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وأھم أعراض�ھ وط�رق الوقای�ة    ١٩–یھدف البحث إلى التعریف بفیروس كورونا المستجد       
منھ وبیان أھم المسائل الفقھیة المتعلق�ة بالم�صاب بفی�روس كورون�ا ف�ي ال�صالة وال�صیام             

  .والحج

من�ع الم�صاب بفی�روس كورون�ا     : وقد خلصت ھذه الدراسة إلى عدد من النتائج من أھمھ�ا      
جمعة والجماعات، ألجل المحافظة على النفوس، وی�رخص ل�ھ الجم�ع       حضور المسجد وال  

 ولب�سھ الكمام�ة ف�ي ص�التھ     ،بین الصلوات إذا كان یلحقھ بتأدیتھا في وقتھ�ا ح�رج وم�شقة            
؛ ألن ال ی��ؤثر عل��ى ص��حة ص��التھ  خوف��ًا م��ن انت��شار الفی��روس أو انتق��ال الع��دوى للغی��ر    

  . الكراھة تندفع بالحاجة

. رون��ا یتوق��ف ص��یامھ عل��ى م��ا یق��رره الطبی��ب المع��الج    الم��ریض الم��صاب بفی��روس كو 
واس��تعمالھ أجھ��زة الت��نفس ال��صناعي ال ی��ؤثر عل��ى ص��حة ص��یامھ ب��شرط أن ال ی��صاحب  

في نھار رمضان ال ی�ؤثر  ) التطعیم( وأخذه لقاح ،األكسجین دواء سائل یدخل إلى الجوف     
 -بالزم�ا ال�دم  -نات�ھ  نقل الدم أو أح�د مكو و. مھ؛ ألنھ للتداوي ولیس للتغذیة على صحة صیا  

 ف��ي نھ��ار رم��ضان یف��سد ص��یامھ؛ ألن ال��دم خالص��ة الطع��ام وال��شراب وب��ھ یتق��وى          ل��ھ
  . المریض

خاص�ة أن�ھ ال یوج�د ل�ھ ع�الج      -للمریض المصاب بفیروس كورونا استنابة من یحج عن�ھ       
 وتبرأ ذمتھ من حج الفریضة بشرط دوام المرض إلى الم�وت، والمح�رم ب�الحج    -إلى اآلن 

فیروس كورونا یعتبر محصًرا ولھ التحل�ل م�ن مكان�ھ، رفع�ًا للح�رج والم�شقة                 إذا أصیب ب  
  .عنھ، وسًدا لذریعة انتقال الفیروس بین جموع المسلمین في الحج

 الم��ریض الم��صاب  -، األحك��ام الفقھی��ة ١٩- فی��روس كورون��ا كوفی��د  :لمفتاحی��ةالكلم��ات ا
  . الحج ،الصیام، الصالة ،كورونابفیروس 
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Abstract: 

The research aims to introduce the emerging Coronavirus-١٩, its 
most important symptoms, methods of prevention, and the most 
important jurisprudential issues related to those infected with 
Coronavirus in prayer, fasting and Hajj. 

This study concluded a number of results, the most important of 
which are: Preventing the person infected with the Coronavirus 
from attending the mosque, Friday’s prayer, and group prayers, 
in order to preserve souls, Thus, he is authorized to combine 
prayers if performing them on time causes him embarrassment 
and  difficulty in addition, Wearing a face mask while praying for 
fear of spreading the virus or transmitting infection to others is 
not an objectionable matter as  hatred is driven by need. 

Fasting for the patient infected with Coronavirus depends on 
what the treating doctor decides. And his use of ventilators does 
not affect the validity of his fasting, in condition that the oxygen 
is not accompanied by liquid medicine that enters the stomach. 
Also, taking vaccination during the day in Ramadan does not 
affect the validity of his fasting as it is for medication, not for 
nutrition. The blood transfusion or one of its components - blood 
plasma - for a person infected with Coronavirus during the day 
in Ramadan affects the validity of his fasting since blood is the 
essence of food and drink, and with it the patient is 
strengthened. 
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A patient with Coronavirus may delegate someone to perform 
Hajj on his behalf - especially since there is no treatment for him 
yet - and he is discharged from the obligatory Hajj on the 
condition that the disease continues until death. The pilgrim, if 
infected with the Coronavirus, is considered confined and has 
the right to dissolve in his place, to lift the embarrassment and 
hardship for it, and to block the pretext of transmitting the virus 
among the masses of Muslims during Hajj. 

Key words: Corona Covid-١٩ virus, jurisprudential rulings , 
patient with corona virus ,  prayer , fasting, Hajj. 
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  املقدمة

عالمین والصالة والسالم على أشرف المرس�لین س�یدنا محم�د النب�ي األم�ي      الحمد هللا رب ال 
  :األمین وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین، أما بعد

  ف���إن اهللا تع���الى رف���ع الح���رج عل���ى الم���ریض وأزال عن���ھ ال���ضرر والم���شقة ق���ال اهللا       
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من فضلھ سبحانھ وتعالى أنھ كتب للعبد المؤمن في حالة مرضھ أج�ر م�ا ك�ان یعمل�ھ م�ن                  

إذا مرض العبد، أو سافر، كت�ب ل�ھ مث�ل م�ا      «ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي   ،الخیر وھو صحیح سلیم   
  )٢(.»كان یعمل مقیمًا صحیحًا

ی��ة الت��ي انت��شرت ف��ي بق��اع     م��ن األم��راض المعد ١٩-وفی��روس كورون��ا الم��ستجد كوفی��د  
 م�ن طبیع�ة   ًاه على الفرد والمجتمع فغیرت كثی�ر األرض في وقتنا الحاضر وانعكست آثار   

الحیاة، ومع ظھور ھذا الفیروس استجد كثیر من المسائل الفقھیة ف�ي أغل�ب أب�واب الفق�ھ،        
ق مما جعل الحاجة ماسة لدراسة ھذه الم�سائل وبی�ان حكمھ�ا ال�شرعي، ال س�یما فیم�ا یتعل�          

ونظ��ًرا لكث��رة تل��ك الم��سائل فق��د خص��صت البح��ث ف��ي األحك��ام الفقھی��ة      . بب��اب العب��ادات 
راجی��ة م��ن اهللا تع��الى . المتعلق�ة بالم��صاب بفی��روس كورون�ا ف��ي ال��صالة وال��صیام والح�ج   

  .الھدایة إلى سبیل الھدى فیھا

  :أسباب اختیار الموضوع

ة لك�ل  ع� یلة بتقدیم الحلول الناجنھا الكفالتأكید على صالحیة الشریعة لكل زمان ومكان، وأ     -
 .المشكالت والمعضالت التي تظھر

  الحاجة إلى معرفة األحكام الشرعیة المتعلقة بالمصاب بفیروس كورون�ا وذل�ك ألن ك�ل                -
انسان معرض لإلصابة بھ ومن ثم فعلیھ تكالیف شرعیة یرید معرف�ة تعطیلھ�ا أو تخفیفھ�ا           

 .حال اإلصابة

 : أھداف البحث

 . س كورونا المستجد وبیان أسباب انتشاره وخطورتھالتعریف بفیرو -

                                                           

 .٦١: آیة سورة النور جزء من  ١-
محم�د ب�ن إس�ماعیل أب�و عب�د اهللا البخ�اري          : حیحھ، صحیح البخ�اري المؤل�ف       أخرجھ البخاري في ص     -٢

محم��د زھی��ر ب��ن ناص��ر : ، المحق��ق٤/٧٥الجعف��ي، ب��اب یكت��ب للم��سافر مث��ل م��ا ك��ان یعم��ل ف��ي اإلقام��ة،  
: الطبع�ة ) مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الب�اقي (دار طوق النجاة : الناصر، الناشر 

 ھـ١٤٢٢األولى 
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 . إبراز المسائل الفقھیة المتعلقة بالمصاب بفیروس كورونا في الصالة والصیام والحج -

  :الدراسات السابقة

حسام حسن حسني أبو حم�اد رس�الة ماج�ستیر          : أحكام نقل األمراض المعدیة دراسة فقھیة      -١
 .م٢٠١٦ھـ ١٤٣٧جامعة القدس 

ال�سیف رس�الة    س�عود  عب�د اإلل�ھ   :للباح�ث : راض المعدی�ة ف�ي الفق�ھ اإلس�المي    أحك�ام األم�   -٢
 .م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥ماجستیر مقدمة لجامعة الملك عبد العزیز بن سعود بالریاض 

دراس�ة فقھی�ة مقارن�ة للباح�ث عب�د الق�ادر            :  األمراض المعدیة وأثرھا عل�ى أداء العب�ادات        -٣
 ال�شریعة ق�سم الفق�ھ وأص�ولھ جامع�ة آل            نوري فزع الجمیلي رسالة ماجستیر مقدمة لكلیة      

 .م٢٠١٩البیت، األردن 

ویتمیز ھذا البحث عن الدراسات ال�سابقة بأن�ھ ین�اقش نازل�ة م�ستجدة وی�ضیف العدی�د م�ن                -
الم��سائل الت��ي ل��م ی��تم التط��رق إلیھ��ا، م��ستفیًدا بالدراس��ات ال��سابقة وم��ن فت��اوى العلم��اء          

 . خصوصوالھیئات الشرعیة الخاصة بفیروس كورونا على ال

  :منھجیة البحث

  : سلكت في ھذا البحث المنھج اآلتي

 تصویر المسألة المراد بحثھا تصویرًا دقیق�ًا لیت�ضح المق�صود م�ن دراس�تھا، ل�ذا اعتنی�ت                  -١
بالتمھید للمسائل التي تحتاج إلى تمھی�د؛ وذل�ك لتك�ون ال�صورة واض�حة عم�ا ی�راد بحث�ھ،          

 .ألن الحكم على الشيء فرع عن تصوره

 . البحثیة المتعلقة بالبحث من المصادر المعتمدةجمع المادة -٢

 بیان ما یتعلق بموضوع البحث من مسائل فقھیة، وبیان أقوال العلماء فیھا  -٣

عق��ب ك��ل ق��ول أذك��ر أدلت��ھ ومناق��شة م��ا یحت��اج منھ��ا إل��ى مناق��شة، واألجوب��ة علیھ��ا ق��در      -٤
 .اإلمكان

 .رجیح ذكر القول الراجح في المسألة المختلف فیھا مع بیان سبب الت -٥

االعتماد ف�ي بی�ان األحك�ام م�ن الم�صادر والمراج�ع الفقھی�ة األص�یلة والدراس�ات الحدیث�ة                   -٦
 .الخاصة بموضوع البحث

 .تعریف المصطلحات الواردة في البحث -٧

 .عزو اآلیات الواردة في البحث مع بیان اسم السورة ورقم اآلیة -٨
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ل�سنة المعتم�دة وش�روحھا،       تخریج األحادیث النبویة واآلثار الواردة في البحث من كتب ا          -٩
 .مع بیان درجة الحدیث ما أمكن

 .وضع خاتمة تحتوي على أھم النتائج والتوصیات التي وجدت في البحث -١٠

 .اتباع البحث بفھرس المراجع والمصادر -١١

  :خطة البحث

 مبحث تمھیدي وذیلت البحث بخاتمة فیھا       ھنث إلى مقدمة وثالثة مباحث یسبق     قسمت البح 
  .وصلت إلیھا والتوصیاتأھم النتائج التي ت

 وأس�باب انت�شاره وط�رق الوقای�ة         ١٩-فیروس كورون�ا الم�ستجد كوفی�د      : المبحث التمھیدي 
  .منھ

  :ویشتمل على ثالثة مطالب

  .التعریف بفیروس كورونا وأھم أعراضھ: المطلب األول

  .أسباب انتشار فیروس كورونا واإلصابة بھ: المطلب الثاني

  .(١٩-COVID) المستجد كورونا فیروس من الوقایة طرق: المطلب الثالث

  .األحكام الفقھیة المتعلقة بالمصاب بفیروس كورونا في الصالة: المبحث األول

  :ویشتمل على ثالثة مطالب

حك�م ح�ضور الم�صاب بفی�روس كورون�ا ص�الة الجمع�ة والجماع�ات ف�ي          : المطل�ب األول 
  .المسجد

  .یروس كوروناحكم الجمع بین الصالتین للمصاب بف: المطلب الثاني

  .لبس المصاب بفیروس كورونا الكمامة أثناء الصالة: المطلب الثالث

  .األحكام الفقھیة المتعلقة بالمصاب بفیروس كورونا في الصیام: المبحث الثاني

  :ویشتمل على أربعة مطالب

  . حكم الفطر في رمضان للمصاب بفیروس كورونا-: المطلب األول

للمصاب بفیروس ) غاز األكسجین(أجھزة التنفس الصناعي حكم استخدام : المطلب الثاني
  .كورونا في نھار رمضان
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عل��ى  - فی��روس كورون��ا-ض��د األم��راض الوبائی��ة ) التطع��یم(أث��ر اللق��اح : المطل��ب الثال��ث
  .الصیام

  للم�صاب بفی�روس كورون�ا    -بالزم�ا ال�دم  -حكم نقل الدم أو أح�د مكونات�ھ      : المطلب الرابع 
  .في نھار رمضان

  . األحكام الفقھیة المتعلقة بالمصاب بفیروس كورونا في الحج:  الثالثالمبحث

  :ویشتمل على مطلبین

  .حكم النیابة في الحج عن المصاب بفیروس كورونا:  المطلب األول

  . حكم من أحرم بالحج ثم ُأصیب بفیروس كورونا: المطلب الثاني
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  املبحث التمهيدي

  . وأسباب انتشاره وطرق الوقاية منه١٩-فريوس كورونا املستجد كوفيد

  اطب اول

رام أوأ ورو روس فرا.  

عرفت منظمة الصحة العالمیة فیروسات كورونا بأنھا ساللة واسعة من الفیروس�ات الت�ي       
وم��ن المع��روف أن ع��ددًا م��ن فیروس��ات كورون��ا  . ق��د ت��سبب الم��رض للحی��وان واإلن��سان 

یة تتراوح حدتھا من ن�زالت الب�رد ال�شائعة إل�ى األم�راض          تسبب لدى البشر أمراض تنفس    
والمتالزم�ة التنف�سیة الح�ادة    ) می�رس (األشد وخامة مثل متالزمة الشرق األوسط التنف�سیة      

-covid.١٩-ویسبب فیروس كورونا الُمكتشف مؤخرًا م�رض كوفی�د      ). سارس(الوخیمة  
١().(١٩(  

 المع��روف اخت��صارًا  ٢٠١٩ وعرف��ت الن��دوة الفقھی��ة الطبی��ة م��رض الفی��روس الت��اجي    
  :١٩-بكوفید

ویظ�ن أن الفی�روس حی�واني      .بأنھ التھاب في الجھاز التنفسي ب�سبب فی�روس ت�اجي جدی�د            
المنشأ في األصل، ولكن الحیوان الخ�ازن غی�ر مع�روف حت�ى اآلن ب�شكل مؤك�د، وھن�اك          

  )٢(.شبھات حول الخفاش وآكل النمل

اكت��شافھ م��ن س��اللة فیروس��ات   م��رض مع��د ی��سببھ آخ��ر فی��روس ت��م  ١٩- وم��رض كوفی��د
كورونا، ولم یكن ھناك أي علم بوجود ھذا الفیروس الجدید ومرض�ھ قب�ل ب�دء تف�شیھ ف�ي                   

 اآلن إل�ى    ١٩-وقد تحّول كوفید  . م٢٠١٩دیسمبر  / مدینة ووھان الصینیة في كانون األول     
  .جائحة تؤثر على العدید من بلدان العالم

                                                           

ص�ادر ع�ن موق�ع منظم�ة     . دلیل صحي توع�وي ش�امل  ) ١٩-covid( راجع فیروس كورونا المستجد    - ١
  .م٥/٣/٢٠٢٠الصحة العالمیة بتاریخ 

٢٠١٩-coronavirus-novel/diseases/emergencies/ar/int.who.www://https 
توصیات الندوة الطبیة الفقھیة الثانیة لھذا العام، والتي عقدت عبر تقنیة م�ؤتمرات الفی�دیو ی�وم            راجع   - ٢

وما یتعلق بھ م�ن معالج�ات طبی�ة    ) ١٩-كوفید(فیروس كورونا المستجد   "م، تحت عنوان    ٢٠٢٠/ ٤ /١٦
oic.www://https- عل����ى موق����ع منظم����ة التع����اون اإلس����المي اإللكترون����ي    . وأحك����ام ش����رعیة 

ar=lan&١٣٩٨٥=ref_t&٢٣٣٤٣=id_t?/topic/org.oci  
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  :أعراضھ

ف��ي الحم��ى واالرھ��اق  ) ١٩-covid(م��رض كورون��ا  تتمث��ل األع��راض األكث��ر ش��یوعًا ل  
األخ�رى األق�ل ش�یوعًا، ولك�ن ق�د ُی�صاب بھ�ا بع�ض                 وت�شمل األع�راض     . والسعال الجاف 

وال�صداع، والتھ�اب الملتحم�ة، وأل�م الحل�ق،        اآلالم واألوجاع، واحتقان األن�ف،      : المرضى 
ل�ون أص�ابع الی�دین    أو تغی�ر   وفقدان حاسة الذوق أو الشم، وظھور طفح جلدي   واإلسھال،  
وی�صاب بع�ض     . تكون ھذه األع�راض خفیف�ة وتب�دأ ب�شكل ت�دریجي            وعادة ما   . أو القدمین 

ویتعاف��ـى معظ��ـم األش��خاص  . ب��أعراض خفیف��ة ج��ًدا  الن��اس بالع��دوى دون أن ی��شعروا إال  
وت�شـتد ح�ـدة الم�ـرض ل�ـدى        . مـن المـرض دون الحاجـة إلـى عالج خ�اص        %٨٠بنحـو  

 حی�ـث یعان�ـون   ١٩- أش�ـخاص ی�صابـون بع�ـدوى كوفی�د    ٦ا مـن ك�ل  شـخص واحـد تقریبـ  
وت���ـزداد احتم���االت إصاب���ـة الم���سـنین واألش���خاص الم���صابیـن  . م���ـن صعوب���ـة التنف���ـس

بمشكالت طبیـة أساسـیة مثـل ارتفـاع ضغ�ـط ال�ـدم أو أم�ـراض القل�ـب أو داء ال�سـكري،                
ل��ذا .  أصیب��ـوا بالم��ـرضم��ن األش��خاص ال��ذین% ٢وق��ـد توف��ـى نح��و . بأم��ـراض وخیم��ـة

ینبغ��ـي لألش��خاص الذی��ـن یعان��ـون م��ـن الحم��ـى وال��سـعال وصعوب��ـة الت��نفس التم��ـاس          
  ١)(.الرعایـة الطبیـة

ب اطا  

 وا ورو روس رب اأ.  

 عـن طریـق األشـخاص اآلخرین ١٩-یمكـن أن یصـاب األشخاص بعـدوى مـرض كوفید
ویمكـن للمـرض أن ینتقـل مـن شـخص إلـى شـخص عـن طریـق  .روسالمصابیـن بالفیـ

الُقطیـرات الصغیـرة التـي تتناثـر م�ـن األن�ف أو الف�م عندم�ـا ی�سـعل ال�شـخص الم�صـاب                   
  . أو یعطـس١٩-بمـرض كوفیـد

 وتتسـاقط ھـذه القطیرات من الشخص المصاب على األشیاء واألسطح المحیطــة بھ مثل 
ض األبواب، ودرابزین الساللم، ویمكــن حینھــا أن یصــاب األش�خاص    الطاوالت، ومقاب 

                                                           

ص�ادر ع�ن موق�ع منظم�ة     . دلیل صحي توع�وي ش�امل  ) ١٩-covid( راجع فیروس كورونا المستجد    - ١
  .م٥/٣/٢٠٢٠الصحة العالمیة بتاریخ 

  ٢٠١٩-coronavirus-novel/diseases/emergencies/ar/int.who.www://https  
أن فی�روس  : م٦/٨/٢٠٢٠وفي آخر إحصائیات كورونا عبر العالم نقًال م�ن موق�ع جری�دة الخب�ر بت�اریخ                  

 ١٩ آالف شخص حول العالم واقترب عدد المصابین من   ٧٠٧ن  كورونا حصد حتى اآلن أرواح أكثر م      
   .%٤أي ما یقرب من " جونز ھوبكنز"ملیون مصاب، بحسب آخر بیانات وإحصائیات جامعة 

    https://www.elkhabar.com   
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 عنـ��ـد مالم��ستھم لھ��ـذه األش��یاء أو األس��طح ث��ـم لم��ـس      ١٩-اآلخ��رون بمـ��ـرض كوفیـ��ـد  
  .عینیھـم أو أنفھـم أو فمھـم

إذا تنف��سوا القطی��ـرات الت��ـي   ١٩- كم��ـا یمك��ـن أن ی��صـاب األش��ـخاص بم��ـرض كوفیـ��ـد     
 كم�ا   -ل�ذلك م�ن المھ�م     . لم�صـاب بالم�ـرض م�ـع س�ـعالھ أو زفی�ـره          تخـرج مـن ال�شـخص ا    

 ٣( المواظب�ة عل�ى ت�رك م�ساحة تزی�ـد عل�ـى مت�ـر واح�ـد         –تشیر وزارة الصحة العالمیة   
من األخرین، والمواظبة على غسل الی�دین بالم�اء وال�صابون أو تنظیفھم�ا بمطھ�ر            ) أقـدام

  )١(.كحولي لفرك الیدین

  :أیضًاومن أبرز أسباب انتشاره 

التنقالت والسفر إلى ال�دول الت�ي ینت�شر فیھ�ا ھ�ذا الفی�روس، م�ا ی�سّرع م�ن عملی�ة التق�اط                       -١
لذا من المھم التنبھ إلى    . العدوى وانتقالھ بالتالي من المریض إلى األشخاص المحیطین بھ        

ال�دول الت�ي یق�صدھا األش�خاص والتأك��د م�ن خلوھ�ا م�ن ھ��ذا الم�رض، لل�تمكن م�ن وقای��ة           
  .عدم توفر لقاح أو عالج لفیروس كورونا في الوقت الراھنأنفسھم في ظل 

ویعتب��ر التل��وث أی��ضًا م��ن الم��سببات األساس��یة لفی��روس كورون��ا حی��ث یمك��ن أن  : التل��وث -٢
ینت�شر ھ�ذا الم��رض ف�ي األم��اكن األكث�ر تلوث�ًا والت��ي تكث�ر فیھ��ا النفای�ات، خ��صوصًا وأن        

ى م��ن النفای��ات الت��ي یرمیھ��ا  بع��ض أن��واع الفیروس��ات أو البكتیری��ات أو الفطری��ات تتغ��ذ  
  )٢(.االنسان، ما یعزز إمكانیة نمو فیروس كورونا في أماكن ملوثة خطرة

  اطب اث

  .(١٩-COVID)اد  ورو روس ن او طرق

  :اآلتي في تتمثل الفیروس ھذا من الوقایة طرق   أبرز

  .قماتبالمع أو والصابون بالماء بانتظام جیدًا الیدین تنظیف  -١

 .والفم واألنف العین لمس تجنب -٢

  .تنفسیة بأعراض مصابین بأشخاص االتصال تجنب -٣

                                                           

 منظمة موقع عن صادر. شامل توعوي صحي دلیل )١٩-covid(المستجد كورونا فیروس راجع - ١
  .م٥/٣/٢٠٢٠ بتاریخ العالمیة الصحة

  ٢٠١٩-coronavirus-novel/diseases/emergencies/ar/int.who.www://https 
ون�������ا؟ عل�������ى موق�������ع    راج�������ع مق�������ال بعن�������وان م�������ا ھ�������ي أب�������رز م�������سببات فی�������روس كور     – ٢
٧A٨٪D٨٥٪٩٪D/%٦٠٣٠٩٧/org.elmarada://https ٨ ,٢٠٢٠   تاریخ النشرFebruary 

١٤:٣٤  
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 .العطاس أو الكحة عند بالمنادیل واألنف الفم تغطیة -٤

  .المجتمع أفراد جمیع وبین بینك واحد متر عن تقل ال بمسافة االبتعاد -٥

 )١.(باآلخرین االختالط وتجنب المنزل البقاء في -٦

یم اإلسالم نكون ق�د طبقن�ا تل�ك الط�رق الت�ي دع�ت إلیھ�ا منظم�ة ال�صحة                     وإذا التزمنا بتعال  
  .العالمیة وأكثر

و�����{: قال اهللا تعالى  . أمرنا اإلسالم بالنظافة والطھارة   : فعلى سبیل المثال  
َ َ َ ۡ ���ـ�َِ

ِ
ّ َ َ

 {)٢ ( 

  ون�صحنا بغ�سل الی�دین ق�ال رس�ول     )٣("الطُُّھوُر َشْطُر اْلِإیَم�اِن    : "ملسو هيلع هللا ىلص وقال رسول اهللا  

 أحُدكم ِمن َنوِمِھ فال َیْغِمْس َیَدُه في اِإلَناِء حّتى َیْغِسَلَھا َثالًثا، َفِإنُھ     إذا استیقظ : " ملسو هيلع هللا ىلص اهللا
 باإلضافة إل�ى ذل�ك ف�إن الم�سلم یغ�سل یدی�ھ ث�الث م�رات أثن�اء          )٤("ال یدري أیَن َباَتْت َیُدُه   

تخلل بین أصابعھ روي الوضوء، وعلیھ أن یتأكد أثناء غسل الیدین والرجلین أن الماء قد 

ِإَذا َتَوضَّ�أَت َفَخلِّ�ْل َأَص�اِبَع    « :  ق�ال ملسو هيلع هللا ىلصعن اب�ن عب�اس رض�ي اهللا عن�ھ أن رس�ول اهللا        
  فالم�سلم ال یمك�ن أن   – وال�ذي یعتب�ر طبًی�ا ض�رورة لقت�ل الج�راثیم        - )٥(»َیَدْیَك َوِرْجَلْیَك   

غتسال قبل أداء یصلي أو یتلو القرآن الكریم من المصحف حتى یتوضأ، بل یجب علیھ اال
  . بعض العبادات، وذلك إذا أحدث حدثا أكبر

ِإَذا : " ملسو هيلع هللا ىلص كما أمرنا بتجنب التنفس ف�ي األوعی�ة واألك�واب أثن�اء ال�شرب ق�ال رس�ول                 
   )٦(".َشِرَب َأَحُدُكْم َفَال َیَتَنفَّْس ِفي اِإلَناِء

  

  

                                                           

 المرك�ز  ع�ن  ال�صادر  ) ١٩-COVID ( الم�ستجد  كورون�ا  فی�روس  لع�دوى  المؤق�ت  ال�دلیل   راج�ع - ١
  العالمیة اإللكتروني الصحة منظمة وموقع ،١ ـص :فحتھاومكا األمراض للوقایة من الوطني

 https://www.who.int/ar/emergencies    
  ٤: سورة المدثر آیة -٢
 –، طبع��ة دار إحی��اء الت��راث العرب��ي    ١/٢٠٣ أخرج��ھ م��سلم ف��ي ص��حیحھ، ب��اب ف��ضل الوض��وء،     - ٣

 .بیروت
جع السابق، باب كراھة غمس المتوضئ وغیره یده المشكوك في نجاستھا في اإلناء قبل غ�سلھا   المر - ٤

 .١/٢٣٣ثالثا، 
أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محم�د ب�ن حمدوی�ھ ب�ن           :  المستدرك على الصحیحین المؤلف    - ٥

: ، تحقی�ق ١/٢٩١،)ھ�ـ ٤٠٥: المت�وفى (ُنعیم بن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري المعروف ب�ابن البی�ع            
 .م١٩٩٠ –ه ١٤١١األولى، :  بیروت، الطبعة–دار الكتب العلمیة : مصطفى عبد القادر عطا، الناشر

 .٧/١١٢ أخرجھ البخاري في صحیحھ، باب النھي عن التنفس في اإلناء، - ٦
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 ك��ان : "وأمرن��ا بتغطی��ة الوج��ھ أثن��اء العط��س روي ع��ن أب��ي ھری��رة رض��ي اهللا عن��ھ ق��ال 

إَذا َعَط��َس َوَض��َع َی��َدُه، َأْو َثْوَب��ُھ، َعَل��ى ِفی��ِھ، وَخَف��َض، أو َغ��ضَّ، بھ��ا      ملسو هيلع هللا ىلصرس��ول اهللا 
  )١(."َصْوَتھ

 بالتباع�د االجتم�اعي ف�ي أوق�ات تف�شي األم�راض الوبائی�ة، ق�ال رس�ول اهللا                     أی�ضاً  أمرناو  

ا َوَق��َع ِب��َأْرٍض َوَأْن��ُتْم ِبَھ��ا َف��َال    ِإَذا َس��ِمْعُتْم ِبالطَّ��اُعوِن ِب��َأْرٍض َف��َال َت��ْدُخُلوَھا، َوِإذَ   ": ملسو هيلع هللا ىلص
 إل��ى غی��ر ذل��ك م��ن تع��الیم إذا التزمن��ا بھ��ا نك��ون ق��د اتبعن��ا إج��راءات    )٢(".َتْخُرُج��وا ِمْنَھ��ا 

  .الوقایة، وأخذنا كافة االحتیاطات المانعة من انتشار الفیروس

                                                           

ن ش�داد ب�ن   أبو داود س�لیمان ب�ن األش�عث ب�ن إس�حاق ب�ن ب�شیر ب�             :  أخرجھ أبو داود في سننھ المؤلف      - ١
ح�سن ص�حیح،   : ، وق�ال األلب�اني  ٤/٣٠٧باب في العطاس،) ھـ٢٧٥: المتوفى(عمرو األزدي السِِّجْستاني   

  بیروت–المكتبة العصریة، صیدا : الناشر
 .١٣٠ /٧ أخرجھ البخاري في صحیحھ، باب ما یذكر في الطاعون،- ٢
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  املبحث األول

  .ةاألحكام الفقهية املتعلقة باملصاب بفريوس كورونا يف الصال

  :ویشتمل على ثالثة مطالب

  اطب اول

  .م ور اب روس ورو ة ا وات  اد

  :تمھید

اعتنى اإلسالم بالصالة أعظم عنایة، فأمر بھا وحذر من تركھا، وشرع لھا االجتم�اع ف�ي      
ي ك��ل أوق��ات معلوم��ة، فف��ي ك��ل ی��وم ولیل��ة، یجتم��ع الم��سلمون ألدائھ��ا خم��س م��رات، وف��  

أسبوع یجتمعون لصالة الجمعة، واالجتماع فیھا أكبر من االجتماع الیومي، وفي كل سنة 
  .یتكرر مرتین، وھو االجتماع للعیدین لجماعة كل بلد، وھو أكبر من االجتماع األسبوعي

لم یكتف اإلسالم من المسلم أن یؤدي ال�صالة وح�ده ف�ي عزل�ة ع�ن المجتم�ع ال�ذي یع�یش               
وأوج�ب علی�ھ أن یؤدیھ�ا م�ع الجماع�ة ف�ي الم�سجد عل�ى ال�صحیح م�ن               فیھ، وإنم�ا رغب�ھ،      

 أن ص�الة  ملسو هيلع هللا ىلص وب�ین النب�ي   )١(.أقوال أھل العلم وإن اختل�ف ف�ي وجوبھ�ا عل�ى األعی�ان           
الجماعة فضلھا عظیم وثوابھا كبیر ، وتزید على صالة المنفرد بدرجات، روي ابن عمر 

اَعِة َأْفَضُل ِم�ْن َص�َلاِة اْلَف�ذِّ ِب�َسْبٍع          َصَلاُة اْلَجمَ : قال ملسو هيلع هللا ىلص رضي اهللا عنھما، أن رسول اهللا     
   )٢("َوِعْشِریَن َدَرَجًة 

  .فالحدیث بیان لفضل صالة الجماعة على صالة الفرد 

َی�ا َرُس�وَل    :  َرُج�ٌل َأْعَم�ى، َفَق�الَ      ملسو هيلع هللا ىلصَأَتى النَِّب�يَّ    : " وعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال      
 ِإَل��ى اْلَم��ْسِجِد، َف��َسَأَل َرُس��وَل اِهللا َص��لَّى اُهللا َعَلْی��ِھ َوَس��لََّم َأْن   اِهللا، ِإنَّ��ُھ َل��ْیَس ِل��ي َقاِئ��ٌد َیُق��وُدِني 

                                                           

ب وال�سنة، وبی�ان ألحكامھ�ا وآدابھ�ا      الصالة وصف مفصل للصالة بمقدماتھا مقرونة بالدلیل من الكتا     - ١
، ٢٨٨عبد اهللا بن محمد بن أحم�د الطی�ار ص�ـ    / د  . أ: وشروطھا وسننھا من التكبیر حتى التسلیم المؤلف      

 .ھـ١٤٢٥العاشرة : مدار الوطن للنشر الطبعة: الناشر
، ٤٥٠/ ١ أخرجھ م�سلم ف�ي ص�حیحھ، ب�اب ف�ضل ص�الة الجماع�ة وبی�ان الت�شدید ف�ي التخل�ف عنھ�ا،                - ٢

  بیروت-دار إحیاء التراث العربي : الناشر
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َھ��ْل َت��ْسَمُع النِّ��َداَء «: ُی��َرخَِّص َل��ُھ، َفُی��َصلَِّي ِف��ي َبْیِت��ِھ، َف��َرخََّص َل��ُھ، َفَلمَّ��ا َولَّ��ى، َدَع��اُه، َفَق��الَ  
  ) ١("َفَأِجْب «: َنَعْم، َقاَل: َقاَل» ِبالصََّلاِة؟

 طل�ب م�ن األعم�ى    ملسو هيلع هللا ىلصھذا حث على صالة الجماعة وف�ضلھا ب�دلیل أن الرس�ول        وفي  
  . أن یؤدیھا

أما ما یتعلق بالجمعة فھي واجب�ة عل�ى ك�ل م�سلم ذك�ر ب�الغ عاق�ل ح�ر مق�یم، وق�د واظ�ب                         

فعن أب�ي ھری�رة واب�ن عم�ر رض�ي اهللا ع�نھم       . وغلظ على من تركھا ملسو هيلع هللا ىلصعلیھا النبي   

َلَیْنَتھ��َینَّ أق��واٌم ع��ن َوْدِعِھ��ُم    :" د منب��رهیق��ول عل��ى أع��وا   ملسو هيلع هللا ىلصأنھم��ا س��معا رس��ول اهللا   
  )٢(".الُجُمعاِت، أو َلَیخِتَمنَّ اُهللا على ُقلوِبِھم، ُثمَّ َلَیكوُننَّ ِمن الغاِفلیَن 

وقد اتفق الفقھاء على أن من األعذار المسقطة لحضور صالة الجمعة والجماعة الم�رض               
ف��ي تنفی��ر وإی��ذاء اآلخ��رین    ال��ذي یمن��ع ص��احبھ م��ن الح��ضور إل��ى الم��سجد أو یت��سبب        

ك��األمراض المعدی��ة خ��شیة تف��شیھا ف��ي المجتم��ع كج��ذام والب��رص وغیرھم��ا، وفی��روس        
  . كورونا المستجد یعتبر من األمراض المعدیة التي یخاف تفشیھا في المجتمع

وبناًء على أن فیروس كورونا مرض�ًا مع�دیًا ھ�ل یمن�ع الم�صاب ب�ھ م�ن ح�ضور الجمع�ة                    
 من حضوره إلحاق ضرر بالمصلین، لكونھ م�صابًا بم�رض مع�ٍد            والجماعات؟ لما یترتب  
  .یخشى تعدیھ إلى غیره

                                                           

  .١/٤٥٢، باب یجب إتیان المسجد على من سمع النداء، أخرجھ مسلم في صحیحھ - ١
  .٢/٥٩١ المرجع السابق، باب التغلیظ في ترك الجمعة،– ٢
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  :*)(اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على ثالثة أقوال

وھ�ذا ق�ول   . یمنع المریض بم�رض مع�د م�ن ح�ضور الجمع�ة والجماع�ات           - :القول األول 
  )٤(.، والحنابلة)٣( والشافعیة،) ٢(، والمالكیة في قول)١(جمھور الفقھاء من الحنفیة

  :واستدلوا على قولھم بما یلي

 . إن في حضور المصاب بمرض معد أذى عظیمًا للمسلمین، وأذى المسلمین محرم -١

َ���ٱَو{ :قال تع�الى   ِ
�

�� 
ۡ ذونُ

َ ُ
�ٱ 

ۡ
��
ۡ ُ���َ ِ �ٱَ وِ

ۡ
��
ۡ ُ��ٰ َ ِ�ِ��� ِ

ۡ َ
�ٱَ �� ِ

ۡ
����ا
ْ ُ َ َ

 ��� ِ
َ َ

����اۡ�ٱ
ْ ُ َ َ�� ۡ ُ�ٰ

َ
�ٗ� 

��
ۡ

�ٗ����� ٗ
ِ
�� { )٥(  

ال ُیوِرُد ُممِرٌض :: " قال ملسو هيلع هللا ىلصما روي عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ عن النبي  -٢
 )٦(".على ُمِصحٍّ

                                                           

 تخریج المسألة على أقوال الفقھ�اء ف�ي حك�م ع�زل الم�ریض بالج�ذام والب�رص، ویق�اس علیھم�ا ب�اقي                -* 
 .س كوروناوالمعدیة ومنھا فیر) الساریة(مراض األ
ابن عاب�دین، محم�د أم�ین ب�ن عم�ر ب�ن عب�د العزی�ز عاب�دین                 :  رد المحتار على الدر المختار المؤلف      - ١

الثانی��ة،  : بی��روت الطبع��ة -دار الفك��ر : ، الناش��ر ٦٦١ ص��ـ١ج��ـ ) ھ��ـ ١٢٥٢: المت��وفى(الدم��شقي الحنف��ي  
 .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢

دار الفك�ر، م�نح الجلی�ل    : ، الناش�ر ٢/٣٣» خ أحم�د ال�دردیر عل�ى مخت�صر خلی�ل        الشرح الكبی�ر لل�شی     - ٢
: المت��وفى (محم��د ب��ن أحم��د ب��ن محم��د عل��یش، أب��و عب��د اهللا الم��الكي          : ش��رح مخت��صر خلی��ل المؤل��ف    

 . بیروت–دار الفكر : ، الناشر١/٤٥٠)ھـ١٢٩٩
ین، محم��د ب��ن أحم��د  ش��مس ال��د:  راج��ع مغن��ي المحت��اج إل��ى معرف��ة مع��اني ألف��اظ المنھ��اج المؤل��ف    – ٣

األول��ى، : دار الكت��ب العلمی��ة الطبع��ة: ، الناش��ر١/٤٧٦) ھ��ـ٩٧٧: المت��وفى(الخطی��ب ال��شربیني ال��شافعي 
زكری��ا ب��ن محم��د ب��ن زكری��ا  : م، أس��نى المطال��ب ف��ي ش��رح روض الطال��ب المؤل��ف  ١٩٩٤ -ھ��ـ ١٤١٥

ر الكت�اب اإلس�المي،     دا: ، الناش�ر  ١/٢١٥) ھ�ـ ٩٢٦: المت�وفى (األنصاري، زین الدین أبو یحیى ال�سنیكي        
أب�و الح�سین یحی�ى ب�ن أب�ي الخی�ر ب�ن س�الم العمران�ي الیمن�ي              : البیان في م�ذھب اإلم�ام ال�شافعي المؤل�ف         

:  ج�دة الطبع�ة  -دار المنھاج : قاسم محمد النوري الناشر:  ، المحقق٣٧٠/ ٢) ھـ٥٥٨: المتوفى(الشافعي  
 . م٢٠٠٠ - ھـ١٤٢١األولى، 

م�صطفى ب�ن س�عد ب�ن عب�ده ال�سیوطي ش�ھرة        : غای�ة المنتھ�ى المؤل�ف    مطالب أولي النھى ف�ي ش�رح      - ٤
المكت��ب اإلس��المي، غای��ة  :  الناش��ر١/٦٩٩)ھ��ـ١٢٤٣: المت��وفى(الرحیب��انى مول��دا ث��م الدم��شقي الحنبل��ي   

 ١٠٣٣: المت��وفى(مرع��ي ب��ن یوس��ف الكرم��ي الحنبل��ي    : المنتھ��ى ف��ي جم��ع اإلقن��اع والمنتھ��ى المؤل��ف    
األول��ى، : لن��شر والتوزی��ع والدعای��ة واإلع��الن، الكوی��ت الطبع��ة   مؤس��سة غ��راس ل : ، الناش��ر١/٢٢٧)ھ��ـ

 . م٢٠٠٧ - ھـ ١٤٢٨
 .٥٨: سورة النور آیة -٥

 أخرجھ مسلم في صحیحھ، باب ال عدوى، وال طیرة، وال ھامة، وال صفر، وال ن�وء، وال غ�ول، وال    ٦-
 . ٤/١٧٤٣یورد ممرض على مصح ،
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ق�ال  : س�معت أب�ا ھری�رة رض�ي اهللا عن�ھ، یق�ول       :  ما روي عن سعید بن مین�اء ق�ال         -٣

م ، وِف�رَّ م�ن المج�ذو      )١(َلا َعْدَوى، َوَلا ِطَیَرَة، َوَلا َھاَمَة، َوَلا َص�َفرَ        : "ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا   
 )٢(".كما َتِفرُّ من األسد 

  :ووجھ الداللة

 نھى عن مخالطة المریض بمرض مع�د لألص�حاء؛ ل�ئال یك�ون ق�دَّر اهللا                 ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي   
عل��ى المخ���تلط ب���ھ مث���ل دائ���ھ، وح���ضور الم���ریض ألداء ال���صلوات جماع���ة مظن���ة لھ���ذا  

  )٣(.االختالط

 َض�َرَر َوَل�ا   َقَضى َأْن َل�ا  :" ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا    :  ما روي عن عبادة بن الصامت      -٤
  )٤(".ِضَراَر 

  :وجھ الداللة
 الحدیث أصل على نفي الضرر في الشریعة، ومن الضرر انت�شار الوب�اء، وس�بیل رفع�ھ                 

 .منع االختالط

: "  ق�ال ف�ي غ�زوة خیب�ر    ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي : ما روي عن ابن عمر رضي اهللا عنھما    -٥
َمْن َأَكَل اْلَبَصَل َوالثُّوَم َواْلُك�رَّاَث َفَل�ا َیْق�َرَبنَّ    :  وَقاَل َمرًَّة-َمْن َأَكَل ِمْن َھِذِه اْلَبْقَلِة، الثُّوِم  

  )٥(".َمْسِجَدَنا، َفِإنَّ اْلَمَلاِئَكَة َتَتَأذَّى ِممَّا َیَتَأذَّى ِمْنُھ َبُنو آَدَم 

  :وجھ الداللة

 آكل الثوم عن الحضور؛ ألن�ھ ی�ؤذي غی�ره، وف�ي ح�ضور الم�صاب                 ملسو هيلع هللا ىلصمنع الرسول   
  . كما ھو معروفبمرض معد أذیھ للغیر

                                                           

 وھو مجاوزة العلة من صاحبھا إلى غیره، والمنف�ّي م�ا         العدوى اسٌم من اإلعداء،   ) ال عدوى (  معنى   - ١
الت�شاؤم ب�الطیور   : الطی�رة ھ�ي  ) وال طی�رة .(كان یعتقده أھل الجاھلیة أن العلة ت�سري بطْبعھ�ا ال بق�در اهللا         

وال .(یحتم��ل أن تك��ون نافی�ة أو ناھی��ة والنف��ي أبل��غ ) وال: (واألس�ماء واأللف��اظ والبق��اع واألش�خاص وقول��ھ  
قیل ) وال صفر.(الُبومة كانوا یتشاءمون بھا، فجاء الحدیث بنفي ذلك وإبطالھ       : خفیف المیم الھامة بت ) ھامة

حیٌة تكون في ال�بطن ت�صیب الماش�یة والن�اس، یزعم�ون أنھ�ا أش�د ع�دوى م�ن الج�رب، فج�اء                      : المراد بھ 
راج�ع  .شھر صفر كانوا یتشاءمون بھ، فجاء الحدیث بإبطال ذل�ك       : الحدیث بنفي ھذا الزعم، وقیل المراد     

    hadith/browse/ar/com.hadeethenc://https/٣٤٠٧موسوعة األحادیث النبویة 
 .٧/١٢٦ باب الجذام، صحیحھ، أخرجھ البخاري في - ٢
 .، بتصرف٦٩٩/ ١ راجع مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى، - ٣
 أب�و عب�د اهللا محم�د ب�ن یزی�د      - وماجھ اسم أبیھ یزید      -ابن ماجھ   :  ابن ماجھ في سننھ المؤلف      أخرجھ - ٤

شعیب األرن�ؤوط  : ، المحقق٧٨٤/ ٢باب من بنى في حقھ ما یضر بجاره،         ) ھـ٢٧٣: المتوفى(القزویني  
: المی�ة، الطبع�ة  دار الرس�الة الع :  َعب�د الّلطی�ف ح�رز اهللا، الناش�ر      - محمَّد كامل قره بلل�ي       - عادل مرشد    -

 .م٢٠٠٩ - ھـ ١٤٣٠األولى، 
 .١/٣٩٥ أخرجھ مسلم في صحیحھ، باب نھي من أكل ثومًا أو بصًال أو كراثًا أو نحوھا، – ٥
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: َفَق�اَل َلَھ�ا  .  ما روي َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َمرَّ ِباْمَرَأٍة َمْجُذوَمٍة، َوِھَي َتُطوُف ِباْلَبْیتِ      -٦
َفَقاَل . َفَمرَّ ِبَھا َرُجٌل َبْعَد ذِلَك. َفَجَلَسْت. َلْو َجَلْسِت ِفي َبْیِتكِ   . َال ُتْؤِذي النَّاسَ  . َیا َأَمَة اهللاِ  

َما ُكْنُت ِلُأِطیَعُھ َحّی�ًا، َوَأْع�ِصَیُھ   : َفَقاَلْت.  ِإنَّ الَِّذي َكاَن َقْد َنَھاِك، َقْد َماَت، َفاْخُرِجي        :َلَھا
 )١(.".َمیِّتًا

  : وجھ الداللة
األثر یدل على الحیلولة بین المجذومین وبین اختالطھم بالناس لما في ذلك من اإلذایة لھم 

ن�ع اخ�تالط الم�صابین بفی�روس كورون�ا بغی�رھم ب�شتى              وفي معنى ھ�ذا م    ) ٢(.والضرر بھم 
 .الوسائل، ومنھا منعھم من حضور المسجد والجمعة والجماعات

 .درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: قاعدة -٧

إذا تع��ارض الواج��ب والمح��رم ق��دم المح��رم؛ ألن التح��ریم یعتم��د المفاس��د      : ق��ال القراف��ي 
 والعقالء بدرء المفاسد أشد م�ن عن�ایتھم         والوجوب یعتمد المصالح وعنایة صاحب الشرع     

  )٣(.بتحصیل المصالح

األصل في الّشرع الّتیسیر على العباد ورفع الحرج والّضیق وال�ّضرر ع�نھم، فك�ّل            -٨
ما یؤّدي إلى الّتضییق على العباد، والّتعسیر علیھم، ویكون سببًا في نف�رة الّن�اس وبع�دھم                 

 )٤(.عنھ، كان حكمھ في الّشرع ساقطًا

 ال یمن��ع الم��صاب بم��رض مع��د م��ن ح��ضور ص��الة الجمع��ة والجماع��ات - : الث��انيالق��ول
  )٥(.وھذا قول للمالكیة

  :واستدلوا على قولھم بما یلي
َیا َأَمَة : َفَقاَل َلَھا.  ما روي َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َمرَّ ِباْمَرَأٍة َمْجُذوَمٍة، َوِھَي َتُطوُف ِباْلَبْیِت-

  ِإنَّ : َفَقاَل َلَھا. َفَمرَّ ِبَھا َرُجٌل َبْعَد ذِلَك. َفَجَلَسْت. َلْو َجَلْسِت ِفي َبْیِتِك. ي النَّاَسَال ُتْؤِذ. اِهللا

                                                           

مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي الم�دني       :  أخرجھ اإلمام مالك في موطئھ، الموطأ المؤلف       – ١
مؤس�سة زای�د ب�ن س�لطان آل     : األعظم�ي، الناش�ر   محمد م�صطفى    : ، المحقق ٦٢٥/ ٣) ھـ١٧٩: المتوفى(

  م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥األولى، :  اإلمارات، الطبعة– أبو ظبي -نھیان لألعمال الخیریة واإلنسانیة 
أب�و الولی�د محم�د ب�ن       :  البیان والتح�صیل وال�شرح والتوجی�ھ والتعلی�ل لم�سائل الم�ستخرجة، المؤل�ف               – ٢

دار الغ�رب  : د محم�د حج�ي وآخ�رون الناش�ر    : ، حقق�ھ ٩/٣٩١)ھـ٥٢٠: المتوفى(أحمد بن رشد القرطبي   
 . م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨الثانیة، :  لبنان، الطبعة–اإلسالمي، بیروت 

أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد : أنوار البروق في أنواء الفروق المؤلف =  الفروق   - ٣
 .عالم الكتب: لناشر، ا٢/١٨٨) ھـ٦٨٤: المتوفى(الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي 

محمد ص�دقي ب�ن أحم�د ب�ن محم�د آل بورن�و أب�و الح�ارث الغ�زي                 :  موسوعة الَقواعد الِفقِھیة المؤلف    - ٤
  م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤األولى، :  لبنان، الطبعة–مؤسسة الرسالة، بیروت : ، الناشر٩/٣٨
: المت�وفى (ي الم�الكي  محمد بن أحم�د ب�ن عرف�ة الدس�وق    : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر المؤلف    - ٥

 .١/٤٥٠، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، ١/٣٨٩) ھـ١٢٣٠
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  )١(. ".َما ُكْنُت ِلُأِطیَعُھ َحّیًا، َوَأْعِصَیُھ َمیِّتًا: َفَقاَلْت. الَِّذي َكاَن َقْد َنَھاِك، َقْد َماَت، َفاْخُرِجي
  : وجھ االستدالل

 ل��م یع��زم علیھ��ا ب��النھي ع��ن الط��واف ودخ��ول البی��ت، وإنم��ا    -رض��ي اهللا عن��ھ -أن عم��ر 
  )٢( .المنكرخاطبھا على سبیل الرفق من باب األمر بالمعروف والنھي عن 

  :نوقش ذلك
 دلی�ل عل�ى أن�ھ أراد    - یا أمة اهللا ال تؤذي الناس     :عنھ للمجذومة  بأن قول عمر رضي اهللا      

ر لھا بذلك والقضاء علیھا بھ، لكنھ رفق بھا في األم�ر         لو جلست في بیتك، األم    : بقولھ لھا 
رحم��ة بھ��ا وحنان��ا علیھ��ا، وتوس��م فیھ��ا أنھ��ا تكتف��ي ب��ذلك وتنتھ��ي فل��م تخ��ب فراس��تھ فیھ��ا    

  )٣( .ومیتًا وأطاعتھ حیًا
 تسقط عنھم صالة الجمعة والجماعات إذا لم یجدوا موضًعا یتمی�زون فی�ھ           - :القول الثالث 

 وجب��ت عل��یھم ومنع��ت المخالط��ة، وھ��ذا أح��د األق��وال عن��د    ع��ن الن��اس، وأم��ا ل��و وج��دوا  
  )٥(.وبھ قالت دار اإلفتاء المصریة، )٤(المالكیة

  :واستدلوا على قولھم
 بأنھم ُیمَنعون من حضور المسجد لتضرُّر الناس بھم، فإذا وجدوا مكاًنا یصلون فی�ھ، وال   

  )٦( .علیھمیلحق ضررھم بالناس، فإن الجمعة والجماعات واجبة 

  ول اراا

 بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم یتبین رجحان القول األول القائل بمنع المریض بمرض 
مع�د م��ن ح�ضور الم��سجد والجمع�ة والجماع��ات، مظنَّ�ةً لنق��ل الع�دوى وتف��شَّي الوب�اء ب��ین       

ال َض��َرَر َوال : (ف��ي قول��ھ  ملسو هيلع هللا ىلصالن��اس، فیح��صل لھ��م ال��ضرر ال��ذي نھ��ى عن��ھ النب��ي       
  ). ِضَراَر

كان في : ن یستدل أیًضا لھذا القول بما روي عن عمرو بن الشرید، عن أبیھ، قالویمكن أ

  )٧( ".إنا قد بایعناك فارجع "ملسو هيلع هللا ىلصوفد ثقیف رجل مجذوم، فأرسل إلیھ النبي 

 لم یمنع ھذا الرجل من دخول المسجد فحسب، بل منعھ م�ن دخ�ول المدین�ة                 ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي  
  )٨( .الوباءحمایة لھا من 

                                                           

 . سبق تخریجھ– ١
أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي :  راجع المنتقى شرح الموطأ المؤلف- ٢

 .مطبعة السعادة: ، الناشر٣/٨١) ھـ٤٧٤: المتوفى(القرطبي الباجي األندلسي 
 .٩/٤١١ن والتحصیل البن رشد القرطبي  البیا- ٣
 .١/٤٥٠ منح الجلیل شرح مختصر خلیل - ٤
 عل��ى موق��ع دار اإلفت��اء الم��صریة   ١٣/٠٥/٢٠١٤ بت��اریخ- الجماع��ة للم��ریض بم��رض مع��د  - فت��اوى بحثی��ة  - ٥

 https://www.dar-alifta.org/ar/ViewResearch.aspx?sec=fatwa   
  .١/٣٨٩ راجع حاشیة الدسوقي -٦
  .٤/١٧٥٢ أخرجھ مسلم في صحیحھ، باب اجتناب المجذوم ونحوه،–٧
محمَّ�د ب�ن   . عب�د اهللا ب�ن محّم�د المطل�ق، د    . د. َعبد اهللا بن محمد الطّی�ار، أ  . د. أ:  الِفقُھ المَیسَّر المؤلف   -٨

  المملكة العربیة السعودیة-َمَداُر الَوطن للنَّشر، الریاض : الناشر، ٩/٢٥إبراھیم الموَسى، 
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  :  بناء على ذلك

ن���ع الم���صاب بفی���روس كورون���ا أوم���ن ی���شتبھ بإص���ابتھ ح���ضور الم���سجد والجمع���ة        یم
، )١(والجماعات وبھذا قالت الھیئات المعنیة بالفتوى منھا قالت ھیئة كبار العلم�اء بالمملك�ة         

وھیئ���ة كب���ار علم���اء األزھ���ر    ،ودار اإلفت���اء الم���صریة   ،)٢(ومجل���س اإلم���ارات لإلفت���اء  
 ألج�ل المحافظ�ة عل�ى النف�وس وذل�ك م�ن خ�الل من�ع              )٤ (،ودار اإلفتاء األردنی�ة   )٣(الشریف

 خاص�ة أن الم�ریض س�یختلط    -وھ�و االخ�تالط  –أحد مسببات انتشار الفیروس ب�ین الن�اس      
بجمع كبیر من الناس في صالة الجمع�ة والجماع�ة، واختالط�ھ بالم�صلین ض�رًرا عل�یھم،               

  ". ال ضرر وال ضرار " ملسو هيلع هللا ىلصوالضرر منفي في الشریعة بنص حدیث النبي 

                                                           

السعودیة تحرم على مصاب كورونا شھود صالة الجمع�ة والجماع�ة،       » كبار العلماء «  مقال بعنوان     - ١
  م  على موقع جریدة الشرق األوسط ٢٠٢٠ مایو ٢٧ - ھـ ١٤٤١ شوال ٤بتاریخ األربعاء 

https://aawsat.com/home/article 
 مقال بعنوان مجلس اإلمارات لإلفتاء ُیبین حكم صالة الجمعة والجماعة في زمن كورونا عل�ى موق�ع               -٢

  م،٢٠٢٠-٣-٣صحیفة البیان اإللكتروني تاریخ  
 https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports    

 news.elbalad.www://https/٤٢١٩٦١٧م  ١٨/٣/٢٠٢٠ راجع موقع صدى البلد بتاریخ - ٣
الجماع��ة عل��ى تح��رم عل��ى م��صابي فی��روس كورون��ا ص��الة " اإلفت��اء.. "األردن  راج�ع مق��ال بعن��وان - ٤

   م٢٠٢٠ یولیو ٥موقع بوابة األخبار اإللكتروني بتاریخ 
  https://bawabaa.org/news/٤٠٨٠٦٦ 
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باط ا  

ورو روس ب نن ا م ا.  

إذا ش��ق عل��ى الم��صاب بفی��روس كورن��ا أداء ال��صلوات ف��ي أوقاتھ��ا ل��شدة مرض��ھ، فھ��ل       
  یرخص لھ الجمع بین الصلوات؟

  .اختلف الفقھاء في حكم الجمع بین الصالتین بسبب المرض على قولین
، )١(ن ب��سبب الم��رض وھ��ذا ق��ول الحنفی��ة    ال یج��وز الجم��ع ب��ین ال��صالتی   - :الق��ول األول

  )٢(.والمعتمد عند الشافعیة
  :واستدلوا على قولھم بما یلي

 ؛ وألن أخبار المواقیت ثابت�ھ ف�ال تت�رك أو تخ�الف ب�أمر          ملسو هيلع هللا ىلص بأنھ لم یثبت عن النبي       -

 م�رض أمراض��ًا كثی�رة ،ول��م ینق��ل   ملسو هيلع هللا ىلصمحتم�ل غی��ر ص�ریح، وال س��یما أن رس��ول اهللا   
 )٣(.جمعھ بالمرض صریحًا

 :أجیب على ذلك -

 حدیث صریح یدل علیھ فھذا ال یضر فكثیر من الم�سائل ال      ملسو هيلع هللا ىلص قولكم لم یرو عنھ      -١
نجد أحادیث تدل علیھا مباشرة، وإنما تستنبط أدلتھا من عموم األدلة، ومما ال شك فیھ أن       

باإلض�افة إل�ى الروای�ة الت�ي نطق�ت       ،)٤( حدیث ابن عباس یفھـم منھ جواز الجمع للم�رض   

فقد روى ابن عباس رض�ي اهللا عنھم�ا َأنَّ النَِّب�يَّ    . جمع بالمدینة من غیر علـة ملسو هيلع هللا ىلص بأنھ

َفِقی�َل ِل�اْبِن   »  َجَمَع َبْیَن الظُّْھِر َواْلَعْصِر، َواْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء ِباْلَمِدیَن�ِة ِم�ْن َغْی�ِر ِعلَّ�ةٍ        ملسو هيلع هللا ىلص
 )٥( ."ِتِھ التََّوسَُّع َعَلى ُأمَّ«: َما َأَراَد ِبَذِلَك؟ َقاَل: َعبَّاٍس

                                                           

 ع��الء ال�دین، أب��و بك��ر ب��ن م��سعود ب��ن أحم��د الكاس��اني :  ب�دائع ال��صنائع ف��ي ترتی��ب ال��شرائع المؤل��ف - ١
الثانیة، تبیین الحقائق ش�رح كن�ز    : دار الكتب العلمیة الطبعة   : ، الناشر ١/١٢٦ )ھـ٥٨٧: المتوفى(الحنفي  

عثم��ان ب��ن عل��ي ب��ن محج��ن الب��ارعي، فخ��ر ال��دین الزیلع��ي الحنف��ي      : ال��دقائق وحاش��یة ال��شِّْلِبيِّ المؤل��ف 
  ١٣١٣األولى، :  القاھرة الطبعة بوالق،-المطبعة الكبرى األمیریة : ، الناشر١/٨٨)  ھـ٧٤٣: المتوفى(
م�نھج الط�الب اخت�صره    (فتوحات الوھاب بتوضیح ش�رح م�نھج الط�الب المع�روف بحاش�یة الجم�ل                 - ٢

س�لیمان ب�ن   : المؤل�ف ) زكریا األنصاري من منھاج الطالبین للنووي ث�م ش�رحھ ف�ي ش�رح م�نھج الط�الب           
 .٦١٤/ ١) ھـ١٢٠٤: المتوفى(عمر بن منصور العجیلي األزھري، المعروف بالجمل 

أب�و زكری�ا محی�ي ال�دین     : المؤل�ف )) م�ع تكمل�ة ال�سبكي والمطیع�ي    ((موع شرح المھ�ذب    راجع المج - ٣
دار الفك��ر، حاش��یة اإلم��ام عب��د الحمی��د   : ، الناش��ر٤/٣٨٤)ھ��ـ٦٧٦: المت��وفى(یحی��ى ب��ن ش��رف الن��ووي   

  . بتصرف٢/٤٠٤الشرواني مع تحفة المحتاج ،
 .١٠٢دوي، صـ الجمع بین الصالتین وقصر صالة المسافر، عمار توفیق أحمد ب- ٤
سلیمان بن أحمد بن أی�وب ب�ن مطی�ر اللخم�ي ال�شامي، أب�و القاس�م الطبران�ي              :  المعجم الكبیر المؤلف   - ٥
 –مكتب�ة اب�ن تیمی�ة    : حم�دي ب�ن عب�د المجی�د ال�سلفي، دار الن�شر            : ، المحق�ق  ١٢/١١٨)ھ�ـ ٣٦٠: المتوفى(

 .القاھرة
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 ول��م یجم��ع فھ��ـذا ال یـ��صح، إذ أم��ـر ملسو هيلع هللا ىلصك��ون الم��رض ك��ان ف��ي زم��ن رس��ول اهللا   -٢
المـستحاضة بالجمع، وق�د ص�ح الح�دیث ف�ي الجم�ع للم�ستحاضة، واالستحاض�ة ن�وع م�ن              

  )١(.المرض

 ،والحنابل��ة)٢(  ج��واز الجم��ع ب��سبب الم��رض وھ��ذا م��ا ذھ��ب إلی��ھ المالكی��ة  -:الق��ول الث��اني

  )٥(.ن الشافعیة كالخطابي، والقاضي حسین، والرویاني،وكثیر م)٤(،)٣(
  :واستدلوا على قولھم بما یلي

ُ ���� {:  قال اهللا تعالى -١
ِ
ُ�ٱُ
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ِ
ُ َ �ٱَ
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��َ ۡ ُ { )٦(   

ۡ و�� ��� ���{:   وقولھ تعالى َ َ َ َ َ َ َ��ۡ ُ
ِ���ٱِ �  ِ ّ�� ۡ � ��جِ ٖ َ َ { )٧ (   

  
  :ن اآلیتینوجھ الداللة م

أن الجم��ع ش��رع للتی��سیر ورف��ع الح��رج، ف��إن احتاج��ھ الم��ریض جم��ع، وحاج��ة الم��ریض    
  )٨(.للجمع آكد من حاجة الممطور لھ

                                                           

ى ف�تح المع�ین ب�شرح ق�رة الع�ین بمھم�ات          ھ�و حاش�یة عل�     ( إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین         - ١
: المت��وفى(عثم��ان ب��ن محم��د ش��طا ال��دمیاطي ال��شافعي    ) الم��شھور ب��البكري (أب��و بك��ر  : المؤل��ف) ال��دین

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوریع: ، الناشر٢/١٢٠) ھـ١٣١٠
 الشھیر ب�القرافي  أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي  :  الذخیرة المؤلف  - ٢
 م، ١٩٩٤األول���ى، :  بی���روت، الطبع���ة-دار الغ���رب اإلس���المي: ، الناش���ر٢/٣٧٤) ھ���ـ٦٨٤: المت���وفى(

، ١/١٨٦)ھ�ـ ٥٢٠: المت�وفى (أبو الولی�د محم�د ب�ن أحم�د ب�ن رش�د القرطب�ي             : المقدمات الممھدات المؤلف  
 ھ�ـ   ١٤٠٨األول�ى،   : طبع�ة  لبنان ال  –دار الغرب اإلسالمي، بیروت     : الدكتور محمد حجي الناشر   : تحقیق

 . م١٩٨٨ -
  راجع المبدع في شرح المقنع.  ضابط المرض عند الحنابلة أن یلحقھ بترك الجمع فیھ مشقة وضعف-٣

: المت��وفى(إب��راھیم ب��ن محم��د ب��ن عب��د اهللا ب��ن محم��د اب��ن مفل��ح، أب��و إس��حاق، برھ��ان ال��دین         : المؤل��ف
 . م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨األولى، : لبنان، الطبعة –دار الكتب العلمیة، بیروت : ، الناشر١٢٤/ ٢)ھـ٨٨٤

أبو محمد موفق ال�دین عب�د اهللا ب�ن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن              :  المرجع السابق، المغني البن قدامة المؤلف      - ٤
، ٢/٢٠٤)ھ�ـ ٦٢٠: المت�وفى (قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدس�ي   

 .مكتبة القاھرة: الناشر
عب�د الك�ریم ب�ن محم�د ب�ن عب�د الك�ریم، أب�و         : عزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر المؤل�ف  ال - ٥

 ع�ادل أحم�د عب�د    -عل�ي محم�د ع�وض     : ، المحق�ق  ٢/٢٧٤) ھ�ـ ٦٢٣: المت�وفى (القاسم الرافعي القزوین�ي     
 . م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٧األولى :  لبنان، الطبعة–دار الكتب العلمیة، بیروت : الموجود، الناشر

 .١٨٥:سورة البقرة جزء من آیة -٦
 .٧٨: سورة الحج جزء من آیة -٧
 .٤/٣٨٤ راجع المجموع شرح المھذب للنووي - ٨
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 َب��ین الظھ��ِر  ملسو هيلع هللا ىلصجم��َع َرُس��ول اِهللا  : "م��ا روي ع��ن اب��ن عب��اس رض��ي اهللا عن��ھ ق��ال       -٢
م�ن  "وف�ي روای�ة         ) ١( "َوالعصِر، َوالمغِرِب َوالِعشاِء ِبالَمِدیَنة، ِفي غیِر خوٍف، َوال مَطر        

 ) ٢(".َغیر َخوف، وال َسفر

 :وجھ الداللة
 )٣(.أنھ ال عذر بعد ذلك إال المرض

 في استحاضتھا، فقال لھ�ا علی�ھ   ملسو هيلع هللا ىلصما روي عن حمنة بنت جحش حین استفتت النبي       -٣
ْغَت�ِسِلیَن ِح�یَن    ِإْن َقِویِت َعَلى َأْن ُتَؤخِِّري الظُّْھَر َوُتَعجِِّل�ي الَع�ْصَر، ُث�مَّ تَ            : " الصالة والسالم 

َتْطُھ�ِریَن، َوُت�َصلِّیَن الظُّْھ�َر َوالَع�ْصَر َجِمیًع�ا، ُث�مَّ ُت�َؤخِِّریَن الَمْغ�ِرَب، َوُتَعجِِّل�یَن الِع�َشاَء، ُث�مَّ            
 )٤(".َتْغَتِسِلیَن، َوَتْجَمِعیَن َبْیَن الصََّلاَتْیِن، َفاْفَعِلي 

 :وجھ الداللة
 )٥(. نوع مرض ثبت في الحدیث الجمع للمستحاضة، وھي

 بالقیاس على السفر والمطر بجامع المشقة، بل أن المشقة في المرض أشد من المشقة في  -٤
 ) ٦(.السفر والمطر

 )٧(.ألنھ عذر یبیح الفطر كالسفر، وأبیح بھ ترك القیام والفطر في الصوم -٥

راول اا  

واز الجم�ع ب�ین     بعد ع�رض أق�وال الفقھ�اء وأدل�تھم یتب�ین رجح�ان الق�ول الث�اني القائ�ل بج�                    
ال��صالتین للم��ریض إذا ك��ان ی��شق علی��ھ أداء ال��صالة ف��ي وقتھ��ا، وذل��ك تم��شیًا م��ع ی��سر      

ألن الم��شقة عل��ى   وال��شریعة اإلس��المیة وأخ��ذًا بالقاع��دة الفقھی��ة الم��شقة تجل��ب التی��سیر؛      

                                                           

 .١/٤٩٠ أخرجھ مسلم في صحیحھ، باب الجمع بین الصالتین في الحضر،- ١
 .١/٤٨٩ المرجع السابق - ٢
 . ٢/١٢٥ المبدع في شرح المقنع - ٣
، والترمذي ف�ي س�ننھ،   ١/٧٦قال إذا أقبلت الحیضة تدع الصالة، أخرجھ أبو داود في سننھ، باب من       - ٤

: حدیث حسن صحیح، الناشر: ، وقال١/١٨٩باب في المستحاضة أنھا تجمع بین الصالتین بغسل واحد ،
 . بیروت–دار الغرب اإلسالمي 

أب��و الع��ال محم��د عب��د ال��رحمن ب��ن عب��د ال��رحیم     :   تحف��ة األح��وذي ب��شرح ج��امع الترم��ذي المؤل��ف   - ٥
 .بیروت–دار الكتب : ، الناشر١/٤٧٩ه، باب في الجمع بین الصالتین،١٣٥٣لمباركفوري المتوفى ا

أبو محمد، وأبو فارس، عبد العزیز بن إبراھیم ب�ن  :  روضة المستبین في شرح كتاب التلقین المؤلف - ٦
عب�د اللطی�ف   : ، المحقق١/٣٨٧) ھـ٦٧٣: المتوفى(أحمد القرشي التمیمي التونسي المعروف بابن بزیزة    

، ال�روض المرب��ع ب��شرح زاد الم��ستنقع  ٤/٣٨٤دار اب��ن ح�زم، المجم��وع ش��رح المھ��ذب  : زك�اغ، الناش��ر 
 ، ٣٨١ /١)  ھـ١٠٥١: ت(منصور بن یونس البھوتي : مختصر المقنع المؤلف

الروی��اني، أب��و المحاس��ن عب��د الواح��د ب��ن    : المؤل��ف) ف��ي ف��روع الم��ذھب ال��شافعي  (  بح��ر الم��ذھب  - ٧
: دار الكت��ب العلمی��ة، الطبع��ة : ط��ارق فتح��ي ال��سید، الناش��ر  : ، المحق��ق٢/٣٥٠)  ھ��ـ٥٠٢ت (إس��ماعیل 

 . م٢٠٠٩األولى 
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المریض في إفراد أداء كل صالة في وقتھا أشدُّ منھ�ا عل�ى الم�سافر، فك�ان أوَل�ى وأح�رى               
 . في الترخص بالجمع بین الصالتینمن المسافر

  :وبناء على ذلك
 المصاب بفیروس كورونا یجوز لھ أن یجمع بین الصالتین فیجم�ع ب�ین الظھ�ر والع�صر      
وبین المغرب والعشاء تقدیمًا أو تأخیرًا حسب األیسر لھ إذا كان یلحقھ بتأدیة ال�صالة ف�ي            

  .وقتھا حرج ومشقة، تیسیرًا وتخفیفًا علیھ
 

ب اطثا  

  .س اب روس ورو ا أء اة

إذا احتاج المصاب بفیروس كورونا ارتداء ما یغطي األنف والفم من الكمامات، خوفًا من 
  انتقال المرض إلى الغیر، فھل یجوز لھ الصالة مع ارتداءھا؟

  .في الصالة إال لحاجة)٢(على كراھة التلثم)١(اتفق جمھور الفقھاء

  

  :ا على قولھم بما یليواستدلو

 َنَھى عن السَّْدِل في ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رسوَل اللَِّھ " ما روي عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ -١
 )٣(".الصَّالِة، وَأن ُیَغطَِّى الرَُّجُل فاه 

، وفی�ھ ت�شبھ ب�المجوس ف�ي عب�ادتھم      )٤(أنھ من الغلو في ال�دین وھ�و من�اف للخ�شوع      -٢
 )٥(.النار

                                                           

أبو محمد محمود بن أحمد ب�ن موس�ى ب�ن    : ، البنایة شرح الھدایة المؤلف١/٣١  المبسوط للسرخسي     - ١
دار الكتب العلمی�ة   : ، الناشر ٢/٤٤٦)ھـ٨٥٥: المتوفى(أحمد بن حسین الغیتابى الحنفي بدر الدین العیني         

أبو بكر بن : المؤلف» شرح إرشاد السالك في مذھب إمام األئمة مالك    « بیروت، لبنان، أسھل المدارك      -
:  لبن�ان، الطبع�ة   –دار الفكر، بیروت    : ، الناشر ١/١٩٠) ھـ١٣٩٧: المتوفى(حسن بن عبد اهللا الكشناوي      

أب�و القاس�م عم�ر ب�ن      : ؤل�ف األص�ل   ، ش�رح مخت�صر الخرق�ي م       ٣/١٧٩الثانیة ، المجموع شرح المھ�ذب       
عبد الكریم بن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن حمد : الشارح) ھـ٣٣٤: المتوفى(الحسین بن عبد اهللا الخرقي      

 .الخضیر،  دروس مفرغة من موقع الشیخ الخضیر
ن�ز  الحق�ائق ش�رح ك  ھو تغطی�ة األن�ف والف�م ف�ي ال�صالة عن�د الحنفی�ة والحنابل�ة، راج�ع تیب�بن                :  التلثم - ٢

تغطی�ة  : ، وعن�د المالكی�ة  ٣٧١/ ١ لمربع بشرح زاد المستنقع للبھ�وتي ، الروض ا ١/١٦٤ الدقائق للزیلعي 
 .١/١٩٠أسھل المدارك . الفم وما تحت الشفة السفلى بثوب

أب��و عب��د :  أخرج��ھ اب��ن حب��ان ف��ي ص��حیحھ، ص��حیح م��وارد الظم��آن إل��ى زوائ��د اب��ن حب��ان المؤل��ف   - ٣
)  ھـ١٤٢٠: المتوفى(لحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني         الرحمن محمد ناصر الدین، بن ا     
 المملك��ة -دار ال��صمیعي للن��شر والتوزی��ع، الری��اض : ، الناش��ر١/٢٣٨ب��اب فیم��ا ُنھ��ي عن��ھ ف��ي ال��صالة، 

  ١٤٢٢األولى : العربیة السعودیة، الطبعة
ب�ن س�الم اب�ن    ) أو غن�یم  (ب�ن غ�انم     أحمد  :  الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني المؤلف         - ٤

دار الفك�ر، ت�اریخ   : ، الناش�ر ١/٢١٦) ھـ١١٢٦: المتوفى(مھنا، شھاب الدین النفراوي األزھري المالكي  
 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥: النشر

 .١/٢١٨ ي، الروض المربع للبھوت١/٣١سرخسي  المبسوط لل- ٥
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ذل�ك م�ن مباش�رة األرض ف�ي ال�سجود عل�ى األن�ف،        كما أنھ إذا تلثم على أنفھ منعھ   -٣
 )١(.وكره ذلك كما كره السجود على كور العمامة ألجل الحائل

  .أما إذا كان التلثم لحاجة فال كراھة
قال ال�شیخ زروق ف�ي ش�رح        : ونصھ. نقل الحطاب عن الزورق   ( جاء في أسھل المدارك     

ة، أما التلثم فیمنع إذا كان لكب�ر       ویمنع التلثم في الصال   : اإلرشاد عند قول صاحب اإلرشاد    
ونحوه ویكره لغیر ذلك إال أن یكون ذلك شأنھ كأھل لمتونھ، أو ك�ان ف�ي ش�غل عمل�ھ م�ن                 

وتنقب المرأة للصالة مكروه؛ ألنھ غلو في ال�دین، ث�م ال ش�يء علیھ�ا؛            . أجلھ فیستمر علیھ  
  (٢)).ألنھ زیادة في الستر

 )٣().ر أجانب، فال كراھةفإن كان لحاجة كحضو(و جاء في كشاف القناع 
  

  : وبناء على ذلك
لبس المصاب بفیروس كورونا الكمامة في صالتھ للحاجة، خوفًا من انت�شار الفی�روس أو      

ألن الكراھ��ة تن��دفع بالحاج��ة، فمت��ى وج��دت الحاج��ة   انتق��ال الع��دوى للغی��ر ل��یس بمك��روه؛ 
  .الداعیة للبس الكمامة فال كراھة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

قاض�ي أب�و یعل�ى، محم�د ب�ن الح�سین ب�ن             ال:  المسائل الفقھیة من كت�اب ال�روایتین وال�وجھین المؤل�ف           - ١
عب�د الك�ریم ب�ن محم�د     . د: ، المحق�ق ١٥٩/ ١)ھ�ـ ٤٥٨: المت�وفى (محمد بن خلف المعروف بـ ابن الف�راء    

 ).م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥(األولى : مكتبة المعارف، الریاض، الطبعة: الالحم الناشر
 .١/١٩٠ أسھل المدارك للكشناوي - ٢
 .٢٦٨/ ١ كشاف القناع للبھوتي - ٣
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  املبحث الثاني

  .حكام الفقهية املتعلقة باملصاب بفريوس كورونا يف الصياماأل

  .ویشتمل على أربعة مطالب

  اطب اول

ورو روس ب نر  طرم ا.  

واألص�ل  . اتفق الفقھاء على إباحة الفطر في رمضان للمریض وعلی�ھ الق�ضاء بع�د ش�فائھ              

َ���{ : في ذلك قولھ تعالى َ
ِ �ن ���� ���

� ُ ِ
َ َ

ۡ�� أو َ ً
� ٰ َ َ��� ٖ

َ  ���ةَ
ٞ �

ِ
َ

�� ۡ ِ ۚ ���� أ��ّ َ
َ ُ

ٍ
� َ{ )١ (   

  . فاآلیة دلیل على أن المرض سبب في إباحة اإلفطار
   ولكن ما ضابط المرض الذي یبیح الفطر في رمضان؟

  . لبیان ذلك یمكن تقسیم المرض إلى ثالثة أقسام
 وال یج�وز ال�صوم    فیج�ب الفط�ر    :المرض الذي یخاف منھ الھالك أو األذى ال�شدید         -١

 )٥(.، وجماعة من الحنابلة)٤(، والشافعیة)٣(، والمالكیة)٢(عند جمھور الفقھاء من الحنفیة

 :واستدلوا على قولھم بما یلي

، فیك��ون ال�صوم بالن�سبة لھ�ذا الم�ریض حرام�ًا، لقول��ھ      )٦( أن فی�ھ إلق�اء ال�نفس إل�ى التھلك�ة     

�و� ����ا ������� إ� ٱ� {:تعالى َ َ
ِ

ۡ ُ
ِ
ۡ َ

ِ
ْ ُۡ ُ َ����ِ

َ ُ َو� �����ا أ��ـ��� إن ٱ� {: ، وقولھ تعالى   )٧(} ۡ َ� � ُ
ِ ۚ

ۡ ُ َ ْ ٓ ُ ُ ۡ َ َ َ

ٗ�ن ��� ر���� ِ َ ۡ ُ
ِ

َ َ
  )٩().ال ضرر وال ضرار: ( ملسو هيلع هللا ىلص وقولھ ،) ٨( }

                                                           

 .١٨٤: جزء من آیة سورة البقرة-١
 .٢/٩٤ بدائع الصنائع للكاساني - ٢
محم��د ب��ن یوس��ف ب��ن أب��ي القاس��م ب��ن یوس��ف العب��دري     :  الت��اج واإلكلی��ل لمخت��صر خلی��ل، المؤل��ف  - ٣

: دار الكتب العلمیة، الطبع�ة   : ، الناشر ٣٨٢ /٣)ھـ٨٩٧: المتوفى(الغرناطي، أبو عبد اهللا المواق المالكي       
 .١/٤١٩ل المدارك األولى، أسھ

 .٢/١٦٩ مغني المحتاج للشربیني -٤
 .٣/١٣ المبدع في شرح المقنع البن مفلح - ٥
 .٤/٧٧، البنایة شرح الھدایة للعیني ٢/٩٤ بدائع الصنائع للكاساني - ٦
 .١٩٥: سورة البقرة جزء من آیة-٧
 .٢٩: سورة النساء جزء من آیة-٨
 . سبق تخریجھ- ٩
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 وھو الذي یخاف أن یزداد بالصوم ، أو یخشى تباطؤ برئھ، :المرض الذي یزید بالصوم -٢
 )١(.فیباح لھ الفطر عند جمھور الفقھاء

وھو الم�رض ال�ذي ال ی�شق مع�ھ ال�صوم وذل�ك مث�ل ال�صداع، الحم�ى          : مرض الیسیر  ال -٣
الخفیفة، وجع اإلصبع، وغیر ذلك مما یستطیع االنسان تحملھ، فال یبیح لھ الفط�ر عن�د            

 )٣(. خالفًا لما ذھب إلیھ بعض أھل العلم)٢(جمھور الفقھاء

  :واستدلوا على قولھم بما یلي

 كما قال اهللا  )٤(لمشقة بالصوم تیسیرًا لھ وتخفیفًا علیھ،     أن الرخصة بسبب المرض لمعنى ا      -١
  ) ٥(}ُیِریُد ٱللَُّھ ِبُكُم ٱلُۡیسَۡر َوَلا ُیِریُد ِبُكُم ٱلُۡعسَۡر{ :تعالى

 )٦(.أنھ شاھد الشھر وال یخاف المشقة من الصوم، فلم یجز لھ اإلفطار، كالصحیح -٢

ر صاحبھ الصوم، ومنھ�ا م�ا   أن المرض ال ضابط لھ؛ فإن األمراض تختلف، منھا ما یض          -٣
ال أثر للصوم فیھ، فلم یصلح المرض ضابطًا، فامكن اعتبار حكمتھ، وھي ما یخ�اف من�ھ            

  )٧(.الضرر

 :وبناء على ذلك
حی�ث  . فالمریض المصاب بفیروس كورونا یتوقف صیامھ على ما یقرره الطبیب المعالج  

األطب�اء والجھ�ات   إن المعول في تحدید مستوى الم�رض وخطورت�ھ ھ�م أھ�ل الخب�رة م�ن                  
 .الحكومیة المختصَّة

                                                           

، روض�ة  ٢/٥٩، بدایة المجتھ�د ونھای�ة المقت�صد الب�ن رش�د        ٢/٤٢٢ر المختار     رد المحتار على الد     - ١
: المت���وفى(أب���و زكری���ا محی���ي ال���دین یحی���ى ب���ن ش���رف الن���ووي     : الط���البین وعم���دة المفت���ین المؤل���ف  

:  عم�ان الطبع�ة    - دم�شق  -المكت�ب اإلس�المي، بی�روت     : زھی�ر ال�شاویش الناش�ر     : ، تحقی�ق  ٢/٣٦٩)ھـ٦٧٦
أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحم�د  : الكافي في فقھ اإلمام أحمد المؤلفم،  ١٩٩١/ ھـ  ١٤١٢الثالثة،  

: المت��وفى(ب�ن محم��د ب��ن قدام��ة الجم��اعیلي المقدس��ي ث��م الدم��شقي الحنبل��ي، ال��شھیر ب��ابن قدام��ة المقدس��ي  
 . م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤األولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: ، الناشر١/٤٣٥) ھـ٦٢٠

. ٣/٤٦٧، البیان في مذھب اإلم�ام ال�شافعي   ١/٣١٢، الفواكھ الدواني ٢/٩٤لكاساني   بدائع الصنائع ل   - ٢
 .١/٤٣٥الكافي في فقھ اإلمام أحمد 

  ذھب أھ�ل الظ�اھر إل�ى أنَّ م�ا ُیطل�ق علی�ھ اس�م الم�رض ُیب�یح الِفط�ر، وھ�و ق�ول اب�ن س�یرین، ق�ال                           - ٣
إنَّ�ھ وجِع�ت   : ن وھ�و یأك�ل فق�ال   دخل�ت عل�ى محم�د ب�ن ِس�یرین ف�ي رم�ضا         (( :َطریف بن تمَّام العط�اردي    

محیي السنة، أب�و محم�د الح�سین ب�ن م�سعود ب�ن محم�د ب�ن الف�راء            : تفسیر البغوي المؤلف  )) أصبعي ھذه 
دار إحی�اء الت�راث   : عب�د ال�رزاق المھ�دي الناش�ر    : ، المحق�ق ٢١٨/ ١)ھ�ـ ٥١٠: المتوفى(البغوي الشافعي   

 .بیروت–العربي 
 .٢/٩٤ راجع بدائع الصنائع للكاساني - ٤
 .١٨٥: سورة البقرة جزء من آیة-٥
 .بتصرف٣/١٥٦، المغني البن قدامة ٣/٤٦٧  راجع البیان في مذھب اإلمام الشافعي -٦
 . المرجع السابق- ٧
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فإذا كان المریض المصاب بفیروس كورونا یعاني من أع�راض خفیف�ة لفی�روس كورون�ا                 
أو ال تظھر علیھ األعراض، فیمكنھ أن یستشیر الطبیب قبل الصیام، فإذا ق�ال ل�ھ الطبی�ب             

 أن ُیفطر بسبب أنھ یتأثر من الصیام أو یتفاقم مرضھ ویتأخر شفاؤه، فھذا بال شك یباح لھ
  .المرض

 أم��ا م��ن ظھ��رت علی��ھ أع��راض الم��رض م��ن حم��ى وجف��اف ش��دید وأل��م وغی��ر ذل��ك م��ن    
األع��راض، واش��تدت ح��دة الم��رض علی��ھ، وم��صاب ب��أمراض أخ��رى، فإنَّ��ھ یج��ب علی��ھ      

ُیِری�ُد ٱللَّ�ُھ   {: الفطر، وعلیھ أن یأخذ بالرخصة التي منحھ اهللا تع�الى إیاھ�ا، لق�ول اهللا تع�الى           

إن اهللا یحب أن تؤتى رخصھ كما یح�ب  :(ملسو هيلع هللا ىلص وقولھ )١(}سَۡر َوَلا ُیِریُد ِبُكُم ٱلُۡعسۡرَ  ِبُكُم ٱلۡیُ 
 )٢().أن تؤتى عزائمھ

، ودار االفت�اء  )٣ (وھذا ما أفتى بھ مجمع البحوث اإلسالمیة التابع لمشیخة األزھ�ر ال�شریف      
، )٥(ألردنی��ة ، ودار اإلفت��اء ا)٤(الم��صریة ومجم��ع الفق��ھ الت��ابع لمنظم��ة التع��اون اإلس��المي      

   )٦(.ومجلس اإلمارات لإلفتاء

ب اطا  

 س ازة ادام أم ا)نز ا (ب روس 

  ورو     ر رن

 وضحنا فیما سبق أن المریض المصاب بفیروس كورونا یتوقف صیامھ عل�ى م�ا یق�رره               
 الم�رض وخطورت�ھ ھ�م أھ�ل الخب�رة         حیث إن المعول في تحدید م�ستوى      . الطبیب المعالج 

                                                           

 .١٨٥: سورة البقرة جزء من آیة - ١
 .حدیث صحیح: ، وقال١/٣٨٨ أخرجھ ابن حبان في صحیحھ، باب الصوم في السفر، – ٢
یج��وز لم��ریض كورون��ا اإلفط��ار ف��ي رم��ضان ب��شروط ، بت��اریخ  : وث اإلس��المیة مق��ال بعن��وان البح��- ٣

     م على موقع الیوم السابع اإللكتروني١٨/٤/٢٠٢٠
 https://www.youm٧.com/story   

ی�روس كورون�ا الم�ستجد    ف" راجع مجمع الفقھ التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي یصدر توصیات ندوة           - ٤
   وما یتعلق بھ من معالجات طبیة وأحكام شرعیة، على الموقع اإللكتروني

  https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=٢٣٣٤٣&t_ref=١٣٩٨٥&lan=ar 
 . م٢٠/٤/٢٠٢٠تاریخ

  ع دار اإلفتاء األردنیةراجع موق - ٥
 https://www.aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=٦٣٧#.XxujyZ٧XLIU  

   راجع البوابة الرسمیة لحكومة دولة اإلمارات العربیة المتحدة- ٦
 https://u.ae/ar-ae/information-and- 
/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-١٩-outbreak/the-uae-
fatwa-on-fasting-and-prayers-in-ramadan-١٤٤١ 

 



 - ٣٢٢٤ -

ولك�ن إذا أص�ر الم�ریض عل�ى إتم�ام ص�یامھ،          . من األطباء والجھات الحكومیة المخت�صَّة     
فھ�ل  ) غ�از األك�سجین   (وقرر الطبیب أنھ في حاجة إلى استخدام أجھزة التنفس ال�صناعي            

  استنشاقھ لغاز األكسجین یؤثر على صحة صیامھ؟ 

  .اصرة التي بین العلماء المعاصرین حكمھاتعد ھذه المسألة من المسائل المع

وبھذا قال مجمع الفقھ اإلسالمي     . وذھبوا إلى أن األكسجین الذي یعطى للمریض ال یفطر        
، وال�شیخ اب�ن   )٢ (، وال�شیخ اب�ن ب�از   )١(التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في دورتھ العاشرة  

 )٥(.، ودار اإلفتاء المصریة)٤ (، ودكتور حسام عفانة)٣(عثیمین

  :واستدلوا على قولھم

 ب��أن األك��سجین ھ��واء، ول��یس فی��ھ م��واد عالق��ة ال مغذی��ة وال غیرھ��ا، وی��ذھب أغلب��ھ إل��ى   
 ضروري لحیاة اإلن�سان، ول�م یق�ل أح�د     - كما ھو معلوم -الجھاز التنفسي، وتنفس الھواء   

لكن ھذا م�شروط ب�أن ال ی�صاحب األك�سجین دواء            . قط أن استنشاق الھواء مفطر للصیام     
  )٦(.ئل یدخل إلى الجوف، وإال أفطر بسبب الدواء ولیس بسبب األكسجینسا

                                                           

ب�شأن المفط�رات ف�ي    ) ١/١٠ (٩٣: ق�رار رق�م  )) قرارات وتوصیات مجمع الفق�ھ اإلس�المي      (( راجع   - ١
  .، وراجع موقع المجمع اإللكتروني)العدد العاشر)) (مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي((مجال التداوي، 

http://www.iifa-aifi.org  
 .١٩/٢١٣ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثیمین - ٢
    فتاوى ابن باز على موقع - ٣

https://binbaz.org.sa/search 
 .٩/١٠حسام الدین بن موسى محمد بن عفانة :  فتاوى د حسام عفانة المؤلف- ٤
 .  م١٢/٣/٢٠١٣ بتاریخ ٣٢٦٤  رقم الفتوى - ٥

 www.dar-alifta.org                               
  راجع المفطرات في مج�ال الت�داوي إع�داد ال�دكتور محم�د عل�ي الب�ار المست�شار بمرك�ز المل�ك فھ�د              - ٦

 ، وموقع دار االفتاء المصریة ١٠/٢/٧٤٣للبحوث الطبیة، نقًال من مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي العدد
https://www.dar-alifta.org    
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  اطب اث

  . ام)١(-روس ورو-د اراض او) اطم( أر اح

ف�ي ج�سم   ) الذي ھو اللقاح(اللقاح أو التلقیح ھو إجراء وقائي یقوم على حقن جسم غریب    
 .ة من بعض األمراضاإلنسان من أجل حمایتھ والوقای

واللقاح ھو على شكل بكتیریا أو فیروس تعرض لعدة عوامل فیزیائیة أو كیمیائیة سریعة           
وھو یؤخذ إما عن طریق الحقن أو . االنفعال من أجل إضعاف قدرتھا على إنتاج المرض

  .الفم

كما یعمل اللقاح على تحفیز مناعة الج�سم، وت�شجیعھ م�ن أج�ل إنت�اج م�ضادات األج�سام،               
   )٢(.بالتالي الوقایة من األمراضو

فإذا كان المریض بحاجة إلى أخذ لقاح ضد الفیروس في نھار رم�ضان، فھ�ل أخ�ذه ی�ؤثر                
  على صحة صیامھ؟

  .  بینا فیما سبق أن اللقاح یؤخذ إما عن طریق الحقن أو الفم

م�ن  فإذا كان اللقاح یعطى عن طریق الفم فھذا مبطل لل�صیام بإجم�اع العلم�اء؛ ألن�ھ دخ�ل            
 .منفذ األكل والشراب، وھو بمعنى شرب الماء أو تنقیط الماء في الفم

أم��ا إذا ك��ان یعط��ى ع��ن طری��ق الحق��ن للت��داوي ف��ي الجل��د أو الع��ضل أو الوری��د فیج��وز       
للمریض أخذھا، وال تؤثر على صحة صیامھ؛ وبھذا ق�ال أع�ضاء مجم�ع الفق�ھ اإلس�المي        

، وال�شیخ اب��ن  )٤(ین م�نھم ال��شیخ اب�ن ب�از   ، وأكث��ر العلم�اء المعاص�ر  )٣(ف�ي دورت�ھ العاش�رة   

                                                           

، وھ�و األم�ر ال�ذي یخ�رج الع�الم م�ن        "كورون�ا " یتسابق العلماء حول العالم إلنتاج لقاح ضّد فی�روس           - ١
 إل�ى  ١٢الح�صول عل�ى لق�اح یحت�اج م�ن      "ویؤكد العدید من الباحثین أن      . أزمة كبیرة على كافة األصعدة    

ه اللقاحات الختبارات السالمة والفعالّیة ، مع التأكید على أمر أبرز ھو أّنھ یجب أن تخضع ھذ" شھرًا١٨
 فبی�ان  ،-١٩ - كوفی�د - كوروناللوقایة من عدوى فیروس  أو عالج   لقاح    إلى اآلن  قبل أي شيء، وال یوجد    

الحكم في المسألة على اعتبار اختبار بعض اللقاحات على المرضى ع�ن طری�ق التج�ارب ال�سریریة، أو       
وإن ك�ان  .  فیما بعد بإذن اهللا تعالى ١٩-یروس كورونا كوفید  على اعتبار ما سیكون من لقاحات خاصة بف       

 .الغالب أن مثل ھذه اللقاحات ال یحتاج إلیھا إال إنسان مریض یباح لھ الفطر
    موضوع اللقاحات على موقع صحتي اإللكتروني – ٢

 https://sehati.gov.ma/ar/article/qu_est_ce_que_la_vaccination 
ب��شأن المفط��رات ف��ي مج��ال ) ١/١٠ (٩٣: ق��رار رق��م))  ق��رارات وتوص��یات مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي- ٣

الُحَق�ن العالجیَّ�ة الجلدی�ة أو الع�ضلیَّة     :.... األمور اآلتیُة ال ُتعتَبُر من المفطِّرات    : (التداوي، ونص القرار  
 .٢/٩١٣ /١٠عدد)) مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي) ((ریدیة، باستثناِء السَّواِئِل والُحقن الُمَغذِّیةأو الو

 ، دار اب��ن األثی��ر الطبع��ة ٧ راج��ع أش��یاء ال تف��سد ال��صوم ل��سماحة اإلم��ام عب��د العزی��ز ب��ن ب��از، ص��ـ - ٤
  fatwas/sa.org.binbaz://https/٢٨٤٦٣/       األولى، الموقع  الرسمي البن باز اإللكتروني
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، والشیخ محمود شلتوت شیخ )٢ (، والشیخ عبد المجید سلیم شیخ األزھر األسبق )١(عثیمین
، )٤(، وال��شیخ محم��د بخی��ت المطیع��ي مفت��ى ال��دیار الم��صریة األس��بق      )٣(األزھ��ر ال��سابق 

  .علیھم رحمة اهللا تعالى)٥ (والدكتور أحمد خلیل

  : ما یليواستدلوا على قولھم ب

 )٦(. بأن األصل صحة الصیام حتى یقوم دلیل على فساده -١

 أن تلك الحقن التصل إلى المعدة بل تكون ع�ن طری�ق الجل�د أو ع�ن طری�ق ال�دم،                       -٢
وأنھا ال تأخذ حكم األكل وال الشرب فیما یحصل بھا من تقویة للب�دن ون�شاط وحیوی�ة                  

  .وغیر ذلك

مثلھ، وھذه الحق�ن لی�ست م�ن المفط�رات     أن الصیام ثابت بیقین وال یرتفع إال بیقین    -٣
  )٧(.التي نص الشرع على التفطیر بھا ولیست في معناھا

  :أما إذا كانت الحقن مغذیة فقد اختلف الفقھاء المعاصرین في حكمھا على قولین

وھ�ذا ق�ول أكث�ر العلم�اء المعاص�رین م�نھم         .  الحق�ن المغذی�ة تفط�ر ال�صائم        -: القول األول 
  ، والشیخ )١٠ (، والشیخ ابن عثیمین)٩(الشیخ عبد الرحمن السعدي ، و)٨(الشیخ ابن باز

                                                           

  .١٩/٢١٨ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثیمین - ١
    فتوى التطعیم في أثناء الصوم على موقع دار اإلفتاء المصریة - ٢

https://www.dar-alifta.org/ 
راسة لمشكالت المسلم المعاص�ر ف�ي حیات�ھ الیومی�ة العام�ة لإلم�ام األكب�ر محم�د ش�لتوت،                الفتاوى د   - ٣

 .، طبعة دار الشروق١١٨صـ 
ُغ�رَّة رم�ضان   (، "، الكت�اب ف�ي المكتب�ة ال�شاملة، مجل�ة اإلرش�اد          ١/٩٣ فتاوى دار اإلفتاء  الم�صریة        - ٤

موق��ع دار اإلفت���اء الم���صریة  ، )  وم��ا بع���دھا ٤٢ص: ھ���ـ، الع��دد الث���اني ِم��ن ال���سنة األول���ى  ١٣٥١س��نة  
 اإللكتروني 

https://www.dar-alifta.org/AR/Ramadan/ViewFatwa.aspx?ID=٤٦٩ 
  .  مفطرات الصیام المعاصرة للدكتور أحمد خلیل، منشور على المواقع اإللكترونیة- ٥
 .١٩/٢٢٠ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثیمین - ٦
 .٩/١٤٠ الفقھ المیسر - ٧
 دار اب�ن األثی�ر الطبع�ة    ، ط،٧ال تفسد الصوم لسماحة اإلم�ام عب�د العزی�ز ب�ن ب�از ،ص�ـ       راجع أشیاء    - ٨

    fatwas/sa.org.binbaz://https/٢٨٤٦٣/        الموقع الرسمي البن باز اإللكترونياألولى ،
  .١٩/٢١٩ى ورسائل ابن عثیمین راجع مجموع فتاو.  نقلھ عنھ ابن عثیمین- ٢

 . المرجع السابق- ١٠



 - ٣٢٢٧ -

، والدكتور محمد سید طنط�اوي ش�یخ     )٢ (، والشیخ أحمد خلیل   )١ (صالح بن فوزان الفوزان   
  ) ٤(.، وإلیھ ذھب مجمع الفقھ اإلسالمي في دورتھ حول المفطرات)٣(األزھر األسبق

  :واستدلوا على قولھم بما یلي

ی��ة تق��وم مق��ام األك��ل وال��شراب، ف��إن المتن��اول لھ��ا ی��ستغني ع��ن األك��ل       ب��أن الحق��ن المغذ  -١
والشرب وربما یبقى المریض مدة طویلة معتمدًا علیھا من غیر أك�ل وش�رب، وھ�ذا ی�دل                  

 (٥) .على أنھا تقوم مقام األكل والشرب، فیحصل بھا الفطر للصائم

لمن�صوص، فق�د ن�ص      كما أنھا وإن لم ینص على أنھا م�ن المفط�رات إال أنھ�ا ف�ي معن�ى ا                   -٢
: الكت��اب الك��ریم وال��سنة النبوی��ة عل��ى أن ال��صائم یفط��ر باألك��ل وال��شرب، ق��ال اهللا تع��الى   

ِ�و��ا وٱ���ا �� ���� ��� ٱ��� ٱ���� �� ٱ��� ٱ���د �� ٱ����{
ۡ َ ۡ ْ َْ َِ ِ َِ ُ َۡ ۡ َ � ََ َۡ ۡ

ِ ۡ ُ ۡ َُ َۡ ُۡ َ َ َُ َ � َ َ َ ٰ ۡ ُ ُ
{ )٦( 

، فاألك��ل وال��شرب من��صوص عل��ى   )٧ ("ی��دع طعام��ھ وش��رابھ وش��ھوتھ   ": وف��ي الح��دیث 
  )٨(.التفطیر بھما، وھذه اإلبر في معنى المنصوص علیھ؛ ولھذا فإنھ یحصل الفطر بھا

، وال�شیخ محم�د   )٩(وھذا قول الشیخ محمود ش�لتوت    الحقن المغذیة ال تفطر    -:القول الثاني 
  )١٢(.، والشیخ محمود عبد اللطیف عویضة)١١ (، والشیخ سید سابق)١٠ (بخیت

                                                           

، الكتاب منشور في المكتبة الشاملة ، راجع ٢/٤٠٢ مجموع فتاوى فضیلة الشیخ صالح بن فوزان ، - ١
  fatwa/net.amwayisl.ar://https                                          موقع طریق اإلسالم 

 . مفطرات الصیام المعاصرة لدكتور أحمد خلیل منشور على المواقع اإللكترونیة- ٢
، نقًال من موسوعة الفتاوى ٦/٧/١٩٨٩:  بتاریخ١١٨: س ١٢٨ -٢  درا اإلفتاء المصریة فتوى رقم- ٣

   view/com.fatawa.www://http/١٢٠٧٦/?list=frompage                   .اإللكترونیة
ب��شأن المفط��رات ف��ي مج��ال ) ١/١٠ (٩٣: ق��رار رق��م))  ق��رارات وتوص��یات مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي- ٤

ة أو الُحَقن العالجیَّ�ة الجلدی�ة أو الع�ضلیَّ      ... األمور اآلتیُة ال ُتعتَبُر من المفطِّرات     : (التداوي، ونص القرار  
 .٢/٩١٣ /١٠عدد)) مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي) ((الوریدیة، باستثناِء السَّواِئِل والُحقن الُمَغذِّیة

 . بتصرف١٩/٢١٤ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثیمین - ٥
 .١٨٧: سورة البقرة جزء من آیة -٦
 .٣/٢٤، باب فضل الصوم،"یترك" أخرجھ البخاري في صحیحھ بلفظ - ٧
 .٩/١٤١مَیسَّر  الِفقُھ ال- ٨
 .١١٨ الفتاوى للشیخ محمود شلتوت صـ- ٩

ُغ�رَّة رم�ضان   (، " الكت�اب ف�ي المكتب�ة ال�شاملة، مجل�ة اإلرش�اد      ١/٩٣ فتاوى دار اإلفتاء  المصریة   - ١٠
، موق��ع دار اإلفت��اء الم��صریة   )  وم��ا بع��دھا ٤٢ص��ـ: ھ��ـ، الع��دد الث��اني ِم��ن ال��سنة األول��ى     ١٣٥١س��نة 

  اإللكتروني
 https://www.dar-alifta.org/AR/Ramadan/ViewFatwa.aspx?ID=٤٦٩ 

  . لبنان–، دار الكتاب العربي، بیروت ١/٤٦١  فقھ السنة للسید سابق – ١١
، ٢٥١م�ود عوی�ضة، ص�ـ    أبو إیاس محمود بن عبد اللطیف بن مح: الجامع ألحكام الصیام المؤلف   - ١٢

 .الطبعة الثانیة
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  :وا على قولھمواستدل

الج�وف م�ن المناف�ذ المعت�ادة أص�ًلا، وعل�ى             بأن مثل ھ�ذه الحقن�ة ال ی�صل منھ�ا ش�يء إل�ى               -
فرض الوصول، فإنم�ا ت�صل م�ن الم�سام فق�ط، وم�ا ت�صل إلی�ھ ل�یس جوف�ًا، وال ف�ي حك�م                     

  )١(.الجوف

  :نوقش ذلك

بأن عل�ة التفطی�ر لی�ست وص�ول ال�شيء إل�ى الج�وف م�ن المنف�ذ المعت�اد، ب�ل ح�صول م�ا                           
  .تقوى بھ الجسم ویتغذىی

راول اا   

بعد ع�رض أق�وال الفقھ�اء وأدل�تھم یتب�ین رجح�ان الق�ول األول القائ�ل ب�أن الحق�ن المغذی�ة                       
تعتب��ر م��ن المفط��رات، ألنھ��ا وإن كان��ت لی��ست أك��ًال وال ش��ربًا لكنھ��ا ف��ي معن��ى األك��ل          

وم�ع  . وش�رب والشرب، والمریض قد یستغني بھا مدة طویلة معتمدًا علیھا من غی�ر أك�ل               
القول بأنھا من المفطرات ف�الخروج م�ن الخ�الف م�ستحب ف�إذا أمك�ن الم�ریض أن ی�ؤخر                 
أخ��ذ الحق��ن المغذی��ة وال یترت��ب عل��ى ذل��ك م��شقة وال ض��رر، فاألف��ضل أن��ھ یؤخرھ��ا إل��ى   

  .واهللا أعلم. اإلفطار خروجًا من الخالف

  :بناء على ذلكو

 یؤثر على صحة صیامھ سواء ُأخذ       في نھار رمضان، ال   ) التطعیم(  أخذ المریض اللقاح    
لك�ن األح�وط أن ی�ؤخره إل�ى     . في الورید، أو في العضل؛ ألن أخذه للتداوي ولیس للتغذیة       

  .اإلفطار إذا لم یترتب على ذلك ضرر وال مشقة

                                                           

 .١/٩٣ فتاوى دار اإلفتاء المصریة - ١
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راب اطا  

 و ددم أو أل ا م-دما ز- ر  ورو روس ب  

  *.رن

  ):(PRPأو اختصارًا ) Platelet Rich Plasm(مقصود ببالزما الدم ال: أوًال

ھي عبارة عن مادة سائلة ش�فافة یمی�ل لونھ�ا إل�ى ال�صفرة، وأھ�م م�ا یمیزھ�ا                     : بالزما الدم 
م�ن إجم�الي حج�م    % ٥٥أنھا عدیمة الشكل، أي لیس لھا شكل محدد، كما تشكل ما نسبتھ   

  .الدم الموجود في جسم اإلنسان

من الم�اء ال�ذي یعم�ل عل�ى مل�ئ األوعی�ة الدموی�ة،           % ٩٢زما على حوالي    وتحتوي البال 
 % ٨الت��ي تح��افظ عل��ى ت��دفق ال��دم والمغ��ذیات األخ��رى عب��ر القل��ب، وتحت��وي ن��سبة ال��ـ     

واألج�سام  . البروتین�ات : المتبقیة من البالزما على العدید من المواد األساسیة، بما في ذلك       
  )١(.والشوارد. المضادة

  :الدموظائف بالزما 

  :بالزما الدم لھا وظیفتین مھمتین في جسم اإلنسان وھما

تقوم بنقل الم�واد الغذائی�ة الالزم�ة للخلی�ة م�ن المك�ان ال�ذي ی�تم ت�صنیعھا فی�ھ إل�ى ب�اقي                        -
  .األجزاء في الجسم

  )٢(.تقوم بنقل نواتج عملیات األیض التي تحدث داخل الجسم -

لدم، والتي تعمل على س�یولة ال�دم وس�ھولة          وتعتبر البالزما من المكونات الضروریة في ا      
 ومن ثم طردھا .حركتھ، وكذلك التخلص من النفایات عن طریق نقلھا إلى الكلیتین والكبد

خ��ارج الج��سم، إل��ى جان��ب الحف��اظ عل��ى درج��ة ح��رارة الج��سم، م��ن خ��الل امت��صاص           
  )٣(.الحرارة، واالحتفاظ بھا، ومنحھا للجسم حسب الحاجة إلیھا

                                                           

 . دراسة المسألة فیما إذا رغب المریض بالصیام واحتاج إلى نقل دم -* 
   الموقع الطبي  – ١

https://www.healthline.com/health/function-of-plasma#takeaway  
   موقع دكتور الیف-٢

https://www.doctorlive.news/٢٤٠٢/%D٨٥٪٩٪D٨٣٪٩٪D٨٨٪٩٪D٨٦٪٩٪D٨٪A
٧٪D٨٪AA- 

  blog/ar/sa.com.magrabi.www://https/                      موقع مغربي اإللكتروني - ٣
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 للم�صاب بفی�روس كورون�ا ف�ي      -بالزم�ا ال�دم   -م نقل ال�دم أو أح�د مكونات�ھ          بیان حك : ثانیًا
  .نھار رمضان

   -:*اختلف العلماء المعاصرین في ھذه المسألة على قولین

 لل�صائم یف�سد ال�صیام  وھ�ذا ق�ول       -بالزم�ا ال�دم   -  نقل الدم أو أح�د مكونات�ھ          -:القول األول 
، وال�شیخ  )٢ (، وال�شیخ عب�د اهللا الب�سام   )١ (عدد من العلماء المعاصرین منھم الشیخ اب�ن ب�از   

  )٣(.محمد بن إبراھیم التویجري

  :واستدلوا على قولھم بما یلي

، فالج�سد  )٤ (بأن الدم ھو غایة الغذاء بالطعام والشراب، وقد حصل لھ ذلك بحقن الدم فی�ھ            -١
ن قائم على الدم، ولو فقد ال�دم لم�ات اإلن�سان، وال�دم متوّل�د ع�ن الطع�ام وال�شراب، فیك�و            

بھ�ذا بمثاب�ة الطع�ام وال�شراب، ف�إذا فق�د الطع�ام وال�شراب ی�ضعف الب�دن، وربم�ا یم��وت            
 )٥(.صاحبھ إذا فقده تمامًا، فكذلك الدم

أن بدنھ یتقوى بھذا الدم الزائد ، فھو وإن دخل للجوف م�ن منف�ذ غ�ـیر معت�ـاد، لكن�ـھ ف�ي                     -٢
  )٦(.معنى األكل والشرب فیأخذ حكمھا في إفساد الصوم

وھذا ق�ول  .  للصائم ال یفسد الصیام  -بالزما الدم - نقل الدم أو أحد مكوناتھ       -: يالقول الثان 
، وال���شیخ محم���د بخی���ت  )٧(ع���دد م���ن العلم���اء المعاص���رین م���نھم  ال���شیخ اب���ن عثیم���ین     

، وب�ھ أفت�ت دار اإلفت�اء      )١٠(، وال�شیخ عطی�ة ص�قر      )٩ (، والشیخ محمود ش�لتوت    )٨(المطیعي

                                                           

أدرجت في بیان حكم المسألة نقل بالزما الدم للصائم باعتبارھ�ا أح�د مكون�ات ال�دم ولھ�ا دور مھ�م ف�ي                      * 
 .نات والھرمونات وغیرھاانتقال الماء واالمالح وأیضا المواد الغذائیة مثل السكریات والفیتامی

 ١٥/٢٧٥٣ مجموع فتاوى ابن باز، - ١
أبو عبد ال�رحمن عب�د اهللا ب�ن عب�د ال�رحمن ب�ن ص�الح ب�ن         :  توِضیُح األحَكاِم ِمن ُبلُوغ الَمَرام المؤلف - ٢

مكَتب�ة األس�دي،   : ، الناشر٣/٤٩٥) ھـ١٤٢٣: المتوفى(حمد بن محمد بن حمد بن إبراھیم البسام التمیمي   
 .الخاِمَسة: كّرمة، الطبعةمّكة الم

محمد بن إبراھیم ب�ن عب�د اهللا الت�ویجري،    :  مختصر الفقھ اإلسالمي في ضوء القرآن والسنة المؤلف       - ٣
الحادیة عشرة، : دار أصداء المجتمع، المملكة العربیة السعودیة الطبعة: ، الناشر٦٣٠أحكام الصیام، صـ 

  م٢٠١٠ - ھـ ١٤٣١
 .٢٠/٢٨٤ عثیمین، مجموع فتاوى ورسائل ابن- ٤
 مفھ�وٌم، وف�ضائُل، وفوائ�ُد، وخ�صائُص، وش��روط،     - ال�صیام ف�ي اإلس�الم ف�ي ض�وء الكت�اب وال�سنة        - ٥

، ١٨٢س�عید ب�ن عل�ي ب�ن وھ�ف القحط�اني، ص�ـ         . د: وأركان، ومسائل، وآداب، وحكٌم، وأحك�اٌم المؤل�ف       
 . م٢٠١٠ - ھـ ١٤٣١الثانیة، : مركز الدعوة واإلرشاد بالقصب، الطبعة: الناشر

 .٢٢ ضوابط الصیام الفقھیة صـ- ٦
  .٢٠/٢٨٤ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثیمین- ٧
 .٨/٤٥٨ الدین الخالص للسبكي - ٨
 .١١٨ الفتاوى لمحمود شلتوت صـ - ٩

 .٩/٢٦٠ فتاوى دار اإلفتاء المصریة   - ١٠
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لفقھی���ة الطبی���ة التاس���عة التابع���ة لمجم���ع الفق���ھ     ، وھ���ذا م���ا قررت���ھ الن���دوة ا  )١ (الم���صریة
  )٢(.اإلسالمي

  : واستدلوا على قولھم بما یلي

أن نقل الدم للصائم لیس أكًال وال شرًبا وال بمعناھما، واألص�ل بق�اء ص�حة ال�صوم حت�ى                -١
 )٣(.یتبین فساده؛ ألن من القواعد المقررة أن الیقین ال یزول بالشك

وعل��ى .  ش��يء إل��ى الج��وف م��ن المناف��ذ المعت��ادة أص��ًالأن مث��ل ھ��ذه الحقن��ة ال ی��صل منھ��ا -٢
ف��رض الوص��ول فإنم��ا ت��صل م��ن الم��سام فق��ط، وم��ا ت��صل إلی��ھ ل��یس جوف��ًا وال ف��ي حك��م    

 )٤(.الجوف

  : نوقش ذلك
بأن العبرة باألكل والشرب، وما كان في معناھما یأخذ حكمھما، بغض النظر عن وصولھ 

  .الجوف أو عدم وصولھ
  

راول اا  

رض أقول الفقھاء وأدل�تھم یتب�ین رجح�ان الق�ول األول القائ�ل ب�أن نق�ل ال�دم أو أح�د                 بعد ع 
 للصائم یفسد الصیام؛ ألن الدم خالصة الطعام والشراب وبھ یتقوى -بالزما الدم-مكوناتھ  

 المریض، ومعلوم أن كل ما یتغذى بھ الجسم یقع تح�ت دائ�رة الُمَفطِّ�رات فل�یس َثم�ة ف�رق           
ما یتغذى بھ البدن، لتحقق المعنى في كل منھما، بغ�ض النظ�ر ع�ن    بین األكل والشرب، و   

 .وصولھ الجوف من غیر منفذ أو عدم وصولھ
  

  :بناء على ذلك

 للم�صاب بفی�روس كورون�ا ف�ي نھ�ار رم�ضان          -بالزما الدم -فإن نقل الدم أو أحد مكوناتھ       
  .یؤثر على صحة صیامھ؛ ألنھ یتقوى بھ

  

  

                                                           

dar.www://  https-م  ٣٠/٦/٢٠١٤ بت��اریخ ٢٧٧٤  دار اإلفت��اء الم��صریة رق��م المسل��سل   - ١
MuftiType&١=LangID&١١٣٣٠=ID?aspx.ViewFatwa/AR/org.alifta   

 -٨: ال�دار البی�ضاء  " رؤیة إسالمیة لبعض المشاكل الطبی�ة   "  توصیات الندوة الفقھیة الطبیة التاسعة       - ٢
 .١٠/٢/١٤٣٣م، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي العدد ١٩٩٧ یونیو ١٧ - ١٤ ھـ١٤١٨  صفر-١١
 .٢٠/٢٨٤ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثیمین - ٣
 .٨/٤٥٧ الدین الخالص للسبكي - ٤



 - ٣٢٣٢ -

  اث اث

 م ااا  ورو روس ب ا.  

  .ویشتمل على مطلبین

  اطب اول

م ا ورو روس بن ا ا .  

 :تمھید

رجحنا فیما سبق أن المریض المصاب بمرض معد كفیروس كورون�ا الم�ستجد یمن�ع م�ن                 
خالل منع أحد حضور صالة الجمعة والجماعات ألجل المحافظة على النفوس، وذلك من 

 عل�یھم   ًا فاختالطھ بالم�صلین ض�رر     -االختالطوھو  –مسببات انتشار الفیروس بین الناس      

  ".رارال ضرر وال ِض " ملسو هيلع هللا ىلصوالضرر منفي في الشریعة بنص حدیث النبي 

 وكما یمنع المصاب بفیروس كورونا المستجد م�ن ص�الة الجمع�ة والجماع�ات فم�ن ب�اب                  
لحج مظنة االختالط الذي بھ یتنقل المرض إلى جموع أولى یمنع من الحج والعمرة؛ ألن ا

  . المسلمین في الحج

 من��ع الم��صاب بم��رض مع��د م��ن دخ��ول البل��د   )١(وق��د أج��از ع��دد م��ن العلم��اء المعاص��رین 
الحرام ألداء ھذه الفری�ضة ف�ي ح�ال ع�دم الق�درة عل�ى التح�رز م�ن الع�دوى دفع�ًا للمف�سدة             

 مصلحة جموع المسلمین في ال�سالمة      والضرر الذي یحصل بمخالطتھ لألصحاء، فتحقیق     
  .من المرض، مقدم على مصلحة المریض في أداء فریضة الحج

وبناء على جواز من�ع الم�صاب بم�رض مع�د م�ن الح�ج م�ن قب�ل ال�سلطات لمرض�ھ، وم�ا                     
یلحق جموع المسلمین في الحج من ضرر بذھابھ، أو عدم ذھابھ للحج بسبب ما یلحقھ من 

  تنیب غیَره لیحج عنھ حجة اإلسالم؟ضرر ومشقة، فھل یلزمھ أن یس

                                                           

 - من العلماء المعاصرین الذین أفتوا بالمنع الشیخ عطیة صقر رحم�ھ اهللا وال�دكتور أحم�د الری�سوني              - ١
راج��ع فت��اوى دار اإلفت��اء . لفق��ھ اإلس��المي، وال��دكتور محم��د س��عدي أحم��د ح��سانین مجم��ع ا" الخبی��ر ف��ي 

 ، أحك�ام   answers/ar/info.islamqa://https ، موق�ع اإلس�الم س�ؤال وج�واب    ٩/٣٦٤المصریة 
 بح�ث مق�دم لن�دوة تط�ور العل�وم          األمراض المعدیة بین ال�شریعة والق�انون د محم�د س�عدي أحم�د ح�سانین               

 ص�ـ  -فق�ھ الواق�ع  –م منشور في كت�اب أعم�ال ن�دوة تط�ورات العل�وم الفقھی�ة       ٢٠٠٩الفقھیة بسلطنة عمان  
 .م٢٠١٢-ھـ١٤٣٣، الطبعة الثالثة ٥٧٨
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  :ذكر الفقھاء أن اإلنابة تختلف باختالف حاالت المرض

  .إذا كان المرض ال یرجى برؤه: الحالة األولى

اختل��ف الفقھ��اء ف��ي حك��م النیاب��ة ف��ي الح��ج ع��ن الم��ریض بم��رض ال یرج��ى ب��رؤه عل��ى    
  :قولین

 یرج�ى ب�رؤه، إن ك�ان ل�ھ      یجوز النیابة في الحج ع�ن الم�صاب بم�رض ال        -: القول األول 
، وھو قول علي )٣(، والحنابلة)٢ (، والشافعیة)١ (وھذا قول جمھور الفقھاء من الحنفیة     . مال

 وم��ن ،)٤( ب��ن أب��ي طال��ب، والح��سن الب��صري، والث��وري، وإس��حاق ،واب��ن المن��ذر، وداود  
  ) ٧(.ریة، وبھ قالت دار اإلفتاء المص)٦(، والشیخ ابن باز)٥ (المعاصرین الشیخ ابن عثیمین

  :واستدلوا على قولھم بما یلي

رس�ول  )٨(ك�ان الف�ضل ردی�ف   : عبد اهللا بن عباس رض�ي اهللا عنھم�ا، ق�ال   ما روي عن   -١

َفَجاَءْتُھ اْمَرَأٌة ِمْن َخْثَعٍم َتْسَتْفِتیِھ، َفَجَعَل اْلَفْضُل َیْنُظُر ِإَلْیَھا َوَتْنُظُر ِإَلْیِھ، َفَجَعَل ،  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

َی�ا َرُس�وَل اللَّ�ِھ، ِإنَّ    :  َیْصِرُف َوْجَھ اْلَفْضِل ِإَل�ى ال�شِّقِّ اْل�آَخِر، َقاَل�تْ           - ملسو هيلع هللا ىلص -َرُسوُل اللَِّھ   
َفِری��َضَة اللَّ��ِھ َعَل��ى ِعَب��اِدِه ِف��ي اْلَح��جِّ َأْدَرَك��ْت َأِب��ي َش��ْیًخا َكِبی��ًرا َل��ا َی��ْسَتِطیُع َأْن َیْثُب��َت َعَل��ى      

  )٩(.َوَذِلَك ِفي َحجَِّة اْلَوَداِع". َنَعْم: "الرَّاِحَلِة، َأَفَأُحجُّ َعْنُھ؟ َقاَل

                                                           

، الدر المخت�ار ش�رح تن�ویر األب�صار وج�امع األبح�ار لع�الء        ٢١٣، ٢/١٢٤ بدائع الصنائع للكاساني  - ١
 .١٧٢صـالدین الحصكفي، 

 .٧/٩٣، المجموع شرح المھذب للنووي ٣/١٢ روضة الطالبین - ٢
 .١/٤٦٧، الكافي في فقھ اإلمام أحمد ٣/٩١ المبدع في شرح المقنع البن مفلح - ٣
محم�د األم�ین ب�ن محم�د المخت�ار ب�ن عب�د الق�ادر           :  أضواء البیان في إیضاح الق�رآن ب�القرآن المؤل�ف          - ٤

 –دار الفكر للطباع�ة والن�شر والتوزی�ع بی�روت           : ، الناشر ٤/٣١٩) ه١٣٩٣: المتوفى(الجكني الشنقیطي   
 .٥/٣٤،٤٠، المحلى باآلثار البن حزم ٧/١٠٠المجموع شرح المھذب للنووي . لبنان

 .١٦٦، ٢١/١٦٥ مجموع فتاوى ابن عثیمین - ٥
 .١٦/٤٠٣ مجموع فتاوى ابن باز - ٦
 .٩/٣٥٤ فتاوى دار اإلفتاء المصریة - ٧
 .٤/٨تحفة البري بشرح صحیح البخاري .  راكبا خلفھ على الدابة:أي  ردیف- ٨
 .٢/١٣٢ أخرجھ البخاري في صحیحھ، باب وجوب الحج وفضلھ،- ٩
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 :وجھ الداللة

الح��دیث ی��دل عل��ى تأكی��د األم��ر ب��الحج حت��ى إن المكل��ف ال یع��ذر بترك��ھ عن��د عج��زه ع��ن   
  )١(.المباشرة بنفسھ، بل یلزمھ أن یستنیب غیره

  :نوقش ذلك بوجھین

ین،  لیس مق�صود الح�دیث اإلیج�اب، وإّنم�ا مق�صوده الح�ث عل�ى ب�ر الوال�د                  : الوجھ األول 
ثّم ذكر حدیث ... ". ب المنفعة إلیھما جبلة وشرًعا جلنظر في مصالحھما دنیا ودیًنا، و    وال

ففي ھذا ما یدلُّ على أّنھ م�ن ب�اب التطوع�ات، وإی�صال         : " ... تشبیھ الحجِّ بالدین، ثّم قال    
  )٢(.... ".البّر، والخیرات لألموات 

  : أجیب على ذلك

 من باب التبرعات والبر، وعلیھ فإنھ في ھ�ذه الحال�ة یفی�د       سلمنا أّنھ ال یفید الوجوب، وأّنھ     
وم�ن ث�ّم تكون�ون ق�د نق�ضتم م�ذھبكم الم�انع م�ن النیاب�ة          . جواز النیابة، وأنتم ال تقولون ب�ھ     

  )٣(.مطلًقا

واحتج�وا  ) ٤(.للخثعمی�ة إّنم�ا ھ�و خ�اص بھ�ا          ملسو هيلع هللا ىلص إنَّ ما رخص فیھ الّنبّي       :الوجھ الثاني 

: " ملسو هيلع هللا ىلص ت في بعض طریق الحدیث، وفیھا قول�ھ       لدعوى الخصوصیة ھذه، بزیادة ورد    
  )٥(".حج عنھ ولیس ألحد بعده 

  :أجیب على ذلك

 أن األص��ل ع��دم الخ��صوصیة؛ فالع��ام یعم��ل ب��ھ حّت��ى ی��رّد م��ا یخص��صھ، وال دلی��ل عل��ى  
  وأن ھذه الزیادة اّلتي احتجوا بھا ال تصح؛ فقد وردت بإسنادین ضعیفین . التخصیص ھنا

                                                           

أب�و محم�د محم�ود ب�ن أحم�د ب�ن موس�ى ب�ن أحم�د ب�ن             :  عمدة القاري شرح صحیح البخاري المؤل�ف       - ١
دار إحی�اء الت�راث العرب�ي    : ، الناشر٩/١٢٣) ھـ٨٥٥: المتوفى(حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى      

 . بیروت-
أبو عبد اهللا محمد بن أحم�د ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن      : تفسیر القرطبي المؤلف=  راجع الجامع ألحكام القرآن    - ٢

دار الكت���ب : ، الناش��ر ٤/١٥٢)ھ��ـ ٦٧١: المت��وفى (ف��رح األن��صاري الخزرج��ي ش��مس ال���دین القرطب��ي      
  القاھرة، –المصریة 

 .٢٥٨للدكتور صالح بن عثمان ھلیل، صـ  العبادات   راجع النیابة في- ٣
 .٤/١٥٢ تفسیر القرطبي -٤
 ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال بأن ھ�ذه الروای�ة رواھ�ا عب�د المل�ك ب�ن حبی�ب ص�احب                       - ٥

، ذك�ره اب�ن ح�زم ف�ي       ٤/٦٩. الواضحة بإس�نادین مرس�لین ف�زاد ف�ي الح�دیث ح�ج عن�ھ ول�یس ألح�د بع�ده                    
 .٥/٣٧المحلى 



 - ٣٢٣٥ -

  )٢(،)١()ِبالَوَفاِء َأَحقُّ َفاللَُّھ اللََّھ اْقُضوا : (- ملسو هيلع هللا ىلصقولھ مع إرسالھما، وقد عارضھ 

 َأِب�ي  ِإنَّ اللَّ�ھِ  َرُس�ولَ  َیا:  قالملسو هيلع هللا ىلص ما روي عن أبي رزین العقیلي أنھ سأل النبي           -٢
 )٣(".َواْعَتِمْر َأِبیَك َعْن ُحجَّ «: ، فقال َوالظَّْعَن َواْلُعْمَرَة اْلَحجَّ َیْسَتِطیُع َلا َكِبیٌر َشْیٌخ

  :وجھ الداللة
  

  )٤(.الحدیث دلیل على جواز حج اإلنسان عن الحي الذي ال یستطیع الحج بنفسھ

بالقیاس على الصیام كما أنھا عبادة تجب بإفسادھا الكفارة، فجاز أن یقوم غیر فعل�ھ فیھ�ا                  -٣
  )٥(.مقام فعلھ، كالصوم إذا عجز عنھ افتدى، بخالف الصالة

ة كم��ا تك��ون ب��النفس تك��ون بب��ذل األم��وال وطاع��ة     أن��ھ م��ستطیع بغی��ره؛ ألن االس��تطاع  -٤
 إذا ك�ان مع�ھ م�ا یف�ي     الرجال، ولھذا یقال لمن ال یحسن البن�اء إن�ك م�ستطیع لبن�اء دارك             

فانتفى المعنى . إتعاب النفس وتنقیص المال: كما أن الحج یشترط على معنیین   ) ٦(.ببنائھا
  ) ٧(.األول عند العجز فتعین الثاني

 )٨(.جوز النیابة في الحج مطلقا وھو القول المعتمد عند المالكیة ال ی-:القول الثاني

                                                           

 أخرجھ البخاري في صحیحھ ع�ن اب�ن عب�اس رض�ي اهللا عنھم�ا، أن ام�رأة م�ن جھین�ة، ج�اءت إل�ى                         - ١
نع�م  «: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنھ�ا؟ ق�ال    : النبي صلى اهللا علیھ وسلم، فقالت     

الح��ج ، ب��اب »حج��ي عنھ��ا، أرأی��ت ل��و ك��ان عل��ى أم��ك دی��ن أكن��ت قاض��یة؟ اق��ضوا اهللا ف��اهللا أح��ق بالوف��اء 
 .٣/١٨والنذور عن المیت، والرجل یحج عن المرأة، 

 .٥/٣٨، المحلى البن حزم ٧٠، ٤/٦٩ فتح الباري البن حجر -٢
وأب�ي داود ف��ي  . ١/٤٠٥ أخرج�ھ اب�ن حب��ان ف�ي ص�حیحھ، ب��اب الح�جِّ ع��ن الع�اجز واالعتم�ار عن��ھ ،       - ٣

ھ�ذا ح�دیث ص�حیح    :  وق�ال ١/٦٥٤، والح�اكم ف�ي الم�ستدرك     ٢/١٦١سننھ، باب الرجل یح�ج ع�ن غی�ره،        
 .على شرط الشیخین، ولم یخرجاه

أبو الحسن عبید اهللا ب�ن محم�د عب�د ال�سالم ب�ن خ�ان         :  مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح المؤلف      - ٤
إدارة : ، الناش�ر ٨/٤٠٥) ھ�ـ ١٤١٤: المت�وفى (محمد بن أمان اهللا بن حسام الدین الرحماني المب�اركفوري   

 م١٩٨٤ ھـ، ١٤٠٤ -الثالثة : لطبعة بنارس الھند، ا- الجامعة السلفیة -فتاء البحوث العلمیة والدعوة واإل
 .٣/٩١، المبدع البن مفلح ٣/٢٢٢، المغني البن قدامة ٤/٤٠ البیان في مذھب االمام الشافعي - ٥
 .١/٤٥٠، أسنى المطالب ٢/٢١٩ مغني المحتاج - ٦
 .٤/٤٧٠ البنایة شرح الھدایة - ٧
  ، الشرح الكبیر ٢/٢١٣راجع منح الجلیل شرح مختصر خلیل ) بة عن المریضوكره الجالب النیا (- ٨

 .١/٤٤٣، أسھل المدارك للكشناوي ٢/١٨للدردیر 



 - ٣٢٣٦ -

  :واستدلوا على قولھم بما یلي

ِوِ�{: قولھ تعالى -١
� َ � 

َ َ
ِ��سٱ � �� � َ�ٱِ

ۡ
�ۡ�ِ �� ِ

���عۡ�ٱَ
َ َ ۡ إ�َ َ ِ�ِ���� ۚ

ٗ
ِ

َ{ )١(  

 :وجھ الداللة

ال�سبیل إلی�ھ ل�م تتناول�ھ         اآلیة وردت مقیدة لمن یستطیع السبیل إلى البیت فم�ن ل�م ی�ستطع               
اآلیة، واالستطاعة صفة موج�ودة بالم�ستطیع ك�العلم والحی�اة، وإذا ل�م توج�د ب�ھ اس�تطاعة                

  )٢(.فلیس بمستطیع، فلم یجب علیھ حج

  :نوقش ذلك

 ب��أن ھ��ذا م��ستطیع بمال��ھ ،ألن االس��تطاعة كم��ا تك��ون ب��النفس تك��ون بب��ذل الم��ال وطاع��ة    
  ) ٣(.الرجال

وأن{: قولھ تعالى -٢
َ َ�� ۡ ��َ�� ِ

ۡ
ِ��ٰ ٰ إ� �� ��ِ�َ َ َ َ �

ِ { )٤(   

  :وجھ الداللة

 أخبر اهللا جل وعال أن اإلنسان ل�یس ل�ھ إال م�ا س�عى فی�ھ بنف�سھ، ول�یس ل�ھ م�ا س�عى فی�ھ                      
إن ل�ھ س�عي غی�ره، فق�د خ�الف      : غیره، والنیابة إنما ھي سعي الغیر، فال ت�صح؛ فم�ن ق�ال       

 )٥(.ظاھر اآلیة

  : نوقش ذلك

   )٦(.سعي وھو بذل المال واالستئجارال أنھ وجد من المریض

ھذه سورة مكی�ة ب�ال خ�الف، وھ�ذه األحادی�ث كان�ت ف�ي حج�ة               :  قال ابن حزم في المحلى    
الوداع، فصح أن اهللا تعالى بعد أن لم یجعل لإلنسان إال ما سعى تفضل على عباده وجعل 

  )٧(.لھم ما سعى فیھ غیرھم عنھم بھذه النصوص الثابتة

                                                           

 .٩٧: سورة آل عمران جزء من آیة -١
 .٢٦٩ /٢ المنتقى شرح الموطأ للباجي - ٢
 .٧/١٠٠ المجموع شرح المھذب للنووي - ٣
 ٣٩: سورة النجم آیة-٤
 .٤/١٥١رطبي  راجع تفسیر الق- ٥
 ٧/١٠٠، المجموع شرح المھذب للنووي ٤/٩ راجع الحاوي الكبیر للماوردي -٦
 .٥/٣٥ المحلى البن حزم- ٧



 - ٣٢٣٧ -

  

  )١(.صح فیھا النیابة مع القدرة، فكذلك مع العجز كالصالة أنھا عبادة ال ت -٣

  :نوقش ذلك

بأن��ھ قی��اس م��ع الف��ارق وذل��ك ألن ال��صالة عب��ادة بدنی��ة مح��ضة ال ی��دخلھا الم��ال بخ��الف     
 ) ٢(.الحج

 : القول الراجح

بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم یتبین رجحان القول األول القائل بجواز النیابة في الحج               
 بمرض ال یرجى ب�رؤه إذا ك�ان ل�ھ م�ال؛ ألن�ھ وإن ل�م یك�ن م�ستطیعًا بنف�سھ             عن المصاب 

وف��ي ت��رجیح ھ��ذا الق��ول أخ��ذًا   . فھ��و م��ستطیع بمال��ھ، فاالس��تطاعة تك��ون ب��النفس والم��ال   
  .باألحوط؛ ألن الحج ال یجب في عمر اإلنسان ِإلَّا مّرة واحدة؛ فاالحتیاط لھ مطلوب

 .جى زوالھ وشفاؤهإذا كان المرض مما یر: الحالة الثانیة

  ھل یجوز لھ أن یستنیب غیره أم ینتظر حتى یبرأ من مرضھ ویؤدي الحج بنفسھ؟ 

على أنھ ال یجوز لھ أن یستنیب غیره ابت�داء ب�ل علی�ھ أن ینتظ�ر حت�ى یب�رأ         )٣(اتفق الفقھاء 
من مرضھ ثم یؤدي الحج ع�ن نف�سھ، وذل�ك ألن الم�رض ی�صیب الن�اس غالب�ًا، وق�ل م�ن                     

ل بجواز النیابة في المرض الذي یرجى زوالھ مؤٍد إلى تكاسل الناس ع�ن          یسلم منھ، فالقو  
الحج، وإنابة غیرھم دون ضرورة، وفي ذل�ك تھ�اون ف�ي أداء رك�ن م�ن أرك�ان اإلس�الم،                     

  .وشعیرة من شعائر اهللا العظیمة

 لكن إذا خالف فاستناب من یؤدِّي عنھ الحج الواجب فقد اختل�ف الفقھ�اء ف�ي ذل�ك عل�ى                
  :قولین

 إن زال مرضھ وقدر على الحج یتبین أن الحج لم یقع مجزئًا ولزمھ الحج              -: ول األول الق
، )٤(وھ�ذا ق�ول الحنفی�ة   . بنفسھ، وإن استمر المرض إل�ى موت�ھ أج�زأه وس�قط عن�ھ الف�رض         

  .)٥ (وقول عند الشافعیة

                                                           

 .١/٥٠١، المعونة على مذھب عالم المدینة ٤/١٥١ راجع تفسیر القرطبي - ١
 .١/٤٥٠، أسنى المطالب ٧/١٠١ المجموع شرح المھذب للنووي - ٢
، الح�اوي الكبی�ر للم�اوردي    ٢/٢٦٩، المنتقى ش�رح الموط�أ للب�اجي       ٢/٢١٣ بدائع الصنائع للكاساني     - ٣
 .٢٢٤/ ٣، المغني البن قدامة ٤/١٤
 .١/٤٧١للعیني ، البنایة شرح الھدایة ٢/٢١٣ بدائع الصنائع للكاساني - ٤
 .٣/١٤، روضة الطالبین للنووي ٤/١٤ الحاوي الكبیر للماوردي - ٥



 - ٣٢٣٨ -

  :واستدلوا على قولھم بما یلي

أس ع�ن األداء بالب�دن، وحینئ�ذ      بأنَّ العّلة في ج�واز النیاب�ة ع�ن الع�اجز ھ�ي ح�صول الی�                 -
تجوز لھ االستنابة، والعاجز عجًزا مؤقًتا إنَّ دام بھ العذر إلى أن مات، تحق�ق الی�أس ع�ن                  

وإن ب��رئ م��ن .  موق��ع الج��واز، وتب��رأ ذمت��ھ - أي الح��ج عن��ھ-األداء بالب��دن فوق��ع الم��ؤدى
  )١(.حج بنفسھمرضھ، تبین أّنھ لم یقع فیھ الیأس عن األداء بالبدن؛ فیلزمھ حینئذ أن ی

 :نوقش ذلك

بأنھ فارق المیؤوس من برئھ؛ ألنھ عاجز عل�ى اإلط�الق، آی�س م�ن الق�درة عل�ى األص�ل،           
كم��ا أن ال��نص ال��ذي ورد بج��واز النیاب��ة ورد ف��ي الح��ج ع��ن ال��شیخ الكبی��ر، وھ��و مم��ن ال  
یرجى منھ الحج بنفسھ، فال یق�اس علی�ھ إال م�ن ك�ان مثل�ھ، والم�ریض ال�ذي یرج�ى ب�رؤه                   

  )٢(.لیس مثلھ

 ال یجوز لھ استنابة غیره بل ینتظر حتى یبرأ من مرض�ھ ث�م یح�ج، وإن               -:القول الثاني    
وھ�ذا ق�ول   .أناب غیره لم یجزئھ، وال تبرأ ذمتھ بذلك، وإذا صح وجب علیھ الح�ج بنف�سھ                 

  )٥(.والحنابلة وھو الصحیح،)٤( ، وقول عند الشافعیة)٣(المالكیة

  :واستدلوا على قولھم یما یلي

 أذن في النیابة للشیخ الكبیر الذي ال یستمسك على الراحلة فیلحق بھ م�ن      ملسو هيلع هللا ىلصنبي  أن ال  -
  في معناه كالمریض الذي ال یرجى برؤه، أما من یرجى برؤه فلیس في معناه

 ؛ )٦(أنھ یرجو القدرة على الحج بنفسھ، فلم یكن لھ االستنابة، وال تجزئھ إن فع�ل، ك�الفقیر            -
 )٧(.ذلك، فال یعتّد بھألنھ أحج غیره في حال لم یجز لھ 

راول اا   

بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم یتبین رجحان القول الث�اني القائ�ل ب�أن الم�ریض مرض�ًا                   
یرجى برؤه إذا أناب غیره لم یجزئھ، وال تبرأ ذمتھ، وإذا صح وج�ب علی�ھ الح�ج بنف�سھ؛           

ھم��ا قی��اس م��ع ألن ھن��اك فرق��ًا ب��ین م��ن یرج��ى ب��رؤه، وم��ن ال یرج��ى ب��رؤه، والقی��اس بین 

                                                           

 . بتصرف٣/٣٦٠مذھب للرویاني ، بحر ال٤/١٥٣ المبسوط للسرخسي - ١
 .٣/٢٢٣ راجع المغني البن قدامة - ٢

 . ٢/١٨، الشرح الكبیر للدردیر ٢/٢٦٩ المنتقى شرح الموطأ للباجي ٣-
 ٧/١٠١، المجموع للنووي ٣/١٢  روضة الطالبین - ٤
 .٣/٢٢٣ المغني البن قدامھ - ٥
 . المرجع السابق- ٦
 ٣/٣٦٠ بحر المذھب للرویاني - ٧



 - ٣٢٣٩ -

الفارق، فعذر المریض المیؤوس منھ لیس كمن مرض�ھ مؤق�ت، والم�رض ی�صیب الن�اس                 
غالبًا، وقل من یسلم منھ أحد، والقول بجواز النیابة في المرض الذي یرجى برؤه وشفاؤه    

  .مؤد إلى تھاون وتساھل الناس في الحج لما یحصل فیھ من المشقة المصاحبة لھ

  : الحالتینوبناء على ذلك جمعًا بین

 -خاصة أنھ ال یوجد لھ عالج إلى اآلن-  للمصاب بفیروس كورونا استنابة من یحج عنھ 
  .وتبرأ ذمتھ من حج الفریضة بشرط دوام المرض إلى الموت

ب اطا  

ورو روس بم ُأ  رمن أ م.  

نعھ خوف أو مرض من العرب تقول للذي یم: قال الفراء. المنع والحبس:  اإلحصار لغة  
الوصول إلى تمام حجھ أو عمرتھ، وكل ما لم یكن مقھورا كالحبس والسحر وأشباه ذل�ك،   

  )١(.قد حصر: قد أحصر، وفي الحبس إذا حبسھ سلطان أو قاھر مانع: یقال في المرض

المن��ع ع��ن الم��ضي ف��ي أفع��ال الح��ج، س��واء ك��ان بالع��دوِّ أو ب��الحبس أو          : وف��ي ال��شرع 
  )٢(.بالمرض

إل�ى البی�ت، ول�م یج�د       العلماء على أن المحرم إذا حصره ع�دٌو، فمنع�ھ م�ن الوص�ول    اتفق
  .طریقًا آمنًا فلھ التحلل

واختلف�وا ف�یمن أح�رم ب�الحج ث�م أص�یب بم��رض ھ�ل یعتب�ر مح�صًرا، ول�ھ أن یتحل�ل م��ن            
 : على قولین إحرامھ؟

ل�ل م�ن     من أحرم ب�الحج ث�م أص�یب بم�رض یعتب�ر مح�صًرا وج�از ل�ھ التح          -:القول األول 
، )٦ (، واب���ن القاس��م م��ن المالكی���ة  )٥ ( وروای��ة ع��ن أحم��د   )٤( وھ��ذا ق��ول الحنفی���ة  )٣(.مكان��ھ 

                                                           

 بی�روت، راج�ع ت�اج الع�روس م�ن ج�واھر       –دار ص�ادر  : ، الناشر٤/١٩٥ن العرب البن منظور  لسا - ١
 دار الھدایة: ، الناشر١١/٣٥) ھـ١٢٠٥: المتوفى(القاموس لمرتضى الزَّبیدي 

-ھ�ـ  ١٤٠٣األول�ى  : لبن�ان، الطبع�ة  –، ط، دار الكت�ب العلمی�ة بی�روت        ١٢ التعریفات للجرجاني، صـ   - ٢
 م١٩٨٣

ت في إحرامھ حتى ینحر ھدي في الحرم وإذا لم یكن معھ الھدي صام، ثم یكون حكم�ھ        وعلیھ أن یثب   - ٣
 .٢/٧٧تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق للزیلعي . حكم من أحصر بالعدو، وھذا عند الحنفیة

، ال��در المخت��ار ش��رح تن��ویر األب��صار وج��امع    ٢/١٧٥ المرج��ع ال��سابق، ب��دائع ال��صنائع للكاس��اني    - ٤
 ١٧٢البحار، صـ

 .األولى: دار العبیكان، الطبعة: ، الناشر٣/١٦٨، شرح الزركشي،٣/٣٣١ المغني البن قدامة - ٥
 .١/٥١٣ أسھل المدارك - ٦



 - ٣٢٤٠ -

، وال��شیخ اب��ن  )٢ (، وھ��و ق��ول اب��ن م��سعود، وعط��اء، والنخع��ي، والث��وري    )١ (والظاھری��ة
   )٤(.، والشیخ ابن باز)٣ (عثیمین

  :واستدلوا على قولھم بما یلي

��ن{: عموم قولھ تعالى -١
ۡ
ِ
َ

ۡ أ� ُ
�ِۡ��ۡ ُ

 ��� َ َ
ۡ��ۡ�ٱ َ�ََ �� َ �ٱِ

ۡ
��ۡ �يَ ِ { )٥( 

واإلحصار ھو المن�ع، والمن�ع كم�ا یك�ون م�ن الع�دو یك�ون م�ن الم�رض وغی�ره، والعب�رة                        
  )٦(.بعموم اللفظ عندنا ال بخصوص السبب؛ إذ الحكم یتبع اللفظ ال السبب

 -ق�ال رس�ول اهللا      : سمعت الحجاج بن عمرو األنصاري یق�ول      : ما روي عن  عكرمة قال      -٢
، فسألت أبا ھریرة  الحج من قابٍلوعلیھل  فقد َحَجِر أو َعَرِس من ُك-ى اهللا علیھ وسلم  صل

   )٨(".َضِرأو َمَج ِر أو َعَرِسمن ُك" وفي لفظ )٧("َقَدَص: وابن عباس، فقاال

  :  وجھ الداللة

جاز ل�ھ أن یح�ل بغی�ر دم؛ ألن�ھ ل�م ی�ؤذن ل�ھ ب�ذلك ش�رعًا، وھ�و            : أي) فقد حل  (ملسو هيلع هللا ىلص  قولھ  

 ". ال�صائمُ ن�ا فق�د أفط�رَ    م�ن ھھٌ  النھ�ارُ ن�ا وأدب�رَ   من ھھُ  اللیلُ إذا أقبلَ : "ملسو هيلع هللا ىلص النبيكقول  

)١٠(،)٩( 

 :نوقش ذلك بعدة أوجھ

 )١١(. إن ابن عباس قد روي عنھ خالف ما روي من ھذا:الوجھ األول

  :أجیب على ذلك
 )١٢(. أن الحجة إنما ھي فیما رَوى ال في رأیھ وقد ینسى، أو یتأول

                                                           

 . بیروت–دار الفكر : ، الناشر٢١٩/ ٥ المحلى باآلثار البن حزم- ١
 . ولىاأل: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، قطر، الطبعة: ، الناشر١٢٥٥ التبصرة للخمي صـ - ٢
: دار اب��ن الج��وزي، الطبع��ة :  دار الن��شر،٧/٤١٨ ال��شرح الممت��ع عل��ى زاد الم��ستقنع الب��ن عثیم��ین   - ٣

 األولى 
  –) ٧/ ١٨ ، مجلد مجموع فتاوى ومقاالت الشیخ ابن باز  (-٤

https://binbaz.org.sa/fatwas/١٦٧٤٠/%D٨٪A٧٪D٨٤٪٩٪.    
  .١٩٦: سورة البقرة جزء من آیة -٥
) ھ�ـ ٣٧٠: المت�وفى (أحمد بن علي أبو بكر ال�رازي الج�صاص الحنف�ي    :  راجع أحكام القرآن المؤلف    - ٦
دار الكت�ب العلمی�ة بی�روت، لبن�ان،         : عبد السالم محم�د عل�ي ش�اھین، الناش�ر         :  بتصرف، المحقق  ١/٣٢٦

 .٢/١٧٥بدائع الصنائع للكاساني 
 .حدیث صحیح:  وقال األلباني٢/١٧٣ أخرجھ أبو داود في سننھ، باب اإلحصار،- ٧
 . المرجع السابق- ٨
 .٣/٣٦ أخرجھ البخاري في صحیحھ، باب متى یحل فطر الصائم،- ٩

 .٢/١٧٥بدائع الصنائع للكاساني  - ١٠
 ٥/٢٢٧، المحلى البن حزم ٣/٣٣٢ المغني البن قدامة- ١١
 . المرجع السابق- ١٢



 - ٣٢٤١ -

  )١(. بأن الحدیث محمول على من شرط التحلل:الوجھ الثاني

 إن الح��دیث مت��روٌك العم��ل بظ��اھره؛ ألن المح��رم ال یح��ل بمج��رد الك��سر        :الوج��ھ الثال��ث 

 )٢ (.والعرج

 إذ المعنى فیھما واحد وھو زی�ادة م�دة   )٣(قیاس المحصر بالمرض على المحصر بالعدو،    -٣

المرض أعظ�م فھ�و أول�ى    اإلحرام وح�صول الع�ذر والم�شقة ، ب�ل وج�وده ف�ي المح�صر ب�                

 )٤(.بالحكم

  :نوقش ذلك

 أن ھذا قیاس مع الفارق؛ ألنھ ال یستفید بالحل االنتقال من حالھ، والتخلص من األذى بھ، 

  )٥(.بخالف حصر العدو

  :أجیب على ذلك

)٦(. بأنھ كالم ال معنى تحتھ فإنھ قد یستفید بحلھ أكثر مما یستفید المحصر بالعدو
 

  

تاج إلى التحلل؛ ألنھ منع من المضي في موجب اإلحرام عل�ى     أن المحصر بمرض مح    -٤

وجھ ال یمكنھ الدفع، فلو لم یجز لھ التحلل لبقى محرمًا ال یحل لھ ما حظره اإلحرام إلى 

أن یزول المانع فیمضي في موج�ب اإلح�رام ، وفی�ھ م�ن ال�ضرر والح�رج م�ا ال یخف�ى            

، واهللا س�بحانھ  )٧(للضرر والح�رج فمست الحاجة إلى التحلل والخروج من اإلحرام دفعًا      

َو��{: وتعالى یقول َ��� ��� ۡ َ َ َ َ َ��ۡ ُ
ِ���ٱِ �  ِ ّ�� ۡ � ��جِ ٖ َ َ { )٨( 

                                                           

 .٤/٣٥٩ الحاوي الكبیر للماوردي - ١
 .٣/٣٣٢، المغني البن قدامة ٣/١٩١ الذخیرة للقرافي -٢
 .٥٣٧ الكافي في فقھ اإلمام أحمد البن قدامة صـ- ٣
 .٤/١٠٨ راجع المبسوط للسرخسي - ٤
 .٣/٣٣٢، المغني البن قدامة ٤/٣٥٩، الحاوي الكبیر للماوردي ٣/١٩١  راجع الذخیرة للقرافي - ٥
 .٥/٢٢٣ن المعبود ومعھ حاشیة ابن القیم، باب اإلحصار، عو- ٦
 .٢/١٧٧ بدائع الصنائع للكاساني - ٧
 .٧٨:سورة الحج جزء من آیة  -٨



 - ٣٢٤٢ -

  م��ن أح��رم ب��الحج ث��م أص��یب بم��رض ال یعتب��ر مح��صرًا وال یج��وز ل��ھ      -:الق��ول الث��اني 
ب�ن  ، وھو ق�ول ا   )٤ (، والمشھور عند الحنابلة   )٣(، والشافعیة )٢ ( وھذا قول المالكیة   )١(.التحلل

  )٥(.عمر، وابن عباس رضي اهللا عنھم

  :واستدلوا على قولھم بما یلي

وأ���ا{ : قولھ تعالى -١
ْ � ِ

َ َ�ٱ َ
ۡ

�ٱَ و��
ۡ

��ۡ �ةُ
َ َ�ِ ِۚ

�
 ��ن
ۡ
ِ
َ

ۡ أ� ُ
�ِۡ��ۡ ُ

 ��� َ َ
ۡ��ۡ�ٱ َ�ََ �� َ �ٱِ

ۡ
��ۡ �يَ ِ { )٦ِ( 

  :وجھ الداللة من اآلیة من وجھین

لح�ج والعم�رة عل�ى ك�ل ح�اج ومعتم�ر، واس�تثنى         أمر اهللا تعالى  في اآلیة بإتمام ا       :أحدھما
  ) ٧(.المحصر بالعدو من ھذا العموم ، فیبقى غیره على العموم ومنھم المحصر بالمرض

  :نوقش ذلك

وأ���ا{:   أن قولھ تعالى  
ْ � ِ

َ َ�ٱ َ
ۡ

�ٱَ و��
ۡ

��ۡ �ةُ
َ َ�ِ ِۚ

�
یتناول القادر على اإلتمام دون العاجز عن�ھ،         } 

  )٨(.، فلم تتناولھ اآلیةوالمریض عاجز عن اإلتمام

                                                           

ذھ�ب المالكی��ة وال�شافعیة والحنابل��ة إل��ى أن�ھ ال یتحل��ل إال بعم�رة، ألن��ھ إذا فات��ھ الح�ج بط��ول مرض��ھ       - ١
األم .١/٥٩١، المعونة للبغدادي المالكي ٢/١٢١د راجع بدایة المجتھد البن رش. انقلب عمره وعلیھ ھدي

الشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن ش�افع ب�ن عب�د المطل�ب ب�ن عب�د                : المؤلف
دار المعرف��ة، بی��روت، البی��ان ف��ي  : ، الناش��ر١/١٧٨) ه٢٠٤: المت��وفى(من��اف المطلب��ي القرش��ي المك��ي  

وذھ�ب ال�شافعیة والحنابل�ة ب�أن علی�ھ          . ٢٤٩ /٣ ف�ي ش�رح المقن�ع        ، المبدع ٤/٤٠٠مذھب اإلمام الشافعي    
ھدي إذا لم یشترط أما إذا اشترط عندما نوى أنھ إذا منعھ مانع أو حب�سھ ح�ابس فمحل�ھ حی�ث حب�سھ اهللا،              

وذھ�ب االم�ام مال�ك إل�ى أن االش�تراط ال یفی�د، ول�و ح�صل ل�ھ ذل�ك               . فإنھ یحل من ھذا اإلح�رام ب�ال فدی�ة         
راج�ع الح�اوي الكبی�ر    . حدث نی�ة التحل�ل أو یتحل�ل بعم�رة    جوده باق على إحرامھ حتى یُ   المانع فھو عند و   

 .٢/٩٧، الشرح الكبیر للدردیر ٣/٢٦٥، المغني البن قادمة ٣٥٩ /٤للماوردي 
 .٤/٢٩٥، التاج واإلكلیل ٣/١٢٥٥التبصرة للخمي  - ٢
 .٤/٣٥٧، الحاوي الكبیر للماوردي ٣/٥٢٦ العزیز شرح الوجیز للقزویني - ٣
 .٣/١٦٨، شرح الزركشي ٣/٣٣١  المغني البن قدامة - ٤
 . المرجع السابق- ٥

 .١٩٦: آیةسورة البقرة جزء من ٦- 
 .٤٠٠ /٤، البیان في مذھب اإلمام الشافعي ٢/١٧٨ راجع األم للشافعي -٧
أحم��د ب��ن محم��د ب��ن أحم��د ب��ن جعف��ر ب��ن حم��دان أب��و الح��سین الق��دوري   :  التجری��د للق��دوري المؤل��ف- ٨
 ..س�راج د محم�د أحم�د   . قت�صادیة أ مركز الدراسات الفقھیة واال: ، المحقق٤/٢١٥٦)  ھـ ٤٢٨: المتوفى(
  م٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٧الثانیة، :  القاھرة، الطبعة–دار السالم : د علي جمعة محمد الناشر. أ



 - ٣٢٤٣ -

  : الدلیل أن المراد باإلحصار في اآلیة المحصر بالعدو ما یلي:الثاني

 )١(. والصحابة محاصرون بالعدوملسو هيلع هللا ىلصاآلیة نزلت في عام الحدیبیة ورسول اهللا   -١

  : نوقش ذلك

العدو، ثم عدل عن ذك�ر الح�صر وھ�و یخ�تص بالع�دو        : بأنھ لما كان سبب نزول اآلیة ھو      
 ال��ذي یخ��تص ب��المرض، دل ذل��ك عل��ى أن��ھ أراد إف��ادة الحك��م ف��ي الم��رض   إل��ى اإلح��صار

أصحابھ باإلحالل وحل ھو، دل على       ملسو هيلع هللا ىلصلیستعمل اللفظ على ظاھره، ولما أمر النبي        
 للحك�م  أنھ أراد حصر العدو من طریق المعنى ال من جھة اللفظ، فك�ان ن�زول اآلی�ة مفی�داً           

 لع��دو ب��ذلك دون الم��رض ل��ذكر لفظ��ًاول��و ك��ان م��راد اهللا تع��الى تخ��صیص ا. ف��ي األم��رین
 )٢(.یختص بھ دون غیره

َ���{: قولھ تعالى في اآلیة    -٢ َ
ۡ �ن ���� ����� أو َ ً

ِ
� ُ ِ

َ َ
�� ِ  أذٓۦِ

ٗ َ
 �� رأى

ۡ
� ِ ّ��ِ  فلو ك�ان الم�راد   )٣( }ۦِ

  )٤(.المرض بعد ذلك فائدةبالمحصر ھنا المحصر بمرض لما كان لذكر 

��ذا {:  تعالى قوبل االحصار في اآلیة باألمن قال اهللا       -٣
ٓ َ

ِ
َ

ۡ أ���� ُ ِ
َ

ِ ��� ���ـ� �ـ
َ � َ ََ َ

��
ۡ

��ۡ ِ�ةُ  إ� َ
َ
َ�ـٱِ

ۡ
�ِّ 

 ���َ َ
ۡ��ۡ�ٱ َ�ََ �� َ �ٱِ

ۡ
��ۡ :  واألم�ن إنم�ا یك�ون ع�ن خ�وف، فأم�ا ع�ن م�رض فإنم�ا یق�ال                    )٥( }ِيَ

  )٦(.برء، فثبت أن المراد بھا إحصار العدو دون المرض

  :نوقش ذلك بوجھین

م�ن الع�دو یك�ون م�ن زوال الم�رض؛ ألن�ھ إذا زال م�رض         أن األمن كم�ا یك�ون      :أحدھما  
اإلنسان أمن الموت منھ أو أمن زیادة المرض، وكذا بعض األمراض ق�د تك�ون أمان�ًا م�ن           

   )٧(.»الزكام أمان من الجذام«: ملسو هيلع هللا ىلصالبعض كما قال النبي 

                                                           

 .٣/٣٢٦، المغني البن قدامة ٢/١٧٨، األم للشافعي ٣٥٨ /٤ راجع الحاوي الكبیر للماوردي - ١
 .١/٣٢٦ أحكام القرآن للجصاص - ٢
 .١٩٦: سورة البقرة جزء من آیة -٣
 .٢/١٢٠ بدایة المجتھد البن رشد-٤
 .١٩٦: سورة البقرة جزء من آیة - ٥
عل�ي ب�ن   : ، ، أحكام الق�رآن المؤل�ف   ٢/٣٧٣، راجع تفسیر القرطبي   ٤/٣٥٩ الحاوي الكبیر للماوردي     -٦

: المت�وفى (بعماد ال�دین، المع�روف بالكی�ا الھراس�ي ال�شافعي           محمد بن علي، أبو الحسن الطبري، الملقب        
 دار الكتب العلمیة، بیروت: موسى محمد علي وعزة عبد عطیة، الناشر: ، المحقق١/٩١)ھـ٥٠٤

/ ٧» نبت الشعر في األنف أم�ان م�ن الج�ذام   « لم أجده إال في كتب الحنفیة وفي مسند أبي یعلى بلفظ     - ٧
 .حدیث موضوع: ع الصغیر وزیادتھ، وقال األلباني في الجام٣٣٢



 - ٣٢٤٤ -

 أن ھذا یدل على أن المحصر من العدو مراد من اآلی�ة ال�شریفة، وھ�ذا ال ینف�ي                 :والثاني 
   )١ (.ون المحصر من المرض مرادًا منھاك

  : أجیب على ذلك

  )٢(.بأن األمن فیھ مقید، فلو أطلق النصرف إلى األمن من الخوف

باعة  أم�ر ُض�  - ملسو هيلع هللا ىلص - ما روي عن سفیان عن ھشام بن عروة عن أبیھ أن رسول اهللا           -٢
لي ِحي أن َمِطِري واشَتِجُح: ، فقالإني شاكیٌة: ج؟ فقالت الَحریدیَنُت: بنت الزبیر، فقال لھا

  )٣(".يِنسَتَب َححیُث

  :وجھ الداللة من الحدیث من وجھین

  . أنھ لو جاز لھا الخروج بالمرض من غیر شرط، ألخبرھا ولم یعلقھ بالشرط:أحدھما

 أن��ھ عل��ق ج��واز إحاللھ��ا م��ن الم��رض بال��شرط، والحك��م المعل��ق ب��شرط ال یتعل��ق   :الث��اني
  )٤(.بغیره، وینتفي عند عدمھ

  : نوقش ذلك

بأن االشتراط في ھذه الحال یفی�د فائ�دة جدی�دة وھ�ي إذا وج�د الم�انع ح�ل م�ن إحرام�ھ ب�ال                  
  )٥(.ھدي

 )٦(". العدوصُر إال َحصَرال َح:" -ما روي عن ابن عباس رضي اللَّھ عنھما  -٣

  :نوقش ذلك
). أن الم��رض إح��صار: ( بأن��ھ ق��د روي ع��ن اب��ن عب��اس، مث��ل قولن��ا، روى عن��ھ عكرم��ة 

   وروي عن�ھ واب�ن       )٧().أن یتحل�ل بالھ�دي    (ا المخزوم�ي، وق�د ل�دغ        أنھ أفتى معبدً  : وروي
  )٨(" في الحرِمَرَح إذا َنِھل ِبِح وَی بدٍمُثبَعالعدو والمرض سواء َی"مسعود 

                                                           

 . بتصرف٤/١٠٨، راجع المبسوط ٢/١٧٥ بدائع الصنائع -١
 .١/٧٥  أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن للشنقیطي،- ٢
 ب�اب  ، واب�ن ماج�ھ ف�ي س�ننھ      ٥/٣٦١ أخرجھ البیھق�ي ف�ي ال�سنن الكب�رى، ب�اب االس�تثناء ف�ي الح�ج،                   - ٣

 .حدیث صحیح: باني، وقال األل٢/٩٨٠، الشرط في الحج 
 .٤/٣٥٨ الحاوي الكبیر للماوردي - ٤
 .٣/٧٣ راجع الشرح الممتع على زاد المستنقع - ٥
 .٥/٣٥٨ أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى، باب من لم یر اإلحالل بالمرض، - ٦
 .٤/٢١٥٩  التجرید للقدوري - ٧
 .١/٣٢٥ أحكام القرآن للجصاص - ٨



 - ٣٢٤٥ -

المحصر بمرض ال یحل حتى :"  ما روي عن عبد اهللا بن عمر رضي اللَّھ عنھما أنھ قال -٤
 )١(".یطوف بالبیت ویسعى بین الصفا والمروة

ال یستفید باإلحالل االنتقال من حالھ، وال التخلص من األذى ال�ذي ب�ھ بخ�الف ح�صر            أنھ   -٥
   )٢(.العدو

  :القول الراجح
بعد عرض أقول الفقھاء وأدلتھم یتبین رجحان القول األول القائل بأن من أحرم بالحج ث�م            
أصیب بمرض یعتب�ر مح�صًرا وج�از ل�ھ التحل�ل؛ ألن اآلی�ة وإن نزل�ت ف�ي الحدیبی�ة ف�إن                         
العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، كما أن المرض خارج عن دائ�رة الم�ریض فھ�و            

  .مغلوب على أمره، ولم یكن بتفریط منھ كالعدو
 ل��و ل��م ی��أت ن��ص بح��ل المح��صر بم��رض لك��ان القی��اس عل��ى   -:ق��ال اب��ن الق��یم رحم��ھ اهللا 

  )٣.(المحصر بالعدو یقتضیھ فكیف وظاھر القرآن والسنة والقیاس یدل علیھ
  .ما أن األخذ بھذا القول فیھ رفع للحرج والمشقة عن المحصر بسبب المرضك
  

  :وبناء على ذلك
 المحرم بالحج إذا أصیب بفیروس كورون�ا یعتب�ر مح�صًرا ول�ھ التحل�ل م�ن مكان�ھ، رفع�ًا                  

  . للحرج والمشقة عنھ، وسدًا لذریعة انتقال الفیروس بین جموع المسلمین في الحج

  

                                                           

، ط، دار إحی��اء الت��راث ١/٣٦٠ م��ا ج��اء ف��یمن أح��صر بغی��ر ع��دو،  أخرج��ھ مال��ك ف��ي الموط��أ، ب��اب - ١
 . لبنان–العربي، بیروت 

 .٥٣٧الكافي البن قدامة صـ ،٤/٣٥٩ للماوردي الكبیر الحاوي ،٣/١٩١ للقرافي الذخیرةراجع  - ٢
 . ٥/٢٢٤  تھذیب السنن، باب دخول مكة، - ٣
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  اخلامتة

  لبحث وتوصیاتھأھم نتائج ا

الحم��د هللا ال��ذي بنعمت��ھ ت��تم ال��صالحات، ال أح��صي ثن��اء علی��ھ، ھ��و كم��ا أثن��ى عل��ى نف��سھ،  
وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمین، وعلى آلھ وصحبھ، ومن تبعھم بإحسان إلى    

  .یوم الدین

ذا  في النھایة أود أن أبین أھم النت�ائج الت�ي توص�لت إلیھ�ا م�ن خ�الل البح�ث والدارس�ة لھ�                  
  :الموضوع وھي كاآلتي

 ھ��ي ف��صیلة كبی��رة م��ن الفیروس��ات الت��ي یمك��ن أن   ١٩-فی��روس كورون��ا الم��ستجد كوفی��د  -
 م�رض مع�د ی�سببھ آخ�ر فی�روس ت�م       ١٩-تتسبب في طائفة من األمراض، وم�رض كوفی�د   

 .اكتشافھ من ساللة فیروسات كورونا

لعالمی�ة لتف�ادي    وجوب االحت�راز واتب�اع ط�رق الوقای�ة الت�ي دع�ت إلیھ�ا منظم�ة ال�صحة ا                    -
 . اإلصابة بفیروس كورونا المستجد

یمن���ع الم���صاب بفی���روس كورون���ا أوم���ن ی���شتبھ بإص���ابتھ ح���ضور الم���سجد والجمع���ة         -
والجماع��ات ألج��ل المحافظ��ة عل��ى النف��وس، وذل��ك م��ن خ��الل من��ع أح��د م��سببات انت��شار     

 .الفیروس بین الناس وھو االختالط

ات إذا كان یلحق�ھ بتأدیتھ�ا ف�ي وقتھ�ا         یرخص للمصاب بفیروس كورونا الجمع بین الصلو       -
 .حرج ومشقة

 لبس المصاب بفیروس كورونا الكمامة في صالتھ للحاجة، خوًفا من انت�شار الفی�روس أو      -
 الكراھ��ة تن��دفع ألنوال ی��ؤثر عل��ى ص��حة ص��التھ؛   ؛انتق��ال الع��دوى للغی��ر ل��یس بمك��روه 

 .بالحاجة

حیث إن المعول . یب المعالجالمصاب بفیروس كورونا یتوقف صیامھ على ما یقرره الطب -
في تحدی�د م�ستوى الم�رض وخطورت�ھ ھ�م أھ�ل الخب�رة م�ن األطب�اء والجھ�ات الحكومی�ة                     

 .المختصَّة

 ال ی�ؤثر عل�ى ص�حة ص�یامھ      الم�صاب بفی�روس كورون�ا   األكسجین الذي یعطى للم�ریض    -
بشرط أن ال یصاحب األكسجین دواء سائل یدخل إلى الجوف، وإال أفط�ر ب�سبب ال�دواء،                  

 . بسبب األكسجینولیس
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في نھار رمضان، ال یؤثر عل�ى  ) التطعیم( اللقاح  المصاب بفیروس كوروناأخذ المریض  -
ال ص��حة ص��یامھ س��واء ُأخ��ذ ف��ي الوری��د، أو ف��ي الع��ضل؛ ألن أخ��ذ اللق��اح یك��ون للت��داوي  

 . إلى اإلفطار إذا لم یترتب على ذلك ضرر وال مشقةلكن األحوط أن یؤخره. للتغذیة

 للمصاب بفیروس كورونا في نھار رمضان یوثر - بالزما الدم -حد مكوناتھ نقل الدم أو أ -
على صحة صیامھ؛ ألن الدم خالصة الطعام والشراب وبھ یتق�وى الم�ریض، ومعل�وم أن                 
كل ما یتغذى بھ الجسم یقع تحت دائ�رة الُمَفطِّ�رات فل�یس َثّم�ة ف�رق ب�ین األك�ل وال�شرب،                      

ك�ل منھم�ا، بغ�ض النظ�ر ع�ن وص�ولھ الج�وف أو        وما یتغذى بھ البدن لتحقق المعن�ى ف�ي       
 .عدم وصولھ

 -خاصة أنھ ال یوجد لھ ع�الج إل�ى اآلن  - للمصاب بفیروس كورونا استنابة من یحج عنھ   -
 .وتبرأ ذمتھ من حج الفریضة بشرط دوام المرض إلى الموت

المحرم بالحج إذا أص�یب بفی�روس كورون�ا یعتب�ر مح�صًرا ول�ھ التحل�ل م�ن مكان�ھ، رفع�ًا                        -
 .حرج والمشقة عنھ، وسدًا لذریعة انتقال الفیروس بین جموع المسلمین في الحجلل

  :التوصیات -

 -: وأختم نتائج ھذا البحث بالتوصیات التالیة

 .العنایة بدراسة النوازل الفقھیة المتعلقة بفیروس كورونا المستجد في جمیع أبواب الفقھ -

جائحة والحكم على ما یستجد من       متابعة تطورات جائحة فیروس كورونا لمعرفة واقع ال        -
 .مسائل من خالل المجامع الفقھیة والباحثین المختصین بالبحث والدراسة
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  المصادر والمراجع

  .القرآن الكریم: أوًال

  .كتب التفسیر وعلومھ: ثانیًا

: المت�وفى (أحمد بن عل�ي أب�و بك�ر ال�رازي الج�صاص الحنف�ي               : أحكام القرآن المؤلف   .١
دار الكت�ب العلمی�ة بی�روت       :  السالم محمد علي شاھین، الناش�ر      عبد: المحقق) ھـ٣٧٠

  لبنان–

عل�ي ب�ن محم�د ب�ن عل�ي، أب�و الح�سن الطب�ري، الملق�ب بعم�اد             : أحكام القرآن المؤلف   .٢
موس�ى  : ، المحق�ق  ١/٩١)ھ�ـ ٥٠٤: المت�وفى (الدین، المعروف بالكیاالھراسي ال�شافعي      

 .ة، بیروتدار الكتب العلمی: محمد علي وعزة عبد عطیة، الناشر

محی��ي ال��سنة، أب��و محم��د الح��سین ب��ن م��سعود ب��ن محم��د ب��ن  : تف��سیر البغ��وي المؤل��ف .٣
دار : عبد الرزاق المھ�دي الناش�ر     : المحقق) ھـ٥١٠: المتوفى(الفراء البغوي الشافعي    
 .بیروت–إحیاء التراث العربي 

ن أب�ي   أبو عبد اهللا محمد بن أحمد ب      : تفسیر القرطبي المؤلف  = الجامع ألحكام القرآن     .٤
: تحقی�ق ) ھ�ـ ٦٧١: المتوفى(بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي        

:  الق�اھرة، الطبع�ة    –دار الكت�ب الم�صریة      : أحمد البردوني وإب�راھیم أطف�یش، الناش�ر       
 . م١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤الثانیة، 

محمد األمین بن محمد المخت�ار ب�ن        : أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن المؤلف       .٥
والنشر دار الفكر للطباعة    : الناشر) ھـ١٣٩٣: المتوفى( القادر الجكني الشنقیطي     عبد

 . م١٩٩٥ - ھـ ١٤١٥:  لبنان، عام النشر– والتوزیع بیروت

 .كتب الحدیث وشروحھ: ثالثًا

أبو الع�ال محم�د عب�د ال�رحمن ب�ن عب�د             : تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي المؤلف      .٦
 بیروت– الكتب دار: الناشره، ١٣٥٣الرحیم المباركفوري المتوفى 

زین الدین عبد : جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم المؤلف  .٧
حم�د ب�ن رج�ب ب�ن الح�سن، ال�َسالمي، البغ�دادي، ث�م الدم�شقي، الحنبل�ي                الرحمن ب�ن أ   

مؤس��سة :  إب��راھیم ب��اجس، الناش��ر-ش��عیب األرن��اؤوط : المحق��ق) ھ��ـ٧٩٥: المت��وفى(
 .م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢السابعة، :  بیروت، الطبعة–الرسالة 

أحم�د ب�ن الح�سین ب�ن عل�ي ب�ن موس�ى الُخ�ْسَرْوِجردي         : سنن البیھقي الكبرى المؤل�ف     .٨
محم�د عب��د الق�ادر عط��ا،   : المحق��ق) ھ�ـ ٤٥٨: المت��وفى(خراس�اني، أب�و بك��ر البیھق�ي    ال

  م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤الثالثة، :  لبنان، الطبعة–دار الكتب العلمیة، بیروت : الناشر

أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد ب�ن  : سنن أبي داود المؤلف  .٩
محم��د محی��ي ال��دین عب��د  : المحق��ق) ھ��ـ٢٧٥: فىالمت��و(عم��رو األزدي السَِّرِج��ْستاني 

  .المكتبة العصریة، صیدا بیروت: الحمید الناشر
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ابن ماجھ أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني، وماجھ اسم : سنن ابن ماجھ المؤلف .١٠
دار إحیاء الكتب : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: تحقیق) ھـ٢٧٣: المتوفى(أبیھ یزید  
  .سى البابي الحلبي فیصل عی-العربیة 

محم��د ب��ن عی��سى ب��ن َس��ْورة ب��ن موس��ى ب��ن ال��ضحاك،       : س��نن الترم��ذي المؤل��ف   .١١
دار : ب�شار ع�واد مع�روف، الناش�ر     : المحق�ق ) ھـ٢٧٩: المتوفى(الترمذي، أبو عیسى    

  . م١٩٩٨:  بیروت، سنة النشر–الغرب اإلسالمي 

: عفي المحققمحمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا البخاري الج: صحیح البخاري المؤلف .١٢
م��صورة ع��ن ال��سلطانیة (دار ط��وق النج��اة : محم��د زھی��ر ب��ن ناص��ر الناص��ر الناش��ر 

  .ھـ١٤٢٢األولى، : الطبعة) بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي

: المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري  : صحیح مسلم المؤلف   .١٣
 . بیروت–دار إحیاء التراث العربي : اشرمحمد فؤاد عبد الباقي الن: المحقق) ھـ٢٦١

أبو عبد الرحمن محم�د ناص�ر   : صحیح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان المؤلف       .١٤
)  ھ�ـ  ١٤٢٠: المت�وفى (الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي ب�ن آدم، األش�قودري األلب�اني              

: طبعة المملكة العربیة السعودیة، ال-دار الصمیعي للنشر والتوزیع، الریاض      : الناشر
 . م٢٠٠٢ - ھـ ١٤٢٢األولى، 

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى   : عمدة القاري شرح صحیح البخاري المؤلف      .١٥
دار : الناش�ر ) ھـ٨٥٥: المتوفى(بن أحمد بن حسین الغیتابي الحنفي بدر الدین العیني           

 .إحیاء التراث العربي بیروت

 تھ�ذیب س�نن أب�ي داود    :عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعھ حاش�یة اب�ن الق�یم            .١٦
محمد أشرف بن أمیر بن علي ب�ن حی�در، أب�و عب�د         : وإیضاح عللھ ومشكالتھ المؤلف   

دار : الناش��ر) ھ��ـ١٣٢٩: المت��وفى(ال��رحمن، ش��رف الح��ق، ال��صدیقي، العظ��یم آب��ادي  
 . ھـ١٤١٥الثانیة، :  بیروت، الطبعة–الكتب العلمیة 

ي ب�ن حج�ر أب�و الف�ضل       أحم�د ب�ن عل�     : فتح الباري شرح ص�حیح البخ�اري المؤل�ف         .١٧
دار : العسقالني الشافعي، رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیث�ھ محم�د ف�ؤاد عب�د الب�اقي، الناش�ر                

 .ه١٣٧٩المعرفة، بیرون،

أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد   : المستدرك على الصحیحین المؤلف    .١٨
 ب�ابن البی�ع   ب�ن حمدوی�ھ ب�ن ُنع�یم ب�ن الحك�م ال�ضبي الطھم�اني النی�سابوري المع�روف          

 –دار الكت�ب العلمی�ة      : مصطفى عبد القادر عط�ا، الناش�ر      : تحقیق) ھـ٤٠٥: المتوفى(
 .م١٩٩٠ –ه ١٤١١األولى، : بیروت، الطبعة

أب�و الولی�د س�لیمان ب�ن خل�ف ب�ن س�عد ب�ن أی�وب ب�ن           : المنتقى شرح الموطأ المؤلف  .١٩
مطبعة السعادة، : الناشر) ھـ٤٧٤: المتوفى(وارث التجیبي القرطبي الباجي األندلسي    

 . ھـ١٣٣٢األولى، : الطبعة
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: المت��وفى(مال��ك ب��ن أن��س ب��ن مال��ك ب��ن ع��امر األص��بحي الم��دني  : الموط��أ المؤل��ف .٢٠
مؤس��سة زای��د ب��ن س��لطان آل : محم��د م��صطفى األعظم��ي، الناش��ر: المحق��ق) ھ��ـ١٧٩

 - ھـ ١٤٢٥األولى، :  أبو ظبي اإلمارات، الطبعة-نھیان لألعمال الخیریة واإلنسانیة 
 . م٢٠٠٤

 .كتب الفقھ: رابعًا

  .كتب الفقھ الحنفي) أ(

ع�الء ال�دین، أب�و بك�ر ب�ن م�سعود ب�ن        : بدائع الصنائع ف�ي ترتی�ب ال�شرائع المؤل�ف      .٢١
الثانی���ة، : دار الكت���ب العلمی���ة الطبع���ة ) ھ���ـ٥٨٧: المت���وفى(أحم���د الكاس���اني الحنف���ي  

 .م١٩٨٦-ھـ ١٤٠٦

د ب�ن موس�ى ب�ن أحم�د ب�ن      أب�و محم�د محم�ود ب�ن أحم�     : البنایة شرح الھدایة المؤلف    .٢٢
دار الكت��ب : الناش��ر) ھ��ـ٨٥٥: المت��وفى(ح��سین الغیت��ابي الحنف��ي ب��در ال��دین العین��ي    

  . م٢٠٠٠- ھـ ١٤٢٠األولى، : بیروت، لبنان الطبعة -العلمیة 

عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر  : تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق المؤلف      .٢٣
ب�والق،  -المطبعة الكبرى األمیریة : الناشر)  ھـ٧٤٣: المتوفى(الدین الزیلعي الحنفي   

 . ھـ١٣١٣األولى، : القاھرة الطبعة

أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الح�سین            : التجرید للقدوري المؤلف   .٢٤
د . مرك��ز الدراس��ات الفقھی��ة واالقت��صادیة أ  : المحق��ق)  ھ��ـ٤٢٨: المت��وفى(الق��دوري 

:  الق��اھرة، الطبع��ة–دار ال��سالم : م��د الناش��رد عل��ي جمع��ة مح. أ. محم��د أحم��د س��راج
  م٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٧الثانیة، 

محمد بن علي ب�ن محم�د       : الدر المختار شرح تنویر األبصار وجامع البحار المؤلف        .٢٥
عب�د  : المحقق) ھـ١٠٨٨: المتوفى(الِحْصني المعروف بعالء الدین الحصكفي الحنفي       

  م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣األولى، : میة، الطبعةدار الكتب العل: المنعم خلیل إبراھیم، الناشر

ابن عابدین، محمد أم�ین ب�ن عم�ر ب�ن عب�د           : رد المحتار على الدر المختار المؤلف      .٢٦
بی��روت -دار الفك��ر: الناش��ر) ھ��ـ١٢٥٢: المت��وفى(العزی��ز عاب��دین الدم��شقي الحنف��ي   

 .م١٩٩٢-ھـ ١٤١٢الثانیة، : الطبعة

: المت�وفى (ئم�ة السرخ�سي     محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األ       : المبسوط المؤلف  .٢٧
  .م١٩٩٣-ھـ ١٤١٤: بیروت تاریخ النشر-دار المعرفة : الناشر) ھـ٤٨٣

أحمد بن محمد بن أحم�د ب�ن جعف�ر ب�ن       : مختصر القدوري في الفقھ الحنفي المؤلف      .٢٨
كامل محمد محمد عویضة،  : المحقق) ھـ٤٢٨: المتوفى(حمدان أبو الحسین القدوري     

 .دار الكتب العلمیة: الناشر



 - ٣٢٥١ -

  . المالكي الفقھكتب )ب(

أب�و  : المؤل�ف » شرح إرش�اد ال�سالك ف�ي م�ذھب إم�ام األئم�ة مال�ك              «أسھل المدارك    .٢٩
دار الفكر، بیروت   : الناشر)  ھـ ١٣٩٧: المتوفى(بكر بن حسن بن عبد اهللا الكشناوي        

  الثانیة:  لبنان، الطبعة–

حمد بن أحمد أبو الولید محمد بن أحمد بن م: بدایة المجتھد ونھایة المقتصد المؤلف .٣٠
 –دار الحدیث : الناشر) ھـ٥٩٥: المتوفى(بن رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید      

  .القاھرة

أب��و : البی��ان والتح��صیل وال��شرح والتوجی��ھ والتعلی��ل لم��سائل الم��ستخرجة المؤل��ف    .٣١
د محم��د حج��ي : حقق��ھ) ھ��ـ٥٢٠: المت��وفى(الولی�د محم��د ب��ن أحم��د ب��ن رش��د القرطب��ي  

  .لغرب اإلسالمي، بیروتدار ا: وآخرون الناشر

محمد بن یوسف بن أبي القاس�م ب�ن یوس�ف           : التاج واإلكلیل لمختصر خلیل المؤلف     .٣٢
دار : الناش��ر) ھ��ـ٨٩٧: المت��وفى(العب��دري الغرن��اطي، أب��و عب��د اهللا الم��واق الم��الكي   

 .م١٩٩٤-ھـ١٤١٦األولى، : الكتب العلمیة، الطبعة

: المتوفى(ن، المعروف باللخمي علي بن محمد الربعي، أبو الحس: التبصرة المؤلف .٣٣
وزارة األوقاف : الدكتور أحمد عبد الكریم نجیب، الناشر: ، دراسة وتحقیق) ـ ھ٤٧٨

  . م٢٠١١ - ھـ ١٤٣٢األولى، : والشؤون اإلسالمیة، قطر، الطبعة

محم�د ب�ن أحم�د ب�ن عرف�ة الدس�وقي       : حاشیة الدسوقي عل�ى ال�شرح الكبی�ر المؤل�ف         .٣٤
 الشرح الكبیر للشیخ أحمد الدردیر على مختصر خلی�ل،  )ھـ١٢٣٠: المتوفى(المالكي  

  .دار الفكر بیروت: الناشر

أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي     : الذخیرة المؤلف  .٣٥
:  بی�روت، الطبع�ة    -دار الغرب اإلسالمي  : الناشر) ھـ٦٨٤: المتوفى(الشھیر بالقرافي   

 . م١٩٩٤األولى، 

أب��و محم��د، وأب��و ف��ارس، عب��د :  ش��رح كت��اب التلق��ین المؤل��فروض��ة الم��ستبین ف��ي .٣٦
: المتوفى(العزیز بن إبراھیم بن أحمد القرشي التمیمي التونسي المعروف بابن بزیزة 

: دار اب��ن ح��زم، الطبع��ة  : عب��د اللطی��ف زك��اغ، الناش��ر   : ، المحق��ق١/٣٨٧) ھ��ـ٦٧٣
 . م٢٠١٠ - ھـ ١٤٣١األولى، 

أو (أحم�د ب�ن غ�انم      :  زی�د القیروان�ي المؤل�ف      الفواكھ ال�دواني عل�ى رس�الة اب�ن أب�ي           .٣٧
: المت���وفى(ب���ن س���الم اب��ن مھن���ا، ش���ھاب ال���دین النف��راوي األزھ���ري الم���الكي   ) غن��یم 

 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥: دار الفكر، تاریخ النشر: الناشر) ھـ١١٢٦
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أب�و محم�د عب�د      : المؤل�ف » اإلمام مالك بن أن�س    «المعونة على مذھب عالم المدینة       .٣٨
: المحق��ق) ھ��ـ٤٢٢: المت��وفى(صر الثعلب��ي البغ��دادي الم��الكي الوھ��اب ب��ن عل��ي ب��ن ن�� 
 .مكة المكرمة-المكتبة التجاریة، مصطفى أحمد الباز : حمیش عبد الحّق الناشر

: المت�وفى (أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي : المقدمات الممھدات المؤلف  .٣٩
 لبن�ان  –ي، بیروت دار الغرب اإلسالم: الدكتور محمد حجي الناشر   : تحقیق) ھـ٥٢٠

  . م١٩٨-ھـ ١٤٠٨األولى، : الطبعة

محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو عب�د  : منح الجلیل شرح مختصر خلیل المؤلف   .٤٠
 . بیروت–دار الفكر : الناشر) ھـ١٢٩٩: المتوفى(اهللا المالكي 

  .شافعيالالفقھ كتب  )ج(

ری��ا زكری��ا ب��ن محم��د ب��ن زك  : أس��نى المطال��ب ف��ي ش��رح روض الطال��ب المؤل��ف    .٤١
دار الكت��اب : الناش��ر) ھ��ـ٩٢٦: المت�وفى (األن�صاري، زی��ن ال��دین أب�و یحی��ى ال��سنیكي   

  .اإلسالمي

الشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن ش�افع              : األم المؤلف  .٤٢
دار : الناش�ر ) ه٢٠٤: المتوفى(بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي   

  .م١٩٩٠/ھـ١٤١٠:  النشرالمعرفة، بیروت، سنة

أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر ب�ن س�الم        : البیان في مذھب اإلمام الشافعي المؤلف      .٤٣
: قاس�م محم�د الن�وري، الناش�ر       : المحق�ق ) ھ�ـ ٥٥٨: المتوفى(العمراني الیمني الشافعي    

  م٢٠٠٠ - ھـ١٤٢١األولى، :  جدة، الطبعة–دار المنھاج 

: الشافعي وھو شرح مخت�صر المزن�ي المؤل�ف   الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام       .٤٤
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، ال�شھیر بالم�اوردي                

 ال��شیخ ع��ادل أحم��د عب��د  -ال��شیخ عل��ي محم��د مع��وض  : المحق��ق) ھ��ـ٤٥٠: المت��وفى(
- ھ�ـ  ١٤١٩األول�ى،  :  لبن�ان الطبع�ة    -دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت        : الموجود، الناشر 

  .م ١٩٩٩

أب�و زكری�ا محی�ي ال�دین یحی�ى ب�ن ش�رف        : روضة الطالبین وعمدة المفتین المؤلف  .٤٥
المكت��ب اإلس��المي،  : زھی��ر ال��شاویش الناش��ر  : تحقی��ق) ھ��ـ٦٧٦: المت��وفى(الن��ووي 
  .م١٩٩١/ ھـ ١٤١٢الثالثة، : عمان الطبعة-دمشق-بیروت

عل�ى  : حاشیة اإلمام عب�د الحمی�د ال�شرواني م�ع تحف�ة المحت�اج روجع�ت وص�ححت          .٤٦
المكتبة التجاریة الكب�رى بم�صر ل�صاحبھا        : عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء الناشر      

 . م١٩٨٣ - ھـ ١٣٥٧: بدون طبعة عام النشر: مصطفى محمد، الطبعة
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عب�د الك�ریم ب�ن محم�د ب�ن      : العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبی�ر المؤل�ف     .٤٧
عل�ي محم�د   : المحق�ق ) ھ�ـ ٦٢٣: المت�وفى (عبد الك�ریم، أب�و القاس�م الرافع�ي القزوین�ي            

 لبن��ان، –دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت :  ع��ادل أحم��د عب��د الموج��ود، الناش��ر -ع��وض 
  . م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٧األولى، : الطبعة

م��نھج (فتوح��ات الوھ��اب بتوض��یح ش��رح م��نھج الط��الب المع��روف بحاش��یة الجم��ل  .٤٨
 ش�رح   الطالب اختصره زكریا األنصاري من منھاج الطالبین للن�ووي ث�م ش�رحھ ف�ي              

سلیمان بن عمر ب�ن من�صور العجیل�ي األزھ�ري، المع�روف         : المؤلف) منھج الطالب 
 .دار الفكر: الناشر) ھـ١٢٠٤: المتوفى(بالجمل 

أبو زكریا محیي : المؤلف)) مع تكملة السبكي والمطیعي((المجموع شرح المھذب     .٤٩
  .یروتدار الفكر ب: الناشر. ٤/٣٨٤)ھـ٦٧٦: المتوفى(الدین یحیى بن شرف النووي 

ش�مس ال�دین، محم�د ب�ن        : مغني المحتاج إلى معرف�ة مع�اني ألف�اظ المنھ�اج المؤل�ف             .٥٠
دار الكت��ب العلمی��ة  : الناش��ر) ھ��ـ٩٧٧: المت��وفى(أحم��د الخطی��ب ال��شربیني ال��شافعي   

 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥األولى، : الطبعة

  .يلحنبل ا الفقھكتب )د(

ن�صور ب�ن ی�ونس    م: الروض المربع ب�شرح زاد الم�ستنقع مخت�صر المقن�ع المؤل�ف       .٥١
عبد العزیز بن . د خالد بن علي المشیقح، د. أ: المحقق)  ھـ١٠٥١: المتوفى(البھوتي 

 –دار الرك��ائز للن�شر والتوزی��ع  : أن�س ب��ن ع�ادل الیت��امى، الناش�ر   . ع�دنان العی��دان، د 
  .ه١٤٣٨األولى، : الكویت، الطبعة

صري ش��مس ال��دین محم��د ب��ن عب��د اهللا الزرك��شي الم��     : ش��رح الزرك��شي المؤل��ف   .٥٢
األول��ى، : دار العبیك��ان الطبع��ة: الناش��ر٥١٣ ص��ـ ٢ج��ـ) ھ��ـ٧٧٢: المت��وفى(الحنبل��ي 

  . م١٩٩٣- ھـ ١٤١٣

أب��و القاس��م عم��ر ب��ن الح��سین ب��ن عب��د اهللا : ش�رح مخت��صر الخرق��ي مؤل��ف األص��ل  .٥٣
عبد الكریم بن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن حم�د      : الشارح) ھـ٣٣٤: المتوفى(الخرقي  

 . موقع الشیخ الخضیرالخضیر، دروس مفرغة من

محم��د ب��م ص��الح ب��ن محم��د العثیم��ین   : ال��شرح الممت��ع عل��ى زاد الم��ستنقع المؤل��ف   .٥٤
-١٤٢٢األول��ى، : الج��وزي، الطبع��ة  دار اب��ن :الن��شر ھ��ـ، دار١٤٢١المت��وفى س��نة  

  .ه١٤٢٨

مرعي بن یوسف الكرمي الحنبلي : غایة المنتھى في جمع اإلقناع والمنتھى المؤلف .٥٥
یاس�ر إب�راھیم المزروع�ي، رائ�د یوس�ف الروم�ي،       : عتن�ى ب�ھ  ا)  ھ�ـ ١٠٣٣: المت�وفى (

األول�ى،  : مؤسسة غراس للنشر والتوزیع والدعایة واإلعالن، الكویت الطبعة       : الناشر
 . م٢٠٠٧ - ھـ ١٤٢٨
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أب�و محم�د موف�ق ال�دین عب�د اهللا ب�ن أحم�د ب�ن         : الكافي في فقھ اإلم�ام أحم�د المؤل�ف      .٥٦
لمقدس�ي  مشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدام�ة ا محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الد     

  . م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤األولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة:الناشر)ھـ٦٢٠: المتوفى(

من�صور ب�ن ی�ونس ب�ن ص�الح ال�دین اب�ن            : كشاف القناع عن م�تن اإلقن�اع المؤل�ف         .٥٧
 .دار الكتب العلمیة: الناشر) ھـ١٠٥١: المتوفى(حسن بن إدریس البھوتي الحنبلي 

إبراھیم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد اب�ن مفل�ح،           : المبدع في شرح المقنع المؤلف     .٥٨
 -دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت        : الناش�ر ) ھ�ـ ٨٨٤: المت�وفى (أبو إسحاق، برھان ال�دین      

 . م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨األولى، : لبنان الطبعة

ى، محم�د   القاض�ي أب�و یعل�     : المسائل الفقھیة من كتاب الروایتین وال�وجھین المؤل�ف         .٥٩
. د: المحقق) ھـ٤٥٨: المتوفى(بن الحسین بن محمد بن خلف المعروف بـ ابن الفراء 

األول��ى : مكتب��ة المع��ارف، الری��اض، الطبع��ة : عب��د الك��ریم ب��ن محم��د الالح��م الناش��ر  
 )م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥(

م�صطفى ب�ن س�عد ب�ن عب�ده      : مطالب أولي النھى ف�ي ش�رح غای�ة المنتھ�ى المؤل�ف           .٦٠
: الناش�ر ) ھ�ـ ١٢٤٣: المت�وفى (یبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبل�ي       السیوطي شھرة، الرح  

  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥الثانیة، : المكتب اإلسالمي، الطبعة

أبو محمد موفق الدین عب�د اهللا ب�ن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن                 : المغني البن قدامة المؤلف    .٦١
: وفىالمت(قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي       

:  ت�اریخ الن�شر  ١٠: بدون طبعة عدد األج�زاء   : مكتبة القاھرة الطبعة  : الناشر) ھـ٦٢٠
 .م١٩٦٨-ھـ ١٣٨٨

  . الظاھريالفقھ )ـھ(

أب��و محم��د عل��ي ب��ن أحم��د ب��ن س��عید ب��ن ح��زم األندل��سي    : المحل��ى باآلث��ار المؤل��ف .٦٢
 . بیروت–دار الفكر : الناشر) ھـ٤٥٦: المتوفى(القرطبي الظاھري 

  .أصول الفقھ والقواعد الفقھیةكتب : خامسًا

أبو العب�اس ش�ھاب ال�دین أحم�د         : أنوار البروق في أنواء الفروق المؤلف     = الفروق   .٦٣
عالم : الناشر) ھـ٦٨٤: المتوفى(بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي         

 .الكتب

ل بورن�و أب�و     محمد صدقي ب�ن أحم�د ب�ن محم�د آ          : ُمْوُسوَعة الَقواِعُد الِفْقِھیَّة المؤلف    .٦٤
 ١٤٢٤األول�ى،  :  لبن�ان، الطبع�ة  –مؤسسة الرسالة، بی�روت  : الحارث الغزي، الناشر 

   م٢٠٠٣ -ھـ 
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  .كتب اللغة والمعاجم: سادسًا

محّم��د ب��ن محّم��د ب��ن عب��د ال��رّزاق    : ت��اج الع��روس م��ن ج��واھر الق��اموس المؤل��ف    .٦٥
: المحق��ق) ھ��ـ١٢٠٥: المت��وفى(الح��سیني، أب��و الف��یض، الملّق��ب بمرت��ضى، الزَّبی��دي    

  .دار الھدایة: مجموعة من المحققین الناشر

: المت�وفى (علي ب�ن محم�د ب�ن عل�ي ال�زین ال�شریف الجرج�اني                : التعریفات المؤلف  .٦٦
دار : ضبطھ وصححھ جماعة من العلم�اء بإش�راف الناش�ر، الناش�ر         : المحقق) ھـ٨١٦

 .م١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣األولى : لبنان، الطبعة–الكتب العلمیة بیروت 

محم��د ب��ن مك��رم ب��ن عل��ى، أب��و الف��ضل، جم��ال ال��دین اب��ن  :  المؤل��ف ل��سان الع��رب .٦٧
 –دار ص��ادر : الناش��ر) ھ��ـ٧١١: المت��وفى(منظ��ور األن��صاري الرویفع��ى اإلفریق��ي   

 . ھـ١٤١٤ -الثالثة : بیروت الطبعة

  .المجالت الفقھیةو واألبحاثالفتاوى  العامة والحدیثة وصادر الم:سابعًا

یعة والقانون د محمد سعدي أحمد ح�سانین بح�ث         أحكام األمراض المعدیة بین الشر     .٦٨
م، منشور في كتاب أعمال ندوة   ٢٠٠٩مقدم لندوة تطور العلوم الفقھیة بسلطنة عمان        

 .م٢٠١٢-ھـ١٤٣٣فقھ الواقع الطبعة الثالثة –تطورات العلوم الفقھیة 

أشیاء ال تفسد الصوم لسماحة اإلمام عب�د العزی�ز ب�ن ب�از، دار اب�ن األثی�ر، الطبع�ة          .٦٩
 .ألولىا

أبو عبد الرحمن عبد اهللا بن عبد الرحمن : توِضیُح األحَكاِم ِمن ُبلُوغ الَمَرام المؤلف .٧٠
) ھ�ـ ١٤٢٣: المت�وفى (بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراھیم البسام التمیمي        

  .م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٣الخاِمَسة، : مكَتبة األسدي، مّكة المكّرمة، الطبعة: الناشر

أب��و إی��اس محم��ود ب��ن عب��د اللطی��ف ب��ن محم��ود    : یام المؤل��فالج��امع ألحك��ام ال��ص  .٧١
  .الطبعة الثانیة منشور في برنامج المكتبة الشاملة) عویضة(

الجم��ع ب���ین ال��صالتین وق���صر ص���الة الم��سافر، عم���ار توفی��ق احم���د ب���دوي، دار      .٧٢
  .ھـ١٤٢٨الفاروق، الطبعة األولى 

محم��د خط��اب  محم��ود : ال��دین الخ��الص أو إرش��اد الخل��ق إل��ى دی��ن الح��ق المؤل��ف     .٧٣
: المكتب�ة المحمودی�ة ال�سبكیة، الطبع�ة       : أمین محمود خطاب، الناشر   : الّسبكي، المحقق 

  . م١٩٧٧ - ھـ ١٣٩٧الرابعة، 

الصالة وصف مفصل للصالة بمقدماتھا مقرونة بالدلیل من الكت�اب وال�سنة، وبی�ان      .٧٤
عب�د اهللا  / د . أ: ألحكامھا وآدابھا وشروطھا وسننھا من التكبی�ر حت�ى الت�سلیم المؤل�ف        

  .ھـ١٤٢٥العاشرة : مدار الوطن للنشر الطبعة: بن محمد بن أحمد الطیار الناشر



 - ٣٢٥٦ -

 مفھ���وٌم، وف���ضائُل، وفوائ���ُد،  -ال���صیام ف���ي اإلس���الم ف���ي ض���وء الكت���اب وال���سنة      .٧٥
س�عید  . د: وخصائُص، وشروط، وأرك�ان، وم�سائل، وآداب، وحك�ٌم، وأحك�اٌم المؤل�ف            

: ل��دعوة واإلرش��اد بالق��صب، الطبع��ة مرك��ز ا: ب��ن عل��ي ب��ن وھ��ف القحط��اني، الناش��ر 
 . م٢٠١٠ - ھـ ١٤٣١الثانیة، 

ضوابط الصیام الفقھیة لولید بن راشد السعیدان، اعتنى بھ وخرج أحادیثھ سالم ب�ن              .٧٦
ناص��ر القرین��ي، من��شور عل��ى موق��ع مكتب��ة الن��ور اإللكترونی��ة، أكب��ر من��صة عربی��ة     

  .مفتوحة للكتب

ین بن موسى محمد بن عفانة، من�شور  حسام الد: فتاوى دكتور حسام عفانة المؤلف  .٧٧
  . في المكتبة الشاملة

الفتاوى دراسة لمشكالت المسلم المعاصر ف�ي حیات�ھ الیومی�ة العام�ة لإلم�ام األكب�ر                   .٧٨
 .محمد شلتوت، طبعة دار الشروق

عب��د اهللا ب��ن محّم��د  . د. َعب��د اهللا ب��ن محم��د الطّی��ار، أ  . د. أ: الِفق��ھ المَی��سر المؤل��ف  .٧٩
 -َم��َداُر ال��َوطن للنَّ��شر، الری��اض    : ن إب��راھیم الموَس��ى، الناش��ر  محمَّ��د ب�� . المطل��ق، د

 .المملكة العربیة السعودیة

ت�صدر  : مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة المؤل�ف      .٨٠
 عددا، وكل عدد یتكون م�ن  ١٣عن منظمة المؤتمر االسالمي بجدة، وقد صدرت في  

 ٧ و ٥العدد . مجلدان: ٢العدد . مجلد واحد: ١ي العدد مجموعة من المجلدات، كما یل
 مجلدات ومجموع المجلدات ٣كل منھا :  مجلدات بقیة األعداد٤كل منھا : ١٢ و ٩و 

  .أسامة بن الزھراء: أعدھا للشاملة. أربعون مجلدا: ١٣لألعداد الـ

ص�الح ب�ن ف�وزان ب�ن عب�د      : مجموع فتاوى فضیلة الشیخ صالح بن فوزان المؤل�ف       .٨١
  . الفوزان، الكتاب منشور في المكتبة الشاملة، ترقیم الكتاب موافق للمطبوعاهللا

ه، أش�رف عل�ى     ١٤٢٠مجموع فت�اوى العالم�ة عب�د العزی�ز اب�ن ب�از المت�وفى س�نة                   .٨٢
جمع��ھ وطبع��ھ محم��د ب��ن یع��د ال��شویعر، الكت��اب من��شور ف��ي المكتب��ة ال��شاملة، ت��رقیم    

 .الكتاب موافق للمطبوع

محمد ب�ن  : لة الشیخ محمد بن صالح العثیمین المؤلف مجموع فتاوى ورسائل فضی    .٨٣
فھ��د ب��ن ناص��ر ب��ن : جم��ع وترتی��ب) ھ��ـ١٤٢١: المت��وفى(ص��الح ب��ن محم��د العثیم��ین 

 .ھـ١٤١٣ –األخیرة : دار الوطن، دار الثریا، الطبعة: إبراھیم السلیمان الناشر

 عبد محمد بن إبراھیم بن: مختصر الفقھ اإلسالمي في ضوء القرآن والسنة المؤلف .٨٤
: دار أص���داء المجتم���ع، المملك���ة العربی���ة ال���سعودیة الطبع���ة: اهللا الت���ویجري، الناش���ر

  م٢٠١٠ - ھـ ١٤٣١الحادیة عشرة، 



 - ٣٢٥٧ -

  مفطرات الصیام المعاصرة لدكتور أحمد خلیل منشور على المواقع اإللكترونیة .٨٥

المفط��رات ف��ي مج��ال الت��داوي إع��داد ال��دكتور محم��د عل��ي الب��ار المست��شار بمرك��ز   .٨٦
  ١٠/٢/٧٤٣فھد للبحوث الطبیة، نقًال من مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي العددالملك 

النیاب��ة ف��ي العب��ادات لل��دكتور ص��الح ب��ن عثم��ان ب��ن عب��د العزی��ز الھلی��ل، مؤس��سة      .٨٧
 . ھـ١٤١٧الرسالة، بیروت، الطبعة األولى 

 . الندوات والمقاالت والمواقع اإللكترونیة:ثامنًا

ذا العام، والتي عقدت عبر تقنیة مؤتمرات الفیدیو یوم الندوة الطبیة الفقھیة الثانیة لھ .٨٨
وم�ا یتعل�ق   ) ١٩كوف�د ـ�ـ   (فیروس كورونا المستجد "، تحت عنوان   ٢٠٢٠ ابریل   ١٦

 بھ من معالجات طبیة وأحكام شرعیة

ال��دار " رؤی��ة إس��المیة ل��بعض الم��شاكل الطبی��ة    " الن��دوة الفقھی��ة الطبی��ة التاس��عة     .٨٩
، مجل���ة مجم���ع الفق���ھ  ١٩٩٧ یونی���و ١٧ - ١٤.ھ���ـ١٤١٨ ص���فر -١١ -٨: البی���ضاء

 ١٠اإلسالمي العدد 

مقال بعنوان  مجلس اإلمارات لإلفتاء ُیبین حكم صالة الجمعة والجماعة ف�ي زم�ن              .٩٠
 م٢٠٢٠-٣-٣كورون�����ا عل�����ى موق�����ع ص�����حیفة البی�����ان اإللكترون�����ي بت�����اریخ   

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports   

تحرم على مصابي فیروس كورونا صالة الجماعة " اإلفتاء.. "مقال بعنوان األردن .٩١
  م ٢٠٢٠ یولیو ٥على موقع بوابة األخبار اإللكتروني بتاریخ 

 https://bawabaa.org/news/٤٠٨٠٦٦ 

 مقال بعنوان ما ھي أبرز مسببات فیروس كورونا؟ على موقع .٩٢

 https://elmarada.org/٦٠٣٠٩٧/%D٨٥٪٩٪D٨٪A٧ 

یج��وز لم��ریض كورون��ا اإلفط��ار ف��ي رم��ضان   : مق��ال بعن��وان البح��وث اإلس��المیة  .٩٣
  لكترونيبشروط على موقع الیوم السابع اال

 https://www.youm٧.com/story- 

ال�سعودیة تح�رم عل�ى م�صاب كورون�ا ش�ھود ص�الة              » كبار العلم�اء  «مقال بعنوان    .٩٤
 م عل�ى  ٢٠٢٠ م�ایو  ٢٧ - ھ�ـ  ١٤٤١ ش�وال   ٤ -الجمعة والجماعة، بتاریخ األربعاء     

 موقع جریدة الشرق األوسط

  https://aawsat.com/home/article 

 موسوعة األحادیث النبویة  .٩٥

https://hadeethenc.com/ar/browse/hadith/٣٤٠٧  

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports
https://bawabaa.org/news/408066
https://elmarada.org/603097/%D9%85%D8%A7
https://www.youm7.com/story-
https://aawsat.com/home/article
https://hadeethenc.com/ar/browse/hadith/3407


 - ٣٢٥٨ -

 متحدةموقع البوابة الرسمیة لحكومة دولة اإلمارات العربیة ال .٩٦

 https://u.ae/ar-ae/information-and-services/justice-safety-
and-the-law/handling-the-covid-١٩-outbreak/the-uae-fatwa-on-
fasting-and-prayers-in-ramadan-١٤٤١ 

 الموقع الطبي .٩٧

  https://www.healthline.com/health/function-of-
plasma#takeaway 

 یةموقع دار اإلفتاء المصر .٩٨

   https://www.dar-alifta.org/ar/ViewResearch.aspx?sec=fatwa 

 موقع دار اإلفتاء األردنیة .٩٩
 

https://www.aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=٦٣٧#.XxujyZ٧
XLIU 

 موقع دكتور الیف .١٠٠

https://www.doctorlive.news/٢٤٠٢/%D٨٥٪٩٪D٨٣٪٩٪D٩  

 موقع صحتي اإللكتروني .١٠١

https://sehati.gov.ma/ar/article/qu_est_ce_que_la_vaccination 

  ٤٢١٩٦١٧/https://www.elbalad.news     موقع صدى البلد اإللكتروني .١٠٢

  https://www.elkhabar.com                موقع جریدة الخبر اإللكتروني  .١٠٣

  https://binbaz.org.sa/search                        موقع فتاوى ابن باز  .١٠٤

 موقع مغربي اإللكتروني .١٠٥

 https://www.magrabi.com.sa/ar/blog/ 

  موقع منظمة التعاون اإلسالمي، .١٠٦

https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=٢٣٣٤٣&t_ref=١٣٩٨٥&lan=ar 

  

https://u.ae/ar-ae/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19-outbreak/the-uae-fatwa-on-fasting-and-prayers-in-ramadan-1441
https://u.ae/ar-ae/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19-outbreak/the-uae-fatwa-on-fasting-and-prayers-in-ramadan-1441
https://u.ae/ar-ae/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19-outbreak/the-uae-fatwa-on-fasting-and-prayers-in-ramadan-1441
https://www.healthline.com/health/function-of-plasma
https://www.healthline.com/health/function-of-plasma
https://www.dar-alifta.org/ar/ViewResearch.aspx?sec=fatwa
https://www.aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=637
https://www.aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=637
https://www.doctorlive.news/2402/%D9%85%D9%83%D9
https://sehati.gov.ma/ar/article/qu_est_ce_que_la_vaccination
https://www.elbalad.news/4219617
https://www.elkhabar.com/
https://binbaz.org.sa/search
https://www.magrabi.com.sa/ar/blog/
https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar



