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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 كوروان فريوس تداعيات

 :السؤال
-كوفيد عليه وأطلق كوروان مبرض العشرات إصابة عن ووهان مدينة يف وخاصة م4/1/2020 يوم مرة ألول الصني أعلنت

 اجلمعة صلوات وقف مث التجول منع وحظر احلدود إغالق الدول من كثري واختذت تقريبا، كلها العامل دول مشل مث ،19
 ...الصني مع االهتامات تتبادل أمريكا وبدأت. العاملي لالقتصاد ضربة املرض هذا وجه وقد... واجلماعة

 وقف جيوز وهل له؟ الصحيح العالج هو ما مث العاملي؟ االقتصاد على الفعلي أتثريه مدى وما الوابء؟ هذا مصدر هو ماف
 املرض؟ هذا بسبب واجلمعة اجلماعة صلوات

 :واباجل
 ابجملهر العرض عند اتجي شكله ألن ابلعربية، التاج وتعين (Crown) ابإلجنليزية االسم هذا عليه أطلق كوروان فريوس إن

 هونغ منطقة يف 2003 عام ظهر الفريوس هذا عائلة ومن. فرييدي كوروان ابسم 1960 عام له اكتشاف أول وكان اإللكرتوين،
 منه ظهرت 2005و 2004 عامي ويف وفاة، حالة 916 منها إصابة 8422 وسجل رس،سا عليه أطلق فريوس الصينية كونغ

 بعض يف حمدودا كان ولكن 2014 عام ويف 2012 عام يف وخاصة التالية، السنوات يف يظهر بدأ وهكذا جديدة، سالالت
 2سارس فريوس ويشبه الصينية انووه مدينة يف 2019 عام ديسمربأول/ كانون بداية يف أخرى مرة ظهر وقد. قليلة وبنسب البالد
 األولية اإلصاابت من العديد وكانت ،2019 عام لظهوره نسبة 19-كوفيد واختصارا 2019 كوروان عليه فأطلق %،96 بنسبة

 مع له تشابه فظهر اجملاورة، البالد من العديد يف منها فانتشر الصينية، ووهان مدينة يف واحليواين البحري للطعام بسوق مرتبطة
 يف أغلبهم ت،الوفيا أعداد تزايدت وقد. مرجحا   اخلفافيش هو األصلي كونه جعل مما %96 بنسبة التاجية اخلفافيش ريوساتف

 وإسبانيا وإيران إيطاليا مث ومن وفاة، حالة آالف 3 من أكثر مع إصابة 81193 عن يزيد ما اإلصاابت عدد بلغ حىت الصني
 يوم حىت اإلصاابت عدد وصل حىت انتشاره سرعة بسبب العامل أحناء يف الرعب نشر وقد... املتحدة والوالايت وفرنسا

 وقال ،م(25/03/2020 فيللي دويتشيه) ...ألفا 20 من تقرتب والوفيات مؤكدة، إصابة 404000 حنو إىل م24/3/2020
 نيوز يروإ) ...انتشاره" ضبط يتم مل إن املاليني يقتل قد 19-كوفيد وابء "إن :غوترييش أنطونيو املتحدة األمم عام أمني
 الصحي واحلجر التجول حظر إىل دعت وكذلك ،التجمعاتو  واجلامعات املدارس الدول من كثري منعت وهلذا ...(19/3/2020

 :توضيح إىل حتتاج مورأ ذلك عن تنشأ وقد ...واجلماعة اجلمعة صلوات إلغاء وإىل اجلماعي

 الناس؟ أيدي كسبت مبا هللا من قضاء األمراض من هكغري  أو فاعل بفعل املرض هذا نشأ هل :أولا 

 احلالة؟ هذه مثل يف الشرعي العالج هو وما صحيحة؟ معاجلة لةاملسأ هذه الرأمسايل العامل عاجل هل :اثنياا 

 العاملي؟ االقتصاد مث النفط أسعار على )كوروان( املرض هذا أتثري هو ما :اثلثاا 

 ؟اجلمعة وصالة اجلماعة صالة متنع أن املرض هذا بسبب جيوز هل :رابعاا 
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 :وراءه ومن املرض هذا نشوء: أولا 
 اإلنسان إىل احليواانت من انتقل أنه والطبية العلمية الدراسات تقولو  الصني، من 19-كوفيد كوروان انتشار بداية كانت -1

 فكما... والطيب اخلبيث بني مييزون ال وثنيني اكفار  ابعتبارهم اخلبائث حىت احليواانت أنواع كافة أكل عادة تنتشر الصني يف إنه إذ
 بؤرة وهي بيثة،اخل اللحوم هذه لتجارة مركزا تعد هويب يف الصينية ووهان مدينة أن إىل أشارت اإلعالمية التقارير فإن آنفا   ذكران

 .املرض هذا تفشي
 الصينية احلديدية السكك شركة يف هناك لنيالعام الصينيني طريق عن إيران إىل انتقل مث الصني يف كوروان مرض انتشر وهكذا

 جمموعة إيطاليا حتت  ف    وكذلك. األوسط الشرق يف املرض تفشي بؤرة إيران وتعترب... قم مدينة عرب حديد سكة خط ببناء تقوم اليت
 املنطقتان مها توسكاانو  لومباردي أن إىل التقارير وتشري... النقل وسائل إىل التحتية البنية من الصيين لالستثمار القطاعات من

 من هيو  ابلكوروان، إصابة أول املاضي شباط 21 يف لومباردي منطقة شهدت وقد الصيين، االستثمار من قدر أكرب شهدات اللتان
 ...إصابة املناطق أكثر

 املتحدث فقام ،هحماربت يف وإخفاقها بدايته منذ له وإخفائها الوابء حماربة يف تقصريها على الصني مبهامجة أمريكا قامت -2
 13/3/2020 يوم تويرت موقع يف حسابه على فكتب شديد ابنفعال ذلك على يرد جيان يل تشاو الصينية اخلارجية وزارة ابسم
 الرئيس وكرر... (13/3/2020 األوسط الشرق) ..."الصينية ووهان مدينة إىل كوروان فريوس جلب رمبا األمريكي "اجليش: قائال

 يروإ... اجلديد" كوروان حول معلومات بتقدمي الصني بطء مثن غاليا يدفع العامل "إن): قائال الصني على مههجو  ترامب األمريكي
 تويرت على 16/3/2020 يوم تغريدة نشر عندما الصيين ابلفريوس كوروان فريوس ترامب وصف وقد (19/3/2020 نيوز

 على الصني وردت ،(الطريان" مثل الصيين الفريوس من أكرب ثريلتأ تعرضت اليت للقطاعات قواي دعما تقدم املتحدة "الوالايت)
 ...بشدة" ونرفضه جدا غاضبون حنن الصني، صورة يشوه التعليق هذا"): فقال 17/3/2020 يوم خارجيتها ابسم املتحدث لسان
 استدعت الفريوس، انتشار اءور  أمريكا أبن البداية يف وردت اليت االهتامات تشيع الصني بدأت وعندما (18/3/2020 اليوم روسيا

 أردان. وسخيف خطري مؤامرة نظرايت )إشاعة: كيةاألمري اخلارجية مسؤول قالو  13/3/2020 يوم لديها بكني سفري واشنطن
 يف دورها حول االنتقادات درء تريد الصني. والعامل الصيين الشعب ملصلحة ذلك، مع نتسامح لن أننا من الصينية احلكومة حتذير

 على صارم صحي حجر فرض ذلك يف مبا بكني هبا قامت اليت اإلجراءات أن] شينخوا وكالة فأكدت (العاملي الوابء هذا بدء
 .م[15/03/2020 اليوم روسيا... الدويل اجملتمع به يقر ما وهو ادلالستعد "مثينا وقتا" العامل منح األشخاص، ماليني

-Covid19 (SARS التاجي الفريوس تفشي بببس والصني أمريكا بني كالمية حرب اندلعت وهكذا -3
CoV2). ..املطبقني النظامني كال أن ومع الداء، هذا انتشار يف املباشر العامل هي أبهنا لألخرى التهم تكيل الدولتني من وكل 

 أن على لموسم دليل وجود عدم يرتجح البحث بعد أنه إال نشره وراء يكوان أن عنهما بعدستي   ال املتحدة والوالايت الصني يف
 :ابرزين لسببني وذلك ،أخرى دول إىل نقله يف شرعت مث صنَّعته أو الفريوس نقلت من هي الصني، أو املتحدة الايتالو 

 !املرض هذا يف أذنيها إىل غارقة الدولتني كال أن هو األول

 وعدد ،(81272]) املصابني ادأعد أن هو يهاف كوروان ملرض إحصاء آخر فإن ،سابقا   عنها ذكرانه ملا ضافةابإل ،فالصني
 اليت هي كانت ولو م[،23/03/2020 السابع اليوم... الصني يف للصحة الوطنية اللجنة إعالن يف جاء كما (3273) املتوفني

 .األقل على منه نفسها تق  لو   املرض نشر وراء من
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 إىل ارتفع قد ابلفريوس تالوفيا عدد فإن (CNN Health) وفق فيها كوروان ملرض حصاءاإل فحسب أمريكا وأما
 املرتبة يف املتحدة الوالايت وأتيت .م(25/03/2020 عريب نإ نإ )سي 52976 املؤكدة اإلصاابت جمموع وصل بينما ،704
 ألوامر إمجاال ينيمريكاأل ثلث خيضع األخرية اإلجراءات ومبوجب... وإيطاليا الصني بعد ابلفريوس اإلصاابت عدد حيث من الثالثة
 نيويورك والايت إىل لتنضما للتجول، موسعا حظرا األحد أمس وأوهايو لويزايان واليتا أعلنت إذ والايت، سبع يف املنازل يف البقاء

 تق  لو   املرض نشر وراء من اليت هي كانت لو وكذلك ،(23/03/2020 )اجلزيرة. يونيوجريس وكونيتيكت وإلينوي رنياوكاليفو 
 .األقل على منه نفسها

 املخترب، يف تصنيعه مت الفريوس أن على دليل يوجد ال ألنه وذلك له، الدولتني من أي بتصنيع القول صحة عدم هو والثاين
 التاجي الفريوس لسالالت املتاحة اجلينوم تسلسل بياانت مقارنة خالل "من (Nature Medicine) جملة تقول حيث

 هذا دعم "متا  أيض اجمللة وتقول .الطبيعية" العمليات خالل من نشأ يالتاج الفايروس أن على بشدة نؤكد أن ميكننا نهإف املعروفة،
 يف ذلك يظهر نهإف خمرباي ريوسالف تصنيع أراد ومن الشامل، اجلزيئي وهيكله للفريوس الفقري العمود عن بياانت خالل من يأالر 

 ،وأورواب روسيا مثل أخرى ةدول أي على نفسه الشيء ينطبقو  ،[https://www.npr.org]. ريوس"للف الفقري العمود
 ...املرض انتقال حيث من وأمريكا، الصني الدولتني، إبحدى األرجح على متأثرة فهي ،املسلمني بالد من وغريها وإيران

 الَِّذي ب  ْعض   يق ه مْ لِي ذِ  النَّاسِ  أ ْيِدي ك س ب تْ  ِب ا و اْلب ْحرِ  اْلب  ر ِ  ِف  اْلف س اد   ظ ه ر  ﴿ :تعاىل قال كما يكون أن إل يبقى ل وإذن
 ملصاحلهم إال وزان   يقيمون ال همف ،العامل يف طريمست شر من وأشباههم الرأمساليون صنعه ما يدرك لنافك ،﴾ي  ْرِجع ون   ل ع لَّه مْ  ع ِمل وا

 فهم ،كثرية ةلبشريا حبق وجرائمهم شعوهبم، وشقاء العامل شقاء سبب هم اخل،...وأورواب وروسيا والصني أمريكا فحكام... وأطماعهم
 وحشي بشكل األفريقية القبائل واستعبدوا احلارقة، الناابمل وقنابل املنضب، واليورانيوم النووية، ابلقنابل العزل الناس قصفوا من

 حبق الصني وجرائم جبينهم، على عار وصمة احلمر للهنود اإلابدة وحروب والكيماوية، البيولوجية لتجارهبم حقوال   وجعلوها
 مستمرة، زالت ال والشام والبلقان الوسطى آسيا يف املسلمني جتاه والصرب روسيا وجرائم اآلفاق، هبا ضجت اإليغور لمنياملس

 الذين احلكام هؤالء أن تؤكد اجلرائم فهذه اليوم، إىل تداعياهتا زالت ال املسلمني وغري املسلمني حبق اهلند يف بريطانيا وجرائم
 ظ ل م وا و الَِّذين   ك س ب وا م ا س يِ ئ ات   ف أ ص اب  ه مْ ﴿: العزيز القوي قال كما فنعم... البشرية شقاء سبب هم العامل شعوب يف يتحكمون

ءِ  ِمنْ   .﴾ِب ْعِجزِين   ه مْ  و م ا ك س ب وا م ا س يِ ئ ات   س ي ِصيب  ه مْ  ه ؤ ل 

 :الشرعي العالج هو حيحالص العالج وأن ،املسألة هلذه وأشباههم الرأمسايل العالج خطيئة: اثنياا 
 مراحل ثالث على املسألة هذه وأشباههم الرأمساليون عاجل قدل: 

 األوىل التكتم على املوضوع... **
 السلطات علمت الذي القاتل املرض حقيقة والعامل الصينيني عن أخفت الصينية السلطات أن صيين تقرير كشف] -1
. احلاالت عدد ازدايد عقب السنة هناية حىت به تعرتف ومل األمر على تكتمت أهنا إال 2019 ديسمرب شهر منتصف قبل ابنتشاره

 اليت ووهان مدينة يف البحرية األطعمة لبيع سوقا   تغلق مل السلطات أن ا  ّكدمؤ  وانغ"؛ وي "شانغ األمريكي-الصيين اإلعالمي وقال
 األزمة بداية يف املرض حول معلومات لتناقلهم مواطنني؛ 8 على القبض مت أنه التقرير كشفو . يناير شهر يف إال املرض منها انتشر

 األمور أن تدعي ووهان يف احمللية السلطات زالت ما واتبع، مؤّكدة، غري معلومات بنشر القانون عن خارجني أشخاصا   واعتربهتم
 [م(01/02/2020 سبق) ة،أسر  ألف 40 حنو وحضره املاضي، يناير 18 يوم احمللية التقاليد أحد شعائر إبقامة ومسحت طبيعية
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 بكني أبلغت حيث ديسمرب 31 حىت وذلك ديسمرب يف األزمة خطورة من الشعب الصينيون املسؤولون حيذر ]مل وكذلك -2
 املاضي، يناير من 23 ال  ويف. عليه" والسيطرة منه الوقاية ميكن "املرض وقتذاك، الصينية، احلكومة قالتو ... العاملية الصحة منظمة
 [(23/03/2020 )مصراويا ... متام السفر حبظر قرار وصدر ووهان، مدينة سلطاتال أغلقت

 ...اجلزئي والعزل الصحي احلجر والثانية **
 وزارة وقالت اجلديد، كوروان بفريوس اثمنة إصابة حالة السبت، املتحدة، الوالايت يف الصحة قطاع من مسؤولون أكد] -1
 ووهان مدينة ختضعو ... صحي حجر يف وضعهم األمر يتطلب قد الذين اخلارج من واصلنيلل مأوى ستوفر إهنا يةمريكاأل الدفاع
 [م(12/02/2020 عريب نيوز سكاي) ...فعلي صحي حلجر الفريوس، ظهر حيث الصني، بوسط هويب وإقليم

 "اإلجراء أنه مؤكدا الصحي"، احلجر يف "حنن] كومو أندرو يةمريكاأل نيويورك والية حاكم قال املتحدة، الوالايت ويف -2
 من أكثر على ابت وإيلينوي، نيوجريسي ووالييت وكاليفورنيا نيويورك يف احلجر فرض ومع. نتخذه" أن ميكن الذي تشددا األكثر

 [م(21/03/2020 فيللي دويتشه) ...قصرية ونزهة ابلتسوق القيام ابستثناء بيوهتم مالزمة شخص مليون 85
 ...البيوت ف الكامل شبه العزل والثالثة **

 أكثر وفاة عن أسفر الذي كوروان فريوس انتشار من احلد أمل على بيوهتم يف لعزلة العامل يف الناس من املاليني مئات خيضع]
... الدول حسب متفاوتة بدرجات تنفيذه جيري البشرية اتريخ يف املسبوق غري املشدد اإلجراء هذا. شخص ألف عشر أحد من

 أو العام احلجر قرارات بسبب ذلك أكان منازهلم، مالزمة إىل دولة 30 من أكثر يف إنسان مليون 800 من أكثر د ِعي فقد
 تقييد أجل من اإلجراءات تشديد السلطات تبحث أملانيا، ففي... برس فرانس أجرته تعداد حبسب التجول، حظر أو التوصيات

 أربعة حبياة أودى الذي ابلفريوس أورواب يف تضررا األكثر البلد إيطاليا، وتستعد... منازهلم ابلتزام السكان أغلب وإلزام العامة احلياة
. املرض انتشار مواجهة يف إجراءاهتا لتعزيز احلجر، يف السكان بوضع أتمر العجوز ابلقارة دولة أول وكانت فيها شخص آالف

 يف البقاء إىل اإليطاليني لدفع أخرى قيودا تفرض أن على األسبوع هناية عطلة يف اجلمهور أمام واحملميات احلدائق كل وستغلق
 ...األزمة بداية منذ ذروة يشكل ما يف البالد، يف ساعة 24 خالل ابلفريوس شخصا 627 وفاة السلطات أعلنت أن بعد بيوهتم،

 [م(21/03/2020 فيللي يتشهدو )

 من تضاعف مث آخر، فشالا  تصادالق فشل ستزيد هي بل املشكلة، حتل ل أهنا يتبني الثالث املعاجلات هذه وبتدبر 
 ...الرأمسايل اجملتمع ف حالت عن نسمع أصبحنا كما الناس يصيب الذي والسأم امللل ومن املرض هذا

 وتعمل بدايته من املرض الدولة تتابع أبن سبحانه هللا شرع ف جاء كما هو املرض هلذا الصحيح العالج فإن ولذلك
 ...واإلنتاج العمل ف األخرى املناطق ف األصحاء ويستمر اءا ابتد نشوئه مكان ف املرض حصر على

ْعت مْ  ِإذ ا»: ق ال   أ نَّه    النَِّبِّ  ع ن   ز ي د   نِ ب   أ س ام ة   عن صحيحه يف البخاري روى ِإذ ا ت ْدخ ل وه ا ف ال   أبِ ْرض   ِِبلطَّاع ونِ  مسِ   و ق ع   و 
ه ا َت ْر ج وا ف ال   هِب ا و أ نْ ت مْ  أبِ ْرض   :  اّللَِّ  ر س ول   ق ال   ز ي د   نِ ب   أ س ام ة   عن ملسلم واللفظ ومسلم البخاري عند آخر حديث ويف ،«ِمن ْ

ل ك مْ  ك ان   م نْ  ع ل ى أ وْ  ِإْسر ائِيل   ب ِن  ع ل ى أ ْرِسل   ع ذ اب   أ وْ  رِْجز   الطَّاع ون  » ْعت مْ  ف ِإذ ا ق  ب ْ م وا ف ال   أبِ ْرض   ِبهِ  مسِ  ِإذ ا ل ْيهِ ع   ت  ْقد   و ق ع   و 
ا اّللَّ   ر ِضي   ع اِئش ة   ع ن   للبخاري أخرى رواية ويف ،«ِمْنه  اا ِفر ار  َت ْر ج وا ف ال   هِب ا و أ نْ ت مْ  أبِ ْرض     اّللَِّ  ر س ول   س أ ل ت   ق ال ت    ز و جِ  ع ن  ه 

ب  ر ين  الطَّاع ونِ  ع ن   ع ث ه   ع ذ اب   أ نَّه  » ف أ خ   ف  ي ْمك ث   الطَّاع ون   ي  ق ع   أ ح د   ِمنْ  ل ْيس   ِلْلم ْؤِمِنني   ر مْح ةا  ج ع ل ه   اّللَّ   و أ نَّ  ي ش اء   م نْ  ل ىع   اّللَّ   ي  ب ْ
 .«ش ِهيد   أ ْجرِ  ِمْثل   ل ه   ك ان   ِإلَّ  ل ه   اّللَّ   ك ت ب   م ا ِإلَّ  ي ِصيب ه   ل   أ نَّه   ي  ْعل م  اا ُم ْت ِسباا ص اِبر  ب  ل ِدهِ  ِف 
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 هللا نب قائدها األول الطراز من حضارية دولة ويف الدول، مجيع على متقدمة كانت دولة يف الصحي احلجر من نوع هذاف
 خرج عنه هللا رضي عمر أن الباري فتح يف حجر ابن ذكر. التطبيق يف حسنة قدوة ليكون اإلسالم يطبق وهو إليه ىيوح  ورسوله

ْعت ْم ِبِه أبِ ْرض  ف ال  »: قال  هللا رسول أن عوف بن الرمحن عبد فأخربه ابلشام، وقع ابءالو  أن بلغه سر غ جاء فلما الشام إىل ِإذ ا مسِ 
م وا ع ل ْيهِ  ِإذ ا و ق ع  أبِ ْرض  و أ نْ ت ْم هِب ا ف ال  َت ْر ج وا ِفر اراا ِمْنه   ،ت  ْقد   قد الطاعون أبن اخلرب جاءه ملا أي ...اخلطاب بن عمر فرجع «و 

 ...ابملسلمني رجع انتشر
 تقوم وأن... آخرون سكان عليهم يدخل وال فيه سكانه يبقى وأن مكانه يف املرض حصر اإلسالم يف الدولة على فإن وعليه 
 الصحية الرعاية بتأمني تقوم املعدية األوبئة تفشي عند اإلجراءات هبذه تقوم فكما وأمانة، رعاية دولة فهي الشرعي بواجبها الدولة

 كالتعليم الدولة لرعااي األساسية احلاجيات من اهغري و  الطبية واملختربات املستشفيات وتقيم رعاايها لكافة جماان والدواء يبالتطب من
 ...األمن وحفظ

 والعالج ِبلرعاية ويتابعوا صحياا  املرضى على وحيجر مكانه ف املعدي املرض يعزل أبن الصحيح اإلجراء يكون هكذا
 تتوقف أن ل املعدي املرض قبل عليه كانت كما والقتصادية الجتماعية احلياة وتستمر عملهم ف اءاألصح ويستمر جماانا،
 مشكالت وتظهر استفحالا  األزمة فتزداد تكاد أو القتصادية احلياة ت شل مث ومن البيوت ف ويعزلوا العامة الناس حياة

 ...أخرى
 :العاملي القتصاد على مث ومن نفطال أسعار على )كوروان( املرض هذا أتثري: اثلثاا 

 وإىل الصحي احلجر إىل متيل العامل وإجراءات فكيف... وابء دون العادي الوضع يف حىت منوه يف يتباطأ العاملي االقتصاد إن
 :االهنيار إىل به تؤد مل إن العاملي االقتصاد تباطؤ من ستزيد إلجراءاتا هذه إن واجلزئي؟ الكلي العزل

 متدنية مستوايت إىل النفط أسعار هبطت إذ احلضيض، إىل النفط أبسعار وأودى العاملية التجارة حركة وسالفري  شل قدل
 كبريا، اعتمادا عليه تعتمد حيث النفط من إنتاجها رفع إىل روسيا اضطرار بسبب والسعودية روسيا بني أسعار حرب وأوجد. جدا

 "إنه :قائال روسيا يهدد 19/3/2020 يوم ترامب األمريكي الرئيس فقام. اروسي لتواجه إنتاجها لرتفع السعودية أمريكا فحركت
 السعودية وختوض (19/3/2020 األمريكية احلرة) ..."املناسب الوقت يف وروسيا السعودية بني الدائرة األسعار حرب يف سيتدخل

 ثالث دام الذي اإلنتاج لكبح لسابقا اتفاقهما الشهر هذا اهنار أن بعد السوق حصص على روسيا ضد أمريكا حلساب معركة
 كوروان فريوس انتشار بسبب حادا   تراجعا   العاملي الطلب فيه يشهد وقت يف طاقتهما أبقصى النفط البلدان ويضخ. سنوات

 دللعقو  برنت ملزيج والرد 28,75 إىل الربميل سعر هبط إذ األسبوع، هذا عاما 20 حنو يف مستوايهتا أدىن إىل األسعار فاخنفضت
 لوكالة روسنفت شركة ابسم املتحدث ليونتييف ميخائيل وقال] أبمريكا السعودية الرتباط الروس إدراك من الرغم وعلى. اآلجلة

 ابلكامل تعويضها جرى مرات، عدة أوبك+ اتفاق لتمديد نتيجة تقليصها جرى اليت النفط، كميات يع)مج الروسية اإلعالم
 بل ذلك، إزاء إجراء أي اختاذ يستطيعوا مل أهنم إال ،[8/3/2020 رويرتز (...ياألمريك لصخريا ابلزيت العاملية السوق يف وبسرعة

 )فقدت اإلنتاج رفع وقررت برميل( مليون 2.1 )خفض السابق االتفاق متديد عدم قررت أبن روسيا جتاه األزمة فاقمت السعودية إن
 تراجعت وهكذا... 1991 عام اخلليج حرب منذ اليومية خسائرها أكرب يف االثنني يوم قيمتها ثلث إىل يصل ما النفط أسعار
 أدىن وهو دوالر 31.02 إىل ابملئة 31 سابق وقت يف نزلت أن بعد للربميل دوالر 37.05 عند ابملئة 22 برنت خلام اآلجلة العقود

! دوالرات 6 بقيمة آسيا يف لعمالئها النفط سعر خفضت إهنا مث (9/3/2020 رويرتز. 2016 شباط فرباير 12 منذ مستوى
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 !جديد خلفض مرونة وتبدي بلس" وبكأ" إتفاق اىل للعودة سبيل عن تبحث روسيا فإن واليوم

 استمر وإذا النفط، أسعار اخنفاض مث ومن كوروان فريوس انتشار نتيجة شديداا  اهتزازاا  العاملي القتصاد اهتز فقد وهكذا
 ...الهنيار على فعالا  العاملي القتصاد يوشك فقد كذلك احلال

 ؟...املساجد ف واجلماعة اجلمعة صالة إقامة منع جيوز هل أما: رابعاا 
 بدخول هلم يسمح وال املرضى يعزل بل عام، بشكل يكون ال املعدية األوبئة انتشار حالة يف واجلمعة اجلماعة صالة ترك إن
 ستمري مث ...ذلك وغري الكمامات لبس لزم وإذا لتعقيموا النظافة من كافة التدابري تؤخذو  ،للجمعة وال للجماعة املساجد

 املصلني من مبرضه يشتبه من لفحص املساجد عند بيةط طواقم توجد أن لزم وإذا ،توقف دون واجلماعة اجلمعة صالة ف األصحاء
 اجلماعة ف اردةالو  األدلة فإن املسلمني، من لألصحاء واجلماعة اجلمعة صالة تعطيل دون لكن بذلك إجراء اختاذ فيمكن

 حضورها من املسلمني بعض عذري  و ... سنبينه كما ألدائها كبرياا  عدداا  تتطلب ل هي بل ،الدائم التعطيل تتضمن ل واجلمعة
 :التايل النحو على َتصهم ألسباب
 :الكفاية على فرض فهي اجلماعة لصالة ِبلنسبة -1
ث ة  »: قال  النب أن روى قد عنه هللا رضي الدرداء ابأ فإن للناس، إظهارها جيب كفاية فرض اجلماعة صالة إن م ا ِمْن ث ال 

ة  ِإلَّ ق ْد اْست ْحو ذ  ع ل ْيِهْم الشَّْيط ان   ْئب   خ ذ  ع ل ْيك  ِِبجلْ م اع ِة ف ِإَّنَّ ا ي ْ  ،ِف ق  ْري ة  و ل  ب ْدو  ل  ت  ق ام  ِفيِهْم الصَّال   «اْلق اِصي ة  ِمن  اْلغ ن ِم الذِ 
 مع اجلماعة صالة عن أتخر قد املسلمني بعض فإن كفاية فرض هيو . اجلماعة صالة عن يوه ،حسن إبسناد داود أبو رواه

 ل ق دْ  بِي ِدهِ  ن  ْفِسي و الَِّذي» ق ال    اّللَِّ  ر س ول   أ نَّ  ه ر ي  ر ة   أ يب  ع ن   البخاري أخرج ،ابحلرق هلم هتديده بعد الرسول فرتكهم  الرسول
ةِ  آم ر   مث َّ  ف  ي ْحط ب   حب ط ب   آم ر   أ نْ  ت  َه  مْ   ب  ي وت  ه مْ  ع ل ْيِهمْ  ف أ ح رِ ق   رِج ال   ِإىل   أ خ اِلف   مث َّ  النَّاس   ف  ي  ؤ مَّ  ر ج الا  آم ر   مث َّ  هل  ا ف  ي  ؤ ذَّن   ِِبلصَّال 

د   أ نَّه   أ ح د ه مْ  ي  ْعل م   ل وْ  بِي ِدهِ  ن  ْفِسي و الَِّذي ين اا ع ْرق جيِ  ت  نْيِ  ِمْرم ات  نْيِ  أ وْ اا مسِ  ن    كل على عني فرض كانت ولو «اْلِعش اء   ل ش ِهد   ح س 
: قال احلويرث بن مالك حلديث ومأموم إمام اثنان اجلماعة قلوأ... العشاء صالة لذكرها اجلماعة عن وهي ،تركهم ملا مسلم

قْ ف ال   ان  أ ر دْ  ف  ل مَّا يل  و ص اِحب   أ ان    النَِّبَّ  أ ت  ْيت  » ة   ح ض ر تْ  ِإذ ا ل ن ا ق ال   ِعْنِدهِ  ِمنْ  اإْلِ ا و ْلي  ؤ مَّك م ا أ ِقيم ا مث َّ  ف أ ذِ ان   الصَّال   ،«أ ْكب  ر ك م 
ك ان  »:  هللا رسول أن البخاري حلديث املطرية، أو الباردة كالليلة نص فيه شرعي عذرب إال اجلماعة تسقط الو  .مسلم أخرجه

م ر  م ؤ   ل ِة اْلب اِرد ِة أ ْو اْلم ِطري ِة ِف السَّف   ذِ انا يْ  اِل ِف اللَّي ْ  .«رِ ي  ؤ ذِ ن  مث َّ ي  ق ول  ع ل ى ِإْثرِِه أ ل  ص لُّوا ِف الر ِح 

 :ومنها كثرية ذلك على واألدلة بعذر إل تسقط ل عني فرض فهي اجلمعة صالة وأما -2
 قرينة بدليل للوجوب اآلية هذه يف واألمر ﴾اْلب  ْيع   و ذ ر وا اّللَِّ  ِذْكرِ  ِإىل   ف اْسع ْوا اجْل م ع ةِ  ي  ْومِ  نْ مِ  ِللصَّال ةِ  ن وِدي ِإذ ا﴿: تعاىل قوله

 عن موسى، أيب عن شهاب، بن طارق عن الصحيحني على املستدرك يف احلاكم وأخرج. اجلازم الطلب على فدل املباح عن النهي
، أ ِو اْمر أ ة ، أ ْو ص ِبٌّ، أ ْو م رِيض  اجْل م ع ة  ح قٌّ و  » :قال ، النب ْل وك   وقال ،«اِجب  ع ل ى ك لِ  م ْسِلم  ِف َج  اع ة  ِإلَّ أ ْرب  ع ة : ع ْبد  َم 

: قال  النب أن عنهما هللا رضي عباس ابن عن روي امل اخلائف على بجت وال ."الشيخني شرط على صحيح حديث": احلاكم
ع  النِ د  » ة  ل ه  إلَّ ِمْن ع ْذر  م ْن مسِ  ْبه  ف ال  ص ال   يف البيهقي أخرجه «ض  ر  م   وْ أ   ف  وْ خ   :ال  ق   ؟ر  ذْ ع  الْ  ام  و   هللاِ  ول  س  ر   ي   :واال  ق   ،اء  ف  ل ْم جيِ 

 ائهابستثن نص يرد مل ممن عداهم وما... يستثنيه شرعي نص فيه ورد من إال مسلم كل على واجبة فاجلمعة وهكذا. الكربى السنن
 يدخل وال شرعي نص فيه ورد ما هو الشرعي فالعذر. عليها يقاس وال الشرعية األعذار هي وهذه. عليه عني فرض اجلمعة فإن
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 وقد املسلمني، من عدد يف تكون أن اجلمعة لصالة ويشرتط... القياس فيها يتأتى حىت معلل نص فيها يرد مل ألنه العبادات، القياس  
 مجاعة عليه يطلق عدد فأي معني عدد يشرتط وال. عدد يف تكون أن بد فال اجلمعة، لصالة عدد من بد ال أنه على الصحابة أمجع

اجْل م ع ة  ح قٌّ و اِجب  ع ل ى  »: السابق طارق حبديث اثبت مجاعة كوهنا ألن مجاعة، يعترب دام ما اجلمعة صالة به صحت عددا   واعترب
 أنه غري. اجلمعة يف معني عدد على يدل االعتبار منزلة له حديث يرد ومل الصحابة، إبمجاع اثبت ددالع وألن «ك لِ  م ْسِلم  ِف َج  اع ة  

 ثالثة من بد ل وعليه. مجاعة مع عددا   يسمى ال االثنني ألن فوق فما بثالثة إال ذلك يتأتى وال والعدد، اجلماعة من بد ال كان ملا
 انعقد وقد العدد، وجود لعدم مجعة تسمى وال تصح مل ذلك عن نقصوا إنف اجلمعة صالة تصح حىت اجلمعة عليهم جتب َمن

 .اجلمعة لصالة عدد من بد ال أنه على اإلمجاع

 والباقي حيضر فال شرعاا  معذور هو الذي إن بل اجلماعة، أو اجلمعة صالة تتعطل ل اخلالفة دولة ف فإنه وهكذا
 تدابري من أخذت مهما منه التحرز ميكن وال ابلعدوى لإلصابة معرضون ميعاجل أن الظن على يغلب قد أبنه القول أما .حيضرون

 ولو ،متحقق األرجح على وهذا ،ثالثة وللجمعة اثنان للجماعة العدد أقل أن وخباصة ضعيف احتمال فإنه... واحتياطات
 حمققا   العدد كان فإن أمانة،و  دقة بكل األمر ضبط جبفي هنا ومن ،فحسب منطقته يف به فيؤخذ االحتمال هذا وجود افرتضنا

 مع به قامي وإمنا الفرض ترك يعين ال فاالحرتاز واالحتياطات، التدابري كافة تخذت بل ،واجلماعة اجلمعة صالة تعطل فال الظن بغلبة
 .العدوى ملنع والتدابري حتياطاتاال أخذ

 بيناه كما الظن غلبة من التحقق ف وسعال بذل دون املساجد الدولة أقفلت فإذا املسألة، ف الراجح احلكم هو هذا
 .واجلماعة اجلمعة صالة لتعطيل كبرياا  إمثاا  آمثة فتكون واجلماعات للجمعة املساجد يراتدوا أن من الناس منعت مث ومن أعاله،

 فإذا بذراع، ذراعا  و  بشرب شربا   املستعمرين الكفار خطوات يتبعون املسلمني بالد ف احلكام أن حقاا  املؤمل ملن فإنه اخلتام وف
 املسلمني بالد يف احلكام له صفق سواء غري على كان ولو حال   اقرتحوا وإذا تبعوهم، معينا داء معاجلتهم يف الدول تلك اضطربت

 قفتتو  العامة احلياة لتكاد حىت ومجودا   ركودا   والعباد البالد على )كوروان( الوابء هذا يضفي أن مؤمل ألمر إنه! وشفاء صحة وعدوه
 الثامنة السنة الشام يف الروم مع ضروسا   حراب   ختوض وهي ابلطاعون فابتليت الكثري، الشيء مثله عليها مر قد املسلمني بالد أن مع

 حىت لشاما من متدوا، اجلمرة اآلن ويسمَّى "الشقفة" ببالء للهجرة السادس القرن صفتمن يف األمة ابتليت كذلكو  ...للهجرة عشرة
 ابتلي وكذلك ...(البكترياي من )نوع العنقودية اتاملكور  جراثيم بعدوى اجللد إصابة عن الناجتة القروح من يعد آلنا وهو املغرب،

 تغلق مل احلاالت هذه مجيع ويف دمشق، يف األعظم الطاعون يسمى مبا ( ه749) للهجرة الثامن القرن منتصف يف املسلمون
 وعمارة ابجلهاد أعماهلم األصحاء زاولوي ،املرضى لعز ي   كان بل بيوهتم، يف لناسا حيبس ومل واجلماعة، اجلمعة وتوقف املساجد

 العناية يف اتبعوه الذي الصحي العالج عن فضال   هذا املرض، هذا شر يقيهم أن هللا ويدعون يصلون للمساجد نويذهبو ... األرض
ل   ِإلَّ  احلْ ق ِ  ب  ْعد   ف م اذ ا﴿ احلق هو هذا... ابملرضى  .﴾الضَّال 
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