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 یمیابـراه موحد مجاهـد

 

 چکیده

فرا گرفته و بشریت را با  این نگارش در باب نقش سد الذرایع جهت کاهش و جلوگیری از مرض کرونا است که همه عالم را
ر اگ پیشرفت های بی سابقه اش درعرصه های مختلف چون علوم و صنعت، عولمه و تکنالوژی، اتم و انترنت، بیچاره ساخته و

بشر را در هم کوبیده بود امروز کرونا  (Ebola)( و ایبوالMersمیرس) (،Sars، سارس)(Aids)دیروز امراض مهلکی چون ایدز
(Corona) .توان و طاقت را از آنها گرفته و زندگی شان را فلج ساخته است 

Covid19  و به  را برهم زده تد، سفر و سیاحتو سکرونا است زندگی بشر را تعطیل نموده، همه داد که نوع جدیدی از ویروس

تجارت صدمه جبران ناپذیر وارد کرده است، حتی بر عبادات پیروان مختلف ادیان اثر منفی گذاشته کلیساها و مساجد را مسدود 
نموده و بر مناسک حج لطمه وارد کرده و نمازجماعت که برای مسلمانان از مهمترین عبادات است کمرنگ ساخته است، این 

از طرف مجامع و سازمان های بین المللی صحی )طاعون( تعریف شده و بنابر خطر و سرعت انتشار آن و در پی داشتن  مرض
مرگ و میر، به فاجعه جهانی مبدل شده که در تاریخ بشریت سابقه نداشته و سازمان صحی جهان، کرونا را بیماری همه گیر 

حدی جدی و فراگیر است که بسا از کشورهای دنیا با وجود همه امکانات  به خوانده است، خطر کرونا (Pandemic) جهانی یا

بهداشتی و داشتن بهترین نظام های صحی کشورهای خود را قرنطین کرده و از تردد شهروندان خود در شهرها به گونه جدی 
اد و پیامدهای احتمالی این فاجعه ابعجلوگیری کرده اند، با توجه به وضعیت فوق العاده حساس ناشی از انتشار کرونا و با درک 

تعامل  الزم است تا با این پدیده به عنوان یک معضل جهانی و همه گیر در روشنایی حقایق علمی، احکام و ارزش های اسالمی
و  صورت گیرد ، تا هنگام نوشتن این سطور تلفات ناشی ازین مرض مهلک بنابر آمارهای اعالن شده توسط دانشگاه جانز هاپکینز

که  هزار نفر بالغ شده است ۷۷۶ملیون و ۱۲۷هزار رسیده و مبتالیان به این مرض  ۷۹۶به )دو ملیون و  نهادهای صحی کشورها
 (.۱۶/۱/۱۴۰۰امریکا در رده اول و ایران در رده آخر قرار دارد )دانشگاه جانز هاپکینز به این ترتیب

فکری، بر اسالم طعن وارد کرده که گویا اسالم برای وقایه و  جنگبرخی دین ستیزها با راه اندازی با شیوع مرض کرونا، 
معالجه همچو امراض هیچ طرح و برنامه نداشته و مسلمانان منتظر هستند تا کدام کشورغربی، طرحی برای وقایه و دوایی برای 

نقش سد الذرایع را به عنوان  بحثمعالجه این مرض مهلک روی دست گرفته و مسلمانان مفت خوار از آن استفاده نمایند، ما درین 

یکی از ادله شرعی در جلوگیری از امراض ساری بخصوص کرونا مورد مطالعه قرار داده تا از یک جهت نقش و جایگاه دین 
اسالم را در کاهش و وقایه امراض دانسته و از جهت دیگر پاسخی باشد برای یاوه سرایانی که علیه اسالم و آموزه های دینی مان 

 ند.تازمی 
مهمترین نتایجی که درین بحث به آن دست خواهیم یافت ، تطبیقات سدالذرایع است که در شرایط حاد کنونی قرنطینه میتوان به منع 
رفت و آمد و تردد از یک شهر به شهر دیگر اشاره کرد ، با آنکه اقامه نماز پنج وقت و جمعه به نصوص صحیح ثابت بوده و 

ص برخوردار است اما در صورتی که تجمع نمازگزاران در مساجد، موجب انتشار و شیوع این خا برای مسلمانان از اهمیت

مرض شود بستن مساجد به گونه یی موقت را سدا للذریعه و در روشنایی نصوص میتوان روی دست گرفت، البته این کار زمانی 
 برای تداوم آن وجود نداشته باشد. هیچ راهیه وممکن است که همه ابزار و وسایل جهت ادای عبادات در مساجد ممکن نبود

 

 .کرونا روسیو ، موزده مسابقه ، نهیقرنط ،' الفرا سد ، یسار یماریب: یدیکل یها واژه

 

 مقدمه

بنابر داشتن اصول ثابت و قواعد راسخ ، اسالم در هر زمان و مکانی صالحیت تطبیق را دارد و این امر نسبت به 
بدون شک هدف اسالم تحقق مصالح بشر، جلب مصالح و دفع مفاسد است زیرا هیچ  ست،هر زمانی ثابت و آشکار ا

م ۱۹۹۵اصلی از اصول فقهی دین نیست مگر اینکه منافع را در پی داشته و اضرار را دفع می نماید) أعالم الموقعین،
دگان در معاش و بن ( طوری که ابن القیم رحمه هللا می گوید:" اساس و مبنای شریعت بر حکمت و مصالح۱/۱۹۵

معاد بناء یافته و هر اصلی که حکمت و مصالح را تضمین نکرده و مفاسد را دفع نکند هیچگاه با شریعت ربط و 
 پیوند ندارد )مصدر سابق( .

می برد این است که متاسفانه برخی افراد مسلمان نما بر ضد ارزش های دینی قلم  مشکل بزرگی که امت از آن رنج
بان درازی می نمایند به خصوص در مسائل مستجد و مستحدثی که به وقوع می پیوندد و تصور می و زفرسایی کرده 

کنند که اسالم درین باب حرفی برای گفتن نداشته، سفسطه سرایی نموده و در پی اضالل و گمراهی مردم هستند 
ی جا زده و در شبکه های مفتهمچنان برخی اشخاص غیر متخصص که از دین هیچ آگاهی ندارند خود را به عنوان 

اجتماعی فتوی می دهند و به عوض اینکه خدمتی به دین نموده در واقع دین را تخریب می نمایند، بناء بر ما الزم 
است تا مستجدات امور را به اصولی که مستندی در قرآن و سنت دارند راجع ساخته و احکام آن را در نص صریح و 

درک کرده و یا به نظائر آن قیاس نمائیم، خواستم به اندازه توان و سهم خویش در  عنییا هم داللت لفظ و یا عموم م
مطالبی را به بحث گرفته و مسئولیت  روشنایی قرآن و سنت و دلیل شرعی سدالذرائع پیرامون فاجعه فراگیر کرونا

 خود را در قبال جامعه و مردمم انجام دهم.
 

 سواالت تحقیق
  رد؟سد الذرائع چه معنی دا- .1
 وسایل و اسباب سد و جلوگیری از ضرر وباها چیست؟   .2
 قیودات اعتبار سدالذرایع هنگام مبارزه با وباها چیست؟  .3
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هدف از بحث درین نگارش توضیح قاعده سدالذرایع که مهمترین مصداق در 

قرنطین و منع تردد به شهرهای مصیبت زده به مرض کرونا، بستن اماکن 
نظافت فردی و خانوادگی است، که با در ی، مزدحم و رعایت آداب شهر

نظر گرفتن این موارد خود و جامعه را میتوانیم از شر این مرض مهلک 

 وقایه نموده و حیات شان را نجات دهیم.
 

 اهمیت تحقیق

اهمیت موضوع از آنجا نشأت می کند که مرض کرونا، همه دنیا را 
عبادت را معطل ت وفراگرفته، زندگی مردم را بر هم زده، تجارت، سیاح

قرار داده و آرامش را از هم نوعان مان ربوده است، لذا ایجاب بحث همه 
جانبه را می نماید که چگونه بتوانیم با این فاجعه مقابله نموده حیات خود و 

 انسان ها را با رعایت سفارش های دینی و طبی نجات دهیم.
 

 روش تحقیق

جمع آوری اطالعات رجوع در درین تحقیق از روش نظری استفاده شده و 
به کتاب خانه نمودم، به مراجع ومنابع اصولی، قواعد دفع مشقت و رفع 

ضرر اعتماد نموده و از سایت های انترنتی بی بهره نبودم و در غنامندی 
 این مقال، تحقیق میدانی را نمیتوان نادیده انگاشت.

 
  پیشینه تحقیق

ف ویروس های ناشناخته بودند ، کش دانشمندان تا اواسط قرن بیستم به دنبال
م یک تن از دانشمندان دانشگاه شیکاگو افراد مبتال به ۱۹۶۵در سال 

 )E229سرماخوردگی را مورد آزمایش قرار داد، و ویروس جدیدی به نام )

را کشف کرد و متوجه شدند که این ویروس شبیه ویروسی است که در دهه 
ده بود، ویروس کرونای ف شدر مرغ های مبتال به برونشیت کش ۱۹۳۰

م کشف شد، اصطالح ویروس کرونا در ۱۹۶۷( در سالoc43دیگری بنام )
 oc43م براساس بررسی این ویروس انتخاب شد زیرا ویروس )۱۹۶۸سال

در ماه فبروری در سال (Covid19) (دارای سطح تاجدار بود ، اما ویروس

ط جهان نقامیالدی در شهر ووهان چین ظهور کرده و به سایر  ۲۰۲۰

انتشار یافت و تمام بشریت را در معرض خطر قرار داد که محققان و 
 دانشمندان درین مورد به صدها مطالب و مقاالت علمی نگاشته اند.

مفهوم سدالذرائع: سد الذرائع از دو کلمه ترکیب یافته است که یکی آن سد و 
بند کردن و نی معانی زیاد دارد از جمله سد به مع دیگر آن ذرائع است ، سد

حایل شدن )المعجم الوسیط ماده سد ، المحکم و المحیط األعظم حرف سین( 

و  سبب برای چیزی، سریع به معانی وسیله ، و ذرائع جمع ذریعه در لغت
تیز، عضو ممتد از طرف آرنج به طرف انگشت وسطی و به معنی طاقت 

جم لمعو ا 927و قاموس المحیط / 5/37وقوت آمده است)لسان العرب 

 الوسیط ماده ذریعه.( 

محققان اسالمی در تعریف اصطالحی سدالذرائع تعاریف متعددی ارائه 
کردند که از جمله میتوان ذکر کرد که : "سد الذرایع قطع وسائل فساد بخاطر 

(. برای 149و تقریب الوصول / 448دفع آن است".) شرح تنقیح الفصول/ 

اما در همه تعاریفی که  دیمعدم اطاله بحث به یک تعریف اکتفاء کر

دانشمندان ذکر کرده اند تصریح شده که هر گاه ذرائع مفضی به مفسده شود 
منع آن مطلوب بوده گر چه در ظاهر مصلحتی نهفته باشد و مختص به 
ذرائع حرام است اما ذرائعی که موجب مصلحت باشد فتح آن واجب است که 

بیان شده است، إبن القیم  صیلتحت عنوان فتح الذرائع در کتب اصول به تف
رحمه هللا می گوید: شریعت اسالمی سد الذرائع را بخاطر محرمات وضع 

کرده ولی حیله ها راه و وسائل برای محرمات است ، سد الذرائع با تحریم 
الحیل پیوند داشته و محرمات را به دو بخش ، مفاسد و ذرائعی که موصل به 

را مطلوبة اإلعدام میداند ، همچنان  نوعفساد باشد تقسیم نموده و هر دو 

قربات را به مصالح و ذرائعی که موصل به مصالح است تقسیم نموده و هر 
إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان"  دو نوع مذکور مطلوبة اإلمتثال می باشد.)

( بخصوص سد الذرائع و تحریم الحیل 3/135(،إعالم الموقعین )1/370)
 ( دیده شود.(3/159)

قرافی می گوید: طوریکه سد و منع کردن ذرائع الزمی است، فتح آن  امما
نیز واجب، مندوب، مکروه و مباح می باشد، ذریعه در حقیقت وسیله است، 

طوریکه وسیله یی محرم، حرام است همان طور وسیله یی واجب، واجب 
که می باشد مانند سعی به نماز جمعه و حج، فتح الذرائع را تعریف می نماید 

"أخذ و عمل به ذرائع در صورتی که نتیجه مصلحت باشد، زیرا مصلحت 
 (33صفحه/ 2مطلوب است".) الفروق جلد 

 

 در مجموع ذرائع را میتوان به چهار بخش تقسیم کرد.انواع ذرائع: 
ذریعه که اساساً جهت مفسده وضع شده و پیامد و نتیجه آن فساد است  الف:

اب شدن عقل می گردد، یا زنا که به خر مانند نوشیدن شراب که منجر به

اختالط انساب و از بین بردن خانواده ها منجر می شود، یا قذف که به مفسده 

 تهمت به دیگران می انجامد.
ذریعه که وضعاً مباح بوده ولی از آن بخاطر مفسده ها استفاده می  ب:

بخاطر که شود،مانند ازدواج با مطلقه ثالثه جهت حالله کردن، یا عقد بیعی 

 سود و ربا صورت گیرد.
ذریعه که وضعاً برای امور مباح بوده و قصد استفاده برای مفاسد در آن  ج:

وجود ندارد ولی منجر به مفسده می شود و مفسده آن از مصلحتش بیشتر 
 است مانند، آرایش کردن زنی که شوهرش مرده است.

به مفسده می  نجرولی م ذریعه که وضعاً برای امور مباح گذاشته شده د:

شود، اغلباً مصلحت آن از مفسده اش بیشتر می باشد،مانند نگاه و تماشای 
می  زنی که قصد خطبه و خواستگاری وی را داشته باشد، ابن قیم رحمه هللا

گوید: نوع اول و چهارم ذرائع مورد بحث و محل نزاع نیست ، زیرا 
ست ، برای حرمت ه اشریعت نوع اول را ممنوع و نوع چهارم را مباح کرد

نوع دوم و سوم ابن قیم رحمه هللا نود ونو دلیل و شاهد از امثله شرعی اقامه 
کرده است که ما بخاطر دوری از اطاله بحث از آن صرف نظر کرده و فقط 
روی نقش سدالذرائع در جلوگیری از امراض ساری بخصوص کرونا 

 تمرکز می نمائیم.

 

 دیدگاه طبی در باب ویروس کرونا

روس کرونا خانواده بزرگی از ویروس های است که موجب امراض در وی
که نوعی از ویروس های کرونا است و  19انسان و حیوان می شود و کوید

میالدی در شهر ووهان چین ظهور کرده و  ۲۰۲۰در ماه فبروری در سال 

به سایر نقاط جهان انتشار یافت، عالئمی چون تب، خستگی، سرفه های 
رفتگی و آبریزش بینی، گلودرد، سر درد ودر بعضی ها ، گخشک، درد

در پی داشته و دستگاه تنفسی را صدمه می رساند، البته  تهوع و اسهاالت را

در باب خطر این مرض، شیوه های انتقال و راه های جلوگیری از آن توسط 
موسسات صحی ملی و بین المللی توضیحات الزم داده شده است که بحث 

 ول مقاله شده و از موضوع اصلی ما را باز میدارد.ب طروی آن موج
 

 دیدگاه شرعی در باب ویروس کرونا

ادله واضح نقلی از قرآن وسنت و براهین عقلی به ما می رساند  
که همه چیز در جهان هستی، مخلوق هللا متعال است و همه چیز مطابق به 

یرد و ی گقضاء و قدر و بر اساس مشیت و قوانین تکوینی او صورت م
برای تصادف در عالم هستی جایی وجود ندارد، کرونا لشکری از لشکریان 

الهی است که بشر نافرمان وعاصی را بر اساس کرده های ناپسند، به قدر 
عصیان و گناهش مجازات می فرماید، اگر دقت کنیم کشورهایی که در ظلم 

 قرار گرفتههی و تجاوز باالی مستضعفین ید طوال دارند بیشتر مورد خشم ال

اما کسانی که مظلوم و مستضعف هستند درین مرض کمتر مورد ابتالء و 
آزمون هستند که نمونه آن را در کشور فقیر و ملت مظلوم خویش مشاهده 

کشور ما را مانند  می کنیم، با نبود امکانات مادی و بهداشتی اگر هللا متعال
اجساد و مردگان  دفندیگران در آزمون خطرناک قرار میداد شاید برای 

 کسی نمی بود که ازین بابت مشکور هللا متعال هستیم.
به عنوان مسلمان الزم است پدیده کرونا را با توجه به اصل مسلم "توافق تام 
میان حقایق علمی و نصوص شرعی" مورد مطالعه قرار داده و در روشنایی 

کسانی م، ظوابط شرعی وعلمی برخورد نمائیم، طوری که مشاهده می کنی
که مصاب به مرض کرونا هستند در قرنطینه قرار گرفته و همه از او 

دوری جسته و فرار می نمایند، زن و فرزند از او فاصله گرفته و حتی 
هنگام مرگ کوشش می کنند که از جنازه اش دوری جویند که بدون شک 

آن این وضعیت ما را به یاد هول و وحشت قیامت می اندازد به گونه که قر

از آن حالت حکایت نموده است"یوم یفر المرء من أخیه و أمه و أبیه و  کریم
( یعنی: روزی که فرار کند 36-34عبس: آیات  صاحبته و بنیه")سوره

 شخص از برادرش، از مادر و پدرش و از همسر و فرزندانش.
 

 وسایل دفع ضرر مرض کرونا 

ده و جامعه را نوااینکه چگونه میتوانیم ازمرض مهلک کرونا، خود، خا

حفاظت و وقایه نموده و مصاب شده گان به این مرض را کاهش دهیم ، 
ناگزیر هستیم مطابق رهنمودهای طبی و شرعی عمل نمائیم، بحث های طبی 
که در واقع در بسا موارد از سفارشات شرعی متأثر است ازطرق مختلف 

سایل دفع و وو ما درین بحث در سدد بیان طرق  برای مردم رسانیده شده
  مرض کرونا هستیم که تحت عناوین ذیل مورد مداقه قرار میگیرد.

برای اینکه بیماری از شخص بیمار به منع مخالطت جهت وقایه از سرایت: -
اشخاص سالم سرایت و انتقال نکند نصوص زیادی وارد شده است که به 

 پیامبر صلی هللا علیه وسلم فرمود:نمونه های آن می پردازیم، 
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: از ابی هریره رضی هللا عنه روایت است که پیامبر علیه السالم فرمود: الف

( ۵۷۷۱"الیوردن ممرض علی مصح" )صحیح البخاری، کتاب الطب /
یعنی: مریض بر صحیح وارد نشود، این حدیث همان حجر صحی یا قرنطین 
را به ما میرساند که از سفارش های طبی در باب وقایه توصیه می گردد، 

کنار اینکه انتقال مرض از یک شخص به شخص دیگر باعث  در زیرا
انتشار بیشتر آن شده از جانب دیگر یک نوع حقد، کینه و عداوت میان افراد 

شایع می شود که گویا ورود فالن شخص موجب بیماری و مرگ فالن گردید 
و برای دفع این ذهنیت، ابوهریره رضی هللا عنه از پیامبر صلی هللا علیه 

وایت می کند که "ال عدوی وال طیره فی االسالم " سرایت بیماری و م روسل

بدشگونی در اسالم نیست، از لحاظ عقیده باید شخص باورمند به این باشد که 
هیچ امری بدون خواست پروردگار به وقوع نمی پیوندد و از لحاظ صحی 

باید حجر صحی را رعایت نماید، شریعت اسالمی قبل از غرب از باب 
ذرائع جلو سرایت و انتشار امراض را گرفته و سفارش های صحی را دالس

 برای بشریت پیشکش کرده است .
ب: در روایت اسامه بن زید از پیامبر صلی هللا علیه وسلم آمده است "إن هذا 
الطاعون رجز و بقیه عذاب عذب به قوم فإذا وقع بأرض و أنتم بها فال 

رض و لستم بها فال تدخلوها)صحیح بأ تخرجوا منها فرارا منه و إذا وقع
( یعنی: این طاعون رجز و عذابی است که اقوام گذشته به آن ۲۲۴۸الجامع 

عذاب شدند وقتی در زمینی واقع شد و شما آنجا بودید به نیت فرار خارج 
 نشوید و اگر نبودید در آن داخل نشوید.

 عنه هللاج: در روایتی از مکحول آمده است که عمر بن الخطاب رضی  
مجرم را حبس کرد و فرمود تا که از وی توبه ندیدیم رهایش نمی کنیم و او 
را تبعید نکرد تا اینکه موجب اذیت دیگران نشود )الجامع الحکام 

( این روایات مشعر است برینکه آنچه موجب ضرر به دیگران ۶/۱۵۳القرآن
 می شود باید سدا للذریعه دفع گردد.

" کان فی وفد ثقیف رجل  : در روایت عمرو بن شرید از پدرش آمده استد
مجذوم فأرسل إلیه النبی صلی هللا علیه وسلم إنا قد بایعناک فارجع")صحیح 

ثقیف مردی مجذوم  ( در میان هیأت۴۲۵۶مسلم کتاب السالم باب المجذوم/
 برگرد.بود رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمود: ما با تو بیعت کردیم 

 رعایت فاصله از مصاب شده گان به امراض ساری:  -

ابی هریره رضی هللا عنه از پیامبر صلی هللا علیه وسلم روایت میکند یک: 
که فرمود: "فر من المجذوم کما تفر من األسد" )صحیح البخاری کتاب الطب 

( یعنی از مجذوم طوری فرار کنید که از شیر فرار می ۵۷۰۷باب الجذام 
 .کنید

زهری روایت می کند که عمربن الخطاب رضی هللا عنه دو: معمراز امام 
برای معیقب گفت:" إجلس منی قید رمح" و کان به ذاک الداء )الجذام(" به 
روایت طبری چنانچه در )شرح صحیح البخاری إلبن بطال کتاب الطب باب 

یعنی به  اما اسناد آن را منقطع میداند( 10/159و فتح الباری  9/14المجذوم

فاصله یک نیزه ازمن دور بنشین و او مرض جذام داشت. همه این أدله گواه 

برین است که افراد مصاب به امراض تحت حجر صحی قرار گرفته و 
 فاصله را در مصاحبت با آنها باید رعایت نمائیم.

به سیاحت و سفر،  منع رفت و آمد به اماکن وبا زده: رفت و آمد انسان ها-
حصیل ، تجارت و زیارت و حل مشکالت روزمره از نیازهای تعلیم و ت

اولیه زندگی است اما در صورتی که مکانی را وبا وطاعون فرا گرفت و 

زندگی مردم را خطر تهدید کرد در چنین حالتی از لحاظ دینی و طبی بر 
 تردد شهروندان قیودات وضع شده و آنها تحت قرنطین قرار میگیرند.

ن ربیعه روایت می کند هنگامیکه عمر بن الخطاب به عبدهللا بن عامر ب
طرف شام در حرکت شد و به منطقه بنام )سرغ( رسید برایش خبر رسید که 

در سرزمین شام وباء شایع شده است، عبدالرحمن بن عوف از پیامبر صلی 
هللا علیه وسلم روایت کرد که ایشان فرمود:" إذا سمعتم به بأرض فال تقدموا 

وقع بأرض و أنتم بها فال تخرجوا فرارا منه" )یعنی:وقتی شنیدید  علیه و إذا

که در سرزمینی طاعون واقع شده آنجا داخل نشوید و هرگاه در آنجا بودید 
عمر بن الخطاب با شنیدن این خبر از  به نیت فرار از آنجا خارج نشوید(

منطقه سرغ برگشت.)صحیح البخاری ، کتاب الحیل، باب ما یکره من 
( بدون شک که برگشت عمر بن ۱۷۲۶حتیال فی الفرارمن الطاعون صاال

 الخطاب ازین منطقه و ناتمام گذاشتن سفرش سدا للذریعه بود.
منع برخی اعمال و تجمعات در مناطق وبا زده: انسان موجود اجتماعی -

وآمد با همنوعانش بستگی دارد اما  است و زندگی شان با داد و ستد و رفت

و ضرر، سرایت امراض ساری به دیگران ازین حق بنابر در حاالت خطر 
مصالح راجحه و سدا للذریعه محروم میگردد و شریعت اسالمی برای حاکم 

این صالحیت را داده است تا بخاطر دفع ضرر عامه برخی حقوق افراد 
جامعه را موقتا سلب نماید مثل بستن اماکن مزدحم چون سالون های 

رها و...، همه این تصرفات بخاطر جلوگیری از عروسی، ورزشگاه ها، بازا

شیوع مرض و دفع ضرر عام است که شریعت اسالمی سدا للذریعه آنرا 
 (374تجویز کرده است.)الریسونی ، نظریه المقاصد عند االم الشاطبی ص

ترک نماز جماعت ، جمعه و بستن مساجد: نماز در زندگی مسلمانها از  -
ادای آن با جماعت از سفارش ها و دساتیر  جایگاه ویژه برخوردار است و

نبوی است که پاداش آن را هللا متعال در سرای آخرت مضاعف محاسبه می 
فرماید، مساجد در جوامع اسالمی به عنوان کانون تربیت و عبادت، جایگاه 

خاص دارد که میتوان از آنجا مسلمانان را در عرصه های دینی، اجتماعی، 
ادی رهنمایی نمود ، اما در شرایط خاص کرونایی فرهنگی، سیاسی و اقتص

و یا طاعون که جامعه را تهدید نماید و خوف انتشار و سرایت آن به سایر 
مسلمانان باشد، شریعت اسالمی سدا للذریعه حکم به تعطیل و بسته نمودن 
موقت آن می نماید طوری که عمال در جوامع اسالمی بر اساس این 

ماعت تعطیل گردیده است ویا حداقل در صورت مصلحت، مساجد بسته و ج
برپایی عبادت در مساجد و حتی حرم مکی و مدنی فاصله را در نظر گرفته 

 اند.
بر اساس قواعد )التکلیف بقدر المستطاع( و) الضرورات تبیح المحظورات( 

و )المشقه تجلب التیسسیر( که هر سه مبتنی بر اصل سد الذرائع است میتوان 
د از جمله عبادات تطبیق نمود ، طوری که پیامبر صلی هللا علیه در بسا موار

 وسلم اصحاب اعذار را از حضور در مساجد رخصت دانسته است.

 النداء سمع من" قال ملسو هيلع هللا ىلصروى ابن عباس رضي هللا عنه أن رسول هللا  -۱

له صالة فال یجب فلم " )ابن بطال شرح صحیح البخاری کتاب عذر من إال ّ 
ی: کسی که صدای اذان را می شنود اما اجابت نمی کند ( یعن412الطب ص 

نمازش صحیح نیست جز اینکه عذر داشته باشد، وقتی اعذار شخصی قابل 
پذیرش است پس عذری که موجب اضرار به دیگران شود به طریق اولی 
قابل پذیرش بوده و میتوانند سدا للذریعه از حضور در مساجد اجتناب نمایند 

 مصاب به مرض وی شوند.تا مبادا دیگران 

 بحضرة صالة ال:قال أنه ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة رضي هللا عنها عن النبي  -۲

ن") ابن حبان، صحیح ابن حبان باب فضل األخبثا یدافعه وهو وال الطعام
( یعنی: هنگام غذا ، بول و غایط نمازنیست و این ۲۱۰۹الجماعه رقم

و خضوعش بخاطری است که نمازگزار را مشغول ساخته و مانع خشوع 
می گردد وقتی در چنین حالت نمازش نمی شود پس در حالتی که یک 

شخص مصاب به مرض مهلک و ساری بوده، موجب تشویش و نگرانی 
مصاب شدن دیگران گردد به طریق اولی نمازش نمی شود پس بهتر است تا 

 در چنین حالت در مسجد نیاید.
: "ما یتخلف عنها إال قال ابن مسعود رضي هللا عنه عن صالة الجماعة -۳

منافق أو معذور" ابن مسعود رضی هللا متخلف از جماعت را منافق و یا 

معذور قلمداد می کند به این معنی که تخلف معذور از جماعت توجیه پذیر 
است ، پس عذر شخصی که به امراض ساری مبتال است نسبت به هر کسی 

 دیگر قابل پذیرش می باشد.
حرج را هفت چیز می داند ، عموم البلوى، سفر،  امام سیوطی دواعی رفع

( و بدون ۱/۷۷مرض، اکراه، جهل و نقص.)السیوطی ، األشباه و النظائر
شک مرضی که همه جامعه را فراگرفته و باعث انتقال مرض به دیگران 
شود موجب رفع حرج گردیده و شریعت در بسا امور شخص را معذور می 

 شمارد.
عنه "أنه مر بامرأة مجذومة تطوف بالبیت فقال  روى عن عمر رضي هللا-۴

لها: یا أمة هللا، اقعدى فى بیتك وال تؤذي الناس" )ابن بطال شرح صحیح 
( یعنی: پیامبر صلی هللا علیه وسلم بر زن ۴۱۲البخاری کتاب الطب ص 

مجزومی گذشت که طواف بیت هللا میکرد، برایش گفت: ای کنیزک هللا، در 
 ردم را اذیت مکن.خانه ات بنشین و م

کاهش خروج از خانه: خروج از خانه بنابر نیازمندی های اولیه زندگی، 

تأمین معیشت، حفظ روابط اجتماعی نیاز مبرم و حیاتی هر شخص تلقی 
و طبی می شود که این خروج را  میگردد اما گاهی وقت بنابر عوامل امنیتی

ران از گشت و گزار به حد اقل آن کاهش داده و برای حفظ جان خود و دیگ
 بی مورد اجتناب کرد.

عن عقبة بن عامر قال: قلت یا رسول هللا ما النجاة ؟ "قال أمسك علیك لسانك 

ولیسعك بیتك و ابك علی خطیئتك" )الترمذی، سنن الترمذی ابواب الزهد 
حدیث صحیح( یعنی: از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم پرسیدم  ۲۴۰۶رقم

رمود: زبانت را نگهداشته و به خانه ات مالزمت که راه نجات چیست ؟ف
داشته باش و بر خطاهایت گریه کن، ازین حدیث بر می آید که در زمان فتنه 

ها مومن جهت حفاظت جان و ایمانش باید در خانه اش مانده و زبان خود را 
نگهداشته و بر خطاهای خود اشک بریزد، وقتی در فتنه ها عزلت گزینی 

وقت طاعون و وباء به طریق اولی باید عزلت گزینی  الزم است پس در

 نموده و خانه نشین باشد.
 دوری جستن از مصافحه: بنابر نصوصی که وارد است مصافحه واحوال 
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پرسی مستحب است طوری که در حدیث شریف آمده است عن قتادة قال: 

یه قلت ألنس رضي هللا عنه: "أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى هللا عل
( یعنی: ۵۹۰۸وسلم؟ قال نعم")البخاری ، صحیح البخاری باب المصافحه رقم

آیا در میان اصحاب پیامبر صلی هللا علیه وسلم مصافحه بود؟ گفت: بلی، 

ازین حدیث بر می آید که مصافحه و احوال پرسی در میان مسلمانان به 
یث عنوان یک اخالق اجتماعی جایگاه خاص داشته است طوری که این حد

شواهد زیادی دارد اما در شرایط بد امراض ساری و کرونایی باید از 
مصافحه و دست دادن سدا للذریعه امتناع ورزید تا مبادا موجب انتشار و 

 گسترش مرض شود.

در روایت عمرو بن شرید از پدرش آمده است " کان فی وفد ثقیف رجل 
بایعناک فارجع" )صحیح مجذوم فأرسل إلیه النبی صلی هللا علیه وسلم إنا قد 

ثقیف مردی مجذوم  ( در میان هیأت۴۲۵۶مسلم کتاب السالم باب المجذوم/
بود رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمود: ما با تو بیعت کردیم برگرد، 

الصحه و رعایت حال مردم از دست  پیامبر صلی هللا علیه وسلم بخاطر حفظ
ذریعه امتناع ورزیده و تنها به دادن و بیعت با دست با شخص مذکور سدا لل

 بیعت قولی اکتفاء نمود.

 قیود اعتبار سدالذرائع در دفع امراض ساری
رخصتی ها در شریعت اسالمی بخاطر مصالح و رعایت حالت  

مردم در نظر گرفته شده است که الزم است به آن توجه داشته و هنگام نیاز 
که کرونا همه کشورهای از آن استفاده صورت گیرد ، در شرایط بد کنونی 

جهان را درنوردیده و حیات بشری را به مخاطره مواجه ساخته است الزم 
است از رخصتی های شرعی سدا للذریعه استفاده نمود البته احکامی که قبال 

 بیان شد مقید به قیودی است که ذیال توضیح می گردد.

 ذریعه مفضی به مشقت خارج از توان
گردد باید خارج از توان بوده و در انجام آن مشقتی که موجب تخفیف می

مفسده دینی و یا دنیوی متصور باشد در چنین حالت همچو مشقت از جانب 
شریعت رفع می گردد، زیرا هللا متعال از امت اسالمی سختی ها را بر 

طرف ساخته و مشقت ها را منتفی می سازد، هر گاه ثابت شود که مرض 
ال می یابد شامل مشقت خارج از توان بوده و ساری بوده و به دیگران انتق

از جانب شرع و حکومت، این شخص باید سفارش های طبی و دینی را 

درین باب، سدا للذریعه رعایت نموده از حضور در اماکن تجمع، اجتناب 
ورزیده و از سفر به جاهایی که مصاب به این مرض نیستند به نیت فرار 

نمازهای جمعه و جماعت حاضر نشود امتناع نماید، این شخص اگر در 
 گنهگار پنداشته نمی شود.

وجوب سعی برای فتح ذرائع بدیل: اصل این است که در حاالت عادی 
فعالیت های عبادی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به شکل نارمل در جامعه 
اقامه شود اما در شرایط اضطرار، محدودیت های که بخاطر جلوگیری و 

ساری وضع شده ایجاب می کند راه های بدیل عرضه  وقایه از امراض
 خدمات را در پیش گیرند تا که زندگی کال معطل قرار نگیرد مثال:

همه کسانی که مصاب به امراض ساری هستند باید در محدودیت قرار -
گرفته و قرنطین شوند اما باید در رسیدگی به آنها و ارائه خدمات تساهل 

ت شان از مرگ باشند این اشخاص باید در صورت نگرفته و در فکر نجا

بیمارستان های تخصصی زیر مراقبت های ویژه نگهداری شده و برای 
 صحت یابی شان از هیچگونه تالش دریغ نورزند.

 فعال نگهداشتن خدمات صحی با رعایت تمام معیارهای صحی و وقایوی.-
د، الزم است هر گاه مساجد و یا اماکن عمومی به گونه مطلق بسته نمی شو -

همه روزه اماکن مذکور تعقیم شده، با اینکه پیوستگی صف در نماز خیلی 
مهم است اما سدا للذریعه باید میان نمازگزاران فاصله ایجاد گردد، در 
شریعت اسالمی طوری که مفاسد را سدا للذریعه می بندیم الزم است فتحا 

یتم الواجب اال به فهو للذریعه مصالح را ایجاد نمائیم بنابر قاعده )ما ال
 (.۳۴۰)ابن عاشور محمد الطاهر، مقاصد الشریعة  واجب(

مسجد، نماز جماعت و نماز جمعه در اسالم از جایگاه خاصی برخوردار 
است ، بخاطر مصالح جامعه و مردم وقتی اماکن مقدس موقتا مسدود میگردد 

و اماکن  پس باید به طریق اولی سایر اماکن، چون هوتل ها، ورزشگاه ها
عمومی مسدود گردد، با اینکه انسداد دوامدار اماکن اقتصادی و مراکز تأمین 
نیازهای اولیه زندگی ممکن نیست، دولت مکلفیت دارد تا راه های بدیل و 

مناسب تأمین احتیاجات را از طریق ارائه خدمات روی دست بگیرد تا 
 زندگی مردم تعطیل نشود.

 
 نتیجه گیری

م وبای کرونا ما را به یاد هول و وحشت قیامت می اندازد اگرعمیق بیندیشی
کس به خود مشغول شده و از دیگران فرار می کند، طوری که  که هر

امروز اگر شوهر به مرض مصاب شود، همسر از همسر،فرزند از پدر و 

مادر و برادر از برادر فرار می نمایند، از مراقبت و خبرگیری او اجتناب 

ازه اش حاضر نمی شوند، اگر این قیامت صغری در ورزیده حتی به جن

پس الزم است ازین وضعیت برای قیامت کبری عبرت گرفته و  دنیای ماست
توشه یی برای آن آماده کنیم چون هیچگاه این دو با هم قابل مقایسه نیستند، 
پناه بردن به هللا متعال در حاالت سختی به خصوص در حاالت کرونایی از 

عبادات و پرداختن صدقات برای مستمندان سبب رفع طریق طاعات، 
مصایب و بالها شده، توبه و انابت به سوی ذات اقدس الهی موجب رحم و 

 نجات ما از آفات و بلیات می گردد.
الزم است تمام مصابین به امراض ساری از جمله کرونا در بیمارستان های 

د که مخصوص نگهداری و معالجه شوند، در صورتی که مشخص شو

مرض ساری بوده و ضرر آن برای دیگران حتمی است الزم است تردد و 
رفت و آمد از یکجا به جای دیگر قطع شده، اماکن عمومی مسدود گردد، تا 

باز گذاشتن مساجد واجب است و بخاطر اقامه نمازهای جماعت و  حد ممکن
جمعه جهت جلوگیری از سرایت امراض، فاصله در صفوف را رعایت شده 

اگرضرر تجمع بیشتر باشد موقتا مساجد تعطیل گردد، هر گاه مصالح  و
شوند و تحقیق مصالح ممکن باشد بر ما الزم است تا آنرا  ومفاسد با هم جمع

انجام دهیم امتثاال به امر هللا متعال که میفرماید: )فاتقوا هللا ما استطعتم(، در 

ه را امتثال بورزیم صورت تعذر بر انجام بعضی از تکالیف، الزم است آنچ
که برای ما میسور است و بدون شک که هللا متعال گناه آنچه را که نمیتوانیم 

انجام دهیم از ما ساقط مینماید، هر مسلمان باید بداند که انتقال به حکم 
استثنایی بدون دلیل و عذر شرعی موجب مخالفت حکم شرعی پنداشته شده و 

به حکم استثنایی مقید به ظوابط شرعی  تساهل درین باب مذموم است، انتقال
 است که باید آن را مد نظر گرفت.

در شرایط سخت و قرنطینه بر دولت و ملت واجب است تا از همه وسایل 

دست داشته جهت رفاه و آسایش مردم استفاده نموده و در زمینه ارائه 
خدمات سعی بلیغ به خرچ دهند، رفت و آمد به مناطق وبا زده را ممنوع 

نموده اما کسانی که برای رسانیدن خدمات صحی و شهری وظیفه دارند با 
رعایت همه تدابیر صحی ازین حکم مستثنی هستند، مبارزه با این مرض 

وجیبه شرعی و انسانی همه ماست، نه تنها دولت ها بلکه همه مردم در 
جوامع بشری مکلفیت دارند تا در برابر آن به گونه جدی به گونه های 

ف در امر مقابله با آن سهیم و همگام باشند، در شرایط سخت کرونایی مختل

که دسترسی به نیازها محدود می باشد، الزم پنداشته می شود تا تاجران و 
کسبه کاران مواد اولیه و مورد نیاز مردم را با مفاد کمتر در اختیار مردم 

 قرار داده و انصاف را رعایت نمایندږ
 

 سفارش ها

یرامون مرض کرونا و راه های جلوگیری آن از لحاظ شرعی الزم است پ-
 مباحث مفصل راه اندازی شود.

ایجاب می کند در سطوح بین المللی نشست های برگزار شده و پیرامون -
 امراض ساری از لحاظ علمی و طبی بحث های همه جانبه صورت گیرد.

ه نوازل مقرر الزم است تا در دانشگاه ها مناهج دراسی اصولی متعلق به فق-
شده و در صورت وقوع زلزله، طوفان و سیالب، طرق سد و جلوگیری از 

 آفات و بالهای ناشی از آن را به بررسی بگیرند.
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