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 في األحوال الشخصية األحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا
 )النكاح، والطالق، والنفقة( 

 مهاء بنت سالم إبراهيم السويداء

، المملكة العربية السعودية. جامعة حائل، كلية الشريعة والقانون ، قسم الفقه وأصوله  

maha.2233@hotmail.com: البريد اإللكتروني 

 ملخص :

 ورسددول  عبدد   علدد  والسدد   والصدد   للمتقدد،   والعمقبدد  العددملم،   رب هلل الحمدد 
 وصحب   آل  وعل  هللا  عب  ب  محم  نب،نم خلق  م  وصفوت  وح،   عل  وأم،ن  وخل،ل  
  :بع  أمم ال ،   ،و  إل  به ا  واهت ى سب،ل   سلك وم 

فم   تأص،    وح،   عصر كل في النوازل ب راس  وح ،ثم   ق ،مم   الفقهمء اهت  فق   وتك،،
مم سب ب حمل ،نم مآل وا ال م  ل بع و صم ر تت ق  م ع  الف ل  شك ال س،قف ومراج لك ع  ذ

 .الجهو  وتلك التراث 

مم ع  وم بمء عصرنم نوازل م  ، نم و  هللا حم  – (Covid 19) المسم  كورو
 .-من  والعبم  الب  

تي الجهو  تضمفرت وق  بذلهم ال م  ت ك  حكو ،  الممل سعو ،  العرب  – هللا حرسهم -ال
لك سب،ل في بذلت فق  وعلم،م   وصح،م   أمن،م    الوبمء هذا مواجه  في شكر  ،ذكر مم ذ  ف،
عمت حث: الجهو  تلك وم  بمحث،  الع ق   ذات والجهمت الجمم سمهم  والبمحثمت وال  للم
 .الشأ  هذا في تكممل،  حلول في

،م  في المسمهم : الشرعي العل  وأهل البمحث،  م  تطلب الذي األمر  األحكم  هذ  ب
مم   الجهو  هذ  في المسمهم  -واستشمر  استخمر  بع  -البمحث  رأت هنم وم  الشرع،    ق،م
هم لوطني بواجب مي  ا نت والعل س  هذ  فكم نوا  ال را كم : )بع ،  األح ق  الفقه بمء المتعل  بو
كمح - الشخص،  األحوال في كورونم ط ق  الن ق  وال تي  (والنف شتملت وال م   عل  ا  مق 
 .وخمتم  مبمحث  وأربع 

فع أ  سبحمن  هللا نسألف بمء اإلس م،  األم  ع  ،ر لب ء  الو نم وأ  وا  هذا في ،وفق

 .الكر،  لوجه  خملصم ،جعل  وأ  العمل

مات المفتاحية  : ،  الكل كم  الفقه بمء    األح نمو كمح  األحوال الشخص،    كورو    الن
 . النفق  الط ق  

 

 



 - 5376 - 

Jurisprudence provisions related to the Corona epidemic in 
personal status(Marriage, divorce, alimony) 

Maha bint Salem Ibrahim Al-Sweida 
Department of Jurisprudence and its Foundations, College of 
Sharia and Law, University of Hail, Saudi Arabia. 
Email: maha.2233@hotmail.com 

ABSTRACT: 
Praise be to God, the Lord of the worlds, and the punishment 

for the righteous, and blessings and peace be upon his servant, 
messenger and concubine, and his trustee on his revelation, and 
the elite of his creation, our Prophet Muhammad bin Abdullah, his 
family and companions, and those who followed his path, and 
guided his guidance until the Day of Judgment. 

The jurists, in the past and present, have been concerned with 
studying the calamities in every age and time, establishing and 
adapting them to suit the situation and prospects, and whoever 
follows the sources of jurisprudence and its references will 
undoubtedly stand on that heritage and those efforts. 

And what is considered one of the woes of our time is the 
Corona epidemic called (Covid 19) - may God protect the country 
and its people from it. 

The government of the Kingdom of Saudi Arabia - may God 
protect it - has concerted efforts to confront this epidemic, in terms 
of security, health, and science. For this it has made what is 
mentioned and thankful, and among those efforts: Urging 
universities and the relevant authorities, researchers and 
researchers to contribute to integrative solutions in that matter. 

The matter that required researchers and people of legal 
knowledge: to contribute to clarifying these Sharia rulings, and 
from here the researcher - after seeking advice and advice - 
decided to contribute to these efforts in fulfillment of her national 
and scientific duty. , Divorce, and alimony), which included an 
introduction, four investigations, and a conclusion. 

We ask God, may He be glorified, to lift the plague and 
affliction from the Islamic Ummah, to guide us in this work and to 
make it sincere for His honorable sake. 

 Key Words: Jurisprudence rulings, Corona epidemic, 
personal status, marriage, divorce, alimony. 
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:المقدمة  

الحم  هلل رب العملم،   والعمقب  للمتق،   والص   والس   عل  عب   ورسول  
وخل،ل   وأم،ن  عل  وح،   وصفوت  م  خلق  نب،نم محم  ب  عب  هللا  وعل  آل  وصحب   

 وم  سلك سب،ل   واهت ى به ا  إل  ،و  ال ،   أمم بع : 

ثم  ب راس  النوازل في كل عصر وح،   تأص،   وتك،،فم  فق  اهت  الفقهمء ق ،مم  وح ،
بمم ،نمسب الحمل والمآل  وم  تتبع مصم ر الفق  ومراجع  س،قف ال شك عل  ذلك 

 التراث  وتلك الجهو .

حم  هللا الب    –( Covid 19وممم ،ع  م  نوازل عصرنم وبمء كورونم المسم  )
 .-والعبم  من 

 –حرسهم هللا  -ذلهم حكوم  المملك  العرب،  السعو ، وق  تضمفرت الجهو  التي تب
في مواجه  هذا الوبمء  أمن،م   وصح،م   وعلم،م   فق  بذلت في سب،ل ذلك مم ،ذكر ف،شكر  
وم  تلك الجهو : حث الجممعمت والجهمت ذات الع ق   والبمحث،  والبمحثمت للمسمهم  

 في حلول تكممل،  في هذا الشأ .

م  البمحث،  وأهل العل  الشرعي: المسمهم  في ب،م  هذ  األحكم   األمر الذي تطلب
المسمهم  في هذ  الجهو  ق،ممم   -بع  استخمر  واستشمر  -الشرع،   وم  هنم رأت البمحث 

بواجبهم الوطني والعلمي  فكمنت هذ  ال راس  بعنوا : )األحكم  الفقه،  المتعلق  بوبمء 
مح  والط ق  والنفق (  والتي اشتملت عل  مق م   النك-كورونم في األحوال الشخص،  

 وأربع  مبمحث  وخمتم .

فنسأل هللا سبحمن  أ  ،رفع ع  األم  اإلس م،  الوبمء والب ء  وأ  ،وفقنم في هذا 
 العمل وأ  ،جعل  خملصم لوجه  الكر، .

 أهمية الموضوع:  -

 تتجل  أهم،  هذا الموضوع ف،مم ،أتي: 

النمزل  بمل راس  وب،م  آثمرهم عل  األحكم  المتعلق  الرغب  في اثراء هذ   -1
 بمألحوال الشخص، .

الحمج  إل  ب،م  األحكم  الفقه،  في هذ  النمزل  الج ،    والتي تخف  عل   -2
 كث،ر م  النمس وخمص  ف،مم ،تعلق بمألحوال الشخص، .

 إبراز م ى عنم،  الشر،ع  اإلس م،  بنوازل العصر  وسع  الفق  اإلس مي -3
وشمول  لجم،ع قضم،م النمس  وب،م  وفمء الشر،ع  اإلس م،  وص ح،تهم لكل 

 زمم  ومكم .

 أهداف الدراسة:  -

 إ،ضمح األحكم  الفقه،  المتعلق  بوبمء كورونم في النكمح. -1

 ذكر األحكم  الفقه،  المتعلق  بوبمء كورونم في الط ق. -2
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 ق .ب،م  األحكم  الفقه،  المتعلق  بوبمء كورونم في النف -3

 أسباب اختيار الدراسة. -

أ  الوبمء ع  جم،ع  ول العمل   وهذا األمر ،تطلب عل  أهل العل  الشرعي  -1
 ب،م  األحكم  الفقه،  المتعلق  ب   والمنهج الشرعي في التعممل مع .

األهم،  البملغ  للبحث المتمثل  في ب،م  األحكم  الفقه،  المتعلق  بوبمء كورونم  -2
 خص،  )النكمح  والط ق  والنفق (.م  نمح،  األحوال الش

أ  المسل  بحمج  لمعرف  األحكم  الشرع،  لهذ  النمزل  في جم،ع أمور ح،مت   -3
 وال س،مم في األحوال الشخص،  )النكمح  والط ق  والنفق (.

 الدراسات السابقة: -

رسمل  مق م  لن،ل  رج  الممجست،ر  التدابير الوقائية من األمراض والكوارث: -1
فق   كل،  الشر،ع   بجممع  اإلمم  محم  ب  سعو  اإلس م،   واشتملت بقس  ال

هذ  الرسمل  عل  تمه،   وع   أبواب  تح ثت ف،هم البمحث  ع  )الت اب،ر 
الوقمئ،  م  األمراض  فتح ثت تحت هذا البمب ع  الوقم،  م  األمراض 

موم  المع ،   والوقم،  م  األمراض الوراث،   والوقم،  م  أمراض األ
والحمل  والوقم،  م  السحر والع،  والمس  ث  ب أت في الح ،ث ع  البمب 
الثمني وكم  ع  الت اب،ر الوقمئ،  م  الكوارث  تح ثت ف،  ع  الت اب،ر 
الوقمئ،  م  الحوا ث  والت اب،ر الوقمئ،  في الحرب  والت اب،ر الوقمئ،  م  

 األوبئ ( ث  الخمتم .

أع   (: 19فيروس كورونا المستجد )كوفيد  الدليل الشرعي للتعامل مع -2
مركز األزهر العملمي للفتوى االلكترون،   ت  الح ،ث ف،  م  جمنب، : الجمنب 

 األول وصم،م وإرشم ات  والجمنب اآلخر أحكم  وفتموى.

لمؤلف  )أ.  مسعو  صبري(  تح ث ف،  فتاوى العلماء حول فيروس كورونا:  -3
،روس كورونم المستج   وذلك م  خ ل ع  فتموى العلممء األج ء ع  ف

عرض الفتموى ومنمقشتهم  وهي )فتوى ه،ئ  كبمر العلممء بمألزهر الشر،ف  
   وحك  1441 /7/  16وب،م  ه،ئ  كبمر العلممء بملسعو ،  ،و  األربعمء 

 -شهو  ص   الجمع  والجممع  في حمل انتشمر الوبمء أو الخوف م  انتشمر  
ملسعو ،   وب،م  المجلس األوربي لإلفتمء والبحوث حول ه،ئ  كبمر العلممء ب

ف،روس كورونم  وفتموى المجلس األوربي لإلفتمء والبحوث حول ف،روس 
( حول وبمء كورونم ل تحم  العملمي لعلممء المسلم،   1كورونم  فتوى رق  )

( حول وبمء كورونم ل تحم  العملمي لعلممء المسلم،   وفتوى 2فتوى رق  )
( حول وبمء كورونم ل تحم  العملمي لعلممء المسلم،   فتوى اللجن  3رق  )

(  وب،م  مجمع فقهمء 1ال ائم  لإلفتمء في مجمع فقهمء أمر،كم الشممل،  )
(  وب،م  مجمع فقهمء الشر،ع  2الشر،ع  بخصوص إلغمء ص   الجمع  )

  ( بشأ  آخر تطورات ف،روس كورونم وأثرهم عل  ص   الجمع3بأمر،كم )
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والجممع   وب،م  مجمع الفق  اإلس مي ال ولي بشأ  تعل،ق ال خول إل  
 األراضي السعو ،  ألغراض العمر  وز،مر  المسج  النبوي الشر،ف موقتم .

( 19فقه األوبئة، بيان ألهم األحكام الشرعية المتعلقة بأزمة )كوفيد  -4
الشرع،   : لل كتور عممر محم  نزار جلعوط  تح ث ف،  ع  األحكم كنموذج

(  وذلك م  خ ل مق م   وأربع  19التي تتعلق بف،روس كورونم )كوف،  
مبمحث  وكم  الح ،ث ف،هم ع  )نعم  العمف،  والمحمفظ  عل،هم  ولمح  
تمر،خ،  ع  األوبئ  والطواع،   والحجر الصحي في الوبمء  والرعم،  

 الصح،  للمرض  في الوبمء(.

 تساؤالت الدراسة:  -

)مم هي األحكم  الفقه،  المتعلق  بوبمء كورونم في س للدراسة: السؤال الرئي
 النكمح  والط ق  والنفق (؟ و،تفرع م  هذا السؤال ع   أسئل  هي:  –األحوال الشخص،  

 مم تعر،ف األوبئ   ومم هو وبمء كورونم؟ ومم التك،،ف الفقهي لوبمء كورونم؟ -1

 لنكمح؟مم األحكم  الفقه،  المتعلق  بوبمء كورونم في ا -2

 هل ،ع  وبمء كورونم م  ع،وب النكمح؟ -3

 مم حك  الخ،مر في فسخ النكمح بسبب اإلصمب  بوبمء كورونم ألح  الزوج، ؟ -4

 مم حك  نكمح المصمب بوبمء كورونم؟ -5

مم األحكم  الفقه،  المتعلق  بوبمء كورونم في الط ق  م  نمح،  طلب أح   -6
ب الزوج  التعو،ض م  الزوج،  السل،  الفرق  م  الزوج المصمب  أو طل

 الزوج المصمب عن  الفراق؟

مم األحكم  الفقه،  المتعلق  بوبمء كورونم في النفق   م  نمح،  نفق  الزوج   -7
المصمب  بوبمء كورونم عل  الزوج  نفق  ع ج الزوج  المصمب  بوبمء كورونم 

 عل  الزوج؟

 منهج البحث:  -

 سلكت في إع ا  البحث المنهج اآلتي:

نهج،  الوصفي واالستنبمطي: الذي ،قو  عل  وصف المفمه،  اعتم ت الم -1
المتعلق  بملمسأل  وذات الع ق  بهم  وم  ث  االستنبمط م  النصوص وك   

 الفقهمء والقواع  الشرع،  مم ،ب،  الحك  الشرعي.

اقتصرت عل  بحث المسمئل الفقه،  المتعلق  بآثمر وبمء كورونم عل  األحكم   -2

بمألحوال الشخص،  )النكمح  والط ق  والنفق (  و  الفقه،  المتعلق  
 االستطرا  في المسمئل الفرع،  حت  ال ،طول البحث.
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جمع أقوال الفقهمء م  مصم رهم  وعزوت اآل،مت القرآن،  إل  سورهم   -3
وخرجت األحم ،ث النبو،  واآلثمر م  كتب السن  المعتم    واجته ت في ب،م  

 الراجح ب ل،ل .

 خطة البحث: -
 ط  البحث التي سرت عل،هم  فهي عل  النحو اآلتي:خ

: وتشتمل عل  االسته ل  وأهم،  الموضوع  وأه اف ال راس   وأسبمب المقدمة
اخت،مر ال راس   وال راسمت السمبق   وتسمؤالت ال راس   ومنهج البحث  والخط  التي 

 سرت عل،هم.
 

 : األمراض المع ، : و،شتمل عل  مطلب، :المبحث األول
 المطلب األول: تعر،ف األوبئ  في اللغ  واالصط ح.     
 المطلب الثمني: التعر،ف بوبمء كورونم والتك،،ف الفقهي ل .     

 

: األحكم  الفقه،  المتعلق  بوبمء كورونم في النكمح  و،شتمل المبحث الثاني
 عل  ث ث  مطملب:

 المطلب األول: هل وبمء كورونم م  ع،وب النكمح؟        

المطلب الثمني: ثبوت الخ،مر في فسخ النكمح بسبب اإلصمب  بوبمء كورونم         
 ألح  الزوج، .
 .المطلب الثملث: حك  نكمح المصمب بوبمء كورونم        

 

: األحكم  الفقه،  المتعلق  بوبمء كورونم في الط ق  و،شتمل المبحث الثالث

 عل  مطلب، :
 لمر،ض المصمب بوبمء كورونم.المطلب األول: حك  ط ق ا      
 المطلب الثمني: حك  طلب الزوج  التعو،ض م  الزوج المصمب عن  الفراق.      
 

: األحكم  الفقه،  المتعلق  بوبمء كورونم في النفق   و،شتمل عل  المبحث الرابع

 مطلب، :
 المطلب األول: حك  نفق  الزوج  المصمب  بوبمء كورونم عل  الزوج.     
 لمطلب الثمني: حك  نفق  ع ج الزوج  المصمب  بوبمء كورونم عل  الزوج.ا     

 

 وتشتمل عل  أه  النتمئج والتوص،مت. الخاتمة:
 

 : وتشتمل عل :الفهارس العلمية -
 فهرس اآل،مت القرآن، . -1
 فهرس األحم ،ث النبو، . -2
 فهرس المصم ر والمراجع. -3

 فهرس الموضوعمت. -4
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 األول املبحث
 املعدية األمراض

 لمطلب األول: تعريف األوبئة في اللغة واالصطالح.ا •

 المطلب الثاني: التعريف بوباء كورونا والتكييف الفقهي له.  •

 األول المطلب

 تعريف األوبئة في اللغة واالصطالح
وبأ: الوبمء: الطمعو  بملقصر والم  والهمز  وق،ل هو كل مرض عم   الوباء لغة: 
وجمع المم و  أوب،  وجمع المقصور أوبمء  وق   " إن هذا الوباء رجزوفي الح ،ث: "

وبئت األرض توبأ وبأ. ووبؤت وبمء ووبمء   وإبمء  عل  الب ل  وأوبأت إ،بمء ووبئت ت،بأ 
وبمء  وأرض وب،ئ  عل  فع،ل  ووبئ  عل  فعل  وموبوء  وموبئ : كث،ر  الوبمء. واالس  

 .(1)البئ  إذا كثر مرضهم  واستوبأت البل  والممء 

المرض العم   الع ا  المرض الذي ،أتي لوقت معلو  مثل حم  الربع   باء:الو
؛ ،قمل: أرض وبئ   وق  وبئت  فمعنم  صمر بهم الوبمء  عل  (2)والغب  وعم ،  الس  

فعلت تفعل  فهي فعل   والفعل لهم مثل: مرضت تمرض مرضم   والوبمء: كثر  األمراض 
  مفعول  والفعل: ق  وبئت  معن  هذا ق  جعل والموت  وق  ق،ل ف،هم: أرض موبوء   عل

؛ فملوبمء هو: الع وى  أو كل مرض عمّ   و،قمبل : الطمُعو : كثر  المرض. (3)بهم الوبمء 
وق،ل: هو  اء  وق،ل: هو الَوبمء  والجمع: َطواع،   وُطِع : أصمب  الطمعو   فهو 

 .(4)مطعو  وطع،  

ع المم و  عل  أوبئ  مثل متمع : مرض عم  ،م  و،قصر و،جموالوباء بالهمز
وأمتع  والمقصور عل  أوبمء مثل سبب وأسبمب  وق  وبئت األرض توبأ  م  بمب تعب 
وبئم مثل فلس كثر مرضهم فهي وبئ  ووب،ئ   عل  فعل  وفع،ل  ووبئت بملبنمء للمفعول 

 .(5)فهي موبوء  أي ذات وبمء 

ألسبمب سممو،  وأرض،   الوبمء: فسم  ،عرض لجوهر الهواءالوباء اصطالحاً: 
(6). 

 

 (.1/189 (،نظر: لسم  العرب الب  منظور( 1)
 (.101،نظر: فق  اللغ  وسر العرب،  للثعملبي ص )( 2)
 (.185،نظر: تصح،ح الفص،ح وشرح  الب  المرزبم  ص )( 3)
 (.1/524،نظر: اإلفصمح في فق  اللغ  للصع، ي )( 4)
 (.2/646ر: المصبمح المن،ر في غر،ب الشرح الكب،ر للف،ومي )،نظ( 5)
 (.717،نظر: التوق،ف عل  مهممت التعمر،ف للمنموي ص )( 6)
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الطمعو  أو كل مرض عم   أرض وب،ئ  ووب،  وموبوئ  إذا كثر مرضهم  الوباء:
(1). 

قمل اإلمم  النووي: )أمم الوبمء فمهموز مقصور ومم و   لغتم : القصر أفصح 
وأشهر؛ وأمم الطمعو : فهو قروح تخرج في الجس   فتكو  في المرافق أو اآلبمط أو 

األصمبع وسمئر الب    و،كو  مع  ور  وأل  ش ،   وتخرج تلك القروح مع األ، ي أو 
له،ب و،سو  مم حوال،  أو ،خضر أو ،حمر حمر  بنفسج،  ك ر   و،حصل مع  خفقم  
القلب والقيء  وأمم الوبمء فقمل الخل،ل وغ،ر  هو الطمعو   وقمل: هو كل مرض عم  

،  م  النمس في جه  م  األرض  و  والصح،ح الذي قمل  المحققو : أن  مرض الكث،ر
سمئر الجهمت و،كو  مخملف م للمعتم  م  أمراض في الكثر  وغ،رهم  و،كو  مرضه  
ا بخ ف سمئر األوقمت فإ  أمراضه  ف،هم مختلف   قملوا: وكل طمعو  وبمء  م واح   نوع 

م  والوبمء الذي وقع في الشم  في زم  عمر كم  م(  ول،س كل وبمء طمعون   .(2)طمعون 

وجمء في معج  لغ  الفقهمء: الوبمء: بفتح الواو المرض الذي تفش  وع  الكث،ر م  
 .(3)النمس  كملج ري والكول،را وغ،رهمم 

 الثاني المطلب

 لهبوباء كورونا والتكييف الفقهي  التعريف

وف،روسمت  (4) هو عبمر  ع  مرض معٍ  سر،ع االنتشمر  :وبمء كورونم         
ل  واسع  م  الف،روسمت التي ق  تسبب المرض للح،وا  واإلنسم   وم  كورونم هي س 

المعروف أ  ع  ا  م  ف،روسمت كورونم تسبب ل ى البشر أمراض تنفس،  تتراوح ح تهم 

م  نزالت البر  الشمئع  إل  األمراض األش  وخمم  مثل مت زم  الشرق األوسط 
وخ،م  )سمرس(  و،سبب ف،روس كورونم التنفس،  )م،رس( والمت زم  التنفس،  الحم   ال

 .(5) 19-الُمكتشف مؤخرا  مرض كوف، 

هو مرض مع  ،سبب  آخر ف،روس ت  اكتشمف  م   19-مرض كوف،  :19-كوفيد 
س ل  ف،روسمت كورونم  ول  ،ك  هنمك أي عل  بوجو  هذا الف،روس الج ،  ومرض  قبل 

-. وق  تحّول كوف، 2019 ،سمبر  /ب ء تفش،  في م ،ن  ووهم  الص،ن،  في كمنو  األول
 .(6) اآل  إل  جمئح  تؤثر عل  الع ،  م  بل ا  العمل  19

 

 (.235،نظر: التعر،فمت الفقه،  للبركتي ص )( 1)
 (.1/105المنهمج شرح صح،ح مسل  ب  الحجمج للنووي )( 2)
 (.489معج  لغ  الفقهمء لقلعجي وقن،بي ص )( 3)
 (.8ألحكم  الفقه،  المتعلق  بوبمء كورونم للش،خ خمل  المش،قح ص)ا( 4)
(: سؤال وجواب  19 -منظم  الصح  العملم،   الموقع الرسمي  مرض ف،روس كورونم )كوف، ( 5)

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
(: سؤال وجواب  19 -منظم  الصح  العملم،   الموقع الرسمي  مرض ف،روس كورونم )كوف، ( 6)

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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 هو: ف،روس )كورونم( م  فص،ل  ف،روسمت )كورونم( الج ، . اسمه: -أ

أول مم ظهرت اإلصمب  ب  في م ،ن  )ووهم ( الص،ن،  نهم،   أول ظهوره: -ب
   عل  صور  التهمب رئوي حم . 2019 ،سمبر 

،عتق  أ  ف،روس )كورونم( الج ،  مرتبط بملح،وا ؛ ح،ث إ  أغلب  سببه: -ج
 الحمالت األول،  كم  لهم ارتبمط بسوق للبحر،مت والح،وانمت في م ،ن  ووهم .

ت  التعرف عل  الف،روس ع  طر،ق التسلسل الج،ني  جمء في  التعرف عليه: - 

الوطني للوقم،  م  األمراض وكمل  األنبمء السعو ،  )واس( "نجح مختبر المركز 
-SARS -CoV)ومكمفحتهم في كشف التسلسل الج،ني الكممل لف،روس كورونم الج ،  )

 .(1)" 19 -م  حمالت إ،جمب،  لمرض كوف،  2

: ،نتقل الف،روس ب،  البشر م  الشخص المصمب بملع وى إل  كيفية العدوى به -هد
 شخص آخر ع  طر،ق المخملط  بإذ  هللا تعمل .

ض،ق  -السعمل  -: تشمل األعراض النمط،  لف،روس )كورونم(: الحم  أعراضه -و
وأح،منم تتطور اإلصمب  إل  التهمب رئوي  وق  ،تسبب في مضمعفمت حم   ل ى  -التنفس 

األشخمص ذوي الجهمز المنمعي الضع،ف والمسن،  واألشخمص المصمب،  بأمراض 
 .(2)المزمن  مزمن   مثل: السرطم   والسكري  وأمراض الرئ  

ولق  اطلعت ه،ئ  كبمر العلممء في  ورتهم االستثنمئ،  الخممس  والعشر،   المنعق   
  عل  مم ،تعلق بجمئح  كورونم 1441/  7/  22بم ،ن  الر،مض ،و  الث ثمء بتمر،خ 

وسرع  انتشمرهم وكثر  الوف،مت بهم  واطلعت عل  التقمر،ر الطب،  الموثق  المتعلق  بهذ  
   المشمول  بإ،ضمح معملي وز،ر الصح  ل ى حضور  في هذ  الجلس  التي أك ت الجمئح

عل  خطورتهم  المتمثل  في سرع  انتقمل ع واهم ب،  النمس  بمم ،ه   أرواحه   ومم ب،ن  
معمل،  م  أن  مم ل  تك  هنمك ت اب،ر احتراز،  شممل   و  استثنمء  فإ  الخطور  ستكو  

 .جمعمت تعتبر السبب الرئ،س في انتقمل الع وىمتضمعف   مب،نم  أ  الت

وبمم أ  ف،روس كورونم ،عتبر مرضم  وبمئ،م  أشب  بملطمعو   فإن  ،أخذ حكم  لعمو  
 مصمب  وسرع  قتل   ف، خل تحت الطمعو  كل مم أشبه  م  األمراض المخوف .

و،مك  تقس،  األمراض م  ح،ث أثرهم عل  تصرفمت المر،ض إل  أربع  أقسم   
كمم قمل اب  ق ام : )واألمراض عل  أربع  أقسم ؛ غ،ر مخوف  مثل وجع الع،   
والضرس  والص اع ال،س،ر  وحم  سمع   فهذا حك  صمحب  حك  الصح،ح؛ ألن  ال 

 ،خمف من  في العم  .

 

وكمل  األنبمء السعو ،  )واس( تحت عنوا : "المركز الوطني للوقم،  م  األمراض ومكمفحتهم ( 1)
 19هد الموافق  1441رجب  24،نجح في كشف التسلسل الج،ني لف،روس كورونم الج ، "  الر،مض 

  .2020ممرس 
-COVID)ونم الج ،  كورونم،نظر: موقع وزار  الصح  عل  الشبك  /الصح  العمم /ف،روس كور( 2)

19).www.moh.gov.sa  
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الضرب الثمني: األمراض الممت  ؛ كملجذا   وحم  الربع  والفملج في انتهمئ   
  الغب  فهذا الضرب إ  أضني صمحبهم عل  فراش   فهي والسل في ابت ائ   والحم

مخوف   وإ  ل  ،ك  صمحب فراش  بل كم  ،ذهب و،جيء  فعطم،م  م  جم،ع الممل  قمل 
القمضي: هذا تحق،ق المذهب ف،   وق  روى حرب  ع  أحم   في وص،  المجذو  
ل والمفلوج: م  الثلث  وهو محمول عل  أنهمم صمرا صمحبي فراش  وب  ،قو

األوزاعي  والثوري  ومملك  وأبو حن،ف  وأصحمب   وأبو ثور  وذكر أبو بكر وجهم  في 
صمحب األمراض الممت    أ  عط،ت  م  صلب الممل  وهو مذهب الشمفعي؛ ألن  ال 
،خمف تعج،ل الموت ف،   وإ  كم  ال ،برأ فهو كملهر   ولنم  أن  مر،ض صمحب فراش 

ل ائم   وأمم الهر  فإ  صمر صمحب فراش  فهو ،خش  التلف  فأشب  صمحب الحم  ا
 كمسألتنم.

الضرب الثملث: م  تحقق تعج،ل موت   ف،نظر ف، ؛ فإ  كم  عقل  ق  اختل  مثل م  
ذبح  أو أب،نت حشوت   فهذا ال حك  لك م  وال لعط،ت   ألن  ال ،بق  ل  عقل ثمبت  وإ  

،تغ،ر عقل   صح تصرف   كم  ثمبت العقل  كم  خرقت حشوت   أو اشت  مرض  ول 
وتبرع   وكم  تبرع  م  الثلث  فإ  عمر رضي هللا عن  خرجت حشوت   فقبلت 
وص،ت   ول  ،ختلف في ذلك  وعلي رضي هللا عن  بع  ضرب اب  ملج  أوص  وأمر 

 ونه   فل  ،حك  ببط   قول .

الضرب الرابع: مرض مخوف  ال ،تعجل موت صمحب  ،ق،نم  لكن  ،خمف ذلك  
برسم   وهو بخمر ،رق  إل  الرأس  و،ؤثر في ال ممغ  ف،ختل العقل  والحم  كمل

الصملب  والرعمف ال ائ ؛ ألن  ،صفي ال    ف،ذهب القو   وذات الجنب وهو قرح ببمط  
الجنب  ووجع القلب والرئ ؛ فإنهم ال تسك  حركتهم  ف  ،ن مل جرحهم  والقولنج  وهو 

  وال ،نزل عن   فهذ  كلهم مخوف   سواء كم  معهم أ  ،نعق  الطعم  في بعض األمعمء
حم  أو ل  ،ك   وهي مع الحم  أش  خوفم   فإ  ثمور  ال    واجتمع في عضو  كم  
مخوفم ؛ ألن  م  الحرار  المفرط   وإ  همجت ب  الصفراء  فهي مخوف ؛ ألنهم تورث 

عل  الحرار  الغر،ز،  ،بوس   وكذلك البلغ  إذا همج؛ ألن  م  ش   البرو    وق  تغلب 
فتطفئهم  والطمعو  مخوف؛ ألن  م  ش   الحرار   إال أن  ،كو  في جم،ع الب    وأمم 
اإلسهمل  فإ  كم  منخرقم  ال ،مكن  منع  وال إمسمك   فهو مخوف  وإ  كم  سمع ؛ أل  
 م  لحق  ذلك أسرع في ه ك . وإ  ل  ،ك  منخرقم   لكن  ،كو  تمر  و،نقطع أخرى  فإ 
كم  ،ومم  أو ،وم،   فل،س بمخوف؛ أل  ذلك ق  ،كو  م  فضل  الطعم   إال أ  ،كو  مع  
زح،ر وتقط،ع كأ  ،خرج متقطعم   فإن  ،كو  مخوفم ؛ أل  ذلك ،ضعف  وإ   ا  اإلسهمل  
فهو مخوف  سواء كم  مع  زح،ر أو ل  ،ك   ومم أشكل أمر  م  األمراض  رجع ف،  

 .  (1)  األطبمء ألنه  أهل الخبر  بذلك والتجرب  والمعرف ...( إل  قول أهل المعرف   وه

 

 (.203  6/202المغني الب  ق ام  ) (1)
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وعل، : فإ  اإلصمب  بف،روس كورونم تعتبر م  القس  الرابع  وهو المرض المخوف 
الذي ال ،تعجل موت صمحب  ،ق،نم   لكن  ،خمف ذلك  وإ  كمنت األعراض تختلف م  

فم  الكث،ر م  النمس بهذا الوبمء  شخص آلخر ب،  خف،ف  ومتوسط  وش ،    إال أن  ثبت و
 و،مك  الرجوع ألهل الطب واالختصمص في ذلك.
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 الثاني املبحث
 النكاحالفقهية املتعلقة بوباء كورونا يف  األحكام

 المطلب األول: هل وباء كورونا من عيوب النكاح؟ •

المطلب الثاني: ثبوت الخيار في فسخ النكاح بسبب اإلصابة بوباء كورونا ألحد  •
 الزوجين.

 المطلب الثالث: حكم نكاح المصاب بوباء كورونا.  •

 األول المطلب

 وباء كورونا من عيوب النكاح؟ هل

م  إال أ  م ت  قص،ر   وإذا التز  صمحب  العزل   فم،روس كورونم وإ  كم  مع ، 
م ،ج،ز  والعنم،  الطب،  فإ  الغملب ف،  الس م  بإذ  هللا سبحمن  وتعمل   ف  ،ع  ع،ب 

م لصحمب  في مثل هذ  الِمَح   ل صمحب  طلب الفسخ  كمم ،نبغي أ  ،كو  كل شر،ك عون 
و،جب أ  ،عزل المصمب نفس   لمنع انتشمر الفم،روس  وأ  ،تخذ اإلجراءات الوقمئ،  
ال زم  التي تمنع إ،قمع الضرر عل  الشخص اآلخر السل،  بإذ  هللا سبحمن  

 .(1) «رضراال ضرر وال » :ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي  وتعمل  

وتعتبر األمراض المع ،  م  الع،وب التي ،تضرر منهم الطرف اآلخر في الح،م  
 .(2)الزوج،   وذلك لمم ،صمحب هذ  االمراض المع ،  م  آثمر س،ئ  ق  تؤ ي إل  الوفم  

فق  ذهب المملك،   ولقد ذكر الفقهاء أن من خصال الكفاءة السالمة من العيوب: 
  وغ،ر  م  الحنمبل  إل  أ  الس م  م  الع،وب المثبت  لخ،مر فسخ والشمفع،   واب  عق،ل

 النكمح م  خصمل الكفمء  في النكمح.

إ  م  الخصمل المعتبر  في الكفمء  الس م  م  الع،وب المثبت   :فملشمفع،  قملوا
للخ،مر  فم  ب  بعضهم كملجنو  أو الجذا  أو البرص ال ،كو  كفئم  لسل،م  منهم  أل  

س تعمف صحب  م  ب  ذلك  و،ختل ب  مقصو  النكمح  ولو كم  بهم ع،ب أ،ضم   فإ  النف
اختلف الع،بم  ف  كفمء   وإ  اختلفم ومم ب  أكثر فكذلك  وكذا إ  تسمو،م أو كم  مم بهم 
أكثر في األصح  أل  اإلنسم  ،عمف م  غ،ر  مم ال ،عمف م  نفس   وكذا لو كم  مجبوبم  

 واستثن  العّن  لع   تحققهم. وهي رتقمء أو قرنمء 

 

(  2865(  برق : )5/55أخرج  أحم  في المسن   مستن  بني همش   مسن  عب  هللا ب  العبمس  ) ) 1)
 (  ك همم2341(  برق : )2/784واب  ممج   كتمب األحكم   بمب م  بن  في حق  مم ،ضر بجمر   )

(  5/341م  ح ،ث اب  عبمس رضي هللا عن   وصحح  األلبمني في صح،ح وضع،ف سن  اب  ممج   )
 (.2340برق : )

،نظر: أثر األمراض المع ،  في الخ،مر ب،  الزوج،  وأحق،  الحضمن  والتحص،نمت الوقمئ،   ) 2)
 (.236بملتشخ،ص المبكر  سمل  بم ي العجمي ص )
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وأل  الكفمء  تكو  في ال ،  والحمل  قمل في التوض،ح ال ،  المرا  ب  اإلس   مع 
الس م  م  الفسق  وال ،شترط المسموا  لهم في الص ح  والحمل قمل اب  راش  المرا  ب  

ك   اب   أ  ،سمو،هم في الصح  أي سملمم م  الع،وب الفمحش   وهذا هو الذي ،ؤخذ م 
 .(1)بش،ر واب  شمس وغ،رهمم م  األصحمب 

وألحق بعضه  بملع،وب الخمس  الع،وب المنفر   كملعم  والقطع وتشو  الصور   
 وقملوا: إنهم تمنع الكفمء .

واشتراط الس م  م  الع،وب هو عل  عموم  بملنسب  إل  المرأ   أمم بملنسب  إل  
 والبرص  ال الجب والعّن .الولي ف،عتبر في حق  الجنو  والجذا  

والتنقي م  الع،وب إنمم ،عتبر في الزوج،  خمص   و  آبمئهمم فمب   قمل الزركشي:
األبرص كفء لم  أبوهم سل، . ذكر  الهروي في اإلشراف  واألوج  أن  ل،س كفئم لهم 

 .(2)ألنهم تع،ر ب  

لع،وب  لك  غ،ر وقمل الحنف،  وأكثر الحنمبل : ال تعتبر في الكفمء  الس م  م  ا
األب والج  م  األول،مء لو زوج الصغ،ر  م  عن،  معروف ل  ،جز  أل  الق ر  عل  
الجممع شرط الكفمء  كملق ر  عل  المهر والنفق   بل أول   وأمم الكب،ر  إذا زوجهم الوك،ل 

 .(3) غن،م  مجبوبم  ف،جوز  وإ  كم  لهم التفر،ق بع 

بعث رج   عل  بعض السقم،   فتزوج م   وق  روي ع  عمر رضي هللا عن  أن 
هل أعلمتهم أنك عق، ؟ قمل: ال  قمل: »امرأ  وهو عق،   فقمل ل  عمر رضي هللا عن : 

 .(4)« فأعلمهم ث  خ،رهم

وعل  ذلك ف،حق لولي المرأ  أ  ،طملب م  ،تق   لمول،ت  بملفحص الطبي ل طمئنم  

عو  عل  مول،ت  بملضرر  لقول النبي م  خلو  م  األمراض المع ،  والوراث،  التي ت

تِهِ » :ملسو هيلع هللا ىلص  .(5) «أاََل ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسُئولٌ َعْن َرِعيَّ

وهذا الفحص م  الشروط الجمئز  التي أبمحهم الشرع الحن،ف  فإذا طلب ولي المرأ  
النبي ذلك كم  عل  المتق   تلب،  طلب   وأ  ،لتز  ب  إذا كم  راغبم  في الزواج  لقول 

 

 (.3/460شرح مختصر خل،ل للحطمب )مواهب الجل،ل في ،نظر:  1) )
 (.4/273مغني المحتمج إل  معرف  معمني ألفمظ المنهمج للشرب،ني ) 2) )
 (.485/  6(  المغني الب  ق ام  )324/  2( ،نظر: حمش،  اب  عمب ،  )3)
(  وانظر: موسوع  فق  عمر ب  10/61(  المحل  الب  حز  )162 6/253( مصنف عب  الرزاق )4)

 (.5/165(  زا  المعم  الب  الق،  )630ي هللا عن    . قلعجي ص )الخطمب رض
(  برق : 9/62( أخرج  البخمري  كتمب األحكم   بمب قول  تعمل  ]وأط،عوا هللا وأط،عوا الرسول..[ )5)

(  ومسل   كتمب اإلممر   بمب فض،ل  اإلمم  العم ل وعقوب  الجمئر والحث عل  الرفق  7138)
 (.1829(  برق : )3/1459)
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ُروِط أَْن »: ملسو هيلع هللا ىلصوقول   (1)« اْلُمْسلُِموَن َعلَى ُشُروِطِهمْ » :ملسو هيلع هللا ىلص أََحقُّ َما أَْوَفيُتْم ِمْن الشُّ

 .(2) «ُتوفُوا بِِه َما اْسَتْحلَْلُتْم بِِه اْلفُُروجَ 

فمثل هذا الوبمء )كورونم( م  الع،وب التي ،فسخ بهم النكمح  والعلممء ،نصو  عل  

قمل في ح ،ث  ملسو هيلع هللا ىلصب م  أسبمب الفسخ في النكمح  والنبي أ  البرص لكون  معٍ  سب

  وألن  ،خش  (3)« َوفِرَّ ِمَن الَمْجُذوِم َكَما َتِفرُّ ِمَن األََسدِ »أبي هر،ر  رضي هللا عن : 
 عل  صمحب  م  اله ك.

وإذا كم  اإلنسم  مر،ضم  بمثل هذا المرض فإن  ،جب عل،  أ  ،ب،  ذلك عن  

في ح ،ث تم،   ملسو هيلع هللا ىلص،كت   فمل ،  النص،ح   كمم قمل النبي خطبت   وال ،جوز ل  أ  

ِة »ال ارمي رضي هللا عن   قملوا: لم  ،م رسول هللا  قمل:  ِ َولِِكَتابِِه َولَِرُسولِِه َوأِلَئِمَّ ّلِِلَّ
تِِهمْ   .(5()4)« اْلُمْسلِِميَن َوَعامَّ

 

 الثاني المطلب

 الخيار في فسخ النكاح بسبب اإلصابة ثبوت

 ونا ألحد الزوجينكور بوباء

أن  إذا ثبت ألح  الزوج،  أ  اآلخر مصمب بف،روس كورونم  هل  صورة المسألة:
 في هذ  الحمل  للشخص السل،  الخ،مر في فسخ النكمح؟ 

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

أ  لكل م  الزوج،  الحق في الخ،مر وطلب الفرق   سواء  كم  الزوج  القول األول:
 الزوج .أو 

 

(  والترمذي  أبواب 3594(  برق : )3/204( أخرج  أبو  او   كتمب األقض،   بمب في الصلح  )1)

(  1352(  برق : )3/626في الصلح ب،  النمس  ) ملسو هيلع هللا ىلصاألحكم   بمب مم ذكر ع  رسول هللا 

 (.142(  برق : )5/142وصحح  األلبمني في إرواء الغل،ل  )
 (.5151(  برق : )7/20  بمب الشروط في النكمح  )( أخرج  البخمري  كتمب النكمح2)
 (. 5707(  برق : )7/126أخرج  البخمري  كتمب الطب  بمب الجذا   ) ) 3)
 (.55(  برق : )1/74أخرج  مسل   كتمب اإل،مم   بمب ب،م  أ  ال ،  النص،ح   )(  4)
 (.28،قح ص )،نظر: األحكم  الفقه،  المتعلق  بوبمء كورونم  للش،خ خمل  المش ) 5)
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واختمر   (4)  والحنمبل  (3)   والشمفع، (2)   م  المملك، (1)وهو قول جمهور العلممء 
ش،خ اإلس   اب  ت،م،   واب  الق،   وهو مروي ع  عمر  وابن   واب  عبمس  وغ،ره  

 ڤ.

ال ،جوز الفسخ بملع،ب مطلقم   فبمعتبمر أ  ف،روس كورونم م  ع،وب  القول الثاني:
ذكرنم في المطلب السمبق  فعل  هذا القول ال ،جوز الفسخ ب   وهو قول  النكمح كمم
 . (7)  ووافقه  الشوكمني (6)  والظمهر،  (5)الحنف،  

والنكمح ال ،فسخ بسمئر الع،وب  ف  ،فسخ بهذ  الع،وب أ،ضم؛ أل  المعن  ،جمعهم  
ز واج الحكمي  وهو أ  الع،ب ال ،فوت مم هو حك  هذا العق  م  جمنب المرأ   وهو اال

وملك االستمتمع  وإنمم ،ختل  و،فوت ب  بعض ثمرات العق   وفوات جم،ع ثمرات هذا 
العق  ال ،وجب حق الفسخ بأ  ممت أح  الزوج،  عق،ب العق  حت  ،جب عل،  كممل 
المهر  ففوات بعضهم أول  وهذا؛ أل  الحك  األصلي للنكمح هو االز واج الحكمي  وملك 

ؤك ا  ل   والمهر ،قمبل إح اث هذا الملك  وبملفسخ ال ،ظهر أ  إح اث االستمتمع شرع م
الملك ل  ،ك   ف  ،رتفع مم ،قمبل  وهو المهر  ف  ،جوز الفسخ  وال شك أ  هذ  الع،وب 
ال تمنع م  االستمتمع أمم الجنو   والجذا   والبرص  ف  ،شكل  وكذلك الرتق والقر ؛ 

،مك  االستمتمع بواسط  لهذا المعن  ل  ،فسخ بسمئر أل  اللح  ،قطع والقر  ،كسر  ف
 .(8)الع،وب كذا هذا 

وإذا كم  بأح  الزوج،  ع،ب ف  خ،مر لآلخر إال في الجب والعن  والخصي  أمم 
ع،وب المرأ  فبإجممع أصحمبنم؛ أل  المستحق هو التمك،   وإن  موجو   واالست،فمء م  

سخ؛ أل  الفوات بملموت ال ،وجب   فهذا أول   الثمرات  واخت ل  بملع،وب ال ،وجب الف
وأمم ع،وب الرجل وهي الجنو  والجذا  والبرص فكذلك  وقمل محم : لهم الخ،مر؛ ألن  
ال ،نتظ  ب،نهمم المصملح  ف،ثبت لهم الخ،مر  فعم للضرر عنهم  بخ ف الزوج؛ ألن  ،ق ر 

،بطل حق الزوج  ف  ،ثبت  عل   فع  بملط ق  وصمر كملجب والعن   ولهمم: أ  الخ،مر 
 .(9) وإنمم ثبت في الجب والعن ؛ إلخ لهمم بملمقصو  م  النكمح  والع،وب ال تخل ب 

 

 (.2/133(  اإلفصمح في معمني الصحمح الب  ُهَبْ،َر  الش،بمني )2/43)ب ا،  المجته  الب  رش  ( ،نظر: 1)
(  الم ون  3/483(  مواهب الجل،ل للحطمب )2/277( ،نظر: حمش،  ال سوقي عل  الشرح الكب،ر لل سوقي )2)

 (.3/387(  حمش،  البج،رمي )2/167الكبرى لإلمم  مملك ب  أنس )
 (.2/49( ،نظر: فتح الوهمب بشرح منهج الط ب للسن،كي )3)
(  6/650(  المغني الب  ق ام  )332(  القواع  الب  رجب ص )32/171( فتموى ش،خ اإلس   اب  ت،م،  )4)

 (.2/24(  المحرر في الفق  ألبي البركمت )6/334حمش،  الروض المربع )
(  اله ا،  في شرح 2/332(  ب ائع الصنمئع للكمسمني )3/115ي الحنفي )( االخت،مر لتعل،ل المختمر للبل ح5)

 (.3/273(  الفتموى الهن ،  )2/27الب ا،  للمرغنمني )
 (.11/357( المحل  الب  حز  الظمهري )6)
 (.2/289( الس،ل الجرار المت فق عل  ح ائق األزهمر للشوكمني )7)
 (.2/328ب ائع الصنمئع للكمسمني ) 8) )
 (.3/115االخت،مر لتعل،ل المختمر للبل حي ) 9) )
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 وق  است ل القمئلو  بجواز فسخ النكمح بملع،ب  بمأل ل  اآلت، :  أدلة القول األول:

 .]229البقر : [ َّ حبخب جب هئ مئ خئ ُّٱ قول  تعمل : -1

  عل  أ  هللا أوجب عل  الزوج أ  ،مسك بمعروف ت ل اآل،  الكر،م وجه الداللة:
أو ،سرح بإحسم   ول،س م  المعروف أب ا  أ  ،بقي زوجت  عل  ذمت  وهي محروم  
الحظ لعنت  أو نفرتهم من  لع،ب ف،  أ،م كم  نوع هذا الع،ب  فوجب في حق  الخ،مر؛ ألن  

 لو ل  ،ثبت ل  الخ،مر بق،ت معلق  ال زوج لهم وال مطلق . 

م َ َخَل  ملسو هيلع هللا ىلصث جم،ل ب  ز،  أَ َّ َرُسوَل هللاِ ح ، -2 َج اْمَرأَ   ِمْ  َبنِي ِغَفمٍر  َفلَمَّ َتَزوَّ

م  َفمْنَحمَز َعِ  اْلفَِراِش  ُث َّ  َعلَْ،َهم َفَوَضَع َثْوَبُ   َوَقَعَ  َعلَ  اْلفَِراِش  أَْبَصَر بَِكْشِحَهم َبَ،مض 
م  َولَْ  ،َ «ُخِذي َعلَْيِك ثَِياَبكِ »َقمَل:  م أََتمَهم َشْ،ئ   .(1)« أُْخْذ ِممَّ

عن  رؤ،ت  الب،مض في المرأ    ملسو هيلع هللا ىلص،ست ل م  هذا الح ،ث أ  النبي  وجه الداللة:

 قم  بر هم  و،ؤخذ م  هذا أ  للزوج أحق،  الخ،مر إذا وج  في زوجت  ع،بم . 

َج أَيَُّما َرُجٍل َتَزوَّ »أن  قمل: ڤ مم روا  سع،  ب  المس،ب ع  عمر ب  الخطمب  -3
َها، َفلََها َصَداقَُها َكاِمالً، َوذلَِك لَِزْوِجَها  اْمَرأًَة َوبَِها ُجُنوٌن، أَْو ُجَذاٌم، أَْو َبَرٌص، َفَمسَّ

َها  .(2)« ُغْرٌم َعلَى َولِيِّ

أَيَُّما اْمَرأٍَة ُنِكَحْت َوبَِها َبَرٌص أَْو ُجُنوٌن أَْو ُجَذاٌم أَْو َقَرٌن، »أن  قمل: ڤ وع  عل  
َها َفلََها اْلَمْهُر َفَزوْ  َها، إِْن َشاَء أَْمَسَك، َوإِْن َشاَء َطلََّق، َوإِْن َمسَّ ُجَها بِاْلِخَياِر َما لَْم َيَمسَّ

 .(3) «بَِما اْسَتَحلَّ ِمْن َفْرِجَها

، ل هذ،  األثر،  عل  أ  ك  م  الجنو  والبرص والقر  والجذا    وجه الداللة:
م الخ،مر لكل م  الزوج،  في فسخ عق  النكمح  وبملق،مس م  ع،وب النكمح التي ،ثبت به

 بملنسب  للع،وب األخرى.

 

(  1032(  برق : )25/417أخرج  أحم   مسن  المك،،   ح ،ث كعب ب  ز،   أو ز،  ب  كعب  ) (1)
قمل اب  مع، :  -وهو الطمئي -وقمل محقق : شع،ب األرنمؤوط: إسنم   ضع،ف  لضعف جم،ل ب  ز، 

البغوي: ضع،ف ج ا   وقمل أبو حمت : ضع،ف  وقمل ل،س بثق   وقمل اب  حبم : واهي الح ،ث  وقمل 
 -البخمري: ل  ،صح ح ،ث . ث  إ  في إسنم  ح ،ث  هذا اضطرابم   قمل أبو القمس  البغوي في "معجم "

: االضطراب في ح ،ث الغفمر،  من . وقمل ابُ  عب  البر: وفي هذا الخبر -ف،مم نقل  الحمفظ في "التعج،ل"
   ب،من .اضطراب كث،ر. قلنم: س،ر

أخرج  مملك في الموطأ  كتمب النكمح  بمب مم جمء في الص اق والح،مء  وأخرج  سع،  ب   (2)
(  ع  هش،  ع  ،ح،  ب  سع،   ب  بنحو   وقمل اب  حجر في المطملب 818(  برق  )1/212منصور )
اب  أبي حمت   (: وهذا اإلسنم  روات  ثقمت سوى أ  سع،  روا،ت  ع  عمر مرسل  ذكر 8/111العمل،  )

في المراس،ل  ع  أب،   فهذا مرسل سع،  ب  المس،ب  ومراس،ل  محتج بهم  قمل الع ئي في جممع 
 التحص،ل: سع،  ب  المس،ب أح  األئم  الكبمر المحتج بمراس،له .

ن   ) ) 3) م  أو مجنو مرأ  مجزو تزوج ا برق  212 /1أخرج  سع،  ب  منصور في سنن  بمب: م  ،   )
،وب  820ق : )(  بر213) م  الع كمح  ب  الن ،ر   مم  بمب:  (  بلفظ   وأخرج  الب،هقي في كتمب النكمح  
 (.14229(  برق : )7/350)
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أ  م  مقمص  الشر،ع  إزال  الضرر ورفع الحرج  وفي بقمء الزوج،  معم   -4
وأح همم مصمب بمرض مع  ف،  ضرر عل  اآلخر  فوجب فسخ النكمح لرفع 

 الضرر. 

لخ،مر في الب،ع بملع،وب ق،مس ثبوت الخ،مر في عق  بسبب الع،ب عل  ثبوت ا -5
بجممع فوات المقصو  في كل  بل إ  عق  النكمح أش  أثرا  وأعظ  خطرا  م  عق  

 .(1)الب،ع 

 : است ل القمئلو  بع   فسخ النكمح بملع،ب بمم ،لي: أدلة القول الثاني

مم روت  عمئش  رضي هللا عنهم أ  امرأ  رفمع  القرظي جمءت إل  رسول هللا  -1

ول هللا إ  رفمع  طلقني فبت ط قي  وإني نكحت بع   عب  فقملت: ،م رس ملسو هيلع هللا ىلص

لََعلَِّك ُتِريِديَن أَْن » :ملسو هيلع هللا ىلصالرحم  ب  الزب،ر  وإنمم مع  مثل الُهْ ب   فقمل رسول هللا 

ى َيُذوَق ُعَسْيلََتِك َوَتُذوِقي ُعَسْيلََتهُ   .(2)« َتْرِجِعي إِلَى ِرَفاَعَة؟ الَ، َحتَّ

تشكو زوجهم عب  الرحم   ملسو هيلع هللا ىلصالتي جمءت إل  النبي  أ  هذ  المرأ  وجه الداللة:

ب  الزب،ر بأن  ل  ،طأهم  وأ  مم مع  مثل اله ب  ال ،نتشر إل،هم وتر،  مفمرقت   فل  ،شكهم 
 .(3)وال أجل لهم ش،ئم  وال فرق ب،نهمم 

: ،مك  القول بأ  هذا ال ل،ل استخ   في غ،ر موضع النزاع؛ أل  اله ف م  ونوقش
  الط ق ث ثم   وأ  الزوج  ال تحل لزوجهم األول إال بع  زواجهم م  ورو   ب،م  حك

 آخر ،طأهم وتذوق عس،لت  و،ذوق عس،لتهم. 

  وال  ل،ل م  قرآ  وال سن  (4)األصل بقمء النكمح  ف  ،زول إال بمل ل،ل  -2
 صح،ح  عل  فسخ نكمح م  وج  بهم أو بزوجهم ع،ب بع  صحت  وثبوت .

ئ  عل  ثبوت فسخ النكمح بملع،ب  وذلك بمم سبق ذكر  م  بأ  ال ل،ل قم ونوقش؛
 .(5)األ ل  التي است ل بهم أصحمب القول األول 

الذي ،ظهر وهللا أعل  رجحم  القول األول القمضي بجواز فسخ النكمح  الترجيح:
 وذلك لألسبمب اآلت، : 

أبي طملب : أ  القول بفسخ النكمح بملع،ب ثمبت ع  عمر ب  الخطمب وعل  ب  أوالً 

ِة اْلُخلََفاِء »بمتبمع سنته  ح،ث قمل:  ملسو هيلع هللا ىلصڤ  وق  أمرنم النبي  تِي، َوُسنَّ َفَعلَْيُكْم بُِسنَّ

 

 (.13/155،نظر: كفم،  النب،  في شرح التنب،  الب  الرفع  )(1)
(  ومسل   5260(  برق : )75/42كتمب الط ق  بمب م  أجمز ط ق الث ث  )  أخرج  البخمري(2)

 (.1433(  برق : )2/1056النكمح  بمب ال تحل المطلق  ث ثم  لمطلقهم حت  تنكح زوجم  غ،ر   )كتمب 
 (.10/62،نظر: المحل  الب  حز  الظمهري )( 3)
 (.3/296،نظر: أسن  المطملب في شرح روض الطملب للسن،كي )( 4)
التحص،نمت الوقمئ،  ،نظر: أثر االمراض المع ،  في الخ،مر ب،  الزوج،  وأحق،  الحضمن  و (5)

 (.243بملتشخ،ص المبكر  سمل  بم ي العجمي  ص )
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َواِجذِ  وا َعلَْيَها بِالنَّ يَن، َعضُّ اِشِديَن اْلَمْهِديِّ  .(1)« الرَّ

: أ  األخذ بهذا القول ،تفق مع حكم  الشمرع في تشر،ع الزواج التي م  أه  ثانياً 
صول السك  والمر   والمحب   وهذ  المعمني العظ،م  ال تأتي مع وجو  ع،ب قوامهم ح

 معٍ  منفر في أح  الزوج، .

فملحنف،  ،وافقو  الظمهر،  في هذ  المسأل   الذ،  ال ،رو  جواز الفسخ بملع،ب 
مطلقم   والحنف،  ال ،ثبتو  ذلك للزوج  بل الخ،مر ل  إ  شمء أمسك وإ  شمء طلق؛ أل  

 ،  .العصم  ب

وعل، : فإ  للطرف السل،  الخ،مر في فسخ النكمح في حمل  إذا كم  الوبمء مستمرا  ال 
  أ  (2)،رج  شفمؤ   أمم في حمل  ف،روس كورونم فطبقم  لمم قملت  منظم  الصح  العملم،  

نسب  الشفمء ف،  أعل  م  نسب  الوفم   فم  األول  التفر،ق ب،  الزوج،  وعزل المصمب  
شف  بمش،ئ  هللا  وعن  إصرار الزوج المصمب عل  طلب االستمتمع والخلط  إل  أ  ،

بملزوج  وحملت  هكذا فللزوج  االمتنمع ع  ذلك  و،حق لهم الفسخ؛ ألن  ل  تتحقق حكم  
 الشمرع في تشر،ع الزواج لوجو  الع،ب المنفر.

 الثالث المطلب

 نكاح المصاب بوباء كورونا حكم
للمر،ض بوبمء كورونم فإن  ،تخرج حك  نكمح المر،ض  بنمء عل  التك،،ف الفقهي

المصمب بوبمء كورونم عل  حك  نكمح المر،ض بمرض مخوف ،توقع من  الموت عم    
 وق  اختلف الفقهمء في هذ  المسأل   عل  قول، :

: ،جوز للمر،ض مرضم مخوفم ،توقع من  الموت عم   أ  ،نكح  وال القول األول
ء كم  الرجل هو المر،ض أ  المرأ   وهذا قول جمهور الفقهمء فرق في صح  النكمح سوا

 .(5)  والحنمبل  (4)   والشمفع، (3) م  الحنف، 

 

أخرج  اب  ممج   افتتمح كتمب اإل،مم  وفضمئل الصحمب  والعل   بمب اتبمع سن  الخلفمء الراش ،  (1)
(  وأحم  في مسن    مسن  الشمم،،   ح ،ث العربمض ب  سمر،   42(  برق : )1/15المه ،،   )

(  والترمذي  أبواب العل   بمب مم جمء في األخذ بملسن  واجتنمب الب ع  17142)(  برق : 28/367)
 (.37(  برق : )1/10(  وصحح  األلبمني في صح،ح الترغ،ب والتره،ب  )2676(  برق : )5/44)
،نظر: موقع منظم  الصح  العملم،   المكتب اإلقل،مي لشرق المتوسط  المعط،مت واإلحصمئ،مت  (2)

http://www.emro.who.int/ 
(  البنم،  شرح اله ا،  للع،ني 2/269،نظر: تب،،  الحقمئق شرح كنز ال قمئق وحمش،  الشلبي للشلبي )(3)
(5/516.) 

(  كفم،  النب،  في شرح التنب،  الب  الرفع  6/132،نظر: روض  الطملب،  وع   المفت،  للنووي )(4) 
(12/ 157.) 

 (.6/35(  حمش،  الروض المربع الب  قمس  النج ي )7/273،نظر: المغني الب  ق ام  )(5) 

http://www.emro.who.int/
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ال ،جوز للمر،ض مرضم مخوفم ،توقع من  الموت عم   أ  ،نكح   القول الثاني:
 وهذا هو المشهور عن  

 .(1)المملك،  

 أدلة القول األول:

ڑ ڑ ک ک ک  ﴿ قول  تعمل : -1   [.3]سور  النسمء:﴾ک گگ ژ ژ 

 ووج  ال الل : عمو  اآل،  ، ل عل  جواز النكمح  وأن  ال فرق ب،  صح،ح ومر،ض

(2). 

ُجونِي  اَل »ع  معمذ ب  جبل رضي هللا عن  قمل في مرض  الذي ممت ف، :  -2 َزوِّ
َ َوأََنم أَْعَزبُ   .(3)«أَْلَق  هللاَّ

  في مرض  أ  تخرج امرأت  ع  ع  عكرم  ب  خمل  قمل: أرا  اب  أ  الحك -3
م،راثهم فأبت  فنكح عل،هم ث ث نسو   وأص قه  ألف  ،نمر  كل واح   منه   فأجمز  

 .(4)عب  الملك ب  مروا   وأشركه  في الثم  

أن  فراش ال ُ،منع من  الصح،ح  فوجب أال ُ،منع من  المر،ض كمالستمتمع بمإلممء -4
(5). 

كو  لحمج  أو لشهو   فإ  كم  لحمج  ل  ،جز منع  أن  ال ،خلو عق   م  أ  ، -5
 .(6)وإ  كم  لشهو  فهي مبمح  ل  كمم أب،ح ل  أ  ،لتز  بمم شمء م  أكل أو لبس 

أن  عق  معموض  ،صح في الصح   ف،صح في المرض كملب،ع  وألن  نكمح  -6
 .(7) ص ر م  أهل  في محل  بشرط   ف،صح كحمل الصح 

 دليل القول الثاني:

  قمل القرافي: )أصل  نه،  عل،  الس   ع  (8)فسم   وفسخ  إ خمل وارث  سبب
إ خمل وارث وإخراج وارث وهو جمئز في الصح  اتفمقم   فتعَ،  المرض والمتزوج 

 

(  3/481(  مواهب الجل،ل في شرح مختصر خل،ل للحطمب )4/29،نظر: الذخ،ر  للقرافي ) (1)
 (.2/29الفواك  ال واني للنفراوي )

 (.8/89رو،مني )(  بحر المذهب لل8/279،نظر: الحموي الكب،ر للممور ي ) (2)
(   برق : 9/193أخرج  الب،هقي في معرف  السن  واآلثمر  كتمب الوصم،م  بمب نكمح المر،ض  )  (3)
(12846 .) 

أخرج  عب  الرزاق في مصنف   كتمب النكمح  بمب الرجل ،زوج وهو مر،ض ابن  والص اق عل   (4)
 (. 10672(   برق : )6/242األب  )

 (.8/280للممور ي )،نظر: الحموي الكب،ر  (5)
 (.8/87،نظر: بحر المذهب للرو،مني ) (6)
 (.6/392،نظر: المغني الب  ق ام  ) (7)
 (.3/197،نظر: شرح مختصر خل،ل للخرشي ) (8)
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  ونوقش: بأ  مم ل  ،منع الصح  من  ل  ،منع المرض (1)، خل  فوجب المنع لحق الورث (
 .(2)من ؛ كمإلقرار بوارث واالست،   لألم  

 الترجيح:

الراجح هو قول الجمهور؛ لعمو  األ ل  ال ال  عل  جواز النكمح م  غ،ر تفر،ق ب،  
 مر،ض وصح،ح.

وعل، : فإذا كم  الزوج أو الزوج  مصمبم  بف،روس كورونم  وقرر األطبمء الثقمت 

أهل الخبر  أن  مرض مخوف  ف،جوز نكمح  في هذ  الحمل  لعمو  األ ل  ال ال  عل  
 النكمح م  غ،ر تفر،ق ب،  مر،ض وصح،ح  وهللا تعمل  أعل .جواز 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 (.4/208الذخ،ر  للقرافي ) (1)
 (.8/280الحموي الكب،ر للممور ي ) (2)
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 الثالث املبحث
 الطالقالفقهية املتعلقة بوباء كورونا يف  األحكام

 المطلب األول: حكم طالق المريض المصاب بوباء كورونا. •

 المطلب الثاني: حكم طلب الزوجة التعويض من الزوج المصاب عند الفراق. •

 األول المطلب

 بوباء كورونا المصابالمريض  طالق كمح
بنمء عل  التك،،ف الفقهي للمر،ض بوبمء كورونم  فإن  ،تخرج حك  ط ق المر،ض 
المصمب بوبمء كورونم عل  حك  ط ق المر،ض بمرض مخوف  ،توقع من  الموت 
عم    وق  اتفق اْلفقهمء عل  صح  ط ق المر،ض مطلقم   سواء أكم  مرض موت أ  

،م   مم  ا  ال أثَر ل  في القوى العقل،   واْلَمِر،ض مرض موت بخمص  إذا طلق مرضم  عم 
زوجت  الم خول بهم في مرض  بغ،ر طلب منهم أو رضم  ط قم  بمئنم   ث  ممت وهي في 
ع تهم م  ط ق  هذا  فإن  ،ع  فمرا  م  إرثهم حكمم   وترث من  رغ  وقوع الط ق عل،هم 

 .(1)عن  جمهور الفقهمء 

وعل، : فإذا طلق الزوج المر،ض المصمب بوبمء كورونم زوجت  في مرض  ث  
 ممت فإنهم ترث .

 المطلب الثاني

 حكم طلب الزوجة التعويض من الزوج المصاب عند الفراق

 ال ،خلو األمر في هذ  المسأل  م  حملت، :

أ  ،كتشف المرض و،كو  التفر،ق قبل ال خول  وهنم س،كو   الحالة األولى:
عو،ض المشمر إل،  هو المهر  فهل لهم نص،ب من  بمم أ  سبب الفرق  م  قبل الزوج؟ الت

ذلك أل  الزوج  ل  ،لحقهم في هذ  الحمل  إال الضرر المعنوي وهو الط ق وم ى تأث،ر 
 التفر،ق بملع،ب عل  المهر قبل ال خول.

 فهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين:

 

شرح مختصر خل،ل للحطمب (  مواهب الجل،ل في 388  3/387،نظر: حمش،  اب  عمب ،  ) (1)
 (.              395  6/394(  المغني الب  ق ام  )3/294(  مغني المحتمج للشرب،ني )4/43)
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وقعت بسبب الع،ب وكمنت قبل ال خول  أو الخلو  الصح،ح ؛ : أ  الفرق  إذا األول
  (2) إ  ل  ،ك  المهر مسم ؛ وب  قمل الحنف،  (1) فللزوج  نصف المهر المسم   أو المتع 

 في حمل ص ور الفرق  م  الزوج لزوجت  المع،ب  بلفظ الط ق. (3) ووافقه  المملك، 

  فل،س للزوج  شيء م  (4) ي حكم : أ  الفرق  إذا وقعت قبل ال خول ومم فالثاني
 المهر سواٌء أكم  الع،ب في الزوج أ  في الزوج   وب  قمل جمهور الفقهمء م  الشمفع، 

في  (8)   وقمل ب  بعض المملك، (7)   وهو اخت،مر ش،خ اإلس   اب  ت،م، (6)   والحنمبل (5)
 حملت، :

لمع،ب  وال فرق هنم أ  : أ  تكو  الزوج  هي الطملب  للفرق  م  زوجهم ااألول 
 تكو  الفرق  بلفظ الط ق أو غ،ر .

 : في حمل  ص ور الفرق  م  الزوج لزوجت  المع،ب  بغ،ر لفظ الط ق.الثمن، 

: هو قول الحنف،  والمملك، ؛ أل  عق  الزواج ت  بأركمن  وشروط  والمرأ  والراجح
فهو المتسبب في الفرق   سل،م  ل،س بهم ع،ب  ولك  ثبت الع،ب في الزوج بع  الزواج  

ولو كم  ذلك بطلب المرأ   والعبر  بتحق،ق األمر ال بظمهر   ولفظ الط ق في اآل،  

 حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس ٱُّٱ الكر،م :

؛ فت ل عل  أ  الفرق  م  قبل الزوج. وهذا واقع في هذ  ]237البقر : [ َّ مظ

 المسأل .

وفت للنكمح واستع ت ل  وبورك لهم ف،   و،تب،  رجحم  هذا القول بأ  المرأ  ق  تش
فمم ،ص،بهم م  الحز  بسبب الع،ب هو كملذي ،ص،بهم بسبب الط ق  بل ربمم كم  أبلغ 

 

( المتع : هي مم ،عط،  الزوج لزوجت  المطلق  ز،م   عل  مهرهم استحبمبم  أو ب ال  عن  كمم في نكمح 1)
    بل المعروف عل  ق ر حمل الزوج الذي خ  م  تسم،  المهر د وجوبم  وهي غ،ر مح -المفوض  

(  معج  لغ  الفقهمء لقلعجي وقن،بي ص 193المفمرق. ،نظر: التعر،فمت الفقه،  للبركتي ص )
(403.) 

( وجمع األنهر في شرح ملتق  األبحر 2/326( ،نظر: ب ائع الصنمئع في ترت،ب الشرائع  للكمسمني )2)
 (.5/104(  المبسوط للسرخسي )1/289لش،خي زا   )

فراوي )3) سوقي الب  2/68( ،نظر: الفواك  ال واني عل  رسمل  اب  أبي ز،  الق،رواني للن ش،  ال  (  حم
 (.3/285عرف  ال سوقي )

 (.5/158( ،قص  بذلك: الخلو  الصح،ح   وهذا عن  الحنمبل   ،نظر: كشمف القنمع للبهوتي )4)
 (.3/204(  مغني المحتمج للشرب،ني )11/275(  المجموع للنووي )5/91( ،نظر: األ  للشمفعي )5)
(  المغنددي البدد  ق امدد  5/113(  كشددمف القنددمع للبهددوتي )8/201( ،نظددر: اإلنصددمف للمددر اوي )6)

(6/655.) 
 (.3/129( الفتموى الكبرى الب  ت،م،  )7)
(  الفواكدد  الدد واني 2/285( ،نظددر: حمشدد،  ال سددوقي علدد  الشددرح الكب،ددر البدد  عرفدد  ال سددوقي )8)

 (.30/491(  مواهب الجل،ل للحطمب )2/68وي )للنفرا
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عن مم تشعر أن  كم  س،خ عهم أو ،غشهم أو ، لس عل،هم  إذا كم  ،عل  مرض   ف،جبر ذلك 
 لمقمص  الشر،ع . الشعور بنصف المهر حمل التسم،   أو المتع  عن  ع مهم  هو الموافق

أ  ،كتشف المرض و،كو  الفراق بع  ال خول والخلو : وفي هذ   الحالة الثانية:
الحمل  الضرر الواقع عل  الزوج  أكثر من  في الحمل  األول  لحصول ال خول والخلو  
بهم ممم ،فق هم بكمرتهم فتصبح ث،بم  ول،ست الث،ب كملبكر. فهل في هذ  الحمل  تستحق 

 لهم تعو،ض زائ  عل  المهر؟ المهر  وهل

اتفق الفقهمء عل  أ  الفرق  بملع،ب إذا ح ثت بع  ال خول  ومم ،قو  مقمم  وهي 
 . (1)الخلو   فإ  للزوج  المهر المسم  

 وب،م  ذلك كمم ،أتي:

  أ  الفرق  إذا وقعت بملع،ب (3)   والصح،ح م  مذهب الحنمبل (2) ذهب أبو حن،ف 
الصح،ح  فللزوج  المهر كمم   إ  كم  مسم  وإال مهر المثل إ  وبع  ال خول أو الخلو  
 كم  المهر غ،ر مسّم .

وعن  أبي ،وسف  ومحم  ب  الحس   أن  إذا كم  ق   خل بهم فلهم المسم  إ  كم  
 .(4) وإال فلهم مهر المثل  وإ  كم  ل  ، خل بهم وإنمم خ  بهم فقط فلهم نصف المهر

نت الزوج  هي الطملب  للفراق لع،ب في زوجهم  ولو كمنت وعن  المملك،  إن  إذا كم
ففي هذ  الحمل  ،جب لهم المهر المسم  كمم   إ  كم  مم  ،تصور من   -أ،ضم  -مع،ب 

 .(5)الوطء  فإ  كم  ال ،تصور من  ف  شيء لهم 

وذهب الشمفع، : الفسخ بملع،ب قبل ال خول ،سقط المهر  وإ  كم  بع  ال خول  
مقمرنم  للعق  أو حم ثم  ب،  العق  والوطء  وجهل  الواطئ  فلهم في األصح وكم  الع،ب 

مهر المثل. وإ  ح ث الع،ب بع  العق  والوطء  فلهم في األصح المهر المسم  كل ؛ وال 
،رجع الزوج بملمهر الذي غرم  عل  م  غر  م  ولي أو زوج  بملع،ب المقمر  في 

 

(  الخرشدددي علددد  مختصدددر خل،دددل 2/256(  حمشددد،  الشدددرقموي )5/91( ،نظدددر: األ  للشدددمفعي )1)
طمب )3/244) ،ل للح هب الجل سي )3/497(  موا سوط للسرخ شرح 5/102(  المب في  بمب  (  الل

، اني ) تمب للم م  )3/25الك ب  ق ا ني ال في6/655(  المغ مر اوي  (  اإلنصمف  خ ف لل معرف  ال
(8/201.) 

(  ب ائع الصنمئع للكمسمني 3/137( ،نظر: حمش،  ر  المحتمر عل  ال ر المختمر الب  عمب ،  )2)
 (.3/17(  اللبمب في شرح الكتمب للم، اني )2/291)

(  مطملب أولي النه  6/345( ،نظر: حمش،  الروض المربع شرح زا  المستقنع الب  قمس  النج ي )3)
 (.3/59(  المقنع الب  ق ام  )8/201(  اإلنصمف للمر اوي )5/152للرح،بمني )

 (.5/102(  المبسوط للسرخسي )1/249( ،نظر: ملتق  األبحر للحلبي )4)
(  حمش،  ال سوقي عل  الشرح الكب،ر لل سوقي 1/302( ،نظر: جواهر اإلكل،ل لألبي األزهري )5)

 (.2/145(  الم ون  الكبرى لمملك ب  أنس )3/244(  الخرشي عل  مختصر خل،ل )2/286)
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ع المتقو  عل،  بملعق . أمم الع،ب الحم ث بع  العق  المذهب الج ،   الست،فمئ  منفع  البض
 .(1)إذا فسخ ب   ف  ،رجع بملمهر جزمم  النتفمء الت ل،س 

: مم ذهب إل،  أبو حن،ف   والصح،ح م  مذهب الحنمبل ؛ م  أ  للزوج  بع  والراجح
 ال خول أو الخلو  المهر المسم  إ  وج   وإال فلهم مهر المثل.

الفرق  حمصل  بسبب ع،ب في الزوج كإصمبت  بف،روس  وعل  ذلك فإ  كمنت
كورونم المع ي  فإ  لهم المهر المسم   وإال فلهم مهر المثل إ  ل  ،س  عن  العق ؛ أل  
الفرق  وقعت في نكمح صح،ح  لوال الع،ب لوجب المهر المسم  بمل خول  وهكذا ،جب 

 المهر بملفرق  م  قبل الزوج.

 

 (.9/7057الفق  اإلس مي وأ لت  للزح،لي ) (1)
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 الرابع املبحث
 علقة بوباء كورونا يف النفقةاألحكام الفقهية املت

 المطلب األول: حكم نفقة الزوجة المصابة بوباء كورونا على الزوج.     •

 المطلب الثاني: حكم نفقة عالج الزوجة المصابة بوباء كورونا على الزوج.     •

 األول المطلب

 الزوجحكم نفقة الزوجة المصابة بوباء كورونا على 

مء عل  أ  الزوج  إذا كمنت مر،ض  قبل االنتقمل إل  ب،ت زوجهم وبذلت اتفق الفقه
ل  تسل،  نفسهم تسل،مم  كمم    أو بذل هذا التسل،  ولي الزوج  والزوج  مم  ،وطأ مثلهم  

 .(1)وتسلمهم الزوج فع   أ  النفق  تكو  واجب  لهم عل،  ولو تعذر عل،  وطؤهم لمرضهم 

  لهم عل،  إذا زفت إل،  وهي صح،ح  ث  مرضت عن    كمم ذهبوا إل  وجوب النفق
أل  االستمتمع بهم م  ح،ث الجمل  ممك  وال تفر،ط م  جهتهم  وأل  االحتبمس قمئ  فإن  

 ،ستأنس بهم و،مسهم وتحفظ الب،ت  والممنع عمرض فأشب  الح،ض.

 واختلفوا في المر،ض  الم خول بهم مرضم ش ، ا ،منعهم م  االنتقمل إل  منزل
 الزوج،  عل  قول، :

لهم النفق   وإل،  ذهب جمهور الحنف،   وهو المذهب عن  المملك،   وب   القول األول:
قمل الشمفع،  والحنمبل   واست لوا لذلك بأ  االستمتمع بهم ممك  وال تفر،ط م  جهتهم وإ  

حق  منع م  الوطء؛ وأل  التسل،  في حق التمك،  م  الوطء وإ  ل  ،وج   فق  وج  في
التمك،  م  االستمتمع وهذا ،كفي لوجوب النفق  كمم في الحمئض والنفسمء والصمئم  

 .(2)صو  رمضم  

ال نفق  لهم قبل النقل  فإذا نقلت وهي مر،ض  فل  أ  ،ر هم  وب  قمل  القول الثاني:
 .(3)أبو ،وسف م  الحنف،  وسحنو  م  المملك،  

ال نفق  لهم قبل النقل   فإذا نقلت وهي  فق  جمء في الب ائع: روي ع  أبي ،وسف أ 
مر،ض  فل  أ  ،ر هم  ألن  ل  ،وج  التسل،  الذي هو تخل،  وتمك،   ول  ،تحقق ذلك مع 

 .(4)وجو  الممنع  وهو المرض  ف  تستحق النفق  كملصغ،ر  التي ال تحتمل الوطء 

 

(  حمش،  ال سوقي الب  عرف  ال سوقي 4/19،نظر: فصول الب ائع في أصول الشرائع للفنمري ) (1)
نه  (   قمئق أولي ال3/437(  مغني المحتمج إل  معرف  معمني ألفمظ المنهمج للشرب،ني )2/508)

 (.3/353لشرح المنته  المعروف بشرح منته  اإلرا ات للبهوت  )
 (.4/179،نظر: البحر الرائق شرح كنز ال قمئق الب  نج،  ) (2)
 ،نظر: المرجع السمبق .(  3)
 (.4/19،نظر: ب ائع الصنمئع في ترت،ب الشرائع للكمسمني )( 4)
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لمم ل  ،وج  كم   -وهو التسل،  الممك  م  الوطء  -وأل  التسل،  الذي أوجب  العق  
 .(1)ل  أال ،قبل التسل،  الذي ل  ،وجب  العق  

قمل الممور ي: )ال تسقط نفق  الزوج  المر،ض  بملمرض وإ  سقطت في أح  
 القول،  بملصغر لوقوع الفرق ب،نهمم م  وجه، :

أح همم: أ  المر،ض  في قبضت  لمم ،لزمهم م  تسل،  نفسهم إل،   والصغ،ر  ممنوع  
 ال ،جب تسل،مهم إل، .  من ؛ ألن 

والوج  الثمني: أ  في المر،ض  استمتمعم بمم سوى الوطء  وأنهم سك  وإلف ول،س 
في الصغ،ر  استمتمع  ول،ست بسك  وال إلف  وفرق ب،  تعذر جم،ع االستمتمع وب،  

 .(2)تعذر بعض  كملرتقمء تجب نفقتهم وإ  ل  ،ق ر عل  إصمبتهم(

 الترجيح: 

  الراجح هو القول األول وهو وجوب النفق   ألنهم سلمت نفسهم ،ظهر وهللا أعل  أ
 وال تفر،ط م  جهتهم.

وعل، : فإ  ،جب عل  الزوج النفق  عل  زوجت  المصمب  بف،روس كورونم حق 
استمتمع  بهم وقت صحتهم  وأل  م  االحتممل،  الكبرى بمش،ئ  هللا معمفم  الزوج  خ ل 

مم كمنت عل،  قبل إصمبتهم بوبمء كورونم  ف  تسقط وقت قص،ر  وم  ث  ترجع الح،م  ك
 نفقتهم  وهللا اعل .

 الثاني المطلب

 الزوجنفقة عالج الزوجة المصابة بوباء كورونا على  حكم
اتفق الفقهمء أ  الزوج ال ،جب عل،  أجر   واء زوجت  المر،ض   وذلك م  أجر  

،   وإنمم تكو  النفق  في طب،ب وحمج  وفمص  وثم   واء  ولو مرضت في منزل الزوج
 .(3)مملهم إ  كم  لهم ممل  وإ  ل  ،ك  لهم ممل وجبت عل  م  تلزم  نفقتهم 

 : است لوا بمم ،أتي: أدلتهم

ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿: قول  تعمل :الدليل األول     

 [. 7]سور  الط ق: ﴾ڍڌ 

 

 (.4/19،نظر: ب ائع الصنمئع في ترت،ب الشرائع للكمسمني )( 1)
 (.11/440،نظر: الحموي الكب،ر للممور ي )( 2)
(  الشرح الكب،ر لل ر ،ر 4/20(  وب ائع الصنمئع للكمسمني )1/549،نظر: الفتموى الهن ،  )( 3)
(  المغني الب  ق ام  7/195(  نهم،  المحتمج للرملي )3/431(  مغني المحتمج للشرب،ني )2/511)
 .24  لل كتور حس،  أحم  عب  الغني سمر   ص(  مسقطمت النفق  الزوج، 8/199)
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ستم الدليل الثاني: ق  الم لزوج النف لزك ا عز وجل أ ست أ  هللا  ر  عل  زوجت   ول،
 .(1)نفق  الع ج  اخل  تحتهم؛ ألنهم م  األمور العمرض  

لز  الدليل الثالث : أل  شراء األ و،  وأُجر  الطب،ب  إنمم ُترا  إلص ح الجس   ف  ت
 .(2)الزوج 

ستقنع": شرح زاد الم في " مد  بد هللا الح بن ع مد  شيخ ح قال ال في  و ثمني  قول ال " وال
فددي المددذهب: وجددوب ذلددك علدد  الددزوج وهددو أظهددر؛ أل  ذلددك مدد   المسددأل  وهددو قددول

وهونه    ُّٱالمعمشددر  بددملمعروف وقدد  قددمل تعددمل : اَمَعَروهو ُ  َوَعاشُِِ   فلدد،س فددي ]19النسددمء/[ َّٱبُِِ

قمل  ق   جر    و ل  أ ، فع  ،ب و ال  المعمشر  بملمعروف أ  تمرض المرأ  ف  ،أتي لهم بطب

  فملصددح،ح وجددوب ذلددك  ]822البقددر : [َّ  مننن زن رن مم ام ُّٱ تعددمل  :

 .)3)عل،  " انته 

بم     سم  غمل ف  ،حتمج اإلن س،    ج  أسم في الممضي حم ك   والذي ،ظهر أ  الم اوا  ل  ت
في  قمئ   عرف  ني عل   إل  الع ج  ألن  ،لتز  قواع  الصح  والوقم،   فمجتهم  الفقهمء مب

ه ؛  عصره . أمم اآل  فق  أصبحت الحمج  إل  الع ج كملحمج  إل  بل أ غذاء   الطعم  وال
نمول الطعم  وهو  ن  ت شيء  وهل ،مك كل  ب  عل   ت اوى  مم ، أل  المر،ض ،فضل غملبم 
جب  ن  ت لذا فإ بملموت؟!  ه     ،شكو و،توجع م  اآلال  واألوجمع التي تبرح ب  وتجه   وت
شر  أ   س  الع م  ح هل  ضرور،  ... و قمت ال م  النف هم  لزوج كغ،ر ل  ا ل واء ع ق  ا نف

 .(4)متع الزوج بزوجت  حمل الصح   ث  ،ر هم إل  أهلهم لمعملجتهم حمل المرض؟ ،ست

  :عدد  عدد ج الرجددل لزوجتدد    فأجمبددت (5)وسددئلت "اللجندد  ال ائمدد  لإلفتددمء"     

مم  " نمس عمو ل  ال عل المعروف إ بمألمر بمإلحسم  وف سن   تمب وال م  الك ل   ور ت األ 

َُْ اَم هَوبَِِ  ن  إُ  ُّوإلدد  األقددرب،  خمصدد    قددمل تعددمل  :  اُق  اُن َوُإأيَِِ وَِِ َِ ََُ ُْل َوا ََ َر هوه بُاَمرَِِ َ  أَِِ  َّ املِِ 
حل/[ قمل :  ]90الن َهوا ُّ  و اَ    َواَعبِِه َُُ اَم هَوبَِ  َواَمًَيَِِ اِاب َوبُِ َِوَِ َأُ  ُإ ََ ًَواب َوبُاَمَ امُِِ وُوه ا بُُِ  شَِ َِ املِ َ  َو  ُْه

َُْ اَم هَوبَِ  َوا اُ   اُوًُ  َواَمََِ اِهمهَ  ُإن  َواَمَعوَِ َن ََُأعَِِ ا َ َلمَِ ُبًُ  َو َِ ُو َوابَُِِ  اموِ  بَِ ََ ُو بُاَم ُِ ا َهبِهُو َوامحِ  اُ  اَم َمََِِ
ن  ] 36النسمء/[ َّ امل َ    أهُحوُّ َ َ  َواَن  هَخَيا ب َفخه  اب  ،  وسل  أ   وثبت ع  النبي صل  هللا عل

سل  إحسم  عشرت  فملواجب ع (6)« خ،رك  خ،رك  ألهل  وأنم خ،رك  ألهلي»قمل :  ل  الم
 

 (.2/511(  الشرح الكب،ر لل ر ،ر )4/20،نظر: ب ائع الصنمئع للكمسمني ) (1)
 (.3/431(  مغني المحتمج للشرب،ني )8/199،نظر: المغني الب  ق ام  ) (2)
 (.49 /25( ،نظر: شرح زا  المستقنع للش،خ حم  عب هللا الحم  )3)
 (.7380 /10مي وأ لت  للزح،لي )( الفق  اإلس 4)
 (.21587( فتوى رق  )19/216اللجن  ال ائم  لإلفتمء )  (5)
(  3895(  برق : )6/192أخرج  الترمذي  بمب في فضل أزواج النبي صل  هللا عل،  وسل   )  ( 6)

: (6/192(  وقمل الترمذي في سنن  )1977( برق : )3/148واب  ممج   بمب حس  معمشر  النسمء )
 (: )صح،ح(.8/395)ح ،ث حس  صح،ح(  وقمل األلبمني في صح،ح الترمذي )
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لزوج   ألهل ب،ت  وصنع المعروف إل،ه . وأمم نفق  الع ج ومصمر،ف  فل،ست واجب  عل  ا

 ُّٱكملنفقدد  والسددكن   ولكدد  ،شددرع لدد  بددذلهم مددع القدد ر ؛ لعمددو  قولدد  سددبحمن  وتعددمل :

وهونه    اَمَعَروهو ُ  َوَعاشُِِِ ب بعددض   ولعمددو  الحدد ،ث السددمبق " انتهدد  . وذهدد]19النسددمء/[ َّٱبُِِِ

بملمعروف   شر   في المعم خل  لك  ا لزوج؛ أل  ذ ل  ا ع ج ع ق  ال جوب نف ل  و ممء إ العل
  .وأل  الحمج  إل  ال واء ق  ال تقل ع  الحمج  للطعم  والشراب

وعل، : فإ  الزوج  المصمب  بوبمء كورونم ،جب عل  الزوج نفق  ع جهم لقو  أ ل  
 هذا القول.
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 الخاتمة

ن   والشكر ل  عل  توف،ق  وامتنمن   أحم   سبحمن  وتعمل  عل  الحم  هلل عل  إحسم
 اآلت، : النتائجمم ،سر لي م  إتمم  هذا البحث والذي خلصت ف،  إل  

أ  وبمء كورونم م  األمراض المع ،  التي تعتبر م  ع،وب النكمح  التي ،فسخ  -1
 بهم النكمح  لكون  مع  وألن  ،خش  عل  صمحب  م  اله ك.

سل،  الخ،مر في فسخ النكمح في حمل  إذا كم  الوبمء مستمرا  ال ،رج  للطرف ال -2
شفمؤ   أمم في حمل  ف،روس كورونم فطبقم  لمم قملت  منظم  الصح  العملم،   أ  نسب  
الشفمء ف،  أعل  م  نسب  الوفم   فم  األول  عزل المصمب إل  أ  ،شفي بمش،ئ  هللا 

 حت  ال تنتقل الع وى للطرف اآلخر.

ذا كم  الزوج مصمبم بف،روس كورونم  وقرر األطبمء أن  مرض مخوف وأصر إ -3
عل  طلب االستمتمع والخلط  بملزوج   فللزوج  االمتنمع ع  ذلك  و،حق لهم طلب 

 الفسخ.

إذا كم  الزوج أو الزوج  مصمبم  بف،روس كورونم  وقرر األطبمء أن  مرض  -4
 وصح،ح. مخوف ف،جوز النكمح لهمم م  غ،ر تفر،ق ب،  مر،ض

إذا طلق الزوج المر،ض المصمب بوبمء كورونم زوجت  في مرض   فإ  ط ق   -5
 صح،ح و،قع وإذا ممت ترث  زوجت .

،جب عل  الزوج النفق  عل  زوجت  المصمب  بف،روس كورونم حق استمتمع  بهم  -6
 وقت صحتهم  وإصمبتهم بملوبمء ال تسقط نفقتهم.

ونم عل  الزوج وهو م  المعمشر  تجب نفق  ع ج الزوج  المصمب  بوبمء كور -7
 بملمعروف.

 :  فهي مم ،أتي التوصياتأمم أه  

  راس  آثمر وبمء كورونم عل  األحكم  الفقه،  في جم،ع أبواب الفق . -1

أوصي البمحث،  والبمحثمت بمالهتمم  بملقضم،م المتعلق  بملنوازل المعمصر   -2
 .19  كوف، -والقضم،م المستج    ومنهم نمزل  ف،روس كورونم 

نشر البحوث بع  تحك،مهم ألهم،تهم في الفتر  الحمل،  مع استمرار جمئح  كورونم  -3
 وحمج  النمس الممس  لمعرف  أحكم  الشر،ع  في كل جوانب الح،م .

عق  المؤتمرات والن وات واللقمءات العلم،  ل راس  ومنمقش  البحوث المتعلق   -4
 بنمزل  جمئح  كورونم.
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 القرآنية اآليات فهرس: أولا 

 الصفحة السورة اآليه

 5389 البقر   َّ حبخب جب هئ مئ خئ ُّٱ

 5393 النسمء ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ ُّ

 مص خص حص مس خس حس جس ٱُّٱ

 َّ مظ حط مض خض حض  جض

 5396 البقر 

 5400 الط ق َّٱڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇُّ

 5402-5401 النسمء َّٱبُاَمَعَروهو ُ  َوَعاُشوهونه    ُّ

ٱَّ  مننن زن رن مم ام ُّٱ
 5401 البقر 

َواُن َوإُ  ُإن   ُّ َِ ََُ ُْل َوا ََ َُْ اَم هَوَب امل َ  أََر هوه بُاَمَر  أَياُق 

ٱَّ

 5401 النحل

َهوا ُّ َأُ   َواَعبه ََ وُوه ا ُبُ  َشًَواب َوبُاَمَ اُم َْ امل َ  َو  ُه

َواِاب......... َِ ٱَّٱُإ

 5401 النسمء
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 النبوية األحاديث فهرس: ثانياا 

 الصفحة طرف الحديث واألثر

 5386 ال ضرر وال ضرار

 5387 أال كلكم راع ولكم مسئول عن رعيته

 5388 اْلُمْسلُِموَن َعلَى ُشُروِطِهمْ 

 5388 أَحقُّ َما أَْوَفيُتْم ِمْن الشُُّروِط أَْن ُتوفُوا بِِه َما اْسَتْحلَْلُتْم بِِه اْلفُُروجَ 

 5388 فر من المجذوم فرارك األسد

 5388 الدين النصيحة

 5390 خذي ثيابك ولم يأخذ مما آتاها شيئاً 

 5390 وبها جنون أو جذام أو برص فمسها أيما رجل تزوج امرأة

 5390 أَيَُّما اْمَرأٍَة ُنِكَحْت َوبَِها َبَرٌص أَْو ُجُنونٌ 

لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ ال، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي 
 عسيلته

5391 

 5391 عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي

 5401  خيركم خيركم ألهله وأنا خيركم ألهلي

َ َوأََنا أَْعَزبُ األثر ) ُجوِني، اَل أَْلَقى هللاَّ  5393 (َزوِّ

 5393 (أراد ابن أم الحكم في مرضه أن تخرج امرأته عن ميراثهااألثر )
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 ثالثا: فهرس المصادر والمراجع

أثر االمراض المع ،  في الخ،مر ب،  الزوج،  وأحق،  الحضمن  والتحص،نمت الوقمئ،   -1
  .2013كل،   ار العلو    -المبكر  سمل  بم ي العجمي  جممع  القمهر  بملتشخ،ص 

أثر األمراض المع ،  في الفرق  ب،  الزوج،   عب  هللا ب  محم  ب  أحم  الط،مر  بحث  -2
 هد.1/7/1428منشور عل  موقع منمر اإلس    جممع  القص،   

،قح  الطبع : األول   األحكم  الفقه،  المتعلق  بوبمء كورونم  خمل  ب  علي المش -3
    السعو ، .2020 /1441

االخت،مر لتعل،ل المختمر  عب  هللا ب  محمو  البل حي  أبو الفضل الحنفي )المتوف :  -4
هد(  عل،هم تعل،قمت: الش،خ محمو  أبو  ق،ق  )م  علممء الحنف،  وم رس بكل،  أصول 683

ب،روت   - ار الكتب العلم،   القمهر  )وصورتهم -ال ،  سمبقم(  النمشر: مطبع  الحلبي 
  ؛ 1937 -هد  1356وغ،رهم(  تمر،خ النشر: 

إرواء الغل،ل في تخر،ج أحم ،ث منمر السب،ل  المؤلف: محم  نمصر ال ،  األلبمني  -5
ب،روت   –هد(  إشراف: زه،ر الشمو،ش  النمشر: المكتب اإلس مي 1420)المتوف : 

  .1985 -هد  1405الطبع : الثمن،  

مطملب في شرح روض الطملب  زكر،م ب  محم  ز،  ال ،  أبو ،ح،  السن،كي أسن  ال -6
هد(  تحق،ق:  . محم  محم  تممر  الطبع : األول    ار الكتب  926الشمفعي )المتوف : 

  .2000 –   1422 -ب،روت  -العلم،  

اإلفصمح ع  معمني الصحمح  المؤلف: ،ح،  ب  )ُهَبْ،َر  ب ( محم  ب  هب،ر  الذهلي  -7
هد(  المحقق: فؤا  عب  المنع  أحم   560الش،بمنّي  أبو المظفر  عو  ال ،  )المتوف : 

  .1417النمشر:  ار الوط   سن  النشر: 
هد(   1391عب  الفتمح الّصع، ى )المتوف :  -اإلفصمح في فق  اللغ   حس،  ،وسف موس   -8

 هد.1410النمشر: مكتب اإلع   اإلس مي  الطبع : الرابع   
هد(  النمشر: 204   المؤلف: الشمفعي أبو عب  هللا محم  ب  إ ر،س الشمفعي  )المتوف : األ -9

  .1990هد/1410ب،روت  الطبع : ب و  طبع   سن  النشر:  – ار المعرف  
اإلنصمف في معرف  الراجح م  الخ ف  المؤلف: ع ء ال ،  أبو الحس  علي ب   -10

 -شر:  ار إح،مء التراث العربي  الطبع : الثمن،  هد(  النم885سل،مم  المر اوي  )المتوف : 
 ب و  تمر،خ.

البحر الرائق شرح كنز ال قمئق  ز،  ال ،  ب  إبراه،  ب  محم   المعروف بمب  نج،   -11
هد(  وفي آخر : تكمل  البحر الرائق لمحم  ب  حس،  ب  علي 970المصري )المتوف : 

مش، : منح  الخملق الب  عمب ،   هد(  وبملح 1138الطوري الحنفي القم ري )ت بع  
 النمشر:  ار الكتمب اإلس مي    ت.

البنم،  شرح اله ا،   المؤلف: أبو محم  محمو  ب  أحم  ب  موس  ب  أحم  ب  حس،   -12
ب،روت   -هد(  النمشر:  ار الكتب العلم،  855الغ،تمب  الحنف  ب ر ال ،  الع،ن  )المتوف : 

  .2000 -د ه 1420لبنم   الطبع : األول   
بحر المذهب )في فروع المذهب الشمفعي(  المؤلف: الرو،مني  أبو المحمس  عب   -13

هد(  المحقق: طمرق فتحي الس،   النمشر:  ار الكتب العلم،    502الواح  ب  إسممع،ل )ت 
  . 2009الطبع : األول   
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ي الشه،ر أبو الول،  محم  ب  أحم  ب  محم  ب  أحم  ب  رش  القرطب  ب ا،  المجته  -14
تنق،ح وتصح،ح خمل  العطمر  إشراف مكتب البحوث   هد( 595بمب  رش  الحف،  )المتوف : 

 لبنم . –   ب،روت 1995 -   1/1415وال راسمت  ار الفكر للطبمع  والنشر والتوز،ع  ط
ب ائع الصنمئع في ترت،ب الشرائع  ع ء ال ،   أبو بكر ب  مسعو  ب  أحم  الكمسمني  -15

 -هد 1406هد(  النمشر:  ار الكتب العلم،   الطبع : الثمن،   587توف : الحنفي )الم
1986.  

ْلِبيِّ  المؤلف: عثمم  ب  علي ب  محج   -16 تب،،  الحقمئق شرح كنز ال قمئق وحمش،  الشِّ
هد(  الحمش، : شهمب ال ،  أحم  ب  محم  ب   743البمرعي  الز،لعي الحنفي )المتوف : 

ْلِبيُّ )المتوف :  أحم  ب  ،ونس ب  إسممع،ل هد(  النمشر: المطبع   1021ب  ،ونس الشِّ
 هد. 1313بوالق  القمهر   الطبع : األول    -الكبرى األم،ر،  

حمش،  البج،رمي عل  شرح المنهج )منهج الط ب اختصر   -التجر،  لنفع العب،   -17
  المؤلف: زكر،م األنصمري م  منهمج الطملب،  للنووي ث  شرح  في شرح منهج الط ب(

هد(  النمشر: 1221سل،مم  ب  محم  ب  عمر الُبَجْ،َرِمّي المصري الشمفعي )المتوف : 
  .1950 -هد 1369مطبع  الحلبي  الطبع : ب و  طبع   تمر،خ النشر: 

تصح،ح الفص،ح وشرح   أَُبو محم   عب  هللا ب  جعفر ب  ُ ُرْسَتَوْ،  اب  المرزبم   -18
 . محم  ب وي المختو   المجلس األعل  للشئو  اإلس م،  هد(  المحقق: 347)المتوف : 

  .1998 -هد 1419]القمهر [  عم  النشر: 
التعر،فمت الفقه،   محم  عم،  اإلحسم  المج  ي البركتي  النمشر:  ار الكتب العلم،   -19

 -هد 1424 (  الطبع : األول   1986 -هد 1407)إعم   صف للطبع  الق ،م  في بمكستم  
2003.  

التوق،ف عل  مهممت التعمر،ف  ز،  ال ،  محم  ز،  العمب ،  الح ا ي ث  المنموي   -20
 -هد(  تحق،ق:  . محم  رضوا  ال ا،    ار الفكر المعمصر   ار الفكر  1031)المتوف : 

 هد.1410ب،روت   مشق  الطبع  األول   
  وسنن  الجممع المسن  الصح،ح المختصر م  أمور رسول هللا صل  هللا عل،  وسل -21

وأ،مم  = صح،ح البخمري  محم  ب  إسممع،ل أبو عب  هللا البخمري الجعفي  المحقق: 
محم  زه،ر ب  نمصر النمصر  النمشر:  ار طوق النجم  )مصور  ع  السلطمن،  بإضمف  

 هد.1422ترق،  محم  فؤا  عب  البمقي(  الطبع : األول   

 1078ب  محم  أفن ي )المتوف : جمع األنهر في شرح ملتق  األبحر  عب  الرحم   -22
 -هد(  خرج آ،مت  وأحم ،ث : خل،ل عمرا  المنصور  النمشر:  ار الكتب العلم،   لبنم 

  .1998 -هد  1419ب،روت  سن  النشر: 

جواهر اإلكل،ل شرح مختصر خل،ل للش،خ صملح عب  السم،ع اآلبي األزهري  الطبع :  -23
 ب،روت. -   مصر  المكتب  الثقمف، 1332

ش،  ال سوقي عل  الشرح الكب،ر  المؤلف: محم  ب  أحم  ب  عرف  ال سوقي حم -24
 هد(  النمشر:  ار الفكر  الطبع : ب و  طبع  وب و  تمر،خ.1230المملكي )المتوف : 

حمش،  الروض المربع شرح زا  المستقنع  المؤلف: عب  الرحم  ب  محم  ب  قمس   -25
 -  النمشر: )ب و  نمشر(  الطبع : األول  هد(1392العمصمي الحنبلي النج ي )المتوف : 

 هد. 1397
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الممور ي  أبو الحس  علي ب  محم  ب  محم  ب  حب،ب  –الحموي في فق  الشمفعي  -26
هد(  النمشر:  ار الكتب العلم،   450البصري البغ ا ي  الشه،ر بملممور ي )المتوف : 

  .1994 -هد  1414الطبع : األول  
منته  المعروف بشرح منته  اإلرا ات  منصور ب  ،ونس  قمئق أولي النه  لشرح ال -27

هد(  النمشر: عمل  الكتب  الطبع : 1051ب  ص ح ال ،  البهوت  الحنبلي )المتوف : 
  .1993 -هد 1414األول   

الذخ،ر   المؤلف: أبو العبمس شهمب ال ،  أحم  ب  إ ر،س ب  عب  الرحم  المملكي  -28
ب،روت  الطبع :  -(  النمشر:  ار الغرب اإلس ميهد684الشه،ر بملقرافي )المتوف : 

  . 1994األول   
روض  الطملب،  وع   المفت،   مح،ي ال ،  ،ح،  النووي  تحق،ق: زه،ر الشمو،ش   -29

 المكتب اإلس مي  ب،روت  الطبع  الثملث .
ر  المحتمر عل  ال ر المختمر  المؤلف: اب  عمب ،   محم  أم،  ب  عمر ب  عب   -30

ب،روت  الطبع : -هد(  النمشر:  ار الفكر1252مب ،  ال مشقي الحنفي )المتوف : العز،ز ع
  .1992 -هد 1412الثمن،   

زا  المعم  في ه ي خ،ر العبم   محم  ب  أبي بكر شمس ال ،  اب  ق،  الجوز،   -31
مكتب  المنمر اإلس م،   الكو،ت   -هد(  النمشر: مؤسس  الرسمل   ب،روت 751)المتوف : 

  .1994هد /1415 : السمبع  والعشرو   الطبع
سن  اب  ممج   اب  ممج  أبو عب  هللا محم  ب  ،ز،  القزو،ني  وممج  اس  أب،  ،ز،   -32

 -هد(  تحق،ق: محم  فؤا  عب  البمقي  النمشر:  ار إح،مء الكتب العرب،  273)المتوف : 
 ف،صل ع،س  البمبي الحلبي.

م  ب  األشعث ب  إسحمق ب  بش،ر ب  ش ا  ب  سن  أبي  او   المؤلف: أبو  او  سل،م -33
ِجْستمني )المتوف :  هد(  المحقق: محم  مح،ي ال ،  عب  الحم،   275عمرو األز ي السِّ

 ب،روت. –النمشر: المكتب  العصر،   ص، ا 
سن  الترمذي  محم  ب  ع،س  ب  َسْور  ب  موس  ب  الضحمك  الترمذي  أبو ع،س   -34

وتعل،ق: أحم  محم  شمكر وآخرو   النمشر: شرك  مكتب   هد(  تحق،ق279)المتوف : 
  .1975 -هد  1395مصر  الطبع : الثمن،    –ومطبع  مصطف  البمبي الحلبي 

هد(  المحقق: 458السن  الكبرى  المؤلف: أحم  ب  الحس،  أبو بكر الب،هقي )المتوف :  -35
نمت  الطبع : الثملث   لب –محم  عب  القم ر عطم  النمشر:  ار الكتب العلم،   ب،روت 

  . 2003 -هد  1424
سن  سع،  ب  منصور  المؤلف: أبو عثمم  سع،  ب  منصور ب  شعب  الخراسمني  -36

-هد 1403الهن   الطبع : األول    –هد( النمشر: ال ار السلف،  227الجوزجمني )المتوف : 
1982  

ب  محم  ب  عب   الس،ل الجرار المت فق عل  ح ائق األزهمر  المؤلف: محم  ب  علي -37
 هد(  النمشر:  ار اب  حز   الطبع : الطبع  األول .1250هللا الشوكمني ال،مني )المتوف : 

 شرح زا  المستقنع  المؤلف: حم  ب  عب  هللا ب  عب  العز،ز الحم . المكتب  الشممل . -38
شرح مختصر خل،ل للخرشي  المؤلف: محم  ب  عب  هللا الخرشي المملكي أبو عب  هللا  -39

ب،روت  الطبع : ب و  طبع  وب و   –هد(  النمشر:  ار الفكر للطبمع  1101)المتوف : 
 تمر،خ.

هد(  1420صح،ح الترغ،ب والتره،ب  المؤلف: محم  نمصر ال ،  األلبمني )المتوف :  -40
 الر،مض. –النمشر: مكتب  المعمرف 
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ف : صح،ح وضع،ف سن  اب  ممج   المؤلف: محم  نمصر ال ،  األلبمني )المتو -41
م  إنتمج  -المجمني  -هد(  مص ر الكتمب: برنممج منظوم  التحق،قمت الح ،ث،  1420

 مركز نور اإلس   ألبحمث القرآ  والسن  بمإلسكن ر، .

الفتموى الكبرى الب  ت،م،   تقي ال ،  أبو العبمس أحم    ت،م،  الحراني الحنبلي  -42
 -هد 1408م،   الطبع : األول   هد(  النمشر:  ار الكتب العل728ال مشقي )المتوف : 

1987.  

الفتموى الهن ،  في مذهب اإلمم  ابي حن،ف   المؤلف: الش،خ نظم  وجممع  م  علممء  -43
  . 1991 /1411الهن   النمشر:  ار الفكر  الطبع : 

فتح الوهمب بشرح منهج الط ب  المؤلف: زكر،م ب  محم  ب  أحم  ب  زكر،م  -44
هد(  النمشر:  ار الفكر للطبمع  926،  السن،كي )المتوف : األنصمري  ز،  ال ،  أبو ،ح

  .1994هد/1414والنشر  الطبع : 
فصول الب ائع في أصول الشرائع  محم  ب  حمز  ب  محم   شمس ال ،  الفنمري )أو  -45

هد(  المحقق: محم  حس،  محم  حس  إسممع،ل  النمشر: 834الَفَنري( الرومي )المتوف : 
 هد. 1427 -   2006لبنم   الطبع : األول    –ب،روت   ار الكتب العلم،  

الفِْقُ  اإلس ميُّ وأ لَُّتُ  )الشَّممل لأل لّ  الشَّرع،َّ  واآلراء المذهب،َّ  وأهّ  النَّظر،َّمت الفقه،َّ   -46
َحْ،لِّي  أستمذ ورئ،س قس   وتحق،ق األحم ،ث النَّبو،َّ  وتخر،جهم(  أ.  . َوْهَب  ب  مصطف  الزُّ

 –سور،َّ   -كلّ،َّ  الشَّر،ع   النمشر:  ار الفكر  -  اإلس مّي وأصول  بجممع   مشق الفق
  مشق    ت.

فق  اللغ  وسر العرب،   عب  الملك ب  محم  ب  إسممع،ل أبو منصور الثعملبي  -47
هد(  المحقق: عب  الرزاق المه ي  النمشر: إح،مء التراث العربي  الطبع : 429)المتوف : 
  .2002 -هد 1422ول  الطبع  األ

الفواك  ال واني عل  رسمل  اب  أبي ز،  الق،رواني  أحم  ب  غمن  ب  سمل  اب  مهنم   -48
هد(  النمشر:  ار الفكر  الطبع : ب و  طبع   1126النفراوي األزهري المملكي )المتوف : 

  .1995 -هد 1415تمر،خ النشر: 
  ب  أحم  ب  رجب البغ ا ي  ث  القواع  الب  رجب  المؤلف: ز،  ال ،  عب  الرحم -49

 هد(  النمشر:  ار الكتب العلم، .795ال مشقي  الحنبلي )المتوف : 
كشمف القنمع ع  مت  اإلقنمع  المؤلف: منصور ب  ،ونس ب  ص ح ال ،  البهوتي  -50

 هد(  النمشر:  ار الكتب العلم، .1051الحنبل  )المتوف : 
حم  ب  علي األنصمري  أبو العبمس  نج  كفم،  النب،  في شرح التنب،   أحم  ب  م -51

 (  المحقق: مج ي محم  سرور بمسلو   710ال ،   المعروف بمب  الرفع  )المتوف : 
  .2009النمشر:  ار الكتب العلم،   الطبع : األول   

اللبمب في شرح الكتمب  المؤلف: عب  الغني ب  طملب الم، اني الحنفي )المتوف :  -52
  وضبط   وعلق حواش، : محم  مح،ي ال ،  عب  الحم،   هد(  حقق   وفصل 1298

 لبنم . –النمشر: المكتب  العلم،   ب،روت 
لسم  العرب  محم  ب  مكر  ب  عل   أبو الفضل  جممل ال ،  اب  منظور األنصمري  -53

 -ب،روت  الطبع : الثملث   –هد(  النمشر:  ار صم ر 711الرو،فع  اإلفر،قي )المتوف : 
 هد.1414

هد(  483سوط  محم  ب  أحم  ب  أبي سهل شمس األئم  السرخسي )المتوف : المب -54
  .1993 -هد 1414ب،روت  الطبع : ب و  طبع   تمر،خ النشر:  –النمشر:  ار المعرف  
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مجموع الفتموى  المؤلف: تقي ال ،  أبو العبمس أحم  ب  عب  الحل،  ب  ت،م،  الحراني  -55
حم  ب  محم  ب  قمس   النمشر: مجمع الملك فه  هد(  المحقق: عب  الر728)المتوف : 

لطبمع  المصحف الشر،ف  الم ،ن  النبو،   المملك  العرب،  السعو ،   عم  النشر: 
  .1995هد/1416

المحرر في الفق  عل  مذهب اإلمم  أحم  ب  حنبل  المؤلف: عب  الس   ب  عب  هللا ب   -56
الر،مض  الطبع : الطبع   -كتب  المعمرفهد(  النمشر: م652ت،م،  الحراني  )المتوف : 

 مد.1984-هد 1404الثمن،  
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