" حكم قنوت أئمة المساجد ألجل نازلة كورونا "
عدد من الناس عن شأن قنوت أئمة المساجد لنازلة وباء الكورونا.
يسأل ٌ
هل هو مشروعٌ أو مستحب أو ليس ذلك؟
وطم في ٍ
كثير من األمصار واألعصار؟
وهل ُي ُ
عم ّ
قاس وباء فيروس كورونا على الطاعون الذي ّ
أن القنوت للوباء هو قول الجمهور
هذه المسألة مما اختلف الفقهاء فيها ،وقد ذكر اإلمام النووي ّ
كخوف ،أو ٍ
ٍ
قحط،
فقال":الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور ،أنه إن نزلت بالمسلمين نازلة

أو ٍ
وباء ،أو جراد ،أو نحو ذلك ،قنتوا في جميعها  -أي الصلوات المكتوبة  -وإال فال".

احتجوا:
ويمكن تلخيص قول جمهور العلماء بمشروعية قنوت النوازل لرفع الوباء؛ حيث
َّ
بدعاء رسول هللا ﷺ لرفع الوباء عن المدينة حين كانت وبيئة.
تلم ببالد المسلمين.
كل ما هو من النوازل التي ُّ
وّ
أن قنوت النوازل مشروعٌ في ّ
وقفت على القول بمشروعية القنوت لدى السادة الحنفية والشافعية.
وقد ُ
قال الطحطحاوي على شرح مراقي الفالح في الفقه الحنفي:
"وفي األشباه يقنت للطاعون ألنه من أشد النوازل بل ذكر أنه يصلي له ركعتان فرادى وينوي
ركعتا رفع الطاعون والطاعون مصيبة وإن كان سببا للشهادة كمالقاة العدو ومحاربة الكفار فإنه
قد ثبت سؤال العافية منها مع أنها ينشأ عنها الشهادة قال صلى هللا عليه وسلم" :ال تتمنوا لقاء
العدو واسألوا هللا العافية".
ض ِه ِفي ه َذا اْلُق ُن ِ
وقال الرملي في نهاية المحتاج في الفقه الشافعي ":ويؤ َخ ُذ ِم ْنه اسِتحباب َتع ُّر ِ
وت
َ ُْ
َ
ُ ْ َْ ُ َ
ظ ِ
ِ
ازلَ ِة ،وسواء ِفيها اْل َخو ِ
بِ ُّ ِ ِ ِ
ط
اه ٌر َواْلَق ْح ُ
ين َك َما ُه َو َ
ف م ْن َن ْح ِو َع ُد ٍّو َوَل ْو ُم ْسِلم َ
ْ ُ
الد َعاء ل َرْف ِع تْل َك النَّ ِ َ َ َ ٌ َ
ِ
َّ
ِ
يل إَل ْي ِه
َواْل َج َرُاد َوَن ْح ُو َها َكاْل َوَباء َو َك َذا الط ُ
اعو ُن َك َما َيم ُ

َخ ًذا ِم ْن «أَنَّه َّ -
َك َالم َّ
َّللا
الزْرَك ِش ّي أ ْ
ُ
صلى َّ ُ
َ
ُ

ِ
عَلي ِه وسلَّم  -دعا بِصرِف ِه عن أ ِ ِ ِ
َّللا تَعاَلى  -تَبعا لِبع ِ
ِ
ِ
ض ِه ْم ،
َ ْ ََ َ َ َ َ ْ َْ ْ
ًَ َْ
َهل اْل َمد َينة» َ ،وبِه أَْفتَى اْل َوال ُد َ -رح َم ُه َّ ُ َ
َشار لِرِّد َقو ِل ْاألَ ْذرِع ِي اْلمتَّجه ِع ْن ِدي اْلم ْنع لِوُق ِ ِ ِ
الَ :ال
َ ّ ُ َُ
وعه في َزَم ِن ُع َم َر َوَل ْم َي ْق ُنتُوا َل ُه َح ْي ُث َق َ
َوأ َ َ َ ْ
َ ُ ُ
ريب أَنَّه ِمن النَّو ِازِل اْل ِع َ ِ ِ ِ
يه ِمن مو ِت َغ ِال ِب اْلمسلِ ِمين وتَع ُّ
ط ِل َكِث ٍ
ير ِم ْن َم َعا ِي ِش ِه ْمَ ،و َش َه َاد ُة
ُْ َ َ َ
ظامِ ل َما ف ْ َ ْ
َْ َ ُ ْ َ

ازلَ ِة اْل َع ُد ِو وِإ ْن َحصلَ ْت َّ
ازلَةًَ ،ك َما أَنَّا َن ْق ُن ُت ِع ْن َد َن ِ
ات بِ ِه َال تَ ْم َن ُع َك ْوَن ُه َن ِ
الش َه َادةُ ِل َم ْن ُقِت َل ِم ْن ُه،
َم ْن َم َ
َ
ّ َ
ف َال يْل َزم ِم ْنه عدم اْلوُقوِع وعلَى َتسلِ ِ
السَل ِ
طَل ِب
يم ِه َف ُي ْح َت َم ُل أ ََّن ُه ْم تَ َرُكوهُ إيثَ ًا
ار لِ َ
َو َع َد ُم َنْقلِ ِه َع ْن َّ
ََ
ْ
َ ُ ُ ََ ُ ُ
َّ ِ
ِ
ِ ِ ِ ُّ
اء لِ َم ْن َن َزَل ِب ِه ْم".
الش َه َادة ،ثُ َّم َق َ
الَ :ب ْل ُي َس ُّن ل َم ْن َل ْم َي ْنز ْل به ْم الد َع ُ

شيء من االختالف
أما السادة المالكية فلم أقف على القول بمشروعية ذلك في كتبهم ،بل فيها
ٌ
ّ
في تكييف التعامل مع هذه المسألة.
لهذا ذكر الشهاب النفراوي في الفواكه الدواني في الفقه المالكي  " :ولِ َذِلك وَقع ِاال ِ
اب ِفي
ْ
ضط َر ُ
َ َ َ َ
َّ
از ُّ ِ
ِ
ال اْل َب ْد ُر اْلَق َرِاف ُّيَ :ش ْي ُخ َش ْي ِخ َب ْع ِ
َج َو ِ
ِي َوَق ْد َكثُ َر
ُج ُهور ُّ
الد َعاء ِب َرْف ِع الط ُ
ض ُش ُيوخ َنا ْاأل ْ
اعو ِنَ .ق َ
ِي ،لَم أ َِقف لِْلمالِ ِكي ِ
َّ
ال َع ْن ُه وأَْفتَى ُعَلماء َعص ِِره بِأَنَّ ُه َش َه َادةٌ و َّ
َّة
ُّ
الش َه َادةُ َال ُي ْسأ ُ
الس َؤ ُ
َ ُ ْ
َل َرْف ُع َها إال اْل َب ْكر َّ ْ ْ َ
َ
َ
ص ص ِري ٍح ِف ِ
يه".
َعلَى َن ّ ٍ َ
وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير في الفقه المالكي؛ وقد تحدث عن قنوت النوازل
فقال":وَال يْفعل ِفي س ِائ ِر َّ ِ ِ
اج ِة إَل ْي ِه
الصَل َوات ع ْن َد اْل َح َ
َ ُ َُ
َ
الص َالةُ بِ ِه".
ط ُل َّ
َوَق َع َال تَْب ُ

َك َغ َال ٍء أَو وب ٍ
اء ِخ َال ًفا ِل َم ْن َذ َه َب لِ َذِل َك َل ِك ْن َل ْو
ْ ََ

خاصة لدفع الوباء فقد جاء في حاشية الدسوقي على
و
َّ
استحب بعض المالكية أن تكون صالة ّ
الطاعو ِن ِألَنَّه عُق ِ
اء أَو َّ
ِ
ِ
َج ِل ِّ
الزَن ا
لزل َزلَ ِة َّ
الص َال ِة لِ َّ ْ
الشرح الكبيرِ " :م ْث ُل َّ
ُ
وبةٌ م ْن أ ْ
ُ ُ َ
الص َالةُ ل َد ْف ِع اْل َوَب ْ
ِ ِ
صلُّو َن لِ َذِل َك
َوإِ ْن َك َ
ان َش َه َاد ًة ل َغ ْي ِره ْم َك َما أََف َادهُ اْل َب ْد ُر َوُي َ
ض ُه ْم َع ْن اللَّ ْخ ِم ِي أَنَّ ُه ُي ْستَ َح ُّب َرْك َعتَ ِ
ان
أَ ْكثَ َر َذ َك َر َب ْع ُ
ّ
ِ
ام َوِإ َّال َو َج َب ْت".
َي ْج َم ْع ُه َما ْاإل َم ُ

صلُّو َن َرْك َعتَْي ِن
أَْف َذا ًذا أ َْو َج َم َ
اع ًة َو َه ْل ُي َ
ومح ُّل اسِت ْح َب ِ
الص َال ِة لِ َما ُذ ِك َر َما
اب َّ
َََ ْ

أ َْو
َل ْم

أما السادة الحنابلة فقالوا :ال ُيشرع القنوت لمجيء الطاعون.
واحتجوا بوقوع الطاعون في عهد عمر بن الخطاب ولم يفعله.
وقالوا :الطاعون شهادة فال ُيسأل رفعه لحديث(:الشهداء خمسة) ومنهم(:المبطون).
ِ
وقد جاء في شرح منتهى اإلرادات في الفقه الحنبليَّ " :
ين َن ِ
َيِ :ش َّد ٌة
(إال ْ
إن تَْن ِزَل بِاْل ُم ْسِلم َ
ازلَةٌ) أ ْ
ِمن َّ ِ ِ
ِ
اص ًة) اْلُق ُن ُ ِ
ِ
َيِْ :
يما َع َدا اْل ُج ُم َع َة) ِم ْن
(خ َّ
َع َ
ظمِ َ
ْ
اإل َمامِ ْاأل ْ
الش َدائد ( َف ُي َس ُّن ِإل َمامِ اْل َوْقت) أ ْ
وت (ف َ
ِ
الدعاء ِفي اْلخ ْ ِ
الصَلو ِ
وت لِلنَّ ِ
ِ ُّ
ات لِ َرْف ِع ِتْل َك النَّ ِ
ازَل ِة
ازَل ِة َوأ َّ
َي :اْلُق ُن ُ
ُ
(وُي ْج َه ُر بِه) أ ْ
ط َبة َ
َّ َ
َما اْل ُج ُم َع ُة َف َي ْكفي َ ُ
(في) ص َال ٍة (جه ِري ٍ
َّة) َكاْل ِقراء ِة َقال ِفي اْلُفروِع ويتَو َّجهَ ،ال ي ْق ُن ُت لِرْف ِع اْلوب ِ
ِ
اء ِفي ْاألَ ْظ َه ِرِ ،ألَنَّ ُه َل ْم
ُ ََ َ ُ
ََ
َ
َْ
َ
ََ َ
َ
َخ َي ِ
َل َرْف ُع ُه".
وت ِفي َ
اسَ ،وَال ِفي َغ ْي ِِره َوِألَنَّ ُه َش َه َادةٌ لِ ْْل ْ
َي ْث ُب ْت اْلُق ُن ُ
ط ُ
ارَ ،وَال ُي ْسأ ُ
اعو ِن َع َم َو َ
ويمكن القول أن الطاعون أخص من الوباء؛ فالوباء عام والطاعون أخص منه ولهذا فالطاعون
ُ
يج هذا على قولهم وتفريعه
ويمكن تخر ُ
ال يقنت له على قول الحنابلة بخالف غيره من األوبئة؛ ُ

على ٍ
قول ُيفهم مما قاله صاحب اإلقناع  " :فإن نزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون سن إلمام
الوقت خاصة واختار جماعة ونائبة ـ القنوت بما يناسب تلك النازلة في كل مكتوبة".
العالمة العنقري في حاشيته على الروض تعليًقا على قول صاحب الزاد وشرحه "( ويكره
وقد نقل ّ
قنوته في غير الوتر إال تنزل بالمسلمين نازلة ) من شدائد الدهر"

يقنت لرفع الوباء ،ألنه شبيه
قال :ظاهر كالم المصنف وغيره :أنه ُ
"قال في اإلنصاف :وقد ُي ُ
قدمه في الفروع".
بالنازلة ،وهو ظاهر ما ّ
أميل إليه:
كل حال؛ ّ
وعلى ّ
فإن الذي ُ
 . 1ال بأس بالقنوت في المساجد بعد الركعة األخيرة من الصلوات المكتوبة المفروضة؛ بأن يرفع
كثير من الناس في
عامة تضرر منها ٌ
هللا هذا الكرب عن عموم المسلمين؛ فلقد صارت نازل ًة ّ
أبدانهم وأرزاقهم وأنفسهم ومخاوفهم.

ويكثرون من األعمال
خاصة لهذا الوباء؛ بل يدعو الناس في بيوتهم ُفرادى ُ
. 2ال تُشرعُ صالةٌ ّ
الصالحة رجاء دفع البالء.
يمس المسلم من وقوعه
. 3ضرورة وفريضة اتخاذ األسباب العالجية و
ّ
كل ما ّ
الصحية للبعد عن ّ
في هذا البالء.
الغ ّمة.
األمة ،ويكشف عنها ُ
نسأل هللا أن يزيل هذه الكربة عن هذه ّ
ونعوذ باهلل األسقام واألورام واآلثام.
عنا الغالء والبالء والوباء ،والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن.
ونستغيثه أن يرفع ّ

قاله وكتبه
خباب بن مروان الحمد
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