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ًؤ  

 ١()َباُب َما َأْنَزَل اللَُّھ َداًء ِإلَّا َأْنَزَل َلُھ ِشَفاًء(أول باب للبخاري في كتاب الطب(  

  إعظامًا للشریعة الغراء باستیعابھا لكل جدید ، وإصالحھا لكل زمان ومكان  

  :-  رحمھ اهللا–یقول اإلمام الشافعي 

فلیست تنزل بأحد من أھل دین اهللا نازلة إال و في كتاب اهللا الدلیل على سبیل الھدى  "
   )٢("فیھا

  إنھ طالما أن الفیروسات خارج الجسم : یقول عالم الفیروسات باولو فیرا ردي
فإنھ یمكن قتلھا بالماء والصابون، ولكن عندما یصیب جسمك یصبح األمر 

  .)٣(أكثر صعوبة

                                                           

)١٢٢ /٧)١  
 .١/١٩الرسالة ) ٢(
    ٢٠٢٠/٠٣/١٦/https://www.alhurra.com/health رابط ٢٠٢٠ مارس ١٦مجلة الحرة ) ٣(
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  .مواجھة فیروس كورونا المستجدفي 

  )دراسة مقارنة ( 

  كارم  أبو الیزید أحمد محمود
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   :ملخص 

  .وبعد . الحمد هللا ، والصالة والسالم على رسول اهللا 

، ھ�ذا الفی�روس ال�صغیر ال�ذي ال     ) ١٩كوفی�د  ( فقد وض�ع اهللا بفی�روس كورون�ا الم�ستجد        
ی��رى إال بالمج��اھر الت��ي تكب��ره آالف الم��رات ، وض��ع اإلن��سان أم��ام حجم��ھ الحقیق��ي ،        

 تفت�ق ذھن��ھ ع�ن الجدی��د ف�ي  ع��الم التكنولوجی�ا ، وص��ناعة     وض�عفھ الب��شر  ،   فإن�ھ مھم��ا  
السالح ، وامتالك الفتاك المدمر منھ؛ فإنھ الزال حتى ھذه اللحظة یقف عاجزًا حائرًا أمام 

  .ھذا الفیروس الصغیر

 لكن ھذه الجائحة في الوقت ذاتھ أظھرت روعة وعظمة الشریعة اإلس�المیة ، ف�ي س�بقھا       
و ال نازل�ة تح�ل باألم�ة إال و لھ�ا            ، ان، فما م�ن ق�ضیة تح�دث       وصالحیتھا  لكل زمان ومك    

إما نصًا أو استنباطًا من خالل تلك النصوص على ض�وء  ، حكم في ھذه الشریعة العظیمة  
  .مبادئ الشریعة و مقاصدھا العامة 

 فقد أظھرت ھذه الجائحة سبق الشریعة اإلسالمیة غیرھا  إلى نظم الوقایة من األم�راض          
  .حتراز من تفشیھا وانتشارھا؛ منًعا للضرر، ودفًعا لألذى، ورفًعا للحرجالمعدیة، واال

كم��ا أن  ھ��ذه ال��شریعة الغ��راء  أتاح��ت لإلم��ام أن یخت��ار م��ا ی��راه مناس��بًا م��ن اإلج��راءات   
للحف��اظ عل��ى حی��اة الن��اس م��ن حج��ر ص��حي ، أو من��ع  لالخ��تالط االجتم��اعي ، أو تعلی��ق   

لجمع ، والتباعد ب�ین الم�صلین ، ول�بس للكمام�ة ،       للعمرة والزیارة ، وتعلیق للجماعات وا     
  .وغیر ذلك 

وأنھ یجب عل�ى الرعی�ة االلت�زام ب�أوامر ول�ي األم�ر ، واالن�صیاع لھ�ا ؛ ألن�ھ أم�ر یتعل�ق                           
  .بعموم الناس ، وكل ما كان  كذلك فمرده إلى اإلمام 

أم�راض   ،  مع�دي  ، كورونا الم�ستجد  ، فیروس ، احترازیة ،تدابیر  :مفتاحیة  الكلمات    ال
  .وقایة ، 
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Abstract: 

Praise be to Allah. Prayers and peace be upon his 
messenger. 

Allah had created  the new coronavirus ( COVID-١٩), this tiny 
virus  that can't be seen unless we magnify the images 
thousands times under a microscope. Having created this 
virus made the human being to realize how weak he/she is. 
However, and despite someone's  being skilled and 
knowledgeable in different fields as that of the technology 
world  and weapons invention , yet he/she is seen to be 
incapable to confront this tiny virus. 

In the meanwhile, this pandemic showed us the magnificence 
and the greatness of the Islamic Shariah ( Islamic law) as it is 
applicable and valid for different incidents in different periods 
of time.  

This Pandemic had proved us that the Islamic Shariah has 
the superiority over many other laws or organizations to offer 
healthy habits  to protect ourselves from the infectious 
diseases . Islamic Shariah  also urged us to be cautious from 
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these diseases and  also to prevent the spread of these 
diseases to avoid any possible harm.  

Further, Shariah had allowed the Imam ( a ruler , Islamic 
leader or any person in charge) to choose what he finds as 
good procedures to save people's lives such as quarantine , 
not to socialize, the suspension of Umrah and pilgrimage,  the 
suspension of praying inside mosques, keeping the distance 
socializing while praying, wearing masks etc.  

Hence, people have to follow and obey the orders given by 
the ruler since these orders are related to the people 
themselves and also for their benefits. Thus, any such orders 
are always issued by the ruler himself.   

Key words: measures , precautionary , virus , emerging 
corona, contagious , diseases, prevention. 
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  املقدمة

ولك الحمد أن جعلتنا . هللا رب العالمین، اللھم لك الحمد على نعمة اإلسالم واالیمان الحمد
  . الصالة والسالم من أمة محمد علیھ

 وأشھد أن ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ، عالم الغیب والشھادة، وكل شيء عنده 
غ الرسالة وأدى بمقدار، وأشھد أن نبینا محمًدا عبد اهللا ورسولھ المصطفى المختار، بل

األمانة ونصح األمة ، وكشف اهللا بھ الغمة، صلى اهللا وسلم علیھ وعلى آلھ وصحبھ 
  .البررة األطھار، والتابعین ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین، وسلم تسلیًما كثیًرا

  .وبعد

لقد وضع اهللا بفیروس كورونا المستجد ، ھذا الفیروس الصغیر الذي ال یرى إال 
التي تكبره آالف المرات ، وضع اإلنسان أمام حجمھ الحقیقي، وضعفھ البشري بالمجاھر 

، وأنھ مھما تكبر وتجبر،  وشید وعمر، وتفتق ذھنھ عن الجدید في التكنولوجیا، وصناعة 
السالح، وامتالك الفتاك المدمر منھ؛ فإنھ الزال حتى ھذه اللحظة یقف عاجزًا حائرًا أمام 

  .ھذا الفیروس الصغیر

، فھذه الجائحة ذكرى  للبشر؛  )١()َما َیْعَلُم ُجُنوَد َربَِّك ِإلَّا ُھَو َوَما ِھَي ِإلَّا ِذْكَرى ِلْلَبَشِرَو (
لعلھم یتذكرون ویعتبرون؛ لیستیقظوا من غفلتھم ویعیدوا حساباتھم من جدید نحو معاني 

  .القوة والضعف، والحق  والباطل 

 في ھذه الفانیة،  – عز وجل – من سنن اهللا – السار والضار–  إن االبتالء بنوعیھ 
والتي من حكمھ أن یرجع اإلنسان إلى ربھ، ویثوب إلى رشده، ثم یستقیم  فتستقم معھ 

َوَبَلْوناُھْم ِباْلَحَسناِت : (الحیاة، فیھنأ في اآلخرة  بالجنة ورضا مواله،  قال تعالى
:  في تفسیره – رحمھ اهللا تعالى –بن عطیة ، یقول ا)٢ ()َوالسَّیِّئاِت َلَعلَُّھْم َیْرِجُعوَن

وبلوناھم معناه امتحناھم، وبالحسنات الصحة والرخاء ونحو ھذا مما ھو بحسب رأي (
لعلھم أي بحسب رأیكم لو شاھدتم ذلك، : ابن آدم ونظره، والسیئات مقابالت ھذه، وقولھ

   )٣ (.)والمعنى لعلھم یرجعون إلى الطاعة ویتوبون من المعصیة

اتخذت دول العالم التي أصابتھا الجائحة إجراءات مشددة وصارمة؛ لمحاصرة ھذا لقد 
من حجر صحي، ومنع لالختالط المجتمعي، وتعلیق للمنافذ والمعابر، وغیر : الفیروس

ذلك، إال ما دعت إلیھ الحاجة والضرورة، وأصاب الناس الھلع والرعب، وبلغت القلوب 

                                                           

 ٣١جزء من اآلیة : المدثر) ١(
  .١٦٨جزء من اآلیة :  األعراف )٢(
 .٤٢٣ ، ٤٢٢/ ٢المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ، البن عطیة  ) ٣(
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ات وضحایا الفیروس، الذي سخر العالم كل الحناجر مما یشاھد ویسمع  عن إصاب
  .إمكانیتھ؛ إلیجاد لقاح لھ فلم یفلح حتى اآلن

 في ھذه المحنة أنھا أظھرت روعة وعظمة الشریعة – عز وجل –وإن من منح اهللا 
اإلسالمیة، لیس فقط في  صالحیتھا في كل زمان ومكان ، ولكنھا وفقط ھي المصلحة 

و ال نازلة تحل باألمة إال و لھا حكم في ھذه ، حدثللزمان والمكان، فما من قضیة ت
إما نصًا أو استنباطًا من خالل تلك النصوص على ضوء مبادئ ، الشریعة العظیمة

فلیست تنزل بأحد  :"- رحمھ اهللا –الشریعة ومقاصدھا العامة، لذلك یقول اإلمام الشافعي 
   )١("ل الھدى فیھامن أھل دین اهللا نازلة إال وفي كتاب اهللا الدلیل على سبی

فقد أظھرت ھذه الجائحة سبق الشریعة اإلسالمیة غیرھا  إلى نظم الوقایة من األمراض 
المعدیة، واالحتراز من تفشیھا وانتشارھا؛ منًعا للضرر، ودفًعا لألذى، ورفًعا للحرج ، 

  .وھو ما دفعني إلى الكتابة لھذا البحث المتواضع

  :سبب باختیار الموضوع 

تیاري لھذا  الموضوع ھو المساھمة في إبراز روعة وسبق الشریعة  إن سبب اخ
اإلسالمیة في معالجة مثل ھذه النوازل، من خالل تناول جانب واحد فقط من جوانب ھذا 

  .الموضوع، الذي تتطلب جوانبھ المختلفة الكثیر من البحث والدراسة

الثة مباحث، وخاتمة،  ھذا وقد اقتضت طبیعة ھذا البحث أن ینتظم عقده في  مقدمة، وث
  .وتوصیات، وفھارس

ففي التعریف بالموضوع، وسبب  اختیاره ،وخطة بحثھ، أما المباحث : أما المقدمة
  :الثالث فجاءت على النحو التالي

في التعریف باألمراض المعدیة و الفیروسات ، وأحادیث العدوى جمعًا : المبحث األول
  :وتوفیًقا، وذلك من خالل ثالثة مطالب

  :في تعریف المرض المعدي لغة وشرعًا وطبًا، وفیھ  فرعان: المطلب األول 

  .تعریف المرض المعدي لغة وشرًعا: األول

  .تعریف المرض المعدي طًبا : الثاني

بیان ماھیة الفیروسات ، ومنھا فیروس كورونا المستجد ، وتاریخ : المطلب الثاني 
  :  خالل أربعة فروع تطوره ، وطرق انتقالھ وكیفیة توقیھ، وذلك من

                                                           

 .١/١٩الرسالة ) ١(
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  .بیان ماھیة الفیروسات: الفرع األول

  .- ١٩ كوفید- بیان ماھیة  فیروس كورونا المستجد : الثاني الفرع

  .تاریخ تطور فیروسات كورونا: الثالث الفرع

  .طرق انتقال مرض كورونا المستجد، مع بیان كیفیة التوقي منھ: الرابع الفرع

  . جمعًا وتوفیقًاأحادیث العدوى : الثالث المطلب

  :الُسُبل الوقائیة  العامة في مكافحة األمراض المعدیة ،وفیھ مطلبان : المبحث الثاني 

  .الحفاظ على النفس إحدى الضروریات الخمس  : األول المطلب

  :الُسُبل الوقائیة  العامة من العدوى قبل وقوعھا، وفیھ أربعة فروع : الثاني المطلب

  .الواقیة من انتقال األمراض المعدیة في الجھاز التنفسيالُسُبل : األول الفرع 

  .الُسُبل الواقیة من انتقال األمراض المعدیة  في الجھاز الھضمي: الفرع الثاني

  .الُسُبل الواقیة من انتقال األمراض المعدیة  في الجھاز التناسلي: الفرع الثالث

معدیة بتحریم أكل الخبائث، والمنع الُسُبل الواقیة من انتقال األمراض ال: الفرع الرابع 
  .من اقتناء بعض الحیوانات لغیر حاجة  كالكالب، والتحرز من لعابھا

 فی�روس  واجھ�ة  المتخ�ذة ف�ي م   االحترازی�ة  لت�دابیر األھ�م   التأصیل الفقھي   : المبحث الثالث   
  :كورونا المستجد، وفیھ  سبعة مطالب 

  :الحجر الصحي وفیھ فرعان: المطلب األول

  .في معناه ، وأھمیتھ ، واألصل في مشروعیتھ ، وحكمتھ : ألولالفرع ا

في آراء الفقھاء في الدخول الخروج  من وإلى البالد : الفرع الثاني: الفرع الثاني
  .الموبوءة لمن كان قد أراد الدخول إلیھا أو الخروج منھا

   .التباعد االجتماعي  وعدم المخالطة للمریض أو غیره: المطلب الثاني 

  :تعلیق العمرة والزیارة ، وفیھ فرعان : مطلب الثالثال

  .في فضل الحرمین ، وقرار التعلیق : الفرع األول 

  :الحكم الفقھي لتعلیق العمرة والزیارة :الفرع الثاني 
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قصر الحج على من بداخل المملكة فقط، وبأعداد محدودة، :المطلب  الرابع 
  :وباشتراطات واحترازات معینة، وفیھ فرعان

  .في ركن الحج، وقرار القصر : الفرع األول

  :الحكم الفقھي : الفرع الثاني

تعلیق  صالة الجماعة و الجمعة  كإجراٍء احترازي من فیروس : المطلب الخامس
  :  من خالل فرعین- إن شاء اهللا تعالى –، و ھو ما سأوضحھ كورونا المستجد

  . في بیان فضلھما، وطرٍف من أحكامھما:   الفرع األول

الحكم الفقھي في تعلیق  صالة الجماعة و الجمعة  كإجراء احترازي من  : الفرع الثاني
  . فیروس كورونا المستجد

  :التباعد بین الصفوف والمصلین : المطلب السادس 

  :وفیھ فرعان

 في تفضیل األمة بالصفوف، وبیان المراد بتسویة الصفوف، وحكمتھ، :الفرع األول
  : وحكمھ

آراء الفقھاء المعاصرین في التباعد بین المصلین  في الصلوات الجماعیة   : يالفرع  الثان
  ـ: كإجراء احترازي؛ لمواجھة فیروس كورونا المستجد

  :ارتداء الكمامة أثناء الصالة؛ كإجراء احترازي من فیروس كورونا: المطلب السابع

    .أما الخاتمة  فتضمنت أھم نتائج البحث 

  .التوصیات

  . المراجع  والموضوعاتوأخیرا فھرس
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  املبحث األول

، وأحاديث العدوى مجعا يف التعريف باألمراض املعدية و الفريوسات 
ً

وتوفيقا
ً

  

  :  وذلك من خالل ثالثة مطالب

  اطب اول

رًوط رو  ديرض اف ا  

إلى الغیر،  ھو من العدو، ومن معانیھ المجاوزة والتعدي :المرض المعدي في اللغة: أوال
مجاوزة الشيء إلى غیره ) التعدي(و. جاوزه) عدًوا(یعدوه ) عداه: (ففي مختار الصحاح

أعدى فالًنا خلقھ أو : أي تجاوز، وفي معجم اللغة العربیة) عداه تعدیًة فتعدى: (یقال
  . أصابھ بالعدوى، نقل إلیھ المرض أو الخلق، أكسبھ مثلھ: مرضھ

 أن ینتقل من كائن حي إلى كائن آخر بطریقة مباشرة  ھو الذي یمكن:والمرض المعدي 
   .)١(أو عن طریق كائن ثالث وسیط

 ال یكاد یختلف تعریف المرض المعدي شرعًا عن :تعریف المرض المعدي شرعًا: ثانیا 
مجاوزة : التعریف اللغوي من حیث المقصود منھ، یقول القسطالني في تعریف العدوى

   )٢(العلة من صاحبھا إلى غیره

 األمراض المعدیة ھي التي تصیب أًیا من الكائنات :تعریف المرض المعدي طباً : ثالثًا
الحیة، كاإلنسان ویكون المسبب قابًال لالنتقال من كائن آلخر، كما أنھا أمراض تضعف 
الجھاز المناعي بشكل حاد، وتؤثر علیھ وتھدم طاقاتھ، وتنشأ العدوى عند دخول أجسام 

نسان مثل البكتیریا، والفیروسات، والطفیلیات والفطریات والتي تؤثر غریبة إلى جسم اإل
  . )٣(بدورھا على فعالیة الجھاز المناعي للجسم المصاب وتضعفھ

                                                           

د أحمد مختار : ،  معجم اللغة العربیة المعاصرة، المؤلف٢٠٣ /١مختار الصحاح، لإلمام الرازي  ) ١(
 .، مادة مرض ٣/٢٠٨٨، مادة عدو، ج٢/١٤٧٢عبد الحمید ج

عمدة القاري شرح صحیح البخاري :  ، وانظر أیضًا٣٩٧ /٣إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري ) ٢(
 .٢١/٢٧٣للعینى 

: ، رابط٢٠١٧ /١٥/١٠جریدة الخلیج، ملحق صحة وطب، األمراض المعدیة، تاریخ النشر) ٣(
http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/fc٥٢٩٦d٤٧-٠ec-٤٣e٨-٠b٥٨-  

b٥b٢٣٦ef٨a٣٦    
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: معظم األمراض المعدیة یتسبب فیھا نوعان من الجراثیم: مسببات األمراض المعدیة
 الحیوي، لكنھ ال یعالج البكتیریا أو الفیروسات، ومن عالجات  العدوى البكتیریة المضاد

الزكام، واألنفلونزا، وأغلب : العدوى الفیروسیة، ومن العدوى التي یسببھا الفیروس
  .)١(حاالت احتقان الحلق

ب اطا  

ن  اروت  و روس ورو  اد ، ور طوره، وطرق 

و و ا  

  : وذلك من خالل أربعة  فروع 

 الفیروس كائن دقیق سریع االنتشار، ال یرى :بیان ماھیة الفیروسات: الفرع األول
بالمجھر العادي، وقد یكون وسًطا بین الحي وغیر الحي، منھ أنواع عدیدة، تحدث الكثیر 
من األمراض المعدیة، كالجدري والحصبة، وشلل األطفال  ونحوھا، كفیروس اإلیدز 

  واألنفلونزا 

   )٢( ھو العلم الذي یتناول دراسة الفیروسات واألمراض الفیروسیة :وعلم الفیروسات

 وھو اسم التیني، معناه السم أو السائل اللزج، وھو عبارة عن طفیل صغیر جدًا ال 
یستطیع أن یتكاثر بمفرده، ولكنھ عند إصابة خلیة العائل یستطیع توجیھ الخلیة إلنتاج 

روسي  إیفانوفسكي  ھو مكتشف  الفیروسات، العدید من الفیروسات، ویعتبر العالم ال
  .م ١٨٩٢وذلك في عام 

 عبارة عن جزیئات غیر حیھ خارج العائل، وتكون حیة داخل العائل، - كما تقدم – وھي 
یمكن أن تصیب الفیروسات جمیع  سواء كان ھذا العائل إنسان أو نبات أو حیوان، و

ى الكائنات الحیة الدقیقة مثل البكتیریا، أنواع أشكال الحیاة، من الحیوانات والنباتات إل
فالفیروس یھاجم الخالیا الحیة ویستخدم مكوناتھا في التكاثر، وخالل عملیة تكاثر 
الفیروس قد تتم عملیة التكاثر بدقة، وقد یحدث بعض التغیرات أو التحورات خالل عملیة 

 فى تركیب عبارة عن تغیرات جینیة(تكاثر الفیروس، مما یعرف بحدوث الطفرات 
، ھذه القدرة على التحور ھي المسؤولة عن قدرة بعض الفیروسات على )الفیروس

والفیروسات  . التغییر بشكل طفیف في كل شخص مصاب، مما یجعل العالج صعًبا
تتسبب في العدید من اإلصابات البشریة الشائعة، وھي مسؤولة أیًضا عن عدد من 

                                                           

الھیئة العامة للغذاء والدواء ، رابط ) ١(
https://old.sfda.gov.sa/ar/mobile/pages/viewarticle.aspx?url=/ar/drug/aw

areness/news/Pages/about_antibiotics.aspx  
 .٣/١٧٥٩ر، بمساعدة فریق عمل معجم اللغة العربیة المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحمید عم). ٢(
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 األمراض الفیروسیة من نزالت البرد ، التي یمكن تتراوح األمثلة على. األمراض النادرة
، الذي یسببھ بعض أنواع الفیروسات ١٩أن تسببھا أحد الفیروسات األنفیة، إلى الكوفید

واختیر ھذا االسم إلرتباط الفیروس ) ٢-سارس كوف( أو٢التاجیة المسمى ب كورونا
) سارس( الحاد الوخیم جینیا بفیروس كورونا الذى سبب فاشیة متالزمة االلتھاب الرئوى

    )١( غیر أن الفیروسان مختلفان رغم إرتباطھما الجینى٢٠٠٣فى عام 

    :- ١٩ كوفید-بیان ماھیة  فیروس كورونا المستجد : الفرع الثاني 

. ٢٠١٩ إلى المرض الذي یسببھ الفیروس التاجي المستجد لعام ١٩-یشیر مصطلح كوفید
من فیروس، و " فیـ"، و )تاجي(من كلمة كورونا " كو: "وقد صیغ االسم بالشكل التالي

وھذا المرض تسببھ ساللة جدیدة من .  باإلنجلیزیةdiseaseمن كلمة مرض " ـد"
  .الفیروسات التاجیة تم التعرف علیھا ألول مرة في ووھان في الصین

ھو حالة ١٩ أعلنت منظمة الصحة العالمیة أن تفشي كوفید ٢٠٢٠مارس١١  وفى 
 ،وھذه أول جائحة یسببھا فیروس كورونا، وھو أول تسمیة من نوعھا منذ جائحة عالمیة 

م، وھو لیس مؤشرًا على أن الفیروس أصبح أكثر ٢٠٠٩إعالن أنفلونزا الخنازیر عام 
  .فتكًا،  بل ھو اعتراف باتساع مدى االنتشار الجغرافي للمرض

في الحاالت و.  یمكن أن تتضمن األعراض الحمى والسعال وضیق التنفس:أعراضھ 
الشدیدة، یمكن للمرض أن یتسبب بالتھاب الرئة أو صعوبة التنفس، كما یمكن أن یتسبب 

  .بالوفاة في حاالت أقل

وتتشابھ ھذه األعراض مع أعراض اإلنفلونزا أو الزكام العادي، وھما أكثر انتشارًا بكثیر 
الشخص مصابًا  ولھذا یلزم إجراء فحوصات للتأكد ما إذا كان -‘ ١٩-كوفید’من مرض 

غسل الیدین بصفة متكررة، : ، ومن أھم إجراءات الوقایة الرئیسیة‘١٩-كوفید’بمرض 
احتواء السعال أو العطس بثني الكوع لتغطیة الفم أو بمندیل (والنظافة الصحیة التنفسیة 

  .)٢(، والتباعد االجتماعي)ورقي ثم إلقاء المندیل بسلة مھمالت مقفلة

                                                           

، مجل��ة العل��وم الحقیقی��ة،  دیمت��ري  ایفانوف��سكي  / https://altibbi.com:  موق��ع الطب��ي، راب��ط . )١(
كتاب�ة  /،  بحث علمي عن الفیروسات / http://real-sciences.com:  مكتشف الفیروسات  ،رابط  

:    وع، راب������طمن������شور ف������ي موق������ع موض������   ٢٠١٩ أبری������ل ٢٧:آخ������ر تح������دیث -إیم������ان الحی������اري 
https://mawdoo٣.com موقع ویكیبییدیا، رابط،  :https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

ما الذي ینبغي أن یعرفھ اآلباء واألمھات،كیف تحمي نفسك ): ١٩-كوفید(مرض فیروس كورونا ) ٢(
 ،منظمة الصحة  https://www.unicef.org/ar : وأطفالك، مقال على موقع یونیسیف ، رابط 

-https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/who-director: العالمیة ، رابط 
general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-١١-١٩-march-

:  ، ورابط جائحة انفلونزا الخنازیر  لمنظمة الصحة العالمیة٢٠٢٠
https://www.who.int/mediacentre/news/statements/٢٠٠٩/h١n١_pandemic

_phase٢٠٠٩٠٦١١_٦/ar./ 
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:تطور فیروسات كورونا تاریخ : الفرع الثالث   

: م، وأول ھذه  الفیروسات المكتشفة ١٩٦٠تم اكتشاف فیروسات كورونا في عقد 
فیروس التھاب القصاب المعدي في الدجاج ، وفیروسان في البشر لشخصین  كانا 

، منذ ذلك  ) OC٤٣(، والثاني بـ   )E٢٢٩( مصابین بالزكام، سمي الفیروس األول  بـ 
م ، وفیروس ٢٠٠٣ناصر أخرى لھذه العائلة  بما في ذلك سارس سنة الحین تم تحدید ع
م، ٢٠٠٥سنة  ) (HKUL، وفیروس كورونا البشري   )(NLB٣كورونا البشري 

،  )٢٠١٩-NCOV( م، وفیروس كورونا الجدید ٢٠١٢وفیروس كورونا میرس سنة 
ي إلى ومعظم ھذه الفیروسات لھا دور في عدوى خطیرة  للجھاز التنفسي، ربما تؤد

   . )١(الوفاة

:طرق انتقال المرض ،  مع بیان كیفیة التوقي : الفرع الرابع   

.  من أشخاص آخرین مصابین بالفیروس١٩-یمكن أن یلقط األشخاص عدوى كوفید 
وینتشر المرض بشكل أساسي من شخص إلى شخص عن طریق القطیرات الصغیرة 

مھ عندما یسعل أو یعطس أو  من أنفھ أو ف١٩-التي یفرزھا الشخص المصاب بكوفید
وھذه القطیرات وزنھا ثقیل نسبیًا، فھي ال تنتقل إلى مكان بعید وإنما تسقط سریعًا . یتكلم

 إذا تنفسوا ھذه القطیرات من ١٩-ویمكن أن یلقط األشخاص مرض كوفید. على األرض
 لذلك من المھم الحفاظ على مسافة متر واحد على األقل. شخص مصاب بعدوى الفیروس

وقد تحط ھذه القطیرات على األشیاء واألسطح المحیطة . من اآلخرین) أقدام٣(
ویمكن حینھا أن یصاب . بالشخص، مثل الطاوالت ومقابض األبواب ودرابزین الساللم

. الناس بالعدوى عند مالمستھم ھذه األشیاء أو األسطح ثم لمس أعینھم أو أنفھم أو فمھم
 غسل الیدین بالماء والصابون أو تنظیفھما بمطھر لذلك من المھم غسل المواظبة على

 .)٢(كحولي لفرك الیدین  منھ

                                                           

 / https://ar.wikipedia.org/wiki: موقع ویكیبیدیا ، رابط  ) ١(
: منظم����������������������������������������ة ال����������������������������������������صحة العالمی����������������������������������������ة ، راب����������������������������������������ط  { )٢(

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
٢٠١٩/advice-for-public/q-a-coronaviruses، راب������ط      موق������ع م������ایو اكلین������ك : 

https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/flu/expert-
answers/infectious-disease/faq-أس���ئلة ): ١٩-كوفی���د(م���رض فی���روس كورون���ا  ، ٢٠٠٥٧٩٠٧

  }/ www.who.int › advice-for-public › q-a-coron  وأجوبة
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  :إذًا المرض  ینتقل بطریقین

 ع��ن طری��ق ال��رزاز المتط��ایر  بال��سعال أو العط��س  م��ن ش��خص م��صاب  : األول مباش��ر
  .بالمرض إلى شخص آخر

لى بلمس شيء لمسھ شخص مصاب بالمرض ثم وضع یده ع: طریق غیر مباشر: الثاني
  .أنفھ أو فمھ  أوحك عینھ 

  اطب اث

ًوو ً دوىث اد١( أ(   

 تنفي العدوى ، وأخرى تحث على – صلى اهللا علیھ وسلم –وردت أحادیث عن النبي 
أخذ الحیطة والحذر ممن كان مریضًا مرضًا معدیًا، بل والبعد عنھ، مما قد یوھم ظاھره 

حدثنا سلیم بن : اب الطب ، باب  الجذام، وقال عفانالتعارض، ففي صحیح البخاري كت
قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ : سمعت أبا ھریرة، یقول: حیان، حدثنا سعید بن میناء، قال

َال َعْدَوى َوَال ِطَیَرَة، َوَال َھاَمَة َوَال َصَفَر، َوِفرَّ ِمَن الَمْجُذوِم َكَما َتِفرُّ ِمَن اَألَسِد «: وسلم
«)٢(  

إن رسول اهللا صلى : أن أبا ھریرة رضي اهللا عنھ، قال: فس الكتاب، باب  الصفروفي ن
َیا َرُسوَل اللَِّھ، َفَما : َفَقاَل َأْعَراِبيٌّ» َوَلا َھاَمَة) ٣(َلا َعْدَوى َوَلا َصَفَر «: اهللا علیھ وسلم قال

: الَبِعیُر اَألْجَرُب َفَیْدُخُل َبْیَنَھا َفُیْجِرُبَھا؟ َفَقاَلَباُل ِإِبِلي، َتُكوُن ِفي الرَّْمِل َكَأنََّھا الظَِّباُء، َفَیْأِتي 
   )٤(»  َفَمْن َأْعَدى اَألوََّل؟«

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنھ سمع أبا ھریرة یحدث، أن رسول اهللا صلى  وللشیخین
»  ُمِصحٍَّال ُیوِرَدنَّ ُمْمِرٌض َعَلى«ویحدث مع ذلك » َلا َعْدَوى  «: اهللا علیھ وسلم قال
   )٥(بمثل حدیث یونس

وعند الترمذي عن جابر بن عبد اهللا، أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أخذ بید مجذوٍم 
یقول الترمذي : »كل بسم اهللا، ثقًة باهللا، وتوكًلا علیھ«: فأدخلھ معھ في القصعة، ثم قال

عن المفضل بن ھذا حدیٌث غریٌب ال نعرفھ إال من حدیث یونس بن محمٍد، : ( معلقًا
فضالة والمفضل بن فضالة ھذا شیٌخ بصرٌي، والمفضل بن فضالة شیٌخ آخر مصرٌي 

                                                           

 . اقتصرت في ذلك  على الروایات الواردة في الصحیحین )١(
 .٥٧٠٧ ح٧/١٢٦ صحیح البخاري )٢(
الصفر داء یصیب البطن ، وقیل ھو شھر صفر كانوا یتشاءمون بھ ویبدلونھ بالمحرم ، لسان العرب )٣(
 .٢٦، ٢٥/ ١ ، غریب الحدیث البن سالم ج٤٦٣ ،٤٦٠/ ٤
 .٢٢٢٠ ح١٧٤٣ /٤صحیح مسلم :  ، وانظر أیضا٧٥١٧ ح ١٢٨ / ٧) ٤(
 .٢٢٢١، ح١٧٤٤ /٤، صحیح مسلم ٥٧٧١ح٧/١٣٨صحیح البخاري ) ٥(
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أوثق من ھذا وأشھر وقد روى شعبة ھذا الحدیث، عن حبیب بن الشھید، عن ابن بریدة، 
   )١ ()أن عمر، أخذ بید مجذوٍم، وحدیث شعبة أشبھ عندي وأصح 

 ؛ إذ المقصود أن ھذه األمراض ال تعدي ا التعارض الظاھري ال أساس لھھذ: التوفیق
المسلك الخامس  .... :ابن حجر بنفسھا دون إرادة اهللا عز وجل ؛وفي ھذا یقول العالمة 

أن المراد بنفي العدوى أن شیًئا ال یعدي بطبعھ نفًیا لما كانت الجاھلیة تعتقده أن 
هللا علیھ وسلم األمراض تعدي بطبعھا من غیر إضافٍة إلى اهللا فأبطل النبي صلى ا

اعتقادھم ذلك وأكل مع المجذوم لیبین لھم إن اهللا ھو الذي یمرض ویشفي ونھاھم عن 
الدنو منھ لیبین لھم أن ھذا من األسباب التي أجرى اهللا العادة بأنھا تفضي إلى مسبباتھا 

بھا ففي نھیھ إثبات األسباب وفي فعلھ إشارٌة إلى أنھا ال تستقل بل اهللا ھو الذي إن شاء سل
قواھا فال تؤثر شیًئا وإن شاء أبقاھا فأثرت ویحتمل أیًضا أن یكون أكلھ صلى اهللا علیھ 

  .)٢(وسلم مع المجذوم أنھ كان بھ أمٌر یسیٌر ال یعدي مثلھ في العادة

ورد   

 حدیث فیھ نفي لوقوع الطاعون في المدینة مع أن - رحمھما اهللا تعالى –للشیخین  
  كثیر من حاالت كورونا المستجدالمدینة فیھا  ال

قال رسول اهللا صلى :  عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ، قال- رحمھ اهللا تعالى –فللبخاري 
  )٣(»َال َیْدُخُل الَمِدیَنَة الَمِسیُح، َوَال الطَّاُعوُن«: اهللا علیھ وسلم

مھ اهللا  رح–  في باب ال یدخل الدجال المدینة ، ومسلم - رحمھ اهللا تعالى –و للبخاري 
:  في باب صیانة المدینة من دخول الطاعون والدجال إلیھا، عن أبي ھریرة، قال- تعالى 

َعَلى َأْنَقاِب اْلَمِدیَنِة َمَلاِئَكٌة، َلا َیْدُخُلَھا الطَّاُعوُن، « : قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
   )٤(»َوَلا الدَّجَّاُل  

  :قد یجاب عن ذلك بجوابین: أقول

قیل أن المراد بالطاعون ھو وخز الجن لإلنس، وھم ال یستطیعون ذلك في  :األول 
ذكر الطاعون : ،  فمن تفسیرات الطاعون  أنھ وخز الجن لإلنس، فعن عائشةالمدینة

َوْخَزٌة ُتِصیُب ُأمَِّتي ِمْن َأْعَداِئِھْم ِمَن اْلِجنِّ « : فذكرت أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال

                                                           

 .١٨١٧ ح ٤/٢٦٦سنن الترمذي   )  ١(
  . ١٦١ ، ١٦٠/ ١٠فتح الباري  ) ٢(
 .٥٧٣١ح ١٣٠ /٧ )٣(
 .١٣٧٩ ح ٢/١٠٠٥ ، صحیح مسلم ٧١٣٣  ح ٦١/ ٩صحیح البخاري )  ٤(
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 اِإلِبِل، َمْن َأَقاَم َعَلْیَھا َكاَن ُمَراِبًطا ، َوَمْن ُأِصیَب ِبِھ َكاَن َشِھیًدا َوَمْن َفرَّ ِمْنُھ ُغدٌَّة َكُغدَِّة
  )١(»َكاْلَفارِّ ِمَن الزَّْحِف 

أن المراد أن اهللا ال یستأصلھم بالموت بالطاعون الذى كان من عقوبات بنى : الثاني
 في المفھم عن ذلك  فیما نقلھ عنھ ابن حجر يإسرائیل كما قال ابن بطال، ویقول القرطب

المعنى ال یدخلھا من الطاعون مثل الذي وقع في غیرھا : ( فقال- رحمھما اهللا تعالى–
  )٢ ()كطاعون عمواس والجارف  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ، وانظر أیضًا ٤٦٦٤، ح ١٢٥ / ٩ضعفھ أبو یعلى الموصلي في مسنده ، مسند أبي یعلى  ) ١(
لموصلي ألبي الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان المقصد العلي في زوائد أبي یعلى ا:

 .١٦٢٠ ، ح   ٤/٣١٥الھیثمي 
 .١٠/١٩٠ ،  فتح الباري ٤٥١ /١٠شرح صحیح البخارى البن بطال المؤلف )٢(
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  املبحث الثاني

              السبل الوقائية  العامة يف مكافحة األمراض املعدية
ُ ُ

  

  :وفیھ مطلبان 

  الحفاظ على النفس إحدى الضروریات الخمس : المطلب األول             

  .الُسُبل الوقائیة  العامة من العدوى قبل وقوعھا:            المطلب الثاني 

  اطب اول

    اس إدى ارورت اس اظ

إن حفظ النفس وص�یانتھا ع�ن ك�ل م�ا ی�ضرھا ھ�ي إح�دى مقاص�د ال�شریعة الخم�سة الت�ي             
الدین والنفس والعقل والنسل والم�ال، ب�ل إن   : لیھا مدار أحكام الشریعة اإلسالمیة، وھي  ع

  : – رحم�ھ اهللا  –یقول االم�ام ال�شاطبي    ،كل الشرائع السماویة أتت من أجل ھذه الخمس
 على أن الشریعة وضعت للمحافظة عل�ى ال�ضروریات        -بل سائر الملل  -فقد اتفقت األمة    (

 ) وعلمھا عند األمة كالضروري   -والنسل، والمال، والعقل  ، النفسالدین، و : وھي-الخمس  
)١(   

اعتنى اإلسالم بحفظ الضروریات الخمس التي اتفقت ال�شرائع  : (ویقول الشیخ التویجري   
والم��ال، .. والع��رض .. والعق��ل .. وال��نفس .. حف��ظ ال��دین  : اإللھی��ة عل��ى حفظھ��ا، وھ��ي  

عقاب�ًا مناس�بًا، یحق�ق األم�ن، ویمن�ع الف�ساد            واعتبر التع�دي علیھ�ا جنای�ة وجریم�ة ت�ستلزم            
  )٢ (. )والعدوان والظلم، وبحفظ ھذه الضروریات یسعد المجتمع، ویطمئن كل فرد فیھ

َوال َتْقُتُل�وا َأْنُف�َسُكْم ِإنَّ اللَّ�َھ ك�اَن ِبُك�ْم      (وفي الحفاظ على النفس یقول الح�ق تب�ارك وتع�الى        
  )٣()َرِحیمًا

ن تعریض اإلنسان نفسھ للخطر مما فیھ إتالفھا، أو لحوق أي  فیھا نھي ع:فاآلیة الكریمة 
ضرر بھا، كذا ھو منھ�ي ع�ن تع�ریض غی�ره للخط�ر بالقت�ل، أولم�ا فی�ھ ض�رر، ألن قت�ل                
غیره ھ�و قت�ل  لنف�سھ ، فعل�ى ھ�ذا یج�ب عل�ى ك�ل إن�سان  أن یحم�ى نف�سھ م�ن خط�ر أي                          

  .ل مرض معد، وكذلك حمایة غیره من تعریضھ لذلك بأي شكل من األشكا
                                                           

  .٣٠/ ١الموافقات )١(
 ي محمد بن إبراھیم بن عبد اهللا التویجر:المؤلف ،مختصر الفقھ اإلسالمي في ضوء القرآن والسنة)٢(
  .٢/٩٢٤ج،
 . ٢٩النساء ، جزء من اآلیة )٣(
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: یعني بذلك جل ثناؤه:( حول كل ھذه المعاني– رحمھ اهللا تعالى –یقول اإلمام الطبري 
، وال یقتل بعضكم بعًضا، وأنتم أھل ملة واحدة، ودعوة واحدة، ودین "وال تقتلوا أنفسكم"

وجعل القاتل منھم قتیال  في . فجعل جل ثناؤه أھل اإلسالم كلھم بعضھم من بعض. واحد
م  بمنزلة قتلھ نفسھ، إذ كان القاتل والمقتول أھل ید واحدة على من خالف قتلھ إیاه منھ

  )١ (.)وبنحو ما قلنا في ذلك قال أھل التأویل. ملتھما

فاإلنسان ال یجوز لھ أن یجازف بحیاتھ أو حیاة غیره بأي نوع من أنواع المجازفة ، كأن 
المجازفة تعني الغرر الذي یتجاھل التدابیر االحترازیة لمثل ھذه الجائحة ، ولعل ھذه 

: (  -رحمھ اهللا تعالى - في ھذا النص ، إذ یقول– رحمھ اهللا تعالى –ذكره ابن عطیة 
فأجمع المتأولون أن المقصد بھذه اآلیة النھي عن أن یقتل بعض الناس بعضھا، ثم لفظھا 

منھ، یتناول أن یقتل الرجل نفسھ بقصد منھ للقتل، أو بأن یحملھا على غرر ربما مات 
   )٢ (.)فھذا كلھ یتناولھ النھي 

بما أنھ من " حفظ النفس " فاعلم أن  :( - رحمھ اهللا تعالى–محمد بكري أبوزید . یقول د
ومقاصده الضروریة، فقد أحاطتھ الشریعة بكل ما یمنع النیل من  مقاصد الشرع الكلیة

  )٣ ()والحفظ في إطارات كلیة وجزئیة  ھذه الصیانة

إذا تعرضت نفسھ للخطر من نحو مرض أو غیره، ولم یأخذ باألسباب على أن اإلنسان 
 إال أن – عز وجل –التي بھا یستدفع ھذا الخطر كان آثمًا عاصیا، یستحق عقاب اهللا 

وقد  :( -اهللا تعالى   رحمھ– برحمتھ ، ففي  الجامع للقرطبي -  عز وجل -یتغمده اهللا  
 ولحم الخنزیر فلم یأكل حتى مات دخل من اضطر إلى أكل المیتة والدم: قال مسروٌق

ولیس أكل المیتة : قال أبو الحسن الطبري المعروف بإلكیا. النار، إال أن یعفو اهللا عنھ
  )٤ (.)عند الضرورة رخصًة بل ھو عزیمٌة واجبٌة، ولو امتنع من أكل المیتة كان عاصیا

ب اطا  

ول ااول و دوىن ا ا   

 ألن الوقایة حدوثھا؛ قبل المعدیة األمراض بالتحرز من اإلسالمیة الشریعة اھتمت قدف
 انتشار یمنع بما المجتمع اإلسالمي أفراد تحصین ھنا بالوقایة ویقصد العالج، من خیر

 . وبائیة أو معدیة كانت سواء بینھم، األمراض

                                                           

  .٢٢٩ /٨جامع البیان في تأویل القرآن   )١(
 .٢/٤٢المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز  )٢(
 .  ٢/٣٠  فقھ النوازل )٣(
 .٢٣٢/ ٢  الجامع ألحكام القرآن )٤(
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 ألسباب عدم التعرض من علیھ یجب بما نفسھ، الفرد على األمر ھذا في المسئولیة وتقع
 كفرض الوقائیة التدابیر من وضع علیھا یجب بما الدولة على تقع كما المرض، انتقال
  . ونحوھا الصحیة الوقایة

 ذكر مجال الزواج ففي ، العدوى من الحذر یقتضي ما اإلسالمي الفقھ في جاء وقد
 رار من العدوى ،طرق الف من كطریق الزواج بھا یفسخ التي العیوب من عددا الفقھاء

   )١(األمراض ھذه من والوقایة

بل أجاز اإلسالم تشریح الجثة للتأكد من وجود أمراض معدیة أو وبائیة، التخاذ 
  .)٢(االجراءات والتدابیر المناسبة حیال ذلك

وإلیك بعض الُسُبل الواقیة من األمراض  المعدیة ألجھزة الجسم المختلفة ، وبیان ذلك 
  :بعة فروع موجزًا من خالل أر

  :الُسُبل الواقیة من انتقال األمراض المعدیة في الجھاز التنفسي :الفرع األول

ھناك الكثیر من األمراض التي  یتم انتشارھا عن طریق الجھاز التنفسي وھذا إما أن 
  .یكون بطریق مباشر او غیر مباشر

آلخر السلیم یعني وجود تماس مباشر ما بین اإلنسان المریض المصاب وا: فالمباشر 
فالعطاس  نعمة : مباشر بالعطاس: األول : القابل للعدوى، واإلصابة ھنا تحدث بأمرین 

 – رحمھ اهللا تعالى – ولھ فوائد، بخالف التثاؤب؛  یقول البھوتي - عز وجل -من اهللا
ألن العطاس یدل على خفة بدٍن ونشاٍط، والتثاؤب غالًبا لثقل البدن :(مبینًا ھذه الفوائد

الئھ، واسترخائھ فیمیل إلى الكسل فأضافھ إلى الشیطان ألنھ یرضیھ، أو من تسببھ وامت
    )٣ ()لدعائھ إلى الشھوات

: " فعند البخاري وغیره عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ، عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم
َد اللََّھ، َفَحقٌّ َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َسِمَعُھ ِإنَّ اللََّھ ُیِحبُّ الُعَطاَس، َوَیْكَرُه التََّثاُؤَب، َفِإَذا َعَطَس َفَحِم

َھا، َضِحَك : َفِإنََّما ُھَو ِمَن الشَّْیَطاِن، َفْلَیُردَُّه َما اْسَتَطاَع، َفِإَذا َقاَل: َأْن ُیَشمَِّتُھ، َوَأمَّا التََّثاُؤُب
    )٤(" ِمْنُھ الشَّْیَطاُن 

                                                           

، ،اإلقناع في ٢/١٤٢مدونة ،، ال١١٥  /٣االختیار لتعلیل المختار ، لمحمود بن مودود الموصلیي). ١(
، التدابیر  الوقائیة لمكافحة األمراض المعدیة ٧/١٨٥ المغني البن قدامة ٢/٤٢٠حل ألفاظ أبي شجاع  ج

- ه ١٤١٦ ، ١٩حسن عبدالفتاح السید محمد ص. والوبائیة من منظور الفقھ اإلسالمي والطب ، د
 .م٢٠١٥

  .٧٣٤ /٢موسوعة الفقھ اإلسالمي ، للتویجري ) ٢(
 . ٢/١٥٧كشاف القناع عن متن اإلقناع ، للبھوتي ) ٣(
  .٦٢٣٣ح /٤٩/ ٨صحیح البخاري ) ٤(
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 – صلى اهللا علیھ وسلم –قد كان من ھدیھ  إال إنھ منعًا للعدوى، أو انتقال األمراض ؛ ف
َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َكاَن ِإَذا : ، ففي سنن الترمذي عن أبي ھریرةتغطیة الوجھ

   )١(. َعَطَس َغطَّى َوْجَھُھ ِبَیِدِه َأْو ِبَثْوِبِھ َوَغضَّ ِبَھا َصْوَتُھ

عن طریق البصاق واللعاب، وخاصة في داء السل حیث إنھ یتم : غیر المباشر:  الثاني 
،وقد أتت التعالیم الصحیة من خالل السنة النبویة المطھرة إلى الحض على إتباع التعالیم 

الصحیة وتطبیقھا  ، وھذا لھ دور كبیر في التخفیف من حدوث تلك األمراض وانتشارھا  
  :منھا

اْلُبَزاُق ِفي اْلَمْسِجِد «: ھ وسلم قالعن أنٍس رضي اهللا عنھ  أن رسول اهللا صلى اهللا علی
   )٢ (»َخِطیَئٌة، َوَكفَّاَرُتَھا َدْفُنَھا

ُعِرَضْت «: قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم :وعن أبي ذر الغفاري رضي اهللا عنھ قال 
ى ُیَماُط َعِن الطَِّریِق، َعَليَّ َأْعَماُل ُأمَِّتي َحَسُنَھا َوَسیُِّئَھا، َفَوَجْدُت ِفي َمَحاِسِن َأْعَماِلَھا اْلَأَذ

  )٣(»  َوَوَجْدُت ِفي َمَساِوي َأْعَماِلَھا النَُّخاَعَة َتُكوُن ِفي اْلَمْسِجِد، َلا ُتْدَفُن

وقولھ صلى اهللا علیھ وسلم دفنھا فیھ كثیر من اإلعجاز ألن الكثیر من الجراثیم 
اي منع والفیروسات وخاصة جراثیم عصیات السل تحتاج الى الھواء، ودفنھا 

  )٦(االوكسجین عنھا یقلل من تكاثرھا ونموھا 

 -  واللفظ للبخاري–فللشیخین  : عدم التنفس والنفخ في االناء:ومن السبل الواقیة أیضا 
ِإَذا َشِرَب «: قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: عن عبد اهللا بن أبي قتادة، عن أبیھ، قال

»  اِء، َوِإَذا َأَتى الَخَالَء َفَال َیَمسَّ َذَكَرُه ِبَیِمیِنِھ، َوَال َیَتَمسَّْح ِبَیِمیِنِھَأَحُدُكْم َفَال َیَتَنفَّْس ِفي اِإلَن
)٤(  

والتنفس في اإلناء مكروه في أحد قولین للمالكیة، وعند الشافعیة والحنابلة ، ومحرم 
ظنونة في قول ثان مرجوح عند المالكیة، والقول بالكراھة یبدو أنھ األرجح؛ ألن العلة م

  ولیست محققة، كما 

                                                           

  .٢٧٤٥/ ٣٨٣/ سنن الترمذي ) . ھذا حدیٌث حسٌن صحیٌح  : (یقول الترمذي )  ١(
  .١/٣٩٠/٥٥٢ ،صحیح مسلم ١/٩١/٤١٥صحیح البخاري: متفق)٢(
افحة األمراض المعدیة والوبائیة من منظور الفقھ ، التدابیر  الوقائیة لمك٥٥٣ / ١/٣٩٠رواه مسلم ) ٣(

رابط  العدوى بین الطب واإلسالم  )٦ (.٤٦  ، ٤٥:اإلسالمي والطب 
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  )١( -  رحمھ اهللا تعالى–قال الشیخ العدوي 

ما فیھ من استقذار الغیر لھ، وإلحاق الضرر بغیره إذا شرب بعده، : وعلة النھي عن ذلك
أي وأمر مرید التنفس بإبانة القدح عن فیھ : ( ...- رحمھ اهللا تعالى –یقول الشیخ العدوي 

: وقیل. مخافة أن تبقى فضلٌة فیتقذرھا غیرك: ذلك فقیلوقت تنفسھ، واختلف في تعلیل 
قضیة ذلك أن یكون : مخافة األذیة ألن ریق اإلنسان سٌم على غیر صاحبھ، فإن قلت

ذلك تعلیٌل بالمظنة إذ لو تحقق ذلك لما شك في الحرمة : قلت. النھي للتحریم ال الكراھة
   )٢ (.)فتدبر

بعث منھ الفضالت فینتن اإلناء لو تكرر ذلك، حتى لولم یشرب معھ غیره، فإن النفس تن
  )٣(ویتضرر اإلنسان من ذلك

  : السبل الواقیة من انتقال األمراض المعدیة  في الجھاز الھضمي : الفرع الثاني 

إن ھناك الكثیر من األمراض المعدیة التي یتم انتشارھا عن طریق الجھاز الھضمي، 
ر مع مفرغات المریض  أي البراز، أو غیر بواسطة التماس المباش: وھذا إما أن یكون

المباشر عن طریق تلوث الغذاء والشراب بالبراز، والتلوث بالبراز یكون غالبا بسبب 
  .تلوث الیدین، وخاصة عند عدم االعتناء بنظافتھما بعد التغوط مثال

عن طریق تلوث الیدین، أو : إًذا أھم األسباب النتقال العدوى إلى الجھاز الھضمي ھي
تلوث الطعام والشراب ومصادر المیاه، أوعن طریق الحشرات وخاصة الذباب 

   )٤ (.والصراصیر

  :و قد جاءت تعالیم اإلسالم للحد من انتشار ھذه العدوى ، وبیان ذلك من خالل ما یأتي 

 : نظافة الیدین وخاصة في الحاالت التالیة - ١

إذا توضأ أحدكم  «-نھ  رضي اهللا ع– عن أبي ھریرة : عند االستیقاظ من النوم- أ 
فلیجعل في أنفھ، ثم لینثر، ومن استجمر فلیوتر، وإذا استیقظ أحدكم من نومھ فلیغسل یده 

   )٥(»قبل أن یدخلھا في وضوئھ، فإن أحدكم ال یدري أین باتت یده

                                                           

  ، روضة الطالبین ٢/٤٦٣شیخ العدوي  حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني ، لل) ١(
البن ضویان، : یل ،المؤلف ، ، منار السبیل في شرح الدل٣٤٠/ ٧وعمدة المفتین، لإلمام النووي  

٢/٢١٠.  
  .٢/٤٦٣حاشیة العدوي ) ٢(
  .١٣/٢٥٨الذخیرة  للقرافي ) ٣(
 . /de.unityworld.drkweider://httpالعدوى بین الطب واإلسالم  رابط ) ٤(
  .١٦٢ح  /١/٤٣صحیح البخاري ) ٥(



 - ٣٠٨١ -

إذا استیقظ أحدكم من «: عن أبي ھریرة، أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال: ولفظ مسلم
             )١(» یده في اإلناء حتى یغسلھا ثالًثا، فإنھ ال یدري أین باتت یدهنومھ، فال یغمس

  :آراء الفقھاء في غسل الیدین قبل إدخالھما في اإلناء       

إن القدر المتفق علیھ بین جمھور الفقھاء في غسل الیدین قبل إدخالھما في اإلناء ھو 
   )٢(ما أصال، وسواء أراد الوضوء أولم یردهالسنیة  ، سواء قام من نوم نھار  أولم یكن نائ

ِإَذا َتَوضََّأ  «- رضي اهللا عنھ – عن أبي ھریرة – صلى اهللا علیھ وسلم – ودلیلھ قولھ 
 َأَحُدُكْم َفْلَیْجَعْل ِفي َأْنِفِھ، ُثمَّ ِلَیْنُثْر، َوَمِن اْسَتْجَمَر َفْلُیوِتْر، َوِإَذا اْسَتْیَقَظ َأَحُدُكْم ِمْن َنْوِمِھ

   )٣(» َفْلَیْغِسْل َیَدُه َقْبَل َأْن ُیْدِخَلَھا ِفي َوُضوِئِھ، َفِإنَّ َأَحَدُكْم َال َیْدِري َأْیَن َباَتْت َیُدُه

ِإَذا اْسَتْیَقَظ َأَحُدُكْم ِمْن «: عن أبي ھریرة، أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال: ولفظ مسلم 
  . )٤(»اِء َحتَّى َیْغِسَلَھا َثَلاًثا، َفِإنَُّھ َلا َیْدِري َأْیَن َباَتْت َیُدُهَنْوِمِھ، َفَلا َیْغِمْس َیَدُه ِفي اْلِإَن

  : أما إذا قام من نوم لیل فقد اختلف الفقھاء في حكم غسلھما قبل إدخالھما إلى قولین 

 یرى الوجوب، وھو روایة عن اإلمام  أحمد ھي الظاھر، وھو اختیار أبي بكر :األول
  . )٥(ي ھریرة والحسن البصري ومذھب ابن عمر وأب

یرى االستحباب،  وھو قول الحنفیة والمالكیة والشافعیة وروایة عن االمام :القول الثاني 
   )٦ (.أحمد، وبھ قال عطاء واألوزاعي وابن المنذر

  األدلة

 صلى اهللا علیھ –استدل أصحاب القول األول بالسنة،  وھو قولھ :  أدلة القول األول:أوًال 
وإذا استیقظ أحدكم من نومھ فلیغسل یده قبل أن یدخلھا في ( ..  في لفظ البخاري  –وسلم 

فال یغمس یده في وضوء : (وفي لفظ مسلم) وضوئھ، فإن أحدكم ال یدري أین باتت یده
  ) .حتى یغسلھا ثالثا 

  . )٧(فأمره یقتضي الوجوب، ونھیھ یقتضي التحریم

                                                           

)٢٧٣/ ١/٢٢٣)١.  
 ، الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام ١/١٦، ، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ١/٥الجوھرة النیرة ) ٢(

 ،  ١/٧٣قدامة ، ،  المغني البن ١/١٠١الشافعي وھو شرح مختصر المزني ، لإلمام الماوردي  
  .٥١التدابیر  الوقائیة لمكافحة األمراض المعدیة والوبائیة من منظور الفقھ اإلسالمي والطب 

 .١٦٢ح  /١/٤٣صحیح البخاري ) ٣(
  .٢٧٨ح  /١/٢٢٣)٤(
  .١/٧٣المغني ) ٥(
  .١/٧٣ ، المغني ١/١٦ بدایة المجتھد١/٥الجوھرة ) ٦(
 .١/٧٣المغني ) ٧(
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، والمبیت یكون ) فإنھ ال یدري أین باتت یده(: والحدیث یدل على إرادة نوم اللیل؛ لقولھ
أن الحكم ثبت تعبًدا، فال : أحدھما: باللیل خاصًة، وال یصح قیاس غیره علیھ لوجھین

  .یصح تعدیتھ

أن اللیل مظنة النوم واالستغراق فیھ وطول مدتھ، فاحتمال إصابة یده لنجاسٍة ال :الثاني
الحدیث في : قال أحمد في روایة األثرم. یشعر بھا أكثر من احتمال ذلك في نوم النھار

  . )١(المبیت باللیل، فأما النھار فال بأس بھ

  :استدل أصحاب ھذا القول بالكتاب  والسنة : أدلة القول الثاني : ثانیًا

   )٢ ()ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصََّلاِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَھُكْم: (قولھ تعالى : الكتاب 

وألن القیام . إذا قمتم من نوٍم:  القرطبي و زید بن أسلم في تفسیرھا ما نقلھ:وجھ الداللة  
من النوم داخٌل في عموم اآلیة، وقد أمره بالوضوء من غیر غسل الكفین في أولھ، 
واألمر بالشيء یقتضي حصول اإلجزاء بھ؛ وألنھ قائٌم من نوٍم، فأشبھ القائم من نوم 

  .)٣(النھار

  : حدیث الباب: السنة

فإنھ «:  الحیث محموٌل على االستحباب، لتعلیلھ بما یقتضي ذلك، وھو قولھ:لةوجھ الدال
وطریان الشك على یقین الطھارة ال یؤثر فیھا، كما لو تیقن » ال یدري أین باتت یده

وال تختلف الروایة في أنھ ال . الطھارة وشك في الحدث، فیدل ذلك على أنھ أراد الندب
   .)٤(یجب غسلھما من نوم النھار

  :المناقشة 

 بما ذكره اإلمام النووي في المجموع عن :أجیب عما ذكره أصحاب القول األول 
بأن اللیل ذكر  ؛ ألنھ الغالب،  ونبھ صلى اهللا علیھ وسلم على العلة بقولھ ال : األصحاب

یدري أین باتت یده وأمر بذلك احتیاًطا فال یكون واجًبا وال تركھ محرًما كغیره مما في 
  . )٥(معناه

                                                           

  .١/٧٣،٧٤المغني ) ١(
 .٦المائدة ،جزء من اآلیة ) ٢(
  .١/٧٣ ، المغني ٨٢ / ٦الجامع ألحكام القرآن ) ٣(
  .١/٧٣المغني ) ٤(
  .٣٤٩ /٣المجموع شرح المھذب ، ) ٥(
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  الرأي المختار

 ھو ما ذھب إلیھ أصحاب القول الثاني من أن غسل الیدین لیس :الرأي المختار في ذلك
واجبًا من نوم اللیل، وإنما سنة فیھ كنوم النھار؛ لقوة أدلتھ، ورد  ما استدل بھ أصحاب 

  . القول األول

ركة الطعام قرأت في التوراة أن ب:  فعن سلمان قال: قبل تناول الطعام وبعده-ب 
الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى اهللا علیھ وسلم فأخبرتھ بما قرأت في التوراة، 

 ، والمراد )١(» َبَرَكُة الطََّعاِم اْلُوُضوُء َقْبَلُھ َوَبْعَدُه«: فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
  .)٢(وھو غسل الیدین: المعنى اللغوي:بالوضوء ھنا 

  : غسل الیدین قبل الطعام وبعده آراء الفقھاء في حكم

 اتفق الفقھاء على أنھ یسن غسل الیدین بعد الطعام، خاصة إذا كانت فیھما آثار 
    .)٣(للطعام

 في حدیث آخر رواه أبو - صلى اهللا علیھ وسلم–ودلیل ذلك الحدیث المتقدم ، وقولھ 
َفاْحَذُروُه َعَلى َأْنُفِسُكْم، َمْن َباَت ِإنَّ الشَّْیَطاَن َحسَّاٌس َلحَّاٌس «: -  رضي اهللا عنھ –ھریرة 

   .)٤(» َوِفي َیِدِه ِریُح َغَمٍر َفَأَصاَبُھ َشْيٌء َفَلا َیُلوَمنَّ ِإلَّا َنْفَسُھ

  :أما غسل الیدین قبل الطعام فقد اختلف الفقھاء في حكمھ إلى ثالثة أقوال

ان، لتلوثھما بشيء نجس، وھو قول المالكیة إذا كانت الیدان غیر نظیفت: الوجوب : األول
أو كانتا نظیفتین بشيء طاھر لكن من الممكن أن یضر بغیره إذا أكل معھ، كمن یتمخط 

   )٥(بیمناه

                                                           

ال نعرف ھذا الحدیث : وفي الباب عن أنٍس، وأبي ھریرة:(رواه أحمد وأبو داود والترمذي الذي قال)١(
 /  ٣٩، مسند اإلمام أحمد بن حنبل )  الربیع یضعف في الحدیثإال من حدیث قیس بن الربیع، وقیس بن

 .١٨٤٦ح ٢٨١/ ٤ ، سنن الترمذي ٣٧٦١ ح ٣٤٥/ ٣، سنن أبي داود  ٢٣٧٣٢ح / ١٣٥
عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي : قوت المغتذي على جامع الترمذي، المؤلف)٢(
/ فضیلة األستاذ الدكتور: ن حامد الغریبي ،إشرافناصر بن محمد ب: ، إعداد الطالب)ھـ٩١١: المتوفى(

 كلیة الدعوة - جامعة أم القرى، مكة المكرمة - رسالة  الدكتوراة : ، الناشر٤٥٧/ ١سعدي الھاشمي 
 ھـ  مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ، ١٤٢٤: وأصول الدین، قسم الكتاب والسنة، عام النشر

) ھـ١٠١٤: المتوفى( الحسن نور الدین المال الھروي القاري محمد، أبو) سلطان(علي بن : المؤلف
 .م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢دار الفكر، لبنان ،األولى، :  ، الناشر٢/٢٧١٣
 ٥٦١/ ٩ ،الحاوي ٢/٢٤٩، حاشیة العدوي ٨/٢٠٨البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، البن نجیم  ) ٣(

 .٦/٢٤٠،المبدع في شرح المقنع البن مفلح،  
 ٤/٢٨٩سنن الترمذي ) ھذا حدیٌث غریٌب من ھذا الوجھ :( مذي  والذي الذي قال معلقاأخرجھ التر) ٤(

  .١٨٥٩ح 
 .٢/٢٤٩حاشیة العدوي ) ٥(
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فیكون الغسل قبل األكل مستحبًا بإطالق عند الحنفیة والشافعیة،  : االستحباب : الثاني
نظیفتان؛ والصحیح من مذھب الحنابلة، وھو مذھب المالكیة حال كانت الیدان غیر 

   )١(.لتلوثھما بشيء طاھر

وھو قول المالكیة إذا كانت یداه نظیفتین، وروایة عن االمام أحمد، :  الكراھة :الثالث
 قید ھذه الكراھة بما إذا – رحمھ اهللا تعالى –اختارھا القاضي أبو یعلى، لكن ابن عثیمین 

  . )٢( یكثر لھلم تكن  ھناك حاجة ؛ لكونھما نظیفتین، أو ألن سالم الناس  لم

ً على القول: أقول  بوجوب غسل الیدین على النحو الذي تقدم تفصیلھ عند : تخریجا
فإنھ یتوجب على كل إنسان في ظل جائحة كورونا المستجد أن یعتني بنظافة  :المالكیة

یدیھ سواء بغسلھا جیدًا بأي منظف، أو بتعقیمھا ؛ تجنبًا النتقال العدوى، خصوصًا، وقد 
الختصاص أن لمس شيء لمسھ مریض كورونا المستجد من أسباب االنتقال ذكر أھل ا

المقصد من غسل الیدین قبل الطعام ھو المحافظة على  غیر المباشر للعدوى؛ وذلك  ألن
  واهللا أعلم. صحة اإلنسان وحیاتھ ، فكذلك ھنا

ن فقد أخرج الترمذي ع:  عند مالمستھما ألي شئ قذر وخاصة بعد التبول والتبرز-ج 
َوَضْعُت ِللنَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُغْسًلا، َفاْغَتَسَل «: ابن عباٍس، عن خالتھ میمونة قالت 

ِمَن الَجَناَبِة، َفَأْكَفَأ اِإلَناَء ِبِشَماِلِھ َعَلى َیِمیِنِھ، َفَغَسَل َكفَّْیِھ، ُثمَّ َأْدَخَل َیَدُه ِفي اِإلَناِء َفَأَفاَض 
ِجِھ، ُثمَّ َدَلَك ِبَیِدِه الَحاِئَط، َأِو اَألْرَض، ُثمَّ َمْضَمَض َواْسَتْنَشَق، َوَغَسَل َوْجَھُھ َعَلى َفْر

 »َجَسِدِه، ُثمَّ َتَنحَّى َفَغَسَل ِرْجَلْیِھ َوِذَراَعْیِھ، ُثمَّ َأَفاَض َعَلى َرْأِسِھ َثَلاًثا، ُثمَّ َأَفاَض َعَلى َساِئِر
)٣(   

دلیٌل على استحباب مسح الید بالتراب من الحائط أو التراب بعد وفیھ :( یقول األحوذي
   )٤ (.)االستنجاء

 أنھ وجدت دراسة :ومما یدل على سمو ھذا الدین  ما نشرتھ جریدة المصري الیوم 
من األشخاص یلتزمون بغسل أیدیھم بعد % ٦٧أجریت بجامعة روتجرز األمریكیة أن 

 لیست قلیلة إال أن األمر مازال یشكل خطورة استخدام المرحاض، ورغم أن ھذه النسبة
  .على النسبة المتبقة التي ال ترى أھمیة في ھذه العادة

                                                           

 ،المبدع في ٥٦١/ ٩ ،الحاوي ٢/٢٤٩ ، حاشیة العدوي ٨/٢٠٨البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ١(
 .٦/٢٤٠شرح المقنع  

 ، الشرح ٣٢٤ /٨ الراجح من الخالف المرداوي   ، اإلنصاف في معرفة٢/٢٤٩حاشیة العدوي ) ٢(
   .١٢/٣٦٨الممتع على زاد المستقنع ، 

وفي الباب عن أم سلمة، وجابٍر، وأبي سعیٍد، وجبیر بن . ھذا حدیٌث حسٌن صحیٌح:یقول الترمذي )٣(
  .١٠٣ ح ١/١٧٣مطعٍم، وأبي ھریرة 

 . ١/٢٩٦تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ،للمباركفورى  ) ٤(
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ویقول البرفیسور دون شافنر، أستاذ علوم األغذیة، بحسب صحیفة نیویورك تایمز إن 
الحمام مكان مكتظ بالجراثیم والبكتیریا التي قد تصل خطورتھا إلى الوفاة، فإذا كان البول 

بشري بھ كمیة محدودة من البكتیریا ومسببات األمراض فإن البراز یحمل مسببات ال
  .، وأنواع أخرى قد تكون أقل انتشارًاB وA، والتھاب الكبد E. coliاألمراض مثل 

أعلم أننا ال نالمس البول أو البراز بشكل مباشر، ولكن ھذ ما نظنھ «: »شافنر«ویضیف 
ویقول إننا قد ال » ! سبقونا في دخول المرحاض؟نحن، فھل نضمن كل األشخاص الذین

نالمس البول والبراز ولكن كل األدوات الموجودة داخل الحمام معرضة لھذه األنواع من 
البكتیریا والجراثیم، فقد وجدت كثیر من الدراسات أن مقابض الصنبور أو األبواب قد 

  .تكون أكثر ضررًا من مقعد المرحاض نفسھا

یدین قبل الخروج من الحمام، حتى في حالة عدم التبول أو التبرز، من ثم فإن غسل ال
ضرورة ال غنى عنھا، فھي خطوة تحد من خطر اإلصابة بعدوى قد تصیب بأمراض 

  . )١(خطیرة

إنھ طالما  أن الفیروسات خارج الجسم  فإنھ : ویقول عالم الفیروسات باولو فیراردي 
  ).٢( یصیب جسمك یصبح األمر أكثر صعوبةیمكن قتلھا بالماء والصابون، ولكن عندما

  : القواعد الصحیة المتعلقة بنظافة الطعام والشراب ، ومصادر المیاه - ٢

فیدل لذلك قولھ صلى اهللا علیھ وسلم : أما فیما یتعلق بنظافة الطعام والشراب  -  أ
السَِّراَج، َفِإنَّ الشَّْیَطاَن َلا َغطُّوا اْلِإَناَء، َوَأْوُكوا السَِّقاَء، َوَأْغِلُقوا اْلَباَب، َوَأْطِفُئوا «

َیُحلُّ ِسَقاًء، َوَلا َیْفَتُح َباًبا، َوَلا َیْكِشُف ِإَناًء، َفِإْن َلْم َیِجْد َأَحُدُكْم ِإلَّا َأْن َیْعُرَض َعَلى 
  »ِل اْلَبْیِت َبْیَتُھْمِإَناِئِھ ُعوًدا، َوَیْذُكَر اْسَم اِهللا، َفْلَیْفَعْل، َفِإنَّ اْلُفَوْیِسَقَة ُتْضِرُم َعَلى َأْھ

)٣( .  

وھذا الحكم الذي ذكره وھو استحباب تغطیة اإلناء متفٌق علیھ  (:یقول اإلمام النووي 
   )٤ ()وسواٌء فیھ إناء الماء واللبن وغیرھما ودلیلھ الحدیث الصحیح 

                                                           

)١ (https://www.almasryalyoum.com/news/details/١٣١٧٤٩٥.  
   ٢٠٢٠/٠٣/١٦/https://www.alhurra.com/health رابط ٢٠٢٠ مارس ١٦مجلة الحرة ) ٢(
 .٢٠١٤ح ١٥٩٦/ ٣رواه مسلم ) ٣(
  .٢٦٥/ ١المجموع) ٤(
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اتَُّقوا  " فمما یدل لھ حدیث:   وأما فیما یتعلق بالقواعد الصحیة لمصادر المیاه  - ب
   )١ (" اْلَبَراَز ِفي اْلَمَواِرِد، َوَقاِرَعِة الطَِّریِق، َوالظِّلِّ : اْلَمَلاِعَن الثََّلاَثَة

   )٢(»  َلا َیُبوَلنَّ َأَحُدُكْم ِفي اْلَماِء الدَّاِئِم ُثمَّ َیْغَتِسُل ِمْنُھ«وحدیث 

را والسالمونیال وغیر   إن الماء الراكد یعتبر  جوًا مالئمًا لنمو الكثیر من البكتریا كالكولی
ذلك، كما تحتاج بعض الطفیلیات األولیة والدیدان كالزحام األمیبي والدیدان المستدیرة 
والبلھارسیا إلى الماء إلكمال دورة حیاتھا خارج جسم اإلنسان، ویساعد التبول والتبرز 

 صلى على نمو ھذه الطفیلیات والدیدان وسرعة تكاثرھا وانتشارھا، لذلك نھى رسول اهللا
 لكي یبقى الماء في وقایة من - الذي ال یجري-اهللا علیھ وسلم عن التبول في الماء الراكد

  .)٣(التلوث

فھذه األحادیث جمیعھا تحرم التبول والتغوط في الموارد وخاصة الماء الراكد ، الذي 
  ھو أنسب بیئة لنمو الجراثیم والطفیلیات 

نجسھ، وتنجیس الطاھر حرام، وفي الكثیر یكره إن البول  في  الماء القلیل یحرم؛ ألنھ ی
إن ھذا المنع یشمل القلیل : تحریًما، والتغوط فیھ كالبول، بل أقبح، وقال الشافعیة

  .والكثیر

وعند الحنابلة ال یجوز البول في الماء القلیل والكثیر الراكد؛ ألن القلیل یتنجس، 
  .  ط فیھ ، أما التبول فال بأسوالكثیر یتغیر بالتكرار، أما الجاري فال یجوز التغو

أنھ یكره قضاء الحاجة في الماء باللیل مطلقا خشیة أن یؤذیھ :  وعن ابن حجر وغیره
  .)٤(الجن لما قیل أن الماء باللیل مأواھم

                                                           

 ھذا حدیث صحیح – رحمھ اهللا تعالى –اه ابو داوود  وابن ماجة عن معاذ بن جبل، وقال الحاكم رو) ١(
  ،المستدرك على الصحیحین للحاكم ١٢٣ /١/١٩ ، سنن ابن ماجة، ١/٧/٢٦. اإلسناد ولم یخرجاه

  ٥٩٣ ح ١/٢٧٣
 .٢٨٢ ح١/٢٣٥ ، صحیح مسلم ٢٣٩ح  / ١/٥٧رواه الشیخان عن ابي ھریرة ، صحیح البخاري ) ٢(
 عبد الجواد الصاوي ، موقع د عبدالجواد الصاوي ،.  للدكتور٢الطب الوقائي والكائنات الدقیقة ) ٣(

https://www.dr-sawi.net  
، مواھب الجلیل في ١/٥٣حاشیة الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإلیضاح، للطحطاوي   )٤(

دار :  ، الناشر١/٤٦٤، فتح العزیز بشرح الوجیز،  للرافعي  ١/٢٧٦صر خلیل ، للحطاب شرح مخت
، التدابیر  الوقائیة لمكافحة األمراض المعدیة والوبائیة من منظور الفقھ اإلسالمي ١/١٢٢الفكر، المغني 

 .٤٨والطب  
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  :   السبل الواقیة من انتقال األمراض المعدیة  في الجھاز التناسلي : الفرع الثالث

تدابیر لوقایة الجھاز التناسلي من إنتقال العدوى لضمان قد جاء في الفقھ اإلسالمي عدة 
تحریم الزنا : صحة اإلنسان وسالمتھ، والحفاظ على نسلھ وسالمتھ، ومن ھذه التدابیر

   .)١(واللواط وجمیع الموبقات

  : وأصل تحریمھ الكتاب والسنة واالجماع 

   )٢ ()َوال َتْقَرُبوا الزِّنى:( فمن الكتاب قولھ تعالى

كان نبي اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إذا أنزل علیھ :  عن عبادة بن الصامت، قال :والسنة
: فأنزل علیھ ذات یوٍم، فلقي كذلك، فلما سري عنھ، قال: كرب لذلك، وتربد لھ وجھھ قال

، الثَّیُِّب َجْلُد ِماَئٍة، ُثمَّ ُخُذوا َعنِّي، َفَقْد َجَعَل اُهللا َلُھنَّ َسِبیًلا، الثَّیُِّب ِبالثَّیِِّب، َواْلِبْكُر ِباْلِبْكِر«
   )٣(» َرْجٌم ِباْلِحَجاَرِة، َواْلِبْكُر َجْلُد ِماَئٍة، ُثمَّ َنْفُي َسَنٍة

  . )٤(وأجمعت األمة على تحریمھ:  فقد نقلھ القرافي، حیث قال :وأما اإلجماع 

كلیات فمن ال: قاعدة:( -رحمھ اهللا تعالى– وھذا اإلجماع لكل الشرائع، یقول القرافي
الخمس التي أجمع على تحریمھا جمیع الشرائع واألمم تحریم الدماء واألعراض والعقول 

   )٥ ()واألنساب واألموال فیمنع القتل والجراح والقذف والمسكرات والزنا والسرقة 

إن األمراض الجنسیة المعدیة من أخطر األمراض، حیث تشیر إحصاءات منظمة 
 ملیون شخص سنویًا في العالم، إضافة ٢٥٠ن یصیب نحو الصحة العالمیة إلى أن السیال

إلى العدید من األمراض األخرى مثل االیدز والزھري والكالمیدیا وغیرھا من إصابات 
  . )٦(تسبب مضاعفات خطیرة

   

                                                           

  .٥٦قھ اإلسالمي والطب التدابیر  الوقائیة لمكافحة األمراض المعدیة والوبائیة من منظور الف) ١(
 .٣٢اإلسراء  ، جزء من اآلیة )٢(
 .١٦٩٠ ح ٣/١٣١٦صحیح مسلم ) ٣(
 .٤٧  /١٢الذخیرة )٤(
 .المرجع السابق ، نفس الموضع )٥(
 ٢٠٢٠ یولیو٩ه، ١٤٤١ ذو القعدة ١٧البیان االقتصادي ) ٦(

https://www.albayan.ae/economy/١٫٤٥٧٢٩٣-٢٨-٠٧-٢٠٠٩ 
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الُسُبل الواقیة من انتقال األمراض المعدیة بتحریم أكل الخبائث، والمنع من : الفرع الرابع
  .نات لغیر حاجة  كالكالب، والتحرز من لعابھااقتناء بعض الحیوا

  أباح لإلنسان الطیبات من الرزق ،وجعل - عز وجل–فإن اهللا : فأما األكل 
 )ُھَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِفي اْلَأْرِض َجِمیًعا(األصل فیھا الحل ،  قال تعالى 

    )٢(یلةوھي قل......كالمیتة والدم ولحم الخنزیر: وحرم علیھ الخبائث)١(

وتحریم بعض األطعمة إنما ھو بسبب ضررھا على اإلنسان ، لذا كان ھذا التحریم من 
كمال الدین وتمام النعمة ، فقد ذكر اهللا بعض ھذه المحرمات في سورة المائدة ، ولم 

ُحرَِّمْت : (یبحھا إال حالة االضطرار ، ثم ذكر بعدھا كمال الدین وتمام النعمة ، قال تعالى 
ُكُم اْلَمْیَتُة َوالدَُّم َوَلْحُم اْلِخْنِزیِر َوما ُأِھلَّ ِلَغْیِر اللَِّھ ِبِھ َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَردَِّیُة َعَلْی

الِم ذِلُكْم َوالنَِّطیَحُة َوما َأَكَل السَُّبُع ِإالَّ َما َذكَّْیُتْم َوما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب َوَأْن َتْسَتْقِسُموا ِباْلَأْز
ِفْسٌق اْلَیْوَم َیِئَس الَِّذیَن َكَفُروا ِمْن ِدیِنُكْم َفال َتْخَشْوُھْم َواْخَشْوِن اْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم 

  َوَأْتَمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضیُت َلُكُم اْلِإْسالَم ِدینًا َفَمِن اْضُطرَّ 

  :  ، یقول اإلمام الرازى )٣ ()ٍف ِلِإْثٍم َفِإنَّ اللََّھ َغُفوٌر َرِحیٌمِفي َمْخَمَصٍة َغْیَر ُمَتجاِن

فإن تحریم ھذه الخبائث من جملة الدین الكامل والنعمة التامة واإلسالم الذي ھو (... 
   )٤ ()الدین المرضي عند اهللا تعالى

                                                           

 .٢٩من اآلیة البقرة ، جزء ) ١(
،دار الحدیث ٤٢٠عماد عامر : ت)  ه١٠٥١( الروض المربع شرح زاد المستقنع ،لإلمام البھوتي ) ٢(

 .ت:،القاھرة ، د
  .٣المائدة ، آیة رقم ) ٣(
أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي : التفسیر الكبیر ، المؤلف= مفاتیح الغیب ) ٤(

دار إحیاء التراث : الناشر٢٨٩ / ١١)ھـ٦٠٦: المتوفى( الدین الرازي خطیب الري الرازي الملقب بفخر
 . ھـ ١٤٢٠ -الثالثة :  بیروت  الطبعة–العربي 
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 ومن ذلك أكل وقد فصل الفقھاء ما یحرم  أكلھ من الحیوانات  في كتاب الصید والذبائح،
َنَھى َرُسوُل اِهللا «: كل ذي ناب من السباع أو ذي مخلب من الطیر ، فعن ابن عباٍس، قال

  )٢)(١(»  َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َعْن ُكلِّ ِذي َناٍب ِمَن السَِّباِع، َوَعْن ُكلِّ ِذي ِمْخَلٍب ِمَن الطَّْیِر

                                                           

  .١٩٣٤ ح ٣/١٥٣٤صحیح مسلم ) ١(
لماذا حرمت (ففي جریدة الوطن ، وفي مقال بعنوان : وقد أثبت العلم الحدیث ضرر أكل ھذه الحیوانات ) ٢(

النباتات المصدر الغذائي الرئیسي ): نظرة من علم االیكولوجي.. میة أكل لحم الحیوانات المفترسة الشریعة االسال
للحیوانات واالنسان، فالنباتات تنمو وتكبر من خالل المیاه وثاني أكسید الكربون وبمساعدة الطاقة الشمسیة تنتج 

ولكن في حاالت تمتص النباتات كمیات ". وئيالتمثیل الض"ھذه النباتات االوكسجین والجلوكوز في عملیة تسمى 
وھذا التضخم یحدث بمستویات . من المیاه أكبر من إفرازاتھا، وبالتالي تصاب ھذه النباتات بالتضخم البیولوجي

مختلفة وتتنوع أسبابھ، مثال قد یحدث أن تتعرض النباتات لمبید حشري او تمتص مواد غیر عضویة موجودة في 
والزرنیخ من دون القدرة على التعامل مع ھذه المواد بالسرعة الكافیة، والنتیجة اصابة ھذه بیئتھا مثل الزئبق 

  ". ملم غرام لكل كیلوغرام من وزنھا١على سبیل المثال "النباتات بالتسمم البیئي بنسبة 
لى طاقتھ،  یعتمد في غذاءه على النباتات لیحصل منھا ع- على سبیل المثال األرنب-بعد ذلك یأتي حیوان ألیف 

فیتضاعف التضخم البیولوجي بجسد ھذا الحیوان عشر اضعاف مما كان علیھ في ھذه النباتات لیصل التسمم 
وھذا الحال ینطبق أیضا على االنسان في .  ملم غرام لكل كیلوغرام من وزنھ١٠البیئي في جسم االرنب الى نحو 

  ".االنسان یأكل مباشرة النباتات"صدر غذائي رئیسي حال تناول ھذه النباتات، أي في حال اختیاره النباتات كم
  یعتمد في غذاءه على الحیوانات لیحصل منھا على -على سبیل المثال الثعلب-بعد ذلك یأتي حیوان مفترس

طاقتھ، فیتضاعف التضخم البیولوجي بجسم الثعلب نحو عشر اضعاف مما كان علیھ في جسم األرنب لیصل 
وھذا الحال ینطبق ایضا على .  ملم غرام لكل كیلوغرام من وزنھ١٠٠علب الى نحو التسمم البیئي في جسم الث

االنسان یأكل "االنسان في حال تناول ھذا االرنب، اي في حال اختیاره الحیوان األلیف كمصدر غذائي ثاني 
  ".األرنب واألرنب یأكل النباتات

غذاءه على االسماك والحیوانات لیحصل منھا على  یعتمد في - على سبیل المثال نسر-بعد ذلك یأتي طائر مفترس 
=  اضعاف مما كان علیھ في الثعلب لیصل التسمم٥- ٣طاقتھ، فیتضاعف التضخم البیولوجي بجسم النسر نحو 

وھذا الحال ینطبق ایضا على .  ملم غرام لكل كیلو غرام من وزنھ١٠٠٠البیئي في جسم النسر الى نحو =
االنسان یأكل "ثعلب، اي في حال اختیاره الحیوان المفترس كمصدر غذائي ثالث االنسان في حال تناول ھذا ال

  ".الثعلب والثعلب یأكل األرنب واألرنب یأكل النباتات
بعد ذلك یأتي إنسان یعتمد في غذاءه على الطیور الجارحة لیحصل منھا على طاقتھ، فیتضاعف التضخم 

 ملم ٢٠٠٠لیصل التسمم البیئي في جسم ھذا االنسان الى نحو البیولوجي بجسمھ ضعفین مما كان علیھ في النسر 
االنسان یأكل النسر "غرام لكل كیلو غرام من وزنھ، اي في حال اختیاره الطیور الجارحة كمصدر غذائي رابع 

  ".والنسر یأكل الثعلب والثعلب یأكل األرنب واالرنب یأكل النباتات
م االنسان بالرصاص من المصدر الغذائي الرئیسي یصاحبھ اعراض تسمم جس" على سبیل المثال"والتسمم البیئي 

اما لو تضاعف الرصاص في جسم االنسان . تظھر في وقت مبكر مثل التعب وفقدان الشھیة واالمساك واالرق
 فسیؤدي الى ارتفاع ضغط الدم وضعف -المصدر الغذائي الثاني كاألرنب- بعد الفشل في الوصول للعالج الطبي 

- وفي حال تضاعف الرصاص في جسم االنسان للمرة الثانیة . لسمع وضعف تنسیق عضالت الجسمالرؤیة وا
 فسیؤدي ذلك الى فقدان السمع والبصر وتلف في خالیا المخ - المصدر الغذائي الثالث كالثعلب المحرم شرعا

المصدر -الثة وفي حال تضاعف الرصاص في جسم االنسان للمرة الث. والجھاز العصبي بجانب مشاكل سلوكیة
لھذا تعد الحیوانات المفترسة .  فسیؤدي ذلك في الحاالت القصوى الى الوفاة-الغذائي الرابع كالنسر المحرم شرعا

واهللا اعلم . والطیور الجارحة من اكثر الكائنات الحیة في النظام االیكولوجي التي تحمل سموم بیئیة في جسمھا
  بالصواب 

 : جریدة الوطن ، رابط 
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/٢٠١٥/٠٥/١٠/٧١٢٠١٧.html#ixzz٦RnYEfH 

. 
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عض الحیوانات والتي ثبت نقلھا لألمراض على فقد حرم االسالم اقتناء ب:  وأما االقتناء
أن الكالب قد تكون مصدرًا لنقل الكثیر من : ومن ذلك   تفصیل بینھم في ذلك ،

االمراض الخطیرة وخاصة داء السعار اي داء الكلب وأدواء الكیسة المائیة التي تنتشر 
  .)١(في الرئة  والكبد والدماغ، وغیرھا من االمراض األخرى

 داء الكلب من األمراض المعدیة التي تنتقل لإلنسان عن طریق الكالب ولكون مرض
كان ھذا من ضمن األسباب  التي رأي اإلمام مالك قتل الكالب حال تسببھا في أضرار 

نعم، : وسئل مالك عن قتل الكالب أترى أن تقتل؟ قال: (لإلنسان ، ففي البیان والتحصیل 
في مثل : قلت لھ.  التي ال ینبغي أن یكون فیھاأرى أن یقتل ما یؤذي منھا في المواضع

وأما كالب الماشیة فال . نعم، أرى أن یؤمر بقتل ما یؤذي منھا: قیروان الفسطاط، قال
   )٢(.)أرى ذلك

الذي ” باستور“وقد جاء ذكر مرض داء الكلب لدى أغلب األطباء العرب، ووصفوه قبل 
  .نھأعلن أنھ أول من اكتشفھ ووصف اللقاح للتحصین م

وقد أسھب األطباء العرب والمسلمون في ذكر تأثیر الحیوانات الضارة وكذا الھوام 
والحشرات وكیفیة التخلص منھا، فعمل المسؤولون وأولو األمر على تطبیقھا وإصدار 

  .)٣(األوامر بتنفیذھا، وكل ذلك لتأمین صحة خالصة وخالیة من األمراض

اقتناء الكالب إال لحاجة كالصید وحراسة وھناك كثیر من االحادیث التي  تنھي عن 
 ،وما شاكل ذلك من نحو الكالب المدربة للكشف عن أدوات الجریمة الغنم والزرع

قال رسول اهللا صلى : والمجرمین ،فإن فعل ذلك نقص من أجره ، فعن أبي ھریرة، قال
ٍم، َأْو َصْیٍد، َیْنُقُص ِمْن َأْجِرِه ُكلَّ َیْوٍم َمِن اتََّخَذ َكْلًبا، ِإلَّا َكْلَب َزْرٍع، َأْو َغَن«: اهللا علیھ وسلم

یرحم اهللا أبا ھریرة كان «:  فذكر البن عمر قول أبي ھریرة، فقال: قال الزھري» ِقیَراٌط
قال رسول اهللا : قال :- رضي اهللا عنھ –وللبخاري  عن أبي ھریرة  )٤(»صاحب زرٍع

ُقْص ِمْن َعَمِلِھ ُكلَّ  َیْوٍم ِقیَراٌط ِإلَّا َكْلَب َحْرٍث، َأْو َمْن َأْمَسَك َكْلًبا َیْن«: صلى اهللا علیھ وسلم
سمعت النبي صلى اهللا علیھ وسلم : ، وفي روایة عن عبد اهللا بن عمر، یقول» َكْلَب َماِشَیٍة

من اقتنى كلًبا، إال كلًبا ضارًیا لصیٍد أو كلب ماشیٍة، فإنھ ینقص من أجره كل یوٍم «: یقول
   )٥(»قیراطان

                                                           

 ،التدابیر  الوقائیة http://drkweider.unityworld.deالعدوى بین الطب واإلسالم  رابط ) ١(
  .٤٧افحة األمراض المعدیة والوبائیة من منظور الفقھ اإلسالمي والطب لمك

 .٣٤٩ /٩البیان والتحصیل ) ٢(
: نظام الحجر الصحي في اإلسالم ،الرابطة المحمدیة ، المملكة المغربیة ، رابط ) ٣(

https://www.arrabita.ma/bl 
  .١٥٧٤ ح٢/١٢٠٢أخرجھ مسلم) ٤(
  .٥٤٨١ ح٧/٨٧ ، جـ ٣٢٢٤ح١٣١ ، ١٣٠ /٤جـ)٥(
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َلا « بركة نزول المالئكة ،  قال صلى اهللا علیھ وسلم - لغیر حاجة -وقد یحرم المقتني
  )١(»  َتْصَحُب اْلَمَلاِئَكُة ُرْفَقًة ِفیَھا َكْلٌب َوَلا َجَرٌس

قال :  رضي اهللا عنھ، قال– فقد روى مسلم  عن أبي ھریرة :وأما التحرز من لعابھا
وُر ِإَناِء َأَحِدُكْم ِإَذا َوَلَغ ِفیِھ اْلَكْلُب، َأْن َیْغِسَلُھ َسْبَع َطُھ«: رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

  » َمرَّاٍت ُأوَلاُھنَّ ِبالتَُّراِب

أمر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بقتل الكالب، ثم : وفي روایة عن ابن المغفل، قال
ِإَذا َوَلَغ «:  الصَّْیِد َوَكْلِب اْلَغَنِم، َوَقاَلُثمَّ َرخََّص ِفي َكْلِب» َما َباُلُھْم َوَباُل اْلِكَلاِب؟«: قال

   )٢(» اْلَكْلُب ِفي اْلِإَناِء َفاْغِسُلوُه َسْبَع َمرَّاٍت، َوَعفُِّروُه الثَّاِمَنَة ِفي التَُّراِب

                                                           

 .٢١١٣ ح٣/١٦٧٢رواه مسلم ) ١(
 .٢٨٠ ، ٢٧٩ ح ٢٣٥ ، ١/٢٣٤صحیح مسلم) ٢(
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  املبحث الثالث

  املتخذة االحرتازية لتدابري ألهم االتأصيل الفقهي 

   فريوس كورونا املستجدواجهةيف م

  :  سبعة مطالب  وفیھ

في معناه، وأھمیتھ، واألصل في : األول: الحجر الصحي ، وفیھ فرعان: المطلب األول
في آراء الفقھاء في الدخول الخروج  من وإلى البالد : الفرع الثاني.  مشروعیتھ، وحكمتھ

  .الموبوءة لمن كان قد أراد الدخول إلیھا أو الخروج منھا

  .ماعي  وعدم المخالطة للمریض أو غیره التباعد االجت: المطلب الثاني 

  :تعلیق العمرة والزیارة، وفیھ فرعان : المطلب الثالث 

  .في فضل الحرمین ، وقرار التعلیق : األول 

  :الحكم الفقھي لتعلیق العمرة والزیارة :الفرع الثاني 

ات قصر الحج على من بداخل المملكة فقط، وبأعداد محدودة ،وباشتراط: المطلب الرابع
  .األول في ركن الحج ، وقرار القصر: وفیھ فرعان واحترازات معینة، 

  :الحكم الفقھي : الفرع الثاني

تعلیق  صالة الجماعة و الجمعة  كإجراٍء احترازي من فیروس : المطلب الخامس
  :  من خالل فرعین  - إن شاء اهللا تعالى –كورونا المستجد ،و ھو ما سأوضحھ 

الحكم الفقھي : الفرع الثاني . یان فضلھما ، وطرٍف من أحكامھمافي ب:   الفرع  األول
   .في تعلیق  صالة الجماعة و الجمعة  كإجراء احترازي من فیروس كورونا المستجد

  :التباعد بین الصفوف والمصلین : المطلب السادس

في تفضیل األمة بالصفوف، و بیان المراد بتسویة : الفرع  األول : وفیھ فرعان 
  : وف، وحكمتھ ، وحكمھ الصف

آراء الفقھاء المعاصرین في التباعد بین المصلین  في الصلوات : الفرع  الثاني 
  ـ: الجماعیة  كإجراء احترازي ؛ لمواجھة فیروس كورونا المستجد
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  :ارتداء الكمامة أثناء الصالة ؛ كإجراء احترازي من فیروس كورونا: المطلب السابع

  

  اطب اول 

    ار ا

  . في معناه ، وأھمیتھ ، واألصل في مشروعیتھ ، وحكمتھ : الفرع األول

  .)١(الحجر من معانیھ لغة المنع من التصرف:  معناه  وأھمیتھ:أوًال

 ھو عزل األشخاص أو الحیوانات أو النباتات الوافدة من منطقة :والحجر الصحي   
  . )٢(مراضموبوءة باألمراض المعدیة للتأكد من خلوھم من تلك األ

وقد جاءت الشریعة اإلسالمیة لجلب المصالح ودرء المفاسد، وتحقیق مصالح العباد في 
التداوي عند وقوع األمراض، : (الدارین، وسنت أحكاًما ونظًما لتحصیل ذلك؛ منھا

والتوقي من كل مؤٍذ آدمًیا كان أو غیره، والتحرز من المتوقعات حتى یقدم العدة لھا، 
وكون ھذا ... یقوم بھ عیشھ في ھذه الدار من درء المفاسد وجلب المصالحوھكذا سائر ما 

وتقتضي المناسبة بیان ما یتبع الیوم من وسائل ).مأذوًنا فیھ معلوٌم من الدین ضرورة
الذي اتبعتھ عدد من " الحجر الصحي: "نافعة للوقایة من الوباء ومنع انتشاره؛ ومن ذلك

   )٣("١٩كوفید كورونا "دول العالم التقاء وباء 

والحجر قد یكون لمصلحة المحجور علیھ كالذي ال یحسن التصرف، وقد یكون لمصلحة 
غیره كالحجر على المریض الذي سیعدي غیره، وقد ثبت بالتجربة أن حصر المرض 

  .)٤(في مكان محدود یتحقق معھ حصر الوباء ومنع انتشاره

قد سبقت الشریعة اإلسالمیة غیرھا  ل:األصل في مشروعیة الحجر : األصل فیھ : ثانیًا 
  :في سبل التوقي من األوبئة ، دل على ذلك الكتاب والسنة 

                                                           

أحمد بن محمد بن علي : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ،المؤلف١/١٥٧المعجم الوسیط ) ١(
ت ،  بیرو-المكتبة العلمیة : ، الناشر١٢١/ ١) ھـ٧٧٠نحو : المتوفى(الفیومي ثم الحموي، أبو العباس 

 .مادة حجر  
) ھـ١٤٢٤: المتوفى(د أحمد مختار عبد الحمید عمر : معجم اللغة العربیة المعاصرة ،المؤلف) ٢(

  م ٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩األولى، : عالم الكتب ،الطبعة:  ، الناشر٢/١٧٢٠بمساعدة فریق عمل 
:  ـشبكة األلوكة رابط ٢/٢٦١الموافقات للشاطبي )  ٣(

https://www.alukah.net/sharia/٠/١٣٩٣٨٧/#ixzz٦RzMS٦iu  
: رابط :شبكة األلوكة )  ٤(

https://www.alukah.net/sharia/٠/١٣٩٣٨٧/#ixzz٦RzUbpNff   
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   )١(﴾َوال ُتْلُقوا ِبَأْیِدیُكْم ِإَلى التَّْھُلَكِة﴿ :  عموم األدلة  مثل قولھ تعالى- ١:  فمن الكتاب 

مھالك قولھ ومما یدل على حرمة المجازفة بالنفس في ال: (یقول الدكتور وھبة الزحیلي 
   )٢ ()وال تلقوا بأیدیكم إلى التھلكة :( تعالى

  فھذه اآلیة الكریمة تدل )٣(﴿ یا أیھا الذین آمنوا خذوا حذركم ﴾:  قولھ عز من قائل- ٢
  .)٤(على وجوب التیقظ والتحرز من كل ما ھو مخوف

حدثنا  حدثنا حفص بن عمر، -:   ما رواه الشیخان واللفظ للبخاري  - ١ : ومن السنة 
سمعت : سمعت إبراھیم بن سعٍد، قال: أخبرني حبیب بن أبي ثابٍت، قال: شعبة، قال

ِإَذا َسِمْعُتْم «: أسامة بن زیٍد، یحدث سعًدا، عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم أنھ قال
أنت : ، فقلت»ُرُجوا ِمْنَھاِبالطَّاُعوِن ِبَأْرٍض َفَال َتْدُخُلوَھا، َوِإَذا َوَقَع ِبَأْرٍض َوَأْنُتْم ِبَھا َفَال َتْخ

  )٥(نعم: سمعتھ یحدث سعًدا، وال ینكره؟ قال

ولھما، واللفظ للبخاري عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن الحارث بن نوفٍل، عن عبد اهللا بن  - ٢
َغ َأنَّ ُعَمَر ْبَن الَخطَّاِب َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ، َخَرَج ِإَلى الشَّْأِم، َحتَّى ِإَذا َكاَن ِبَسْر: عباٍس

َلِقَیُھ ُأَمَراُء اَألْجَناِد، َأُبوُعَبْیَدَة ْبُن الَجرَّاِح َوَأْصَحاُبُھ، َفَأْخَبُروُه َأنَّ الَوَباَء َقْد َوَقَع ِبَأْرِض 
اْدُع ِلي الُمَھاِجِریَن اَألوَِّلیَن، َفَدَعاُھْم َفاْسَتَشاَرُھْم، : َفَقاَل ُعَمُر: َقاَل اْبُن َعبَّاٍس. الشَّْأِم

َقْد َخَرْجَت ِلَأْمٍر، َوَال َنَرى : ْخَبَرُھْم َأنَّ الَوَباَء َقْد َوَقَع ِبالشَّْأِم، َفاْخَتَلُفوا، َفَقاَل َبْعُضُھْمَوَأ
َمَعَك َبِقیَُّة النَّاِس َوَأْصَحاُب َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ : َأْن َتْرِجَع َعْنُھ، َوَقاَل َبْعُضُھْم

اْدُعوا ِلي : اْرَتِفُعوا َعنِّي، ُثمَّ َقاَل:  َنَرى َأْن ُتْقِدَمُھْم َعَلى َھَذا الَوَباِء، َفَقاَلَوَسلََّم، َوَال
: اَألْنَصاَر، َفَدَعْوُتُھْم َفاْسَتَشاَرُھْم، َفَسَلُكوا َسِبیَل الُمَھاِجِریَن، َواْخَتَلُفوا َكاْخِتَالِفِھْم، َفَقاَل

اْدُع ِلي َمْن َكاَن َھا ُھَنا ِمْن َمْشَیَخِة ُقَرْیٍش ِمْن ُمَھاِجَرِة الَفْتِح، : اْرَتِفُعوا َعنِّي، ُثمَّ َقاَل
َنَرى َأْن َتْرِجَع ِبالنَّاِس َوَال ُتْقِدَمُھْم : َفَدَعْوُتُھْم، َفَلْم َیْخَتِلْف ِمْنُھْم َعَلْیِھ َرُجَالِن، َفَقاُلوا

َقاَل . ِإنِّي ُمَصبٌِّح َعَلى َظْھٍر َفَأْصِبُحوا َعَلْیِھ: اِسَعَلى َھَذا الَوَباِء، َفَناَدى ُعَمُر ِفي النَّ
َلْو َغْیُرَك َقاَلَھا َیا َأَبا ُعَبْیَدَة؟ َنَعْم : َأِفَراًرا ِمْن َقَدِر اللَِّھ؟ َفَقاَل ُعَمُر: َأُبوُعَبْیَدَة ْبُن الَجرَّاِح

َت َلْو َكاَن َلَك ِإِبٌل َھَبَطْت َواِدًیا َلُھ ُعْدَوَتاِن، َنِفرُّ ِمْن َقَدِر اللَِّھ ِإَلى َقَدِر اللَِّھ، َأَرَأْی
ِإْحَداُھَما َخِصَبٌة، َواُألْخَرى َجْدَبٌة، َأَلْیَس ِإْن َرَعْیَت الَخْصَبَة َرَعْیَتَھا ِبَقَدِر اللَِّھ، َوِإْن 

                                                           

 .١٩٥جزء من اآلیة : البقرة) ١(
 ،الناشر ٥/٣٢د وھبة بن مصطفى الزحیلي : التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنھج ،المؤلف ) ٢(
  ھـ ١٤١٨الثانیة ، :  دمشق الطبعة – دار الفكر المعاصر: 
   .٧١جزء من  اآلیة :   النساء)٣(
أبو البركات عبد اهللا بن أحمد بن محمود : المؤلف) مدارك التنزیل وحقائق التأویل(تفسیر النسفي )  ٤(

: یوسف علي بدیوي ،راجعھ وقدم لھ: ، حققھ وخرج أحادیثھ) ھـ٧١٠: المتوفى(حافظ الدین النسفي 
 -  ھـ ١٤١٩األولى، : دار الكلم الطیب، بیروت ،الطبعة:  ،الناشر٣٧٢ /١الدین دیب مستومحیي 
  م ١٩٩٨

 ٢ ، كتاب الطب ، باب ما یذكر في الطاعون ، صحیح مسلم ٥٧٢٨ح /١٣٠  /٧صحیح البخاري ) ٥(
 ٢٢١٨ ح ١٧٣٧/
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 َوَكاَن ُمَتَغیًِّبا ِفي -َمِن ْبُن َعْوٍف َفَجاَء َعْبُد الرَّْح: َرَعْیَت الَجْدَبَة َرَعْیَتَھا ِبَقَدِر اللَِّھ؟ َقاَل
ِإنَّ ِعْنِدي ِفي َھَذا ِعْلًما، َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم :  َفَقاَل-َبْعِض َحاَجِتِھ 

َأْنُتْم ِبَھا َفَال َتْخُرُجوا ِإَذا َسِمْعُتْم ِبِھ ِبَأْرٍض َفَال َتْقَدُموا َعَلْیِھ، َوِإَذا َوَقَع ِبَأْرٍض َو«: َیُقوُل
 .)١(َفَحِمَد اللََّھ ُعَمُر ُثمَّ اْنَصَرَف : َقاَل» ِفَراًرا ِمْنُھ

، فإذا وقع وباء معٍد في بلٍد ما یضرب وھذا الحدیث الشریف ھو أساس الحجر الصحي
علیھ حجر صحي ، فال یدخل إلیھ أحد خوفًا من أن یرمي بنفسھ إلى التھلكة فیصاب 

اء، وال یسمح ألحد من داخلھ بالخروج خوفًا من أن یكون مصابًا بالمرض و ال بالوب
یزال في دور الحضانة فینقل الوباء إلى خارج البلد و یعم انتشاره في األرض ، لذلك ال 
یسمح بخروج أي شخص إال بعد أن یلقح ضد جراثیم ھذا الوباء ، و أن یوضع في مكان 

ا مدة حضانة ھذا الوباء ، و لكل وباء مدة حضانة خاصة لیمضي فیھ) الكرنتینا ( منعزل 
بھ تختلف عن غیره ، ، فإذا لم یظھر الداء على الشخص فھو سلیم ویسمح لھ عند ذلك 

  . )٢(بالخروج إلى بلد آخر 

 ولوكان حتى شخص ألي وباءال أرض وإلى من والخروج الدخول یمنع االسالم إن
  .سلیمًا

إن الشخص السلیم في منطقة الوباء قد یكون حامًال حیث : والطب الحدیث أید ذلك
للمیكروب وكثیر من األوبئة تصیب العدید من الناس و لكن لیس كل من دخل جسمھ 
المیكروب یصبح مریضًا ، فكم من شخص یحمل جراثیم المرض دون أن یبدوا علیھ أثر 

تسبق ظھور من آثار المرض ، وھناك أیضًا فترة حضانة وھي الفترة الزمنیة التي 
األمراض منذ دخول المیكروب إلى الجسم  ، و في ھذه الفترة یكون انقسام المیكروب و 
تكاثره على أشده  ، و مع ذلك فال یبدو على الشخص في فترة الحضانة ھذه أنھ یعاني 
من أي مرض ،  و لكنھ بعد فترة قد تطول أو قد تقصر على حسب نوع المرض و 

ر علیھ أعراض المرض الكامنة في جسمھ ، والشخص السلیم المیكروب الذي یحملھ تظھ
الحامل للمیكروب أو الشخص المریض الذي ال یزال في فترة الحضانة یعرض اآلخرین 
للخطر دون أن یشعر ھو أو یشعر اآلخرین ،  لذا جاء المنع الشدید وكان الذنب كبیرًا 

  .)٣(كالھارب من الزحف

 أن أھل البلد لو خرجوا لتضرر المرضى ؛ لعدم :الحكمة من الحجر الصحي :ثالثًا 
وجود من یمرضھم ، باإلضافة إلى إمكانیة نقل  الخارج المرض لغیره ، والداخل ربما 
أھلك نفسھ بدخولھ أرض الوباء ، وانتقال المرض إلیھ ، وھذا المنع لغیر الفئات 

  :ي مرقاة المصابیح المستثناة، كرجال الصحة واألمن ومن یرى ولي األمر استثنائھم ، فف

                                                           

 .٢٢١٩ ح ٧٤٠/ ٤ ، صحیح مسلم ٥٧٢٩ ح ٧/١٣٠صحیح البخاري ) ١(
  ١٩٨t/com.arabepro.frsanalmarfh://https-topicسان المعرفة ، رابط منتدیات فر)  ٢(
نقلھ موقع إعجاز القرآن والسنة  عن كتاب العدوى بین الطب وأحادیث المصطفى الدكتور محمد ) ٣(

  https://quran-m.comعلي البار، رابط 
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وحكمة األول أن أھل البلد لو مكنوا من ذلك لذھبوا، وتركوا المرضى فیضیعوا،  ( 
والثاني أن من قدم ربما أصابھ؛ فیسند ذلك إلى قدومھ فیزل قدمھ، ومحل األمرین حیث 

   )١ ()ال ضرورة إلى الخروج، أو الدخول، وإال فال إثم كما ھو الظاھر

وفي المنع من الدخول إلى األرض التي قد وقع بھا ( : الحكم فیقول ویعدد ابن القیم ھذه
  :عدة حكٍم

  .تجنب األسباب المؤذیة والبعد منھا: أحدھا

  .األخذ بالعافیة التي ھي مادة المعاش والمعاد: الثاني

  .أن ال یستنشقوا الھواء الذي قد عفن وفسد فیمرضون: الثالث

 مرضوا بذلك فیحصل لھم بمجاورتھم من جنس أال یجاوروا المرضى الذین قد: الرابع
  .أمراضھم

  ) .» إن من القرف التلف«: ( مرفوًعا" سنن أبي داود " وفي 

  .القرف مداناة الوباء، ومداناة المرضى: قال ابن قتیبة

حمیة النفوس عن الطیرة والعدوى فإنھا تتأثر بھما، فإن الطیرة على من تطیر : الخامس
ھي عن الدخول في أرضھ األمر بالحذر والحمیة والنھي عن بھا، وبالجملة ففي الن
وفي النھي عن الفرار منھ األمر بالتوكل، والتسلیم، والتفویض، . التعرض ألسباب التلف

   )٢ (.)تفویٌض وتسلیٌم: تأدیٌب وتعلیٌم، والثاني: فاألول

وءة لمن كان في آراء الفقھاء في الدخول الخروج  من و إلى البالد الموب: الفرع الثاني
  .قد أراد الدخول إلیھا أو الخروج منھا

  :اختلف الفقھاء في ذلك إلى ستة أقوال

 أنھ یجوز لھ الخروج والدخول إذا كان یعلم أن االبتالء بقدر اهللا تعالى ، :القول األول 
وإذا خرج من بلدٍة بھا الطاعون فإن علم أن كل (وھو مذھب الحنفیة، فعند الحصكفي 

  .)٣ ()هللا تعالى فال بأس بأن یخرج ویدخل شيٍء بقدر ا

                                                           

محمد، أبو الحسن نور الدین ) سلطان(علي بن : اة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ، المؤلفمرق) ١(
  ١/١٣٣المال الھروي القاري  

  .٤/٤٠،٤١)  ھـ٧٥١زاد المعاد زاد المعاد في ھدي خیر العباد ا البن قیم الجوزیة  ) ٢(
رد المحتار على الدر مطبوع مع » الدر المختار للحصفكي شرح تنویر األبصار للتمرتاشي«) ٣(

  ٦/٧٥٧المختار، البن عابدین، 
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حیث ذھب إلى تخییر المكلف بالدخول - رحمھ اهللا تعالى-وھو قول اإلمام مالك
عن األمراض تقع في بعض البلدان فیكثر فیھم : وسئل مالك:( والخروج، یقول ابن رشد 

مرض  وقد كان الرجل یرید الخروج إلى ذلك الموضع فلما بلغھ كثرة ذلك ال-الموت
   )١ ()ما أرى بأسا إن خرج أو أقام : قال.والموت كره أن یخرج إلیھ

بأنھ یؤجر على ذلك اذا اختار الدخول وكان یعلم أن ما أصابھ لم : بل إن االمام مالك قال 
یكن لیخطئھ ، وما أخطأه لم یكن لیصیبھ ، ویؤجر أیضًا إذا اختار االمتناع عن الدخول؛ 

:   عن ذلك ، یوضح ذلك ابن رشد فیقول–ى اهللا علیھ وسلم  صل–امتثاًال لنھي النبي 
ال حرج علیھ إن قدم على البلد في : ما أرى بأسا إن خرج أو أقام، أي: فلھذا قال مالك(

مخالفة النھي، إذ لیس بنھي تحریم، بل لھ األجر إن شاء اهللا إذا قدم علیھ موقنا بأن ما 
یصیبھ، فھو یؤجر إذا قدم علیھ لھذا الوجھ، أصابھ لم یكن لیخطئھ، وما أخطأه لم یكن ل

 عن ذلك، فھذا وجھ تخییر مالك - علیھ السالم -ویؤجر إذا لم یقدم علیھ التباع نھي النبي 
  )٢ (.)إیاه في ذلك

 األفضل أن یقدم علیھ وأن ال یخرج عنھ، وھو مذھب من أشار من :القول الثاني
  . )٣(دم علیھ وال یرجع عن وجھتھالمھاجرین واألنصار على عمر بن الخطاب أن یق

 أن األفضل أن ال یقدم علیھ وأن یخرج، وھو الذي ذھب إلیھ عمرو بن العاص؛ :الثالث
  . )٤(ألنھ إذا كره المقام فیھ فأحرى أن یكره القدوم علیھ

 علیھ - أن األفضل أال یقدم علیھ وأال یخرج ،وھو الوارد في ذلك عن النبي :القول الرابع
یقول ابن رشد في البیان بعد ذكره للقول الثالث . وایة عبد الرحمن بن عوف  ر-السالم 

وھذا القول أصح األقوال؛ ألن السنة حجة على القولین اآلخرین، وباهللا :( والرابع 
   )٥ (. )التوفیق

كراھة الخروج و الدخول إذا ظن  أنھ إذا خرج نجا ، وإذا دخل ھلك،  : القول الخامس
  .)٦(وھو قول الحنفیة 

  .   حرمة الدخول والخروج، وھو قول الشافعیة والحنابلة:القول السادس 

یحرم دخول بلد الطاعون والخروج منھا بال ) فرٌع:((یقول الشیخ قلیوبي في حاشیتھ 
   )١ ()حاجٍة لوجود النھي عن ذلك 

                                                           

  ٣٢٦ ،١٣/٣٢٥ ، الذخیرة ، ٣٩٧/ ١٦البیان والتحصیل،  ) ١(
  ٣٩٧/ ١٦البیان والتحصیل ) ٢(
  ٣٢٦ /١٣ ،الذخیرة ٣٩٨/ ١٦البیان والتحصیل ) ٣(
   .٣٢٦ /١٣ ، الذخیرة ٣٩٨/ ١٦البیان والتحصیل ) ٤(
  ٣٢٦ /١٣، الذخیرة  ٣٩٩/ ١٦البیان والتحصیل ) ٥(
  ٧٥٧/ ٦الدر المختار للحصكفي ) ٦(
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زل وباٌء معروف فتاٌك معٍد، إذا ن: الطاعون» غیر الطاعون«: قولھ:(وفي الشرح الممتع 
   )٢ ()بأرٍض فإنھ ال یجوز الذھاب إلیھا، وال یجوز الخروج منھا فرارًا منھ

إذًا إذا وقع الطاعون في أرض فإننا منھیون أن : ((وفي موضع آخر یقول ابن عثیمین 
   )٣ (.)نخرج منھا فرارًا منھ، وإذا وقع في أرض فإننا منھیون أن نقدم على ھذه األرض

  األدلة

 استدل أصحاب القول األول على ما ذھبوا إلیھ  : أصحاب القول األول ما استدل بھ: أوًال
من جواز الخروج والدخول إلى أرض الوباء متى علم أنھ ما أصابھ لم یكن لیخطئھ، وما 

  .أخطأه لم یكن لیصیبھ

ِإَذا ِإَذا َسِمْعُتْم ِبالطَّاُعوِن ِبَأْرٍض َفَال َتْدُخُلوَھا، َو«:- صلى اهللا علیھ وسلم –قولھ   -١
   )٤(»  َوَقَع ِبَأْرٍض َوَأْنُتْم ِبَھا َفَال َتْخُرُجوا ِمْنَھا

دلیل أنھ یجوز الخروج من بلدة الطاعون :( یقول ابن بطال في شرحھ صحیح البخاري 
على غیر سبیل الفرار منھ إذا اعتقد أن ما أصابھ لم یكن لیخطئھ، وكذلك حكم الداخل فى 

لھ ال یجلب إلیھ قدًرا لم یكن قدره اهللا علیھ، فمباح لھ بلدة الطاعون إذا أیقن أن دخو
   )٥()الدخول إلیھ

قال : (أما الخروج على سبیل الفرار صراحة أو احتیاًال فال یجوز، یقول ابن بطال 
ال یجوز الفرار من الطاعون، وال یجوز أن یتحیل بالخروج فى تجارة أو : المھلب وغیره

صلى اهللا علیھ (ویبین ھذا المعنى قولھ . الطاعونشبھھا وھو ینوى بذلك الفرار من 
فى النھى عن الفرار من الطاعون كأنھ یفر من قدر اهللا ) األعمال بالنیات) : (وسلم

   )٦ (. )وقضائھ وھذا ال سبیل ألحد إلیھ؛ ألن قدر اهللا ال یغلب

الم أن  النھي الوارد في ذلك لیس نھي تحریم لكنھ نھي إرشاٍد من باب نھیھ علیھ الس-٢
یحل الممرض على المصح لئًلا یقع في نفسھ إن ما أصابھ شيٌء أنھ لو لم یقدم لنجا منھ 

                                                                                                                                                          

فتوحات الوھاب بتوضیح شرح منھج :  ، وانظر أیضًا٤/٩٣، وج٣٩٦/ ١حاشیتا قلیوبي وعمیرة ) ١(
منھج الطالب اختصره زكریا األنصاري من منھاج الطالبین للنووي (الطالب المعروف بحاشیة الجمل 
سلیمان بن عمر بن منصور العجیلي األزھري، المعروف : لفالمؤ)ثم شرحھ في شرح منھج الطالب

 .٢/١٩٣بالجمل 
زاد المعاد في ھدي خیر :  وانظر أیضًا ٤٢ /٤الشرح الممتع على زاد المستقنع ، البن العثیمین) ٢(

  ٣٩/العباد
 }١١/١١٣الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٣(
 .تقدم تخریجھ ) ٤(
  .٩/٤٢٩ال شرح صحیح البخارى البن بط) ٥(
  ٨/٣٢٦شرح صحیح البخاري البن بطال  ) ٦(
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بل ال محید ألحٍد عن قدر اهللا تعالى ، ویؤجر إذا قدم علیھ معتقًدا  أن ما أصابھ بقدر اهللا 
   )١(وما أخطأه لم یكن یصیبھ ویؤجر إن لم یقدم علیھ اتباًعا للنھي النبوي

 استدل أصحاب القول الثاني على ما ذھبوا :ستدل بھ أصحاب القول الثاني ما ا:ثانیًا 
إلیھ على أنھ إذا وقع الوباء ببلد كان قادمًا إلیھا فإن األفضل أن یقدم علیھ وأن ال یخرج 
عنھ، وھو مذھب من أشار من المھاجرین واألنصار على عمر  بن الخطاب أن یقدم 

  . علیھ وال یرجع عن وجھتھ 

ك القدوم علیھ أحب من الرجوع عنھ، فإذا كره الرجوع عنھ فأحرى أن یكره بأن تر
  )٢(.الخروج عنھ

 استدل أصحاب القول الثالث ،وھو لسیدنا :ما استدل بھ أصحاب القول الثالث :ثالثًا
عمرو بن العاص بأن الخروج عن البلد الذي وقع فیھ الطاعون أولى من المقام فیھ، ھو 

لو خرج لنجا، فقد روي :  بأن یصیبھ قدر في مقامھ ،  فیقول القائل مخافة الفتنة في ذلك
فررت : الطاعون فتنة على المقیم وعلى الفار، أما الفار فیقول: عن ابن مسعود أنھ قال

أقمت فھلكت، وكذبا جمیعا، فر من لم یجئ أجلھ، وأقام فمات : فنجوت، وأما المقیم فیقول
   .)٣(من جاء أجلھ

  )٤(إنھ قل ما فر أحد من الطاعون فسلم من الموت : یقال: يوقد قال المدائن

 استدل أصحاب القول الرابع، وھو أن :ما استدل بھ أصحاب القول الرابع  :رابعًا
 علیھ الصالة  –األفضل أال یقدم علیھ وأال یخرج، ألتھ ھو الوارد في ذلك عن النبي 

   )٥ (. و السنة حجة على  اآلخرین-السالم 

 استدل أصحاب القول الخامس ،والقائل :ا استدل بھ أصحاب القول الخامس م :خامسًا
بكراھة الخروج و الدخول إذا ظن  أنھ إذا خرج نجا ، وإذا دخل ھلك ، وھو قول الحنفیة 

  .)٦(؛ بأن ذلك صیانًة العتقاده وعلیھ حمل النھي في الحدیث الشریف 

دل أصحاب القول السادس ،والقائل  است:ما استدل بھ أصحاب القول السادس  :سادًسا  
  بحرمة الخروج من األرض الموبوءة و الدخول إلیھا،

ِإَذا َسِمْعُتْم ِبالطَّاُعوِن «:  بما روي أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال في الطاعون -١
   . )١(»  َھاِبَأْرٍض َفَال َتْدُخُلوَھا، َوِإَذا َوَقَع ِبَأْرٍض َوَأْنُتْم ِبَھا َفَال َتْخُرُجوا ِمْن

                                                           

  ١٣/٣٢٦  ، الذخیرة ١٧/٣٩٧البیان والتحصیل ) ١(
  ١٣/٣٢٦  ، الذخیرة ١٧/٣٩٨البیان والتحصیل ) ٢(
  ١٣/٣٢٦  ، الذخیرة ١٧/٣٩٨البیان والتحصیل ) ٣(
 ٨/٢٥٣بن عبد البر االستذكار، ال: انظر المرجعین السابقین ، نفس الموضع ، وانظر أیضًا) ٤(
  ٣٢٦ /١٣ ، الذخیرة ٣٩٩/ ١٦البیان والتحصیل ) ٥(
  ٧٥٧/ ٦الدر المختار للحصفكي شرح تنویر األبصار للتمرتاشي  )٦(
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   )٢(أنھ ال حاجٍة للدخول والخروج ؛ لوجود النھي عن ذلك:ووجھ الداللة 

في المنع من الدخول والخروج كمال التحرز عن ھذا الوباء ، ففي المنع من الدخول - ٢
: أحدھما : منع من مالقاة ما قد یكون إھالك للنفس ، وفي المنع من الخروج معنیان 

تعالى ، وحسن الثقة بھ سبحانھ ، والصبر على قضائھ وقدره ن حسن التوكل على اهللا 
  .واالستسالم لذلك 

   . )٣(منع انتقال الوباء الذي قد یكون قد علق بھ لآلخرین: الثاني 

  الرأي المختار

أرى أن مرد األمر إلى اإلمام في اختیار ما یراه مناسًبا من ھذه اآلراء،  وسواء كان 
حیث إن رأیھ یكون مبنیًا على رأي أھل االختصاص من الجھات المنع كلیًا أو جزئیًا ، 

الصحیة المعتبرة، ووفقًا لما یرى فیھ المصلحة؛  فتصرف اإلمام على رعیتھ منوط 
   )٤(بالمصلحة؛ طبقًا للقاعدة الفقھیة الواردة في ذلك

ام على أنھ یجوز الدخول والخروج، وذلك على سبیل االستثناء ، وعلى وفق ما یراه اإلم
للمصلحة للحاجة والضرورة ، مع االلتزام بالضوابط واالحترازات الصادرة عن الجھات 

الكوادر الصحیة واألمنیة، ومن یحتاج إلیھم : المعنیة  في ذلك، وذلك  لفئات معینة، مثل
) فرٌع: ((في االمدادات التموینیة والمعیشیة  وغیرھم ، یقول الشیخ قلیوبي في حاشیتھ 

   )٥ () الطاعون والخروج منھا بال حاجٍة لوجود النھي عن ذلك یحرم دخول بلد

وأما من ال یستغني عن الحركة كالصناع واألجراء والمسافرین : (  ویقول ابن القیم
اتركوا حركاتكم جملًة، وإن أمروا أن یتركوا منھا ما ال : والبرد وغیرھم فال یقال لھم

   )٦ (.)هللا تعالى أعلمحاجة لھم إلیھ كحركة المسافر فاًرا منھ، وا

وھو ما  أما الرعیة فإنھ یجب علیھم االلتزام واالنصیاع للرأي الذي ارتضاه اإلمام ،
یجوز للدول ( حیث جاء عنده في ھذا الصدد جاء في رأي مجمع الفقھ االسالمي الدولي،

والحكومات فرض التقییدات على الحریة الفردیة بما یحقق المصلحة سواء من حیث منع 

                                                                                                                                                          

 تقدم تخریجھ ) ١(
 ٢/١٩٣ ا ،حاشیة الجمل  ٤/٩٣، وج٣٩٦/ ١حاشیة قلیوبي  ) ٢(
  .١٣/٣٢٥ الذخیرة ٤٠ ،٤/٣٩زاد المعاد : انظر حول ھذه المعاني ) ٣(
  ١٠٤ص) ھـ٩٧٠: المتوفى(األشباه والنظائر على مذھب أبي حنیفة النعمان البن نجیم المصري ) ٤(

 ، المنثور في القواعد الفقھیة ، البن بھادر الزركشي ١/١٢١،األشباه والنظائر لجالل الدین السیوطي 
 ١/٣٠٩) ھـ٧٩٤: المتوفى(
 ٤/٩٣، وج٣٩٦/ ١لقلیوبي وأحمد البرلسي عمیرة أحمد سالمة ا: حاشیتا قلیوبي وعمیرة المؤلف) ٥(

 ، وانظر ٢/١٩٣فتوحات الوھاب بتوضیح شرح منھج الطالب المعروف بحاشیة الجمل : وانظر أیضًا
 ١١/١١١أیضا الشرح الممتع 

  ٤/٤٠زاد المعاد )٦(



 - ٣١٠١ -

دخول إلى المدن والخروج منھا، وحظر التجول أو الحجر على أحیاء محددة، أو المنع ال
من السفر، أو المنع من التعامل بالنقود الورقیة والمعدنیة وفرض اإلجراءات الالزمة 
للتعامل بھا، وتعلیق األعمال والدراسة وإغالق األسواق، كما إنھ یجب االلتزام بقرارات 

 یسمى بالتباعد االجتماعي ونحو ذلك مما من شأنھ المساعدة على الدول والحكومات بما
تطویق الفیروس ومنع انتشاره ألن تصرفات اإلمام منوطة بالمصلحة، عمًال بالقاعدة 

   )١ ()الشرعیة التي تنص على أن تصرف اإلمام على الرعیة منوط بالمصلحة

ن متبعًا للتعلیمات الصادرة إنھ یجب على المسلم أن یكو : ویقول الدكتور خالد المشیقح
عن الجھات الرسمیة؛ ألن ھذه التعلیمات تتعلق بعموم الناس، وما یتعلق بعموم الناس من 

َوِإذا جاَءُھْم َأْمٌر ِمَن : (قضایا وأحكام إنما مصدرھا ولي أمر المسلمین ؛ قال تعالى 
رَُّسوِل َوِإلى ُأوِلي اْلَأْمِر ِمْنُھْم َلَعِلَمُھ الَِّذیَن اْلَأْمِن َأِو اْلَخْوِف َأذاُعوا ِبِھ َوَلْو َردُّوُه ِإَلى ال

 فما یتعلق بأمور الناس من األمن أو الخوف ، وھذه النوازل )٢ ()َیْسَتْنِبُطوَنُھ ِمْنُھْم
واألوبئة والجوائح العامة، یوجب على الجمیع أن یكونوا یدًا واحدة وصفًا متحدًا تحت 

ات من المختصین ، ومن كان لھ رأي فلیحتفظ بھ لنفسھ ، التوجیھات الرسمیة والتعلیم
 َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا :(فمرجعنا ھم أھل العلم والعلماء ووالة األمر ، قال تعالى 

   )٤)(٣ ()اللََّھ َوَأِطیُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اْلَأْمِر ِمْنُكْم

فتاء حیث دعا األفراد إلى وجوب االلتزام  وھذ أیضًا ما دعا إلیھ المجلس األوربي لإل
بالتعلیمات الصادرة عن الجھات الرسمیة ، وترسیخ مفھوم المسؤولیة الجماعیة الذي 

  فیما رواه عنھ النعمان – صلى اهللا علیھ وسلم – ، وھو قول النبي أكده حدیث السفینة
فیھا، كمثل قوٍم استھموا مثل القائم على حدود اهللا والواقع  (- رضي اهللا عنھ –بن بشیر 

على سفینٍة، فأصاب بعضھم أعالھا وبعضھم أسفلھا، فكان الذین في أسفلھا إذا استقوا من 
لو أنا خرقنا في نصیبنا خرًقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن : الماء مروا على من فوقھم، فقالوا

   )٥ ()میًعا یتركوھم وما أرادوا ھلكوا جمیًعا، وإن أخذوا على أیدیھم نجوا، ونجوا ج

                                                           

)١ (https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=٢٣٣٤٣&t_ref=١٣٩٨٥&  
فیروس كورونا المستجد وما یتعلق بھ من " التعاون اإلسالمي ، توصیات ندوة مجمع الفقھ التابع لمنظمة

 ".معالجات طبیة وأحكام شرعیة
  .٨٣جزء من اآلیة : النساء ) ٢(
 . ٥٩جزء من اآلیة : النساء ) ٣(
:   خالد المشیقح ، رابط .  األحكام الفقھیة المتعلقة بفیروس كورونا ،د)٤(
/٣٠٤٥٥/book/net.islamway.ar://https  
،  المجلس األوربي لإلفتاء  والبحوث  ، البیان الختامي  ٢٤٩٣ ، ح ١٣٩ / ٣ صحیح البخاري )٥(

: م ، تحت عنوان ٢٠٢٠ مارس ٢٨-  ٢٥/ ه١٤٤١شعبان – ٤ - ١للدورة الثالثین  ، في الفترة من 
  ٢٠٢٠/٠٤/٠١/aissouni.net:  ، رابط ١٩ فیروس كوفید المستجدات الفقھیة لنازلة
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ب اطا   

  اد ا  ودم اط رض أو ره

  :ھذه المسألة مخرجة على مسألة مخالطة المجذوم ، وفیھا قوالن

 ذھب المالكیة والشافعیة إلى وجوب االمتناع والمنع عن مخالطة مریض :القول األول 
خالطة المجذوم، وخاصة بعد ما فیروس كورونا المستجد، تخریجًا على عدم جواز م

أثبت أھل االختصاص انتقال ھذا المرض بالمخالطة، ویستثنى من ذلك من یقوم على 
  .تطبیبھ وتمریضھ وخدمتھ

وإذا وجب بھذا وما أشبھھ من األحادیث أن یحال بین المجذومین : (ففي البیان والتحصیل
ر بھم كان منع الرجل المجذوم وبین اختالطھم بالناس لما في ذلك من اإلذایة لھم والضر

   )١ (.)من وطء إمائھ أوجب؛ ألن الضرر بذلك علیھن أكثر

قال الباجي قال مطرٌف إن كان المرضى كالمجذومین ونحوھم : (  وفي الذخیرة 
مرضھم یسیٌر ال یخرجون من القرى والحواضر وإن كثر اتخذوا ألنفسھم موضعا كما 

ال یمنعون من األسواق لحاجاتھم والتطرف صنع مرضى مكة عد التنعیم منزلتھم و
للمسألة إذا لم یرزقوا من بیت المال وقال أصبغ یخرجون من الحواضر وإذا أجري 
علیھم من بیت المال ما یكفیھم ألزموا بیوتھم أو التنحي إن شاؤا قال ابن حبیٍب التنحي إذا 

  )٢ (.)ومن الجمعةكثروا أعجب إلي وھو الذي علیھ الناس ویمنع المجذوم من المسجد 

وقد نقل القاضي عیاٌض عن العلماء أن المجذوم (وعند الشافعیة في أسنى المطالب 
   )٣ ()واألبرص یمنعان من المسجد ومن صالة الجمعة ومن اختالطھما بالناس 

ومن ثم قال العلماء یمنع المجذوم واألبرص من اختالطھما بالناس : (وعند البیجرمي
  )٤ ()ومن المسجد والجمعة 

وھو قول السادة الحنابلة ، حیث ذھبوا إلى أنھ ال تجوز مخالطة المجذوم  : القول الثاني
للصحیح دون إذنھ ، فاذا أذن لھ جاز ، ولولي األمر منعھ من مخالطة األصحاء، ففي 

                                                           

)٣٩١ /٩)١. 
  ١٣/٣١٠الذخیرة ) ٢(
  .١/٢١٥أسنى المطالب في شرح روض الطالب  للشیخ  زكریا  األنصاري،   )٣(
سلیمان بن محمد بن : تحفة الحبیب على شرح الخطیب  حاشیة البجیرمي على الخطیب ،المؤلف) ٤(

 ٢/١٢٩عمر البجیرمي 
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فال (من حضور مسجٍد وجماعٍة؛ ) ویمنع أبرص ومجذوٌم یتأذى بھ(مطالب أولي النھى 
  )١ () )وعلى ولي أمٍر منعھ.... (الصحیح: ، أي)  صحیٍح بال إذنھیحل لمجذوٍم مخالطة

  . نصًا في ذلك - فیما اطلعت علیھ –ھذا ولم أجد للحنفیة 

  األدلة

  :استدل أصحاب القول األول من السنة باآلتي : أدلة القول األول :أوًال  

م بن حدثنا سلی: ففي صحیح البخاري في كتاب الطب ، باب  الجذام، وقال عفان -١
قال رسول اهللا صلى اهللا : سمعت أبا ھریرة، یقول: حیان، حدثنا سعید بن میناء، قال

َال َعْدَوى َوَال ِطَیَرَة، َوَال َھاَمَة َوَال َصَفَر، َوِفرَّ ِمَن الَمْجُذوِم َكَما َتِفرُّ ِمَن «: علیھ وسلم
    )٢(» اَألَسِد

ب�ا ھری�رة یح�دث، أن رس�ول اهللا     ولمسلم ع�ن أب�ي س�لمة ب�ن عب�د ال�رحمن، أن�ھ س�مع أ           -٢
َل��ا ُی��وِرُد اْلُمْم��ِرُض َعَل��ى    «ویح��دث م��ع ذل��ك   » ال ع��دوى«: ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم ق��ال   

   )٣(»  اْلُمِصحِّ

 أنھما یدالن داللة واضحة على وجوب التحرز من :ووجھ الداللة من ھذین الحدیثین  
ع أخرھا ، حیث ینفیان مخالطة المریض مرضًا معدیًا، وإن كان أولھا یوھم التعارض م

في أولھما العدوى والطیرة ، وأخرھم فیھ حث على الفرار من المجذوم ، فھذا تعارض 
  . ظاھري تقدمت اإلجابة علیھ 

أخبرنا معمٌر، عن یحیى بن :  حدثنا عبد الرزاق، قال-  رحمھ اهللا تعالى – فعند أحمد -٣
قلت َیا َرُسوَل : ٍك المرادي، قالأخبرني من، سمع فروة بن مسی: عبد اهللا بن بحیٍر، قال

:  َأْو َقاَل-َأْرُض َأْبَیَن ِھَي َأْرُض ِریِفَنا، َوِمیَرِتَنا، َوِإنََّھا َوِبَئٌة : اللَِّھ، ِإنَّ َأْرًضا ِعْنَدَنا ُیَقاُل َلَھا
َدْعَھا َعْنَك، َفِإنَّ اْلَقَرَف «:  َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم-ِإنَّ ِبَھا َوَباًء َشِدیًدا 

  )٤(»   التََّلُف

  . )٥(مداناة المریض : والقرف 

                                                           

مصطفى بن سعد بن عبده السیوطي شھرة، : مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى ،المؤلف) ١(
  ٦٩٩/ ١)ھـ١٢٤٣الرحیبانى  

 تقدم تخریجھ)٢(
 .تقدم تخریجھ )٣(
 ، السنن الكبرى للبیھقي  ٣٩٣٣ح١٩ /٤ ، سنن أبي داود  ١٥٧٤٢، ح ١٨  /٢٥مسند االمام أحمد ) ٤(
  .١٩٥٨٢ح ٥٨٣ /٩
 . مادة قرف٤٨٤الصحاحمختار ) ٥(
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وھو : والقرف بفتح القاف والراء بعدھا فاٌء: (یقول اإلمام الشوكاني في وجھ الداللة
: مالبسة الداء ومقاربة الوباء ومداناة المرضى وكل شيٍء قاربتھ فقد قارفتھ، والتلف

  )١ ()رب متلًفا یتلف إذا لم یكن ھواء تلك األرض موافًقا لھ فیتركھا الھالك، یعني من قا

ھو التباعد قدر متر أو مترین ، :  من اإلجراءات التي ینصح بھا  صحیًا في ذلك -٤
حتى بین الذین لم یظھر علیھم المرض ؛ تفادیًا  النتقال العدوى ، وقد ورد ما یدل على 

 –قال رسول اهللا :  قال – رضي اهللا عنھ – أوفى فعن عبداهللا بن أبي: ذلك من السنة 
  )٢ (»كلم المجذوم وبینك وبینھ قید رمح أو رمحین «  : –صلى اهللا علیھ وسلم 

 ش��برًا، أي نح��و مت��رین ف��ي     ١٢وھ��ذا فی��ھ إعج��از علم��ي ؛ حی��ث إن ال��رمح ی��ساوي       
   )٣(مقاییسنا  المعاصرة

  .)٤( فتمنع  أن المخالطة فیھا إذایة وضرر،:واستدلوا من المعقول

استدل أصحاب ھذا القول على جواز مخالطة :ما استدل بھ أصحاب الرأي الثاني : ثانیًا 
   )٥ (».ال طیرة وال عدوى«:الصحیح إذا أذن لھ ، وإال فال ،بحدیث 

إن :  بأن األمر لم یعد شخصیًا في فیروس كورونا المستجد حتى نقول:یرد علیھم 
تتوقف على إذن أو رغبة الصحیح، أو عدم إذنھ أو  - دون حاجة أو ضرورة - المخالطة

عدم رغبتھ، ولكن األمر یتعلق بالمجتمع، بل بالعالم بأسره، وقد بینت الطرق التي من 
  .الممكن أن ینتشر بھا المرض

یتضح من خالل ما تقدم ذكره أن الرأي األول ھو األولى بالترجیح : الرأي المختار 
 وضعف ما استدل بھ مخالفھ ، وھو الذي یتماشى مع واالختیار؛ لقوة ما استدل بھ ،

  .معطیات وتوصیات الجھات الصحیة العالمیة 

 على أنھ یجب وضع ھؤالء المرضي في مستشفیات وعنابر خاصة بھم؛ منعًا من 
وقد : (ففي الشرح الممتع.   العدوى لغیرھم، مع مراعاة الجانب النفسي لھم في ذلكانتقال

ي صلى اهللا علیھ وسلم أمر بالفرار من المجذوم، حتى إن العلماء جاء في السنة أن النب
یجب على السلطان أن یعزل الجذمى في مكان واحد؛ لئال یختلطوا بالناس فینتشر : قالوا

   .)ھذا الداء

                                                           

 .٧/٢١٧نیل األوطار )١(
ذكره أبو نعیم األصبھاني  في الطب النبوي  وضعفھ األلباني، الطب النبوي ألبي نعیم األصبھاني ) ٢(
  .٤٢٦١ح ١/٦١٩،  ضعیف الجامع وزیاداتھ ، للشیخ محمد ناصر الدین األلباني )٢٩٢( ح ١/٣٥٥
 .قھیة الملتقى الفقھي أحد فروع الشبكة الف)٣(
  .٩/٣٩١البیان والتحصیل ) ٤(
 . تقدم تخریجھ) ٥(
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  اطب اث 

  ق ارة وازرة

  :وذلك من خالل فرعین 

  :في فضل الحرمین ، وقرار التعلیق: الفرع األول 

لقد جعل اهللا البیت مثابة للناس وأمنًا ، تتوق إلیھ النفوس وتھوى إلیھ األفئدة ؛ استجابة 
 قال –علیھ وعلى نبینا السالم – لدعوة نبیھ وخلیلھ سیدنا  إبراھیم – عز وجل –من اهللا 

 ُذرِّیَِّتي َربَّنا ِإنِّي َأْسَكْنُت ِمْن (–علیھ وعلى نبینا السالم –تعالى على  لسان سیدنا ابراھیم 
ِبواٍد َغْیِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َبْیِتَك اْلُمَحرَِّم َربَّنا ِلُیِقیُموا الصَّالَة َفاْجَعْل َأْفِئَدًة ِمَن النَّاِس َتْھِوي 

   )١  ()ِإَلْیِھْم َواْرُزْقُھْم ِمَن الثََّمراِت َلَعلَُّھْم َیْشُكُروَن

قلوبھم «: ، فقال)٢: (ة عن ھذه اآلیةسألت عكرم: فقد أخرج الطبري عن عن الحكم، قال
  ) ٣(»البیت تھوي إلى

 قد جعل استمرار الحج  والعمرة إلى قیام الساعة ، فقد روى - عز وجل  –كما أن اهللا 
 عن أبي سعیٍد الخدري رضي اهللا عنھ، عن النبي - رحمھ اهللا تعالى –االمام البخاري 

، تابعھ »ن بعد خروج یأجوج ومأجوجلیحجن البیت ولیعتمر«: صلى اهللا علیھ وسلم قال
ال تقوم الساعة حتى ال «: أبان، وعمران عن قتادة، وقال عبد الرحمن، عن شعبة قال

  ) ٤(»واألول أكثر، سمع قتادة، عبد اهللا، وعبد اهللا، أبا سعیٍد«، »یحج البیت

انتقال إال إنھ ولھذه الظروف االستثنائیة ، وحرصا من المملكة على أرواح الناس ، بمنع 
مسببات مرض فیروس كورونا المستجد ، فقد علقت المملكة العمرة والزیارة بشكل 

  .مؤقت ، وحتى إشعار آخر

 ھـ الموافق ١٤٤١ رجب ٠٩في) واس (  فقد ذكرت وكالة األنباء الرسمیة السعودیة 
بأنھ قد صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلیة، بأنھ انطالًقا من  : م ٢٠٢٠ مارس ٠٤

ومة المملكة على دعم الجھود العالمیة والمنظمات الدولیة وباألخص منظمة حرص حك
ومحاصرتھ  ) COVID١٩(الصحة العالمیة لوقف انتشار فیروس كورونا الجدید  

والقضاء علیھ، وامتدادًا لقرارھا القاضي تعلیق الدخول ألغراض العمرة وزیارة المسجد 
رارھا تعلیق الدخول بالتأشیرات السیاحیة النبوي الشریف موقًتا من خارج المملكة، وق

                                                           

  .٣٧: ابراھیم )١(
 . فاجعل أفئدًة من الناس تھوي إلیھم)٢(
  ٦٩٩/ ١٣ تفسیر الطبري )٣(
 .١٥٩٣ ح ٢/١٤٩ صحیح البخاري )٤(
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للقادمین من الدول التي یشكل انتشار فیروس كورونا الجدید منھا خطًرا، وتعلیق استخدام 
المواطنین السعودیین ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة بطاقة الھویة 

اللجنة المعنیة بمتابعة الوطنیة للتنقل من وإلى المملكة، فقد تقرر بناًء على توصیة 
، بإیقاف العمرة مؤقًتا  ) COVID١٩(مستجدات الوضع لفیروس كورونا الجدید 

للمواطنین والمقیمین في المملكة، على أن یتم مراجعة ھذا القرار بشكل مستمر وإیقاف 
  .)١(العمل بھ متى ما انتفت األسباب التي دعت إلیھ

 رحمھ اهللا تعالى –ة الملك عبدالعزیز على أنھ مما تجب اإلشارة إلیھ  أن دائر 
والمتخصصة في خدمة وتاریخ وجغرافیة ) ذاكرة الوطن ( أو ما تعرف بـ –

وآداب وتراث المملكة العربیة السعودیة والجزیرة العربیة قد ذكرت بعد تعلیق 
العمرة للمواطنین والمقیمین عدد المرات التي أغلق فیھا الحرم المكي 

  .الشریف

   

                                                           

  sa.gov.spa.www://https/٢٠٤٢٧٨٤: رابط )١(
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عرضت الدائرة مواقف سابقة لمثل ھذه األحداث والكوارث، المست مواسم فقد است
  . )١( مرة٤٠الحج، وسجلت توقفھ 

                                                           

:  فقد نقل عن علماء التاریخ اإلسالمي ، والذین أكدوا بأن أسباب تنوعت بین عدة ظروف، منھا)١(
 وعدم االستقرار األمني، الغالء الشدید  ، واالضطرابات السیاسیة انتشار األمراض واألوبئة"

مرة كانت ال: " من قبل اللصوص والقطاع ، وأضافت  فساد الطرق إلى جانب واالضطراب االقتصادي، 
الذین كانوا یعتقدون أن شعائر الحج من الجاھلیة ومن " القرامطة"األولى لتعطیل فریضة الحج بسبب 

منشًدا على باب الكعبة " أبو طاھر القرمطي"قبیل عبادة األصنام، والتي كان حینھا زعیم والقرامطة 
ت اهللا قتًلا ونھًبا وسفًكا ھـ، داعًیا سیوف أتباعھ بأن تحصد حجاج بی٣١٧یوم الثامن من ذي الحجة عام 

أجھزوا على الكفار وعبدة األحجار، ودكوا : "وبإشرافھ على تلك المجزرة، وكان ینادي ویقول ألصحابھ
  ".أركان الكعبة، وأقلعوا الحجر األسود

خلد التاریخ في تلك المجزرة تعلق الحجاج بأستار الكعبة، قبل أن تختطفھم سیوف ": "الدارة"وأتبعت 
 ألف شھیًدا، ودفنوا في مواضعھم بال غسل ٣٠القرمطي، ویزداد عدد قتلى بیت اهللا الحرام إلى الطاغیة 

 أالف حاج، وطمروا بھا في بئر زمزم ودمروه بالكلیة، قبل ٣وال كفن وال صالة، وجمعوا الطغاة جثة 
ث كانت مركز ، حی)القطیف حالًیا" (ھجر"أن یقلعوا الحجر األسود من مكانھ ویحملھ معھم إلى مدینة 

 أعوام، حیث لم یقف أحًدا بعرفة، ولم تؤدى ١٠دعوتھم وعاصمة دولتھم، وتعطل الحج آنذاك كما یقال 
  ".المناسك، وذلك ألول مرة، منذ أن فرضت الشعیرة

، وأبطل الحج "مذبحة صعید عرفة"ھـ، والتي تعرف بـ٢٥١الحادثة األخرى كانت سنة : "وأردفت
". یل بن یوسف العلوي ومن معھ؛ جموع الحجاج فقتلوا منھم أعداًدا كبیرةحینھا، بعد أن ھاجم إسماع

في مكة المكرمة، وبسببھ " داء الماشري"ھـ، ویقال بأنھا بسبب انتشار ما یسمى بـ٣٥٧كما توقف سنة 
  ".مات الحجاج، وماتت جمالھم في الطریق من العطش، ولم یصل منھم إلى مكة سوى القلیل

ھـ بسبب شدة الغالء، كما لم یحج أحدًا من أھل المشرق وال ٣٩٠ا تعطل في سنة كم: "وأردفت، بقولھا
ھـ، لم یحج أحًدا، بسبب ما حل بالمسلمین ٤٩٢في سنة ": الدارة"ھـ، وقالت ٤١٩من أھل مصر في سنة 

من ارتباك وفقدان لألمن في أنحاء دولتھم الكبیرة بسبب النزاع المستشري بینھم، وقبل سقوط القدس في 
ھـ، بسبب انشغالھم بحرب ٥٦٣لم یحج المصریون سنة : "كما أضافت. ید الصلیبیین بخمس سنوات فقط

. ھـ ولمدة أربع سنوات٦٥٤أسد الدین، وبعد ذلك لم یحج أحًدا من سائر األقطار ما عدا الحجاز من سنة 
كما عاد . "ھـ توقفت رحالت الحج في أثناء الحملة الفرنسیة لعدم أمان الطریق١٢١٣وأما سنة 

  .سنوات إثر موت الخلیفة المستنصر١٠ھـ بعد توقفھم ٦٥٠البغدادیون للحج سنة 
ھـ وباء قادم من الھند وقتل ثالث أرباع الحجاج، ١٢٤٦انتشر سنة : "وأشارت نقًلا عن علماء التاریخ

م، وشھدت تلك الفترة موت ألًفا من ١٨٩٢م تفشت األوبئة بالحج واستمرت حتى ١٨٣٧وفي سنة 
 ضرب المدینة المنورة وباء، كما ١٨٧١لحجاج یومًیا نظًرا لتفشي وباء شدید الخطورة، بل في سنة ا

شھدت تفشي وباء یعرف بالكولیرا الذي انتشر في موسم الحج، وتزایدت الوفیات في عرفات، وبلغت 
  .ذروتھا في منى
حام وكثرة الزوار من حول األوبئة في تاریخ الحرم المكي كانت كثیرة لشدة االزد: "وختمت بقولھا

العالم، ولم تتوفر في العصور القدیمة قبل العھد السعودي خدمات مراقبة ومتابعة أمراض الحجاج، ولم 
تفرض السلطات حجًرا صحًیا على من یشتبھ أنھم یحملون أمراًضا معدیة، ولم تتوفر أي خدمات 

، ) ذاكرة الوطن (  دائرة الملك عبدالعزیز :راجع". للتعقیم، فحصدت األوبئة أعداًدا كبیرًة من الحجاج
-٢٥٧/https://www.darah.org.sa/index.php/st-and-rep/darah-events: رابط 
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  :الحكم الفقھي لتعلیق العمرة والزیارة : الفرع الثاني 

بعض جھات اإلفتاء والمؤسسات الفقھیة مشروعیة منع السلطات السعودیة  لقد ذكرت
ة من السفر، وإیقاف أداء الشعیرة وزیارة المسجد الراغبین في أداء العمرة بمكة المكرم

 النبوي بالمدینة المنورة

وعلى رأس تلك الجھات مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي بجدة، وھیئة كبار العلماء بالمملكة، 
م ،  ٢٠٢٠مارس ٤ھـ ، الموافق ١٤٤١رجب ٩فیما نقلتھ عنھا وكالة واس لألنباء في 

  ).١( من العلماء والفقھاء في العالم اإلسالميوكذلك دار اإلفتاء المصریة وعدد

  :وأدلة الجواز على ھذا كثیرة من الكتاب والسنة والمعقول: أقول 

َوالَِّذیَن ُیْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمناِت ِبَغْیِر َما :( قولھ تعالى :  قولھ تعالى :فمن الكتاب 
، فاآلیة تدل بعمومھا على حرمة إیذاء )٢()ْثمًا ُمِبینًااْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَمُلوا ُبْھتانًا َوِإ

أي والذین : (المؤمنین والمؤمنات بأي وجھ من وجوه اإلیذاء ، یقول الزحیلي في تفسیره 
   )٣ (....)یؤذون أھل اإلیمان من الرجال والنساء بوجھ من وجوه األذى من قول أو فعل

  :ومن السنة 

دخل رسول اهللا : ج  بإسناده عن سالٍم، عن أبیھ أنھ قالما رواه البخاري في كتاب الح) ١
صلى اهللا علیھ وسلم البیت ھو وأسامة بن زیٍد، وبالٌل، وعثمان بن طلحة فأغلقوا علیھم، 

ھل صلى فیھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ : فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقیت بالًلا فسألتھ
  )٤(»الَیَماِنَیْیِنَنَعْم َبْیَن الَعُموَدْیِن «: وسلم؟ قال

 على جواز الغلق للضرورة والحاجة ، وذلك - رحمھ اهللا تعالى -فقد استدل ابن عثیمین   
قولھ رحمھ اهللا بابا إغالق البیت ویصلي في أي :  " في تعلیقھ على الحدیث، حیث قال 

بة أن یبین أن إغالق المساجد والكع: نواحي البیت شاء أراد المؤلف رحمھ اهللا تعالى 

                                                           

إلسالمي الدولي بشأن تعلیق الدخول إلى األراضي السعودیة ألغراض بیان مجمع الفقھ ا :  انظر)١(
   http://www.iifa ، رابط المجمع  ٢٠٢٠ فبرایر٢٩العمرة وزیارة المسجد النبوي الشریف موقتًا في

    ٢٠٤٢٩١٤/https://www.spa.gov.sa:   وكالة واس رابط 
  : رابط ١٤/٤/٢٠٢٠في ) ١٠٠٠٠٥( دار اإلفتاء المصریة ، الفتوى رقم 

  https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa    
 ٥٨:األحزاب ) ٢(
/ ٢٢د وھبة بن مصطفى الزحیلي : التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنھج ،المؤلف ) ٣(

 . ه١٤١٨الثانیة ، :  دمشق الطبعة –دار الفكر المعاصر : الناشر١٠١
 باب إغالق البیت ویصلي في أي نواحي البیت شاء ،ح ك الحج ، /١٤٩ ، ٢/١٤٨صحیح البخاري )٤(

١٥٩٨  
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وما أشبھ ذلك للحاجة ال بأس بھ ، وال یقال إن ھذا منع من مساجد اهللا أن یذكر فیھا 
  ")١( .اسمھ ؛ ألن ھذا لمصلحة أو لحاجة أو لضرورة آحیانًا فال حرج 

األحادیث التي تدل  على منع كل ما فیھ إیذاء المسلمین ، أو التسبب في إلحاق ) ٢
لشریعة من كل شعیرة فیھا جمع من الناس  ، الضرر بھم ،  مما یتنافى مع مقاصد ا

أن النبي صلى : ، فعن نافع ، عن ابن عمر رضي اهللا عنھماونحوھما كالعمرة والزیارة
 َفَال َیْقَرَبنَّ - َیْعِني الثُّوَم -َمْن َأَكَل ِمْن َھِذِه الشََّجَرِة «: اهللا علیھ وسلم قال في غزوة خیبر

   )٢(»  َمْسِجَدَنا

دلیل أن كل ما یتأذى بھ كالمجذوم وشبھھ : فیھ (– رحمھ اهللا تعالى –ال یقول ابن بط
   )٣ (. )وھذا الحدیث أصل فى نفى كل ما یتأذى بھ..... یبعد عن المسجد وحلق الذكر 

وإذا كان آكل الثوم یؤمر باجتناب المسجد وكان في : (ویقول ابن عبد البر في االستذكار 
سلم ربما أخرج إلى البقیع فما ظنك بالجذام وھو عند عھد رسول اهللا صلى اهللا علیھ و

   )٤ ()بعض الناس یعدي وعند جمیعھم یؤذي 

 – والشك في أن تجمع المعتمرین والزوار في ھذا الظرف فیھ أذى ال یعلم مداه إال اهللا 
 لما فیھ من مظنة انتقال العدوى لھذا المرض من شخص ربما ال تظھر علیھ  -عز وجل

  . أعراض المرض 

َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، َقَضى َأْن َلا َضَرَر َوَلا «عن عبادة بن الصامت، )  ٣
   )٥(» ِضَراَر

  :ومما یدل على ھذا من المعقول 

   .)١(العمل بقاعدة  إذا تعارضت مفسدتان روعیت أعظمھما بارتكاب أخفھما: الدلیل األول 

                                                           

 ٣٠٧ /٥شرح صحیح البخاري البن عثیمین  كتاب الحج جزء ) ١(
متفق علیھ واللفظ للبخاري ، وفي الباب أیضًا عن جابر وأنس بن مالك رضي اهللا عنھما ، صحیح )٢(

  وما یلیھا ح ٣٩٣/ ١ ، صحیح مسلم )  ٨٥٦ – ٨٥٥ - ٨٥٤ -٨٥٣(  ح ١٧٢ ، ١/١٧٠البخاري 
 ). ٥٦٦ حتى ٥٦١(
  .٤٦٦ /٢شرح صحیح البخاري  البن بطال ) ٣(
أبو عمر یوسف : التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید ،المؤلف:   وانظر لھ أیضًا ٤/٤٠٧) ٤(

بن مصطفى : تحقیق) ھـ٤٦٣: المتوفى(بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 
وزارة عموم األوقاف والشؤون :  ،الناشر٤٢٣ ،٦/٤٢٢محمد عبد الكبیر البكري ، أحمد العلوي 

 . ه١٣٨٧:  المغرب عام النشر–اإلسالمیة 
، مسند اإلمام أحمد ٤/١٠٧٨الموطأ:  رواه مالك وأحمد وابن ماجة في سننھ ، وصححھ األلباني ) ٥(
یة المرام في تخریج أحادیث الحالل والحرام ،  ، غا٢٣٤٠ ح ٢/٧٨٤:، سنن ابن ماجة ٥/٥٥/٢٠٥٨

 –المكتب اإلسالمي :  ، الناشر٦٨ح ١/٦٠) ھـ١٤٢٠: المتوفى(محمد ناصر الدین األلباني : المؤلف
  ١٤٠٥ - الثالثة : بیروت ، الطبعة
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فتراعى، ویرتكب األخف  . اتالف األنفس: إلغالق، المفسدة الثانیةا:  فالمفسدة األولى
  .وھو اإلغالق 

  فیما رواه - صلى اهللا علیھ وسلم –والدلیل على أن إتالف النفس أعظم من الكعبة  قولھ 
َما «رأیت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یطوف بالكعبة، ویقول : عبد اهللا بن عمر، قال

َب ِریَحِك، َما َأْعَظَمِك َوَأْعَظَم ُحْرَمَتِك، َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمٍَّد ِبَیِدِه، َلُحْرَمُة َأْطَیَبِك َوَأْطَی
    )٢ (»اْلُمْؤِمِن َأْعَظُم ِعْنَد اللَِّھ ُحْرَمًة ِمْنِك، َماِلِھ، َوَدِمِھ، َوَأْن َنُظنَّ ِبِھ ِإلَّا َخْیًرا

سبق أن ذكرت أن دائرة الملك عبد  حیث  :سبق حدوث ذلك تاریخًیا: الدلیل الثاني
قد ذكرت أن الحج تعطل ) ذاكرة الوطن (أو ما یعرف بـ – رحمھ اهللا تعالى -العزیز

انتشار األوبئة واألمراض ، أو االضطرابات األمنیة : مرة؛ ألسباب مختلفة منھا ٤٠
  .)٣(والسیاسیة

: -رحمھ اهللا تعالى  - ھـ فیقول٨٢٧  قد حدث في سنة   وقد ذكر ابن حجر شیئًا من ذلك
وفي أوائل ھذه السنة وقع بمكة وباء عظیم بحیث مات في كل یوم أربعون نفسًا، (

وحصر من مات في ربیع األول ألفًا وسبعمائة، ویقال إن إمام المقام لم یصل معھ في تلك 
  ))٤ (.األیام إال إثنین وبقیة األئمة بطلوا لعدم من یصلي معھم

                                                                                                                                                          

  . ١/٧٦  ، األشباه والنظائر البن نجیم ١/٨٧األشباه والنظائر للسیوطي ) ١(
 
 ، شعب اإلیمان ٣٩٣٣ ح ٢/١٢٩٧سنن ابن ماجة :بیھقي في شعب اإلیمان رواه ابن ماجة وال) ٢(

  .      ٦٢٨٠ – ٣٧٢٥ ح ٥/٤٦٥: المؤلف
ھذا؛ وقد كنت ضعفت حدیث ابن ماجھ : على أن األلباني كان قد ضعف الحدیث ثم صححھ ، حیث قال 

سناده فیھ، وتبینت ، فلما وقفت على إ"شعب اإلیمان"ھذا في بعض تخریجاتي وتعلیقاتي قبل أن یطبع 
، ) ربنا ال تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا: (حسنھ؛ بادرت إلى تخریجھ ھنا تبرئة للذمة، ونصحًا لألمة داعیًا

". صحیحیھما "إلى " ضعیف سنن ابن ماجھ "و" ضعیف الجامع الصغیر"وبناء علیھ؛ ینقل الحدیث من 
 ٧/١٢٥٠باني سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا وفوائدھا لألل*
: ، رابط ) ذاكرة الوطن (دائرة الملك عبدالعزیز :  راجع) ٣(

https://www.darah.org.sa/index.php/st-and-rep/darah-events/٤٠-٢٥٧  - 
  ٧youm.www://https.story/com/٢٠٢٠/٣/٦/الیوم السابع ، رابط 

  }٣٢٦ /٣إنباء الغمر بأبناء العمر البن حجر : بكتا) ٤(
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راب  اطا  

ر اد دادط ، و ل ادا ن   رازاتت واراطودة ،و

  

  : وفیھ فرعان

  . األول في ركن الحج، وقرار القصر

  مرة في العمر على من – عز وجل –الحج ركن من أركان اإلسالم الخمس، أوجبھ اهللا 
   )١(استوفى شروطھ

   )٢ ()ع إلیھ سبیًال وهللا على الناس حج البیت من استطا:( قال تعالى 

یعنى أنھ حق واجب هللا في رقاب الناس ال ینفكون عن أدائھ : (یقول الزمخشري 
   )٣(. )والخروج من عھدتھ

 –   فیما رواه عنھ سیدنا عبداهللا بن عمر – صلى اهللا علیھ وسلم –وقال رسول اهللا 
 وأن محمًدا رسول شھادة أن ال إلھ إال اهللا: بني اإلسالم على خمٍس: (-رضي اهللا عنھما 

   )٤ (" )اهللا، وإقام الصالة، وإیتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان 

ونظرًا لتفشي وباء كورون المستجد ، وعدم التوصل لعالج لھ حتى اآلن ، ونظرًا النتقال 
المرض بین التجمعات البشریة ، وحرصًا على سالمة ضیوف الرحمن ، فقد قررت 

قصر حج ھذا العام على حجاج الداخل فقط بأعداد محددة   : المملكة  العربیة السعودیة
  .واشتراطات معینة 

 یونیو ٢٢ ھـ الموافق ١٤٤١ذو القعدة .  ١فقد ذكرت وكالة األنباء الرسمیة السعودیة في 
  :أنھ صدر عن وزارة الحج والعمرة الیوم البیان التالي :  م ٢٠٢٠

في أكثر ) ١٩-كوفید(رونا المستجد نظًرا لما یشھده العالم من تفشي لفایروس كو
دولة حول العالم، بلغ عدد الوفیات المتأثرة بھ قرابة النصف ملیون حالة وفاة، ) ١٨٠(من 

  . مالیین إصابة حول العالم٧وأكثر من 

                                                           

 ، ١١٩/ ، األم ١/٧٢ ،الرسالة البن أبي زید القیرواني ١٤٠ ،١/١٣٩االختیار لتعلیل المختار )١(
 ١/٤٦٣الكافي في فقھ اإلمام أحمد 

  ٩٧جزء من اآلیة :  آل عمران) ٢(
  ١/٣٩٠الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل: تفسیر الزمخشري ) ٣(
   ) ١٦ (١/٤٥صحیح مسلم  ) ٨(ح ١/١١صحیح البخاري : متفق علیھ واللفظ للبخاري )٤(
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وبناًء على ما أوضحتھ وزارة الصحة بالمملكة العربیة السعودیة؛ حیال استمرار مخاطر 
اح والعالج للمصابین بعدوى الفایروس حول العالم وللحفاظ ھذه الجائحة وعدم توفر اللق

على األمن الصحي العالمي، خاصًة مع ارتفاع معدل اإلصابات في معظم الدول وفق 
التقاریر الصادرة من الھیئات ومراكز األبحاث الصحیة العالمیة، ولخطورة تفشي العدوى 

  .اعد اآلمن بین أفرادھاواإلصابة في التجمعات البشریة التي یصعب توفیر التب
لذلك؛ فإن المملكة العربیة السعودیة، وانطالًقا من حرصھا الدائم على تمكین ضیوف بیت 
اهللا الحرام وزوار مسجد المصطفى صلى هللا علیھ وسلم من أداء مناسك الحج والعمرة في 
أمن وصحة وسالمة، حرصت منذ بدء ظھور اإلصابات بفایروس كورونا، وانتقال 

ى إلى بعض الدول؛ على اتخاذ اإلجراءات االحترازیة لحمایة ضیوف الرحمن، العدو
بتعلیق قدوم المعتمرین والعنایة بالمعتمرین المتواجدین في األراضي المقدسة، حیث القى 
ھذا القرار مباركًة إسالمیًة ودولیة لما كان لھ من إسھام كبیر في مواجھة الجائحة عالمًیا، 

  .والمنظمات الصحیة الدولیة في محاصرة انتشار الفیروسودعًما لجھود الدول 
وفي ظل استمرار ھذه الجائحة، وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشریة، 
والتنقالت بین دول العالم، وازدیاد معدالت اإلصابات عالمًیا، فقد تقرر إقامة حج ھذا 

 مناسك الحج لمختلف الجنسیات من ھـ بأعداد محدودة جًدا للراغبین في أداء١٤٤١العام 
الموجودین داخل المملكة، وذلك حرًصا على إقامة الشعیرة بشكل آمن صحًیا وبما یحقق 
متطلبات الوقایة والتباعد االجتماعي الالزم لضمان سالمة اإلنسان وحمایتھ من مھددات 

  . بإذن اهللاھذه الجائحة، وتحقیًقا لمقاصد الشریعة اإلسالمیة في حفظ النفس البشریة
إن حكومة خادم الحرمین الشریفین، وھي تتشرف بخدمة مالیین الحجاج والمعتمرین في 
كل عام، لتؤكد أن ھذا القرار یأتي من حرصھا الدائم على أمن قاصدي الحرمین 

  .الشریفین وسالمتھم حتى عودتھم إلى بلدانھم
حة، وأن یحفظ اإلنسانیة من  أن یحمي دول العالم أجمع من ھذه الجائ-عز وجل-نسأل اهللا 

  . )١(كل مكروه، إنھ على كل شيء قدیر
أن المعاییر الصحیة :وقد أوضحت وزارة الحج والعمرة  في المملكة العربیة السعودیة 

 ھـ، إذ صدرت الموافقة ١٤٤١ستكون ھي المحدد الرئیس الختیار حجاج موسم حج عام 
من % ٧٠لمقیمین داخل المملكة ھي الكریمة على أن تكون نسبة غیر السعودیین من ا

فقط من الحجاج، على أن  % ٣٠إجمالي حجاج ھذا العام، وتكون نسبة السعودیین 
یقتصر حج المواطنین السعودیین على الممارسین الصحیین ورجال األمن المتعافین من 

  ).١٩كوفید (فیروس كورونا المستجد 

عاییر  من الفیروس، ممن تتوفر فیھم الموسیتم اختیارھم من خالل قاعدة بیانات المتعافین
  .الجائحة رائح المجتمع في كل مراحل مواجھةوذلك تقدیًرا لدورھم في رعایة شالصحیة،

                                                           

)٢١٠٠٩٤٤) ١/sa.gov.spa.www   
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وأشارت الوزارة إلى أن غیر السعودیین من المقیمین داخل المملكة ستكون األولویة من 
) PCR(بري بینھم لمن ال یعانون من أي أمراض مزمنة، ولمن لدیھم شھادة فحص مخ

تثبت خلوھم من فیروس كورونا، ومن لم یسبق لھم أداء الفریضة من قبل، ممن أعمارھم 
 سنة، مع تعھدھم بااللتزام بمدة الحجر التي تقررھا وزارة الصحة ٥٠ إلى ٢٠ما بین 

   )١ (:وزارة الحج والعمرة السعودیة. قبل وبعد أداء الشعیرة

  : الحكم الفقھي : الفرع الثاني 
خالد / للباحث ) أثر األمراض المعدیة في أداء فریضة الحج ( لخص بحث بعنوان في م

 وھذا المرض ال یعیقھ من السفر -بن عید الجریسي  قسم حاالت المریض مرضًا معدیًا
  : إلى ثالث حاالت -للحج  

مریض مرضا معدیًا محدود االنتشار، كاإلیدز والسیالن، فھذا غیر مانع : الحالة األولى
  .الحج، وعلیھ الحج طالما توفرت شروط وجوبھ ؛ وذلك لعدم وجود المانع من 

مریض مرضاً  معدیًا، و یمكن لحاملھ االحتراز في نقلھ إلى غیره، وذلك : الحالة الثانیة
  .بأخذ االحتیاطات الالزمة في ذلك ، حیث یلزمھ الحج؛ لدخولھ في عموم األدلة 

، ال یوجد لھ دواء ناجع، وینتقل بالتنفس، وال یمكن مریض مرضاً  معدیًا: الحالة الثالثة 
   .)٢(االحتراز من انتقالھ للغیر ، فھذا ال یجوز حجھ

  
ھذا وقد ترجح لدى الباحث جواز منع األصحاء من أھل بلد انتشر فیھا الوباء من القدوم  

  .)٣(إلى الحج

لك��ة العربی��ة  ھ��ذا وق��د أی��دت ھیئ��ات دینی��ة مختلف��ة ھ��ذا الق��رار الم��دروس بعنای��ة للمم        
  :السعودیة 

، في یوم الثالثاء )یونا (، المعروفة اختصارًا بـ : فقد ذكرت دور وھیئات اإلفتاء فى العالم
أن  قرار : م ٢٠٢-٦- ٢٣ بتوقیت مكة المكرمة الموافق ٠١:٣٧ - ١٤٤١ ذو القعدة ٠٢

  .السعودیة بشأن الحج یعكس حرصھا على سالمة وحمایة ضیوف الرحمن 

مانة العامة لدور وھیئات اإلفتاء فى العالم التي تتخذ من العاصمة المصریة وقد أكدت األ
 ھجریا بأعداد ١٤٤١القاھرة مقرًا لھا، أن قرار  السعودیة بإقامة فریضة الحج ھذا العام 

محدودة من المقیمین بداخلھا، یعكس حرص المملكة الدائم بقیادة خادم الحرمین الشریفین 
عزیز، على الحفاظ على سالمة وحمایة ضیوف الرحمن وحفظ الملك سلمان بن عبدال

  .نفوسھم باعتباره أحد أھم مقاصد الشریعة اإلسالمیة الغراء

                                                           

  .١٢٤٨/https://www.haj.gov.sa/ar/News/Details: وزارة الحج والعمرة ، رابط ) ١(
خالد بن عید / للباحث ) األمراض المعدیة في أداء فریضة الحج أثر : ملخص بحث  بعنوان ) ٢(

 . ،جامعة أم القري٢٨الجریسي ، ص
  ٣١المرجع السابق صـ) ٣(
 



 - ٣١١٤ -

وشدد األمین العام لدور وھیئات اإلفتاء فى العالم، الدكتور إبراھیم نجم في بیان اللیلة 
، على )نسخة منھتلقى اتحاد وكاالت أنباء دول منظمة التعاون اإلسالمي یونا (الماضیة 

أن قرار المملكة بقیادة خادم الحرمین الشریفین جاء استمراًرا لدورھا فى حمایة ضیوف 
الرحمن؛ ألنھا ال تدخر جھدا في خدمة ضیوف الرحمن وأن اتخاذھا لھذا القرار جاء 

  باعتباره ضرورة ملحة في ظل ما یعانیھ عالمنا الیوم من انتشار جائحة كورونا

 العامة، أن قرار المملكة یتسق تماما مع أحكام ومقاصد الشریعة وأوضحت األمانة
اإلسالمیة بحفظ النفس، ویعكس حرصھا الشدید على تحقیق ھذا المقصد الشرعى مھما 

  .)١(كانت التبعات، وھو ما عھدناه دائما من المملكة بقیادة خادم الحرمین الشریفین

في حكم ( متقدمة في الفرع السابق واألدلة على جواز ذلك ھي نفس األدلة ال: أقول 
  ) تعلیق العمرة والزیارة 

یضاف إلى ذلك أن من شروط وجوب الحج االستطاعة المالیة والبدنیة ،ویعني یالبدنیة 
أال یكون مریضًا مرضا یمنعھ من الذھاب ، فعند الحنفیة والمالكیة الصحة شرط لوجوب 

لى أن الصحة لیست  شرطًا لوجوب الحج ، أداء الحج ، بینما ذ ھب الشافعیة والحنابلة  إ
 كان مریضًا  مرضًا ال یرجى برؤه الحج بالنفس ، فمن وإنما ھي شرط للزوم أداء

وتوافرت باقي شروط الوجوب فیجب علیھ أن ینیب من یحج عن أو یوصي بذلك ، 
  . )٢(بینما الیجب علیھ ذلك عند أصحاب القول األول

  .لغاء الحج  بسبب المرض العام وھناك  قول  ذھب إلى عدم جواز إ

الھ�دي النب�وي ف��ي التعام�ل م��ع    ( فف�ي موق�ع إعج��از الق�رآن وال�سنة ـ وف��ي مق�ال بعن��وان         
نشر الدكتور عبد الرحیم خی�ر اهللا ال�شریف   ) الطاعون والفرق بینھ وبین الوباء الجماعي   

   )٣(٢٠١٩/دیسمبر

  :سابقة تاریخیة/  محاوالت منع الحج خوفًا من العدوى 

حاول�ت المخ�ابرات الفرن�سیة من�ع الم�سلمین م�ن س�كان         :  أواخ�ر عھ�د الدول�ة العثمانی�ة        في
المستعمرات التابعة لھا من الذھاب إلى الحج بدعوى الخوف من انتشار عدوى الك�ولیرا؛   

  .لمنع الناس من التواصل مع دعاة الجامعة اإلسالمیة  فلم تفلح، ولم تنتشر الكولیرا

  : وقال محمد رشید رضا

                                                           

)٢٩٦٦٠٧) ١=id?aspx.details_news/public/page/org.iinanews://http  
/ ٣ ،روضة الطالبین ١/٣٥١ ،الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني ٢/١٢١البدائع) ٢(

   ١/٤٦٦ ،الكافي ١٢،١٣
)٣(https://quran-m.com   
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 اجتماًعا خصوصًیا للمذاكرة في - أي مجلس الوزراء في مصر -تمع مجلس النظار اج
أمر منع الحج الذي یراه مجلس الصحة البحریة ضرورًیا  ؛ لمنع انتقال الوباء من بالد 
الحجاز إلى مصر، ولما كان المنع من الحج منًعا من ركن دیني أساسي  ، لم یكن للنظار 

بعد االستفتاء من العلماء؛ ولھذا طلب عطوفة رئیس مجلس النظار أن یبرموا فیھ أمًرا إال 
لحضور االجتماع صاحب السماحة قاضي مصر وأصحاب الفضیلة شیخ األزھر ومفتي 
الدیار المصریة والشیخ عبد الرحمن النواوي مفتي الحقانیة والشیخ عبد القادر الرافعي 

لنظار وبعد أن انفضوا من المجلس رئیس المجلس العلمي سابًقا، فحضروا وتذاكروا مع ا
: اجتمعوا، وأجمعوا على كتابة ھذه الفتوى وإرسالھا إلى مجلس النظار وھي بحروفھا

لم یذكر أحد من األئمة من شرائط وجوب أداء الحج عدم وجود المرض .. الحمد هللا وحده
  .مستطیعالعام في البالد الحجازیة؛ فوجود شيء منھا فیھا ال یمنع وجوب أدائھ على ال

وعل��ى ذل��ك ال یج��وز المن��ع لم��ن أراد الخ��روج للح��ج م��ع وج��ود ھ��ذا الم��رض مت��ى ك��ان     
  .مستطیًعا

وأما النھي عن اإلقدام على األرض الموبوءة الواردة في الحدیث، فمحمول على ما إذا لم   
 ذي القع�دة  ٢حرر ف�ي  . یعارضھ أقوى؛ كأداء الفریضة، كما یستفاد ذلك من كالم علمائنا        

  .ھذا واهللا أعلم،، والحمد هللا رب العالمین.  ھـ١٣١٦سنة 

بأن المعطیات اآلن  في ظل التقدم العلمي والتقني الھائل في المجال ال�صحي     :یرد علیھم   
وغی��ره  ق��د تغی��رت  وتق��دمت ع��ن ذي قب��ل، فعل��ى ك��ال الق��ولین الخط��ر ق��ائم حت��ى عل��ى       

 من سرعة انتق�ال ع�دوى    الصحیح ، وھو ما أثبتتھ  الجھات الصحیة المعنیة ؛ لما قد ثبت       
  ھذا المرض من خالل المخالطة  بین الناس

یؤكد األطباء :(  فقد جاء في توصیات مجمع الفقھ االسالمي الدولي بھذا الصدد
والمختصون أن التجمعات تؤدى إلى اإلصابة بفیروس كورونا ولذلك ال بد من األخذ 

یا أیھا الذین : (ھا، قال تعالىباألسباب، واالبتعاد عن التجمعات بجمیع أشكالھا وصور
، ویشمل ذلك جواز إغالق المساجد لصالة الجمعة والجماعة وصالة ) آمنوا خذوا حذركم

التراویح، وصالة العید، وتعلیق أداء المسلمین للحج والعمرة، وتعلیق األعمال، وإیقاف 
بمبدأ التعلیم وسائل النقل المختلفة، ومنع التجوال، وإغالق المدارس والجامعات واألخذ 

   )١ (.)عن بعد وأماكن التجمع األخرى، وغیرھا من صور اإلغالق

                                                           

)١ (ar=lan&١٣٩٨٥=efr_t&٢٣٣٤٣=id_t?/topic/org.oci-oic.www://https 
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  اطب اس

  رازي ن روس ورو ادق  ة ا و ا  راء ا

  : من خالل فرعین- إن شاء اهللا تعالى –و ھو ما سأوضحھ

  .في بیان فضلھما ، وطرٍف من أحكامھما: الفرع األول 

   ً إن لصالة الجماعة فضل عظیم ، : فضل صالة الجماعة وحكمھا التكلیفي : أوال
 في – رحمھ اهللا تعالى –ما أخرجھ اإلمام البخاري : واألدلة على ذلك ظاھرة  ، منھا 

أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : صحیحھ عن مالٌك، عن نافٍع، عن عبد اهللا بن عمر
، وفي روایة  عن أبي »  َتْفُضُل َصَالَة الَفذِّ ِبَسْبٍع َوِعْشِریَن َدَرَجًةَصَالُة الَجَماَعِة«: قال

َصَالُة الَجَماَعِة َتْفُضُل َصَالَة « : سعیٍد الخدري، أنھ سمع النبي صلى اهللا علیھ وسلم یقول
بسبع وعشرین درجة، : قولھ: ( ،یقول ابن بطال )١ (» الَفذِّ ِبَخْمٍس َوِعْشِریَن َدَرَجًة

وخمس وعشرین ضعًفا، وخمس وعشرین جزًءا، یدل على تضعیف ثواب المصلى فى 
 واألدلة )٢ ()جماعة على ثواب المصلى وحده بھذه األجزاء وھذه األوصاف المذكورة 

  .في فضلھا كثیرة 

  :على أن الفقھاء قد اختلفوا في حكمھا التكلیفي على أربعة أقوال 

 رحمھ اهللا تعالى –ھو قول نسب لإلمام الشافعي  یرى أنھا فرض عین ، و:القول األول 
  )٤ (– رحمھما اهللا تعالى – ، وبھ قال ابن المنذر وابن خزیمة -

 یرى أنھا فرض كفایة ، وھو قول الشافعي في المنصوص عنھ، وھو :القول الثاني 
األصح، كما قال النووي، وبھ قال أكثر األصحاب  من الشافعیة، وھو قول الطحاوي 

  )٣( – رحم اهللا الجمیع ورضي عنھم – وابن اسحاق وابن عباسالحنفي

 وبھ – عدا الكرخي – یرى أنھا واجبة ، وھو قول عامة مشایخ الحنفیة :القول الثالث 
 رحم اهللا -قال اإلمام أحمد وابن مسعود وأبو موسى وعطاء واألوزاعي وأبو ثور  

  )٤(- الجمیع 

 قال الكرخي  من الحنفیة ، وھو قول المالكیة،   یرى أنھ سنة مؤكدة، وبھ:القول الرابع
  .)٥(وبعض األصحاب من الشافعیة

                                                           

  ٦٥٠ ح١/٤٥٠صحیح مسلم :  ، وانظر في الروایة األولى أیضًا ٦٤٦ ، ٦٤٥ ح ١/١٣١)١(
 ٣٣٩/ ١روضة الطالبین ) ٤ . (٢/٢٧٢شرح صحیح البخاري  ) ٢(
  ١/٣٣٩ ، روضة الطالبین ٢/٢٦١ ، البیان ٢/٣٢٤البنایة ) ٣(
  ٢/١٣٠ ، المغني ١/١٥٥البدائع ) ٤(
 ١/٣٣٩ ،روضة الطالبین ٤٨، القوانین الفقھیة البن جزي  ١/١٥٥البدائع) ٥(
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  .ھذا واألدلة مبسوطة في مظانھا من كتب الفروع 

 سواٌء كان الطلب على سبیل فرض العین ، أو - على أن  من یطالب بصالة الجماعة 
ادرون علیھا دون ھم الرجال األحرار العقالء الق:  -الكفایة، أو الوجوب، أو السنیة 

حرٍج، فال تجب على النساء والعبید والصبیان وذوي األعذار، ومع ذلك تصح منھم 
صالة الجماعة، وتنعقد بھم، وقد استحب الشافعیة، والحنابلة جماعة النساء، لكن الحنابلة 
كرھوا للحسناء حضور الجماعة مع الرجال، خشیة االفتتان بھا، ویباح لغیرھا حضور 

  )١( .الجماعة

  :صالة الجمعة ، فضلھا ، وحكمھا ، ووقتھا: ثانیًا

 إن یوم الجمعة  من أفضل أیام العام ؛ھذا الیوم الذي أمرت األمم بتعظیمھ فعدلوا عنھ 
 عز –؛  لذا یحسدنا الیھود علیھ ، فقد ھدانا اهللا )٢(إلى السبت واألحد ، ووفقنا اهللا إلیھ

مام أحمد في مسنده ، و ذكره األلباني في   إلیھ ، وضلوا عنھ،  فقد  أخرج اإل-وجل 
َبْیَنا َأَنا ِعْنَد النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، ِإْذ اْسَتْأَذَن : السلسلة الصحیحة عن عائشة، قالت

" َوَعَلْیَك : " ْیِھ َوَسلََّمالسَّاُم َعَلْیَك، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَل: َرُجٌل ِمَن اْلَیُھوِد، َفَأِذَن َلُھ، َفَقاَل
ُثمَّ َدَخَل الثَّاِنَیَة، َفَقاَل ِمْثَل َذِلَك، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ : َفَھَمْمُت َأْن َأَتَكلََّم، َقاَلْت: َقاَلْت
َبِل السَّاُم َعَلْیُكْم : َفُقْلُت: َك، َقاَلْتالسَّاُم َعَلْی: ُثمَّ َدَخَل الثَّاِلَثَة، َفَقاَل: َقاَلْت" َوَعَلْیَك : " َوَسلََّم

َوَغَضُب اِهللا ِإْخَواَن اْلِقَرَدِة َواْلَخَناِزیِر، َأُتَحیُّوَن َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم ِبَما َلْم ُیَحیِِّھ 
ِحبُّ اْلُفْحَش َوَلا التََّفحَُّش، َقاُلوا َقْوًلا، َمْھ، ِإنَّ اَهللا َلا ُی: " َفَنَظَر ِإَليَّ، َفَقاَل: ِبِھ اُهللا؟ َقاَلْت

َفَرَدْدَناُه َعَلْیِھْم، َفَلْم َیُضرََّنا َشْيٌء، َوَلِزَمُھْم ِإَلى َیْوِم اْلِقَیاَمِة، ِإنَُّھْم َلا َیْحُسُدوَنا َعَلى َشْيٍء َكَما 
ا َوَضلُّوا َعْنَھا، َوَعَلى اْلِقْبَلِة الَِّتي َھَداَنا اُهللا َلَھا َیْحُسُدوَنا َعَلى َیْوِم اْلُجُمَعِة الَِّتي َھَداَنا اُهللا َلَھ

   )٣("  آِمیَن : َوَضلُّوا َعْنَھا، َوَعَلى َقْوِلَنا َخْلَف اْلِإَماِم

 ، فقد أخرج مسلم في صحیحھ عن عبد الرحمن األعرج، وھو خیر طلعت علیھ الشمس 
خیر یوٍم طلعت علیھ «: اهللا علیھ وسلمقال رسول اهللا صلى : أنھ سمع أبا ھریرة، یقول

   )٤(»الشمس یوم الجمعة، فیھ خلق آدم، وفیھ أدخل الجنة، وفیھ أخرج منھا

لما جمع في یومھا : وقیل.  سمي یوم الجمعة  بذلك ؛ الجتماع الناس لھا:سبب التسمیة  
ض، الجتماعھ فیھ مع حواء في األر: وقیل. ألنھ جمع فیھ خلق آدم: وقیل. من الخیر

  )٥ (.وقیل یوم الرحمة. وكان یسمى في الجاھلیة یوم العروبة أي المبین المعظم

                                                           

 / ١، وشرح منتھى اإلرادات ١/٤٦٥، ومغني المحتاج ٣٢٠ /١، والدسوقي١٥٦ - ١٥٥/ ١البدائع ) ١(
٢٦٠-٢٥٩ 

  ٣٢٧/ ٢الذخیرة )٢(
   ٦٩١ ، ح ٢/٣٠٦:  ، سلسلة األحادیث الصحیحة ٢٥٠٢٩، ح ٤٨١ /٤١: مسند االمام أحمد ) ٣(
  ٨٥٤ ح ٢/٥٨٥) ٤(
  ١/٥٣٦مغني المحتاج ) ٥(
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 الجمعة فرض عین ، وذكر القرافي أن من الفقھاء من :الحكم التكلیفي لصالة الجمعة 
  )١(إنھا فرض على الكفایة ، وھو قول ابن كج من الشافعیة: قال 

 ، ) ٢ ()فاسعوا إلى ذكر اهللا(  فقولھ تعالى   :أما الكتاب :ثبتت فرضیتھا بالكتاب والسنة  
واألمر بالسعي إلى الشيء ال یكون إال لوجوبھ واألمر بترك البیع المباح ألجلھ دلیٌل على 

  )٣ (.وجوبھ أیًضا

َلَیْنَتِھَینَّ َأْقَواٌم َعْن َوْدِعِھُم «: - صلى اهللا علیھ وسلم - قول النبي :وأما السنة فمنھا 
  . )٤(»  ْو َلُیْخَتَمنَّ َعَلى ُقُلوِبِھْم، ُثمَّ َلُیْكَتُبنَّ ِمَن اْلَغاِفِلیَناْلُجُمَعاِت، َأ

 قول اإلمام مالٌك ، والشافعي في األصح عنھ ، والصحیح  من مذھب :وقت الجمعة
 .أن الجمعة فرٌض مستقٌل، فلیست بدًال من الظھر، ولیست ظھًرا مقصوًرا: اإلمام أحمد 

)٥(  

 وقت الجمعة في األصل إنما ھو الظھر، إال أن من تكاملت فیھ فرض :وعند الحنفیة
شرائط الجمعة اآلتي ذكرھا فإنھ مأموٌر بإسقاطھ وإقامة الجمعة في مكانھ على سبیل 
الحتم، أما من لم تتكامل فیھ شرائطھا، فیبقى على أصل الظھر إال أنھ یخاطب بأداء 

ى الجمعة رغم عدم تكامل شروط الجمعة في مكانھا على سبیل الترخیص، أي فإذا أد
وجوبھا علیھ سقط عنھ الظھر بذلك، والقول بأن الجمعة بدل عن الظھر ھو قول مقابل 

   . )٦(األصح عند الشافعیة، وروایة عند الحنابلة

الحكم الفقھي في تعلیق  صالة الجماعة و الجمعة  كإجراء احترازي من : الفرع الثاني 
  .فیروس كورونا المستجد

  :صرین في ذلك اتجاھان للمعا

 یري وجوب االلتزام بتعلیمات ولي األمر في ذلك ، وأنھ یجوز لولي : االتجاه األول
األمر تعلیق الجماعات والجمع؛ للحد من انتشار فیروس كورونا المستجد، فقد اتخذت 
دول عدة إجراءات صارمة لمواجھة فیروس كورونا المستجد ، والحد من انتشاره، ومن 

ه اإلجراءات تعلیق صالة الجماعة والجمع لمدة معینة تفاوتت من دولة ألخري ، بین ھذ
ومن بین ھذه الدول جمھوریة مصر العربیة ، وكذا المملكة العربیة السعودیة، وغیرھما، 

                                                           

  ٢/٢١٨  ، المغني ٢/٣ ، روضة الطالبین ٢/٣٢٩ ، الذخیرة ٢/٢١المبسوط ) ١(
 .٩الجمعة، جزء من اآلیة  )٢(
  ٢/٢١٨، المغني ٢/٢١، المبسوط ١٨/١٠٥الجامع ألحكام القرآن ، للقرطبي )  ٣(
  ٨٦٥ ح٢/٥٩١:صحیح مسلم) ٤(
  ٢/٣٦٤ ،اإلنصاف ٤١٦/ ١ المحتاج ة ، تحف٣٣٠/ ٢الذخیرة )   ٥(
  ٢/٣٦٤ ،اإلنصاف ٤١٦/ ١ ، تحفة المحتاج ٢/٢١المبسوط ) ٦(
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وارتأت دور اإلفتاء ، والمجامع الفقھیة جواز ذلك، وأنھ یتحتم على الرعیة االلتزام بھذه 
  .التعلیمات

 جریدة الیوم السابع المصریة نبأ تعلیق وزارة األوقاف المصریة الجمع فقد أعلنت
   )١(٢٠٢٠مارس ٢١والجماعات ، وذلك في عددھا الیومي، الصادر یوم السبت 

 ، األولوقد أصدرت ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة قرارین في ھذا الصدد 
ه، والذي أعلنتھ وكالة األنباء الرسمیة ١٤٤١ /١٦/٧والصادر في )  ٢٤٦(القرار رقم : 

م ، والقاضي بتحریم حضور الجمع ١٢/٣/٢٠٢٠ھـ ،الموافق ١٧/٧/١٤٤١واس في 
والجماعات للمصابین بالفیروس ، وكذا إباحة التخلف عن شھود الجمع والجماعات لمن 

  .)٢(یخشي علي نفسھ الضرر

 ٢٢ل��ذي أعلنت��ھ واس ف��ي    ھ��ـ ، وا١٤٤١ / ٧ / ٢٢ف��ي  ) ٢٤٧(  قرارھ��ا رق��م  :الث��اني
   م ٢٠٢٠ مارس ١٧ ھـ الموافق ١٤٤١رجب 

حیث اطلعت الھیئة على ما یتعلق بجائحة كورونا، وسرعة انتشارھا وكثرة الوفیات بھا، 
واطلعت على التقاریر الطبیة الموثقة المتعلقة بھذه الجائحة، المشمولة بإیضاح معالي 

لتي أكدت على خطورتھا المتمثلة، في وزیر الصحة،  لدى حضوره في ھذه الجلسة ، ا
سرعة انتقال عدواھا بین الناس، بما یھدد أرواحھم، وما بینھ معالیھ من أنھ ما لم تكن 
ھناك تدابیر احترازیة شاملة دون استثناء فإن الخطورة ستكون متضاعفة، مبینًا أن 

  .التجمعات تعتبر السبب الرئیس في انتقال العدوى

سوغ شرعًا إیقاف صالة الجمعة والجماعة لجمیع الفروض في أنھ ی:وقررت الھیئة 
المساجد واالكتفاء برفع األذان، ویستثنى من ذلك الحرمان الشریفان، وتكون أبواب 
: المساجد مغلقة مؤقتًا، وعندئذ فإن شعیرة األذان ترفع في المساجد، ویقال في األذان

ك ورفعھ إلى رسول اهللا صلى اهللا صلوا في بیوتكم؛ لحدیث بن عباس أنھ قال لمؤذنھ ذل
علیھ وسلم، والحدیث أخرجھ البخاري ومسلم، وتصلى الجمعة ظھرًا أربع ركعات في 

  )٣(البیوت

                                                           

)١(https://www.youm٧.com/story/٢٠٢٠/٣/٢١  
 sa.gov.spa.www/٢٠٤٧٠٢٨:  وكالة األنباء السعودیة واس ، رابط) ٢(
  لسعودیة واسوكالة األنباء ا) ٣(

قرار مجمع الفقھ اإلسالمي :وانظر في جواز ھذا أیضاً  sa.gov.spa.www/٢٠٤٨٦٦٢: رابط
oic.www/:/https- :التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي ، رابط 

ar=lan&١٣٩٨٥=ref_t&٢٣٣٤٣=id_t?/topic/org.oci والمجلس األوربي لإلفتاء في بیانھ 
  . ٩الختامي للدورة الطارئة الثالثین ص 
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وجوب إقامة الجمع والجماعات، وأنھ ال یجوز  وھو اتجاه فردي یرى:  االتجاه الثاني
لم یسجل ألي تعطیل المساجد، ویمثل ھذا االتجاه بعض الفقھاء من أساتذة الشریعة، و

  .ھیئة أو جھة إفتاء عامة أن قالت بھذا الرأي، فلم یصدر ھذا الرأي عن اجتھاد جماعي

ومن أبرز من قال بھذا، الشیخ محمد سالم الدوو أحد فقھاء موریتانیا، والدكتور جدي عبد 
   .القادر وطاھر بلخیر من الجزائر

حمد سالم الددو ھو أنھ یجب على لكن من أبرز النقاط الرائعة التي انتھى إلیھا الشیخ م
  )١ (.الجمیع االنصیاع إلى القرارات وتنفیذھا، وأنھ ال یجوز مخالفتھا، ولو كانت خاطئة

  األدلة

 حیث استدل على جواز تعلیق الجماعات و الجمع  خشیة :أدلة االتجاه األول : أوًال  
والسنة ، والقواعد انتشار مرض فیروس كورونا المستجد األدلة الكثیرة من الكتاب ، 

  .الفقھیة ، والتخریج على بعض األعذار المبیحة  لترك  الجمع والجماعات 

  :النصوص الشرعیة الدالة على وجوب حفظ النفس ، ومنھا : من الكتاب:أوًال 

 ومما: (، یقول الدكتور وھبة الزحیلي )٢ ()َوال ُتْلُقوا ِبَأْیِدیُكْم ِإَلى التَّْھُلَكِة(قولھ تعالى -١
 )وال تلقوا بأیدیكم إلى التھلكة : یدل على حرمة المجازفة بالنفس في المھالك قولھ تعالى

)٣(  

فیھا : فاآلیة الكریمة)٤ ()َوال َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم ِإنَّ اللََّھ كاَن ِبُكْم َرِحیمًا:( وقولھ سبحانھ -٢
 ضرر بھا، كذا ھو نھي عن تعریض اإلنسان نفسھ للخطر مما فیھ إتالفھا ، أو لحوق أي

منھي عن تعریض غیره للخطر بالقتل ، أولما فیھ ضرر، ألن قتل غیره ھو قتل  لنفسھ ، 
فعلى ھذا یجب على كل إنسان  أن یحمى نفسھ من خطر أي مرض معد ، وكذلك حمایة 
غیره من تعریضھ لذلك بأي شكل من األشكال ، وقد أعلنت الجھات الصحیة أن من أھم 

  .  المرض ھو التقارب االجتماعيأسباب تفشي ھذا

یعني بذلك : (  حول كل ھذه المعاني– رحمھ اهللا تعالى –یقول اإلمام ابن جري الطبري 
، وال یقتل بعضكم بعًضا، وأنتم أھل ملة واحدة، ودعوة "وال تقتلوا أنفسكم: "جل ثناؤه

 القاتل وجعل. فجعل جل ثناؤه أھل اإلسالم كلھم بعضھم من بعض. واحدة، ودین واحد

                                                           

،  موقع إسالم أون الین، ”فیروس كورونا“السیاقات االجتھادیة في فتاوى تعطیل المساجد بسبب ) ١(
  ٣٤٤٢٧/https://islamonline.net: رابط 

 .١٩٥جزء من اآلیة  : البقرة ) ٢(
 ـ ٥/٣٢د وھبة بن مصطفى الزحیلي : التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنھج ،المؤلف ) ٣(
  . ٢٩جزء من اآلیة  : النساء )٤(
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بمنزلة قتلھ نفسھ، إذ كان القاتل والمقتول أھل ید واحدة = في قتلھ إیاه منھم = منھم قتیال 
   )١ (. )وبنحو ما قلنا في ذلك قال أھل التأویل. على من خالف ملتھما

وھاتان اآلیتان تدالن على وجوب تجنب األسباب :( وجاء في قرار ھیئة كبار العلماء 
  )٢ ().نفسالمفضیة إلى ھالك ال

فھذه اآلیة الكریمة تدل على )٣( ﴾َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ُخُذوا ِحْذَرُكْم﴿ : قولھ عز من قائل -٣
یؤكد : (، وفي مجمع الفقھ اإلسالمي )٤(وجوب التیقظ والتحرز من كل ما ھو مخوف

د من األطباء والمختصون أن التجمعات تؤدى إلى اإلصابة بفیروس كورونا ولذلك ال ب
َیا َأیَُّھا : (األخذ باألسباب، واالبتعاد عن التجمعات بجمیع أشكالھا وصورھا، قال تعالى

، ویشمل ذلك جواز إغالق المساجد لصالة الجمعة )٥ ()الَِّذیَن آَمُنوا ُخُذوا ِحْذَرُكْم
والجماعة وصالة التراویح، وصالة العید، وتعلیق أداء المسلمین للحج والعمرة، وتعلیق 

عمال، وإیقاف وسائل النقل المختلفة، ومنع التجوال، وإغالق المدارس والجامعات األ
  )٦ ()واألخذ بمبدأ التعلیم عن بعد وأماكن التجمع األخرى، وغیرھا من صور اإلغالق  

  :من السنة : ثانیًا

 فھناك من األحادیث النبویة  ما یدل عل�ى وج�وب االحت�راز ف�ي ح�ال انت�شار الوب�اء ،           -١
، وقول�ھ ص�لى اهللا علی�ھ        )  ٧ (»َلا ُیوِرُد ُمْمِرٌض َعَل�ى ُم�ِصحٍّ      «:  صلى اهللا علیھ وسلم    كقولھ
ِإَذا َس�ِمْعُتْم  «: وقولھ صلى اهللا علی�ھ وس�لم        )٨ (» ِفرَّ ِمَن اْلَمْجُذوِم ِفَراَرَك ِمَن اْلَأَسدِ     «: وسلم

  )٩(»  َوَأْنُتْم ِبَھا َفَال َتْخُرُجوا ِمْنَھاِبالطَّاُعوِن ِبَأْرٍض َفَال َتْدُخُلوَھا، َوِإَذا َوَقَع ِبَأْرٍض

  ھن�اك م��ن األحادی�ث م��ا ی��دل عل�ى وج��وب من��ع م�ن ب��ھ مرض��ًا مع�دیًا ، أو ق��د ی��سبب      -٢
أن النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ    : ضررًا لآلخرین ، فعن نافع ، عن اب�ن عم�ر رض�ي اهللا عنھم�ا         

»   َفَال َیْقَرَبنَّ َم�ْسِجَدَنا - َیْعِني الثُّوَم -ِة َمْن َأَكَل ِمْن َھِذِه الشََّجَر«: وسلم قال في غزوة خیبر   
)١٠(  

                                                           

 ٢٢٩ /٨جامع البیان في تأویل القرآن  ) ١(
 ٢٠٤٨٦٦٢/www.spa.gov.sa : كبار العلماء بذلك ونشرتھ واس، رابط انظر استدالل ھیئة) ٢(
  .٧١جزء من اآلیة  : النساء)٣(
  .٣٧٢ /١) لتنزیل وحقائق التأویلمدارك ا(تفسیر النسفي ) ٤(
 .٧١جزء من اآلیة  : سورة النساء)٥(
 lan=ar&١٣٩٨٥=t_ref&٢٣٣٤٣=https://www.oic-oci.org/topic/?t_id: رابط ) ٦(
 .متفق علیھ، تقدم تخریجھ)٧(
 .تقدم تخریجھ ) ٨(
: متفق علیھ، تقدم تخریجھ  انظر استدالل ھیئة كبار العلماء بذلك ونشرتھ واس ، رابط )٩(

www.spa.gov.sa/٢٠٤٨٦٦٢ 
 تقدم تخریجھ) ١٠(
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دلی�ل أن ك�ل م�ا یت�أذى ب�ھ كالمج�ذوم وش�بھھ        : فی�ھ  (– رحم�ھ اهللا تع�الى   –یقول ابن بطال   
   )١ (. )وھذا الحدیث أصل فى نفى كل ما یتأذى بھ..... یبعد عن المسجد وحلق الذكر 

كان آكل الثوم یؤمر باجتناب المسجد وكان في     وإذا  : (ویقول ابن عبد البر في االستذكار       
عھد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ربم�ا أخ�رج إل�ى البقی�ع فم�ا ظن�ك بالج�ذام وھ�و عن�د                

   )٢ ()بعض الناس یعدي وعند جمیعھم یؤذي 

الشك في أن تجمع المصلین  في ھذا الظرف  ربما یكون فی�ھ أذى ال یعل�م م�داه إال اهللا           و
 لما فی�ھ م�ن مظن�ة انتق�ال الع�دوى لھ�ذا الم�رض م�ن ش�خص ربم�ا ال تظھ�ر              - عز وجل  –

  . علیھ  أعراض المرض 

فقد روى البخ�اري ف�ي كت�اب    :  ھناك من األحادیث ما یدل على جواز الغلق ؛ للحاجة     -٣
اب إغالق البیت ویصلي في أي نواحي البیت شاء، بإسناده ع�ن س�الٍم، ع�ن أبی�ھ                الحج ، ب  
دخل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم البیت ھو وأسامة بن زیٍد، وب�الٌل، وعثم�ان      : أنھ قال 

ھ�ل ص�لى فی�ھ    : بن طلحة فأغلقوا علیھم، فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقیت بالًلا ف�سألتھ         
  )٣(» َنَعْم َبْیَن الَعُموَدْیِن الَیَماِنَیْیِن«:  وسلم؟ قالرسول اهللا صلى اهللا علیھ

 على جواز الغلق للضرورة والحاجة، وذل�ك  - رحمھ اهللا تعالى  - فقد استدل ابن عثیمین       
قولھ رحمھ اهللا بابا إغالق البی�ت وی�صلي ف�ي        : " في تعلیقھ على ھذا الحدیث ، حیث قال         
أن یبین أن إغالق المساجد والكعب�ة  : ھ اهللا تعالى  أي نواحي البیت شاء أراد المؤلف رحم      

وما أشبھ ذلك للحاجة ال بأس بھ ، وال یقال إن ھذا منع من مساجد اهللا أن یذكر فیھا اسمھ 
   )٤(. "؛ ألن ھذا لمصلحة أو لحاجة أو لضرورة آحیانًا فال حرج 

ك الجم��ع  األحادی��ث الت��ي ت��دل عل��ى أن ال��ضرر والم��شقة م��ن األع��ذار المبیح��ة لت��ر        -٤
أن : ( واللفظ للبخاري – رضي اهللا عنھ     -والجماعات ، فقد أخرج الشیخان عن ابن عباس       

ِإَذا ُقْلَت َأْشَھُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اللَّ�ِھ، َف�َال َتُق�ْل َح�يَّ َعَل�ى      : ابن عباٍس ِلُمَؤذِِّنِھ ِفي َیْوٍم َمِطیرٍ   

                                                           

/ ١الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي :  ،وانظر أیضًا٤٦٦ /٢شرح صحیح البخاري  البن بطال )١(
٣٨٩  

 ، ، وانظر ٤٢٣ ،٦/٤٢٢التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید  :  وانظر لھ أیضًا ٤/٤٠٧) ٢(
 ١٣/٥فتوى دار اإلفتاء المصریة في الجماعة للمریض بمرض معد في : أیضًا في ھذا االستدالل 

  : ، رابط ٢٠١٤/
https://www.dar-alifta.org/ar/ViewResearch.aspx?sec=fatwa&ID=١٧٧   & 

 تقدم تخریجھ) ٣(
  ٣٠٧ /٥شرح صحیح البخاري البن عثیمین  كتاب الحج جزء ) ٤(
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َفَعَلُھ َمْن ُھَو َخْیٌر ِمنِّي، ِإنَّ : َكَأنَّ النَّاَس اْسَتْنَكُروا، َقاَل، َف»َصلُّوا ِفي ُبُیوِتُكْم«: الصََّالِة، ُقْل
   )١ ()الُجْمَعَة َعْزَمٌة َوِإنِّي َكِرْھُت َأْن ُأْحِرَجُكْم َفَتْمُشوَن ِفي الطِّیِن َوالدََّحِض 

  )٢ ()وإنما أراد إشعار الناس بالتخفیف عنھم للعذر : (یقول اإلمام العیني 

حادیث التي تدل على جواز التخل�ف ع�ن الجماع�ات والجم�ع لع�ذر الم�رض ، فعن�د          األ -٥
َم�ِرَض النَِّب�يُّ َص�لَّى اُهللا َعَلْی�ِھ َوَس�لََّم،      :  َعْن َأِبي ُموَسى، َق�الَ - واللفظ للبخاري    -الشیخین    

ِإنَُّھ َرُجٌل َرِقیٌق، ِإَذا َقاَم :  َعاِئَشُةَقاَلْت» ُمُروا َأَبا َبْكٍر َفْلُیَصلِّ ِبالنَّاِس«: َفاْشَتدَّ َمَرُضُھ، َفَقاَل
: َفَع�اَدْت، َفَق�الَ   » ُمُروا َأَبا َبْك�ٍر َفْلُی�َصلِّ ِبالنَّ�اسِ       «: َمَقاَمَك َلْم َیْسَتِطْع َأْن ُیَصلَِّي ِبالنَّاِس، َقالَ      

ُه الرَُّسوُل، َفَصلَّى ِبالنَّاِس ِف�ي  َفَأَتا» ُمِري َأَبا َبْكٍر َفْلُیَصلِّ ِبالنَّاِس، َفِإنَُّكنَّ َصَواِحُب ُیوُسفَ  «
   )٣ (َحَیاِة النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم  

  :االستدالل بقواعد الشریعة الغراء، ومنھا : ثالثًا  

         )٤("الضرر یزال  : "   قاعدة -١

  . )٥("الضرر یدفع قدر اإلمكان : "  قاعدة-٢

 حیث  :الفقھاء من أعذار تبیح ترك الجمع والجماعاتالتخریج على ما ذكره : رابعًا
یمكن تخریج ذلك على ما ذكره الفقھاء  القدامى من أعذار تبیح  التخلف عن الجمع 

  .والجماعات، باإلضافة إلى األدلة السابقة 

فالجماعة إنما تجب على الرجال، : وأما بیان من تجب علیھ الجماعة(  ففي البدائع 
ر، القادرین علیھا من غیر حرٍج فال تجب على النساء، والصبیان، العاقلین، األحرا

والمجانین، والعبید، والمقعد، ومقطوع الید، والرجل من خالٍف، والشیخ الكبیر الذي ال 
  )٦ ()یقدر على المشي، والمریض 

                                                           

مزلقٌة : الزلق، یقال: والدحض .٦٩٩ ، ح١/٤٨٥، صحیح مسلم ٩٠١ ح ٢/٦صحیح البخاري ) ١(
/ ٣كتاب العین  للخلیل بن أحمد الفراھیدي . الماء الذي تكون منھ المزلقة: والدحض. مدحاٌض

 . ومكتبة الھالل دار: الناشر١٠١
  ١٢٨/ ٥عمدة القاري شرح صحیح البخاري  ) ٢(
 ٤١٨،ح ١/٣١٣، صحیح مسلم ٦٧٨،ح ١/١٣٦صحیح البخاري )٣(
 في الحدیث – صلى اهللا علیھ وسلم - ، وأصل ھذه القاعدة قولھ١/٨٣األشباه والنظائر للسیوطي ) ٤(

: بار العلماء بذلك ونشرتھ واس ، رابط،انظر استدالل ھیئة ك)ال ضرر وال ضرار(  الذي تقدم تخریجھ 
www.spa.gov.sa/٢٠٤٨٦٦٢  

  ، القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا ٢٠٧أحمد بن الشیخ محمد الزرقا ، ص: شرح القواعد الفقھیة المؤلف) ٥(
، انظر استدالل ھیئة كبار العلماء بذلك /١.محمد مصطفى الزحیلي. د: في المذاھب األربعة، المؤلف

  ٢٠٤٨٦٦٢/www.spa.gov.sa:  رابط ونشرتھ واس،
)١/١٥٥) ٦ 
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الجماعة إنما تج�ب عل�ى م�ن ق�در علیھ�ا م�ن غی�ر ح�رج             ": التحفة  " وفي  :(  وفي البنایة   
لع��ذر حت��ى ال تج��ب عل��ى الم��ریض واألعم��ى وال��زمن ونح��وھم ھ��ذا إذا ل��م یج��د وت��سقط با

األعم�ى قائ�دا، وال�زمن م�ن یحمل�ھ، وك�ذا إذا وج�د عن�د أب�ي حنیف�ة، وعن�دھما تج�ب، ق�ال              
ال تجب الجمعة وال الجماعة على المریض، والمقعد، والزمن واألعمى، ومقطوع      : محمد

قطوع الرجل، والمفل�وج ال�ذي ال ی�ستطیع      الید والرجل من خالف أو مقطوع الرجل، والم       
: - علی��ھ ال��صالة وال��سالم   -الم��شي وإن ل��م یك��ن ب��ھ أل��م، وال��شیخ الكبی��ر الع��اجز لقول��ھ       

  .» الجماعة من سنن الھدى ال یتخلف عنھا إال منافق«

ال أح�ب تركھ�ا،     : س�ألت أب�ا حنیف�ة ع�ن الجماع�ة ف�ي ط�ین وم�در، فق�ال                 : وقال أبو یوسف  
ذر المطر والطین وإن فاتتھ الجماعة جمع بأھلھ وصلى بھم، وإن      والصحیح أنھا تسقط بع   

   )١ (.)صلى وحده جاز

ویج�وز تركھ�ا لع�ذر المط�ر وال�ریح العاص�ف باللی�ل والم�رض         : ( وف�ي الق�وانین الفقھی�ة    
والتمریض والخ�وف م�ن ال�سلطان أو م�ن الغ�ریم وھ�و مع�سر أو لخ�وف الق�صاص وھ�و                     

  )٢( )یرجو العفو وللجوع فیبدأ بالطعام 

فصٌل ال رخصة في ترك الجماعة، س�واًء قلن�ا س�نٌة، أو ف�رض     : ( وفي روضة الطالبین     
ومن��ھ ال��ریح . المط��ر لیًل��ا ك��ان أو نھ��اًرا : كفای��ٍة إال م��ن ع��ذٍر ع��اٍم أو خ��اٍص، فم��ن الع��ام  

الم�رض، وال ی�شترط بلوغ�ھ    : وم�ن األع�ذار الخاص�ة   . ... العاصفة ف�ي اللی�ل دون النھ�ار      
: ي الفریضة، بل یعتبر أن یلحقھ مشقٌة كمشقة الماشي في المطر  ومنھا      حًدا یسقط القیام ف   

   )٣ (....)إن شاء اهللا تعالى ) الجمعة(أن یكون ممرًضا، ویأتي تفصیلھ في 

ویع��ذر ف��ي تركھم��ا الم��ریض ف��ي ق��ول عام��ة أھ��ل العل��م، ق��ال اب��ن  : ف��صٌل( وف��ي المغن��ي 
أن یتخل��ف ع��ن الجماع��ات م��ن أج��ل ال أعل��م خالًف��ا ب��ین أھ��ل العل��م، أن للم��ریض : المن�ذر 

  )٤ (....)المرض

ھذا ومن فضل اهللا تعالى أن من منع�ھ الع�ذر ع�ن ص�الة الجمع�ة والجماع�ة ف�ي الم�سجد           
ِإَذا َمِرَض الَعْبُد، َأْو َساَفَر، ُكِتَب َلُھ ِمْثُل «: ؛ لعموم قولھ صلى اهللا علیھ وسلمفإن أجره تام

   )٥(  »َما َكاَن َیْعَمُل ُمِقیًما َصِحیًحا

اعتم��د الق��ائلون بھ��ذا ال��رأي عل��ى عم��وم    : م��ا اس��تدل ب��ھ أص��حاب االتج��اه الث��اني    : ثانی��ًا
َوَأِقیُم�وا   (– تع�الى  –النصوص التي تدعو إلى إقام�ة الجم�ع والجماع�ات، م�ن مث�ل قول�ھ              

                                                           

 ٢/٣٢٤البنایة ) ١(
)٤٨) ٢  
)٣٤٥ ، ١/٣٤٤)٣ 
)٤٥١/ ١)٤ 
  ٢٩٩٦،ح ٤/٥٧أخرجھ البخاري) ٥(
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ُنوِدَي ِلل�صَّالِة  َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإذا     (– عز من قائل     –، وقولھ   )١ ()الصَّالَة َوآُتوا الزَّكاةَ  
   )٢ ()ِمْن َیْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإلى ِذْكِر اللَِّھ َوَذُروا اْلَبْیَع

  :ثالثًا المناقشة 

 رد أصحاب االتجاه الثاني على األدلة التي استند إلیھا :مناقشة أدلة القول األول : أوًال
مسلمین الذین یجوز لھم الفریق األول بجواز التعطیل بأن الخطاب إنما ھو آلحاد ال

  )٣(التخلف عن المساجد

 أن من أھم أسباب – كما تقدم – ھذه جائحة عالمیة ، لھا خطرھا ، وقد ثبت :یرد علیھم 
انتشارھا التجمعات البشریة ،وأن إصابة شخص واحد  ربما تعدي الكثیرین غالبًا ، وأنھ 

لجمیع  ، وھو ما دل علیھ یجب األخذ على أیدي الناس لیلتزموا ، وإال أصاب الخطر ا
حدیث السفینة ، فعن النُّْعَماَن ْبَن َبِشیٍر َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم 

َفَأَصاَب َمَثُل الَقاِئِم َعَلى ُحُدوِد اللَِّھ َوالَواِقِع ِفیَھا، َكَمَثِل َقْوٍم اْسَتَھُموا َعَلى َسِفیَنٍة، : " َقاَل
َبْعُضُھْم َأْعَالَھا َوَبْعُضُھْم َأْسَفَلَھا، َفَكاَن الَِّذیَن ِفي َأْسَفِلَھا ِإَذا اْسَتَقْوا ِمَن الَماِء َمرُّوا َعَلى َمْن 

ْم َوَما َأَراُدوا َلْو َأنَّا َخَرْقَنا ِفي َنِصیِبَنا َخْرًقا َوَلْم ُنْؤِذ َمْن َفْوَقَنا، َفِإْن َیْتُرُكوُھ: َفْوَقُھْم، َفَقاُلوا
   )٤(" َھَلُكوا َجِمیًعا، َوِإْن َأَخُذوا َعَلى َأْیِدیِھْم َنَجْوا، َوَنَجْوا َجِمیًعا 

 ھذه جائحة عامة ، اجتاحت معظم :مناقشة ما استدل بھ أصحاب االتجاه الثاني :ثانیًا  
 المریض ، دول العالم ، وطرق انتشار الفیروس سریعة جدًا ،فأصبح العالم كلھ في حكم

الخوف على النفس أو : وقد ذكر بعض الفقھاء أن من األعذار التي تترك  بھا الجماعة 
والخوف، ثالثة ... ویعذر في تركھما الخائف : فصٌل(المال ، أو األھل، ففي المغني 

  . )٥ ()أنواٍع؛ خوٌف على النفس، وخوٌف على المال، وخوٌف على األھل 

ساجد لیس تعطیًال لھا ؛ألن صالة الجماعة تؤدى في البیت كما أن تعلیق الصالة في الم
وإن فاتتھ الجماعة ( مع أھلھ جماعة، وصالة الجمعة  تؤدى ظھرًا أربعًا  ، ففي البنایة 

    )٦ (.)جمع بأھلھ وصلى بھم، وإن صلى وحده جاز

                                                           

  ٤٣جزء من اآلیة : البقرة ) ١(
فیروس “،  السیاقات االجتھادیة في فتاوى تعطیل المساجد بسبب   ) ٩جزء من اآلیة :الجمعة ) ( ٢(

  ٣٤٤٢٧/https://islamonline.net: ع إسالم أون الین ، رابط ، موق” كورونا
، موقع إسالم أون الین، ” فیروس كورونا“السیاقات االجتھادیة في فتاوى تعطیل المساجد بسبب ) ٣(

 ٣٤٤٢٧/https://islamonline.net: رابط 
  )٢٤٩٣(  ، ح ١٣٩/ ٣صحیح البخاري ) ٤(
)١/٤١٥) ٥  
)٢/٣٢٤) ٦  
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  الرأي المختار

ل��تھم وقوتھ��ا ،  یتب��ین بج��الء رجح��ان م��ا ذھ��ب إلی��ھ أص��حاب االتج��اه األول ؛ لوجاھ��ة أد    
  .وسالمتھ مما عارضھا، ورد ما استدل بھ أصحاب االتجاه الثاني 

 اطب ادس

  اد ن اوف وان

  :  وذلك من خالل فرعین 

في تفضیل األمة بالصفوف، و بیان المراد بتسویة الصفوف ، وحكمت�ھ ،    : الفرع األول   
  :وحكمھ 

 على غیرھا  من األمم بأمور كثیرة – علیھ وسلم  صلى اهللا–لقد فضلت أمة سیدنا محمد 
ق�ال رس�ول اهللا ص�لى اهللا    : أنھ جعلت صفوفھا كصفوف المالئكة ،فعن حذیفة، ق�ال        : منھا  

ُجِعَل�ْت ُص�ُفوُفَنا َك�ُصُفوِف اْلَمَلاِئَك�ِة، َوُجِعَل�ْت َلَن�ا            : ُف�ضِّْلَنا َعَل�ى النَّ�اِس ِبَثَل�اثٍ       : " علیھ وسلم 
َوَذَك�َر َخ�ْصَلًة ُأْخ�َرى     "  َمْسِجًدا، َوُجِعَلْت ُتْرَبُتَھا َلَنا َطُھوًرا، ِإَذا َل�ْم َنِج�ِد اْلَم�اَء        اْلَأْرُض ُكلَُّھا 

)١(   

 أن ك�ل واح�د بجان�ب اآلخ�ر، ال یتق�دم وال یت�أخر ، یق�ول اب�ن               :وصفوف المالئكة تعن�ي      
  )٢ (.)صفوف المالئكة أن كل واحد بجانب اآلخر:(الجوزي 

 ما ذكره النووي وغی�ره  :لصفوف في الصالة وجعلھا كصفوف المالئكة     المراد بتسویة ا  
والم�راد بت�سویة ال�صفوف إتم�ام األول ف�األول وس�د الف�رج            :( ، حیث  قال في المجموع         

ویحاذي القائمین فیھا بحیث ال یتقدم صدر أحٍد وال شئ منھ على من ھو بجنبھ وال یشرع 
، ویق��ول  )٣ ()ي ص��ٍف حت��ى ی��تم م��ا قبل��ھ   ف��ي ال��صف الث��اني حت��ى ی��تم األول وال یق��ف ف��  

وأم��ا جع��ل ص��فوف أمت��ھ ك��صفوف المالئك��ة   : ( العراق��ي  ف��ي ط��رح التثری��ب حی��ث ق��ال 
،فالمراد بھ إتمام الصفوف األول في الصالة كما ثبت في الحدیث الصحیح عند مسلٍم م�ن         

أال  « فق��ال- ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم -ح��دیث ج��ابر ب��ن س��مرة ق��ال خ��رج علین��ا رس��ول اهللا 
ی�ا رس�ول اهللا وكی�ف ت�صف المالئك�ة عن�د             : تصفون كما تصف المالئكة عن�د ربھ�ا؟ فقلن�ا         

وھ�ذا أی�ًضا م�ن خ�صائص ھ�ذه      » ربھا قال یتم�ون ال�صف األول ویتراص�ون ف�ي ال�صف       
األمة، وكانت األم�م المتقدم�ة ی�صلون منف�ردین ك�ل واح�ٍد عل�ى ح�دٍة ولم�ا أراد اهللا تع�الى                     

 - ص��لى اهللا علی�ھ وس��لم  -فتق��دم النب�ي  «المتق��دمین جمعھ�م  ح�صول ھ�ذه الف��ضیلة لألنبی�اء    

                                                           

  ٥٢٢، ح ١/٣٧١مسلم ). ١(
   ٣٩٧/ ١كشف المشكل من حدیث الصحیحین  البن الجوزي  )   ٢(
  .٤/٢٢٦المجموع ) ٣(



 - ٣١٢٧ -

ث�م  «كما رواه النسائي من حدیث أنٍس ف�ي ق�صة اإلس�راء وفی�ھ          » فصلى بھم لیلة اإلسراء   
   )١ ()دخلت بیت المقدس فجمع لي األنبیاء 

األمر األول قال : والحكمة من  تسویة الصفوف أمران  ذكرھما المناوي في موضعین 
حكمة األمر بتسویة الصفوف أن المصلین دعوا إلى حالة واحدة مع : عضھمقال ب: (فیھ 

الحق وھي الصالة فساوى في ھذه الدعوة بین عباده فلتكن صفتھم فبھا إذا أقبلوا إلى ما 
ألن الداعي  ما دعى الجماعة إال لیناجیھم من حیث إنھم . دعاھم إلیھ تسویة الصفوف

 آخر فال یتأخر واحد عن الصف وال یتقدم جماعة على السواء ال یختص واحد دون
  )٢ ()بشيء منھ یؤدي إلى اعوجاجھ 

إنما شرعت : قال ابن عربي: (ما ذكره عن ابن عربي ، حیث قال : األمر الثاني 
الصفوف في الصالة لیتذكر اإلنسان بھا وقوفھ بین یدي اهللا تعالى یوم القیامة في ذلك 

 والمالئكة والمؤمنین بمنزلة األئمة في الصالة الموطن المھول والشفعاء من األنبیاء
یتقدمون الصفوف وصفوفھم في الصالة كصفوف المالئكة عند اهللا وقد أمرنا الحق تعالى 

 - أن نصطف في الصالة كما تصف المالئكة وإن كانت المالئكة ال یلزم من خلل صفھا 
ألن السماء لیست بمحل  دخول الشیاطین -أعني مالئكة السماء : لو اتفق أن یدخلھا خلل

لھم وإنما یتراصون لتناسب األنوار حتى یتصل بعضھا ببعض فتنزل متصلة إلى 
صفوف المصلین فتعمھم تلك األنوار فإن كان في صف المصلین خلل دخلت فیھ 

   )٣ ()الشیاطین أحرقتھم تلك األنوار 

لمالكی��ة   إن ت��سویة ال��صفوف أم��ر م��سنون أو م��ستحب كم��ا ق��ال ا:حك��م ت��سویة ال��صفوف
إن��ھ ینبغ��ي للق��وم أن یتراص��وا ، وال ب��أس لإلم��ام أن   : وال��شافعیة والحنابل��ة، وق��ال الحنفی��ة

یأمرھم بذلك  قبل الشروع في التكبی�ر، ب�أن ی�تم الن�اس ال�صف األول ف�األول، وأال یك�ون          
بنھم خلل، أو فرج، بل لقد قال المالكیة إن إھم�ال األئم�ة ل�ھ بدع�ة، وی�ستحب  ك�ذلك لك�ل                        

من الحاضرین  أن یأمر بذلك من رأى منھ خلًلا ف�ي ت�سویة ال�صف فإن�ھ م�ن األم�ر                 واحٍد  
ب��المعروف والتع��اون عل��ى الب��ر والتق��وى كم��ا ذك��ر اب��ن الح��اج م��ن المالكی��ة ، وق��ال ش��یخ  

  إن تسویة الصفوف واج�ب ، وق�ال اب�ن عثیم�ین         - رحمھ اهللا تعالى     –اإلسالم  ابن تیمیة     
ح، لك��ن ح��دوث  أي خل��ل ف��ي الت��سویة ال یترت��ب علی��ھ  إن��ھ ال��راج: – رحم��ھ اهللا تع��الى –

بطالن الصالة ، ألنھ أمر خ�ارج ع�ن ماھیتھ�ا ، فھ�و أم�ر مطل�وب لل�صالة ، ول�یس أم�رًا             

                                                           

/ ٢للعراقي ) تقریب األسانید وترتیب المسانید: المقصود بالتقریب(طرح التثریب في شرح التقریب ) ١(
١١٢  

  ٥٣١/ ١فیض القدیر شرح الجامع الصغیر  للمناوي  ) ٢(
   ٢/٧٥فیض القدیر ) ٣(
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مطلوبًا في الصالة ،كاألذان ال تبطل  الصالة بتركھ، وإن كان یترتب عل�ي ع�دم الت�سویة            
   )١( لم یتم الصفوف باب إثم من– رحمھ اهللا تعالى –اإلثم ، فقد ترجم البخاري 

  :دل على أمر تسویة الصفوف الكثیر من األدلة  ، منھا :األدلة 

َس�وُّوا  «  - رض�ي اهللا عن�ھ    – فیما رواه أنس بن مال�ك        – صلى اهللا علیھ وسلم      –قولھ  -١
   )٢(» ُصُفوَفُكْم، َفِإنَّ َتْسِوَیَة الصُُّفوِف ِمْن ِإَقاَمِة الصََّالِة

َلُت�َسوُّنَّ  «: س�معت رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم یق�ول      : ق�ال   عن النعمان بن بشیٍر       -٢
  )٣(» ُصُفوَفُكْم، َأْو َلُیَخاِلَفنَّ اللَُّھ َبْیَن ُوُجوِھُكْم

أي یمسخھا ویحولھا عن صورھا لقول�ھ ص�لى اهللا علی�ھ            : ومعنى یخالفن اهللا بین وجوھكم    
واألظھ�ر واهللا أعل�م أن      وسلم یجعل اهللا تعالى صورتھ ص�ورة حم�اٍر وقی�ل یغی�ر ص�فاتھا                

معناه یوقع بینكم العداوة والبغضاء واختالف القل�وب كم�ا یق�ال تغی�ر وج�ھ ف�الٍن عل�ي أي          
ظھر لي من وجھ�ھ كراھ�ٌة ل�ي وتغی�ر قلب�ھ عل�ي ألن مخ�الفتھم ف�ي ال�صفوف مخالف�ٌة ف�ي                    

   )٤(ظواھرھم واختالف الظواھر سبٌب الختالف البواطن

َراصُّ��وا ُص��ُفوَفُكْم، « : هللا علی��ھ وس��لم ك��ان یق��ول  ع��ن أن��س ب��ن مال��ك ن النب��ي ص��لى ا -٣
َوَقاِرُبوا َبْیَنَھا، َوَحاُذوا َبْیَن اْلَأْعَناِق، َفَو الَِّذي َنْفُس ُمَحمٍَّد ِبَی�ِدِه، ِإنِّ�ي َل�َأَرى ال�شَّْیَطاَن َی�ْدُخُل                    

  . )٥ (»  ِمْن َخَلِل الصَّفِّ َكَأنَُّھ اْلَحَذُف

 رج���ال یوكل��ونھم بت���سویة  - رض���ي اهللا عنھم��ا  –م��ان   ك��ان ل���سیدنا عم��ر وس���یدنا عث  -٤
   )٦(الصفوف، فإذا استوت كبرا

آراء الفقھاء المعاصرین في التباعد بین المصلین  في الصلوات : الفرع الثاني 
  :الجماعیة  كإجراء احترازي؛ لمواجھة فیروس كورونا المستجد

                                                           

 ، الم�دخل الب�ن الح�اج     ١/٩٠، درر الحك�ام  ش�رح غ�رر الحك�ام  لم�نال خ�سرو       ١/١٣٦تبیین الحق�ائق  ) ١(
  ، ٥/٣٢١، الفت��اوى الكب��رى الب��ن تیمی��ة    ٣٨٣  /٢ ، البی��ان٢٢٦ ، ٤/٢٢٥ المجم��وع ٢/٢٧٣الم��الكي

 .١/١٤٦،  صحیح البخاري  ٩،١٠/ ٢ ،  الشرح الممتع ٣٢٢
  ٤٣٣،ح١/٣٢٤ ، صحیح مسلم ٧٢٣ ح ١٤٦  ، ١/١٤٥صحیح البخاري ) ٢(
  ٤٣٦ ح ٣٢٤/ ١، صحیح مسلم ٧٧ ح ١/١٤٥صحیح البخاري ) ٣(
أب�و زكری�ا محی�ي ال�دین یحی�ى ب�ن ش�رف الن�ووي              : المنھاج شرح صحیح مسلم ب�ن الحج�اج المؤل�ف         ) ٤(
  ١٣٩٢الثانیة، :  بیروت ، الطبعة–دار إحیاء التراث العربي : ، الناشر١٥٧/ ٤) ھـ٦٧٦: المتوفى(
 ١/١٧٩س��نن أب��ي داود  :  رواه أب��وداود وأحم��د وغیرھم��ا   وص��ححھ األلب��اني ف��ي ص��حیح الج��امع  )  ٥(
/٦٦٧ ،  

   ١١٩٢ ح ١/٢٦١ ، صحیح الجامع الصغیر وزیاداتھ ١٤٠١٦ /٤١٩ /٢١المسند
بالنق�د، بالتحری�ك، وھ�ي ج�نس م�ن الغ�نم       : ھي غ�نم ص�غار س�ود تك�ون ب�الیمن، وف�سرھا م�سلم             : والحذف

 .٢٥٥/ ٥البخاري  لإلمام العیني  عمدة القاري شرح صحیح . ل قباح الوجوه  قصار األرج
  ٢/٣٤٤شرح صحیح البخاري البن بطال ) ٦(
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روس كورون�ا الم�ستجد،   بعد مدة معینة من غلق المساجد ك�إجراء احت�رازي؛ لمواجھ�ة فی�             
 ف��تح الم��ساجد م��رة أخ��رى،   - ومنھ��ا المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة   -أع��ادت  معظ��م ال��دول  

واستئناف الجمع والجماعات بإجراءات احترازیة ، منھا، التباعد ب�ین الم�صلین ق�در مت�ر         
أنھ صدرت الموافق�ة الكریم�ة  بتع�دیل     : أو یزید، فقد جاء في وكالة األنباء الرسمیة  واس         

  :عض اإلجراءات منھا ب

ال��سماح بإقام��ة ص��الة الجمع��ة والجماع��ة لجمی��ع الف��روض ف��ي م��ساجد المملك��ة، م��ا ع��دا     
  .المساجد في مدینة مكة المكرمة، مع االلتزام باإلجراءات االحترازیة والتدابیر الوقائیة

اس�تمرار إقام��ة ص��الة الجمع��ة والجماع��ة ف�ي الم��سجد الح��رام وف��ق اإلج��راءات ال��صحیة   -
   )١ (.ترازیة المعمول بھا حالًیاواالح

  : وھذه المسألة فیھا قوالن

إن ھذا اإلجراء ال مانع منھ، والصالة معھ صحیحة ، مع المحافظة على :  القول األول 
اعتدال الصف من التقدم والتأخر ، على أن یعود التراص على ما كان علیھ بعد انتھاء 

ومع : ( وى االلكترونیة باألزھر الشریفالجائحة ، فقد جاء عن المركز العالمي  للفت
) التباعد بین المناكب، والتباعد بین الصفوف(القول بجواز التباعد بین المصلین بنوعیھ 

إال أنھ ال تسقط تسویة الصفوف مع تباعد المصلین فیھا؛ ألنھا من شعار صالة الجماعة، 
المعسور، والضرورة وألنھ ال ضرورة وال حاجة تدفع لتركھا؛ إذ المیسور ال یسقط ب

  .تقدر بقدرھا

على أن تعود الصفوف على ما كانت علیھ من تسویة واتصال ال خلل فیھ وال فرج بعد 
  .ارتفاع البالء بإذن اهللا؛ فإن األمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق كما ھو مقرر فقًھا

ت الوقایة ھذا، ویؤكد مركز األزھر العالمي للفتوى اإللكترونیة ضرورة اتباع إرشادا
، وقد  أكدت دار .)التي تصدر عن الھیئات المختصة؛ رفًعا للضرر، وحفًظا لألنفس

أنھ ال مانع من التباعد بین المصلین في صالة الجماعة بقدر : اإلفتاء المصریة  أیضًا 
مسافة متر أو أكثر من جمیع الجھات؛ تحرًزا من الوباء، ووقایة من العدوى، وصالة 

 النحو صحیحة، وال یخرج ذلك عن المقصود بتسویة الصفوف؛ من الجماعة على ھذا
و ھذا ما . اعتدال المصلین على صف واحد، ال یتقدم بعضھم على بعض في الصف

  م ، وھذا القول بالجواز ھو أیضًا ما ٢٠٢٠-٦-٢٥نشره المركز اإلعالمي للدار في 

                                                           

  ٢٠٩١٦١٥/www.spa.gov.sa :رابط ) ١(
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   )١(ھا الیوم السابعارتأتھ لجنة الفتوى بمركز البحوث اإلسالمي ، فیما نشره عن

، ما ذكره الكاساني ، حیث قال  في البدائع ومما یدل على صحة الصالة مع ھذا التباعد 
ولو اقتدى باإلمام في أقصى المسجد واإلمام في المحراب جاز؛ ألن المسجد على :( 

   )٢ ()تباعد أطرافھ جعل في الحكم كمكاٍن واحٍد 

التباعد ال بأس بھ إذا احتیج إلیھ ، والصالة معھ ھذا :  ویقول الدكتور خالد المشیقح  
   )٣(صحیحة،

وھذا القول جاء عن المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث، وذكره الدكتور : القول الثاني 
محمد على بالعو ، حیث یرى أصحاب ھذا القول أن ھذا الفعل غیر صحیح ، وأن 

  . )٤( داؤھا في البیوتاألولى في ھذه الظروف ایقاف الصلوات في المساجد و أ

  األدلة

  استدل أصحاب ھذا القول بأدلة كثیرة  جاءت على النحو التالي : أوًال  أدلة القول األول 

:  ، ومن أھم مظاھر حفظ النفس)٥( ﴾ َوال ُتْلُقوا ِبَأْیِدیُكْم ِإَلى التَّْھُلَكِة﴿:  یقول اهللا تعالى-١
اهللا تعالى منھ؛ إذ یجب علیھ رعایتھا الصحة التي یستطیع بھا اإلنسان تحقیق مراد 

والمحافظة علیھا من األمراض المؤذیة واألوبئة الفتاكة؛ إذ األمراض واألسقام ھي أشد 
إما بالوقایة أو : ما یعر ض النفوس للتلف، فحمایتھا منھا إحیاء وحفظ لھا؛ وذلك

  . )٦(بالعالج

                                                           

 :ألزھر ال��شریف ال��صفحة الرس��میة عل��ى الف��یس ب��وك للمرك��ز الع��المي للفت��وى االلكترونی��ة ب��ا        ) ١(
https://www.facebook.com/fatwacenter/photos/دار اإلفت�����������������اء الم�����������������صریة   :

https://www.dar-alifta.org/AR/Viewstatement.aspx?sec=media&ID=٧١٥٧   
  ١١٩٣٩٥ة للشؤون اإلسالمیة واألوقاف  باإلمارات ، فتوى رقم  وانظر أیضًا الھیئة العام

https://www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/FatwaDetail.aspx?did=١١٩٣٩٥   
   ٢٠٢٠/٦/٢٧/com/story.https://www.youm٧:  الیوم السابع ، رابط 

)١/١٤٥) ٢  
  ١٧خالد بن علي المشیقح  ص.د .األحكام الفقھیة المتعلقة بوباء كورونا أ)٣(
محمد على . ، نوازل األوبئة ، جمع و إعداد وترتیب د ١٥المجلس األوروبي للبحوث واإلفتاء  ص) ٤(

  .٣٨بالعو ص 
 ١٩٥جزء من اآلیة   : البقرة ) ٥(
-https://www.dar: دار اإلفتاء المصریة) ٦(

alifta.org/AR/Viewstatement.aspx?sec=media&ID=٧١٥٧    
 )١١١٧(، ح ٢/٤٨صحیح البخاري ) ٦(
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ر، فسألت النبي صلى اهللا كانت بي بواسی: عن عمران بن حصیٍن رضي اهللا عنھ، قال-٢
صل قائًما، فإن لم تستطع فقاعًدا، فإن لم تستطع فعلى «: علیھ وسلم عن الصالة، فقال

  )٦(» جنٍب

 أنھ  إذا كان الشارع الحكیم أباح ترك ركن من أركان الصالة من أجل :ووجھ الداللة 
ریضة؛ عجًزا عن العذر المعتبر كالصالة قاعًدا لمن عجز عن الصالة قائًما في صالة الف

المرض؛ فترك تسویة الصفوف مع بقاء إقامتھا أولى؛ مراعاًة  القیام، أو منًعا من اشتداد
المسلمین في الصفوف، مع األخذ باألسباب في التباعد  لقصد الشارع الحكیم في اجتماع

وھذا ما جاء عن . وقت انتشار األوبئة ما أمكن، مع جواز الترخص بالصالة في البیوت  
  )١ (.نة الفتوى بمجمع البحوث اإلسالمیة ،ونشره الیوم السابعلج

اإلسالم قد سبق إلى نظم الوقایة من األمراض المعدیة، وشرع االحتراز من تفشیھا -٣
وانتشارھا؛ منًعا للضرر، ودفًعا لألذى، ورفًعا للحرج؛ فعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ 

» ِفرَّ ِمَن اْلَمْجُذوِم ِفَراَرَك ِمَن اْلَأَسِد«:  قال - صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم -أن رسول اهللا  
من العلل المعدیة "لكون ذلك المرض :   ، و النھي عن مخالطة مریض الجذام آنذاك)٢(

؛ فیدخل فیھ ما كان في معناه من األمراض المعدیة المستجدة، "بحسب العادة الجاریة
   )٣ (.و تنتقل بھ العدوىویكون ذلك أصًال في نفي كل ما یحصل بھ األذى، أ

 عندما كان والیا - وفي مثل ھذا المعنى ورد أن عمرو بن العاص رضي اهللا عنھ  -٣
 أمر الناس بالتباعد في زمن الطاعون حتى یمنع انتشاره، أخرج الحافظ -على الشام 

أصاب الناس الطاعون بالجابیة فقال : (ابن عبد البر في االستذكار عن الزھري قال
   ، وھذا وإن قالھ لھم وھم )٤ ().لعاص تفرقوا عنھ فإنما ھو بمنزلة نارعمرو بن ا

  .)٥(خارج الصالة ففیھا كذلك

إن التباعد بین المصلین بھذه الھیئة المذكورة أمر مطلوب احتراًزا من الوباء، وال -٥
یخرج عن معنى التسویة و مقصودھا؛ فقد نص الفقھاء على السماح بالفرجة البسیطة بین 

صلین لعذر، ولم یعتبروا ذلك خروًجا عن اتحاد الصف وال منافاة للتسویة بین الم
  . )٦(الصفوف

                                                           

  ٢٠٢٠/٦/٢٧/com/story.https://www.youm٧: الیوم السابع ، رابط )١(
 تقدم تخریجھ ) ٢(
-https://www.dar: دار اإلفتاءالمصریة) ٣(

alifta.org/AR/Viewstatement.aspx?sec=media&ID=٧١٥٧  
  ٨/٢٥١االستذكار ) ٤(
  ١١٩٣٩٥وانظر أیضًا الھیئة العامة للشؤون اإلسالمیة واألوقاف  باالمارات، فتوى رقم ) ٥(

https://www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/FatwaDetail.aspx?did=١١٩٣٩٥ 
  :دار اإلفتاء المصریة) ٦(
 https://www.dar-alifta.org/AR/Viewstatement.aspx?sec=media&ID=٧١٥٧  
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نعم إن كان تأخرھم عن سد الفرجة لعذٍر كوقت الحر ( : ففي نھایة المحتاج للرملي 
   )١ ()بالمسجد الحرام لم یكره لعدم التقصیر 

ي  التابع لمنظمة  التعاون ما جاء في مجمع الفقھ اإلسالم یؤكد ھذا العذر في التباعد
یؤكد األطباء والمختصون أن التجمعات تؤدى إلى اإلصابة بفیروس كورونا : (اإلسالمي 

    )٢ ()ولذلك ال بد من األخذ باألسباب، واالبتعاد عن التجمعات بجمیع أشكالھا وصورھا 

 ، والحفاظ فالصالة صحیحة  مع ھذا التباعد، فقد تقدم أن ھذا التراص سنة  عند الجمھور
على النفس  واجب ،  وھو مقدم على السنة ، حتى على قول ابن تیمیة بأنھ واجب ، وأن 
مخالفتھ  ال یبطل الصالة ، لكن المخالف آثم ، أقول إن اإلثم ھنا منتٍف ؛  لعدم القصد 

  فالتباعد  ؛ للعذر كما تقدم 

  .نة والمعقول استدل أصحاب ھذا القول على دعواھم بالس: أدلة القول الثاني 

استدلوا باألحادیث المتقدمة الداعیة إلى تراص وتسویة الصفوف، وعدم ترك : فمن السنة 
  .خلل أو فرج بین المصلین 

  : واستدلوا من المعقول باآلتي 

 إن الفصل بھذه الطریقة ال یقي من العدوى ، فإن الفیروس ثقیل الحجم إذا ما قورن -١
ھولة على أسطح األشیاء واألرضیات ، فكیف یصنع بغیره من الفیروسات ویستقر بس

  . )٣(المصلي في حالة السجود وقد سبقھ غیره بالسجود في الموضع نفسھ

 ـــــ ھذا األمر ال یحمي الناس من العدوى ، حیث یختلطون ببعضھم دخوال وخروجا ٢
  )٤(في المسجد، وسجودًا في الموضع الواحد ، ولمسًا لألبواب عند فتحھا

  :شة المناق

  : نوقشت أدلة القول الثاني باآلتي

 –  األحادیث ، وإن دلت على سنیة التسویة ، أو حتى الوجوب على ما ذھب البعض -١
 فإن التباعد بین المصلین بھذه الھیئة المذكورة أمر مطلوب ؛ -على النحو الذي تقدم بیانھ 

قد نص الفقھاء على احتراًزا من الوباء، وال یخرج عن معنى التسویة و مقصودھا ؛ ف

                                                           

، حاشیة البیجرمي ٢/٣١١، وانظر أیضًا تحفة المحتاج في شرح المنھاج البن حجر الھیتمي ٢/١٩)١(
  ٢/١٣٦على الخطیب 

)٢( https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=٢٣٣٤٣&t_ref=١٣٩٨٥&lan=ar  
  ٣٩محمد على بالعو ص . نوازل األوبئة ، جمع و إعداد وترتیب د ) ٣(
  ١٦المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث ص) ٤(
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 بین المصلین لعذر، ولم یعتبروا ذلك خروًجا عن اتحاد الصف السماح بالفرجة البسیطة
  . )١(وال منافاة للتسویة بین الصفوف

نعم إن كان تأخرھم عن سد الفرجة لعذٍر كوقت الحر : ( ففي نھایة المحتاج للرملي 
   )٢ ()بالمسجد الحرام لم یكره لعدم التقصیر  

تباعد المصلین في صالة الجماعة لیس فیھ تكلف أو مشقة  ، وھو إنما جاز مؤقتًا إن -٢
لعذر، فإن  الصفوف  ستعود على ما كانت علیھ من تسویة واتصال ال خلل فیھ وال فرج 
بعد ارتفاع البالء بإذن اهللا؛ فإن األمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق كما ھو مقرر 

      )٣ (.فقًھا

صد لیس مخالفة السنة في كیفیة اصطفاف المصلین وال تغییر ھیئة صالة كما أن المق
الجماعة، بل ھي حالة مستثناة لظرف طاريء تزول بزوالھ، وھو ما جاء عن لجنة 

   )٤ (.الفتوى بمجمع البحوث اإلسالمیة  ، ونشره الیوم السابع

یروس ثقیل الحجم القول بأن ھذا أن الفصل بھذه الطریقة ال یقي من العدوى، ألن الف-٣
إذا ما قورن بغیره من الفیروسات ویستقر بسھولة على أسطح األشیاء واألرضیات ، 
فكیف یصنع المصلي في حالة السجود وقد سبقھ غیره بالسجود في الموضع نفسھ، أو 

  .حدث اختالط في الدخول والخروج ،  أو تالمس لألبواب 

كلبس الكمامة، : وقایة من ھذه األمور بأن ھناك إجراءات أخرى متخذة لل: یرد علیھ  
   .واصطحاب سجادة  شخصیة للصالة  ، والحرص على النظافة  والتعقیم

  الرأي المختار

یتبین لنا بجالء  رجحان ما ذھب إلیھ أصحاب القول األول ، لقوة أدلتھم ووجاھتھا، ورد 
  واهللا أعلم. ما استدل بھ أصحاب القول الثاني  

  

  

                                                           

-https://www.dar: دار اإلفتاءالمصریة) ١(
alifta.org/AR/Viewstatement.aspx?sec=media&ID=٧١٥٧  

 ، حاشیة البیجرمي على الخطیب ٢/٣١١، وانظر أیضًا تحفة المحتاج في شرح المنھاج ٢/١٩)٢(
٢/١٣٦  
: الصفحة الرسمیة على الفیس بوك للمركز العالمي للفتوى االلكترونیة باألزھر الشریف ) ٣(

https://www.facebook.com/fatwacenter/photos/  
   ٢٠٢٠/٦/٢٧/com/story.https://www.youm٧: م السابع ، رابط الیو) ٤(
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ب اطا  

  ورو روس ن رازيراء ا ة ؛ء اأ داء اار         

مسألة لبس الكمام�ة أثن�اء ال�صالة؛ ك�إجراء احت�رازي م�ن فی�روس كورون�ا ،ھ�ذه الم�سألة               
  :تخرج على حكم التلثم  بتغطیة الفم أو األنف ، أو ھما معًا في الصالة  ، وبیانھ كالتالي 

لمالكی��ة  وال��شافعیة والحنابل��ة عل��ى كراھ��ة  تغطی��ة الف��م ف��ي    اتف��ق الفقھ��اء م��ن الحنفی��ة وا 
  )١ (.الصالة

  :واستدلوا على ذلك بالسنة والمعقول 

َنَھى َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ «:  بما روي عن عطاٍء، عن أبي ھریرة، قال        :فمن السنة 
   )٢(» َوَسلََّم َأْن ُیَغطَِّي الرَُّجُل َفاُه ِفي الصََّلاِة

وق��د اس��تدل ب��ھ عل��ى كراھ��ة أن   : (– رحم��ھ اهللا تع��الى –یق��ول ال��شوكاني : وج��ھ الدالل��ة
   )٣ ()یصلي الرجل متلثًما 

  :واستدلوا من المعقول بوجوه منھا 

   )٤(فیھ تشبھ بالمجوس حال عبادتھم النیران-١

 )٥(ھذه التغطیة  بدون داٍع غلو في الدین ، وھو مناٍف للخشوع -٢

 )٦ (. وإلى عدم بیان الحروف عند القراءة والذكرأنھ قد یؤدي إلى الغم -٣

                                                           

   ١/٢٧٦، كشاف القناع ١/١٢٧ ، المھذب ١/٢١٦ ، الفواكھ الدواني ١٦٤/ ١تبیین الحقائق ) ١(
سنن ابن ماجة : رواه ابن ماجة واللفظ لھ ، وأبو داود ، وحسنھ األلباني في التعلیقات الحسان ) ٢(
 ، التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان وتمییز ٦٤٣ ،ح ١/١٧٤ داود  ، سنن أبي٩٦٦ ،ح١/٣١٠

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن : سقیمھ من صحیحھ، وشاذه من محفوظھ ، مؤلف األصل
أبو عبد : مؤلف التعلیقات الحسان) ھـ٣٥٤: المتوفى(معبد، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي 

  ٢٣٤٧ ح ١٤٥/ ٤لدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني  الرحمن محمد ناصر ا
 ٢/٩٢نیل األوطار ) ٣(
تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن :   ، شرح عمدة الفقھ ،المؤلف١/١٦٤تبیین الحقائق ) ٤(

خالد بن :  الدمشقي ، المحققعبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي
  ١/٣٥٨علي بن محمد المشیقح  

  ١/٢١٦الفواكھ الدواني ) ٥(
  ٢/١٩٣ ، الشرح الممتع ١/٣٥٨شرح عمدة الفقھ )٦(
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  :أما  تغطیة األنف فقد اختلف فیھ على قولین 
ی��رى كراھ��ة  التغطی��ة كم��ا ف��ي الف��م ، وھ��و ق��ول الحنفی��ة والمالكی��ة          : الق��ول األول

  .)١(والشافعیة وروایة عند الحنابلة
ابل�ة  ، وق�ول       یرى ع�دم كراھ�ة تغطی�ة األن�ف ، وھ�ي روای�ة عن�د الحن                : القول الثاني 

  )٢(. سعید بن المسیب وعطاء
  :األدلة 

استدل أصحاب القول األول  على كراھة  تغطیة األن�ف بم�ا اس�تدلوا ب�ھ  عل�ى             :أوًلا  
  :كراھة تغطیة الفم ، یضاف إلیھ  ما یأتي 

   )٣(أن ابن عمر كره تغطیة األنف-١
   )٤(أنھ عضو في الوجھ یسجد علیھ فأشبھ الجبھة-٢
إذا قلن�ا بوج�وب ال�سجود علی�ھ واجب��ة أو س�نة مؤك�دة ف�إن س�جد عل��ى         أن مباش�رتھ  -٣

   )٥(الحائل كان مكروھا وأن حسر اللثام احتاج إلى عمل

  . )٦(أنھ ربما حصلت معھ غنة في الحروف وألنھ من الوجھ وھو ابلغ من اللحیة -٤

  استدل أصحاب القول الثاني باآلتي : ثانیًا 
  )٧(ن األنف  أن النھي إنما جاء في الفم  دو١ 
  روى أحمد بإسناده ع�ن قت�ادة ح�دثني عكرم�ة ع�ن اب�ن عب�اس ك�ان یغط�ي انف�ھ                - ٢

   )٨(یعني في الصالة 
   )٩( أنھ یمكن اإلفصاح بحروف القران والذكر معھ ھذه طریقة الجماعة-٣

ب��أن أدل��ة الكراھ��ة عام��ة ، وت��أثیر التل��ثم  عل��ى الف��م واألن��ف  م��ن حی��ث  : ی��رد عل��یھم
  .انھا ، والخشوع في الصالة  واحدمخارج الحروف وبی

أرى أن القول بعموم الكراھة لتلثم الفم واألنف ھو األولى بالقبول ، : الرأي المختار
  لوجاھة وقوة ما استدل بھ واهللا أعلم 

ھذا ع�ن حك�م التل�ثم أو م�ا یق�وم مقام�ھ م�ن ل�بس الكمام�ة  ف�ي ال�صالة ، لك�ن حك�م                       
ناك حاجة لھ، أم�ا إذا كان�ت ھن�اك حاج�ة ل�ھ ،       الكراھة السابق مقید بما إذا لم تكن ھ       

من مثل  ما نحن فیھ اآلن، حیث یعد لبس الكمامة  اآلن  واحد م�ن أھ�م اإلج�راءات      
االحترازی���ة للوقای���ة م���ن فی���روس  كورون���ا الم���ستجد ، أثن���اء ال���صالة وخارجھ���ا      

                                                           

 ١/١٥٨، عمدة الفقھ ١/١٢٧ ، المھذب ١/٢١٦ ، الفواكھ الدواني ١٦٤/ ١تبیین الحقائق ) ١(
  ١٥/ ١عمدة الفقھ ) ٢(
  ١/١٥٨عمدة الفقھ ) ٣(
 المرجع السابق ، نفس الموضع )٤(
 المرجع السابق ، نفس الموضع ) ٥(
 المرجع السابق ، نفس الموضع ) ٦(
 المرجع السابق ، نفس الموضع ) ٧(
 المرجع السابق ، نفس الموضع ) ٨(
  ١/١٥٩عمدة الفقھ ) ٩(
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ه ومحل كراھة تغطی�ة وج�ٍھ، وم�ا بع�د    :( فالكراھة منتفیة ، ففي مطالب أولي النھي  
   )١ ()ال بأس بتغطیة الوجھ لحٍر أو برٍد، : ، قال أحمد)بال سبٍب(إن كان 

وی�ستثنى من�ھ م�ا إذا تث�اءب وغط�ى            : (- رحمھ اهللا تع�الى      –ویقول الشیخ ابن عثیمین     
فمھ لیكظم  التثاؤب فھذا ال بأس بھ، أما بدون سبب فإن�ھ یك�ره، ف�إن ك�ان حول�ھ رائح�ة              

إلى اللثام فھذا جائز؛ ألنھ للحاجة، وكذلك ل�و ك�ان ب�ھ           كریھة تؤذیھ في الصالة، واحتاج      
   )٢ (. )زكام، وصار معھ حساسیة إذا لم یتلثم، فھذه أیضًا حاجة تبیح أن یتلثم

فإن عرض ل�ھ ثت�اؤب غط�ى فم�ھ بث�وب أو             : قال البغوي : (   وفي فیض القدیر للمناوي   
   )٣ ()بید لخبر فیھ 

م�ا یظن�ھ    :( حوث اإلسالمیة حیث ذكرت عنھ      وھو ما نقلتھ جریدة المدینة عن مجمع الب       
البعض من كراھ�ة ال�صالة م�ع س�تر الف�م واألن�ف فموض�ع الكراھ�ة ع�دم الحاج�ة لھ�ا أو              

   )٤()وجود سبب معتبر للبسھا

وذكر الدكتور خالد المشیقح أن  تغطیة الوجھ والفم في الصالة منھي عنھ ، وانھ ج�ائز                
  ه .أ. )٥(ر واجبوال بأس بھ عند الحاجة  ، وعند خشیة الضر

  

                                                           

)١/٣٤٤) ١  
   ١٩٤، ٢/١٩٣الشرح الممتع  ) ٢(
)٦/٣١٥)٣  
  ٨١٦٠٨/https://www.almadenahnews.com/article  :جریدة المدینة ، رابط  )٤(
  ١٧األحكام الفقھیة المتعلقة بوباء كورونا  ، ص ) ٥(
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 اخلامتة

الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على رسول اهللا، خیر خلق اهللا، الرحمة المھداة 
  .، والنعمة المسداة، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله

وبعد أن انتھى البعث إلى مبتغاه ، بفضل ومن من اهللا ، فإنني أستطیع أن ألخص أھم 
  :الي نتائج البحث على النحو الت

 إن حفظ النفس وصیانتھا عن كل ما یضرھا ھي إحدى مقاصد الشریعة الخمسة :أوًال
الدین والنفس والعقل والنسل والمال ، : التي علیھا مدار أحكام الشریعة اإلسالمیة، وھي

  .بل إن كل الشرائع السماویة أتت من أجل ھذه الخمس 

األمراض المعدیة، وشرع االحتراز من  سبق اإلسالم غیره  إلى نظم الوقایة من :ثانیًا 
  .تفشیھا وانتشارھا؛ منًعا للضرر، ودفًعا لألذى، ورفًعا للحرج

االبتالءات والكوارث التي تحصل في واقع الناس ھي من سنن اهللا في ھذه الحیاة ، :ثالثًا 
فال یسلم الناس فرادى وجماعات من وقوع مصائب تنزل بھم على اختالف منازلھم 

  . ویكون االبتالء بالشر كما یكون بالخیر ومراتبھم،

ھي تلك األمراض التي تحدث بسبب الكائنات الحیة الدقیقة، :  األمراض المعدیة:رابعًا
البكتیریا والفیروسات والفطریات والطفیلیات، والتي ال توجد داخل الكائنات الحیة : مثل 

 آخر أو من حیوان ، وھى تلك التي تسبب األمراض عندما تنتقل من شخص الى شخص
  .الى البشر

 الفیروسات عبارة عن وحدات أو جزیئات صغیرة جدا أصغر من البكتیریا وال :خامسًا
یمكن وصفھا بأنھا كائنات حیة ؛ وذلك ألنھا غیر قادره على التكاثر بمفردھا، ولكنھا 

كامل لیس فیھا نظام انزیمي مت( تحتاج الى عائل، فھي  تمثل صور الحیاة غیر الخلویة 
، وھي قادرة على التحور، و ھذه القدرة )وال یوجد في وحدتھا اال حامض نووي  واحد 

تجعل  بعضھا قادر على التغییر بشكل طفیف في كل شخص مصاب ، مما یجعل العالج 
صعًبا، وتتسبب  ھذه الفیروسات في العدید من اإلصابات البشریة الشائعة ، وھي 

تتراوح األمثلة على األمراض الفیروسیة . ض النادرةمسؤولة أیًضا عن عدد من األمرا
 ، الذي ١٩من نزالت البرد، التي یمكن أن تسببھا أحد الفیروسات األنفیة ، إلى الكوفید

  ).٢-سارس كوف(  أو ٢یسببھ بعض أنواع الفیروسات التاجیة المسمى ب كورونا

 بأنھ مرض فیروسي :١٩یعرف  فیروس كورونا المستجد ، أو ما یعرف بكوفید: سادسًا 
، ٢ یسمى سارس كوف )ار إن إیھ(جدید یسببھ فیروس تاجي أحادي المادة الوراثیة 

والذي انتقل على األرجح من إصابة أنواع الحیوانات فقط إلى إصابة البشر، التي بدورھا 
طورت من شخص آلخر، وتسببت في متالزمة الجھاز التنفسي ، وھذا الفیروس تم 

وسط تفشي حاالت أمراض الجھاز التنفسي في مدینة ووھان ، مقاطعة تحدیده ألول مرة 
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 أعلنت منظمة الصحة العالمیة أن تفشي ٢٠٢٠ ینایر٣٠، وفى . ھوبي في الصین
 أعلنت منظمة الصحة ٢٠٢٠مارس١١ ھو حالة طوارئ صحیة عالمیة ، وفى ٢كوفید

یة من نوعھا منذ  ھو حالة جائحة عالمیة  ، وھو أول تسم٢العالمیة أن تفشي كوفید
  م  ٢٠٠٩إعالن أنفلونزا الخنازیر عام 

عن طریق الرزاز : األول مباشر : مرض  كورونا المستجد ینتقل بطریقین : سابعًا 
: الثاني . المتطایر بالسعال أو العطس  من شخص مصاب بالمرض إلى شخص آخر

نفھ أو بلمس شيء لمسھ شخص مصاب بالمرض ثم وضع یده على أ: طریق غیر مباشر
    .فمھ  أو حك عینھ

 تنفي العدوى ، وأخرى تحث – صلى اهللا علیھ وسلم –وردت أحادیث عن النبي : ثامنًا 
على أخذ الحیطة والحذر ممن كان مریضًا مرضًا معدیًا ،  بل والبعد عنھ، مما قد یوھم 

اض ظاھره التعارض ، فھذا التعارض الظاھري ال أساس لھ ؛ إذ المقصود أن ھذه األمر
  .ال تعدي بنفسھا دون إرادة اهللا عز وجل

 من نفي  دخول الطاعون – صلى اهللا علیھ وسلم –ال تعارض بین ما ورد عنھ : تاسعًا 
 -المدینة ، ووجود الكثیر من حاالت فیروس كورونا المستجد فیھا  ، إذ المراد أن اهللا  

بنى إسرائیل كما قال  ال یستأصلھم بالموت بالطاعون الذى كان من عقوبات -عز وجل 
  .ابن بطال وغیره 

 المجتمع اإلسالمي أفراد تحصین ھنا بالوقایة ویقصد ، العالج من خیر  الوقایة:عاشرًا 
 . وبائیة أو معدیة كانت سواء بینھم، األمراض انتشار یمنع بما

 ألسباب عدم التعرض من علیھ یجب بما ، نفسھ الفرد على األمر ھذا في المسئولیة وتقع
 كفرض الوقائیة التدابیر من وضع علیھا یجب بما الدولة على تقع كما المرض، انتقال
ونحوھا ، فقد اھتمت بالسبل الواقیة من أمراض الجھاز التنفسي   الصحیة الوقایة

  .والھضمي والتناسلي وغیرھا

سبقت الشریعة اإلسالمیة غیرھا في سبل التوقي  من األوبئة ، من ھذه : حادي عشر 
ل الحجر الصحي ،  والذي دل علیھ  الكتاب والسنة ، وقد ثبت بالتجربة أن حصر السب

  .المرض في مكان محدود یتحقق معھ حصر الوباء ومنع انتشاره

 اختلف الفقھاء في الدخول الخروج من و إلى البالد الموبوءة لمن كان قد :ثاني عشر 
أیت في االختیار أن یكون مرد أراد الدخول إلیھا أو الخروج منھا إلى ستة أقوال ،  ر

األمر إلى اإلمام في اختیار ما یراه مناسًبا من ھذه اآلراء،  وسواء كان المنع كلیًا أو 
جزئیًا، حیث إن رأیھ یكون مبنیًا على رأي أھل االختصاص من الجھات الصحیة 

  . حة المعتبرة ، ووفقًا لما یرى فیھ المصلحة؛  فتصرف اإلمام على رعیتھ منوط بالمصل
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على أنھ یجوز الدخول والخروج ، وذلك على سبیل االستثناء، وعلى وفق ما یراه اإلمام 
للمصلحة للحاجة والضرورة، مع االلتزام بالضوابط واالحترازات الصادرة عن الجھات 

الكوادر الصحیة واألمنیة، ومن یحتاج إلیھم : المعنیة  في ذلك، وذلك  لفئات معینة، مثل 
  . التموینیة والمعیشیة  وغیرھمفي االمدادات

  .أما الرعیة فإنھ یجب علیھم االلتزام واالنصیاع للرأي الذي ارتضاه اإلمام 

مسألة التباعد االجتماعي  وعدم المخالطة للمریض أو غیره، مخرجة على : ثالث عشر 
الكیة ھو القول األول ، وھو قول الم: مسألة مخالطة المجذوم ، وفیھا قوالن، المختار فیھا

والشافعیة ، الذاھب إلى وجوب االمتناع والمنع عن مخالطة مریض فیروس كورونا 
المستجد، تخریجًا ، وخاصة بعد ما أثبت أھل االختصاص انتقال ھذا المرض بالمخالطة، 

  .ویستثنى من ذلك من یقوم على تطبیبھ وتمریضھ وخدمتھ 

، حتى بین الذین لم یظھر علیھم من األدلة على التباعد قدر متر أو مترین: رابع عشر 
   – صلى اهللا علیھ وسلم –المرض ؛ تفادیًا النتقال العدوى،  قول رسول اهللا 

ھذا فیھ إعجاز علمي؛ حیث ان الرمح ) كلم المجذوم وبینك وبینھ قید رمح أو رمحین ( 
  . شبرًا، أي نحو مترین في مقاییسنا  المعاصرة ١٢یساوي 

البیت مثاب�ة للن�اس وأمن�ًا ، تت�وق إلی�ھ األنف�س ، وتھ�وى إلی�ھ            لقد جعل اهللا    : خامس عشر   
 والصالة في المسجد – صلى اهللا علیھ وسلم –األفئدة ، وتتوق أیضًا إلى زیارة قبر النبي 

النبوي ، إال إنھ وفي ظل جائحة فیروس كورونا المستجد ، رأت كثیر من جھ�ات اإلفت�اء        
ال��سعودیة ال��راغبین ف��ي أداء العم��رة بمك��ة والمؤس��سات الفقھی��ة م��شروعیة من��ع ال��سلطات 

المكرمة من السفر، وإیقاف أداء الشعیرة وزیارة المسجد النبوي بالمدینة المنورة ، وحتى 
إشعار آخر ،  وعلى رأس تلك الجھات مجمع الفقھ اإلس�المي ال�دولي بج�دة، وھیئ�ة كب�ار                 

ھ��ـ ، المواف��ق ١٤٤١ب رج��٩العلم��اء بالمملك��ة، فیم��ا نقلت��ھ عنھ��ا وكال��ة واس لألنب��اء ف��ي   
  م ،٢٠٢٠مارس ٤

 وكذلك دار اإلفت�اء الم�صریة وع�دد م�ن العلم�اء والفقھ�اء ف�ي الع�الم اإلس�المي ، واألدل�ة                     
  .على ھذا كثیرة ومتوافرة 

أیدت الھیئات الدینیة المختلفة القرار المدروس بعنایة للمملكة العربیة : سادس عشر 
 حجاج الداخل فقط، وباشتراطات م على٢٠٢٠ –ه ١٤٤١السعودیة بقصر حج عام 

   .وضوابط معینة ، وقد دل على ذلك الكثیر من األدلة 

الرأي المختار للحكم الفقھي في تعلیق  صالة الجماعة و الجمعة  كإجراء : سابع عشر 
أنھ یجوز لولي األمر تعلیق الجماعات : احترازي من فیروس كورونا المستجد ھو

س كورونا المستجد ،و أنھ یجب االلتزام بتعلیمات ولي والجمع ؛ للحد من انتشار فیرو
  .األمر في ذلك 
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 على غیرھا  من األمم  – صلى اهللا علیھ وسلم –فضلت أمة سیدنا محمد : ثامن عشر 
أنھ جعلت صفوفھا كصفوف المالئكة، ومع ھذا فإن الراجح  في : بأمور كثیرة منھا 

ي؛ لمواجھة فیروس كورونا المستجد ،  التباعد بین الصفوف والمصلین، كإجراء احتراز
أنھ ال مانع منھ  ، والصالة معھ صحیحة ، مع المحافظة على اعتدال الصف من التقدم 

  .والتأخر ، على أن یعود التراص على ما كان علیھ بعد انتھاء الجائحة 

تخرج  مسألة لبس الكمامة أثناء الصالة ؛ كإجراء احترازي من  فیروس : تاسع عشر 
ونا ،على حكم التلثم  بتغطیة الفم أو األنف ، أو ھما معًا في الصالة  ، وھو مكروه ، كور

لكن الراجح أن الكراھة ھنا  وفي ھذا الظرف منتفیة ، ألنھا مقیدة بما إذا لم تكن ھناك 
حاجة لھا، أما إذا كانت ھناك حاجة لھا ، من مثل  ما نحن فیھ اآلن ، حیث یعد لبس 

احد من أھم اإلجراءات االحترازیة للوقایة من فیروس  كورونا المستجد الكمامة  اآلن  و
   واهللا أعلم. ، أثناء الصالة وخارجھا  فالكراھة ھنا تنتفي  
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  :التوصیات  

 عند النظر في مثل ھذه النوازل البد من استحضار قواعد الشریعة وأصولھا -١  
یما سطره الفقھاء من مسائل یمكن تخریج مثل العظیمة ،ومقاصدھا السامیة، والنظر ف

  . ھذه النوازل علیھا 

 ضرورة تدریس الفقھ اإلسالمي في جمیع مراحل تدریسھ التعلیمیة بصورة تربط بین -٢
  .القدیم والحدیث، وبما یتناسب مع المرحلة

 اتباع التعلیمات الصادرة عن ولى األمر ؛ ألن ھذه التعلیمات  صادرة في أمر یتعلق-٣
  .بعموم الناس ، وما كان كذلك فمرد األمر فیھ إلى  ولي األمر

 وأن یسلم األمر إلیھ مع – سبحانھ وتعالى –أن یعلم المؤمن أن النافع والضار ھو اهللا -٤
  .األخذ باألسباب في ذلك ، فالقلب یتوكل  ، والجوارح تعمل 

 .سبة لھ في ذلك االھتمام بالبحث العلمي بشتى فروعھ ، ورصد المیزانیات المنا -٥
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  فھرس المراجع

  بعد القرآن الكریم 

  التفسیر : 

د وھب��ة ب��ن م��صطفى الزحیل��ي، : التف��سیر المنی��ر ف��ي العقی��دة وال��شریعة والم��نھج ،المؤل��ف   -١
  ھـ ١٤١٨الثانیة ، :  دمشق الطبعة –دار الفكر المعاصر : الناشر 

أبو البركات عبد اهللا ب�ن أحم�د ب�ن          : المؤلف) مدارك التنزیل وحقائق التأویل   (تفسیر النسفي    -٢
یوس��ف عل��ي ب��دیوي  : ، حقق��ھ وخ��رج أحادیث��ھ ) ھ��ـ٧١٠: المت��وفى(محم��ود ح��افظ ال��دین الن��سفي  

األول�ى،  : دار الكل�م الطی�ب، بی�روت ،الطبع�ة        : محیي الدین دی�ب م�ستو، الناش�ر       : ،راجعھ وقدم لھ  
  ١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩

أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أب�ي بك�ر           :  ،المؤلف تفسیر القرطبي = الجامع ألحكام القرآن     -٣
أحم���د : ، تحقی���ق) ھ���ـ٦٧١: المت���وفى(ب���ن ف���رح األن���صاري الخزرج���ي ش���مس ال���دین القرطب���ي 

الثانی���ة، :  الق���اھرة ، الطبع���ة –دار الكت���ب الم���صریة  : البردون���ي وإب���راھیم أطف���یش  ، الناش���ر  
  م ١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤

 محم��د ب��ن جری��ر ب��ن یزی��د ب��ن كثی��ر ب��ن غال��ب   :ج��امع البی��ان ف��ي تأوی��ل الق��رآن ، المؤل��ف  -٤
: أحم�د محم�د ش�اكر الناش�ر    :  ، المحقق  ٢٢٩ /٨،    )ھـ٣١٠: المتوفى(اآلملي، أبو جعفر الطبري     

 .م٢٠٠٠١ - ھـ ١٤٢٠األولى، : مؤسسة الرسالة ،الطبعة

أب�و القاس�م محم�ود ب�ن عم�رو ب�ن أحم�د،         : الكشاف عن حق�ائق غ�وامض التنزی�ل ،ا لمؤل�ف           -٥
:  بی��روت ، الطبع��ة –دار الكت��اب العرب��ي  : ، الناش��ر) ھ��ـ٥٣٨: المت��وفى( اهللا الزمخ��شري ج��ار 

  ھـ١٤٠٧ -الثالثة 

أبو محمد عبد الحق بن غالب ب�ن عب�د      : المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ، المؤلف        -٦
عب��د ال��سالم عب��د : ،المحق��ق)ھ��ـ٥٤٢: المت��وفى(ال��رحمن ب��ن تم��ام ب��ن عطی��ة األندل��سي المح��اربي 

  ه ١٤٢٢ -األولى :  بیروت الطبعة–دار الكتب العلمیة :  ، الناشر٢/٤٢حمد ،الشافي م

أب��و عب��د اهللا محم��د ب��ن عم��ر ب��ن الح��سن ب��ن   : التف��سیر الكبی��ر ، المؤل��ف =  مف��اتیح الغی��ب  -٧
: ،  الناش�ر )ھ�ـ ٦٠٦: المت�وفى (الحسین التیمي الرازي الملقب بفخ�ر ال�دین ال�رازي خطی�ب ال�ري         

  ھـ ١٤٢٠ -الثالثة :  بیروت  الطبعة–دار إحیاء التراث العربي 

  :الحدیث الشریف وشروحھ 

أحم�د ب�ن محم�د ب�ن أب�ى بك�ر ب�ن عب�د            : إرشاد الساري لشرح ص�حیح البخ�اري ،المؤل�ف         -١
) ھ��ـ٩٢٣: المت��وفى(المل��ك الق��سطالني القتیب��ي الم��صري، أب��و العب��اس، ش��ھاب ال��دین       

 . ھـ ١٣٢٣ السابعة،: المطبعة الكبرى األمیریة، مصر ،الطبعة: الناشر

محم�د ناص�ر ال�دین األلب�اني        :  إرواء الغلیل في تخ�ریج أحادی�ث من�ار ال�سبیل ، المؤل�ف                -٢
 بی�روت   –المكت�ب اإلس�المي     : زھیر الشاویش ، الناشر   : ،إشراف) ھـ١٤٢٠: المتوفى  (

  م١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٥الثانیة : الطبعة



 - ٣١٤٣ -

اذه م��ن التعلیق��ات الح��سان عل��ى ص��حیح اب��ن حب��ان وتمیی��ز س��قیمھ م��ن ص��حیحھ، وش��          -٣
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التمیمي، أب�و          : محفوظھ ، مؤلف األصل   
 )ھـ٣٥٤: المتوفى(حاتم، الدارمي، البستي 

أب�و عم�ر یوس�ف ب�ن عب�د اهللا ب�ن         : التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید ،المؤل�ف         -٤
م�صطفى ب�ن    : تحقیق) ھـ٤٦٣: المتوفى(محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي         

وزارة عم��وم األوق��اف وال��شؤون  : محم��د عب��د الكبی��ر البك��ري ،الناش��ر  ، أحم��د العل��وي  
 ١٣٨٧:  المغرب عام النشر–اإلسالمیة 

الج��امع الم��سند ال��صحیح المخت��صر م��ن أم��ور رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم وس��ننھ       -٥
داهللا البخ�اري الجعف�ي،     محم�د ب�ن إس�ماعیل أب�و عب�         : صحیح البخاري، المؤلف  = وأیامھ  
األول�ى،  : دار ط�وق النج�اة ، الطبع�ة   : محم�د زھی�ر ب�ن ناص�ر الناص�ر، الناش�ر        : المحقق
 ھـ١٤٢٢

أب��و عم��ر یوس��ف ب��ن عب��د اهللا ب��ن محم��د ب��ن عب��د الب��ر ب��ن عاص��م     : االس��تذكار ، المؤل��ف -٦
س��الم محم��د عط�ا، محم��د عل��ي مع��وض  : ،تحقی��ق) ھ�ـ ٤٦٣: المت��وفى(النم�ري القرطب��ي  

 م٢٠٠٠ – ١٤٢١األولى، :  بیروت ، الطبعة–ار الكتب العلمیة د: ،الناشر

أحمد بن الحسین بن علي ب�ن موس�ى الخ�سروجردي الخراس�اني،     : السنن الكبرى المؤلف   -٧
 الكت�ب   دار:محمد عبد الق�ادر عط�ا الناش�ر       : قق، المح )ھـ٤٥٨: المتوفى(أبو بكر البیھقي    
   م٢٠٠٣ -  ھـ١٤٢٤الثالثة، : الطبعة لبنان ،–العلمیة، بیروت 

ه ت م�صطفى خ�ضر، دار اب�ن ح�زم ، االول�ى      ٤٣٠الطب النبوي ألبي نع�یم األص�بھاني       -٨
٢٠٠٦. 

المسند ال�صحیح المخت�صر بنق�ل الع�دل ع�ن الع�دل إل�ى رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم                     -٩
، )ھ��ـ٢٦١: المت��وفى(م��سلم ب��ن الحج��اج أب��و الح��سن الق��شیري النی��سابوري      : ،المؤل��ف

: المحق�ق . بی�روت  –دار إحی�اء الت�راث العرب�ي    : لباقي، الناشرمحمد فؤاد عبد ا  : المحقق
 .  بیروت–المكتبة العصریة، صیدا : محمد محیي الدین عبد الحمید الناشر

أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محم�د ب�ن   : المستدرك على الصحیحین ، المؤلف     -١٠
: المت�وفى (عروف بابن البی�ع  حمدویھ بن نعیم بن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري الم    

 بی��روت –دار الكت��ب العلمی��ة  : م��صطفى عب��د الق��ادر عط��ا ،الناش��ر  : ،تحقی��ق) ھ��ـ٤٠٥
        ١٩٩٠ - ١٤١١األولى، : الطبعة

أب��و زكری��ا محی��ي ال��دین یحی��ى ب��ن : المنھ��اج ش��رح ص��حیح م��سلم ب��ن الحج��اج ، المؤل��ف -١١
 بی���روت –ث العرب���ي دار إحی���اء الت��را : ، الناش��ر ) ھ���ـ٦٧٦: المت��وفى (ش��رف الن���ووي  

محمد بن علي بن محم�د ب�ن عب�د اهللا    :  ھـ نیل األوطار، المؤلف    ١٣٩٢الثانیة،  : ،الطبعة
دار : ع�صام ال�دین ال�صبابطي ، الناش�ر        : ،تحقی�ق ) ھ�ـ ١٢٥٠: المتوفى(الشوكاني الیمني   

 م ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣األولى، : الحدیث، مصر ،الطبعة

 أب�و الع�ال محم��د عب�د ال�رحمن ب�ن عب��د      :تحف�ة األح�وذي ب�شرح ج�امع الترم��ذي ،المؤل�ف      -١٢
  بیروت –دار الكتب العلمیة : ،الناشر) ھـ١٣٥٣: المتوفى(الرحیم المباركفورى 



 - ٣١٤٤ -

 أب�و عب�د ال�رحمن محم�د         :، المؤل�ف  سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقھھ�ا وفوائ�دھا         -١٣
: المت���وفى(ناص���ر ال���دین، ب���ن الح���اج ن���وح ب���ن نج���اتي ب���ن آدم، األش���قودري األلب���اني    

  )ھـ١٤٢٠

  )لمكتبة المعارف( األولى، : ، الطبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض:الناشر

: المت��وفى (اب��ن ماج��ة أب��و عب��د اهللا محم��د ب��ن یزی��د القزوین��ي        : س��نن اب��ن ماج��ة المؤل��ف    -١٤
 فی�صل عی�سى   -دار إحیاء الكتب العربیة    : محمد فؤاد عبد الباقي الناشر    : تحقیق)ھـ٢٧٣

  .البابي الحلبي

أبو داود سلیمان بن األشعث ب�ن إس�حاق ب�ن ب�شیر ب�ن ش�داد ب�ن                  :  أبي داود، المؤلف   سنن -١٥
 )ھـ٢٧٥: المتوفى(عمرو األزدي السجستاني 

محمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترم�ذي، أب�و       : سنن الترمذي المؤلف   -١٦
ة ش�رك : أحمد محمد ش�اكر وآخ�رون الناش�ر   : ، تحقیق وتعلیق  ) ھـ٢٧٩: المتوفى(عیسى  

  م١٩٧٥ - ھـ١٣٩٥الثانیة، :  مصر ، الطبعة–مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

ابن بطال أبو الحسن عل�ي ب�ن خل�ف ب�ن عب�د            : شرح صحیح البخاري البن بطال المؤلف      -١٧
 -مكتب�ة الرش�د     : أبو تمیم یاسر بن إبراھیم، دار الن�شر       : تحقیق) ھـ٤٤٩: المتوفى(الملك  

 م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣ثانیة، ال: السعودیة، الریاض الطبعة

 –ش��رح ص��حیح البخ��اري الب��ن عثیم��ین  كت��اب الح��ج ، مكتب��ة الن��بالء م��راكش المغ��رب   -١٨
 ت:  د –المكتبة اإلسالمیة القاھرة 

أحم��د ب��ن الح��سین ب��ن عل��ي ب��ن موس��ى  الخراس��اني، أب��و بك��ر     : ش��عب اإلیم��ان المؤل��ف  -١٩
د حام��د وآخ��رون  ال��دكتور عب��د العل��ي عب��د الحمی��   : حقق��ھ ) ھ��ـ٤٥٨: المت��وفى(البیھق��ي 
مكتب��ة الرش��د للن��شر والتوزی��ع بالری��اض بالتع��اون م��ع ال��دار ال��سلفیة ببومب��اي    : ،الناش��ر

   م ٢٠٠٣ - ھـ١٤٢٣األولى، : بالھند ، الطبعة

زھی�ر  : ه، اش�راف  ١٤٢٠ضعیف الجامع وزیاداتھ  ، للشیخ محمد ناصر ال�دین األلب�اني             -٢٠
  .الشاویش ، المكتب االسالمي

أبو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الح�سین     : لتقریب، المؤلف طرح التثریب في شرح ا     -٢١
أحم�د  : ،أكمل�ھ ابن�ھ   ) ھ�ـ ٨٠٦: المتوفى(بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراھیم العراقي          

بن عبد الرحیم بن الحسین الكردي الرازیاني ثم الم�صري، أب�و زرع�ة ول�ي ال�دین، اب�ن           
 .مصریة القدیمة الطبعة ال: ، الناشر) ھـ٨٢٦: المتوفى(العراقي 

أبو محمد محمود بن أحم�د ب�ن موس�ى ب�ن     : عمدة القاري شرح صحیح البخاري ،المؤلف      -٢٢
دار : ،  الناش��ر)ھ��ـ٨٥٥: المت��وفى(أحم��د ب��ن ح��سین الغیت��ابى الحنف��ى ب��در ال��دین العین��ى  

  بیروت -إحیاء التراث العربي 

 ال�دین األلب�اني   محم�د ناص�ر   : غایة المرام في تخریج أحادیث الح�الل والح�رام ، المؤل�ف            -٢٣
 –الثالث���ة :  بی���روت ، الطبع���ة–المكت���ب اإلس���المي : ، الناش���ر)  ھ���ـ١٤٢٠: المت���وفى(

 ه ١٤٠٥



 - ٣١٤٥ -

أب���و عبی���د القاس���م ب���ن س���الم ب���ن عب���د اهللا الھ���روي البغ���دادي  : غری���ب الح���دیث المؤل���ف -٢٤
مطبعة دائرة المعارف   : محمد عبد المعید خان ، ،الناشر     . د: المحقق) ھـ٢٢٤: المتوفى(

 ١٩٦٤ - ھـ ١٣٨٤األولى، :  الدكن الطبعة-، حیدر آبادالعثمانیة

أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر أب��و الف��ضل     : ف��تح الب��اري ش��رح ص��حیح البخ��اري ، المؤل��ف    -٢٥
محم�د ف�ؤاد عب�د الب�اقي ، ق�ام بإخراج�ھ         : العسقالني الشافعي، رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیث�ھ      

 بی��روت، - دار المعرف��ة: مح��ب ال��دین الخطی��ب الناش��ر: وص��ححھ وأش��رف عل��ى طبع��ھ
١٣٧٩. 

زین الدین محمد الم�دعو بعب�د ال�رؤوف ب�ن           : فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ،المؤلف      -٢٦
: المت��وفى(ت��اج الع��ارفین ب��ن عل��ي ب��ن زی��ن العاب��دین الح��دادي ث��م المن��اوي الق��اھري          

 .ھـ١٣٥٦األولى، :  مصر ،الطبعة–المكتبة التجاریة الكبرى : ،الناشر)ھـ١٠٣١

عب��د ال��رحمن ب��ن أب��ي بك��ر، ج��الل ال��دین   : الترم��ذي المؤل��فق��وت المغت��ذي عل��ى ج��امع   -٢٧
ناص��ر ب��ن محم��د ب��ن : ، رس��الة  دكت��وراة إع��داد الطال��ب) ھ��ـ٩١١: المت��وفى(ال��سیوطي 

 جامع�ة أم    -س�عدي الھاش�مي ، الناش�ر        / فضیلة األس�تاذ ال�دكتور    : إشراف.حامد الغریبي   
: وال�سنة ، ع�ام الن�شر    كلی�ة ال�دعوة وأص�ول ال�دین، ق�سم الكت�اب       -القرى، مكة المكرم�ة   

   ھـ  ١٤٢٤

جم�ال ال�دین أب�و الف�رج عب�د ال�رحمن ب�ن              : كشف المشكل من حدیث الصحیحین ،المؤلف      -٢٨
: عل�ي ح�سین الب�واب ، ،الناش�ر        : ،المحق�ق ) ھ�ـ ٥٩٧: المت�وفى (علي ب�ن محم�د الج�وزي        

   الریاض –دار الوطن 

تمیم��ي، م��سند أب��ي یعل��ى أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن المثن��ى ب��ن یحی��ى ب��ن عی��سى ب��ن ھ��الل ال         -٢٩
 –ح��سین س��لیم أس��د ، دار الم��أمون للت��راث     : ، المحق��ق)ھ��ـ٣٠٧: المت��وفى(الموص��لي 

 المق��صد العل��ي ف��ي زوائ��د أب��ي یعل��ى     -١٦، ١٩٨٤ - ١٤٠٤األول��ى، : دم��شق الطبع��ة 
: المت��وفى(الموص��لي ألب��ي الح��سن ن��ور ال��دین عل��ي ب��ن أب��ي بك��ر ب��ن س��لیمان الھیثم��ي     

 . لبنان -ب العلمیة، بیروت سید كسروي حسن، دار الكت: تحقیق) ھـ٨٠٧

أبو عب�د اهللا أحم�د ب�ن محم�د ب�ن حنب�ل ب�ن ھ�الل ب�ن          : مسند اإلمام أحمد بن حنبل المؤلف  -٣٠
 ع�ادل مرش�د، وآخ�رون    -ش�عیب األرن�ؤوط   : المحق�ق ) ھ�ـ ٢٤١: المت�وفى (أسد ال�شیباني    

 األول�ى، : مؤسسة الرسالة ،الطبعة  : د عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، الناشر       : ،إشراف
  م٢٠٠ - ھـ ١٤٢١

محم�د، أب�و الح�سن    ) س�لطان (عل�ي ب�ن  : مرقاة المفاتیح ش�رح م�شكاة الم�صابیح ، المؤل�ف          -٣١
دار الفك��ر، لبن��ان  : ، الناش��ر) ھ��ـ١٠١٤: المت��وفى(ن��ور ال��دین الم��ال الھ��روي الق��اري     

 }م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢،األولى، 

ین، ب��ن أب��و عب��د ال��رحمن محم��د ناص��ر ال��د:  ص��حیح الج��امع ال��صغیر وزیادات��ھ ،لمؤل��ف -٣٢
: ، الناش��ر) ھ��ـ١٤٢٠: المت��وفى(الح��اج ن��وح ب��ن نج��اتي ب��ن آدم، األش��قودري األلب��اني     

 المكتب اإلسالمي 

أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الح�اج ن�وح ب�ن نج�اتي          : مؤلف التعلیقات الحسان   -٣٣
دار ب���ا وزی���ر للن���شر   : ،الناش���ر) ھ���ـ١٤٢٠: المت���وفى(ب���ن آدم، األش���قودري األلب���اني   

  م ٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤األولى، :  المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة- جدة والتوزیع،



 - ٣١٤٦ -

  :اللغة العربیة والمصطلحات 

أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراھیدي الب�صري           : العین ،المؤلف  -١
: د مھ�دي المخزوم�ي، د إب�راھیم ال�سامرائي ، الناش�ر            : ،المحقق) ھـ١٧٠: المتوفى(

 ة الھالل دار ومكتب

مجم��ع اللغ��ة العربی��ة بالق��اھرة ،إب��راھیم    : المعج��م الوس��یط ، لمعج��م الوس��یط ، المؤل��ف    -٢
 دار الدعوة  : مصطفى وآخرون ،الناشر

أحمد بن محمد ب�ن عل�ي الفی�ومي ث�م     : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ،المؤلف   -٣
 .لعلمیةالمكتبة ا: ، الناشر) ھـ٧٧٠نحو : المتوفى(الحموي، أبو العباس 

ش�رح ح�دود اب�ن عرف�ة     . (الھدایة الكافی�ة ال�شافیة لبی�ان حق�ائق اإلم�ام اب�ن عرف�ة الوافی�ة               -٤
محم��د ب��ن قاس��م األن��صاري، أب��و عب��د اهللا، الرص��اع التون��سي   : ، المؤل��ف)للرص��اع
  ه١٣٥٠األولى، : المكتبة العلمیة ، الطبعة: الناشر)ھـ٨٩٤: المتوفى(المالكي 

بن مكرم بن على، أبو الف�ضل، جم�ال ال�دین اب�ن منظ�ور             محمد  : لسان العرب ، المؤلف    -٥
 بی�روت   –دار ص�ادر    : ، الناش�ر  ) ھـ٧١١: المتوفى(األنصاري الرویفعى اإلفریقى    

  ھـ١٤١٤ -الثالثة : ، الطبعة

زی��ن ال��دین أب��و عب��د اهللا محم��د ب��ن أب��ي بك��ر ب��ن عب��د الق��ادر  : مخت��ار ال��صحاح، المؤل��ف -٦
المكتب�ة  : یوس�ف ال�شیخ محم�د ،الناش�ر       : حق�ق الم) ھـ٦٦٦: المتوفى(الحنفي الرازي   

/ ھ���ـ ١٤٢٠الخام���سة، :  ص���یدا الطبع���ة– ال���دار النموذجی���ة، بی���روت –الع���صریة 
د أحم��د مخت��ار عب��د الحمی��د   :  معج��م اللغ��ة العربی��ة المعاص��رة، المؤل��ف  -٢ ١٩٩٩
: ع��الم الكت��ب الطبع��ة  : بم��ساعدة فری��ق عم��ل، الناش��ر  ) ھ��ـ١٤٢٤: المت��وفى(عم��ر 

 . م٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩األولى، 

: المت��وفى(د أحم�د مخت�ار عب��د الحمی�د عم�ر     : معج�م اللغ�ة العربی�ة المعاص��رة ، المؤل�ف     -٧
 - ھ�ـ    ١٤٢٩األول�ى،   : ع�الم الكت�ب الطبع�ة     : بمساعدة فریق عمل الناش�ر    ) ھـ١٤٢٤
  م٢٠٠٨

أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین         : معجم مقاییس اللغة ،المؤلف    -٨
دار الفك�ر ، ع�ام   : عبد السالم محم�د ھ�ارون ، الناش�ر    : ،المحقق) ھـ٣٩٥: المتوفى(

 م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩: النشر

أحم��د ب��ن ف��ارس ب��ن زكری��اء القزوین��ي ال��رازي، أب��و     : معج��م مق��اییس اللغ��ة ، المؤل��ف   -٩
دار : عب��د ال��سالم محم��د ھ��ارون ، الناش��ر   : ، المحق��ق)ھ��ـ٣٩٥: المت��وفى(الح��سین 

 الفكر
  

  الفقھ :  

  :نفي الفقھ الح: أوًال 
المع�روف   زین الدین ب�ن إب�راھیم ب�ن محم�د،         : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، المؤلف       -١

: اإلس�المي الطبع�ة   دار الكت�اب : الناش�ر ٨/٢٠٨) ھ�ـ ٩٧٠: المت�وفى (بابن نجیم المصري   
  .الثانیة



 - ٣١٤٧ -

ح�سین   أب�و محم�د محم�ود ب�ن أحم�د ب�ن موس�ى ب�ن أحم�د ب�ن             : البنایة ش�رح الھدای�ة ، المؤل�ف        -٢
 -العلمی��ة  دار الكت��ب: ،الناش��ر) ھ��ـ٨٥٥: المت��وفى(نف��ى ب��در ال��دین العین��ى  الغیت��ابى الح

  م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠األولى، : بیروت، لبنان الطبعة

الحنف�ي   أبو بكر بن علي بن محمد الح�دادي العب�ادي الزبی�دي الیمن�ي      : الجوھرة النیرة،المؤلف  -٣
 ھـ ١٣٢٢المطبعة الخیریة ،الطبعة األولى، : ، الناشر)ھـ٨٠٠: المتوفى(

مج��د  عب�د اهللا ب�ن محم�ود ب��ن م�ودود الموص�لي البل�دحي،      : االختی�ار لتعلی�ل المخت�ار ،المؤل��ف    -٤
أب�و دقیق�ة     ال�شیخ محم�ود   : علیھا تعلیق�ات   /٣)ھـ٦٨٣: المتوفى(الدین أبو الفضل الحنفي     

  .   ١٩٣٧ - ھـ ١٣٥٦:  القاھرة  ،تاریخ النشر-مطبعة الحلبي : ،الناشر

على ال�در   ح تنویر األبصار للتمرتاشي ، مطبوع مع رد المحتار   الدر المختار للحصفكي شر    -٤
 م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢ الثانیة،: بیروت الطبعة-دار الفكر: المختار، البن عابدین ، الناشر

) ھ�ـ ٤٨٣ :المت�وفى (محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األئمة السرخسي      : المبسوط ،المؤلف  -٥
   بیروت –دار المعرفة : ،الناشر

أحم��د  ع��الء ال��دین، أب��و بك��ر ب��ن م��سعود ب��ن : ع ف��ي ترتی��ب ال��شرائع ، المؤل��فب��دائع ال��صنائ -٦
ھ�ـ  ١٤٠٦الثانی�ة،    :دار الكتب العلمی�ة ،الطبع�ة     : ،الناشر) ھـ٥٨٧: المتوفى(الكاساني الحنفي   

 م١٩٨٦ -

ال�دین   عثمان ب�ن عل�ي ب�ن محج�ن الب�ارعي، فخ�ر          : تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ،المؤلف      -٧
الق��اھرة   ب��والق،-المطبع��ة الكب��رى األمیری��ة : الناش��ر)  ھ��ـ٧٤٣: مت��وفىال(الزیلع��ي الحنف��ي 

 .ھـ١٣١٣األولى،: الطبعة

أو م�نال   -محمد بن فرامرز بن علي ال�شھیر بم�ال   : درر الحكام شرح غرر األحكام ،المؤلف  -٨
 دار إحیاء الكتب العربیة : ،الناشر) ھـ٨٨٥: المتوفى( خسرو -أو المولى 

ب��ن  أحم�د ب�ن محم�د   : اق�ي الف�الح ش�رح ن�ور اإلی�ضاح ،المؤل�ف      حاش�یة الطحط�اوي عل�ى مر    -٩
الخال���دي  محم���د عب��د العزی���ز :  ھ���ـ ،المحق��ق ١٢٣١ ت���وفي -إس��ماعیل الطحط���اوي الحنف��ي   

 م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨ الطبعة األولى:  لبنان ،الطبعة–دار الكتب العلمیة بیروت : ،الناشر

   :الفقھ المالكي:   ثانیًا 

الولی��د  أب��و: توجی��ھ والتعلی��ل لم��سائل الم��ستخرجة ،المؤل��ف البی��ان والتح��صیل وال��شرح وال -١
وآخ�رون،   د محم�د حج�ي    : ،حقق�ھ ) ھ�ـ ٥٢٠: المت�وفى (محمد بن أحمد بن رشد القرطبي       

  م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨ الثانیة،:  لبنان ،الطبعة–دار الغرب اإلسالمي، بیروت : الناشر

الم�الكي    عب�د ال�رحمن    أب�و العب�اس ش�ھاب ال�دین أحم�د ب�ن إدری�س ب�ن               : الذخیرة ، المؤل�ف    -٢
دار الغ��رب  :،الناش��ر: محم��د ب��و خب��زة : المحق��ق) ھ��ـ٦٨٤: المت��وفى(ال��شھیر ب��القرافي 

 م١٩٩٤األولى،:  بیروت ،الطبعة-اإلسالمي

 عب��د ال��رحمن النف��زي، القیروان��ي، ) أب��ي زی��د(أب��و محم��د عب��د اهللا ب��ن  : الرس��الة ،المؤل��ف -٣
 دار الفكر : ، الناشر)  ھـ٣٨٦: المتوفى(المالكي 

) غن�یم  أو(أحمد بن غ�انم  :  الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني ، المؤلف        -٤
، )ھ��ـ١١٢٦ :المت��وفى(ب��ن س��الم اب��ن مھن��ا، ش��ھاب ال��دین النف��راوي األزھ��ري الم��الكي    

  .دار الفكر: الناشر



 - ٣١٤٨ -

ج�زي   أبو القاسم، محمد ب�ن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن عب�د اهللا، اب�ن       : القوانین الفقھیة ،المؤلف  -٥
 )  ھـ٧٤١: المتوفى(لكلبي الغرناطي ا

 أب��و عب��د اهللا محم��د ب��ن محم��د ب��ن محم��د العب��دري الفاس��ي الم��الكي    : الم��دخل ، المؤل��ف -٦
 .دار التراث: ،الناشر) ھـ٧٣٧: المتوفى(الشھیر بابن الحاج 

) ھ�ـ ١٧٩ :المت�وفى (مالك بن أنس بن مالك بن عامر األص�بحي الم�دني            : المدونة ،المؤلف  -٧
  م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥األولى، : كتب العلمیة، الطبعةدار ال: ،الناشر

أحم�د ب�ن    أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن: بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ،المؤلف    -٨
 –دار الح��دیث  :، الناش��ر) ھ��ـ٥٩٥: المت��وفى(رش��د القرطب��ي ال��شھیر ب��ابن رش الحفی��د  

  م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥: القاھرة ، تاریخ النشر

الم�الكي   محمد بن أحمد بن عرف�ة الدس�وقي  : لشرح الكبیر المؤلفحاشیة الدسوقي على ا  -٩
 .دار الفكر : الناشر) ھـ١٢٣٠: المتوفى(

أحم�د   عل�ي ب�ن   ، أب�و الح�سن   : حاشیة العدوي على شرح كفایة الطال�ب الرب�اني ،المؤل�ف           -١٠
محم��د  یوس��ف ال��شیخ : ،المحق��ق) ھ��ـ١١٨٩: المت��وفى(ب��ن مك��رم ال��صعیدي الع��دوي ،   

  . ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤:  بیروت ،تاریخ النشر– الفكر دار: البقاعي ،الناشر

محم�د ب�ن    مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل ، لشمس الدین أب�و عب�د اهللا محم�د ب�ن        -١١
: المت��وفى( عب��د ال��رحمن الطرابل��سي المغرب��ي، المع��روف بالحط��اب الرعین��ي الم��الكي    

 . م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثالثة، : دار الفكر ، الطبعة: ،الناشر) ھـ٩٥٤

  :الفقھ الشافعي : ًاثالث

الخطی�ب   ش�مس ال�دین، محم�د ب�ن أحم�د         :  اإلقناع في ح�ل ألف�ا ظ أب�ي ش�جاع ،المؤل�ف             -١
 دار -والدراس�ات   مكت�ب البح�وث  : ،المحق�ق ) ھ�ـ ٩٧٧: المت�وفى (الشربیني الشافعي   

 الفكر

س�الم   أبو الح�سین یحی�ى ب�ن أب�ي الخی�ر ب�ن            :  البیان في مذھب اإلمام الشافعي ، المؤلف       -٢
الن���وري ،  قاس���م محم���د: المحق���ق) ھ���ـ٥٥٨: المت���وفى(لیمن���ي ال���شافعي العمران���ي ا

   م٢٠٠٠ - ھـ١٤٢١األولى، :  جدة، الطبعة-دار المنھاج : الناشر

أب�و  : المؤلف الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي وھو شرح مختصر المزني ،            -٣
وردي ال�شھیر بالم�ا   الحسن علي بن محمد ب�ن محم�د ب�ن حبی�ب الب�صري البغ�دادي،         

ال�شیخ ع�ادل أحم�د عب�د         -ال�شیخ عل�ي محم�د مع�وض         : ،المحق�ق )ھـ٤٥٠: المتوفى(
 ھ�ـ  ١٤١٩األول�ى،  : ،الطبع�ة   لبن�ان –دار الكتب العلمیة، بیروت  : الموجود ،الناشر 

-١٩٩٩  

ش�افع ب�ن     الشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان ب�ن            : األم، المؤلف  -٤
دار : الناش�ر ) ھ�ـ ٢٠٤ :المتوفى(لمطلبي القرشي المكي  عبد المطلب بن عبد مناف ا     

 م١٩٩٠/ھـ١٤١٠:  بیروت سنة النشر–المعرفة 

 أب��و زكری��ا محی��ي ال��دین یحی��ى ب��ن ش��رف الن��ووي   : المجم��وع ش��رح المھ��ذب ،المؤل��ف  -٥
 دار الفكر:  ،الناشر٣٤٩ /٣) ھـ٦٧٦: المتوفى(



 - ٣١٤٩ -

 ب��ن عل��ي ب��ن یوس��ف  أب��و اس��حاق إب��راھیم  : المھ��ذب ف��ي فق��ھ اإلم��ام ال��شافعي ،المؤل��ف    -٦
 .دار الكتب العلمیة : الناشر) ھـ٤٧٦: المتوفى(الشیرازي 

 زكری���ا ب���ن محم���د ب���ن زكری���ا   : أس���نى المطال���ب ف���ي ش���رح روض الطال���ب المؤل���ف    -٧
الكت�اب   دار: الناش�ر ) ھ�ـ ٩٢٦: المت�وفى (األنصاري، زین الدین أبو یحی�ى ال�سنیكي         

 اإلسالمي 

س�لیمان   :ي عل�ى الخطی�ب ،المؤل�ف   حاش�یة البجیرم�  = تحفة الحبیب على شرح الخطیب      -٨
دار : الناش�ر  )ھ�ـ ١٢٢١: المت�وفى (بن محمد بن عمر البجیرم�ي الم�صري ال�شافعي     

 م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥: الفكر تاریخ النشر

الھیتم�ي   أحم�د ب�ن محم�د ب�ن عل�ي ب�ن حج�ر       : تحفة المحتاج في ش�رح المنھ�اج ،المؤل�ف       -٩
: ع�ام الن�شر   محم�د ، المكتب�ة التجاری�ة الكب�رى بم�صر ل�صاحبھا م�صطفى        : ،الناشر
   م١٩٨٣ - ھـ ١٣٥٧

  أحم��د س��المة القلی��وبي وأحم��د البرل��سي عمی��رة   : حاش��یتا قلی��وبي وعمی��رة المؤل��ف   -١٠
  .١٩٩٥-ھـ١٤١٥ بیروت -دار الفكر : الناشر

ش�رف   أبو زكریا محیي ال�دین یحی�ى ب�ن    : روضة الطالبین وعمدة المفتین ، المؤلف      -١١
  ویشزھیر الشا: تحقیق) ھـ٦٧٦: المتوفى(النووي 

/  ھ��ـ١٤١٢الثالث��ة، :  عم��ان الطبع��ة - دم��شق-المكت��ب اإلس��المي، بی��روت : الناش��ر
  م ١٩٩١

الفق��ھ  ال��شرح الكبی��ر وھ��و ش��رح لكت��اب ال��وجیز ف��ي = ف��تح العزی��ز ب��شرح ال��وجیز  -١٢
ب�ن محم�د     عب�د الك�ریم   : ، المؤل�ف  )  ھ�ـ  ٥٠٥: المتوفى(الشافعي ألبي حامد الغزالي     

  .دار الفكر : الناشر، )ھـ٦٢٣: المتوفى(الرافعي القزویني 

: ،المؤل�ف  فتوحات الوھاب بتوضیح شرح منھج الط�الب المع�روف بحاش�یة الجم�ل       -١٣
: المت��وفى( س��لیمان ب��ن عم��ر ب��ن من��صور العجیل��ي األزھ��ري، المع��روف بالجم��ل     

 .دار الفكر: ھـ الناشر١٢٠٤

ب�ن   ش�مس ال�دین، محم�د     : مغني المحتاج إلى معرفة مع�اني ألف�اظ المنھ�اج ،المؤل�ف            -١٤
العلمی�ة   دار الكت�ب  : ،الناش�ر ) ھ�ـ ٩٧٧: المت�وفى (خطی�ب ال�شربیني ال�شافعي       أحمد ال 
 م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥األولى، : ،الطبعة

  :الفقھ الحنبلي : رابعًا 

ب��ن  ع��الء ال�دین أب�و الح��سن عل�ي   :  اإلن�صاف ف�ي معرف��ة ال�راجح م�ن الخ��الف المؤل�ف      -١
دار  :ش��ر، النا)ھ��ـ٨٨٥: المت��وفى(س��لیمان الم��رداوي الدم��شقي ال��صالحي الحنبل��ي    

 .الثانیة : إحیاء التراث العربي، الطبعة

ع��الء ال��دین أب��و الح��سن عل��ي ب��ن  : اإلن��صاف ف��ي معرف��ة ال��راجح م��ن الخ��الف المؤل��ف  -٢
دار : الناش��ر ) ھ��ـ٨٨٥: المت��وفى(س��لیمان الم��رداوي الدم��شقي ال��صالحي الحنبل��ي     

   بدون تاریخ-الثانیة : إحیاء التراث العربي، الطبعة

،دار  عم�اد ع�امر  : ت)  ه١٠٥١(  الم�ستقنع ،لإلم�ام البھ�وتي      الروض المربع ش�رح زاد     -٣
 ت:الحدیث ،القاھرة ، د



 - ٣١٥٠ -

 محم���د ب���ن ص���الح ب���ن محم���د العثیم���ین : ال���شرح الممت���ع عل���ى زاد الم���ستقنع ،المؤل���ف  -٤
 – ١٤٢٢األول��ى، : دار اب��ن الج��وزي ،الطبع��ة  : دار الن��شر) ھ��ـ١٤٢١: المت��وفى(

١٤٢٨. 

بن عب�د   قي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم      ت: الفتاوى الكبرى البن تیمیة ، المؤلف      -٥
الدم��شقي  ال�سالم ب�ن عب�د اهللا ب�ن أب�ي القاس�م ب��ن محم�د اب�ن تیمی�ة الحران�ي الحنبل�ي           

 -ھ��ـ ١٤٠٨ األول��ى،: دار الكت��ب العلمی��ة ، الطبع��ة : ، الناش��ر) ھ��ـ٧٢٨: المت��وفى(
 م١٩٨٧

مفل�ح، أب�و     بن محم�د اب�ن  إبراھیم بن محمد بن عبد اهللا: المبدع في شرح المقنع ،المؤلف   -٦
 –العلمی��ة، بی��روت  دار الكت��ب: الناش��ر) ھ��ـ٨٨٤: المت��وفى(إس��حاق، برھ��ان ال��دین 

  م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨األولى، : لبنان الطبعة

قدام�ة   أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد ب�ن      : المغني البن قدامة، المؤلف    -٧
: المت��وفى( یر ب��ابن قدام��ة المقدس��يالجم��اعیلي المقدس��ي ث��م الدم��شقي الحنبل��ي، ال��شھ

   ١٩٦٨ -ھـ ١٣٨٨: مكتبة القاھرة، تاریخ النشر: ، الناشر)ھـ٦٢٠

من�صور   :دقائق أولي النھى لشرح المنتھى المعروف ب�شرح منتھ�ى اإلرادات ، المؤل�ف      -٨
: المت��وفى( ب��ن ی��ونس ب��ن ص��الح ال��دین اب��ن ح��سن ب��ن إدری��س البھ��وتى الحنبل��ى        

 م ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤األولى، :  الطبعةعالم الكتب: الناشر) ھـ١٠٥١

ش�مس   محم�د ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن أی�وب ب�ن س�عد        : زاد المعاد في ھدي خی�ر العب�اد المؤل�ف     -٩
 -بی��روت  مؤس��سة الرس��الة،: ،الناش��ر) ھ��ـ٧٥١: المت��وفى(ال��دین اب��ن ق��یم الجوزی��ة  

 م ١٩٩٤/ھـ ١٤١٥ ،السابعة والعشرون : مكتبة المنار اإلسالمیة، الكویت ، الطبعة

 تق��ي ال��دین أب��و العب��اس أحم��د ب��ن عب��د الحل��یم ب��ن عب��د  : م��دة الفق��ھ ،المؤل��فش��رح ع -١٠
الدم��شقي  ال�سالم ب�ن عب�د اهللا ب�ن أب�ي القاس�م ب��ن محم�د اب�ن تیمی�ة الحران�ي الحنبل�ي           

  )ھـ٧٢٨: المتوفى(

اب�ن   منصور بن ی�ونس ب�ن ص�الح ال�دین         :   كشاف القناع عن متن اإلقناع ،المؤلف      -١١
  العلمیة دار الكتب: ،الناشر)ھـ١٠٥: (المتوفى (حسن بن إدریس البھوتي الحنبلي

عب�ده   م�صطفى ب�ن س�عد ب�ن    : مطالب أولي النھى في ش�رح غای�ة المنتھ�ى ،المؤل�ف           -١٢
: الناش�ر ) ھـ١٢٤٣ :المتوفى(السیوطي شھرة، الرحیبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي    

   أحمدالكافي في فقھ اإلمام م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥الثانیة، : المكتب اإلسالمي، الطبعة

س��الم  اب�ن ض��ویان، إب�راھیم ب�ن محم��د ب�ن    : من�ار ال�سبیل ف��ي ش�رح ال�دلیل ،المؤل��ف     -١٣
المكت���ب اإلس���المي  : زھی���ر ال���شاویش ، الناش���ر : ،المحق���ق) ھ���ـ١٣٥٣: المت���وفى(

  .١٩٨٩- ھـ١٤٠٩السابعة : ،الطبعة

  :أصول الفقھ والقواعد الفقھیة 

 زی�ن ال�دین ب�ن إب�راھیم ب�ن          :األشباه والنظائر عل�ى م�ذھب أب�ي حنیف�ة النعم�ان ،المؤل�ف              -١
،وض��ع حواش��یھ وخ��رج   ) ھ��ـ٩٧٠: المت��وفى(محم��د، المع��روف ب��ابن نج��یم الم��صري    

:  لبن�ان الطبع�ة  –دار الكتب العلمیة، بی�روت  : الشیخ زكریا عمیرات ، ، الناشر  : أحادیثھ
 م ١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩األولى، 
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: المت�وفى (ال�سیوطي  عبد الرحمن بن أب�ي بك�ر، ج�الل ال�دین     : األشباه والنظائر، المؤلف   -٢
 .م ١٩٩٠ -ھـ ١٤١١األولى، : دار الكتب العلمیة الطبعة: ، الناشر) ھـ٩١١

محم�د م�صطفى الزحیل�ي ،       . د: القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب األربعة، المؤلف       -٣
  م  ٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٧األولى، :  دمشق ،الطبعة–دار الفكر : الناشر

 موسى ب�ن محم�د اللخم�ي الغرن�اطي ال�شھیر بال�شاطبي         إبراھیم بن : الموافقات،  المؤلف   -٤
دار اب��ن : أب��و عبی��دة م��شھور ب��ن ح��سن آل س��لمان الناش��ر : المحق��ق) ھ��ـ٧٩٠: المت��وفى(

 عفان

أبو عبد اهللا بدر الدین محمد ب�ن عب�د اهللا ب�ن بھ�ادر     : المنثور في القواعد الفقھیة ،المؤلف     -٥
الثانی���ة، : الكویتی���ة ،الطبع���ة وزارة األوق���اف : الناش���ر) ھ���ـ٧٩٤: المت���وفى(الزرك���شي 

 م١٩٨٥  -ھـ ١٤٠٥

 -ھ����ـ ١٢٨٥[أحم����د ب����ن ال����شیخ محم����د الزرق����ا     : ش����رح القواع����د الفقھی����ة المؤل����ف    -٦
/  دم��شق -دار القل��م : م��صطفى أحم��د الزرقا،،الناش��ر : ،ص��ححھ وعل��ق علی��ھ ]ھ��ـ١٣٥٧

 .م ١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩الثانیة، : سوریا الطبعة

  : التاریخ 

أب��و الف��ضل أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن محم��د ب��ن أحم��د ب��ن حج��ر       : ؤل��فإنب��اء الغم��ر بأبن��اء العم��ر الم  
 المجل���س األعل���ى لل���شئون: د ح���سن حب���شي ، الناش���ر: المحق���ق) ھ���ـ٨٥٢: المت���وفى(الع���سقالني 
  م١٩٦٩ھـ، ١٣٨٩: لجنة إحیاء التراث اإلسالمي، مصر عام النشر-اإلسالمیة 

  :الكتب العامة 

. الوبائیة من منظور الفق�ھ اإلس�المي والط�ب ، د   التدابیر  الوقائیة لمكافحة األمراض المعدیة و     -١
  . م٢٠١٥-ه ١٤١٦حسن عبدالفتاح السید محمد 

ب�ن   بكر بن عبد اهللا أبو زید ب�ن محم�د ب�ن عب�د اهللا ب�ن بك�ر ب�ن عثم�ان                   : فقھ النوازل ،المؤلف    -٢
 -األول�ى   :مؤس�سة الرس�الة ،الطبع�ة      : ، الناشر   ) ھـ١٤٢٩: المتوفى  (یحیى بن غیھب بن محمد      

  م١٩٩٦ ھـ ، ١٤١٦

بی�ت   :محم�د ب�ن إب�راھیم ب�ن عب�د اهللا الت�ویجري الناش�ر       :  موسوعة الفقھ اإلس�المي ، المؤل�ف      - ٣
  م٢٠٠٩ - ھـ ١٤٣٠األولى، : األفكار الدولیة الطبعة

عب�د   محم�د ب�ن إب�راھیم ب�ن    : مختصر الفقھ اإلسالمي في ض�وء الق�رآن وال�سنة ،المؤل�ف        -٤
الحادی�ة  : ،الطبع�ة  لمجتمع، المملكة العربیة السعودیةدار أصداء ا  : اهللا التویجري ،الناشر  

   م٢٠١٠ - ھـ ١٤٣١عشرة، 
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   :المواقع االلكترونیة 

  .موقع منظمة الصحة العالمیة -١

مق��ال د ویلی��ام ش��یل رئ��یس التحری��ر والمؤس��س الم��شارك لموق��ع المعلوم��ات الطبی��ة ،          -٢
MedicineNet.com.  

 ١٨٩٢مقال دمیتري إیفانوفسكي عام  -٣

٤-https://www.nature.com/articles/٢٢٠٦٥٠b٠.pdfV 

 إنجلت������������������������������را الجدی������������������������������دة ف������������������������������ى الط������������������������������ب مجل������������������������������ة -٥
https://www.nejm.org/doi/pdf/١٠٫١٠٥٦/NEJMoa٠٣٠٧٨١?articleTools
=true 

 

٦- https://www.pnas.org/content/pnas/١٠١/١٦/٦٢١٢.full.pdf  

٧-https://jvi.asm.org/content/٧٩/٢/٨٨٤.short 

٨- https://mbio.asm.org/content/٣/٦/e١٢-٠٠٤٧٣      

-www.who.int › advice  أس�ئلة وأجوب�ة  ): ١٩-كوفی�د (م�رض فی�روس كورون�ا     -٩
for-public › q-a-coron/ 

 / http://drkweider.unityworld.deالعدوى بین الطب واإلسالم  رابط  -١٠

١١- https://www.almasryalyoum.com/news/details/١٣١٧٤٩٥ 

عب���د الج���واد ال���صاوي ، موق���ع د   .  لل���دكتور٢الط���ب الوق���ائي والكائن���ات الدقیق���ة    -١٢
  https://www.dr-sawi.netعبدالجواد الصاوي ، 

 ٢٠٢٠ یولی����������������و٩ه، ١٤٤١ ذو القع����������������دة ١٧البی����������������ان االقت����������������صادي   -١٣
https://www.albayan.ae/economy/١٫٤٥٧٢٩٣-٢٨-٠٧-٢٠٠٩ 

: جری������������������������������������������������دة ال������������������������������������������������وطن ، راب������������������������������������������������ط   -١٤
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/٢٠١٥/٠٥/١٠/٧١

٢٠١٧.html#ixzz٦RnYEfH 

: نظام الحجر الصحي ف�ي اإلس�الم ،الرابط�ة المحمدی�ة ، المملك�ة المغربی�ة ، راب�ط             -١٥
https://www.arrabita.ma/bl 

 :راب����������������������������ط  :ش����������������������������بكة األلوك����������������������������ة   -١٦
https://www.alukah.net/sharia/٠/١٣٩٣٨٧/#ixzz٦RzUbpNff 

  ،https://quran-m.comموقع إعجاز القرآن والسنة رابط  -١٧

فی��روس كورون��ا "مجم��ع الفق��ھ الت��ابع لمنظم��ة التع��اون اإلس��المي ، توص��یات ن��دوة    -١٨
 :الم����ستجد وم����ا یتعل����ق ب����ھ م����ن معالج����ات طبی����ة وأحك����ام ش����رعیة ، راب����ط  
https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=٢٣٣٤٣&t_ref=١٣٩٨٥& 

https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa030781?articleTools=true
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa030781?articleTools=true
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:   خال�����د الم�����شیقح ، راب�����ط   . األحك�����ام الفقھی�����ة المتعلق�����ة بفی�����روس كورون�����ا ،د    -١٩
https://ar.islamway.net/book/٣٠٤٥٥ / 

 المجل��س األورب��ي لإلفت��اء  والبح��وث  ، البی��ان الخت��امي  لل��دورة الثالث��ین  ، ف��ي        -٢٠
: ت عن���وان م ، تح���٢٠٢٠ م���ارس ٢٨- ٢٥/ ه١٤٤١ش���عبان – ٤ -١الفت���رة م���ن  

:  ، راب������������ط ١٩الم������������ستجدات الفقھی������������ة لنازل������������ة فی������������روس كوفی������������د    
aissouni.net/٢٠٢٠/٠٤/٠١ 

 الملتقى الفقھي أحد فروع الشبكة الفقھیة  -٢١

: راب������������������ط : وكال������������������ة األنب������������������اء ال������������������سعودیة الرس������������������میة واس    -٢٢
https://www.spa.gov.sa/٢٠٤٢٧٨٤ 

   ٢١٠٠٩٤٤/www.spa.gov.sa :ورابط 
  ٢٠٤٧٠٢٨/www.spa.gov.sa:  ورابط

www.spa.gov.sa/٢٠٤٨٦٦٢  

: ، راب�����������������ط ) ذاك�����������������رة ال�����������������وطن  (دائ�����������������رة المل�����������������ك عب�����������������دالعزیز  :  ٢٣
https://www.darah.org.sa/index.php/st-and-rep/darah-events/٢٥٧-

٤٠   

 /٧youm.www://https.story/com/٢٠٢٠/٣/٦الیوم السابع ، رابط   -٢٣

٢٤- https://www.youm٧.com/story/٢٠٢٠/٣/٢١      

 : رابط ١٤/٤/٢٠٢٠في ) ١٠٠٠٠٥(دار اإلفتاء المصریة ، الفتوى رقم  -٢٥

  https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa   
dar.www://https-: وراب������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ط  

١٧٧=ID&fatwa=sec?aspx.ViewResearch/ar/org.alifta  
-https://www.dar: دار اإلفت������������������������اء الم������������������������صریة: وراب������������������������ط

alifta.org/AR/Viewstatement.aspx?sec=media&ID=٧١٥٧  
: وزارة الح������������������������������������������ج والعم������������������������������������������رة ، راب������������������������������������������ط    -٢٦

https://www.haj.gov.sa/ar/News/Details/١٢٤٨  

 :راب�������ط ) یون������ا ( ھیئ������ة اإلفت������اء الع�������المي ، المعروف������ة اخت�������صارًا ب    -٢٧
http://iinanews.org/page/public/news_details.aspx?id=٢٩٦

٦٠٧  

ون والف�رق بین�ھ وب�ین الوب�اء     الھ�دي النب�وي ف�ي التعام�ل م�ع الط�اع        ( مقال بعنوان      -٢٨
  ، موق��ع ٢٠١٩/دی��سمبر/ن��شر ال�دكتور عب��د ال�رحیم خی��ر اهللا ال�شریف    ) الجم�اعي  

 https://quran-m.com : إعجاز القرآن والسنة ، رابط 

٢٩- ttps://www.oic-
oci.org/topic/?t_id=٢٣٣٤٣&t_ref=١٣٩٨٥&lan=ar   

، موق�ع  ” فی�روس كورون�ا  “ب  السیاقات االجتھادیة في فت�اوى تعطی�ل الم�ساجد ب�سب        -٣٠
   ٣٤٤٢٧/https://islamonline.net: إسالم أون الین ، رابط 

https://www.spa.gov.sa/2042784
http://www.spa.gov.sa/2100944
http://www.spa.gov.sa/2047028
https://www.youm7.com/story/2020/3/6/
https://www.dar-alifta.org/ar/ViewResearch.aspx?sec=fatwa&ID=177
https://www.dar-alifta.org/ar/ViewResearch.aspx?sec=fatwa&ID=177
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٣١- https://www.oic-
oci.org/topic/?t_id=٢٣٣٤٣&t_ref=١٣٩٨٥&lan=ar   

ال��صفحة الرس��میة عل��ى الف��یس ب��وك للمرك��ز الع��المي للفت��وى االلكترونی��ة ب��األزھر    -٣٢
 /https://www.facebook.com/fatwacenter/photos: الشریف 

  ١١٩٣٩٥الھیئ��ة العام��ة لل��شؤون اإلس��المیة واألوق��اف  باإلم��ارات ، فت��وى رق��م        -٣٣
https://www.awqaf.gov.ae/ar/Pages/FatwaDetail.aspx?di

d=١١٩٣٩٥ 

:  جری������������������������������������������������دة المدین������������������������������������������������ة ، راب������������������������������������������������ط   -٣٤
https://www.almadenahnews.com/article/٨١٦٠٨ 

 :جری�����������دة الخل�����������یج ، ملح������������ق ص�����������حة وط�����������ب ، راب������������ط      -٣٥
http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/fc٥٢٩٦d٠-

٤٧ec-٤٣e٨-٠b٥٨-b٥b٢٣٦ef٨a٣٦ 

 راب��������������������������ط ٢٠٢٠ م��������������������������ارس ١٦مجل��������������������������ة الح��������������������������رة  { . -٣٦
https://www.alhurra.com/health/٢٠٢٠/٠٣/١٦  

  
  

  

  

  




