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 الرحيم  الرمحن هللا بسم

 كوروان  مرض عن السؤال جواب حول وردت  الت  االستفسارات أجوبة

 :تساؤالتكم أجوبة  هذه... كوروان  مرض عن  السؤال جواب حول التساؤالت  أصحاب  إىل
  والكوروان  فالطاعون العدوى، حيث من فرق فال والطاعون، الكوروان  بي  أو  والطاعون الوابء بي  للفرق  سبة ابلن -1
  فمن  الفريوس، أو ابلبكترياي يُنقل املرض كون  عن النظر بغض العزيز، القوي هللا خلقهما كما  العدوى إمكانية فيهما مرضان
 .عليه اجلواب  سُّلط ما وهو ...العدوى  إمكانية حيث   من احلكم خيتلف   ال  فلذلك  موجودة،  فهي  العدوى إمكانية حيث

  يعتمد هذا أبن والقول احلايل، املرض للكوروان البشر تصنيع عدم من اجلواب يف جاء ما حول التساؤل  إىل ابلنسبة -2
  إذا  جهة أي  من  أخذها ميكن العلمية النواحي ألن دقيقاً، األمر هذا  فليس... إليها يُركن أن جيب  فال غربية تقارير على

  الت  للكوروان البشر تصنيع عدم حول غربية تقارير على االعتماد  يف  شيء ال ولذلك  صحتها، برجحان الطمأنينة حصلت
  الطبيعي  الوجود رجحنا  حيث اجلواب يف ورد  كما  البشر  من  تصنيعها دون طبيعية بصورة  موجودة  هي  بل املرض، نقلت
  الصي  مثل بذلك  املتهمة  الدول يف منتشر املرض وأن خاصة  ...لديهم هدافأل صنعوها  البشر أبن  القول على

  تفشي  بسبب والصي  أمريكا بي  كالمية  حرب  اندلعت  وهكذا -] : يلي ما  السؤال  جواب  يف ذكران وقد  ...وأمريكا
  باشر امل العامل هي أبهنا لألخرى  التهم  تكيل الدولتي  من  وكل.. .Covid19 (SARS-CoV2) التاجي الفريوس 

  نشره  وراء يكوان أن عنهما  ُيستبعد ال املتحدة والوالايت الصني يف املطبقني النظامني كال  أن ومع الداء، هذا انتشار يف
  صنَّعته أو الفريوس  نقلت  من هي الصي، أو  املتحدة  الوالايت أن على  ملموس  دليل وجود  عدم يرتجح  البحث بعد  أنه إال
 .إليه الرجوع  وميكن  الصفحة يف  منشور وهو  السؤال جواب يف  مفصل وهذا [...أخرى دول إىل  نقله يف  شرعت مث

  املصلي  ميُنع  ال  عام مكان يف  أي العام،  الفضاء  يف كوهنا  جييز الفقهاء وبعض  املسجد  يف تكون  اجلمعة  صالة إن -3
  ميسوراً  الفضاء أو املسجد  كني مل وإن تصح، وال  اجلمعة تقام ال أن  فاألرجح "البيوت" اخلاص املكان يف وأما دخوله، من

  النصوص  ألن  وذلك  العام،  الفضاء  يف أو املساجد يف  صالهتا منعت إن الدولة  وأتمث ركعات، أربع  ظهراً  البيوت يف فتؤدى 
مِ  ِمن   ِللصَّاَلةِ  نُوِديَ  ِإَذا  آَمُنوا الَِّذينَ  أي َُّها  ايَ ﴿ سبحانه قوله  من هذا  ويفهم  األمر، هذا  تفيد ُُمعَ  يَ و  ا  ةِ اْل  َعو  رِ  ِإَل  فَاس    اّللَِّ  ِذك 

ُتم    ِإن   َلُكم   َخي ر  َذِلُكم   ال بَ ي عَ  َوَذُروا ا﴿  مُينع أن دون  للصالة املسلم فيسعى  ﴾تَ ع َلُمونَ  ُكن   َعو  رِ  ِإَل  فَاس   ﴾،ال بَ ي عَ  َوَذُروا  اّللَِّ  ِذك 
  يف   ورد وهلذا... املنع  جواز حيث كالبيوت،  خاص نمكا يف الصالة تكون ال أي... املباح برتك اقرتن ألنه  فرض هلا فالسعي
 احلكام منع فإذا وعليه  .احلكام هلؤالء كبري  إمث وفيه جيوز ال  أمر  هو فيها  الصالة  ومنع املساجد احلكام إقفال  أن اجلواب

  ركعات،  أربع ظهرا   البيت يف فتصلى ،البيوت  إال للصالة متاح مكان هناك يكن ومل املسجد، يف اْلمعة صالة أداء
 . اْلواب  يف ذكران كما   كبيا    إمثا   املساجد تقفل  الت الدولة وأتمث

... علم(أ وهللا فهمت كما   احلكام بطش من  اخلوف  بسبب اليوم واجلماعة  اجلمعة صالة تسقط )إذن: السؤال أما -4
  ملسو هيلع هللا ىلص  النب  أن عنهما  هللا  رضي عباس ابن  عن  روي  ملا  اخلائف  على  جتب )وال : جوابنا يف  جاء  فقد تفصيل، إىل حيتاج هذا  إن

ٍر، قَ »: قال َع النِ َداَء فَ َلم  ُيُِب ُه َفاَل َصاَلَة َلُه إالَّ ِمن  ُعذ    « ضر رَ مَ  و  أَ  فر و  خَ  : الَ قَ  ؟ رُ ذ  عُ ا ال  مَ وَ  للاِ  ولَ سُ  رَ ايَ  : واالُ َمن  َسَِ
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  يف  َويُ ْعَذرُ : َفْصل   (881]): 1/451 قدامة البن  املغين يف جاء كما  اخلوف فإن... الكربى السنن يف البيهقي أخرجه
رُ » ملسو هيلع هللا ىلص النَِّبِِ  ِلَقْولِ  اخْلَاِئُف؛ تَ رِْكِهَما   اْلَماِل،  َعَلى َوَخْوف   الن َّْفِس، َعَلى َخْوف   أَنْ َواٍع؛ َثاَلثَةُ  َواخْلَْوُف، «َمَرضر  َأو   َخو فر  ال ُعذ 
  وكذلك  (...نَ ْفِسهِ  يف  يُ ْؤِذيهِ  ِمَّا ذلك، وحنو  اً...َعُدوِ  أَوْ  ََيُْخُذهُ  ُسْلطَاانً  ِسهِ نَ فْ  َعَلى خَيَافَ  َأنْ  فَاأْلَوَُّل،. اأْلَْهلِ  َعَلى  َوَخْوف  

  القصد معه يشق مرضاً  أو ماله أو نفسه يف  ضرراً  خياف  أن  ومنها ... ): للشريازي( الشافعي اإلمام فقه  يف  )املهذب  يف جاء 
ٍر،  »: قال ملسو هيلع هللا ىلص النب أن عنه هللا رضي عباس ابن روى  ما عليه والدليل َع النِ َداَء فَ َلم  ُيُِب ُه َفاَل َصاَلَة َلُه إالَّ ِمن  ُعذ  َمن  َسَِ

  سلطان  من  بشخصه  ظلماً  ُمالَحقاً  كان  إذا املسلم  يعذر أي (...«ضر رَ مَ  و  أَ  فر و  خَ  : الَ قَ  ؟رُ ذ  عُ ا ال  مَ وَ  للاِ  ولَ سُ  رَ ايَ  :واالُ قَ 
  معذور  فهو به، األذى وإحلاق عليه للقبض قدومه ينتظرون اجلامع يف لسلطانا أعوان أن ظنه على غلب أو  تيقن فإذا ظامل،

  خاص  مكان يف فيصلي  الوسع بذل بعد تعذر  فإن غريه، يف  مجعة عن  يبحث أن  وعليه املسجد هذا  يف اجلمعة  أداء  من
 . وأحكم  أعلم وهللا صحيح  فهو   الفهم هذا جوابنا من  فهم قد  السائل  كان  فإن ...أربعاً  الظهر

َوى اَل » احلديث -5   معىن يف خرب أنه األرجح ولكن ...العدوى بنفي يفسره من فهناك  البخاري، أخرجه «،... َعد 
  معذور احلالة هذه  يف املسلم فإن سبحانه، هللا خلقه كما  العدوى إمكانية فيه أي معدٍ  مبرض مريضاً  املسلم كان  فإن الطلب،

  احلديث  يف  جاء كما  األعذار من كذلك  وهو... املصلي  من غريه دي يع أن خشية واجلماعة اجلمعة  لصالة الذهاب عن
رُ » السابق  .«َمَرضر  َأو   َخو فر  ال ُعذ 

  ابلنسبة  فهو البخاري، أخرجه «ا  َصِحيحا  ُمِقيم يَ ع َملُ  َكانَ   َما  ِمث لُ  َلهُ  ُكِتبَ   َسافَ رَ  َأو   ال َعب دُ  َمِرضَ  ِإَذا» حديث -6
  أجر  له ويكون عليه، الشرع يوجبه ما حسب  يصلي  فهذا  اجلمعة، أو اجلماعة صالة عن املعذور أي املريض أو للمسافر

  لصالة  يذهب ال  الذي املقيم  أو  اجلسم صحيح  على  هنا تنطبق  ال ولذلك  الصحيح،  أو  املقيم  صالة  صلى  لو كما   هللا إبذن
 .عذر دون  اجلمعة 
  ويضاف  آخر حبث  فهذا... أربعون الشافعي عند وقوله ثالثة اجلمعة  صالة يف العدد  أقل  قولنا  على االعرتاض  أما -7

  اجلمعة  املسلم فيها  ليصلي املساجد  غلق بعدم  متعلق املوضوع  بل تعارض  هنا فليس... عشر اثنا املالكية  عند  أهنا إليه
 . اجلواب  يف ذكران  كما  اجلمعة يصلون  الثالثة أن صحيحاً   فقهياً   رأايً  هناك أن علماً  الشرعي  ابلعدد واجلماعة
  يذهب  ال املريض أن هنا ابألسباب واألخذ  للشرع، خمالفة دون ولكن صحيح فهو  ابألسباب األخذ موضوع  أما -8
  الصالة  من األصحاء ليتمكن  املساجد  قفل  عدم  لبيان يكفي ما  اجلواب يف  ذكران  فقد... يذهبون واألصحاء  اجلمعة  لصالة 
  مرضى  يكونون قد األصحاء إن يقال وال... واضح بيِِ  وهو ة،الصال  ُمعدٍ  مبرض املرضى  حضور لعدم اإلجراءات وتُتخذ

  فهذا...! املساجد من األرضية الكرة سكان مينع أي املساجد، من اجلميع مينع وإذن ظاهرة، غري األعراض ولكن ابلكوروان
  الظن،  بغلبة هذه  فيه تتوفر  من به ويلحق مينع، يقيناً  معدايً  مرضاً  املريض  بل !! ظن غلبة حىت وال  حجة به تقوم ال كالم 

 ...اآلخرون ويصلي
  ولكن  ...كذلك  ليس هو فنعم  اإلنسان، مثل يقصد وكأنه له، فقري  عمود ال  كوروان  فريوس إن  السائل قول أما -9

  ابلعربية  الطب ومعناها (backbone) عليه يطلق اإلجنليزي املصدر جعل  املخلوق  هذا يف  النتوءات ترابط أن يبدو
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  نظن نكن ومل ...هكذا أبقيناها وقد ...اإلنسان عند الفقري العمود يف الفقرات برتابط الرتابط هذا لشبه فقري(ال )العمود
 !للتساؤل  موضعاً  ستكون أهنا

 : يلي كما  هو الشرعي فاحلكم ...امليت  لتغسيل ابلنسبة -10 
 : لكذ  على  األدلة ومن ...الكفاية على هو  املسلم امليت  تغسيل  وجوب  أن الراجح  -أ

بَ ي هِ »: انقته وقصته الذي احملرم يف  ملسو هيلع هللا ىلص يقول - ٍر وََكفِ ُنوُه يف ثَ و   .عباس ابن  عن البخاري أخرجه «اغ ِسُلوُه ِبَاٍء َوِسد 

 .عطية أم عن مسلم  أخرجه « َأو  ََخ سا   َثاَلث   اغ ِسل نَ َها ِوت را  »: ابنته غسَّلن ملن  ملسو هيلع هللا ىلص  النب ويقول
 مث... بذلك اكتفى ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وأن  الكفاية، فيهم املسلمي  من  عدد هم لغسل اب قام من أن احلديثي  من وواضح -

  يف  الشهيد إال  امليت تغسيل  من يستثن ومل  ،ملسو هيلع هللا ىلص حياته يف  املسلمي  من  ميت  كل   يف  احلكم  هذا على داوم  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  إن
 . الكفاية  على فرض  امليت تغسيل أن  أي... وأحد بدر شهداء  يف جاء   كما  املعركة

 : الفقهاء  من كثري  ذاهب أخذ  وقد  -ب
  الصَّاَلةُ  َعَلْيهِ  قَالَ  ،اْلُمْسِلمِ  َعَلى اْلُمْسِلمِ  َحقِِ  ِمنْ  َوُهوَ  َواِجب   اْلَميِِتِ  ُغْسلَ  أِبَنَّ  )اْعَلمْ  للسرخسي املبسوط يف جاء -
ِلمِ »: َوالسَّاَلمُ  ِلمِ  َعَلى لِل ُمس    َعنْ  َسَقطَ  اْلُمْسِلِميَ  بَ ْعضُ  بِهِ  قَامَ  إَذا  َوَلِكنْ  َمْوتِهِ  بَ ْعدَ  َلهُ يُ َغسِِ  َأنْ  مُجَْلِتهِ  َويف  « ُحُقوقٍ  ِستَّةُ  ال ُمس 
 .اْلَمْقُصوِد( حِلُُصولِ  اْلَباِقيَ 
  قام  وإذا عامتهم، يسع ال "وهذا" ودفنه عليه والصالة امليت غسل  الناس على )حق: األم يف  الشافعي اإلمام وقال -
 .تعاىل( هللا شاء  إن  أجزأ كفاية  فيه من  منهم  بذلك

 عليه والصالة وتكفينه ودفنه  امليت )غسل )مسألة(  امليت( غسل  يف  ])فصل: قدامة البن الكبري  الشرح يف  وجاء -
بَ ي هِ »  راحلته وقصته الذي يف قال ملسو هيلع هللا ىلص  النب  نأل كفاية(  فرض  ٍر وََكفِ ُنوُه يف ثَ و   عليه[  متفق «اغ ِسُلوُه ِبَاٍء َوِسد 

ل ولو  جسده، احرتق  قد  امليت  يكون  أو  املاء  كانعدام  األسباب من  لسبب  امليت  تغسيل تعذر  إذا  -ج   ابملاء ُغسِِ
ل لو حبيث األمراض  من وغريها والكوروان والطاعون كاجلذام  معدٍ  مبرض تويف أو ...لتفسخ   إىل  املرض انتقل لرمبا ُغسِِ
ِلهِ    اآلراء  بعض لكم  وأنقل به، يطمئن الذي الراجح الفقهي  الرأي  املسلم  يقلد بل ذلك  يف التبين نريد ال فإننا ...ُمَغسِِ

 :الفقهاء عند الشرعية
  يف ذلك على  نص كما   ابلرتاب، يُ َيمَّم  فإنه املاء  انعدام  بسبب كان  إن ابملاء  غسله تعذَّر من  أن  يرون فاحلنفية  -
  تعذر بسبب غسله تعذر كان  إن وأما ...اِبلصَِّعيِد( مُ فَ يُ َيمَّ  بِهِ  يُ ْغَسلُ  َما ِلَعَدمِ  ُغْسُلُه؛ تَ َعذَّرَ  )َمنْ :  فقال  (16/261): العناية
 ...املاء( عليه يصب مسه تعذر الذي )واملنتفخ: (224) الفالح مراقي يف ذلك   قال  كما  ،اً صبِ   املاء عليه يصب فإنه مسه،

و حروق أو َجَرٍب  وإن كان التعذر بسبب قروح يف جسده أ  ويرى املالكية أن من تعذر غسله ابملاء النعدامه ميُِِم... -
ل ابملاء أدى إىل تزلعه وتفسخه، فإنه يصب عليه املاُء صِبًا ابلقدر الذي حيفظه من التفسخ   ؛ حبيث لو ُغسِِ أو ُجدريٍِ

كما جاء يف الشرح الكبري للشيخ أمحد الدردير على خمتصر خليل...  والتزلع. فإن َتعذر َصبُّ املاء عليه ميُِِم...
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  احرتق، من جسد اهرتاء خشية أو  املاء كفقد  األسباب؛ من سبب أبي امليت غسل تعذر إن فريون الشافعية أما -
  قال . وجوابً  يُ َيمَّم فإنه ضرر امليت  غسل من الغاسل  على  خيف إذا  أنه على نصوا إهنم بل. ييمم  بل يغسل ال  امليت فإن

لَ  َلوْ  حِبَْيثُ  اْحرَتَقَ  أَوْ  اْلَماءِ  دِ ِلَفقْ  اْلَميِِتِ  ُغْسلُ  تَ َعذَّرَ  )إَذا : اجملموع يف  هللا رمحه  النووي   َوَهَذا  يُ َيمَّمُ  َبلْ  يُ َغسَّلْ  ملَْ  لَتَ َهرَّى  ُغسِِ
  َكانَ   َوَلوْ  بة اجلنا كغسل   التيمم  إىل  املاء  َعنْ  اْلَعْجزِ  ِعْندَ  ِفيهِ  ااِلنِْتَقالُ  فَ َوَجبَ  جَنَاَسةٍ  إبِِزَاَلةِ  يَ تَ َعلَّقُ  اَل  َتْطِهري   أِلَنَّهُ  َواِجب   الت ََّيمُّمُ 
لَ  َلوْ  حِبَْيثُ اً َمْلُدوغ  (...ميُِِمَ   اْلَغاِسلِ  َعَلى  ِخيفَ   أَوْ  لَتَ َهرَّى  ُغسِِ
  وإال  َدْلٍك،  غري  من ًا َصبِ  املاء عليه ُصبَّ  ملانع الدَّلك  مع  امليت غسل  تعذر )عند: األوىل روايتان فلهم  احلنابلةُ  أما -

 (...التَّيمم إىل انتقل
  من  املقصود أن على بناء  تيمم، وال غسل  غري من عليه ويصلى ييمم  ال  فإنه غسله تعذر من )أن خرى األ الرواية  ويف

 ( .ابلتيمم يتحقق ال  وهو  التنظيف،  هو الغسل
  للضرر  ابلنسبة هذا يضر،  مع دٍ  مرض ب ه )ومن : الفقه عمدة  شرح  يف الشنقيطي  املختار  حممد بن  حممد  الشيخ  وقال  -

ل، ي ابحل يضر وقد امليت، على   تغسيله  أحد توىل لو أنه اخلربة  أهل وشهادة ابالستقراء يعين  معدٍ  مرض به يكون كأن  املغسِِ
 .(...ييممِ  فحينئذ يستضر

  بل يُيمم  فال  امليت تغسيل تعذر إذا أو  ... ويُدفن عليه  وُيصلى يُ َيمم امليت تغسيل تعذر إذا: رأاين  فهنا  ترى وكما 
 . بصحته يطمئن  الذي الرأي يقلد  أن  املسلم على أن  اْلواب بداية يف  قلنا  وكما ... ويُدفن  عليه  ُيصلى

  مثل  األمة  بوحدة  املتعلقة  والعبادات  األساسية العقيدة  يف  إال صحيح  فهذا  والعبادات  العقائد يف  نتبىن  ال أننا أما  -11
  األوقات  يف مفتوحة  بقىت أن  فالواجب املساجد  لغلق ابلنسبة هنا وكذلك  بلد، أي  يف  اهلالل رؤية عند والعيد  الصيام
 . اجلواب يف  بينا كما  املطلوبة
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