُأنُقلوبُاملعترضين ُواملوافقين ُتتفطرُعندُسماعُكلُأنانُيعلوُ
املآننُبعدُقرارُاملنعُ ُ،وهمُيرون ُأنفسهمُيصلو ُن ُفيُغيرُاملكانُالذيُيحبُربهم ُأنُيرىُ
صلتهم ُفيهُ ،فعس ى ُأن ُيكون ُفرجا ُقريباُ ،يعيد ُراحة ُالقلوب ُوسكينتها ُبالجلوس ُفيُ
بيوتُهللاُجلُفيُعلهُ ..
واملأمو ُمن ُاملشايخ ُالكرام ُوالدعاة ُألافاضل ُتجاوز ُالخلف ُالفقهي ُبعد ُأنُ
أصبحُأحدُالرأيين ُأمراُواقعاُ ،وقراراُملزماُ،ولانشغا ُبتوجيهُالناسُلفعلُالخيراتُ،
والتوبةُمنُاملنكراتُ،واستغل ُألاوقاتُ،والصبرُعلىُألازماتُ،واقتناصُأجرُالشهداءُ
والشهيداتُ ..الثابتُفيُالصحيحُمن ُقو ُالنبي ُملسو هيلع هللا ىلصُحينماُسألتهُأمُاملؤمنينُعائشة ُاهنع هللا يضرُ
عن ُالطاعو ُنُ ،فذكر ُأنه(ُ :كان ُعذابا ُيبعثه ُهللا ُعلى ُمن ُيشاءُ ،فجعله ُهللا ُرحمةُ
فليسُمنُعبدُيقعُالطاعونُُ،فيمكثُفيُبلدهُ[وفيُروايةُأحمدُ:فيُبيته]ُصابراُ
ٍُ
للمؤمنينُ،
سلُماُألمرُهللاُراضياُ ُبقضائه]ُ ،يعلمُأنهُلنُيصيبهُإالُماُ
[أيُغيرُمنزعجُوالُقلقُ،بلُمُ َ ُ
كتبُهللاُلهُ،إالُكانُلهُمثلُأجرُالشهيد)ُ .
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قا ُالحافظ ُابن ُحجر ُفي ُالفتح ُ(ُ "ُ :)249/4اقتض ى ُمنطوقه ُأن ُمن ُاتصفُ
بالصفاتُاملذكورةُ،يحصلُلهُأجرُالشهيدُوإنُلمُيمتُبالطاعونُُ"ُ .
ُ
فاللهمُإناُنسألكُعيشُالسعداءُ،ومنزلةُالشهداءُ ..
وأنُت ُؤلفُبينُقلوبناُُ ُ،وتبصرناُفيُشؤونُديننا ُ
اللهمُاغفرُلناُماُقدمناُوماُأخرناُ،وماُأسررناُوماُأعلناُ،وماُأسرفناُ ،
وماُأنتُأعلمُبهُمناُ،أنتُاملقدمُوأنتُاملؤخرُوأنتُعلىُكلُش يءُقدير ُ
ربُاغفرُليُوللمشايخُالذينُقصدتهمُبهذاُالردُ،وتقبلُمنهمُقولهمُوعملهمُ،وباركُ
فيهمُ،وأطلُأعمارهمُفيُطاعةُوصحةُوسعادةُ .
اللهمُآمينُ .
ُ
وهللا تعالى أعلى وأعلم وأعزوأحكم
وصلى هللا على عبده ورسوله وبارك وسلم.
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