
وما يتعلق بهوباء كورونا   
 الدرس الرابع
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.جمعين أبه ه وصحآلللعالمين سيدنا دمحم وعلى  ةوالصاله والسالم على المبعوث رحمالحمد  رب العالمين   

 وبعد

.إخوة اإليمان واإلسالم   

هللا وبركاته ةالسالم عليكم ورحم  

ً  رونا جدالً وفيها بسبب وباء ك ةو تعليق الصالأغالق المساجد إثارأ هل العلم بين مؤيد أبين الناس وبعض  واسعا

هذه الظروف مثل فيها في  ةغلق المساجد وتعليق الصال ةسالم ما يدل على مشروعيهل هناك في اإلفومعارض 

. ن ينتهي الوباءيألإ  

نسان وحمايته من اإل ةلى الحفاظ على حياإنه دعا أرشيد سالم وهديه الاإل ةن من عظمألى بداية البد وأن نشيرإ

من  ةعام ةبصور ةمراض والجوانب الصحيواأل ةه لالوبئسالم في رؤيته ونظرتوينطلق اإل. ضرارالمخاطر واأل

ظ الحفا ألجلْ ةالتى جاءت الشريع ةساسياأل ضرورياتهم الأالحفاظ على النفس والبدن والعقل والفكر من  نّ أمنطلق 

. خطارعليها وحمايتها من المهالك واأل  

لى خلقه ن هللا تبارك وتعارض ألألشرف مخلوق على وجه اأكرم وأعظم وأسالم هو نظر اإلنسان في ن اإلذلك أل

له على كثير من مخلوقاته حيث وفضّ  هُ مرحسن صوره وكّ فأوره سجد له  مالئكته وصّ أبيده ونفخ فيه من روحه و

لناهم على كثير ممن خلقنا وفضّ دم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات آرمنا بنى ولقد كّ " يقول سبحانه

70 سراءاإل" تفضيالً   

باح للمسلم في حال أن آهللا تبارك وتعالى في القر نّ ألى حد ةإنسانيالنفس اإل ةسالم بحماياإل ةبلغت عناي هذا وقد

ً  ةفظ بكلملّ تن يأكراه اإل رضوان هللا ار بن ياسر على نفسه من القتل وهذا ما فعله الصحابي الجليل عمّ  الكفر حفاظا

لى النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو يبكي فيقول له إوا مكرها بلسانه وجاء رادأعطاهم ما أبوه حتى خذه المشركون وعذّ أ عليه حين

ً قال مطمئن ."كيف تجد قلبك" النبي ملسو هيلع هللا ىلص "وا فعُد ن عادإ" فقال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص . يمانباإل ا  

106النحل  " يمانباإل كره وقلبه مطمئنٌ أٌ ن مَ  الّ إيمانه إن كفر با من بعد مَ "هللا تعالى ونزل فيه قول   

ً باح اإلأيضا أ وإلحاق الضرر بنفسه  ةالشديد ةعلى النفس من المشق سالم للمريض والمسافر الفطر في رمضان حفاظا

ً  فمن" سبحانه حقمن هللا تعالى ورحمة بعباده وفي ذلك يقول ال اً تيسير يام أمن  ةٌ و على سفر فعدأكان منكم مريضا

184ةالبقر" خرأ  



سره والتي جعلته  يُ سالم واإل ةالمتفق عليها والتي تدل على سماحةالشرعي من القواعداإلسالم ره قّ أهذا بجانب ما 

ال الضرر و" هم هذه القواعدأرض ومن عليها وكان من ن يرث هللا األألى إصلحا لكل زمان ومكان ومُ  صالحاً 

واعد وغير ذلك من هذه الق" تجلب التيسير ةالمشق" و  "وراتحذالضروراتتبيحالم" و  "زالالضرر يُ " و"ضرار

وما "قوله تعالى و .185 ة البقر" سرريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العُ يُ " يضا قول هللا تعالىألى ذلك إومما يشير 

لف ال يكّ "قوله و. 195ة البقر" ةلى التهلكإيديكم ألقوا بوال تُ " تعالىوقوله . 78 الحج" ن حرججعل عليكم في الدين مِ 

. سالم وسماحته ويسرهاإل ةعلى مرون ةالدال ياتلي غير ذلك من اآلإ. 286ةالبقر" ال وسعهاإهللا نفساً   

ً  ةجاز العلماء تعليق الصالأومن خالل ماسبق   نفس من نقل عدوي فيروس رواح واألعلى األ في المساجد حفاظا

.  ذن هللا تبارك وتعالى برفع هذا الوباء وخطره عن البشرأي الصلوات في البيوت حتى يدَ ليها وتؤَ إكورونا 

في المساجد ة ستدالل على تعليق الصالن يمكن اإلآيات القرآو ةالشرعي ةلقواعد الفقهيلى ما سبق من اةإضافباإلو

-: وغلقها بما يلي  

 ممرضٌ  نّ دَ ال يورِ " ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قالأّ رضي هللا عنه  ةبي هريرأالشيخان البخاري ومسلم من حديث  هرواما  -:والً أ

نتشار الفيروس ةإمن سرع ةالمتتابع ةر عنه التقاريرالصحيفسهل التخصصوما تأطباء وهذا وقد جزم األ" حّ ِص علي مُ 

 هنتشارةإوسرع ةر الحقيقي للفيروس هو في سهولخطال نّ أمن  ةتواتر المعلومات الطبي ى ومعلى وباء عالمإله وتحوّ 

و ينقل ذلك ينشر به مصاب وهو نّ أوال يعلم  ةطويل ةصابته لمدةإفي بداي هعراضأالمصاب به قد ال تظهر عليه  نّ أو

ً  يحدث في المساجد دخوالً ليه ولكل من يقابله ويتعامل معه عن قرب وهذا ما إالعدوي في كل مكان ينتقل   وخروجا

ً وتقارب .الموضع الواحد يلتعدد الساجدين ف وتكراراً  ةللصفوف في الصال الً ووص ا  

  ً ً بعد هذا وخصوصا ات الكثيرين في في وفنتشار هذا المرض وتسببه ةإحصاءات الرسميت من اإلوثبُ  ما تقرر طبيا

ور وتطّ  يحتمال العدوإالمصابين و ةرتفاع نسبأكشواهد الظن وال ةكفي في تقدير خطر هذا الوباء غلبالعالم وي

. الفيروس  

بدان األ ةصح نّ أو هكمخذ حُ أمايقارب الشيء ي نّ أع القريب كالواقع والمتوقّ  نّ أالمحققون من العلماء متفقون على و

.ة سالمياإل ةفي الشريعهداف المقاصد واألم عظأمن   

 ً مام وذلك لما رواه اإل ةالجماعوةأالجمع تركعذار تبيح أهل و األأو المال أالخوف على النفس  نّ أر الفقهاء قرّ  -:ثانيا

من سمع المنادى فلم يمنعه من " النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال نّ أبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما د والنسائي من حديث عوبو داوأ

.ي التي صل ةُ لم تقبل منه الصال ومرضأخوفٌ  " وما العذر؟ قال: قالوا. " عذرٌ تباعه إ  

وس فهو معذور في التخلف صابته بالفيرإهله من ألط بالناس اليوم يخاف على نفسه وو يختأمن يسافر  ذا كان كلُ إو

. ةو الجماعةأعن الجمع  



 
 

ً  ةالجمع ةتعليق صال ةعلى مشروعي ةالواضح ةدلن األمِ  - :ثالثا إلنتشار الوباء القياس  والجماعات في المساجد تالفيا

ً اديفل المطر تجْ ألِ  ةالجمع تركعلي  عبد هللا بن  نّ أومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم  .بسببه ةالحاصل ةللمشق  ا

ل وقُ  ةرسول هللا فال تقل حي على الصال اً دمحم نّ أشهد أذا قلت إرٍ نه في يوم مطلمؤذّ ◌ِ " عباس رضي هللا عنهما قال 

يعني رسول هللا  " منيمن هو خير لهُ فعَ . تعجبون من ذلكأ. لهم ذلك فقالستنكرواإن الناس أفك. وا في بيوتكمصلّ 

. ملسو هيلع هللا ىلص  

 نّ أهذا وال شك ب. هوالمكان الزلق حِض والدّ "حض حرجكم فتمشون في الطين والدّ أن أكرهتُ  ينإو ةعزم ةالجمع نّ إ

. مع المطر في المسجد ةالذهاب للصال ةعظم من مشقأو شدّ سأخطر الفيرو  

 ً ً أتؤذي الناس  ة من له رائحه كريهنهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص -:رابعا إلضرار بالناس و ذلك لما رواه ل ن يصلي في المسجد منعا

ً أمن " النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال نّ أابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما مام البخاري من حديث جاإل  مسجدنا ليعتزِ  فلْ و بصًال أكل ثوما

سرعان ما يزول  هذا وما ورد في الحديث من النهي عن قربان المساجد بسبب ضرر محدود. " د في بيتهويقعُ 

 وثاآلخرين وحد ةنتشاره ويتسبب في ضرر وإصابإنا بوباء يسهل بالُ  فما. والخروج من المسجد ةبالفراغ من الصال

.  عليها ةكارثة قد تخرج عن حد السيطر  

لى عالج إفتكه وعدم الوصول  ةنتشار الفيروس وقوإلخوف حاصل بالفعل بسبب ان أما سبق يتبين لنا بن خالل م

ً  ةوالجماع ةالمسلم معذور في التخلف عن الجمعفم ناجح له حتى اآلن ومن ثّ  للجهات  في المسجد ويجوز شرعا

ن توقفهما أنتشار هذا الوباء الخطير إلى إسوف يؤدي  ةوالجماع ةالجمع ةداء صالمع آلالتجّ  نّ أت أمتى ر ةالمختص

. خطارهأهذا الوباء و رفعذن هللا بيأن إلي أمؤقتاً   

ً أمن يسعي إلغالق المساجد اختياراً ه ال يوجد مؤؤكد أنّ اُ أحب أن  أخيراً و حكام ألها  ةوقات الضرورأولكن .  وتهاونا

 ه وليّ البالء و الوباء والمرض عن جميع البشر إنّ ن يرفع أللجميع و ةنسأل هللا تبارك وتعالى السالم ةخاص ةستثنائيإ

. ذلك والقادر عليه  

. علمأعلي وأهذا وهللا تعالي   

 وصلي هللا على سيدنا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

؛ والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

 


