
 

 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 التحرٌر حزب أمٌر الرشتة أبو خلٌل بن عطاء الجلٌل العالم أجوبة سلسلة

 رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً" أسئلة على

 سؤال جواب

 الصالة فً والتباعد كورونا بمرض وعالقتها ضرار وال رضر ال قاعدة

 Mokliss Amin إلى

 :السؤال

 السالم علٌكم

 :ولٌةألا له ثان بسؤال رفقهأ ناأ وها ولألا سؤال بجوا على حصلأ لم

 :فٌكم هللا بارك الفاضل شٌخنا

 والضرار الضرر قاعدة حول المساعدة رجوأ

 (لشخصٌة الجزء الثالث )وحسب فهمًا كتاب فً وارد هو ما حسب

 باءو على الضرر قاعدة نزالإ ٌصح فهل ذلك غٌر كان نإو فعالاأل دون شٌاءباأل متعلّق الضرر هل

 .العدوى وهو ضرر وجود احتمالٌة مبحك التباعد صالة ٌجازإو كورونا

 .لالستدالل التفصٌل بعض رجوأ

 

 :الجواب

 وبركاته، هللا ورحمة السالم وعلٌكم

 7٘ٗ-7ٔٗ صفحة الثالث الجزء اإلسالمٌة الشخصٌة كتاب فً الضرر قاعدة موضوع فصلنا لقد

 :الوورد ملف

 ٌدل ما الشارع خطاب فً ٌرد ولم ،ضارا   نفسه الشًء ٌكون أن دهماأح: أمرٌن تشمل الضرر ]قاعدة

 حرم الشارع ألن ؛تحرٌمه على دلٌال   ضارا   كونه فٌكون فٌه، التخٌٌر أو ،تركه طلب أو ،فعله طلب على

 .«التحرٌم المضار فً األصل»: وقاعدته. الضرر

 المباح ذلك رادأف من ردف فً دوج لكنو العام، الشًء أباح قد الشارع ٌكون أن فهو الثانً األمر أما

 من الفرد حرم الشارع ألن ؛تحرٌمه على دلٌال   ررض إلى مؤدٌا   أو ضارا   الفرد ذلك كون فٌكون ضرر،

 كان إذا ،المباح أفراد من فرد كل»: وقاعدته. ضرر إلى مؤدٌا أو ضارا   ردالف ذلك كان إذا ،المباح أفراد

 .«مباحا   األمر وظل الفرد كذل حرم ،ضرر إلى مؤدٌا   أو ضارا  

را  الا »: والسالم الصالة علٌه قوله دلٌلها فإن األولى للقاعدة بالنسبة أما را الا  ضا ارا  وا  «اإلِْسالامِ  فًِ ِضرا

: قال األنصاري قٌس بن مالك الصاد( )بكسر صرمة أبً حدٌث من داود أبو وأخرج الطبرانً، أخرجه

نْ »: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال ار   ما ر   ضا ه  أاضا
نْ  ِبِه، هللا  ما اق   وا ه  شااق   شا

هِ  هللا  ٌْ لا  أن على دلٌالن الحدٌثان فهذان «عا

 ...الضرر حرم الشارع



ِ  رسوله  كانا  قد» أنه دلٌلها فإن الثانٌة للقاعدة بالنسبة وأما ر   حٌنا  ملسو هيلع هللا ىلص هللا  لاهاـنا  ،باْلِحْجرِ  ما  واستقى ،زا

ِ  رسوله  قالا  راحوا فلّما ِبْئِرها، من الناسه  بوا ال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا  ْشرا  للصالة، منه تتوضئوا وال ،شٌئا   مائها من تا

ِجٌن   من كانا  وما ْنتهمهوهه  عا جا لوا وال اإلِبلا، فأْعلِفوهه  عا ن   وال شٌئا ، منه تأكه جا ْخره  ومعه إالّ  اللٌلةا  منكهمه  أحد   ٌا

 المباح، أفراد من فردا   ولالرس حرم كٌف ٌرى القصة هذه ففً. سٌرته فً هشام ابن رواه «...له صاحب  

 .منه الوضوء علٌهم وحرم ،حجر بئر من الماء هذا شرب علٌهم حرم ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ولكن مباح، الماء فشرب

 ومعه إال الخروج اللٌلة تلك فً علٌهم حرم الرسول ولكن ،مباح منفردا   اللٌل فً الشخص وخروج

ٌّن ثم صاحب،  فٌه له ثبت لما منفردا   الخروج وحرم ضرر، من فٌه له ثبت لما الماء هذا حرم إنما أنه تب

 ٌحرم أفراده من فرد فً الضرر وجود وإنما الشرع، أباحه ما ٌحرم لم الضرر وجود وإذن... ضرر من

 .شٌئا   أم فعال   أكان سواء ،مباحا   األمر ٌظل ولكن ،الفرد ذلك

 أان  »: روي ما علٌه الدلٌل نفإ ،ضرر إلى ٌؤدي كان إذا أما ،مضرا   المباح الفرد ذلك كان إذا هذا

ِ  رسولا  بهوك أقاما  ملسو هيلع هللا ىلص هللا  ةا  بِْضعا  ِبتا ْشرا فا  ثـهم   ٌهجاِوْزها، لامْ  لٌلة   عا  الطرٌق فً وكانا  المدٌنة، إلى قافاِل   انصرا

جه  ماء   ْخره ل   من ٌا شا ق ِق، وادي له ٌهقاله  ِبواد   والثالثة، والراكبٌن الراكبا  ٌهروي ما ،وا ِ  سوله ر فقالا  اْلمهشا  هللا 

نْ : ملسو هيلع هللا ىلص قانا ما با ٌان   فال الوادي ذلكا  إلى سا قِ ْستا هه  حتى شٌئا   منه ٌا ٌا أِْت  هذا ففً. سٌرته فً هشام ابن رواه «...نا

نْ »: قال فإنه ،الجٌش ظمأ إلى ٌؤدي ألنه ؛القلٌل الماء ذلك شرب ملسو هيلع هللا ىلص الرسول حرم الحدٌث قانا ما با  إلى سا

ٌان   فال الوادي ذلكا  قِ ْستا هه  حتى ٌئا  ش منه ٌا ٌا أِْت  ٌستقى أن حرم أنه على دلٌل فإنه منه استقٌا اللذٌن ولعن ،«نا

 ولكن ضرر، فٌه لٌس الوادي ذلك فً الماء ذلك من ٌستقى وأن مباح، الماء من الستقاءاف ٌأتٌه، حتى منه

 ر،ضر إلى ٌؤدي أي الجٌش، حرمان إلى ٌؤدي الجٌش بٌن وتقسٌمه ملسو هيلع هللا ىلص الرسول حضور قبل منه االستقاء

 ...ٌأتً حتى الوادي ذلك من االستقاء فحرم

 إلى ٌؤدي أفراده من فرد كون وإنما الشرع، أباحه ما ٌحرم لم ضرر إلى ٌؤدي الشًء كون وإذن

 هاتٌن فً األحادٌث فهذه. شٌئا   أم فعال   أكان سواء ،مباحا   األمر ٌظل ولكن ،فقط الفرد ذلك ٌحرم ضرر

 الثانٌة القاعدة منها استنبطت ،ضرر إلى ٌؤدي الشًء كون وحالة ،مضرا   الشًء كون حالة: الحالتٌن

 «مباحا   األمر وظل الفرد ذلك حرم ،ضرر إلى مؤدٌا   أو ضارا   كان إذا ،المباح أفراد من فرد كل»: وهً

 .انتهى [...الضرر قاعدة أمري من الثانً األمر وهً

 حٌث من سؤالك فً كورونا عن كرتهذ ما على تنطبق ال أنها ٌتبٌن بشقٌها الضرر قاعدة وبتدبر

 :التالٌة لألسباب التباعد

 فعله عدم أو الشًء ذلك فعل على نص هناك ٌكون ال أن ٌقتضً فهو القاعدة من األول القسم أما -ٔ

 على ٌنطبق ال وهذا... الضرر بحث إلى تجاوزه دون النص فٌعتمد نص هناك كان فإن فٌه، التخٌٌر أو

 القسم هذا ٌطبق ال فإذن التباعد، عن نهٌا   هناك أن أي الصفوف فً التراص حول نصا   هناك ألن التباعد

 .الضرر بحجة علٌه القاعدة من

 فً والتراص منه، جزء عن نهً ٌأتً ثم مباحا   األمر ٌكون أن فٌجب القاعدة من الثانً القسم وأما -ٕ

 تطبٌق عن خارج فهو إذنو مباحا ، لٌس أي الندب أو الوجوب على به تأمر نصوص هناك الصفوف

 .القاعدة

 من المسجد فً للصالة بالنسبة الشرعً الحكم عن ٌبحث وإنما هنا، تطبق ال الضرر فقاعدة وعلٌه -ٖ

 للصالة ٌذهب ال أن للمرٌض وأجاز الجمعة أوجب ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أن فٌتبٌن... الصفوف فً التراص حٌث

 :مرٌضا   كان إذا الجماعة أو الجمعة فً



ا﴿: سبحانه فلقوله فرضا   لجمعةا كون أما -أ ا ٌا ٌُّها نهوا ال ِذٌنا  أا ا آاما ةِ  نهوِديا  إِذا الا ْومِ  ِمنْ  لِلص  ةِ  ٌا عا مه  اْلجه

ْوا وا هللا ِ  ِذْكرِ  إِلاى فااْسعا ره ذا عا  وا ٌْ لِكهمْ  اْلبا ر   ذا ٌْ ْنتهمْ  إِنْ  لاكهمْ  خا ْعلامهونا  كه  والسعً )البٌع( المباح عن نهً فهنا ﴾تا

 ...فرض الجمعة بأن جازمة قرٌنة هوهذ للجمعة،

 النبً عن موسى، أبً عن الحاكم أخرجه فلما للجمعة السعً وجوب من مستثنى المرٌض أن وأما -ب

ةه »: قال ،ملسو هيلع هللا ىلص مهعا ق   اْلجه اِجب   حا لاى وا ة   فًِ مهْسلِم   كهل   عا اعا ما ة   إاِل   جا عا ْبد  : أاْربا ْملهوك ، عا أاة ، أاوْ  ما ، أاوْ  اْمرا  ً ِب  أاوْ  صا

ِرٌض    َعنْ  النسائً خرجأ وكذلك. ٌخرجاه" ولم الشٌخٌن شرط على صحٌح حدٌث "هذا: الحاكم وقال «ما

ً   َزْوجِ  َحْفَصةَ  َعنْ  ُعَمرَ  اْبنِ  ِب ً   أان  : ملسو هيلع هللا ىلص النَّ ِب احه »: قاالا  ملسو هيلع هللا ىلص الن  وا ةِ  را مهعا اِجب   اْلجه لاى وا لِم   كهل   عا  .«مهْحتا

 ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ  صحٌحه فً مسلم أخرج فقد به، األمر فً حواض فالنص الصفوف فً التراص أما -ٗ

ِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َسُمَرَة، فُّونا  أاالا » :ملسو هيلع هللا ىلص هللاَّ ا تاصه ما فُّ  كا ةه  تاصه ِئكا الا ا؟ ِعْندا  اْلما ب ها ا فاقهْلناا «را ولا  ٌا سه ٌْفا  هللاِ، را كا  وا

فُّ  ةه  تاصه ئِكا الا ا؟ ِعْندا  اْلما ب ها فهوفا  ونا ٌهِتمُّ »: قاالا  را لا  الصُّ ونا  اْْلهوا اصُّ را تا ٌا ف   فًِ وا  .«الص 

فهوفا  أاقٌِمهوا» :قال ملسو هيلع هللا ىلص هللاَِّ  َرُسولُ  أَنَّ  ُعَمرَ  ْبنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  أحمد وأخرج ا الصُّ إِن ما فُّونا  فا فهوفِ  تاصه  بِصه

ةِ  ئِكا الا وا اْلما اذه حا نا  وا ٌْ اِكبِ  با نا وا اْلما دُّ سه لالا  وا لٌِنهوا اْلخا ِدي فًِ وا ٌْ اِنكهمْ  أا الا  إِْخوا وا وا ره ذا ات   تا جا انِ  فهره طا ٌْ نْ  لِلش  ما  وا

لا  صا ّفا   وا لاهه  صا صا ه  وا
كا  هللا  ارا با الاى تا عا تا نْ  وا ما عا  وا ّفا   قاطا هه  صا عا ه  قاطا

 .«هللا 

 بجوابٌن فقط بتذكٌرك أكتفً وإنً الموضوع، هذا حول مفصلة عدة أجوبة أصدرنا أن سبق وقد -٘

 :الموضوع اهذ حول

 :فٌه ورد مما لك وأجتزئ م،ٕٕٓٓ/8/6-ـه44ٔٔ شوال من 1ٔ فً اْلول

 الذي عن الواحد ٌتباعد أن المصلٌن بإلزام قامت إذا المسلمٌن بالد فً الدول فإن وعلٌه :ثانٌا  ... )

 أعراض دونما خاصة العدوى، خشٌة الجماعة أو الجمعة فً ذلك أكان سواء مترٌن، أو مترا بجانبه

 الصفوف لكٌفٌة واضحة مخالفة ألنها وذلك بدعة، التباعد هذا حٌث عظٌما   إثما   بذلك ترتكب فإنها َرضٌة،مَ 

ٌَّنها التً وتراصها  ...الشرعٌة باألدلة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ب

 المرض ألن ذلك، ٌقال ال الصالة، فً التباعد ٌجٌز عذر هو المعدي المرض إن ٌقال وال: ثالثا  

 فإن!! مترٌن أو مترا   بجانبه المصلً عن وٌبتعد ٌذهب ألن عذرا   ولٌس للمسجد ابالذه لعدم عذر المعدي

 بالطاعون المصاب أن ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عن ٌرد ولم )الطاعون( ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عهد فً حدثت المعدٌة األمراض

 ال معد   بمرض المرٌض أن أي... بٌته فً فٌصلً معذور هو بل مترٌن، صاحبه عن وٌبتعد للصالة ٌذهب

 الجمعة ٌصلً للمسجد فٌذهب الصحٌح أما. هللا بإذن الوافً الكافً العالج له وٌوفر باألصحاء تلطٌخ

 .انتهى (مٕٕٓٓ/ٙ/8-ـهٔٗٗٔ شوال من 7ٔ... تباعد دونما كالمعتاد والجماعة

 :منه لك وأجتزئ م،ٕٕٓٓ/ٓٔ/4ٔ فً الثانً والجواب

 ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بٌنها التً بالكٌفٌة تؤدى أن ٌجب وأنها عٌن، فرض الجمعة أن سبق مما وواضح... )

 وَمْنع... السابقة أجوبتنا فً بٌناه كما الشرعً الوجه على الصفوف تراص مع صحتها وشروط بأركانها

السلطة أداءها على هذا النحو هو إثم كبٌر ٌقع على كاهل السلطة، سواء أكان ذلك بإغالق الدولة المساجد 

 عً...أم كان بمنع األداء على الوجه الشر

وألن الجمعة فرض عٌن، فعلى كل مسلم مكلف أن ٌسعى إلٌها وٌؤدٌها على الوجه الشرعً بأركانها 

 وشروط صحتها وتراص صفوفها... إلخ، فإن لم ٌستطع لمانع جسدي أو حاكم ظالم ٌمنع أداء الجمعة
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 وفق فلٌؤدها ذلك منع المصلً ٌستطع ولم التباعد، بفرض البدعة على المصلٌن ٌجبر بل الشرعً بالوجه

 ...باإلثم الظالم الحاكم وٌبوء استطاعته

ا» عنه هللا رضً هرٌرة أبً عن تعالى هللا رحمهما ومسلم البخاري أخرجه فٌما ملسو هيلع هللا ىلص الرسول قال إِذا  وا

ْرتهكهمْ  أْتهوا ِبأاْمر   أاما ا ِمْنهه  فا ْعتهمْ  ما طا  )فرض الجمعة ٌصلً أن المسلم استطاع فإذا ...للبخاري واللفظ «اْستا

 ٌستطع لم إن أما. تجنبها ٌستطٌع دام ما بدعة التباعد ألن النحو هذا على ٌصلً أن فٌجب متراصا   العٌن(

 كتابه فً هـ"7ٙٙ: المتوفى" النووي قال. له المستطاع الوجه على ٌصلً فعندها اآلثمة السلطة بفعل

َرَة، أَبًِ َعنْ : مسلم بلفظ الحدٌث هذا شرح فً الحجاج( بن مسلم صحٌح شرح )المنهاج ٌْ  هللا رسول َقالَ  ُهَر

ْرتهكهمْ  فإذا»:... ملسو هيلع هللا ىلص ء   أاما ًْ أْتهوا ِبشا ا ِمْنهه  فا ْعتهمْ  ما طا ا]): شرحه فً النووي قال «اْستا مْ  فاإِذا ْرتهكه ء   أاما ًْ أْتهوا ِبشا  ِمْنهه  فا

ا ْعتهمْ  ما طا ةِ  اإْلِْساَلمِ  َقَواِعدِ  ِمنْ  َهَذا (اْستا َها الَّتًِ اْلَكلِمِ  عِ َجَوامِ  َوِمنْ  اْلُمِهمَّ ٌَ  ِمنَ  ٌُْحَصى اَل  َما فٌها وٌدخل ملسو هيلع هللا ىلص أُْعِط

اَلةِ  اأْلَْحَكامِ  ا ِبأَْنَواِعَها َكالصَّ زا  فاإِذا جا نْ  عا ْعِض  عا اِنهاا با ْعِض  أاوْ  أاْركا ا با وِطها اقًِ أاتاى شهره . أَْعلَُم[( وهللاُ  ...ِباْلبا

 .انتهى

 .الجمعة صالة وضوعم حول الكفاٌة ذلك فً ٌكون أن آلمل وإنً

 معدٌا   مرضه كان وإذا ٌذهب، فال معذور والمرٌض الجمعة، فرض األصحاء ٌؤدي أن :والخالصة

 المساجد قرب صحٌة وحدات الدولة تضع أن الشئون ورعاٌة االحتٌاط باب ومن آكد، للجمعة ذهابه فعدم

 .طارئة نواح أٌة لمعالجة الجمعة أٌام

 فٌما ذكرنا كما باألمرٌن تتعلق فهً بالفعل، أو بالشًء متعلقة هً هل الضرر قاعدة عن سؤالك أما

 أم فعال   أكان سواء" جملة أبرزنا وقد الضرر" "قاعدة الثالث الجزء اإلسالمٌة الشخصٌة كتاب من اقتبسناه

 .ذلك لتأكٌد اقتبسناه الذي النص فً "شٌئا  

 .وأحكم أعلم وهللا ،الكفاٌة هذا فً ٌكون أن آمل

 

 الرشتة أبو خلٌل بن اءعط أخوكم

 ـهٕٗٗٔشوال  9ٓ

 مٕٕٔٓ/٘ٓ/ٕٔ الموافق

 
 واب من صفحة اْلمٌر )حفظه هللا( على الفٌسبوك:الج رابط

https://web.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/2931080637137941 

http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.hizb-ut-tahrir.info/
http://www.alraiah.net/
http://www.htmedia.info/
http://www.khilafah.net/
https://web.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/2931080637137941

