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 چکیده
پیدایش و گسترش سریع بیماری کرونا و مقابله با زمینه و هدف: 

ویژه خودداری های بهداشتی، بهانتقال آن، مستلزم رعایت محدودیت

از حضور در اجتماع است. از سوی دیگر، وجوب حضور در نمازهای 

جماعت و مناسک جمعی از امور مورد اتفاق میان همه مذاهب اسالمی 

است. حال این سوال مطرح است که آیا شیوع گسترده و سریع بیماری 

های مختلف انتقال آن، می تواند عذر شرعی در کرونا با توجه به شیوه

 ترک عبادات و مناسک جمعی باشد؟

ای هپژوهش حاضر با تکیه بر توصیف و تحلیل گزارهها: مواد و روش

بررسی موضوع حاضر ای به نهفقه مذاهب اسالمی و روش کتابخا

 پرداخته است.

های واگیردار در طول تاریخ بشر وجود داشته و بیماریگیری: نتیجه

لزوم رعایت سالمت و بهداشت از امور مورد تأکید شریعت است. با این 

نظران های واگیردار در میان صاحبوصف، در باب پذیرش بیماری

یا خاص وجود دارند های عام اختالف وجود دارد. از نگاه شرعی رخصت

که مدار آنها بر رفع حرج و عسر است. بر این اساس، ثبوت رخصت 

شرعی برای شخص مبتال به کرونا ثابت است اما در خصوص پذیرش 

توان این بیماری را به احتمال ابتال به بیماری به عنوان رخصت، می

عنوان رخصت خاص پذیرفت و با قواعد فقهی همچون: لزوم رفع 

حرج، یا ازاله ضرر و نیز با تأکید بر لزوم حفظ جان به عنوان مشقت و 

های مسری را یکی از ضروریات از نگاه مقاصد شریعت، وجود بیماری

 تا زمان کشف دارو به عنوان رخصت خاص پذیرفت.

های مسری، مناسک دینی، کرونا، بیماری :هاکلیدواژه

 های شرعی. مقاصد شریعت.الزامات بهداشتی، رخصت

  
Abstract 

Background and Aim: The emergence and rapid 

spread of coronavirus disease and deal with the 

transfer of the provisions of health limitations, in 
particular to refrain from participation in society. 

On the other hand, the obligation to attend 
congregational prayers and collective rituals is a 

common occurrence among all Islamic religions. 

The question now is whether the widespread and 
rapid spread of coronary heart disease, given the 

different methods of transmission, can be a 

religious excuse for abandoning worship and 
collective rituals? 

Materials and Methods: The present study, 

based on the description and analysis of the 

propositions of Islamic jurisprudence and the 

library method, has studied the present subject. 

Conclusion: Infectious diseases have existed 
throughout human history and the need to 

maintain health and hygiene is one of the matters 

emphasized by the Shari'a. However, there is 
disagreement among experts about the acceptance 

of infectious diseases. From the religious point of 

view, there are general or special vacations whose 
focus is on relieving embarrassment and hardship. 

Accordingly, the proof of sharia leave is fixed for 

a person with coronary artery, but regarding the 
acceptance of the possibility of contracting the 

disease as leave, this disease can be accepted as a 

special leave and with jurisprudential rules such 
as: the need to relieve hardship or eliminate harm 

Also emphasizing the need to save lives as one of 

the necessities from the point of view of Sharia 
purposes, he accepted the existence of infectious 

diseases until the discovery of medicine as a 

special leave. 
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 مقدمه

متعدد و  ینظرهئو در کنئر اظهئر استمطرح  یو عمصم یکه امروزه در محئفل خصاص  یمسائل  از

 نیاست. ا 1کرونئ یمئریب صعیرا بر مردم وارد سئخته، ش یفراوان یو جسم یروح یگئه متنئقض، فشئرهئ

ا کصا  سسئر روسیو یمئریب نیا صعیمشئهده شد. ع ت ش یالدیم 9112بئر دوم در سئل  یبرا یمئریب

بئهت ش لیآن است که به دل ئنگریبئر دوم است و ب یبرا یمئریب نیا صعیشا ئنگریاسات که عدد دو ب 99

جصد و یمئریب نیمقئب ه بئ ا یگذشااته برا جیهئ و نتئبئ مصج اول، امکئن اسااتدئده از گرار  یمئریب نیا

 یدر همه کشصرهئ بئًیتقرمئه  هدر کمتر از س یمئریب نی(. ا181131، کد خبر: 92/4/22 ،یدارد )همشهر

 نیرفت وآمد و قصان تیو ممنصع نهیقرنط جئدیا ،یهراس همگئن جئدیاندک ساابا ا یو در مدت شاادهثبت

 .در رفت و آمد شد رانهیگسخت

 یو اجتمئع یفرد یزندگ یهئایبصدن، در فراز و نشاا یو کئربرد عیگسااتره وساا لیع م فقه به دل

 رین یاجتمئع یهئنهیزم گریدر د ،یو خئنصادگ یفرد یهئدارد و در کنئر حصزه یاژهیو گئهیمس مئنئن جئ

بر  هیکبئ ت وع صم  یئیجغراف ر یبئ پذ ،یاحکئم شرع ئنیب یداشاته است. فقهئ برا ینقش فعئل و مؤثر

امصر و مسئلل داشته و پس از مراجعه به  تیمئه حیدر درک  ح یهئ، ساعدانش گرید یآوردهئدسات

به  یترشیب نئنیرهگذر بئ اطم نیو ضصابط فقه اقدام کرده  تئ از ا نیمصاز قیمتخصاصائن هر ع م، به تطب

 ئ،یجغراف ،یمیش ،ی: پرشکصنچ یدر مبئحث مخت ف به ع صم رونیا. از ندیاقدام نمئ یاحکئم شارع ئنیب

 .اندو... مراجعه کرده ستینجصم، ز

 عتیطب نیکه بئ فطرت انسئن سئزگئر است و بر اسئس ا رین نیاست و د یاجتمئع یمصجصد انسائن

از اعمئل و منئسک آن  یاپئره ،یبشر ئزین نیبه ا ییپئسخگص یشده است؛ برا عیاز جئنا خداوند تشار

منئسک  گریهمچصن: نمئز جمئعت، نمئز جمعه، حج، و د یشاده است. عبئدات عیتشار یجمع  اصرتبه

 یجمئعت و حضصر در جمع به حد یبر نمئزهئ دیو تأک تیادا گردند. اهم یجمع  صرتبه دیبئ یشارع

 ثینمئز جمئعت در احئد ازحضصر  و عدم (118 در هنگئم جنگ نیر ترک آن جئیر نبصده )النسئء/ است

                                                           
 9112مخدف عبئرت بیمئری کرونئ ویروس  12-( نیر شهرت یئفته است. کصیدCovid-19) 91 -( است که  به کصیدCoronaاسم این بیمئری کرونئ ) ـ 1

(Corona Virus Disease -2019) بئشد.می 

 Sars-Cov-2ـ  2
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جمئعت شرکت  یکه در نمئزهئ یو اجئزه داده شده است بئ مس مئنئن  است شدهیمعرفندئق  یهئاز نشئنه

بر حضاااصر در نمئز  دیبرخصرد شاااصد. تأک ؛(1/141تئ، ؛ مسااا م، بی9/191، 1499)بخئری،  کنندینم

ترک نمئز جمئعت به  یبرا یجصاز رین یینئیهمچصن نئب عذرهئیی یاسااات که حت یااندازهبهجمائعت 

 ئدتی، عرحم  ههمچصن:  یبر امصر دیتأک گر،ید ی. از سص(1/419تئ، )مسا م، بی اسات ئمدهیشامئر ن

ئمل و تع یاسااالم بر بعد اجتمئع دیو تأک گئهیجئ ئنگریب یو...، همگ گریاحصال همد یجسااتجص مئران،یب

 و نیفرام نیکه عمل به ا شصدیمحئدث  یطیو اف، گئه شرا نیروزمره هساتند. بئ ا یدر زندگ یگروه

 یا. برردیگیدر تراحم قرار م عیو اهداف تشاار عتیاز مقئ ااد شاار گرید یبئ برخ هئآنبر انجئم  دیتأک

است  یاز امصر رین یو اجتمئع یبهداشت فرد تیو رعئ یبر بهداشت و سالمت دیاسالم تأک نیمثئل، در د

به  یگدیم رم به رسااا رین گران،یحقصق د تیرعئ لیافراد به دل یقرار گرفته اسااات و حت دیکه مصرد تأک

 .شده اند یبهداشت شخص

جمئعت  ئیجمعه  یاگر حضصر در نمئزهئ ،همچصن کرونئ یمسر  یهئیمئریببروز  طیدر شارا حئل

و در  صرت  شادهداده کی؛ تقدم و ا ائلت به کدام گردد یمئریسابا گساتر  ب ،یجمع یرفتئرهئ ئی

 یاز امصر و مساائل  ،یو الرامئت بهداشاات ینیمساائلل د نیتراحم ب ،شاصدیمداده  حیترج کیتراحم، کدام

 ئزیسبا شده است تئ ضرورت و ن ریکرونئ در چند مئه اخ یمئریب صعیدارد و ش یبه بررس ئزیاسات که ن

 .احسئس شصد شیاز پ شیامر ب نیبه ا

 ،یو مقئ اااد شااارع ینید یئ و غد ت عمصم مردم از مبئننکرو یمئریتصجاه باه نصظهصر بصدن ب بائ

ک از مردم، تر یو برخ آمدهشیپ یبئ مسئلل بهداشت نیاز نحصه تعئمل د ییهئبرداشتتعئرضائت و سصء 

از  یبدون آگئه رین گرید ینمصده و برخ نیو خروج از د ییتقصایبرا حمل بر  یعبئدات و منئسک جمع

 ینئش عتیو مقئ د شر یاز جهل به مبئن دگئهیکه هر دو د کنندیمرا محکصم  ینید یمبئن عت،یمقئ د شر

نگئه فقه  نییبه تب ،یفقه اسالم یبه منئبع ا   هیبئ تک ی؛ لذا ضارورت دارد در قئلا نصشته ع مشاصدیم

ته پرداخ یو مسئلل بهداشت ئتبئ الرام نید یرفتئرهئ و منئسک جمع نیدر خصصص نحصه جمع ب یاسالم

 .و تعئرض مصجصد را برطرف نمصد

 هامواد و روش

پژوهش حئضار بئ رو  تص ایدی  اااا تح ی ی به دنبئل رسیدن به پئسه شیصه رفع تراحم الرامئت 

هئی شرعی و عذرهئی معتبر از نگئه دین بهداشتی بئ منئسک جمعی است. بدین جهت بئ بررسی رخصت
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مقئ ااد شااریعت و قصاعد مرتبط، به تطبیق مبئنی مذکصر بئ بیمئری کرونئ اقدام کرده و تال   و نیر بیئن

 شده است تراحم مصجصد از طریق جمع ادله رفع گردد.

 هایافته

هئی پژوهش حئضار، بر اسائس پذیر  اظهئرات ع م پرشکی دربئره سرعت و سهصلت انتقئل یئفته

ه پذیر  عذرهئی شرعی و رخصت عدم حضصر در اجتمئع در بیمئری کرونئ، بر آن اسات که بئ تصجه ب

مسری  شیصع بیمئری تصانیمزمئن مشتقت و نیر بئ تأکید بر حدظ جئن به عنصان یکی از ضروریئت دین، 

 و مه ک را به عنصان رخصت برای محدود کردن حضصر در عبئدات جمعی در نظر گرفت.

 «تزاحم» یشناسـ مفهوم1

 ئی یدچئر تداخل مدهصم گریقئنصن، بئ همد ئیشاارع  یضااصابط و راهکئرهئ قیمصارد، تطب یاپئره در

است. در ا صل  شدهاراله ییهئصهیش یرفع تقئبل نصصص و قصاعد در هر ع م یو برا شصندیم یمصاداق

  صرتمصضاصع پرداخته شده است. در  نیمرجحئت به ا ئی حیدر بئب تعئرض و ترج ر،ین یفقه اساالم

 .وجصد دارد« تراحم»و « تعئرض» یتقئبل نصصص، دو حئلت ک 

 که به سبا یاراله کردن و آشکئر کردن است. به جسم یبه معنئ« عَرَضَ» شهیدر لغت از ر تعئرض

« معئرضه» ریو تقئبل دو ندر ن ی. به همئوردشصدیگدته م «ضیعر»بئشاد،  تیقئبل رؤ یبه خصب ،یبررگ

مُثبت  لیاز دال یکیکه  یاز حئلتعبئرتساات« تعئرض ادله(. »2/111، 1414منظصر، )ابن شااصدیگدته م

آن  یقئبل جمع نبئشاند. نظر راحج در فقه اسالم بئهمکه  یاگصنهبهآن بئشاد؛  ینئف گرید لیو دل یحکم

بئ طرق  یادله وجصد ندارد و اختالف ظئهر نیاساات که در  ااصرت  ااحت ادله و نصااصص، تعئرض ب

گئه از ن ینئش معتبرو ادله  حینصاصص  اح نیتعئرض در ب یو ادعئ بئشادیف قئبل جمع و رفع ممخت 

(. بر 9/121، 1413 ،ینی؛ جص9/83 تئ،یحرم، بو جهل به دالالت الدئظ و طرق جمع است )ابن یسطح

رفع تعئرض، قئبل جمع  یهئرو  نصصص وجصد نداشته و بئ نیب یقیراجح، تعئرض حق دگئهیاسائس د

 .بئشدیم

در  هکیو در تنگنئ قرار گرفتن است و هنگئم یفشردگ یبه معنئ« زَحَمَ» شاهیدر لغت از ر «تراحم»

تصه به س گررایشدت تجمع همد لیبدان معنئسات که مردم به دل« زحم القصمُ: »شاصدیگدته م یزبئن عرب

 یحکم شرع ئی لیدو دل (. تراحم در ا اصل فقه بدان معنئست که19/918، 1414منظصر، اند )ابنآورده
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 یگریاز دو حکم مصجا ترک د یکیدچئر تعئرض گردند و عمل به  گریعمل بئ همد ئیدر زمئن امتثئل 

 یاز نگئه شئرع مط صب بئشند؛ امئ امتثئل هر دو عمل به  صرت همرمئن برا ریو هر دو حکم ن شاصدیم

مل از دو حکم ع یکیبه  نهئاز آنهئ را ترک کرده و ت یکی دیبئ ریمک ف مقدور نبئشااد و مک ف نئگر کی

 (.828، 1834)مظدر،  دینمئ

 یخئص برا طیحدوث شرا لیبصده و به دل یبه ذکر است اختالف دو نص در حئل تراحم، مصقت الزم

هر دو  یو جمع یبر بهداشت فرد دیتأک ریو ن یمثئل، شرکت در منئسک جمع ی. برادیآیم شیمک دئن پ

خئص و مصقت  طیتراحم ندارند؛ امئ در شااارا گریبئ همد یمط صب شااائرع هساااتناد و در حائلت ک 

 لذا ست؛یعمل به هر دو همرمئن به  صرت مصقت مقدور ن ره،یو غ یعیطب یئیو بال یمسار یهئیمئریب

 حیرجت یاز آنهئ تئ بئزگشت به حئلت عئد یکیو  شصدیمراجعه م حیبه اسبئب و طرق ترج ح،یترج یبرا

  .شصد یداده م

در  یمئریانتقئل ب یدر حئل گستر  است و بئ سرعت بئال ئریکرونئ بئ شتئب بس یمئریب ،ئمیا نیا در

 روسیبصدن و دیکرده اسااات. بئ تصجه به جد ریرا درگ نیاکثر نقئط کره زم بئیکمتر از دو مئه تقر یزمئن

 یقطع  اااصرتهنصز به  یمئریب نیمقئب ه بئ آن و درمئن ا صهیو شااا روسیو نیا یا ااا  تیمئه د،یجد

 ئنیرا در م دیام یهئهئ، بئرقهدر رسئنه روسیو نیا یخبر کشف دارو یمشخص نشده و هر از چند گئه

ت که ع م اس ینکته ضرور نیبر ا دی. تأکشصدیم ایتکذ ریروشن سئخته؛ امئ به همئن سرعت ن ئنیمبتال

بط بئ کرونئ مرت یاحکئم فقه ئنیبه ب یاعالم شده از جئنا مراکر معتبر بهداشت یبر اسئس گرارشهئ ریفقه ن

اراله شصند که  یاز جئنا مراکر پرشک یدیجد یهئپردازد و اگر گرار  یمصضصعئت مشئبه م ریسائ ئی

احکئم  رییاحکئم در ع م فقه خرده گرفت؛ ب که تغ رییبه تغ دیرا نقض کناد، نبئ یکنصن یآوردهائدسااات

 هئنیدر نرد فق تخصص ر یو پذ یدر فقه اسالم ییراگدهنده انطعئف و واقعنشئن یمصارد نیدر چن یفقه

 .ستین یاست و نشئنه ترلرل احکئم فقه

به  نینگر  د ئنیآن دارد؛، لذا ب یئبیو ارز لیبر تح  میمسااتق ریمصضااصع، تأث کینگر  به  نحصه

ئرآمد ک ئریو رفع تراحم بس یعم  یضصابط و راهکئرهئ لیدر تح  یو ا صل بهداشت ینیانسئن، منئسک د

به  دتراحم نصصص، بئ استنئ ئیدر  صرت بروز تعئرض  شصدیسبا م عت،یمقئ د شر حیاست. فهم  ح

 ئنهیراخردگ ریمقئ د آنهئ را کشف نمصد و ضمن رفع ابهئم، مجئل تدس یو تأخر رتب م، تقدعبه اهداف شئر
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 ریبه  صرت ز تصانیمرتبط بئ حصزه پژوهش حئضر را م یمبئن نیتریسئخت. ا   از نصصص را فراهم

 :خال ه کرد

 انسئن یا سرشت اجتمئع1

  یبر عبئدات جمع نید دیا تأک9

 یمسر یهئیمئریب صعیدر زمئن ش یاجتمئع یتهئیمحدود تیا لروم رعئ8

 .شصد یمقدمئت فصق اشئره م یادامه به اختصئر به مبئن در

  انسان یـ سرشت اجتماع2

ف اختال شمندانیحکمئ و اند ئنیبشر دارد و م ئتیبه قدمت ح یخیدر بئب سرشت انسئن، تئر بحث

 و یشاانئسانساائن یهئدگئهیو د یانصاع مکئتا ف ساد شیدایبئب فراوان اسات که حئ ال آن پ نیدر ا

ذشته که از فالسده گ یو آثئر هستندبصدن انسئن  یقئلل به اجتمئع شمندانیاست. غئلا اند یشنئسجئمعه

 صانیح» ئی« الطبع بصدن یمدن»همچصن  یمائنده و وجصد عبئرات یهمچصن ارساااطص و افالطصن بر جائ

ر مس مئن، ابصنص  سصفئنیف ئنیانسئن دارند. در م یسرشت اجتمئع ر یداللت بر پذ یهمگ  «یئسایسا

، 1121 ،یاست )فئراب هتانسئن پرداخ یاست که به  سرشت مدن یکس نیها.ق.(، نخست882-911)یفئراب

ها.ق(  111)م.  یراز نیها. ق(، فخرالد 492 -821) نئیس یهمچصن ابصع  یبررگئن ی(.  پس از و119

اند. استنئد مط ا پرداخته نیا ئنیبه ب گرانیها.ق( و د 313 -289و عبدالرحمئن بن محمد بن خ دون )

و لروم رشد همه جئنبه انسئن در کنئر  ناساتدئه از تجربه گذشاتگئ ئمبران،یهمچصن: ارسائل پ یبه امصر

 یاساات زندگ یهیبصدن انساائن هسااتند. بد یاجتمئع ئنگریهسااتند که ب یو عق  ینق  لیاز دال گر،یهمد

را به همراه  نهیچصن ندرت، حساائدت، ک ییهئایآساا یروح ثیفراوان، از ح یئیدر کنئر مرا یاجتمئع

را به  یظئهر یهئایجنگ و کشتئر و انصاع آس ل،تچصن ق ییئمدهئیپ رین یظئهر ثیدارد؛ چنئنکه از ح

به  لیآن، همصاره تمئ یبهئیو امکئن اجتنئب از آساا یجمع یفراوان زندگ یئیمرا لیهمراه دارد؛ امئ به دل

-4/11، 1233 نئ،یسمند گردد )ابنبهره یعقل تجرب یئیحضصر در اجتمئع وجصد داشته تئ انسئن از مرا

 (.1/124، 1413 خ دون،ن؛ اب9/199، 1411 ،ی؛ راز11
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هئ در منئسبت ژهیو حضصر در جمع و به و یاجتمئع یانسئن، مست رم زندگ یسرشت اجتمئع ر یپذ

هئ و بئ خصاسته تصاندیم رداریواگ یهئیمئریب صعیامر در  صرت ش نیکه ا بئشدیمخت ف م یهئو مراسام

 .ردیانسئن در تراحم قرار گ یسرشت ا  

 اسالم نیدر د ییگرابر جمع دیـ تأک3

به حضاصر در جمع دستصر داده شده است. سدئر  به حضصر در جمع  یمتعدد ثیو احئد ئتیآ در

قرار گرفته است؛ چنئنکه در  دیبه  اصرت مط ق نبصده ب که همصاره سادئر  به حضاصر سئلم مصرد تأک

انسئن  یرشد و تعئل نهی( سادئر  شده است تئ زم112قرآن به مصائحبت بئ  ائدقئن و راساتئن )تصبه/

 ئمبریشااده اساات. چنئنکه از پ ینه ینینشاااز عرلت و گصشااه ،ییگرابر جمع دیگردد. در کنئر تأک همفرا

بئ  ئنطیچصن ش د؛یو عرلت اجتنئب کن ییو از تنهئ دیبئش نیبئ جمع هم نش»شده است:  تیاکرم)ص( روا

بئ  دیبئ ئبد،یب اوست دارد، رالحه بهشت ر. هر کس که دگرددیو از جمع دور م شصدیم نینشفرد تنهئ هم

 کیبئ  طئنیش»آمده است:  گرید ثی(. چنئنکه در حد4/411، 1821 ،یبئشد  )ترمذ نیجمئعت همنشا

 (.4/119، 1419 مه،یخر)ابن  ندیگریم یدور شتریب ئیو از جمع سه ندر  شصدیدو فرد همراه م ئیفرد و 

رار ق دیمصرد تأک شتریب ریب که خئص در هنگئم عبئدت ن یدر جمع نه تنهئ به  صرت عمصم حضاصر

. شصدیهمچصن نمئز جمعه، حج و عمره بئ اجتمئع و گردهم آمدن افراد محقق م یعبئدات تیگرفته و مئه

و  ندئق یهئکه ترک آن، از نشئنه گرددیآشکئرتر م ،یزمئن یحضاصر در عبئدات و منئسک جمع تیاهم

 یاشئره شد، ترک نمئز جمئعت حت شتری(. چنئنکه پ9/112 تئ،یم، بغد ت به شامئر آمده اسات )مسا 

 .شمرده نشده است ریجئ رین ئنینئیافراد کم تصان، همچصن نئب یبرا

بر حضااصر در اجتمئع و انجئم  دیتأک ریسااخن آنکه، همراساتئ بئ فطرت انساائن، در شارع ن حئ ال

ذکر است سدئر  به حضصر در اجتمئع  ئنیقرار گرفته است و شئ دیمصرد تأک یعبئدات به  صرت جمع

 هدواجا اعالم ش ریو گئه ن ریهجرت جئ ئیکه جئمعه نئسئلم بئشد، عرلت  یمط ق نبصده، ب که در مصارد

 .است

 یمسر یهایماریب وعیدر زمان ش یاجتماع یتهایمحدود تیـ لزوم رعا4

 طیشرا ریی. بئ تغکندیاسات که همراد و همراه بشر بصده و جسم و روح را مبتال م یاز امصر یمئریب

 یدر  صرت مسر د،یجد یارتبئط جمع لیکه بئ تصجه به وسئ ندیآیم دیپد یدیجد یهئیمئریب ،یزندگ
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را فرا  نیسراسر کره زم یو در مدت اندک ئفتهیانتقئل  گرینقطه به نقطه د کیبه سرعت از  ،یمئریبصدن ب

 .ردیگیم

 ،یئبیارز و قیسهصلت تحق یشده و برا یبندمیتقس هئیمئریمخت ف، ب یئرهئیبر اسئس مع یپرشک در

. شصندیم یبنددسته هئیمئریب رهیبصدن، منشأ، منبع و غ یمسر ر،یچصن: شدت، تأث ییبر اسائس فئکتصرهئ

ال به از شخص مبت آنو انتقئل  تیبر اسئس امکئن سرا یمئریب یبنددساته هئ،یبندمیاز انصاع تقسا یکی

د ( وجصرداریرواگی)غ یرمسری( و غرداری)واگ یمسر یمئریاسئس دو نصع ب نیاشخئص سئلم است و بر ا

 .دارد

از شاخص  یمئریکه امکئن انتقئل عئمل ب شاصدیاطالق م یهئیمئری(به برداری)واگ یمسار یهئیمئریب

مبتال  یمئریبه ب ریافراد سئلم ن ئیانتقئل، فرد  یهئنهیمبتال به فرد سئلم وجصد دارد و در  صرت وجصد زم

 ییهئیمئریتصان به بیم رند،یگیقرار م یمسااار یهئیمئریکه در رده ب ییهئیمئری. از جم ه بشاااصندیم

مخم ک،  ،یئرکیکنگص، تا زرد، زکئم، سارخچه، سرخک، طئعصن، طئعصن خ مهیچصن: آند صانرا، تا کر

در  شده و عیشئ رانیدر کشصر ا یخیدر مقئطع مخت ف تئر هئیمئریب نیرا نئم برد. هر کدام از ا رهیوبئ و غ

 (.982-981، 1822و دالصند،  ئنیر ئلحیشده است )م یفراوان ریمصجا مرگ و م رین یمصارد

و  یمئریرو  مقئب ه بئ ب نیتراز شاخص مبتال به افراد سئلم، سئده یمئریب تیکشاف امکئن سارا بئ

 رداریواگ و یعدصن یهئیمئریاز ب یریشگیبئ افراد سائلم است. پ مئریکنترل آن، محدود کردن ارتبئط فرد ب

گذشااته  انبدان تصجه شااده اساات. هر چند در دور رین رانیاساات که در طا بئسااتئن ا یاز مصضااصعئت

 رانیو ااف، در ا نیانتقئل آن در دساات بصده؛ بئ ا صهیو شاا یمئریب تیاز مئه یاطالعئت محدود و اندک

به محدود  «هنیقرنط» ئی«  بَرشنصم» صهی)پرمرگ(، بئ استدئده از ش ریگهمه یمئریب صعیبئستئن، در هنگئم ش

ادامه داشاات  یمئریمبتال تئ زمئن کشااف درمئن ب یساائز نهیساائختن فرد مبتال اقدام کرده و روند قرنط

به عنصان  ریدر عصر حئضر ن رین یبئستئن صهیشا نیا شاصدی(. چنئنکه مشائهده م11، 1821 ،یآبئد)نجم

 .رودیو نئشنئخته به کئر م یمسر یهئیمئریرو  مبئرزه  بئ ب نیتریا  

ر د ،یبر حضاصر در اجتمئع و شرکت در منئسک جمع نید دیانسائن و تأک یفطرت جمع ر یپذ بئ

است تئ چرخه انتقئل  یاجتمئع یتهئیمست رم محدود یو بهداشت جمع یکه حدظ سالمت فرد یطیشارا

 یتهئیمحدود یساااص و لروم برقرار کیبر حضاااصر در جمع از  دیمتصقف گردد تأک ئیاکناد و  یمائریب
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 طیشرا نیدر برخصرد بئ نحصه تقئبل بئ ا یرعشا یراهکئرهئ نیسابا تراحم ب گرید یساص زا یاجتمئع

 .شصدیخصصص پرداخته م نیرفع تراحم در ا یراهکئرهئ ی. در ادامه به بررسگرددیخئص م

  ـ طرق رفع تزاحم5

 :ستبهره ج یبئ الرامئت بهداشت ینیرفتئرهئ و منئسک د نیرفع تراحم ب یبرا تصانیم قیسه طر از

 عتیا مقئ د شر1

 یشرع یهئا رخصت9

 ا قصاعد فقه8

و ارتبئط آنهئ بئ مصضصع حئضر پرداخته  یشارع یهئو رخصات عتیمقئ اد شار ئنیادامه به ب در

 .شصدیم

 عتیـ مقاصد شر1ـ 5

شده است.  لیتشاک «عتیشار»و « مقئ اد»اسات و از دو واهه  یاضائف یبیترک عتیشار مقئ اد

؛ ابن 9/114تئ،  یب ،یصمیبئشد )ف یم« قَصَدَ»و اسم مکئن از فعل  یمیمصدر م« مقصد»جمع « مقئ د»

 فمخت  یبه کئر رفته اساات. معئن یمخت د یبه معئن یدر زبئن عرب شااهیر نی(. ا1/8149، 1414منظصر، 

؛ 9/114تئ،  یب ،یصمیبدان. )ف دنیرسااا یو تال  برا یریواهه عبائرتناد از: خصاساااتن و ط ا چ نیا

و قرب، ،استقئمت در کئرهئ و  یکیاز افراط در کئرهئ، نرد ری(، اعتدال و پره1/892، 1491 ،یروزآبئدیف

 (.1/14تئ،  یب ،یدی؛ فراه9/411تئ،  یب ،یدیشکستن و گذشتن از مصانع و ... )زب

آن قئبل جمع بصده و الزمه  یقیحق یبئ معنئ« قصاد»مئده  هیو ثئنص یمجئز یبه ذکر اسات معئن الزم

 .بئشد یشدن و گذشتن از مصانع م کینرد جهیاعتدال و در نت تیرعئ ،یریط ا چ

 یآب و خئستگئه مشخص م ریمس یاست که دارا یمکئن یبه معنئ« شَرَعَ»از مئده  «عتیشار» واهه

ده اطالق ش یاله نیو قصان نیو سپس بر د صانئتیواهه در ا ل به سرچشمه آب و آبشخصر ح نیبئشد. ا

 صاز بئب مشخ یاله نیبر قصان «عتیرش»رساد اطالق  ی(. به نظر م3/411، 1414اسات )ابن منظصر، 

دمد و  یساائلم را در جئمعه م یروح زندگ ،یاله نیبصده و بدان ساابا که قصان عتیبصدن ضااصابط شاار

بدان اطالق  دمد،یم ئتیشصد، در اجتمئع روح ح یم ئتیهمچصن آب که در کئلبد مصجصدات مصجا ح

 ئنیشصد که از جئنا خداوند ب یگدته م یو ضصابط نیدر ا طالح به مجمصعه قصان عتیشاده اسات. شر

 یذکر است برخ ئنی(. شئ12/811، 1411 ه،یمیکند )ابن ت یم نییو اعمئل انسائن را تب دیو عقئ دهیگرد
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؛ 12/812األمر دانسته اند )همئن،  یو اطئعت از رسصل و اول یاله نیرا اطئعت و الترام به فرام عتیشار

 (.112، 1418 ،یجرجئن

از ستعبئرت عتیتصان گدت: مقئ د شر یم عتیمقئ اد شر فیاقصال فقهئ در بئب تعر یجمع بند بئ

و  یصیا اااالح امصر دن نهیاراده کرده تئ زم عتیشااار یکه خداوند در اوامر و نصاه ییو حکمتهئ ئتیغئ

 ، تهمچصن حکمت، معنئ، ع یمیبئ مدئه ف،یتعر نیبئ ا عتیبندگئن را محقق سائزد. مقئ اد شر یاخرو

مخت ف ا صل  یدر حصزه هئ میمدئه نیخصاهد داشت که ا یکیمنئط، مص حت و ... ارتبئط نردمنئسا، 

 .بئشند یاجتهئد در امصر مستحدث م ژهیاستنبئط احکئم و به و یفقه از مبئن

و  «ئتیحئج» ،«ئتیضرور»مقئ د را به سه دسته:  ت،یو اولص تیبر اسئس اهم یاسالم دانشامندان

 دیاست که سالمت انسئن را تهد یاز امصر یمئریاند. بئ تصجه به آنکه بکرده یبند میتقسا «ئتینیتحسا»

آن بر  ریو تأث یدر فقه اسالم ئتیضرور یلذا به بررس د،یآیبه شمئر م ئتیو حدظ جئن از ضرور کندیم

 .شصدیپرداخته م رداریواگ یهئیمئرینئظر به ب یاحکئم فقه

 یو اجتمئع یفرد ئتیدر ح یو ضرور یاسئس یکه متضمن امصر یعبئرتند از مصائلح  ئتیضارور

ر هم ب یو نظم اجتمئع یفرد ئتیح نند،یبب ایآسااا ئیامصر مختل شاااصند و  نیکه اگر ا یبصده به گصنه ا

(.  ئحا 9/3، 1412 ،ی؛ شئطب9/991، 1413 ،یکند )راز یم دیجئمعه را بئ خطر تهد ئنیخصرده و ک

 19اإلسااراء،  81 -98سااصره األنعئم،  118 -111همچصن:  یئتیو آ یبئ اسااتقراء نصااصص قرآن ظرانن

( مصاائلح 1988 -8/1981، 1419؛ قطا، 1/198، 1414 ،یمرتبط، )زرکشاا ثیو ... و احئد ةالممتحن

 :نمصده اند یبند میتقس ریرا در امصر در امصر پنچگئنه و به  صرت ز یضرور

ــ حفد دالف  عبئدت را هدف  ریبصده و خداوند ن نیحدظ د عیهدف تشر نیتریو ا   نیترمهم :نیـ

بل آن از بندگئن قئ ریتنهئ اسالم بصده که غ یقیحق نینمصده است. از نگئه خداوند د یخ قت معرف یا ا 

 نیترمهم زا ریحدظ آن ن ن،ید تیو اهم تی(. بئ تصجه به محصر31و  12. )آل عمران/بئشاادینم ر یپذ

و  تیرفته و روح انسئن نیاز ب ریمقئ د ن گریو فسئد آن، د ئعیاست، چصن در  صرت ض عیمقئ اد تشر

همچصن  یو الرام احکئم عی(؛ لذا بئ تشاار44؛ الدرقئن/19)محمد/ رودیم نیساائلم در جئمعه از ب ئتیح

واجا نمصده است. در  مسا مئنرا بر  نیبصدن عبئدات و ... حدظ د یالرام به جمع ن،یجهئد، دعصت به د

جئمعه را  جیانسئن بر جئمعه حئکم شده و به تدر یهئیخصاه ئدهیز ،یقیحق نیقق د صرت اهمئل در تح
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 ئتیضاارورت از ضاارور نیرا نخساات نیفقهئ حدظ د نروی(. از ا21خصاهند کشاائند )المؤمنصن/ یبه تبئه

 .)19/141، 1834 ،ی؛ قرطب9/41، 1412 ،یق مداد کرده اند )شئطب عتیمقئ د شر

ئن انس کیگنئه  یکه قبل ب یداشته تئ حد ییاز نگئه اسالم، جئن انسئنهئ ارز  واال ـ حفد جان:ب 

مصظف است بئ  یجئمعه اسالم ،ی( و از نگئه فقه89شاده اسات )المئلده/  یبه مثئبه قتل تمئم مردم معرف

 دیمحئفظت نمئ امس مئن( ر ریجئمعه )مسا مئن و غ یهمه جئنبه و شائمل، از همه انسائنهئ تیامن جئدیا

همچصن: حرمت تجئوز به ندصس، قصاائص،  یحدظ جئن، احکئم ی(. اسااالم برا2/143، 1419 ،ی)نصو

حدظ جئن و ...  یجرح  و قتل، ابئحه تنئول محظصرات برا یدر دعئو نهیضمئنت جئن، ضرورت وجصد ب

(. 2/914، 1411 ،ی؛ کئساائن2/181، 1419 ،ی؛ نصو19/33، 1498قدامه، نمصده اساات )ابن عیرا تشاار

 نیجئن، سبا شده است فقهئ حدظ آن را به عنصان دوم تیمخت ف در بئب اهم لیتصجه به شصاهد و دال

 .رندیبپذ عتیپنجگئنه مقئ د شر یهئضرورت از ضرورت

ـــ حفد عق :ج  نعمت خداوند بر انساائن اساات.  نیو  بررگتر صانیانساائن از ح رهیخرد و عقل، مم ـ

 شتریب ئریگردد که امر به تدکر و تدبر در قرآن بس یآشکئرتر م یخرد و عقل از نگئه اساالم زمئن تیاهم

 یمصهبت ب نیروزه مصرد سدئر  قرار گرفته است. حدئظت از ا ئیچصن نمئز و زکئت  یاز امر به عبئدات

 دیکو حدظ آن تأ ئنتیبر   یا ژهیبه  اصرت و ریاساالم ن نیبئشاد که در د یم یعق  ئتیهیاز بد نیبد

اسئس،  نیکه عقل را مختل سئزد، حرام اعالم شده است. بر ا یدر اساالم هر کئر نرویشاده اسات، از ا

 ینقصاائن عقل شااصد، ممنصع م ئیکه مصجا ازاله و  یریچصن شاارب خمر، مسااکرات و هر چ ییکئرهئ

، 1419 ،یشده است )شئفع نییضاربه شالق تع 31 ئیو  41مجئزات شائرب خمر  یبرا نرویبئشاد؛ از ا

مجئزات، بئزداشاااتن افراد از ارتکئب مقدمئت  نی( که هدف از ا19/423، 1498ه، قاداما؛ ابن1/131

آن را  ئیعقل بصده و  ندهکه زالل کن یریتصان گدت هر چ یمنئط م حیبئشاد. بئ استنئد به تنق یإساکئر م

از بئب اختصئص است و حرمت تنئول شئمل  ثیتحت الشاعئع قرار دهد، حرام بصده و ذکر آن در احئد

د گرد یشصد م رییشصند عقل انسئن دستخص  تغ یکه سبا م یروان گردان و مصاد مخدر یانصاع داروهئ

 .گردد یو  تعئرض آن بئ حدظ عقل مصجا حرمت آن م

ز بئشد که ا یم ینسا، خئنصاده و روابط خصن ،یجئمعه انسئن یهئ و ارزشهئمیاز حر ـ حفد نسب:د 

 یفقه اسالم یاز ضرورتهئ ریحدظ آن ن نرویآن قرار داده شده است و از ا یبرا ینگئه اسالم حرمت خئ 

را به « نسل»نسا،  یاز فقهئ به جئ ی(. الزم به ذکر اسات برخ9/991، 1413 ،یشاصد )راز یق مداد م
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 ،ی؛ شصکئن8/924تئ،  یب ،ی؛ آمد9/911، 1418 ،یکرده )غرال ئنیخمساه ب یاز ضارورتهئ یکیعنصان 

؛ 9/1111، 1413 ،ینیدانسته اند )جص ئتیو آبرو را از ضرور« عرض» ی(، چنئنکه دسته ا911، 1412

 ییحصزه معنئ کینئظر به  ا یجرل ی( که در واقع هر سه ا بئ وجصد تدئوتهئ89/984، 1411 ه،یمیابن ت

 .بئشند یمشترک م

وجصب ازدواج، حرمت زنئ،  ئیاز جم ه ابئحه و  یمتعدد نیحدظ نساا و نسل، قصان یاساالم برا در

ر قئلا د یبه پئکدامن قیحدظ آبرو، ضمن تشص یشده و برا عیو... تشر ن،یحرمت لصاط، حرمت سقط جن

و  تیمشده است. اه عیو... تشر ،یدروغ، نمئم بت،یحرمت بهتئن، قذف، غ ،یدار شاتنیخص ئیازدواج و 

ق مداد شده و پس از حدظ  ینید یاز ضرورتهئ یکیکه به عنصان نسا و عرض سبا شده است  گئهیجئ

 .دیبه شمئر آ عیتشر یضرورتهئ نیجئن و عقل، از مهم تر ن،ید

است که در « مئل»کند،  یم دایبئ آن قصام پ یصیکه مصئلح دن یزندگ یاز ضرورتهئ ـــ حفد ما :هـــ 

از آن نئم برده شااده که اضاائعه آن حرام اعالم شااده اساات. « قصام»و  «ئمیق»همچصن  یقرآن بئ عبئرات

 یکه برا دبئش یارزشمند م ییدارا یبئشدو زمئن یم ینبصده، ب که عرض یارز  مئل در اسالم ارز  ذات

که  اسئس است نیتحت الشعئع  قرار نگرفته بئشد. بر ا یانسئن لیآن، اخالق و فضائ یکساا و نگهدار

 ئدیاز آنهئ  لیبصده اند را ساااتصده و بئ تبج یمکنت مئل یرا که دارا یئمبرانیمخت ف، پ ئتیخاداوند در آ

 .نمصده است

شااده  عیحدظ آن تشاار یبرا یجئبیو ا یساا ب یمئل در اسااالم، راهکئرهئ تیو اهم گئهیجئ لیدل به

ساااتد وبه کئر، ابئحه معئمالت و داد قیهمچصن: تشاااص یحدظ مئل، امصر یجئبیا یاسااات. راهکائرهئ

 ا( ر91؛ المرمل/921 -911/ة)البقر یو اخرو یصیمنئفع دن یبه کساااا مئل برا ای(، ترغ921/ة)البقر

 -91اضئعه مئل )اإلسراء/ میتحر گران،یتجئوز به مئل د میهمچصن: تحر یس ب یو بئ راهکئرهئ عیتشار

نمصده اسااات کئمل حدظ مئل را فراهم  نهی( و  ضااامئن مت دئت و ... زم89/ة(، حد سااارقت )المئلد92

 (.8/421، 1834 ،ی؛ قرطب19/424، 1498قدامه، )ابن

 یذکر اساات که برخ ئنیاند. شاائ رفتهی ااصرت پذ نیخمس را به ا ئتیضاارور ایفقهئ ترت جمهصر

پس از حدظ جئن و در مرتبه  ن،ید گئهیدانند و معتقدند جئ یامصر مقدم نم هیرا بر بق نیضرورت حدظ د

بر  عددمت لیا صل بئ دال ی(، امئ ع مئ8/981،  1491همئم، ؛ ابن11/114، 1411،یبئشد )اسنص یدوم م
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ا پنج مصرد ر نیا ئنیکرده اند. در هر حئل، همه فقهئ  ا صل دیتأک ئتیضرور ریبر سئ نیضرورت حدظ د

ر محصرهئ د نیاز ا یکیو معتقدند در  صرت اخالل  رفتهیپذ یخمسه در فقه اسالم ئتیبه عنصان ضرور

 .گردد یبئ اختالل و مشکل مصاجه م یو اجتمئع یفرد تئیجئمعه، ح

 ثیآنهئ از ح تیدر مراتا بعد قرار گرفته و اهم ئتینیو تحساا ئتیخمس، حئج ئتیاز ضاارور پس

 .شصدیم یبئ بحث حئضر از پرداختن بدانهئ خصددار میعدم ارتبئط مستق لیکمتر است و به دل ،یرتب

 یگذارضارورت از مقئ د شئرع بصده و در قئنصن نینخسات ن،یگذشات، ضارورت حدظ د چنئنکه

جصاز  د،یئیب شیو اضطرار پ یمصقت طیو ف اگر شرا نیمقصاد اسات؛ بئ ا نیترمهم نیحدظ د یاساالم

 یاجنئس دنیحرمت خصردن و نصش یمخت د ئتیمثئل در آ یوجصد دارد. برا نیتقدم حدظ جئن بر حدظ د

 8سصره بقره،  128 ئتیو ف در آ نیشاده است؛ بئ ا ئنیب رهیهمچصن: گصشات مردار، خصن، خمر و غ

در اضطرار قرار  یسصره نحل اشئره شده است که اگر کس 111ساصره انعئم و  141و 112ساصره مئلده، 

 یاز حد ضرورت تجئوز نکند؛ برا رینبصده و ن یاله نیمخئلدت بئ فرام یگرفت و به شارط آنکه هدف و

بهره  یشرع از رخصت تصاندیحرام استدئده کند، م یردنجئن در حد ضارورت مجئز اسات از خص دظح

 .گرفته و جئن خصد را نجئت دهد

سصره تصبه، 111 هیجصاز تقدم مصا حت حدظ جئن، در حئلت اکراه اسات. چنئنکه در آ گرید مصرد

 ئورد،یبر زبئن ب ریحدظ جئن، عبئرت کدرآم یدر حئلت اکراه و اجبئر و برا یاشئره شده است که اگر کس

سئس، در ا نیداشته بئشد. بر ا یق ب نئنیراسه بصده و اطم شیاعتقئد بئطن شیبه شرط آنکه در ق ا خص

 نیاضطرار و اکراه به  صرت مصقت و در چهئرچصب مشخص، اجئز تقدم حدظ جئن بر حدظ د طیشارا

 .وجصد دارد

از آن  امکئن احترازبئشد و  یمسر ئریکه بس دیآ دیپد نصعی بیمئریگدت اگر  تصانیاسئس، م نیا بر

به  صانتیم ندازد،یآنکه فرد مبتال را به مشتقت ب ئیبصدن، مه ک بصده و  یساخت بئشاد و عالوه بر مسر

اضطرار  حئلت ئکرد، ت لیتعط ئیداد  لیرا تق  یمئریب صعیگستر  و ش یهئنهیاز زم ی صرت مصقت، برخ

آنکه احکئم ضاارورت تنهئ در  گرینکته د. نمصدهئ اسااتدئده حدظ جئن، از رخصاات یبرود و برا نیاز ب

برگشااته و  یدوران اضااطرار، احکئم به حئلت عئد ئنیشااصد و پس از پئ یحئلت اضااطرار بدانهئ عمل م

 .مئندینم یاحکئم بئق فیتخد ئی لیتعط یبرا یجصاز

 



 

 کرونا دوران در بهداشتی الزامات با دینی رفتارهای تزاحم –بررسی فقهی  / 34

 

 یشرع یهاـ رخصت2ـ 5

احکئم،  یبندمیتقساا یئرهئی. از معشااصندیم یبندمخت ف دسااته یبر اساائس مبئن یشاارع احکئم

 یاسئس احکئم شرع نیخئص است. بر ا یهئو حئلت ژهیو طیبر اسئس شرا عتیاحکئم شر یبنددساته

 یقصد جد یدر لغت، به معنئ« عَرَمَ» شهیاز ر «متیعر. »شصندیم میو رخصت تقس متیبه دو دسته عر

و  ییکه به  صرت ابتدا یاز احکئم شرع( و در ا اطالح عبئرتست19/822، 1414منظصر، )ابن کدو مؤ

(. 1/112 تئ،یب ،ینشده است )سرخس ئنیعئرض ب ئیآنهئ وجصد مئنع  عیاند و در تشرشاده عیتشار یک 

، 1414منظصر، بصده )ابن ریآساائن و جئ م،یمال ف،یلط یبه معنئ« رَخَصَ» شااهیدر لغت از ر« رخصاات»

 طیبئح شده و حکم ابئحه در شراوجصد عذر م لیکه به دل یاز احکئم( و در ا اطالح عبئرتسات2/41

ئع اجتم ژهیو طیشرا ئیخئص مک ف  طیشارا لیبئشاد ب که به دل ینم یعدم حرمت ک  یخئص به معنئ

 نیئبرا(. بن1/112 تئ،یب ،ی)سرخس گردندیم لیتسه ئی ئفتهی فیاسات که به  اصرت مصقت احکئم تخد

 یبرا یکه جصاز یمحئرم ئیهسااتند و  ریجئ ئیکه در ا اال مبئح  دنیهمچصن خصردن و آشاائم یاحکئم

 یدنینصشاا ئیچصن ابئحه تنئول گصشاات  یو تنهئ مصارد ئمدهیابئحه آنهئ وجصد ندارد رخصاات به شاامئر ن

به  هئرخصااتو ساادر جرو  یمئریابئحه افطئر در مئه رمضاائن در هنگئم ب ئیحرام در هنگئم اضااطرار و 

 (.1/191، 1413 ،ی)راز ندیآیشمئر م

. شصندیم میعئم و خئص تقس یهئبه دو دساته رخصات یگشامصل و گساترد ثیهئ از حرخصات

وجصد  ر،یبصدن مساا یفراوان، گل و ال یکی، تئر دیعئم عبئرتند از: بئران شااد یهئاز رخصاات یاپئره

هئ رخصت گری.  درهیوجصد دارد، و غ یو مئل یجئن ایآن که احتمئل آس ریو غ یجنگ طیخصف در شرا

ده و کر جئدیقرار دارد، رخصت ا طیکه در آن شرا یفرد یداشته و تنهئ برا یشخصخئص بصده که جنبه 

 یبصدن غذا در زمئن گرساانگ هچصن شاادت اجئبت مراج، آمئد ی. عصام شااصدینم گرانیمئنع حضااصر د

خئص به  یهئاز جم ه رخصت رهیو غ ضیاز مر یپرستئر ،یجئن ایآسا ئیترس از اتالف مئل  د،یشاد

(. وجه جئمع 9/141، 1411 ،ینی؛ شرب1/112، 1411 ،یصطی؛ س9/813، 1493 ،ینی)جص ندیآیشمئر م

 یفرد ئی یبه  صرت جمع یآن اسات که هر گئه انجئم عم  یعئم و خئص در فقه اساالم یهئرخصات

 هئیرخصتتصان از مجصزهئ و  یم یفرد شاصد، به  اصرت مقطع ئیبه جمع  ایآسا ئیمصجا مشاقت 

به عنصان رخصت  یبه  اصرت ک  یمئریحئل مک دئن اساتدئده کرد. هر چند ب تیدر جهت رعئ یشارع
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فقهئ  نئیم عذر،به عنصان  ی خئصمئریب یک ر یپذ رانیآن و نحصه و م قیشده است؛ امئ در تطب رفتهیپذ

 یجد ایکه مصجا آس ییمئریبصدن ب یدر  صرت اثبئت مسر رسدیاختالف نظر وجصد دارد. به نظر م

 یرمئیمقئب ه بئ ب یبرا یرفت و آمد راه تیمحدود ئیکردن  نهیو به جر قرنط شااصدیم به سااالمت افراد

عدم حضصر در  یبرا یدبه  صرت فر یشرع یهئ صرت امکئن استدئده از رخصت نیوجصد ندارد، در ا

 عیعالوه بر کنترل سر  هیوس نیخصاهد داشات تئ بد یمئریکنترل ب صهیشا ئیاجتمئع تئ زمئن کشاف دارو 

حقصق مردم از جم ه  تیاحترام گذاشااات که رعئ رین گرانیو مقائب ه بئ آن، به حقصق خصد و د یمائریب

 .شده است دیتأک بر آن ئریدر امصر روزمره بس یاست که حت یامصر

 یساند که اگر ک)ص( سدئر  کردهئمبریاسات که پ یتئ حد گرانیو حدظ حقصق د تیبر رعئ دیتأک

آزار دهنده اسات، در نمئز جمئعت حئضر  گرانید یآن برا یخصرده اسات که بص ییغذا ئی یجئتیسابر

 غَیْرِهِ فَالَ یقْرَبَنَّ وْمَنْ أَکَلَ الثُّصمَ أَوِ البَصَلَ مِنَ الجُصعِ أَ»شاده اسات:  تیروا پیئمبر)ص(نشاصد. چنئنکه از 

مس مئنئن در مسجد به خئطر  ریبر عدم آزار سئ دیکه تأک یی(. در جئ1/121، 1499 ،ی)بخئر«  مَسْجِدَنَئ

 یشصد، ابتال یاسات که مئنع حضاصر شخص در جمئعت م دیآنقدر مصرد تأک ئزیو پ رینئمطبصع سا یبص

 جئتیبرس یاز بص شتریآنهئ به مراتا ب یو سالمت یکه خطرات جئن یمسر یهئیمئریو ب روسیافراد به و

 نی.  بر اسئزدیفراهم م یرخصات عدم حضاصر در جمئعت را به  صرت فرد یاول ئسیبصده، از بئب ق

 تصانیسخن متخصصئن و م ر یبئ اعتمئد و پذ  ،یاسائس، در  اصرت  احت اظهئرات مراکر پرشاک

 مشکصک ئیمبتال  یافراد یجمعه برا ئی ئعتعدم حضصر در نمئز جم یبرا یکرونئ را رخصت فرد صعیش

  ت.به ابتالء دانس

 قواعد فقه - 5-3

 یجصاز عدم حضااصر در جمئعت را از نگئه شاارع رین یمتعدد یکنئر نصااصص فصق، قصاعد فقه در

 ز:مصجصد عبئرتند ا طیسئزد. قصاعد مرتبط بئ شرا یآشکئر م

ت أخذ شده اس ینبص ثیکه از حد یقئعده فقه نیبرداشته شصد(: ا دیو ضرر بئ ای)آس زا یالضرر  ـ

رَرَ وَالَ ضِرَارَ»که فرمصدند:   ئنگریب ثی(، حد9/234 تئ،ی؛ ابن مئجه، ب4/1123،  1491)مئلک، « الَ ضاَ

 به یضرر نصعو ضرر برسئند و هر  ایآس یگرید ئیآن اسات که شخص مس مئن حق ندارد به خصد  

را  یو ک  یجرل یهئایآن انصاع آس قیمصئد قیو تطب حیبئشاد و فقهئ در تصض یحرام م یگرید ئیخصد 

 ایخطر و آس یکه در مصارد متعدد شاصدیم دیافراد تهد گرید تیکرده اند که بئ آن جئن، مئل و امن ئنیب
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 صعیش نکهی( بئ تصجه به ا33-31، 1411 ،یصطی)س بئشادیمرگ م ئیو  دیشاد یمئریآن کمتر از خطر ب

  کند؛یرا بر افراد حمل م یئدیز یو فکر یفشئر روان ،یساالمت جسام دیدر کنئر تهد ،یمسار یمئریب

ر افراد د شتریب ئطیامر مصجا احت نیخبر بئشد، ا یخصد  هم ب یحئل که ممکن شاخص نئقل از ابتال

را از  گرانیالزم خصد و د ئطیاحت تیشصد و واجا است بئ رعئ یم گرانینرسائندن به خصد و د ایآسا

 یدانست که ع ت حکم در فرع اول یاول ئسیاز بئب ق تصانیرا م ابتالء بدان مصصن داشت. حکم مذکصر

 .بئشدیا ل در فقه م قیاز مصئد یاز برخ

آن است که در هنگئم ضرورتهئ، در حد  ریاخ یقئعده فقه یمعنئ المحظورا : حیالضـرورا  ت  ــــ

 ثیو احئد ئتیقئعده از آ نی. ا ل اشصندیم ریمحظصرات )مکروه و حرامهئ( جئ ،یضرورت و رفع سخت

و  نددر حد زنده مئن تصاندیندارد، م یدسترس یدنینصش ئیکه به غذا  یشخص یگرفته شاده اسات که برا

بدان اشئره شده  ریساصره بقره ن 128 هیحدظ جئن، از گصشات حرام همچصن مردار بخصرد چنئنکه در آ

 ن،یبه ضرورت حدظ د عتیو ع م مقئ د شر ی(. ضارورتهئ در فقه اساالم34، 1411 ،یصطیاسات )سا

همصاره در  دیامصر بئ نیا تیاند که رعئشده یحدظ جئن، حدظ عقل، حدظ نسال و حدظ مئل دساته بند

، 1491 ،ی؛ اساانص8/924 تئ،یب ،ی؛ آمد1/431، 1498قدامه، )ابن ردیقرار گ هیاحکئم مد نظر فق نییتب

بصده و اگر جئن مس مئنئن  ئتیاسائس حدظ ندس جرو ضرور نی(. بر ا1/81، 1412 ،ی؛ شائطب1/814

ه حکم ب کهوجصد داشااته بئشااد، واجا اساات  یمقطع نهیو امکئن حدظ جئن آنهئ بئ قرنط دتدیدر خطر ب

 یمئریکه احتمئل ابتالء به ب یکسئن یحدظ جئن  ائدر کرده و رخصت عدم حضصر در نمئز جمئعت برا

ذکر است قئعده فصق تئ زمئن ضرورت پئبرجئ بصده و بر اسئس  ئنیشائ نیرا وجصد دارد. همچن یمسار

عدم حضااصر در نمئز  خصاات( ر31اااا  34، 1411 ،یصطی)ساا« الضاارورات تقدر بقدرهئ» گریقئعده د

 یمئریرفت و ب نیو ترس ابتالء از ب یمئریبصده و اگر مخئفت ب ریجئ یمئریب صعیجمئعت تنهئ تئ زمئن ش

ترک جمئعئت وجصد نداشته و اهمئل در برپئداشتن نمئز جمئعت و  یبرا یشد، جصاز کنشاهیکنترل و ر

 .بئشدیحرام م ینیاقئمه شعئلر د

ئه آن است هر گ ئنگریبصده و ب ثیو احئد ئتیقئعده مذکصر مستنبط از آ :ریسیالمشـق  تلبب الت ــــ

چنئنکه اگر  شصدیاحکئم م فیگردد، مشقت سبا تخد رمعمصلیغ یمصجا مشاقت و ساخت یانجئم امر

 هتاست که نمئز را به  صرت نشس ریسخت بئشد، جئ مئرانیب یبرا ستئدهیخصاندن نمئز واجا در حئلت ا
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صد ش یرعئدیاحکئم شصد که مصجا مشقت غ فیمصجا تخد تصاندیم یبخصاند. الزم به ذکر اسات مشقت

کرونئ در  اااصرت ابتال به آن،  یمئریو حئد ب یتندسااا یئمدهئی(. بئ تصجه به پ12-11، 1499 دان،ی)ز

 کهب ساائزد،  یم ریکه نه تنهئ خصد شاخص را درگ یمئریب یمراقبتهئ یاسات که مشاقت و ساخت یهیبد

 گریب که د شصد،یم جئدیفرد و خئنصاده ا یمشاقت نه تنهئ برا برد،یرا بئال م یاحتمئل ابتال کئدر پرشاک

 یم ،یمئریو نحصه انتقئل ب تیمئه ر ی. بئ پذدازدانیم یکرده و همه را در حرج و سااخت ریافراد را درگ

قرار داشته و امکئن ابتالء به  یمئریکه در معرض ب یافراد یرفع مشقت و مقدمئت آن، برا لیتصان به دل

 ،یمئریآن وجصد دارد، جصاز عدم حضاااصر در جمئعت وجصد دارد و تئ عالوه بر کئهش زمئن و دوره ب

 .بئزگرداند یکئهش داد و به سرعت جئمعه را به حئلت عئد ریرا ن ئنیتعداد مبتال

در احکئم  ریساایلروم رفع حرج و دعصت به ت ئنگریکه ب یقصاعد و شااصاهد فقه گریفصق و د قصاعد

 .رودیجصاز حکم به رخصت در عدم حضصر در جمئعت به شمئر م یدارد، مبنئ عتیشر

 یدهد برا یمجتهد قرار م ئریجصاز را در اخت نیا یفقه یو قصاعد و مبئن یثیشصاهد حد ،یقرآن ئتیآ

 ئیافراد متبال  یبرا یمصئلح مردم و حدئظت از جئن و ندس آنهئ به  صرت مصقت، رخصت فرد تیرعئ

ه کرد دایپ صعیش یمئریکه ب یدر منئطق  یرخصت عمصم ریعدم حضصر در جمئعت و ن یمشکصک را برا

حدود کنترل و م یمئریب صعیاز ش  هیوس نی ئدر نمصد و بد است و اکثر افراد جئمعه را مبتال کرده است،

 .تر بئشدآسئن ئنیرسئندن به مبتال یئریشده و 

 نتیله گیری

مصرد  یضرور یآن را به عنصان ا صل اخالق تیکرده و رعئ دیتأک یهمصاره بر مسائلل بهداشات نید

که  یاردب که در مص ،یمئرینه تنهئ در حئلت ب یمسائلل بهداشت تیبر رعئ دیقرار گرفته اسات. تأک دیتأک

بئ  ییذاهئشصند، بر مس مئنئن واجا گشته است؛ چنئنکه در حئلت خصردن غ یافراد م یجرل تیسبا اذ

 یتند و نئمطبصع، سادئر  شده است که فرد از حضصر در نمئز جمئعت  رفنظر کرده تئ حضصر و یبص

 تیاساات که تنئول غذا بئ رالحه تند، مصجا ساارا یهینگردد، بد گرانیخئطر د یدر جمع مصجا آزردگ

 سئزد؛ یم فراهم یو ف، جصاز عدم حضصر فرد در جمع را به خئطر مصئلح ک  نیبئ ا گردد،ینم یمئریب

بئال  ئریبس ریآن ن صعیکه امکئن شا یمسار یمئریمط ا، در  اصرت ابتال فرد به ب نیبئ در نظر گرفتن ا

 نه تنهئ تعئرض و حیتصض نیشصد. بئ ا یم ئنینمئ شتریرخصات ب و عمل به تیضارورت رعئ بئشاد،یم
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رامئت ال دیو مؤ گذارهیپئ ینید یوجصد ندارد، ب که مبئن یو الرامئت بهداشاات ینیمنئسااک د نیب یتراحم

 .بئشند یم یبهداشت

 تصانیم ،یعدم حضصر در عبئدات جمع یبرا یرخصات شارع جئدیا یو مبنئ ئریخصاصص مع در

اجئزه داده شده است که فرد  یگدت هر گئه حضاصر در جمئعت مصجا مشقت فرد گردد، در فقه اسالم

و  نیمصاز تیبئ رعئ دیکند و هر گئه مشقت عئم بئشد، در مرح ه اول بئ یاز حضصر در جمئعت خصددار

و  یمئریبصدن ب یشدت مسر لیامکئن حضاصر در جمئعت وجصد دارد؛ امئ اگر به دل یبهداشاتضاصابط 

گشت، به  صرت مصقت تئ زمئن رفع و کنترل  یعصاقا نئگصار آن، حضاصر در جمع سابا انتشائر آن م

 .وجصد دارد یامکئن محدود کردن عبئدات و منئسک جمع یمئریب

اساائس، فقهئ در  نیشااده و بر هم هینگئه اساالم، مراجعه به متخصااصاائن در امصر مخت ف، تص ا در

 کرونئ یحکم فقه ئنیکرونئ، بر اساائس اظهئرات پرشااکئن به ب یحکم شاارع ئنیو ب تیبرخصرد بئ مئه

 یتاشمراکر بهد یمتنئقض از سص یکرونئ، اظهئرات متدئوت و در مصارد یمئریب صعی. از زمئن شپردازندیم

 یپرشک یگرارشهئ نیو ف آخر نی. بئ ابئشادیم رگذاریآن تأث یحکم شارع ئنی ائدر شاده که در ب

افراد  عیسر یآن در سطصح مخت ف و امکئن ابتال روسیو یو مئندگئر یرمئیب نیا تیشادت سرا ئنگریب

 ،یمئریب نترلتنهئ رو  ک ،یمئریب نیکنترل ا یمنئسا برا یدارو ئفتنیهستند و تئ زمئن  روسیو نیبه ا

 کیدر  یبهداشت یهئپروتکل تیاسائس اگر رعئ نیاسات. بر ا هئییآمحدود کردن اجتمئعئت و گردهم

تصان قئلل به رخصت عدم حضصر فرد تئ زمئن  یگردد؛ م یمئریب صعیو ش تیجئمعه نتصانسات مئنع سارا

 ئیشصد  کشف یمئریکنترل ب یبرا یمنئسب یمنئسا گشت و هر گئه دارو یکشف دارو ئی یمئریکنترل ب

م، حک ئنیکشف کنند که بر ب یمئریب تیرا در مصرد مئه یدیجد یهئ ئفتهی ،یپرشاک دیجد یگرارشاهئ

. رفتیپذ یرا به عنصان رخصاات شاارع یتصان جصاز عدم حضااصر در عبئدات جمع یبئشااد، م رگذاریتأث

وجصد  یبهداشت لیو وسئ یفئ  ه اجتمئع تیاسات در  اصرت که امکئن حضصر در جمع بئ رعئ یهیبد

 .برخصاهد گشت یاستحبئب به حئلت ا   ئیرفته و وجصب  نیاز ب ریداشته بئشد، رخصت مذکصر ن
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 .. مؤسسة النعمئنروتی. بهئتی(. اإلشئرات و التنب1233) .بن عبداهلل نیحس یابصع  نئ،یسابن

ا صل الدقه  ی(. روضة النئظر و جنة المنئظر ف1498) .یابصمحمد عبداهلل بن احمد مقدسا قدامة،ابن

 .. دومعیل طبئعة و النشر و التصز ئنیمذها اإلمئم أحمد بن حنبل. مؤسسة الر یع 

. روتی(. . البدایة والنهئیة. ب1413) .إسمئعیل بن عمر بن کثیر القرشی البصری ثم الدمشقی ر،یکثابن

 .دار الدکر

. دار روتی. بی: محمد فؤاد عبدالبئققیمئجة. تحق(. سنن ابنتئی)ب .دیرین ابصعبداهلل محمد ب مئجة،ابن

 .یالح ب یالبئب یسیع صلیا ف ةیالکتا العرب ئءیإح

(. التصحید ومعرفة أساامئء اهلل عر وجل و اادئته ع   1498) .ابصعبداهلل محمد بن اسااحئق مندة،ابن

بة الع صم .  مکتهیا سصر نهیبن محمد نئ ر. مد ی: دکتر ع قیو تع  قیاالتدئق والتدرد. تحق

 .و الحکم ا دار الع صم و الحکم. اول

 .. دار  ئدرروتی(. لسئن العرب )سصم(. ب1414) .محمد بن مکرم منظصر،ابن
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و  ریا صل الدقه مع التقر یف ری(، التحر1491) .محمد بن عبدالصاحد نیکمئل الد ،یصاسیسا همئمابن

 .و اوالده یالح ب یالبئب ی)دوم(. مصر.  مطبعه مصطد ریالتحب

ا  روتی. بدیعبدالحم نیالد یی: محمد محقیداود. تحق ی(. سنن أبتئی)ب .بن أشعث مئنیسا  ابصداود،

 .ةی. المکتبة العصردای 

. لبنئن. دار الکتا روتیالسصل شرح منهئج الص صل. ب ةی(. نهئ1491) .بن حسن میعبدالرح ،یاسنص

 .ةیالع م

. یدی: عبدالرزاق عدقیأ صل األحکئم. تحق ی(. اإلحکئم فتئی)ب .یع  یبن أب یابصالحسن ع  ،یآمد

 .یا دمشق. المکتا اإلسالم روتیب

بن نئ ر النئ ر. دار  ری: محمد زهقی. تحقیالبخئر حی(.  اح1499) .لیمحمد بن اسامئع ،یبخئر

 .طصق النجئة. اول

 ی: احمد محمد شئکر و محمد فؤاد عبدالبئققی. تحقی(. سنن الترمذ1821) .یسی. محمد بن عیترمذ

 .. دومیالح ب یالبئب یعطصة. مصر. شرکة مکتبة مصطد میو ابراه

 .ةی. دار الکتا الع مروتی)اول(. ب دئتی(. التعر1418) .بن محمد یع  ،یجرجئن

:  اااالح بن محمد بن قیأ اااصل الدقه. تحق ی(. البرهئن ف1413) .عبادالم ک بن عبداهلل ،ینیجص

 .. دومةی. دار الکتا الع مروتی. بضةیعص

 می: دکتر عبدالعظقیالمذها، تحق ةیدار یالمط ا ف ةی(، نهئ1493) .عبادالم اک بن عبداهلل ،ینیجص

 .. دار المنهئج. اولروتی. بایاد

. سصم. یع صان ئضیجئبر ف: طه قیع م األ صل. تحق ی(. المحصاصل ف1413) .محمد بن عمر ،یراز

 .. مؤسسة الرسئلةروتیب

 .. دومداری(. المبئحث المشرقیة. قم. ب1411) .محمدبن عمر ،یراز
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از محققئن.  ی: مجمصعه اقی(. تئج العروس من جصاهر القئمصس. تحقتئی)ب .محمد بن محمد ،یدیزب

 .ةیدار الهدا

لبنئن، مصسااسااة  روت،ی. بةیاالسااالم ةیشاارح القصاعد الدقه یف ری(. الصج1499.)میعبدالکر دان،یز

 .الرسئلة. اول

 .. دار المعرفةروتی. بی(. ا صل السرخستئی)ب .محمد بن احمد ،یسرخس

. دار ةیقصاعد و فروع فقه الشئفع ی(. األشابئه و النظئلر ف1411) .بکر یعبدالرحمئن بن اب ،یصطیسا

 .الکتا الع میة. اول

مشهصر بن س مئن آل حسن. دار  دةی: أبصعبقی(. المصافقئت، تحق1412) .یبن مصس میابراه ،یشائطب

 .ابن عدئن. اول

. دار الکتا روتیمعرفة ألدئظ المنهئج. ب یالمحتئج إل ی(. مغن111) .ایمحمد بن أحمد خط ،ینیشرب

 .. اولةیالع م

الحق من ع م األ صل )اول(.  قیتحق ی(. إرشئد الدحصل إل1412) .بن محمد یمحمد بن ع  ،یشصکئن

 .ی. دار الکتئب العربةی: احمد عرو عنئقیتحق

: محمد قیمن ع م األ ااصل )اول(. تحق ی(. المسااتصااد1418) .ابصحئمد محمد بن محمد ،یغرال

 .ةی. دار الکتا الع مروتی. بیعبدالسالم عبدالشئف

الدئضا ة و مضئداتهئ. دمشق. دار الدکر  نةی(. آراء أهل المد1221) .ابصنصار محمد بن محمد ،یفئراب

 .یالعرب

 .. مؤسسة الرسئلةروتی)هشتم(. ب طی(. القئمصس المح1491) .عقصبیابصطئهر محمد بن  ،یروزآبئدیف

 .ةیلع م. المکتبه اروتی. بریالشرح الکب ایغر یف ری(. المصبئح المنتئی)ب .احمد بن محمد ،یصمیف

دار  .روتیالشرالع. )دوم(. ب ایترت ی(. بدالع الصنئلع ف1411) .ابصبکر بن مسعصد نیعالءالد ،یکئسئن

  .ةیالکتا الع م
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. امئرات. یاألعظم ی: محمد مصطدقی(. المصطأ. تحق1491) یمئلک بن انس بن عئمر ا ابح مئلک،

 و األنسئنیة. اول ةیریلألعمئل الخ ئنیبن س طئن آل نه دی. مؤسسة زایابصظب

: قی(. الحئوی الکبیر فی فقه مذها اإلمئم الشاائفعی. تحق1412بن محمد ) یابصالحساان ع  ،یمئور

 .. اولةی. دار الکتا الع مروتیع ی محمد معصض و الشیه عئدل أحمد عبد المصجصد. ب

 : عبدالکریم بن  نیتئن العمری.قی(. ال بئب فی الدقه الشئفعی. تحق1411احمد بن محمد ) ،یمحئم 

 .. اولیلبخئر. دار انهیمد

(. المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إل  تئیمسا م بن الحجئج النیسائبصری )ب مسا م،

التراث  ئءی. دار إحروتی: محمد فؤاد عبد البئقی. بقیرسصل اهلل     اهلل ع یه وس م. تحق

 .یالعرب

 .سصم. قم. دارالدکر. یروانیش یو ع  ئنی(. ا صل فقه. ترجمه محسن غرو1834محمدرضئ ) مظدر،

. رانیدر ا عیشئ ییئیبئکتر یعدصن یهئیمئریب خچهی(. تئر1822) ایاکبر و دالصند، مص ئن،یر ئلحیم

 .9. شمئره 19. سئل رانیا یپرشک یشنئسکروبیمج ه م

 و جهئن اسالم. تهران. دانشگئه تهران. رانیا یپرشک هی(. تئر1822محمصد ) ،یآبئدنجم

 


