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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

  لِل  الحمُد 
ُ
 :ُد عْ ا بَ .. أم   وسلَم  ِه بحلسالُم على رسوِل هللِا وعلى آلِه وصوا والصالة

ُُوقفات  ُفهذهُ  ت  َُمُلخاطرُ لَُعنَّ  َم َُعُ،
ْ
ُالبَُُوظاٍت ُح ل ُمنها ُ(1)ر ُصََُبَرَق ُدَُ، ُما فيُُاَرُعلى

َُمُ ُأسبوٍع َُمدار  ُض َ ُمن  ُُفتوُىُى ُُتغليق  ُُوُاملساجد  ُُتعطيل  ُُالجمع  ُوالجماعات 
 
ُأهدف ُمنهاُ،

  مثاراِت )ُتوضيَحُ
َ
 الغ
َ
  باِت ب ِ َس ، وُم ِط ل

 
 الل
َ
ُُ،(ِط غ ُُوقد ُُ–ُوهيُفيماُأحسب 

ُُالُأكون 
 
ُ–ُمصيبا

ُ
َ
ُخ
َ
ُل

 
ُل

 
نا  
َُُُبي  ُلُاُفيُمنهج  ُُستدال   ُك ُُفيه ُُوقَعُُ،والفهم  ُلُالطرفين  افِق  املعترِض ، وبذا ، واملو

من  ترجىإذ ال حاجة  صراحة وال رمزا، أشرت إليهم في سائر الرد، دون ذكر أسمائهم

ُر مشايخه، ويعرف لهم حقهم وفضلهم وسبقهم وسنهم ذكرها ِ
د 
َ
ُُ.ملن ُيق

 ال َم  ستِة في  قد انتظمتو 
َ
 :التالي  على النحوِ  ِحظ

 
ُ
  ةٍ رَ قاِص  ناٍت وازَ وُم  مخطئة ناٍت قارَ ُم  حوَل : ألاوُل  امللحظ

َ
 ) بين

ُ
ورونا ك

 َم )،(وألاسواِق  املساجِد )،(والطاعوِن 
ْ
ِ  حفِظ  ْي َد ِص ق

 حفِظ و  يِن الد 
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ْ
 .(ِس ف
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 امللحظ ألاول:

 ات قاصرةطئة وموازنمخحول مقارنات 

 (النفسو مقصدي حفظ الدين )-(املساجد وألاسواق)-بين )كورونا والطاعون(

 ون:أوال : املقارنة بين كورونا والطاع

 من  كثير   عقَد 
َ
  املعترضين

َ
 على فتوى غ
ْ
 ارَ قُم  ؛املساجِد  ِق ل

 
  نة

َ
  بين

ُ
ورونا ك

 والطاعوِن 
َ
 هُ أيُّ  :املوازنِة  معيارُ  ، وكان

َ
  دُّ ما أش

َ
 ف
ْ
 ك ت

 
  ا

ْ
 وأخ

َ
  كثير   َح ر  ؟ فصَ ُر ط

َ
 من املعترضين

  أن  
َ
  ، وهي أن  للخصِم  إلزاميٍة  إلى نتيجٍة  َل ِص يَ ، لِ أشد   الطاعون

َ
غلقوا يُ  لْم  الصحابة

 التي َح  واعيِن ساجدهم في الطَم 
 
 ل

ْ
  ليَس  الوباِء  وجودَ  فإن   عليِه  في ديارهم، وبناء   ت

 
 نازلة

 وفتوى جديدة،  إلى اجتهاٍد  تحتاُج 
َ
 يَ  ولْم  ،هُ أحكاَم ملسو هيلع هللا ىلص  النبيُّ  َل ص  حيث ف

ْ
  أذن

َ
 ق

ُّ
 بإغالِق  ط

 .فيها الصلواِت  وترِك  املساجِد 

ُ:واستشكاالتُفاتعدةُوقوهاهناُُقلت :  

ُودرجاتُمتفاوتة،ُُوهي ُشتى، ُأنواع ُوألاوبئة ُالوباء، ُأنواع ُمن ُنوع ُالطاعون أن

ُ
 
ُت ُأن ُاملتيقن ُالخطأ ُفمن ُمختلفة، ُواحدوآثار ُحكما ُُوعطى ،ُ ُج ُيُ أن

َ
ُت ُوباٍءُُتعامل ُُرَّ ُمع

ُتاريخي،ُإلىُالتعام ُ ُالحالي!ُمعُالوباء ُُل 

لمُيكنُعندُألاسلفُعشرهُُ-العلمُالحديثُتطورُتطوراُهائلُأنُُتوضيح ذلك:

الفيروسات،ُ املعدية:ُومنهاُ)عائلةُألامراضُامليكروبيةُ،فيُمجاالتُعدةُ-ُوالُنصفُعشره

التيُترصدُُ(ُالتيُأصبحتُتشاهدُباألجهزةُاملختصةوالبكتيريا،ُوالفطريات،ُوالطفيليات

ةُتفشيها،ُيفيكلُالتحديدُالدقيقُ-بفضلُهللاُتعالىُُ–واستطاعُالعلمُ،ُخواصهاُوحركتها

وطرقُالحدُمنها،ُوعملُاللقاحاتُُعلىُألاسطحُاملتنوعة،ُبقىُفيهاتاملددُاملختلفةُالتيُُو

ُوألُا ُالواقية، ُهللاوالتطاعيم ُبذنن ُالشافية ُالنافعة ُهذهُدوية ُخواص ُمن ُوعلموا .

،ُوقدُاتسببُبمرضهُوتظهرُعليهُأعراضهقدُتدخلُإلىُجسمُإلانسانُفتُهاامليكروباتُأن

نُتظهرُعليهُأعراضه،ُلُاملرضُدونُأفيحمُ،كروبُفيُجسمُإنسانُآخريدخلُنفسُاملي

ُكماُأنهُ ُُقدُيجدُامليكروب 
 
ُُمناعة

 
ُُقوية ُُفيُالجسم 

 
ُوتقض يُعليهُبذننُهللاُتعالى.ُهُ م ُقاوُ ت
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ُألاحكامَُ ُيجتر ُأن ُلفقيه ُيصح ُكيف ُالطبية، ُاملستجدات ُهذه ردوَدُُوُفأمام

ُ ،ُلواقعُعصرناُفيُهذهُتعاملهمُمعُأوبئتهمفيُُنصدرتُمنُالصحابةُوالتابعيالتيُُألافعا  

ُبالتحديد؟! ُ الجزئية ُُليسُمنإنه ُُالصواب  ُكلم  ُعلى ُوالُُالجمود ُفحسب، السابقين

ُمعطياتُواقٍعُحتجابُبلُا ُنتابُالتعاملُمع ُالذيُهو ُعنُواقعناُاختلفَُجُُفعلهم ذريا

ُالعلمية ُبينُالطاعونُالقديمُ.ومعطياته ُاملقارنة ُخطأ ُمعه ُيتضح ُقدر ُوكوروناُوهذا ،

ُالجديد!

ُأُ: ويزيد ألامر تأكيدا ُُنَّ
َ
ُُألاوبئة

 
ُُ-تختلف ُش 

ُدَّ
 
ُُة

 
ُُوأثرا ُوس 

 
ُُرعة

َ
ُتُ وف

 
،ُوآخرمنُوباءُُ-ُكا

ُ ُُفهلُبذمكان 
 
ُامل  

ُُستد   ُُبعدم  ُُتحديَدُُ؛ملساجدهمُالصحابة ُُغلق  ُُالوباء ُُنوع 
َ
ُانتقاله ُُوكيفية

ُُ–ُفرعُوألاصلفذنُمنُشروطُالقياسُالتساويُبينُالُ؟،ُليقيسُهذاُبذاكبينهم ُحََُّصُُإن 

يصحُلاستدال ُُ،ُوهذاُماُليسُبحاصلُهاهناُفل-اسُونحوهُأصلُوََُمُاعتبارُطاعونُعَُ

ُبه.

ُُالنوويقا ُُدليل ذلك: 41ُ)ُمسلمشرحُفي /401)ُ "ُ ُالطاعونُفهوُقروحُ: وأما

ويكونُُ،ألاصابعُوسائرُالبدنُتخربُفيُالجسدُفتكونُفيُاملرافقُأوُآلاباطُأوُألايديُأو

حواليهُأوُيخضرُأوُيحمرُُويسودُماُ،وتخربُتلكُالقروحُمعُلهيبُ،هُورمُوألمُشديدمع

ُبنفسجيةُكدرة ُالوباءُ.ويحصلُمعهُخفقانُالقلبُوالقيءُ،حمرة فقا ُالخليلُُ،وأما

ُالطاعوُنُ:وغيره ُمرضُعامُ:وقا ُ،هو ُكل ُاملحققوُنُ،هو ُقاله ُالذي أنهُُ،والصحيح

ويكونُمخالفاُللمعتادُُ،رضُدونُسائرُالجهاتمرضُالكثيرينُمنُالناسُفيُجهةُمنُألُا

ُوغيرها ُالكثرة ُأمراضُفي ُواحداُ،من ُنوعا ُمرضهم ُألاوقاتُفذنُُ،ويكون بخلفُسائر

والوباءُالذيُوقعُُ،وليسُكلُوباءُطاعوناُ،وكلُطاعونُوباءُ:قالواُ.أمراضهمُفيهاُمختلفة

ُ."ُةُمعروفةُبالشاموهيُقريُ،اسوََُمُوهوُطاعونُعَُُ،فيُالشامُفيُزمنُعمرُكانُطاعونا

ُالنوويُالسابقُالفروقاتُالتالية:فيظهرُمنُكلمُ

 ىُحا ُاملمرضُبهُعلىُاملصح.الطاعونُمرضُظاهرُألاعراض،ُالُيخف -

 ،ُوالوباءُأوسع.مطلقوأنُالطاعونُغيرُالوباء،ُفبينهماُعمومُوخصوصُ -
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(1)منُألارضُدونُسائرُالجهاتُوأنُالوباءُمرضُجهة -
وناُمرضُجهاتُوكوُرُ،

 لمُكلهاُفهوُنازلةُجديدةُوصورةُفريدةُلمُيعهدُفيُالبشريةُلهاُمثيل.العا

ُكلمُ ُمن ُكثير ُعلى ُقاضية ُنهبية ُقطعة ُهللا، ُرحمه ُالنووي ُعن ُالنقل وهذا

ُاملعترضينُالذيُسيأتي،ُفلُيعزبُعنُنهنكُمثقا ُنرة.

ُوباءُكوروناُوُالقديمةُالطواعينُدالئل خطأ مسلك املقارنة بين لعل من أظهر و 

ُتبينُمنُكلمُالنوويُُ،نُقياسهُبهُلطبُو ُبينماُ،ألاعراضُالطاعونُمرضُظاهرأنُما

الشخصُوالُتظهرُأعراضهُعلىُحامله،ُوينقلهُلغيرهُدونُأنُُيبقدُيصسُكوروناُُويرف

ُيعلمُبذصابتهُبه.

ُاف
 
ُبهُُستد  ُلطاعونُامل

 
يمكنُعز ُصاحبهُطريقةُتعاملُالصحابةُمعه،ُُجتر ُوامل

ُأعرا ُوآثارهُهضلظهور ُالُوف، ُيروسُكورونا ُوهذاُهأعراضيمكنُعز ُمنُخفيتُعليه ،

ُالفرُو ُُاملتقدمةقُفرقُمنُجملة ُلكنه ُناك؟! ُعلى ُفكيفُيقاسُهذا ولعلُهذاُأهمها،

ُبالصحابة ُلُاُالسببُالذيُحدى ُإلى ُستمرار ُوالجماعةُفي ُالجمع ُوصلة ُاملساجد فتح

ُاكتشاُ،فيها ُيمكن ُألاثر ُمرضُظاهر ُزمانهم ُفي ُالطاعون ُاملصابُبهُفُصلكون احبه

ُف ُوأما ُجسمُُويروعزله، ُفي ُحضانة ُبفترة ُيمر ُقد ُأنه ُالحديث ُالعلم ُفبين سُكورونا

41ُُتمتدُمنُ إلانسان، ُإلى ُإمُ،يوما44ُيوما ُمع ُالُأعراضُلها ُالفترة كانُإعدائهُوهذه

ُ.لآلخرين

ُهذا ُعلمنا ُعلمألامرُفذنا ُالتجمعاتُنا، ُفي ُاملخالطة ُأوُُ،خطورة ُالدينية سواء

يميزُبينُألامكنةُواملناسباتُالدينيةُوغيرهاُفيُوجوبُ،ُولمُيكنُهديُالسلفُيةلاجتماع

ُالتحرزُومنعُاملصابُباملرضُاملعدي:

 حينُعلمُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصُوقتُاملبايعةُأنُرجلُمنُوفدُثقيفُكانُمجذوما،ُأرسلُإليهُف

 .[4424]مسلمُُ.فارجعُبايعناكإناُقدُيقو :ُ

ُ ُأن ُالذوقتُالومعلوم ُفي ُالواحد ُالرجل ُيستغرقه ُي ُأقل ُالبيعة ُبكثير وقتُالمن

ُمنُالجمعةُوالجماعة.الذيُيستغرقهُفيُ ٍل 
 
ُك

                                                           
(1)

ولعل 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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 ُُبتركُالطوافُوالجلوسُفي ُجذام ُبها ُامرأة ُمالكُأنُعمرُهنع هللا يضرُأمر ُموطأ ُفي وجاء

 .[4441الليثيُروايةُوُ،164ُروايةُالشيباني]ُ.بيتها

ُ ُعن ُالبر ُعبد ُابن ُقا  ُُ:"الجذام ُبعضُالناسُيُ وهو ُجميعهمُُ،عديعند وعند
ُ(1)."ؤنييُ 

وهذاُاملنعُمنهمُلعلمهمُبأعراضهُباملشاهدة،ُفكيفُبهمُلوُعلمواُبذمكانُُقلت:

ُإلاصابةُبكوروناُمعُخفاءُأعراضه؟!

وال يشكل على هذين الخبرين، ألاخبار الواردة في مجالستهم للمجذوم ومؤاكلتهم 

 
َ
 وَ معه، فذلك ت

ُّ
ْن  ل  ك  ِمم 

َ
بإذن هللا، ويعلمون من  سيخطئهملضرر يقينه بأن ا َي وِ ق

فعل صادر منهم في بعون هللا، كما أنه  -فيما لو أصابهم  -أنفسهم صبرهم عليه 

اف أحوالهم الخاصة في البيوت واملجالس، ال في ألاماكن العامة كتجمع البيعة والطو 

 ذلك.   واملسجد، وسيأتي مزيد بيان ل

 وبعد ما تقدم أقول أيضا: 
ُ
وهوُأنُ،ُهاهنا منتف من وجه آخر القياَس إن   م  ث

ُكمساجدهم ُليست ُالحالي ُالعصر ُفي ُُ،مساجدنا ُمغلقة ُكونها ُجهة ُمن جميعُمن
ُلاتجاهاتُحتىُالسقف،ُومنُجهةُفرشُاملسجدُبالسجاد،ُفبُ 
 
ُيَُن

 
مساجدهمُفيُالقديمُُة

ُ
َ
ُرُ كانتُأفضلُحاالُمنُجهةُالتهوية،ُكماُأنُف

َ
ختلفُعنُالسجاد،ُهاُبالترابُوالحصيرُيش

،ُاونحوهوالتكثيرُُوإلازاحةُفالترابُأحدُاملطهراتُفيُالشريعة،ُويسهلُتطهيرهُبالتقليب

ُ ر شجَُّليسُكالسَّ ُ.اداتُوالف 

                                                           
(1)

الجذام: علة رديئة تحدث من انتشار المرة السوداء : "  (111الطب النبوي )صيم في قال ابن الق 

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 

ترس من يقربه، أو يدنو منه بدائه افتراس األسد " قلت: ولعل هذا السبب في تشبيه الفرار منه في يف

الحديث بفرارك من األسد. قم قال ابن القيم : " وهذه العلة عند األطباء من العلل المعدية المتوارثة، 

ال شفقته على األمة، ونصحه لهم ومقارب المجذوم، وصاحب السل يسقم برائحته، فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص لكم

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 

يكون خوفها من ذلك ووهمها من أكبر  لالكتساب من أبدان من تجاوره وتخالطه، فإنها نقالة، وقد

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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ُُو
 
 ُلوُق
ُد  ُمنُجهٍةُرض يُهللاُعنهمُُفيُزمنُالصحابةُالطواعينحةُالقياسُعلىُرُص 

ُُالعمليُ ُفالفقهُ ُ،نظريٍةُ ُُالناظر  ُيستحسنُتُرُ،اليومَُُللواقع  ُشأنهُكه ُفي ُالنظر ُإعادة أو

ُاتعتباُراُلُو،ُاملصادرُالتشريعيةُماُبينُ)القياسُوسدُالذرائعُولاستحسان(بسببُتنازعُ

ُجهة ُمن ُاليوم، ُالناس ُعامة ُإيمانُأحوا  ُالتيُدرجة ُقلوبهم ُفي ُألامانة ُومدى هم،

ُالتعليماتُوالتوجيهاتُصدقُاتباعُالتزامهمُبتطبيقُالقانونُفضلُعنُستحملهمُعلى

ُوألامنيةُمن ُالصحية ُالشكُُالجهات ُعند ُللفحص ُوالتقدم ُاملخالطة ُوعدم بالحجر

ُ ُالتجوُ باإلصابة ُ...إلخومنع ُُو، ُيشك  ُُال ُعاقل  ُأفي ُبين ُواسٍع ٍن َُبو  ُمجتمعُوجود  فراد

ُُ،الصحابةُوأفرادُمجتمعناُاملعاصر ُلوحده  ُهذاُالبون 
 
ُوملحظ

َ
ُن

َ
ُُر ُظ منُإجراءُهذاُُمانع 

ُُتركُلدليلُأقوى.سُيُ القياس،ُومعلومُأنُالقيا منُلئيمُيتعمدُنقلُاليومُفكمُشهدنا

ُ ُاملرضُبالبصاق ُلغيرهوالتفل، ُاملتعمدواللمسُاملعدي ُوالسعا  ُقبضتُ، ُمن ُومنهم ،

ُ–فمنُيضمنُعدمُدخو ُمصابُللمسجدُُ،للمحاسبةُعليهمُالجهاتُألامنيةُوقدموا

ُبُ ُ-عامداُ
 
ُ؟سُلهميرُوالشرُبالناسُونقلُالفيةُإيقاعُغ

نُالفقهاءُيغيرونُأحكامُاملسائلُالطارئةُبالنظرُإلىُأحوا ُالناسُوقربهمُولقدُكا

منُإلايمانُوبعده،ُكماُاستحسنُالحنفيةُاتخانُألابوابُللمساجدُوغلقهاُفيُغيرُوقتُ

الصلةُملاُرأواُفئاتُضعفُإيمانهمُلدرجةُامتدتُفيهاُأيديهمُعلىُاملساجدُسرقةُوعبثا،ُ

ُرغيناني.ُكماُسيأتيُمنُكلمُالعينيُوامل

ملُمنُيحدُشهدناُدوالُتعمدتُإيفادُلقوعلىُنيلُهذهُاملسألةُوهامشهاُأقو ُ:ُ

وهوُماُسارعُفيُتفش يُالوباءُُلدو ُأخرى،ُهاورعاياُهامواطنييروسُ)كورونا(ُمنُهذاُالف

أهلُحقدُُ-بينُفيناتُمختلفةُُ-ورصدُكاميراتُاملساجدُُفيُالكويت،ُفكيفُبأفرادهم؟!

ُُواتعمدُمغلظةُبدعُو ُوإنُكانتُحوادثُفرديةُوتنجيسُاملساجدُبالنجاسة، يمكنُُهي

ُُرصدُصاحبهاُلكونُالنجاسةُشيئا ُُلهُجرمُوأثر،ُإالُأنَّ
َ
سُكوروناُمماُالُُويردُنقلُفم ُعَُت

ُفقاعدةُسدُالذرائعُوالنظرُللمآالتُولاحتياطُتحتمُهذاُ ُ يمكنُرصدهُبتلكُالسهولة.

ُن ُؤُ ألامر،ُوم ُ
َ
ُفرعُوألاصلُفيُالقياسُاملذكور.بينُالةُبقصورُفيُالتساويُن

ُكانت أشد فتكا من فيروس كورونا وقوع الطواعينأن القول بأن  والحقيقة

ُوهي%1ُوفياتُكوروناُالُتبلغُنسبةُوأنُُاملوتُبهُمحقق،ُمنُجهةُأنبماُالُيقاسُبها..ُ

ُ ُبعضُتلكُالطواعين، ُفي ُالناجين ُنسبة ُحيثُتعاد  ُفي ُيهلك ُأرباعُكان ُثلثة بعضها
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...إلخ.ُماتُمنُأبناءُأنسُبنُمالكُهنع هللا يضرُفيُطاعونُواحدُثلثةُوثمانونُابناأنهُين،ُُواملصاب

ُ ُهذا ُبينُأقو : ُاملقارنة ُفيُألانهانُأنُيتولى ُفذنهُالُيصح ُوتجاوز، ُتهور ُعلى ُمبني كلم

ُ ُوالطاعون ُكورونا ُعلميٍة ُطبيٍة ُناحيٍة ُيُشرعيُ ُفقيهُ من ُلم ُما ُغيره، ُأهلُوال ُمن كن

ُ.هذا من جهة،ُضُاملعديةيروساتُوألامرالمُأحياءُالفالتخصصُبع

ةُأوُأنُالطاعونُفيُالقديمُالُيعدوُألارضُالتيُنشأُبهاُمنُبلد،ُومن جهة ثانية

ُنعيشُاليوم ُنحن ُبينما ُُوُقرية، ُالعوملة ُظل ُفي ُالتنقلُوسرعتها ُحركة ُيجعلُتوسع ما

ة،ُفلُيصحُمقارنةُالزمانُالوباءُأوُالطاعونُينتشرُفيُجميعُأنحاءُالعالمُفيُأيامُمعدود

ُبالحالي ُنقلهُاملاض ي ُالذيُسبق ُكلمه ُفي ُالنووي ُفذن ُالطاعون، ُشأن ُهذا ُكان ُوإنا ،

ُالجهات،ُ ُكانُيصيبُجهةُمنُألارضُدونُباقي ُوهوُاملرضُالعام، ُأنُالوباء ينصُعلى

فكوروناُالُهوُللطاعونُيشبه،ُوالُللوباءُفيُاملفهومُالقديمُيدخل،ُبلُهوُصورةُنازلةُ

ُ.ستجدة،ُالُمدخلُللقياسُعلىُالقديمُفيهام

ُُومن جهة ثالثة:
َ
النظرُفيُاملقارنةُعلىُالنتيجةُالحتميةُاملتعلقةُباآلجا َُُرُصُ أنُق

ُ
َ
ُق ُمنهما( ُكل ُاملوتُفي ُنسبة ُفذنُالخطورةُر ُصُ )أعني ُأنهاُُوالشدةُمسببُلقصور، كما

ُ
َ
ُت
 
ُم ُك ُالتفش يُن  ُسرعة ُبدرجة ُأيضا ُتكمن ُالوفياتُبسببهما، ُعدد ُالعلماتُفي ُوظهور ،

منُتنفسُوهواء،ُأوُعنُطريقُالفم،ُأوُالجماع،ُُ،ُووسيلةُلانتقا أوُخفائهاُوألاعراض

ُ ُأوُعنُطريقُأو ُأوُملمسةُألاشياءُوألاسطحُاملتنوعة، ُاملصابُأوُمجالسته، ملمسة

ُالحقنُالعلجيةُأوُالناقلةُللدم،ُأوُعنُطريقُوخزُالبعوض،ُأوُعنُطريقُالدمُ...إلخ.

الطاقةُلاستيعابيةُللجهاتُ،ُتزدادُالخطورةُإناُماُعلمناُأنُطورةُسرعةُتفشيهخومعُ

ُُ،ُسواءُمنُجهةالصحيةُفيُالبلد
َ
ُألا ُرَُّس 

 
ُرَُةُوالغ ُُف  ُزُ العَُُوأماكن  ،ُأوُفيُألادويةُوالعلجات،ُ  

،ُالُتفيُباألعدادُاملتوقعةُلإلصابةُبهُأوُفيُألايديُالعاملةُمنُأطباءُوممرضينُوغيرهم

ُ ُلو ُفيما ُاملساجد. ُومنها ُالتجمعات ُأماكن ُعلى ُتناديُأبقي ُالكويت ُبلدنا ُفي ُرأينا وقد

ُ ُاملئات ُوانخرط ُالتطوع ُباب ُبفتح ُاملسؤولة ُالجهات ُمن ُوالتطوعُالعديد ُالتنظيم في

ُ.لعدمُكفايةُعددُموظفيُتلكُالجهاتُهمعملواُباشُرُو

ُُهذاُحكم ُقلنا: ُتُالطاعونُأكثر.وفيافإن قيل:  ُُسابق  الكوروناُفيُوفياتُُألوان 

ُ.-نسأ ُُهللاُالسلمةُوالعافيةُُ–محصلتهُالنهائيةُ
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ُوقلنا أيضا: ُُ أنُوفياتُالطاعونُهيُألاعلى،ُفهوُأخطرُفيُالنسبةُفيُُتحََُّصُُإن 

وخفاءُ ،نتيجته،ُويبقىُكوروناُهوُألاخطرُفيُسرعةُتفشيه،ُوكثرةُطرقُانتقالهُوتعددها

ُعورُاملصابُبه!معُإمكانُإلاصابةُبهُوالنقلُلهُدونُشُأعراضه

معدالتُوفياتُالطاعونُفيُالقديمُلنُتكونُكمعدالتُوفياتُالطاعونُُعلى أن

ُبينُيديُ ُاملختصةُمتوافرة ُلمُتكنُاملعطياتُالعلميةُوألاجهزة ُإن ُالعصرُالحديث، في

ُفحتىُتصحُاملقارنةُبينُطاعونُعمواسُ سُكورونا،ُُويرمثلُوفالصحابةُومنُبعدهم،

جهزتهُفيماُلوُأصابُالعصرُالحديثُوفقُأناتهُعونُاةُللطفلبدُمنُتقديرُمعد ُوفا

ُبعبارةُأخرى:ُ نظرُالومعطياتهُوأدواتهُوأدوائه. ولوُبالتقديرُُ–تحادُالبيئةُومعطياتهاُي 

ُوبدونُنلكُلنُتصحُاملقارنةُولنُتتسمُبالعد ُ– ،ُ ُوألامرُعلى إناُحدُقو ُاملناطقةُ:

ُنتيجةُصحيحة.كانتُاملقدماتُصحيحةُوالهيئةُصحيحة،ُتكونُال

املقتض ي ملثل هذا إلاجراء وهو وجود ألاوبئة "  :أحد املعترضين قول ي فحين

وكان في املدينة وباء يصيب كل من دخلها  ،ملسو هيلع هللا ىلصوالطاعون كان موجودا في عهد النبي 

أنه رخص بتعطيل الجمعة والجماعة بسبب ذلك،  ملسو هيلع هللا ىلص أول مرة فلم يؤثر عن النبي

 ". الشبهة قينا بطالن الاحتجاج بهذهفعلم ي

ُوالط : أن-بعدما علمنا ما سبق  –رد عليه ُحق  لنا أن ن ُألاوبئة واعينُوجود

ُالغلطُومسبباتُاللغط.ُامثاُرمنُقديماُوقياسُكوروناُعليهاُ

يستمرُبعدُقدومُُذنهُلموأماُوباءُاملدينةُالذيُيصيبُكلُمنُدخلهاُأو ُمرة،ُف

نُالصحابةُكأبيُبكرُوبل ُوغيرهما،ُفقدُدعاُالنبيُرتهُوإصابةُجمعُمملسو هيلع هللا ىلصُمنُهجُالنبي

ملاُقدمُ»ُ:أمُاملؤمنينُعائشةُاهنع هللا يضرقالتُُ،ُوأعطاهُهللاُسؤله.ملسو هيلع هللا ىلصُربهُبتصحيحُجوُاملدينة

ُقدمهاُرسو ُهللاُملسو هيلع هللا ىلص ُأرضُهللاُاملدينة، ُأوبأ ُبلءُُوهي ُفأصابُأصحابهُمنها منُالحمى،

ُ ُوسقم، ُبكر، ُفكانُأبو ُقالت: ُوبل ؛ُوصرفُهللاُنلكُعنُنبيهُملسو هيلع هللا ىلص. ُبنُفهيرة، وعامر

ُأب ُُيموليا ُفدخلت  ُفأصابتهمُالحمى، ُبيتُواحد، ُونلكُقبلُأنُُبكرُفي عليهمُأعودهم،
فذكرتُ:ُقالت...ُإلىُأنُُضربُعليناُالحجاب،ُوبهمُماُالُيعلمهُإالُهللاُمنُشدةُالوعكيُ 

وماُيعقلونُمنُشدةُالحمى.ُفقا :ُ"ُُماُسمعتُمنهم،ُوقلت:ُإنهمُليهذوُنُلرسو ُهللاُملسو هيلع هللا ىلص

اللهمُحببُإليناُاملدينةُكماُحببتُإليناُمكةُأوُأشد،ُوباركُلناُفيُمدها،ُوصاعها،ُوانقلُ

ُُومهيعةُهيُالجحفة.".«ُوباءهاُإلىُمهيعةُ قا ُهشام:ُوكانُوباؤهاُوفيُروايةُ:ُوصححها.
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ُفي ُتصرعهُُ:وقا  .الجاهليةُمعروفا ُحتى ُالحلم ُيبلغ ُفل ُبالجحفة، ُيولد ُاملولود فكان

(1)ُ[.111-1/114البدايةُوالنهايةُ]انظر:ُُالحمى.
 

ُترىُت بين الطاعون ووباء كورونابناء على جميع ما تقدم من فروقاو  ُفهل ،

ُ؟!ليسُنازلةُتحتابُإلىُاجتهادُوفتوىُجديدةوباءُكوروناُُصحةُزعمُمنُزعمُبأن

ُاُل ُوأنَّ ُُسيما ُفيُ:" ُواملستجدات ُالنواز  ُليستُمن ُمسائل ُفثمة ُنسبية، الجدة

ُمعاصراُ ُوتتطلبُاجتهادا ُنظرُوتجديدُبحث، ُإعادة ُتحتابُإلى ُولكنها ُوحدوثها، طروئها

ُوسائلُ ُفي ُوسهولة ُومتغيرات، ُأحوا  ُمن ُحصل ُفما ُألازمنة، ُهذه ُفي ُاستجد ُما وفق

عالىُبهُمنُالخيراتُالسيماُفيُعصرناُالراهنُلاتصا ُوالنقل،ُوماُوسعُهللاُسبحانهُوت

ُمجا ُ ُفي ُوخاصة ُاملختلفة، ُالحياة ُمجاالت ُفي ُمداها ُالعين ُتبلغ ُال ُقفزة ُشهد الذي

ُكانُ ُالتي ُمنُألاحكام ُكثير ُفي ُالنظر ُإعادة ُالشأن ُأهل ُعلى ُيحتم ُولاختراع، الصناعة

قُأعرافهمُومعط
 
ف ياتُعصورهمُالتليدة،ُسبيلهاُلاجتهادُالفكريُمنُالفقهاءُالسابقينُو 

ُالجديدة. ُعنُظروفُعصرنا ُالبابُهوُسببُُاملختلفةُتماما ُمنُهذا ُكبيرا ولعلُجانبا

ُيجدُ ُبل ُالعراق. ُفي ُعليه ُكان ُعما ُمصر ُفي ُواختياراته ُألقواله ُالشافعي ُإلامام تغيير

أهَلُالعلمُعلىُمدىُعشرينُأوُثلثينُسنةُقدُتغيرتُاجتهاداتهمُفيُمسائلُأنُالباحثُ

عماُكانتُراجحةُأوُمستقرةُقبلُخمسينُأوُستينُسنة،ُفهذاُالتغيرُبسببُهذهُُفقهية

(2)ُ.(الظروفُوألاحوا ُواملعطيات
 

وثمةُاعتباراتُلوصفُنوعُمنُاملسائلُالقديمةُبالنواز ُُواملستجداتُوإدخالهاُ

إنُهيُوإنُكانتُُلتعلقهاُبهاُبشكلُواضح،ُ)فيُهذاُالنوعُمنُالدراساتُبلُحرب،ُونلكُ:

ُأوُفيُلي ُوتصورها، ُنازلةُجديدةُفيُصورتها ُإالُأنها ُوطروئها، ستُنازلةُجديدةُفيُنشأتها

ُوقالبها. ُأنُُظروفها ُوهو ُآخر، ُباعتبار ُواملستجدات ُالنواز  ُفي ُإدخالها ُيمكن كما

                                                           
(1) 

والجحفة قرية قديمة قلت: ولعل هذه الدعوة هي سبب خراب الجحفة وزوالها، قال ابن عثيمين: 

اجتحفها السيل وجرفها وزالت، وكذلك أيضاً حل بها الوباء الذي دعا النبي صلّى هللا عليه وسلّم أن 

ى الم»ينقله هللا من المدينة إلى الجحفة فقال:  اها ـ أي حمَّ ، ألنها كانت «إلى الجحفة دينةاللهم انقل حمَّ

ً غير مناسب للحجاج بالد كفر. جعل الناس بدلها رابغاً، وال  ،ولما َخربت الجحفة وصارت مكانا

يزال اآلن ميقاتاً، وهو أبعد منها قليالً عن مكة، وعلى هذا فمن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة 

ُ[.45-7/44الشرح الممتع . ]وزيادة
(2)

مستجدات المشاريع اإلنشائية للمؤسسات الخيرية في الكويت، )لتي للماجستير نقال عن رسا 

.14-11، صم2115( عام دراسة فقهية مقارنة
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ُنصُعنُالشارع ُبعينها ُفيها ُلمُيرد ُالتي ُهي ُالنازلة ُفدخلُبذلكُ(1)الحوادثُوالوقائع ،

قديمةُومستقرة،ُألنُماُلمُيردُفيهُنصُبعينهُفهوُمحلُاجتهادُجميعُالنواز ُولوُكانتُ

ُالُ ُنلك ُوكل ُاملسالكُألاصولية، ُبحسب ُالكلية ُوالقواعد ُالعامة ُاملبادئ ُعلى بعرضه

ُ.(تخرجهُالزمنيةُعنُمسمىُلاجتهادُوالنازلة،ُالسيماُوأنُلاجتهادُيتجدد،ُوهللاُأعلم

كورونا وما صاحبه من س و يرا التقرير املوجز، كيف ال يكون فوبعد هذ

، بينما استنفر العالم أجمع تعطيل املساجد نازلة، وها أنت ترى أنه وباء عالمي

 ألاوبئة السالفة أممية أو محلية؟! 

 

 ثانيا: املقارنة بين املساجد وألاسواق :

 كال الفريقين بين ألاسواق واملساجد في حديثهم
َ
َرن

َ
 على النحو التالي: ،ق

يعني بقرار إغالق  –: " ونحن إذا لم نلتزم له أحدهم القد فق ،افقفأما املو 

فإن أصحاب املقاهي سيقولون: ال نلتزم أيضا، ونعقم املكان. وكذلك يقول  -املساجد 

 أصحاب املطاعم".  

: " ... أهواء سياسية جعلت املساجد والصلوات أحدهمفقال  وأما املعترض،

ق ألاسواق إغالقها قبل إغال  أهون مفقود في حياة املسلمين اليوم، حتى تم

 ...".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 ".

قياس املساجد على ألاسواق في اعتبارها أسبابا النتشار وذكر معترض ثالث أن 

الوباء بجامع اجتماع الناس فيها من أفسد القياس، ألنه يقتض ي التسوية بين 

                                                           
(1)

بعينها : قيد لبيان أنه ليس من شرط النازلة خلوها تماما من نصوص الكتاب والسنة، فقد يدل  

و معقوله، كداللة آية )حرمت النص الشرعي على حكم النازلة داللة واضحة بعمومه أو مفهومه أ

عليكم الميتة( على ميتة الحيوان بالصعق الكهربائي قبل ذبحه ونحره، وقد يدل النص على وقوع 

فقه نازلة من النوازل متضمنا اإلشارة إلى حكمها، كخالفة أبي بكر. بتصرف من : الجيزاني، 

.2( حاشية رقم 1/21، )النوازل
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مواضع يحبها هللا ملا فيها من طاعة ويحيطها بالرحمة واملالئكة، وأخرى يبغضها 

 الجتماع املعاص ي والشياطين فيها.

ُقو ُ:ُوهذهُوقفاتُيسيرةُمعُكلُقلت :

إنُقرنُالسوقُباملسجدُفيُالحديثُهوُماُينزعُعنُاملسجدُكلُُالوقفة ألاولى :

ُخصيصة،ُويهونُمنُشأنه،ُعلىُحدُقو ُالقائلُ:

َْ اْئتتتتتتتتَ أ  َذا َ َمتتتتتتتت ِ     َْ َ ْمتتتتتتتتْ   ِإَذا أَنْتتتتتتتت

 

 َع َتتتتتتص َ ِاتتتتتتتح  تتتتتتت ص ا َتتتتتتتِ      َت َت  َ تتتتتتت  ***
تتتتَ    ْ  اأََتتتتْ ص  َأْلتتتتَ ا ِئتتتتَ  اأ    وَكْيتتتتَ   ت َ تتتت 

 
تتتتت   ِئتتتتَ  اَ َ تتتتت  *** ْ  اأتتتت  ص  َايتْ  وَكْيتتتتَ   ت َ تتتتت 

َْ اأْ تتتتتتتتتتْيَ   َتتتتتتتتتتتْ ِص  ِ َ تتتتتتتتتتْ صِ ِ    َأََلْ  َتتتتتتتتتتتَ  َأ
 

ا اأْ تْي   َأئْ  *** ََ  َمتص ِئتَ  اأَص ت ِإَذا ِاْيَ  َهت
قرنُأحبُالبقاعُإلىُهللاُبأبغضُالبقاعُإليه؟ 

 
(1)فكيفُت

أمُكيفُتقرنُمواضعُ 

ُرحمُهللا؟ ُالعصيانُوالفسوقُإالُما ُبمواضع ُالسيارة ُليتهاُُتنز ُالرحماتُوامللئكة ويا

ُاعتراضُ ُكلمُبعضهمُخشية ُقرنتُفي ُوإنما ُالسوق، ُونم قرنتُلبيانُفضلُاملساجد

ُلوُمنعواُمنهُعلىُأهلُاملسجدُفيماُلوُسمحُلهم!!!أهلُالسوقُفيماُ

في أنهما السوق واملسجد  أن اشتراكن بعض املعترضيذكر ُالوقفة الثانية :

فضل ما للمسجد من مع مكانان الجتماع الناس الذي هو مظنة انتقال العدوى، 

 ِح مع هللا و  اأدب -يحتم ومكانة عظيمة، 
ْ
 هبالاستهانة عدم  - ظا ملكانة املسجدف

 بال
 
 القه قبل السوق.سابق إلى إغت

في تسامح  قلت: تختلف وجهة نظر هذا املعترض عن بقية املعترضين في أنه

 آخر أماكن التجمعات املغلقة. غلق املسجد حالة الاضطرار، شريطة أن يكون 

ُو ُالحقيقة ُمن ُيخلو ُال ُالرأي ُهذا ُيَُتوازٍنُم ُُغيرُ ُقاصرٍُُنظرٍُأن ُإن ُف ُ،
َ
ُرُ ت ُُض  ُأنَّ

ُُو ُمتاملسجد ُبفالسوق ُعلقتهما ُفي ُوجه ُكل ُمن ُوهناُُويرساويان ُومصابيه، سُكورونا

دُوالسوقُيشتركانُفيُكونهماُاملسجصحيحُأنُفمكمنُالخطأُومعقلُالغلطُفيُكلمهم،ُ

ٍع،ُُوُمكان َجم 
َ
ُفيُكليهما،ُُالتجمعُهوت ُاملنع 

 
ة
َّ
ل ُمُ إالُأنهماُع  ُفروقاٍتُكثيرٍةُتجعل  ُيفترقان  ن 

                                                           
(1 )

 ، وقد قال اإلمام العز بن عبدالسالم رحمه هللا في كتابه قواعد صح بذلك الحديث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص

(:" أراد بمحبة المساجد محبة ما يقع فيها من ذكره وتالوة كتابه واالعتكاف 1/41األحكام )

والصلوات، وأراد ببغض األسواق ما يقع فيها من الغش والخيانة وسوء المعاملة، مع كون أهلها ال 

 بمعروف وال ينهون عن منكر وال يغضون األبصار عن المحرمات ". يأمرون
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ُا رصة 
 
ُف ة 

نَّ ُالفَمظ  ُتجعلُُويرنتقا   ُأنها ُكما ، ُونحوه  ُالسوق  ُفي ُمنها ُأكبَر ُاملسجد  ُفي س 

ُ ُألامر  ُباطن  ُفي
 
ُصحيحا

 
ها َوج 

َ
ُالسوقُت ُعلى ُُ-أسبقيةُإلاغلقُللمسجد ه  ر  ُظاه  ُكاَن وإن 

ُتعجٍبُواشمئزاٍزُ ،ُوإليكُأبرزُلاعتباراتُ–َمَحلَّ ف 
 
َعط ُالُبالتَّ ؤخذُبالتعقل 

 
ُألامورُت ُلكنَّ

 :قيةُبينهماُالفرُو

ُكماُقا ُملسو هيلع هللا ىلصُ(جعلتُألارضُكلهاُمسجداُوطهورا)بدائل،ُفقدُُأنُللمسجد -1
221ُ]البخارُي

ُ ُفيُحقُألافراد،ُ[144ومسلم ُأهلُالعلمُسنةُمؤكدة ُقو ُجماهير ُفي ُالجماعة ُوصلة ،

سنةُاتخانُعةُغيرُمتعينةُفيُاملسجد،ُُوفائيُفيُحقُالعموم،ُكماُأنُالجماوفرضُك ُ

ُالبيوتُثابتةُوبديلةُمؤقتا.صلامل ُفي ُابنُُى عبدُالسلمُفيُوقدُقا ُسلطانُالعلماء

ُ"ُ(4/14)ُالقواعد وأماُفضيلةُاملساجدُفليستُراجعةُإلىُأجرامهاُوالُإلىُأعراضُ:

قامتُبأجرامها،ُوإنماُترجعُفضيلتهاُإلىُمقصودهاُمنُإقامةُالجماعاتُوالجمعاتُ

لهُفيُالبيوتُتحتُهذاُالظرفُلاستثنائيُمعُقلت:ُوهذاُاملقصودُيسعُتحصيُ".ُفيها

ُعلىُ ُوالتتابع ُأحاديثُالنية ُتفيدها ُكما ُاملساجد. ُشهود ُديدنه ُكان ُمن ُأجر وفور

 العمل.

بينماُالحاجةُإلىُالسوقُالسيماُفيُالسلعُلاستهلكيةُالدوائيةُوالغذائيةُوالوقوديةُ

ُ
َ
ُوَُوماُشابههاُالُبدائلُعنها،ُوالُت

 
ُق

َ
ُُف  يها.ُُُإلُعنُلاحتياب 

0- ُ ُاملسجد ُفي ُمالتجمع ُغالبا،ُتكرُرتجمع ُألاشخاص ُاليومُُلذات ُفي ُمرات خمس

والليلة،ُبخلفُالسوق،ُفقدُيكتفيُاملحتابُإليهُبالذهابُلهُمرةُفيُألاسبوعُأوُفيُ

 الشهر.

3- ُ ُلالتصاق ُيقتض ي ُاملسجد ُفي ُُوالتجمع ُاملسافةُُألانفاسُتقاربالبدني ُعن بتجاوٍز

ُبا ُإلاصابة ُلتحاش ي ُ)اللزمة ُواحدلعدوى ُُ(،متر ُاقتضائه ُإلى ُالفمُإضافة اقتراب
ئلُانتقا ُبعضُ،ُوقدُتقدمُأنُالنفسُوالفمُمنُوسااملفروشُسُمنُالسجادَفُوالنَُّ

سُكوروناُقدُيبقىُحياُفاعلُعلىُألاسطحُوالسجادُوألاقمشةُُويرامليكروبات،ُوأنُف

 لساعاتُوربماُأيام.
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ُحيثُأنه -4 ُالسوق، ُتقدمُُتعقيمُاملسجدُأصعبُمنُتعقيم ُوقد مفروشُبالسجاد،

(1)ش يءُمنُنلك.
 

ُ.وهذهُالنقاطُسقتهاُلبيانُبطلنُاملقارنةُبينُاملسجدُوالسوُق

ق قبل من،
َ
ل
ْ
وإنماُالشأنُفيُمناطُاملنعُُثم يقال بعد ذلك، ليس الشأن من ُيغ

وإلاغلق،ُفحيثُكانُاملناطُهوُانتقا ُالعدوىُبالتجمعُولاحتكاك،ُفينبغيُأنُيغلقُكلُ

الُبديلُماُُمرفقاُدينياُأوُدنيويا،ُيستثنىُمنُنلكاجتماعُواحتكاك،ُسواءُكانُُماُفيه

ُألامنُ ُومراكز ُلاستهلكية ُوألاسواق ُكاملستشفيات ُله، ُالحاجة ُعن ُانفكاك ُوال عنه

ُإلاعلمي ُوألاماكن ُواملطارات ُالوقود ُومحطات ُألازمة، ُهذه ُللناسُفي ُاملوجهة ُة ُ–التي

فترضُمنهاُ وبثُُ،وإشغالهمُبماُينفعهمُ،زومُالناسُالجلوسُفيُبيوتهمفيُلُتساهَمُأنُُ-ي 

ُالطمأنينةُلهمُبماُيعودُعلىُرفعُمعنوياتهمُومناعاتهم.

وجعلهُُوأما تهويل ألامر بتصوير قرار الغلق على أنه استهانة بمكانة املساجد

ُفقدُرأينا ُوعرفا! ُلغةُوشرعا ُفلُوهللاُالُيستقيمُهذا ُاملسلمين، ُفيُحياة ُأهونُمفقود

ُ
َ
ُن ُولم ُغلقُاملساجد، ُعلى ُتفيض، ُواملشاعر ُتنساب، ُوالدموع شرَُُرُالقلوبُتتفطر، ع 

قُمنُمرافقُالدنيا. ل 
 
غ
 
ُنلكُتجاهُماُأ

من املعلوم من نصوص الشريعة وأسلوب الخطاب العربي أن النهي عن ُثم إنه

ُالُُالش يء ال يقتض ي تعرضا للمنهي، ُألازمة، ُهذه ُفي ُمؤقتا ُاملساجد ُفتح ُعن فالنهي

إلاخنائيةُأوُالردُعلىُقتض يُالتعرضُلحرمتهاُوتهوينُقدرها،ُوهذاُكماُقا ُابنُتيميةُفيُي

ُ"ُ(494)صإلاخنائيُ اُُ،وإناُكانُكذلك: كماُُ-فمعلومُأنهُلوُنهىُعنُزيارةُالقبورُمطلق 

ُ
 
لمُيكنُفيُنلكُمعاداةُألهلُ؛ُ-العلماءُُوكماُهوُأحدُقوليُ،عنُنلكُفيُأو ُإلاسلمُيهن

مُمعاندة،ُفكيفُإناُكانُالنهيُإنماُهوُعنُالسفرُلزيارةُالقبور؟ُوهوُنهيُعاالقبورُوالُ

ُنهُ.الُيختصُبهُألانبياءُوالصالحوُن فهلُ،ُغيرُالثلثةُىُعنُالسفرُإلىُمسجٍدُبلُكما

                                                           
(1 )

م تنفي وجود 17/1/2121في  SaudiMOH937@بحسب تغريدة لوزارة الصحة السعودية 

دليل علمي قاطع يفيد مدة بقاء فيروس كورونا على األسطح، حيث ما زالت الدراسات الوبائية 

 قائمة لفهم نشاط الفيروس بشكل أكبر.

إال أن األسطح الخمسة التي أجريت أحد أشهر هذه الدراسات، منشورة على هذا الموقع،  :قلت

     عليها الدراسة ليس من بينها األقمشة والفرش

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973  

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973
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ُمنُبابُلاستهانةُباملساجدُولاستخفافُبها،ُكالذيُيم نعُمساجدُيقو ُعاقلُإنُهذا

ُبالعباداتُمنُ-عنُالسفرُإليهاُبلُنهيُُ؟هللاُأنُيذكرُفيهاُاسمه معُأنُإتيانهاُوعمارتها

ُ وهذاُبَُ...ُفليسُفيُنلكُنقصُلقدرهاُ،-أفضلُالطاعات
ُي  ُُن 

َ
ُمل  ُُن 

َ
ُ."ُهُ رَُبََُّدُت

ُعنُفتحُاملساجدُألجلُكورونا،ُقلت: ُأنُمنُنهى ُوعلىُُواملقصود ُعليها حفاظا

ناُشأنهُعنده!معُأمرهُبرفعُألانانُفيها،ُلمُيكنُمستخفاُباملسجد،ُوالُروادها،  
َُُهي 

 ثالثا : املوازنة بين مقصدي حفظ الدين وحفظ النفس:

غدت الحياة الدنيا وصالحها بالنسبة لهم أهم من صالح دينه : " معترض  قال 

وإيمانه وآخرته، كما يقرره إلاسالم، الذي شرع الجهاد والقتال في سبيل هللا، وإتالف 

ِيُن تِلُوُهْم َحَّتى اَل تَُكوَن فِتْ َوقَا﴿   النفوس وألاموال لظهور أحكامه َنٌة َويَُكوَن ادلد
 ِ ن يُْذَكَر فِيَها اْسُمهُ ﴿ ﴾ِِلد

َ
ِ أ نََع َمَساِجَد اِلد ن مى ْظلَُم ِممى

َ
وقد أجمع الفقهاء على  ﴾!َوَمْن أ

أن حفظ الدين هو أول الضروريات الخمس، ثم يأتي حفظ النفس، فإقامة أحكام 

 ". سبيل هللا الذي يفض ي لتلف النفوس هو أصل الدين إلاسالم ولو بالجهاد في

ُم ُقلت:  ُالكلم ُنُ هذا
َ
ُإجماٍ ُُوٍُط ُيَُُعلى ُتعُ  ُد  ُمنُُميٍةُعلى ُجهل ُأو ُالقارئ على

ُُفالكلمُ!ر ُ،ُوأحلهماُم ُفيُهذهُالجزئيةُالقائل ُد ُمنُحيثُالتنظيرُاملجملُص  ،ُلكنهُمنُق 

ُجاءت ُفلمانا ُوإال ُمختلف، ُالواقع ُعلى ُالتنزيل ُالهُ ُحيث ُبمشروعية ُد ُالشريعة
َ
ُمعُن ة

ُ
َ
ُأ ُفيُبعضُألاحايين، ُبالهدنة،ُوقاتلُوأنُيقوُ ُحينئٍذُُقائٍلُلُ الكفارُبلُوجوبها ُالُتقبلوا اُ:

 ُأغمُضعفكمُوعجزكم،ُبحجةُالكفارُرُ 
نُالنفسُأُلعلىُالنفس،ُُوُينُمقدمُ نُحفظُالد 

ُإلاشارة.ُ!ُوشرحُهذهُاملسائلُالفقهيةُيطو ،ُواللبيبُتكفيه؟تسترخصُألجلُالدين

ُمنُالشرحُاملمتعرحمهُهللاُُقال العالمة ابن عثيمين ُأوائلُكتابُالجهاد ُ"ُفي :

والجهادُفرضُكفاية،ُإناُقامُبهُمنُيكفيُسقطُعنُالباقين،ُوصارُفيُحقهمُسنة،ُلكنُ

البدُفيهُمنُشرط،ُوهوُأنُيكونُعندُاملسلمينُقدرةُوقوةُيستطيعونُبهاُالقتا ،ُوإالُ

ُفي ُأنفسهم ُإقحام ُكسائرُُفذن ُعنهم ُفيسقط ُالتهلكة، ُإلى ُبأنفسهم ُإلقاء القتا 

ُ ُالواجبات ُجميع ُألن ُتعالى:الواجبات، ُلقوله ُالقدرة ُفيها َ َما ﴿ يشترط فَاتىُقوا اِلى
ُ َنْفًسا إاِلى وُْسَعَها﴿ :وقولهُ[.46]التغابن: ﴾اْسَتَطْعتُمْ  ُلمُُ[.486]البقرة: ﴾اَل يَُكلدُِف اِلى ولذا
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ُألنهمُعاجزونُضعفاء،ُيوجبُهللاُسبحا ُمكة، ُفي ُاملسلمينُالقتا ُوهم ُعلى ُوتعالى نه

ُُ".ُفلماُهاجرواُإلىُاملدينةُوكونواُالدولةُإلاسلميةُوصارُلهمُشوكةُأمرواُبالقتا 

للمصلحةُحيثُجازُُ-أيُالهدنةُُ-ُيجوزُعقدها:ُ"ُُوقال الفقهاء كما في الروض

ُأولى،ُفليقاتلواُ"،ُولمُيقولُتأخيرُالجهادُلنحوُضعفُباملسلمين وا:ُحفظُالدينُهاهنا

ُ.ولوُهلكوا!ُفتأمل

ُففيُ ُاملستد ، ُقلبُقاعدة ُيقتض ي ُيعلمُماُحصلُفيُصلحُالحديبيةُمما وكلنا

ُبنُ ُالعز ُقا  ُحتى ُحفظُالدين، ُتقديمُحفظُالنفسُعلى ُعلى ُيد ُصراحة ُما بنوده

إدخا ُالضيمُعلىُفذنُقيل:ُلمُالتزمُفيُصلحُالحديبيةُ:ُ"ُ(4/84)عبدالسلمُفيُالقواعدُ

ُقتلُ ُوهي ُعظيمة ُملفاسد ُدفعا ُنلك ُالتزم ُقلنا: ُالدين؟ ُفي ُالدنية ُوإعطاء املسلمين

ُبمكةُالُيعرفهمُأهلُالحديبيةُوفيُقتلهمُمعرةُعظيمةُ املؤمنينُواملؤمناتُالذينُكانوا

علىُاملؤمنين،ُفاقتضتُاملصلحةُإيقاعُالصلحُعلىُأنُيردُإلىُالكفارُمنُجاءُمنهمُإلىُ

ُمعُأنُهللاُعزُوجلُعلماملؤمن أنُفيُتأخيرُُينُونلكُأهونُمنُقتلُاملؤمنينُالخاملين،

ُ ُإسلمُجماعةُمنُالكافرينُوكذلكُقا : ُ يِف ﴿القتا ُمصلحةُعظيمةُوهي ِِلُْدِخَل اِلى
ِ ﴿أيُفيُملتهُالتيُهيُأفضلُرحمتهُوكذلكُقا :ُُ﴾رَْْحَتِهِ َمْن يََشاءُ  بْنَا اّلى يَن لَْو تََزيىلُوا لََعذى

ُالذينُُ﴾َكَفُروا ُبعضُلعذبنا ُمن ُبعضهم ُوتميز ُوالكافرين ُاملؤمنين ُبين ُتفرق ُلو أي

ُ."ُكفرواُبالقتلُوالسبيُمنهمُعذاباُأليما

ُُنُالنقلينوكفىُبهذيُقلت: مما يرجح أن املصير إلى املوازنة داللةُعلىُغيرهما،

لى وفق بين املقاصد وتحديدا )مقصدي حفظ النفس وحفظ الدين( ليس بجاٍر ع

قاعدة واحدة ال مناص منها، بحيث يقدم حفظ الدين على حفظ النفس، بل تتغالب 

ر َينظر  -بعد طول عراك  –الكفتان 
َ
خ
ُ
بحسب املرجحات وقرائن ألاحوال واعتبارات أ

ُمنُُفيها املجتهدون غير املتحيزين وال املعبئين للنفوس الشاحنين لها !!! ُألامر وهذا

منُكتبُفيُاملقاصدُقدُتعرضُلهُصراحة،ُوماُأحسنُماُكتبهُُألاهميةُبمكان،ُوالُتجد

ُ "ُ :ُ ُفقا  ُألاصولي ُمصنفه ُفي ُأحدهم
ُقانون  ُله  ُليَس ات  روريَّ ُالضَّ ُترتيَب ُأنَّ حقيق  والتَّ

ُ صو  
 
هاُضمَنُأ ُترتيب  اُالُيندرب 

َ
،ُفلذ ُباعتباَرات 

ُتتفاوت  ت  ،ُوهَيُكماُأشر  ُعليه 
عوَّ   ُي  واضح 

ماُ ،ُوإنَّ د  ُاملقاص 
 
ة
َ
مل ُالج 

 
ُمنُحيث ُاملصالح  ُفيُترتيب  ُصحيح  رتيب 

َّ
ُ."ُالت

***ُ
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 الثاني : امللحظ

 أعذار التخلف عن الجمع والجماعاتحول ذكر الفقهاء للطاعوِن وألاوبئة في 

 

معة أن أسباب التخلف عن صالة الجذكر بعض املعترضين كالما مفاده 

ه، ولم يذكر الفقهاء ألاوائل والجماعة معروفة مبسوطة في دواوين الفقه ومصنفات

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!

ُواحد قلت: ُوقفة ُهذا ُبمكان،وفي ُألاهمية ُمن ُلكنها ُمطولة ُالنحوُُة ُعلى وهي

ُالتالي:

عنُفقيه،ُسعةُإحاطتهُبقيودُاملسائلُالفقهية،ُوعللُألاحكامُُاماُيميزُفقيهإنُ

ُكانُ ُما ُمتى ُقبل، ُمن ُأحد ُينصُعليه ُلم ُولو ُاستنباطُحكم ُعلى ُوالقدرة الشرعية،

لاستنباطُمبنياُعلىُجمعُبينُفلسفةُتشريعُجملةُمنُألاحكامُاملنصوصةُاملعروفة.ُوماُ

ُف ُالقبيل، ُإالُمنُهذا ُكورونا ُعللُغالبُألاعذارُُلقدوباء ُوالبلء ُالوباء ُهذا ُفي اجتمع

ُالفرديةُللتخلفُعنُصلةُالجمعةُوالجماعة،ُفمنُنلكُ:

ُُاملرض: -1 ُاملعذور ُأن ُعلى ُالفقهاء ُنص ُوقد ُثلثة: ُاملرض ُنفسهفي ُ،املريض

ُتعالى:ُومنُيخش ىُعلىُنفسهُمنُاملرضُبذهابه.وممرضه،ُ ه  َ َما ﴿ لقول  فَاتىُقوا اِلى
ُملسو هيلع هللا ىلص. [61]التغابن: ﴾اْسَتَطْعتُم ُالنبي ُيأتي ُثم ُيؤنن ُهنع هللا يضر ُبل  ُكان ُمريضُوقد ُوهو

ُفيُفيقوُ  ُنلك ُعلى ُإلاجماع ُاملنذر ُابن ُونقل ُبالناس. ُفليصل ُبكر ُأبا ُمروا :

ُوقدُالجملة،ُوإالُفذنُللمرضُتفاصيلُوأحوا ُتخ تلفُمنُمذهبُفقهيُآلخر.

ونهبُبعضهمُإلىُالتفريقُُ.والجربُجذامعلىُألامراضُاملعديةُكالنصُبعضهمُ

(ُ يمنعُاملجذومُمنُاملسجدُوالُيمنعُمنُالجمعةُبينُالجمعةُوالجماعة،ُفقا ُ:

لكنُالُيغبُعنُُ[.4/466ُللباجياملنتقىُ](والُيمنعُمنُغيرهاُقالهُمطرفُوابنُاملاجشوُن

ُيؤنيُ ُما ُومنه ُيعدي، ُما ُمنه ُوالجذام ُحقُالجذام، ُالتفريقُفي نهنكُأنُهذا

ُب ُرائحته، "ُ ُقيل: ُمنُفقد ُحاصلة ُالعدوى ُوال ُسواء، ُكلهم ُالجذمى وليس
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ُمنُنلكُ ُمنُأصابه ُوهو ُتعدي، ُوال ُمخالطته، ُمنُالُتضر ُمنهم ُبل جميعهم،

ش يءُيسير،ُثمُوقفُواستمرُعلىُحاله،ُولمُيعدُبقيةُجسمه،ُفهوُأنُالُيعديُ

ُ]ُ."ُغيرهُأولىُوأحرُى ُالعباد ُخير ُهدي ُفي ُاملعاد ُُ[1/410زاد ُأخطرُمنهُملاُسبقُقلت: وكورونا

ُتفصيله.ُ

ُكمدافعةلخشوع: املذهبة لدواعي التشويش الذهني وعوارض الانشغال  -0

ُودليلهماُقولهُملسو هيلع هللا ىلصُ:)الُصلةُبحضرةُُألاخبثينُوحضورُالطعامُمعُالحاجة إليه.

ُألاخبثان( ُيدافعه ُوهو ُوال ُطعام ُُ.[160]مسلم ُكان ُكما ُعباسُقا وألامر فيُُابن

ُهريرةمح ُأبي ُعنهمُضر ُهللا ُش يء(رض ي ُأنفسنا ُوفي ُالصلة ُإلى ُنقوم ]سننُ:)ال

ُ.[2/216وشرحُالسنةُللبغوي4/118ُُالترمذي

ُفيُُألاذى: -3 ُالطين ُأي ُوالوحل ُالشديدة ُوالريح ُالشديد ُاملطر ُبنزو  كالتأني

الطرقات.ُومنُنلكُالتأنيُمنُرائحةُالثومُوالبصل.ُودليلُنلكُأمرُالنبيُصلىُ

ُُو ُرحالكم(هللاُعليه ُفي ُ:)صلوا ُالحالة ُتلك ُفي ُيقو  ُأن ُللمؤنن ُسلم 624ُ]البخاري

.[699]مسلمُ(صلواُفيُبيوتكم):ُوفيُحديثُآخرُ[694ُومسلم
منُأكلُثوماُأوُوقولهُملسو هيلع هللا ىلصُ:) 

(بصلُفليعتزلنا،ُأوُليعتز ُمسجدنا،ُوليقعدُفيُبيته
ونكرُفيُُ[161ومسلم4219ُُ]البخارُي

ُاث،ُوهوُالبقل.أحاديثُأخرى:ُالكُر

ُ ُآكل  ُمنع ُوقيسُعلى ُالفم، ُبخر ُمن ُيعاني ُنلكُمن ُحكم ُُوفي ُُالثوم  ُ؛والبصل 

ُمُشارَبُ ُأو ُبطبخ ُالرائحة ُتز  ُلم ُما ُاملسرف، ُأعوادُالدخان ُأو ُعلكة ضغ

ُبقدونسُونحوها.

ُبهُالحرُالشديد، ُوألحقُالفقهاء ُالشديد، )وشدةُُ:قا ُالنوويُومنُنلكُالبرد

ُالظهر( ُفي ُكانُخارجاُُبنُقاسمُ)وحرُملشقةا ُوقاُ.الحرُعذر ُإنا الحركةُفيها

 لفوه(.أعماُ

منُسمعُالنداءُ)ُ:أنُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصُقا ُامهنع هللا يضرابنُعباسُوألاصلُفيُنلكُحديثُُالخوف: -4

وماُالعذر؟ُقا :ُخوفُأوُُ،ياُرسو ُهللاُ:قالواُ.فلمُيجبهُفلُصلةُلهُإالُمنُعذر

صوراُالُحصرُلهاُلذلكُكخوفُالسرقةُأوُضياعُماله،ُُ(.ُوقدُنكرُالفقهاءمرض

أوُوقوعُضررُفيهُكخبزُالخبازُفيُالفرن،ُأوُخوفُفواتُسلعُقادمة،ُأوُحيوانُ

ُأوُ ُأوُقصفُأوُخطف، ُأوُشوكُأوُزجاب، ُأوُقطاعُطرق، ُالطرق، مفترسُفي

سلطانُظالم،ُأوُخوفُفواتُرفقةُسفرُالُيمكنُتأجيله،ُأوُخوفُضياعُميت،ُ
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ُضي ُخوف ُالشيرازيُأو ُويعلل ُحزم، ُابن ُيقو  ُكما ُتمريضه ُبترك ُمريض اع

ُبأن ُنلك ُبتعبيرُ(حفظ آلادمي أفضل من حفظ الجماعة)ُالشافعي ُأو ،

ُ ُاليماني: ُالعمراني ودليلُُ،(سبب حفظ آلادمي آكد من ُحرمة الجماعة)ألن

ُنهيهُملسو هيلع هللا ىلصُعن يِْديُكْم إََِل َواَل تُلْ }إضاعةُاملا ،ُوقو ُهللاُتعالىُ:ُبعضُنلك:
َ
ُقوا بِأ

معُقولهُملسو هيلع هللا ىلصُ:)الُضررُوالُضرار(.ُوقدُاستوفىُابنُقدامةُفيُُ.[491]البقرة:ُ{اتلىْهلَُكةِ 

(ُ
 
ُامل
 
 أحوا ُالخوفُعلىُالنفسُواملا ُوألاهلُاملبيحُلتركُالجماعة.ُ(نيغ

طباءُكعملُاملسعفينُواملنقذينُواملمرضينُوألُاُالاشتغال بعمل ضروري يفوت: -3

ُولاشتغا ُ ُالطيران ُأبراب ُوموظفي ُالحدود ُوحرس ُوالحوادث ُالعمليات في

فيُصحيحُُ-حديثُابنُعمرُامهنع هللا يضرُباملحتضرُلتلقينهُونحوها.ُولعلُمنُهذاُالبابُ

فركبُإليهُبعدُأنُُ،أنهُنكرُلهُأنُسعيدُبنُزيدُمرضُفيُيومُجمعةُ-البخاريُ

 لجمعة.تعالىُالنهارُواقتربتُالجمعةُوتركُا

 كالزالز ُوالبراكينُوالفيضانات.ُألاحداث الكونية املهلكة: -1

ُاُإلاعاقات عن السعي وإلاتيان: -2 ُنلك ُومن فرط:
 
ُامل ُصحيحلسمن ُفي ُجاء ُكما

ُ-ستطيعُالصلةُمعكُأُإنيُالملسو هيلع هللا ىلصُ:ُأنُرجلُمنُألانصارُقا ُللنبيُُ[640]البخارُي

ُ]ُ-وكانُرجلُضخما
 
هُوفيُهذاُ[.ُأيُسمينا الوصفُإشارةُإلىُعلةُتخلفه،ُوقدُعد 

 ابنُحبانُمنُألاعذارُاملرخصةُفيُالتأخرُعنُالجماعة.

ُ

مع أحوال الوباء العالمي  الشك أن أداء الصالة في جماعة داخل مسجٍد و 

، وألاذى، والتشويش الذهني قد اجتمع فيه علل املرض، والخوف ؛يروس كوروناف

كحال من عوقته  اتعذر ان السعي إليها مفرض حظر التجول ك وإذا ما والنفس ي،  

 ضخامته.

يدل على  عذر شخص ي فرديبمثابة كل مفردة من هذه املفردات  صحيح أنو 

 ستدالل بمفردة منها مثار غلط ومسبب لغط، ألنه ال الا ذا كان من جواز التخلف، ول

 الاستدالل يبغي أن يوجهإال أن يسعف املستدل بها على إلالزام بإغالق املساجد، 

في حدث  اجتماع علل تشريعهاالجتماع مجموعة عللها في نازلتنا الحالية، وال شك أن 

التخلف عن  -وقد يوجب-عذرا عاما جماعيا، يبيح يرقى بمجموعها ألن تشكل  ؛واحد
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 بال إغالق املساجد وتعطيل الجماعات مؤقتا  -وقد يوجب-الجمعة والجماعة، ويجيز 

وكل عذر جاز به ترك :)(2/212شرحُالسنةُ)فيُُقا ُالبغوُيُ،فرق بين جمعة وجماعة

ُ(.ُمعةالجماعة، جاز به ترك الج

ُكانُ ُمنُالفقهاءُلمُينصوإنا َم َقدَّ
َ
ُعلىُأنُالطاعونُوالوباءُعذرُللتخلفُمنُت

ُاملعترضُاكم ُيزعم ُتام، ُالستقراء ُبحاجة ُأوال ُإتمامُفذاك ُاستطاع ُأحدا خا 
َ
ُأ ُوال ،

ُ.استقرائهُُفيُهذهُألايامُالوجيزة

ُفيُألاعذارُالُيعنيُاملنعُمنُإدراجهذلكُف:ُُ-وعلىُفرضُعدمُتنصيصهمُ– انياث

وقدُعلمتُمنُُفُعلىُماُلمُيعلمهُألاوائلُعنها.ُوبعدُإمكانُالعلمُالحديثُالوقُ،السيما

ُالقياسُعلىُماُثبتُبالنص. ُخل ُعرض يُلبعضُألاعذارُالسالفة،ُإجراَءُالفقهاء 

ُوفُومرضُوأنى...ُإلخ.عذارُمنُخالجتماعُعللُألُاُوثالثا:

ُالتخلفُعنُالبيعةُُورابعا: ُفي ُتقدمُأنُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصُألزمُمجذوما قدُعلمتُفيما

الحقيقية،ُوعد ُعنهاُبالبيعةُاملعنويةُ)ارجعُفقدُبايعناك(.ُوعمرُأخربُاملرأةُاملجذومةُ

ُُمنُصحنُاملطافُوقطعُطوافهاُوألزمهاُالخروبُعنُاملسجد.ُُ

ُفيُقياُوخامسا: ُاملخوف ُباملرض ُوالطاعون ُألاوبئة ُالفقهاء ُإلحاق ُعلى سا

:ُ(41/444)للرمليُحاشيةُالشبراملس يُعلىُنهايةُاملحتابُتصرفاتُإلانسان،ُكماُجاءُفيُ

َُمح ُ) يه  ُف  م  ه   
 
ل
 
ُك اس  ُالنَّ

 
ف َتَصر 

َ
َماُف َُزَمَنه  ي 

َ
ُ:ُأ ون 

اع 
َّ
َُوالط َوَباء 

 
ال
َ
ُك َياء 

 
ش

َ
ُأ وف 

 
خ
َ  
امل ُب 

َحق 
 
َُوَيل وب  س 

ُ ث 
 
ل
 
ُالث ن  ُُ(.م 

ُُسادسا: ُبابُألاعذار ُأصل ُوالجماعاتُفيفذن ُالجمع ُعلىُُ؛التخلفُعن مبني

وإنُكانُعاماُفيُكافةُمناحيُالحياةُوشؤونهاُُالحرب(،ُوهوقاعدةُالشريعةُالعامةُ)منعُ

ِيِن مِْن حَ  َوَما َجَعَل  إالُأنهُفيُقضاياُالدينُآكد،ُلقولهُتعالىُ:} {.ُوماَُُرج  َعلَيُْكْم يِف ادلد

هذاُالسياقُأثناءُشرحهُملتنُالزاد:ُ"ُفيُهذاُرحمهُهللاُأجملُماُقالهُالعلمةُابنُعثيمينُ

ُعلىُقولهُ ُوالجماعة،ُوهوُمبني 
َ
ُالجمعة

 
ط سق 

 
ُالتيُت ُلبيانُألاعذار 

 
ف  

 
َُعَقَدهُاملؤل الفصل 

ِيِن مِْن َحَرج   َوَما َجَعَل تعالى:ُ} ُ بُِكُم الْيُْْسَ َوالَ وقوله:ُ}ُ[48]الحج:ُ{َعلَيُْكْم يِف ادلد يُرِيُد اِلى
ُ[.481ُ]البقرة:ُ{يُرِيُد بُِكُم الُْعْْسَ  ُأنَّ كَّ

َ
ُالتيسير،ُوالُش ُتجلب 

 
ُاملشهورة:ُاملشقة نُالقواعد  وم 

نُالجماعة ُأوكدُبكثيرُم 
َ
ُاملسلمينُعلىُأُ،الجمعة َُعين؛ُلقولهُتعالى:إلجماع  ر ض 

َ
هاُف  يَا}نَّ

ِي َها اّلى يُّ
َ
ِ أ ِ مِْن يَوِْم اْْلُُمَعةِ فَاْسَعْوا إََِل ذِْكرِ اِلى اَلة َُن آَمنُوا إِذَا نُودَِي لِلصى }ُ أماُُ[.9]الجمعة:
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ُالقُو ُفيها،ُوأنَّ
 
لف هَُسَبَقُالخ  ُفذنَّ

 
َُعينالجماعة ر ض 

َ
هاُف اجَحُأنَّ ،ُلكنُآكديتهاُليستَُ ُالرَّ

ل عة،ُومعُنلكُتسقطُهاتانُالصَّ م  ذر.ُوألاعذارُأنواعكآكديةُصلةُالج  الشرحُ]ُ...".تانُللع 

ُ[.1ُ/209املمتعُ

ُملسو هيلع هللا ىلصُ ُالنبي ُعباسُجمع ُابن ُعلل ُُ-وحين ُما ُوالعصرُُ-يوما ُالظهر ُصلتي بين

ُقا  ُسفر ُخوفُوال ُغير ُفي ُأمته)ُ:باملدينة ُمن ُأحدا ُيحرب ُال ُأن وفيُرواه مسلم.  (.أراد

ُ ُأشهدُأنُدمحماُأنُعبدُهللاُبنُعباسُقا ُملُؤ»الصحيحين: ُقلت: ُإنا ُيومُمطير: ُفي ننه

رسو ُهللا،ُفلُتقلُحيُعلىُالصلة،ُقل:ُصلواُفيُبيوتكم،ُفكأنُالناسُاستنكروا،ُقا :ُ

فعلهُمنُهوُخيرُمني،ُإنُالجمعةُعزمة،ُوإنيُكرهتُأنُأحرجكم،ُفتمشونُفيُالطينُ

ُ«.والدحض

ُقلت :ُ ُسليمهم ُيأتي ُحين ُاملصلين ُعلى ُوضيق ُحرب ُوأي ُمنُفللمسجد يعدى

يكفيُفيُتقديرُخطرُهذاُالوباءُغلبةُالظنُممرضهمُالذيُلمُتظهرُعليهُآثارُكورونا!!ُ

ُُبينُمنُلمُيمنعُالتجمعات.ُارتفاعُنسبةُاملصابينُكُ،املتعددةُوالشواهد

ُقطعُالتشويشُُسابعا: أنُمنُحكمةُتشريعُبعضُأعذارُالتخلفُعنُالصلة:

ِس العبادِة، " والحاقب،ُوهذاُُكماُفيُالصلةُبحضورُطعامُأوُصلةُالحاقن
ْ
ف
َ
ل  في ن

َ
ل
َ
خ

 
ُ
الِة، واملحافظة  للص 

 
 واجبة

َ
ل  في أْمٍر خارٍج عن العبادة، ألن  الجماعة

َ
ل
َ
ْرُك الجماعِة خ

َ
وت

ُق بأْمٍر خارٍج عنها،
 
ولى ِمن املحافظِة على ما يتعل

َ
ُق بذات العبادِة أ

 
فلهذاُُعلى ما يتعل

داء ُ
َ
ُأ ُعلى

 
ُاملحافظة ُأوُُنقو : ُالجماعة  نُحضور  ُم  ُأولى ُقلٍب ُبطمأنينةُوحضور  لة 

الصَّ

معة ُ.[1/244الشرحُاملمتعُ]"الج 

ُ"ُمراعاةُالفضيلةُالتيُتتعلقُبذاتُالعبادةُأولىُمنُُهومماُقال أيضاُرحمهُهللاُ:

مراعاةُالفضيلةُالتيُتتعلقُبزمانُالعبادة.ُقا ُأهلُالعلمُ:ُوكذلكُماُيتعلقُبمكانها،ُإناُ

فضيلةُتتعلقُباملكانُوفضيلةُتتعلقُبحضورُالقلبُفاألولىُاملحافظةُعلىُماُُتعارضت

ُ[.190ُصُ]فتحُنيُالجل ُوإلاكراميتعلقُبذاتُالعبادةُ".ُ

ُ ُالفقهاء ُيجمد ُُعلىولم ُألاوائل، ُالفقهاء ُعند ُاملنصوصة ُألاعذار ُبل ُزالواما

ُ ُاشتركا ُما ُمتى ُغيرها ُعليها ُيقيسون ُعثيمفي ُابن ُالشيخ ُقا  ُتركُالعلة، ُعذر ُعن ين

الجماعةُبحضرةُالطعام،ُوهوُعذرُمنصوصُعليهُ:"ُيقاسُعلىُالطعامُإناُحضرُكلُ

ماُيشتغلُبهُالقلب،ُوالقياسُحينئذُصحيح،ُقياسُمماثلُأوُقياسُمساواة،ُوعلىُهذاُ
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فذناُكانُإلانسانُليسُعليهُإالُثيابُقليلةُواشتدُعليهُالبردُ...ُوكذلكُلوُكانُحرُمزعجُ

يغتسلُحتىُينشطُيزو ُعنهُالحر،ُفنقو ُكذلكُيعذر،ُفنأخذهُقاعدةُيحتابُإلىُأنُ

ُلمُيخشُ ُما ُبهُقبلُالصلة ُفذنهُيبدأ ُالصلة؛ ُالقلبُفي ُعنُحضور ٍل غ 
 
ش عامة:)كلُم 

ُ[.144-146]فتحُنيُالجل ُوإلاكرامُصخروبُالوقت(

كثرُهوُألاُ–فيُهذهُألازمةُُ–أنُقرارُإلالزامُبالصلةُفيُالبيوتُفبانُبهذاُالعرضُ

ُفيُنظرُكبارُالعلماء!ُانسجاماُمعُمقاصدُالشريعةُوروحُالفقهُوحكمةُالتشريع

ُ

***ُ
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 :الثالثامللحظ 

ْن يُْذَكَر فِيَها اْسُمهُ وله تعالى:}حول ق
َ
ِ أ ْن َمنََع َمَساِجَد اِلى ْظلَُم ِممى

َ
 {.َوَمْن أ

 تنزل الرحمات فلماذا تغلق؟!ل اوحول كون املساجد سببا لرفع املناعة وموضع

 وهل قوة التوكل تجيز تقحم املهالك واملؤذيات؟

 

ْن يُْذَكَر فِيَها اْسُمهُ حول قوله تعالى:}أوال : 
َ
ِ أ ْن َمنََع َمَساِجَد اِلى ْظلَُم مِمى

َ
 :{َوَمْن أ

بسبب وباء كورونا حرمة إغالق املساجد قولهم باستدل بعض املانعين على 

ْن يُْذَكَر فِيَها اْسُمُه وََسََع يِف َخَرابَِها وَ :}بقوله تعالى
َ
ِ أ ْن َمنََع َمَساِجَد اِلى ْظلَُم ِممى

َ
َمْن أ

ِ َعَذاٌب  نْيَا ِخْزٌي َولَُهْم يِف اْْلِخَرة ْن يَْدُخلُوَها إاِلى َخائِفِنَي لَُهْم يِف ادلُّ
َ
ولَئَِك َما ََكَن لَُهْم أ

ُ
أ

 [.اأَ  ة]{114َعِظيٌم 

وذكر  -قال سبحانه وتعالىإغالق املساجد أمر كبير كما  عترضين:أحد املوقال 

 .-آلاية

: آلاية وإن وردت فيمن قصد كره ذكر هللا فيها، إال أن معترض آخروقال 

 النساء من املساجد. عالعلماء أدخلوا فيها منع صالة الجماعة، وكذا من

نصا أو إجماعا : الخالف املعتبر بين أهل الفتوى هو ما لم يعارض وقال ثالث

قطعيا، وإغالق املساجد بشكل عام ومنع املصلين منها وقت أداء الفريضة محرم 

 ! -وذكر آلاية –بنص الكتاب 

نهُفيُهذاُالتواردُعلىُلاستدال ُباآليةُعلىُمسألتناُفيُغايةُالتهافت،ُوبطُلُقلت:

ُ:غايةُالوضوح،ُوإيضاحُنلكُعلىُالنحوُالتاليُ

ُإ ُالجماعة ُصلة ُمنع ُاملن ُاملنعُذموم، ُهو ُآلاية، ُهذه ُفي ُالعلماء ُأدخله الذي

مالكُبنُالدخشمُولوُكانُألامرُعلىُإطلقه؛ُلكانُهدمُوحرقُاملقترنُبهُكرهُنكرُهللا،ُ

ُداخلُفيُآلاية!!ُ–أخاهُعامرُبنُعديُُومعنُبنُعديُأو ُبأمرُالنبيُملسو هيلع هللا ىلص؛ ملسجدُضرار
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ُ ُإنفمنُيجرئُأنُيقو  ُإالُمنُسفهُوتعطيلُُعهُمنعنُهدمُمسجدُضرار محرمُآثم!

ُنفسه!

ُ
 
ُق  ُولو
ُد  ُر ُمثل ُأن ُأرجاء ُعمت ُما ُنجاسة ُفيهُاملسجد ُزرعت ُأو ُفاعل، بفعل

ُألامرُ ُآيلُللسقوط،ُفمنَعُبنيانُاملسجدُمتفجرات،ُأوُأصبحُمفخخاتُُو ُُولي 
َ
ُفيه ُُالصلة

ُمؤقتا،ُريثماُيُ 
َ
ُهَُّط ُُر 

 
َُفُمنُالنجاسة،ُأوُت

َّ
ُك َرمَُّألُك  ُبناُؤغامه،ُأوُي  عاد  ُوي  َدم  ه  ُأوُي  ه،ُفذنُهذاُم 

ُنكرهُالعلماءُفيها.ُفيمافيُآلايةُُوُداخٍلُُآثٍمٍُُعُنُ َمُليسُبُ 

ُلظروفُمناخيةُُ–بلُهوُحاصلُُ–ولوُقدرُ ُأهلها ُقريةُهجرها ُفي أنُمسجدا

حتىُالُتفسدهُالبهائمُُ–وفيُهذاُمنعُللستفادةُمنهُُ–وعواملُطبيعية،ُفقامواُبغلقهُ

ُ ُوأصحاب ُالضمنيُبالدخو  ُومنهم ُإغلقهم ُفي ُيكن ُلم ُالخبيثة، ُباألغراض الجرائم

منُإيرادُُفالعجبُمؤاخذةُشرعيةُوالُجريرةُفقهيةُوالُيدخلونُفيُاملنعُاملذكورُفيُآلاية.ُ

ُهذهُآلايةُفيُهذهُاملسألة!

ُوإنماوال فرق هنا  ُالبلد، ُومساجد ُواملسجدين ُاملسجد ُالفكرُُبين تصويب

ُة.وُاملصلحالعلةُأنحوُالنظرُُوتسديد

ُللصلةُأوُُلو كان الاستدالل باآلية على ظاهرهاوأيضا،  ٍع َُمن  ُكل  بحيثُيقا ُ:

ُإخراجهُ ُفي ُمخطئا ُالهجرة ُدار ُإمام ُلكان ُووعيدها، ُآلاية ُنم ُفي ُداخل ُفهو للمصلي

ُألاربعينُ ُشرح ُهللاُفي ُرحمه ُعثيمين ُابن ُالشيخ ُقا  ُكما ُاملسجد، ُمن ُاملبتدع السائل

(ُُ-رحمهُهللاُ-"ُثمُقا ُإلامامُمالكُ(ُ:2ُ/44ُالنوويةُ)
 
:ُ)ماُأراك(ُأيُماُأظنكُ)إالُمبتدعا

خربُمنُاملسجد،ُأيُمسجدُالنبيُملسو هيلع هللا ىلص،ُولمُ
 
تريدُأنُتفسدُعلىُالناسُدينهم،ُثمُأمرُبهُفأ

َُمَنَعُ ن  مَّ ُم 
م 
َ
ل
 
ظ
َ
ُأ ُ}َوَمن  ُتعالى: ُقوله ُفي ُأدخل ُأن ُأخش ى ُإخراجه، ُأستطيع ُوهللاُال يقل:

{ُألنيُأمنعُهذاُمنُدخو ُاملسجد،ُألنهُلمُيدخلُليذكرُ ه  م  يَهاُاس  َرُف 
َ
ك
 
ذ ُي  ن 

َ
ُأ  

َّ
َدَُّللا َمَساج 

ُالثومُ ُيأكل ُالذي ُكان ُفذنا ُيمنع. ُومثلُهذا ُهللا، ُعباد ُبلُدخلُليفسد ُاسمُهللا، فيه

ُ والبصلُيمنعُمنُدخو ُاملسجد،ُفكيفُبمنُيفسدُعلىُالناسُأديانهم،ُأفلُيكونُأحق 

ُمنُالناسُغافلونُ".باملن
 
ُع؟ُبلىُوهللا،ُولكنُكثيرا

م بأن
َ
ُبنيُهذهُآلايةُنزلتُفيُاملشركين،ُقيلُبأنهمُطائفةُمنُالرومُُثم اْعل َزوا

َ
غ

ُُإسرائيل  نزلتُفيُمشركيُمكة.وخربواُبيتُاملقدس.ُوقيل:
ُ ُبيانُألاسباب]انظر: ُالبنُحجرُالعجابُفي
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ُاُفذنُقيل:ُ[.4/219 ُالفعل ُعلى ُقاعدةلاستدال ُبها ُمنُاملسلمُتصححه )العبرةُُلصادر

جميعُالكفارُالذينُُباآليةُاملرادقلناُبأنُإنُقلت:ُُوُ.بعمومُاللفظُالُبخصوصُالسبب(

ُاملسلمينُمنُاملساجدعُ نََُمُ ُمنُمنعُاملساجدُمنُاملسلمينُقاصداُُ،وا ويدخلُفيهمُتبعا

ُاملنعُالذيُيعقبهُردة! ُُتخريبهاُكارهاُلذكرُهللاُفيها،ُأي:
 
ُفكيفُت
َ
كوماتُ ُعلىُمنعُالحزَُّن

ُأننتُببنائها،ُبلُوتميزتُفيُالعنايةُبها؟!املسلمةُالتيُبنتُاملساجدُُو

ُ ُالحكومة  ُإغلق ُحرمة ُعلى ُبها ُاستد  ُمن ُاستدالَ  ُُفذن ُللمساجَدُُاملسلمة 

ُ
َ
ُُعدوىُوباء ُُخشية

 
ُكورونا،ُت ُح 

 
ُُمجردُ ُهُ يل ُ–يذكرُفيهاُاسمهُُ–)منعُوقيودهاُآلايةُُألفاظ 

ُبها(.ُفذن:سعىُفيُخرا

 )َم   -
َ
خالصةُبلُمصلحةُُنقضتل ُأوُالهدمُوالهوُاملنعُالدائمُباإلغلقُأوُلاحُ(:َع ن

اقتضتهاُظروفُُ،ُوليسُالتعطيلُاملؤقتُملصلحةمتحتمةُملزمةُأوُضرورةأوُراجحةُ

 .مجتمعيةُبلُإقليميةُبلُعاملية،ُكظرفُكوروناُالحالي

 )يُ  -
ْ
 ذ
َ
،ُإالُأنُالفتاوىُفيُأزمةُكوروناُاعاتهاومساجدناُرغمُتعطيلُجمُر فيها اسمه(:ك

ُهلل! ُنكر ُكله ُوألانان ُفيها، ُألانان ُيقفُرفع ُأال ُعلى ُ)ُنصت ُعلى ق  د  َُيص  ُقرارفل

أنهُعطلُشعائرُهللاُكماُيروبُاملعترضونُتهويلُلألمرُالستجرارُأكبرُُإلاغلقُاملؤقت(

 عددُمنُاملؤيدين!

وهاُأنتُنقضها،ُوهوُماُلمُيحدث.ُُونلكُبتغييرُالغرضُمنها،ُأوُ)سعى في خرابها(: -

ترىُأنُآلايةُُقرنتُاملنعُبقصدُالتخريب،ُومنعُالحكوماتُكانُوماُزا ُبقصدُحفظُ

وهوُفيُُمهمُالُيصحُإغفالهُفيُفهمُمقصوُآلاية،ُالتخريبُكماُأنُوصفُالنفوس؟!

ُهذهُالشبهة،ُالحقيقةُ ُصاحب  َبل  ُق 
ن  ُعنهُم 

ُمغفو  
 
ف تظهرُأهميتهُمنُخل َُوص 

 مرينُالتاليينُ:ُألُا

ُُألامر ألاول: ُُأنَّ ُُاختاَرُُحينماُجريرٍُُابَنُإلامام ُوليسُُباآلية ُُاملرادَُُأنَّ النصارى

ُعلىُترجيحهُاحتجُمكة،ُُمشركي
َ
ُبأنُقريشاُلمُت َُُعُس  بلُكانواُيفتخرونُُ،الكعبةُفيُخراب 

ُفيُتخريبُبيتُاملقدس.ُ،املسجدُالحرامُفيُالجاهليةُةبعماُر ُالرومُفسعوا فهذاُُ(1)وأما

َماَ ُترجيَحُ
َ
ُأ هم  ُم 

 
َحظ

 
ُُإلامامَُمل ُعنهُوهوُأهم  َفل 

 
غ ،ُفكيفُي  ُالقولين  ُأحد  ة 

فَّ ك  ُجريٍرُل  ابن 

ُقيٍدُمذكوٍرُفيُآلاية؟!

                                                           
 عوة فيه. ابن كثير والثعلبي ترجيح ابن جرير بحمل تخريب قريش على التخريب المعنوي، بصدهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنه ومنعهم له من الدوقد رد ( 1)
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َُمُُألامر الثاني: ُعلى ُباآلية ُيستدلون ُحينما ُالعلم ُأهل ُمن ُاملحققين ُأن ُُن 
َ
لُعَُف

ُفيها ُالواردة ُألاوصافُوالقيود ُُويحكمون عليه بالكفر، زَّ ُ،
َ
ُيلزمُمنُن ُالزمُخطير هذا

ُوإنُكنتُُمفهومُآلايةُعلىُصنيعُحكوماتنا، لوالُأنُاملتقررُأنُالزمُالقو ُليسُبلزم،

ُ ُخاضع ُعدمه ُمن ُلزومه ُأن ُُوأرى ُباملستد ! ُاملحتفة ُفللقرائن ُنلك ُهذاُشرح ُغير ي

لىُدُعالُرُقو ُشيخُإلاسلمُابنُتيميةُفيُاملوضعُالذيُالُيحتمله.ُومنُشواهدُمنُنكرته:

ُ...(494إلاخنائيُ)ص "ُ ُوالذكرُوالدعاء: ُللصلة ُاملساجدُوإتيانها كانُُ،النهيُعنُعمارة

اُكماُقا ُتعالى:ُ}ومنُأظلمُممنُم نعُمساجدُهللاُأنُيذكرُفيهاُمنُأظلمُالناسُوكانُكافر 

(1)".ُآلايةُ{اسمه
 

ُ لحظُأنُبعضُاملعترضين
 
ُبومنُامل ُباآلية ُواستدالله تيانُبكلمُاإلأعقبُنكره

ُ ُوأبي ُوالرازي ُوالشنقيطي ُومكي ُكثير ُوابن ُكالقرطبي ُاملفسرين ُمن ُوابنُجمع السعود

بياناُبأنُاملرادُبالخرابُمنعُالعبادةُفيها،ُوهذاُلألسفُتدليسُمذموم،ُُعثيمين،ُساقه

ُ
 
التخريبُعلىُنحوُماُنقله،ُإالُأنهمُإنماُنكرواُنلكُفيُسياقُالحديثُعنَُُرُك ُفذنهُوإنُن

مشركيُمكة،ُوهؤالءُمعلومُقصدهمُمنُالتخريب،ُونيتهمُمنُإماُمنُالنصارىُأوُُالكفار

ُمنُاملنعُكماُالُيخفى.

ُ

 وموضع لتنزل الرحمات فلماذا تغلق؟!ثانيا : حول كون املساجد سببا لرفع املناعة 

املساجد فيها عامل نفس ي بأن ن على قرار إغالق املساجد بعض املعترضيذكر 

فيف حدة الهلع والخوف والضغط النفس ي الذي يعيشه الناس عندما كبير في تخ

سمع القرآن في صالة الجماعة، وتتنزل فيها السكينة وتتغشاهم الرحمة والحفظ يُ 

 إلالهي وتحفهم املالئكة.

املساجد هي موضع تنزل رحمات هللا، واملسلم عندما أن : " وذكر معترض ثاٍن 

افتح لي أبيدخل املسجد يقول : بسم   اب رحمتك ". و هللا ... و

                                                           
(1)

 
لفتاوى الكبرى وتارة ينزلون مفهوم اآلية على المبتدع الضال الذي قادته بدعته لتعطيل المساجد والجمع والجماعات، كما قال شيخ اإلسالم في ا

(: "ومن 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 2/217)

هللا عنها ورسوله، وصار اإلمام المعصوم، فعطل المساجد عن الجمع والجماعات التي أمر هللا بها ورسوله، وعمر المساجد بالبدع والضالالت التي نهى 

منع مساجد هللا مشابها لمن نهى عن عبادة الرحمن وأمر بعبادة األوثان. فإن هللا سبحانه شرع الصالة وغيرها في المساجد كما قال تعالى:}ومن أظلم ممن 

 أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها{ ".
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أن قياس املساجد على ألاسواق في اعتبارها أسبابا  -كما تقدم  –وذكر آخر

النتشار الوباء بجامع اجتماع الناس فيها من أفسد القياس، ألنه يقتض ي التسوية بين 

غضها مواضع يحبها هللا ملا فيها من طاعة ويحيطها بالرحمة واملالئكة، وأخرى يب

  الجتماع املعاص ي والشياطين فيها.

(1): الناس صاروا يحاتون  رابعوقال 
أن الحكومة تغلق املساجد، املساجد  

تحفها املالئكة وتغشاها الرحمة، والناس يجدون الراحة فيها، ودور ألائمة يتأكد في 

 هذه ألاوقات بتعزيز التوكل في نفوس املصلين. 

ُنُقلت: ُإالُأنُنكرُهذهُمعُالتسليمُبكلُما كرُمنُفضلُاملسجدُوخصائصه،

ُللعاطفةُمنُكونهُدليعمعرضُالطرحُالفقهيُللمسألةُالُيُالفضائلُفي لُدوُاستجرارا

ُ ُإنزا  ُوفيه ُاملسألة، ُحكم ُفيُُلئلفضالعلى ُهذا ُألجله، ُووردت ُله ُسيقت ُما ُغير في

ُ:وقفاتُالثلثُالتاليةالفيُجوابُهذاُلاعتراضُُالجملة،ُوالتفصيلُفي

ُمنُُالوقفة ألاولى: ُالوباء ُهذا ُالنتشار ُاملصاحبة ُالنفسية ُتخفيفُالحدة إن

املسجد،ُفمنُفيُغيرُمتعينُأنهُُصحيحُبلُمريةُإالُخل ُسماعُالقرآنُوصلةُالجماعة

لزمُبيته،ُوصلىُمعُأهلهُوولدهُجماعة،ُوتلُالقرآنُأمكنُأنُيتحصلُعلىُجميعُهذهُ

ُوالحفظ،ُهذاُأوال.ُالثمارُاملذكورةُمنُالسكينةُوالرحمة

وصيةُشرعيةُتد ُعلىُمنعُدخو ُإنهُليسُفيُاملساجدُأيُخصُالوقفة الثانية:

ُألامراضُُويرالف ُمن ُدنيوي ُتحصين ُلها ُفـ)ليس ُروادها، ُبين ُالعدوى ُوانتشار ُبها س

ُالعلماء ُأحد ُعبر ُكما ُواجتماعُوألاسقام( ُاملحا ، ُالناسُكسائر ُالجتماع ُمحل ُفهي ،

وكونهُأحبُاملعنويةُوقداستهُالروحيةُطهارةُاملكانُأماُش يُوالعدوى،ُُوالناسُمظنةُالتف

الُُوكثرةُالتعبدُحسنُالنيةُوالقصدالُيعنيُسلمتهُمنُآلافات،ُكماُأنُالبقاعُإلىُهللاُ

ُ.املعديُاملرضإصابتهُبُهمنلابتلءُوالتمحيص،ُُومنُعصمُاملرءُت

ُُإنُالثة:الوقفة الث ُُ–القو  ُاستئناسا ُاملُ-ولو ُالرحماتُبأن ُموضع ساجد

ُعنُ ُوروادها ُيبعدها ُمما ُبفوامللئكة ُالشرعيُإلاصابة ُفضلُعنُبطلنه يروسُكورونا،

والحس ي،ُالُيخلوُمنُتجاوزُومجازفةُتعودُعلىُحرمةُاملسجدُومكانتهُفيُالنفوسُباملسُ
                                                           

(1 )
لمة دارجة في العامية الكويتية وهي بمعنى يقلقون.ك
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أصيبُمصٍلُحينئذ،ُستهتزُتلكُاملكانةُللمسجدُبسببُهذاُالتصويرُماُفذناُُوالضرر،

ُفيه!املبالغُ

والضرائحُعندهمُالحوزةُاملقدسةُوقدُخربُباألمسُصبيُمنُأهلُالبدعُيزعمُأنُ

منُأطهرُالبقاعُوسببُللشفاءُوالحفظُمنُالداء،ُفكانتُمنُحكمةُألئمتهمُاملزعومةُ

ُُو ُباملئات،ُومنُوفدُعددُهللاُأنُتصبحُفيُعدادُأكثرُألاماكنُاملوبوءةُبكورونا، مصابيها

نقلُالعدوىُآلخرينُتعدادهمُباملئات،ُفعادُدجلهُسبباُفيُفضحهُإليهاُأليامُثمُرجعُبلدهُ

َبٍهُملغومة،ُنسأ ُهللاُ
 
ش تعالىُوبيانُكذبهُوتلعبه،ُوعادُألامرُعلىُمقدساتهمُاملزعومةُب 

م،أنُ ه  ل  ُلعاق 
 
ُُيجعلهاُتبصرة

 
ُُونهاية

 
ُلغ
 
ُ ل
ُُُم.ُهُ لُ اقُ عََُمُهمُبُ و 

ُالترهات ُأشبهُباعتراضُافترضهُالُ-لعمريُُ-ُوهذه "ُ فذنُاعترضُجوينيُفقا ُ:

هُ َمل 
َ
ُأ َل ه،ُووصَلُحب  ُهللاُوفضل    

و 
َ
دُلاعتصاَمُبط ُالكلم،ُوقا :ُمنُجرَّ فُفيُأدراب   

 
متكل

،ُووقاهُماُيحانرُويجتنب،ُورزقهُمنُحيثُالُيحتسب،ُوقدُ ُألاغيار 
َ
ة
َ
لحظ بَحبله،ُكفاهُم 

ُأنُيحفظُمنُالدينُنظاَمهُإلىُقيامُالقيامة،ُُو َنُهللا  ُألاربابَُضم   
لاستمساكُبكافيةُرب 

ُقلت: ُأولىُمنُلاتكا ُعلىُألاسباب. ُمنهاُطائل،ُوالُيعثر  ل  ُالتيُالُيتَحصَّ  
هذاُمنُالطوام 

ُباطل. ُبها ريَد
 
ُأ ٍ

ُحق 
 
ُكلمة ل، ُحاص  ُعلى ُعنها

 
ُالباحث غه املرسلون ..

 
 ما بل

ُ
 ،فمضمون

ْيِر، ُُأسباُب الخيِر واجتناُب دواعي الض  ُسبب  ُثمُألاكل   ي،ُوهلمَّ
ُالر  ُسبب  بع،ُوالشرب   

 
الش

.  
ي  ُومرض   ُمسخوٍط  

ُكل  ُإلى ا، ُجرًّ  إلى حكم هللا، وليست أعماُل ...
 
موُر كلها موكولة

ُ
فاأل

.
 
ة
 
 وال عل

 
َق ملْدَرك الرشاد، ومسلِك السداد، من يقوُم بما  العباد موِجبة

 
ولكن املوف

ه بحكم 
َ
ه ونجات

َ
فه من ألاسباب، ثم يَرى فوز ِ

 
ل
ُ
ُ[.448ُ-444الغياثيُص] ."ُرب ألاربابك

:ُ"ُالبدُمنُالتفريقُبينُلاحترازُفيُصلةُعترضأحدُاملقو ُُومن أعجب العجب

الجمعةُوالجماعة،ُوبينُلاحترازُمنها،ُفذنُلاحترازُفيهاُالُمانعُمنهُكذلزامُاملصلينُبلبسُ

ترازات،ُوأماُحمنُلُاُديهمُقبلُالدخو ُونحوُنلكالكماماتُالوقائية،ُوإلزامهمُبغسلُأي

ُ."ُوههمُفهذاُاحترازُمنهاُالُفيهاجاجدُفيُُوسمنعهمُمنُالصلةُجماعةُوإغلقُامل

فهذاُالسياقُجارُمجرىُاملغالطاتُاملنطقيةُالحوارية،ُإنُحصرُألامرُبينُُقلت:

احترازُمنهاُوفيها،ُبينماُثمةُخيارُثالثُوهوُ:ُاحترازُلها.ُفذنُإغلقُاملساجد،ُاحترازُمنُ

ُرونا،ُواحترازُمنُالعدوىُفيها،ُواحترازُلهاُمنُإدخا ُألاوبئةُواملعدياتُفيها.ُُكُو
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ُُ

ِذياِت ثالثا: 
ْ
ؤ
ُ
َم املهالِك وامل حُّ

َ
ق
َ
ِل ت

ُّ
َوك

 
 الت

ُ
ة و 

ُ
 ق
ُ
جيز

ُ
ُ؟ َهْل ت

توكله  قوي الضرر، ملن  إلى : جواز مباشرة السبب املفض ييناملعترضأحد ذكر 

ه في القصعة قائال له : كل بسم معملسو هيلع هللا ىلص املجذوم بإدخاله ثقته بالل .. واستدل  وعظمت

ع من الصحابة رض ي هللا عنهم مباشرة ثبت عن جمهللا ثقة بالل وتوكال عليه، وقد 

 ألاسباب املفضية إلى الهالك أو الضرر على وجه الثقة بالل والتوكل عليه.

هُبقولهُ:)هذاُحديثُغريب(ُ[ُوضعف4844أماُالحديثُفقدُرواهُالترمذي]ُقلت :

] وضعفهُألالبانيُأيضا
ونكرُالترمذيُأنُشعبةُرواهُعنُعمرُمنُفعلهُُ.[(4411السلسلةُ)كماُفيُ

ُوقا ُالترمذيُ) ُأشبهُعند1/466هنع هللا يضر، ُوحديثُشعبة (1)وأصح.ُي(:
وقا ُابنُالقيمُفيُ 

ُ)ال 1ُزاد /414)ُ "ُ ُالتُر: ُقا ُفيه ُوغايةُما ُإنهُغريبُلمُحديثُالُيثبتُوالُيصح، مذي:

ُ."ُيصححهُولمُيحسنه.ُوقدُقا ُشعبةُوغيره:ُاتقواُهذهُالغرائب

فذنُفيهُلفظةُُ–بحسبُتحسينُبعضُأهلُالعلمُلهُكابنُحجرُ–ثمُهوُلوُثبتُ

ُالفقهاءُ ُيذكره ُأنُالجذامُبحسبُما ُوهي ُاملقام، ُفيُهذا مبهمةُتمنعُمنُلاستدال ُبه

ُزما ُأطباء ُعن ُنقل ُواملتأخرون ُالسابقون ُالقيمُُ–نهم ُوابن ُعبدالبر ُوابن ُقتيبة كابن

منهُمعدُومنهُغيرُمعد،ُومنُماُضررهُبسببُرائحتهُالتيُتسقمُفتعديُأوُُ–وغيرهمُ

ُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصُمجالستهُ َل ب 
َ
تؤني،ُفمنُيملكُتحديدُنوعُالجذامُالذيُأصيبُبهُالرجلُوق

قدمُعليهُوفدُثقيفُللمبايعة،ُوعلمُأنُفيهمُرجلُُومؤاكلته؟!ُوقدُمرُمعناُأنهُملسو هيلع هللا ىلصُحين

ُصَحُالتعبيرُُ-مجذوما،ُأمرهُبالرجوعُ ةُإن  يَّ م 
 
ك فقا :ُ)ارجعُفقدُُ-ورض يُمنهُبالبيعةُالح 

ُبايعناك(.ُُوهذاُقدُتقدمُتخريجهُوالكلمُعليهُفيُامللحظُالثاني.

فقدُُباهلل،وأماُمباشرةُالسببُاملفض يُإلىُالضررُملنُقويُتوكلهُوعظمتُثقتهُ

كماُأنُضابطُقوةُالتوكلُمعيارُآلثارُوأخبارُوردتُلكنهاُغيرُصريحة،ُُقالتُبهُطائفة،

علىُماُفيهُأيضاُمنُفتنةُُخفيُشخص يُالُيصلحُأنُيعلقُعليهُحكمُيمسُعامةُالناس.

للناس،ُفلوُقيلُلهمُبناءُعلىُكلمُهذاُاملعترض:ُياُأيهاُالناس،ُمنُقويُتوكلهُفليصلُفيُ

                                                           
(1) 

ُ[.441/ 1ويذكر مثله عن أبي بكر الصديق رضي هللا عنه. انظر:]الحجة على أهل المدينة 
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ُُو ُلكنُاملسجد، ُاملسجد، ُفي ُصلى ُمن ُبعض ُأصيب ُثم ُبيته، ُفي ُفليصل ُضعف من

ُبعضهمُلبعضُفتنة!ُالسيماُوالحالةُإلايمانيةُالعامةُيرثىُلهاُوهللاُاملستعان.ُ

احتما ُالضررُالشخص يُالذيُمحمولةُعلىُصحت،ُفهيُعلىُأنُتلكُألاخبارُلوُ

ُ ُُوُوأالُيتعدىُإلىُغيره، ُاملرضُالذيُقدُيعدي، ُبهُوالتضرر،ُالُتيقنُمنُعلى إلاصابة

ُ–وأماُالسببُاملحققُفيهُالضررُلضعفُانتشاره،ُوقلةُإعدائه،ُوضيقُوسائلُانتقاله..ُ

ُ ُالحالي ُكورونا ُمباشرتهُ-كوباء ُتجوز ُمنتحراُ،فل ُفاعله ُعد ُالنارُُ،وإال ُفي كالدخو 

ُلإلحراق،ُالعظيمة ُسببا ُتخلفُكونها ُعلى ُُكُوُتوكل ُالنفسُمنُشاهق توكلُعلىُذلقاء

َنةُنسأ ُهللاُالسلمةُكُوظُوالصون،ُالحف ع  بقرُالبطنُبالسكينُونحوُهذهُألافعا ُالرَّ

ُُُوالعافية.

:ُُ"أنُالترخيصُجاءُملنُخافُعلىُنفسهُالُأنُهذاُاملعترضوبهذاُتعلمُأنُقو ُ

يمنعُمنُالُيخافُعلىُنفسهُ".ُكلمُصحيحُلكنهُخاربُمحلُالنزاع،ُفذنُوباءُكوروناُمعُ

ُانتق ُوسرعة ُأعراضه ُالنفسُخفاء ُخوفُعلى ُيكون ُأن ُبين ُمحصور ُغير ُوتفشيه اله

ُُوعدمُالخوفُعلىُالنفس،ُوإنما
 
ف َُُسي  م  َُيع  ُإلاصابة 

َ
ُُوغيَرُُالخائف لُمنهماُُ،الخائف 

 
وك

صابُبهُدونُأنُيعلم،ُوينقلهُلغيرهُمنُدونُأنُتظهرُعليهُأعراضه،ُوهاهناُمكمنُقدُيُ 

عبرُالتاريخ،ُلعدمُإمكانُالعلمُالوقوفُالخطر،ُوهيُصورةُالُمثيلُلهاُفيُمدوناتُالفقهُ

ُعليهُقبلُهذاُالعصرُالذيُنعيشه.ُ

ُلكنُ ُصحيح، ُعزيمة، ُال ُرخصة ُالفقهاء ُيذكرها ُالتي ُألاعذار ُأن ُنفسه: وقوله

ُتقدمت ُالتي ُالنازلةُبصفتها ُمسمىُُ،الصورة ُإلى ُوالعزيمة، ُالرخصة خارجةُعنُمسمى

علىُالدولةُبكلُإمكانياتهاُُ-رعياُوجوباُشُ–الضرورةُولاضطرار،ُفهيُأمرُطارئُيجبُ

أنُتسعىُفيُمحاصرتهُوقطعُأسبابُتفشيه،ُوإالُفمنُيضمنُأنُتؤو ُاملآالتُويصيرُ

ُبداياتهُ)الصينُ ُفي ُالدو ُاملتهاونة ُفي ُوقع ُُ–إيرانُُ–املصيرُنحوُما وقدُقا ُإيطاليا(.

ُ "ُ ُهللاُ: ُرحمه ُالقرافي ب  َُيج  د 
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ُامل َباب  [.طُالرسالة1/214ُالفروقُ] "س 

 ُ
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ُالتوكلإنُُولقائل أن يقول : سُُويريُتقحمُأماكنُالتجمعاتُمعُوجودُففُقوة

سُالسيماُإناُُويربةُبه،ُفقدُالُيصابُإلانسانُبالفإلاصاُقماُلمُتتحقُبيلكورونا،ُمنُق

ُُاتبعُإلاجراءاتُالوقائية.

سُفيُخصيصتهُقدُثبتُبيقينُأنهُربماُيصيبُالشخصُدونُُوير:ُلكنُالففيقال 

ُلغيرهُ ُينقله ُقد ُأنه ُنلك ُمن ُوألاخطر ُشرحه، ُتقدم ُكما ُألاعراض ُعليه ُتظهر أن

ُفقوةُ باملخالطةُدونُأنُيشعرُودونُأنُيعلمُعنهُآلاخرونُلعدمُظهورُأعراضهُعليه.

باُملباشرةُألاسبابُاملفضيةُإلىُالضررُحينماُالُتعودُبالضررُعلىُالتوكلُإنماُتصحُسب

ُهذا من جهة.آلاخرين،ُُ

ُفتحُومن جهة ثانية، ُإنا ُالتوكلُُللناسُفذنُاملجا  ُقوة ُنسبيةُُ–بذريعة وهي

ُ ُآلخر ُشخص ُمن ُالفُ–تختلف ُانتشار ر  
د  ُضررُُويرفق  ُمن ُألامر ُفسينتقل ُفيهم، س

ُا ُعلى ُوكلفة ُمجتمعي، ُضرر ُإلى ُوهاُشخص ي ُالصحي. ُلطاقمها ُوتشتيتُوإجهاد لدولة،

ُمنُدمارُإثرُأنتُترىُالدو ُالتيُتهاونتُفيُألامرُوتركتُالحبلُعلىُالغاربُم اُحلُبها

ُسُفيُالديار،ُتأملُحا ُإيطالياُوإيرانُوغيرهما.ُويرانتشارُالف

فذنُقوةُالتوكلُفرعُعنُقوةُإلايمانُولاستقامةُعلىُدينُهللا،ُُومن جهة ثالثة،

ُُوهي ُسيدعيها، ُكل ُدعوى َرس 
َ
ُُوف

 
ُأُلسيمتطيهاُل ُك ُالخروب ُبغية ُالتجمعات،  ماكن

ُ،ُوعندهاُيخربُحدُالدولةُعنُالسيطرةُعلىُتفش يُهذاُالوباء.ومعافسةُآلاخرين

أنُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصُنهىُعنُدخو ُأرضُالطاعون،ُولوُكانُالتوكلُُومما يدل على ذلك

ُ
 
ُد ُعُ فيُهذهُألاضرارُامل

 
 ُعَُتَُيةُامل

اَ ُ!ُعنهُماُنهىملسو هيلع هللا ىلصُفيلُيةُجائزا،ُلفصَُّد 
َ
ناويُفيُقولهُملسو هيلع هللا ىلص:ق
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يِْديُكْم إََِل اتلىْهلَُكةِ 
َ
ُ.[491]البقرة:ُ{تُلُْقوا بِأ

خادشُلإليمان،ُمنُهذهُألاوبئةُمحرمُمناٍفُللتوكلُُوالخوفُوالُيقا ُهاهناُ:ُإنُ

ُأنُألاشياءُاملخوفُمنهاُفيُالدنياُعلىُأقسام،ُُالعلماءُبينفقدُ ُقا : َماُ"ُالقسمُألاو ُ:
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َماُ
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ُامل ن  ُم  رَّ ُ[.1/424الفروقُُتهذيب] ."ُ«ف 

ُب ُإلاصابة ُبأن ُقلنا ُوسواء ُفيروس ُسبب  ُواملخالطة ُالتجمع ُطريق ُعن ُكورونا

ُقََُّحُم ُ ُُق  ُسبب  ُل َُمُتَُح ُم ُُأو ُاحتماله ُفذن ُاملختصينُبحسبُاملُ-، ُوكلم ُوالواقع ُ-شاهدة

ُ)صاحبُتهذيبُالفروق:احتماالُأكثرياُغالبا،ُوالعبرةُفيُالشرعُبالغالب.ُولذاُقا ُ م  س  ق 
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"ُعن حديث )ال يورد ممرض على مصح(:  (املعترضين)أحد ومن العجيب قول 

إنماُيصحُلاستدال ُبهُعلىُجوازُمنهُاملصابُبالوباءُمنُحضورُالجمعُوالجماعات،ُالُ

علىُمنعُالصحيحُومنُلمُتظهرُعليهُعلماتُالوباءُمنُحضورهاُفضلُعنُلاستدال ُ

ُبهاُعلىُإغلقُاملساجدُومنعُجميعُالناسُمنُالصلةُفيهاُ".

ُعنايةُه كالمومحل العجب أن ُعدم ُعلى ُبهذاُُيد  ُاملختصين ُبكلم ودراية

ُتصورُُويرالف ُفي ُوهو ُيمنع، ُال ُالكاتب ُتصور ُفي ُأعراضه ُعليه ُتظهر ُلم ُفمن س،

ُاملختصينُقدُيكونُحاملُلهُوينقلهُلغيره.

ُالتداويُمنُألامراضُالُيجبُفيُقو ُعامةُُومن هذا الباب قوله أيضا أن "ُ :

تركُالتداويُتوكلُعلىُهللاُوثقةُبه...ُإلىُقولهُ:ُفذناُعلمُأنُالصحابةُوالعلماء،ُبلُيجوزُ

ُيجبُاجتنابُ ُأال ُبابُأولى ُفمن ُبالوباء، ُاملصاب ُاملريضُأو ُواجبُعلى ُغير التداوي

ُومنُلمُتظهرُعليهُأعراضُ ُفكيفُبمخالطةُألاصحاء ُتوكلُعلىُهللا، املصابُبالوباء

ُالوباء".

ُيتعدىُضررهاُلغيره،ُفهوُكلمُخاربُهذاُفيُألامراضُالشخصيةُالتيُالُفيقال:

عنُمحلُالنزاعُبأدنىُتأمل.ُثمُلوُافترضُعدمُوجوبُالتداويُعلىُصاحبُالوباء،ُفهذاُ
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أماُالوباءُالذيُقدُُالذيُيمكنُعزلهُأوُتحاشيه.ُفيُحقُصاحبُالوباءُالظاهرُألاعراض،

ارثةُمنذرةُتخفىُأعراضه،ُفيجبُحفظُسائرُأفرادُاملجتمعُمنه،ُوإالُفذنُفيُتفشيهُُك

ُمث ُبذيطاليا ُحل ُبما ُواعتبر ُعظيم، ُوهللاُجلبخطر ُألارضُُل، ُفي ُبالسير ُأمر ُقد وعل

ُوالنظرُفيُعواقبُماُحلُباألقوام.ُُ

ُاملمرضُعنُالورودُاملتقدمُومن العجب أيضا قوله عن الحديث ُنهي ُفيه "ُ :

ُ ُنهي املصحُعنُعلىُاملصح،ُألنهُمنُأسبابُإلاضرارُباملصحُوإيذائه،ُوليسُمنُمعناه:

ُمنه،ُ ُباهللُوتوكلُعليهُلمُيمنع ُممرضُثقة ُعلى ُفلوُوردُمصح ُاملمرض،، ُعلى الورود

ُوليسُفيُالحديثُماُيد ُعليه".ُُُ

ُ)فإن العلة التي ذكرها  ألنهُمنُأسبابُإلاضرارُباملصحُوهيُقولهُعنُاملمرض:

ُاملمرضُ،(وإيذائه ُعلى ُاملصح ُورود ُوهي ُاملقابلة، ُالصورة ُفي ُنفسها ُمنُموجودة ُألنه ،

ويد ُعليهُقولهُملسو هيلع هللا ىلصُ:)فرُمنُاملجذومُفراركُمنُألاسد(،ُُأسبابُإلاضرارُباملصحُوإيذائه.

أيُفرُأيهاُاملصحُمنُاملمرض،ُفصارُعندناُنهيُللمرضُعنُالورودُعلىُمصحُوفيُمعناهُ

ُقائل!ُالعكس،ُوصارُعندناُأمرُللمصحُبعدُالورودُعلىُاملمرض،ُفأيُمعنىُلكلمُهذاُال

ُُيزيد ألامر وضوحاو  ُُشراحالُالعلماءأن ُجاءُُ،النهيحينُعللوا ُأنُالنهي نكروا

للحفاظُعلىُظنُاملصحُومعتقدهُفيماُلوُأصيبُبعدُمجالستهُللممرض،ُوهذاُاملحذورُ

واقعُفيُالحالتين،ُحالةُورودهُعلىُاملمرضُأوُورودُاملمرضُعليه.ُقا ُإلامامُالخطابيُفيُ

ُ"(1ُ/421معالمُالسننُ) ُالصنيعُمنُأنُاملرض ىُتعديُ: ُالنهيُعنُهذا ُفي وليسُاملعنى

الصحاح،ُولكنُالصحاحُإناُمرضتُبذننُهللاُوتقديرهُوقعُفيُنفسُصاحبهُأنُنلكُإنماُ

ُلهذاُ ُعنه ُواملباعدة ُباجتنابه ُفأمر ُأمره ُفي ُنلكُويشككه كانُمنُقبلُالعدوىُفيفتنه

ُإُ(2ُ/244الصحيحينُ)ُكشفُاملشكلُمنُحديثوقا ُابنُالجوزيُفيُ ."ُاملعنى "ُ َماُ: نَّ

كُمنُ ل 
َ
نُن

َ
َمر يضُأ

 
دُاملقاربةُلل

ن  ناُمرضُع  يحُإ  ح  ُالصَّ ُيظن 
َّ

ل
َ
ئ ُل  رض 

 
امل ضُب 

َعر  نهىَُعنُالتَّ

وُى َعد 
 
ُ(ُوغيره[.9ُ/110]وانظرُفيُنلكُ:ُشرحُصحيحُالبخاريُالبنُبطا ُ)."َُبابُال

ُ ُهو ُباألسباب، ُألاخذ ُعن ُاملجرد ُالتوكل ُفذن ُوإلقاءُوأخيرا ُعنه، ُمنهي تواكل

ياُرسو ُهللاُأعقلهاُللنفسُبالتهلكة،ُوقدُسأ ُعمروُبنُأميةُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصُعنُناقتهُقائلُ:ُ

وصححهُابنُحبان،ُوحسنهُُإلامام.ُرواهُوأتوكل،ُأوُأطلقهاُوأتوكل؟ُقا :ُاعقلهاُوتوكل
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ُ ُُوالحافظ ُالذهبي ُُوالشيخان ُوآخرون.ألُاألالباني ترجم له ابن حبان في صحيحه وقد  رناؤوط

  مَع  عليِه  يجُب  ذكر إلاخبار بأن املرءَ بقولهُ:ُ]ُ(4/140)
َ
 وَ ت

ُّ
 ،الاحتراز باألعضاء القلِب  ِل ك

ُ[.ضد قول من كرهه

وهذاُهوُألاصلُفيُهذاُالباب،ُُ:ُ"ُ(4ُ/146شعبُإلايمانُ)فيُُالبيهقيإلامام قال و 

ُهللاُتعال ُبينها ُالتي ُألاسباب ُهذه ُيستعمل ُأن ُأنُوهو ُيعتقد ُوهو ُفيها ُوأنن ُلعباده ى

املسببُهوُهللاُسبحانهُوتعالى،ُوماُيصلُإليهُمنُاملنفعةُعندُاستعمالهاُبتقديرُهللاُعزُ

وجل،ُوأنهُإنُشاءُحرمهُتلكُاملنفعةُمعُاستعمالهُالسببُفتكونُثقتهُباهللُعزُوجلُ

ُ.واعتمادهُإليهُفيُإيصا ُتلكُاملنفعةُإليهُمعُوجودُالسببُ"

استبانُلهُتفش يُهذاُالوباءُعامليا،ُوسرعةُتنقله،ُوخفاءُأعراضه،ُثمُُفمنُقلت:

ُمنعُ أرادُأنُيتخذُمنُالتدابيرُماُيوافقُهواهُكالكمامُوالقفازاتُواملعقمات،ُولمُيرتض 

التجمعات،ُوإيقافُالجمعُوالجماعات،ُوإغلقُاملساجدُوالجوامع،ُبحجةُقوةُالتوكل،ُ

ُعنه.ُفذاكُمتعجلُمخطئ،ُوهللاُيعفوُعناُُو

ُ

 فهوم العدوى في النصوص الشرعية :مرابعا : حول 

ُُ: (معترض)قال  ُمعللُ" ُقاطعا ُوجودُالعدوىُأصلُنفيا ُالنبيُملسو هيلع هللا ىلص[ ونفىُ]يعني

نلكُبالدليلُالحس يُفقا ُ:ُ)الُعدوى(،ُوقا ُ:ُ)فمنُأعدىُألاو (ُوقا ُ:)الُيعديُش يءُ

ُ ُرسو ُهللا، ُيا ُأعرابي: ُفقا  ُفقا ُرسو ُهللاُشيئا، ُكلها، ُفتجربُإلابل ُأجرب، البعير

ُورزقهاُ ُنفسُوكتبُحياتها ُخلقُهللاُكل ُصفر، ُوال ُعدوى ُال ُأجربُألاو ؟ ملسو هيلع هللا ىلصُ:)فمن

ومصائبها(ُ...ُوقدُنفىُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصُالعدوىُوأمرُبالوقايةُالصحيةُعندُوقوعُالطاعون،ُفمنُ

ومنعُألاصحاءُمنُالصلواتُالخمسُفيهاُوالجمعةُوالجماعةُُأفتىُبجوازُإغلقُاملساجد

ُملناقضةُ ُنريعة ُملسو هيلع هللا ىلصُواتخذه ُالنبي ُنفاه ُوأثبتُما ُهللاُورسوله ُحاد ُالعدوىُفقد خشية

ُوسنُفيُإلاسلمُسنةُ ُوالفُالنصُوإلاجماع، ُووزرُمنُعملُشرعه، سيئةُعليهُوزرها

ُ.......".بها

ُالسياقُنفُقلت: ُصلىُهللاُوظاهرُهذا ُالنبي ُالذيُنفاه ُبينما ُالعدوىُمطلقا، ي

عليُوسلمُوبينهُالعلماءُفيُشروحاتهمُأنهُنفىُالعدوىُوفقُمعتقدُالجاهلية،ُوهوُأنُ

ُبينماُ ُهللا، ُوهو ُله ُوآنن ُله ُفاعل ُدون ُوطبعه ُبنفسه ُيتعدى ُواملرضُاملعدي الجرب
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ُلبعضه ُتخير ُدون ُالنصوص ُإلى ُاملستند ُالشرعي ُاملفهوم ُفي ُبعضها،ُالعدوى ُوترك ا

ُثابتةُ ُفالعدوى ُبفعلُهللاُوإننه، ُالعدوى ُهي ُوالشراح، ُالعلماء ُحرره ُما ُوفق ُ واملحرر

كسبب،ُُوهللاُجلُوعلُهوُمسببُألاسباب،ُمثلهاُتماماُالدواء،ُسببُللشفاءُمنُالداء،ُ

ُولكنهُقدُيتخلف،ُألنُمردُألامرُإلىُهللاُتعالى.

ُُقال الخطابي ُ)في ُالسنن 1ُمعالم ُعلىُُعنُ(421/ ُممرض ُيورد ُ:)ال حديث

ُمصح(: ُفتستوبله" ُواملرعى ُاملاء ُقبل ُمن ُنلك ُيكون ُأن ُيحتمل (1)وقد
فذناُُ،املاشية 

والقومُبجهلهمُيسمونهُعدوىُُ،أصابهُمثلُنلكُالداءُ،شاركهاُفيُنلكُاملاءُالواردُعليها

ُ".وإنماُهوُفعلُهللاُتباركُوتعالىُبتأثيرُالطبيعةُعلىُسبيلُالتوسطُفيُنلك

يثُألاو :ُ"ُ:ُ"(4ُ/144كشفُاملشكلُ)فيُُل ابن الجوزيوقا يُالَحد  شكلُف 
  
منُامل

رُ
َ
ط
َ  
و ُامل تُتتوهمُنز 

َ
ان
َ
َماُك

َ
َباب،ُك س 

َ  
يُألا لُف 

ع  ف 
 
َعَربُتتوهمُال

 
تُال

َ
ان
َ
ُطيرةُ".ُك

َ
ُعدوىَُوال

َ
ال

ُعدوُى
َ

ُال "ُ ُبقوله: ك ل 
َ
ُن َُوسلم ه 

ي 
َ
ُهللاَُعل ُصلى ي ب 

ُالنَّ طل أب 
َ
ُف ُألانواء، فعل َراَدُُب 

َ
ُأ َما نَّ َُوإ  "

منُأعدىُألاو ؟ُ"َُونهىَُعنُ
َ
َرة:ُ"ُف َري  يثُأبيُه  يَُحد  اَ ُف 

َ
اُق

َ
َهذ قدر،َُول 

 
ىُال

َ
ل َياءُإ 

 
ش
َ  
ةُألا

َ
َضاف إ 

يُ ُف  ي ت 
 
َُوَسَيأ ب. َسب 

  
ُامل َببُوينس ى ُالسَّ َسانَُمَع

 
ن  
 

ُيقفُإلا
َّ

ل
َ
ئ ونُل 

اع 
َّ
ُالط يه  ُف  ُبلد ى

َ
ل ُإ  ود

ر  و 
 
ال

َريُ  ندُأبيُه  س  وردم  ُي 
َ

ُقدُ َرة:ُ"ُال سدُ"،ُثمَّ
 

ممرضُعلىُمصح،ُوفرُمنُاملجذومُفراركُمنُألا

ىُ
َ
َعال

َ
َرض،َُوهللاُت

َ  
يُامل ُف  تَُسببا

َ
ان
َ
َحةُك ائ  نُالرَّ

َ
َهةُأ َسانُملصاحبةُالسقيمُمنُج 

 
ن  
 

يسقمُإلا

لَها ط 
ب  َبابَُوقدُي  س 

َ  
ملُألا ُ".ُقدُيع 

انت وفق املعتقد الذي صححته وال حرج حينئذ في التسمية بأنها عدوها إذا ك 

ُالنوويُفيُالشريعة،  ُُ(4ُ/21شرحُالنوويُعلىُمسلمُ)قا ُ ُومثا ُالجمعُحديثُ)ال:"

تعدىُبطبعهاُُيوردُممرضُعلىُمصح(ُوجهُالجمعُأنُألامراضُالُثُ)اليعدوى(ُمعُحد

ُعداءُفنفىُفىُالحديثُلاو ُماُيعتقدهولكنُجعلُهللاُسبحانهُوتعالىُمخالطتهاُسبباُلإُل

إلىُمجانبةُماُيحصلُعندهُالضررُعادةُُيالثانُيالجاهليةُمنُالعدوىُبطبعهاُوأرشدُف

ُ".ُبقضاءُهللاُوقدرهُوفعله

                                                           
(1) 

ت اْستِْدراراً، :" (4/281لسان العرب )نقل في  يُقَاُل ِلْلِمْعَزى إِذا أَرادت اْلفَْحَل: قَِد اْستَدَرَّ

". وللضأْن: قَِد اْستْوبَلَِت اِستيبااًل 
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فهذاُالذيُنكرناهُمنُتصحيحُالحديثينُوالجمعُبينهماُهوُوقا ُفيُموضعُآخرُ:ُ"ُ

] ".ُالصوابُالذيُعليهُجمهورُالعلماءُويتعينُاملصيرُإليه
ُ[.41/441شرحُالنوويُعلىُمسلمُ

ُفيُكلمهمُماُينفيُمسمىُالعدوى،ُلكنُتنبهُُوانتبه هاهنا ، أنُأهلُالعلمُقدَُير د 

إلىُأنُمقصودهمُالعدوىُباملفهومُالجاهلي،ُوتجدُفيُطيُكلمهمُعدمُتحرجهمُمنُلفظُ

ُ ُالشرعي، ُاملفهوم ُفي ُاستعماله ُعند ُ"ُالعدوى ُعدوى(: ُ)ال ُحديث ُعن ُألالباني قا 

ُ
 
ُآنفا ُقلنا ُكما ُويثبتُُفالحديثُهذا ُينفيُعدوىُالجاهلية، ينفيُعدوىُويثبتُعدوى،

ُ[.2/4422ةُألالبانيُفيُالعقيدةُموسوع]ُ."ُالعدوىُالشرعية

ُفيُفتاوىُابنُبازُرحمهُهللاُُ:عملياولنضربُلذلكُمثاالُُقلت: ُ"ُُ(8ُ/41)جاء :

،ُولكنُهللاُجعلُاملخالطةُلبعضُاملرض ىُقدُتكونُومنُزعمُأنُهناكُعدوىُفهذاُباطل

ُبطبعهاسبب ُتعدي ُال ُولكن ،ُ ُالصحيح ُاملرضُفي ُلوجود ُالعدوىُُا ُالحظُنفي ُقلت: ."

ُمرادهُ ُأوضح ُلكنه ُعدوى، ُال ُاملرضُ)سببا( ُالنتقا  ُتسميته ُثم ُكلمه، ُأو  ُفي مطلقا

ُلهُبأنُ ُمأنونا ُسببا ُوبجعلها ُتعديُبذعداءُهللاُلها، ُأنها ُيعني بقولهُ)الُتعديُبطبعها(،

ُالكُل ُتتمة ُفي ُقا  ُولذا ُ)يعدي، 8/41ُم "ُ ُأمرناُ(: ُهكذا ،ُ ُيخالطُالصحيح فاألجربُال

ملعنىُ:ُأنهُإناُخالطُالرسو ُملسو هيلع هللا ىلصُمنُبابُلاتقاءُوالحذرُمنُأسبابُالشرُ،ُلكنُليسُا

ُ ُال، ُقا ُقد يعدي وقد ال يعديفذنهُسيعدي، ُولهذا ُوتعالى؛ ُبيدُهللاُسبحانه ُوألامر ،

ُ."ُ«و ؟ُفمنُأعدىُألُا»ُُ:ُملسو هيلع هللا ىلص

-4ُ/444إعلمُاملوقعينُعنُربُالعاملينُ)رحمهُهللاُفيُُوقد عاب ابن القيمقلت: 

ردُالنصوصُالصحيحةُالصريحةُالكثيرةُالدالةُعلىُثبوتُألاسبابُشرعاُعلىُمنُُ(442

الذيُإنماُيد ُعلىُأنُمالكُالسببُ(ُ"ُمنُاملتشابهُالُعدوُى):ُونكرُأنُحديث،ُوقدرا

إنُشاء،ُويبقيهاُعليهُإنُشاء،ُكماُسلبُالنارُ نُيسلبهُسببيتهوخالقهُيتصرفُفيه:ُبأ

ُإنُهللاُخالقهاُ ُأثبتُألاسبابُوقا  ُأترىُمن ُوباهللُالعجب، ُإلاحراقُعنُالخليل، قوة

ولوُكانُاملرادُبهُ«ُالُعدوىُوالُطيرة»وكذلكُقولهُ...ُإلىُأنُقا ُ:ُ"ُأثبتُخالقاُغيرُهللا؟ُ

فيُكلُسبب،ُوإنماُغايتهُأنُهذينُألامرينُليساُنفيُالسببُكماُزعمتمُلمُيد ُعلىُن

منُأسبابُالشر،ُكيفُوالحديثُالُيد ُعلىُنلك؟ُوإنماُينفيُماُكانُاملشركونُيثبتونهُ

ُمحله ُعن ُصرفها ُوال ُإبطالها ُيمكن ُال ُواحدة ُطريقة ُعلى ُمستمرة ُسببية ُوالُمن ا

ُ...".ُُمعارضتهاُبماُهوُأقوىُمنها
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اءُإجماالُالواقعُفيُكلمُاملعترضينُهوُمنُبابُأنُنفيُإلاعدُوبهذه النقول تعلم

ُإلانصافُ ُيقتضيه ُالذي ُالحق ُهو ُتقدم ُما ُوفق ُعلى ُالتفصيل ُوأن ُالحجج، تكثير

ُواملنهج.

وظاهرُالحديثُينفيُالعدوى،ُوهيُثابتةُرحمهُهللاُ:ُ"ُُألالبانيُولهذا قال إلامام

ُأحاديثُكثيرة  ".ُفي
[ُ ُالعقيدة ُفي ُألالباني [.2/4424موسوعة

ُُو  :ُ ُالدقيقُالذيُقا ُفيه ُكلمه "ُاقرأ

ُفيهُنفيُعدوى،ُوفيهُإثباتُُ«الُعدوُى»ديث:ُح
 
ُدقيقا

 
ُصحيحا

 
مُفهما ه 

 
فيُالحقيقةُإناُف

/2ُموسوعةُألالبانيُفيُالعقيدةُ)ونلكُفيُُ...".ُاملثبتُفيُالحديثُغيرُاملنفيُفيهعدوى،ُُو

4424).ُ

تكرر به إليك ؤ ينقل سو  -والسوء أمر معنوي  –وإذا كان جليس السوء 

أفعاله وتطلعاته ولذا حذرك نبيك ملسو هيلع هللا ىلص ،مجالسته من  فيعديك بكالمه وألفاظه و

ُ، فكذلك جليس السوء الحس ي إن صح التعبير.نافخ الكير()مجالسته في حديث 

ُ:ُ(94-4ُ/90فتاوىُأركانُإلاسلمُ)ُرحمهُهللاُكماُفيُابن عثيمينقا ُ

ُسيةحألامراضُالُانتقا ُاملرضُمنُاملريضُإلىُالصحيح،ُوكماُيكونُفيُ"العدوى"

أنُجليسُُ-عليهُالصلةُوالسلم-ُيكونُفيُألامراضُاملعنويةُالخلقية،ُولهذاُأخبرُالنبي

ُثيابك، ُيحرق ُأن ُإما ُالكير، ُكنافخ ُملسو هيلع هللا ىلص:ُُالسوء ُفقوله ُكريهة ُرائحة ُمنه ُتجد ُأن وإما

ُيشمل ُواملعنويةُ"عدوى" ُالحسية ُ .العدوى
 
ُنفيا ُليس ُألاربعة ُألامور ُهذه ُفي والنفي

ُفهوُُ،ُألنهاُموجودةُولكنهللوجود
 
ُمعلوما

 
نفيُللتأثير،ُفاملؤثرُهوُهللا،ُفماُكانُمنهاُسببا

ُلتأثيرهُسبب
 
ُويكونُنفيا ُسببُباطل، ُفهو

 
ُموهوما

 
ُسببا ُكانُمنها ُوما بنفسهُُصحيح،

ُعليه ُهللا ُصلى ُقوله ُلوجودها ُويد  ُموجودة، ُفالعدوى ُيوردُُولسببيته، ُ"ال وسلم:

صاحبُإلابلُالصحيحة،ُلئلُُصاحبُإلابلُاملريضةُعلىُممرضُعلىُمصح"ُأيُالُيورد

.ُ ُالعدوى ُ"فرُتنتقل ُوسلم: ُعليه ُهلل ُا ُصلى ُألاسد"ُوقوله ُمن ُفرارك ُاملجذوم ُ.من

ُالطاعون، ُإنه ُقيل ُحتى ُويتلفُصاحبه، ُبسرعة ُمرضُخبيثُمعد فاألمرُ "الجذام":

ُلكن ُإثباتُالعدوىُلتأثيرها، ُوفيه ُالعدوى، ُلكيُالُتقع ُليسُأمرُحتميُتأثيُبالفرار رها

عليهُوسلم،ُبالفرارُمنُاملجذوم،ُوأنُُبحيثُتكونُعلةُفاعلة،ُولكنُأمرُالنبيُصلىُهللا

سبابُبنفسهاُقا ُألاسباب،ُالُمنُبابُتأثيرُألُاُالُيوردُممرضُعلىُمصح،ُمنُبابُتجنب
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يِْديُكْم إََِل اتلىْهلَُكة َوال}ُ:ُىهللاُتعال
َ
يقا ُإنُالرسو ُصلىُُوالُ[491البقرة:ُمنُآلاية]ُ{تُلُْقوا بِأ

ُ."يبطلهُالواقعُوألاحاديثُألاخرىُُهللاُعليهُوسلم،ُينكرُتأثيرُالعدوى،ُألنُهذاُأمر

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

40 

 

 : الرابع امللحظ

 وحول مقطع صوتي البن عثيمين العيني(-ابن تيمية)ألهل العلم  اجتزاء عباراتاجتراء حول 

 

 أوال : اجتزاء عبارة البن تيمية :

ُ[24/411]الفتاوىُ(والُيحلُإغلقُاملساجدُعماُشرعتُلهابنُتيميةُ:)ُقوُ نقلُأحدُ

ُ.قرارُالغلقُتأييداُملعارضته

ُعنُسؤا ُبخصوصُقلت:  ُمعرضُجوابه ُفي ُشيخُإلاسلم ُنكرها ُالعبارة هذه

ُفيهُ ُالناسُيصلون ُزا  ُما ُواحدا ُإال ُكلها ُخربت ُوقفُواحد، ُعليها ُمتقاربة مساجد

ُف ُالوقفويعمرونه، ُمن ُوتصليحُخرابها ُالُيحلُإغلقها،ُُ؟هلُيجبُعمارتها ُأنه فذكر

وأماُعندُقلةُأهلُالبقعةُواكتفائهمُ)إقامةُالصلةُفيها،ُثمُختمُبقوله:ويجبُعمارتهاُإلىُ

ُ.(فلُيجبُتفريقُشملهمُفيُغيرُمسجدهمُ،بمسجدُواحدُمثلُأنُيكونواُحوله

،ُوالبونُبينُمسألتناُواملسألةُياقهافتأملُالبترُوالتمويه،ُوإخرابُالعبارةُعنُس

ُ!!!املسؤو ُعنهاُواملجابُعليهاُ

 ثانيا : اجتزاء عبارة للعيني الحنفي :

البناية شرح الهداية للمرغيناني في ]العيني في كتاب  قول نفسه عترض املذكر 

)...ويكره أن يغلق باب املسجد؛ ألنه يشبه املنع من الصالة( " : [0/422 فقه الحنفية

ن ﴿ ألن إلاغالق شبه املنع فيكره؛ لقوله تعالى:  أي
َ
ِ أ نََع َمَساِجَد اِلد ن مى ْظلَُم ِممى

َ
َوَمْن أ

 ." ﴾(يُْذَكَر فِيَها اْسُمهُ 

ُجارٍُُوُقلت: ُ)مجرىُالبترُوالتدليسُهذا ويكرهُأنُ،ُفذنُعبارةُاملرغينانيُكاملةُ:

ُالُبأ ُوقيل: ُمنُالصلة، ُاملنع ُيشبه ُألنه ُمتاعُيغلقُبابُاملسجد؛ ُخيفُعلى ُإنا سُبه

)وقيل:ُالُبأسُبه(:ُأيُبذغلقُ(.ُوتتمةُكلمُالشارحُالعينيُ:ُ"ُاملسجدُفيُغيرُأوانُالصلة

بابُاملسجدُ)إناُخيفُعلىُمتاعُاملسجد(ُمنُالسرقةُ)فيُغيرُأوانُالصلة(ُأيُفيُغيرُ



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

41 

ُ ُحسن، ُللحتياطُوهو ُ...وقتها :ُ ُقوله ُإلى ُإل... ُإلاغلقُوتركه ُفي ُاملحلة،ُوالتدبير ُأهل ى

ُ."ُفذنهمُإناُاجتمعواُعلىُرجلُجعلوهُمتولياُبغيرُأمرُالقاض يُيكونُمتوليا

ُفح ُُقلت: ُُقَّ :ُ ُأنُنقو ُبعدها ُيكرهُغلقُلنا ُإالُلحاجةُكخوٍفُاملسجدُبابُكما

ُ ُعلىُمتاع، ُفيُاملسجدُإالُلحاجٍةُتيمكذا ُُنعُاملنعُمنُالصلة ُوكلُ ُوباء..ُانتشارُ ُكخوف 

ُغلقُ بلُغلقُُالشريعة!ُهلُتمنعُمنفُ،طيٍبُُبقصٍدُُ،لحاجٍةُُ،نعُمؤقتوممسببُمنهما

بابُاملسجدُخوفاُعلىُألابدانُمنُالوباء؛ُأولىُمنُغلقُبابُاملسجدُخوفاُعلىُاملتاعُمنُ

اق،ُألنُحفظُمقصدُالنفسُمقدمُعلىُحفظُمقصدُاملا . رَّ ُالس 

ُالعينيُلآليةُبعدُقولهُ:)ألنُإلاغلقُشبهُاملنعُفيكُوأما ر 
 
ك ره(.ُفهوُجارُمجرىُن 

ألنُمعنىُ لاستئناسُبقياسُغلبةُالشبه،ُالُبالقياسُاملعتبرُاملكتملُألاركانُوالشروط،

ُاملعتبر:ُالقياسوالفرقُبينهماُأنُُفلهذاُلمُيكنُعلة.ُألاصلُغيرُموجودُبكمالهُفيُالفرع

ُ َبهوقياسُغلب،ُاستوفىُأوصافُأصلهما (1).ماُاستوفىُأوصافُأصلهُ:ةُالشَّ
لى ويدل ع 

كالم العيني؛ تعبيره بكراهة إلاغالق، مع أن آلاية تقتض ي تحريم املنع ل يتوجيه

 فتأمل.ُُوتجريمه،

 ثالثا: حول املقطع الصوتي البن عثيمين رحمه هللا:

تناقل الناس مقطعا صوتيا للعالمة ابن عثيمين رحمه هللا في تعليقه املختصر  

ه هللا : ) باب إغالق البيت ويصلي في قوله رحمفقال : " على صحيح إلامام البخاري، 

وما أي نواحي البيت شاء ( أراد املؤلف رحمه هللا أن يبين أن إغالق املساجد والكعبة 

للحاجة ال بأس به ، وال ُيقال إن هذا من منع مساجد هللا أن ُيذكر فيها أشبه ذلك 

 فال حرج 
 
 ."اسمه ؛ ألن هذا ملصلحة أو لحاجة أو لضرورة أحيانا

افقين لفتوى إغالق املساجدق أحد وعل على هذا النقل بقوله : " تعليقا  املو

هور، فكان أذن هللا له بالظ وءا في بواطن الكتب سنين عددا، ثممختصرا .. كان مخب

ار كالمه للقلوب سكنا، وللخالف رافعا، وملادة الجدل جوابه لنازلة معضلة، وص

 قاطعا " !!!

                                                           
 ى لم.نالذي، وما الثانية نافية بمعما األولى موصولة بمعنى ( 1)
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ُ:أربعوقفاتُمعُهذاُالنقلُوليُُقلت:

ُُلى :الوقفة ألاو  ُألاصوليةَُُمُالعالُ ُأنَّ ُمقدرته ُوسعة ُعثيمين ُابن ُالعلمة بفقه
أنهُلوُُ-ُبلُشبهُاليقينُعنديُ-غلبةُالظنُالقويةُُحيل ُواملقاصديةُولاستنباطيةُالُيُ 

ُغلقُاملساجد.املجيزينُإُلُلكانُفيُصفُاملفتينُ،وشهدُأحداثُكوروناكانُموجوداُبيننا،ُ

وحُمنُصحيحُإلامامُالبخاري،ُالُيتناو ُمسألتناُأنُالبابُاملشُرُالوقفة الثانية:

ُ ُالكعبة ُباب ُغلق ُباشتراط ُمتعلقة ُفالترجمة ُألاحوا ، ُمن ُحا  ُابأي ُأراد لصلةُملن

ة،ُوانتصاراُداخلهاُتجاهه،ُفذنُإلامامُالبخاريُساقُالترجمةُوالحديثُللردُعلىُالحنفي

اُمنُحيطانهاُفصلتهُحائ جوفُالكعبةُمستقبلُيمنُصلىُفُ:ُأنلقو ُإلامامُالشافعي
 
ط

اُمنهاةجائزة،ُفذنُصلىُنحوُالبابُوالبابُمفتوحُفصلتهُباطل ُ.؛ُألنهُلمُيستقبلُشيئ 

نفسهُُىيهُالسلمُالبابُعلعلُيفكأنهُاستد ُعلىُنلكُبغلقُالنبقا ُابنُبطا :ُ"ُ

ُوغيرهُمنُالشروح[.480ُ-1/449البنُبطا ُُُيشرحُصحيحُالبخاُر]راجعُ".ُُحينُصلى

ُعثيمينُثالثة :الوقفة ال ُابن ُالشيخ ُحديث ُُتجاوَزُُ،أن ُُ–فيه ه  ه 
ق  ُف  ن 

س  لح 

ُ ه  ظ 
ح 
َ
ُاملسألةُاملحدودةُ-ول ُالثانيةُصورة ُالوقفة ُفي ُبينتها ُنحوُما ُاملناسبةُعلى ُوانتهز ،

جوازُُنلكُوأنهُغيرَُُنُيَُّللحديثُعنُحكمُغلقُاملسجدُلحاجةُأوُمصلحةُأوُضرورة،ُوبَُ

وهذاُغلقُجزئي،ُليسُفيهُتعطيلُُمنعُمساجدُهللا...{.ُمنُأظلمُممنداخلُفيُآلايةُ}ُو

ُغلقهاُكماُهوُفيُمسألتناُالنازلة.كافةُاملساجدُُو

ُوال حيلُأنُيكونُُ،سياقُالشيخمنُظاهر ُالُي  ُاتخانُألابوابُ)مقصوده: مسألة

ويسندُهذاُُوفيُنلكُخلفُفقهيُمعروف،،ُ(للمساجد،ُوغلقهاُفيُغيرُأوقاتُالصلوات

ُ ُالظاهر؛ ُالترجمةاملسألة ُفي ُ]املذكورة ُالبخاري ُإلامام ُقا  ُحيث ،ُ ت 
ُالَبي  لق 

 
غ ُإ  َباب

اءَُ
َ
ُش ت 

يُالَبي  َواح 
َ
ُن  
ي 
َ
يُأ َصليُف 

َتد ُبهُعلىُجوازُإغلقُكافةُمساجدُالبلدُُ.[َوي  س  ُ-أماُأنُي 

ُفلُيُ ُ-كماُهوُحاصلُآلانُ ُفُفاعله.عُ س 

د ُعلىُأنهُالسياقُيف،ُاجدُفيُتعليقُالشيخالتعلقُبلفظةُاملسُمنُالجيدأرىُُوال

ُ ُالغلقُالُيتعلقُبهُمسجدُدونُمسجد،لبيانُأنُجمعها ُفيُُجواز الُأنُتغلقُجميعها

ُ ُالفتاوىُ)ُوالشيخُابنُعثيمينُنفسهُيقوُ وقتُواحد. ُمجموع ُفي ُ(41/14كما :ُ فذنُ"
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ُالشعائرُ ُإظهار ُمن ُهامة ُمصلحة ُبها ُلفاتت ُاملساجد ُفي ُتجب ُلم ُلو ُالجماعة صلة

ُاملسلم ُبذلكُواجتماع ُوحصل ُمعوجهم، ُوتقويم ُضالهم ُوهداية ُبينهم ُوالتعارف ين

مُعنُالصلة،ُوغيرُنلكُمفاسدُكبيرةُمنُتعطيلُاملساجد،ُوتفريقُاملسلمين،ُوفتوره

ُ".ملنُيتأمل

ُ ُُوأعيد  ُإنَّ ُُفقهَُُقائل: ُُالشيخ 
َ
ُون

َ
أنُيفتيُُهُاملشابهةُالُتستبعدوفتاويُالبعيدُهُ رَُظ

املنشورُواملحتفىُُجلُكورونا،ُلكنُبغيرُهذاُالسياقبجوازُإغلقُجميعُمساجدُالبلدُأُل

ُُُبهُفيُمسألتناُونازلتنا!

ُبخصوصُالوقفة الرابعة: ُُفهي ُاحتفاء ُُ-الشيخ  ُُناقل  ُالجواب كلمُبُ-هذا

ُهللاُالشيخ ُ)بقولهُرحمه فكان جوابه لنازلة معضلة، وصار كالمه للقلوب سكنا، :

 (.وللخالف رافعا، وملادة الجدل قاطعا

ُ ُالصورةُقطعُالتشويشُالذيُنا ُُ–الكلمُفهذا وإنُقصدُناقلهُومادحهُبهذه

ُ،مبالغةُوُرائحةُغلونُإالُأنهُالُيخلوُمُ–عامةُالناسُفيُهذهُاملسألةُوهوُقصدُحسنُ

ُالُيحسنُتعويدُالناسُعلىُمثله.

ُمعُإالُمُ-إنُتسامحتُالنفسُبقبولهُُ–بلُوالُيمكنُقبولهُ منُكانُمستقيما

ُ،بمثلُكلمهُعليهفيُبعضها،ُألنُالخصمُحينئذُسيحتجُُامخالفُلهغيرُُ،فتاوىُالشيخ

ُفيُكلُمسألةُخربُفيهاُعنُرأيُالشيخُوخالفه.

ُأعنيُإلزامهُبأخذُأقوا ُالشيخُابنُعثيمينُفيُكلُمسألةُ فذنُأبىُهذاُإلالزام،

وناقضُتوصيفهُُ،خلفية،ُفقدُأسقطُبنفسهُلاستدال ُبكلمُالشيخُعلىُهذهُاملسألة

غالىُفيه.ُومدحهُا
 
ُمل

***ُ
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 : الخامسامللحظ 

 الاستئناس بحول 
ُ
 كر فيها غلق املساجد للوباءحوادث تاريخية بعيدة وقريبة ذ

 

ُُ-ُاملوافقينُلقرارُالغلقُ-ُألافاضلُبعضأوردُ
 
َُرُك ُحوادثُتاريخيةُبعيدةُوقريبةُن

ُوالبدُأنُأنقلهاُليتضحُالكلمُحينُالتعليقُعليها.فيهاُغلقُاملساجدُبسببُالوباء،ُ

ُماُنكرهُاملقريزيُعنُوباءُالقاهرةُسنةُُفمنُنلك ُ:)وتعطيلُألانانُمن491ُ: هـ

ُاملوضع ُفي ُوبقي ُمواضع ُواحدُعدة ُبأنان ُوالزواياُاملشهور ُاملساجد ُأكثر ُوغلقت ...

ُتُبعدُيومُأوُيومينُولحقتهُأمه(.واستقرُأنهُماُولدُأحدُفيُهذاُالوباءُإالُوما

ُ ُنكره ُوما ُ)الحافظ ُالسير ُفي 48/244ُالذهبي )ُ ُسنة ُالقحط8ُعن ُ:)وكان هـ

ُاملساجدُ ُبقيت ُحتى ُبقرطبة، ُمثله ُوباء ُقحطُوال ُعهد ُوما ُوألاندلس، ُبمصر عظيما

ُ.مغلقةُبلُمصل،ُوسميُعامُالجوعُالكبير(

(ُ ُوالعرفان ُالنهي ُأولي ُتذكرة ُفي ُجاء ُلانفلونزا4/412ُوما ُتأريخ ُفي )

ُعامُإلاسبانية ُالسنة ُهذه ُبداية ُفي ُالوباء ُهذا ُوقع ُنجد4224ُ:)ولقد ُفي ُوكانُعاما هـ،

ُوبسببهُهجرتُمساجدُ ُواستمرُثلثةُأشهرُوالعيانُباهلل، ُوالخليجُوالعراق، وإلاحساء

ُوخلتُبيوتُمنُالسكان(.ُ

ُُقلت:
 
ُن ُأبدا،ُفغلقُاملساجدقُ جميعُما فيُهذهُالحوادثُُلُالُتعلقُلهُبمسألتنا

ُغلقُلعواملُطبيعيةُالُبفتوىُشرعيةُوالُبق ُغلقُلبعضها، ُوكانُاملذكورة رارُسياس ي،

ُ ُأوُهجرها ُأوُغالبُأسبابُغلقها ُللقرية، ُلهجرانُأهلُالقرية ُاملصلينُأو ُتوافر لعدم

الكوارثُالطبيعةُاملهلكةُكالزالز ُوالفيضاناتُ بسببُحظرُالتجو ُوالحروبُأوُنتيجة

بسببُفشوُالوباءُحتىُلمُيبقُأحدُإالُوتضررُمنه،ُُوأُوماُشابهها،ُوالصواعقُوالبراكين

ُإلنسانُعلىُتركُالصلةُفيُاملسجدُأصللُةمجبُر،ُكلُهذهُألاشياءُحطُوالجوعقلاومنهُ

ُمنُوقائعُالتاريخُوالواقعُُاملعاصر
 
ُ.فيغلق،ُومعلومة
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بفتوىُُ–وإنماُمسألتناُمحلُالنقاشُمتعلقةُبالقيودُالتاليةُ:ُ)غلقُجميعُاملساجدُ

ُ ُُ–موجبة ُملزم ُحكومي ُأمُ–وقرار ُالعقوبة(، ُمخالفته ُالتاريخيةُيترتبُعلى ُالنقو  ا

ُاملذكورةُوغيرهاُ،ُفهيُ:

ُتعطل - ر 
 
ك
 
ذ
َ
ُُت ُأكثر ُكلاملساجد ُهاال .ُ ُوالحظ ُتعطيل ُنكروا ُإنما ُولمُأنهم مساجد،

 يذكرواُشيئاُعنُالجوامع.

 فنقو ُ:والجوامعُوعلىُافتراضُتعطلُكلُاملساجدُ

- ُ ُإنه
َ
ُعَُت

 
ُالناسُل ُط ُقراُ،بفعل ُعليها ُابتني ُالتي ُالعلماء ُبفتوى ُيعاقبُال ُملزم ُدولة ر

ُكانتُمخالفه ُأنها ُيقتض ي ُوهذا ُمساجد( ُ)هجرت ُبعضهم ُقو  ُمن ُواضح ُوهذا ،

 .مفتوحةُالُمغلقة

- ُ ُالوأيضا فلُحاجةُُأوُموتهمُأوُهجرتهمُصابتهمإُلُامإقلةُاملصلينُطلُسببهُتعهذا

 وقراراُإلزاميا.،ُ،ُوليسُتعطيلُرسميالفتحهاإننُ

السكان(ُيعنيُإماُبموتهمُأوُبهجرتهمُُ)وخلتُبيوتُمنُ:يد ُعلىُنلكُقو ُبعضهم

 منُموضعُالوباء.ُ

 – لضافألا  الءؤ ه هلنقما سوى  - يهاعلت فوق تيالالحوادث املذكورة من و 

ُ،غزارةُألامطار: تعطيل بعض املساجدلرى خأ اأسبابها منيمكن أن نستخلص  يتالو 

(1)حتىُتهدمُالبناءُويموتُالناسُتحتُالهدم،ُفتعطلُاملساجدُمنُقلةُالناس.
ُ:هاومن 

(2).الفتنةُبينُاملسلمين
(1).طائفيةُالخبثاءُاملبتدعينُ:أيضا ومن أسبابه  

  

ُلمُيَُُو
 
ُذ
 
ُأنُالتعطيلُللوقايةُمنُإلاصابةُ-حوادثُتعطيلُاملساجدُُمنُأرََّخُُ-رُك

أوُُ،موتهمُأوُ،أوُقلةُالسكانُ،إماُلإلصابة،ُ-كماُتقدمُُ–،ُبلُظاهرُالنقو ُوباءمنُال

إذن من فائدة ُفالُ.،ُأوُسيطرةُاملبتدعينكفار،ُأوُفتنةُبينُمسلمينالأوُغزوُُ،هجرتهم

                                                           
وتعطلت كثير ( عن إحدى السنوات التي مرت على بغداد، غلت فيها األسعار جدا، وكثرت األمطار جدا حتى تهدم البناء، ومات كثير من الناس تحت الهدم، 157/ 15ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ) (1)

طيل للمساجد بسبب الكوارث معهود .. وخلت أكثر الدور، فكان المالك يعطون من يسكنها أجرة ليحفظها عليهم من الداخلين إليها لتخريبها. فها أنت ترى أن اإلغالق أو التعمن الحمامات والمساجد من قلة الناس

 معروف.

(2)
 

 الجوامع والمساجد فأغلقت ثالثة أيام حتى اصطلحا.( أنه وقع بين خليفٍة وسلطاٍن واقٌع، فبعث الخليفة إلى 11/141فقد ذكر الحافظ ابن كثير أيضا )

(1)
 

ه هللا ولعنه، أن يعطل (: " ... وقتل الخطباء واألئمة، وحملة القرآن، وتعطلت المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور ببغداد، وأراد الوزير ابن العلقمي، قبح17/112قال الحافظ ابن كثير عن بغداد )

ذلك، بل أزال نعمته عنه، وقصف عمره بعد ط ببغداد، ويستمر بالمشاهد ومحال الرفض، وأن يبني للرافضة مدرسة هائلة ينشرون علمهم وعلمهم بها وعليها، فلم يقدره هللا تعالى على المساجد والمدارس والرب

بالدرك األسفل من النار ". -وهللا أعلم  -شهور يسيرة من هذه الحادثة، وأتبعه بولده فاجتمعا 
 

الذي يحيي ويميت حتى يحقن (: " وأمر أصحابه بخراب المساجد، واتخاذها خمارات، وكانوا يقولون لمن أسروه من المسلمين: قل: ال إله إال علي، واسجد إللهك المهدي 111/ 18في فتنة أخرى من فتنهم) وقال

زموهم، وقتلوا منهم خلقا كثيرا، وجما غفيرا، وقتل المهدي الذي أضلهم، وهو يكون يوم القيامة مقدمهم وهاديهم إلى عذاب دمك، ويكتب لك فرمان. وتجهزوا، وعملوا أمرا عظيما جدا، فجردت إليهم العساكر، فه

 السعير ".
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، قرار سياس ي اذكر هذه الحوادث وسردها في مسألتنا هذه، وهي إلالزام بفتوى يتبعه

ُ.وليست من قبيل الغلق الجبري البشري لكونها خارج محل النزاع، 

 

***ُ
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 :السادس امللحظ

 حول املجازفات والتجاوزات في أدب الخالف!

 

قول ألاشد شعر في قرارة نفسه أنه التاريخ من إذا جنح لل رَ بْ قلت: يوجد عَ 

مفرطون  -ممن أخذ بالقول ألايسر  -ألاصلب إيمانا وثباتا، وأن املخالفين له 

هكذا يزعم أو لمهم، ولذا هانت الشعائر عليهم! عِ  متهاونون، قد ضعف إيمانهم وقل  

داء من جملة ألادواء الخفية املرتبطة الذي فيه هذا يشعر أو يتصور، وما علم أن 

 بالهوى!

 املعترضين في هذا الداء، فمن ذلك : وقد وقع بعض

 عليه أحدهم : قال / 1
َ
من عرف حقيقة إلاسالم وإلايمان والتوحيد لم يخف

 بطالن فتوى إغالق املساجد ومنع الصلوات خشية املرض!

ُتين:اشتملُعلىُمغالطُهذاُلاعتراضُقلت: 

ُُألاولى:املغالطة  ُبه
َ
َسف

َ
ُن ُالخلفأنه ُُو أدب

َ
ُاملقارن،ُُىرَُعُ َُضَُقُن حينُُالفقه

ُب ُوتجاوز ُجهل ُأسرف ُأنها ُعلى ُاملخالفة ُُتوصيف
َ
ُوط ُوحقيقته، ُعُ باإلسلم بعقيدةُُن 

ُ ُمغالطة ُكبير ُحد ُإلى ُتشبه ُوهي ُوإيمانه. ُاملفتعل)املخالف ُ(املأزق ُوهي ُيحصرُ، أن

ُفقط ُخيار ُأو ُخيارين ُاملؤقتُالنقاشُفي ُفتوىُإلاغلق ُبفساد ُتقولوا ُلم ُإن ُبمعنى: ،

ُوإالُفأنتمُجها ُباإلسُللل ُانتقا ُاملرض، ُأنُفيهاُمساجدُخشية ُكما ُإيمان! مُضعفاء

ُُشبه ُاملتحيزة(بمغالطة ُ)اللغة ُبها ُيقصد ُالتي ُليُهوجعلُهإلىُصفُآلاخرُجذب، ُهنحاز

ُكأنهُيقو ُُالتيُستأتيُبعدها.ُهفكرتُلبَُق ُتُ لُ،ضعُمقدماتُوأوصافُموهمةبُو فهوُهنا

ُ ُلمُتللقارئُأوُاملخالف: قلُبقوليُفيُحرمةُإغلقُاملساجدُمؤقتاُألجلُالوباءُفأنتُإنا

ُناقصُالعلمُوإلايمان!

ُبَُُفيُالكلمُالسابقُالثانية:املغالطة 
 
ُت فليستُالعلةُخشيةُُلعلةُغلقُاملساجد،ُر 

ُعُ  ُفتلك ُاملرض،
َّ
ُل
 
ُكيذُة ُالعلة ُوإنما ُاملناعة. ُلضعيف ُشخص ي ُكعذر ُالفقهاء فيُرها

ُُويرف ُكورونا ُس ُالبلوى. ُعموم ُيهي ُالبتر ُمغالطةُوهذا ُأيضا ُكبير ُحد ُإلى شبه

يستبعدُُهأنُاملقصودُوُ،التلبيسُبالتوريةُأوُعنُطريقُإلاجما ،ُوهيُنوعُمنُلاستبعاد()
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ُالكلمُأنُيُ ولذاُفقدُ،ُلإليهامُإكما ُالجملة العبارةُباآلتيُُمَُّتُ كانُينبغيُعلىُكاتبُهذا

ُإغلقُاملساجدُومنعُالصلواتُ ]الذيُهوُعذرُعام[،ُالُُملعديخشية الوباء افيقو ُ:

ُ.مجردُاملرضُ]الذيُهوُعذرُشخص ي[

ُ ُتشبه ُأن ُتخلو ُوال ُأيضا ُ)لاشتراك(مغالطة ُُ:أي، ُواحدةُلاشتراك ُلفظة في

ُ-كماُكتبُهذاُالكاتبُُ-،ُونلكُأنُغلقُاملساجدُبسببُاملرضُيشتركُفيهاُمعنيينُفأكثر

ُ ُومنهُخطير ُفاملرضُأنواع، ُمجملة، ُأو ُلفظةُمشتركة ُوبائيُمعٍدُفيه ُومنه واعتيادي،

كفةُالقراءُُيل ُمُ تحيزُيُ فيُهذاُاملقام=ُوغيرُوبائي،ُواستعما ُأهونُلاستعماالتُوأيسرهاُ

الذيُألجلهُصدرُُ-بمواصفاتهُوآثارهُودرجتهُُ-للكاتب،ُولكنُلاطلعُعلىُحقيقةُاملرضُ

ُلُ ق ُوتقدمُوصفهُونكره،ُيَُاملنعُ ُة!فَُّعلىُالخصمُالك ُُب 

ُف ُُلاقتصارذن ُفيه ُاملرض ُمجرد ُعلى ُالتعبير ُمستبعد،في ُمقطوع فيهُُجزء

أوُُ!دميةُ:ويقصدُ،فقأتُعينُنمرتضليلُلألفهامُوتسفيهُلآلراء،ُعلىُحدُقو ُالقائل:ُ

ُ!ُاميتُ:ويقصدُ،قطعتُنيلُأسدُقوله:

  

الاحتجاج بدرء املفاسد ومنع العدوى قال املعترض نفسه في موضع آخر : / 0

قامة الفرائض ضرب من العلمانية املادية التي تتدثر لتعطيل املساجد ومنع إ

 بالفتوى الدينية!

ُأنهُتبعهاُُ:لهيقال ف ُإلى ُالكويتية، ُأوالُمنُلجنةُإلافتاء قرارُإلاغلقُوإنُصدر

فتائيةُعدة،ُفيُتونسُومصرُوتركياُوإلاماراتُوالعراقُواملغربُوعمانُإعلىُرأيهاُهيئاتُ

املؤقتُالطارئُلقُإلاغُردنُوغيرها.ُكماُأفتىُبجوازوألُاُوليبياُوألاردنُوقطرُوالسعودية

ُشتىُالبقاع،ُفهلُيسوغُالقو ُبأنُهؤالءُ)جهلواُمنُاملفتينُفيكثرةُخلئقُالُيحصونُ

قدُتدثرواُوهلُيصحُلادعاءُبأنهمُعلمانيونُماديونُُ(حقيقةُإلاسلمُوإلايمانُوالتوحيد

ُ؟!شايعهإالُفيُنهنُالكاتبُومنُبالدين..ُ

ُ

من يعرف أصول إلاسالم قرار املنع   يسو ال "  :أيضا نفسهاملعترض ذكر  /3

 ." فضال عن فروعه! وإنما هو أثر من آثار الثقافة الغربية العلمانية املادية الطاغية

ُ:الوقفةُالتاليةُ–غيرُاملسؤو ُُ-هذاُالكلمُليُمعُُو
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ُهذه العبارة من جنس ما تقدم من املغالطات ُلنا ُبل ،ُ ُنقلبُالكلم علىُأن

:ُالذيُلمُيقبلُبقرارُاملنعُالُيعرفُأصو ُإلاسلمُوفروعهُلكونهُمنشغلُالقائلُفنقوُ 

ُالج ُبقراءة ُمنغمس ُبالثقافة ُاملتعلقة ُالفكرية ُوحركةُوانب ُاملادية ُالعلمانية الغربية

ُإلاسلمي ُالوطن ُعلى ُوأثرها ُالقياسُويسرفُفيُلاستشراق ُفي ُيخطئ ُجعله ُما ُوهو ،

ُ ُالنصوص ُويتأو  ُبينُالوصف، ُالكلم ُويخلط ُبل ُفيه، ُنزلت ُمن ُغير ُعلى وينزلها

ُمقارنةُوالُرجوعُملختصُ ُدونُصحة ُبأدلةُخاربُمحلُالنزاعالطاعونُوكورونا ...ُويأتي

ُ.إلخ

ُالفول بل ولنا أن نق ُهذا ُخطورة ُحقيقة ُيجهل ُال ُثلثُُوير: ُجمع ُمن ُإال س

،ُوجهالةُثالثةُيهسُوكلمُمختصُويرفيُالشرعُومقاصده،ُوجهالةُفيُالفجهاالت،ُجهالةُ

ُسُوماُيرادُمنه!ُويربماُوراءُهذاُالف

]زوبُملكةُبريطانيا[:ُ"ُلوُقدرُليُأنُأولدُمرةُأخرى،ُفذننيُُفقد قال ألامير فيليب

 .أتمنىُأنُأولدُفيُشكلُفيروسُقاتلُألساهمُفيُحلُمشكلةُازديادُعددُالسكان"

الوحيدُألاكثرُخطورةُربماُيكونُالنموُالسكانيُالبشريُهوُالتهديدُ"ُُوقال أيضا:

إناُعلىُاملدىُالطويلُللبقاء.ُُنحنُفيُكارثةُكبيرةُإناُلمُيتمُكبحهاُ...ُليسُلديناُخيار.ُُ

ُطواعية ُبشكلُالُإراديُمنُخل ُزيلمُيتمُالسيطرةُعليها ُعليها ادةُ،ُفسيتمُالسيطرة

(1).ألامراضُواملجاعةُوالحربُ"
 ُُ

ُيشاعُمنُاحتماليةُتسببُكُقلت: ُثبتُما ُيشكلُوإنا ُبالعقمُللرجا ُمما ورونا

،ُفهوُأحدُُ-نذيرُخطرُقدُيؤديُإلىُتناقصُالتعدادُالسكانيُالعالميُعلىُاملدىُالبعيدُ

سُلغرضُعالميُخبيثُلكنهُُويرمنُتصنيعُهذاُالفُ–عنديُُ–ماُيعضدُالظنُالغالبُ

ُخربُعنُحدُاملتوقع.ُوماُنراهُمنُتراشقُفيُالتصريحاتُالسياسيةُبينُالصينُوأمريكا

 وروسياُوإسرائيل،ُأحدُدالئلُهذاُالظن،ُوهللاُأعلم.

املنشورُفيُُ–ُ(4040ص)للحواليُُ(املسلمون والحضارة الغربية)وجاء في كتاب 

ُ)منظمة4048ُعامُ ُإليهاُهؤالءُالتجارُالضغطُعلىُ ُ"ُومنُالحيلُالخبيثةُالتيُيلجأ مُ:

ُأمراض ُافتعا  ُأو ُيصنعونه، ُمعين ُدواء ُلترويج ُالعاملية( ُوربماُُالصحة ُموجودة، غير

ُنلكُمنُ ُوأمثا  ُالطيور ُوانفلونزا ُمثلُكورونا ُالحقيقة ُمن ُأكبر ُوأعطوها ُمنها، هولوا

                                                           
(1)https://nwo.fandom.com/wiki/Prince_Philip_-_“If_I_were_reincarnated_I_would...be...as_a_killer_virus...%22 
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ألامراضُالتيُتختفيُأوُتعودُلحجمهاُالطبيعيُإناُنفدُاللقاحُاملصنوعُوبيعُكله،ُوبعضُ

ُاللقاحُ ُيصنعون ُال ُفلمانا ُصادقين ُكانوا ُوإنا ُبه، ُيبالون ُوال ُعليهم ُيعترض ألاطباء

مراضُالتيُتفتكُباملليينُسنوياُكامللرياُمثلُأمُأنُالخطرُفيماُيصنعونُلهُدواءُأوُلأُل

لقاحاُفقط؟ُولذلكُأظنُأنهمُبعدُأنُيشكوُالعالمُكلهُمنُفيروسُزيكاُوتكثرُالوفياتُ

ُوتجارُ ُاملستبدون ُيعمل ُوإنما ُخطره، ُويضخمون ُلقاحا ُله ُيكتشفون ُسوف بسببه،

ُالناسُ".ُُألاكانيبُفيُخفارةُغباءُأكثرُ

أفكارُعنُُ،جرأةُألاملباراكُأوباماُفيُكتابهُ)ُالسابقُألامريكيالرئيس بل صرح 

ُألامريكي ُالحلم ُ (1)(24)ص(استعادة ُيفصح ُالعطاءُبما ُفي ُألامريكية ُإلايديولوجيا عن

ُالخيريُ فيُالعالمُوالدو ُالفاشلةُأمرُحيويُملصالحُُالتصديُملشكلتُالفقر»بقوله:

ُ«!!ليسُمسألةُإحسانُوصدقةأمتناُألامريكيةُُو

فهوُمنُجملةُكلمُبنيُإسرائيلُالذيُيروىُستبعد،ُهذاُالتحليلُوالتصورُالُيُ ف

ُكلم ُلكنه ُتكذيب، ُوال ُتصديق ُدون ُالنقدُعامته ُالكتابات ُمن ُكثير ُفي ةُيصريح

ُنفي ُعلى ُتتفق ُالغربية، ُاملساعدات ُالصرفُلسياسات ُإلانساني ُهذهُُالوجه عن

أخرىُتتراوحُبينُاملكاسبُاملاديةُُعداتها،ُوتعترفُبأنُلهاُأهدافالحكوماتُالغربيةُومسا

ُالعربيُوالسيماُ ُالعالمُغير ُتعاملهُمع ُأنُالغربُفي ُفلُمراء ُشاكلها. ُالسياسيةُوما أو

ُأهدافهُالحقيقةُوإنُكانتُغيرُمعلنةُبرداءُإنسانيُعام،ُ ألافريقيُواملسلمُيغلفُدوما

أبعاداُوغاياتُمصلحيةُربماُيكونُآخرهاُلاعتبارُُبيدُأنُالدروسُالتاريخيةُتؤكدُأنُثمة

ُوقدُسجلُد.ُحمديُعبدالرحمنُحسنُفيُكتابتهُاملعنونةُبـ)تحدياتُالعملُ إلانساني.

ُالخيريُإلاسلم ُاستراتيجية( ُرؤية ُإفريقيا ُفي ُمنُتلكُالحوادثُوالشواهدي ]مجلةُُ.طرفا

ُ.[90-88،ُص4،ُمج4مداد،ُالعدد

َعُسُُويروإناُكانُهذاُالفُقلت:
َ
 َبُثمَُبل

ر  سلحُمصنع،ُلغرضُخبيثُأوُآلخر،ُوس 

َمُ ع 
 
ه الط  ب 

َسر  ُمنُبينُأيديهمُبغيرُقصدُمنهمُم  َب َسرَّ
َ
ُت ُأو ،-ُُ ُ-بلُبذننُهللاُتعالى ُفَعمَّ ،

ُالسيطرةُ  
ُلهمُبنقيضُقصدهمُُ-العالَمُوخربُعنَُحد  ُمنُالخالق 

 
َعاملة ،ُأفلُيجبُ-م 

                                                           
(1)

َب مؤلفه رئيسا وقد ُوِصَف بأنه الكت  اب األول على قائمة مبيعات النيويورك تايمز، ونُّصِ

 للواليات المتحدة األمريكية بعد صدور الكتاب بثالثة أشهر إثر فوزه باالنتخابات الرئاسية!
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سلميةُوشعوبناُاملسلمةُومساجدناُمنُضررهُحتىُأنُنعصمُدولناُإلُاُ-حينئذُُ–عليناُ

ُيزو ،ُأمُنتركُالتحرزُفنخدمُغرضُالعدو؟!

ومنع املسلمين من  لى أجل غير مسمى: إغالق املساجد إنفسهقال املعترض  /4

يدخل في انتهاك أبسط الحقوق الدينية لإلنسان، وعدوان على  الجمعة والجماعة،

 شعائر ألاديان.

ُُقلت: فيُحقُمنُألزمُُهلُقيلُمثلهفتهويل،ُالتحريضُُويضاُجارُمجرىُالأهذا

ُوأبسطُحقوقه ُإلانسان ُحرية ُعلى ُاعتداء ُبأنه ُالصحي ُمنُُ؟!بالحجر ُمنع ُمن وعلى

ُالطيرانُإلصابتهُبهُإنهُاعتداءُعلىُحريةُإلانسانُفيُالتنقل،ُوهلمُجرا.

ُمزيدُردُعليه.دُمنهُالشحنُوالتضخيمُيغنيُعنُصَُق ُوتهافتُهذاُاملسلكُالذيُيُ 

ُُ-ُطريقةالُوهذه ُألاأعني ُُلفاظحشد ُوحشيها، ُوانتقاء ُإلاوحشوها ُبها ُبقوةُيراد يهام

ُ.غيرُخفيُوهللاُاملستعانالقو ُلكثرةُحجاجهُودالئله،ُوهوُهوىُ

***ُ
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 كلمة الختام :

 

دُبماُجرىُمنُأحداثُوكتاباتُفيُهذهُاملسألةُيجعلُاملرءُيخربُبدروسُوعبرُاُل

ُ ُنكر ُعلى ُسأقتصر ُكثيرة، ُوهي ُمنُتسجيلها، ُالشرعي ُيتعلقُبجانبُالعلم وقضاياُما

ُ:ُاملجتمع

ُوالحكم -1 ُالحديث ُفي ُُ،والتعليقُالعجلة ُوالبروز ُالظهور ُوداءُوحب ُقدم مزلة

 وهللاُاملستعان.ُتهُوسائلُالتواصلستفحلا

ُالعامةُاملتعلقةُبأمنُاملجتمعُ -0 ُفيُالقضايا وصحتهُمزلةُلانفرادُفيُالرأيُالسيما

ُوج ُُ،قدم
 
ُبُ ق ُعُ يَُُرأة

َ
ُن ُمتىُفُ.مُ َدُها ُأيضا ُويعرف ُيتكلم، ُمتى ُيعرف ُالحق الفقيه

ُ ُلاختصاصُ)الطبي ُألهل ُُ–يستمع ُعقبهُ-ألامني ُفيتكلم ُماُُم...إلخ( ُعلى بناء

ُأهلُفذنُ .منهمُتصوره ُونسبةُوقوعهُإلى ُتقديرُضررها ُفي رَجع النواز ُالعامةُي 

ُ ُاملعنية ُوالجهات ُهذهُلاختصاص ُفي ُالذكر ُأهل ُفهم ُالصحية، والهيئات

 والُيستبدُاملرءُفيهاُبرأيهُوتقديرهُالشخص ي.ُ،القضية

الرأيُالحكوميُاملستندُإلىُلجنةُإفتاءُمؤهلة،ُيجبُاملصيرُإليهُوعدمُمخالفتهُ -3

 فيُأدبياتُجميعُفقهاءُالشريعة!ُ،ُونلكُمذكوُرالعلنية

4- ُ ُنظره ُلوجهة ُاملرء ُتكرار ُالخاستمرار ُمنابره ُالتواصلُفي ُوسائل ُعلى اصة

 جميعُالناسُبرأيه.ُيلتزممقبوحُفيُالنفوس،ُكأنهُلنُيستريحُحتىُلاجتماعي،ُأمرُ

ُبدلوه -3 ُأدلى ُمن ُكتابات ُمن ُكثير ُفي ُبينُُ؛غاب ُالعلقة ُبحدود ُالتامة املعرفة

ُ ُالشريعة ُُ–)مقاصد ُُ–النصُالجزئي ُالصحابة ُوكيفُُ–فقه ُالفقه(، قواعد
ُيُ  ُتَُس 

 
ُبَُن

 
ُم ُُحكم ُُط دونُهضمُألحدهاُأوُتغييبُُواملصادرُإلىُكلُهذهُألادواتُستند 

 .السيماُعندُُأوُتأويل
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1- ُ ُأنَّ :ُ ُ...ُ-بعلمُألاصو ُُلاشتغا ُوأخيرا ُنظما ُأو ُشرحا ُأو ُأنُُ-تصنيفا ُيلزم ال

ُنكٍدُُيصنع ُفصام ُفثمة ُمفتيا، ُوال ُالنظريُُفقيها : ه 
ي  قَّ ُش  ُفي ُألاصو  ُعلم بين

 والتطبيقي!

ُُوهيُأختم بها،ثم هاهنا كلمة أود أن  ُأهم ُاملجيزينُدليلأن ُعلى ُينبغي  كان

دونُالولوبُفيُلاستدالالتُاملبالغُبهاُوماُُ-ُالتمسكُبهُوُتصارُعليهلاقُإلغلقُاملساجد

ُاملسألةُ ُعلى ُفيها ُهو-تهمُويخفُبريقُقولهمجحفيضعفُجانبُالُداللة ُبيانُوج، هُ:

ُفيُمسألةُف ُبينذثباتُالفروقاتُاملبُسُكوروناُويرالنازلة ُوالخطيرة لطاعونُاُهُوبينؤثرة

 يروساتُاملعاصر.وفقُعلمُأحياءُالف

ُفمُ ُإنُوبعد ذلك أقول :  ُكفيلةُبتجليةُالحكم، ُقواعدُالفقهُلوحدها ُُن  ُأرسخ 

أنُُ–آثارُفيماُلوُتنزلناُبصحةُأدلتهمُمنُنصوصُوأقوا ُُوُ-طرقُالردُعلىُاملعارضينُ

ُكيقا  ُالضرر، ُإنُقواعد ُو(الضرر يزال)ـ: ُو(ضرر وال ضرار ال )، يدفع الضرر بقدر )،

ل الضرر الخاص(ُو( مكانإلا  رر العام بتحمُّ )يرتكب أخف الضررين ُوُ)يدفع الض 

ُكُ..(التقاء أشدهما ُالضرورة ُو(الضرورات تبيح املحرمات)ـوقواعد الحاجة )،

رفع الحرج و) ،سير(ي)املشقة تجلب التُقاعدةُو ...(الشديدة تنزل منزلة الضرورة

ُُ)إذا ضاق ألامر اتسع(ُوُومنعه( ُوأمثالها ُهذه ُمساحة ُبها ُراسخة، واسعةُقواعد

ُوفي ُالظنحا ُتحق ُُللتقديرُولاجتهاد، ُغلبة ُأو ُوالضرورة ُبأحدهماُقُالضرر ،ُ الُفذنه

ُوجه ُالقُيقفُفي ُُوُوهذه ُإجماع ُنصُوال ُاعد ُبوضوحُال ُتؤكده ُما ُوهو عملُصحابي،

إالُُ،ثبوتُاملحظورُبالنصُوإلاجماعمنُُرغمفعلىُالاملحظورات(ُُ)الضروراتُتبيحُقاعدة

 هذاُفيماُيتعلقُبقواعدُالفقهُالعامة.ُنهماُالُيقفانُحائلُبينُإلاننُبفعلهُوالحالةُتلك.أ

ُيتعلقُب ُُ،قواعدُالفقهُالجزئيةوفيما ُ،أيضاُنلكجوازُتنصُصراحةُعلىُفذنها

ُ ُقاعدة:فقد ُمعنا )سبب حفظ و)حفظ آلادمي أفضل من حفظ الجماعة(تقدم

اقع(:ُةوقاعدُ.دمي آكد من ُحرمة الجماعة(آلا  )ما قارب الش يء و)املتوقع القريب كالو

ُ...يأخذ حكمه(
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ُ َحُيُ ُ،اوإيرانُوغيرهسُكوروناُفيُالصينُوإيطالياُُويرفماُرأيناهُمنُآثارُلف
وفقُُ-مُت 

ُُ-النظرُاملآليُاملصلحيُ
َ
ُق

 
َُُعُط

َ
ُم َُجُت إالُُ،اأوُدنيويكانُالناسُمهماُكانُنوعهُوسببه،ُدينياُُع 

ُ.فيماُالبدُمنهُوالُبدائلُله

يبعد عن رحمة الشرع ورعايته ملصالح )وهيُكثيرةُ:ُأيضاُومنُالقواعدُالجزئيةُ

حفظ البعض أولى من )ُوُالشاملة( عباده تعطيل املصالح العامة وتحمل املفاسد

ا يعسُر ) وُ(تضييع الكل ها ألاموُر في الواليات إذا لم تؤخذ من مباديها، جر ت أمور 
ُ
تدارك

ُ.(عند تماديها

ودعوىُأنُهذهُالسابقةُفيُاستصدارُفتوىُباإلغلق،ُوتمكينُالقرارُالسياس يُ

ُالسلطاتُملزيدُمنُ ُاستجراء ُإلى ُوستجر ُومريبة ُسابقةُخطيرة ُله، ُوتهيئةُألاجواء منه

الغلقُفيُمناسباتُقادمةُبداعيُالخوفُكماُنكرُاملعترضُ)ح.م(ُصراحة،ُوأشارُإليهُكلُ

ُتنظرُملآ ُمظنونُقدُالُيأتيُوالُمنُ)ع.ع.ي (و)ف.ق.ب(،ُدعوىُليستُفيُمحلها،ُألنها

يتسنىُإناُماُغابُالنظرُعنُالحا ُالواقعُونتائجهُالكارثيةُفيماُلوُأخذناُبكلمُهؤالءُ

ُكافةُ ُفي ُالظن ُيفترضُسوء ُهو ُثم ُاملساجد. ُبتجمعاتُالناسُفي ُوسمحنا املعترضين،

ُأمرُغيرُصحيحُوالُعاد ،ُفليسُحا ُحكوماتُالدو ُإلاسلميةُبدرجةُواحد ة،ُوهذا

ُمعُ ُنكرها، ُيطو  ُمقارنة ُفي ُالعربية ُبعضُالدو  ُحكام ُمثلُكحا  ُالخليج ُفي حكامنا

ُلكنهُعلىُ ُدينُهللاُوشرعه، ُالحكامُتجاه ُالحاصلُمنُسائرا لاعترافُبعمومُالتقصير

ُتفاوتُدرجات،ُوتغايرُأسباب.ُُُُُ

ُالعرض حقاُمنُاملؤسفُُوالتحريرُوالتنوير..د،ُوالسردُوالُر،ُوالنقضُومعُهذا

ُ–ممنُلهمُقامةُعاليةُفيُالعلمُوالتصنيفُوالتدريسُُ-تكونُنظرةُأحدُاملعترضينُأنُ

ُفيقوُ ُ؛بمخالفيه ُوإرجاف، ُإجحاف ُومنعُ:)نظرة ُاملساجد ُإغلق ُبجواز ُأفتى فمن

ُوالجمعةُوالجماعةُخشيةُالعدوى؛ُفقدُحادُهللا ُألاصحاءُمنُالصلواتُالخمسُفيها

ُالنبي ُنفاه ُما ُوأثبت ُالنصُُ،ملسو هيلع هللا ىلصُورسوله، ُوخالف ُشرعه، ُملناقضة ُنريعة واتخذه

(،ُولوُأنُاملسألةُكماُقا ،ُمبنيةُعلىُنصُوإجماع،ُملاُوجدتُلهاُمخالفا،ُإنُوإلاجماع

ُومسبباتُاللغط( ُلـ)مثاراتُالغلط، ُقاطع ُأيُمسألة، ُفي ُولوُخالفتُالنصُوإلاجماع ،

ُُفتوىُالجوازُ  استحضارهُقاعدةُالضروراتُُاملعارض،ُففيُهُ م ُهَُّوَُتَُماُيَُكُوإلاجماعَُُالنصَّ

ُالتوصيفُالثقيلُالصادرُمنهُملخالفيه، وألامرُكماُُتبيحُاملحظوراتُمندوحةُعنُهذا
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ُقا ُإلامامُالجوينيُفيُالغياثيُ ُ"ُُ(446)ص: ُلمُيكنُلهاُعنُالشرعَُصَدر،ُ: التدابيرُإنا

ُلمُتكنُم ُإنا ُثمُقصاراها ر.
َ
ُخط ُبموافقةُفالهجومُعليها

 
ُمؤيدة ُبمراسمُإلاسلم،

 
قيدة

ُضَرر. ُألاحكام ُولمُُمناظم ُالفقهاء، نه  
ُيدو  ُلم ُحكم ُإثباَت ُلستُأحانر  ُوأقو : فأعود

ُ
 
نا َضمَّ ُفيُكتاب،ُوالُم 

 
نا يتعرضُلهُالعلماء،ُفذنُمعظمُمضمونُهذاُالكتابُالُيلفىُمدوَّ

ب ُوضَعُُ...ابل 
 
،ُبلُأالحظ

 
ُيناسبُُولكنيُالُأبتدع،ُوالُأخترعُشيئا الشرع،ُوأستشيرُمعنى 

ة التي ال يوجد فيها أجوبة ماُأراهُوأتحراه،ُ وهكذا سبيُل التصرف في الوقائع املستجد 

ة. وأصحاُب املصطفى صلوات هللا عليه ورض ي هللا عنهم لم يجدوا في  العلماء ُمَعد 

 محصورة محدودة، ثم حكموا ف
 
، وأحكاما

 
 معدودة

 
ي كل الكتاب والسنة إال نصوصا

مونا أن أحكام هللا 
 
ْوا حدوَده؛ فعل ت، ولم يجاوزوا وضع الشرع، وال تعد 

 
اقعة عن و

 عن قواعد مضبوطة
 
ُ."ُتعالى ال تتناهى في الوقائع، وهي مع انتفاء النهاية عنها صادرة

ُ

 وبعد ،،،

 

تتفطرُعندُسماعُكلُأنانُيعلوُُينواملوافقُينإنهُماُمنُشكُأنُقلوبُاملعترضُ

أنُيرىُُربهمفيُغيرُاملكانُالذيُيحبُُأنفسهمُيصلوُنُهمُيرونبعدُقرارُاملنع،ُُواملآننُ

ُالقلوبُوسكُمصلته ُراحة ُيعيد ُقريبا، ُفرجا ُيكون ُأن ُفعس ى ُبالجلوسُفيُتنيفيه، ها

ُ..بيوتُهللاُجلُفيُعله

ُأنُ ُبعد ُالفقهي ُالخلف ُتجاوز ُألافاضل ُوالدعاة ُالكرام ُاملشايخ ُمن واملأمو 

ُواقعا،ُأصبحُأحدُالرأيين ُولاُأمرا ُملزما، ُالناسُلفعلُالخيرات،ُوقرارا نشغا ُبتوجيه

اءُوالتوبةُمنُاملنكرات،ُواستغل ُألاوقات،ُوالصبرُعلىُألازمات،ُواقتناصُأجرُالشهد

حينماُسألتهُأمُاملؤمنينُعائشةُاهنع هللا يضرُقو ُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصُُالثابتُفيُالصحيحُمنُوالشهيدات..

ُالطاع ُُ،وُنعن ُيشاء)ُأنه:فذكر ُمن ُعلى ُهللا ُيبعثه ُعذابا ُرحمةُُ،كان ُهللا فجعله

ُصابراُ[فيُبيتهروايةُأحمد:ُيُ]وففيمكثُفيُبلدهُُ،يقعُالطاعوُنُفليسُمنُعبٍدُُ،للمؤمنين

ُ َسُأيُغيرُمنزعجُوالُقلق،ُبلُم ُ]
 
ُل

 
يعلمُأنهُلنُيصيبهُإالُماُُ[،بقضائهُماُألمرُهللاُراضيا

ُ(.هُمثلُأجرُالشهيدإالُكانُلُ،كتبُهللاُله
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ُال ُفي ُحجر ُالحافظُابن ُقا  ُ(4/249)فتح "ُ ُاتصفُ: ُمن ُأن ُمنطوقه اقتض ى

ُ".ُيحصلُلهُأجرُالشهيدُوإنُلمُيمتُبالطاعوُنُ،بالصفاتُاملذكورة

ُ

ُفاللهمُإناُنسألكُعيشُالسعداء،ُومنزلةُالشهداء..

ُبصرناُفيُشؤونُدينناتلفُبينُقلوبناُ،ُُوتُؤُوأن

ُاُأسررناُوماُأعلنا،ُوماُأسرفنا،اُوماُأخرنا،ُوماللهمُاغفرُلناُماُقدمن

ُوماُأنتُأعلمُبهُمنا،ُأنتُاملقدمُوأنتُاملؤخرُوأنتُعلىُكلُش يءُقدير

وباركُُ،وتقبلُمنهمُقولهمُوعملهماغفرُليُوللمشايخُالذينُقصدتهمُبهذاُالرد،ُُرب

ُوأطلُأعمارهمُفيُطاعةُوصحةُوسعادة.ُ،فيهم

ُاللهمُآمين.

ُ

 وأعلم وأعز وأحكم تعالى أعلىوهللا 

 هللا على عبده ورسوله وبارك وسلم. ىوصل
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