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 المعاص�ر، والتوج�سات الت�ي ت�داھم الع�الم       فی�روس كورون�ا           في الحقیقة ومع انتشار   
ب��أثره، فبم��اذا واج��ھ اإلس��الم مث��ل ھ��ذه األوبئ��ة الفتاك��ة؟ وھ��ل ثم��ة إرش��ادات ح��ث علیھ��ا     

أق�ول  ، اإلسالم للسیطرة علیھ؟ وھل ھناك نصوص مباشرة تتحدث ع�ن مث�ل ھ�ذه األوبئ�ة            
، )حفظ النفس(إلسالم دین شامل ینظم كل مناحي الحیاة، وجاء بمقاصد كلیة في مقدمتھا          ا

وم��ن ش��مولیتھ أن��ھ وض��ع منھج��ًا للتعام��ل م��ع مث��ل ھ��ذه الج��وائح واألوبئ��ة ؛ حفظ��ًا لل��نفس  
 ما شرع لعباده ش�یئًا إال ألن�ھ یحق�ق م�صالحھم وی�نفعھم       -تعالى-واهللا  ، البشریة من الھالك  
وترت��ب عل��ى انت��شار ،  وم��ا ح��رم عل��یھم ش��یئًا إال لك��ون ض��ررھم فی��ھف��ي دی��نھم ودنی��اھم،

فیروس كرونا المعاصر العدی�د م�ن المخ�اطر الت�ي أص�ابت المجتم�ع الع�المي بكاف�ة فئات�ھ                 
ب��دءًا م��ن المؤس��سات ال��صحیة والجھ��ات األمنی��ة، وم��رورًا بالعالق��ات الدولی��ة  ، واتجاھات��ھ

األم�ر ال�ذي تطل�ب ض�رورة االھتم�ام بكیفی�ة       ووصوًال إلى رجال الدین والتربیة والتعلیم،    
وما صاحب ھذه المخاطر م�ن أض�رار   ، الوقایة منھ من أجل احتواءه والحّد من مخاطره         

ف��صل وتناول�ت ھ��ذا البح�ث ف�ي ف�صلین ی�سبقھما      .ص�حیة واجتماعی�ة واقت�صادیة وسیاس�یة    
، اره  وأسباب انت�ش  ، ونشأتھ،  تحدثت فیھ عن التعریف بفیروس كورونا المعاصر       تمھیدي

الف�صل  .ومق�صد حف�ظ ال�نفس الب�شریة    ، والف�رق بین�ھ وب�ین م�ا ی�شبھھ م�ن وب�اء          ، وأنواعھ  
 تناولت فیھ التدابیر الوقائیة والشرعیة للحد من انت�شار فی�روس كورون�ا المعاص�ر                :األول

وعدم الدخول ، وعدم مخالطة المرضي لألصحاء، والحجر الصحي، بدایة بالنظافة العامة
وتعطیل ص�الة الجمع�ة والجماع�ة والح�ج والعم�رة حفظ�ًا             ، دة الموبوءة أو الخروج من البل   

 تح�دثت فی�ھ ع�ن القواع�د الفقھی�ة الت�ي ت�ضبط التعام�ل م�ع م�صابي                     :الفصل الث�اني  .للنفس
، من تغسیلھم وتكفینھم والصالة علیھم ودفنھم      ، فیروس كورونا حال حیاتھم وبعد مماتھم     

  .أھم النتائج، الخاتمة .ي اآلخرة واحتسابھم شھداء عند اهللا ف، وحرمة حرقھم

  .المعاصر،  فیروس كورونا ،  انتشار، الشرعیة ، التدابیر الوقائیة  :الكلمات المفتاحیة 
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Abstract: 

       In fact, with the spread of the contemporary Coronavirus, 
and the apprehensions that have affected the world, what has 
Islam faced with such deadly epidemics? Are there any 
guidelines that Islam has urged to control? Is there direct 
texts that speak of such epidemics, I say Islam is a 
comprehensive religion that regulates all walks of life, and it 
comes with total purposes in the first place (self-preservation), 
and it is comprehensive that he developed a method to deal 
with such pandemics and epidemics, in order to save the 
human soul from destruction, and God- Almighty - what 
started for his servants is nothing but because it achieves 
their interests and benefits them in their religion and world, 
and what is forbidden to them anything except because they 
are harmed in it. The spread of the contemporary Crona virus 
has resulted in many risks that have afflicted the world 
community in all its categories and trends, from health 
institutions and security agencies, to international relations to 
clerics, education and education, which required attention to 
how to prevent it in order to contain it and reduce its risks, 
and the accompanying health, social, social and political 
damage ,This research was discussed in two chapters 
preceded by an introductory chapter in which she talked 
about the definition of the contemporary coronavirus, its 
origin, the causes of its spread, its types, the difference 
between it and the similar epidemic, and the purpose of 
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preserving the human psyche ,Chapter ١: Dealt with 
preventive and legal measures to reduce the spread of the 
contemporary coronavirus starting with hygiene, quarantine, 
non-contact with healthy patients, not entering or leaving the 
infested town, and disrupting Friday prayers, congregation, 
hajj and umrah in order to save the soul ,Chapter ٢: I talked 
about the jurisprudential rules that control the handling of the 
cases of the mers-CoV in the event of their life and after their 
deaths, from washing them and burying them and praying for 
them and burying them, and the sanctity of burning them, and 
counting them as martyrs with Allah in the hereafter,The 
conclusion, the most important results. 

Keywords: Preventive measures, legal, spread, Coronavirus, 

contemporary. 
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:.املقدمة  

الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على اشرف المرسلین سیدنا محمد النبي       
     وعلى آلھ وأصحابھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین وبعد؛؛؛؛

وحكمتھ تھ اقتضتھا رحم، تعالى في خلقھاهللا سنة ربانیة من سنن      في الحقیقة االبتالء 
وال یخلو ، بھ عبادهاهللا المرض من جملة ما یبتلي ، والبشرل وعقاكھا التي تعجز عن إدر

عصر من العصور من األوبئة واألمراض التي تتنوع أشكالھا وطرق انتشارھا، وتختلف 
 المعاصر، والتوجسات التي تداھم فیروس كورونا األمم في سبل مواجھتھا، ومع انتشار

الكوكب بأسره، فبماذا واجھ اإلسالم مثل ھذه األوبئة الفتاكة؟ وھل ثمة إرشادات حث 
علیھا اإلسالم للسیطرة علیھا؟ وھل ھناك نصوص مباشرة تتحدث عن مثل ھذه 

 ).١(األوبئة؟

دة انتشار ھذا الوباء یومًا بعد یوم، وخصوصًا في البالد التي استفحل فیھا        ومع زیا
فإننا مطالبون بالعمل على الوقایة من ھذا البالء ، وتسبب بعدد كبیر من الوفیات، خطره

ففي سیرة سیدنا ، والتسلیم بقضائھ وقدره، ودرء أسبابھ، وذلك بعد التوكل على اهللا تعالى
 من فقھ التعامل مع األوبئة ما ینفعنا في ھذا العصر، - عنھرضي اهللا-عمر بن الخطاب 

طاعون (وذلك أنھ في العام الثامن عشر من الھجرة وقع ما تذكره المصادر باسم 
  ).٢)(ِعَمواس

      وفي ھذا الوقت الذي یتألم فیھ العالم أجمع جراء فیروس كورونا المعاصر، ومن 
أصبح صفحة من صفحات الماضي البعید؛ یعود دون مقدمات، وبعد أن ظنَّ الناس أنھ 

الطاعون األسود بھذا الوباء فیروس كورونا، وخالل ھذه الفترة األخیرة انتشرت على 
مواقع التواصل االجتماعي فیسبوك ویوتیوب العدید من مقاطع الفیدیوھات لمصابین 

                                                           

 انتشار فیروس كورونا في مختلف دول العالم، بشكل سریع، في العدید من الدول حیث أصاب أكثر - ١
 فیروس من ملیوني شخص ومات أكثر من مائة ألف آخرین، وأعلنت منظمة الصحة العالمیة أن

  .كورونا بات وباًء عالمًیا
تیدروس أدھانوم جیبریسوس، إن المنظمة : وقال رئیس منظمة الصحة العالمیة، الدكتور       *

سرعة تفشي العدوى واتساع نطاقھا والقلق الشدید : لسببین رئیسین ھما) وباء(ستستخدم ھذا المصطلح  
ى اإلرادة السیاسیة الالزمة للسیطرة على ھذا قصور النھج الذي تتبعھ بعض الدول على مستو"إزاء 

 .للفیروس" التفشي
بین القدس، والرَّملة؛ : ِعَمواس، وھي:  وقد سمِّي بطاعون ِعَمواس نسبة ِإلى بلدٍة صغیرة، یقال لھا- ٢

 ص ٤جمعجم البلدان للحموي ، ألنَّھا كانت أول ما نجم الدَّاء بھا، ثمَّ انتشر في الشَّام منھا، فنسب ِإلیھا
١٥٧.  
 ھذا ما بلغنا من كالم أھل اللُّغة، وأھل الفقھ، واألطباء في تعریفھ، - رحمھ اهللا- وقال عنھ ابن حجر     *

أنَّ حقیقتھ ورٌم ینشأ عن ھیجان الدَّم، أو انصباب الدَّم ِإلى عضٍو فیفسده، وأنَّ غیر ذلك من : والحاصل
طاعونًا بطریق المجاز، الشتراكھما في عموم المرض األمراض العامَّة الناشئة عن فساد الھواء یسّمى 

 .١٨٠ ص ١٠فتح الباري البن حجر العسقالني ج ، بھ، أو كثرة الموت

https://masralarabia.net/hashtag/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3 %D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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ثًا ھامدة في بفیروس كورونا المعاصر فھو داء عضال یكاد یفتك بالمجتمعات فیجعلھم جث
الوقت الذي نحن فیھ أحوج ما نكون إلى رجال یلبون نداء الوطن دفاعًا عن األرض 

  .والعرض

حملت في ثنایاھا السماحة والیُسر والتخفیف ورفع اإلسالمیة لشریعة       وعلیھ فا
وھذا ، زمان ومكانكل قابلیة التطبیق في اكتسبت لك وبذ،الناس ل أحوابما یالئم الحرج 

وفي األحوال، في التكالیف والعبادات في عامة والتخفیف التیسیر مراعاة  في  جلیایظھر

حالة مع  وتسھیالت تتناسب حیث قررت رخصا، )١(حالة المرض بصفة خاصة

َفاتَُّقوا اللََّھ َما :(وقولھ) ٢..)(َوَما َجَعَل َعَلْیُكْم ِفي الدِّیِن ِمْن َحَرٍج:(صاب، قال تعاليالم
  ).٣...)( َواْسَمُعوا َوَأِطیُعوا َوَأْنِفُقوا َخْیًرا ِلَأْنُفِسُكْماْسَتَطْعُتْم

      وعلیھ فاإلسالم دین شامل ُینظم كل مناحي الحیاة، وجاء بمقاصد كلیة في مقدمتھا 
ومن شمولیة اإلسالم أنھ وضع منھجًا للتعامل مع الجوائح واألوبئة ، )٤)(حفظ النفس(

 ما شرع لعباده شیئًا إال -تعالى-واهللا ، مرض والموتواألمراض؛ حفظًا للنفس من ال
لتحقیق مصالحھم في دینھم ودنیاھم، وما حرم علیھم شیئًا إال لكون ضررھم فیھ أو 

  ). ٥....)(َوُیِحلُّ َلُھُم الطَّیَِّباِت َوُیَحرُِّم َعَلْیِھُم اْلَخَباِئَث :(قال تعالى، حصول ما یضرھم بفعلھ

ار فیروس كرونا المعاصر العدید من المخاطر التي أصابت كٍل        وترتب على انتش
وما صاحب ھذه المخاطر من أضرار صحیة واجتماعیة واقتصادیة ، من الفرد والمجتمع

ویؤرق جمیع ، والتي أصبحت وباء ُیقلق المجتمع العالمي بكافة فئاتھ واتجاھاتھ، وسیاسیة
الجھات األمنیة، ومرورًا بالعالقات و، بدءًا من المؤسسات الصحیة، أفراده ومؤسساتھ

ووصوًال إلى رجال الدین والتربیة والتعلیم، األمر الذي تطلب منا ضرورة ، الدولیة 
  .االھتمام بكیفیة الوقایة منھ من أجل احتوائھ والحّد من مخاطره

التدابیر الوقائیة والشرعیة للحد من :(      لذا ارتأیت أن یكون موضوع بحثي ھذا حول
ن���ستعرض فی���ھ بع���ض   ) شار فی���روس كورون���ا المعاص���ر ف���ي ال���شریعة اإلس���المیة  انت���

ونب��رز م��نھج   ،المعلوم��ات ع��ن فی��روس كورون��ا المعاص��ر وم��شتقاتھ، وأس��باب انت��شاره    
اإلسالم الشامل في التعاطي مع مثل ھذه األوبئ�ة الفتاك�ة كفی�روس كورون�ا، وأی�ضًا نؤك�د             

مصالح البشر حال حی�اتھم م�ن خ�الل تعالیم�ھ        على أن اإلسالم كان دائًما سباًقا في رعایة         
، وتعطی��ل الجمع��ة والجماع��ة، والت��داوي، والحج��ر ال�صحي  ،بالوقای�ة والرعای��ة والنظاف��ة  

                                                           

 ص ١التعریفات للجرجاني ح،  المرض ھو ما یعرض للبدن فیخرجھ عن حد االعتدال الخاص - ١
٢١١. 

 ).٧٨: ( سورة الحج جزء من اآلیة رقم- ٢
 ).١٦: (اآلیة رقم سورة التغابن جزء من - ٣
سواء من حیث وجودھا وبقاءھا )  المال– النسل – العقل – النفس –الدین (الضروریات الخمس - ٤

 .٣٤ ص ٤للقرافي ج أنوار البروق ، واالستمرار بإنمائھا وحمایتھا من أسباب الفساد و الزوال
  ).١٥٧: (  سورة األعراف اآلیة رقم- ٥
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وم�ن ّث�م حت�ى بع�د      ، وغیرھا حال تأكید انتقال العدوى باالختالط     ، وفریضة الحج والعمرة  
رعة بتجھی�زه م�ن     الممات حفظ اإلسالم لإلنسان كرامتھ وصان لھ آدمیة وحث على المسا          

تغی��سلھ وتكفین��ھ وال��صالة حت��ى ی��واري ف��ي قب��ره، وھ��ذا مم��ا یب��رز عظم��ة ھ��ذا ال��دین،         
  . وعالمیتھ، وصالحیتھ لكل زمان ومكان

  - اث

  :        لقد نھجت في بحثي ھذا منھًجا علمًیا یتمثل في الخطوات اآلتیة

  إلى بیان، وذلك بیان المصطلحات الفقھیة والمفردات اللغویة التي تحتاج
 .بالرجوع إلى معاجم اللغة وكتب الفقھ عند المذاھب الفقھیة

  أذكر أدلة كل مذھب وأناقشھا إن وجدت لھا مناقشة، ثم أجیب عما یمكن اإلجابة
علیھ من مناقشات واعتراضات، وبعدھا أختار الرأي الراجح، وأبیِّن سبب 

 .ترجیحھ

 بحث حسب مقتضیات البحث قدمت تمھیًدا بقدر اإلمكان لكل فصل أو م. 

 واستأنست بالمراجع ، اعتمدت في تقریر األحكام الشرعیة على المصادر القدیمة
 .الحدیثة قدر اإلمكان

  ولما كان الفقھ ھو استنباط الحكم من األدلة، كان من الضروري أن أورد األدلة
وبیان وجھ النقلیة من القرآن الكریم والسنَّة النبویة، مع عزو اآلیات إلى سورھا، 

 .االستدالل منھا

  أعقبت البحث بخاتمة ذكرت فیھا خالصة البحث وما توصلت إلیھ من نتائج
  .وتوصیات أقرتھا الشریعة اإلسالمیة

  أب ار اووع*

  :       دفعني إلى اختیار ھذا الموضوع بحًثا ودراسة أمور عدة منھا

 یھا من الشمولیة والمرونة ما في الحقیقة نصوص الشریعة اإلسالمیة ومقاصدھا ف
یستوعب المستجدات والنوازل كفیروس كورونا المعاصر، ودور العلماء 
والمجتھدین النظر في مثل ھذه النوازل، وتوظیف ما یستجد من تقنیات وعلوم 

  . ومكتسبات، إلظھار البیان للناس

 لما جاء  بیان اإلعجاز الطبي والعلمي الذي كشف عنھ العلم حدیثًا وأتي ُمصدقًا 
الذي لم یعرفھ العالم إال على ) الحجر الصحي ( في الكتاب والسنة من قاعدة 
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أبواب القرن العشرین ،فقد أثبتت الدراسات الطبیة أن البلد المصاب بالمرض 
الوبائي إذا خرج منھ اإلنسان فإنھ ینشر المرض وإن لم یصب بھ، فأصبح أول 

 .ة الموبوءة قرار یتخذ عند حصول الوباء على المنطق

  الحاجة الماسة لمعرفة األحكام الشرعیة المتعلقة باألمراض واألوبئة المعدیة
ومن ، فكل إنسان معرض لإلصابة بھ أو الموت منھ، كفیروس كورونا المعاصر

. ثّم فعلیھ تكالیف شرعیة یرید معرفة تعطیلھا أو تخفیفھا شرعًا حال اإلصابة
 . كرامتھ وتصون آدمیتھ تثب لھوأیضا لھ حقوق بعد الممات تحفظ لھ

  األخذ باألسباب الطبیة والعالجیة؛ وھو مطلب شرعي الزم، ویرتقي إلى 
الوجوب وقایة وعالجًا إذا خاف اإلنسان على نفسھ الھالك، فیستطب ویبحث عن 

عمًال باألمر  ،األدویة المالئمة لعالج الداء باستشارة أھل الخبرة والتخصص
 .مراض عامةالنبوي بالتداوي من األ

 عنایة اإلسالم بموتي فیروس كورونا المعاصر صونًا آلدمیھم وحفظًا لكرامتھم ،
فحث على المسارعة بتجھیزھم وتغسیلھم وتكفینھم والصالة علیھم حتى یواروا 

وھذا مما ، في قبورھم إال للضرورة فتسقط جمیعھا، ویحرم حرقھم إال للضرورة
واتسام ، الحیتھ لكل زمان ومكانیبرز عظمة ھذا الدین، وعالمیتھ، وص
، ودرئھ للمفاسد ومراعاتھ للمصالح، تشریعاتھ بالسھولة والیسر ورفع الحرج

 .وتقدیم المصلحة العامة على الخاصة

   ط اث*

      اقتضت طبیعة البحث تقسیمھ إلى فصلین یسبقھما فصل تمھیدي وذیلت البحث 
  .ت إلیھابخاتمة ذكرت فیھا أھم النتائج التي توصل

   التدابیر الوقائیة والشرعیة للحد من انتشار فیروس كورونا المعاصر(

   ) في الشریعة اإلسالمیة

  :المقدمة*

  :أھمیة البحث*

  :منھج البحث*

  :خطة البحث*
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  الفصل التمھیدي

  فیروس كورونا المعاصر نشأتھ وتطوره وما یشبھھ في الشریعة اإلسالمیة

  :  تمھید

كورونا المعاصر نشأتھ وتطوره وما یشبھھ في الشریعة فیروس :المبحث األول
  .اإلسالمیة

  .التعریف بالفیروسات: المطلب األول

  .التعریف بفیروس كورونا المعاصر: المطلب الثاني

  .نشأة فیروس كورونا وتطوره التاریخي: المطلب الثالث 

  .أنواع فیروس كورونا المعاصر: المطلب الرابع 

  . الشریعة اإلسالمیة بالمحافظة على النفس من فیروس كورونا اھتمام:المبحث الثاني

  .المحافظة على النفس البشریة من مقاصد الشریعة اإلسالمیة: المطلب األول

  .أسباب انتشار فیروس كورونا المعاصر : المطلب الثاني

  .فیروس كورونا المعاصر وما یشبھھ من وباء: المطلب الثالث

 المعاصر في ائیة والشرعیة للحد من انتشار فیروس كوروناالتدابیر الوق:الفصل األول
  .الشریعة اإلسالمیة

  :تمھید

التدابیر الوقائیة للحد من فیروس كورونا المعاصر في الشریعة :المبحث األول
  .اإلسالمیة

  .النظافة العامة في الشریعة اإلسالمیة: المطلب األول

  .ا في الشریعة اإلسالمیةالحجر الصحي لمرضي فیروس كورون: المطلب الثاني

  .التداوي والتطعیم ضد فیروس كورونا وغیره في الشریعة اإلسالمیة: المطلب الثالث

  .عدم مخالطة مرضي فیروس كورونا لألصحاء في الشریعة اإلسالمیة:المطلب الرابع

التدابیر الشرعیة للحد من فیروس كورونا المعاصر في الشریعة : المبحث الثاني
  .اإلسالمیة

  .التضرع إلي اهللا بالصالة والقنوت لرفع الوباء في الشریعة اإلسالمیة: المطلب األول

  .عدم الدخول أو الخروج  من البلد الموبوءة بفیروس كورونا المعاصر:المطلب الثاني

  تعطیل الجمعة والجماعة بسب انتشار فیروس كورونا المعاصر : المطلب الثالث

  .عمرة بسب انتشار فیروس كورونا المعاصرتعطیل الحج وال: المطلب الرابع
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فیروس كورونا المعاصر في ضوء القواعد الفقھیة وأحكام موتاه في : الفصل الثاني
  .الشریعة اإلسالمیة

  :تمھید

  .فیروس كورونا المعاصر في ضوء القواعد الفقھیة  :المبحث األول

  ).الضرر یزال: قاعدة: ( المطلب األول

  ). الضرورات تبیح المحظورات:قاعدة: (المطلب الثاني

  ).درء المفاسد مقدم على جلب المصالح : قاعدة: (المطلب الثالث

  ).سد الذرائع في الشریعة اإلسالمیة : قاعدة: ( المطلب الرابع

  ).تصرف اإلمام على الرعیة منوط بالمصلحة : قاعدة: ( المطلب الخامس

  .في الشریعة اإلسالمیةأحكام موتى فیروس كورونا المعاصر : المبحث الثاني

  .تغسیل وتكفین موتي فیروس كورونا في الشریعة اإلسالمیة: المطلب األول 

  .الصالة على موتى فیروس كورونا في الشریعة اإلسالمیة: المطلب الثاني

  .دفن موتي فیروس كورونا في مقابر جماعیة في الشریعة اإلسالمیة: المطلب الثالث

  .یروس كورونا في الشریعة اإلسالمیةحرق موتى ف: المطلب الرابع

  .موتى فیروس كورونا شھداء في الشریعة اإلسالمیة: المطلب الخامس

  .الخــاتمــــــــة*

  .أھـم المراجـــــــع*

          .فھرس الموضوعــــات*

   فاهللا أسأل أن یجعل ھذا العمل خالًصا لوجھھ الكریم إنھ نعم المولى ونعم النصیر 
  .یدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینوصلى اهللا على س
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  الفصل التمهيدي

  فريوس كورونا املعاصر نشأته وتطوره وما يشبهه يف الشريعة اإلسالمية

  د

، ُیعد فیروس كورونا المعاصر من اخطر أنواع الفیروسات الفتاكة علي اإلطالق       
أصبح  كالنار في والتي اجتاحت العالم بأسره بشكل مروع وفي غضون أیام قلیلة 

والرقابیة ، واألمنیة،  الصحیة األجھزة   بھا   تقوم   التي   الجھود   كل  من  وبالرغم، الھشیم
  أناسترعانا على ،  بین جمیع فئات المجتمعالحتواء ھذا الوباء إال أن سرعة انتشاره 
 غیره من عن   یختلف   وھل ،  المعاصر فیروس كورونا   ماھیة   علي   الضوء   نلقي 

لذا قسمت  . واھتمام الشریعة اإلسالمیة بالحفاظ على النفس البشریة،  الفیروسات الوبائیة
  :ھذا الفصل إلي مبحثین

فیروس كورونا المعاصر نشأتھ وتطوره وما یشبھھ في الشریعة : المبحث األول
  .اإلسالمیة

س من فیروس كورونا اھتمام الشریعة اإلسالمیة بالمحافظة على النف: المبحث الثاني
  .المعاصر
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  املبحث األول

  فريوس كورونا املعاصر نشأته وتطوره وأنواعه يف الشريعة اإلسالمية

  .التعریف بالفیروسات:     المطلب األول

  .التعریف بفیروس كورونا المعاصر:     المطلب الثاني

  . أنواع فیروس كورونا المعاصر:    المطلب الثالث 

  .نشأة فیروس كورونا وتطوره التاریخي: ع     المطلب الراب

  اطب اول

  ارف روت

      تطلق كلمة فیروس علي الكائنات الدقیقة التي تنقل األمراض لإلنسان وتنتشر 
بسرعة مرعبة وبمجرد دخولھا جسم اإلنسان تتكاثر وتفرز سمومھا حتى تسبب دمار 

 .ل یسبب الموتاألجھزة العضویة للجسم ومنھا ما ھو قات

      وتعّد الفیروسات من أصغر الكائنات الحّیة التي ال یمكن رؤیتھا بالعین المجردة، إّلا 
من خالل استخدام جھاز المیكروسكوب اإللكتروني؛ حیث أن المیكروسكوب الضوئي 
العادي ال یمّكننا من الرؤیة بشكل جید لصغر حجم الفیروس، فھو یحتوي على حامض 

ف بغالف بروتیني یتضاعف، ویعطي جزیئات فیروسیة ُتسّبب المرض عن نووي ُمغّل
  . )١(طریق اآللیات االستقالبیة للعائل المضیف

      وُتعتبر الفیروسات مصدرًا لألمراض التي ُتصیب اإلنسان والحیوان، وقد تؤّدي 
ا من أحیانًا إلى الوفاة، علمًا بأّنھ لیس من السھل القضاء على الفیروسات؛ لما لھ

  : خصائص منھا

  . أنھا تستطیع التبلور أكثر من مرة دون فقدان قدرتھا على التطفل* 

                                                           

یعمل نفس التأثیرات ونفس ) الحاسب اآللي( وجھ الشبھ بین  الفیروس الذي یدخل إلي الكمبیوتر-  ١
 .حتى یسبب دمار الكمبیوتر دمارًا شامًال ولھ نفس قدرة التكاثر وربط نفسھ بالبرنامج،األفعال 
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وتظھر أعراض المرض على ، تعتمد بشكٍل كامل على خالیا حیة لتتكاثر وتتناسل* 
  .)١(المصاب بعد فترة الحضانة

ب اطا  

  ارف روس ورو ار

یطلق على مجموعة كبیرة من الفیروسات التي یمكن         فیروس كورونا ھو مصطلح 
حیث تسبب أمراض الجھاز التنفسي وعادًة ، أن تصیب الحیوانات والبشر على حٍد سواء
ومتالزمة  المتالزمة التنفسیة الحادة الوخیمة ما تكون طفیفًة، ونادًرا ما تكون قاتلًة مثل

ویسمى المرض . ٢-SARS-COV، وُیرمز إلیھ بـ "٢ كورونا الشرق األوسط التنفسیة
  ).٢ (١٩-COVIDرمز إلیھ بـ ، وُی"٢٠١٩مرض فیروس كورونا "الناتج عنھ 

فیروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق :          وعرفتھ منظمة الصحة العالمیة فقالت
، ھذه الساللة الخاصة من فیروس كورونا لم ُتحدد من قبل في البشر األوسط التنفسیة

ري والمعلومات المتاحة محدودة للغایة عن انتقال ھذا الفیروس ووخامتھ وأثره السری
)٣.(  

 اطب اث

رطوره او ورو روس ة  

م، وأول الفیروسات المكتشفة ١٩٦٠      اكُتِشفت فیروسات كورونا في عام
لمرضى  جوف األنف وفیروسان من، في الدجاج فیروس التھاب القصبات المعدي كانت

وفیروس كورونا   E٢٢٩  فیروس كورونا البشري  وُسمیا ، بالزكام بشر مصابین
: ن تم تحدید عناصر أخرى من ھذه العائلة بما في ذلكمنذ ذلك الحی  OC٤٣  البشر

   NL٦٣ فیروس كورونا البشري م،٢٠٠٣ عام  سارس فیروس كورونا
  عام میرس  م، وفیروس كورونا٢٠٠٥م عا HKU١ فیروس كورونا البشري م،٢٠٠٤
 ٢٠١٩ ظھر أول مرة في نھایة عام ،١٩-COVID - ، وفیروس كورونا الجدید٢٠١٢

عدوى الجھاز  ومعظم ھذه الفیروسات لھا دور في إحداث، م في مدینة ووھان الصینیة
  .تفضي إلى الموت غالبًا التنفسي

                                                           

أصغر الكائنات المسببة للمرض حیث إن حجمھ  من حیث الحجم ھو Corona virus   الفیروس-  ١
الموسوعة الطبیة الحدیثة  مقال منشورة على شبكة ، یتراوح ما بین عشرة إلى ثالثمائة نانو متر تقریبًا

 .م٢٠١٨) صحة( المعلومات الدولیة االنترنت موقع 
شبھ آخرھا شكل التاج، وتصیب بعض نتیجة وجود نتوءات على سطح الفیروس ی:  ُسمیت بكورونا - ٢

 .األنواع من ھذه الفیروسات الحیوانات فقط، إال أّن أنواعًا منھا تؤثر على اإلنسان أیضًا
 .  منظمة الصحة العالمیة على شبكة المعلومات الدولیة االنترنت- ٣

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%88%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A_229E&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A_OC43&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A_OC43&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A_OC43&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A_NL63&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A_HKU1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF_(2019-nCoV)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
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سات الفیرو من:      ویعتبر فیروس كورونا متالزمة الشرق األوسط التنفسیة
 ٢٠١٢في عام  التي تؤثر على البشر، حیث تم اإلعالن عن أول حالة إصابة بھ  الجدیدة

م في المملكة العربیة السعودیة، إال أّن التحقیقات تشیر إلى أّن أول حالة إصابة بھذا 
م، والذي ٢٠١٢الفیروس ظھرت في المملكة األردنیة الھاشمیة في شھر أبریل من عام 

د من الدول األخرى، كما تم ربط جمیع حاالت اإلصابة انتقل بعدھا للعدی
، بالسكن، أو السفر إلى دول شبھ الجزیرة العربیة، أو الدول المحیطة بھا بالمرض

بمتالزمة الشرق األوسط التنفسیة، والتي  وتسبب اإلصابة بھذا الفیروس تطور ما یعرف
 -٣٠ الخطیرة، حیث أّن غالبًا ما تسبب أعراضًا تنفسیة شدیدة، ویعتبر من األمراض

  .من الحاالت المصابة بالمرض تنتھي بوفاة المصاب% ٤٠

      وقد أظھرت بعض الدراسات أّن اإلصابة بالفیروس بدأت من خالل االتصال 
المباشر أو غیر المباشر مع اإلبل المصابة بھذا الفیروس، ویعتقد البعض أّن الفیروس قد 

  .فیما بعد إلى الِجمال، ثم من الِجمال إلى اإلنساننشأ بدایًة في الخفافیش، وانتقل 

 فھو یعیش في أمعاء الخفافیش، وینتقل ١٩-COVID     وأما فیروس كورونا الجدید 
عن طریق إفرازاتھ، كالبراز والبول، والھواء الذي تستنشقھ الحیوانات األخرى أو 

 اإلنسان یتكاثر الفیروس وخالل االنتقال من الوطواط إلى، اإلنسان فینتقل بسھولة إلیھم
ویمكن للفیروس العیش في ، ویتحول، ویصبح قادًرا على االنتقال إلى البشر اآلخرین

  .   اإلنسان، واالنتقال إلي شخص إلى آخر عن طریق االختالط المباشر

كانون األول /ألول مرة في دیسمبر" ١٩كوفید "     وظھر فیروس كورونا الجدید 
، والتي یبلغ تعداد )وسط الصین(ت البحریة بمدینة ووھان ، في سوق للمأكوال٢٠١٩

وأسرة الفیروسات التي ینتمي إلیھا ھذا الفیروس تدعى أسرة ،  ملیون نسمة١١سكانھا 
، الذي فتك )سارس(فیروسات كورونا، التي تسبب سالالت أخرى منھا في انتشار وبائي 

، ویمثل ھذا الفیروس ساللة %  ٣٥الذي فتك بـ ) میرس(من الذین أصیبوا بھ، و% ٩بـ 
  .جدیدة لم یسبق تحدیدھا لدى البشر

نھایة شھر (  موقعًا دولیًا، وتسبب إلى اآلن ٧٠     وانتشر بعدھا إلى ما یقارب 
بما یزید عن ملیوني ونصف الملیون حالة إصابة بالفیروس، وما یزید عن ) م٢٠٢٠آذار

األمیركي أن فیروس " بلومبیرغ"قع وقد أفاد تقریر نشره مو، مائة  ألف حالة وفاة
الغامض الذي یحذر خبراء الصحة منھ، والذي قد " وباء إكس"كورونا قد یكون ھو 

  ).١(یسبب وفاة حوالي ثمانین ملیون شخص

الھواء عن :      ویمكن أن ینتقل فیروس كورونا من المصاب إلى اآلخرین من خالل
ولمس األسطح ، للمس أو المصافحةواالتصال الشخصي مثل ا، طریق السعال والعطس

                                                           

لمعلومات الدولیة جمال نصار مقال منشور على شبكة ا.  كیف تواجھ اإلنسانیة وباء كورونا الجدید د-  ١
 .٢٠٢٠موقع ترك برس فبرایر ) االنترنت(
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والوقایة من ، الملوثة بالجراثیم ثم لمس الفم، أو األنف، أو العیون قبل غسل الیدین
اإلصابة بفیروس كورونا المعاصر ال توجد حالیًا أي لقاحات للحمایة من عدوى فیروس 

كثیرًا غسل الیدین :كورونا ولكن یمكن الحد من خطر العدوى عن طریق القیام بما یلي
، وتجنب لمس العینین، أو األنف والفم إذا كانت األیدي غیر مغسولة، بالماء والصابون

وبقاء الشخص المصاب ، وتجنب التواصل عن قرب مع الناس الذین یعانون من المرض
وإتباع تدابیر ، وتنظیف وتعقیم األسطح، في المنزل حتى ال ینشر العدوى لآلخرین

اول المنتجات الحیوانیة الخام أو غیر المطبوخة، وذلك ألّن وتجنب تن، النظافة العامة
  .استھالكھا یزید فرصة اإلصابة بالعدوى
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راب اطا  

  أواع روس ورو ار

 :ُتوجد سبع سالالٍت من فیروسات كورونا البشریة

 (٢٢٩E-HCoV).  ( E٢٢٩فیروس كورونا البشري  .١

 .(HCoV-OC٤٣)  OC٤٣ (فیروس كورونا البشري   .٢

 .  (SARS-CoV)  فیروس كورونا الُمرتبط بمتالزمة سارس .٣

 .(HCoV-NL٦٣)     (NL٦٣ فیروس كورونا البشري .٤

 ).HKU١ (فیروس كورونا البشري   .٥

    لتنفسیة فیروس كورونا المرتبط بمتالزمة الشرق األوسط ا .٦
 (MERS-CoV)  وعرف سابًقا باسم فیروس كورونا الجدید  

(HCoV٢٠١٢-EMC) 

وُیعرف باسم ذات رئة ووھان  ١٩-COVID -فیروس كورونا المستجد .٧
كلمة جدید تعني بأنُھ حدیث االكتشاف أو  أو فیروس كورونا ووھان

 .)١(نشئ حدیًثا

 HKU١-و OC٤٣-و NL٦٣-و ٢٢٩E-HCoV     وتنتشر فیروسات كورونا
از التنفسي لدى البالغین واألطفال في جمیع باستمراٍر بین البشر، وتسبب عدوى في الجھ

  .أنحاء العالم

  والذي ١٩-COVID -       وھذا ھو أخر نوع من أنواع الفیروسات كورونا المستجد
وھو األشد خطورة ، )ووھان الصینیة(  م في مدینة ٢٠١٩ظھر أول مرة في نھایة عام 

ومواقع ،  منھا والمرئیة وقد طالعتنا وسائل اإلعالم المسموعة، وفتكًا بالمصابین
التواصل االجتماعي باإلحصائیات واألعداد على مستوي العالم كل دولة على حده فمنھم 

وذلك على حسب سرعة التدابیر الوقائیة واالحترازیة ، األكثر وفیات واألكثر إصابات
  .ونسأل اهللا العفو والعافیة، لكل دولة قبل االنتشار

  

                                                           

 . موسوعة ویكیبیدیا الطبیة- ١

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A_229E&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A_OC43&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A_NL63&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A_HKU1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF_(2019-nCoV)
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  املبحث الثاني

  عة اإلسالمية اهتمام الشري

  باحملافظة على النفس من فريوس كورونا املعاصر

مما ال شك عند انتشار األوبئة واألمراض ینبغي التعامل معھا بحكمة وحرص، وعلى 
الجمیع االلتزام باإلجراءات الوقائیة والتدابیر االحترازیة التي تعلنھا السلطات والجھات 

تھم من اإلصابة بھ أو التطبب منھ، وھذا وضمان سالم، المختصة للسیطرة علي الفیروس
، ھو المطلوب شرعًا لما فیھ من المصلحة العامة والخاصة، التي یقررھا ولى األمر

  :وعلیھ  فقد قسمت ھذا المبحث إلي ثالثة مطالب وھي

  .المحافظة على النفس البشریة من مقاصد الشریعة اإلسالمیة: المطلب األول

  .ر فیروس كورونا المعاصرأسباب انتشا: المطلب الثاني

  .فیروس كورونا المعاصر وما یشبھھ من األوبئة المعدیة: المطلب الثالث

 اطب اول

س اا  ظاا رد ا ن ر  

، النفسو، الدین :( جاءت الشریعة اإلسالمیة بأحكام وافیة لحفظ الضروریات الخمس
سواء من حیث وجودھا وبقاءھا واالستمرار بإنمائھا وحمایتھا ) والمال،والنسل ، والعقل

وعلیھ فاإلسالم دین شامل ینتظم كل مناحي الحیاة، وجاء ، من أسباب الفساد والزوال
 شمولیة اإلسالم أنھ وضع منھجًا للتعامل مع ومن) حفظ النفس(بمقاصد كلیة في مقدمتھا 

 ).١(الجوائح واألوبئة واألمراض المعدیة؛ حفظًا للنفس من الھالك والفناء

َوَلا : (..-تعالى-    وحذرت الشریعة اإلسالمیة من إیقاع النفس في مواطن الھالك، فقال 
ولذلك ،)٣)(َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم ِإنَّ اللََّھ َكاَن ِبُكْم َرِحیًماَوَلا :(وقولھ،)٢..)(ُتْلُقوا ِبَأْیِدیُكْم ِإَلى التَّْھُلَكِة

أصًال من األصول التي اتفقت الشرائع السماویة على وجوب ) حفظ النفس(اعتبر 
  .المحافظة علیھا من الھالك، وُجعل االعتداء علیھا جریمة ُیعاقب علیھا

                                                           

 .٣٤ ص٤أنوار البروق للقرافي ج، ٥ ص ١ الموافقات للشاطبي ج - ١
  ).١٠٥: (  سورة البقرة  جزء آیة رقم- ٢
  ).٢٩: (  سورة النساء  جزء آیة رقم- ٣

https://ar.islamway.net/tag/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
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ي من األمراض، لما روي عن جابر       ومن أجل ذلك أباحت الشریعة اإلسالمیة التداو
لكل داء :(  قال- صلى اهللا علیھ وسلم- أن رسول اهللا -رضي اهللا عنھما-بن عبد اهللا 

 وعلیھ فإن على المسلم أن یأخذ )١)(دواء، فإذا أصاب دواء الداء برأ بإذن اهللا عز وجل
 مع -علیھ وسلمصلى اهللا -كافة االحتیاطات لتوقي األوبئة المعدیة امتثاال لھدي النبي 

  .اعتقاد أن المرض ال یقع على اإلنسان وال یصیبھ إال بإذن اهللا ومشیئتھ

ب اطا  

رأا ورو روس رب ا  

       ینتقل فیروس كورونا المعاصر من شخص آلخر عبر إفرازات الجھاز التنفسي، 
قل العدوى عبر مصافحة ویحدث ذلك عند السعال أو العطاس من المصاب بھ، كما تنت

، أو مالمسة أشیاء تحمل الفیروس، وفي الحقیقة ھنالك سبعة فیروسات من )٢(المریض
عائلة كورونا التي تصیب اإلنسان، إال أّن ھنالك ثالثة منھا تسبب حاالت مرضیة أكثر 

  .خطورة مما یسببھ فیروس كورونا عادة

لفترات قلیلة ومحدودة خارج جسم اإلنسان، ولكن  فیروس كورونا       ویعیش
سرعان ما ینمو وینتشر، لذلك فھو یحتاج للجسم البشري للعیش في داخلھ، وقد وضح 

  :علماء الفیروسات عدة أسباب لتفشي فیروس كورونا منھا

االرتباط، وھي التي من خاللھا یتم دمج جزء من حدوث طفرة وراثیة تسمى معاودة  -١
جینات معینة، مع جزء من جینات أخرى، وھذا یؤدي لنشأة فیروس جدید ویتمتع 

  .بالخصائص الجدیدة

العوامل المحفزة مثل التنقل والسفر بین الدول، والتغیرات في الظروف المناخیة  -٢
 وكمیات النفایات المتزایدة، األمر وأحوال الطقس، والزیادة في قطع األشجار من الغابات

  .الذي یزید من نسبة اإلصابة بالفیروسات ونقلھا لجسم اإلنسان من خالل القوارض

والتي اجرتھا المختبرات ، ومن بین األسباب المطروحة النتشار فیروس كورونا -٣
نسان الطبیة في الصین، تمّكن العلماء من تحدید التركیبة الجینیة للفیروس في جسم اإل

لذا من المرّجح أن تكون ، التي تتشابھ إلى حد كبیر بالتركیبة الجینیة لھا في الخفافیش
  .الخفافیش ھي من بین المسببات النتشار ھذا المرض في مختلف أنحاء العالم

                                                           

لكل داء دواء واستحباب : ( باب٤٠٨٤:  رقم ح٢١١ ص ١١ أخرجھ مسلم في صحیحة ج -  ١
 ).التداوي

  العدوى ھي انتقاء الداء من المریض بھ  إلي الصحیح بواسطة ما مما یعدي من جرب وغیره أي - ٢
موقع المعاني لكل رسم معني . یسري من واحد إلي أخر عن طریق االتصال المباشر وغیر المباشر

 ).االنترنت(شبكة المعلومات الدولیة

https://www.almuheet.net/53312/
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 باإلضافة إلى أن إحدى مسببات فیروس كورونا ھو االحتكاك المباشر باألشخاص -٤
منھم غالبًا ما یعانون من أعراض تتشابھ مع أعراض المصابین بھ، حیث أن العدید 

األنفلونزا ونزالت البرد، ما یجعل تشخیص الكورونا صعبًا نسبیًا في البدایة، ومن خالل 
  ).١(العطس أو السعال، یمكن لھذا الفیروس أن ینتقل من شخص إلى آخر

 حیث یمكن أن  ویعتبر التلوث وعدم النظافة من المسببات األساسیة لفیروس كورونا-٥
ینتشر ھذا الوباء في األماكن األكثر تلوثًا والتي تكثر فیھا النفایات، خصوصًا وأن بعض 

  .)٢(والفطریات تتغذى على النفایات الملوثة، أنواع الفیروسات أو البكتیریا

  اطب اث

ا ورو روسدا ون ا  ر و  

 والذي -معاجم العربیة بین الطاعون والوباء، وخالصة الفرق       في الحقیقة فرقت ال
 أن بینھما عموًما وخصوًصا؛ فكل طاعون وباء، - زاد المعاد-ذكره ابن القیم في كتابھ

  .)٣(ولیس كل وباء طاعون، وكذلك األمراض العامة أعم من الطاعون؛ فإنھ واحد منھا

طعین إذا أصابھ الطاعون، وھو ویقال طعن فھو مطعون و، الطاعون من الطعن: أوًال
مرض یعم الكثیر من الناس في جھة من الجھات، بخالف المعتاد من أمراض الناس، 

  .ویكون مرضھم واحًدا، بخالف بقیة األوقات فتكون األمراض مختلفة

بعد أن ذكر كالم أھل اللغة وأھل الفقھ واألطباء في : -رحمھ اهللا-      وقال ابن حجر 
وھو قریب من ، ھیجان الدم وانتفاخھ: قروح الخارجة في الجسد، وقیلأصل الطاعون ال

                                                           

 سبب انتشار مرض كورونا مقال منشور على شبكة المعلومات الدولیة االنترنت لموقع صحتي - ١
مقال منشور على شبكة ، سائده محمد . أ،تعرف على أسباب انتشار فیروس كورونا، م٢٠٢٠فبرایر 

 .م٢٠٢٠موقع ویكي عرب فبرایر ، المعلومات الدولیة االنترنت
موقع مقال منشور على شبكة المعلومات الدولیة االنترنت ونا؟  ما ھي ابرز مسببات فیروس كور-  ٢

 ٢٠٢٠صحتي
وھو أكثر أنواع : الطاعون الرئوي - ٢،وھو أكثر األنواع حدوًثا: الطاعون الدملي- ١ :أنواعھ ثالثة - ٣

الطاعون خطورة؛ لسھولة انتقالھ وانتشاره بین المخالطین للمریض خاصة في الظروف المناخیة 
  ، الصحیةوالبیئة غیر 

وھذا النوع یشبھ الطاعون الدملي في طرق انتقالھ، حیث ینتقل بواسطة : الطاعون التسممي - ٣
نوع معین من : والطاعون : -  رحمھ اهللا- وقال الشیخ ابن عثیمین .البراغیث من القوارض إلى اإلنسان

 فالمعروف أنھا إن الطاعون كل مرض فتاك منتشر، مثل الكولیرا،: المرض یؤدي إلى الھالك، وقیل
 .إذا وقعت في أرض فإنھا تنتشر بسرعة
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، ومن أصابھ تآكلت أعضاؤه وتساقط لحمھ والحاصل أن حقیقتھ ورم ینشأ عن )١(الجذام
  ).٢(ھیجان الدم أو انصباب الدم إلى عضو فیفسده

 الط�اعون ھ�و م�رض بكتی�ري مع�دي ح�اد، وھ�و م�ن األم�راض                   :أما األطباء فقالوا        
المشتركة بین اإلنسان والحیوان، وھو مرض یتحرك في ت�دمیر اإلن�سان ب�سرعة كبی�رة،                 
ویصنف كأحد األم�راض المحجری�ة الخطی�رة الت�ي ت�سبب أوبئ�ة ف�ي حال�ة ع�دم ال�سیطرة                      

  .علیھا

ھي قروح تخرج من ”: بقولھ مرض الطاعون- رحمھ اهللا-     ویصف اإلمام النووي
اط أو األیدي أو األصابع وسائر الید ویكون معھ ورم، الجسد، وتكون في المرافق أو اآلب

… وألم شدید وتخرج تلك القروح مع لھیب، ویسود ما حوالیھ أو یخضر أو یحمر
  ).٣(ویحصل معھ خفقان القلب والقيء 

، أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسد: -رحمھ اهللا-      وقال القاضي عیاض 
وأن غیر ذلك من األمراض ) ٤(ونا لشبھھا بذلكوالوباء عموم األمراض فسمیت طاع

یسمى طاعونًا بطریق المجاز؛ الشتراكھما في عموم : العامة، الناشئة عن فساد الھواء
  ).٥(المرض بھ، أو كثرة الموت

   ودل ذك    

 صلى اهللا علیھ -قال رسوُل اهللا:  قال-رضي اهللا عنھ-ما روي عن أسامة بن زید  -١
ِرْجٌس ُأرسَل على طائفٍة من بني إسرائیَل،أو على من كان قبَلُكم، فإذا الطاعوُن ( -وسلم

  ). ٦)(سمعُتم بھ بأرٍض فال تقدموا علیھ، وإذا َوَقَع بأرٍض وأنُتم بھا فال تخُرُجوا فَرارًا منھ

:  قالت- صلى اهللا علیھ وسلم- زوج النبيِّ-رضي اهللا عنھا- وما روي عن عائشَة -٢
أنُھ عذاٌب َیبَعُثُھ اهللا :  عن الطاعوِن؟ فأخَبَرني-صلى اهللا علیھ وسلم-سألُت رسوَل اِهللا 

على َمن َیَشاُء، وأن اَهللا َجَعَلُھ َرحمًة للُمؤمنیَن، لیَس من َأَحٍد َیَقُع الطاُعوُن َفَیمُكُث في َبَلدِه 
وما ، )٧)( لھ ِمثُل أجِر شِھیٍدصابرًا ُمحَتسبًا َیْعَلُم أنُھ ال ُیصیُبُھ إالَّ ما َكَتَب اُهللا لھ إالَّ كان

                                                           

 الجذام ھو مرض معدي معروف تتھافت وتتآكل أطاف من أصیب بھ  النھایة في غریب  الحدیث -  ١
 .٢٥١ ص ١واألثر البن األثیر ج

نبر : الطاعون  وھو ھیجان الدم في جمیع البدن وانتفاخھ ، ویقال   (٣٨ ص٣ أسني المطالب ج- ٢
 ).دا یخرج غالبا من اآلباط مع لھیب وخفقان وقيء ونحوهمؤلم ج

 .١٤٤:  شرح النووي لصحیح مسلم، ص-  ٣
 .١٣ ص ٤ الفتاوى الفقھیة البن حجر الھیتمي ج- ٤
 .٢٣ ص ٤ الفتاوى الفقھیة البن حجر الھیتمي ج- ٥
 ).ما یذكر في الطاعون: ( باب٥٢٨٧:  ح رقم٢ ص ١٨ أخرجھ البخاري في صحیحة ج - ٦
قل لن یصیبنا إال ما كتب اهللا : ( باب٦١٢٩:  ح رقم٢٩٦ ص ٢٠ أخرجھ البخاري في صحیحة ج - ٧

 ).لنا
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:  َقاَل-َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم- َعِن النَِّبيِّ -َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ-روي َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك 
  ).  ١)(الطَّاُعوُن َشَھاَدٌة ِلُكلِّ ُمْسِلٍم(

سة       وشبیھ بالطاعون كل وباء، أو مرض ینتقل عن طریق االستنشاق والمجال
والمعایشة، فیمنع السلیم من الدخول إلى بلد الوباء كما یمنع المریض والسلیم أیضا من 

  .الخروج منھا خشیة أن یكون حامال للمرض، ولم تظھر علیھ أعراضھ، ویعدي غیره

إنھا :      وعلیھ فھذه األمراض التي تنتشر بسرعة وتؤدي إلى الھالك یصح أن نقول
 صّلى اهللا -لكن الظاھر من السنة خالف ذلك؛ ألن الرسولو، طاعون حقیقة، أو حكمًا

وھذا یدل على أن من أصیب بداء ، المطعون والمبطون: َعدَّ الشھداء فقال-علیھ وسّلم 
وھناك العدید من األوبئة واألمراض التي یحصل بھا ، البطن غیر من أصیب بالطاعون

لمنصوص على أنھ شھادة لمن الموت، فتسمى طاعونًا مجازًا، لكن لیست ھي الطاعون ا
مات بھ، لكنھا ُتلحق بالطاعون في الحجر على أھلھا، وفي القدوم علیھم، بجامع العلة في 

  .كل

لیس ھو الطاعون الوارد في السنة، والموعود أھلھ " كورونا"      وبھذا ُیعلم أن فیروس 
  ).٢(بأجر الشھادة  لكن یأخذ وصفھ بأنھ جائحة بجامع العلة في كل 

 حالة مرضیة تحدث عندما یصاب عدد كبیر من الناس في المجتمع :انیًا الوباء فھوث
، والمالریا، والجدري )الموت األسود(مثل الطاعون، بمرض معین في نفس الوقت

  ). ٣(وغیرھا

عموم األمراض وھو قسما من الطاعون فسمیت طاعونًا لشبھھا بالھالك :        والوباء
  ).٤(باء، ولیس كل وباء طاعونًا على ما ذكرناهبذلك، وإال فكل طاعون و

  :فھناك عدد من األحداث التي یمكن أن تسبب الوباء منھا: وأ أب  اوء

أحد الطرق التي یمكن : الطعام والمیاه الملوثان بسب الكوارث الطبیعیة أو الحروب -١
  .أن یبدأ بھما الوباء

التي تسبب مرضًا ما، قد تتغیر ) الجراثیم (أحیانًا: المرض) شراسة( زیادة ضراوة -٢
  .وھذا یعني أن بإمكانھا أن تصیب الناس بسھولة وتجعلھم مرضى، وتصبح أكثر شراسة

                                                           

 ).الشھادة سبع سوى القتل: ( باب٢٦١٨:  ح رقم٤١٧ ص ٩ أخرجھ البخاري في صحیحة ج - ١
 ٢٠٢٠ ھل مرض كورونا من الطاعون ؟ موقع اإلسالم سؤال وجواب مارس - ٢
 أي -وبأت األرض، فھي موبئة، ووبئت بالفتح فھي وبئة، وبالضم فھي موبوءة المرض العام، یقال أ- ٣

 ).و ب ء (٦٤٦المصباح المنیر ص ، ذات وباء
الموت الذریع ، أي : الوباء المرض العام ، وقیل : قیل  ( ٣٨-٣٧ ص٣ أسني المطالب لألنصاري ج٤

 )السریع
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في بعض األحیان تكون المجاعة وسوء التغذیة سببًا في قلة :  مقاومة أقل للمرض-٣
  ).الوباء(مقاومة المرض مما یتسبب في حدوث 

 : بین الوباء والطَّاعون وفیروس كورونا المعاصروالغرض من ھذا التَّفریق

ألنھ ال یدخل المدینة المنورة، وقد سبق في حدیث السیدة : فالطاعون یغایر الوباء     
أخَرجونا إلى :   قدمنا المدینة وھي أوبأ أرض اهللا، وفیھ قول بالل-َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ-عائشة

قدمت المدینة في خالفة عمر :  أبي األسودأرض الوباء، وما سبق في الجنائز من حدیث
أنھم استوخموا : وھم یموتون موتًا ذریعًا، وما سبق في حدیث الُعرنیین في الطھارة

  ).١(إنھا أرض وبئة: المدینة، وفي لفظ أنھم قالوا

     فكل ذلك یدل على أن الوباء كان موجودًا بالمدینة، وقد صرح الحدیث األول بأن 
ھا؛ فدل على أن الوباء غیر الطاعون، وأن من أطلق على كل وباء الطاعون ال یدخل

أنَّ الطاعون ال یدخل : والتَّدلیل على صحَّة الحدیث النَّبويِّ، طاعونًا بطریق المجاز
فیلزم أن ، المدینة النَّبویَّة، أمَّا الوباء؛ فقد یدخلھا، وقد دخلھا في القرون الَّتي خلت

والوباء إنما ھو لفساد الھواء الذي ینشأ ، عارض الحدیثان الطاعون غیر الوباء، وإال ت
عنھ عموم األمراض وال ینافي كون سبب الطاعون طعن الجن ما مر عن األطباء من 

  )٢(أنھ ینشأ عن مادة سمیة أو ھیجان الدم ال دواء لھ وال دافع لھ إال الذي خلقھ وقدره

الذي ظھر في الصین منذ شھور ( ١٩-COVID)  المعاصرفیروس كورونا وأما   *
وھو غیر معروف الخصائص في الوقت الراھن، خاصًة ) ٣)(السارس(ساللة مختلفة عن 

 حیث عانى بعض في حال كان الفیروس الجدید شدید العدوى مثل السارس أو ال،
المرضى المصابین بھ في الصین من أعراض خطیرة، والبعض األخر كانت أعراضھم 

  .أقل شدة وخرجوا من المستشفى

  

                                                           

 .٢٣ ص٤ الفتاوى الفقھیة البن حجر ج - ١
 .٢٣ ص٤لفقھیة البن حجر ج   الفتاوى ا- ٢
یسبب فیروس السارس اإلصابة بالمتالزمة التنفسیة الحادة :  فیروس كورونا الُمسبب للسارس- ٣

، وھو الفیروس الذي انتشر  :Severe acute respiratory syndrome(باإلنجلیزیة(الوخیمة 
مائة ألف حالة وفاة، وفي ، وأدى إلى إصابة أكثر من ملیوني إنسان، وأكثر من ٢٠٠٣عالمیًا عام 

، وُیعّد أكثر أنواع فیروس كورونا ٢٠٠٢الحقیقة تم اكتشاف ھذا النوع ألول مرة في الصین عام 
خطورة، حیث یسبب شعور المریض بأعراض تشابھ أعراض األنفلونزا، لكنھ یؤدي بشكٍل تدریجي إلى 

، إال أّنھ ال یمكن الجزم بأّنھ ٢٠٠٤فشل في التنفس، وعلى الرغم من عدم إصابة أیة حالة بھ بعد عام 
ما ھي . تم القضاء تمامًا على الفیروس، إذ یمكنھ البقاء في أجسام الحیوانات، ومن ثم یظھر مرة أخرى

أسباب فیروس كورونا أحمد محمد مقال منشور على موقع الموضوع شبكة المعلومات الدولیة االنترنت 
 .م٢٠٢٠مارس ، 

https://tababah.net/tag/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
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  الفصل األول

  التدابري الوقائية والشرعية

   للحد من انتشار فريوس كورونا يف الشريعة اإلسالمية

  د

الوقائیة والشرعیة في مكافحة كل ما من وتتمثل ھذه التدابیر االحترازیة بشقیھا         
شأنھ نقل المرض، وبالتحدید االختالط والزحام بین الناس وغیرھا؛ وللوقایة من انتشار 
فیروس كورونا المعاصر، ومكافحتھ قبل ظھوره بتطبیق الحجر الصحي اإلجباري 

خ، وحصر إل..للمصاب في أماكن خاصة، حتى یتم الشفاء التام، وتعقیم وتطھیر متعلقاتھ
وعزل وفحص كافة المخالطین المباشرین وغیر المباشرین للمصاب، وتحصینھم باللقاح 

  :لذا قسمت ھذا الفصل إلي مبحثین، الواقي

  .التدابیر الوقائیة من انتشار فیروس كورونا في الشریعة اإلسالمیة: المبحث األول

  . اإلسالمیة الشریعةالتدابیر الشرعیة من انتشار فیروس كورونا في: المبحث الثاني

  املبحث األول

  وس كورونا يف الشريعة اإلسالميةالتدابري الوقائية من انتشار فري

      وتتمثل التدابیر الوقائیة في مكافحة كل ما من شأنھ انتشار فیروس كورونا 
ومكافحتھ قبل ظھوره، وتطبیق ، المعاصر، وبالتحدید االختالط والزحام بین الناس 

 اإلجباري للمصاب في األماكن المخصصة، وعزل وفحص كافة الحجر الصحي
حتى .. المخالطین المباشرین وغیر المباشرین للمصاب، وتحصینھم باللقاحات واألدویة

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ُخُذوا :( قال تعالي، یتم الشفاء أو إلى أن یقضي اهللا أمًرا كان مفعوال
وھذا یدل على أن الدعوة لھدوء الروع ، )١..)(ٍت َأِو اْنِفُروا َجِمیًعاِحْذَرُكْم َفاْنِفُروا ُثَبا

والصبر، تتالقى مع الدعوة إلى األخذ باألسباب والوقایة من األمراض، فقد حرص 
( والتعالیم الطبیة الوقائیة التي تؤدي إلى ما نسمیھ ، اإلسالم على إعطائنا األوامر

  :ث إلي أربعة مطالب وھيلذا قسمت ھذا المبح) بالمجتمع الصحي

  .النظافة العامة في الشریعة اإلسالمیة: المطلب األول
                                                           

  ).٧١:( آلیة رقم  سورة النساء جزء من ا- ١
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  .الحجر الصحي لمرضي فیروس كورونا في الشریعة اإلسالمیة: المطلب الثاني

  .التداوي والتطعیم ضد فیروس كورونا وغیره في الشریعة اإلسالمیة: المطلب الثالث

  .رونا لألصحاء في الشریعة اإلسالمیةعدم مخالطة مرضي فیروس كو:المطلب الرابع

  اطب اول

ا را  ا ظا  

      جاء اإلسالم في وقت كان اإلنسان ال یعرف فیھ شیئًا عن أھمیة النظافة في محاربة 
 األمراض واألوبئة المعدیة، وال یعرف ما ھي المیكروبات أو الطفیلیات أو الفیروسات

 ، وكي ُیبسط األمور وذلك بأربعة عشر قرًنا من الزمان،  أمراض خطیرةوما تسببھ من
للناس وُیخاطبھم على قدر عقولھم وفھمھم وعلمھم، ربط النظافة بالعقیدة، وجعلھا جزءًا 

 فكان أول ما نزل من القرآن الكریم یدعو للعلم قال ،ال یتجزأ من تعالیم العبادة والصالة
َوِثَیاَبَك :(، وثاني ما نزل یدعو للنظافة قال تعالي)١)(بَِّك الَِّذي َخَلَقاْقَرْأ ِباْسِم َر:( تعالي
الطھور شطر اإلیمان والحمد هللا تمال :(- صلى اهللا علیھ وسلم-وقولھ، )٢)(َفَطھِّْر

 نصفھ، وبھذا كلھ جعل اإلسالم مسألة النظافة عقیدة وسلوكًا ملزمًا -أي،)٣..)(المیزان
ولیست لمجرد الخوف من المرض وحده، وما أعظم أن ، ھللمسلم في كل شؤون حیات

إذ أن أغلب ، تكون النظافة غایة لذاتھا قبل أن تكون وسیلة لمنع األمراض واألوبئة
  ).٤(األمراض الخطیرة سببھا األساسي، ھو انحدار مستوى النظافة أو انعدامھا

ِإنَّ اللََّھ :( ...ل تعالي    وأیضًا حرص اإلسالم على النظافة بشقیھا المعنوي والحسي فقا
َن السََّماِء َماًء ِلُیَطھَِّرُكْم َوُیَنزُِّل َعَلْیُكْم ِم:(وقولھ، )٥)(ُیِحبُّ التَّوَّاِبیَن َوُیِحبُّ اْلُمَتَطھِِّریَن

فالنظافة العامة ھي نظافة البدن واألیدي واألسنان واألظافر والشعر، ونظافة ، )٦...)(ِبِھ
ل والمشرب، ونظافة الشوارع والمنازل والمدن، ونظافة المیاه ونظافة المأك، الملبس

  . كاألنھار واآلبار وغیرھا

والطب ..        ووضع اإلسالم منھًجا فریًدا ومتكامًال لحفظ الصحة العامة لإلنسان
ویرتكز على ، الوقائي في اإلسالم یقوم على األسلوب اإلیماني في إیجاد المجتمع الصحي

                                                           

  ).١: ( سورة العلق اآلیة رقم - ١
  ).٤: ( سورة المدثر اآلیة رقم - ٢
 .فضل الوضوء:  باب٣٢٨:  ح رقم٣ ص ٢ أخرجھ مسلم في صحیحة ج - ٣
سعید بن صالح بن . د من صحة األرواح إلى صحة األجساد والبیئة.. الطب الوقائي في اإلسالم - ٤

 . على شبكة المعلومات الدولیة االنترنتحسین الحمدان مقال منشور
  ).٢٢٢: (  سورة البقرة  جزء من اآلیة رقم - ٥
  ).١١: (  سورة األنفال جزء من اآلیة رقم - ٦
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واالستفادة من تأثیر اإلیمان والتزام الناس باإلسالم ، صحیة بعقیدة المسلمربط التعالیم ال
  .في إتباع األوامر الصحیة السلیمة

      فیأمر بإزالة البؤر التي تتجمع تحتھا القذارة في الجسم فیقول علیھ الصالة والسالم 
د ونتف خمس من الفطرة الختان واإلستحدا:(- رضي اهللا عنھ–فیما رواه أبو ھریرة 
والمتأمل في ھذه السنن النبویة یدرك تمامًا ، )١)(وقص الشارب، اإلبط، وتقلیم األظافر

دورھا في وقایة اإلنسان من األمراض وحمایتھ من األوبئة المعدیة، فضًال عما فیھا من 
  ).٢(جمال الظاھر لإلنسان المكرم من فوق سبع سماوات 

وذلك بعد مصافحة ، المیكروبات والفیروسات     واألیدي من أھم األدوات التي تنقل 
 صلى اهللا علیھ -وھذا ُیوضح لنا حكمة قول النبي ، المصاب،أو لمس سطح ملوث وغیره

فغسل یدیھ خرج من یدیھ كل خطیئة كان .... إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن :( -وسلم
الوضوء واالغتسال ، ومن فوائد )٣....)(بطشتھا یداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء 

تخلیص البدن من األوساخ واألدران العالقة بھ وخاصة األجزاء المكشوفة منھ، ومن ّثم 
حفظ وظائف الجلد من أن تتعطل، فقد أثبتت الدراسة التي أجرتھا منظمة الصحة العالمیة 

من الجراثیم وبدون الحاجة إلى %) ٩٠(أن استعمال الماء في النظافة یزیل حوالي
  !!.لمطھرات والمعقماتإضافة ا

( -رضي اهللا عنھ- فیما رواه أبو ھریرة - صلى اهللا علیھ وسلم-      وقد أكد ذلك النبي
أرأیتم لو أن نھرًا بباب أحدكم یغتسل فیھ كل یوٍم خمسًا ما تقول ذلك یبقى من درنھ 

ات  فذلك مثل الصلو- صلى اهللا علیھ وسلم-قال . ال یبقى من درنة شیئًا: شيء؟ قالوا
فالصلوات الخمس وما تتطلبھ من وضوء وطھارة ، )٤)(الخمس یمحو اهللا بھن الخطایا

وكذلك تخلص ، قبلھا كشرط لصحتھا تخلص البدن من األدران الخارجیة العالقة بالجسم
  ).الذنوب والمعاصي(النفس وتنقیھا من األدران الداخلیة 

یة  ألنفسھم من األمراض المعدیة      ونستنتج من ذلك أن الذین یتوضئون ھم األكثر وقا
وكذلك فھم ال یشكلون مصدر عدوى في ، التي قد تنتقل عن طریق المسالك التنفسیة العلیا

  ).٥!!(بخالف الذین ال یتوضئون وال یستنثرون ، محیطھم ومجتمعھم

                                                           

مسلم في ، )قص الشارب:(  باب٥٤٣٩:  ح رقم٣٤٥ ص ١٨ أخرجھ البخاري في صحیحة ج -  ١
 ). خصال الفطرة: ( باب٣٧٧:  ح رقم٦٧ ص ٢صحیحة ج 

مقال ") المھتدون الجدد"خاص بموقع (رمضان فوزي . رؤیة إسالمیة  د.. اجھة فیروس كورونا مو- ٢
 .م٢٠٢٠مارس ، منشور على شبكة المعلومات الدولیة االنترنت

 ).خروج الخطایا مع ماء الوضوء: ( باب٣٦٠:  ح رقم٤٥ ص ٢ أخرجھ مسلم في صحیحة ج - ٣
مسلم ، )الصلوات الخمس كفارات:(  باب٤٩٧: قم ح ر٣٥٥ ص ٢ أخرجھ البخاري في صحیحة ج - ٤

 ).المشي إلي الصالة تمحى بھ: ( باب١٠٧١:  ح رقم٤١٩ ص ٣في صحیحة ج 
مقال ) خاص بموقع المھتدون الجدد(رمضان فوزي . رؤیة إسالمیة د..  مواجھة فیروس كورونا- ٥

 .م٢٠٢٠منشور على شبكة المعلومات الدولیة االنترنت مارس 
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      لیس ھذا فحسب وإنما حدد اإلسالم ألتباعھ الطیبات من الطعام والشراب فأحلھا 
َوُیِحلُّ َلُھُم الطَّیَِّباِت َوُیَحرُِّم َعَلْیِھُم :(....رم علیھم الخبائث منھا فقال تعاليلھم، وح
ُقل الَّ َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي :( ودائرة الحالل واسعة جدًا كما في قولھ تعالي) ١...)(اْلَخَباِئَث

َتًة َأْو َدًما مَّْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخنِزیٍر َفِإنَُّھ ِرْجٌس ِإَليَّ ُمَحرًَّما َعَلى َطاِعٍم َیْطَعُمُھ ِإالَّ َأن َیُكوَن َمْی
  ) .٢..)(َأْو ِفْسًقا ُأِھلَّ ِلَغْیِر اِهللا ِبِھ

      ومن ھنا نجد أن اإلسالم رغم اھتمامھ الشدید بتعالیم الطب الوقائي، ترك الطب 
ظیمة مقصودة العالجي الجتھاد الناس، ولیس ھذا عن قصور في الدین، ولكن لحكمة ع

وفیھ ، لذاتھا، فالطب الوقائي یتناول صحة المجتمع وفي وقایة المجتمع حمایة للنفس
الكثیر من الحقائق العامة والثابتة التي تصلح لكل زمان ومكان، وأما الطب العالجي أي 
تشخیص المرض وعالجھ بالوصفات الطبیة والعملیات الجراحیة فیتغیر باكتشاف 

وما كان اهللا ورسولھ لیقید أمة اإلسالم بعالج معین .. األجھزة العلمیةاألدویة الحدیثة و
یلتزمون بھ في كل العصور، فال یتطورون وال یجتھدون في الدراسة والبحث وال 

  .یستفیدون من االختراعات الحدیثة

 –     وتدل األحداث على أن كثیرًا من األمراض وخاصة األمراض الفتاكة والمعدیة  
وس كورونا المعاصر سببھا مخالفة شرع اهللا ، واستحالل أكل ما حرم من ومنھا فیر

  .والتي تسببت في المرض ثم انتشرت بعد ذلك العدوى في المجتمع كلھ، الخبائث

ب اطا  

ا را  ورو روس ر ر ا٣(ا(  

ورونا المعاصر، فقد كان الوقایة من األوبئة المعدیة كفیروس ك      وعلى صعید 
لإلسالم السبق في الحث على الحجر الصحي، وفي التعامل مع الوباء فیضع قاعدة فیقول 

ِإَذا َسِمْعُتْم :(  فیما رواه ُأَساَمة بن َزْیٍد، یحدث َسْعًدا عن النبي،قال-صلى اهللا علیھ وسلم-
َأْنَت : َأْرٍض َوَأْنُتْم ِبَھا َفَال َتْخُرُجوا ِمْنَھا، َفُقْلُتِبالطَّاُعوِن ِبَأْرٍض َفَال َتْدُخُلوَھا، َوِإَذا َوَقَع ِب

فالحدیث یدل داللة واضحة على الوقایة من ) ٤)(َنَعْم: َسِمْعَتُھ ُیَحدُِّث َسْعًدا، َوَال ُیْنِكُرُه؟ َقاَل
األوبئة المعدیة ومنھا فیروس كورونا المعاصر، والسعي إلى التداوي وطلب الشفاء منھ، 

اجھتھ بجلد وصبر دون الوقوع في إشكاالت الھلع والفزع كما ھو حادث في عصرنا ومو
  .الحاضر

                                                           

  ).١٥٧: (عراف جزء من اآلیة رقم  سورة األ- ١
  ).١٤٥: ( سورة اإلنعام جزء من اآلیة رقم - ٢
یقصد بھ تقیید أنشطة األشخاص األصحاء أو الحیوانات الصحاح الذین تعرضوا :  الحجر الصحي- ٣

لحالة من مرض أثناء دورة سریانھ، وذلك بغیة الوقایة من انتقال المرض أثناء دورة الحضانة إذا كان 
 .٧١: مكافحة األمراض الساریة ص. منظمة الصحة العالمیة، قد حدث

 .١٩  سبق تخریجھ بالبحث  ص - ٤
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 مبدأ الحجر الصحي، أي عزل المریض الذي - صلى اهللا علیھ وسلم-      وّسن لنا النبي
ال ُیرجى شفاؤه كالمجذوم وما یلحق بھ من األوبئة المعدیة كفیروس كورونا المعاصر، 

 - صلى اهللا علیھ وسلم- سمعت رسول اهللا- رضي اهللا عنھ–ھریرة فقال فیما رواه أبو 
والمجذوم ھو الذي أصیب بمرض یشوه ، )١)(ِفّر من المجذوم فرارك من األسد:( یقول

  ). ٢(جسمھ ویسقط بسببھ أطرافھ

كان في وفد :   قال- رضي اهللا عنھما–      وما روي عن عمرو بن الشرید عن أبیھ
إنا قد بایعناك فارجع :( - صلى اهللا علیھ وسلم-ل إلیھ النبي ثقیف رجل مجذوم، فأرس

إسراع ) إنا قد بایعناك فارجع: (-صلى اهللا علیھ وسلم-نستنبط من قول الرسول ، )٣)(
 إلى إبعاد المجذوم عن الناس خشیة العدوى، وفیھ -صلى اهللا علیھ وسلم-الرسول 

  .الحرص على الوقایة والحمایة من العدوى ما ال یخفى

وینھى اإلسالم عن العطس في وجوه الناس من باب الوقایة خاصة فیما نحن فیھ      
 صلى اهللا -حالیًا من انتشار فیروس كورونا المعاصر برزاز العطس، مصادقًا لقولھ 

  ).٤)(إذا عطس غطى وجھھ بیده أو بثوبھ وغض بھا صوتھ( -علیھ وسلم

ذام وھو أحد األمراض الفتاكة واألوبئة التي  الج-صلى اهللا علیھ وسلم-     واعتبر النبي 
اللھم إني أعوذ (فقال في دعائھ ) فیروس كورونا المعاصر(ومثلھ أیضا ، تعوذ باهللا منھا

  ).٥)( سیئ األسقامبك من البرص، والجنون، والجذام، ومن

 والوقایة والعزل الصحي من األوبئة العامة كالطاعون        وأمر اإلسالم باالحتراز
 (فقال علیھ الصالة والسالم، حوه، بل ووسع دائرة الوقایة حتى شملت الحیوان األعجمون

والممرض الذي یملك اإلبل المریضة بالجرب ، )٦)(َال ُیوِرَدنَّ ُمْمِرٌض َعَلى ُمِصحٍّ 
ونحوه، أي أن من یملك إبًال مریضة علیھ أال یرد األرض أو الماء الذي یرده من یملك 

فَة أن ینتقل المرض من اإلبل المریضة إلى اإلبل الصحیحة فیعّم إبًال صحیحة، مخا
حق البعیر األجرب، فكیف في حق اإلنسان  وإذا كان ھذا الحدیث ورد في ،المرض

  .المكرم من عند اهللا تعالى واللفظ عام

                                                           

عنھ :وقال، )مسند أبي ھریرة:(  باب٩٣٤٥:  ح رقم٣٨٨ ص ١٩ أخرجھ أحمد  في مسنده ج - ١
 .١٣٤٩ ص ١الجامع الصغیر ج) صحیح ( الشیخ األلباني حدیث

 .٣٨٧ ص ٥سنن الصغرى للبیھقي ج ال.  المجذوم ھو المصاب بالجذام- ٢
 ).اجتناب المجذوم ونحوه:(  باب٤١٣٨:  ح رقم٢٧٥ ص ١١ أخرجھ مسلم  في صحیحة ج - ٣
ما جاء في خفض الصوت : (  باب٢٦٦٩:  ح رقم٤٠٠ ص ٩ أخرجھ الترمذي في سننھ ج - ٤

 ).حسن صحیح ( عنھ أبو عیسى حدیث : وقال). وتخمیر
وقال عنھ الشیخ ). في االستعاذة: ( باب١٣٢٩:  ح رقم٣٥٢ ص ٤ج  أخرجھ أبي داود في سننھ -  ٥

 .٥٤ ص ٤صحیح وضعیف سنن أبي داود ج) صحیح ( األلباني حدیث
 ).ال ھامھ: ( باب٥٣٢٨:  ح رقم٦٦ ص ١٨ أخرجھ البخاري في صحیحة ج - ٦
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-ونحن نعتقد بأن ھذه األمراض ال تعدي بطبعھا لما روي عن أبي ھریرة أن النبي       
یا رسول اهللا، فما بال اإلبل : قال أعرابي  ال عدوى وال طیرة:(قال-علیھ وسلمصلى اهللا 

صلى -تكون في الرمل كأنھا الظباء فیخالطھا البعیر األجرب، فیجربھا، فقال رسول اهللا 
 أنھا لیست تعدي بنفسھا ولكن اهللا ھو جعلھا -أي، )١)(فمن أعدى األول: -اهللا علیھ وسلم

تكون مسببة النتقال المرض من شخص إلى آخر، فتكون المخالطة منتقلة، فجعل فیھا ما 
  .سببًا في ذلك ، فیتجنب اإلنسان األسباب التي ینتقل بھا المرض عمًال باألحادیث

والحقیقة الدامغة التي ینبغي أال تغیب عن بال الخلق، وسط ھذه األوبئة المنتشرة أو      
ُقْل َلْن ُیِصیَبَنا ِإلَّا َما َكَتَب اللَُّھ َلَنا ُھَو َمْوَلاَنا ( :غیرھا، أن قدر اهللا ال مفر منھ قال تعالي

والموت حق سواء بمرض فتاك أو غیره من األوبئة ، )٢)(َوَعَلى اللَِّھ َفْلَیَتَوكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن
ُلوُكْم ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت َوَنْب: (المعدیة كفیروس كورونا وغیره، مصداقًا لقولھ تعالي

  ).٣)(ِبالشَّرِّ َواْلَخْیِر ِفْتَنًة َوِإَلْیَنا ُتْرَجُعوَن

وال شك أن كل شيء بقضاء اهللا وقدره، وقد أنكر سبحانھ على الذین یتطیرون       
...) َمْن َمَعُھَفِإَذا َجاَءْتُھْم اْلَحَسَنُة َقاُلوا َلَنا َھِذِه َوِإْن ُتِصْبُھْم َسیَِّئٌة َیطَّیَُّروا ِبُموَسى َو:(بقولھ

ھذا بشؤم موسى ومن معھ، وما أصابنا إال بسبب شؤمھم وشّرھم ، فأنكر اهللا : أي یقولون
واألدلة واضحة بأن األمراض إذا حصلت ، )َأال ِإنََّما َطاِئُرُھْم ِعْنَد اللَِّھ:(علیھم بقولھ تعالى

  . العدوىالمخالطة ألھلھا یحصل بإذن اهللا االنتقال، وقد یحصل االختالط دون

، نقرر أن اإلسالم أكد تأكیًدا )فیروس كورونا المعاصر(     وإزاء ھذا الوباء الخطیر
جازًما على المحافظة على الصحة العامة، ومقاومة األمراض، وأمر بالوقایة واالحتراز 
عن المرض قبل وقوعھ، وبالعالج والتداوي بعد اإلصابة بھ، ویحذر من العدوى 

لحجر الصحي على المصاب خشیة انتقال الوباء إلى األصحاء ویفرض ا، بالمخالطة
  . حفاظًا على النفس البشریة

                                                           

 ).ال ھامھ: ( باب٥٣٢٨:  ح رقم٦٦ ص ١٨ أخرجھ البخاري في صحیحة ج - ١
  ).٥١: (بة آیة رقم سورة التو- ٢
 ).٣٥: ( سورة األنبیاء آیة رقم- ٣
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  اطب اث

ا را   رهو ورو روس د مطداوي وا١(ا(  

      حث اإلسالم على األخذ باألسباب الطبیة والعالجیة؛ وھو مطلب شرعي الزم، 
 إذا خاف اإلنسان على نفسھ الھالك، فیستطب -ة وعالجًاوقای–ویرتقي إلى الوجوب 

والدلیل على ، ویبحث عن األدویة المالئمة لعالج الداء باستشارة أھل الخبرة والتخصص
تداووا فإن : (-صلى اهللا علیھ وسلم–ذلك األمر النبوي بالتداوي من األمراض عامة قال 

صلى اهللا علیھ –وقولھ ) ٢)(ء واحد الھرماهللا تعالى لم یضع داًء إّال وضع لھ دواء غیر دا
إن اهللا لم ینزل داًء، أو لم یخلق داًء إّال أنزل أو خلق لھ دواء، علمھ من علمھ، :( -وسلم

وھذا الحدیث ) ٣)(الموت: یا رسول اهللا، وما السام؟ قال: وجھلھ من جھلھ إّال السام، قالوا
ء علمھ من علمھ، وجھلھ من یعطي أمًال للمرضى بأن لكل داء دواء ولكل مرض شفا

جھلھ، ویختلف ذلك حسب العصور واألزمنة وتطور األدویة والعالج والوسائل الطبیة، 
وأیضا یحفز العلماء واألطباء على السعي الحثیث الكتشاف العالجات المناسبة لكل 

–وعلى المسلم المریض بدایة أن یرجع أمره كلھ هللا ، ویكون حالھ كما قال ، األمراض
َعَجبًا ألْمِر اْلُمْؤِمِن ِإنَّ َأْمَرُه ُكلَُّھ َلُھ َخْیٌر، َوَلْیَس َذِلَك ِألَحٍد ِإالَّ  (- اهللا علیھ وسلمصلى

ِإْن َأَصاَبْتُھ َسرَّاُء َشَكَر َفَكاَن َخْیرًا َلُھ، َوِإْن َأَصاَبْتُھ َضرَّاُء َصَبَر َفَكاَن خْیرًا : لْلُمْؤِمن
قین باهللا تعالى سیمنح اإلنسان الصحة النفسیة التي تعینھ على فھذا اإلیمان والی، )٤)(َلُھ

  . الشفاء بإذن اهللا تعالى

      والحقیقة إن من الداء ما یعجز الطبیب عن عالجھ وال ُیعرف لھ دواء، وفیروس 
كورونا المعاصر الذي حل باألمة ھذه األیام خیر شاھد على ذلك، والشریعة اإلسالمیة 

ھ البالیا من أدویة مادیة وروحیة، ومن أقوى ما یدفع ذلك البالء نصت على ما تدفع ب
التضرع إلى اهللا عز وجل بالتوبة والذكر، والدعاء، واالستغفار، والصدقة، وقراءة 
القرآن، وإذا أراد اهللا تعالى إنفاذ قضائھ وقدره، أغفل قلب العبد عن معرفتھا ، فال یشعر 

                                                           

 التطعیم ھو عملیة حقن میكروب ضعیف أو غیر حي داخل جسم اإلنسان في فترات زمنیة معینة -  ١
وذلك من إكساب الجسم نوعا من المناعة الكافیة لمھاجمة األمراض عند التعرض لھا وللتطعیم فوائد 

 فالتطعیم ھو نوعًا من الدواء ویزود اإلنسان بأجسام مضادة ضد وعلیھ، .كبیرة في حیاة اإلنسان
مقال منشور على شبكة المعلومات الدولیة االنترنت موقع موضوع ، آالء عید. فوائد التطعیم د. العدوى
 .م٢٠١٨

وقال عنھ ). في الرجل یتداوي: ( باب٣٣٥٧:  ح رقم٣٤٢ ص ١٠ أخرجھ أبي داود في سننھ ج - ٢
 .٣٥٥ ص ٨صحیح وضعیف سنن أبي داود ج) صحیح (  حدیثالشیخ األلباني

وقال عنھ الشیخ ). كتاب الطب :(  باب٨٢٢٠:  ح رقم٤٤٥ ص ٤ أخرجھ الحاكم في مستدركھ ج -  ٣
 .٢٩٢ ص ١غایة المرام  ج) صحیح ( األلباني حدیث

 ).المؤمن أمره كلھ خیر: ( باب٥٣١٨:  ح رقم٢٨٠ ص ١٤ أخرجھ مسلم في صحیحة ج - ٤
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 -؛ كما ثبت ذلك فیمن رقاھم النبي) ١"(ا كان مفعوالبھا وال یریدھا، لیقضي اهللا فیھ أمر
  ).٢(، ونص على ذلك غیر واحد من أھل العلم -صلى اهللا علیھ وسلم

ھذه ھي تعالیم دیننا الحنیف الذي جعل الخیر والسعادة واألمن في إتباع :    وفي النھایة
  .تعالیمھ، والشر والشقاء في البعد عنھ ومخالفة تعالیمھ وأوامره

اراب اط  

ا را   ء ورو روس ر ط دم  

 -ومنھا فیروس كورونا المعاصر– تعامل اإلسالم مع ھذه األمراض واألوبئة المعدیة 
- تعامًال مناسبًا؛ حیث سبق العلم الحدیث في وضع أفضل قواعد الحجر الصحي؛ فقال 

ْم ِبالطَّاُعوِن ِبَأْرٍض َفَال َتْدُخُلوَھا، َوِإَذا َوَقَع ِبَأْرٍض َوَأْنُتْم إَذا َسِمْعُت”: -صلى اهللا علیھ وسلم
  ).٣(“ِبَھا َفَال َتْخُرُجوا ِمْنَھا

وذلك - سواء أكان عن قصد أو عن غیر قصد–ومما یجب اجتنابھ ھو نشر الوباء     
ومن علم ، فیھمبإجتناب نقلھ إلى الناس عند وقوعھ، وعدم المخاطرة بالنفس فیما انتشر 

أنھ مصاب بالوباء ُمِنَع من دخول المساجد حتى ال یتأذى بھ المصلین، وقد نص الفقھاء 
   ).٤(على منع المجذوم من المسجد على سبیل الوجوب خشیة ضرره على الناس

 نصوص الشریعة اإلسالمیة، نجدھا تأمر األصحاء بعدم مخالطة       وبالتأمل في
إن من القرف ( -صلى اهللا علیھ وسلم-:لقولھ، ن تزول عنھمالمصابین بالعدوي إلى أ

  .ھو مفارقة المریض أي مالمستھ، والتلف ھو الھالك، أو العدوى: القرف،)٥)(التلف

فیما نقلھ عن اْلَقاِضي -رحمھ اهللا – النووي وحمایة للصحة العامة، قال اإلمام      
َأْبَرَص ُیْمَنَعاِن ِمْن اْلَمْسِجِد َوِمْن َصَلاِة اْلُجُمَعِة، َوِمْن ِعَیاٌض َعن اْلُعَلَماِء َأنَّ اْلَمْجُذوَم َواْل

                                                           

 .٣١: الطب النبوي للدمشقي  ص - ١
مقال منشور على شبكة ، عبد الكریم القاللي.  منھج الشریعة في الوقایة من الوباء وعالجھ د-  ٢

 .م٢٠٢٠المعلومات الدولیة االنترنت مارس 
  .٢١ سبق تخریجھ بالبحث ص  - ٣
تھ بفیروس كورونا  وأشارت لجنة الفتوى الرئیسة باألزھر الشریف إلى أن من ثبت بالفحص إصاب- ٤

أو أي فیروس آخر مما یسھل معھ انتقال العدوى عن طریق مخالطتھ باآلخرین فیحظر علیھ أن یختلط 
بالناس في األماكن المغلقة التي یسھل انتقال العدوى من خاللھا سواء المواصالت، أو العمل، أو 

سنًا، ویجوز للسلطات المختصة المقاھي وحتى المسجد، لئال یلحق األذى بالناس حتى ولو كان قصده ح
فتوى . أن تطبق الحجر الصحي على من ثبت إصابتھ بالفیروس ولو جبرًا عنھ مراعاة للمصلحة العامة 

 جریدة المصري الیوم االلتزام بھا واجب شرعي: األزھر عن اإلجراءات االحترازیة للوقایة من األوبئة
 .م ٢٠٢٠ مارس ١٥  األحد ٥٧٥٤العدد 

وقال عنھ الشیخ ). في الطیرة:(  باب٣٤٢٢:  ح رقم٤٣٠ ص ١٠بي داود في سننھ ج  أخرجھ أ- ٥
 .٤٢٣ ص ٨صحیح وضعیف سنن أبي داود ج) ضعیف اإلسناد ( األلباني حدیث
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واألمر  ،)١(وھذا المنع بسبب الضرر الذي یلحق الناس بمخالطتھ ، اْخِتَلاِطِھَما ِبالنَّاِس
بعزل المریض مرض  معدي عن غیره من األصحاء إلى أن تزول فترة العدوى، 

  .ویصبح غیر ناقل للعدوي

واإلسالم بھذا ُیعنى بالنواحي النفسیة والمعنویة للمرضى، فیقوي معنویاتھم وھم       
یتألمون ویعانون ویبعد عنھم الخوف والھلع ، وَیِعُد المصابین باألوبئة الفتاكة بثواب 
عظیم في اآلخرة، فإنھ إلى جانب الوقایة من األمراض الصحیة وعالجھا ، حث أیضًا 

صلى اهللا علیھ - االحتیاطات لتوقي األوبئة امتثاال لھدي النبي واألخذ بكافةعلى التداوي 
  . مع اعتقاد أن المرض ال یقع على اإلنسان وال یصیبھ إال بإذن اهللا ومشیئتھ-وسلم

     وعمال باألسباب فإن على كل مسلم أن یلتزم التعلیمات والتحذیرات والتوصیات 
یروس كورونا وغیره من األوبئة، التي تصدرھا الجھات المختصة حول الوقایة من ف

  :وھي على النحو التالي

  عدم االقتراب من المصابین بفیروس كورونا ألن العدوى تنتقل من شخص إلى
 . آخر عن طریق السعال أو العطس

  إذا كنت تقیم في منطقة موبوءة،أو كنت مصابًا بفیروس كورونا فمن األفضل عدم
واحصل على عنایة طبیبك ، عند التحیةتقبیل اآلخرین، أو مصافحتھم باألیدي 

ارتفاع في الحرارة ، وآالم -مباشرة إذا ظھرت علیك أعراض فیروس كورونا من
 .وسعال واحمرار في األنف، جسدیة ،واسھال

  ،الحفاظ على النظافة الشخصیة بصورة دائمة ، خاصة قبل إعداد الطعام وبعده
، بالماء والصابون بكثرةوالحرص على غسل الیدین ،وعند الخروج من الحمام

 .وتجنب لمس العینین واألنف

 للشمس لفترة وجیزة، االستفادة من فیتامین دال وذلك بواسطة التعرض 
وإتباع ، وتعریض المالبس واألغطیة للشمس للقضاء على الجراثیم والفیروسات

واالبتعاد عن التوتر والخوف ألنھما یقلالن من ، نظام غذائي منتظم ومتنوع
، وممارسة الریاضة باستمرار ألن ھذه األمور تزید من ة لدى الشخصالمناع

 .مناعة الجسم وتساعده على مواجھة الفیروسات واألمراض

  إذا كنت مصابًا بھذا المرض فیروس كورونا احرص على البقاء في : أخیرًا
وقلل من مخالطة اآلخرین للحفاظ ،  المنزل وعدم الذھاب إلى العمل أو الجامعة

 ).١.( من العدوى حتى لو كان صالة أو حجًا أو عمرةعلیھم

                                                           

مغني المحتاج ، )اجتناب المجذوم ونحوه: ( باب، ٢٢٨ ص ١٤ شرح النووي على صحیح مسلم ج - ١
 ٢١٦ص  ١أسني المطالب لألنصاري ج ، ٤٧٨ ص ١ج
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  املبحث الثاني

  التدابري الشرعية للحد من انتشار فريوس كورونا يف الشريعة اإلسالمية

  د

       في الحقیقة الخوف والھلع ُیلحقان بالناس أحیانًا مزیدًا من المعاناة، وھم یواجھون 
ورونا المعاصر، فأخذ الحیطة والحذر بعض المحن، أو یتخوفون منھا كفیروس ك

مطلوب، وتدخل الدولة لمنع الشعائر الدینیة واللقاءات التي یتطلب فیھا االجتماع لھو من 
االحتیاطات والتدابیر الالزمة للحد من انتشار فیروس كورونا، فابتداء المسألة ال تتعلق  

تترتب على أداء ھذه الشعائر من وإنما تتعلق بمنع المخاطر التي قد ، بمنع الشعائر الدینیة
زیادة المرض وزیادة كثافتھ، فكلما زادت المخاطر زادت سلطة الدولة في الحظر 

لذا قسمت ھذا المبحث ، باعتبار أن المحافظة على الصحة العامة من أھم واجبات الدولة
  :إلي أربعة مطالب وھي

  .فع الوباءالتضرع إلي اهللا تعالى بالصالة والقنوت لر: المطلب األول

  .عدم الدخول أو الخروج  من البلد الموبوءة بفیروس كورونا المعاصر :المطلب الثاني

  . تعطیل صالة الجمعة والجماعة بسب انتشار فیروس كورونا المعاصر :المطلب الثالث

  .تعطیل الحج والعمرة بسب انتشار فیروس كورونا المعاصرة: المطلب الرابع

  اطب اول

رع إء ااوا ر وتة وا   

        جاء اإلسالم بالحفاظ على النفس البشریة لعبادة اهللا تعالي وعمارة الكون؛ لذا كان 
من فضل اهللا علینا ورحمتھ أن شرع للمسلمین الصَّالة والدُّعاء لرفع البالء والوباء 

 القنوت في - علیھ وسلم صلى اهللا–فكان من َھدیھ وُسنَّتھ ، كفیروس كورونا المعاصر
الصالة عند النوازل العارضة التي تحلُّ بعموم المسلمین، وذلك كانتشار األوبئة 

الصَّحیح :(-رحمھ اهللا-قال اإلمام النووي، واألمراض الفتاكة، وحدوث المجاعات
المشھور أنَّھ إن نزلت نازلة كَعُدوٍّ وقحٍط ووباء وعطش وضرر ظاھر في المسلمین 

                                                                                                                                                          

 نظرة اإلسالم إلى العدوى وطرق الوقایة من مرض أنفلونزا الخنازیر فتوى منشورة للمجلس - ١
مریم .  أ كل ما یجب معرفتھ على فیروس كورونا.٤٤٣: رقم الفتوى٢٠٠٩األعلى لإلفتاء بیت المقدس 

 . م٢٠٢٠بیعقلي  موقع مفاھیم  مارس 
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واللجوء إلیھ سبحانھ وتعالى بالدعاء ). ١)(َقَنُتوا في جمیع الصَّلوات المكتوبةونحو ذلك، 
َوِإْن َیْمَسْسَك اللَُّھ ِبُضرٍّ َفَلا :( والتضرع بین یدیھ في أن یرفع ھذا البالء قال اهللا تعالى

َوَقاَل َربُُّكُم :(، وقولھ)٢)(َكاِشَف َلُھ ِإلَّا ُھَو َوِإْن َیْمَسْسَك ِبَخْیٍر َفُھَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر
  ).٣)(اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذیَن َیْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَیْدُخُلوَن َجَھنََّم َداِخِریَن

        وعلیھ فقد اتفق الفقھاء على مشروعیة الصالة لكسوف الشمس وخسوف القمر 
:  قالت– رضي اهللا عنھا –لمؤمنین السَّیِّدة عائشة وأنھا سنة مشروعة لما روي عن أمِّ ا
، فصلَّى بالناِس، ثم خَطب -صلى اهللا علیھ وسلم-َخَسَفِت الشمُس في عھد رسول اهللا 
إن الشمس والقمر آیتاِن ِمن آیات اهللا، ال ینخِسفاِن ”: الناَس، فحِمد اهللا وأثَنى علیھ، ثم قال
  ).  ٤......)(ك فادُعوا اهللا، وكبُِّروا، وَصلُّوا، وتصدَُّقوالموت أحٍد وال لحیاتھ، فإذا رأیُتم ذل

       واختلفوا حول حكم مشروعیة الصالة والقنوت لرفع الوباء كفیروس كرونا 
  :المعاصر إلي قولین

حیث ) ٧(والشافعیة) ٦(والمالكیة) ٥(لجمھور الفقھاء من الحنفیة :القول األول       
وال ، لدعاء عند كل فزع لدفع البالء والطاعون وغیرھم باستحباب الصالة وا: قالوا

   :واستدلوا على قولھم، بأس بأن یصلوا فرادى ویدعون ویتضرعون إلى أن یزول ذلك

-صلى اهللا علیھ وسلم -ما زال رسول اهللا ( بما روي عن أنس رضي اهللا عنھما -١
 .أي عند النوازل) ٨)( یقنت حتى فارق الدنیا 

 َفَأْخَبْرُتُھ -َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلَّم-َفِجْئُت َرُسوَل اللَِّھ -رضي اهللا عنھا- َقاَلْت َعاِئَشُة  -٢
اللَُّھمَّ َحبِّْب ِإَلْیَنا اْلَمِدیَنَة َكُحبَِّنا َمكََّة َأْو َأَشدَّ اللَُّھمَّ َباِرْك َلَنا ِفي َصاِعَنا َوِفي :فقال

                                                           

مسلم في ). الصدقة والكسوف:(  باب٩٨٦ :ح رقم١٥٩ ص ٤ أخرجھ البخاري في صحیحة ج - ١
 ).صالة الكسوف:(  باب١٥٠٠: ح رقم٤٤٣ ص ٤صحیحة ج 

  ).١٧: (  سورة األنعام اآلیة رقم- ٢
 ).٦٠: (  سورة غافر اآلیة رقم-٣
 ).الصدقة في الكسوف:(  باب٩٨٦:  ح رقم١٥٩ ص ٤ أخرجھ البخاري في صحیحة ج - ٤
اعلم أن كلمتھم متفقة على أنھم (  نصھ ١٨١ ص٢لرائق جالبحر ا، ٤٣٣ ص ١ فتح القدیر ج - ٥

یصلون فرادى ویدعون في عموم األمراض ، وھو شامل للطاعون ؛ ألن الوباء اسم لكل مرض عام 
 .١٢ ص ٢حاشیة ابن عابدین ج،) فكل طاعون في ذلك وباء وال ینعكس

عند الحاجة إلیھ كغالء أو أي ال یوتر وال یفعل في سائر الصلوات ( ٢٤٩ ص١ حاشیة الدسوقي ج-  ٦
إن : المشھور الذي قطع بھ الجمھور( ، )وباء خالفا لمن ذھب لذلك لكن لو وقع ال تبطل الصالة بھ

 .....).نزلت بالمسلمین نازلة كخوف أو قحط أو وباء أو جراد أو نحو ذلك قنتوا في جمیعھا وإال فال
لفرائض أي المكتوبات یستحب القنوت وكذا سائر ا( ١٥٩ ص١أسني المطالب ج،٢٣٦ ص١ األم ج- ٧

لو نزلت بالمسلمین من خوف، أو قحط، أو وباء ، ) عند النازلة ( بعد التحمید في اعتدال األخیرة منھا 
 .٤٧٤ ص٣المجموع شرح المھذب ج، ٣٧١ ص١مغني المحتاج ج) أو جراد ، أو نحوھا لإلتباع

 ).لم یترك اصل:(  باب٢٩٢٦: ح رقم٢٠١ ص ٢ أخرجھ البیھقي في سننھ الكبري ج - ٨
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اَھا ِإَلى اْلُجْحَفِة َقاَلْت َوَقِدْمَنا اْلَمِدیَنَة َوِھَي َأْوَبُأ ُمدَِّنا َوَصحِّْحَھا َلَنا َواْنُقْل ُحمَّ
 ).١(َأْرِض اللَِّھ

 ).٢(مشروعیة القنوت للنازلة مستمر لم ینسخ، وبھ قال جماعة من أھل الحدیث -٣

 ، وقد -صلى اهللا علیھ وسلم-وأیضا أخبار الخلفاء یفید تقرره لفعلھم ذلك بعده  -٤
 مسیلمة -رضي اهللا عنھم- في محاربة الصحابة -عنھرضي اهللا -قنت الصدیق 

فالقنوت . -رضي اهللا عنھ-الكذاب وعند محاربة أھل الكتاب، وكذلك قنت عمر
  ) .٣(وھو الدعاء برفعھا، عندنا في النازلة ثابت

، )٤)(ُأِمروا بإستدفاِع البالء بالذِّكر والدُّعاء والصَّالة والصَّدقة:( ویقول الحافظ ابن حجر
  .زع إلى الصَّالة عند وقوع البالء من ُسنَّة األنبیاء واألولیاء األصفیاءفالف

ال یصلى لغیر الكسوفین :حیث قالوا) ٦(وقول للمالكیة) ٥(للحنابلة :القول الثاني      
ویستحب أن یصلي الرجل في بیتھ وأن یتضرع إلي اهللا بالدعاء لرفع ، والزلزلة الدائمة

بعض الشافعیة بعدم مشروعیة القنوت لرفع الطاعون باعتبار وقال ، ھذا البالء والوباء
  :واستدلوا على قولھم بما یلي، المیت بھ شھیدًا

َقاَل الشَُّھَداُء َخْمَسٌة اْلَمْطُعوُن َواْلَمْبُطوُن َواْلَغِریُق ( صلى اهللا علیھ وسلم - قولھ-١
  .)٧...)(َوَصاِحُب اْلَھْدِم َوالشَِّھیُد ِفي َسِبیِل اللَِّھ

؛ ألنھ لم )غیر الطاعون ( إن نزل بالمسلمین نازلة ھي الشدیدة من شدائد الدھر:  قالوا-٢
، وألنھ شھادة لألخیار فال یسأل رفعھ، یثبت القنوت في طاعون عمواس وال في غیره

  ).٨( ولم یقنتوا لھ-رضي اهللا عنھ-ووقع الطاعون في زمن عمر

باستحباب الصالة وال یشترط : لفقھاء القائل     وبناًء على ما سبق یترجح رأي جمھور ا
وال بأس بأن یصلوا فرادى ویدعون ویتضرعون إلى اهللا  بالدعاء عند كل ، لھا الجماعة

ألنھ ال ملجأ لنا إال اهللا  ، فزع لدفع البالء والطاعون وغیره  كفیروس كورونا المعاصر
َنجِّیُكْم ِمْن ُظُلَماِت اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ُقْل َمْن ُی:( تعالى، وال كاشف للضر إال اهللا، قال تعالى

                                                           

 ).من دعا برفع الوباء والحمى:(  باب٥٢٤٥: ح رقم٤٣٠ ص ١٧ أخرجھ البخاري في صحیحة ج - ١
 .استحباب القنوت في جمیع:  باب ١٧٦ ص ٥ شرح النووي على مسلم ج - ٢
 .١٣٤ ص٤ غمز عیون البصائر ج- ٣
 .٥٣١ ص ٢ فتح الباري البن حجر العسقالني ج-٤
وال یقنت في غیر (١٦ ص٢المبدع ج، ) ویكره قنوتھ في غیر الوتر ( ٤٢١ ص١ناع ج كشاف الق- ٥

 )تنزل بالمسلمین نازلة" ١٦"الوتر إال أن 
 ).ال یصلى لغیر الكسوف والخسوف من اآلیات كالزالزل (٥٣٤ ص ١ حاشیة الصاوي ج- ٦
 ).ر القتلالشھادة سبع غی:(  باب٢٦١٧: ح رقم٤١٦ ص ٩ أخرجھ البخاري في صحیحة ج - ٧
 ٤٢٢ ص١ كشاف القناع ج- ٨
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ُقِل اللَُّھ ُیَنجِّیُكْم ِمْنَھا َوِمْن * َتْدُعوَنُھ َتَضرًُّعا َوُخْفَیًة َلِئْن َأْنَجاَنا ِمْن َھِذِه َلَنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِكِریَن
  ).١)(ُكلِّ َكْرٍب ُثمَّ َأْنُتْم ُتْشِرُكوَن 

ب اطا  

  أو اروج  ن اد اووءة روس ورو اردم ادول 

 باجتناب نقلھ إلى -عن قصد أو عن غیر قصد–      ومما یجب اجتنابھ ھو نشر الوباء 
، فقد روى اإلمام مالك أن )٢(الناس عند وقوعھ، وعدم المخاطرة بالنفس فیما انتشر فیھم 

وال ھام، وال صفر، وال یحل ال عدوى، :(  قال-صلى اهللا علیھ وسلم-رسول اهللا 
یا رسول اهللا، وما ذاك؟ فقال : ، فقالوا)الممرض على المصح، ولیحلل المصح حیث شاء

  ).٣) (إنھ أذى (-صلى اهللا علیھ وسلم-رسول اهللا 

 خرج إلى الشام، حتى إذا كان - رضي اهللا عنھ-     ولما روي أن عمر بن الخطاب
 بن الجراح وأصحابھ، فأخبروه أن الوباء قد وقع بسرغ لقیھ أمراء األجناد، أبو عبیدة

قال أبو ، إني مصبح على ظھر فأصبحوا علیھ: فنادي عمر في الناس. ... بأرض الشام
لو غیرك قالھا یا أبا عبیدة؟ نعم نفر من : أفرارًا من قدر اهللا؟ فقال عمر: عبیدة بن الجراح

ادیا لھ عدوتان، إحداھما خصبة، قدر اهللا إلى قدر اهللا، أرأیت لو كان لك إبل ھبطت و
واألخرى جدبھ، ألیس إن رعیت الخصبة رعیتھا بقدر اهللا، وإن رعیت الجدبھ رعیتھا 

إذا سمعتم بھ بأرض فال :( یقول-صلى اهللا علیھ وسلم-سمعت رسول اهللا : بقدر اهللا؟ قال
 عمر ثم فحمد اهللا: قال) تقدموا علیھ، وإذا وقع بأرض وأنتم بھا فال تخرجوا فرارا منھ

  ).٤....)(انصرف

 عن الخروج من البلد الذي فیھ الوباء مثل -صلى اهللا علیھ وسلم-     وأما نھیھ
  :ألسباب وِحكم منھا ) فیروس كورونا المعاصر(

حمل النفوس على الثقة باهللا، والتوكل علیھ والصبر على أقضیتھ والرضا بقضائھ -١
 .وقدره

 .ي البالد غیر الموبوءة الحرص على عدم انتشار العدوى ف-٢

                                                           

  ).٦٤، ٦٣: (  سورة األنعام اآلیات رقم- ١
النھي عن ركوب الغرر :  وقد ذكر ابن عبد البر أن األحادیث الواردة في الوباء یستفاد منھا-  ٢

والمخاطرة بالنفس والمھجة ألن األغلب في الظاھر أن األرض الوبیئة ال یكاد یسلم صاحبھا من الوباء 
، ١٢التمھید، ابن عبد البر، ج) فیھا إذا نزل بھا فنھوا عن ھذا الظاھر إذ اآلجال واآلالم مستورة

 .٢٦٠ص
 ).عیادة المریض والطیرة:(  ، باب ١٣٨١ ص ٥ الموطأ لإلمام مالك ج - ٣

مسلم في ، )حدیث الغار:(  باب٣٢١٤:  ح رقم٢٩٢ ص ١١ أخرجھ البخاري في صحیحة ج - ٤
 ).  الطاعون والطیرة والكھانة: ( باب٤١٠٨: ح رقم ٢٤١ص ١١صحیحة ج 
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 بالمرض المذكور أو –أن الناس لو تواردوا على الخروج لصار من عجز عنھ   -٣
 ضائع المصلحة لفقد من یتعھده حیًا ومیتًا ولو أنَّھ ُشرع الخروج فخرج األقویاء؛ –بغیره

حف؛ لما ِإنَّ حكمة الوعید من الفرار من الزَّ:وقد قالوا، لكان في ذلك كسر لقلوب الضُّعفاء
  .)١(فیھ من كسر قلب َمْن لم یفرَّ، وإدخال الرُّعب فیھ بخذالنھ 

الدخول   األسباب والِحكم التي من أجلھا منع الشرع-رحمھ اهللا-ویعدد ابن القیم      
  : التي قد وقع بھا الوباء أو الطاعون أو فیروس كورونا المعاصر، منھاإلى األرض

  .د منھاتجنب األسباب المؤذیة، والُبع-١

 . األخذ بالعافیة التي ھي مادة المعاش والمعاد-٢

 .أن ال یستنشقوا الھواء الذي قد عفن وفسد فیصیبھم المرض-٣

أن ال یجاوروا المرضى الذین قد مرضوا بذلك، فیحصل لھم بمجاورتھم من جنس  -٤
  ). ٢(أمراضھم

 فمنھم من عمل بھ خول،      وقد اختالف الصَّحابة في مفھوم النَّھي عن الخروج، والدُّ
على ظاھره، ومنھم من تأوَّلھ، والَّذین تأوَّلوا النَّھي أباحوا خروج من وقع في أرضھ 
الطَّاعون، وقد مرَّ علینا حرص الفاروق على ِإخراج أبي عبیدة من األرض الَّتي وقع 

دة أن یرتحل  كما أنَّ الفاروق طلب من أبي عبی-فیھا الطَّاعون ِإال أنَّ أبا عبیدة اعتذر
بالمسلمین من األرض الغمقة الَّتي تكثر فیھا المیاه، والمستنقعات ِإلى أرٍض نزھٍة عالیة، 
ففعل أبو عبیدة، وكان كتاب عمر ِإلى أبي عبیدة بعد أن التقیا في َسْرٍغ، وسمعا حدیث 

ى عبد الرَّحمن بن عوف بالنَّھي عن الخروج، والقدوم ِإلى أرض الوباء، ورجع عمر ِإل
أنَّ الوباء كان في بدایتھ، ولم یكن قد استشرى، واشتعل لھیبھ، فلمَّا رجع : المدینة، ویظھر

  .عمر ِإلى المدینة؛ وصلتھ أخباٌر بكثرة الموت في ھذا الطَّاعون

 بجواز الخروج من أرض الطَّاعون ُنقل أیضًا عن -رضي اهللا عنھ -      ومفھوم عمر 
 أبا عبیدة في الشَّام، وعاشوا محنة المرض، كعمرو بن بعض الصَّحابة؛ الَّذین عاصروا
 ـ والخالف جاٍر في مسألة الخروج من -رضي اهللا عنھم-العاص، وأبي موسى األشعريِّ 

                                                           

 فیروس كورونا كیف واجھ اإلسالم  الوباء د إبراھیم الضوي مقال منشور بجریدة مصر العربیة -  ١
وفي النھایة یبقى األمر فتنًة؛ یدعو المؤمن .  على شبكة المعلومات الدولیة االنترنت٢٠٢٠ مارس ١٥

هللا والصبر على قضائھ وقدره، وتحصر غیر المؤمن في مسلكین فیھا بالثبات وحسن التوكل على 
یقیسان عقلھ وقلبھ؛ فھو إما أن تزجره آیات اهللا ووعیده، فیعود تائًبا إلى ربھ ومواله، وإمَّا أن ینازع ربھ 

على نفسھ ذلك النذیر، ولكنھ الشقاء الذي ال  رداء الكبریاء ویركن إلى الحجج والتبریرات المادیة ویفّوت
َوَلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناُه ِبَھا َوَلِٰكنَُّھ َأْخَلَد ِإَلى اْلَأْرِض َواتََّبَع َھَواُه َفَمَثُلُھ َكَمَثِل ( یبرح قلوب الجاحدین؛ قال تعالي

آَیاِتَنا َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّھْم اْلَكْلِب ِإن َتْحِمْل َعَلْیِھ َیْلَھْث َأْو َتْتُرْكُھ َیْلَھث  ذَِّٰلَك َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذیَن َكذَُّبوا ِب
 ).١٧٦(سورة األعراف آیة ) َیَتَفكَُّروَن

 ٣٤: الطب النبوي، البن القیم، ص، ٤٤ ص ٤ زاد المعاد في ھدي خیر العباد البن قیم الجوزیة ج - ٢
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فبعضھم أباح الخروج على أال ، أرض الطَّاعون، ال في الدُّخول ِإلى أرض الطَّاعون
ره ھو الَّذي سلَّمھ من الموت، أمَّا َمْن یكون الخروج فرارًا من قدر اهللا، واالعتقاد بأنَّ فرا

خرج لحاجٍة متمحَِّضٍة، فھو جائٌز، ومن خرج للتَّداوي فھو جائٌز، فِإنَّ َتْرَك األرض 
 .الوبئة، والرَّحیل ِإلى األرض النَّزھة مندوٌب ِإلیھ، ومطلوٌب

خروج، فراجٌع  بقاءه واعتذاره للفاروق عن ال-رضي اهللا عنھ-     وأمَّا تعلیل أبي عبیدة 
ِإلى أسباٍب صحِّیٍَّة، واجتماعیٍَّة، وسیاسیٍَّة، وقیادیٍَّة ینظمھا الدِّین في نظامھ، وتعدُّ مثًال 

ِإنِّي في جند : أعلى للقیادة األمینة، وأبو عبیدة أمین ھذه األمَّة، حیث قال معلًِّال سبب ثباتھ
  .المسلمین، وال أجد بنفسي رغبة عنھم

وا     َّالبقاء رخصٌة، والخروج رخصٌة، فمن كان في الوباء، وأصیب، فال  أن 

فائدة من خروجھ، وھو بخروجھ ینقل المرض ِإلى النَّاس األصحَّاء، ومن لم ُیَصْب فِإنَّھ 
یرخَّص لھ في الخروج من باب التَّداوي على أال یخرج النَّاس جمیعًا، فال بدَّ أن یبقى من 

  .)١(یعتني بالمرضى

أحكمت السنة والحمد هللا كثیرا ما :(  قال-رحمھ اهللا-نقل عن الحافظ ابن عبد البر     و
قطع وجوه االختالف فال یجوز ألحد أن یقدم على موضع طاعون لم یكن ساكنا فیھ، وال 

  ). ٢(یجوز لھ الفرار عنھ إذا كان قد نزل في وطنھ وموضع سكناه 

 مع ھذا البالء في منتھى الحذر - عنھرضي اهللا-       وقد كان تعامل عمر بن الخطاب 
حیث لم یدخل ھو ومن معھ إلى الشام، كما حاول إخراج المعافین من أرض الوباء، وقام 

فرحل إلى الشام وأشرف على حل ، بتحمل المسؤولیة كاملة بعد اندثار ھذا الوباء
ھو المشكالت وتصریف تبعات ھذه األزمة، كما كان مرجعھ ودلیلھ في كل ما فعلھ 

فأصبح مثاًال لكل ، الشریعة اإلسالمیة وفقھھا فاجتھد ونفذ، وأمر ووجھ الوالة وفق ذلك
وھو في ذلك قدوة لمن ، األمراء والُحكام من بعده في كیفیة مواجھة األزمات وإدارتھا

أراد أن یتعامل مع األمراض واألوبئة الخطیرة، فاالبتعاد عن أماكن تفشي الوباء، 
شاره وتطویقھ، ھو من فقھ الخلیفة الراشد عمر بن الخطاب رضي اهللا ومحاولة تدارك انت

  .)كفیروس كورونا(   في التعامل مع األوبئة واألمراض المعدیة-عنھ

                                                           

الصالبي  على .  فیروس كورونا وسیاسیة أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب في التعامل مع الوباء د - ١
منھج ،  م ٢٠٢٠موقع ترك برس مارس ، مقال منشور على شبكة المعلومات الدولیة االنترنت 

عبد الكریم القاللي  مقال منشور على شبكة المعلومات الدولیة . الشریعة في الوقایة من الوباء وعالجھ د
 .م٢٠٢٠االنترنت مارس 

 .٢٥١ ص ٨ االستذكار البن عبد البر، ج - ٢



 - ١٢٤١ -

  اطب اث

 وا ة ا لطرا ورو روس رب ا  

 ولیس مسافرًا،  مقیم،- أي بالغ عاقل-     الجمعة فرض عین على كل مسلم مكلف 
، وفي غیر ذلك فال )١(ولیس ھناك عذر یمنعھ من حضور الجمعة من مرض ونحوه

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن َآَمُنوا ِإَذا ُنوِدَي :(یجوز التخلف عن صالة  الجمعة والجماعة لقولھ تعالى
اْلَبْیَع َذِلُكْم َخْیٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ِللصََّلاِة ِمْن َیْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللَِّھ َوَذُروا 

  ).٢)(َتْعَلُموَن

      وعلیھ فقد اتفق الفقھاء على أّن من األعذار المسقطة لوجوب صالة الجمعة 
وحضور الجماعة المرض الذي یمنع صاحبھ من الحضور إلى المسجد أو یتسبب بتنفیر 

أو ) كفیروس كورونا المعاصر( فشیھااآلخرین وإیذائھم منھ، كاألمراض المعدیة خشیة ت
ومن باب ، ،ویسقط عنھم الوجوب تحقیقًا للرخصة)٣(األمراض المنفرة كالجذام وغیره

: -صلى اهللا علیھ وسلم-قیاس األولى على أكل الثوم ونحوه، بجامع األذى في كل، لقولھ 
فصاحب ، )٤)( َوْلَیْقُعْد ِفي َبْیِتِھ-ْل َمْسِجَدَناَفْلَیْعَتِز: َأْو-َمْن َأَكَل ُثوًما أو َبَصًلا َفْلَیْعَتِزْلَنا (

ومن تخلف عن الصالة في المسجد خوفًا ، الوباء أولى باالعتزال من آكل الثوم والبصل
من اإلصابة بالمرض، فإنھ ال حرج علیھ أیضا، وقد ذكر الفقھاء أن من األعذار المبیحة 

  .المرضللتخلف عن صالة الجمعة والجماعة الخوف من حدوث 

     فإذا حصل ذلك في دولة ما أو مدینة وتم تعطیل المدارس والمعاھد والجامعات وقرر 
ولى األمر حظر التجول خوفًا من تفشي الوباء كفیروس كورونا المعاصر، ففي مثل ھذه 

  .  الحاالت یؤخذ بالرخصة في أداء العبادات لدفع أعظم المفسدتین بارتكاب أدناھما

      

                                                           

أو كان ذا رائحة ال تؤلمھ لسوء صناعتھ أو عاھة مؤذیة كالجذام وشبھ ( ١٨٤ ص٢ الجلیل جمواھب- ١
أذى ، وكل ما یتأذى بھ الناس إذا وجد في أحد جیران المسجد وأرادوا إخراجھ عن المسجد وإبعاده 

وجھ زالت عنھم كان ذلك لھم ما كانت العلة موجودة فیھ حتى تزول فإذا زالت بالعافیة أو بتوبة أو بأي 
 ).كان لھ مراجعة المسجد

  ).٩: (  سورة الجمعة اآلیة رقم- ٢
وال تجب الجمعة على مسافر وال امرأة وال مریض وال عبد وال (  نصھ ٦٢ ص٢ فتح القدیر ج- ٣

والعذر المبیح لتركھا ( ..  نصھ٣٨٩ ص١حاشیة الدسوقي ج، )٢٢ ص١تبیین الحقائق ج، )أعمى 
 ٢اإلنصاف،١٨٤ ص٢مواھب الجلیل ج، ..)أي وشدة جذام) قولھ وجذام ...ولترك الجماعة شدة وحل

َوُیْعَذُر ِفي َتْرِك اْلُجُمَعِة َواْلَجَماَعِة اْلَمِریُض ِبَلا ِنَزاٍع، َوُیْعَذُر َأْیًضا ِفي َتْرِكِھَما ِلَخْوِف  ( ٣٠٠ج ص
 ویعذر في ترك ( نصھ ٤٩٥ ص١كشاف القناع  ج ،٤٧٨ ص ١مغني المحتاج ج) ُحُدوِث اْلَمَرِض

 ).الجمعة والجماعة مریض
مسلم ، )ما جاء في الثوم والبصل:(  باب٨٠٨:  ح رقم٣٦٢ ص ٣ أخرجھ البخاري في صحیحة ج - ٤

 ).  نھي ما أكل ثومًا أو بصًال: (   باب٨٧٥:   ح رقم١٨٩ ص ٣في صحیحة ج 
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  : قھاء في ھذه المسألة على قولینواختلف الف

والمالكیة في ) ١(لجمھور الفقھاء من الحنفیة:القول األول
بمنع المریض بمرض ُمْعٍد مثال كفیروس : حیث قالوا) ٤(،والحنابلة)٣(والشافعیة)٢(قول

كورونا المعاصر من المسجد وحضور الجمعة والجماعات، واستدلوا على قولھم بعدة 
  : أدلة منھا

َال َعْدَوى َوَال طَیَرَة، َوَال َھاَمَة َوَال َصَفَر، َوِفرَّ ِمَن :(-صلى اهللا علیھ وسلم-ھ قول-١
صلى اهللا علیھ -فالحدیث یدل داللة واضحة على أن النبي ) ٥)(الَمْجُذوِم َكَما َتِفرُّ ِمَن اَألَسِد

ى المختلط  نھى عن مخالطة المریض بمرض مِعد لألصحاء؛ لئال یكون قدَّر اهللا عل-وسلم
  . بھ مثل دائھ، وحضور المریض ألداء الصلوات جماعة مظنة لھذا االختالط

َال َضَرَر َوَال  (- صلى اهللا علیھ وسلم- عمال بما روي عْن َأِبى َسِعیٍد اْلُخْدِري أن النبي -٢
حیث إن المصلین ، )٦)(َمْن َضارَّ َضارَُّه اللَُّھ َوَمْن َشاقَّ َشقَّ اللَُّھ َعَلْیِھ( وزاد ، )ِضَراَر

یتأذون من المریض المصاب بمرض ِمعد أشد من تأثرھم بمن یأكل البصل والثوم، وقد 
  .  بأال یقرب المسجد-صلى اهللا علیھ وسلم-أمره النبي 

إلحاق ضرره باألصحاء فیحال  بینھم وبین ذلك ، أال ترى أنھ یفرق بینھ وبین -٣
  ).٧( ؟ فھذا منھ زوجتھ، ویحال بینھ وبین وطء جواریھ للضرر

 ُغسل - علیھ الصالة والسالم - ألن في حضورھم الجمعة إضرارًا بالناس وأوجب -٤
الجمعة على الناس، ألنھم كانوا یأتون إلیھا من أعمالھم فیؤذي بعضھم بعضا بنتن 

  ).٨(أعراقھم، فالجذام أشد، ومنعھم یوم الجمعة أولى الجتماع الناس

ال یمنع المریض بمرض : في الروایة الثانیة حیث قالوا) ١(للمالكیة:      القول الثاني
وإنما تسقط عنھم ، كصالة الفرائض والعید: مِعد من المسجد وحضور الجمعة والجماعات

                                                           

الذكورة والصحة والحریة  وشرط وجوبھا اإلقامة و- قال رحمھ اهللا (نصھ٢٢١ ص١ تبیین الحقائق ج-  ١
 )والذي ال جمعة علیھ ھو المریض والمسافر.... وسالمة العینین والرجلین

ومنھا شدة الجذام بحیث (..نصھ٩١ ص٢، شرح مختصر خلیل ج١٨٤ص ٢ مواھب الجلیل ج -  ٢
أنھم ال یجمعون مع الناس : وروى سحنون (  نصھ٢٤٤ ص١، الطرق الحكمیة ج) تضر رائحتھ بالناس

 )ةالجمع
 . ٢١٥ص ١، أسني المطالب ج٤٧٦ص١  مغني المحتاج ج- ٣
قیاسا على أكل الثوم ونحوه ، ) وكذا من بھ برص جذام یتأذى بھ (  نصھ٤٩٩ ص١ كشاف القناع  ج-٤

 .٧٠٠ص ٣مطالب أولي النھى ج، )بجامع األذى ویأتي في التعزیر منع الجذامى من مخالطة األصحاء
  .٣٣ سبق تخریجھ بالبحث ص  - ٥
( ، )من بنى في حق جاره ما یضره: ( باب٢٣٣٢:  ح رقم١٤٤ص٧ أخرجھ ابن ماجھ في سننھ ج-  ٦

 .٤٩٨ ص ١السلسلة الصحیحة للشیخ األلباني ج، )ح صحیح
 ....).وال یمنعون من الجمعة ، ویمنعون من غیر ذلك( نصھ٢٤٤٢٤٤ ص١ الطرق الحكمیة ج- ٧
 ). من غیرھا من الصلواتوللسلطان منعھم( ٥٥٧ ص٢ التاج واإلكلیل ج- ٨
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صالة الجمعة والجماعات إذا لم یجدوا موضًعا یتمیزون فیھ عن الناس، وأما لو وجدوا 
  ). ٢( المالكیةوجبت علیھم ومنعت المخالطة، وھذا أحد األقوال عند

- الذي رواه مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب باألثر: واستدلوا على قولھم        
یا أمة اهللا، ال : أنھ مرَّ بامرأة مجذومة وھي تطوف بالبیت، فقال لھا: -رضي اهللا عنھ

 كان إن الذي: فَجَلَسْت، فمر بھا رجل بعد ذلك قال لھا! تؤذي الناس، لو َجَلْسِت في بیِتِك
فدل ذلك على أن ، )٣"(ما كنت ألطیعھ حیا واعصیھ میًتا: "نھاك قد مات فاخرجي، فقالت

 لم یعزم علیھا بالنھي عن الطواف ودخول البیت، وإنما خاطبھا -رضي اهللا عنھ-عمر 
  . على سبیل الرفق من باب األمر بالمعروف والنھي عن المنكر

ر المسجد لتضرُّر الناس بھم، فإذا وجدوا مكاًنا  بأنھم ُیمَنعون من حضو:وبالمعقول      
ألنھم حینئذ ، یصلون فیھ وال یلحق ضررھم بالناس، فتجب علیھم الجمعة والجماعات

وال شك أن المسجد إذا ضاق ، یمكنھم إقامة الحقین جمیعا حق اهللا تعالى وحق الناس
 الناس ضررھم أن بأھلھ وأتوا الصالة متمیزین عن الناس في األفنیة بموضع ال یلحق

الجمعة واجبة علیھم إذا صلوا بمكان ال یلحق ضررھم الناس وكان المكان مما تجزي 
  ).٤(فیھ الجمعة

 بعد عرض أقوال الفقھاء حول حكم تعطیل صالة الجمعة والجماعة :       الرأي الراجح
اصر بمنع المریض بمرض مِعد كفیروس كورونا المع: یترجح قول جمھور الفقھاء القائل

من حضور صالة الجمعة والجماعة بالمسجد ، الن مظنَّة نقل العدوى وتفشَّي الوباء بین 
ال َضَرَر :( بقولھ-صلى اهللا علیھ وسلم-الناس، فیحصل لھم الضرر الذي نھى عنھ النبي 

 الرجٌل المجذوٌم في وفد ثقیف الذي -صلى اهللا علیھ وسلم-وأیضا رد النبي ، )َوال ِضَراَر
 لم یمنع ھذا -صلى اهللا علیھ وسلم-، فالنبي )ِإنَّا َقْد َباَیْعَناَك َفاْرجْع: (ًعا فقال لھجاء مبای

  .الرجل من دخول المسجد فحسب، بل منعھ من دخول المدینة حمایة لھا من الوباء

                                                                                                                                                          

أو (  نصھ٥٥٧ ص٢التاج واإلكلیل ج، ١٨٤ص ٢مواھب الجلیل ج ، ٣٨٩ ص١ حاشیة الدسوقي ج- ١
على الجذماء الجمعة وال یمنعون من دخول المسجد فیھا خاصة وللسلطان منعھم من : جذام ابن حبیب 

 ).غیرھا من الصلوات
:  ص١الطرق الحكمیة، ج  ، ٣٨٩ ص١، حاشیة الدسوقي ج١٨٤ص٢ مواھب الجلیل ج-  ٢

أنھم ال یجمعون مع : وروى سحنون . وال یمنعون من الجمعة ، ویمنعون من غیر ذلك ( نصھ٢٤٤
 ).الناس الجمعة

 ).جامع الحج  ( ٦٢٥ ص ٣ موطأ اإلمام مالك ج- ٣
 .٣٨٩ ص١ حاشیة الدسوقي ج- ٤
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راب اطا  

  )١(طل ا وارة ب ار روس ورو ار

ودفع ) حفظ النفس ( واعد الشریعة اإلسالمیة الضروریة        مما ال شك فإن من ق
لذلك فقد اتفق الفقھاء على سقوط الجمعة ، الضرر عنھا وإزالتھ والتخفیف عن المریض

والجماعة عن المریض مرضًا معدیًا یتأذى الناس بمخالطتھ لنتن ریحھ أو خبث ھیئتھ أو 
ً  ساریًا فإنھ یعذر عن حضور صالة الجمعة  والجماعة ، بل صرحوا كان المرض

لجماعة المسلمین وإمامھم منعھ إذا أصر على حضور صالة الجمعة والجماعة  أن
ومخالطة الناس في المسجد لما یترتب على ذلك من الضرر لغیره من األصحاء، 
وتعریضھم للخطر بأعراض المرض وسریانھ إلیھم ، كما أن في ذلك مخالفة لإلرشاد 

  ).٢(لألصحاء ة المریضالنبوي في النھي عن مخالط

       ومن األمراض المعدیة الشائعة الیوم التي ینبغي التحرز منھا ومن سریانھا في 
، فقد أكدت منظمة الصحة )كورونا( الذي یسببھ فیروس ١٩ــ كوفید المجتمع مرض

المسبب للمرض ) كورونا( العالمیة أن ھذا المرض ِمعد بدرجة كبیرة وینتقل الفیروس 
  .الرذاذ والقطیرات التي تتناثر من أنف المصاب وفمھ عند السعال أو العطاسعن طریق 

إن  (-رحمھ اهللا-        فیتعین شرعًا دفع المفسدة والمضرة عن األصحاء یقول ابن القیم 
 شرع التحرز من األدواء المعدیة وأرشد األصحاء إلى -صلى اهللا علیھ وسلم -النبي 

  ).٣(”مجانبة أھلھا 

                                                           

بیة السعودیة بیانًا یوم السبت، التاسع  أصدر مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي ومقره جدة بالمملكة العر- ١
م یجیز فیھ إیقاف أداء مناسك العمرة بمكة المكرمة وزیارة المسجد النبوي ٢٠٢٠والعشرین من فبرایر 

بالمدینة المنورة، ویشید باإلجراءات االحترازیة التي اتخذتھا سلطات المملكة العربیة السعودیة في 
في عدد من الدول العربیة واإلسالمیة بما فیھا  (١٩ COVID) منع انتشار فیروس كورونا.(ھذا

السعودیة بأعداد محدودة، أصدرت السلطات السعودیة قرارا بتعلیق العمرة بمكة المكرمة وزیارة 
حسب بیان صادر من وزارة . المسجد النبوي بالمدینة المنورة، وذلك احترازا من آثار فیروس كورونا

صدار تأشیرات مواطني سبع دول مطلقا، سواء للعمرة أو لغیرھا، السیاحة السعودیة، مع تعلیق إ
 .)الصین وكوریا الجنوبیة وإیطالیا والیابان وسنغافورة ومالیزیا وكازاخستان: والدول السبع ھي

وال تجب الجمعة على مسافر وال امرأة وال مریض وال عبد وال (  نصھ٦٢ ص٢فتح القدیر ج - ٢
والعذر المبیح لتركھا ( ..  نصھ٣٨٩ ص١حاشیة الدسوقي ج، ٢٢ ص١تبیین الحقائق ج، )أعمى 

أسني ، ٥٥٧ص ٢التاج واإلكلیل ج، ..)أي وشدة جذام) قولھ وجذام ...ولترك الجماعة شدة وحل
والمتجھ أنھ یعذر : قال الزركشي  توقف في الجذام والبرص،( نصھ٢١٣ ص١المطالب لألنصاري ج

قال وقد نقل القاضي عیاض عن العلماء أن المجذوم واألبرص  وم،بھما ألن التأذي بھما أشد من أكل الث
كشاف ، ٤٧٨ ص ١مغني المحتاج ج، ..)یمنعان من المسجد ومن صالة الجمعة ومن اختالطھما بالناس

قیاسا على أكل الثوم  ،“وكذا من بھ برص وجذام یتأذى بھ( نصھ٤٩٩ ص١القناع للبھوتي ج
 .)یر منع الجذمى من مخالطة األصحاءویأتي في التعز بجامع األذى، ونحوه

 ،٤٤ ص ٤ زاد المعاد في ھدي خیر العباد البن قیم الجوزیة ج - ٣
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: -صلى اهللا علیھ وسلم-قولھ  - رحمھ اهللا- ھذه األحادیث التي أشار إلیھا ابن القیم    ومن
  ).١)(إنا قد بایعناك فارجع(وقولھ ، )ال توردوا المْمِرض على المصح(

منع السلطات وقد بادرت بعض جھات اإلفتاء والمؤسسات الفقھیة بمشروعیة      
كرمة من السفر، وإیقاف أداء الشعیرة وزیارة السعودیة الراغبین في أداء العمرة بمكة الم

 .المسجد النبوي بالمدینة المنورة

، وھیئة كبار العلماء وعلى رأس تلك الجھات مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي بجدة      
بالمملكة، وكذلك دار اإلفتاء المصریة والتونسیة وعدد من العلماء والفقھاء في العالم 

 .اإلسالمي

مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي ووافقتھ ھیئة كبار العلماء بالسعودیة على      وقد بني 
 :حكمھ بجواز إیقاف أداء العمرة بمكة المكرمة على ما یلي

حمایة “  حیث رأى مجمع الفقھ الدولي أن منع أداء العمرة فیھ :مقصد حفظ النفس*
رع من حمایة النفس، ، وھو مما حث علیھ الشا“ألبناء الوطن والمقیمین والمسلمین جمیعا

 .وعدم تعریضھا لألذى

 :)ما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب: (قاعدة*

: ما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب، وھو:     كما استند المجمع على القاعدة الفقھیة
الواجب الشرعي ھو حمایة حیاتھم وأمنھم واستقرارھم وما یؤیده ما اْستقرَّ في شرع اهللا 

 .الى من اتخاذ كل ما یمكن اتخاذه لتحقیق ھذا الغرضسبحانھ وتع

 :تحقیق مقاصد الشریعة*

     فالشریعة تدعو إلى منع كل ما یؤدي إلى األذى باإلنسان، فالقول بمنع أداء العمرة 
قیامًا بالواجب الذي تدعو إلیھ مقاصد الشریعة التي “ : وزیارة المسجد النبوي یمثل

 .”لى العدوى باألمراض الساریة واإلضرار بالناستحرص على منع كل ما یؤدي إ

 :اإلرشاد النبوي من السنة النبویة*

) الحجر الصحي(      كما استندت الفتوى إلى نصوص من السنة النبویة التي ترشد إلى 
: قولھ- صلى اهللا علیھ وسلم -والوقایة من الوقوع في األمراض، فقد ورد عن رسول اهللا

إذا سمعتم  (- صلى اهللا علیھ وسلم-، وقولھ )٢)( كما تفرُّ من األسِدِفرَّ من الَمْجذوِم(
، وأكد ھذا )٣)(بالطاعوِن بأرٍض فال تدخلوھا، وإذا وقَع بأرٍض وأنتم فیھا فال َتخرجوا

                                                           

 .١٩ سبق تخریجھ بالبحث ص - ١
   .٣٢ سبق تخریجھ بالبحث ص  - ٢
    .٣٣ سبق تخریجھ بالبحث ص - ٣



 - ١٢٤٦ -

ال ُیوِرَدنَّ : (المعنى أیضًا ما ورد في الحدیث الصحیح من قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم
 .)١)(ُمْمِرٌض عَلى ُمِصحٍّ

 :وجوب طاعة والة األمر*

      كما بنى المجمع فتواه على طاعة والة األمور فیما فیھ مصلحة الناس، ولذلك یدعو 
مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي إلى االلتزام بكل التعلیمات التي یصدرھا أولو األمر 

، لقولھ المعنیون بھذه الشؤون الملحة، وأن یلتزموا بھا، ویحرصوا علیھا حرصًا شدیدًا
َوَمن ُیوَق ُشحَّ  ۗ َفاتَُّقوا اللََّھ َما اْسَتَطْعُتْم َواْسَمُعوا َوَأِطیُعوا َوَأنِفُقوا َخْیًرا لَِّأنُفِسُكْم: (تعالى

 َوَجاِھُدوا ِفي اللَِّھ َحقَّ ِجَھاِدِه ُھَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل: (وقولھ، )٢)(َنْفِسِھ َفُأوَلِئَك ُھُم اْلُمْفِلُحوَن
 ).٣)( َعَلْیُكْم ِفي الدِّیِن ِمْن َحَرٍج

بعض الفقھاء والمفتین إلى مشروعیة منع أھل بلد محجور علیھ صحیًا  ذھب      وقد
فھذه فریضة عظیمة وركن ، بسبب الوباء من الحج إلحاقا للوباء بالطاعون

لبلد أو منع المصاب بمرض مِعد من دخول ا إبعاد اإلسالم وقد جوز العلماء أركان من
دفعا للمفسدة والضرر الذي یحصل بمخالطتھ لألصحاء، ودفع  الحرام ألداء ھذه الفریضة

المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وتحقیق مصلحة جموع المسلمین في السالمة من 
المرض مقدم على مصلحة المریض مرض معدي كفیروس كورونا المعاصر وغیره 

  ).٤(في أداء فریضة الحج  

  

  

  

  

  

                                                           

    .٣٢ سبق تخریجھ بالبحث ص - ١
  ).١٦:(   سورة التغابن اآلیة رقم-٢
  ).٧٨:( رة الحج اآلیة رقم سو- ٣
 ٢٠٠١ھذا فمنعت في عام – بناء على فتاوى كبار العلماء فیھا - وقد راعت السلطات السعودیة- ٤

إیبوال القاتل  مواطني دولة أوغندا من دخول األراضي المقدسة ألداء مناسك الحج نتیجة انتشار مرض
خر نشرات منظمة الصحة العالمیة، بتقدیم شھادة في البالد، كما ألزمت عددًا من الدول الموبوءة وفقا آل

تطعیم ضد الحمى الصفراء ساریة المفعول، وشھادة أخرى تفید بإبادة الحشرات والبعوض على 
بمدة ال تقل عن ) A/C بلقاح(الطائرات القادمة من ھذه الدول، وتقدیم شھادة تطعیم ضد الحمى الشوكیة 

 .ا یمنع حجاج ھذه الدول من جلب أي مواد غذائیة معھمعشرة أیام وال تزید عن ثالث سنوات، كم
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  لثانيالفصل ا

  فريوس كورونا املعاصر يف ضوء القواعد الفقهية 

  د

      جاء اإلسالم للدین والدنیا معًا، وجاء لبناء مجتمع مثالي على ظھر األرض، حیث 
یكون ھذا المجتمع متكامًال في جمیع النواحي األخالقیة واالجتماعیة والصحیة 

على إعطائنا األوامر والتعالیم الطبیة واالقتصادیة والسیاسیة ؛ ولذلك فقد حرص اإلسالم 
الوقائیة التي تحافظ على النفس البشریة حال الحیاة من األمراض المعدیة مثل فیروس 

وتكریمھا بعد ، كورونا المعاصر وتأثیره على الصحة العامة وعلى المجتمع بأسره 
  :لذا قسمت ھذا الفصل إلي مبحثین، الممات بما ھو مشروع ومسنون

  .فیروس كورونا المعاصر في ضوء القواعد الفقھیة : ألولالمبحث ا

  .موتى فیروس كورونا المعاصر في الشریعة اإلسالمیة: المبحث الثاني

  املبحث األول

  )١(فريوس كورونا املعاصر يف ضوء القواعد الفقهية

      جاءت قواعد الفقھ اإلسالمي متسقة ومتوافقة مع التوجھ الشرعي القائم على 
والناظر في الكثیر من النوازل المعاصرة ، ف والتیسیر ورفع الحرج عن اإلنسانالتخفی

یجد أن الفقھاء اعتمدوا في استنباط األحكام الشرعیة للنوازل على القواعد الفقھیة إباحة 
  .وحظًرا

      ومن ھذه النوازل فیروس كورونا المعاصر وتأثیره على الصحة العامة وعلى 
كارثة اجتماعیة تؤدي إلى ھالك األمة حال عدم أخذھا للتدابیر المجتمع بأكملھ فھو 

                                                           

من قعد، والقواعد من الشيء ما : جمع مفردھا قاعدة والقاعدة في اللغة ھي:   تعریف القواعد الفقھیة-١
  ).ق ع د( مادة ٥١٠یرتكز علیھ، وقواعد البیت أساسھ، المصباح المنیر ص

حكام جزئیاتھا، وقیل حكم كلي ینطبق على جمیع قضیة شرعیة علمیة كلیة یتعرف منھا أ: وشرًعا ھي
جزئیاتھ أو على أكثرھا ویمكن بواسطتھ معرفة أحكام الكثیر من الجزئیات التي یندرج موضوعھا 

أو ھي المفاھیم والمبادئ الفقھیة التي یتضمن كل منھا حكمًا عامًا یعتبر ، تحت موضوع القاعدة
األشباه . وجودة في الشریعة إما بألفاظھا أو بمعانیھاضابطًا لما یندرج تحت موضعھا من جزئیات م

   .٦٨ ص ١غمز عیون البصائر للحموي ج، ٢١ ص ١والنظائر للسبكي ج 
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لذا قسمت ھذا المبحث إلي خمسة مطالب ، الوقائیة والشرعیة للحفاظ على النفس البشریة 
  :وھي

  ).الضرر یزال: قاعدة: (      المطلب األول

  ).الضرورات تبیح المحظورات: قاعدة: (     المطلب الثاني

  ).درء المفاسد مقدم على جلب المصالح : قاعدة: (     المطلب الثالث

  ).سد الذرائع في الشریعة اإلسالمیة : قاعدة:(      المطلب الرابع

  ).تصرف اإلمام على الرعیة منوط بالمصلحة : قاعدة:( المطلب الخامس     

  اطب اول

  )ارر زال دة( 

" ال ضرر وال ضرار"ي بدُل عن قاعدة       ھذه القاعدة من القواعد الخمس الكبرى، وھ
حیث شملت دفع الضرر قبل وقوعھ - صلى اهللا علیھ وسلم-المستقاة من حدیث النبي 

ومعناھا ، فھو یختص برفع الضرر بعد وقوعھ" الضرر یزال"وبعد وقوعھ، أما لفظ 
تفید وجوب إزالة الضرر ورفعھ  قبل وبعد وقوعھ، والواجب شرًعا في شأن : العام

  ).١(ر إذا كان واقًعا أن یسعى اإلنسان إلزالتھ ورفعھالضر

     ومن ثمَّ فالضرر یجب إزالتھ، ولكن إذا لم یمكن إزالتھ نھائًیا، وكان بعضھ أشد من 
وعلیھ ، )٢(بعض والبد من فعل أحدھما فیزال الضرر األشد بارتكاب الضرر األخف

مكًنا، ویكون آثًما إذا تركھ، فیجب على المریض أن یسعى جاھًدا للعالج إن كان ذلك م
وعلیھ كذلك أن یبذل قصارى جھده لعدم انتشار مرضھ وتعدیتھ إلى غیره، من خالل 
عدم االختالط، وعدم الخروج إّلا للضرورة، وذلك ألن إیذاءه لآلخر محّرم، وإضراره 

  . باآلخر ممنوع شرًعا

       

                                                           

الوجیز في ، ٨٤، ٨٣ ص١، األشباه والنظائر للسیوطي ج ٤٠ ص١ األشبـاه والنظائر للسبكـي جـ-١
 .٢٥١إیضاح القواعد الفقھیة ص

 .٨٧ ص١، األشباه والنظائر للسیوطي ج ٨٨صاألشباه والنظائر البن نجیم ٢- 
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  : وإلعمال ھذه القاعدة یشترط في الضرر شروطًا ھي

أن یكون الضرر محقًقا في الحال أو المستقبل، وال تبنى األحكام على ضرر موھوم  -١
أي ال اكتراث بھ وال یبنى علیھ حكم ) ١)(ال عبرة للتوھم(أو نادر الحدوث عمًال بالقاعدة 

  .شرعي بل یعمل بالثابت قطعًا أو ظاھرًا دونھ

لیسیر منھ مغتفر عمًال أن یكون الضرر فاحًشا ومخًال بالمصالح المشروعة، إذ ا -٢
ألن اعتناء الشارع ) ٢)(إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمھا ضرًرا(بالقاعدة 

َفِإَذا َنَھْیُتُكْم (...-صلى اهللا علیھ وسلم-ولذلك قال ، بالمنھیات أشد من اعتنائھ بالمأمورات
ومن ّثم ُسومح في ترك ، )٣)(َما اْسَتَطْعُتْمَعْن َشْيٍء َفاْجَتِنُبوُه َوِإَذا َأَمْرُتُكْم ِبَأْمٍر َفْأُتوا ِمْنُھ 

والضرر یزال عمًال بما روي عْن َأِبى َسِعیٍد اْلُخْدِري أن ، بعض الواجبات بأدنى مشقة
َمْن َضارَّ َضارَُّه اللَُّھ ( وزاد ، )َال َضَرَر َوَال ِضَراَر: (قال- صلى اهللا علیھ وسلم-النبي 

 فالحدیث الشریف یدل داللة واضحة على تحریم جمیع ،)٤)(ِھَوَمْن َشاقَّ َشقَّ اللَُّھ َعَلْی
ونفي الضرر یعتبر دفعھ قبل وقوعھ بالوقایة منھ، ورفعھ بعد وقوعھ بكل ، أنواع الضرر

  .الطرق المشروعة من تداوى وغیره

ورغبة المریض في ، ھارة والنظافة      وعلیھ فالشریعة اإلسالمیة حثت على الط
التداوي والعالج إن كان ذلك ممكًنا ویأثم بتركھ، وعلیھ أن یبذل قصارى جھده لعدم نشر 
مرضھ وتعدیتھ إلى غیره، من خالل عدم االختالط، حتى وان كان لصالة الجمعة 

اآلخر وعدم الخروج إّلا للضرورة، وذلك ألن إیذاءه لآلخر محّرم، وإضراره ب، والجماعة
  .ممنوع شرًعا فالضرر یزال

ب اطا  

  )ارورات  اظورات دة(

      اھتم اإلسالم بالنفس البشریة، وجعل الحفاظ علیھا من مقاصد الشریعة اإلسالمیة 
الكلیة، وجعل قتلھا أو تعریضھا للھالك والخطر من أكبر الكبائر، مع األخذ بجمیع 

ة والحذر والوقایة لدفع المرض، ثم األخذ بجمیع األسباب األسباب المتاحة والحیط
  .المتاحة للعالج والشفاء

                                                           

 .٢١٤ ص ١شرح القواعد الفقھیة للزرقا ج ، ٧٤:  درر الحكام للسیخ على حیدر  المادة - ١
 .٨٧ ص١ األشباه والنظائر للسیوطي ج - ٢
االقتداء بسنن النبي صلى اهللا : (  باب٦٧٤٤: ح رقم٢٥٥ ص ٢٢ أخرجھ البخاري في صحیحة ج - ٣

 ).علیھ وسلم
 .٣٩ سبق تخریجھ بالبحث ص - ٤
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قیود وضوابط تضبطھا وتقیدھا حتى         وعلیھ فمن المؤكد شرعًا أن الضرورات لھا
وحتى ال تكون أداة ، ال تكون على إطالقھا، وحتى ال تخرج عن حدھا المضبوط شرعًا

كما یدعى بعض " الضرورات تبیح المحظورات " ة للوقوع في المحرمات تحت ذریع
ولمعرفة ،ومن دون التقید بقیودھا ، الجھالء وضعاف النفوس من دون معرفة حدودھا

 : فالبد من االلتزام بثالثة شروط وھي  ضوابط استعمالھا

  .أن یتعین المحظور طریقًا لدفع الضرورة : األول 

  .ةالضرورة قائمة ال منتظر أن تكون: الثاني 

  .بقدرھا أن تقدر الضرورة: الثالث 

     وعلیھ فإن صالة الجمعة والجماعة من الشعائر التعبدیة التي أمر اهللا بإعالنھا 
، وعلى )١..)(َذِلَك َوَمْن ُیَعظِّْم َشَعاِئَر اللَِّھ َفِإنََّھا ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب: (..وتعظیمھا، قال تعالى

صلى -عائر وأدائھا، وأفضلیة صالة الجماعة إال أن النبي الرغم من أھمیة إعالن ھذه الش
 شرع للمسلمین أداء الصالة في المنزل عند خوف لحوق الضرر بسبب -اهللا علیھ وسلم

ألن فیھ ھالكًا ) كفیروس كورونا(المطر والبرد الشدیدین فأولى منھ انتقال العدوى 
َیْأُمُر اْلُمَؤذَِّن، ِإَذا َكاَنْت َلْیَلٌة َباِرَدٌة، َأْو َذاُت َمَطٍر  َكاَن - َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم-قال: للنفس

وإن كان النّص في المطر الشدید والوحل ، )٢)(َأَلا َصلُّوا ِفي ِرَحاِلُكْم:(ِفي السََّفِر، َأْن َیُقوَل
مع إمكان التحرز منھ فأحرى من ذلك تطبیق النص في ما ال یمكن االحتراز منھ كانتشار 

لعدوى والفیروسات المعدیة والناقلة للمرض مما یكون معھ الضرر أشدُّ، ویصعب ا
االستنقاذ منھ، كفیروس كورونا الماثل عالمیًا، ذلك أن الترخص بترك صالة الجمعة 

َوَلا :(...عمًال بقولھ تعالى، والجماعة عند حلول الوباء ووقوعھ أمر مسلم بھ عقًال وفقھًا
  ).٣)( ِإنَّ اللََّھ َكاَن ِبُكْم َرِحیًماَتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم

فإن الضرورات تبیح المحظورات، والضرورة ُتقدَّر :      وأما عن أحكام الجنائز
" كورونا " لذا یمكن التغاضي عن ُغسل المیت المصاب بذلك الفیروس الوبائي، بقدرھا

لحالة ھو دفن إذا كان في الُغسل خطر على من یقوم بھ، وكل ما یجب فعلھ في ھذه ا
ولكن إذا تواجد أشخاص ، المیت بدون ُغسل، ثم إقامة صالة الجنازة على قبره بعد الدفن

مدربون ولدیھم الوسائل الوقائیة المناسبة للتعامل مع جثمان المتوفى في مثل ھذه الحالة؛ 
وغسل المیت ، ، فإنھ ال یجوز ترك الُغسل ویجب على ھؤالء المدربین أن یقوموا بھ

یزه في ھذه الحالة یكون فرض كفایة یأثم الجمیع بتركھ، وإذا قام بھ البعض سقط وتجھ
 وبسقوط الُغسل عن المیت إذا تعذر ُغسلھ بسبب أنھ مات بمرض فتاك ،عن الباقین

وعلیھ ، ینتقل إلى التیمم إن أمكن فإن تعذر أیضا سقطا جمیعًا، كفیروس كورونا الُمعدي

                                                           

  ).٣٢: (  سورة الحج اآلیة رقم- ١
 ).الصالة في الرحال في المطر: (  باب١١٢٦: ح رقم٤٨٢ ص ٣ أخرجھ مسلم في صحیحة ج - ٢
 ).٢٩:(  سورة النساء جزء آیة رقم - ٣
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روس كورونا الُمعدي وخشي انتقالھ إلى المغسل ومن فإذا تعذر ُغسل المیت بسبب فی
الضرورات : یقترب منھ فكذا یسقط التكفین ویدفن بمالبسھ التي توفي فیھا عمال بالقاعدة

  .تبیح المحظورات

، العامة في الشریعة اإلسالمیة ال یباح إال عند الضرورة          والحقیقة أن القواعد
طھا وغالبًا تتحقق بالھالك العام أو بتلف أحد والضرورات لھا ضوابط وأحكام تضب

    .  األعضاء

  اطب اث

  )١)(درء اد دم  ب ا دة(

الضرر األشد (       وإن كان بعض الفقھاء أوردھا بألفاظ أخرى لكن معناھا واحد مثل 
كاب إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمھا ضرًرا بارت"و"یدفع بالضرر األخف

ألن ) یختار أخف الضررین(، و)یدفع أعظم الضررین باحتمال أخفھما(،و"أخفھما
واألصول العامة للتشریع ، )٢(المفاسد تراعى نفًیا، كما أن المصالح تراعى إثباًتا

تقرر تقدیم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند تعارضھما، وتحمل : اإلسالمي
  .لعامالضرر الخاص من أجل دفع الضرر ا

      ومعلوم عند أھل العلم أنھ إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم دفع المفسدة على 
  . ألن اعتناء الشارع بالمنھیات أشد من اعتنائھ بالمأمورات، جلب المصلحة غالبًا

      ومشروعیَّة تعطیل صالة الجمعة والجماعات وإیقافھما؛ تالفًیا النتشار الوباء 
: ِإَذا ُقْلَت: لما روي أن َعْبَد اِهللا ْبَن َعبَّاٍس قال ِلُمَؤذِِّنِھ ِفي َیْوٍم َمِطیٍر): فیروس كورونا(

َصلُّوا ِفي ُبُیوِتُكْم، َفَكَأنَّ النَّاَس : َأْشَھُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اِهللا، َفَال َتُقْل َحّي َعَلى الصََّالِة، ُقْل
 َخْیٌر ِمنِّي، ِإنَّ اْلُجُمَعَة َعْزَمٌة، َوِإنِّي َكِرْھُت َأْن ُأْحِرَجُكْم، َفَعَلُھ َمْن ُھَو: اْسَتْنَكُروا، َقاَل

 ).٣)(َفَتْمُشوَن ِفي الطِّیِن َوالدََّحِض

      فقد دل الحدیث على األمر بترك الجماعات تفادًیا للمشقة الحاصلة بسبب المطر، 
ة مع المطر، فالترخُّص وال شك أن خطر فیروس كورونا أعظم من مشقَّة الذھاب للصال

بترك صالة الجمعة في المساجد عند حلول الوباء، ووقوعھ أمر شرعي وُمسلَّم بھ عقًلا 
وفقًھا، والبدیل الشرعي عنھا أربع ركعات ظھًرا في البیوت، أو في أي مكان غیر 

  .مزدحم

                                                           

 .٢٩١ ص١ غمز عیون البصائر ج- ١
 .٨٩األشباه والنظائر البن نجیم ص٢- 

 ).الرخصة إن لم یحضر الجمعة: (  باب٨٥٠: ح رقم٤٢٢ ص ٣ في صحیحة ج  أخرجھ مسلم- ٣
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طة من وبناًء على ھذه القاعدة المستنب،       ومن ّثم جاز ترك الواجب دفعًا للمشقة
مقاصد الشرع وأھدافھ فإننا لو سلمنا جدًال إباحة صالة الجمعة والجماعة وأداء فریضة 

وینطوي ، الحج والعمرة ، فإنھ أیضًا من الناحیة األخرى یشتمل على مفاسد عدة محققة
علیھا آثار سیئة مشاھدة مثل انتقال العدوى بین جموع المصلین ومن ثم حتى انتقالھا 

ن المتاخمة بالسكان، فوجب دیانة دفع المفاسد وإزالتھا تقدیمًا لدرء للبیوت والمساك
  .المفسدة على جلب المصلحة

       وأما من ناحیة إكرام موتي المسلمین جراء فیروس كورونا المعاصر ودرءًا 
أما : للمفاسد وجلبًا للمصالح فھنا تتعارض مصلحتان أحدھما خاصة واألخرى عامة

إكرام المیت وأداء حقوقھ من تغسیلھ وتكفینھ  والصالة علیھ المصلحة الخاصة فھي 
وأما المصلحة العامة فھي حفظ ، ودفنھ في مقابر المسلمین على ما ثبت في الشرع

ومنھ إن اقتضت مصلحة األحیاء دفنھ . المجتمع من انتشار األمراض واألوبئة المعدیة
الحي وحفظ نفسھ أولى من حفظ في قبر من اإلسمنت أو أیة مادة مناسبة جاز ألن حرمة 

ولو عن ُبعد، ویدفن بما یراه أھل ، ثم یصلى علیھا صالة الجنازة).١(جثة المیت
وإن لم یتمكنوا من الصالة على الجنازة ، االختصاص أسلم لمن یتولى ذلك وللمجتمع

للََّھ َما َفاتَُّقوا ا: (فاهللا تعالى یقول، فتصلى علیھ صالة الغائب، ولیس في ذلك امتھان للمیت
  . وھذا ھو المستطاع بالنسبة لھذه الحالة) ٢)(اْسَتَطْعُتْم

راب اطا  

  )٣)(د اذرا  ار ا  دة( 

 أو - قطعًا -أن تكون من شأنھا اإلفضاء إلى مفسدة ال محالة :       وضابط منع الذریعة 
تب على الوسیلة من المصلحة فكان البد كثیرًا أو أن تكون مفسدة الفعل أرجح مما قد یتر

، یعني ذلك أن تكون الغایة من العبادات من مشروعیة الغایة ومشروعیة الوسیلة
َوَلا َتُسبُّوا الَِّذیَن َیْدُعوَن ِمْن :( عمال بقولھ تعالى، والوسائل التي تستخدم لتحقیقھا مشروعة

                                                           

وإن لم یمكن : صورة میت في بئر تعسر إخراجھ فقال:(نصھ٤٠٣ص ٢ المغني البن قدامھ ج - ١
 ).إخراجھ إال بمثلھ ولم یكن إلى البئر حاجة طمت علیھ فكانت قبره

 ).١٦:(  سورة التغابن جزء آیة رقم - ٢
ئع معناه حسم مادة وسائل الفساد دفعا لھا فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسیلة للمفسدة  سد الذرا- ٣

یشمل  على كل ما یتخذ وسیلة إلى شيء آخر دون تقییدھا بالمنع أو الجواز، وھو : والمعنى العام، ، منع
، ًا إلى المصلحةمرادف للمعنى اللغوي، فتسد إذا كانت طریقًا إلى المفسدة، وتفتح إذا كانت طریق

الذرائع ھي األشیاء التي ظاھرھا اإلباحة ویتوصل بھا إلى فعل :(وعرفھا ابن رشد الجد بقولھ
وھي ثالثة .) حقیقة الذرائع التوسل بما ھو مصلحة إلى مفسد: (وھو ما اختاره الشاطبي بقولھ)..محظور

أنوار البروق في ، ما اختلفوا فیھ -٣،  ما أجمعوا على عدم سده -٢،  ما أجمع الناس على سده-١: أقسام
 .٣٢ ص٢أنواء الفروق ج
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 فاهللا تعالى منع المؤمنین من سب آلھة ،)١().. ِعْلٍمُدوِن اللَِّھ َفَیُسبُّوا اللََّھ َعْدًوا ِبَغْیِر
 ألن سب آلھتھم ذریعة إلى سبھم اهللا تعالى، وكانت مصلحة ترك مسبتھ تعالى ،المشركین

أرجح من مصلحة السب آللھتھم، وفي ھذا منع من المباح؛ لئال یكون سبًبا في فعل ما ال 
  .یباح شرعًا

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن َآَمُنوا َلا َتُقوُلوا َراِعَنا َوُقوُلوا اْنُظْرَنا  ﴿ :قولھ تعالى:الدلیل الثاني      
فاهللا تعالى نھى المؤمنین من قول ھذه الكلمة، مع ) ٢(َواْسَمُعوا َوِلْلَكاِفِریَن َعَذاٌب َأِلیٌم ﴾

 صلى اهللا علیھ -قصدھم بھا الخیر؛ لئال یكون ذلك ذریعة إلى أن یقولھا الیھود للنبي
، وھذا غیر ما -صلى اهللا علیھ وسلم- تشبًھا بالمسلمین، ویقصدون بھا سب النبي -وسلم

یقصده المسلمون وبھذا النھي سًدا للذرائع، حتى ال یتخذ اللفظ المحتمل ذریعة لشيء قبیح 
  ).٣(ومحظور شرعًا

  .      وباستقراء نصوص الشریعة اإلسالمیة ومقاصدھا وقواعدھا تبین اآلتي

منع المباحات التي یتوصل : ئع أصل من أصول الشریعة اإلسالمیة وحقیقتھسّد الذرا -١
بشرط أال یعارض العمل بالذرائع المقاصد الشرعیة ومن ، بھا إلى مفاسد أو محظورات
  .المقاصد الشرعیة رفع الحرج

 سّد الذرائع ال یقتصر على مواضع االشتباه واالحتیاط، وإنما یشمل كل ما من شأنھ -٢
صلى اهللا -ھ إلى الحرام فیحرم على المصاب شھود الجمعة والجماعة لقولھ التوصل ب
  ).٤)(ال یورد ممرض على مصح ( -علیھ وسلم

أو إبطال شيء من المطلوبات ،  سّد الذرائع یقتضي منع الحیل إلى إتیان المحظورات-٣
الشرعیة، ومن خشي أن یتضرر أو یضر غیره فیرخص لھ في عدم شھود الجمعة 

وفي كل ما ذكر إذا لم یشھد ، )ال ضرر وال ضرار:(عة لقولھ صلى اهللا علیھ وسلموالجما
  .الجمعة فإنھ یصلیھا ظھرًا أربع ركعات في داره

    وإذا نظرنا إلى مقاصد الشریعة اإلسالمیة في ھذه الصور سالفة الذكر رأیناھا درءًا 
 صالة الجمعة والجماعة وأداء للمفاسد وجلبًا للمصالح العامة للمجتمع المترتبة على إباحة

فریضة الحج والعمرة ، فإنھا أیضًا من الناحیة األخرى تشتمل على مفاسد عدة محققة 
ومن ّثم حتى ، وینطوي علیھا آثار سیئة مشاھدة مثل انتقال العدوى بین جموع المصلین

التھا، تقدیمًا انتقالھا للبیوت والمساكن المتاخمة بالسكان، فوجب دیانة دفع ھذه المفاسد وإز
  .لدرء المفسدة على جلب المصلحة وسدًا للذرائع

                                                           

 .١٠٨:  سورة األنعام جزء من اآلیة رقم - ١
 .١٠٤:  سورة البقرة آیة رقم - ٢
 .٤٩ ص١ أحكام القرآن البن العربي ج- ٣
 .٢١  سبق تخریجھ بالبحث ص - ٤
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  اطب اس

  )١)(رف ام  ار وط   دة( 

في الحقیقة الحاكم أو ولي األمر مطالب بأن یكون تصرفھ لمصلحة الرعیة، فال یتبع   
َفاْحُكْم َبْیَنُھْم ِبَما َأْنَزَل :(  تعالىالھوى، وإنما یتقید بنصوص الشریعة اإلسالمیة عمًال بقولھ

وعن ، )٢)(اللَُّھ َوَلا َتتَِّبْع َأْھَواَءُھْم َعمَّا َجاَءَك ِمَن اْلَحقِّ ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَھاًجا
:  یقول-صلى اهللا علیھ وسلم-سمعت رسول اهللا :   قال -رضي اهللا عنھ–معقل بن یسار

ْبٍد َیْسَتْرِعیِھ اللَُّھ َرِعیًَّة َیُموُت َیْوَم َوُھَو َغاشٌّ ِلَرِعیَِّتِھ ِإلَّا َحرََّم اللَُّھ َعَلْیِھ ما ِمْن َع(
وفي ھذه األحادیث وجوب النصیحة على : - رحمھ اهللا-قال اإلمام النووي، )٣)(اْلَجنََّة

  ).٤(ھمالوالي لرعیتھ واالجتھاد في مصالحھم والنصیحة لھم في دینھم ودنیا

،وقال )تصرف اإلمام على الرعیة منوط بالمصلحة:(      ومن ھنا جاءت القاعدة الفقھیة
وولي األمر مأمور بمراعاة المصلحة، وال مصلحة في حمل الناس على فعل :"الزركشي
ومنزلة اإلمام من الرعیة منزلة الولي من (-رحمھ اهللا-،وقال الشافعي....)المكروه

  ).٥)(الیتیم

إذا كان فعل اإلمام مبنیًا على المصلحة فیما :ؤكد ذلك ابن نجیم الحنفي فیقول      وی
  ، )٦)(یتعلق باألمور العامة ؛ لمن ینفذ أمره شرعا إال إذا وافقھا ، فإن خالفھا لم ینفذ 

       وعلیھ فتعطیل صالة الجمعة والجماعة والعمرة والزیارة والتجمعات 
حكام موتي فیروس كورونا المعاصر من الغسل وأیضا ما یتعلق بأ، واالحتفاالت

والتكفین والصالة علیھم ، كل ذلك قائم من وجھة نظر إسالمیة على قواعد ھذه 
المصادر في إطار مبادئ السیاسة الشرعیة المقررة ، ومن أھم الشروط التي قرروا 

  : ضرورة توافرھا في المصلحة المرسلة فھي

  . ھا مصلحة أھم منھا أو مثلھا أن تكون مصلحة قطعیة ال تعارض- ١

                                                           

قیض المفسدة وخالف الشر المنفعة والخیر والصالح ، وھي ن:  تعریف المصلحة في اللغة تعني - ١
عبارة في األصل عن جلب منفعة أو دفع : واصطالحا ھي، ٢٣٦ ص ١القاموس المحیط ج ، والفساد

مضرة ، ولسنا نعني بھ ذلك؛ فإن جلب المنفعة أو دفع المضرة من مقاصد الخلق ، وصالح الخلق في 
المستصفي لالمام الغزالي ، المحافظة على مقصود الشرع: تحصیل مقاصدھم ، لكن نعني بالمصلحة 

 .٢٨٧ ص ١ج
 .٤٨:  سورة المائدة جزء من اآلیة رقم- ٢
 ).استحقاق الوالي الغاش لرعیتھ النار:( باب٢٠٣:  ح رقم٣٤٣ ص١ أخرجھ مسلم في صحیحة ج - ٣
 ).استحقاق الوالي الغاش لرعیتھ النار:( باب١٦٦ ص ٢ شرح النووي على صحیح مسلم ج - ٤
 .٣٠٧ ص ١واعد للزركشي ج المنثور في الق- ٥
 .١٢٤ ص ١ األشباه والنظائر البن نجیم ج - ٦
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  .  أن تكون مصلحة عامة ال مصلحة نادرة تتعلق بآحاد الناس- ٢

  .  أن تكون مصلحة ضروریة بھا رفع حرج الزم ومحقق- ٣

 أن تكون مصلحة مالئمة لمقاصد الشرع، فال تصادم دلیال من أدلتھ، وال نصًا من - ٤
شریعة اإلسالمیة لتحقیقھا، وإن لم نصوصھ، بل تكون من جنس المصالح التي جاءت ال

  .یشھد لھا دلیل خاص باالعتبار بعینھا أو نوعھا

     كما ینبغي على الجھات المعنیة ُبغسل الموتى قبل االنتقال من حكم الُغسل إلى 
  :التیمم أو غیره مراعاة أمرین

 المیت إلى  اتخاذ التدابیر الوقائیة التي تمنع من انتقال المرض المعدي من:األول     
مغسلھ؛ سواء كانت الوقایة بأخذ اللقاحات الواقیة من اإلصابة بالعدوى، أو ارتداء 

 .المالبس الواقیة، أو غیر ذلك من التدابیر الالزمة

 العمل على تكوین فریق من المغسلین المدربین على التعامل مع مثل ھذه :الثاني     
ریقة الصحیحة التي تضمن الوقایة من الحاالت المرضیة؛ لیتسنى التعامل معھا بالط

  .اإلصابة باألمراض المعدیة

     وللمیت المسلم إذا تم التحقق من موتھ فلھ حقوق على األحیاء من أھلھ أو غیر أھلھ 
وإذا لم یقم بھا أحد منھم أثموا جمیعًا، وھذه ، إذا قام بھا البعض سقطت عن الباقین

  .الة علیھ، ودفنھ في مقابر المسلمینالُغسل، والتكفین، والص: الحقوق منھا

     وعلیھ فعلى الدولة متمثًال في ولي األمر أن یمنع من ازدحام الناس في األماكن التي 
ُیخشى أن ینتقل المرض بالمخالطة االعتیادیة، سواء أكان ھذا  في دور العبادة، أو في 

ن التي یتحقق فیھا ھذا المصالح الحكومیة، أو في وسائل النقل، أو نحو ذلك من األماك
وذلك تطبیقا لقاعدة تصرف ولي األمر منوط بالمصلحة، واعتمادًا على القواعد  االجتماع

  .الشرعیة التي تقضي بوجوب حفظ النفوس، وتقدیم درء المفاسد على جلب المصالح
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  املبحث الثاني

  األحكام املتعلقة مبوتى فريوس كورونا يف الشريعة اإلسالمية

  د

     اإلسالم دائًم�ا ل�ھ ال�سبق ف�ي رعای�ة م�صالح الب�شر ح�ال حی�اتھم، وحتم�ًا بع�د مم�اتھم                         
فحفظ اإلسالم لإلنسان  كرامتھ وصان لھ آدمیة وحث على المسارعة بتجھیزه من تغسیلھ 
وتكفینھ والصالة علیھ حتى یواري في قبره، وھذا مما یبرز عظمة ھذا الدین، وعالمیت�ھ،      

  :لذا قسمت ھذا المبحث إلي خمسة مطالب، ن ومكانوصالحیتھ لكل زما

  .تغسیل وتكفین موتي فیروس كورونا في الشریعة اإلسالمیة: المطلب األول 

  .الصالة على موتى فیروس كورونا في الشریعة اإلسالمیة: المطلب الثاني

  .دفن موتي فیروس كورونا في مقابر جماعیة: المطلب الثالث

  . فیروس كورونا في الشریعة اإلسالمیةحرق موتى: المطلب الرابع

  .موتى فیروس كورونا شھداء في الشریعة اإلسالمیة: المطلب الخامس

  اطب اول

   ار ا ل ون و روس ورو ار

     اتفق الفقھاء على مشروعیة ُغسل المیت وتكفینھ والصالة علیھ وھي من فروض 
، )١(وذلك إذا انتفت الموانع لغیر الشھید، قام بھا البعض سقطت عن الباقینالكفایة إذا 

ولكن وقع الخالف بینھم فیمن تعذر ُغسلھ وتكفینھ والصالة علیھ  بسبب أنھ مات بفیروس 
كورونا الُمعدي وثبت ذلك بقول أھل االختصاص خوفًا من نقل العدوى إلى الُمغسل 

  :وغیره من أھل المیت إلى قولین

                                                           

أعلم بأن غسل المیت واجب ، وھو حق المسلم على ( نصھ ٥٨ص٢ المبسوط للسرخسي ج -  ١
...) الُغسل فرض على المسلمین على الكفایة ألجل المیت( نصھ ٦٨ ص ١البحر الرائق ج، .)المسلم

فالمشھور من مذھبھم القول بوجوب غسل (  نصھ ٩٤ص٤قي ج حاشیة الدسو، ١٨١ ص٣البنایة ج
حق على الناس غسل المیت والصالة علیھ ودفنھ ال یسع ( نصھ٣١٢ص ١األم للشافعي ج ،...)المیت

ُغسل :قولھ (نصھ ٤٧٠ ص ٢اإلنصاف للمرداوي ج، )عامتھم، وإذا قام بذلك منھم من فیھ كفایة أجزأ
 ...). فرض كفایةالمیت وتكفینھ والصالة علیھ ودفنھ
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 في والحنابلة)٣(والشافعیة) ٢(والمالكیة) ١(لجمھور الفقھاء من الحنفیة:قول األولال
بسقوط الُغسل عن المیت إذا تعذر ُغسلھ بسبب أنھ مات بمرض : حیث قالوا) ٤(روایة

، وینتقل إلى التیمم إن أمكن فإن تعذر أیضا سقطا جمیعًا، فتاك كفیروس كورونا الُمعدي
میت بسبب فیروس كورونا الُمعدي وخشي انتقالھ إلى المغسل وعلیھ فإذا تعذر ُغسل ال

  ).٥(ویسقط التكفین ویدفن بمالبسھ التي توفي فیھا، ومن یقترب منھ سقط

واألرض ، المیت في تابوت ولو امرأة الن فیھ تشبھ بأھل الدنیا:       ویكره دفنھ أي
الھ أي القبر خشبًا إال أو في حجر منقوش  ویكره إدخ: أنشف لفضالتھ ولھذا زاد بعضھم 

) ٦(لضرورة ویكره إدخالھما مستھ نار تفاؤال وحدید ولو أن األرض رخوة أو ندیة
  :واستدلوا على قولھم باآلتي

  : السنة النبویة:أوال

َغسُِّلوُه ( في الُمحرم الذي سقط عن راحلتھ فمات -صلى اهللا علیھ وسلم–قولھ  -١
الحدیث یدل داللة واضحة ، )٧)(َبْیِھ َوَلا ُتَخمُِّروا َرْأَسُھِبَماٍء َوِسْدٍر، َواْدِفُنوُه ِفي َثْو

 . على مشروعیة الُغسل للمیت واألمر فیھ للوجوب

 والن المقصود من الُغسل للمیت ھو رفع الحدث الحاصل بالموت وأیضا التعبد  -٢
وھذا ھو الحال بالنسبة ، هللا تعالي فوجب التیمم إذا ثبت العجز عن استعمال الماء

 ) .١(ي فإذا تعذر األصل صار إلي البدلللح

                                                           

 ).َمْن َتَعذََّر ُغْسُلُھ ؛ ِلَعَدِم َما ُیْغَسُل ِبِھ َفُیَیمَُّم ِبالصَِّعیِد( نصھ ٢٦١ ص ١٦ العنایة شرح الھدایة ج - ١
ألیس قول مالك ال ُیَیمَُّم : قلت .ُیَصبُّ علیھ الماُء َصبا على َقْدِر طاقتھم ( نصھ٤٧٢ص١ المدونة ج -  ٢

 إال رجٌل مع نساٍء أو امرأٌة مع رجٍل ؟ فأمَّا مجروٌح أو َأجَرُب أو َمْجُدوٌر أو غیر ذلك بالصَّعید َمیٌِّت
: وال َیَتَفسَُّخون ؟ قال ممن بھم الدَّاء ، فال ُیَیمَُّموَن وُیَغسَُّلوَن وُیَحنَُّطوَن على َقْدِر ما ال َیَتَزلَُّعون منھ 

 .)نعم
تعذر غسل المیت لفقد الماء أو احترق بحیث لو ُغسِّل إذا (  نصھ١٧٨ ص ٥ المجموع للنووي ج - ٣

لَتَھرَّى، لم ُیَغسَّل بل ُیَیمَّم ، وھذا التیمم واجب ؛ ألنھ تطھیر ال یتعلق بإزالة نجاسة ، فوجب االنتقال فیھ 
عند العجز عن الماء إلى التیمم كغسل الجنابة ، ولو كان ملدوغًا بحیث لو ُغسَّل لَتَھرَّى أو خیف على 

 ).الغاسل ُیمِّم لما ذكرناه
ومن تغدر غسلھ لعدم الماء أو عذر غیره ؛ كالحرق والجذام والتبضیع (نصھ٢٤٠ ص٢ المبدع ج- ٤

 ٢كشاف القناع ج،....)ُیمِّم ؛ ألن غسل المیت طھارة على البدن ، فقام التیمم عند العجز عنھ مقامھ 
 .١٠٢ص

لرخاوة األرض وكان یجوز استعمال رفوف ال بأس بھ في دیارنا (نصھ ٦٢ ص٢ المبسوط  ج- ٥
 ).لو اتخذوا تابوتا من حدید لم أر بھ بأسا في ھذه الدیار: الخشب واتخاذ التابوت للمیت حتى قالوا 

كشاف ، )وال یدخل القبر آجرا ، وال خشبا ، وال شیئا مستھ النار( ٢٧٥ ص ٢ المغني  البن قدامھ ج- ٦
كانوا یستحبون اللبن ویكرھون الخشب ، وال یستحبون الدفن : ي لقول إبراھیم النخع١٣٤ ص٢القناع ج

 .في تابوت ألنھ خشب ولم ینقل عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم وال عن أصحابھ
 ).مسند عبد اهللا بن العباس: ( باب١٨١٥:  ح رقم ٣٤٧ ص٤ أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده ج - ٧
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أیضا المقصود من الكفن ھو الستر فإن لم یجد ما یستر المیت جمیعھ ستر  -٣
العورة  لتقدمھا على سائر جسده ثم إن بقي شيء ستر بھ رأسھ وما یلیھ وجعل 

 عنھ لما -رضي اهللا تعالى-مصعب بن عمیر ( على باقیة حشیش أو ورق ألن
 فكان إذا غطي بھا رأسھ بدت رجاله وإذا غطي بھ رجاله استشھد كفن في نمرة

 أن تغطى رأسھ ویجعل على -صلى اهللا علیھ وسلم-بدا رأسھ فأمر رسول اهللا 
 لما استشھد -رضي اهللا عنھ-وكذلك حمزة ، )٢.... )(رجلیھ شيء من اإلذخر

 ).٣(كفن في ثوب واحد لم یوجد لھ غیره فدل على أن عند الضرورة یجوز ھذا

ن كفنوه في واحد فقد أساءوا ألن في حالة حیاتھ تجوز صالتھ في إزار واحد فإ -٤
مع الكراھة فكذلك بعد الموت یكره أن یكفن فیھ إال عند الضرورة بأن كان ال 

  .یوجد غیره 

فإن لم یجد إال ما یستر العورة سترھا ألنھا أھم في الستر  بدلیل حالة الحیاة  فإن  -٥
فن الرجالن والثالثة في الثوب الواحد، كما صنع كثر القتلى وقلت األكفان ك

فكفن الرجل والرجالن : كثرت قتلى ُأحد وقلت الثیاب قال : بقتلى ُأحد قال أنس
  ) .٤(والثالثة في الثوب الواحد

إذا تعذر ُغسل المیت : في الروایة الثانیة حیث قالوا) ٥(للحنابلة:      القول الثاني
 فإنھ ُیكفن وُیصلى علیھ بال غسل، وال تیمم، بناء على بعدوي كفیروس كورونا المعاصر

  .أن المقصود من الُغسل ھو التنظیف، وھو ال یتحقق بالتیمم

      وعلیھ فإذا كان الُغسل یسقط بمجرد الخوف من تفسخ جثة المیت فمن باب أولى ، 
 فكیف إذا تعدى الضرر إلى اآلخرین الذین یتولون تغسیلھ وتكفینھ ودفنھ، وإلى

  :واستدلوا على قولھم باآلتي، المجتمع بأسره، فھو أولى في سقوطھ

                                                                                                                                                          

أن طلب غسل المیت تعبدي ھو قول (نصھ٤٠٨ ص١حاشیة الدسوقي ج، ٧٣ ص٢ المبسوط ج-  ١
ومن تعذر غسلھ لعدم (نصھ١٠٢ ص٢كشاف القناع ج،  )وقولھ وقیل للنظافة، مالك  وأشھب  وسحنون

ماء أو عذر غیره كالحرق والجذام والتبضیع یمم ألن غسل المیت طھارة على البدن فقام التیمم عند 
وإن كان بحیث لو غسل تھرى  لحرق (ھ نص٣٠٥ ص١أسني المطالب ج، )العجز عنھ مقامھ كالجنابة

 ).أو نحوه  یمم  بدل الغسل لعسره وتعبیره
 ).فضل الفقر : (  باب٥٩٦٧:  ح رقم٨٢ ص٢٠ أخرجھ البخاري في صحیحة ج - ٢
أنھ إذا لم یوجد ساتر البتة أنھ یغطى جمیعھ ( نصھ ١٤٢ ص٣ فتح الباري البن حجر العسقالني ج - ٣

 ).تیسر من نبات األرضباإلذخر فإن لم یوجد فبما 
 .٣٤٩ ص٢ المغني البن قدامھ ج- ٤
وإن تعذر غسل بعضھ غسل بعضھ ما أمكن وییمم للباقي في أصح (.....   نصھ٢٤٠ ص٢ المبدع ج- ٥

والمجدور، والمحترق، والغریق، إذا أمكن غسلھ غسل، (٤٠٢ ص٢المغني البن قدامھ ج، ) الوجھین
 صبا ، ولم یمس ، فإن خیف تقطعھ بالماء لم یغسل ، وییمم وإن خیف تقطعھ بالغسل صب علیھ الماء

 ..)إن أمكن ، كالحي الذي یؤذیھ الماء
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لما روي عْن ُأمِّ َعِطیََّة َرِضَي اللَُّھ َعْنَھا َقاَلْت َدَخَل َعَلْیَنا َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ  -١
ْمًسا َأْو َأْكَثَر ِمْن َذِلَك ِبَماٍء َوِسْدٍر َواْجَعْلَن َوَسلََّم َوَنْحُن َنْغِسُل اْبَنَتُھ َفَقاَل اْغِسْلَنَھا َثَلاًثا َأْو َخ

ِفي اْلآِخَرِة َكاُفوًرا َفِإَذا َفَرْغُتنَّ َفآِذنَِّني َفَلمَّا َفَرْغَنا آَذنَّاُه َفَأْلَقى ِإَلْیَنا ِحْقَوُه َفَقاَل َأْشِعْرَنَھا 
تنظیف ولیس للتطھیر لألمر والحدیث یدل داللة واضحة على أن ُغسل المیت لل، )١)(ِإیَّاُه

  .بالزیادة على الخمس وإضافة السدر للُغسل زیادة في التنظیف ولیس التطھیر

، المقصود من الُغسل ھو التنظیف ولیس التطھیر من الحدث، وھو ال یتحقق بالتیمم -٢
وقد نص بعض المعاصرین من أھل العلم على مسألة من مات وبھ مرض معٍد یضر، أنھ 

 . ُیغسَّل إن خیف إلحاق الضرر بمغسلھُیمَّم وال 

 : اوال

       یتضح مما سبق من أقوال الفقھاء أن الخالف بینھم مبناه على االختالف في العلة 
 فمن قال إن العلة ھي الحدث كما ھو قول جمھور الفقھاء -التي ألجلھا ُشرع ُغسل المیت 
المیت الذي تعذر استعمال الماء في حقھ مقام  أقام ُغسل -من الحنفیة والشافعیة والحنابلة

الُجنب؛ من حیث االنتقال من استعمال الماء إلى بدلھ وھو التیمم بالتراب، إال أن بعضھم 
قال باالنتقال من الُغسل مع الدلك إلى التیمم مباشرة؛ كما ھو مذھب الشافعیة والحنابلة، 

: لنظافة والنقاء وإزالة النجاسة؛ قالومن یرى أن المعنى في ُغسل المیت إنما ھو تحقیق ا
إن تعذر استعمال الماء سقط الغسل، ولم یقم التیمم بالتراب بدًلا عنھ، ألن التراب ال 

 .یتحقق بھ معنى النظافة

     والصحیح من ھذین التعلیلین أن العلة ھي التعبد برفع الحدث ال التنظیف بإزالة 
 :القذر والنجاسة؛ وذلك لما یلي

 ھو الطاھر المطھر، ومع ذلك غسلھ أصحابھ لما -صلى اهللا علیھ وسلم-ن النبي أ     *
مات؛ فال یقال إنما غسل للنجاسة التي طرأت على بدنھ؛ یقول ابن عباس رضي اهللا 

: - رضي اهللا عنھ-وقال سعد بن أبي وقاص، ) ٢)(اْلُمْسِلَم ال َیْنُجُس َحیا وال َمیًِّتا: (عنھما
  ).ًسا َما َمِسْسُتُھَلْو َكاَن َنِج(

 إنما كان -رضي اهللا عنھ-أن ما ورد من تغسیل المالئكة لحنظلھ بن أبي عامر      *
ولو كان تغسیل المیت لقیام النجاسة لشرع ، لمعنى قیام الحدث الناشئ عن كونھ جنًبا

  .تغسیل الشھداء من دمائھم لھذا المعنى

       

                                                           

 ).ما یستحب أن یغسل وترا : ( باب ١١٧٦:  ح رقم٤٨٠ ص٤ أخرجھ البخاري في صحیحة ج - ١
 ).غسل المیت ووضوئھ : (   باب٤٧٧ ص٤ أخرجھ البخاري في صحیحة ج - ٢
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  را حكم تغسیل وتكفین موتى فیروس كورونا  بعد عرض أراء الفقھاء حول

بوجوب ُغسل المیت وتكفینھ وھو من : المعاصر یترجح رأي جمھور الفقھاء القائل
وإذا تعذر ، فروض الكفایة إذا قام بھ البعض سقط عن الباقین وذلك إذا انتفت الموانع

ن أمكن ینتقل إلى التیمم إ، ُغسلھ بسبب أنھ مات بمرض فتاك كفیروس كورونا الُمعدي
ال سیما إذا خشي انتقالھ إلى الُمغسل ومن یقترب منھ فكذا ، فإن تعذر أیضا سقطا جمیعًا

  :وذلك لآلتي، یسقط التكفین ویدفن بمالبسھ التي توفي فیھا

 صلى -وقولھ) ١..)(َوَما َجَعَل َعَلْیُكْم ِفي الدِّیِن ِمْن َحَرٍج(إعماًال لقولھ تعالى 
فالحرج والضرر واقع ال محال بقدر )  ضرارال ضرر وال( -اهللا علیھ وسلم

اهللا تعالى على الُمغسل والُمكفن بمالمسة المتوفى بفیروس كورونا المعدي 
  .  فسقط كالھما حفظًا للنفس

 وال یقصد منھا التنظیف لذا فإذا سقط ، والن ُغسل المیت طھارة تعبدیة
 . تعذر سقط أیضاوإذا، الُغسل لعذر أنتقل إلي التیمم باعتباره طھارة حكمیة

  أیضًا عند تعذر الطھارتین مًعا؛ یأخذ المیت حكم فاقد الطھورین؛ فُیصلى
علیھ من غیر ُغسل وال تیمم؛ كما ھو الحال في حق من احترق فصار 

 .رماًدا

  التعامل بحكمة وحرص عند انتشار األوبئة واألمراض، وعلى المواطنین
حترازیة التي تعلنھا السلطات االلتزام باإلجراءات الوقائیة والتدابیر اال

والجھات المختصة للسیطرة علیھا وضمان سالمتھم من اإلصابة بھا، وھذا 
مطلوب شرعًا لما فیھ من المصلحة العامة والخاصة والتصرف في الرعیة 

  .منوط بالمصلحة

ب اطا  

 و  ةاا را  ورو روس  

ألمر ) ٢(لى الحاضر من موتى المسلمین غیر الشھید فرُض ِكفایةصالة الجنازة ع     
وعن جابر ، )١)(صلوا على أطفالكم فإنھم افراطكم(-صلى اهللا علیھ وسلم-الشارع بھا قال

                                                           

  ).٧٨: ( آلیة رقم سورة الحج جزء من ا- ١
واإلجماع منعقد على فرضیتھا أیضا ، إال أنھا فرض كفایة ، إذا قام بھ (  بدائع الصنائع ج ص - ٢

، )وھي فرض كفایة على غیر شھید معركة(١١٠ ص٢كشاف القناع ج) البعض ، یسقط عن الباقین
 حي وال على إنما تصح على میت مسلم غیر شھید فال تصح على    ( ٣١٣ ص١أسني المطالب ج

الصالة على المیت فرض على ( ١٦٧ ص ٥المجموع ج ، )عضو دون باقیة وال كافر وال شھید
 )الكفایة
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إن أخا  : " - صلى اهللا علیھ وسلم -قال رسول اهللا :  قال - رضي اهللا عنھ -بن عبد اهللا 
صلوا :( في الّغال -صلى اهللا علیھ وسلم-وقولھ ، )٢..)(لكم قد مات فقوموا فصلوا علیھ 

دلـت ھذه األحادیث،على وجوب الصالة، على المیت المسلم ؛ ألن ). ٣)(على صاحبكم
 أمـر بھا ، واألمر المجرد یقتضي الوجوب ، لكن ھذا - صلى اهللا علیھ وسلم -الرسول 

  . الوجوب من واجبات الكفایة

الجنازة على من مات بسبب فیروس كورونا المعدي      لكنھم اختلفوا في حكم صالة 
ولم ُیغسل ولم ُیكفن خشیت انتقال العدوى إلى المغسل وغیره من أقارب المیت إلي 

  :قولین

حیث )٦(في قول والحنابلة) ٥(والشافعیة)٤(الفقھاء من الحنفیةلجمھور:      القول األول
تكفینھ، وإن تعذرت الصالة علیھ بمشروعة الصالة على المیت ولو تعذر ُغسلھ و: قالوا 

  :واستدلوا على قولھم باآلتي، قبل الدفن جازت الصالة على قبره بعد الدفن

َفاتَُّقوا اللََّھ َما اْسَتَطْعُتْم َواْسَمُعوا َوَأِطیُعوا َوَأْنِفُقوا َخْیًرا :( قولھ تعالى -١
 .ما أمكن منھافإذا حصل العجز عن بعض الواجبات فال یسقط ) ٧...)(ِلَأْنُفِسُكْم

فإذا تعذر الغسل ، والصالة علیھ ھي حق هللا تعالى، أن الغسل ھو حق للمیت  -٢
  .فیبقي حق اهللا وھو الصالة علیھ قائمة ما أمكن، ألسباب خارجة عن االستطاعة 

تسقط الصالة علیھ ما دام  :حیث قالوا) ٩(وبعض الشافعیة) ٨(للمالكیة: القول الثاني
 تعذرت الصالة علیھ قبل الدفن فال صالة على قبره بعد الدفن وإن،تعذر غسلھ وتكفینھ 

  :واستدلوا على قولھم باآلتي، الن وقتھا قبل الدفن وقد فات

وإذا سقط الغسل ألي سبب من األسباب ، ُغسل المیت شرط لصحة الصالة علیھ -١
 .سقطت الصالة ألنھما متالزمان

                                                                                                                                                          

 ).ما جاء في الصالة على الطفل : (   باب١٤٩٨:  ح رقم٤٦٢ ص٤ أخرجھ ابن ماجھ في سننھ ج - ١
  ).التكبیر على الجنازة: (  باب١٥٨٤:   ح رقم٥٤ ص٤ أخرجھ مسلم في صحیحة ج - ٢
 ).من تكفل عن میت : (  باب٢١٣٣:  ح رقم٧٩ ص٨ أخرجھ البخاري في صحیحة ج - ٣
 ).ألن طھارة المیت شرط جواز الصالة علیھ لما بینا (٣١٥ ص ١ بدائع الصنائع ج- ٤
ص ٢نھایة المحتاج ج ، )إنما تصح على میت  مسلم غیر شھید  ( ٣١٣ ص١ أسني المطالب ج-  ٥

٤٧٠. 
واختار ، وعنھ أنھ إن صلي على القبر جاز ، ویصلى علیھ  (٢٨٢ ص ٢امھ ج  المغني البن قد- ٦

 ).القاضي أنھ یصلى على القبر وال ینبش
 ).١٦(   سورة التغابن جزء من اآلیة - ٧
 .٤٠٨ ص١ حاشیة الدسوقي ج- ٨
قد نقلوا  (١٦٩ ص٥المجموع ج) الصالة على المیت الغائب وعلى القبر (٢٢٢ ص٧ األم ج- ٩

 .٤٧٠ص ٢نھایة المحتاج ج )  على وجوب الصالة على المیتاإلجماع
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ھارة شرطًا لصحة صالة وإذا كانت الط، ُغسل المیت شرط لصحة  الصالة علیھ -٢
  ).١(فكذلك شرطھا للصالة علیھ میتًا، حیًا

را بعد عرض أراء الفقھاء حول حكم الصالة على موتي فیروس كورونا 

بمشروعة الصالة على المیت ولو تعذر : المعاصر یترجح رأي جمھور الفقھاء القائل
صالة على قبره بعد الدفن ما ُغسلھ وتكفینھ، وإن تعذرت الصالة علیھ قبل الدفن جازت ال

  .وال تترك الصالة علیھ ما دام مقدور علیھا ، أمكن

  اطب اث

   روس ورو  ر دن و

     الدفن للمیت فرض كفایة وقد أرشد اهللا تعالى قابیل إلى دفن أخیھ ھابیل وأبان ذلك 
َیْبَحُث ِفي اْلَأْرِض ِلُیِرَیُھ َكْیَف ُیَواِري َسْوَأَة َأِخیِھ َفَبَعَث اللَُّھ ُغَراًبا :(ببعث غراب قال تعالى

َأَلْم َنْجَعِل (وقولھ) ٢...)(َقاَل َیا َوْیَلَتا َأَعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل َھَذا اْلُغَراِب َفُأَواِرَي َسْوَأَة َأِخي
ء في ظھرھا بالمساكن، واألموات  جامعة لألحیا-أي) ٣)(َوَأْمَواًتا َأْحَیاًء ، اْلَأْرَض ِكَفاًتا 

  ).٤(لیسكن فیھا حیًا، ویدفن فیھا میتًا“ : في بطنھا بالقبور قال أبن العربي

یستفاد منھ أن حرمة المؤمن بعد موتھ باقیة كما كانت في :       وقال ابن حجر في الفتح
وإذا ، ورةواألصل للمیت أن یدفن في قبر مستقل ال یشاركھ فیھ غیره إال للضر، )٥(حیاتھ

  :والدلیل على ذلك) ٦(وقعت الحاجة إلى دفن اثنین أو ثالثة في قبر واحد فال بأس بھ

                                                           

 .١٧٧ ص٥ المجموع ج- ١
  ).٣١:(  سورة المائدة جزء من اآلیة رقم- ٢
  ).٢٦-٢٥:(  سورة المرسالت اآلیة رقم- ٣
 .١١٢ ص ٢ أحكام القرآن البن العربي ج - ٤
 .١١٣ ص٩ فتح الباري البن حجر العسقالني ج- ٥
بأن كثر القتلى أو الموتى في  أما إذا حصلت ضرورة. وال یجور ٦٦ ص٢ج المبسوط للسرخسي -٦

االثنین والثالثة، وأكثر، في  دفن كل واحد في قبر فیجوز دفن وباء أو ھدم وغرق أو غیر ذلك ، وعسر
،  بین المرأة والرجل في قبر إال عند تأكد الضرورة وال یجوز الجمع :ثم قال ” قبر ، بحسب الضرورة

وجاز جمع أموات  (٤٢٢ ص١حاشیة الدسوقي ج، )بینھما بال خالف نئذ بینھما تراب لیحجزویجعل حی
جمع میتین بقبر  والمشھور عند المالكیة أنھ ال یجوز، )بقبر واحد لضرورة  كضیق مكان أو تعذر حافر

أو أو ضیق مكان ، أو تعذر حافر ،  ككثرة الموتى اختیارا من غیر ضرورة فإن احتیج إلى ذلك واحد
نھایة المحتاج ، )كأن تفتح المقبرة بعد الدفن فیھا لدفن میت آخر .نحو ذلك ،جاز في وقت أو في أوقات

 ابتداء، بل یفرد كل میت بقبر حالة االختیار -  أي لحد وشق واحد–قبر  وال یدفن اثنان في ” :(ج ص 
 ١٤٤ ص٢قناع للبھوتي جكشاف ال، )ثم یدفنون في قبر واحد (٣٤٩ ص٢المغني البن قدامھ ج) لإلتباع

كان یدفن كل میت في قبر " ألنھ صلى اهللا علیھ وسلم ) ویحرم دفن اثنین فأكثر في قبر واحد( نصھ
 ).ككثرة الموتى وقلة من یدفنھم) إال لضرورة أو حاجة ( وعلى ھذا استمر فعل الصحابة و من بعدھم 
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احفروا وأوسعوا واجعلوا في :  ألصحابھ یوم ُأحد-صلى اهللا علیھ وسلم-أمر الرسول-١
  ).١)(كل قبر اثنین أو ثالثة وقدموا أكثرھم أخذا للقرآن

ثالثة وأكثر في القبر الواحد وإن دفنوا في  إن وجدت الضرورة جاز دفن االثنین وال-٢
قبر یكون الرجل ما یلي القبلة، والمرأة خلفھ، والصبي خلفھما، ویجعل بین كل اثنین 

وجملتھ أنھ إذا دفن الجماعة في القبر، قدم األفضل منھم إلى القبلة ، ثم ، حاجزًا من تراب
  ).٢...(الذي یلیھ في الفضیلة

موتى في المقبرة الواحدة ویقارب بین قبورھم ألنھ أسھل ویستحب جمع األقارب ال -٣
 لما دفن عثمان -صلى اهللا علیھ وسلم-: ، وأبعد الندثار قبورھم ویعضده قولھ )٣(لزیارتھم

  ).٤)(أدفن إلیھ من مات من أھلي" بن مظعون وعلم قبره 

 بقبر     وما جرى علیھ عمل الصحابة رضوان اهللا علیھم من بعده أن ُیفَرد كل میت
واحد، فیختص كل میت بقبر على استقالل، وھو ما یكون وقت السعة واالختیار، أما في 
حالة الضرورة وكثرة الموتى بسبب األوبئة أو الكوارث كموتى فیروس كورونا، وفي 
ھذه الحالة أجاز العلماء دفن أكثر من میت في القبر الواحد؛ لقیام الضَّرورة الداعیة إلى 

  .حرج عن المكلفینذلك، ورفًعا لل

راب اطا  

 و رقا را  ورو روس  

َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني َآَدَم َوَحَمْلَناُھْم ِفي اْلَبرِّ :(       اإلسالم كّرم اإلنسان حیًا ومیتًا، فقال تعالى
-، والنبي ) ٥)(ى َكِثیٍر ِممَّْن َخَلْقَنا َتْفِضیًلاَواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُھْم ِمَن الطَّیَِّباِت َوَفضَّْلَناُھْم َعَل

وأباح استخدام ،)٦)(كسر عظم المیت میتًا ككسر عظمھ حیًا:( یقول-صلى اهللا علیھ وسلم
  .سبل الوقایة لحمایة األحیاء وللحفاظ على آدمیة وكرامة الموتى

                                                           

( ح ، )ا جاء في دفن الشھداءم: ( باب١٦٣٥:  ح رقم٣١٠ ص ٦ أخرجھ الترمذي في سننھ ج -  ١
 ).صحیح

 .٣٤٩ ص٢ المغني البن قدامھ ج- ٢
 .١٤٢ ص٢ كشاف القناع للبھوتي ج- ٣
 ).حسن( ح ، )جمع الموتى في قبر: ( باب٣٢٠٨:  ح رقم٢٠٣ ص ٣ أخرجھ ابن داود في سننھ ج - ٤
  ).٧٠:(  سورة اإلسراء اآلیة رقم- ٥
 ).النھي عن كسر عظام المیت: ( باب١٦٠٥:  رقم ح١٠٦ ص ٥ أخرجھ ابن ماجھ في سننھ ج - ٦
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م الدین، فعن أبي       ودفن المیت مظھر من مظاھر التكریم، وسنة آدم في ولده إلى یو
لما توفي آدم غسلتھ المالئكة بالماء وترا  :( قال-صلى اهللا علیھ وسلم-بن كعب، عن النبي

  ).١)(ھذه سنة آدم في ولده: وألحدوا لھ وقالوا

، ألن الحرق )٢(    وقد أجمع المسلمون على وجوب دفن المیت، وعلى عدم جواز حرقھ
إن وجدتم (- صلى اهللا علیھ وسلم-النار، لقولھبالنار تعذیب، وال یعذب بالنار إال رب 

  ).٣)(فالنا فاقتلوه وال تحرقوه، فإنھ ال یعذب بالنار إال رب النار

     وال یجوز حرق جثت الموتى، إال إذا تعذر دفنھم، وقرر أھل الخبرة أن حرقھم 
ت متعین، ألن بقاءھم على تلك الحال مؤِذ لألحیاء عندئذ، وعندئذ فقط یجوز حرق جث

األموات حفظًا لسالمة األحیاء، وقیاسًا على جواز قتل المسلم إذا تترس بھ الكفار وتعذر 
  .تجنب المسلم أثناء الرمي

     وذكرت منظمة الصحة العالمیة على موقعھا اإللكتروني أنھ ال یوجد دلیل على أن 
معظم الجثث تشكل خطر اإلصابة باألمراض الوبائیة بعد وقوع كارثة طبیعیة، وأن 

وأكدت على أن ، مسببات األمراض ال تعیش لفترة طویلة في جسم اإلنسان بعد الموت
أكثر األشخاص عرضة لھذا الخطر ھم العمال الذین یتعاملون بشكل روتیني مع الجثث 

مثل التھاب (فقد یتعرضون لخطر اإلصابة بالسل والفیروسات المنقولة بالدم 
ویمكن أن تنتقل الفیروسات المنقولة .. از الھضميوالتھابات الجھ) HIV و C و B الكبد

وقدمت الصحة العالمیة نصیحة في ، عن طریق الدم عن طریق بالمس المباشر للجلد
  ).٤(حالة وقوع إصابات جماعیة بأنھ من األفضل دفن الجثث

  اطب اس

  رو داء  ار او روس و

أن : لما روى اإلمام أحمد، ن ُقتل بأیدي الكفار في المعركة      المقصود بالشھید ھو م
أو كل دم یفوح مسكًا ، ال تغسلوھم فإن كل جرح:( قال- صلى اهللا علیھ وسلم-رسول اهللا
 بدفن شھداء ُأحد في دمائھم ولم یغسلوا ولم - صلى اهللا علیھ وسلم-وأمر ، )٥)(یوم القیامة

فقد أطلق الشارع علیھم ، وا في المعركة بأیدي الكفارأما القتلى الذین لم یقتل، یصِل علیھم

                                                           

 ).ذكر آدم علیھ السالم: ( باب٤٠٠٤:  ح رقم٥٩٥ ص ٢ أخرجھ الحاكم في مستدركھ ج - ١
ویحرم قطع  شيء من أطراف المیت وإتالف ذاتھ ، وإحراقھ ( ٢٤٣ص٢ كشاف القناع للبھوتي ج - ٢

بما ذكر من القطع :  أوصى بھ  أي لحدیث كسر عظم المیت ككسر عظم الحي ولبقاء حرمتھ ولو
 ). واإلتالف واإلحراق فال نتبع وصیتھ لحق اهللا تعالى 

 ).في كراھیة حرق العدو بالنار: ( باب٢٢٩٩:  ح رقم٢٧٩ ص ٧ أخرجھ ابن داود في سننھ ج - ٣
 . موقع منظمة الصحة العالمیة على شبكة المعلومات الدولیة االنترنت- ٤
 .)مسند جابر بن عبد اهللا : (  باب١٣٦٧٤: ح رقم٢٢٣ ص٢٨ ج  في مسنده أخرجھ اإلمام أحمد- ٥
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ویلحق بھم من أطلق علیھ صفة ، ویصلى علیھم، وھؤالء یغسلون، لفظ الشھداء
   ).١(الشھادة

كل من مات في ِعلٍَّة ُمْؤلمٍة متمادیٍة، :       وقد وضع بعض العلماء ضابطًا للشھید فقالوا
الَمْبُطون، ومن النوع : ر الشھید، فمن النوع األولأو مرٍض ھائٍل، أو بالء مفاجٍئ، فلھ أج

  ).٢(“.الغریق: الَمْطُعون، ومن الثالث: الثاني

ما تعدون ”:  قال-صلى اهللا علیھ وسلم- عن النبي - رضي اهللا عنھ-     وروى أبو ھریرة
ي إن شھداء أمت”: یا رسول اهللا من قتل في سبیل اهللا فھو شھید، قال: الشھید فیكم؟، قالوا

من قتل في سبیل اهللا فھو شھید، ومن مات في ”: فمن ھم یا رسول اهللا قال: قالوا“ إذا قلیل
سبیل اهللا فھو شھید، ومن مات في الطاعون فھو شھید، ومن مات في البطن فھو 

  ).٣(“شھید

:  َقاَل-ْیِھ َوَسلََّم َصلَّى اُهللا َعَل-َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ: -رِضَي اللَُّھ َعْنُھ-     وَعْن َأِبي ُھَرْیَرَة
الَمْطُعوُن، َوالَمْبُطوُن، َوالَغِرُق، َوَصاِحُب الَھْدِم، َوالشَِّھیُد ِفي َسِبیِل : الشَُّھَداُء َخْمَسٌة(

  ).٤)(اللَِّھ

صلى -سألت رسول اهللا ”:  قالت-رضي اهللا عنھا-       ومن ذلك ما روتھ السیدة عائشة 
رني أنھ عذاب یبعثھ اهللا على من یشاء وأن اهللا جعلھ  عن الطاعون فأخب-اهللا علیھ وسلم

ال  رحمة للمؤمنین لیس من أحد یقع الطاعون فمكث في بلده صابرًا محتسبًا یعلم أنھ
أن الطاعون رحمة : معناها وھذ ).٥(“إال ما كتب اهللا لھ إال كان لھ مثل أجر الشھید یصیبھ

  . وقع بالكفار فإنھ عذاب علیھمللمؤمنین، وشھادة لھم، ورجسًا على الكفار، وإذا

  . وشھید اآلخرة، شھید الدنیا واآلخرة، وشھید الدنیا:   الشھداء ثالثة     

مقبًال غیر مدبر،  ھو من مات في قتال أعداء الدین شھید الدنیا واآلخرة:    فاألول
غسَّل ، وحكم ھذا الشھید أنھ ال ُیلتكون كلمة اهللا ھي العلیا دون غرض من أغراض الدنیا 

 في مكان المعركة، وال ینقل، وأما في اآلخرة، فینال وال ُیصلَّى علیھ، بل یدفن على حالتھ
  .ثواب الشھداء

                                                           

جاءت األخبار كأنھا عیان من وجوه متواترة أن النبي (قال الشافعي رحمھ اهللا : ٢٦٨ ص ١األم ج  "- ١
 ).صلى اهللا علیھ وسلم لم یصل على قتلى أحد

 .لمالطاعون شھداء لكل مس: قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم - ٢
 ).بیان الشھداء : (  باب٣٥٣٩:  ح رقم٢٩ ص١٠ أخرجھ مسلم في صحیحة ج - ٣
بداء ، )الشھادة سبع سوى القتل : (  باب٢٦١٧:  ح رقم٤١٦ ص٩أخرجھ البخاري في صحیحة ج  - ٤

  وقیل ھو الذي. اإلسھال، وعلى ذلك یكون مرض الكولیرا الذي یسببھ، ونحوه من الشھادة: البطن قیل
والغریق الذي یموت غریًقا  .سقاء، وانتفاخ البطن، مرض یصیب البطن باالنتفاخ حتى یموتبھ االست

 .في الماء، وصاحب الھدم من بموت تحت ھذا الھدم الذي حصل
 ).أجر الصابر في الطاعون : (  باب٥٢٩٣: ح رقم٩ ص١٨ أخرجھ البخاري في صحیحة ج - ٥



 - ١٢٦٦ -

 وھو من ُقِتل في قتال مع الكفار، لكنھ قاتل ریاَء أو شھید الدنیا: أما النوع الثاني   
أو قاتل ثم قتل فالن جرئ، أو شجاع، أو غلَّ من الغنیمة، ونحو ذلك، : عصبیة، أو لیقال

وھو یفر من المعركة، ما لم یكن ھناك عذر شرعي، ومعنى كونھ شھید الدنیا فقط أنھ 
  .تطبق علیھ أحكام الشھید في الدنیا، أما في اآلخرة فال ینال ثواب الشھداء

 فھو من مات بسبٍب معین من مجموعة األسباب وھو شھید اآلخرة: أما النوع الثالث  
والتي منھا الموت بسبب وباء كفیروس كورونا ، یث الشریفالتي ُذكرت في الحد

المستجد أو غیره كالمیت بداء البطن، أو بالطاعون، أو بالغرق، ونحو ذلك، وھذه ُتسمَّى 
  .وُیغسَّل وُیكفَّن وُیصَلى علیھ صالة الجنازة، بالشھادة الحكمیة،

إال ،  ویكفنوا ویصلى علیھم    فھؤالء جمیعًا اتفق الفقھاء على أن األصل فیھم أن یغسلوا
  .إن تعذر ذلك كما بینا سابقا في موتى فیروس كورونا المعدي

بسبب  بھا شھادة یتفضل اهللا تعالى الموتات إنما كانت ھذه:( - رحمھ اهللا-     قال النووي
  ).١()شدتھا وكثرة ألمھا

ات شھیًدا؟ عن رجل ركب البحر للتجارة فغرق فھل م:     وسئل شیخ اإلسالم ابن تیمیة
  )٢(…“نعم مات شھیًدا إذا لم یكن عاصیا بركوبھ”: أجاب

       فمن مات بھا من المسلمین فھو شھید؛ لھ أجر الشھادة في اآلخرة؛ رحمًة من اهللا 
تعالى بھ، غیر أنھ تجري علیھ أحكام المیت العادي؛ من تغسیٍل، وتكفیٍن، وصالٍة علیھ، 

  .ودفٍن

اض واألوبئة المعدیة كفیروس كورونا المعاصر والذي صنفھ        وعلیھ فھذه األمر
األطباء والمتخصصون بأنھ في درجات متقدمة في الخطورة یقاس على الطواعین 

 إن قضى فیھا رجي لھ  واألدواء إذا كان المصاب بھ صابرًا محتسبًا ولم یتلبس بمعصیة
   .-لیھ وسلمصلى اهللا ع-أن یكون شھیدًا عند اهللا تعالى كما قال النبي 

  

  

  

  

  

                                                           

 .٦٣ ص ١٣ شرح النووي على صحیح مسلم ج - ١
 .٢٢ ص٣ الفتاوى الكبرى البن تیمیھ ج- ٢
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 اخلــــامتــــــــــــــــــــــــــــــــة

التدابیر الوقائیة والشرعیة للحد من انتشار :( لموضوع        بعد ھذا العرض الفقھي
 آمال أن أكون قد ساھمت قدر )فیروس كورونا المعاصر في الشریعة اإلسالمیة

س كورونا المعاصر الذي أجتاح استطاعتي في بیان موقف الشریعة اإلسالمیة من فیرو
العالم بأسره ، وبماذا واجھ اإلسالم مثل ھذه األوبئة الفتاكة؟ وھل ثمة إرشادات حث 

، علیھا اإلسالم للسیطرة علیھا؟ وھل ھناك نصوص مباشرة تتحدث عن مثل ھذه األوبئة
الحتواء ھذا  الرقابیة  الصحیة واألمنیة و األجھزة   بھا   تقوم   التي   الجھود   كل  من  وبالرغم

  الضوء   نلقي   أناسترعانا على ،  بین جمیع فئات المجتمعالوباء إال أن سرعة انتشاره
،   غیره من الفیروسات الوبائیةعن   یختلف   وھل ،  المعاصر فیروس كورونا   ماھیة   علي 

حترازیة بشقیھا والتدابیر اال، واھتمام الشریعة اإلسالمیة بالحفاظ على النفس البشریة
الوقائیة والشرعیة في مكافحة كل ما من شأنھ نقل المرض، وبالتحدید االختالط والزحام 

وال أدعي أنني قد أوفیتھ حقھ ، بین الناس وغیرھا للوقایة من انتشار فیروس كورونا
كامًال، أو استكملتھ من جمیع جوانبھ، ولكنني بذلت غایة جھدي ووسعي واهللا الموفق 

  ،،،انوالمستع

 م اأ ر إأود أن أ ا و -  

  نصوص الشریعة اإلسالمیة ومقاصدھا فیھا من الشمولیة والمرونة ما یستوعب
المستجدات والنوازل والقضایا الحادثة إلى قیام الساعة، ودور العلماء 
والمجتھدین النظر في ھذه النوازل، ومن ھذه النوازل انتشار فیروس كرونا 

وما ، والذي تسبب في العدید من المخاطر التي أصابت العالم بأسره، اصرالمع
 .صاحب ھذه المخاطر من أضرار صحیة واقتصادیة وسیاسیة

 الدین:( جاءت الشریعة اإلسالمیة بأحكام وافیة لحفظ الضروریات الخمس ،
سواء من حیث وجودھا وبقاءھا واالستمرار ) المال، النسل، العقل، النفس

فاإلسالم دین شامل ینظم كل مناحي الحیاة، ومن شمولیة أنھ ، بإنمائھا وحمایتھا
وضع منھجًا للتعامل مع الجوائح واألوبئة المعدیة كفیروس كورونا؛ حفظًا للنفس 

 .من الھالك والفناء

 سات من أصغر الكائنات الحّیة التي ال یمكن رؤیتھا بالعین المجردة، ُتعّد الفیرو
والتي تنقل األمراض ، إّلا من خالل استخدام جھاز المیكروسكوب اإللكتروني

لإلنسان وتنتشر بسرعة مرعبة وبمجرد دخولھا جسم اإلنسان تتكاثر وتفرز 
تل یسبب الموت ومنھا ما ھو قا، سمومھا وتسبب دمارًا لألجھزة العضویة للجسم

 .كفیروس كورونا المعاصر

  ینتقل فیروس كورونا من إنسان آلخر عبر إفرازات الجھاز التنفسي بالسعال أو
العطاس من المصاب، كما یمكن أن تنتقل العدوى عبر مصافحة المریض، أو 

https://ar.islamway.net/tag/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
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ویعتبر التلوث من المسببات األساسیة لفیروس ، مالمسة أشیاء تحمل الفیروس
ن أن ینتشر ھذا المرض في األماكن األكثر تلوثًا والتي تكثر كورونا حیث یمك

فیھا النفایات، خصوصًا وأن بعض أنواع الفیروسات أو البكتیریا أو الفطریات 
 .تتغذى على ھذه النفایات

 والطب ...وضع اإلسالم منھًجا فریًدا ومتكامًال لحفظ الصحة العامة لإلنسان
، ب اإلیماني في إیجاد المجتمع الصحيالوقائي في اإلسالم یقوم على األسلو

ویرتكز على ربط التعالیم الصحیة بعقیدة المسلم في إتباع األوامر الصحیة 
 –والحقیقة أن كثیرًا من األمراض وخاصة األمراض الفتاكة والمعدیة  ، السلیمة

ومنھا فیروس كورونا المعاصر سببھا مخالفة شرع اهللا تعالى، واستحالل أكل ما 
َوُیِحلُّ َلُھُم الطَّیَِّباِت َوُیَحرُِّم َعَلْیِھُم اْلَخَباِئَث َوَیَضُع :(..الخبائث قال تعاليحرم من 

 ).١)(َعْنُھْم ِإْصَرُھْم َواألْغَالَل الَِّتي َكاَنْت َعَلْیِھْم

  كان لإلسالم السبق في الحث على الحجر الصحي، وفي التعامل مع الوباء فیضع
)  ِفّر من المجذوم فرارك من األسد:( - علیھ وسلمصلى اهللا-قاعدة عامة فیقول 

فاإلسالم أكد تأكیًدا جازًما على المحافظة على الصحة العامة، ومقاومة 
األمراض، وأمر بالوقایة واالحتراز عن المرض قبل وقوعھ، وبالعالج بعد 

ویفرض الحجر الصحي على ، اإلصابة بھ، ویحذر من العدوى بالمخالطة
 . نتقال الوباء إلى األصحاء حفاظًا على النفس البشریةالمصاب خشیة ا

  ،حث اإلسالم على األخذ باألسباب الطبیة والعالجیة؛ وھو مطلب شرعي الزم
 إذا خاف اإلنسان على نفسھ الھالك، -وقایة وعالجًا–ویرتقي إلى الوجوب 

فیستطب ویبحث عن األدویة المالئمة لعالج الداء باستشارة أھل الخبرة 
 .والدلیل على ذلك األمر النبوي بالتداوي من األمراض عامة ،خصصوالت

  باجتناب نقلھ إلى -عن قصد أو عن غیر قصد–مما یجب اجتنابھ ھو نشر الوباء 
ومن علم أنھ مصاب بالوباء ُمِنَع من دخول المسجد حتى ال ، الناس عند وقوعھ
وقي األوبئة امتثاًال وعلى اإلنسان أن یأخذ كافة االحتیاطات لتیتأذى بھ الناس، 

 مع اعتقاده أن المرض ال یقع على اإلنسان -صلى اهللا علیھ وسلم-لھدي النبي 
وال یصیبھ إال بإذن اهللا ومشیئتھ، وال یوجد شيء یعدي بطبعھ بل كل األمور 

 .راجعة إلى تقدیر اهللا واختیاره

 ء والوباء من فضل اهللا ورحمتھ أن شرع للمسلمین الصَّالة والدُّعاء لرفع البال
 -  صلى اهللا علیھ وسلم–فكان من َھدیھ وُسنَّتھ ، كفیروس كورونا المعاصر

القنوت في الصالة عند النوازل العارضة التي تحلُّ بعموم المسلمین، وذلك 
 .كانتشار األوبئة واألمراض الفتاكة، وحدوث المجاعات

                                                           

  ).١٥٧: ( سورة األعراف جزء من اآلیة رقم - ١
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  منتھى الحذر  مع ھذا البالء في-رضي اهللا عنھ- تعامل سیدنا عمر بن الخطاب 
حیث لم یدخل ھو ومن معھ إلى الشام، كما حاول إخراج المعافین من أرض 
الوباء، وأشرف على حل المشكالت، وأمر ووجھ الوالة وفق ذلك، فأصبح بذلك 
مثاًال لكل األمراء والُحكام من بعده في كیفیة مواجھة األزمات وإدارتھا، 

تدارك انتشاره وتطویقھ، ھو من فقھ فاالبتعاد عن أماكن تفشي الوباء، ومحاولة 
في التعامل مع األوبئة -الخلیفة الراشد عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ

  .واألمراض المعدیة

  الخروج من البلد المصاب بالطاعون ،أو الدخول إلیھ إعجاز علمي آخر إذ ھذا
الحدیث أصل في الحجر الصحي الذي لم یعرفھ العالم إال على أبواب القرن 

رین ،فقد أثبتت الدراسات العلمیة أن البلد المصاب بالمرض الوبائي إذا العش
خرج منھ اإلنسان فإنھ ینشر المرض ،وإن لم یصب بھ ، فأصبح أول قرار یتخذ 

 .عند حصول الوباء الحجر الصحي

  المصاب بفیروس كورونا المعاصر یحرم علیھ حضور صالة الجمعة والجماعة
ق الضرر بالمصلین كأن كان ینتقل عن طریق في المسجد إذا كان مرضھ یلح

المخالطة والمجالسة أو عن طریق الھواء والتنفس، أو یشغل المصلین عن 
، )َلا ُیوِرَدنَّ ُمْمِرٌض َعَلى ُمِصحٍّ : (-َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم-صالتھم، لقول النَِّبيِّ 

األذى بغیرھم فتلزمھم إال إذا كان لھم في المسجد مكان خاص یمنع من إلحاق 
الصالة ، فإن امتنع أثم ، ولزم ولي األمر أو من یقوم مقامھ منعھ من دخول 

 .المسجد ولزوم بیتھ

 والضرورات تبیح المحظورات، ، جاءت القواعد الفقھیة كقاعدة الضرر یزال
ودفع المفاسد أولى من جلب المصالح، إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمھما 

وتصرف اإلمام في الرعیة منوط ، خفھما ،یتحمل وسد الذرائعضررًا بارتكاب أ
بالمصلحة وغیرھا متسقة ومتوافقة مع التوجھ الشرعي القائم على التخفیف 

 .والتیسیر ورفع الحرج عن اإلنسان

  وعلى الدولة متمثًال في ولي األمر أن یمنع من ازدحام الناس في األماكن التي
خالطة االعتیادیة سواء أكان ھذا  في دور ُیخشى أن ینتقل فیھا المرض بالم

العبادة، أو في المصالح الحكومیة، أو في وسائل النقل، وذلك تطبیقا لقاعدة 
تصرف ولي األمر منوط بالمصلحة، واعتمادا على القواعد الشرعیة التي تقضي 

 .بوجوب حفظ النفوس، وتقدیم درء المفاسد على جلب المصالح

 یت المصاب بفیروس كورونا من خالل إتباع إجراءات إذا أمكن فعل ما یجب للم
السالمة وأخذ كافة االحتیاطات المانعة من نقل الفیروس ففي ھذه الحالة یجب 

وإذا تعذر ذلك ألي سبب من ، القیام بھا مع االلتزام باالحتیاطات الالزمة
األسباب فینظر في كل حق على حدة، فالواجب الذي یتعذر فعلھ لما فیھ من 
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 على المباشر لھذه الحقوق یسقط، وما ال ضرر منھ یؤدى، فقد یكون ضرر
الضرر من مالمسة جسد المیت بشكل مباشر فیسقط ذلك ویتم التعامل مع جسد 
المیت بحائل، أو تعقم الجثة تعقیما جیدا قبل التعامل معھا بحیث تقتل 

 حائل الفیروسات، أما إذا كان مجرد االقتراب من جسد المیت بحائل أو غیر
یسبب ضررا فیسقط الحق ویصار إلى البدل إن وجد؛ وذلك تطبیقا للقاعدة 

 .المیسور ال یسقط بالمعسور: الفقھیة

  وبالنسبة لُغسل المیت بفیروس كورونا المعاصر إذا تعذر ُغسلھ بحائل وال بغیر
، حائل، وتعذر خلع مالبسھ فیسقط الغسل ویصار إلى التیمم أو یسقط التیمم أیًضا

ا لم یمكن خلع مالبس المیت ُكفِّن في مالبسھ، وإذا احتاج إلى لفافات من مادة وإذ
وإن كان البد من وضعھ في صندوق ، بالستیكیة أو نحوھا لف فیھا كما ھو

محكم خشبي أو غیر خشبي فیوضع فیھ، وال یجوز إخراجھ منھ، ویوضع في 
 .قبره كما ھو وال یفتح الصندوق للضرورة

 ن مظاھر التكریم لإلنسان، وسنة آدم في ولده إلى یوم الدیندفن المیت مظھر م ،
وال یجوز حرق جثث موتى فیروس كورونا، إال إذا تعذر دفنھم وقرر أھل 
الخبرة أن حرقھم متعین، ألن بقاءھم على تلك الحال مؤِذ لألحیاء عندئذ، وعندئذ 

 .فقط یجوز حرق جثت األموات حفظًا لسالمة األحیاء

 ى فیروس كورونا ولو من بعید، أو حتى بعد دفنھم في قبورھم؛ ُیصلى على موت
 أنھ صلى على میت بعد دفنھ؛ لعدم حضوره -صلى اهللا علیھ وسلم-فقد صح عنھ 
 .الصالة علیھ

  موتى فیروس كورونا من المسلمین شھداء بإذن اهللا؛ لھم أجر الشھادة في 
ن واألدواء إذا كان اآلخرة؛ رحمًة من اهللا تعالى بھم، قیاسُا على الطواعی

إن قضى فیھا رجي لھ أن یكون  المصاب بھ صابرًا محتسبًا ولم یتلبس بمعصیة
 غیر أنھم تجري علیھم أحكام -صلى اهللا علیھ وسلم-شھیدًا عند اهللا كما قال

    .الموتى العادیة؛ من تغسیٍل، وتكفیٍن، وصالٍة علیھ، ودفٍن
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  اوت*

    والباحثین المتخصصین بالبحث والدراسة لمث�ل ھ�ذه      االھتمام من المجامع الفقھیة 
 . وتبصیر الناس بحكم الشرع فیھا، األمراض المعدیة واألحكام المتعلقة بھا

         أخذ التدابیر واالحتیاطات الالزمة من الدولة بكل مؤسساتھا المعنی�ة لمن�ع انت�شار
 .مثل ھذه األوبئة الفتاكة أو الحد من انتشارھا 

   فئ��ات المجتم��ع ع��ن طری��ق وس��ائل التواص��ل االجتم��اعي    توجی��ھ وإرش��اد جمی��ع
، واإلع��الم المرئ��ي والم��سموع بخط��ر تل��ك الفیروس��ات المعدی��ة وط��رق انتقالھ��ا     

 .والتدابیر واالحتیاطات الالزمة للحد من انتشارھا

      التأكی��د عل��ى الھیئ��ات والمراك��ز ال��صحیة المتخص��صة بإع��داد الك��وادر ال��صحیة
وحال الوف�اة  ، ه األوبئة المعدیة حال اإلصابة بھا     المدربة على التعامل مع مثل ھذ     

 .منھا
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  فھرس المصادر والمراجع

  القرآن الكریم: أوًال

  :كتب التفسیر وعلوم القرآن: ثانًیا

ھـ ١٤١٥: ط)بابن العربي(أحكام القرآن الكریم لإلمام أبي بكر محمد األندلسي  -١
  .نشر دار الكتب العلمیة بیروت

سنة : مام أبي بكر أحمد الرازي الشھیر  بالجصاص طأحكام القرآن الكریم لإل -٢
 .م، نشر دار الفكر بیروت١٩٩٣

الجامع ألحكام القرآن لإلمام شمس الدین أبي عبد اهللا األنصاري القرطبي  -٣
 . القاھرة–ھـ نشر دار الشعب ١٣٨٧

  .كتب الحدیث وشروحھ: ثالًثا

ي ، نشر دار سنن الترمذي لإلمام أبو عیسى محمد بن عیسى الترمذي السلم -٤
  . بیروت–إحیاء التراث العربي 

ھـ، ١٤١٤: سنن البیھقي الكبرى لإلمام أحمد بن الحسین أبو بكر البیھقي ، ط -٥
 . مكة المكرمة–نشر دار الباز 

ھـ، ١٣٩٢: شرح النووي على صحیح مسلم لإلمام أبو زكریا یحیى النووي ، ط -٦
 .نشر دار إحیاء التراث العربي بیروت

ھـ ١٤٠٧: إلمام محمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا البخاري طصحیح البخاري ل -٧
 . بیروت–نشر دار بن كثیر، الیمامة 

صحیح مسلم لإلمام أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري ، نشر   -٨
 . بیروت–دار إحیاء التراث العربي 

فتح الباري شرح صحیح البخاري لإلمام أحمد بن علي بن حجر العسقالني  -٩
 . بیروت–ھـ، نشر دار المعرفة ١٣٧٩سنة : افعي،طالش

المستدرك على الصحیحین لإلمام أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الحاكم  -١٠
  . بیروت–م، نشر دار الكتب العلمیة ١٩٩٠أولى سنة سنة : النیسابوري ط

: مصنف عبد الرزاق لإلمام أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني، ط -١١
 . بیروت–م نشر المكتب اإلسالمي ١٩٨٢ سنة -ھـ ١٤٠٣ثانیة سنة 
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: نیل األوطار شرح منتقى األخبار لإلمام محمد بن علي الشوكاني، ط -١٢
 . القاھرة–م، نشر دار الحدیث ١٩٩٣ سنة -ھـ ١٤١٣ثالثة سنة 

  :كتب الفقھ وأصولھ: خامًسا

 سنة -ھـ ١٤١١سنة :  األشباه والنظائر لإلمام تاج الدین عبد الوھاب السبكي ط-١٣
  . بیروت–م نشر دار الكتب العلمیة ١٩٩١

أولى سنة :  األشباه والنظائر لإلمام عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السیوطي، ط-١٤
  . بیروت–م، نشر دار الكتب العلمیة ١٩٨٣ سنة -ھـ ١٤٠٣

:  الفصول في علم األصول لإلمام أبي بكر بن علي الرازي الشھیر بالجصاص، ط-١٥
  .م، نشر وزارة األوقاف الكویتیة١٩٩٤ سنة -ھـ ١٤١٤ثانیة سنة 

  :كتب الفقھ الحنفي) أ(

ثانیة، نشر :  البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعالَّمة زین الدین بن نجیم الحنفي ط-١٦
  . بیروت–دار الكتاب اإلسالمي 

ب ھـ نشر دار الكت١٤٠٦:  بدائع الصنائع لإلمام عالء الدین بن مسعود الكاساني ط-١٧
  .العلمیة

ھـ، ١٠٠٩:  تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق للعالَّمة فخر الدین عثمان الزیلعي،ط-١٨
  .نشر دار الكتاب اإلسالمي بیروت

 –ھـ ،نشر دار الجیل ١٤١١:  درر الحكام شرح مجلة األحكام للشیخ علي حیدر، ط-١٩
  .بیروت

) حاشیة ابن عابدین(سمى  رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر األبصار الم-٢٠
م، ١٩٩٢ثانیة سنة : لإلمام محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز الشھیر بابن عابدین ، ط

  . بیروت–نشر دار الفكر 

 شرح فتح القدیر لإلمام كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن -٢١
  . بیروت–الھمام ، نشر دار الفكر 

ھـ، ١٤١٤س األئمة محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي ، ط  المبسوط لإلمام شم-٢٢
  . بیروت–نشر دار المعرفة 
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  :كتب الفقھ المالكي) ب(

ھـ، ١٤٠٦:  تبصره الحكام في أصول األقضیة ومناھج الحكام للقاضي فرحون ، ط-٢٣
  . القاھرة–نشر الكلیات األزھریة 

ین محمد بن عرفة الدسوقي ،  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر لإلمام شمس الد-٢٤
  . بیروت–نشر دار المعرفة 

ھـ، نشر المكتبة ١٣٥٠ شرح حدود ابن عرفة لإلمام محمد بن قاسم الرصاع، -٢٥
  .العلمیة بتونس

ھـ، دار ١١٠١ شرح مختصر خلیل لإلمام أبي عبد اهللا محمد الخرشي المتوفى سنة -٢٦
  .الفكر

ھـ ، نشر ١٤١٥:  بن مالك بن أنس األصبحي ،ط المدونة الكبرى لإلمام أبي عبد اهللا-٢٧
  .دار الكتب العلمیة بیروت

سنة : ط) علیش( منح الجلیل شرح مختصر خلیل لإلمام محمد بن أحمد بن محمد -٢٨
  . بیروت–م، نشر دار الفكر ١٩٨٩ سنة -ھـ ١٤٠٩

 :ـ، ط) بالحطاب( مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل لإلمام أبي عبد اهللا المعروف -٢٩
  .ھـ ، نشر دار الفكر١٤١٢

  :كتب الفقھ الشافعي) ج(

 أسني المطالب شرح روض الطالب للقاضي أبي یحیى زكریا األنصاري الشافعي -٣٠
  . بیروت–ھـ، نشر دار الكتاب اإلسالمي ٩٢٦ المتوفى سنة -ھـ ٨٢٦المولود سنة 

ي المتوفى سنة  تحفة المحتاج إلى شرح المنھاج لإلمام أحمد بن علي بن حجر الھیتم-٣١
  . بیروت–ھـ، نشر إحیاء التراث العربي ٩٧٣

 – نشر مكتبة اإلرشاد – المجموع شرح المھذب لإلمام یحیى بن شرف النووي -٣٢
  . بدون طبع–السعودیة 

 مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج للشیخ شمس الدین محمد بن أحمد المصري -٣٣
عادل محمد عبد الموجود، علي محمد /لشیخا: تحقیق: الشھیر بالخطیب الشربیني

  . بیروت–م، نشر دار الكتب العلمیة ١٩٩٤ سنة -ھـ ١٤١٥سنة : أولى: معوض، ط

ھـ ، نشر دار ١٤٠٤:  نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج لشمس الدین الرملي ، ط-٣٤
  .الفكر



 - ١٢٧٥ -

  :كتب الفقھ الحنبلي) د(

، ھـ١٤١١: ، ط" ابن قیم الجوزیة"شھیر إعالم الموقعین لإلمام محمد بن أبي بكر ال -٣٥
  .بیروت،نشر دار الكتب العلمیة 

الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة،  أبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر ألزرعي  -٣٦
محمد حامد الفقى، دار الوطن ، الریاض، : ، تحقیق" بن القیم الجوزیة" الدمشقي 

  ٠ھـ ١٣٧٢

 -ھـ ١٤٠٤أولى سنة : صور بن یونس البھوتي ، طشرح منتھى اإلرادات لإلمام من -٣٧
  . بیروت–م، نشر عالم الكتب ١٩٩٣سنة 

الفروع لإلمام شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن مفلح المقدسي المولود سنة  -٣٨
م، نشر عالم الكتب ١٩٨٥ سنة -ھـ ١٤٠٥رابعة سنة : ھـ، ط٧٦٣ھـ، المتوفى سنة ٧١٧

  . بیروت–

ھـ ، نشر دار الفكر ١٤٠٣ن اإلقناع للشیخ منصور البھوتي  كشاف القناع عن مت-٣٩
  .بیروت

نشر دار إحیاء -ھـ ١٤٠٥:  المغني لشیخ اإلسالم أبي محمد بن قدامھ المقدسي ط-٤٠
  .التراث العربي  بیروت

  :الفقھ الظاھري)  ھـ(

،  المحلى باآلثار لإلمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاھري األندلسي-٤١
  .بیروت،نشر دار الكتب العلمیة 

  :كتب اللغة والتراجم: سادًسا

لسان العرب للعالَّمة أبي الفضل جمال الدین بن منظور اإلفریقي ، نشر دار صادر  -٤٢
  .بیروت

 نشر مكتبة لبنان -ھـ ١٤١٥:  مختار الصحاح لإلمام محمد بن أبي بكر الرازي،ط -٤٣
.  

 الكبیر للعالَّمة أحمد بن محمد بن علي المغربي  المصباح المنیر في غریب الشرح-٤٤
  . بیروت–الفیومي، نشر المكتبة العلمیة 

المصادر العامة والمجالت واألبحاث والمقاالت المنشورة علي شبكة المعلومات :  سابًعا
  ).اإلنترنت( الدولیة



 - ١٢٧٦ -

ما ھي أسباب فیروس كورونا أحمد محمد مقال منشور على موقع الموضوع شبكة  -٤٥
  .م٢٠٢٠مارس ، المعلومات الدولیة االنترنت 

.  فیروس كورونا وسیاسیة أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب في التعامل مع الوباء د -٤٦
موقع ترك برس ،على الصالبي  مقال منشور على شبكة المعلومات الدولیة االنترنت 

  .م٢٠٢٠مارس 

 الكریم القاللي  مقال منشور عبد.  منھج الشریعة في الوقایة من الوباء وعالجھ د-٤٧
  .م٢٠٢٠على شبكة المعلومات الدولیة االنترنت مارس 

 ٤٩٠ مجموعة الوثائق السیاسیة للعھد النبوي والخالفة الراشدة، محمد حمید اهللا ص-٤٨
  .، دار النفائس)١٩٨٥(٥ط 

خاص بموقع المھتدون (رمضان فوزي . رؤیة إسالمیة د..  مواجھة فیروس كورونا-٤٩
  .م٢٠٢٠مقال منشور على شبكة المعلومات الدولیة االنترنت مارس ) دالجد

 فیروس كورونا كیف واجھ اإلسالم  الوباء د إبراھیم الضوي مقال منشور بجریدة -٥٠
  .على شبكة المعلومات الدولیة االنترنت، م ٢٠٢٠ مارس ١٥مصر العربیة 

ار مقال منشور على شبكة جمال نص.  كیف تواجھ اإلنسانیة وباء كورونا الجدید د-٥١
  .م٢٠٢٠موقع ترك برس فبرایر ) االنترنت(المعلومات الدولیة 

نظرة اإلسالم إلى العدوى وطرق الوقایة من مرض أنفلونزا الخنازیر فتوى  -٥٢
  .٤٤٣: رقم الفتوى٢٠٠٩منشورة للمجلس األعلى لإلفتاء بیت المقدس 

 بیعقلي  موقع مفاھیم  مارس مریم. كل ما یجب معرفتھ على فیروس كورونا أ -٥٣
  .م٢٠٢٠

 ما ھي ابرز مسببات فیروس كورونا؟ مقال منشور على شبكة المعلومات الدولیة -٥٤
  .م٢٠٢٠االنترنت موقع صحتي فبرایر

سعید . من صحة األرواح إلى صحة األجساد والبیئة د..  الطب الوقائي في اإلسالم-٥٥
  .شبكة المعلومات الدولیة االنترنتبن صالح بن حسین الحمدان مقال منشور على 

مقال منشور على شبكة المعلومات الدولیة االنترنت ، آالء عید.  فوائد التطعیم د-٥٦
  .م٢٠١٨موقع موضوع 

   

  




