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  : ملخص البحث

 الحرج والسماحة والتیسیر ودفع المشقة وقلة برفعالشریعة اإلسالمیة تمتاز 
إلى درجة الضرورة، فقد شرع اهللا التكالیف، وإذا وجد ما یصعب فعلھ ووصل األمر 

تعالى رخصًا تبیح للمكلفین ما حرم علیھم، وتسقط عنھم ما وجب علیھم فعلھ حتى تزول 
قواعد فقھیة وقد وضع الفقھاء الضرورة، وذلك رحمة من اهللا بعباده وتفضًال وكرمًا، 

لمصالح،  احلبقاعدة دفع المفاسد مقدم على : مھمة حاكمة ألوقات األزمات، من أھمھا
 .وقاعدة المشقة تجلب التیسیر

، ولذلك كان ھنالك ضرورة لحمایة النفس  من أھم مقاصد الشریعةحفظ النفسو
 فیجب على المسلمین أن یحافظوا على أنفسھم بقدر المستطاع من ،وصحة اإلنسان

األمراض، وقد أوجبت الشریعة اإلسالمیة إنقاذ األرواح واألنفس من الھالك، وجعلت 
 النفس حقا لكل فرد، بالوقایة من األمراض واألسقام قبل حدوثھا وبالتداوي بعد إنقاذ

  .حدوثھا

وفي خضم جائحة كورونا وجدنا ثراء الفقھ اإلسالمي بما یحفظ اإلنسان ویحافظ 
، وأنھ إذا علیھ، من خالل النظافة في المأكل والمشرب والملبس من خالل الطب الوقائي

  . مع المصالح، فُیقدم دفع الجوائح على جلب المصالحتعارضت الجوائح وھى مفاسد

دفع الجوائح "مفھوم: المبحث األولوقد ضمنت البحث أربعة مباحث، فبینت في 
أساس دفع الجوائح مقدم على جلب بینت : المبحث الثاني، وفي "مصالحمقدم على جلب ال

على جلب المصالح الحكمة في تقدیم دفع الجوائح بینت : المبحث الثالثمصالح، وفي ال
الحجر  من خالل بیان أحكام دفع جائحة كورونا: المبحث الرابع ، وفي وضوابطھ

تعطیل إقامة الجمعة والجماعة وصالة التراویح والعیدین في المساجد، ، وحكم الصحي
  كم زیارة المریض المصاب بالمرض المعدي بسبب جائحة كورونا، وحوتعلیق الُعمرة

   : المفتاحیةالكلمات 

تعطیل إقامة الجمعة والجماعة ، الحجر الصحيدفع الجوائح، جائحة كورونا، 
رة المریض المصاب ، زیاوصالة التراویح والعیدین في المساجد، وتعلیق الُعمرة

  .بالمرض المعدي
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Abstract: 

The Islamic Sharia is characterized by raising embarrassment 
and forgiveness, facilitation, payment of hardship, and lower 
costs. 

If he finds something difficult to do and the matter has 
reached the point of necessity, God Almighty has legalized 
permits for those who are charged with what is forbidden for 
them, and what they were obligated to do will be waived from 
them until the necessity passes, and that is a mercy from God 
to his servants and a favor and generosity. 

The jurists have laid down important jurisprudential rules 
governing times of crisis, the most important of which are: 
The rule of paying the evils before bringing benefits, and the 
rule of hardship brings ease. 

Preserving the self is one of the most important objectives of 
Sharia, and therefore there was a need to protect oneself and 
human health. 

Muslims must protect themselves as much as possible from 
disease, the Islamic Sharia necessitated saving lives and 
souls from perdition. 

And it made saving the soul a right for everyone, by 
preventing diseases and illnesses before they happen and 
with medication after they happen. 

In the midst of the Corona pandemic, we found the richness 
of Islamic jurisprudence in what preserves the human being, 
through hygiene in food, drink and clothing through preventive 
medicine, and that if pandemics, which are evils, conflict with 
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interests, then pushing for pandemics is given precedence to 
bringing interests. 

The research included four sections. In the first section, it was 
explained: The concept of "pushing out pandemics takes 
precedence over bringing interests." 

In the second section: I showed the basis for pushing 
pandemics in advance of bringing interests. 

In the third section: The wisdom of introducing the pushing of 
pandemics to bringing interest and its controls was 
demonstrated. 

In the fourth section: pushing the Corona pandemic through a 
statement of quarantine provisions, and the ruling on 
disrupting Friday and congregational prayers, Tarawih and 
Eid prayers in mosques, and the suspension of Umrah due to 
the Corona pandemic, and the ruling on visiting a patient with 
an infectious disease. 

Kew word:  Pushing out pandemics, Corona pandemic, 
Quarantine, crippling of Friday prayers and group prayers, 
And crippling Tarawih and Eid prayers in mosques, And the 
suspension of Umrah, Visiting a patient with an infectious 
disease. 
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رفع : من المعلوم أن الشریعة اإلسالمیة وأحكامھا تمتاز بصفات عدیدة من أھمھما

الحرج والسماحة والتیسیر ودفع المشقة وقلة التكالیف، وإذا وجد ما یصعب فعلھ ووصل 
األمر إلى درجة الضرورة، فقد شرع اهللا تعالى رخصًا تبیح للمكلفین ما حرم علیھم، 

ھ حتى تزول الضرورة، وذلك رحمة من اهللا بعباده وتسقط عنھم ما وجب علیھم فعل
وتفضًال وكرمًا، ففي الفقھ اإلسالمي قواعد فقھیة مھمة حاكمة ألوقات األزمات، من 

قاعدة دفع المفاسد مقدم على تحصیل المصالح، وقاعدة المشقة تجلب التیسیر، : أھمھا
حفظًا للنفوس، وقاعدة وإذا ضاق األمر اتسع، وقاعدة األخذ بالرخص أولى من العزیمة 

ال ضرر وال ضرار، وقاعدة التصرف على الرعیة منوط بالمصلحة، وقاعدة لإلمام تقیید 
 .المباح في حدود اختصاصھ مراعاة للمصلحة العامة

كما أن من مقاصد الشریعة حفظ النفس، ولذلك كان ھنالك ضرورة لحمایة النفس 
على أنفسھم بقدر المستطاع من وصحة اإلنسان فیجب على المسلمین أن یحافظوا 

األمراض، وقد أوجبت الشریعة اإلسالمیة إنقاذ األرواح واألنفس من الھالك، وجعلت 
إنقاذ النفس حقا لكل فرد، بالوقایة من األمراض واألسقام قبل حدوثھا وبالتداوي بعد 

: َضْع َداًء ِإالَّ َوَضَع َلُھ ِشَفاًء، َأْو َقاَل َیا ِعَباَد اِهللا َتَداَوْوا، َفِإنَّ اللََّھ َلْم َی":حدوثھا، وقد قال 
  .)١("الَھَرُم: َیا َرُسوَل اِهللا، َوَما ُھَو؟ َقاَل: َدَواًء ِإالَّ َداًء َواِحًدا َقاُلوا

إذ إن الحفاظ على النفس البشریة من مقاصد الشریعة األساسیة والتي تشمل 
 وحفظ النسل، وحفظ المال، قال حفظ الدین، وحفظ العقل،: باإلضافة إلى حفظ النفس

ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني ِإْسَراِئیَل َأنَُّھ َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْیِر َنْفٍس َأْو : (سبحانھ وتعالى
َجِمیًعا َوَلَقْد َفَساٍد ِفي اْلَأْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِمیًعا َوَمْن َأْحَیاَھا َفَكَأنََّما َأْحَیا النَّاَس 

سورة المائدة ) [َجاَءْتُھْم ُرُسُلَنا ِباْلَبیَِّناِت ُثمَّ ِإنَّ َكِثیًرا ِمْنُھْم َبْعَد َذِلَك ِفي اْلَأْرِض َلُمْسِرُفوَن
  ]٣٢: آیة

كما یحق لجھات االختصاص إلزام الناس بعالجات معینة، ویحق لھا القیام 
مما تقتضیھ عقیدة المسلم أن المرض “لك أن بإسعافات وتدخالت طبیة خاصة بالجائحة، ذ

والشفاء بید اهللا عزَّ وجل، وأن التداوي والعالج أخذ باألسباب التي أودعھا اهللا تعالى في 
الكون وأنھ ال یجوز الیأس من روح اهللا أو القنوط من رحمتھ، بل ینبغي بقاء األمل في 

  )٢(”.الشفاء بإذن اهللا

                                                           

محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو :  سنن الترمذي-الجامع الكبیر )١(
سنة -  بیروت–دار الغرب اإلسالمي : الناشر- بشار عواد معروف: المحقق-)ھـ٢٧٩: المتوفى(عیسى 

 .٢٠٣٨ رقم ٣/٤٥١-"ھذا حدیث حسن صحیح:"وقال -  م١٩٩٨: النشر
بشأن العالج الطبي، في دورتھ السابعة التي عقدت في مدینة جدة ) ٥/٧ (٦٧: قرار المجمع رقم)٢(

 .بالمملكة العربیة السعودیة
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ناعة القطیع أو الجمھور، والذي یدعو لترك لذلك یرفض اإلسالم ما یسمى بم
انتشار المرض أوًال والذي سیھلك بھ الذین یستحقون الھالك من كبار سن ومن الذین 

  .تعددت أمراضھم، ألن في ذلك تقاعس عن المعالجة المطلوبة شرعًا

وفي خضم جائحة كورونا وجدنا ثراء الفقھ اإلسالمي بما یحفظ اإلنسان ویحافظ 
خالل النظافة في المأكل والمشرب والملبس من خالل الطب الوقائي وفي ھذا علیھ، من 

َذِلَك : َأَرَأْیُتْم َلْو َأنَّ َنَھًرا ِبَباِب َأَحِدُكْم َیْغَتِسُل ِفیِھ ُكلَّ َیْوٍم َخْمًسا، َما َتُقوُل "یقول النبي 
َفَذِلَك ِمْثُل الصََّلَواِت الَخْمِس، َیْمُحو «: ا، َقاَلَال ُیْبِقي ِمْن َدَرِنِھ َشْیًئ: َقاُلوا" ُیْبِقي ِمْن َدَرِنِھ 
  )١(»اللَُّھ ِبِھ الَخَطاَیا

  : أھمیة البحث فیما یلي تكمناثأ  - أ

الحفاظ على األنفس بدرء الجوائح والمفاسد إذا ما تعارضت تكمن أھمیة البحث في 
  .مع جلب المصالح

  دف اث -ب

حكم الفقھي إلجراءات دفع الجوائح المتخذة لمواجھة بیان الیھدف البحث إلى 
  . ١٩فیروس كورونا المعروف بكوفید 

   اث-ج

دراسة وتحلیل مواضع البحث في كل مبحث ومناقشتھا، : منھجي في البحث ھو
وبیان المقصود منھا، ثم عرض آراء الفقھاء المتعلقة بھا ومناقشتھا باألدلة وبیان الراجح 

من أمھات الكتب الفقھیة على المخالف، كما حرصت على تتبع آراء المذاھب منھا والرد 
  .ما أمكن

  ط اث-د

  :تناولت ھذا البحث في أربعة مباحث

  "مصالحدفع الجوائح مقدم على جلب ال" مفھوم : المبحث األول

  .مصالحأساس دفع الجوائح مقدم على جلب ال: المبحث الثاني

   تقدیم دفع الجوائح على جلب المصالح وضوابطھ الحكمة في: المبحث الثالث

  دفع جائحة كورونا: المبحث الرابع

  

                                                           

محمد زھیر بن ناصر : المحقق-محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي: صحیح البخاري)١(
: الطبعة- )مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(دار طوق النجاة : رالناش- الناصر

 .٥٢٨ رقم ١/١١٢ -ھـ١٤٢٢األولى، 
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  املبحث األول

  "دفع اجلوائح مقدم على جلب املصاحل" مفهوم 

  :تقدیم 

، إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ومن ثم یلزم بیان المعنى اإلفرادي
  :في التالي "دفع الجوائح مقدم على جلب المصالح"  لـواإلجمالي

  "دفع الجوائح مقدم على جلب المصالح" المعنى اإلفرادي لـ: األول

  "دفع الجوائح مقدم على جلب المصالح" المعنى اإلجمالي لـ: الثاني 

  :"دفع الجوائح مقدم على جلب المصالح" المعنى اإلفرادي لـ: األول

  :دفع: معنى : أوًال 

َعھ َیْدَفُعھ َدْفعًا وَدفاعًا وداَفَعھ وَدفََّعھ فاْنَدَفع وَتَدفَّع َدَف. اِإلزالة ِبُقوٍَّة: الدَّْفع لغة 
َدَفَعھ ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُھْم َعْن َصاِحِبِھ، وتداَفع القوُم َأي دَفع بعُضھم : وَتداَفع، وتداَفُعوا الشيَء

ودَفع ُفَلاٌن ِإلى ُفَلاٍن َشْیًئا وَدفع . َقِويٌّ: وُرْكن ِمْدَفٌع. َشِدیُد الدَّْفع: َوَرُجٌل َدّفاع وِمْدَفع. َبْعًضا
وداَفع َعْنُھ . اْدَفِع الشَّرَّ َوَلْو ِإْصبعًا؛ َحَكاُه ِسیَبَوْیِھ: َوِمْن َكَلاِمِھْم. َعْنُھ الشَّرَّ َعَلى اْلَمَثِل

.  السُّوء ِدفاعًادَفع اللَُّھ َعْنَك الَمْكروه َدْفعًا، َوَداَفَع اُهللا َعْنَك: ِبَمْعَنى دَفع، َتُقوُل ِمْنُھ
َأنھ داَفع : َوِفي َحِدیِث َخاِلٍد. واسَتْدَفْعت اَهللا َتَعاَلى اَألسواء َأي َطَلْبُت ِمْنُھ َأن َیْدَفَعھا َعنِّي

رّده : دَفع عنھ األذى ونحَوه: ، ومنھ)١(بالناس یوم ُموتَة َأي دفَعھم َعْن َمْوِقف الَھالك 
  )٢(عنھ وحماه منھ

َو صرف الشَّْيء قبل اْلُوُرود، َكَما َأن الّرْفع صرف الشَّْيء بعد ُھ: والدفع اصطالحًا
َوِإذا عدي } فادفعوا ِإَلْیِھم َأْمَوالھم{: َفَمْعَناه اإلنالة َنْحو) ِإَلى(ب ) دفع(ُوُروده، َوِإذا عدي 

  )٣(}ِإن اهللا یدافع َعن الَّذین آمُنوا{: َفَمْعَناه الحمایة َقاَل اهللا َتَعاَلى) َعن(ب 

                                                           

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور األنصاري الرویفعى : لسان العرب)١(
 ، مختار ٨/٨٧ -  ھـ١٤١٤ -  الثالثة :الطبعة-  بیروت–دار صادر : الناشر-)ھـ٧١١: المتوفى(اإلفریقى 
 -)ھـ٦٦٦: المتوفى(زین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي : الصحاح
الخامسة، :  الطبعة- صیدا– الدار النموذجیة، بیروت - المكتبة العصریة -یوسف الشیخ محمد: المحقق
  .١٠٥ ص-م١٩٩٩/ ھـ ١٤٢٠

بمساعدة فریق ) ھـ١٤٢٤: المتوفى(د أحمد مختار عبد الحمید عمر : عربیة المعاصرةمعجم اللغة ال)٢(
 .١/٧٥٣-م ٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩األولى، : الطبعة-عالم الكتب: الناشر-عمل

أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي، أبو : الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة)٣(
مؤسسة الرسالة :  الناشر- محمد المصري-عدنان درویش : المحقق-)ھـ١٠٩٤: المتوفى(البقاء الحنفي 

 .٤٥٠ ص- بیروت–
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  )٤(والرفع) ٣(والمنع،) ٢(، والرد،)١(الدرء : ومن األلفاظ ذات الصلة بالدفع

  :الجوائح : معنى : ثانیًا

یلزم لبیان معنى الجوائح بیان األلفاظ ذات الصلة بالجوائح مثل المرض والطاعون 
  :والوباء في عنصرین 

  

  :معنى الجوائح  - ١

 اْلُمِصیَبُة اْلَعِظیَمُة الَِّتي َتْجَتاُح اْلَأْمَواَل :اْلَجاِئَحُة من الجواح، وھى:جمع : الجوائح
والَجْوحُة . َأتى َعَلْیِھ: ، واْجتاَح الَعُدوُّ ماَلھ)٥.(َأْي َتْسَتْأِصُلَھا ُكلََّھا َوَسَنٌة َجاِئَحٌة َجْدَبٌة

: َوُكلُّ َما استْأصلھ. َنٍة َأو ِفْتَنٍةالشِّدَُّة َوالنَّاِزَلُة اْلَعِظیَمُة الَِّتي َتجتاح الماَل ِمْن َس: َواْلَجاِئَحُة
  )٦.(وجاَح اُهللا َماَلُھ وَأجاَحھ، ِبَمْعًنى، َأي َأھلكھ ِباْلَجاِئَحِة. َفَقْد جاَحھ واْجتاَحھ

                                                           

 درءا من باب نفع ، دفعتھ ، ودارأتھ دافعتھ ، وتدارءوا -  بالھمزة -الدفع، درأت الشيء : الدرء لغة )١(
لحدود تندرئ ا: أیضا معناه الدفع، والفقھاء یستعملونھ بھذا المعنى كقولھم : والدرء اصطالحا . تدافعوا 

دار النفائس للطباعة : الناشر- حامد صادق قنیبي-محمد رواس قلعجي : معجم لغة الفقھاء. بالشبھات
ناصر بن عبد السید أبى :  ، المغرب٢٠٧ص- م١٩٨٨ -  ھـ ١٤٠٨الثانیة، : الطبعة-والنشر والتوزیع

دار الكتاب -)ھـ٦١٠: متوفىال(المكارم ابن على، أبو الفتح، برھان الدین الخوارزمي الُمَطرِِّزّى 
 .١٦٢ص- ت. ط . د-العربي

والرجوع، أو اإلرسال، رددت الشيء ردا منعتھ فھو مردود ، وقد یوصف .المنع : الرد لغة)٢(
ومنھ رددت . رجعت وأرسلت : ورددت إلیھ جوابھ أي . ورددت علیھ قولھ . فھو رد : بالمصدر فیقال 

أحمد بن محمد بن علي الفیومي : المنیر في غریب الشرح الكبیرالمصباح . علیھ الودیعة أي دفعتھا إلیھ
،  المغني ١/٢٢٤- بیروت–المكتبة العلمیة : الناشر- )ھـ٧٧٠نحو : المتوفى(ثم الحموي، أبو العباس 

أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي : البن قدامة
 .٦/٣٩٢ - ط. د-مكتبة القاھرة: الناشر- )ھـ٦٢٠: المتوفى(ر بابن قدامة المقدسي الحنبلي، الشھی

وفي . التقوي بھم : الحرمان من األمر ، والكف عنھ ، ومنازعة الشيء ، والتمنع بالقوم : المنع لغة )٣(
ھ المنع خالف العطاء ، والصلة بینھ وبین الدفع ھي أن الفقھاء یستعملون الدفع ویریدون من: االصطالح 

ابن عابدین، :  ، رد المحتار على الدر المختار٢/٥٨٠: المصباح المنیر للفیومي. كما في دفع الصائل
-دار الفكر: الناشر-)ھـ١٢٥٢: المتوفى(محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي 

 .١/٦٢٧-م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثانیة، : الطبعة- بیروت
خفض ، ومن معانیھ في اللغة أیضا إذاعة األمر ، والشرف في النسب ، خالف ال: الرفع لغة )٤(

وفي المعاني محمول . واإلسراع في السیر، وقبول العمل، وھو في األجسام حقیقة في الحركة واالنتقال 
یقابل معنى الدفع إذ معناه صرف الشيء بعد وروده ، : على ما یقتضیھ المقام ، ومعناه في االصطالح 

 ، الكلیات معجم في المصطلحات ألبي ١/٢٣٢:المصباح المنیر للرافعي . رفھ قبل ورودهوالدفع ص
 .٤٧٧ص:  البقاء الحنفي 

ناصر بن عبد السید أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، برھان الدین الخوارزمي الُمَطرِِّزّى : المغرب)٥(
 .٩٥ ص- ت. ط.د-دار الكتاب العربي: الناشر-)ھـ٦١٠: المتوفى(
محّمد بن محّمد بن عبد :  ، تاج العروس من جواھر القاموس٢/٤٣١: لسان العرب البن منظور)٦(

مجموعة من : المحقق-)ھـ١٢٠٥: المتوفى(الرّزاق الحسیني، أبو الفیض، الملّقب بمرتضى، الزَّبیدي 
 ٦/٣٥٥- دار الھدایة: الناشر- المحققین
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والجائحة ھي اآلفة التي تصیب الزرع أو الثمر، ولكن قد وقع اإلجماع على أن 
  )١.(اخل تحت عموم الجوائحد: البرد، والبرد، والقحط، والعطش، وكل آفة سماویة

وباء ینتشر على نطاق شدید االتساع یتجاوز الحدود الُدولیَّة، : وقال البعض بأنھا 
  )٢ (. على عدد كبیر من األفراد-كالمعتاد -مؤثًرا 

انتشار الوباء بشكل سریع حول “ وقد عرفت منظمة الصحة العالمیة الجائحة
  .”العالم

  . ، وھى مفسدة عظیمة ألمت بالبشریة جمعاءوالمقصود بھا ھنا جائحة كورونا

مرض الفیروس التاجي (وقد عرف مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي جائحة كورونا 
التھاب في الجھاز التنفسي بسبب فیروس : بأنھ  ) ١٩ المعروف اختصارًا بكوفید ٢٠١٩

  )٣. (تاجي جدید
  

  

  ]:ءالمرض، الطاعون، والوبا:[ األلفاظ ذات الصلة بالجوائح - ٢

نبین تعریف المرض، وأقسامھ كونھ معدیًا أو ال، والصلة بینھ وبین الجوائح في 
  :العناصر التالیة

  :تعریف المرض: العنصر األول

 السُّْقُم َنِقیُض الصِّحَِّة، َیُكوُن لِإلنسان َواْلَبِعیِر،وھو َیُدلُّ َعَلى َما :المرض لغة 
  )٤.(ِمْنُھ اْلِعلَُّة. حَِّة ِفي َأيِّ َشْيٍء َكاَنَیْخُرُج ِبِھ اْلِإْنَساُن َعْن َحدِّ الصِّ

 حالة غیر طبیعیة في بدن اإلنسان تكون بسببھا :والمرض في اصطالح الفقھاء 
  . األفعال الطبیعیة والنفسانیة والحیوانیة غیر سلیمة 

                                                           

بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني محمد : الفتح الرباني من فتاوى اإلمام الشوكاني)١(
مكتبة الجیل : الناشر- بن حسن حالق» محمد صبحي«أبو مصعب : حققھ ورتبھ-)ھـ١٢٥٠: المتوفى(

   .٧/٣٦٠٣- الیمن–الجدید، صنعاء 
)٢( A dictionary of epidemiology( ٥الطبعة  th ed.). Oxford: Oxford 
University Press. ٢٠٠٨. ISBN ٩٧٨٠١٩٩٣٣٨٩٣١. OCLC ٦١٠٩٧٤٩٠٩. 
 . في ٠٣ مارس ٢٠٢٠األصلمؤرشف من  

أصدر مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي توصیات الندوة الطبیة )٣(
، تحت عنوان ٢٠٢٠ ابریل ١٦یة لھذا العام، والتي عقدت عبر تقنیة مؤتمرات الفیدیو یوم الفقھیة الثان

". وما یتعلق بھ من معالجات طبیة وأحكام شرعیة) ١٩كوفید ــ (فیروس كورونا المستجد "
ar=lan&١٣٩٨٥=ref_t&٢٣٣٤٣=id_t?/topic/org.oci-oic.www://https 

أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني : ، معجم مقاییس اللغة٧/٢٣١: لسان العرب البن منظور)٤(
عام - دار الفكر: الناشر-عبد السالم محمد ھارون: المحقق-)ھـ٣٩٥: المتوفى(الرازي، أبو الحسین 

 .٥/٣١١- م١٩٧٩ - ھـ ١٣٩٩: النشر
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  ) .١(فساد المزاج وسوء الصحة بعد اعتدالھا : وقیل 

  )٢. (دن فیخرجھ عن االعتدال الخاصھو ما یعرض للب: وقال الجرجاني 

  

  :)٣(أقسام المرض باعتبار كونھ معدیًا أو ال : العنصر الثاني 

  :ینقسم المرض بھذا االعتبار قسمین 
  

 ، وھ�ي الت�ي ال تنتق�ل م�ن ش�خص إل�ى آخ�ر ،                أم�راٌض غی�ر معدی�ة     : األول  القسم  
ف���سیة ، واآلالم وأمثل���ة ھ���ذا الق���سم كثی���رة ت���شمل األم���راض الوراثی���ة ،  واألم���راض الن   

الموضعیة ،كأمراض الدم ، أو الغذائیة نتیجة ل�نقص بع�ض العناص�ر الغذائی�ة ف�ي الج�سم                  
كالفیتامین���ات والبروتین���ات أو األورام خبیث���ة كان���ت أو حمی���دة ، وك���ذا اآلالم الموض���عیة  

  .كأمراض القلب وقصور الكلى والصداع والصرع
  

                                                           

  .٤٢٢ ص-المرجع السابق: الفقھاءمعجم لغة )١(
: المحقق-)ھـ٨١٦: المتوفى(علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني : كتاب التعریفات)٢(

: الطبعة-لبنان-دار الكتب العلمیة بیروت : الناشر- ضبطھ وصححھ جماعة من العلماء بإشراف الناشر
  .٢١١ ص-م١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣األولى 

 وما بعدھا ، وأبحاث في ٥ص -  فؤاد عبد الوھاب الشعبان ـ مطبعة الخلود /د:األمراض المعدیة )٣(
العدوى و الطب الوقائي من أبحاث المؤتمر العالمي األول لإلعجاز العلمي في القران والسنة إسالم آباد 

/ د: وما بعدھا ، واألمراض المعدیة ٢ص -ھـ ١٤٠٨ صفر سنھ ٢٨ـ ٢٥ـ باكستان في الفترة من 
  . وما بعدھا ٥ص -م ١٩٩٨  ٣: دار الكتب الوطنیة ـ بنغازي   ط-دیكي عثمان الكا
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ق�ل م�ن ش�خص آلخ�ر بإح�دى ط�رق       وھي الت�ي تنت   :أمراٌض معدیة : الثاني  القسم  
  .العدوى، وتشمل أقسامًا عدة باعتبار طریقة العدوى بھ 

فمنھ��ا م��ا ینتق��ل ع��ن طری��ق نق��ل فی��روس الم��رض ع��ن طری��ق الت��نفس والھ��واء          
ك��أمراض الجھ��از التنف��سي، ك��اإلنفلوانزا، وال��سِّل الرئ��وي، والتھ��اب الرئ��وي الالنمط��ي       

  ).١(، وكذلك فیروس كورونا ) سارس(

ا ینتقل عن طریق نقل فیروس المرض بسبب تلوث الطعام أو الشراب إلى ومنھا م 
  .وشلل األطفال داخل الفم عن طریق الفم كالتیفوئید، والكولیرا، 

ومنھا ما ینتقل عن طری�ق نق�ل فی�روس الم�رض ع�ن طری�ق مالم�سة الم�صاب أو                
، "نق��زالع"مجال��ستھ ومخالطت��ھ، ك��األمراض الجلدی��ة كالج��ذام والج��دري وج��دیري الم��اء     

  .وبعض األمـراض المعـدیة التي تنقلھـا الحیـوانـات كانفلونـزا الطیـــــور، وأبیوال

                                                           

بأنھ یمكن انتقال :" ١٩- طرق انتقال الفیروس المسبب لمرض كوفید ذكرت منظمة الصحة العالمیة )١(
إذا زاد قطر جسیماتھا : عدوى األمراض التنفسیة عن طریق قطیرات مختلفة الحجم على النحو التالي

أما إذا كان .  میكرومترات فُیشار إلى ھذه الجسیمات باسم القطیرات التنفسیة١٠ و٥بین على ما یتراوح 
ووفقًا للبّینات الحالیة المتاحة،  ١. میكرومترات أو أقل فُیشار إلیھا باسم نوى القطیرات٥قطرھا یساوي 

یرات  أساسًا من شخص إلى آخر عن طریق القط١٩- تنتقل العدوى بالفیروس المسبب لمرض كوفید
 في الصین، ١٩-  حالة إصابة بمرض كوفید٧٥ ٤٦٥وفي تحلیل لما مجموعھ  ٧-٢.التنفسیة والمخالطة

، وتنتقل العدوى عن طریق القطیرات عندما یخالط شخص شخصًا ٨.لم یبلَّغ عن انتقال العدوى بالھواء
) فة متر واحدفي حدود مسا(مخالطة لصیقة ) مثل السعال أو العطس(آخر تظھر لدیھ أعراض تنفسیة 

) العین(أو ملتحمتھ ) الفم واألنف(مما یجعل ھذا الشخص عرضة لخطر تعرض أغشیتھ المخاطیة 
وقد تنتقل العدوى أیضًا عن طریق أدوات ملوثة توجد في البیئة . لقطیرات تنفسیة ُیحتمل أن تكون معدیة

- وس المسبب لمرض كوفیدوعلیھ، فإن العدوى بالفیر ٨.المباشرة المحیطة بالشخص المصاب بالعدوى
 یمكن أن تنتقل إما عن طریق المخالطة المباشرة ألشخاص مصابین بالعدوى أو المخالطة غیر ١٩

المباشرة بمالمسة أسطح موجودة في البیئة المباشرة المحیطة أو أدوات مستخدمة على الشخص 
  ).مثل سماعة الطبیب أو الترمومتر(المصاب بالعدوى 

ى بالھواء عن انتقالھا بالقطیرات ألن انتقال العدوى بالھواء یشیر إلى وجود ویختلف انتقال العدو
 میكرومترات أو أقل ٥میكروبات داخل نوى القطیرات التي تعتبر عمومًا جسیمات یساوي قطرھا 

ویمكن بقاؤھا في الھواء لفترات زمنیة طویلة وانتقالھا من شخص إلى آخر على مسافات تزید على متر 
  .واحد
، قد یكون انتقال العدوى بالھواء ممكنًا في ظروف وسیاقات معینة ُتطبَّق ١٩- سیاق مرض كوفیدوفي

فیھا إجراءات أو عالجات داعمة موّلدة للرذاذ، أي التنبیب الرغامي وتنظیر القصبات والمص المفتوح 
ب وفصل وإعطاء عالج بالبخاخ والتھویة الیدویة قبل التنبیب ووضع المریض في وضعیة االنكبا

المریض عن جھاز التنفس االصطناعي والتھویة غیر الغزویة بالضغط الموجب وفغر الرغامي 
  .واإلنعاش القلبي الرئوي

 إلى عدوى معویة وتكون ١٩-وتتوافر بعض البّینات على احتمال أن تؤدي العدوى بمرض كوفید
ي إطارھا الفیروس المسبب ومع ذلك، ھناك حتى اآلن دراسة واحدة فقط ُزرع ف. موجودة في البراز

ولم یبلَّغ حتى اآلن عن انتقال العدوى بھذا الفیروس  ٩. بأخذه من عینة براز واحدة١٩- لمرض كوفید
  ".من البراز إلى الفم

/room-news/ar/int.who.www://https 
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  :الصلة بین المرض وبین الجوائح : العنصر الثالث

بعد تعریف الجوائح والمرض یتبین أن بینھما عموم وخصوص، فكل جائحة 
  .مرض ولیس كل مرض جائحة، وعلیھ فالمرض أعم وأشمل

  :الطاعون-ب

   :ختلف العلماء في تعریف الطاعون وتحدید ماھیتھ، ولھم في ذلك مسلكانا

تعریف الطاعون بالمرض العام المھلك، وھذا التعریف عام یشمل : المسلك األول
كل مرض معد واسع االنتشار یؤدي للموت العام، وقد سلك ھذا المسلك جمع من العلماء 

  :وأھل اللغة، وتنوعت عبارتھم في ذلك

، )٢(، وابن منظور)١(بالمرض العام كما فعل ابن األثیر: ن عبر عنھفمنھم م
  )٣(والفیومي

  )٦.(والعیني) ٥(والقرطبي،) ٤(ومنھم من عبر عنھ بالوباء، كما فعل الجوھري،

ِة الطَّاُعوُن اْلَوَجُع اْلَغاِلُب الَِّذي ُیْطِفُئ الرُّوَح َكالذَّْبَح: َوَقاَل َأُبو َبْكٍر ْبُن اْلَعَرِبيِّ 
  )٧(ُسمَِّي ِبَذِلَك ِلُعُموِم ُمَصاِبِھ َوُسْرَعِة َقْتِلِھ

َوُھَو َمَرٌض َیُعمُّ اْلَكِثیَر ِمْن النَّاِس ِفي ِجَھٍة ِمْن اْلِجَھاِت : "وقال أبو الولید الباجي
ُضُھْم َغاِلًبا َمَرًضا ُدوَن َغْیِرَھا ِبِخَلاِف اْلُمْعَتاِد ِمْن َأْحَواِل النَّاِس َوَأْمَراِضِھْم، َوَیُكوُن َمَر

  )٨" (َواِحًدا ِبِخَلاِف َساِئِر اْلَأْوَقاِت َفِإنَّ َأْمَراَض النَّاِس ُمْخَتِلَفٌة

                                                           

مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن : النھایة في غریب الحدیث واألثر)١(
ھـ ١٣٩٩وت،  بیر-المكتبة العلمیة : الناشر-)ھـ٦٠٦: المتوفى(عبد الكریم الشیباني الجزري ابن األثیر 

  .٣/١٢٧- محمود محمد الطناحي- طاھر أحمد الزاوى : تحقیق- م١٩٧٩ -
  .١٣/٢٦٧ -]طعن[مادة : لسان العرب البن منظور)٢(
 .٢/٣٧٣: المصباح المنیر )٣(
: المتوفى(أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة)٤(

 -   ھـ١٤٠٧الرابعة : الطبعة-  بیروت– دار العلم للمالیین -لغفور عطارأحمد عبد ا: تحقیق-)ھـ٣٩٣
  .٦/٢١٥٨- م١٩٨٧

أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري ): تفسیر القرطبي(الجامع ألحكام القرآن )٥(
: لناشرا- أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش: تحقیق-)ھـ٦٧١: المتوفى(الخزرجي شمس الدین القرطبي 

 .٣/٢٣٦- م١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤الثانیة، : الطبعة- القاھرة–دار الكتب المصریة 
أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین : عمدة القاري شرح صحیح البخاري)٦(

  .٥/١٧١-  بیروت– دار إحیاء التراث العربي -)ھـ٨٥٥: المتوفى(الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى 
تھذیب سنن أبي داود وإیضاح عللھ : عبود شرح سنن أبي داود، ومعھ حاشیة ابن القیمعون الم)٧(

محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصدیقي، العظیم : ومشكالتھ
  .٨/٢٥٥-  ھـ١٤١٥الثانیة، : الطبعة-  بیروت–دار الكتب العلمیة : الناشر-)ھـ١٣٢٩: المتوفى(آبادي 

أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي القرطبي : المنتقى شرح الموطإ)٨(
األولى، : الطبعة- بجوار محافظة مصر- مطبعة السعادة : الناشر-)ھـ٤٧٤: المتوفى(الباجي األندلسي 

 .٧/١٩٨- ھـ١٣٣٢
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ھو الموت الذي كثر في بعض األوقات كثرة خارجة عن : وقال ابن حزم
  )٢(، وھذا المسلك ھو الذي ارتضاه صاحب عون المعبود ) ١(المعھود

عون بنوع خاص من األوبئة المعدیة القاتلة، وھو ما تعریف الطا: المسلك الثاني
ینتج عنھ القروح والبثور الجلدیة، وانتفاخ الغدد وتوھجھا، وغالبا ما تكون ھذه األورام 

  .خلف األذن واآلباط واللحوم الرخوة

وابن ) ٤(،وابن القیم،)٣(وممن سلك ھذا المسلك في تعریف الطاعون ابن عبد البر
  ).٦. (والخرشي المالكي) ٥(حجر العسقالني،

أن الطاعون مع كون ) ٨( وابن حجر الھیتمي،،)٧(وقد ذكر ابن حجر العسقالني
حقیقتھ مختصة بالمرض المذكور إال أنھ قد یطلق على غیره من األوبئة بطریق المجاز، 

  .الشتراكھما في عموم المرض بھ أو كثرة الموت 
  

" اء أمتي بالطعن والطاعونفن: "-رضى اهللا عنھا-وقد جاء في حدیث عائشة 
  ). ٩(»غدة كغدة اإلبل: فقلت یا رسول اهللا ھذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: قالت

الثاني من مسلك  للطاعون بغدة كغدة البعیر، یؤید ما ذھب لھ الووصف النبي 
ه اختصاص الطاعون بالطاعون المشھور الذي یكون فیھ تورم الغدد انتفاخھا، ومما یؤید

یختصم الشھداء والمتوفون : "  قالكذلك حدیث العرباض بن ساریة أن رسول اهللا 

                                                           

: المتوفى(رطبي الظاھري أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي الق: المحلى باآلثار)١(
  .٣/٤٠٣- ت. د. ط. د-  بیروت–دار الفكر : الناشر-)ھـ٤٥٦

  .٨/٢٥٥- المرجع السابق:عون المعبود )٢(
: المتوفى(أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي : االستذكار)٣(

: الطبعة-  بیروت–دار الكتب العلمیة : الناشر-سالم محمد عطا، محمد علي معوض: تحقیق-)ھـ٤٦٣
  .٣/٦٨ - م٢٠٠٠ – ١٤٢١األولى، 

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس ): جزء من كتاب زاد المعاد البن القیم(الطب النبوي )٤(
  .٣١ص-  بیروت–دار الھالل : الناشر-)ھـ٧٥١: المتوفى(الدین ابن قیم الجوزیة 

دار -مد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعيأح: فتح الباري شرح صحیح البخاري)٥(
قام بإخراجھ وصححھ -محمد فؤاد عبد الباقي:رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ-ھـ١٣٧٩بیروت،- المعرفة

 ١٠/١٨٠-عبد العزیز بن عبد اهللا بن باز:علیھ تعلیقات العالمة-محب الدین الخطیب:وأشرف على طبعھ
-)ھـ١١٠١: المتوفى(بن عبد اهللا الخرشي المالكي أبو عبد اهللا محمد : شرح مختصر خلیل للخرشي)٦(

 .٤/١٥٤ -ت. د. ط. د- بیروت–دار الفكر للطباعة : الناشر
  .١٠/١٨٠ -المرجع السابق: فتح الباري )٧(
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي السعدي األنصاري، شھاب الدین : الفتاوى الفقھیة الكبرى)٨(

تلمیذ ابن حجر الھیتمي، الشیخ عبد القادر بن : جمعھا- )ھـ٩٧٤: المتوفى(و العباس شیخ اإلسالم، أب
 ١/١٤٠- المكتبة اإلسالمیة-) ھـ٩٨٢التوفى (أحمد بن علي الفاكھي المكي 

: المتوفى(أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن ھالل بن أسد الشیباني : مسند اإلمام أحمد بن حنبل)٩(
د عبد اهللا بن عبد المحسن : إشراف-  عادل مرشد، وآخرون-عیب األرنؤوط ش: المحقق-)ھـ٢٤١

  ٢٥١١٨ رقم ٤٢/٥٣- م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١األولى، : الطبعة-مؤسسة الرسالة: الناشر-التركي
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إخواننا : على فرشھم إلى ربنا عز وجل في الذین یتوفون من الطاعون، فیقول الشھداء
إخواننا ماتوا على فرشھم كما متنا على : قتلوا كما قتلنا، ویقول المتوفون على فرشھم

انظروا إلى جراحھم، فإن أشبھت جراحھم جراح المقتولین، : فرشنا، فیقول ربنا عز وجل
  )١"(فإنھم منھم ومعھم، فإذا جراحھم قد أشبھت جراحھم

  . الثانيلمسلكفوصف إصابتھم بالطاعون بالجروح یؤكد كذلك ما ذھب لھ ا
  

وإذا نظرنا لتعریف أھل الطب واالختصاص للطاعون، نجد أن األطباء القدامى 
 الثاني، وھو األورام والقروح التي تظھر مسلكا عرفھ بھ أصحاب الیعرفون الطاعون بم

، وھذا )٢(على وجھ مخصوص، كما نقل ذلك ابن القیم في الطب النبوي عن أھل الطب
إذا وقع الخراج في اللحوم : "حیث قال، )٣(ما ذكره ابن سینا في كتابھ قانون الطب

وذكر  ."جنس فاسد  سمي طاعونا الرخوة والمغابن وخلف األذنین واألرنبة وكان من 
ابن سینا أن الطاعون كان یطلق على كل ورم یكون في األعضاء الغددیة اللحم والخالیة، 

یعرض في أكثر األمر في األعضاء الضعیفة مثل ... ثم أصبح یطلق على كل ورم قتال
  )٤(اآلباط واألربیة وخلف األذن

مرض من األمراض :" نھالطاعون بأ)٥(وقد عرفت منظمة الصحة العالمیة 
وقد ُیصاب الناس . المعدیة الموجودة لدى بعض صغار الثدییات والبراغیث المعتمدة لھا

بالطاعون إذا ما تعرضوا للدغ البراغیث الحاملة للعدوى، ویظھر علیھم الشكل الدبلي 
وقد یتطور الطاعون الدبلي في بعض األحیان لیتحول الى طاعون رئوي، . للطاعون
وانتقال الطاعون من شخص إلى آخر أمٌر ممكٌن . دما تصل البكتیریا إلى الرئتینوذلك عن

من خالل استنشاق رذاذ الجھاز التنفسي المصاب بالعدوى من شخص مصاب بالطاعون 
والمضادات الحیویة الشائعة فعالة في عالج الطاعون، في حالة تقدیمھا في وقت . الرئوي

  ."ة ما یكون سریعًامبكر للغایة، ألن مسار المرض عاد

  :الوباء -ج

َوِقیَل ُھَو كلُّ َمَرٍض عامٍّ، . الطَّاُعوُن ِباْلَقْصِر َواْلَمدِّ َواْلَھْمِز: الَوَبُأ: َوَبَأ: الوباء لغة 
 وجمُع الممدود َأْوِبیٌة َوَجْمُع اْلَمْقُصوِر َأْوباٌء، َوَقْد َوِبَئِت.ِإن َھَذا الَوَباَء ِرْجٌز:َوِفي اْلَحِدیِث

وَوُبَؤْت ِوَباًء َوِوباَءًة وِإباَءًة َعَلى اْلَبَدِل، وَأْوَبَأْت ِإیَباًء وُوِبَئْت ِتیَبُأ َوَباًء، . اَألرُض َتْوَبُأ َوَبًأ

                                                           

: المتوفى(أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي : السنن الكبرى للنسائي)١(
عبد اهللا : قدم لھ- شعیب األرناؤوط: أشرف علیھ-حسن عبد المنعم شلبي: ھحققھ وخرج أحادیث-)ھـ٣٠٣

- م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١األولى، : الطبعة-  بیروت–مؤسسة الرسالة : الناشر-بن عبد المحسن التركي
 .١٧١٥٩ رقم٢٨/٣٩١ -المرجع السابق:  ، مسند اإلمام أحمد بن حنبل٤٣٥٧ رقم ٤/٢٩٨
  .٣٠ص-  المرجع السابقالطب النبوي البن قیم الجوزیة)٢(
دار : الناشر  - محمد أمین الضناوي:  المحقق-الحسین بن علي بن سینا أبو علي: القانون في الطب)٣(

  .١/١٠٨ -م ١٩٩٩ – ١٤٢٠- الكتب العلمیة
 .٣/١٦٤ -المرجع السابق: القانون في الطب)٤(
)٥(https://www.who.int/features/qa/plague/ar/  
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واالسم الِبئُة ِإَذا . َكِثیَرُة الَوباء: وَأرٌض َوِبیئٌة َعَلى َفعیلٍة وَوِبئٌة َعَلى َفِعلٍة وَمْوُبوَءٌة وُموِبئٌة
  )١.(واْسَتْوَبْأُت البلَد والماَء. ُضھاَكُثر مَر

 ُكلُّ مرٍض شدید العدوى، سریع االنتشار من مكان إلى مكان، یصیب :والوباء
الطَّاعون / َوباُء الكولیرا"اإلنسان والحیوان والنَّبات، وعادًة ما یكون قاتًال كالّطاعون 

)"٢(  

 بشكل سریع في انتشار مرض“ وقد عرفت منظمة الصحة العالمیة الوباء بأنھ
انتشار الوباء بشكل سریع “ فھو) الجائحة(، أما الوباء العالمي أو ما یسمى ”مكان محدد
 )٣ (.”حول العالم

وبعد بیان تعریف المرض والطاعون والوباء نخلص إلى أن أي إصابة في جسم 
اإلنسان تسبب خلًال أو اضطرابًا في شيء من وظائفھ، یسمى مرض، ثم إن ھذا المرض 

، وقد یكون معدیا )المرض غیر المعدي( یقتصر تأثیره على الشخص المصاب وھو قد
  . )المرض المعدي(بحیث ینتقل لغیره وھو 

وھذا المرض المعدي إما ان یكون انتقالھ محدودًا، فینتقل من الفرد المصاب إلى 
أشخاص محدودین في نطاق محدود على الوجھ المعتاد، وإما أن یكون انتشاره سریعا 
ویتفشى في المجتمع على خالف العادة ، فھذا األخیر ھو الذي یعبر عنھ أھل اللغة 

، ثم إن انضاف لھذا الوباء أن یكون مع سعة انتشاره قاتًال ممیتًا، )٤(والطب بـالوباء 
فھذا ما یرى كثیر من أھل اللغة والفقھ أنھ یسمى طاعونًا، بینما یرى فریق آخر من 

الطاعون نوع خاص من أنواع األوبئة الفتاكة، وھو ما ینتج عنھ العلماء وأھل اللغة أن 
قروح وأورام ردیئة تخرج على وجھ مخصوص، فلیس كل وباء فتاك یعتبر طاعونا في 

  .اصطالحھم 

وھذا ما أرجحھ لورود النص الشرعي الواضح في تفسیر الطاعون بھ، كما سبق 
فھو الذي یموت في " المطعون شھید "وأما قولھ: "-رحمھ اهللا- بیانھ، قال ابن عبد البر 

إن فناء أمتي : "الطاعون، وقد جاء تفسیر الطاعون في حدیث عائشة قالت قال رسول اهللا
غدة كغدة البعیر : "أما الطعن فقد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: قالت" بالطعن والطاعون

  )٥".(تخرج في المراق واآلباط من مات منھ مات شھیدا

لیس ھو الطاعون الوارد في السنة، " كورونا"دم یعلم أن جائحة وبناء على ما تق
  .والموعود أھلھ بأجر الشھادة

                                                           

  .١/١٨٩: لسان العرب البن منظور)١(
بمساعدة فریق ) ھـ١٤٢٤: المتوفى(د أحمد مختار عبد الحمید عمر : معجم اللغة العربیة المعاصرة)٢(

 .٤٩٨ص-: ، معجم لغة الفقھاء٣/٢٣٩٢-  م٢٠٠٨ -  ھـ ١٤٢٩األولى، : الطبعة- عالم الكتب-عمل
 .الفالح في الفرق بین الجائحة والوباء جامعة )٣(

https://law.afu.ac.ae/ar/posts/%D٨٥٪٩٪D٨٪A٧- 
 .٤٩٨ص: ،  معجم لغة الفقھاء٣/٢٣٩٢: معجم اللغة العربیة المعاصرة)٤(
 . ٣/٦٩ -المرجع السابق: االستذكارالبن عبد البر)٥(
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مقدم من القدم، وھو السابقة في األمر، والقاف والدال والمیم  :ُمّقدم : معنى : ثالثًا 
  .، والمقصود ھنا أولى وأسبق وأھم وأفضل)١(أصل صحیح یدل على السبق

مصدر من جلب یجلب، بمعنى اإلتیان بالشيء وَسْوُقھ ِمْن : الَجْلُب :جلب : رابعًا
  )٢(َجَلَبھ َیْجِلُبھ وَیْجُلبھ َجْلبًا وَجَلبًا ، أي أتى بھ وساقھ : َمْوِضٍع ِإَلى آَخر، یقال

حصول، وتحصیل، وطلب، وقد عبر بذلك الفقھاء في استعمالھم : والمقصود ھنا
َدْرِء اْلَمَفاِسِد َأْوَلى ِمْن ِرَعاَیِة " ن ذلك قاعدةمعنى ذلك في العدید من القواعد الفقھیة، وم

  )٤"(َتْحِصیَل النَّْفِع َمْرُجوٌح ِبالنِّْسَبِة ِإَلى َدْفِع الضََّرِر" ، وقاعدة)٣"(ُحُصوِل اْلَمَصاِلِح
  

ما فیھ : ، وھى)٥(المصالح جمع مصلحة، وھى خالف المفسدة  :مصالحال: خامسًا
  ).٧(المنافعوھي ، )٦(صالح شيء أو حال

  :)٨(واما المصلحة اصطالحا، فتطلق عند أھل العلم على معنیین

  .تطلق على المنفعة ذاتھا، والخیر والحسنة والمعروف: المعنى األول

ما یترتب : تطلق المصلحة على األسباب الموصلة إلى المنفعة، أي: المعنى الثاني
  .على فعلھ وتعاطیھ صالح

 اْلُمَحاَفَظَة َعَلى َمْقُصوِد الشَّْرِع َوَمْقُصوُد :" بأنھاِةاْلَمْصَلَحوقد عًرف الغزالي 
َوُھَو َأْن َیْحَفَظ َعَلْیِھْم ِدیَنُھْم َوَنْفَسُھْم َوَعْقَلُھْم َوَنْسَلُھْم َوَماَلُھْم، َفُكلُّ : الشَّْرِع ِمْن اْلَخْلِق َخْمَسٌة

  )٩ (.ُھَو َمْصَلَحٌةَما َیَتَضمَُّن ِحْفَظ َھِذِه اْلُأُصوِل اْلَخْمَسِة َف

                                                           

  .٥/٦٥:  ، معجم مقاییس اللغة١٢/٤٦٥: لسان العرب البن منظور)١(
  .١/٢٦٨ -)جلب(مادة : لسان العرب البن منظور)٢(
أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي : أنوار البروق في أنواء الفروق)٣(

  .٤/٢١٢- ت. د.ط. د-عالم الكتب: الناشر-)ھـ٦٨٤: المتوفى(الشھیر بالقرافي 
أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي : التفسیر الكبیر= مفاتیح الغیب )٤(

-  بیروت–دار إحیاء التراث العربي -)ھـ٦٠٦: المتوفى(الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري 
  .٢/٢٩٨- ھـ١٤٢٠ -الثالثة : الطبعة

 ١/١٧٨ -مادة صلح: مختار الصحاح)٥(
 .٢/١٣١٤: معجم اللغة العربیة المعاصرة)٦(
 .٤٣٢ص: معجم لغة الفقھاء)٧(
محمد عبد السالم : تحقیق-)ھـ٥٠٥: المتوفى(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي : المستصفى)٨(

 .١/١٧٤ - م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣ -األولى: الطبعة- دار الكتب العلمیة: الناشر-عبد الشافي
 .١/١٧٤ -سابقالمرجع ال: المستصفى)٩(
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، )١("عبارة في األصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة:" وذكر قبل ذلك أنھا
 ِلَأنَّ ِقَواَم اْلِإْنَساِن ِفي :"، وعلل ذلك بقولھ)٣(، والطوفي)٢(وتابعھ على ذلك ابن قدامة

  ".اِع الشَّرِِّدیِنِھ َوُدْنَیاُه، َوِفي َمَعاِشِھ َوَمَعاِدِه ِبُحُصوِل اْلَخْیِر َواْنِدَف

ومن خالل النظر في األلفاظ التي استعملھا أھل العلم للتعبیر عن ھذه القاعدة یلحظ 
أن جلب المصالح یراد بھ تحصیل المنافع والحسنات والخیرات والمسار لإلنسان، الدینیة 

  .منھا والدنیویة
  

  :"دفع الجوائح مقدم على جلب المصالح" المعنى اإلجمالي لـ: الثاني 

، ُیمكن بیان "دفع الجوائح مقدم على جلب المصالح" عد بیان المعنى اإلفرادي لـب
 في أمر من - مع مصلحة -وھى مفسدة -أنھ إذا تعارض جائحة : المعنى اإلجمالي، وھو

 مقدم على جلب المصالح -المفاسد -ر الدین أو الدنیا، فإن دفع ودرء الجوائح وأم
  . والمنافع

  

                                                           

 .١/١٧٤ -المرجع السابق: المستصفى)١(
أبو محمد موفق : روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل)٢(

الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة 
الطبعة الثانیة : الطبعة-مؤسسة الرّیان للطباعة والنشر والتوزیع: لناشرا-)ھـ٦٢٠: المتوفى(المقدسي 

 .١/٤٧٨-م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣
سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي الصرصري، أبو الربیع، نجم : شرح مختصر الروضة)٣(

: الطبعة - مؤسسة الرسالة: الناشر -عبد اهللا بن عبد المحسن التركي: المحقق -)ھـ٧١٦: المتوفى (الدین 
 .٣/٢٠٤ - م١٩٨٧/  ھـ ١٤٠٧األولى ، 
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  املبحث الثاني

   دفع اجلوائح مقدم على جلب املصاحلأساس

، فیجب تقدیم دفع  الناسال شك أن الجوائح مفسدة، فإذا ما تعارضت مع مصالح
" درء المفسدة مقّدم على جلب المصلحة"الجوائح على جلب المصالح، وفقًا لقاعدة 

ُتقدم ، فعند الموازنة بین المصلحة والمفسدة، "الضرر یزال" المتفرعة عن القاعدة الكلیة 
دفع المفسدة على جلب المصلحة، وأساس ذلك القرآن الكریم، والسنة النبویة، وإجماع 

  :، كما دلت على ذلك القواعد الفقھیةالفقھاء، والمعقول

  :القرآن الكریم: أوًال 

 ِلْلَواِلَدْیِن ُكِتَب َعَلْیُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِإْن َتَرَك َخْیًرا اْلَوِصیَُّة(: قال تعالى-١
َفَمْن َبدََّلُھ َبْعَدَما َسِمَعُھ َفِإنََّما ِإْثُمُھ َعَلى الَِّذیَن ، َواْلَأْقَرِبیَن ِباْلَمْعُروِف َحقا َعَلى اْلُمتَِّقیَن

ُھْم َفَلا ِإْثَم َعَلْیِھ ِإنَّ َفَمْن َخاَف ِمْن ُموٍص َجَنًفا َأْو ِإْثًما َفَأْصَلَح َبْیَن، ُیَبدُِّلوَنُھ ِإنَّ اللََّھ َسِمیٌع َعِلیٌم
  ]١٨٢: ١٨٠:سورة البقرة آیات) [اللََّھ َغُفوٌر َرِحیٌم

في ھذه اآلیات داللة صریحة على مراعاة الشارع لتقدیم دفع : وجھ الداللة 
المفسدة على جلب المصلحة، إذ یعّد تغییر ما ورد في الوصّیة، وتبدیل محتواھا ِخـْطئًا 

والشّك أّن من مقصد ھذه اآلیة أن . لك فقد احتمل بھتانا وإثما مبیناعظیما، ومن اجترح ذ
تتّم المحافظة على الوصّیة كما صدرت من الموصي، السیما إذا التزم الموصي في 

ھنا العدل ) بالمعروف(والمراد . "وصیتھ بما أمر بھ الشارع وھي أن تكون بالمعروف
ألقارب بأن ینظر الموصي في ترجیح من الذي ال مضارة فیھ وال یحدث منھ تحاسد بین ا

ھو األولى بأن یوصي إلیھ لقّوة قرابة أو شّدة حاجة، فإنھ إن توخى ذلك استحسن فعلھ 
الناس ولم یلوموه، ومن المعروف في الوصّیة أال تكون لإلضرار بوارث أو زوج أو 

  ) ١" (قریب

لما في ذلك من الظلم ثم جاءت اآلیة التي تلیھا محذرة من تبدیل الوصّیة وتغییرھا 
  . للموصى لھ، والحیلولة دون وصول الحقوق إلى أصحابھا وكفى بذلك إثما

وھذا اإلثم یتحّمل إثمھ من بّدلھ، وأما الموصي فال إثم علیھ إذ ال تزر وازرة وزر 
  . أخرى

وأما اآلیة الثالثة فتعرضت لحكم آخر یعّد خالف األصل، ونقیض المعروف وھو 
فاألصل أّن الشارع قصد إلى المحافظة . صّیة إذا تضمنت ضررا وفساداإباحة تغییر الو

على الوصّیة كما تركھا الموصي، وتلك مصلحة ینبغي المحافظة علیھا، ومن أجل ذلك 
جعل اإلثم على من یبدلھا، ثم شرع حكمًا آخر یعّد دفعا للمفسدة، وذلك في حال أن تكون 

                                                           

محمد : » تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید«التحریر والتنویر )١(
الدار التونسیة : الناشر -)ھـ١٣٩٣: المتوفى (الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور التونسي 

  .٢/١٤٨-ـ ھ١٩٨٤: سنة النشر- تونس–للنشر 
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فالجنف الحیف .  اآلیة بلفظتي جنفا أو إثماالوصّیة متضمنة لمفسدة المعّبر عنھا في
  ).١(والمیل والجور، واإلثم المعصّیة

فإذا كانت الوصیة متضمنة لمفسدة، فیقع تعارض بین تركھا على حالھا وھي 
المصلحة التي قصدھا الشارع من حفظ الوصّیة، وتأثیم من یبّدلھا وبین درء ما فیھا من 

لى جلب المصلحة، إذا كان في تركھا على حالھا مفسدة، فقّدم الشارع درء المفسدة ع
  .   مفسدة عظیمة

َیْسَأُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْیِسِر ُقْل ِفیِھَما ِإْثٌم َكِبیٌر َوَمَناِفُع ِللنَّاِس : (قولھ تعالى -٢
َو َكَذِلَك ُیَبیُِّن اللَُّھ َلُكُم اْلآَیاِت َلَعلَُّكْم َوِإْثُمُھَما َأْكَبُر ِمْن َنْفِعِھَما َوَیْسَأُلوَنَك َماَذا ُیْنِفُقوَن ُقِل اْلَعْف

  ]٢١٩: سورة البقرة آیة)  [َتَتَفكَُّروَن

بّینت اآلیة أّن كال من الخمر والمیسر یشتمل على مصالح ومفاسد، : وجھ الداللة
 وعند وقوع مثل ھذا التعارض یتّم الموازنة بین المصالح والمفاسد المعّبر عنھما في اآلیة

فّلما رجحت مفاسد الخمر والمیسر على المصالح فیھما، قّدم الشارع درء . بالمنافع واإلثم
فجاءت آیة المائدة مبّینة . المفسدة على جلب المصلحة فكان حكمھما المنع والتحریم

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا : (المفاسد التي في الخمر والمیسر، والحكمة من تحریمھما فقال تعالى
، ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْیِسُر َواْلَأْنَصاُب َواْلَأْزَلاُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْیَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن

ْم َعْن ِذْكِر ِإنََّما ُیِریُد الشَّْیَطاُن َأْن ُیوِقَع َبْیَنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْیِسِر َوَیُصدَُّك
  ]٩١، ٩٠:سورة المائدة آیة)  [اللَِّھ َوَعِن الصََّلاِة َفَھْل َأْنُتْم ُمْنَتُھوَن

 إذن فالخمر فیھا مصالح ومفاسد، ولكن عند الموازنة بینھما رجحت المفاسد على 
. المصالح، فكان حكم الخمر التحریم بناء على أّن درء المفسدة مقّدم على جلب المصلحة

 بھذا إلى أنھا حرمتھا لما فیھا من إیقاع أسباب الفساد وزوال العقل، ثّم كان فأشیر"
معقوًال أّن ھذا إنما یتحقق في الكثیر دون القطرة والقطرتین فصاعدًا إلى أن یبلغ حّد 
الكثرة، ولكن كان التمییز بین القلیل والكثیر مما قد تعّذر في كثیر من األحوال الختالف 

لقّوة والضعف، حتى یظھر تأثیر الّسكر في بعضھم بما ال یظھر في طبائع الناس في ا
غیره، لم یؤمن أن یتطرق بالقلیل إلى الكثیر، فحسم الباب وحمل الناس فیھ على سنن 

  )٢".(واحد وسّنة واحدة

ِئنٌّ ِباْلِإیَماِن َمْن َكَفَر ِباللَِّھ ِمْن َبْعِد ِإیَماِنِھ ِإلَّا َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُھ ُمْطَم: (قال تعالى -٣
: سورة النحل آیة) [َوَلِكْن َمْن َشَرَح ِباْلُكْفِر َصْدًرا َفَعَلْیِھْم َغَضٌب ِمَن اللَِّھ َوَلُھْم َعَذاٌب َعِظیٌم

١٠٦[  

فبقاء . فیھ داللة على مراعاة الشارع ألولوّیة دفع المفسدة على جلب المصلحة
ي المحافظة علیھا، فھذه المصلحة قد المسلم على دینھ، وعدم االرتداد مصلحة ینبغ

. یعارضھا مفسدة وھو ھالك النفس وفواتھا بالقتل في حال اإلكراه بالقتل على الرّدة

                                                           

  .٢/١٤٨ - المرجع السابق: التحریر والتنویر البن عاشور)١(
- تحقیق محّمد علي سمك -محمد بن علي بن إسماعیل القّفال: محاسن الشریعة في فروع الّشافعّیة)٢(

 .٤٢ ص -م٢٠٠٧/ھـ١٤٢٨ -دار الكتب العلمّیة: بیروت
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فرّخص الشارع لمن أكره على الكفر أن یقول كلمة الكفر لیدفع عن نفسھ مفسدة القتل 
. تغي غیرهباإلكراه، وقّدم ذلك على جلب المصلحة وھي أن یحفظ المسلم دینھ، وال یب

فتح باب الرخصة للمحافظین :"ولقد أشار ابن عاشور إلى الحكمة من ھذه الرخصة بقولھ
وقد رّخص اهللا ذلك رفقًا بعباده واعتبارًا لألشیاء بغایاتھا ...على صالحھم بقدر اإلمكان

  )١(."ومقاصدھا

والحاصل أّن الرخص الشرعّیة شرعت لدفع مفسدة المشّقة عن المكّلف، فالشارع 
یقصد إلى أّن یؤدي المسلم العزائم كما جاء بھا الشارع، وتلك مصلحة ینبغي جلبھا 

فإذا كان في آداء العزائم حرج یصیب المكّلف، فشرع الشارع أحكاما . والمحافظة علیھا
فرّخص الشارع للمریض . أخرى فیھا دفع لھذا الحرج الذي یتسبب في مفسدة للمكّلف

الضطرار رخصة ألكل المیتة، واإلكراه رخصة لقول والمسافر الفطر في رمضان، وا
كلمة الكفر بشرط أن یكون القلب مطمئّن باإلیمان، ثّم قاس الفقھاء على ھذه الرخص 

  .  الشرعّیة غیرھا كاإلكراه على شرب الخمر أو االضطرار لشربھ إلساغة اللقمة

 َیْمِلُك َلُكْم َضرا َوَلا َنْفًعا َواللَُّھ ُھَو ُقْل َأَتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّھ َما َلا: (قال تعالى  -٤
  ]٧٦: سورة المائدة آیة) [السَِّمیُع اْلَعِلیُم

 الضر على النفع، ألن دفع المفاسد أھم قدمأن اهللا سبحانھ وتعالى : وجھ االستدالل
  )٢(من جلب المصالح

  :السنة النبویة : ثانیًا 

عن عبادة بن الصامت "القاعدة ما ورد ومن األحادیث التي تقّوي شرعّیة ھذه -١
 َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ ،َباِیُعوِني َعَلى َأْن َال ُتْشِرُكوا «:  َقاَل، َوَحْوَلُھ ِعَصاَبٌة ِمْن َأْصَحاِبِھ

ٍن َتْفَتُروَنُھ َبْیَن ِباللَِّھ َشْیًئا، َوَال َتْسِرُقوا، َوَال َتْزُنوا، َوَال َتْقُتُلوا َأْوَالَدُكْم، َوَال َتْأُتوا ِبُبْھَتا
َأْیِدیُكْم َوَأْرُجِلُكْم، َوَال َتْعُصوا ِفي َمْعُروٍف، َفَمْن َوَفى ِمْنُكْم َفَأْجُرُه َعَلى اللَِّھ، َوَمْن َأَصاَب 

َتَرُه اللَُّھ َفُھَو ِمْن َذِلَك َشْیًئا َفُعوِقَب ِفي الدُّْنَیا َفُھَو َكفَّاَرٌة َلُھ، َوَمْن َأَصاَب ِمْن َذِلَك َشْیًئا ُثمَّ َس
  ). ٣"(َفَباَیْعَناُه َعَلى َذِلَك» ِإَلى اللَِّھ، ِإْن َشاَء َعَفا َعْنُھ َوِإْن َشاَء َعاَقَبُھ

والحكمة في التنصیص على كثیر من المنھیات دون المأمورات :"یقول ابن حجر
مصالح، أّن الكّف أیسر من إنشاء الفعل، ألن اجتناب المفاسد مقدم على اجتالب ال

  .)٤".(والتخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل

 تعلیق الحافظ ابن حجر إشارة إلى أّن الحدیث قد ذكر جملة من ویظھر من
المنھیات واھتّم ببیانھا تماشیا مع مراعاة الشارع لتقدیم دفع المفسدة على جلب المصلحة 

 .جتنابھاباعتبار أّن ما نھى الشارع عنھ یعّد مفسدة ینبغي تركھا وا

                                                           

 . ١٤/٢٩٣ - المرجع السابق: التحریر والتنویر البن عاشور)١(
- )ھـ١٢٥٠: المتوفى(محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني : فتح القدیرللشوكاني)٢(

  .٢/٧٥-  ھـ١٤١٤ - األولى :  الطبعة- دمشق، بیروت- دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب : الناشر
  .١٨ رقم ١/١٢ -المرجع السابق: صحیح البخاري)٣(
  .١/٦٥ -سابقالمرجع ال: فتح الباري البن حجر )٤(



 - ٤٢٩٤ -

ِإیَّاُكْم «:" وكذلك حدیث النھي عن الجلوس في الطرقات، حیث قال النَِّبيِّ  -٢
َفِإَذا «: َما َلَنا ُبدٌّ، ِإنََّما ِھَي َمَجاِلُسَنا َنَتَحدَُّث ِفیَھا، َقاَل: ، َفَقاُلوا»َوالُجُلوَس َعَلى الطُُّرَقاِت

َغضُّ الَبَصِر، «: َوَما َحقُّ الطَِّریِق؟ َقاَل: ، َقاُلوا»ِریَق َحقََّھاَأَبْیُتْم ِإلَّا الَمَجاِلَس، َفَأْعُطوا الطَّ
  )١".(»َوَكفُّ اَألَذى، َوَردُّ السََّالِم، َوَأْمٌر ِباْلَمْعُروِف، َوَنْھٌي َعِن الُمْنَكِر

ویؤخذ منھ أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، لندبھ أوال :"فیقول ابن حجر
ع ما فیھ من األجر لمن عمل بحق الطریق، وذلك أن االحتیاط لطلب إلى ترك الجلوس م

  .)٢".(السالمة آكد من الطمع في الزیادة

فالجلوس في الطرقات فیھ منافع ومضار، فإذا أربت المضاّر على المنافع فیقّدم 
فااللتزام بھذه . التحریم لدفع المفسدة، وال یباح إال بالشروط التي وردت في الحدیث

 المعّبرة عن إعطاء الطریق حّقھ تندفع المفاسد التي تترتب على الجلوس في الشروط
  . الطرقات

َیا َعاِئَشُة، َلْوَال َأنَّ « َقاَل َلَھا َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّھ َعْنَھا َأنَّ النَِّبيَّ "وكذلك حدیث  -٤
ِدَم، َفَأْدَخْلُت ِفیِھ َما ُأْخِرَج ِمْنُھ، َوَأْلَزْقُتُھ َقْوَمِك َحِدیُث َعْھٍد ِبَجاِھِلیٍَّة َلَأَمْرُت ِباْلَبْیِت، َفُھ

  )٣.(»ِباَألْرِض، َوَجَعْلُت َلُھ َباَبْیِن، َباًبا َشْرِقیا، َوَباًبا َغْرِبیا، َفَبَلْغُت ِبِھ َأَساَس ِإْبَراِھیَم

اجتناب ولي األمر ما یتسرع الناس إلى إنكاره وما "ففي ھذا الحدیث إشارة إلى 
. خشى منھ تولد الضرر علیھم في دین أو دنیا، وتألف قلوبھم بما ال یترك فیھ أمر واجبی

وفیھ تقدیم األھم فاألھم من دفع المفسدة وجلب المصلحة، وأنھما إذا تعارضا بدئ بدفع 
فإعادة بناء )  ٤".(المفسدة، وأن المفسدة إذا أمن وقوعھا عاد استحباب عمل المصلحة

راھیم مصلحة قد عارضتھا مفسدة أكبر منھا وھي خوف افتتان الكعبة على أساس إب
فترك .  إلى ھدم البیت الحرام وغیر ذلك من المفاسدالناس أو أن یتذرع بفعل الرسول 

ولذلك .  مصلحة إعادة بناء البیت على أساس إبراھیم، وقّدم دفع المفسدة علیھاالرسول 
وث مفسدة أعظم من مصلحة ذلك الترك للمطلوب خوفا من حد"قّرر العلماء أّن 

ال یتحدث الناس أنھ كان :" وقولھ ،، كما ھو في تركھ قتل أھل النفاق)٥"(المطلوب
 قتل المنافقین وھو في ذاتھ مصلحة، ولكنھ لم یفعل ، فترك الرسول )٦.("یقتل أصحابھ

                                                           

  .٢٤٦٥ رقم ٣/١٣٢ -المرجع السابق: صحیح البخاري)١(
  .٥/١١٣ -المرجع السابق: فتح الباري البن حجر)٢(
  .١٥٨٦ رقم ٢/١٤٧ -المرجع السابق: صحیح البخاري )٣(
  .٣/٤٤٨-المرجع الساق : فتح الباري البن حجر )٤(
أبو : المحقق- )ھـ٧٩٠: المتوفى(اطي الشھیر بالشاطبي إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرن: الموافقات)٥(

  .٤/٤٢٨ - م١٩٩٧/ ھـ١٤١٧الطبعة األولى :  الطبعة- دار ابن عفان:  الناشر-عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان 
 باب ما ینھى من دعوى الجاھلیة، ونص الحدیث كامال عن جابر بن عبداهللا -  ٤/١٨٣: صحیح البخاري)٦(

، َوَقْد َثاَب َمَعُھ َناٌس ِمَن الُمَھاِجِریَن َحتَّى َكُثُروا، َوَكاَن ِمَن الُمَھاِجِریَن َرُجٌل َلعَّاٌب، َفَكَسَع  النَِّبيِّ َغَزْوَنا َمَع: قال
َیا : َل الُمَھاِجِريَُّیا َلْلَأْنَصاِر، َوَقا: َأْنَصاِریا، َفَغِضَب اَألْنَصاِريُّ َغَضًبا َشِدیًدا َحتَّى َتَداَعْوا، َوَقاَل اَألْنَصاِريُّ

َفُأْخِبَر ِبَكْسَعِة الُمَھاِجِريِّ " َما َشْأُنُھْم : َما َباُل َدْعَوى َأْھِل الَجاِھِلیَِّة؟ ُثمَّ َقاَل: " ، َفَقاَلَلْلُمَھاِجِریَن، َفَخَرَج النَِّبيُّ 
َأَقْد َتَداَعْوا َعَلْیَنا، َلِئْن : َوَقاَل َعْبُد اللَِّھ ْبُن ُأَبيٍّ اْبُن َسُلوَل» ٌةَدُعوَھا َفِإنََّھا َخِبیَث« : َفَقاَل النَِّبيُّ : اَألْنَصاِريَّ، َقاَل

 النَِّبيُّ َأَال َنْقُتُل َیا َرُسوَل اللَِّھ َھَذا الَخِبیَث؟ ِلَعْبِد اللَِّھ، َفَقاَل: َرَجْعَنا ِإَلى الَمِدیَنِة َلُیْخِرَجنَّ اَألَعزُّ ِمْنَھا اَألَذلَّ، َفَقاَل ُعَمُر
:»َال َیَتَحدَُّث النَّاُس َأنَُّھ َكاَن َیْقُتُل َأْصَحاَبُھ« . 
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ن دفعا لمفسدة أعظم وھي توھم الناس أنھ یقتل أصحاب كما یبدو من ظاھر الفعل، فكا
  .تركھ تقدیما لدفع المفسدة على جلب المصلحة

  :اإلجماع : ثالثًا 

اتفق الفقھاء على اختالف مذاھبھم الفقھیة على أصل العمل بدفع المفسدة مقدم على 
جلب المصلحة، وإن حصل خالف في بعض التفصیالت، ویدل على ذلك استقراء كتبھم 

  :ى ذلك، ویؤكد ذلك أیضًا اآلتيالعلمیة، حیث بنوا كثیرًا من األحكام الفقھیة عل

َأنَّ َدْرَء اْلَمَفاِسِد َأْوَلى ِمْن َجْلِب اْلَمَصاِلِح، َوُھَو َمْعًنى َیْعَتِمُد َعَلْیِھ :" قول الشاطبي-١
  )١".(َأْھُل اْلِعْلِم

ِإذا َدار اْلَأمر َبین َدْرء مْفسَدة وجلب مصلَحة، : من اْلَقَواِعد:" وقال المرداوي-٢
ء اْلمْفسَدة أولى من جلب اْلمصلَحة، َقاَلھ اْلعلَماء، َوِإذا َدار اْلَأمر َأْیضا َبین َدْرء َكاَن َدْر

ِإْحَدى المفسدتین، َوَكاَنت ِإْحَداھَما َأكثر َفَساًدا من اْلُأْخَرى، فدرء اْلعلیا ِمْنُھَما أولى من 
  )٢".(أولو اْلعلمَدْرء َغیرَھا، َوَھَذا َواضح یقبلھ كل َعاقل، َواتفَق َعَلْیِھ 

َوَدْرُء اْلَمَفاِسِد َأْوَلى ِمْن َجْلِب اْلَمَصاِلِح َكَما َأْطَبَق َعَلْیِھ :" وقال ابن حجر الھیتمي-٣
  )٣"(َأِئمَُّتَنا َرِحَمُھْم اللَُّھ َتَعاَلى

َوَأنَّ َدْرَء اْلَمَفاِسِد الرَّاِجَحِة َعَلى اْلَمَصاِلِح :" وقال العز بن عبد السالم -٤
  )٤".(َواتََّفَق اْلُحَكَماُء َعَلى َذِلَك.ْلَمْرُجوَحِة َمْحُموٌد َحَسٌنا

   :المعقول : ًا رابع

أن درء المفاسد العظیمة من شأن العقالء والحكماء، لكون اھتمام العقالء بدفع -١
ومعظم مصالح :"المفاسد أكثر من اھتمامھم بتحصیل المصالح، قال العز بن عبد السالم 

اسدھا معروف بالعقل وذلك معظم الشرائع؛ إذ ال یخفى على عاقل قبل ورود الدنیا ومف
الشرع أن تحصیل المصالح المحضة، ودرء المفاسد المحضة عن نفس اإلنسان وعن 
غیره محمود حسن، وأن تقدیم أرجح المصالح فأرجحھا محمود حسن، وأن درء أفسد 

ح فأرجحھا محمود حسن، وأن المفاسد فأفسدھا محمود حسن، وأن تقدیم أرجح المصال
درء أفسد المفاسد فأفسدھا محمود حسن، وأن تقدیم المصالح الراجحة على المرجوحة 

                                                           

  .٥/٣٠٠ -المرجع السابق: الموافقات للشاطبي)١(
عالء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي : التحبیر شرح التحریر في أصول الفقھ)٢(

أحمد . عوض القرني، د.  عبد الرحمن الجبرین، د.د: المحقق- )ھـ٨٨٥: المتوفى(الصالحي الحنبلي 
  .٨/٣٨٥١-م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢١األولى، : الطبعة- الریاض– السعودیة -مكتبة الرشد : الناشر- السراح

  .٤/٢٢٨ - المرجع السابق: الفتاوى الفقھیة الكبرى البن حجر الھیتمي )٣(
لعزیز بن عبد السالم بن أبي القاسم بن أبو محمد عز الدین عبد ا: قواعد األحكام في مصالح األنام)٤(

طھ عبد : راجعھ وعلق علیھ-)ھـ٦٦٠: المتوفى( الملقب بسلطان العلماء -الحسن السلمي الدمشقي
 - ھـ ١٤١٤جدیدة مضبوطة منقحة، : طبعة-  القاھرة–مكتبة الكلیات األزھریة : الناشر- الرؤوف سعد

 .١/٥ - م١٩٩١
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محمود حسن، وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن، واتفق 
  )١"(الحكماء على ذلك

  

أنھ إذا لم :" خیرقال الفخر الرازي مبینًا أولویة تقدیم دفع الشر أھم من جلب ال -٢
یحصل دفع الشر فقد حصل الشر، وذلك یوجب حصول األلم والحزن، وھو في غایة 
المشقة، وأما إذا لم یحصل أیضا إیصال الخیر بقي اإلنسان ال في الخیر وال في الشر، بل 

فثبت أن دفع الشر أھم من إیصال . على السالمة األصلیة، وتحمل ھذه الحالة سھل
  )٢"(الخیر

 للمفاسد سریانًا وتوسعًا لدى الناس كما ھو ملحوظ في الواقع، فمن الحكمة أن -٣
  )٣(الحزم في القضاء علیھا، ولو ترتب على ذلك الحرمان من بعض المنافع

  

  :القواعد الفقھیة: رابعًا

بعد ذكر أساس دفع الجوائح مقدم على جلب المصالح في القرآن الكریم، والسنة 
درء المفاسد مقدم على " الفقھاء، نجد أن الفقھاء قعدوا قاعدة النبویة المطھرة، وإجماع

الضرر :"بناًء على ھذا األساس، وھذه القاعدة متعلقة بقاعدة ) ٤"(جلب المصالح
، كما أن الشریعة اإلسالمیة مبنیة على جلب المصالح، وعلى درء المفاسد، )٥"(یزال

ا، وقد ذكر الفقھاء ھذه القاعدة بصیغ فھي تجلب المصالح وتكثرھا، وتدرأ المفاسد أو تقللھ
  :متعددة وبعبارات مختلفة، ومنھا 

  )٦"(َدْرُء اْلَمَفاِسِد َأْوَلى ِمْن َجْلِب اْلَمَصاِلِح : " قاعدة -١

                                                           

 .١/٥ - المرجع السابق–م قواعد األحكام للعز بن عبد السال)١(
  .١٦/١٢٨-المرجع السابق: التفسیر الكبیر للرازي)٢(
 .٢/٩٩٦- م١٩٦٧ - الطبعة التاسعة– دار الفكر –مصطفى الزرقا : المدخل الفقھي العام)٣(
  .٦/٤٤٦ -المرجع السابق: الموافقات للشاطبي)٤(
أخرجھ مالك في الموطأ عن }  ضرارال ضرر وال{أصلھا قولھ علیھ الصالة والسالم :"قال السیوطي)٥(

عمرو بن یحیى عن أبیھ مرسال ، وأخرجھ الحاكم في المستدرك والبیھقي والدارقطني من حدیث أبي 
اْلَأْشَباُه . سعید الخدري، وأخرجھ ابن ماجھ من حدیث ابن عباس وعبادة بن الصامت رضي اهللا عنھم

زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري :  النُّْعَماِنَوالنََّظاِئُر َعَلى َمْذَھِب َأِبْي َحِنْیَفَة
دار الكتب العلمیة، :  الناشر-الشیخ زكریا عمیرات: وضع حواشیھ وخرج أحادیثھ-)ھـ٩٧٠: المتوفى(

 .٧٣ ص-  م١٩٩٩ -  ھـ ١٤١٩األولى، :  الطبعة- لبنان–بیروت 
دار :  الناشر-)ھـ٩١١: المتوفى(، جالل الدین السیوطي عبد الرحمن بن أبي بكر: األشباه والنظائر)٦(

تقي الدین أبو :  ، شرح الكوكب المنیر ٨٧ ص- م١٩٩٠ -ھـ ١٤١١األولى، :  الطبعة- الكتب العلمیة
: المتوفى(البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي 

ھـ ١٤١٨الطبعة الثانیة :  الطبعة-مكتبة العبیكان: الناشر- زیھ حماد محمد الزحیلي ون:  المحقق-)ھـ٩٧٢
  .٤/٤٤٧-  مـ١٩٩٧ -
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قدم دفع المفسدة غالبا، ألن اعتناء الشارع ؛ فإذا تعارض مفسدة ومصلحة 
ذا أمرتكم بأمر فأتوا منھ ما إ «بالمنھیات أشد من اعتنائھ بالمأمورات، ولذلك قال 

  )١. (» استطعتم، وإذا نھیتكم عن شيء فاجتنبوه

أن المفسدة إذا أربت على المصلحة فالحكم للمفسدة والمفاسد :"قاعدة -٢
  )٢"(ممنوعة

  )٣"(َدْرِء اْلَمَفاِسِد َأْوَلى ِمْن ِرَعاَیِة ُحُصوِل اْلَمَصاِلِح: " قاعدة -٣

  )٤".( المفاسد أشد من عنایتھ بجلب المصالحعنایة الشرع بدرء: "قاعدة -٤

  )٥"(َتْحِصیَل النَّْفِع َمْرُجوٌح ِبالنِّْسَبِة ِإَلى َدْفِع الضََّرِر: " قاعدة -٥

  )٦".(إَذا َتَعاَرَض َمْفَسَدَتاِن ُروِعَي َأْعَظُمُھَما َضَرًرا ِباْرِتَكاِب َأَخفِِّھَما :"قاعدة -٦

دفع العظمى في ارتكاب الدنیا وقال ابن دقیق أجمعوا على : قال ابن عبد السالم
من القواعد الكلیة أن تدرأ أعظم المفسدتین باحتمال أیسرھما إذا تعین وقوع : العید

) »  عن زجرهبول األعرابي في المسجد لما نھاھم النبي «حدیث (بدلیل ) إحداھما(
ل وأعني أن ذلك قا) إحداھما(وأن یحصل أعظم المصلحتین بترك أخفھما إذا تعین عدم 

  )٧.(في الجملة ال أنھ عام مطلقا حیث كان ووجد

  

  

  

                                                           

  .٨٧ ص-المرجع السابق : للسیوطي: األشباه والنظائر)١(
  .١/١٨٢ -المرجع السابق: الفروق للقرافي)٢(
  .٤/٢١٢-المرجع السابق: الفروق للقرافي)٣(
 –دار الفكر : الناشر-محمد مصطفى الزحیلي. د: ب األربعةالقواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھ)٤(

  .١/٢٢٨- م٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٧األولى، :  الطبعة- دمشق
أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي : التفسیر الكبیر= مفاتیح الغیب )٥(

-  بیروت–تراث العربي دار إحیاء ال-)ھـ٦٠٦: المتوفى(الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري 
  .٢/٢٩٨- ھـ١٤٢٠ -الثالثة : الطبعة

  .٨٧ ص-المرجع السابق : للسیوطي: األشباه والنظائر)٦(
: المتوفى(أبو عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن بھادر الزركشي : المنثور في القواعد الفقھیة)٧(

  .١/٢٤٩ -م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥نیة، الثا:  الطبعة- وزارة األوقاف الكویتیة: الناشر-) ھـ٧٩٤
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  املبحث الثالث

   احلكمة يف تقديم دفع اجلوائح على جلب املصاحل وضوابطه

الحكمة ھ، نتناول أساس، و"مصالحدفع الجوائح مقدم على جلب ال"  مفھوم بعد بیان
فع الجوائح على جلب ضوابط تقدیم د، وفي تقدیم دفع الجوائح على جلب المصالح

  :في مطلبینالمصالح 

  الحكمة في تقدیم دفع الجوائح على جلب المصالح : المطلب األول

  ضوابط تقدیم دفع الجوائح على جلب المصالح : المطلب الثاني

  اطب اول

ب ا  واا م دد  ا  

األدلة الّدالة على اعتبار وح، معنى تقدیم دفع الجوائح على جلب المصالبیان بعد 
ّن ألالِحكمة في تقدیم دفع الجوائح على جلب المصالح، تظھر الشارع لھا ومراعاتھا، 

المصلحة الشرعّیة تتكون من جزأین مكّمل أحدھما لآلخر، وأعني بذلك جلب المنفعة، 
 وھذا األمر مالحظ في تشریعات الشارع وتصّرفاتھ، فكما حرص على. ودفع المضّرة

جلب المنفعة، فشرع لھا أحكاما تؤّدي إلیھا، وتحافظ علیھا، فإنھ اعتنى كذلك بدفع 
المفسدة حیث أنزل جملة من األحكام من شأنھا أْن تدرأ الضّر وتزیلھ أو تقّلل من سیِّئ 

  . آثاره

التكلیف كّلھ إما لدرء مفسدة، وإما لجلب مصلحة، أو "وبناء على ذلك، فقد كان 
فدفع المفسدة یعّد مصلحة باعتبار ما یترتب . ما قرره كثیر من العلماء، ك)١"(لھما معا

علیھ من إزالة الضّر، وتجنب الفساد، ووقوع المفسدة یتناقض مع جلب المصلحة 
فكانت أحكام الشریعة مراعیة للمصلحة بجلبھا، وللمفسدة بدرئھا، ولكن في . وحفظھا

عة تقدیم دفع المفسدة على جلب حال التعارض، واختیار أحدھما، فقد راعت الشری
  .المصلحة

    وبما أّن النھي یكون لوجود مفسدة، واألمر یكون لتحصیل مصلحة، فقد علل 
الزركشي ھذا التقدیم باعتناء الشارع بدفع المفسدة أكثر من اعتنائھ بجلب المنفعة في 

 لتحصیل المصالح فالفرق بین األمر والنھي أّن النھي للفساد لدفع الفساد، واألمر:" قولھ
أو اعتناء الشارع بدفع المفاسد أكثر من اعتنائھ بتحصیل المصالح، ألّن المفاسد في 

                                                           

  .١/٣١٨ - المرجع السابق: الموافقات للشاطبي )١(
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الوجود أكثر، وألّن النھي عن الّشيء موافق لألصل الّدال على عدم الفعل بِخالف 
  ) .١"(األمر

:"  قالوھذا التعلیل رّده ابن حجر أثناء شرحھ لحدیث أبي ھریرة، عن النبي 
وِني َما َتَرْكُتُكْم، ِإنََّما َھَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم ِبُسَؤاِلِھْم َواْخِتَالِفِھْم َعَلى َأْنِبَیاِئِھْم، َفِإَذا َنَھْیُتُكْم َدُع

  )٢"(َعْن َشْيٍء َفاْجَتِنُبوُه، َوِإَذا َأَمْرُتُكْم ِبَأْمٍر َفْأُتوا ِمْنُھ َما اْسَتَطْعُتْم

ذا الحدیث على أن اعتناء الشرع بالمنھیات فوق واستدل بھ:" یقول ابن حجر
اعتنائھ بالمأمورات، ألنھ أطلق االجتناب في المنھیات ولو مع المشقة في الترك، وقید في 
المأمورات بقدر الطاقة، وھذا منقول عن اإلمام أحمد فإن قیل إن االستطاعة معتبرة في 

ھ أن االستطاعة تطلق باعتبارین، كذا فجواب) ال یكلف اهللا نفسا إال وسعھا(النھي أیضا إذ 
قیل والذي یظھر أن التقیید في األمر باالستطاعة ال یدل على المدعي من االعتناء بھ؛ بل 
ھو من جھة الكف إذ كل أحد قادر على الكف لوال داعیة الشھوة مثال، فال یتصور عدم 

العجز عن االستطاعة عن الكف بل كل مكلف قادر على الترك، بخالف الفعل فإن 
  ) ٣"(تعاطیھ محسوس، فمن ثم قید في األمر بحسب االستطاعة دون النھي

الحكمة في تقیید الحدیث باالستطاعة في :"    ثم بّین ابن حجر الراجح لدیھ بقولھ
جانب األمر دون النھي أّن العجز یكثر تصّوره في األمر بخالف النھي فإّن تصّور 

   ).٤"(العجز فیھ محصور في االضطرار

ألّن ترك :"وھذا المعنى أشار إلیھ الطوفي من قبل بعبارة أكثر وضوحا بقولھ
المنھي عنھ عبارة عن استصحاب حال عدمھ واالستمرار على عدمھ، ولیس ذلك ما ال 
یستطاع حتى یسقط التكلیف بھ، بخالف فعل المأمور بھ فإنھ عبارة عن إخراجھ من العدم 

وأسباب كالقدرة على الفعل ونحوھا، وبعض ذلك إلى الوجود، وذلك یتوقف على شروط 
فال جرم سقط التكلیف بھ ألّن اهللا ال یكّلف نفسًا إال وسعھا . یستطاع، وبعضھ ال یستطاع

  )٥".(وھذه رخصة عظیمة في كثیر من األحكام

                                                           

أبو عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن بھادر الزركشي : البحر المحیط في أصول الفقھ)١(
  .٣/٣١٠-م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤األولى، :  الطبعة-دار الكتبي: الناشر-)ھـ٧٩٤: المتوفى(
محمد زھیر بن ناصر : المحقق-محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي: صحیح البخاري)٢(

: الطبعة- )مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(دار طوق النجاة : الناشر- الناصر
 . ، واللفظ للبخاري١٣٣٧ رقم ٢/٩٧٥:  ، صحیح مسلم٧٢٨٨ رقم ٩/٩٤-ھـ١٤٢٢األولى، 

: الناشر- أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي: حیح البخاريفتح الباري شرح ص)٣(
قام بإخراجھ - محمد فؤاد عبد الباقي: رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ-ھـ١٣٧٩ بیروت، -دار المعرفة 

عبد العزیز بن عبد اهللا بن : علیھ تعلیقات العالمة-محب الدین الخطیب: وصححھ وأشرف على طبعھ
  .١٣/٢٦٢- باز

 .نفس الموضع -المرجع السابق: فتح الباري البن حجر )٤(
، تحقیق أحمد حاج محّمد : نجم الّدین سلیمان بن عبد القوي الطوفي: التعیین في شرح األربعین)٥(

، وفتح الباري ١١١ ص -م١٩٩٨/ھـ١٤١٩ - المكتبة المكّیة:  ومّكة-مؤسسة الرّیان: بیروت- عثمان 
 . الموضع نفس-المرجع السابق: البن حجر 
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وعلیھ، فیمكن القول أّن الشارع قد قّدم دفع المفسدة على جلب المصلحة باعتبار أّن 
لترك واإلزالة واالجتناب وھو أولى من الجلب الذي یقتضي الفعل الدفع یقتضي ا

  . والتحصیل والحفظ

أما القول بأّن الشارع لھ اعتناء بدفع المفاسد یربو على اعتنائھ بجلب المصالح و
فلیس بصحیح عندي، ألّن الشارع قد اعتنى ببیان المفاسد التي ینبغي اجتنابھا وتركھا، 

ومقصد الشارع من بیان ذلك كّلھ دفع المفاسد . ھا وتحصیلھاوالمصالح التي ینبغي فعل
عن الخلق، وجلب ما فیھ نفع لھم، وال یظھر في ھذا األمر ترجیح، بل ھما في نظر 
الشارع ِسّیان، فقصد الشارع في دفع المفاسد كقصده في جلب المصالح ال یختلف أحدھما 

كثر من اعتنائھ بجلب المصالح في ولكن یظھر اعتناء الشارع بدفع المفاسد أ. عن اآلخر
وھذا التقدیم أیضا . حال التعارض فقط، وتعّذر الجمع بینھما فحینھا یقّدم الدفع على الجلب

لیس على إطالقھ، بل لھ ضوابط ینبغي مراعاتھا، وأّن توفرھا شرط في ھذا التقدیم، 
  . وبیانھا سیأتي في المطلب الثاني من ھذا المبحث

، فإن مما یعّد من الحكمة في تقدیم الدفع على الجلب أّن المفسدة وباإلضافة إلى ذلك
ینبغي إزالتھا، بینما المصلحة ینبغي حصولھا، فاقتضت الحكمة أن تكون إزالة المفسدة 
على الفور إذا تعارضت مع جلب المصلحة، التي یمكن تأخیرھا إلى وقت الحق، 

كن تالفیھا الحقا، وال یمكن تداركھا، فالمفسدة إذا وقعت ال یم. وتحصیلھا في وقت متأخر
فكان تقدیم دفع المفسدة . على خالف المصلحة یمكن تأخیر حصولھا، وتداركھا الحقا

  . على جلب المصلحة عبارة عن تقدیم ما ال یتدارك بفواتھ على ما یتدارك

ومثال ذلك لتوضیح ھذا األمر ما ذكره الفقھاء من أّنھ لو كان رجل من المسلمین 
ي إلى جانب واٍد، وأثناء صالتھ رأى شخصا یغرق فیھ، فإنھ یتعّین علیھ حینھا قطع یصّل

وسبب ذلك أّن الغرق یؤّدي إلى ھالك النفس وتلفھا، وھذه . صالتھ، وإنقاذ الغریق
المفسدة ال یمكن تداركھا، بینما قطع الصالة یمكن تداركھ، وإعادة الصالة في وقت 

ن مصلیا في بیتھ، ثم شّب فیھ حریق، فإنھ یتعّین علیھ ویقاس على ذلك، ما لو كا. الحق
  . قطع صالتھ وإنقاذ نفسھ ومن معھ في البیت لنفس السبب المذكور آنفًا

وكذلك تحریم بیع الّسالح وقت الفتنة للمحاربین وقطاع الطرق وما شاكلھم من 
القتل المفسدین في األرض ألن امتالكھم لھذ األسلحة یؤدي إلى مفاسد كبیرة مثل 

  .واالعتداء على األعراض واألموال مقابل مصلحة مادیة للبائع

وعلیھ فال عبرة بھذه المصلحة ألّن ذھاب ھذه المصلحة یمكن تعویضھا، وربح 
أضعافھا بینما االعتداء على األنفس واألعراض مفاسد إذا وقعت ال یمكن تالفیھا، فقّدمت 

وبناء على ھذا الملحظ . فعة الربح الماليدفع المفسدة بتحریم بیع السِّالح على جلب من
المھّم في المفاسد والمصالح اقتضت حكمة الشارع تقدیم دفع المفسدة على جلب 
المصلحة، حیث إّن المفسدة إذا وقعت ال یمكن تداركھا، بینما المصلحة قد یتّم تأخیر 

لمفاسد وتقلیلھا، وذلك عین المصلحة لما في ذلك من إزالة ا. جلبھا، ویمكن تداركھا الحقًا
  . وتفویت للمصالح التي یمكن تداركھا وتالفیھا في وقت آخر
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ب اطا  

ب ا  واا م دد طوا  

سبق القول بتقدیم دفع الجوائح على جلب المصالح وفقًا للنصوص الشرعیة 
  :ضوابط، ومنھا والقواعد الفقھیة المعتبرة التي قعدھا الفقھاء، ویلزم وفقًا لذلك 

  .المصالح وجلب الجوائح دفع بین الجمع إمكانیة عدم : أوًال

 العمل ألن أولى، فالجمع المصالح وجلب الجوائح دفع بین الجمع أمكن إذا ألنھ
 اجتمعت إذا :")١( السالم عبد بن العز قال موجب، بال أحدھما إھدار من أولى باألمرین
 اهللا ألمر امتثاال ذلك فعلنا المفاسد ودرء لحالمصا تحصیل أمكن فإن ومفاسد مصالح
 ،]١٦ :اآلیة من التغابن سورة[)اْسَتَطْعُتْم َما اللََّھ َفاتَُّقوا( :وتعالى سبحانھ لقولھ فیھما تعالى
 نبالي وال المفسدة درأنا المصلحة من أعظم المفسدة كانت فإن والتحصیل الدرء تعذر وإن

 َوَمَناِفُع َكِبیٌر ِإْثٌم ِفیِھَما ُقْل َواْلَمْیِسِر اْلَخْمِر َعِن َیْسَأُلوَنَك( :تعالى اهللا قال المصلحة، بفوات
 مفسدتھما ألن حرمھما ].٢١٩ :اآلیة من البقرة سورة[.)َنْفِعِھَما ِمْن َأْكَبُر َوِإْثُمُھَما ِللنَّاِس
 یأخذه بماف المیسر منفعة وأما ونحوھا، فبالتجارة الخمر منفعة أما منفعتھما، من أكبر

 والبغضاء، العداوة من تحدثھ وما العقول، فبإزالتھا الخمر مفسدة وأما.المقمور من القامر
  .الصالة وعن اهللا ذكر عن والصد

 الصالة، وعن اهللا ذكر عن والصد والبغضاء، العداوة فبإیقاع القمار مفسدة وأما
 من أعظم المصلحة انتك وإن .إلیھا المذكورة المنافع إلى نسبة ال عظیمة مفاسد وھذه

 یتخیر فقد والمفاسد المصالح استوت وإن المفسدة، التزام مع المصلحة حصلنا المفسدة
  ".المفاسد تفاوت في االختالف یقع وقد فیھما، یتوقف وقد بینھما

 ترك :" عشر الثالث المثال ومنھا المصالح، مع المفاسد الجتماع أمثلة ساق ثم
 شرعي عذر غیر من الواجبات الناس وحقوق لزكاةا وتأخیر رمضان وصوم الصالة
 أن مع باإلكراه، یترك مما أولى النفوس حفظ فإن باإلكراه؛ جائز لكنھ محرمة، مفسدة
  .)٢("األرواح حفظ وبین الحقوق ھذه بین جمعا فیكون ممكن، تداركھ

 انتقالھا عبر بالموت الخلق من الكثیر أصابت كورونا جائحة نجد ثم ومن
 وعلیھ الناس، مصالح على مقدم فدفعھا الناس، مصلحة مع تعارضت ما فإذا بالعدوى،
 المساجد في الجماعة صالة ومنعت الصحي، والحجر االجتماعي، التباعد الدولة فرضت

  .لألرواح حفظًا ذلك في ألن الجائحة، انتقال خشیة المصالح، من فیھ ما مع

  

                                                           

 .١/٩٨ - المرجع السابق–قواعد األحكام للعز بن عبد السالم  )١(
 .١/١٠٣ - المرجع السابق–قواعد األحكام للعز بن عبد السالم  )٢(
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  :وائحالج من أرجح الناس مصالح تكون ال أن : ثانیًا

 كانت إذا فیما ، الناس مصالح على الجوائح دفع تقدیم عمل مجال ألن وذلك
 لھا مساویة أو وتحصیلھا، جلبھا یراد التي الناس مصالح من أرجح المدفوعة الجوائح

 فإن ومفاسد مصالح اجتمعت إذا :"-السابق- السالم عبد بن العز لقول تقدیر، أقل على
 سبحانھ لقولھ فیھما تعالى اهللا ألمر امتثاال ذلك فعلنا فاسدالم ودرء المصالح تحصیل أمكن

 الدرء تعذر وإن ،]١٦ :اآلیة من التغابن سورة[ )اْسَتَطْعُتْم َما اللََّھ َفاتَُّقوا( :وتعالى
 بفوات نبالي وال المفسدة درأنا المصلحة من أعظم المفسدة كانت فإن والتحصیل
 المفسدة، التزام مع المصلحة حصلنا لمفسدةا من أعظم المصلحة كانت وإن المصلحة،

 في االختالف یقع وقد فیھما، یتوقف وقد بینھما یتخیر فقد والمفاسد المصالح استوت وإن
  )١( .المفاسد تفاوت

  

  : والمصالح الجوائح من كل تحقق : ثالثًا

 المشاھد ھو وھذا وجودھما، تحقق من المصالح على الجوائح دفع لتقدیم یلزم
 جائحة بوجود أقرت التي العالمیة الصحة ومنظمة الدولة أجھزة خالل من نوالمعای

 مصالح أن كما العالم، أنحاء مختلف في الناس من الكثیر وفاة في السبب وأنھ كورونا،
 الجائحة دفع تقدیم فلزم بحریة، والتنقل واالجتماعات الصلوات أداء في متحققة الناس
  .واألنفس لألبدان حفظًا ،الناس مصالح على مھلكة مفسدة وھى

  

  

  

                                                           

 .١/٩٨ - المرجع السابق–قواعد األحكام للعز بن عبد السالم )١(
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  املبحث الرابع 

  دفع جائحة كورونا

مما ال شك فیھ أن وباء كورونا من المفاسد التي ألمت بالناس في كافة حاجاتھم 
الدینیة والدنیویة، مما اعتبرتھا منظمة الصحة العالمیة جائحة أدت إلى ھالك الكثیر من 

 الناس، ومن ثم یلزم دفعھا مصالحرضت مع األنفس في شتى بالد العالم، فھى مفسدة تعا
حفظًا لألنفس التي ھي من أھم المقاصد الشرعیة، وقد انبرى العلماء لبیان األحكام 
الشرعیة الصالحة والمصلحة لكل زمان ومكان، مما یبین ثراء الفقھ اإلسالمي، وعلیھ 

ورونا، متمثلة فقد اتخذت الدولة والمجتمع الدولي مجموعة من القرارات لدفع جائحة ك
، والحجر الصحي، وتعطیل إقامة الجمعة والجماعة وصالة )١(في حظر التجول

  .التراویح والعیدین في المساجد، وتعلیق الُعمرة

ونبین في ھذا المبحث جملة من المسائل الفقھیة التي تعارضت فیھا مصالح الناس 
  :یةمع جائحة كورونا، وال یمكن الجمع بینھما، في المطالب التال

  الحجر الصحي: المطلب األول 

تعطیل إقامة الجمعة والجماعة وصالة التراویح والعیدین في : المطلب الثاني
  المساجد، وتعلیق الُعمرة

  حكم زیارة المریض المصاب بالمرض المعدي: المطلب الثالث

  

  

  

                                                           

ّیة أو بسبب عدوان خارجّي ُیمنع إجراء تّتخذه الحكوماُت عند وقوع اضطرابات داخل: َحْظر التَّجوُّل)١(
  .١/٥١٨: معجم اللغة العربیة المعاصرة: ُیراجع. بمقتضاه السَّیر في الطُّرقات

ھو حظر حركة الناس في سكك منطقة ما : بأنھ حظر التجوال  - ویكییدیا –وقد عرفت الموسوعة الحرة 
 یفرض على سبیل المثال حظر أو بلد لظروف استثنائیة والتي تكون عادًة ضمن مدى زمني معین؛ كأن

وقد تلجأ  .الحكومة وفي العادة یفرض حظر التجوال من قبل. التجوال من بعد المغرب إلى بعد الفجر
ك نتیجة لظروف استثنائیة أو السلطات إلى فرض حظر التجوال عند التھاب الموقف المیداني وكذل

وفي البلدان غیر الدیمقراطیة یقترن حظر التجوال . طارئة، مثل الحروب وانتشار األمراض واألوبئة
  .األحكام العرفیة  وإطالق حالة الطوارئ  بإعالن
  https://www.wikiwand.com/ar: ُیراجع
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  اطب اول

ر اا  

مف�سدة أدت لھ�الك كثی�ر     ١٩سبق القول بأن جائحة كورونا المسببة لمرض كوفی�د      
الناس، ومن ث�م یل�زم ل�دفعھا الحج�ر ال�صحي،        مصالح  من الناس، ودفعھا ُمقدم على جلب       

  .وھو عزل فرد أو جماعة من المصابین بمرض معدي عن غیرھم؛ اتقاَء انتقاِل الداء

إمكانی�ة الف�رد ف�ي الحرك�ة        : فحاجة الناس ومصالحھم تتمثل في حریة التنقل، وھ�ى        
یاب وفقا لمشیئتھم في األماكن والظروف، وت�سمى بحری�ة الحرك�ة، وت�شمل      والذھاب واإل 

  ) ١. (حریة التنقل البري والبحري والجوي 

ومفھوم اإلسالم لحریة التنق�ل وممارس�تھا بال�سفر والغ�دو وال�رواح متعل�ق بالھ�دف                 
، ألنھ ما من حق - كغیرھا من الحریات والحقوق-الذي یترتب علیھ ممارسة ھذه الحریة      

مارسھ الفرد إال ویترتب على ممارستھ لھ مصلحة ظ�اھرة، أو دف�ع مف�سدة ظ�اھرة، وإال           ی
  . لما كان حقًا، ألن ممارسة فعل ما دون ھدف یعتبر نوعًا من العبث الذي یرده العقالء 

وقد أقرت الشریعة اإلسالمیة حق األفراد في الحركة والتنقل دون قیود م�ا دام ھ�ذا        
  ) ٢.(خرین، وال یترتب علیھ إضرار بالمجتمعالحق ال یصطدم بحقوق اآل

كما أن حریة التنقل مبدأ دستوري أصیل، تحرص الدساتیر والمواثیق الدولیة على            
كفالت��ھ وع��دم الم��ساس ب��ھ دون م��سوغ أو مب��رر، وحرم��ان ال��شخص م��ن ھ��ذا الح��ق أم��ر   

  )٣.(یجافي الحقوق والحریات الشخصیة لإلنسان

  :على أن] ١٣[إلنسان في المادة فقد نص اإلعالن العالمي لحقوق ا

   لكل فرد حق في حریة التنقل وفي اختیار محل إقامتھ داخل حدود الدولة – ١

  ) ٤( لكل فرد حق في مغادرة أي بلـد بما في ذلك بلـده وفي العـودة إلي بلده– ٢

                                                           

دئ الدستوریة الحدیثة ، مبادئ نظام الحكم في اإلسالم مع المقارنة بالمبا: عبد الحمید متولي / د) ١(
 .٢٤١م ، ص١٩٧٤الطبعة الثانیة 

حقوق المتھم في مرحلة جمع االستدالل بین الشریعة اإلسالمیة والقوانین : محمد راجح حمود / د) ٢(
  .٣٨٥م ، ص١٩٩٢ھـ ، ١٤١٣الوضعیة ، رسالة دكتوراه بحقوق القاھرة ، دار المنار بالقاھرة ، 

حریة التنقل والقیود الورادة علیھا في :"رسالتنا للدكتوراه بعنوان : ظر ُین" حریة التنقل"تفصیل ) ٣(
 .م٢٠٠٧، كلیة الشریعة والقانون بدمنھور، بجامعة األزھر،"الفقھ اإلسالمي والقانون الجنائي

د ( ألف ٢١٧ُیذكر أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان اعتمد ونشر على المأل بقرار الجمعیة العامة ) ٤(
الوثائق الدولیة : محمود شریف بسیوني / م ، د١٩٤٨دیسمبر /  كانون األول ١٠المؤرخ في ) ٣، 

م ، ٢٠٠٣ھـ ، ١٤٢٣المعنیة بحقوق اإلنسان  ، المجلد األول ، دار الشروق بالقاھرة ، الطبعة األولى 
دریة ، القانون الدولي العام ، منشأة المعارف باإلسكن: علي صادق أبو ھیف /  وما بعدھا ، د٢٧ص
 . وما بعدھا ٨٦٩ص
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ف��ي ) ١(كم��ا أك��د ھ��ذا الح��ق العھ��د ال��دولي الخ��اص ب��الحقوق المدنی��ة وال��سیاسیة  
  : والتي نصت على أن ]١٢[المادة 

 لكل فرد یوج�د عل�ى نح�و ق�انوني داخ�ل إقل�یم دول�ة م�ا ح�ق حری�ة التنق�ل فی�ھ                            – ١
  .وحریة مكان إقامتھ 

  . لكل فرد مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده– ٢

 ال یجوز تقیید الحقوق المذكورة أع�اله بأی�ة قی�ود غی�ر تل�ك الت�ي ی�نص علیھ�ا             – ٣
 األم��ن الق��ومي أو النظ��ام الع��ام أو ال��صحة العام��ة أو  الق��انون ، وتك��ون ض��روریة لحمای��ة

اآلداب العام���ة أو حق���وق اآلخ���رین وحری���اتھم ، وتك���ون متم���شیة م���ع الحق���وق األخ���رى   
  .المعترف بھا في ھذا العھد 

  ) ٢.( ال یجوز حرمان أحد تعسفا من حق الدخول إلى بلده– ٤

ق�د ن�ص ف�ي      ) ٣ (م١٩٩٠كما أن إعالن القاھرة حول حقوق اإلن�سان ف�ي اإلس�الم             
لكل إن�سان الح�ق   : " على أنھ ] ١٢[على حریة التنقل، فنصت المادة      ] ٢٠ ،   ١٢[المادتین  

في إطار الشریعة في حریة التنقل ، واختیار محل إقامتھ داخل بالده أو خارجھا ، ولھ إذا 
ما اضطھد حق اللجوء إلى بلد آخر ، وعلى البلد الذي لجأ إلیھ أن یجیره حتى یبلغھ مأمنھ 

  ) ٤".(لم یكن سبب اللجوء اقتراف جریمة في نظر الشرع 

كما اھتم الدستور المصري بحریة التنقل وأكد على حمایتھا، ورفعھ�ا إل�ى م�صاف               
م ٢٠١٤الحریات والحقوق الدستوریة، حیث قرر الدستور المصري القائم والصادر س�نة   

نة ال ُتم�س، وفیم�ا      الحریة الشخصیة ح�ق طبیع�ي، وھ�ي م�صو         " ن  أ]:٥٤[في المادة    )٥(
عدا حالة التلبس، ال یجوز القبض على أحد، أو تفتیشھ، أو حبسھ، أو تقیید حریتھ بأي قید 

  ".إال بأمر قضائي مسبب یستلزمھ التحقیق

وال . حری��ة التنق��ل، واإلقام��ة، والھج��رة مكفول��ة:"عل��ى أن ] ٦٢[كم��ا ن��صت الم��ادة 
وال یك�ون منع�ھ م�ن       .  م�ن الع�ودة إلی�ھ      یجوز إبعاد أي مواطن عن إقل�یم الدول�ة، وال منع�ھ           

مغ��ادرة إقل��یم الدول��ة، أو ف��رض اإلقام��ة الجبری��ة علی��ھ، أو حظ��ر اإلقام��ة ف��ي جھ��ة معین��ة  
  ".علیھ، إال بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي األحوال المبینة في القانون

                                                           

اعتمد العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة وعرض للتوقیع والتصدیق واالنضمام بقرار ) ١(
: م ، تاریخ بدء النفاذ ١٩٦٦دیسمبر / كانون األول ١٦المؤرخ في ) ألف (٢٢٠٠الجمعیة العامة 

  .  ٤٩م ، طبقا للمادة ١٩٧٦مارس / آذار ٢٣
الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق اإلنسان  ، المجلد األول ، المرجع :  شریف بسیوني محمود/ د) ٢(

 . وما بعدھا ٧٩السابق ، ص
 المحرم ١٣ ، ٩ُعقد إعالن القاھرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم بالقاھرة في الفترة من ) ٣(

 .م ١٩٩٠یولیو أغسطس ٣١ھـ الموافق ١٤١١
 وما ٤٢وثائق الدولیة المعنیة بحقوق اإلنسان ، المجلد الثاني ، صال: محمود شریف بسیوني / د) ٤(

 .بعدھا 
م، ثم ُعّدل وفقًا للتعدیالت الدستوریة التي أدخلت ٢٠١٤صدر الدستور المصري القائم في عام ) ٥(

 .م ٢٠١٩ أبریل ٢٣علیھ في 
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وم��ن ث��م فق��د كف��ل الدس��تور الم��صري حری��ة التنق��ل، وج��رم الم��ساس بھ��ا، لك��ن إذا    
، "١٩كوفی�د   " ضت ھذه الحریة وھى م�صلحة م�ع جائح�ة كورون�ا الم�سببة لم�رض                 تعار

وال شك أنھا مفسدة، فیلزم تقدیم درء جائحة كورونا على جلب حاجة الناس وم�صالحھم،               
  . حفظًا لحیاة الناس

  :ونبین تعریف الحجر الصحي، وأساسھ، وطریقتھ، في الفروع التالیة

  تعریف الحجر الصحي: الفرع األول

  األساس الشرعي للحجر الصحي: لفرع الثانيا

  طریقة الحجر: الفرع الثالث
  

  الفرع األول

  تعریف الحجر الصحي

  :تعریف الحجر الصحي : أوًال 

المن�ع والت�ضییق ، ومن�ھ ُس�ّمي الح�رام      : بفتح الحاء وسكون الج�یم      ) ١(الَحْجر لغة   
، أي ]٢٢: ورة الفرق��ان م��ن اآلی��ة س��) [َوَیُقوُل��وَن ِحْج��ًرا َمْحُج��وًرا : (حج��رًا ، ق��ال تع��الى  

حرامًا محّرمًا ، وُیسّمى العقل حجرًا ؛ ألنھ یمنع صاحبھ عما یضّره من القبائح وغیرھا ، 
  ]٥: سورة الفجر آیة) [َھْل ِفي َذِلَك َقَسٌم ِلِذي ِحْجٍر: (قال اهللا تعالى 

نھ المنع من واختلف أھل العلم في تعریف الحجر فیما بینھم، إال إنھم مّتفقون على أ
الّت��صّرف س��واًء ك��ان الت��صّرف فع��ًال أو ق��وًال، ف��ي الم��ال أو غی��ره، وكالمھ��م متج��ھ إل��ى    

   )٢(الحجر في المعامالت المالیة 

                                                           

بن أبي بكر بن فرح أبو عبد اهللا محمد بن أحمد : ، وتفسیر القرطبي٢/١٣٨: معجم مقاییس اللغة)١(
أحمد البردوني وإبراھیم : تحقیق-)ھـ٦٧١: المتوفى(األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي 

   .١٣/٢٠-  م١٩٦٤ - ھـ ١٣٨٤الثانیة، : الطبعة- القاھرة–دار الكتب المصریة : الناشر-أطفیش
سن علي بن محمد أبو الح: الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي وھو شرح مختصر المزني)٢(

الشیخ علي محمد : المحقق- )ھـ٤٥٠: المتوفى(بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر بالماوردي 
األولى، : الطبعة- لبنان–دار الكتب العلمیة، بیروت : الناشر- الشیخ عادل أحمد عبد الموجود-معوض 
دین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن أبو محمد موفق ال: ، والمغني البن قدامة٦/٣٣٩- م١٩٩٩-  ھـ ١٤١٩

: الناشر-)ھـ٦٢٠: المتوفى(قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي 
 ، وتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ٤/٢٤٣-م١٩٦٨ - ھـ ١٣٨٨: تاریخ النشر.ط. د-مكتبة القاھرة

- ) ھـ٧٤٣: المتوفى(البارعي، فخر الدین الزیلعي الحنفي عثمان بن علي بن محجن : وحاشیة الشِّْلِبيِّ 
 ١٠٢١: المتوفى(شھاب الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن یونس بن إسماعیل بن یونس الشِّْلِبيُّ : الحاشیة

ا، ومغني ٥/١٩٠ -  ھـ١٣١٣األولى، : الطبعة-  بوالق، القاھرة- المطبعة الكبرى األمیریة : الناشر-)ھـ
شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي : ة معاني ألفاظ المنھاجالمحتاج إلى معرف

، حاشیة ٣/١٣٠-م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥األولى، :  الطبعة-دار الكتب العلمیة: الناشر-)ھـ٩٧٧: المتوفى(
: الناشر-)ھـ١٢٣٠: المتوفى(محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي : الدسوقي على الشرح الكبیر

   .٣/٢٩٢-ت. د. ب. ط. د-ردار الفك
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  ... " .وفي عرفھم ، ھو المنع عن الّتصّرف  : " ... )١(قال في العنایة 

ھ؛ ألن أم��ا الحج��ر فھ��و م��ن كالمھ��م، المن��ع، ُس��ّمي ب��: ")٢(وق��ال ف��ي الح��اوي الكبی��ر
  " .المحجور علیھ ممنوع من الّتصّرف باختیاره

  ."وھو في الشریعة ، منع اإلنسان من الّتصّرف في مالھ:" )٣(وقال في المغني

وقد ُشرع الحجُر حمایًة للفرد والمجتمع من تصّرفاٍت ت�صدر م�ن المحج�ور علی�ھ،               
حمای�ة غی�ره ف�ي    قد تضّره ، أو تضّر غیره ، وقد یكون الحجر لحمایة المحج�ور علی�ھ، و     

الوقت نفسھ ، كالحجر  الصحي ، یكون على المحجور علیھ سواًء كان مریضًا ، فیحج�ر       
علیھ حتى یشفى من مرضھ ، أو صحیحًا حتى ال یصاب بالمرض ، وفي الوقت ذاتھ فیھ            

  .حمایة للمجتمع من انتشار المرض المعدي فیھ 

الح��د م��ن تحرك��ات   : وم��ن ك��الم األطب��اء یمك��ن أن ُیع��رف الحج��ر ال��صحي بأن��ھ       
المریض بالمرض المعدي الساري أو المشتبھ بإصابتھ مّدة معلومة ، حتى ی�تم الّتأّك�د م�ن            

   .)٤(شفائھ ، أویتم تحصینھ 

فلیس كل مرض معد یتم الحجر فیھ عل�ى ص�احبھ، ب�ل ھ�و مخ�صوص ب�األمراض         
یض بالن�سبة   الساریة الوبائیة، والمدة المعلومة التي یحجر علیھ فیھا ھي مدة حضانة المر           

 .للمشتبھ بإصابتھ، ومدة العدوى بالنسبة للمصاب بالمرض المعدي الساري 

الحجر ال�صحي لألش�خاص عل�ى أن�ھ تقیی�د      ) ٥(قد عرفت منظمة الصحة العالمیة  و
ألنشطة األشخاص غی�ر المرض�ى، ولك�ن ال�ذین ُی�رجح أنھ�م تعرض�وا لعام�ل ُمم�رض أو            

  .عراض واكتشاف الحاالت مبكرالمرض، أو عزلھم عن اآلخرین، بھدف رصـد األ

ومفھوم الحجر الّصّحّي ، عرفھ المسلمون وعملوا بھ قبل أن یعرفھ العالم ، فالع�الم    
   .)٦(لم یعرف مفھوم الحجر الّصّحّي إال أواخَر القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین

                                                           

محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد اهللا ابن الشیخ شمس الدین ابن : العنایة شرح الھدایة) ١(
  ٢٥٤-٩/٢٥٣- ت.د.ط.د-دار الفكر: الناشر- )ھـ٧٨٦: المتوفى(الشیخ جمال الدین الرومي البابرتي 

   .٦/٣٣٩:  الحاوي الكبیر للماوردي)٢(
   .٤/٢٩٥:   قدامةالمغني البن)٣(
موسوعة جامعة لألحكام الفقھیة في الصحة والمرض والممارسات : الموسوعة الطبیة الفقھیة)٤(

ص - م ٢٠٠٠/ھـ١٤٢٠ ١:ط-دار النفائس-محمد ھیثم الخیاط : تقدیم .. أحمد محمد كنعان /  د-الطبیة
 أعد بالتعاون -وآخرونأمین عبد الحمید مشخص /د:  ، واألمراض المعدیة ومستجداتھا الدولیة ٧٠٤

 مطابع دار - م ٢٠٠٤بین وزارة الصحة والمكتب اإلقلیمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمیة 
  .٣٥٣ ص-الھالل الریاض

  :موقع منظمة الصحة العالمیة )  ٥(
٢٠١٩-coronavirus-novel/diseases/emergencies/ar/int.how.www://https  

الطب اإلسالمي ـ اإلسالم والطب الوقائي ـ : األبحاث وأعمال المؤتمر العالمي الرابع عن : ینظر)  ٦(
علي . المحرر د.. عبد الرحمن العوضي . د: ھـ إشراف وتقدیم ١٤٠٧ربیع األول  ) ٩ ـ ٥(بالكویت 

   .٢٠٧ اإلسالم والطب الوقائي ص -عبد الستار أبو غدة . لجندي ، دأحمد ا. السیف ، و د
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نھما جاء في الحدیث الصحیح فیما أخرجھ الشیخان عن أسامة بن زید رضي اهللا ع
الطَّ��اُعوُن ِرْج��ٌس ُأْرِس��َل َعَل��ى َطاِئَف��ٍة ِم��ْن َبِن��ي       «:   یق��ول س��معت رس��ول اهللا  : ق��ال 

ِإْس��َراِئیَل، َأْو َعَل��ى َم��ْن َك��اَن َق��ْبَلُكْم، َف��ِإَذا َس��ِمْعُتْم ِب��ِھ ِب��َأْرٍض، َف��َال َتْق��َدُموا َعَلْی��ِھ، َوِإَذا َوَق��َع     
   .)١ (»وا، ِفَراًرا ِمْنُھِبَأْرٍض، َوَأْنُتْم ِبَھا َفَال َتْخُرُج

فدّل الحدیث على النھي عن القدوم إلى البلد المصاب بالوباء المعدي ، أو خروج 
  . من كان فیھا وقت العدوى منھا 

ومدلول الحدیث ھو معنى الحجر الّصّحّي ، وھ�ذا م�ا ق�ّرره الّط�ّب الح�دیث بع�د أن             
ى أّن الحج�ر ال��ّصّحّي م��ن أھ��ّم  َع�َرف الكثی��ر م��ن طب��ائع األم�راض المعدی��ة ، وتوّص��ل إل��  

   .)٢(أسباب مكافحة األمراض المعدیة والقضاء علیھا 

 ب�إذن  –فالحكمة من النھي عن الدخول إلى البلد المصاب خشیة اإلصابة ب�المرض        
واضح ومفھوم ، أما الحكم�ة م�ن النھ�ي ع�ن الخ�روج م�ن البل�د الم�صاب ف�ال                      –اهللا تعالى   

  :رج منھ أحد شخصین یعلمھا كثیر من الناس ، ألن الخا

إما مصاٌب بالمرض ظاھرة علیھ أعراض المرض ، فخروجھ فیھ مضّرة لنفسھ  -١
ولغی�ره، إْذ إّن ف��ي خروج��ھ ن��شرًا للم��رض ،أم�ا لغی��ره َفَبیِّن،وأم��ا لنف��سھ ، ف��ألنَّ الم��صاب   

 – ومن ذلك الخروُج –بالمرض المعدي یلزمھ السكون والراحة، وفي الحركة الشدیدة لھ 
یج�ب عن�د وق�وع    :"  فق�ال    – )٤( رحم�ھ اهللا     – ، قد أشار إلى ذلك اب�ن الق�یم           )٣(ھ  إضراٌر ب 

الطاعون الّسكوُن والدَّعة ، وتسكین ھیجان األخالط، وال یمكن الخروج من أرض الوباء      
  " . ، والسفر منھا إال بحركة  شدیدة ، وھي مضّرة جّدًا 

ر علی�ھ آث�اره، وھ�ذا أح�د       وإما أن یكون حامًال لمیكروب المرض ، فھذا ل�م تظھ�           -٢
إم��ا ح�صل تع��ایش ب�ین الم��رض وجھ�از المناع��ة ف�ال یك��ون مری�ضًا لكن��ھ مع��ٍد      :شخ�صین  

لغیره ،أو یكون المرض في دور الحضانة أو ُكُم�ون ال�داء ؛ ذل�ك أن الم�رض المع�دي ل�ھ          
فترة حضانة في الجسم ، قبل أن تظھ�ر آث�اره عل�ى الم�ریض، تط�ول أو تق�صر ، بح�سب          

النفلونزا مثًال مدة حضانة المرض من یوم إلى ی�ومین، والك�ولیرا خم�سة           المرض نفسھ فا  
أیام، والطاعون سبعة أیام، والحصبة من عشرة إلى أربعة عشر یوم�ًا ، وق�د ت�صل الم�دة          
إل��ى س��تة أش��ھر كالكب��د الوب��ائي ، ب��ل إل��ى أكث��ر م��ن س��نة ، كالج��ذام وال��ّسّل واإلی��دز، ،        

م م�ن خ�روج الم�صاب ب�المرض ؛ ألن ال�ذي      فخروجھ من البل�د الم�صاب فی�ھ خط�ٌر أعظ�        
یحمل المرض ولم تظھر علیھ آثاره فرصُة إعداءِه لآلَخِرین أكبر ؛ ألنھ ال یحت�رز من�ھ ،                   

                                                           

  .٣٤٧٣ رقم ٤/١٧٥: صحیح البخاري) ١(
  ٥:ط-الدار السعودیة -محمد بن علي البار.د: العدوى بین الطب وحدیث المصطفى ) ٢(

   .١٠٠ص -م ١٩٨٥/ھـ١٤٠٥
   ١٠٧العدوى بین الطب وحدیث المصطفى ص ) ٣(
محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة : ي خیر العبادزاد المعاد في ھد)٤(
السابعة : الطبعة- الكویت-  مكتبة المنار اإلسالمیة- مؤسسة الرسالة، بیروت : الناشر-)ھـ٧٥١: المتوفى(

   .٤/٤٠-م١٩٩٤/ھـ ١٤١٥، والعشرون 
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) :" ... ٢( ، وق��د ألم��ح اإلم��ام الغزال��ي إل��ى ذل��ك فق��ال     )١(وال یمن��ع م��ن مخالط��ة غی��ره   
  " .فالخارج من البلد الذي یقع بھ ال یخلص غالبًا مّما استحكم بھ

  

  :الفرق بین العزل الذاتي والحجر الصحي الذاتي والتباعد الجسدي: ثانیًا 

ذكرت منظم�ة ال�صحة العالمی�ة الف�رق ب�ین الع�زل ال�ذاتي والحج�ر ال�صحي ال�ذاتي                  
األش�خاص غی�ر    الحجر الصحي یعني تقیید األنشطة وعزل   :" بأن  ) ٣(والتباعد الجسدي   

والھ�دف ھ�و من�ع    . ١٩-ابة بعدوى كوفی�د   ھم أنفسھم ولكنھم ربما تعّرضوا لإلص      المرضى
 .انتشار المرض في الوقت الذي ال تكاد تظھر أي أعراض على الشخص

 ١٩-الذین تظھر علیھم أع�راض كوفی�د   األشخاص المرضى  أما العزل فیعني عزل   
 .ویمكنھم نقل عدواه، لمنع انتشار المرض

منظم�ة باالبتع�اد    وتوص�ي ال  . ویعني التباعد الج�سدي االبتع�اد ع�ن اآلخ�رین ج�سدیاً           
وھ���ي توص���یة عام���ة یتع���ین  . عل���ى األق���ل)  أق���دام٣(ع���ن اآلخ���رین م���سافة مت���ر واح���د  

 ".١٩-تطبیقھا حتى لو كانوا بصحة جیدة ولم یتعرضوا لعدوى كوفید الجمیع على
 

  :والحجر الّصّحّي یتناول بمفھومھ جانبین أساسیین ھما 

بمن أصیب بالمرض ال�ساري  الحجر على األصّحاء الذین اختلطوا      : الجانب األول 
 ، ١٩ ، كمن كان في بلد انت�شر فیھ�ا كوفی�د          )٤(المعدي خالل فترة قابلیة المرض لإلعداء       

  .لكن لم تظھر علیھ آثار المرض 

  :والھدف من الحجر علیھ أمور 

الحّد من انتشار المرض المعدي في المجتمع كما تقّدم ؛ ألن ھؤالء قد            :األمر األول 
لكن لم تظھر علیھم آثاره بعُد ؛ لكون المرض ال زال في طور  مرض،یكونوا مصابین بال

  .-وھي الفترة من دخول المیكروب الجسم حتى ظھور أعراض المرض -الحضانة 

 یومًا، وھي الفترة ال�ي یمك�ن    ١٤ومدة حضانة فیروس كورونا المستجد في الجسم        
التالي یمكن أن ینتقل أن یبقى فیھا الفیروس في جسم اإلنسان دون ظھور أي أعراض، وب

  .من شخص آلخر

  :ومعرفة مدة حضانة المرض مھّمة جّدًا لسببین 

 بمعرفتھا نستطیع ح�ساب الم�ّدة الت�ي یج�ب عل�ى ال�شخص ق�ضاؤھا         :السبب األول   
  .تحت المراقبة في الحجر الّصّحي 

                                                           

   .١٠٢ص -العدوى بین الطب وحدیث المصطفى )  ١(
  ١٠/١٨٩: ي البن حجرفتح البار)  ٢(
  :موقع منظمة الصحة العالمیة )  ٣(

٢٠١٩-coronavirus-novel/diseases/emergencies/ar/int.who.www://https  
  ٣٥٤مشخص .ستجداتھا العالمیة د،واألمراض المعدیة وم٧٠٤الموسوعة الطبیة الفقھیة ص )  ٤(
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 معرف��ة الفت��رة الت��ي یك��ون فیھ��ا ال��شخص الم��صاب مع��دیًا لبقی��ة        :ال��سبب الث��اني  
 األمراض تكون في فترة من فت�رات الم�رض ش�دیدة الع�دوى     )١( ذلك أن بعض المجتمع ، 

بعكس فترات  أخرى ، فكل مرض لھ فترة عدوى خاصة بھ ، فالّتیفوئ�د یك�ون مع�دیًا ف�ي          
األسابیع الثالثة األولى من بدء المرض ، ث�م تق�ّل ن�سبة اإلع�داء ؛ لقّل�ة إفرازات�ھ للج�راثیم                 

   .)٢(المعدیة بعد تلك المّدة

التأّك��د م��ن خل��وه م��ن   :  م��ن أھ��داف الحج��ر عل��ى ال��صحیح المخ��الط    ألم��ر الث��اني ا
  .المرض ، إذا لم تظھر علیھ عالمات خالل فترة بقائھ تحت المراقبة في الحجر الّصّحّي 

 تحصینھ ضّد المرض إذا كان لم ی�صب ب�ھ ، أو عالج�ھ إذا ظھ�رت                :األمر الثالث   
  .علیھ اآلثار وقت الحجر علیھ 

 ھذا القسم یكون مدة فترة حضانة المرض ، حتى یتأّكد من خل�ّوه من�ھ،        والحجر في 
ویتم تحصینھ أو عالجھ ، وقد یكون الحجر في أم�اكن خاّص�ة كم�ن یق�دم م�ن بل�د م�صابة            
بالمرض المعدي الساري للحج أو العمرة ، فإنھ یحج�ر علی�ھ ، حت�ى ُیتأّك�د م�ن خل�ّوه م�ن               

 منع��ھ م��ن الخ��روج م��ن البل��د الم��صاب     األم��راض ال��ساریة ، وق��د یك��ون الحج��ر مج��ّرد    
بالمرض المعدي ، حتى یتّم تحصینھ ضّد الم�رض ، أو ت�زول أس�باب الم�رض ، كم�ا ل�و                  
وقعت الحمى القالعیة ببلد أو قریة ، فإن أھلھا ُیمنع�ون م�ن الخ�روج حت�ى ت�زول أس�باب                   

   . في الطاعونالمرض ، ویكون ذلك حجرًا صّحّیًا علیھم ، كما ثبت ذلك عن النبي 

الحجر على المریض المصاب بالمرض المعدي، والھدف م�ن ذل�ك            :الجانب اآلخر 
  :أمران

  .منع تفّشي المرض وانتشاره في المجتمع: األمر األول

  . عالج المصاب بالمرض إذا أمكن، وتوفیر العنایة  الّطّبّیة لھ :األمر الثاني

ذلك أق��ّر أھ��ل وھ��ذا الن��وع م��ن الحج��ر یختل��ف ب��اختالف الم��رض المع��دي ذات��ھ، ول�� 
الّطّب طریقة الحجر على المصابین باألمراض المعدیة  وتحدید تحركاتھم، أو عزلھم في        

أّول : وصّنفوا األمراض القابلة للع�دوى إل�ى أب�واب          . أماكن مستقّلة ، أو في المستشفیات       
وجعلوا قوانین صارمًة تجبر المصاب بالمرض م�ن الب�اب األول ب�العزل    ... وثاٍن وثالث   

  المست��شفى ، أو ف��ي أم��اكن م��ستقّلة ت��سّمى دور النقاھ��ة ، وت��سمى ھ��ذه الفئ��ة م��ن          ف��ي 
األم��راض ب��األمراض الِمْحَجِریَّ��ة الت��ي یج��ب فیھ��ا حج��ر الم��صاب أو الم��شتبھ بإص��ابتھ        

   .)٣(بالمرض 

                                                           

   .١٧األمراض المعدیة للكادیكي ص )  ١(
   .١٦٢المرجع السابق ص )  ٢(
مشخص . ، واألمراض المعدیة ومستجداتھا العالمیة د٧٠٥ – ٧٠٤الموسوعة الطبیة الفقھیة ص ) ٣(

٣٥١-٣٥٠،  
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والحج��ر ال��صحي ل��یس مق��صورًا عل��ى األش��خاص فق��ط ب��ل إن��ھ یطب��ق أی��ضا عل��ى    
لمن�ع انتق�ال م�رض، أو م�ستودعھ، أو نواق�ل الم�رض           الحیوانات، ووسائل النقل المختلف�ة      

  .وذلك حسب اللوائح واألنظمة الصحیة الدولیة

  الفرع الثاني

  األساس الشرعي للحجر الصحي

ومما یؤسس بھ في الشرع للحجر الصحي النھي عن الخروج من األرض 
إلسالم؛ الموبوءة، ومنع الدخول إلیھا وقایة، وھو إجراء لھ شواھده وأدلتھ في شریعة ا

، وعمل ومما یعتمد في ذلك القرآن الكریم، والسنة النبویة المطھرة، وعمل الصحابة 
  :الخلفاء والفقھاء من بعدھم 

  :القرآن الكریم : أوًال 

َوَلا ُتْلُقوا ِبَأْیِدیُكْم ِإَلى التَّْھُلَكِة  ( :أساس الحجر الصحي عموم األدلة قولھ تعالى
َیا َأیَُّھا  ( :، وقولھ تعالى]١٩٥: سورة البقرة من اآلیة) [ ُیِحبُّ اْلُمْحِسِنیَنَوَأْحِسُنوا ِإنَّ اللََّھ

  ]٧١: سورة النساء من اآلیة) [الَِّذیَن آَمُنوا ُخُذوا ِحْذَرُكْم
  

  :السنة النبویة المطھرة: ثانیًا 

َوِفرَّ « :  وردت نصوص نبویة صریحة في الحجر الصحي؛ منھا قول النبي 
 ِبَأْرٍض، - الطاعون–َفِإَذا َسِمْعُتْم ِبِھ « : ، وقولھ )١(»ُذوِم َكَما َتِفرُّ ِمَن اَألَسِدِمَن الَمْج

،وھذا یعتبر ) ٢(» َفَال َتْقَدُموا َعَلْیِھ، َوِإَذا َوَقَع ِبَأْرٍض، َوَأْنُتْم ِبَھا َفَال َتْخُرُجوا، ِفَراًرا ِمْنُھ
 .ھتأسیًسا صریًحا لمشروعیة الحجر الصحي وأصل

ومما تمیز بھ تناول الشریعة اإلسالمیة للحجر الصحي الشمولیة، واعتبار العقیدة  
منطلًقا لالمتثال في السلوك، وھو أسلوب یرتكز على ترسیخ اإلیمان واالقتناع لتیسیر 

 وُروعیت مصلحة - المحجور علیھ - االمتثال؛ حیث ُروعي في ذلك قناعة الفرد 
، وذلك حتى ال یكون )٣(» ُیوِرَدنَّ ُمْمِرٌض َعَلى ُمِصحٍَّال: الجماعة؛ قال رسول اهللا 

 .وروده سبًبا في انتشار المرض وإصابة قوم آخرین

ولما كانت النفوس البشریة بطبعھا میالة إلى النجاة بنفسھا دون التفكیر فیما قد  
 فقد غلظ الشرع عقوبة من یفر من بالد الوباء؛ لكیال -تصیب بھ اآلخرین من عدوى 

ینقل إلى غیره؛ حیث اعتبر من یفر من تلك البالد كالفارِّ من الزحف، ونحن نشاھد الیوم 
ما تجده الدول من مشكالت في فرض الحجر الصحي، وعدم امتثال لقرارات المكث في 
المحجر الصحي؛ حیث قرأنا عن حاالت فرار من المحجر في بعض البلدان، وإذا كان 

أھمیة األخذ باألسباب، فإنھم سیستجیبون طواعیة دون في نفوس الناس عقیدة وإیمان ب

                                                           

   .٥٧٠٧ رقم ٧/١٣٦: صحیح البخاري) ١(
  . ٣٤٧٣ رقم ٤/١٧٥: صحیح البخاري) ٢(
   .٥٧٧٠ رقم ٧/١٣٨: صحیح البخاري) ٣(
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إكراه، وینعمون في عزلتھم بعافیتھم اإلیمانیة، وسكینة قلوبھم، وطمأنینتھا بالذكر 
 .واالستغفار والتقرب إلى اهللا

  

ُقْلُت : أن فروة بن مسیك َقاَل((؛ فقد ُروي وعلى ھذا كان العمل في زمن النبي 
ْرٌض ِعْنَدَنا ُیَقاُل َلَھا َأْرُض َأْبَیَن ِھَي َأْرُض ِریِفَنا، َوِمیَرِتَنا، َوِإنََّھا َوِبَئٌة، َأْو َیا َرُسوَل اللَِّھ َأ

وبعض العلماء ) ١(»َدْعَھا َعْنَك، َفِإنَّ ِمَن الَقَرِف التََّلَف«: َقاَل َوَباُؤَھا َشِدیٌد َفَقاَل النَِّبيُّ
 منعھ من دخولھا؛ ألن في االقتراب من ضعف الحدیث، وأوردتھ لالستئناس؛ فالنبي 

الوباء ما یؤدي إلى العدوى بذلك المرض الخبیث الذي ربما كان سبًبا في التلف والموت، 
 المثل األعلى في الوقایة من البالء بالتوجیھ العملي إلى الوقایة؛ فعن وقد ضرب النبي 

: ، فأرسل إلیھ النبي كان في وفد ثقیف رجل مجذوم: " عمرو بن الشرید عن أبیھ قال
 بذلك احتیاًطا وحذًرا وحفًظا لألنفس من  ، وأمره النبي )٢(" إنا قد بایعناك فارجع

العدوى، وقد كانت الوقایة سبیًلا مشروًعا ومتبًعا للوقایة من األمراض لدى الصحابة 
ا وأنا أقبلت إلى الزبیر یوًم: " رضوان اهللا علیھم؛ فعن ھشام بن عروة عن أبیھ أنھ قال

غالم، وعنده رجل أبرص، فأردت أن أمسَّ األبرص، فأشار إليَّ الزبیر فأمرني أن 
  .)٣("أنصرف؛ كراھیة أن أمسھ

  : والخلفاء من بعدھمعمل الصحابة : ثالثًا 

استمر على ھذا عمل الصحابة رضوان اهللا علیھم في الوقایة وتوجیھ المصاب 
َأنَّ ُعَمَر ْبَن : "فقد روى اإلمام مالك بسندهبالمعدي من األمراض إلى اعتزال الناس؛ 

. َال ُتْؤِذي النَّاَس. َیا َأَمَة اِهللا: َفَقاَل َلَھا. اْلَخطَّاِب َمرَّ ِباْمَرَأٍة َمْجُذوَمٍة، َوِھَي َتُطوُف ِباْلَبْیِت
ِإنَّ الَِّذي َكاَن َقْد َنَھاِك، َقْد : َھاَفَقاَل َل. َفَمرَّ ِبَھا َرُجٌل َبْعَد ذِلَك. َفَجَلَسْت. َلْو َجَلْسِت ِفي َبْیِتِك

 ، قال الحافظ ابن )٤ (".َما ُكْنُت ِلُأِطیَعُھ َحّیًا، َوَأْعِصَیُھ َمیِّتًا: َفَقاَلْت. َماَت، َفاْخُرِجي
وفي ھذا الحدیث من الفقھ الحكم بأن ُیحال بین المجذومین وبین اختالطھم : "عبدالبر

ى لھم، وأذى المؤمن والجار ال یحل، وإذا كان آكل الثوم بالناس؛ ِلما في ذلك من األذ

                                                           

أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو األزدي : سنن أبي داود)١(
المكتبة العصریة، صیدا : الناشر-محمد محیي الدین عبد الحمید: المحقق-)ھـ٢٧٥: المتوفى(السِِّجْستاني 

   .٣٩٣٣ رقم ٤/١٩- بیروت–
   .٢٢٣١ رقم ٤/١٧٥٢: صحیح مسلم) ٢(
أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البیھقي : شعب اإلیمان )٣(
أشرف -الدكتور عبد العلي عبد الحمید حامد: حققھ وراجع نصوصھ وخرج أحادیثھ-)ھـ٤٥٨: المتوفى(

مكتبة : الناشر- الھند–یة ببومباي مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلف: على تحقیقھ وتخریج أحادیثھ
 - ھـ ١٤٢٣األولى، : الطبعة- الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار السلفیة ببومباي بالھند

   .١٢٩٦ رقم ٢/٤٩١ - م٢٠٠٣
محمد : المحقق-)ھـ١٧٩: المتوفى(مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني : الموطأ )٤(

 – أبو ظبي -مؤسسة زاید بن سلطان آل نھیان لألعمال الخیریة واإلنسانیة : اشرالن- مصطفى األعظمي
   .١٦٠٣ رقم ٣/٦٢٥ - م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥األولى، : الطبعة- اإلمارات



 - ٤٣١٣ -

 ربما ُأخرج إلى البقیع، فما ظنك یؤمر باجتناب المسجد، وكان في عھد رسول اهللا 
  .)١ (...".بالجذام

وعني علماء الحدیث بأمر الوباء فخصصوا لھ أبواًبا في مصنفاتھم؛ حیث أفرد  
ن؛ فاإلمام البخاري في صحیحھ تحدث عن علماء الحدیث أبواًبا للحدیث عن الطاعو

، "كتاب السالم"، واإلمام مسلم في صحیحھ تحدث عنھ في "كتاب الطب"الطاعون في 
، وغیر ذلك "باب ما جاء في وباء المدینة"واإلمام مالك في موطئھ وضع عنواًنا سماه 

 .كثیر في كتب السنة

 اإلسالمي؛ فقد أقام وتم العمل بالحجر الصحي في مراحل مختلفة من التاریخ 
الولید بن عبدالملك المالجئ في أنحاء دولتھ، وجمع إلیھا المجذومین، وأجرى علیھم 

أعطى المجذومین، "ھو أول من أقام المالجئ، وذكر اإلمام ابن كثیر أنھ : األرزاق، وقیل
 ما  ، وقبلھ)٢(؛ "ال تسألوا الناس، وأعطى كل مقعد خادًما، وكل ضریر قائًدا: وقال لھم

 لما جمع المھاجرین واألنصار فاستشارھم في أمر الطاعون، فاختلفوا فعلھ عمر 
علیھ، حتى قدم عبدالرحمن بن عوف وأخبره أنھ سمع من النبي صلي اهللا علیھ وسلم 

ْرٍض ِإَذا َسِمْعُتْم ِبِھ ِبَأْرٍض َفَال َتْقَدُموا َعَلْیِھ، َوِإَذا َوَقَع ِبَأ«:  حدیًثا في ذلك، وھو قولھ 
،  ، فكان ذلك الحدیث موافًقا لما رآه عمر )٣(؛ »َوَأْنُتْم ِبَھا َفَال َتْخُرُجوا ِفَراًرا ِمْنُھ

 .فانصرف بالناس إلى المدینة

  :عمل الفقھاء : رابعًا 

ال یحل ألحد أن یفر : "قد أكد العلماء ما یفید الحجر الصحي؛ فیقول ابن عبد البر
ساكنیھا، وال أن یقدم علیھ إذا كان خارًجا عن األرض من أرض نزل فیھا إذا كان من 

، وفرقوا بین من یخرج لضرورة وغیر ضرورة؛ حیث اتفقوا على أنھ )٤(؛ "التي نزل بھا
یجوز؛ كمن یخرج لعالج الناس ومساعدتھم، ویمنع من ھو مصدر أًذى للناس من 

من المساجد ومن المجذوم ُیمنع "مشاركة الناس في عباداتھم، وقد ذكر العلماء أن 
االختالط بالناس، وھل یثبت لزوجتھ خیار فسخ النكاح؟ فیھ خالف، وقد أثبت مالك 

  )٥(؛"والشافعي الخیار، بخالف الحنفیة والتفصیل في كتب الفقھ

                                                           

  ٤/٤٠٧-المرجع السابق: االستذكار البن عبد البر)١(
: المتوفى(دمشقي أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم ال: البدایة والنھایة )٢(

-  م١٩٨٨ -، ھـ ١٤٠٨األولى : الطبعة- دار إحیاء التراث العربي: الناشر-علي شیري: المحقق-)ھـ٧٧٤
٩/١٨٦.   
   .٦٩٧٣ رقم ٩/٣٦: صحیح البخاري )٣(
أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن : التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید)٤(

محمد عبد الكبیر ، مصطفى بن أحمد العلوي : تحقیق- )ھـ٤٦٣: المتوفى(قرطبي عاصم النمري ال
   .٦/٢١١-  ھـ١٣٨٧: عام النشر- المغرب–وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة : الناشر-البكري

محمد األمین بن عبد اهللا : الكوكب الوھاج والروض البھاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج)٥(
 دار طوق -دار المنھاج : الناشر -ھاشم محمد علي مھدي: المحقق -ھرري الشافعياألرمي العلوي ال

   .٢٢/٣٣٨ -النجاة
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وإضافة لما سلف في تأكید مشروعیة الحجر الصحي، ووجوب االمتثال لھ،  
لوقایة األخرى من األوبئة؛ كالطھارة ینبغي أن یتفطن لما حث علیھ الشرع من وسائل ا

والنظافة، والحرص على إسباغ الوضوء، وطھارة البدن والمكان، وھي أمور واجبة 
على المسلم كل یوم، تابعة لما یؤدیھ من فرائض وواجبات، وتكرار ذلك لھ داللتھ 

 .اإلیمانیة والصحیة

 العدوى؛ ولعل المناسبة تقتضي التذكیر بأن األحادیث الواردة في نفي 
َال َعْدَوى َوَال ِطَیَرَة، َوَال َھاَمَة َوَال َصَفَر، َوِفرَّ ِمَن الَمْجُذوِم َكَما َتِفرُّ ِمَن « :كحدیث

، ذكر العلماء طرَق الجمع بینھا وبین ما یثبت العدوى بما ال مزید عنھ، ) ١(» اَألَسِد
 بعد إیراده ما ینفي ونورد ما حققھ اإلمام ابن الصالح رحمھ اهللا في ذلك؛ حیث ذكر

ھذه األمراض ال تعدي بطبعھا، ولكن اهللا : "العدوى وما یثبت وجھ الجمع بینھما؛ فقال
تبارك وتعالى جعل مخالطة المریض بھا للصحیح سبًبا إلعدائھ مرضھ، ثم قد یتخلف 
ذلك عن سببھ كما في سائر األسباب، فأحادیث النفي محمولة على ما كان یعتقده أھل 

، وفي األحادیث )٢("فمن أعدى األول؟: "ة من أن ذلك یعدي بطبعھ، ولھذا وردالجاھلی
المثبتة بیان أن اهللا سبحانھ جعل ذلك سبًبا لذلك، وحذر من الضرر الذي یغلب وجوده 

   )٣(؛ "عند وجوده بفعل اهللا سبحانھ وتعالى

وھناك حكم أخرى في الحجر الصحي نص علیھا أبو حامد الغزالي؛ حیث 
لو رخص لألصحاء في الخروج لما بقي في البلد إال المرضى الذین أقعدھم " :قال

الطاعون؛ فانكسرت قلوبھم، وفقدوا المتعھدین، ولم یبَق في البلد َمن یسقیھم الماء 
ویطعمھم الطعام، وھم یعجزون عن مباشرتھما بأنفسھم؛ فیكون ذلك سعًیا في إھالكھم 

 األصحاء منتظر، فلو أقاموا لم تكن اإلقامة تحقیًقا، وخالصھم منتظر، كما أن خالص
قاطعة بالموت، ولو خرجوا لم یكن الخروج قاطًعا بالخالص، وھو قاطع في إھالك 
الباقین، والمسلمون كالبنیان یشد بعضھ بعًضا، والمؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منھ 

ونون، وافتقروا إلى نعم، لو لم یبَق بالبلد إال مطع... عضو تداعى إلیھ سائر أعضائھ
المتعھدین، وقدم علیھم قوٌم، فربما كان ینقدح استحباب الدخول ھا ھنا ألجل اإلعانة، وال 
ینھى عن الدخول؛ ألنھ تعرض لضرر موھوم على رجاء دفع ضرر عن بقیة المسلمین، 

 ).٤" (وبھذا شبھ الفرار من الطاعون في بعض األخبار بالفرار من الزحف

                                                           

   .٥٧٠٧ رقم ٧/١٣٦: صحیح البخاري)١(
  عن أبي ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ، ِأنَّ َرُسوَل اللَِّھ ٥٧١٧ رقم ٧/١٢٨: روى البخاري في صحیحھ)٢(

َیا َرُسوَل اللَِّھ، َفَما َباُل ِإِبِلي، َتُكوُن ِفي الرَّْمِل َكَأنََّھا : َفَقاَل َأْعَراِبيٌّ» َفَر َوَال َھاَمَةَال َعْدَوى َوَال َص«: َقاَل
  .»َفَمْن َأْعَدى اَألوََّل؟«: الظَِّباُء، َفَیْأِتي الَبِعیُر اَألْجَرُب َفَیْدُخُل َبْیَنَھا َفُیْجِرُبَھا؟ َفَقاَل

عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي : حدیث، وُیعرف بمقدمة ابن الصالحمعرفة أنواع علوم ال)٣(
 سوریا، -دار الفكر: الناشر-نور الدین عتر: المحقق-)ھـ٦٤٣: المتوفى(الدین المعروف بابن الصالح 

   .٢٨٥ص-م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦: سنة النشر- بیروت–دار الفكر المعاصر 
دار : الناشر-)ھـ٥٠٥: المتوفى(مد الغزالي الطوسي أبو حامد محمد بن مح: إحیاء علوم الدین)٤(

   .٤/٢٩١ - بیروت–المعرفة 
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یجب الحجر الصحي متى :"، بقولھا)١( كبار العلماء باألزھروبھذا أفتت ھیئة
انتشر الوباء ببلد أو عم البالد، واألمر في ذلك مرجعھ إلى أھل االختصاص من األطباء، 
ومؤسسات الدولة المختصة، ویجب على الجمیع االستجابة لكل التدابیر التي تصدر عن 

ي تحدده السلطات المختصة في البالد، الجھات الرسمیة، وأولھا االنعزال في المكان الذ
 .منعا النتشار الوباء

 :ومن األدلة على ھذا الحكم الشرعي

عن - قال أن رسول اهللا : ما رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف -١
إذا سمعتم بھ بأرض فال تقدموا علیھ، وإذا وقع بأرض وأنتم بھا، فال : "-الطاعون

   " .تخرجوا فرارا منھ

ن ھذا الحدیث صراحة أن الوباء إذا وقع بأرض فال یجوز لفرد من ویؤخذ م
أفرادھا أن یخرج منھا فرارا من الوباء، ولو كان خارجھا ال یجوز لھ أن یدخلھا؛ وذلك 
حتى ال ینتقل المرض من شخص إلى آخر، وقد تأكد ھذا المعنى من حدیث آخر ورد في 

ِفرَّ ِمَن اْلمْجُذوِم ِفَراَرَك «:  َیُقوُلْعُت َرُسوَل اِهللا َسِم: مسند أحمد َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة، َقاَل
   .«ِمَن اْلَأَسِد

 منع اختالط --ومما یدھش لھ المتتبع للتعالیم النبویة في باب العدوى أنھ   
المریض بالصحیح حتى في عالم الحیوان، وأنھ أمر بما یشبھ الحجر الصحي بین السلیم 

والمـُمرض صاحب اإلبل » ُیورد ُممرض على ُمصحال «: منھا والمریض، فقال
  .صاحب اإلبل السلیمة: المریضة، والُمصح

أن كلَّ ما تعیَّن طرًیقا للسالمة في الحال وسبًبا للعافیة في : ومن القواعد الفقھیة
  .المآل فھو واجب شرًعا وعقًلا

 أن یفصح وُننوِّه إلى أنھ یجب على ُكلِّ َمن ُأصیب بمرٍض من األمراض المعدیة
عن مرضھ، حتى ال یتسبَّب في اإلضرار باآلخرین من األِصحَّاء ویتحمَّل إثم اإلضرار 

  .بالغیر

   

  

  

  

                                                           

  /٢٠٢٠/٤/٣/com/story.https://www.youm٧منشور في جریدة الیوم السابع )١(
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  الفرع الثالث

  طریقة الحجر

  :)١( طریقة الحجر أو العزل قسمان

  : الحجر اإلجباري :القسم األول

 عزل المخصصة،یتم فیھ عزل المریض أو المشتبھ فیھ َعْزًال إجباریًا تامًا بأقسام ال
ویستمر العزل حتى یتم شفاء المریض، وسلبیة النتائج المخبریة، ومن َثمَّ سماح السلطة 

بمغادرة المعزل، وینطبق ھذا النوع من العزل على األمراض  الصحیة المختصة لھ
الشوكیة، وفیروس  المحجریة ومن أھمھا الطاعون الحمى الصفراء والحمى المخیة

 . المستجد، وغیرھا من األوبئة المعدیة١٩كوفیدكورونا المسبب لمرض 

 الحجر االختیاري المشروط  :القسم الثاني

وفیھ یتم تقیید حركة المحجور علیھ المریض في المنزل مثًال، أو وضعھ تحت 
المراقبة الطبیة غیر المباشرة، أو منعھ من مغادرة البلد، أو عزلھ عن الحي الذي یسكن 

بالبلد إذا كانت  ن العزل الشروط التي تقرھا السلطة الصحیةفیھ ، متى توافرت في مكا
  .حالتھ تستدعي ذلك

ومن الشروط الواجب توفرھا للعزل في المنزل أو األماكن األخرى غیر أقسام 
  :الحكومیة المتخصصة لذلك العزل

تخصیص غرفة صحیة منعزلة عن باقي غرف المنزل، أو المكان ، وأال یكون -١
 .لضروري الالزم للمریض فقطاألثاث ا بھا غیر

تخصیص أدوات خاصة للمریض ال یستعملھا أحد غیره، كالمناشف والمالعق -٢
 .والمفروشات والسواك وأدوات الحالقة وغیرھا واألطباق

 منع إقامة أحد بالغرفة غیر المریض منعًا تامًا، وال یسمح بالدخول إلیھ سوى -٣
 .الشخص المسؤول عن اإلشراف علیھ

بالذباب  لك شبكي على النوافذ واألبواب في حالة األمراض التي تنتقلوضع س-٤
 .والبعوض لمنع دخولھا

 أن یكون المریض تحت إشراف طبیب معالج، وأن یقوم بخدمتھ شخص متدرب-٥
 .على التمریض ، على أن یكون متفرغًا لخدمتھ، وال یشترك في أي عمل منزلي آخر

 ت ومخلفات وأدوات ومفروشات المریضعمل التطھیر الالزم لجمیع إفرازا-٦
 .حسب نوع المرض

   .ورشھا وتنظیفھا بمحلول مطھر  تنظیف غرفة المریض یومیًا،-٧

                                                           

  ،٣٥١-٣٥٠مشخص .األمراض المعدیة ومستجداتھا العالمیة د)  ١(
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جمیع أعراض  استمرار عزل المریض في غرفتھ مدة العدوى إلى أن تزول -٨
العدوى  للتأكد من زوال مسببات المرض، مع مراعاة أخذ العینات الالزمة لكل مرض؛

 .منھا

عد شفاء المریض تقوم السلطة الصحیة بعمل التطھیر النھائي الذي یشمل ب -٩
في غرفتھ من مالبس ومفروشات وأدوات طعام وعالج وغیرھا، حسب  جمیع ما

 .الخاصة بكل مرض تعلیمات التطھیر

  :وفي الجملة ، فالحجر الصّحّي على المصاب بالمرض متعّلق بأمور ثالثة 

  .وتفّشیھ طریقة انتشار المرض : األول 

ذلك أن طرق العدوى بالمرض تختلف باختالف الم�رض نف�ِسھ ، ف�األمراض غی�ر                 
الوبائیة كالتي ال تنتقل إال باالتصال الجن�سي م�ثًال، كال�سَّیالن ، والزھ�ري ، ل�یس الحج�ر                
فیھا ، إنما الحجر على األمراض الوبائیة التي تنتقل عن طریق المالمسة، أو عن طری�ق          

 والسعال الدیكي ، ونحوھا ، فمعرفة طریقة انتشار المرض مھّمة في            الھواء، كالحصبة ،  
  .تحدید أسلوب الحجر على المریض المصاب 

بأن�ھ یمك�ن أن     :" ١٩- كیفی�ة انت�شار م�رض كوفی�د        )١(وتبین منظمة الصحة العالمیة     
وینت��شر .  م��ن أش��خاص آخ��رین م��صابین ب��الفیروس  ١٩-یلق��ط األش��خاص ع��دوى كوفی��د  

ن ش��خص إل��ى ش��خص ع��ن طری��ق الُقطی��رات ال��صغیرة الت��ي    الم��رض ب��شكل أساس��ي م�� 
.  م�ن أنف�ھ أو فم�ھ عن�دما ی�سعل أو یعط�س أو ی�تكلم            ١٩-یفرزھا الشخص المصاب بكوفید   

وھذه القطیرات وزنھا ثقیل نسبیًا، فھي ال تنتقل إلى مكان بعی�د وإنم�ا ت�سقط س�ریعًا عل�ى                   
ه الُقطی��رات م��ن   إذا تنف��سوا ھ��ذ ١٩-ویمك��ن أن یلق��ط األش��خاص م��رض كوفی��د   . األرض

لذلك من المھم الحفاظ على مسافة متر واحد على األقل . شخص مصاب بعدوى الفیروس
وق��د تح��ط ھ��ذه القطی��رات عل��ى األش��یاء واألس��طح المحیط��ة        . م��ن اآلخ��رین )  أق��دام٣(

ویمك�ن حینھ�ا أن ی�صاب       . بالشخص، مثل الطاوالت ومقابض األبواب ودرابزین ال�ساللم       
. ستھم ھذه األشیاء أو األسطح ثم لم�س أعی�نھم أو أنفھ�م أو فمھ�م             عند مالم  الناس بالعدوى 

لذلك من المھم غسل المواظب�ة عل�ى غ�سل الی�دین بالم�اء وال�صابون أو تنظیفھم�ا بمطھ�ر                      
 ".كحولي لفرك الیدین

  

  .مدى إصابة المریض بالمرض وتطور مراحلھ : الثاني 

تعددة ، ویتط�ّور حت�ى    فالمرض یبدأ من دخول المیكروب الجسَم ، ویمّر بمراحل م         
یتمكن ویق�وى ، فالم�صاب بفی�روس كورون�ا ف�ي أول مراح�ل الم�رض یب�دو ق�وّي الج�سم                  
ص��حیحًا ، ال تب��دو علی��ھ آث��ار الم��رض وأعراض��ھ ، ف��المریض ف��ي أول ب��دایات الم��رض   
كال��شخص ال��سلیم ، فیتع��ّذر إبق��اؤه ف��ي المست��شفى م��ّدة إص��ابتھ كلھ��ا ، فمث��ل ھ��ذا إذا ك��ان    

                                                           

  :موقع منظمة الصحة العالمیة)١(
 ٢٠١٩-coronavirus-novel/diseases/emergencies/ar/int.who.www://https  



 - ٤٣١٨ -

ات تقّدم لھ المعلومات الكافیة عن حالتھ ، وكیفی�ة رعایت�ھ ، واالھتم�ام             مسؤوًال عن تصرف  
  .بھ ، وطرق انتقال العدوى ، ویكفي ذلك دون الحاجة إلى عزلھ في الحجر  الّصّحّي 

أّما م�ن َتَق�ّدم ب�ھ الم�رض وبل�غ مراح�ل متقّدم�ة ، فھ�ذا یختل�ف حال�ھ ، ویحت�اج إل�ى                   
  .رعایة طبیة خاصة 

الحم�ى واإلرھ�اق وال�سعال      في ١٩-ثر شیوعًا لمرض كوفیدوتتمثل األعراض األك 
: المرض�ى  األخ�رى األق�ل ش�یوعًا ولك�ن ق�د ُی�صاب بھ�ا بع�ض           وتشمل األعراض   . الجاف

والصداع، والتھ�اب الملتحم�ة، وأل�م الحل�ق، واإلس�ھال،       اآلالم واألوجاع، واحتقان األنف،   
. ر لون أصابع الی�دین أو الق�دمین  أو تغی وفقدان حاسة الذوق أو الشم، وظھور طفح جلدي        

ویصاب بعض الناس بالعدوى  . تكون ھذه األعراض خفیفة وتبدأ بشكل تدریجي وعادة ما 
  .بأعراض خفیفة جدًا دون أن یشعروا إال 

. الحاج�ة إل�ى ع�الج خ�اص        م�ن الم�رض دون      %) ٨٠نح�و   (ویتعافى معظم الن�اس      
م�صابین بم�رض      أش�خاص    ٥ین كل   لدى شخص واحد تقریبًا من ب      ولكن األعراض تشتد    

وت�زداد مخ�اطر اإلص�ابة بم�ضاعفات وخیم�ة      . الت�نفس   فیعاني من ص�عوبة ف�ي      ١٩-كوفید
أخ��رى مث��ل ارتف��اع ض��غط ال��دم أو  ب��ین الم��سنین واألش��خاص الم��صابین بم��شاكل ص��حیة  

أی��ا كان��ت  وینبغ��ي لجمی��ع األش��خاص،  . أو ال��سكري أو ال��سرطان أم��راض القل��ب والرئ��ة  
أو ال��سعال الم��صحوبین  /أص��یبوا ب��الحمى و  لتم��اس العنای��ة الطبی��ة ف��ورًا إذا    أعم��ارھم، ا

فقدان القدرة على النطق أو  ضیق النفس وألم أو ضغط في الصدر أو /التنفس بصعوبة في 
ال�صحیة م�سبقًا،    اإلمك�ان، باالت�صال بالطبی�ب أو بمرف�ق الرعای�ة         ویوصى، قدر   . الحركة

 )١( .المناسبة ة لیتسنى توجیھ المریض إلى العیاد

  .المریض ذاتھ : الثالث 

فإذا كان الشخص المصاب بالمرض المعدي مسؤوًال ع�ن ت�صّرفاتھ وی�ؤَمن جانب�ھ               
أن یتعّمد نقل العدوى إلى غیره، یختلف حالھ عن الشخص غیر المسؤول الذي یتعّمد نقل       

 ، ول�و ف�ي   العدوى ونشرھا بین أفراد المجتمع، فھذا یحجر علیھ ویمنع من مخالطة غی�ره        
  .مراحل المرض األولى ، بخالف الشخص المسؤول عن تصّرفاتھ 

ویج���ب ت���وفیر العناص���ر الّطّبّی���ة المتخّص���صة، كم���ا أن الطبی���ب ملت���زم بمعالج���ة    
المصابین بأمراض معدیة، و یحرم علیھ الفرار من المنطقة الموب�وءة م�ن ب�اب أول�ى، أو          

 بف��راره أو امتناع��ھ ی��سھم ب��صورة حت�ى مج��ّرد االمتن��اع ع��ن ع��الج الم��صابین ، ذل�ك أن��ھ  
كبیرة في انتشار المرض وتفّشیھ ، وھو األعرف بوسائل الوقایة منھ، وط�رق مكافحت�ھ ،     

 أن یحمي نفسھ من اإلص�ابة  – بإذن اهللا    –والحّد من انتشاره، وفي الوقت نفسھ فھو قادٌر         
  )٢(.ویساعد غیره أیضًا

                                                           

  :موقع منظمة الصحة العالمیة)١(
 ٢٠١٩-coronavirus-novel/diseases/emergencies/ar/int.who.www://https  
  ٣٥٥-٣٤٥مشخص . واألمراض المعدیة ومستجداتھا العالمیة د٧٠٥الموسوعة الطبیة الفقھیة ص) ٢(
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ب اطا  

  ة اراو وادن  اد، طل إ ا وا و

  وق ارة

  :تقدیم 

مما ال شك فیھ فضل وثواب إقامة الجمعة والجماعة وصالة التراویح في المساجد، 
وصالة العیدین، والُعمرة، وكم من عظیم األجر والثواب المترتب على أداء ھذه العبادات 

  .في المساجد والجماعات

 جائحة كورونا حرم الناس من ھذه العبادات، مما ترتب ولكن لما اجتاح العالم
علیھا اغالق المساجد ومنع الجمع والجماعات وصالة العیدین وتعلیق العمرة حفظًا 

  . الناسمصالحللنفس من الھالك بسبب انتقال العدوى، وألن دفع الجوائح مقدم على جلب 

 الناس، من مصالحب وقد سارعت الدول بدفع جائحة كورونا حفظًا للنفس على جل
حالل منع الناس من إقامة الجمعة والجماعة وصالة التراویح فقي المساجد، وصالة 

  . العیدین، والُعمرة، وأفتى بذلك العلماء في كل بلد

ونبین في ھذا المطلب حكم إقامة الجمعة والجماعة وصالة التراویح في 
  :فرعینالمساجد، وصالة العیدین، والُعمرة، وحكم تعطیلھا في 

حكم إقامة الجمعة والجماعة وصالة التراویح في المساجد، وصالة : الفرع األول
  .العیدین، والُعمرة

حكم تعطیل إقامة الجمعة والجماعة وصالة التراویح في المساجد، : الفرع الثاني
  .وصالة العیدین، والُعمرة
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  الفرع األول

  مساجد، حكم إقامة الجمعة والجماعة وصالة التراویح في ال

  وصالة العیدین، والُعمرة

  :)١(حكم إقامة صالة الجمعة: أوًال 

إن صالة الجمعة من أعظم شعائر اإلسالم، وھي فرض عین على الرجل البالغ 
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدَي ِللصََّلاِة ِمْن َیْوِم اْلُجُمَعِة : (الصحیح المقیم؛ قال اهللا تعالى

  ]٩: سورة الجمعة آیة) [ ِإَلى ِذْكِر اللَِّھ َوَذُروا اْلَبْیَع َذِلُكْم َخْیٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَنَفاْسَعْوا

اْلُجُمَعُة َحقٌّ َواِجٌب : "  أنھ قالوروى أبو داود عن طارق بن شھاب، عن النبي 
  )٢(".ُلوٌك، َأِو اْمَرَأٌة، َأْو َصِبيٌّ، َأْو َمِریٌض َعْبٌد َمْم: َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم ِفي َجَماَعٍة ِإلَّا َأْرَبَعًة

أما التخلُّف عن الجمعة من غیر عْذر شرعي فكبیرٌة من كبائر الذُّنوب، توعد اهللا 
 رِضي اهللا عْنُھما -فاعلھا بالوعید الشَّدید؛ ففي الصحیح من حدیِث َأبي ُھَرْیرة واْبِن ُعمر 

َلَیْنَتِھَینَّ َأْقَواٌم َعْن َوْدِعِھُم اْلُجُمَعاِت، َأْو َلَیْخِتَمنَّ اُهللا َعَلى «:  یقول أنَّھما سِمعا النَّبيَّ -
  ) ٣.(»ُقُلوِبِھْم، ُثمَّ َلَیُكوُننَّ ِمَن اْلَغاِفِلیَن

َمْن َتَرَك اْلُجُمَعَة َثَلاَث َمرَّاٍت «:قال رسوُل اهللا : وعن أبي الجْعد الضمري قال
  .والطبع على القلب؛ أن یصیر قلبھ قلب منافق. )٤(» َعَلى َقْلِبِھَتَھاُوًنا ِبَھا ُطِبَع

  

  :حكم صالة الجماعة في الفرائض: ثانیًا

 وأكثر المالكیة، وھو قول للشافعیة، إلى أن صالة - في األصح -ذھب الحنفیة 
  . الجماعة في الفرائض سنة مؤكدة للرجال، وھي شبیھة بالواجب في القوة عند الحنفیة

 واستدلوا بما روي عن النبي - حسب اصطالحھم -عضھم بأنھا واجبة وصرح ب
 وفي روایة )٥(» َصَالُة الَجَماَعِة َتْفُضُل َصَالَة الَفذِّ ِبَسْبٍع َوِعْشِریَن َدَرَجًة«:  أنھ قال  :

                                                           

-)ھـ٤٨٣: المتوفى(محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األئمة السرخسي : المبسوط للسرخسي) ١(
، المجموع شرح المھذب ٢/٢١-م١٩٩٣-ھـ١٤١٤: لنشر تاریخ ا-ط.  د- بیروت–دار المعرفة : الناشر

-)ھـ٦٧٦: المتوفى(أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي )): مع تكملة السبكي والمطیعي((
   ٢/٢١٨: ،المغني البن قدامة٤/٤٨٢- دار الفكر: الناشر

  .١٠٦٧ رقم ١/٢٨٠: سنن أبي داود ) ٢(
  .٨٦٥ رقم ٢/٥٩١: صحیح مسلم) ٣(
: المتوفى(ابن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أبیھ یزید : ن ماجھسنن اب) ٤(

 -  فیصل عیسى البابي الحلبي-دار إحیاء الكتب العربیة : الناشر-محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق-)ھـ٢٧٣
  .١١٢٥ رقم ١/٣٥٧
   .٦٤٥ رقم ١/١٣١: صحیح البخاري) ٥(
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 الجماعة إلحراز الفضیلة ، وذا آیة  ، فقد جعل النبي )١(» ِبَخْمٍس َوِعْشِریَن َدَرَجًة« 
  . )٢(إنھا من سنن الھدي : نن ، وقال عبد اهللا بن مسعود  في الصلوات الس

 ، إلى أنھا فرض كفایة ، وھو قول بعض -  في األصح عندھم -وذھب الشافعیة 
  ).٣(فقھاء الحنفیة، كالكرخي والطحاوي، وھو ما نقلھ المازري عن بعض المالكیة

ْرَیٍة َوَلا َبْدٍو َلا ُتَقاُم ِفیِھُم الصََّلاُة ِإلَّا َقِد َما ِمْن َثَلاَثٍة ِفي َق« : واستدلوا بقول النبي 
، وَیْعِني )٤(» اْسَتْحَوَذ َعَلْیِھُم الشَّْیَطاُن، َفَعَلْیَك ِباْلَجَماَعِة َفِإنََّما َیْأُكُل الذِّْئُب اْلَقاِصَیَة

  )٥. (اْلَجَماَعَة ِفي الصََّلاِة: ِباْلَجَماَعِة

إنھا فرض كفایة من حیث الجملة أي بالبلد ؛ : قالوا وقد فصل بعض المالكیة ف
   . )٦(فیقاتل أھلھا علیھا إذا تركوھا ، وسنة في كل مسجد وفضیلة للرجل في خاصة نفسھ

وذھب الحنابلة، وھو قول للحنفیة والشافعیة إلى أنھا واجبة وجوب عین ولیست 
ب إلى أنھا شرط في شرطا لصحة الصالة ، خالفا البن عقیل من الحنابلة ، الذي ذھ

  . صحتھا قیاسا على سائر واجبات الصالة 

َوِإَذا ُكْنَت ِفیِھْم َفَأَقْمَت َلُھُم الصََّلاَة َفْلَتُقْم َطاِئَفٌة : (واستدل الحنابلة بقول اهللا تعالى 
 َوْلَتْأِت َطاِئَفٌة ُأْخَرى َلْم ِمْنُھْم َمَعَك َوْلَیْأُخُذوا َأْسِلَحَتُھْم َفِإَذا َسَجُدوا َفْلَیُكوُنوا ِمْن َوَراِئُكْم

ُیَصلُّوا َفْلُیَصلُّوا َمَعَك َوْلَیْأُخُذوا ِحْذَرُھْم َوَأْسِلَحَتُھْم َودَّ الَِّذیَن َكَفُروا َلْو َتْغُفُلوَن َعْن َأْسِلَحِتُكْم 
 ِإْن َكاَن ِبُكْم َأًذى ِمْن َمَطٍر َأْو ُكْنُتْم َوَأْمِتَعِتُكْم َفَیِمیُلوَن َعَلْیُكْم َمْیَلًة َواِحَدًة َوَلا ُجَناَح َعَلْیُكْم

سورة ) [َمْرَضى َأْن َتَضُعوا َأْسِلَحَتُكْم َوُخُذوا ِحْذَرُكْم ِإنَّ اللََّھ َأَعدَّ ِلْلَكاِفِریَن َعَذاًبا ُمِھیًنا
  ]١٠٢: النساء آیة

 رة وبما رواه أبو ھری. فأمر اهللا تعالى بالجماعة حال الخوف، ففي غیره أولى 
والذي نفسي بیده لقد ھممت أن آمر بحطب، فیحطب ثم آمر : "  قال أن رسول اهللا 

بالصالة فیؤذن لھا ، ثم آمر رجال فیؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال ال یشھدون الصالة ، 
  . )٧(" فأحرق علیھم بیوتھم 

                                                           

   .٦٤٦ رقم ١/١٣١: صحیح البخاري) ١(
عالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي : بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع)٢(
 ، ورد ١٥٥ / ١ -م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦ -الثانیة: الطبعة- دار الكتب العلمیة: الناشر-)ھـ٥٨٧: المتوفى(

حطاب مواھب  ، ومواھب الجلیل لل٣١٩ / ١:  ، وحاشیة الدسوقي٣٧١ / ١: المحتار البن عابدین
شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، : الجلیل للحطاب

 -ھـ ١٤١٢الثالثة، : الطبعة-دار الفكر: الناشر- )ھـ٩٥٤: المتوفى(المعروف بالحطاب الرُّعیني المالكي 
   .١٠٠ / ١ ، والمھذب ٨١ / ٢ -م١٩٩٢

 ، ورد المحتار البن ٣٠٠ / ١:  ، وفتح القدیر١٠٠ / ١: ھذب ، والم٢٢٩ / ١: مغني المحتاج) ٣(
   .٨١ / ١:  ، ومواھب الجلیل٣١٩ / ١:  ، وحاشیة الدسوقي٣٧١ / ١: عابدین

   .٩٢٢ رقم ١/٤٤٥: ، والسنن الكبرى للنسائي٥٤٧ رقم ١/١٥٠: سنن أبي داود) ٤(
   .٩٢٢ رقم ١/٤٤٥: السنن الكبرى للنسائي) ٥(
   .١٥٢ / ١:  ، والشرح الصغیر٣١٩ / ١: حاشیة الدسوقي) ٦(
   .٦٤٤ رقم ١/١٣١: صحیح البخاري) ٧(
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ا َرُسوَل اِهللا، ِإنَُّھ َلْیَس َی:  َرُجٌل َأْعَمى، َفَقاَلَأَتى النَِّبيَّ :  قال  وعن أبي ھریرة 
 َأْن ُیَرخَِّص َلُھ، َفُیَصلَِّي ِفي َبْیِتِھ، ِلي َقاِئٌد َیُقوُدِني ِإَلى اْلَمْسِجِد، َفَسَأَل َرُسوَل اِهللا 

: اَلَنَعْم، َق: َقاَل» َھْل َتْسَمُع النَِّداَء ِبالصََّلاِة؟«: َفَرخََّص َلُھ، َفَلمَّا َولَّى، َدَعاُه، َفَقاَل
  .وإذا لم یرخص لألعمى الذي لم یجد قائدا فغیره أولى، )١(»َفَأِجْب«

إن تارك الجماعة یقاتل وإن أقامھا غیره،ألن وجوبھا على : ولذلك قالوا 
  . )٢(األعیان

  

  :حكم صالة التراویح في المساجد: ثالثًا

فعل ، ولاتفق الفقھاء على مشروعیة الجماعة في صالة التراویح؛ لفعل النبي 
؛  ومن تبعھم منذ زمن عمر بن الخطاب  - رضوان اهللا تعالى علیھم -الصحابة 

  . والستمرار العمل علیھ حتى اآلن 

  . وذھب جمھور الفقھاء إلى أن الجماعة في صالة التراویح سنة 

صالة التراویح بالجماعة سنة على الكفایة في األصح ، فلو تركھا : قال الحنفیة 
ا لو تخلف عنھا رجل من أفراد الناس وصلى في بیتھ فقد ترك الفضیلة الكل أساءوا ، أم

  . )٣(، وإن صلى في البیت بالجماعة لم ینل فضل جماعة المسجد 

تندب صالة التراویح في البیوت إن لم تعطل المساجد، وذلك لخبر : وقال المالكیة 
 )٤(" الصالة المكتوبة فعلیكم بالصالة في بیوتكم ، فإن خیر صالة المرء في بیتھ إال: " 

ولخوف الریاء وھو حرام ، واختلفوا فیما إذا صالھا في بیتھ، ھل یصلیھا وحده أو مع 
  . لعلھما في األفضلیة سواء : أھل بیتھ ؟ قوالن، قال الزرقاني

أن ال تعطل :  مشروط بثالثة أمور- في البیوت عندھم - وندب صالة التراویح 
 بیتھ، وال یقعد عنھا، وأن یكون غیر آفاقي بالحرمین ، فإن المساجد، وأن ینشط لفعلھا في

یكره لمن في المسجد االنفراد : تخلف شرط كان فعلھا في المسجد أفضل، وقال الزرقاني
   . )٥(بھا عن الجماعة التي یصلونھا فیھ، وأولى إذا كان انفراده یعطل جماعة المسجد 

 رضي - األصح؛ لحدیث عائشة تسن الجماعة في التراویح على: وقال الشافعیة
  .  ولعمل الناس على ذلك  الذي سبق ذكره ؛ ولألثر عن عمر -اهللا تعالى عنھا 

                                                           

  .٦٥٣ رقم ١/٤٥٢: صحیح مسلم) ١(
 ، ٣٠٠ / ١:  ، وفتح القدیر٣٧١ / ١:  ، ورد المحتار البن عابدین١٥٥ / ١: بدائع الصنائع) ٢(

  ١٧٦ / ٢:  ، والمغني٢٣٠ / ١:  ، ومغني المحتاج٤٥٤ / ١: وكشاف القناع
  .٤٧٣ / ١: رد المحتار البن عابدین) ٣(
  .٦١١٣ رقم ٨/٢٨: صحیح البخاري) ٤(
أبو عبد اهللا محمد بن عبد الباقي بن یوسف : شرح الزرقاني على المواھب اللدنیة بالمنح المحمدیة)٥(

- دار الكتب العلمیة: الناشر- )ھـ١١٢٢: المتوفى(بن أحمد بن شھاب الدین بن محمد الزرقاني المالكي 
   .٣١٥ / ١:  ، حاشیة الدسوقي٢٨٣ / ١ -م١٩٩٦- ھـ١٤١٧األولى : الطبعة



 - ٤٣٢٣ -

ومقابل األصح عندھم أن االنفراد بصالة التراویح أفضل كغیرھا من صالة اللیل 
  . )١(لبعده عن الریاء 

كان : حمد  صالة التراویح جماعة أفضل من صالتھا فرادى ، قال أ: وقال الحنابلة
   . )٢( یصلونھا في الجماعة -  -علي  وجابر  وعبد اهللا  

ِإنَُّھ َمْن َقاَم َمَع اِإلَماِم َحتَّى َیْنَصِرَف :  قالأن النبي "  :وفي حدیث أبي ذر 
  . )٣("ُكِتَب َلُھ ِقَیاُم َلْیَلٍة 

 من قام رمضان:" إن تعذرت الجماعة صلى وحده لعموم قول النبي : وقالوا
  )٤(" إیمانا واحتسابا غفر لھ ما تقدم من ذنبھ 

  

  :حكم صالة العیدین: رابعًا

 والمراد من -صالة العیدین واجبة على القول الصحیح المفتى بھ عند الحنفیة 
 مواظبة النبي :  ودلیل ذلك -أنھ منزلة بین الفرض والسنة : الواجب عند الحنفیة 

 ما خال قیام رمضان -  یصلي التطوع بجماعة علیھا من دون تركھا ولو مرة، وأنھ ال
وكسوف الشمس وصالة العیدین فإنھا تؤدى بجماعة ، فلو كانت سنة ولم تكن واجبة 

  . )٥(الستثناھا الشارع كما استثنى التراویح وصالة الخسوف

:" ودلیلھم على ذلك. فقد ذھبوا إلى القول بأنھا سنة مؤكدة : أما الشافعیة والمالكیة
 الصلوات الخمس  وكان قد ذكر لھ الرسول - ي الحدیث الصحیح لألعرابي  فقولھ 

   . )٦(" ھل علي غیرھن ؟ قال ال ، إال أن تطوع : فقال لھ 

وألنھا صالة ذات ركوع وسجود لم یشرع لھا أذان فلم تجب بالشرع، : قالوا
  . )٧(كصالة الضحى

) َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَحْر: (وذھب الحنابلة إلى القول بأنھا فرض كفایة؛ لقولھ تعالى
  .)٨( على فعلھا ، ولمداومة الرسول ]٢: سورة الكوثر آیة[

                                                           

أحمد : مع حاشیتا قلیوبي وعمیرةللعالمة جالل الدین المحلي على منھاج الطالبین شرح المحلى ) ١(
 ١/٢٤٩- م١٩٩٥-ھـ١٤١٥ -ط. د- بیروت–دار الفكر :  الناشر-سالمة القلیوبي وأحمد البرلسي عمیرة

.  
   .١٦٩ / ٢:  ، المغني٤٢٥/  ١: كشاف القناع) ٢(
: المتوفى(محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى : سنن الترمذي) ٣(

 - م١٩٩٨: سنة النشر- بیروت–دار الغرب اإلسالمي : الناشر-بشار عواد معروف: المحقق-)ھـ٢٧٩
  ".َھَذا َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح:" ، وقال أبو عیسى٨٠٦ رقم ٢/١٦١
  .٢٠٠٩رقم ٣/٤٤: صحیح البخاري) ٤(
   .٦٠ / ١:  ، والھدایة٢٧٥ ، ٢٧٤ / ١: بدائع الصنائع) ٥(
  .١١ رقم ١/٤٠: صحیح مسلم) ٦(
صالح عبد السمیع اآلبي :  ، وجواھر اإلكلیل شرح مختصر خلیل٣ / ٥: المجموع للنووي) ٧(

   .١٠١ / ١ -دار الكتب العلمیة- االزھري 
   .٣٠٤ / ٢: مةالمغني البن قدا) ٨(



 - ٤٣٢٤ -

  :حكم الُعمرة: خامسًا

 عن رسول اهللا ما رواه أبو ھریرة : ورد في فضل العمرة أحادیث كثیرة منھا 
الجنة العمرة إلى العمرة كفارة لما بینھما ، والحج المبرور لیس لھ جزاء إال:"  أنھ قال 
الحجاج والعمار وفد اهللا ، إن :"  أنھ قالعن رسول اهللا وما رواه أبو ھریرة ). ١"(

  )٢" (دعوه أجابھم ، وإن استغفروه غفر لھم 

فقد ذھب المالكیة وأكثر الحنفیة إلى أن العمرة سنة مؤكدة : وأما عن حكم الُعمرة
في العمر مرة واحدة على في العمر مرة واحدة وذھب بعض الحنفیة إلى أنھا واجبة 

  . )٣(اصطالح الحنفیة في الواجب 

واألظھر عند الشافعیة وھو المذھب عند الحنابلة أن العمرة فرض في العمر مرة 
 ؛ ألن أركان العمرة )٤(واحدة ، ونص أحمد  على أن العمرة ال تجب على المكي 

  . معظمھا الطواف بالبیت وھم یفعلونھ فأجزأ عنھم 

حدیث جابر بن عبد اهللا : یة والمالكیة على سنیة العمرة بأدلة منھااستدل الحنف
ال ، وأن :  عن العمرة أواجبة ھي ؟ قالسئل رسول اهللا : " رضي اهللا عنھما قال

" الحج جھاد والعمرة تطوع :" ، وبحدیث طلحة بن عبید اهللا )٥(" تعتمروا ھو أفضل
)٦( .   

َوَأِتمُّوا اْلَحجَّ : (العمرة بقولھ تعالى واستدل الشافعیة والحنابلة على فرضیة 
افعلوھما تامین، فیكون النص أمرا بھما : ، أي]١٩٦: سورة البقرة من اآلیة) [َواْلُعْمَرَة ِللَِّھ

  . فیدل على فرضیة الحج والعمرة 

اِء َیا َرُسوَل اللَِّھ َھْل َعَلى النَِّس: ُقْلُت: عائشة رضي اهللا تعالى عنھا َقاَلْت" وبحدیث 
َعَلْیِھنَّ  «ِفي َقْوِلِھ : َقاَل َأُبو َبْكٍر» َعَلْیھن ِجَھاٌد َلا ِقَتاَل ِفیِھ، اْلَحجُّ َواْلُعْمَرُة«: ِجَھاٌد؟ َقاَل

  )٧(" »ِجَھاٌد َلا ِقَتاَل ِفیِھ

  

                                                           

  .١٧٧٣ رقم ٣/٢:صحیح البخاري) ١(
  .٢٨٩٢ رقم ٢/٩٦٦: سنن ابن ماجھ) ٢(
   ٢ / ٢:  ، وحاشیة الدسوقي٢٢٦ / ٢:  ، وبدائع الصنائع٣٠٦ / ٢: الھدایة وفتح القدیر) ٣(
 / ٣:  ، والمغني البن قدامة٩٢ / ٢: المنھاج للنووي وشرحھ للمحلي بحاشیتي القلیوبي وعمیرة) ٤(

   .٣٧٦ / ٢:  ، كشاف القناع٢٢٣
  ".َھَذا َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح:" ، وقال أبو عیسى٩٣١ رقم ٢/٢٦٢: سنن الترمذي) ٥(
  .٢٩٨٩ رقم ٢/٩٩٥: سنن ابن ماجھ) ٦(
أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة بن صالح بن بكر السلمي : صحیح ابن خزیمة) ٧(

 –المكتب اإلسالمي : الناشر- محمد مصطفى األعظمي. د: قالمحق-)ھـ٣١١: المتوفى(النیسابوري 
  .إسناده صحیح:  وقال األعظمي٣٠٧٤ رقم ٤/٣٥٩ - بیروت



 - ٤٣٢٥ -

  الفرع الثاني

  حكم تعطیل إقامة الجمعة والجماعة وصالة التراویح في المساجد، 

  .مرةوصالة العیدین، والُع

  :تقدیم 

مما ال شك فیھ فضل وثواب إقامة الجمعة والجماعة وصالة التراویح في المساجد، 
وصالة العیدین، والُعمرة، وكم من عظیم األجر والثواب المترتب على أداء ھذه العبادات 

  .في المساجد والجماعات

باح الشرع ولكن من رحمة اهللا بعباده أنھ ال یكلفھم إال ما في طاقتھم ووسعھم، فأ
الحنیف التخلف عن الجمعة والجماعات لمن تحقق الخوف أو الضرر، سواء خاف في 
نفسھ أو مالھ أو أھلھ أو غیرھا مما یشق معھ القصد إلى الجمعة أو الجماعة؛ فعن ابن 

: ، َقاُلوا»ِھ، ُعْذٌرَمْن َسِمَع اْلُمَناِدَي َفَلْم َیْمَنْعُھ ِمَن اتَِّباِع«:  َقاَل َرُسوُل اللَِّھ : عباس َقاَل
  )١(.»َخْوٌف َأْو َمَرٌض، َلْم ُتْقَبْل ِمْنُھ الصََّلاُة الَِّتي َصلَّى«: َوَما اْلُعْذُر؟، َقاَل

، "من غیر عذر: "وأما قولھ في الحدیث: ")٢(قال ابن عبد البر:  وجھ الداللة 
 یتأذى بھ أو یخاف فالعذر یتسع القول فیھ، وجملتھ كل مانع حائل بینھ وبین الجمعة، مما

عدوانھ، أو یبطل بذلك فرضًا البد منھ، فمن ذلك السلطان الجائر یظلم، والمطر الوابل 
  ". المتصل، والمرض الحابس، وما كان مثل ذلك

العذر خوف أو : " ویعذر في تركھما الخائف؛ لقول النبي : ")٣(وقال ابن قدامة 
خوف على المال، وخوف على ، والخوف ثالثة أنواع؛ خوف على النفس، و"مرض
أن یخاف على نفسھ سلطانًا یأخذه، أو عدوًا، أو لصًا، أو سبعًا، أو دابة، : فاألول. األھل

  ". أو سیًال، ونحو ذلك، مما یؤذیھ في نفسھ

ومما یعذر بھ في ترك الجمعة والجماعة خوف الضرر في : ")٤(وقال المرداوي
  ". كنظارة بستان ونحوه، أو تطویل اإلماممعیشة یحتاجھا، أو مال استؤجر على حفظھ،

أو ... ویعذر بترك جمعة وجماعة من : ")١("منتھى اإلرادات"وقال ابن النجار في 
یخاف (في معیشة یحتاجھا أو ) ضررًا(یخاف ضیاع مالھ أو قواتھ أو ضررًا فیھ أو 

  )" . ضررًا

                                                           

أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو األزدي : سنن أبي داود) ١(
المكتبة العصریة، صیدا : رالناش-محمد محیي الدین عبد الحمید: المحقق-)ھـ٢٧٥: المتوفى(السَِِّجْستاني 

  .٥٥١ رقم ١/١٥١- بیروت–
   ١٦/٢٤٣:التمھید البن عبد البر ) ٢(
   .١/٤٥١: المغني البن قدامة ) ٣(
عالء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي : اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف) ٤(

.  د–الثانیة : الطبعة- التراث العربيدار إحیاء: الناشر- )ھـ٨٨٥: المتوفى(الدمشقي الصالحي الحنبلي 
  .٣/٣٠١ - ت



 - ٤٣٢٦ -

الذي ُیتأذى ھذا؛ وقد رخص الشارع الحكیم في التخلف عن الجمعة بسبب المطر 
منھ، فیقاس علیھ كل ما یلحق األذى من األوبة وغیرھا، بجامع خوف الضرر على 
النفس؛ ففي الصحیحین عن عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنھما أنھ قال لمؤذنھ في یوم 

صلوا في : إذا قلت أشھد أن محمًدا رسول اهللا، فال تقل حي على الصالة، قل: "مطیر
 إن الجمعة  یعني النبي -فعلھ من ھو خیر مني : "ستنكروا، قال، فكأن الناس ا"بیوتكم

ھو الزلق : ، والدحض"عزمة، وإني كرھت أن أحرجكم فتمشون في الطین والدحض
  . واجبة متحتمة، فلو لم یقل ما قال لبادر إلیھا من سمع النداء: عزمة، أي: والزلل، وقولھ

ة على من في طریقھ إلیھا مطر یبل الثیاب، أو وال تجب الجمع: ")٢(قال ابن قدامة
وألنھ عذر في الجماعة، فكان عذرا في الجمعة، كالمرض، ... وحل یشق المشي إلیھا فیھ

  ". وتسقط الجمعة بكل عذر یسقط الجماعة

وكذلك نّص المالكیة على أن شدة المطر أو شدة الوحل من أعذار التخلف عن 
  . )٣(.الجمعة والجماعة 

إن الشریعة اإلسالمیة مبنیة على االحتیاط وسد الذریعة واألخذ بالتحفظ، أیًضا ف
وحمایة الصحة العامة، واألخذ بأسباب السالمة والواقیة من األمراض، واالبتعاد عن 
أصحاب األمراض المعدیة، خشیة انتقالھ إلى األصحاء بواسطة المالمسة، أو المخالطة، 

ب التي جعلھا اهللا مفضیة إلى مسبَباتھا كغیرھا من أو الشم؛ فمخالطة المریض من األسبا
َوَلا ُتْلُقوا ِبَأْیِدیُكْم ِإَلى التَّْھُلَكِة َوَأْحِسُنوا ِإنَّ اللََّھ ُیِحبُّ : (- تعالى - قال اهللا . بقیة األسباب

للََّھ َكاَن ِبُكْم َوَلا َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم ِإنَّ ا: (، وقال]١٩٥: سورة البقرة من اآلیة) [اْلُمْحِسِنیَن
  ]٢٩: سورة النساء من اآلیة) [َرِحیًما

ونھى رسول اهللا صاحب اإلبل المراض أن یوردھا على صاحب اإلبل الصحاح، 
ال : " حتى ال تصاب بنفس المرض؛ ففي الصحیحین عن أبي ھریرة، قال النبي 

عة إلى ، فبین أن مخالطة المریض ذری"یوردن ممرض على مصح لئال تنتقل العدوى
  . إعدائھ، أو إصابتھ بالتوھم والخوف

كان في وفد ثقیف رجل : وفي الصحیح عن عمرو بن الشرید، عن أبیھ، قال  
، ھذا موافق للحدیث اآلخر في "إنا قد بایعناك فارجع "مجذوم، فأرسل إلیھ النبي 

وفر من المجذوم كما تفر " قال  عن النبي صحیح البخاري من حدیث أبي ھریرة 
  ". ن األسدم

 وقال . وھذان الحدیثان ظاھرا الداللة في البعد عن المصاب بالمرضى المعدي
وإذ سمعتم بھ بأرض فال تقدموا علیھ، وإذا وقع بأرض وأنتم بھا فال : "عن الطاعون

                                                                                                                                                          

منصور بن یونس بن صالح : دقائق أولي النھى لشرح المنتھى المعروف بشرح منتھى اإلرادات) ١(
األولى، : الطبعة-عالم الكتب: الناشر-)ھـ١٠٥١: المتوفى(الدین ابن حسن بن إدریس البھوتى الحنبلى 

  .١/٢٨٥ -م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤
   .٢/٢٥٢: البن قدامة المغني) ٢(
  .١/٣٨٩:حاشیة الدسوقي )٣(



 - ٤٣٢٧ -

والحاصل أن اتخاذ . ؛ متفق علیھ، فاالبتعاد عن العدوى أسكن للقلب"تخرجوا فرارا منھ
  .مأمور بھ شرًعا، وأن من ترك األسباب یقدح في الشرعاألسباب واألخذ بھا 

 في التحرز من األدواء المعدیة بطبعھا فصل في ھدیھ : ")١ (قال اإلمام ابن القیم
 لكمال شفقتھ على األمة، ونصحھ لھم، فالنبي : وإرشاده األصحاء إلى مجانبة أھلھا

ى أجسامھم وقلوبھم، وال نھاھم عن األسباب التي ُتعرضھم لوصول العیب والفساد إل
ریب أنھ قد یكون في البدن تھیؤ واستعداد كامن لقبول ھذا الداء، وقد تكون الطبیعة 
سریعة االنفعال، قابلة لالكتساب من أبدان من تجاوره وتخالطھ، فإنھا نقالة، وقد یكون 

ل خوفھا من ذلك ووھمھا من أكبر أسباب إصابة تلك العلة لھا، فإن الوھم فعال مستو
على القوى والطبائع، وقد تصل رائحة العلیل إلى الصحیح فتسقمھ، وھذا معاین في 
بعض األمراض، والرائحة أحد أسباب العدوى، ومع ھذا كلھ فال بد من وجود استعداد 

  ".البدن وقبولھ لذلك الداء

 :واختار شیخ اإلسالم ابن تیمیة أن یمنع المریض من السكن بین قوم أصحاء، فقال
، ومن كان مبتلى بأمراض معدیة یجوز منعھ من السكن بین األصحاء، وال یجاور "  )٢(

  ". األصحاء

إذا تقرر ھذا، فإن كان الخوف من فیروس كورونا متحقًقا أو یغلب على الظن 
حصولھ في المكان الذي تقیم فیھ، فإنھ یبیح لك التخلف عن الجمعة والجماعة، ولكن إن 

، مع لبس الكمامة )مصلیة(دوى بأخذ شيء تصلي علیھ كنت تستطیع االحتراز من الع
والجلوس خارج حدود المسجد، كان ذلك متعیًنا، إال أن رأى األطباء المتخصصون أن 

    .الوقایة ال تتحقق إال بمنع االجتماع مطلًقا

 الناس، من مصالحوقد سارعت الدول بدفع جائحة كورونا حفظًا للنفس على جلب 
قامة الجمعة والجماعة وصالة التراویح في المساجد، وصالة حالل منع الناس من إ

  : العیدین، والُعمرة، وأفتى بذلك العلماء في كل بلد، ومنھا

  :)٣(باألزھر الشریف  ھیئة كبار العلماءفتوى : أوًال 

شریف، فتوى لبیان حكم إیقاف صلوات باألزھر ال ھیئة كبار العلماء  أصدرت
الجماعة في المساجد، وذلك تزامًنا مع انتشار فیروس كورونا في البالد، بأنھ یجوز 

 .إیقاف صلوات الُجمع والجماعات، حمایًة للناس من فیروس كورونا

ففي ضوء ما تسفر عنھ التقاریر الصحیة المتتابعة من سرعة : "وتابعت الھیئة 
وتحوُّلھ إلى وباء عالمي، ومع تواتر المعلومات ) ١٩ كوفید –ورونا فیروس ك(انتشار 

الطبیة من أن الخطر الحقیقي للفیروس ھو في سھولة وسرعة انتشاره، وأن المصاب بھ 

                                                           

  .٤/١٣٤: زاد المعاد)١(
محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن یعلى، أبو عبد اهللا، بدر : مختصر الفتاوى المصریة البن تیمیة) ٢(
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قد ال تظھر علیھ أعراضھ، وال َیْعلم أنھ مصاب بھ، وھو بذلك ینشر العدوى في كل مكان 
 ."ینتقل إلیھ

شریعة اإلسالم حفُظ النفوس وحمایتھا ووقایتھا من كل ولما كان من أعظم مقاصد  
 تحیط –ًقا من مسؤولیتھا الشرعیة انطال – ھیئة كبار العلماء  فإنَّ  األخطار واألضرار،

المسؤولین في كافة األرجاء علًما، بأنھ یجوز شرًعا إیقاف الُجَمِع والجماعات في البالد؛ 
 .خوًفا من تفشِّي الفیروس وانتشاره والفتك بالبالد والعباد

كما یتعیَّن وجوًبا على المرضى وكبار السن البقاء في منازلھم، وااللتزام  
 االحترازیة التي ُتعلن عنھا السلطات المختصة في كل دولة، وعدم الخروج باإلجراءات

لصالة الجمعة أو الجماعة؛ بعد ما تقرر طبیا، وثبت من اإلحصاءات الرسمیة انتشار ھذا 
المرض وتسبُّبھ في وفیات الكثیرین في العالم، ویكفي في تقدیر خطر ھذا الوباء غلبة 

 . المصابین، واحتمال العدوى، وتطور الفیروسكارتفاع نسبة: الظن والشواھد

ھذا، ویجب على المسؤولین في كل دولٍة بذل كل الجھود الممكنة، واتخاذ  
األسالیب االحترازیة والوقائیة لمنع انتشار الفیروس؛ فالمحققون من العلماء متفقون على 

ھ، وأنَّ صحة األبدان من أنَّ المتوقََّع القریَب كالواقع، وأن ما یقارُب الشيَء یأخُذ حكَم
 .أعظم المقاصد واألھداف في الشریعة اإلسالمیة

والدلیل : "واستدلت ھیئة كبار العلماء على فتوى وقف الجمعة والجماعات بقولھا 
ما : على مشروعیَّة تعطیل صالة الجمعة والجماعات وإیقافھما؛ تالفًیا النتشار الوباء

َأْشَھُد : ِإَذا ُقْلَت: ْبَن َعبَّاٍس قال ِلُمَؤذِِّنِھ ِفي َیْوٍم َمِطیٍرأن َعْبَد اِهللا «: روي في الصحیحین
َصلُّوا ِفي ُبُیوِتُكْم، َفَكَأنَّ النَّاَس : َأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اِهللا، َفَال َتُقْل َحّي َعَلى الصََّالِة، ُقْل

ْلُجُمَعَة َعْزَمٌة، َوِإنِّي َكِرْھُت َأْن ُأْحِرَجُكْم، َفَعَلُھ َمْن ُھَو َخْیٌر ِمنِّي، ِإنَّ ا: اْسَتْنَكُروا، َقاَل
  "َفَتْمُشوَن ِفي الطِّیِن َوالدََّحِض

فقد دل الحدیث على األمر بترك الجماعات تفادًیا للمشقة الحاصلة بسبب المطر، 
وال شك أن خطر الفیروس أعظم من مشقَّة الذھاب للصالة مع المطر، فالترخُّص بترك 

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

ھذا وقد انتھى الفقھاء إلى أنَّ الخوف على النفس أو المال أو األھل، أعذاٌر ُتبیح 
َمْن «:  بو داوود عن ابن عباس من قول النبي ترك الجمعة أو الجماعة؛ لما رواه أ

َخْوٌف َأْو َمَرٌض، َلْم «: َوَما اْلُعْذُر؟ َقاَل: ، َقاُلوا»َسِمَع المناِدَي َفَلْم َیْمَنْعُھ ِمَن اتَِّباِعِھ، ُعْذٌر
 »ُتْقَبْل ِمْنُھ الصََّلاُة الَِّتي َصلَّى

 بن عوف، أنھ سمع وما أخرجھ الشیخان في صحیحھما من حدیث عبد الرحمن 
ِإَذا َسِمْعُتْم ِبِھ ِبَأْرض َفَال َتْقَدُموا َعَلْیِھ، َوِإَذا َوَقَع ِبَأْرٍض َوَأْنُتْم ِبَھا َفَال َتْخُرُجوا  «النبي، 

 »ِفَراًرا ِمْنُھ

، َمن لھ رائحة كریھة ُتؤذي الناس أن ُیصلي في المسجد؛ منًعا  وقد نھى النبي،  
من «:  قال أن النبي، أخرج البخاري عن جابر بن عبد اهللا لإلضرار بالناس، فقد 
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وما ورد في . » ولیقعد في بیتھ–فلیعتزل مسجدنا :  أو قال–أكل ثوًما أو بصًلا، فلیعتزلنا 
الحدیث ضرٌر محدود، سرعان ما یزول بالفراغ من الصالة، فما بالنا بوباٍء َیسُھل 

 .ج عن حدِّ السیطرة علیھا، ونعوذ باهللا من ذلكویتسبَّب في حدوث كارثٍة قد تخر! انتشاره

والخوف اآلن حاصٌل بسبب سرعة انتشار الفیروس وقوَّة فتكھ، وعدم الوصول  
إلى عالج ناجع لھ حتى اآلن، ومن َثمَّ فالمسلُم معذوٌر في التخلُّف عن الجمعة أو 

 .الجماعة

باألزھر الشریف إلى القول بأنھ یجوز شرًعا  ھیئة كبار العلماء فتنتھي: وعلیھ 
ھذا للدولة متى رأت أن التجمُّع ألداء صالة الجمعة أو الجماعة سوف ُیؤدِّي إلى انتشار 

  .الفیروس الخطیر أن ُتوقفھما مؤقًتا

كما أفتت ھیئة كبار العلماء باألزھر الشریف على مخالفة قرار ولي األمر بإغالق 
 :)١(حكم مخالفة قرار ولي األمر بإغالق المساجد : خامًسا: المساجد بقولھا

المقصد العام من تشریع األحكام الشرعیة ھو تحقیق مصالح الناس في العاجل "
آلجل مًعا، وأیًضا، فیما یقول العلماء، حفظ نظام الَعاَلِم، وضبُط تصرُّف الناس فیھ، وا

على وجھ یعصم من التفاسد والتھالك، وذلك ال یكون إلَّا بتحصیل المصالح، واجتناب 
  .المفاسد

وإذا كان حضور الجمع والجماعات من شعائر اإلسالم الظاھرة، فإن تحقیق 
ھو الحكمة العلیا من إرسال الرُُّسل، وتشریع األحكام : اسد عنھممصالح الناس، ودفع المف

التي أرسلوا بھا مما یعني أن مصالح النَّاس ُمقدَّمة على تلك الشعائر، وإذا كانت صالة 
الجمعة فرًضا من الفروض، وصالة الجماعة ُسنَّة على القول الراجح لكن یترتَّب على 

   .جب منع الناس من التجمع في المساجدأدائھا ضرٌر ُقدِّم خوف الضَّرر، وو

فإذا ما قرَّر ولي األمر، بناًء على نصائح المختصین وتوصیاتھم، خطورة تجمُّع 
الناس في مكاٍن واحٍد سواء كان ذلك في المساجد أو غیرھا، وأن ھذا التجمُّع یزید من 

 بھذا الحظر انتشار الفیروس، ومنعھم من ھذا التجمع، فإنھ یجب على الجمیع االلتزام
التجمع حتى لو كان ذلك لصالة الجمعة والجماعات، وذلك حتى زوال  ووقف ھذا

  .الحظر

وال یحل ألحد مخالفة ھذا القرار سواء كان ذلك بحضور عدد قلیل داخل المسجد 
بعد إغالقھ أبوابھ، ثم یصلون الجمعة أو الجماعات من وراء ھذه األبواب المغلقة، أو 

، أوفي الساحات، أو على أسطح البنایات، فكل ذلك خروج صریح الصالة أمام المسجد
ال ضرر و ال " :على أوامر اهللا وأحكامھ، وخروج على الشریعة وقواعدھا التي تقرر أنھ

  "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، و "ضرار

 فما دامت السلطات المختصة قد أصدرت قراًرا باإلغالق المؤقت :وعلى ذلك
  ". تجوز مخالفة ھذا القرار درًءا للمفاسد المترتبة على المخالفةللمساجد فال
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  :)١(فتوى ھیئة كبار العلماء السعودیة : ثانیًا

ھـ، فیما ١٤٤١ / ٧ / ١٦في  ) ٢٤٦( أصدرت ھیئة كبار العلماء قرارھا رقم 
 -: یلي نصھ

الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ 
 :أجمعین، أما بعد

فقد نظرت ھیئة كبار العلماء في دورتھا االستثنائیة الرابعة والعشرین المنعقدة 
ھـ فیما عرض علیھا بخصوص ١٤٤١ / ٧ / ١٦بمدینة الریاض یوم األربعاء الموافق 

الرخصة في عدم شھود صالة الجمعة والجماعة في حال انتشار الوباء أو الخوف من 
نصوص الشریعة اإلسالمیة ومقاصدھا وقواعدھا وكالم أھل العلم انتشاره، وباستقراء 

 :في ھذه المسألة فإن ھیئة كبار العلماء تبین اآلتي

ال یورد ممرض  (  یحرم على المصاب شھود الجمعة والجماعة لقولھ :أوًال
إذا سمعتم الطاعون بأرض فال : ( متفق علیھ، ولقولھ علیھ الصالة والسالم) على مصح 

  .متفق علیھ) ھا وإذا وقع بأرض وأنتم فیھا فال تخرجوا منھا تدخلو

 من قررت علیھ جھة االختصاص إجراءات العزل فإن الواجب علیھ االلتزام :ثانیًا
بذلك، وترك شھود صالة الجماعة والجمعة ویصلي الصلوات في بیتھ أو موطن عزلھ، 

ف رجل مجذوم فأرسل إلیھ كان في وفد ثقی: ( قاللما رواه الشرید بن سوید الثقفي 
 .أخرجھ مسلم)  إنا قد بایعناك فارجعالنبي 

 من خشي أن یتضرر أو یضر غیره فیرخص لھ في عدم شھود الجمعة :ثالثًا
وفي كل ما ذكر إذا لم یشھد . رواه ابن ماجھ) ال ضرر وال ضرار: ( والجماعة لقولھ 

 .الجمعة فإنھ یصلیھا ظھرًا أربع ركعات

ئة كبار العلماء الجمیع بالتقید بالتعلیمات والتوجیھات والتنظیمات ھذا وتوصي ھی
التي تصدرھا جھة االختصاص، كما توصي الجمیع بتقوى اهللا عز وجل واللجوء إلیھ 

وإن یمسسك : ( سبحانھ بالدعاء والتضرع بین یدیھ في أن یرفع ھذا البالء قال اهللا تعالى
بخیر فال راد لفضلھ یصیب بھ من یشاء من اهللا بضر فال كاشف لھ إال ھو وإن یردك 

وصلى ) وقال ربكم ادعوني استجب لكم : ( ، وقال سبحانھ)عباده وھو الغفور الرحیم 
 .اهللا وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

  

 فقد صدرت العدید من الفتاوى من الھیئات الشرعیة وأما بالنسبة لمناسك الُعمرة،
تجیز إیقاف أداء مناسك العمرة بمكة المكرمة وزیارة المسجد النبوي بمختلف الدول التي 

 مقدم على جلب – المفاسد –بالمدینة المنورة، لدفع جائحة كورونا، ألن درء الجوائح 
  :  الناس، ومن ھذه الفتاوىمصالح 
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 )١ (: فتوى مجمع الفقھ الدولي بجدة-أوال

دة بالمملكة العربیة السعودیة حیث أصدر مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي ومقره بج
م یجیز فیھ إیقاف أداء مناسك ٢٠٢٠بیانا یوم السبت، التاسع والعشرین من فبرایر 

العمرة بمكة المكرمة وزیارة المسجد النبوي بالمدینة المنورة، ویشید باإلجراءات 
 .االحترازیة التي اتخذتھا سلطات المملكة العربیة السعودیة في ھذا

الفقھ اإلسالمي الدولي حكمھ بجواز إیقاف أداء العمرة بمكة وقد بنى مجمع 
 :المكرمة على ما یلي

 :مقصد حفظ النفس - ١

حمایة ألبناء الوطن ” حیث رأى مجمع الفقھ الدولي أن منع أداء العمرة فیھ
، وھو مما حث علیھ الشارع من حمایة النفس، وعدم ”والمقیمین والمسلمین جمیعا

 .تعریضھا لألذى

 :ما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب: عدةقا - ٢

، ”ما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب” : كما استند المجمع على القاعدة الفقھیة 
الواجب الشرعي الذي یحرص علیھ القائمون على األمر في المملكة العربیة ” : وھو

رع اهللا سبحانھ السعودیة حمایة لحیاتھم وأمنھم واستقرارھم وما یؤیده ما اْستقرَّ في ش
 .”وتعالى من اتخاذ كل ما یمكن اتخاذه لتحقیق ھذا الغرض

 :تحقیق مقاصد الشریعة - ٣

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

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

 :اإلرشاد النبوي من السنة النبویة- ٤

الحجر (كما استندت الفتوى إلى نصوص من السنة النبویة التي ترشد إلى 
ِفرَّ من : ( قولھفقد ورد عن رسول اهللا ”   والوقایة من الوقوع في األمراض،) الصحي

إذا : ( قولھ، والحدیث الصحیح اآلخر الوارد عن النبي ) من األسِدالَمْجذوِم كما تفرُّ
، وأكد ھذا )سمعتم بالطاعوِن بأرٍض فال تدخلوھا، وإذا وقَع بأرٍض وأنتم فیھا فال َتخرجوا

ال ُیوِرَدنَّ ُمْمِرٌض عَلى : ( المعنى أیضًا ما ورد في الحدیث الصحیح من قول النبي 
 .)ُمِصحٍّ

                                                           

 اف العمرة بسبب فیروس كورونافتاوى إیق)١(
  https://islamonline.net/٣٣٨٣٠  
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 : والة األموروجوب طاعة - ٥

لذلك ” كما بنى المجمع فتواه على طاعة والة األمور فیما فیھ مصلحة الناس، و
یدعو مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي إلى االلتزام بكل التعلیمات التي یصدرھا أولو األمر 
المعنیون بھذه الشؤون الملحة، وأن یلتزموا بھا، ویحرصوا علیھا حرصًا شدیدًا، یقول 

َفاتَُّقوا اللََّھ َما اْسَتَطْعُتْم َواْسَمُعوا َوَأِطیُعوا َوَأنِفُقوا : (نھ وتعالى في كتابھ العزیزاهللا سبحا
: ، وقال تعالى)١٦التغابن اآلیة )(َوَمن ُیوَق ُشحَّ َنْفِسِھ َفُأوَلِئَك ُھُم اْلُمْفِلُحوَن ۗ  َخْیًرا لَِّأنُفِسُكْم

الحج )(   ُھَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْیُكْم ِفي الدِّیِن ِمْن َحَرٍجَوَجاِھُدوا ِفي اللَِّھ َحقَّ ِجَھاِدِه(
 .)٧٨اآلیة 

 : ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة-ثانیا

أشادت األمانة العامة لھیئة كبار العلماء في السعودیة، أمس، باإلجراءات 
وأكدت ھیئة كبار العلماء . الجدیداالحترازیة التي اتخذتھا الحكومة ضد فیروس كورونا 

انطالقًا من مسؤولیة السعودیة التي شّرفھا اهللا عز وجل بخدمة “في بیان، أن ذلك یأتي 
الحرمین الشریفین، والعمل على كل ما من شأنھ المحافظة على أمن وسالمة قاصدي 

 .الحرمین الشریفین

 : دار اإلفتاء المصریة-ثالثا

قرار سلطات المملكة العربیة السعودیة بالتعلیق “أن ” ریةدار اإلفتاء المص” أّكدت 
المؤقت لمنح تأشیرات العمرة وزیارة الحرم النبوي الشریف لمواجھة انتشار فیروس 

یتفق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة، للحفاظ على أرواح وسالمة المعتمرین ) كورونا(
 .وضیوف الرحمن

ة وحرصھا الشدید على أمن واستقرار وأنھا تؤید وتدعم بكل قوة مواقف المملك
المشاعر الدینیة وكل ما تتخذه من إجراءات لضمان تحقیق ذلك، وسعیھا الدؤوب للحفاظ 

 .”على أرواح المعتمرین

 :وقد بنت دار اإلفتاء المصریة فتواھا على ما یلي

 .حفظ النفس البشریة من آثار ذلك الفیروس الذي قد یفتك بحیاة المعتمرین -١

 .ماال لقاعدة سد الذرائع، وأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحةإع - ٢

الحفاظ على أمن واستقرار المشاعر المقدسة، لما لھا من أھمیة كبرى في حیاة  - ٣
 .المسلمین

 : فتوى مفتي الجمھوریة التونسیة-رابعا

كما أصدر مفتي تونس الشیخ عثمان بطیخ فتوى بجواز إیقاف أداء العمرة مؤقتا، 
وجوب حمایة أرواح آالف الناس المھددین باإلصابة بفیروس  بنى فتواه بالجواز علىو

اتخاذ تدابیر سریعة ووقتیة لحمایة أرواح  كورونا الذي یجتاح العالم حالیا، وو وجوب 
ومن ھذه التدابیر السریعة . الناس وأجسادھم من اإلصابات التي قد ینجر عنھا الموت
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مرة إلى أن تزول كل المخاوف من ھذا الوباء الجدید الذي التعلیق الوقتي لموسم الع
 .”حصد أرواح اآلالف من البشر

وتكاد تتفق الفتاوى المعاصرة على جواز منع استقبال المعتمرین وقاصدي زیارة 
  .المسجد النبوي في مثل ھذه الظروف، ولم ترصد فتاوى تخالف ذلك الرأي
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  اطب اث

ض اررة ام زديرض ا ب  

زیارت�ھ إذا أص�ابھ م�رض ، واش�تھر اس�تعمال العی�ادة ف�ي زی�ارة         : عیادة الم�ریض    
   .)١(المریض خاصة ؛ لما فیھا من تكرار الزیارة وتثنیتھا 

 ، وفي الق�ول بوجوبھ�ا عل�ى الكفای�ة     )٢(وعیادة المریض مستحبة بإجماع أھل العلم      
 ، وھي على الصحیح لیست مخت�صة  )٣( أو األعیان خالف، والقول بوجوبھا قوي متوجھ    

 م��ن وج��ع ك��ان ع��ادني رس��ول اهللا  : " لق��ول زی��د ب��ن أرق��م )٤(بم��رض دون م��رض 
  .)٥(" بعیني 

  :وقد جاء في فضل العیادة أحادیث كثیرة منھا 

ِإنَّ اَهللا َعزَّ َوَج�لَّ َیُق�وُل َی�ْوَم    : "  َقاَل َرُسوُل اِهللا   : ، َقالَ ما رواه أبو ھریرة      -١
َی�ا َربِّ َكْی�َف َأُع�وُدَك؟ َوَأْن�َت َربُّ اْلَع�اَلِمیَن،      : َیا اْبَن آَدَم َمِرْض�ُت َفَل�ْم َتُع�ْدِني، َق�الَ       : ْلِقَیاَمِةا

" َأَما َعِلْمَت َأنَّ َعْبِدي ُفَلاًنا َمِرَض َفَلْم َتُعْدُه، َأَما َعِلْمَت َأنََّك َلْو ُعْدَتُھ َلَوَج�ْدَتِني ِعْن�َدُه؟                   : َقاَل
إنما أض�اف الم�رض إلی�ھ س�بحانھ وتع�الى ، والم�راد       : "قال العلماء   : )٧(، قال النووي    )٦(

  " . العبد تشریفًا للعبد وتقریبًا لھ

                                                           

 ، ١٩٣ص :  ، مختار الصحاح٣/٣١٩) عود(مادة :، لسان العرب ٧١٩: معجم مقاییس اللغة)١(
  .١٤ص : المطلع على أبواب المقنع 

ي  ، مراتب اإلجماع ف٣/٦٦:  ، االستذكار١٩/٢٠٣: ، التمھید١٤/١٣: شرح صحیح مسلم للنووي)٢(
أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي : العبادات والمعامالت واالعتقادات

 .١٥٧ ص -  بیروت–دار الكتب العلمیة : الناشر -)ھـ٤٥٦: المتوفى (الظاھري 
 -ت. د. ط.  د-مطبعة السنة المحمدیة:  الناشر- ابن دقیق العید: إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام)٣(
أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي الظاھري : ، المحلى باآلثار ٢/٢٩٦
 ، الفتاوى الكبرى البن تیمیة ٣/٤٠٢ -ت. د. ط. د- بیروت–دار الفكر : الناشر- )ھـ٤٥٦: المتوفى(
، حاشیة العدوي على شرح كفایة ١٠/١١٢: ، فتح الباري٢/٤٦١:  ، اإلنصاف للمرداوي٥/٣٥٩

نسبة إلى بني عدي، بالقرب من (علي بن أحمد بن مكرم الصعیدي العدوي ، أبو الحسن: لربانيالطالب ا
 -ط. د- بیروت–دار الفكر : الناشر- یوسف الشیخ محمد البقاعي: المحقق-)ھـ١١٨٩: المتوفى) (منفلوط

  .٢/٤٢٧ -م ١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤: تاریخ النشر
أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف )): یعيمع تكملة السبكي والمط((المجموع شرح المھذب )٤(

 ، ٢/٤٦٢:  ، اإلنصاف٣/٤٠٣:  ، المحلى٥/١٠٣ - دار الفكر: الناشر- )ھـ٦٧٦: المتوفى(النووي 
  .١٠/١١٣:  ، فتح الباري٢/٤٢٧: حاشیة العدوي

 ، والمستدرك ٣١٠٢ رقم ٣/١٨٦:  باب في العیادة من الرمد- كتاب الجنائز : سنن أبي داود) ٥(
صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه ، والسنن الكبرى للبیھقي : ، وقال ١٢٦٥ رقم ١/٤٩٢: كمللحا

  .٦٥٨٨ رقم ٣/٥٣٥كتاب الجنائز ، باب العیادة من الرمد : 
  .٢٥٦٩ رقم ٤/١٩٩٠ -باب فضل عیادة المریض:صحیح مسلم) ٦(
  .١٦/١٢٦: شرح النووي على صحیح مسلم) ٧(
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َمْن َعاَد : " قال  عن رسول اهللا  مولى رسول اهللا ما رواه ثوبان  -٢
 .)١("»َجَناَھا«: َما ُخْرَفُة اْلَجنَِّة؟ َقاَل، ِقیَل َیا َرُسوَل اِهللا َو»َمِریًضا َلْم َیَزْل ِفي ُخْرَفِة اْلَجنَِّة

:" )٢(ولعیادة المریض فوئد عظیمة على المریض والعائد، ق�ال اب�ن الق�یم رحم�ھ اهللا        
أربعة أنواع من الفوائد، ن�وع یرج�ع إل�ى الم�ریض، ون�وع یع�ود                ...فوائد عیادة المرضى    

  :، ومنھا " امةعلى العائد، ونوع یعود على أھل المریض ،ونوع یعود على الع

  . طلبًا لثوابھ مما تقدم االستجابة ألمر اهللا تعالى، وأمر رسولھ  -١

 ..." .لو عدتھ لوجدتني عنده " تمتع العائد بمعیة اهللا لھ وقت عیادتھ  -٢

 .ترقیق لقلب العائد، وتذكیر لھ باآلخرة، واالستعداد لھا -٣

ثرة العواد تثلج صدور أھ�ل  جبر خاطر المریض وأھلھ ورفع لمعنویاتھم ، إذ ك    -٤
 .المریض، فضًال عن المریض نفسھ 

قد تكون سببًا ل�شفاء الم�ریض ببرك�ھ دع�اء العائ�د ل�ھ، وقراءت�ھ علی�ھ كم�ا ك�ان                         -٥
 : إذا عاد أحدًا من أصحابھ من ذلك ھدیھ 

  :وقد ذكر أھل العلم آدابًا یشرع للمسلم التأدب بھا عند عیادتھ للمریض ، منھا 

بآداب الزیارة ؛ ألن العیادة في أصلھا زیارة للمریض ، قال ابن حج�ر              االلتزام   -١
أن ال : وجمل�ة آداب العی�ادة ع�شرة أش�یاء ، ومنھ�ا م�ا ال یخ�تص بالعی�ادة                 : ")٣(رحمھ اهللا   

  ..." .یقابل الباب عند االستئذان ، وأن یدق الباب برفق ، وأن ال یبھم نفسھ 

، )٤(..."إذا مرض فع�ده     : "...وم قولھ   المسارعة إلى زیارتھ ، دلیل ذلك مفھ       -٢
 .)٥(وعدم التقید بزمان یمضي من ابتداء المرض قول جمھور العلماء 

اختیار الوقت المالئم للعیادة بحیث ال یشق على المریض ، فال یعوده في وق�ت           -٣
أكلھ أو تناول دوائھ أو نوم�ھ أو اجتم�اع أھ�ل بیت�ھ عن�ده ، ورأى بع�ض أھ�ل العل�م تحدی�د                   

 األوقات كیوم الجمعة ، أو بعد صالة الجمعة ، و ال دلی�ل علی�ھ، لكن�ھ بح�سب ح�ال                بعض
، وقد نص اإلمام أحمد رحمھ اهللا على أن عی�ادة الم�ریض ف�ي رم�ضان        )٦(المریض وأھلھ 

ولم یكن من ھدیھ علی�ھ ال�صالة وال�سالم أن یخ�ص یوم�ًا      : )٨(، قال ابن القیم  )٧(تكون لیًال   
 . وال وقتًا من األوقات من األیام بعیادة المریض

                                                           

  .٢٥٦٨ رقم ٤/١٩٨٩-ادة المریض باب فضل عی:صحیح مسلم ) ١(
  .٤/١١٦: زاد المعاد البن قیم الجوزیة) ٢(
  .١٠/١٢٦: فتح الباري) ٣(
  ٢١٦٢ رقم٤/١٧٠٥- باب من حق المسلم على المسلم رد السالم:  صحیح مسلم ) ٤(
  .١/٣٢٩:  ، مغني المحتاج١/٣٣٩:  ، شرح منتھى اإلرادات٢/٤٦١: اإلنصاف)٥(
 ، ١/٣٣٩ ، شرح منتھى اإلرادات ١٠/١١٣:  ، فتح الباري٤/٤٧٩: ، المجموع ٢٤/٢٧٦: التمھید)٦(

  .٦/٣٨٨:  ، رد المحتار البن عابدین٢/٢٩٣الفواكة الدواني 
  .٢/٤٦٢: اإلنصاف)٧(
  .١/٤٩٧: زاد المعاد) ٨(
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تخفی���ف الزی���ارة وع���دم اإلطال���ة ك���ي ال یثق���ل عل���ى الم���ریض أو عل���ى أھل���ھ،    -٤
فالمریض قد یتكلف الجلوس والتجلد أمام العائد أو یمنعھ من عمل ما ال بد ل�ھ من�ھ ب�سبب        

   .)٢( ،ما لم یعلم أنس المریض وسروره باإلطالة)١(إطالة المكث عنده

شعر المریض باھتمام أخی�ھ ب�ھ وحرص�ھ عل�ى م�ا ینفع�ھ وق�د                الدعاء لھ ؛ ألنھ ی     -٥
 .)٣.( یكون سببًا بإذن اهللا تعالى في شفاء المریض، وقد كان ھذا من ھدیھ 

تطیی��ب نف��س الم��ریض بم��ا ی��دخل ال��سرور علی��ھ ، ویبع��ث األم��ل ، ویزی��د م��ن    -٦
اه ، توكُِّل��ِھ وص��بره، وإح��سان ظن��ھ برب��ھ ، وی��نفس ل��ھ ف��ي األج��ل ، وبح��سن س��ماع ش��كو    

َما َأَصاَب ِمْن ُمِصیَبٍة ِفي اْلَأْرِض : (وتخفیف آالمھ ، وتذكیر أن ما أصابھ بقدر اهللا تعالى 
: سورة الحدی�د آی�ة  ) [َوَلا ِفي َأْنُفِسُكْم ِإلَّا ِفي ِكَتاٍب ِمْن َقْبِل َأْن َنْبَرَأَھا ِإنَّ َذِلَك َعَلى اللَِّھ َیِسیرٌ  

  وتكفی�ر ل�سیئاتھ ورف�ع لدرجات�ھ، كم�ا یح�رص العائ�د               ، وأنھ ابتالء لھ وامتح�ان ل�ھ ،        ]٢٢
على البعد عن كل ما ُیَكدِّر الم�ریض أو یغیظ�ھ م�ن ك�الم وغی�ره، إذ ھ�و خ�الف مق�صود                       
العی��ادة ك��ذكر ص��عوبة مرض��ھ ، أو م��ضار الع��الج ال��ذي یأخ��ذه أو الت��شكیك ف��ي الطبی��ب    

طیی�ب نف�س الم�ریض      ، وت )٤(المعالج أو المستشفى مما یؤثر سلبًا على معنوی�ات الم�ریض          
  .  عند عیادتھ للمریضكان من ھدي الحبیب 

  

ف��إذا ك��ان الم��ریض م��صابًا بم��رٍض مع��ٍد كاإلی��دز والج��دري والج��ذام أو الط��اعون    
 المت�سبب ع�ن جائح�ة كورون�ا ونحوھ�ا فق�د تق�دم أن األحادی�ث ج�اءت ب�األمر           ١٩وكوفی�د  

فّر من المج�ذوم   : "  باالبتعاد عن المصاب بالمرض بل الفرار منھ كحدیث أبي ھریرة         
ف�إذا  : " ، وح�دیث  )٦("ال یوردن ممرض على مصح : "  ، وحدیث   )٥("فرارك من األسد    

 - ؛ وذلك خشیة انتقال المرض، وألن دفع الج�وائح  )٧(" سمعتم بھ بأرض فال تقدموا علیھ  
 حفظ��ًا - وھ��ى ث��واب زی��ارة الم��ریض-م��صالح مق��دم عل��ى جل��ب ال-مف��سدة انتق��ال الم��رض

  .شریة للنفس الب

ال یج��اوروا المرض��ى ال��ذین ق��د مرض��وا ب��ذلك فیح��صل لھ��م    : " )٨(ق��ال اب��ن الق��یم 
  " .بمجاورتھم من جنس أمراضھم 

                                                           

 ، ١٢٦-١٠/١١٣:  ، فتح الباري١٣-٥/١٢:  ونقل اإلجماع على ذلك ، المجموع١/١٩٧: التمھید)١(
  .٢/٤:  ، مغني المحتاج٢/٣٢٧:  ، الفواكة الدواني٢/٤٦٢: صافاإلن

  .٢/٤٦٢:  ، اإلنصاف٢٤/٢٧٧: التمھید)٢(
 ، شرح منتھى ١٠/١١٤: ، فتح الباري١/٤٩٥:  ، زاد المعاد٥/١٠٤:  ، المجموع٢/١٦٠: المغني)٣(

  .٢/٤٢٧:  ، حاشیة العدوي٢/٤:  ، مغني المحتاج١/٣٤٠: اإلرادات
:  ، زاد المعاد٩٢ص : ، الطب النبوي البن القیم ٢/٩٦:  ، روضة الطالبین٢/١٦٠: المغني)٤(
 ، رد ٢/٢٩٤:  ، الفواكة الدواني١/٣٣٠:  ، مغني المحتاج١٢٢-١٠/١٢١: ، فتح الباري٤/١١٦

  .٦/٣٨٨: المحتار البن عابدین
 .سبق تخریجھ) ٥(
 .سبق تخریجھ) ٦(
 .سبق تخریجھ) ٧(
  .٣٤ص :  النبوي ، الطب٤/٤٤: زاد المعاد) ٨(
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 لألمة في نھیھ عن الدخول إلى األرض التي ھو ب�ھ ،      قد جمع النبي     : ")١(وقال  
ونھیھ عن الخروج منھ�ا بع�د وقوع�ھ كم�ال التح�ـرز من�ـھ ؛ ف�إن ف�ي ال�دخول ف�ي األرض            

  " .تي ھو بھا تعرضًا للبالء ، وموافاة لھ في محل سلطانھ ال

ومن وجد في نفسھ ضعفًا فلیتبع أمره ف�ي الق�رار ؛         : " )٢(قال ابن حجر رحمھ اهللا      
لئال یدخل بفعلھ في إلقاء نفسھ إلى التھلكة ، فالحاصل أن األمور التي یتوقع منھا الضرر            

 ینبغي للضعفاء أن یقربوھ�ا ، وأم�ا أص�حاب       وقد أباحت الحكمة الربانیة الحذر منھا ، فال       
  " .الصدق والیقین منھم في ذلك بالخیار 

لكن ال بد لكل من رغب في زیارة الم�صاب ب�المرض المع�دي العم�ل ب�اإلجراءات                
الت�ي یح��ددھا األطب��اء ، لم��ا فیھ��ا م��ن تحقی�ق الم��صلحة لی��ست للعائ��د فق��ط، ب��ل وللم��ریض   

إطالة الجلوس عنده أو استخدام أدواتھ الخاصة ب�ھ  والمجتمع ، ومن ذلك عدم مالمستھ أو     
أو استخدام األجھزة اإللكترونیة إذا كان لدیھ أجھزة طبیة تتأثر بذلك ، وقد تكون المناع�ة          
لدیھ منعدمة أو ضعیفة ، فعدم العمل بتل�ك االحت�رازات ی�ؤدي إل�ى ض�رر كبی�ر للم�ریض           

  . یخالف مقاصد العیادة 

  

  

  

  

                                                           

  .٣٣:  الطب النبوي٤/٤٢: زاد المعاد) ١(
  .١٠/١٦٢: فتح الباري) ٢(
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  الخاتمة

ي بنعمتھ تتم الصالحات، وال�صالة وال�سالم عل�ى نبین�ا وحبیبن�ا محم�د               الحمد هللا الذ   
 وبعد ،:  

رفع الحرج والسماحة والتیسیر ودف�ع الم�شقة وقل�ة         ب تتمیز الشریعة اإلسالمیة  : أوًال
التكالیف، وإذا وجد ما ی�صعب فعل�ھ ووص�ل األم�ر إل�ى درج�ة ال�ضرورة، فق�د ش�رع اهللا                        

علیھم، وتسقط عنھم ما وجب علیھم فعلھ حتى تزول       تعالى رخصًا تبیح للمكلفین ما حرم       
الضرورة، وذلك رحمة من اهللا بعباده وتفضًال وكرمًا، فف�ي الفق�ھ اإلس�المي قواع�د فقھی�ة         

قاعدة رف�ع الح�رج وال�سماحة، وقاع�دة الم�شقة           : مھمة حاكمة ألوقات األزمات، من أھمھا     
ص أول�ى م�ن العزیم�ة حفظ�ًا         تجلب التیسیر، وإذا ضاق األمر اتسع، وقاعدة األخ�ذ ب�الرخ          

  .للنفوس، وقاعدة ال ضرر وال ضرار

یجب على المسلمین أن یحافظوا على أنفسھم بقدر المستطاع م�ن األم�راض،         : ثانیًا
وقد أوجبت الشریعة اإلسالمیة إنق�اذ األرواح واألنف�س م�ن الھ�الك، وجعل�ت إنق�اذ ال�نفس                    

 .وثھا وبالتداوي بعد حدوثھاحقا لكل فرد، بالوقایة من األمراض واألسقام قبل حد

یج�وز لل�دول والحكوم�ات ف��رض التقیی�دات عل�ى الحری�ة الفردی�ة بم�ا یحق��ق          :ثالث�اً 
الم��صلحة س��واء م��ن حی��ث من��ع ال��دخول إل��ى الم��دن والخ��روج منھ��ا، وحظ��ر التج��ّول أو     
الحج��ر عل��ى أحی��اء مح��ددة، أو المن��ع م��ن ال��سفر، كم��ا یج��ب االلت��زام بق��رارات ال��دول           

یسمى بالتباعد االجتماعي ونحو ذلك مما من شأنھ المساعدة على تطویق        والحكومات بما   
الفیروس ومنع انتشاره ألن تصّرفات اإلم�ام منوط�ة بالم�صلحة، عم�ًال بالقاع�دة ال�شرعیة        

 .)تصرف اإلمام على الرعیة منوط بالمصلحة(التي تنص على أن 

أم��ا ن، ولك��ي ال ی��ضر ب��اآلخری ع��زل الم��ریض الم��صاب ب��الفیروس  یج��ب : رابع��ًا
المشتبھ بحملھ للفی�روس أو ظھ�رت علی�ھ أع�راض الم�رض أثن�اء الحج�ر المنزل�ي فیج�ب                   
علیھ التقید بم�ا ی�سمى بالتباع�د االجتم�اعي ع�ن أس�رتھ والمخ�الطین ل�ھ م�ن عام�ة الن�اس،                  
وكذلك ال یجوز لمن ظھرت علیھ أعراض الم�رض أن یخف�ي ذل�ك ع�ن ال�سلطات الطبی�ة                    

ھ، كما ینبغي على من یعرف مصابًا غیر آب�ھ ب�المرض   المختصة وكذلك عن المخالطین ل    
أن یعلم الجھات الصحیة عنھ ألن ذلك یؤدي إلى انت�شار ھ�ذا الم�رض واس�تفحال خط�ره،       

 .وعلیھ تنفیذ كل ما یصدر عن السلطات الطبیة المختصة

یؤك��د األطب��اء والمخت��صون أن التجمع��ات ت��ؤدى إل��ى اإلص��ابة بفی��روس    :خام��سًا
د م���ن األخ���ذ باألس���باب، واالبتع���اد ع���ن التجمع���ات بجمی���ع أش���كالھا كورون��ا ول���ذلك ال ب��� 

وصورھا، ویشمل ذلك جواز إغالق المساجد لصالة الجمعة والجماعة وصالة الت�راویح،      
، وك�ل م�ا ی�ؤدي إل�ى     وصالة العید، وتعلیق أداء المسلمین للحج والعمرة، وتعلیق األعمال     

 .انتشار المرض



 - ٤٣٣٩ -

ین م�ا اس�تطعت تبیین�ھ واعت�رف اعتراف�ا تام�ا ال       وقد اجتھدت قدر استطاعتي أن أب�     
 وال أدع�ي أن�ي ق�د وفی�ت البح�ث      ، وأن عملي معرض للقصور والزلل  ،شك فیھ أنني بشر   

حقھ، فإن موض�وعا مث�ل ھ�ذا الموض�وع ی�ستحق بحث�ا أوس�ع وأش�مل، ولك�ن ح�سبي أن�ي                         
، وال��سدادجمع��ت م��ا أمكنن��ي جمع��ھ م��ن أق��وال الفقھ��اء والب��احثین، راجی��ًا م��ن اهللا التوفی��ق  

  .داعیًا اهللا عز وجل أن یحفظ البالد والعباد من كل سوء

  والحمد هللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات

 وصل اللھم وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى ألھ وصحبھ وسلم
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  :القرآن الكریم وعلومھ: أوًال

ر القرشي البصري ثم أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثی: البدایة والنھایة : ابن كثیر -١
-دار إحیاء التراث العربي: الناشر- علي شیري: المحقق-)ھـ٧٧٤: المتوفى(الدمشقي 

  - م١٩٨٨ -، ھـ ١٤٠٨األولى : الطبعة

أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن : التفسیر الكبیر= مفاتیح الغیب : الرازي -٢
دار -)ھـ٦٠٦: المتوفى( الري الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب

  - ھـ١٤٢٠ -الثالثة : الطبعة- بیروت–إحیاء التراث العربي 

أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح : الجامع ألحكام القرآن : القرطبي -٣
أحمد البردوني : تحقیق-)ھـ٦٧١: المتوفى(األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي 

 -ھـ ١٣٨٤الثانیة، : الطبعة- القاھرة– دار الكتب المصریة :الناشر-وإبراھیم أطفیش
  - م١٩٦٤

  

  الحدیث الشریف وعلومھ: ثانیًا

عثمان بن : معرفة أنواع علوم الحدیث، وُیعرف بمقدمة ابن الصالح: ابن الصالح -١
: المحقق- )ھـ٦٤٣: المتوفى(عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي الدین المعروف بابن الصالح 

: سنة النشر- بیروت– سوریا، دار الفكر المعاصر -دار الفكر: الناشر-رنور الدین عت
  -م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل : فتح الباري شرح صحیح البخاري: ابن حجر -٢
محمد فؤاد :رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ-ھـ١٣٧٩بیروت،-دار المعرفة-العسقالني الشافعي

علیھ تعلیقات -محب الدین الخطیب:حھ وأشرف على طبعھقام بإخراجھ وصح-عبد الباقي
  -عبد العزیز بن عبد اهللا بن باز:العالمة

أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن ھالل : مسند اإلمام أحمد بن حنبل: ابن حنبل -٣
-  عادل مرشد، وآخرون-شعیب األرنؤوط : المحقق- )ھـ٢٤١: المتوفى(بن أسد الشیباني 

األولى، : الطبعة-مؤسسة الرسالة: الناشر- اهللا بن عبد المحسن التركيد عبد : إشراف
  - م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١

أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة بن : صحیح ابن خزیمة: ابن خزیمة -٤
محمد مصطفى . د: المحقق- )ھـ٣١١: المتوفى(صالح بن بكر السلمي النیسابوري 

   بیروت–ي المكتب اإلسالم: الناشر-األعظمي

مطبعة السنة :  الناشر-ابن دقیق العید: إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام: ابن دقیق -٥
   -ت. د. ط.  د-المحمدیة
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أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم : االستذكار: ابن عبد البر -٦
-ي معوضسالم محمد عطا، محمد عل: تحقیق-)ھـ٤٦٣: المتوفى(النمري القرطبي 

   -م٢٠٠٠ – ١٤٢١األولى، : الطبعة- بیروت–دار الكتب العلمیة : الناشر

أبو عمر یوسف بن عبد : التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید: ابن عبد البر -٧
: تحقیق-)ھـ٤٦٣: المتوفى(اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 

وزارة عموم األوقاف : الناشر- الكبیر البكريمحمد عبد، مصطفى بن أحمد العلوي 
  - ھـ١٣٨٧: عام النشر- المغرب–والشؤون اإلسالمیة 

ابن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم : سنن ابن ماجھ: ابن ماجھ -٨
دار إحیاء الكتب : الناشر-محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق-)ھـ٢٧٣: المتوفى(أبیھ یزید 

   - فیصل عیسى البابي الحلبي-ة العربی

أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد : سنن أبي داود: أبو داود -٩
محمد محیي الدین عبد : المحقق-)ھـ٢٧٥: المتوفى(بن عمرو األزدي السِِّجْستاني 

  - بیروت–المكتبة العصریة، صیدا : الناشر-الحمید

تھذیب سنن أبي : نن أبي داود، ومعھ حاشیة ابن القیمعون المعبود شرح س: آیادي -١٠
محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، أبو عبد : داود وإیضاح عللھ ومشكالتھ

دار الكتب : الناشر-)ھـ١٣٢٩: المتوفى(الرحمن، شرف الحق، الصدیقي، العظیم آبادي 
  - ھـ١٤١٥الثانیة، : الطبعة- بیروت–العلمیة 

: المحقق-محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي: بخاريصحیح ال: البخاري -١١
مصورة عن السلطانیة بإضافة (دار طوق النجاة : الناشر-محمد زھیر بن ناصر الناصر

  -ھـ١٤٢٢األولى، : الطبعة-)ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي

ي أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجرد: شعب اإلیمان : البیھقي -١٢
: حققھ وراجع نصوصھ وخرج أحادیثھ-)ھـ٤٥٨: المتوفى(الخراساني، أبو بكر البیھقي 

مختار أحمد : أشرف على تحقیقھ وتخریج أحادیثھ-الدكتور عبد العلي عبد الحمید حامد
مكتبة الرشد للنشر والتوزیع : الناشر-  الھند–الندوي، صاحب الدار السلفیة ببومباي 

 ٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٣األولى، : الطبعة-ر السلفیة ببومباي بالھندبالریاض بالتعاون مع الدا
   -م

محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن :  سنن الترمذي-الجامع الكبیر : الترمذي -١٣
: الناشر- بشار عواد معروف: المحقق-)ھـ٢٧٩: المتوفى(الضحاك، الترمذي، أبو عیسى 

  - م١٩٩٨: سنة النشر- بیروت–دار الغرب اإلسالمي 

: نجم الّدین سلیمان بن عبد القوي الطوفي: التعیین في شرح األربعین: الطوفي -١٤
 -المكتبة المكّیة:  ومّكة-مؤسسة الرّیان: بیروت-تحقیق أحمد حاج محّمد عثمان 

   -م١٩٩٨/ھـ١٤١٩
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أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى : عمدة القاري شرح صحیح البخاري: العیني -١٥
 دار إحیاء -)ھـ٨٥٥: المتوفى(لغیتابى الحنفى بدر الدین العینى بن أحمد بن حسین ا

  - بیروت–التراث العربي 

: المتوفى(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي : إحیاء علوم الدین: الغزالي -١٦
   بیروت–دار المعرفة : الناشر- )ھـ٥٠٥

: المتوفى(ي مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدن: الموطأ : مالك -١٧
مؤسسة زاید بن سلطان آل نھیان : الناشر-محمد مصطفى األعظمي: المحقق- )ھـ١٧٩

 ٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥األولى، : الطبعة- اإلمارات– أبو ظبي -لألعمال الخیریة واإلنسانیة 
   -م

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي : السنن الكبرى للنسائي: النسائي -١٨
-حسن عبد المنعم شلبي: حققھ وخرج أحادیثھ-)ھـ٣٠٣: المتوفى(الخراساني، النسائي 

مؤسسة : الناشر-عبد اهللا بن عبد المحسن التركي: قدم لھ-شعیب األرناؤوط: أشرف علیھ
   م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١األولى، : الطبعة- بیروت–الرسالة 

: الكوكب الوھاج والروض البھاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج: الھررري -١٩
ھاشم محمد علي : المحقق -األمین بن عبد اهللا األرمي العلوي الھرري الشافعيمحمد 
  - دار طوق النجاة-دار المنھاج : الناشر -مھدي

  

  : الفقھ وأصولھ: ثالثًا

تقي الدین أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز : شرح الكوكب المنیر : ابن النجار -١
محمد :  المحقق- )ھـ٩٧٢: المتوفى( الحنبلي بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار

 ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨الطبعة الثانیة :  الطبعة-مكتبة العبیكان: الناشر-الزحیلي ونزیھ حماد 
  -مـ

محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن : مختصر الفتاوى المصریة البن تیمیة: ابن تیمیة -٢
 -عبد المجید سلیم : المحقق-)ھـ٧٧٨: المتوفى(یعلى، أبو عبد اهللا، بدر الدین البعلّي 

  - تصویر دار الكتب العلمیة-مطبعة السنة المحمدیة : الناشر-محمد حامد الفقي

أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي : المحلى باآلثار: ابن حزم -٣
  .ت. د. ط. د- بیروت–دار الفكر : الناشر-)ھـ٤٥٦: المتوفى(القرطبي الظاھري 

أبو محمد علي بن : مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات: ابن حزم -٤
دار : الناشر -)ھـ٤٥٦: المتوفى (أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي الظاھري 

 .- بیروت–الكتب العلمیة 

محمد أمین :  المحقق- الحسین بن علي بن سینا أبو علي: القانون في الطب: ابن سینا -٥
   –م ١٩٩٩ – ١٤٢٠-دار الكتب العلمیة: لناشرا  -الضناوي
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ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد : رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدین -٦
: الطبعة-بیروت- دار الفكر: الناشر- )ھـ١٢٥٢: المتوفى(العزیز عابدین الدمشقي الحنفي 

  - م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثانیة، 

تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر «التحریر والتنویر : ابن عاشور -٧
المتوفى (محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور التونسي : » الكتاب المجید

  - ھـ١٩٨٤: سنة النشر- تونس–الدار التونسیة للنشر : الناشر -)ھـ١٣٩٣: 

 الدین عبد العزیز بن أبو محمد عز: قواعد األحكام في مصالح األنام: ابن عبد السالم -٨
: المتوفى( الملقب بسلطان العلماء -عبد السالم بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي

 –مكتبة الكلیات األزھریة : الناشر-طھ عبد الرؤوف سعد: راجعھ وعلق علیھ- )ھـ٦٦٠
   -  م١٩٩١ - ھـ ١٤١٤جدیدة مضبوطة منقحة، : طبعة-القاھرة

أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن :  قدامةالمغني البن: ابن قدامة -٩
: المتوفى(قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي 

  -م١٩٦٨ -ھـ ١٣٨٨: تاریخ النشر.ط. د-مكتبة القاھرة: الناشر- )ھـ٦٢٠

 مذھب اإلمام أحمد بن روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ على: ابن قدامة -١٠
أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم : حنبل

مؤسسة الرّیان : الناشر-)ھـ٦٢٠: المتوفى(الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي 
  -م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣الطبعة الثانیة : الطبعة-للطباعة والنشر والتوزیع

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن : زاد المعاد في ھدي خیر العباد:  الجوزیةابن قیم -١١
 -مؤسسة الرسالة، بیروت : الناشر-)ھـ٧٥١: المتوفى(سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة 

  -م١٩٩٤/ھـ ١٤١٥، السابعة والعشرون : الطبعة- الكویت-مكتبة المنار اإلسالمیة

زین الدین بن إبراھیم بن : ُر َعَلى َمْذَھِب َأِبْي َحِنْیَفَة النُّْعَماِناْلَأْشَباُه َوالنََّظاِئ: ابن نجیم -١٢
: وضع حواشیھ وخرج أحادیثھ-)ھـ٩٧٠: المتوفى(محمد، المعروف بابن نجیم المصري 

األولى، :  الطبعة-  لبنان–دار الكتب العلمیة، بیروت :  الناشر-الشیخ زكریا عمیرات
   م١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩

دار -صالح عبد السمیع اآلبي االزھري : اھر اإلكلیل شرح مختصر خلیلجو: اآلبي -١٣
  -الكتب العلمیة

محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد اهللا : العنایة شرح الھدایة: البابرتي -١٤
-)ھـ٧٨٦: المتوفى(ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومي البابرتي 

  -ت.د.ط.د-دار الفكر: الناشر

أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن : المنتقى شرح الموطإ: الباجي -١٥
 - مطبعة السعادة : الناشر-)ھـ٤٧٤: المتوفى(وارث التجیبي القرطبي الباجي األندلسي 

  - ھـ١٣٣٢األولى، : الطبعة-بجوار محافظة مصر
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: منتھى اإلراداتدقائق أولي النھى لشرح المنتھى المعروف بشرح : البھوتي -١٦
: المتوفى(منصور بن یونس بن صالح الدین ابن حسن بن إدریس البھوتى الحنبلى 

   -م١٩٩٣ - ھـ ١٤١٤األولى، : الطبعة-عالم الكتب: الناشر-)ھـ١٠٥١

شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد : مواھب الجلیل للحطاب: الحطاب -١٧
-)ھـ٩٥٤: المتوفى( بالحطاب الرُّعیني المالكي الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف

  م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثالثة، : الطبعة-دار الفكر: الناشر

محمد بن عبد اهللا الخرشي المالكي أبو عبد : شرح مختصر خلیل للخرشي: الخرشي -١٨
   -ت. د. ط. د- بیروت–دار الفكر للطباعة : الناشر-)ھـ١١٠١: المتوفى(اهللا 

شمس الدین، محمد بن : المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاجمغني : الخطیب -١٩
:  الطبعة-دار الكتب العلمیة: الناشر-)ھـ٩٧٧: المتوفى(أحمد الخطیب الشربیني الشافعي 

  -م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥األولى، 

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر: الدسوقي -٢٠
   -ت. ب. ط. د-دار الفكر: الناشر-)ھـ١٢٣٠: المتوفى(المالكي 

محمد مصطفى . د: القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب األربعة: الزحیلي -٢١
  - م٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٧األولى، :  الطبعة- دمشق–دار الفكر : الناشر-الزحیلي

 - الطبعة التاسعة– دار الفكر –مصطفى الزرقا : المدخل الفقھي العام: الزرقا -٢٢
  م١٩٦٧

: شرح الزرقاني على المواھب اللدنیة بالمنح المحمدیة: شرح الزرقاني: الزرقاني -٢٣
أبو عبد اهللا محمد بن عبد الباقي بن یوسف بن أحمد بن شھاب الدین بن محمد الزرقاني 

-ھـ١٤١٧األولى : الطبعة-دار الكتب العلمیة: الناشر- )ھـ١١٢٢: المتوفى(المالكي 
  م١٩٩٦

أبو عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد اهللا : البحر المحیط في أصول الفقھ: الزركشي -٢٤
 -ھـ ١٤١٤األولى، :  الطبعة- دار الكتبي: الناشر- )ھـ٧٩٤: المتوفى(بن بھادر الزركشي 

  -م١٩٩٤

أبو عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن : المنثور في القواعد الفقھیة: الزركشي -٢٥
الثانیة، :  الطبعة- وزارة األوقاف الكویتیة: الناشر-) ھـ٧٩٤: توفىالم(بھادر الزركشي 

   -م١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٥

عثمان بن علي بن : تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّْلِبيِّ : الزیلعي -٢٦
شھاب الدین : الحاشیة- ) ھـ٧٤٣: المتوفى(محجن البارعي، فخر الدین الزیلعي الحنفي 

- ) ھـ١٠٢١: المتوفى(مد بن یونس بن إسماعیل بن یونس الشِّْلِبيُّ أحمد بن محمد بن أح
   -  ھـ١٣١٣األولى، : الطبعة- بوالق، القاھرة-المطبعة الكبرى األمیریة : الناشر
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محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األئمة : المبسوط للسرخسي: السرخسي -٢٧
:  تاریخ النشر-ط. د - بیروت–دار المعرفة : الناشر- )ھـ٤٨٣: المتوفى(السرخسي 

  -م١٩٩٣-ھـ١٤١٤

عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي : األشباه والنظائر: السیوطي -٢٨
  م١٩٩٠ -ھـ ١٤١١األولى، :  الطبعة-دار الكتب العلمیة:  الناشر-)ھـ٩١١: المتوفى(

إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر : الموافقات: الشاطبي -٢٩
:  الناشر-أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان : المحقق-)ھـ٧٩٠: المتوفى(شاطبي بال

   -م١٩٩٧/ ھـ١٤١٧الطبعة األولى :  الطبعة- دار ابن عفان

محمد بن علي بن محمد بن : الفتح الرباني من فتاوى اإلمام الشوكاني: الشوكاني -٣٠
محمد « أبو مصعب :حققھ ورتبھ-)ھـ١٢٥٠: المتوفى(عبد اهللا الشوكاني الیمني 

  - الیمن–مكتبة الجیل الجدید، صنعاء : الناشر-بن حسن حالق» صبحي

محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني : للشوكاني فتح القدیر: الشوكاني -٣١
 - دمشق، بیروت-دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب : الناشر-)ھـ١٢٥٠: المتوفى(الیمني 
  - ھـ١٤١٤ -األولى : الطبعة

سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي : شرح مختصر الروضة: الطوفي -٣٢
عبد اهللا بن عبد : المحقق -)ھـ٧١٦: المتوفى (الصرصري، أبو الربیع، نجم الدین 

   م١٩٨٧/  ھـ ١٤٠٧األولى ، : الطبعة -مؤسسة الرسالة: الناشر -المحسن التركي

علي بن أحمد ، أبو الحسن: الب الربانيحاشیة العدوي على شرح كفایة الط: العدوي -٣٣
: المتوفى) (نسبة إلى بني عدي، بالقرب من منفلوط(بن مكرم الصعیدي العدوي 

 - ط. د- بیروت–دار الفكر : الناشر-یوسف الشیخ محمد البقاعي: المحقق-)ھـ١١٨٩
  م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤: تاریخ النشر

: المتوفى(لي الطوسي أبو حامد محمد بن محمد الغزا: المستصفى: الغزالي -٣٤
: الطبعة- دار الكتب العلمیة: الناشر-محمد عبد السالم عبد الشافي: تحقیق- )ھـ٥٠٥

  م١٩٩٣ - ھـ ١٤١٣ -األولى

أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس : أنوار البروق في أنواء الفروق: القرافي -٣٥
. د.ط. د-عالم الكتب: شرالنا-)ھـ٦٨٤: المتوفى(بن عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي 

  -ت

 -محمد بن علي بن إسماعیل القّفال: محاسن الشریعة في فروع الّشافعّیة: القفال -٣٦
  م٢٠٠٧/ھـ١٤٢٨ - دار الكتب العلمّیة: بیروت-تحقیق محّمد علي سمك 

شرح المحلى للعالمة جالل الدین المحلي على منھاج الطالبین مع : القلیوبي وعمیرة -٣٧
دار الفكر :  الناشر- أحمد سالمة القلیوبي وأحمد البرلسي عمیرة: بي وعمیرةحاشیتا قلیو

  -م١٩٩٥-ھـ١٤١٥ -ط. د- بیروت–
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عالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن : بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع: الكاساني -٣٨
 - الثانیة: الطبعة-دار الكتب العلمیة: الناشر-)ھـ٥٨٧: المتوفى(أحمد الكاساني الحنفي 

  م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦

موسوعة جامعة لألحكام الفقھیة في الصحة : الموسوعة الطبیة الفقھیة : كنعان -٣٩
دار -محمد ھیثم الخیاط : تقدیم .. أحمد محمد كنعان /  د-والمرض والممارسات الطبیة

  م ٢٠٠٠/ھـ١٤٢٠ ١:ط- النفائس

ح مختصر الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي وھو شر: الماوردي -٤٠
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر : المزني

 الشیخ عادل أحمد -الشیخ علي محمد معوض : المحقق- )ھـ٤٥٠: المتوفى(بالماوردي 
- ھـ ١٤١٩األولى، : الطبعة- لبنان–دار الكتب العلمیة، بیروت : الناشر-عبد الموجود

  - م١٩٩٩

عالء الدین أبو الحسن علي : اف في معرفة الراجح من الخالفاإلنص: المرداوي -٤١
دار إحیاء : الناشر-)ھـ٨٨٥: المتوفى(بن سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 

   -ت.  د–الثانیة : الطبعة-التراث العربي

عالء الدین أبو الحسن علي بن : التحبیر شرح التحریر في أصول الفقھ: المرداوي -٤٢
عبد . د: المحقق- )ھـ٨٨٥: المتوفى(المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي سلیمان 

 – السعودیة -مكتبة الرشد : الناشر-أحمد السراح. عوض القرني، د. الرحمن الجبرین، د
  -م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١األولى، : الطبعة-الریاض

یي أبو زكریا مح)): مع تكملة السبكي والمطیعي((المجموع شرح المھذب : النووي -٤٣
  ٤-دار الفكر: الناشر-)ھـ٦٧٦: المتوفى(الدین یحیى بن شرف النووي 

أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي السعدي : الفتاوى الفقھیة الكبرى: الھیتمي -٤٤
تلمیذ ابن : جمعھا-)ھـ٩٧٤: المتوفى(األنصاري، شھاب الدین شیخ اإلسالم، أبو العباس 

 -) ھـ٩٨٢التوفى (أحمد بن علي الفاكھي المكي حجر الھیتمي، الشیخ عبد القادر بن 
  -المكتبة اإلسالمیة

  

  :اللغة: رابعًا 

مجد الدین أبو السعادات المبارك بن : النھایة في غریب الحدیث واألثر: ابن األثیر -١
: المتوفى(محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن األثیر 

طاھر أحمد : تحقیق- م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩ بیروت، -لعلمیة المكتبة ا: الناشر- )ھـ٦٠٦
  - محمود محمد الطناحي-الزاوى 

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن : لسان العرب: ابن منظور -٢
-  بیروت–دار صادر : الناشر- )ھـ٧١١: المتوفى(منظور األنصاري الرویفعى اإلفریقى 

   ھـ١٤١٤ - الثالثة : الطبعة



 - ٤٣٤٧ -

أیوب بن موسى الحسیني : الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة: و البقاءأب -٣
 محمد -عدنان درویش : المحقق-)ھـ١٠٩٤: المتوفى(القریمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي 

   بیروت–مؤسسة الرسالة :  الناشر- المصري

جاني علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجر: كتاب التعریفات: الجرجاني -٤
: الناشر-ضبطھ وصححھ جماعة من العلماء بإشراف الناشر: المحقق-)ھـ٨١٦: المتوفى(

   -م١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣األولى : الطبعة-لبنان- دار الكتب العلمیة بیروت 

أبو نصر إسماعیل بن حماد : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: الجوھري -٥
 دار العلم -عبد الغفور عطارأحمد : تحقیق- )ھـ٣٩٣: المتوفى(الجوھري الفارابي 

  - م١٩٨٧ -   ھـ١٤٠٧الرابعة : الطبعة- بیروت–للمالیین 

زین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر : مختار الصحاح: الرازي -٦
 -  المكتبة العصریة -یوسف الشیخ محمد:  المحقق- )ھـ٦٦٦: المتوفى(الحنفي الرازي 

   -م١٩٩٩/ ھـ ١٤٢٠الخامسة، :  الطبعة- صیدا–الدار النموذجیة، بیروت 

أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو : معجم مقاییس اللغة: الرازي -٧
عام -دار الفكر: الناشر-عبد السالم محمد ھارون: المحقق-)ھـ٣٩٥: المتوفى(الحسین 

  م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩: النشر

ّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق مح: تاج العروس من جواھر القاموس: الزبیدي -٨
مجموعة : المحقق-)ھـ١٢٠٥: المتوفى(الحسیني، أبو الفیض، الملّقب بمرتضى، الزَّبیدي 

  -دار الھدایة: الناشر-من المحققین

أحمد بن محمد بن علي الفیومي : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر: الفیومي -٩
  - بیروت–المكتبة العلمیة : الناشر-)ھـ٧٧٠نحو : المتوفى(ثم الحموي، أبو العباس 

دار : الناشر- حامد صادق قنیبي-محمد رواس قلعجي : معجم لغة الفقھاء: قلعجي -١٠
  - م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨الثانیة، : الطبعة-النفائس للطباعة والنشر والتوزیع

 :المتوفى(د أحمد مختار عبد الحمید عمر : معجم اللغة العربیة المعاصرة: مختار -١١
 - ھـ ١٤٢٩األولى، : الطبعة-عالم الكتب :  الناشر-بمساعدة فریق عمل) ھـ١٤٢٤
  - م٢٠٠٨

ناصر بن عبد السید أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، برھان : المغرب: المطرزي -١٢
   -ت. ط.د-دار الكتاب العربي: الناشر-)ھـ٦١٠: المتوفى(الدین الخوارزمي الُمَطرِِّزّى 

 

 :الحدیثةالكتب : خامسًا 

 .القانون الدولي العام ، منشأة المعارف باإلسكندریة: علي صادق/ أبو ھیف، د -١

  ٥:ط-الدار السعودیة - العدوى بین الطب وحدیث المصطفى :محمد بن علي / دالبار، 
  م ١٩٨٥/ھـ١٤٠٥



 - ٤٣٤٨ -

، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق اإلنسان  ، المجلد األول : محمود شریف / بسیوني، د -٢
  م ٢٠٠٣ھـ ، ١٤٢٣دار الشروق بالقاھرة ، الطبعة األولى 

حقوق المتھم في مرحلة جمع االستدالل بین الشریعة : محمد راجح / حمود،د -٣
اإلسالمیة والقوانین الوضعیة ، رسالة دكتوراه بحقوق القاھرة ، دار المنار بالقاھرة ، 

 .م١٩٩٢ھـ ، ١٤١٣

   –ألمراض المعدیة ـ مطبعة الخلود ا: فؤاد عبد الوھاب / الشعبان، د -٤

حریة التنقل والقیود الواردة علیھا في الفقھ اإلسالمي والقانون : كمال محمد / عواد، د -٥
  م٢٠٠٧-رسالة  دكتوراه بكلیة الشریعة والقانون بجامعة األزھر- الجنائي

  ٣: دار الكتب الوطنیة ـ بنغازي   ط-األمراض المعدیة : عثمان/ الكادیكي، د -٦
  -م ١٩٩٨

مبادئ نظام الحكم في اإلسالم مع المقارنة بالمبادئ : عبد الحمید / متولي، د -٧
  م ١٩٧٤الدستوریة الحدیثة ، الطبعة الثانیة 

 أعد -األمراض المعدیة ومستجداتھا الدولیة : أمین عبد الحمید، وآخرون/مشخص،د -٨
سط لمنظمة الصحة العالمیة بالتعاون بین وزارة الصحة والمكتب اإلقلیمي لشرق المتو

   - مطابع دار الھالل الریاض-م ٢٠٠٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


	فدلّ الحديث على النهي عن القدوم إلى البلد المصاب بالوباء المعدي ، أو خروج من كان فيها وقت العدوى منها . 



