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  )ھ اإلسالمي دراسـة مقارنـة في الفق( كورونا والتداوي مع األخذ بالتدابیر الوقائیة 

  . ٢ عبد الرحمن بن صالح الغفیلي ، ١محمد عبد الفتاح محمد الفقي*

المملك��ة جامع��ة القص��یم ،  ،كلی��ة العل��وم واآلداب ب��الرس ،قس��م الدراس��ات اإلس��المیة- ١

  .العربیة السعودیة 

جامع��ة ، كلی��ة الدراس��ات اإلس��المیة والعربی��ة للبن��ین بدس��وق ، قس��م الفق��ھ المق��ارن  

  . ، مصراألزھر

المملك��ة جامع��ة القص��یم ،  ،كلی��ة العل��وم واآلداب ب��الرس ،قس��م الدراس��ات اإلس��المیة- ٢

  .العربیة السعودیة 

   ma.elfeky@qu.edu.sa:للباحث الرئیسي البرید االلكتروني*

   : ملخص

،  ١٩ ھذا البحث یدور حول التعریف بفیروس كورونا المس�بب لم�رض كوفی�د

والعالقة بین كورونا والوباء ، وشبھ كورونا بالط�اعون ، والت�داوي بع�د ن�زول ال�داء ، 

واألخذ بالتدابیر الوقائیة ببیان الحكم في الدخول إلى البلد الذي وقع فیھ الوباء والخروج 

منھ��ا ، والحك��م ف��ي إل��زام الح��اكم الن��اس بع��دم ت��رك من��ازلھم ف��ي الوب��اء ، وف��ي إل��زامھم 

ر الوقائیة من تباعد ول�بس كمام�ة وغیرھم�ا ، وحك�م غس�ل الم�وتى ف�ي الوب�اء ، بالتدابی

  . وحكم التداوي قبل نزول الداء 

وس��وف یتب��ع الباحث��ان الم��نھج االس��تقرائي حی��ث یس��تقرئان المس��ائل المتعلق��ة 

بالموض��وع م��ن كت��ب الفق��ھ ، وم��ا كتب��ھ العلم��اء المعاص��رون ف��ي مواق��ع اإلنترن��ت ، 

نیفھا ، ث�م یتبع�ان الم�نھج االس�تداللي ف�ي بی�ان أق�وال الفقھ�اء ف�ي ویقومان بجمعھا وتص

حك��م تل��ك المس��ائل وأدلتھ��ا ، وی��ذكران ال��راجح م��ن أق��وال الفقھ��اء وس��بب ترجیح��ھ ، 

ویب��رزان ف��ي الخاتم��ة نت��ائج البح��ث ، ویذیالن��ھ بفھ��رس للمص��ادر والمراج��ع ، وب��ا� 

  .التوفیق 
  

 .            الوقائیة  ،التدابیر ، التداوي  ،الوباء  ،كورونا  :الكلمات المفتاحیة 
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Corona and treatment while adopting preventive measures 
(A comparative study in Islamic jurisprudence)  

Mohammed Abdel Fattah Muhammad Al-Feki 1 , Abdul Rahman 
Bin Saleh Ghufeili 2 . 

1-Department of Islamic Studies, College of Science and Arts, Al-
Rass, Qassim University, and Department of Comparative. 
Jurisprudence, College of Islamic and Arab Studies for Boys, at 
Al-Azhar University. 
2-Department of Islamic Studies, College of Science and Arts, 
Al-Rass, Qassim University 

  *Corresponding aouther Email : ma.elfeky@qu.edu.sa 
Abstract : 

This research revolves around the definition of the Corona 
virus that causes Covid 19 disease, the relationship between 
Corona and the epidemic, likening Corona to the plague, 
treatment after the outbreak of the disease, and taking 
preventive measures by stating the ruling on entry into the 
country that The epidemic fell into and out of it and the ruling on 
obliging the ruler to not leave their homes in the epidemic, and in 
obliging them to take preventive measures such as spacing and 
wearing a mask and others, and the ruling on washing the dead 
in the epidemic, and the ruling on treatment before the disease 
descended. 

The two researchers will follow the inductive approach 
whereby they extrapolate issues related to the topic from the 
books of jurisprudence, and what contemporary scholars have 
written on internet sites, and collect and classify them, then 
follow the inductive approach in explaining the sayings of the 
jurists in the ruling of these issues and their evidence, and 
mention the most correct of the sayings of the jurists and the 
reason for its weighting, and they emerge in Conclusion: The 
results of the research, and they attach to it an index of sources 
and references, and God is the Grantor of success. 
Key words: Corona , Epidemic , Medication , Preventive , 
Measures . 
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  مقدمة

الحمد لمن اصطفى لدینھ خالصة الع�المین ، وھ�دى م�ن أحب�ھ للتفق�ھ ف�ي ال�دین 
ریاض جنة النع�یم ، ونش�ھد أن ال إل�ھ  حمدا نسلك بھ منھاج العارفین ، ونمنح بھ دخول

ص�لى هللا علی�ھ  -إال هللا وحده ال ش�ریك ل�ھ ش�ھادة الم�وقنین ، ونش�ھد أن س�یدنا محم�دا 
بھجة الموحدین ، ونصلي ونسلم علیھ ، وعلى آلھ األطھار ، وصحبھ األبرار ،  -وسلم 

                                                                                                      ...   وبعــد ... ومن اھتدى بھداھم ، وسار على دربھم إلى یوم الدین 
فإن شریعة اإلسالم بما تتص�ف ب�ھ م�ن العالمی�ة والش�مول ، ق�د ج�اءت لتحقی�ق 

ْو أُْنَثى َمْن َعِمَل َصالًِحا ِمْن َذَكٍر أَ {:قال هللا تعالى . سعادة البشر في معاشھم ، ومعادھم 
ُھْم أَْج�َرُھْم ِبأَْحَس�ِن َم�ا َك�اُنوا َیْعَملُ�ونَ  َب�ًة َولََنْج�ِزَینَّ �ُھ َحَی�اًة َطیِّ ف�ال  )١([} َوُھَو ُمْؤِمٌن َفلَُنْحِیَینَّ

من خالل مصادرھا ، وع�ن طری�ق القواع�د الكلی�ة ، والمب�اديء  -غرو إذن أن ألفیناھا 
ق�ادرة  -لھم من فقھاء الشریعة اإلس�المیة العامة التي أرساھا من استنارت قلوبھم وعقو

على أن تتصدى لمواجھة كل مستجد م�ن قض�ایا الن�اس ، وواق�ع الحی�اة ، وأن تحتض�ن 
في جنباتھا الرحبة ، وتحت ظاللھا الوارفة ما أفرزت عق�ول البش�ر م�ن مس�تجدات ف�ي 

  .   عصر تفجر العلم ، وثورة المعرفة 
ھذا "  ١٩مسبب لمرض كوفید كورونا ال" ومن المسائل التي استجدت 

المرض الذي یصیب اإلنسان بالحمى والسعال الجاف والتعب ، وبعض المرضى 
المصابین بھ یعانون من اآلالم واألوجاع ، أو احتقان األنف ، أو ألم الحلق ، أو 
اإلسھال ، أو صعوبة في التنفس ، فھذا المرض لھ خطورتھ على صحة اإلنسان ، 

وشغل بال الكثیرین الدواء الناجع لھذا المرض ؛ ألنھ  یر وقائیة ،ألجل ھذا اتخذت تداب
  .كان سببا في موت الكثیر من الناس 

لما كان األمر كذلك وكان بحث ھذا الموضوع على درجة كبیرة م�ن األھمی�ة  
، أحببنا أن نكتب بحثا حول ھذا المرض والتداوي منھ ، وما یتخذ م�ن ت�دابیر وقائی�ة ، 

دراسة مقارنة في الفق�ھ . ( كورونا والتداوي مع األخذ بالتدابیر الوقائیة  : (وقد سمیناه 
، وقد اتبعنا في ھذا البح�ث م�نھج المقارن�ة الفقھی�ة ب�ین م�ذاھب الس�لف ف�ي ) اإلسالمي 

جمی��ع المس��ائل ، نع��رض المس��ألة ، ون��ذكر آراءھ��م فیھ��ا ، ث��م نس��وق أدل��ة ك��ل فری��ق ، 
ث�م  -إن كان ثمة اعت�راض ، أو ج�واب عن�ھ  -د واالعتراضات الواردة علیھا ، والردو

ترجیح�ا لم�ذھب  -ف�ي الغال�ب  -نذكر بعد ھذا الرأي الراجح في المسألة ، والذي یكون 
م��ن م��ذاھب الس��لف ظھ��ر لن��ا رجحان��ھ ، مبین��ین س��بب اختیارن��ا ل��ھ ، ومناقش��ین أدل��ة 

، وق��د  الم�ذاھب األخ��رى ، غی��ر متعص��بین لم��ذھب ، وال متعنت�ین ف��ي تفنی��د أدل��ة غی��ره
عنینا بترتیب مس�ائلھ ، وب�ذلنا جھ�دا ف�ي تخ�ریج األحادی�ث واآلث�ار الت�ي تض�منھا ، م�ع 
بی���ان نس���بتھا م���ن الص���حة ، أو الض���عف ، وأق���وال المح���دثین فیھ���ا ، وبین���ا مع���اني 

                                      
  ) ٩٧( سورة النحل من اآلیة ) ١(
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المصطلحات الواردة بھ ، مستعینین في كل ذلك بأمھات كتب الفقھ ، والحدیث ، واللغة 
  … ، وغیرھا 

  : دنا حولھ دراسات سابقة من ذلك وھذا البحث وج
. عبد اإللھ بن سعود السیف . أحكام األمراض المعدیة في الفقھ اإلسالمي  - ١

  م ٢٠١٤ -ھـ ١٤٣٥.جامعة اإلمام محمد بن سعود . رسالة ماجستیر 
رس��الة . حس��ام حس��ن حس��ني أب��و حم��اد . أحك��ام نق��ل األم��راض المعدی��ة  - ٢
  م ٢٠١٦ -ھـ  ١٤٣٧.  فلسطین –جامعة القدس . ماجستیر 
عب�د هللا ب�ن محم�د / د . أ . أثر األمراض المعدیة في الفرقة بین الزوجین  - ٣

  .جامعة القصیم  –كلیة الشریعة . الطیار 
. إیمان بنت عبد العزیز المبرد . التدابیر الوقائیة من األمراض والكوارث  - ٤

  ھـ ١٤٣٣ – ١٤٣٢. جامعة اإلمام محمد بن سعود . رسالة ماجستیر 
محم�د ب�ن س�ند / د . األحكام الفقھیة المتعلقة باألوبئة التي تصیب البشریة  - ٥
  ھـ ١٤٤٠. الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة . الشاماني 

والفرق واضح بین ھذه الدراسة والدراس�ات األربع�ة األول الس�ابقة ، حی�ث إن 
عدیة ، وھذه الدراسة تتحدث عن الدراسات السابقة تتوجھ إلى الحدیث عن األمراض الم

مرض كورونا وعالقتھ بالوباء ، والتداوي وما یتخ�ذ م�ن ت�دابیر وقائی�ة ، وھن�اك ف�رق 
واضح ب�ین األم�راض المعدی�ة وم�رض كورون�ا ، فبینھم�ا عم�وم وخص�وص ، وھن�اك 
ف��رق آخ��ر بینھم��ا ، فم��رض كورون��ا ینتش��ر ویع��م ویقت��ل الكثی��ر م��ن الن��اس ، وغال��ب 

  .قد ال یصل إلى أن یكون ككورونا  األمراض المعدیة
األحكام : والفرق واضح أیضا بین البحث موضوع الدراسة والدراسة الخامسة 

الفقھیة المتعلقة باألوبئة التي تصیب البشریة ، فبینھما عموم وخص�وص ، فھ�ذا البح�ث 
أعم من البحث موضوع الدراسة ، حیث إنھ یتحدث عن جمیع األحكام الفقھی�ة المتعلق�ة 

الوباء باختصار ، والبحث موضوع الدراسة في حدیثھ عن الوباء ل�م یتط�رق إل�ى ك�ل ب
األحكام الفقھیة المتعلقة بالوباء ، وإنما أفرد البحث إلى بیان األحك�ام المتعلق�ة بالت�داوي 
من مرض كورونا ، وما یتخذ من إجراءات وقائیة لمواجھة ھذا المرض ، ویوجد فرق 

الدراسة یتحدث عن مرض كورونا وال یوجد حدیث عنھ آخر وھو أن البحث موضوع 
  .   السابق ذكرھا في غیره من الدراسات



        ثالثالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
  

- ١٩٨٩ - 

 

  :یتكون ھذا البحث من مقدمة ومبحثین وخاتمة :  خطة البحث
  وتشمل سبب كتابة البحث ، ومنھجنا في البحث: المقدمة 

داوي بكورونا والعالقة بین�ھ وب�ین الوب�اء ، وحك�م الت�التعریف : المبحث األول 
  بعد نزول البالء

  : ویتضمن ھذا المبحث مطلبین 
التعریف بكورونا وما یترتب على اإلصابة بھ ، والعالقة بین�ھ : المطلب األول 

  وبین الوباء
  

  : وقد جعل في فرعین 
  في التعریف بكورونا ، وبیان ما یترتب على اإلصابة بھ: الفرع األول 
  وباءالعالقة بین كورونا وال: الفرع الثاني 

  حكم التداوي بعد نزول البالء: المطلب الثاني 
  األخذ بالتدابیر الوقائیة ، والتداوي قبل نزول البالء: المبحث الثاني 
  حكم الدخول إلى البلد الذي وقع فیھ الوباء والخروج منھا : المطلب األول 

س إل��زام الح��اكم الن��اس بع��دم ت��رك من��ازلھم أو بالتباع��د أو ل��ب: المطل��ب الث��اني 
  الكمامة أو ترك المصافحة زمن انتشار الوباء

  تقیید المباح :الفرع األول 
إلزام الحاكم الناس بعدم ترك منازلھم جزئیا أو كلیا زمن انتشار :  الثانيالفرع 

  الوباء 
إلزام الح�اكم الن�اس بالتباع�د ول�بس الكمام�ة ف�ي األم�اكن العام�ة :  الثالثالفرع 

  وباءوترك المصافحة زمن انتشار ال
  حكم غسل الموتى في الوباء إن تعذر غسلھم بمس بشرتھم: المطلب الثالث 
  حكم التداوي قبل نزول البالء: المطلب الرابع 

  .وتتضمن أھم نتائج البحث : الخاتمة 
نس�أل هللا أن یوفقن�ا إل�ى الص�واب ف��ي الق�ول والعم�ل ، وأن یجنبن�ا الزل�ل ، إن��ھ 

  . اللھم آمین . على ما یشاء قدیر ، وباإلجابة جدیر 
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  املبحث األول

بكورونا والعالقة بينه وبني الوباء ، وحكم التداوي بعد التعريف 

  نزول البالء

  اطب اول

،  ا  بر و ورو فرا  

  وا  ون اوء 

  الفرع األول
  في التعریف بكورونا ، وبیان ما یترتب على اإلصابة بھ

  م ٢٠١٩روس ورو اف ؤرا  ر در   أو

فیروسات كورونا ھي س�اللة واس�عة م�ن الفیروس�ات الت�ي ق�د تس�بب الم�رض للحی�وان 
واإلنسان ، ومن المعروف أن عدداً م�ن فیروس�ات كورون�ا تس�بب ل�دى البش�ر أمراض�ا 

وخام��ة مث��ل تنفس��یة تت��راوح ح��دتھا م��ن ن��زالت الب��رد الش��ائعة إل��ى األم��راض األش��د 
متالزم��ة الش��رق األوس��ط التنفس��یة ، والمتالزم��ة التنفس��یة الح��ادة الوخیم��ة ، ویس��بب 

،  )١( ١٩-م م�رض كوفی�د ٢٠١٩فیروس كورونا الُمكتش�ف م�ؤخراً ف�ي ش�ھر دیس�مبر 
وھذا الفیروس الذي تم اكتش�افھ م�ن س�اللة فیروس�ات كورون�ا ، ل�م یك�ن ھن�اك أي عل�م 

علیھ قبل ب�دء تفش�یھ ف�ي مدین�ة ووھ�ان الص�ینیة ف�ي بوجوده وبوجود المرض المترتب 
اآلن إلى جائح�ة ت�ؤثر عل�ى العدی�د م�ن  ١٩-م ، وقد تحّول مرض كوفید٢٠١٩دیسمبر 

  )٢(بلدان العالم

                                      
 . منظمة الصحة العالمیة  (١)

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses    

 . المركز الوطني للوقایة من األمراض ومكافحتھا ، 
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/community-public-ar/general-information-
ar 

  .منظمة الصحة العالمیة (٢)
 https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 
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  دو رض راض١٩-أ    

في الحمى والسعال الجاف والتعب ،  ١٩-تتمثل األعراض األكثر شیوعاً لمرض كوفید
ى من اآلالم واألوجاع ، أو احتقان األن�ف ، أو أل�م الحل�ق ، أو وقد یعاني بعض المرض

اإلسھال ، وعادة ما تكون ھذه األعراض خفیفة وتبدأ تدریجیاً ، ویص�اب بع�ض الن�اس 
نح�و (بالعدوى ولكن ال تظھر علیھم سوى أعراض خفیفة جداً ، ویتعافى معظ�م الن�اس 

وتش�تد ح�دة الم�رض ل�دى من المرض دون الحاجة إلى عالج ف�ي المستش�فى ، %) ٨٠
، حیث یع�انون  ١٩-شخص واحد تقریباً من كل خمسة أشخاص یصابون بعدوى كوفید

من صعوبة في التنفس ، وترتفع مخاطر اإلصابة بمضاعفات وخیمة بین كب�ار الس�ن ، 
واألش��خاص ال��ذین یع��انون مش��اكل طبی��ة أص��الً ، مث��ل ارتف��اع ض��غط ال��دم أو أم��راض 

الس�كري ، أو الس�رطان ، ولك�ن أي ش�خص یمك�ن أن ُیص�اب القلب وال�رئتین ، أو داء 
المص��حوبة ب��أعراض ش��دیدة ، واألش��خاص المص��ابون ب��أعراض  ١٩-بع��دوى كوفی��د

الخفیف��ة ج��داً یمك��ن أن ینقل��وا الفی��روس إل��ى غی��رھم ، ویج��ب عل��ى جمی��ع  ١٩-كوفی��د
 األشخاص المصابین بالحمى والسعال وصعوبة التنفس الحصول على العنای�ة الطبی�ة ،

  )١( أیاً كانت أعمارھم 

      رض را  (COVID-19) 

بالس�عال أو الزفی�ر فإن�ھ  (COVID-19) عن�دما یق�وم الش�خص المص�اب ب
یقوم بإطالق قطرات من السوائل المصابة بالمرض ، وتقوم تلك القطرات المصاحبة 

و الط��اوالت أو ل��ذلك بالس��قوط عل��ى األس��طح واألش��یاء القریب��ة من��ھ مث��ل المكات��ب أ
الھواتف ، ومن ثم ینتقل المرض عن طریق لمس األشخاص لتلك األس�طح الملوث�ة ، 

، كذلك م�ن الممك�ن انتق�ال الم�رض إذا ك�ان الش�خص  ثم لمس العین أو الفم أو الوجھ
یق��ف عل��ى مس��افة أق��ل م��ن مت��ر م��ن الش��خص المص��اب ، وینتق��ل أیض��ا ع��ن طری��ق 

لمتط�ایر م�ن ھ�ؤالء المص�ابین ، م�ع العل�م ب�أن المخالطة المباشرة م�ن خ�الل ال�رذاذ ا
یعانون من أعراض خفیفة ویتع�افون  (COVID-19) معظم األشخاص المصابین بـ

منھ��ا ، إال أن ال��بعض ق��د یم��ر بتجرب��ة أكث��ر خط��ورة ، وق��د یحت��اج إل��ى رعای��ة ف��ي 
 )٢( المستشفى

                                      
 . منظمة الصحة العالمیة  (١)

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses   

 . المركز الوطني للوقایة من األمراض ومكافحتھا ،  
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/community-public-ar/general-information-
ar 

  افحتھاالمركز الوطني للوقایة من األمراض ومك(٢)
 .https://covid19.cdc.gov.sa/ar/community-public-ar/general-information-
ar 
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 را ورو روس ا  ور اداا (COVID-19) 

 .تجنب االتصال المباشر مع األشخاص المصابین بأي عدوى تنفسیة - 
  تجنب المصافحة  - 
 )١( مسافة متر واحد على األقل بینك وبین اآلخرین عند اإلمكانالحفاظ على  - 
    .تجنب لمس العینین واألنف والفم قبل غسل الیدین أو تعقیمھا  - 
األس��طح المحیط��ة  وتجن��ب لم��ستجن��ب مش��اركة جھ��از الھ��اتف المحم��ول ،  - 

 .بیدیك
الحرص على تغطیة الفم واألنف عند العطاس بمح�ارم ورقی�ة ، وال�تخلص  - 

 .منھا مباشرة في سلة المھمالت
ثانی�ة عل�ى األق�ل أو اس�تخدام  ٢٠غسل الیدین جیداً بالماء والص�ابون لم�دة  - 
 .المعقمات
فی�روس البقاء في المنزل عند الشعور باألعراض، حیث یمك�ن أن ینتش�ر ال - 

  )٢(.من خالل الشخص المصاب 

   ذاا ر اوا ذازل اا 

أن یلزم الشخص المصاب بالحمى أو السعال أو غیر ذلك من : المقصود بالعزل الذاتي 
بیتھ ، ویمتنع عن الذھاب إلى العمل أو المدرس�ة أو األم�اكن ١٩-أعراض مرض كوفید

ث بش�كل ط�وعي ، أو یس�تند إل�ى توص�یة م�ن مق�دم العامة ، وھذا العزل یمك�ن أن یح�د
  . الرعایة الصحیة

أن تع��زل نفس��ك ع��ن اآلخ��رین ؛ ألن��ك خالط��ت : والمقص��ود ب��الحجر الص��حي ال��ذاتي 
علی�ك ، وینبغ�ي أن  ع�دم ظھ�ور أي أع�راض ، رغ�م١٩-شخصاً مصاباً بم�رض كوفی�د

 . تراقب نفسك لرصد أي أعراض قد تظھر علیك أثناء الحجر الصحي 

كالھم����ا إج����راء مھ����م ، ف����العزل ال����ذاتي : ل ال����ذاتي والحج����ر الص����حي ال����ذاتي الع����ز
لتجن�ب نق�ل الع�دوى  ١٩-تظھ�ر عل�یھم أع�راض م�رض كوفی�د األش�خاص ال�ذین یطبقھ

لآلخ���رین ف���ي المجتم���ع ، بم���ن ف���ي ذل���ك أف���راد ع���ائلتھم ، والحج���ر الص���حي ال���ذاتي 

                                      
وتوص�ي المنظم�ة باالبتع�اد ع�ن . االبتعاد عن اآلخرین جسدیاً : ھذا ھو المعبر عنھ بالتباعد الجسدي (١)

تطبیقھ�ا حت�ى ل�و ك�انوا  الجمی�ع وھ�ي توص�یة عام�ة یتع�ین عل�ى. اآلخرین مسافة مت�ر واح�د عل�ى األق�ل
  .منظمة الصحة العالمیة . .١٩-بصحة جیدة ولم یتعرضوا لعدوى كوفید

 https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses    

 . كز الوطني للوقایة من األمراض ومكافحتھا المر(٢)
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/community-public-ar/general-information-
ar 
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لإلص�ابة بم�رض ھ�م أنفس�ھم ، لك�ونھم ربم�ا تعّرض�وا  األشخاص غیر المرضى یطبقھ
والھدف ھو منع انتشار المرض في الوقت الذي ال تكاد تظھر أي أع�راض . ١٩-كوفید

 .على الشخص 

  : كیفیة العزل الذاتي والحجر الصحي الذاتي 

: الشخص المطالب بالعزل الذاتي ، الذي یشعر بالتوع�ك دون أن یك�ون مرض�ھ ش�دیداً 
ل�ب ب�الحجر الص�حي ال�ذاتي ال�ذي ل�م ، والش�خص المطا أي ال یس�تدعي العنای�ة الطبی�ة

؛ لكون��ھ خ��الط شخص��ا ١٩-یش��عر بم��رض ، ولكن��ھ یخش��ى م��ن إص��ابتھ بم��رض كوفی��د
   :، على كل من ھذین الشخصین اتباع النصائح التالیة مریضا بھذا المرض

اختر للعزل أو الحجر غرفة منفصلة واسعة وجیدة التھویة مزودة بمرح�اض ول�وازم  -
 .تنظیف الیدین

م تتوفر غرف�ة منفص�لة ، فباع�د ب�ین أس�ّرة الن�وم مس�افة مت�ر واح�د عل�ى إذا ل -
 .األقل

حافظ على مسافة متر واح�د عل�ى األق�ل م�ن اآلخ�رین ، بم�ن ف�ي ذل�ك أف�راد  -
 .أسرتك

 .راقب أعراضك بشكل یومي -
 .امكث أربعة عشر یوماً حتى لو شعرت أنك بصحة جیدة -
س فاستش�ر طبیب�ك عل�ى الف�ور، إذا ظھرت لدیك أعراض الص�عوبة ف�ي الت�نف -

 .واتصل ھاتفیاً أوالً إن أمكن
حافظ على إیجابیتك وحیویتك بالبقاء على اتصال مع أحبتك بالھاتف أو عبر  -

  )١( اإلنترنت ، أو بممارسة بعض التمارین الریاضیة في المنزل

  ١٩-  اب راض ود

، ویعزل نفس�ھ ، ویراق�ب أعراض�ھ  أن یلزم المنزل ١٩-على المصاب بأعراض كوفید
، ویتبع اإلرشادات الصحیة عن العزل الذاتي ، وعلیھ أن یل�تمس الرعای�ة الطبی�ة عل�ى 
الفور إذا كان یشعر بصعوبة في التنفس أو بألم ضغط في الصدر ، وعندما یتوجھ إل�ى 
مرفق الرعایة الص�حیة یض�ع كمام�ة إن أمك�ن ، ویح�افظ عل�ى مس�افة مت�ر واح�د عل�ى 

                                      
أو حمى الضنك ، أما من كان یعیش في منطق�ة یعیش في منطقة تنتشر فیھا المالریا  ال ھذا لمن كان(١)

تنتشر فیھا المالریا أو حم�ى الض�نك ، فم�ن الض�روري أال یتجاھ�ل أع�راض الحم�ى ، وعلی�ھ أن یطل�ب 
المساعدة الطبیة ، وعندما یتوجھ إلى مرفق الرعای�ة الص�حیة علی�ھ أن یض�ع كمام�ة إن أمك�ن ، ویح�افظ 

منظم�ة . آلخ�رین ، ویتجن�ب لم�س األس�طح المحیط�ة بیدی�ھعلى مسافة متر واحد على األق�ل بین�ھ وب�ین ا
  .الصحة العالمیة 

 https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses    
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قل بینھ وبین اآلخرین ، ویتجنب لمس األسطح المحیطة بیدیھ ،  وإذا ك�ان الم�ریض األ
   )١(طفالً ، فیساعده ولیھ على االلتزام بھذه النصائح

  الفرع الثاني
  العالقة بین كورونا والوباء

  : نذكر باألرقام بعضا من إحصائیات انتشار فیروس كورونا 
، ٩.٢٥١.٨١٢م  ٢٠٢٠/  ٦/  ٢٣مجموع اإلصابات في الع�الم إل�ى ی�وم  - ١

   ٤٧٥.٤٨٥  ، ومجموع الوفیات ٤.٧٨٣.٤٠٧ومجموع من تماثل للشفاء
  ١٤.٩٨٧.١٨٢م ٢٠٢٠/  ٧/  ٢١مجموع اإلصابات في الع�الم إل�ى ی�وم  - ٢

  . ٦١٦.١٤٠، ومجموع الوفیات   ٨.٩٩٥.٦٨١، ومجموع من تماثل للشفاء
،  ٢٢٩٢٥٦٧٧م  ٢٠٢٠/  ٨/  ٢١مجموع اإلصابات في العالم إلى ی�وم  - ٣

   ٧٩٨٢٣٩، ومجموع الوفیات  ١٥٥٧١٢٠٧ومجموع من تماثل للشفاء 
، ٢٧.٢٢٦.١٢٠م  ٢٠٢٠/  ٩/  ٦مجموع اإلصابات في الع�الم إل�ى ی�وم  - ٤

  ٨٨٦.٠٩٥، ومجموع الوفیات   ١٩.٠٨٦.٥٢٣ومجموع من تماثل للشفاء
م  ٢٠٢٠/  ١٢/  ٦مجم�������وع اإلص�������ابات ف�������ي الع�������الم إل�������ى ی�������وم   - ٥

، ومجم����وع الوفی����ات  ٤٥.٧٦٤.٦٧٧، ومجم����وع م����ن تماث����ل للش����فاء٦٦.٨٦٧.٥٧٣
١.٥٣٤.٧٢٦   

  ١١٣.١٨٥.٣٤٦م ٢٠٢١/  ٢/  ٢٥مجموع اإلصابات في العالم إلى یوم  - ٦
    )٢(  ٢.٥١٠.٧٥٨، ومجموع الوفیات  ٨٨.٧٦٦.٠٨٦، ومجموع من تماثل للشفاء

  :من خالل ما ذكر من إحصائیات یتبین اآلتي 
صائیات انتش�ار فی�روس كورون�ا ، تش�یر إل�ى كث�رة المص�ابین بم�رض آخر إح

، وكثرة أعداد الذین ماتوا بسببھ ، ولكن بفضل هللا تعالى تزداد نس�بة م�ن  ١٩ –كوفید 
  .تماثل للشفاء من أعداد المصابین ، وتتناقص نسبة الوفیات من أعداد المصابین 

                                      
  . منظمة الصحة العالمیة (١)

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses    

 ٢٠٢٠/ ١٢/  ٦، ٦/٩، ٨/  ٢١، ٧/ ٢١،  ٦/  ٢٣استرجعت بتاریخ  . "جریدة إیالف االلكترونیة (٢)
  :من موقع" م ٢٠٢١/  ٢/ ٢٥، 

 https://elaph.com/coronavirus-statistics.html 
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ك��ل : نھ��م عرف��وا الوب��اء بأن��ھ والن��اظر إل��ى تعریف��ات أھ��ل اللغ��ة للوب��اء ، یج��د أ
، یكث�ر الم�وت  )٢(اسم لكل م�رض ع�ام : ، وتعریفات الفقھاء للوباء بأنھ )١(مرض عام 

، وأنھ ینشأ عن فساد ج�وھر الھ�واء  )٣(منھ من غیر طاعون ، ومثلھ الموت بالطاعون 
، وك��الم األطب��اء ع��ن فی��روس كورون��ا ، بأن��ھ مس��بب  )٤(ال��ذي ھ��و م��ادة ال��روح وم��دده 

الحم��ى والس��عال الج��اف : ، وأن أع��راض ھ��ذا الم��رض الش��ائعة  ١٩-ض كوفی��دلم��ر
والتعب ، وقد یعاني بعض المرض�ى م�ن اآلالم واألوج�اع ، أو احتق�ان األن�ف ، أو أل�م 

وأن الش�خص وبع�ض الن�اس یع�انون م�ن ص�عوبة ف�ي الت�نفس ، . الحلق ، أو اإلس�ھال 
ن��ھ یق��وم ب��إطالق قط��رات م��ن المص�اب ب��المرض عن��دما یق��وم بالس��عال أو الزفی�ر ، فإ

الس��وائل المص��ابة ب��المرض ، وتق��وم تل��ك القط��رات المص��احبة ل��ذلك بالس��قوط عل��ى 
األسطح واألشیاء القریبة منھ ، مثل المكاتب أو الطاوالت أو الھواتف ، ومن ثم ینتقل 
المرض عن طریق لمس األشخاص لتلك األسطح الملوثة ، ثم لم�س الع�ین أو الف�م أو 

    .الوجھ 
من خالل كالم األطب�اء یتب�ین أن ھ�ذا الم�رض یفس�د ب�ھ الھ�واء ، وم�ن خ�الل و

اإلحصائیات عن ھذا المرض من كثرة المصابین بھ ، وكثرة من یموت بسببھ یتبین أن 
ھذا المرض عام یكثر بسببھ الم�وت ، فیك�ون وب�اء ، كم�ا ذك�ر أھ�ل اللغ�ة والفقھ�اء ف�ي 

  .الفقھاء أنھ یكثر الموت بسببھ تعریفھم للوباء بأنھ مرض عام ، وكما ذكر 

                                      
بی��روت ، اب��ن  -المكتب��ة العلمی��ة ) . ٦٤٦/ ٢(المص��باح المنی��ر ف��ي غری��ب الش��رح الكبی��ر : الفی��ومي (١)

  بیروت –دار صادر ) . ١٨٩/ ١(لسان العرب : منظور 
دار الكتاب اإلس�المي ، الحص�كفي ) . ١٨١/ ٢(منحة الخالق مطبوع مع البحر الرائق : ابن عابدین (٢)

 ٣٧٥/ ١(النھر الف�ائق : ، ابن نجیم ) ١٨٣/ ٢(بیروت  -دار الفكر. ن الدر المختار وحاشیة ابن عابدی: 
دار الكت�ب العلمی�ة ) . ٥٤٧: ص(دار الكتب العلمیة ، حاشیة الطحطاوي على مراقي الف�الح ) . ٣٧٦، 

بیروت ، حاشیة الصاوي على الشرح  -دار الفكر للطباعة ) . ١٥٥/ ٤(، شرح مختصر خلیل للخرشي 
  . دار المعارف. ) ٧٠٠/ ٢(الصغیر 

، حاش�یة الجم�ل عل�ى ) ١٨٦/ ١(دار الفك�ر . إعانة الط�البین عل�ى ح�ل ألف�اظ ف�تح المع�ین : البكري (٣)
  .دار الفكر ) . ٢٠٧/ ١(دار الفكر ، حاشیة البجیرمي على شرح المنھج ) . ٣٦٨/ ١(شرح المنھج 

  .بیروت  –دار المعرفة ) . ١٣٣/ ١٠(فتح الباري البن حجر (٤)
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ب اطا  

  م اداوي د زول اء

  :اختلف الفقھاء في حكم التداوي بعد نزول البالء على األقوال اآلتیة 
   )٢(، وبعض الحنابلة )١(التداوي مستحب ، وإلیھ ذھب الشافعیة: القول األول 
ن قوي توكلھ ، وھو وج�ھ ف�ي التداوي مستحب ، وتركھ أولى لم: القول الثاني 
  )٣(المذھب عند الشافعیة 
   )٥(والمالكیة )٤(التداوي مباح ، وإلیھ ذھب الحنفیة: القول الثالث 

الت���داوي مب���اح ، وترك���ھ أفض���ل ، وإلی���ھ ذھ���ب الحنابل���ة ف���ي : الق���ول الراب���ع 
  )٦(المنصوص علیھ في المذھب 

  )٧(العلماء التداوي مكروه ، وإلیھ ذھب طائفة من : القول الخامس 
، وھ��و وج��ھ عن��د )٨(الت��داوي واج��ب ، وإلی��ھ ذھ��ب الظاھری��ة : الق��ول الس��ادس 

، وإلی�ھ ذھ�ب  )٩(الشافعیة إذا كان بھ جرح یخاف منھ التل�ف وعل�م الش�فاء ف�ي الم�داواة 
  )١٠(. بعض الحنابلة إذا ظن نفعھ

                                      
أس�نى المطال�ب ف�ي : دار الفك�ر ، زكری�ا األنص�اري ) . ١٠٦/ ٥(المجموع شرح المھذب : ووي الن(١)

  دار الكتاب اإلسالمي) . ٢٩٥/ ١(شرح روض الطالب 
المبدع في شرح : دار الكتب العلمیة ، ابن مفلح ) . ٧٦/ ٢(كشاف القناع عن متن اإلقناع : البھوتي (٢)

  ة، بیروتدار الكتب العلمی) . ٢١٧/ ٢(المقنع 
المكتب��ة ) . ١٨٢/ ٣(تحف��ة المحت��اج ف��ي ش��رح المنھ��اج وحواش��ي الش��رواني والعب��ادي : اب��ن حج��ر (٣)

  التجاریة الكبرى بمصر
دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت ، ) . ٣٧٢/ ٥(المحیط البرھاني ف�ي الفق�ھ النعم�اني : ابن َماَزَة البخاري (٤)

  .ر الفكر دا) . ٦٦/ ١٠(العنایة شرح الھدایة : البابرتي 
دار الفك�ر ، ) . ٣٣٩/ ٢(الفواكھ الدواني على رس�الة اب�ن أب�ي زی�د القیروان�ي : النفراوي األزھري (٥)

  .بیروت  -دار الغرب اإلسالمي) . ٣٠٧/ ١٣(الذخیرة للقرافي 
  )٢١٧/ ٢(، المبدع في شرح المقنع ) ٧٦/ ٢(كشاف القناع عن متن اإلقناع (٦)
) . ٣٣/ ٦(تبی�ین الحق�ائق : دار الكت�اب اإلس�المي ، الزیلع�ي ) . ٢٣٧/ ٨(البحر الرائ�ق : ابن نجیم (٧)

/ ٥(التمھی�د لم�ا ف�ي الموط�أ م�ن المع�اني واألس�انید : بوالق ، ابن عب�د الب�ر  –المطبعة الكبرى األمیریة 
/ ٣(المق��دمات الممھ��دات : المغ��رب ، اب��ن رش��د  –وزارة عم��وم األوق��اف والش��ؤون اإلس��المیة ) . ٢٦٧
  بیروت -دار الغرب اإلسالمي  ) .٤٦٦
  .بیروت  –دار الفكر ) . ٩٦/ ٦(المحلى باآلثار : ابن حزم (٨)
، حاش�یتا قلی�وبي ) ١٨٣،  ١٨٢/ ٣(تحفة المحتاج في ش�رح المنھ�اج وحواش�ي الش�رواني والعب�ادي (٩)

  .بیروت  –دار الفكر ) . ٤٠٣/ ١(وعمیرة 
/ ٢(اإلنص�اف ف�ي معرف�ة ال�راجح م�ن الخ�الف  :، الم�رداوي ) ٢١٧/ ٢(المبدع ف�ي ش�رح المقن�ع (١٠)
  .دار إحیاء التراث العربي ). . ٤٦٣
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  أد ان ن اداوي ب 

قال�ت األع�راب ی�ا رس�ول هللا ، : ق�ال  -رضي هللا عن�ھ  -عن أسامة بن شریك 
نعم ، یا عباد هللا تداووا، فإن هللا لم یضع داء إال وض�ع ل�ھ ش�فاء ، أو : أال نتداوى؟ قال

  )١(" الھرم : یا رسول هللا ، وما ھو؟ قال: دواء إال داء واحدا ، قالوا: قال 
 –س�لم ص�لى هللا علی�ھ و -؛ ألن النب�ي  )٢(دل الح�دیث عل�ى اس�تحباب الت�داوي 

  )٣(، وأقل مقتضیات األمر االستحباب " تداووا " أمر بھ في قولھ صلى هللا علیھ وسلم 
لك�ل «قال رسول هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم : قال  -رضي هللا عنھ  -عن جابر 

  )٤(»داء دواء، فإذا أصیب دواء الداء برأ بإذن هللا عز وجل
  )٥(فى ھذا الحدیث إشارة إلى استحباب الدواء

                                      
ھ�ذا : "المكتب�ة العص�ریة، ص�یدا ، والترم�ذي ف�ي س�ننھ ، وق�ال ) . ٣/ ٤(أخرجھ أبو داود في س�ننھ (١)

بی�روت ، والنس�ائي ف�ي الس�نن  –دار الغرب اإلسالمي ) ٤٥١/ ٣(سنن الترمذي " حدیث حسن صحیح 
دار الرسالة العالمی�ة ) . ١١٣٧/ ٢(بیروت ، وابن ماجھ في سننھ  -مؤسسة الرسالة ) . ٧٩/ ٧(الكبرى 

مؤسس�ة ) . ٤٢٦/ ١٣(مؤسس�ة الرس�الة ،  واب�ن حب�ان ف�ي ص�حیحھ ) . ٣٩٥/ ٣٠(، وأحمد في مسنده 
ي الق�اھرة ، والح�اكم ف� -مكتب�ة اب�ن تیمی�ة ) ١٧٩/ ١(الرسالة، بی�روت ، والطبران�ي ف�ي المعج�م الكبی�ر 

) ٢٠٩/ ١(المستدرك على الصحیحین: الحاكم " ھذا حدیث صحیح ، ولم یخرجاه «: المستدرك ، وقال 
بی�روت ،  -دار الكت�ب العلمی�ة ) ٥٧٧/ ٩(في السنن الكبرى . بیروت ، والبیھقي  –دار الكتب العلمیة . 

: البوص��یري " ھ��ذا إس��ناد ص��حیح رجال��ھ ثق��ات : " وق��ال البوص��یري ع��ن ھ��ذا الح��دیث عن��د اب��ن ماج��ھ 
  بیروت  –دار العربیة ) . ٤٩/ ٤(مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجھ 

دار الفك�ر، بی�روت ، . ،) ١١٤٧/ ٣(مرقاة المفاتیح ش�رح مش�كاة المص�ابیح : المال الھروي القاري (٢)
  .دار إحیاء التراث العربي ) . ١٨٤/ ٨(طرح التثریب في شرح التقریب : العراقي 

 -مكتب�ة دار البی�ان ) . ٢١٣/ ٥(من�ار الق�اري ش�رح مختص�ر ص�حیح البخ�اري :  حمزة محمد قاس�م(٣)
  دمشق

  بیروت –دار إحیاء التراث العربي ) . ١٧٢٩/ ٤(صحیح مسلم (٤)
بی��روت ، ط��رح التثری��ب ف��ي  -دار إحی��اء الت��راث العرب��ي ) . ١٩١/ ١٤(ش��رح الن��ووي عل��ى مس��لم (٥)

  )٢٨٦١/ ٧(مشكاة المصابیح ، مرقاة المفاتیح شرح ) ١٨٤/ ٨(شرح التقریب 
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قال رسول هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم : قال  -رضي هللا عنھ  -أبي الدرداء  عن
  )١(» إن هللا أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء ، فتداووا وال تداووا بحرام«

  )٢(دل الحدیث على مشروعیة التداوي ، لمن أصابھ مرض
  :اعترض على االستدالل باألمر في األحادیث 

  )٣(إلرشاد ، ولیس لالستحباب بأن األمر فیھا ل 

 و وي ن أو رب ، و داوين ا نا أد  

استدلوا على استحباب التداوي بما استدل بھ سابقا للقائلین باستحباب التداوي ، 
  :واستدلوا على أن ترك التداوي أفضل باآلتي 

رض�ي هللا  –اس ق�ال ل�ي اب�ن عب�: ع�ن عط�اء ب�ن أب�ي رب�اح ق�ال : من الس�نة 
ھ�ذه الم�رأة الس�وداء ، أت�ت : بل�ى ، ق�ال : أال أریك امرأة من أھل الجنة؟ قل�ت  -عنھما 

: إن�ي أص�رع ، وإن�ي أتكش�ف ، ف�ادع هللا ل�ي ، ق�ال : النبي صلى هللا علیھ وسلم فقالت 

                                      
دار اب��ن ح��زم ، ) . ١٩٩/ ١(، وأب��و نع��یم ف��ي الط��ب النب��وي ) ٧/ ٤(أخرج��ھ أب��و داود ف��ي س��ننھ (١)

، وفي السنن الكبرى ) القاھرة -المنصورة (دار الوفاء ) . ١٣٨/ ١٤(والبیھقي في معرفة السنن واآلثار 
خالص�ة األحك�ام : الن�ووي " عیف ، ول�م یض�عفھرواه أبو داود بإسناد فیھ ض: " ، قال النووي ) ٩/ ١٠(
رواه أب�و داود م�ن روای�ة إس�ماعیل ب�ن : لبنان ، وق�ال اب�ن عب�د الھ�ادي  -مؤسسة الرسالة ) . ٩٢٢/ ٢(

عی��اش ، ع��ن ثعلب��ة ب��ن مس��لم الخثعم��ي الش��امي ع��ن أب��ي عم��ران األنص��اري ع��ن أم ال��درداء عن��ھ ، 
ص�الح الح�دیث ، : ، وقد وثقھ ابن حبان ، وأبو عمران وإسماعیل فیھ كالم ، وثعلبة لیس بذاك المشھور 

بیروت ، وقال ابن  –دار المعرفة ) . ٦٧٦: ص(المحرر في الحدیث : ابن عبد الھادي ) . قالھ أبو حاتم
رواه أبو داود بإسناد صحیح ، وھو من روای�ة إس�ماعیل ب�ن عی�اش ع�ن ثعلب�ة ب�ن مس�لم ، وھ�و : الملقن 

 -دار ح�راء ) . ٩/ ٢(تحف�ة المحت�اج إل�ى أدل�ة المنھ�اج : اب�ن الملق�ن . قاتھ شامي ، ذكره ابن حبان في ث
ف�ي إس�ناده إس�ماعیل ب�ن عی�اش ، وق�د ح�دث ھن�ا ع�ن ثعلب�ة ب�ن مس�لم : مكة المكرمة ، وق�ال الص�نعاني 

/ ٤(ف��تح الغف��ار الج��امع ألحك��ام س��نة نبین��ا المخت��ار : النع��اني . الخثعم��ي وھ��و ش��امي ، فحدیث��ھ مح��تج ب��ھ
إن هللا خلق الداء والدواء «دار عالم الفوائد ، والحدیث أخرجھ الدوالبي والطبراني بھذا اللفظ  ) .١٩٨٩

بی�روت ، المعج�م  –دار اب�ن ح�زم ) . ٧٦٠/ ٢(الكن�ى واألس�ماء لل�دوالبي . »فتداووا وال تتداووا بحرام
مجم�ع الزوائ�د : ھیثم�ي ال. رواه الطبراني ورجالھ ثق�ات : ، وقال الھیثمي ) ٢٥٤/ ٢٤(الكبیر للطبراني 

: الق�اھرة ، وذك�ر األلب�اني ع��ن إس�ناد الح�دیث عن�د ال��دوالبي  -مكتب�ة القدس��ي ) . ٨٦/ ٥(ومنب�ع الفوائ�د 
وروى " الثق�ات " وھذا إسناد حسن ورجالھ ثقات معروفون غیر ثعلب�ة ب�ن مس�لم ، ذك�ره اب�ن حب�ان ف�ي 

م�ن ) ٨٦/  ٥(والح�دیث ذك�ره الھیثم�ي . لفعنھ جمع ، فھو حسن الحدیث إن ش�اء هللا تع�الى إذا ل�م یخ�ا
سلس��لة األحادی��ث الص��حیحة وش��يء م��ن فقھھ��ا : األلب��اني ". ورجال��ھ ثق��ات : " روای��ة الطبران��ي وق��ال

  مكتبة المعارف ، الریاض) . ١٧٤/ ٤(وفوائدھا 
المكتب�ة التجاری�ة ) . ٢١٦/ ٢(ف�یض الق�دیر : ، المن�اوي ) ٢٤٧/ ١(التیسیر بشرح الج�امع الص�غیر (٢)

  مصر  –الكبرى 
مطالب أولي النھى : عالم الكتب ، ابن عبده السیوطي ) . ٣٤١/ ١(شرح منتھى اإلرادات : البھوتي (٣)

  .المكتب اإلسالمي ) . ٨٣٤/ ١(في شرح غایة المنتھى 
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أص��بر ، : فقال��ت » إن ش��ئت ص��برت ول��ك الجن��ة ، وإن ش��ئت دع��وت هللا أن یعافی��ك«
  )١(.شف ، فادع هللا لي أن ال أتكشف ، فدعا لھا إني أتك: فقالت 

في الحدیث إیماء إلى جواز ترك الدواء بالصبر على البالء ، والرضا بالقضاء 
  )٢(، وأن ترك التداوي أفضل ممن صبر ورضي 

  : من قول الصحابي 
ن�اس م�ن  -رض�ي هللا عن�ھ  -دخ�ل عل�ى أب�ي بك�ر : عن أبي السفر ، ق�ال  - ١

أال ، ی�ا خلیف�ة رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم : ي مرض�ھ ، فق�الوا إخوانھ یعودون�ھ ف�
إن�ي : "فم�اذا ق�ال ل�ك؟  ق�ال : ق�الوا » قد نظر إلي «: قال ، ندعو لك طبیبا ینظر إلیك 

  )٣("فعال لما أرید
اش�تكى ، ف�دخل  -رض�ي هللا عن�ھ  -عن معاوی�ة ب�ن ق�رة ، أن أب�ا ال�درداء  - ٢

فم�ا : ق�الوا » أش�تكي ذن�وبي«: تكي یا أبا ال�درداء ؟ ق�ال ما تش: علیھ أصحابھ ، فقالوا 
ھ��و ال��ذي «: أف��ال ن��دعو ل��ك طبیب��ا ؟ ق��ال : ق��الوا » أش��تھي الجن��ة«: تش��تھي ؟ ق��ال 

  )٤(»أضجعني
  :من المعقول 

ترك التداوي لم�ن ق�وي توكل�ھ أفض�ل ؛ تس�لیما للقض�اء والق�در ، وم�ن ض�عف 
  )٥(یقینھ وقل صبره فالمداواة لھ أفضل 

  : اعترض 
سید المتوكلین ، وقد فعلھ ، فالتداوي أفضل ؛ ألنھ  -صلى هللا علیھ وسلم  -بأنھ 

  )٦(قوال وفعال  -صلى هللا علیھ وسلم  -سنتھ 

                                      
/ ٤(دار ط���وق النج��اة ، ص��حیح مس���لم ) . ١١٦/ ٧(ص��حیح البخ��اري . أخرج��ھ البخ��اري ومس���لم (١)

١٩٩٤(  
مرع�اة المف�اتیح ش�رح مش�كاة : ، المب�اركفوري ) ١١٤٧/ ٣(یح ش�رح مش�كاة المص�ابیح مرقاة المف�ات(٢)

  .بنارس الھند  -الجامعة السلفیة  -إدارة البحوث العلمیة والدعوة واإلفتاء ) . ٢٦٩/ ٥(المصابیح 
بیروت ، وابن أبي شیبة في  –دار الكتب العلمیة ) . ١٤٨/ ٣(أخرجھ ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣)

دار ال��وطن ) . ٣٠/ ١(الری��اض ، وأب��و نع��یم ف��ي معرف��ة الص��حابة  –مكتب��ة الرش��د ) . ٩٣/ ٧(مص��نفھ 
 –دار الكت��اب العرب��ي ) . ٣٤/ ١(الری��اض ، وأب��و نع��یم ف��ي حلی��ة األولی��اء وطبق��ات األص��فیاء  –للنش��ر 

ف�ي أس�د دار الفك�ر ، واب�ن األثی�ر ) . ٤١٠/ ٣٠(بیروت ، وابن عساكر في ت�اریخ دمش�ق الب�ن عس�اكر 
  .دار الكتب العلمیة ) . ٣٢٤/ ٣(الغابة 

بی�روت ، وأب�و  -دار اب�ن ح�زم ) . ٣٤٤/ ١(أخرجھ الدینوري المالكي في المجالس�ة وج�واھر العل�م (٤)
  )٢١٨/ ١(نعیم في حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء 

، . ار الكتب العلمی�ة د) . ٤٥/ ٢(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج : الخطیب الشربیني (٥)
  )٣٢/ ٣(، فیض القدیر ) ١٨٢/ ٣(تحفة المحتاج في شرح المنھاج 

، مغن��ي المحت��اج إل��ى ) ١٨٢/ ٣(تحف��ة المحت��اج ف��ي ش��رح المنھ��اج وحواش��ي الش��رواني والعب��ادي (٦)
  )٤٥/ ٢(معرفة معاني ألفاظ المنھاج 
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  :ورد على االعتراض 
  )٢( فعلھ لبیان الجواز )١(صلى هللا علیھ وسلم  -بأنھ تشریع منھ  

  )٣(. علیھ أنھ تشریع محض تكلف ال حامل: بأن ھذه الدعوى : وأجیب 

  أد ان ن اداوي ح 

ی�ا رس�ول : قالت األع�راب : قال  -رضي هللا عنھ  -عن أسامة بن شریك  - ١
نعم ، یا عباد هللا تداووا، فإن هللا لم یضع داء إال وضع لھ شفاء : هللا ، أال نتداوى؟ قال 

  )٤("الھرم : ھو؟ قال یا رسول هللا ، وما : دواء إال داء واحدا قالوا : ، أو قال 
، فظاھر األمر لإلباحة والرخصة وھو الذي  )٥(دل الحدیث على إباحة التداوي

  )٦(فإن السؤال عن اإلباحة، الذي یقتضیھ المقام 
: عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ ق�ال  -رضي هللا عنھ  -عن جابر - ٢

  )٧(»وجللكل داء دواء ، فإذا أصیب دواء الداء برأ بإذن هللا عز «
، وذلك ألن هللا تعالى قدر لكل داء دواء  )٨(دل ھذا الحدیث على إباحة التداوي 

   )٩(دواء ، فإذا أصیب دواء الداء برئ المریض بتقدیر هللا تعالى 
س��ألت رس��ول هللا : ق��ال  -رض��ي هللا عن��ھ  -ع��ن أب��ي خزام��ة ، ع��ن أبی��ھ  - ٣

نس��ترقیھا ودواء نت��داوى ب��ھ ی��ا رس��ول هللا ، أرأی��ت رق��ى : ص��لى هللا علی��ھ وس��لم فقل��ت 
  )١٠(ھي من قدر هللا: وتقاة نتقیھا ، ھل ترد من قدر هللا شیئا؟ قال 

                                      
  )١٨٢ /٣(تحفة المحتاج في شرح المنھاج وحواشي الشرواني والعبادي (١)
  )٤٥/ ٢(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج (٢)
  )١٨٢/ ٣(تحفة المحتاج في شرح المنھاج وحواشي الشرواني والعبادي (٣)
  .١٣سبق تخریجھ ص  (٤)
بی��روت ، التمھی��د لم��ا ف��ي الموط��أ م��ن  -دار الكت��ب العلمی��ة ) . ٤١٤/ ٨(االس��تذكار : اب��ن عب��د الب��ر (٥)

  )٢٧٣/ ٥(المعاني واألسانید 
ع�ون المعب�ود : بیروت ، محمد آبادي  –دار الجیل ) . ٣٣٩/ ٢(حاشیة السندي على سنن ابن ماجھ (٦)

  بیروت –دار الكتب العلمیة ) . ٢٣٩/ ١٠(وحاشیة ابن القیم 
  .١٤سبق تخریجھ ص  (٧)
  .القاھرة  –مكتبة الثقافة الدینیة ) . ٥٢٠/ ٤(شرح الزرقاني على الموطأ (٨)
  .الریاض  -مكتبة دار السالم ) ٧٧/ ٩(التنویر شرح الجامع الصغیر : ي الصنعان(٩)

أن الح�دیث روي ع�ن اب�ن أب�ي خزام�ة ع�ن أبی�ھ ، وروي ع�ن : أخرجھ الترمذي في سننھ ، وذك�ر (١٠)
س�نن " ھ�ذا ح�دیث حس�ن : " ، وق�ال ع�ن ھ�ذا الح�دیث " وھ�ذا أص�ح : " أبي خزامة ، عن أبی�ھ ، وق�ال 

، ونق���ل ) ٢١٧/ ٢٤(، وأحم���د ف���ي مس���نده ) ١١٣٧/ ٢(ب���ن ماج���ھ ف���ي س���ننھ ، وا) ٤٦٨/ ٣(الترم���ذي 
نی�ل : الش�وكاني " . وھ�و كم�ا ق�ال : " الشوكاني ما ذكره الترمذي عن ھذا الحدیث ، وأنھ حسن ، وق�ال 

  دار الحدیث، مصر) . ٢٣٠/ ٨(األوطار 
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دل الحدیث على إباحة التداوي ، فھو من قدر هللا ، فكما أن هللا تعالى قدر الداء 
قدر زوال الداء بالدواء أو بالرقیة ، فكل من أصابھ داء ، فتداوى وبرئ ف�اعلم أن�ھ ق�در 

اء نافع�ا ف�ي ذل�ك ال�داء ، وم�ن ت�داوى ول�م یب�رأ ، ف�اعلم أن�ھ ل�م یق�در أن یك�ون ھذا ال�دو
  )١( التداوي نافعا في ذلك الداء

یسأل عن جرح  -رضي هللا عنھ  -عن أبي حازم ، أنھ سمع سھل بن سعد  - ٤
جرح وجھ رسول هللا صلى هللا علیھ «: رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یوم أحد ، فقال 

ت رباعیتھ ، وھشمت البیضة على رأسھ ، فكانت فاطمة بنت رسول هللا وسلم وكسر
،  ) ٢(صلى هللا علیھ وسلم تغسل الدم ، وكان علي بن أبي طالب یسكب علیھا بالمجن

فلما رأت فاطمة أن الماء ال یزید الدم إال كثرة ، أخذت قطعة حصیر فأحرقتھ حتى 
  )٣(»صار رمادا ، ثم ألصقتھ بالجرح ، فاستمسك الدم

ق�د داوى ) ص�لى هللا علی�ھ وس�لم(دل الحدیث على إباح�ة الت�داوى ؛ ألن النب�ى  
  )٤(جرحھ بالحصیر المحرق

: قال -صلى هللا علیھ وسلم  -عن النبي  -رضي هللا عنھ  -عن أبي ھریرة  - ٥
  )٥(»ما أنزل هللا داء إال أنزل لھ شفاء«

   )٦(دل الحدیث على إباحة التداوي
احتجم «أن النبي صلى هللا علیھ وسلم  -رضي هللا عنھما  -عن ابن عباس  - ٦

  )٧(»وأعطى الحجام أجره ، واستعط
دل الح��دیث عل��ى إباح��ة الحجام��ة ، وف��ي إباح��ة الحجام��ة والت��داوي بھ��ا إباح��ة 

  )٨(التداوي بكل ما یرجى نفعھ مما یؤلم ومما ال یؤلم

                                      
رة األوق��اف الكویتی��ة ، وزا -دار الن��وادر ) . ٢٠٤/ ١(المف��اتیح ف��ي ش��رح المص��ابیح : الُمْظِھ��ري (١)

  )١٨٧/ ١(مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح 
 )١١٨٧: ص(القاموس المحیط : الفیروزآبادى ، )٩٤/ ١٣(لسان العرب . الترس : المجن )  (٢

شرح النووي على .  أي یصب علیھا بالترس) یسكب علیھا بالمجن(قولھ و. مؤسسة الرسالة بیروت
 )١٤٨/ ١٢(مسلم 

  )١٤١٦/ ٣(، صحیح مسلم ) ٤٠/ ٤(بخاري صحیح ال(٣)
عم�دة الق�اري : ، العین�ي .الری�اض  –مكتب�ة الرش�د ) . ٣٦٣/ ١(شرح صحیح البخارى الب�ن بط�ال (٤)

  .بیروت –دار إحیاء التراث العربي ) . . ١٨٣/ ٣(شرح صحیح البخاري 
  )١٢٢/ ٧(صحیح البخاري (٥)
  )٢٣٠/ ٢١(القاري شرح صحیح البخاري ، عمدة ) ٣٩٤/ ٩(شرح صحیح البخارى البن بطال (٦)
واس�تعط أي اس�تعمل الس�عوط ، : ، وقول�ھ ) ١٢٠٥/ ٣(، صحیح مسلم ) ١٢٤/ ٧(صحیح البخاري (٧)

المحكم : ابن سیده المرسي . أدخلھ في أنفھ : ما یجعل في األنف مما یتداوى بھ ، واستعط الدواء : وھو 
  )٣١٤/ ٧(بیروت ، لسان العرب  –دار الكتب العلمیة ) ٤٦٣/ ١(والمحیط األعظم 

  )٢٢٧/ ٢(، التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید ) ٥١٧/ ٨(االستذكار (٨)
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: أكحل�ھ ، ق�ال رمي س�عد ب�ن مع�اذ ف�ي: قال  -رضي هللا عنھ  -عن جابر  - ٧
  )١(»فحسمھ النبي صلى هللا علیھ وسلم بیده بمشقص ، ثم ورمت فحسمھ الثانیة«

  )٢(دل الحدیث على أن الكي جائز للحاجة
  :من المعقول 

ال جن��اح عل��ى م��ن ت��داوى إذا ك��ان ی��رى أن الش��افي ھ��و هللا دون ال��دواء ، وأن 
  )٣(عالى عند ذلك الدواء جعلھ سببا لذلك ، والمعافي في الحقیقة ھو هللا ت

  أد ان ن اداوي ح ، ور أل 

استدلوا على أن التداوي مباح بما استدل بھ القائلون بإباحة التداوي ، واس�تدلوا 
على أن ترك التداوي أفضل بما استدل ب�ھ الق�ائلون ب�أن ت�رك الت�داوي أول�ى لم�ن ق�وي 

  .ین من قوي توكلھ ومن لم یقو توكلھ توكلھ ، فاألدلة التي استدلوا بھا لم تفرق ب
  :واستدلوا أیضا 

  )٤(بأن ترك التداوي أفضل ؛ ألنھ أقرب إلى التوكل 

  أد ان ن اداوي روه 

أن رسول هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم  -رضي هللا عنھ  -عن عمران بن حصین 
من ھم ی�ا رس�ول هللا؟  :، قالوا » یدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغیر حساب«: قال 
  )٥(»ھم الذین ال یسترقون، وال یتطیرون ، وال یكتوون ، وعلى ربھم یتوكلون«: قال 

: ، ق�ال أب�و عم�ر  )٦(احتج بعض الناس بھذا الحدیث عل�ى أن الت�داوي مك�روه 
  )٧(لھذه الفضیلة ذھب بعض أھل العلم إلى كراھیة الرقى واالكتواء

  : اعترض 
من ال قدرة لھ على الصبر على ألم المرض ، وال ینافي أن االسترقاء مطلوب ل

  )٨(. التوكل ، ویكون النفي في حق من لھ قدرة على الصبر على ألم المرض 

                                      
بمھملت�ین أي ك��واه " فحس��مھ : " واألكح��ل ع�رق ف�ي الی��د ُیفص�ُد ، وقول�ھ ) ١٧٣١/ ٤(ص�حیح مس�لم (١)

/ ٢(ث الب�ن الج��وزي غری�ب الح��دی. س��ھم ذو نص�ل ع��ریض : لینقط�ع دم��ھ والحس�م القط��ع ، والمش�قص 
دار إحی�اء الت�راث ) . ٢٤٥/ ٨(تھ�ذیب اللغ�ة : بیروت ، األزھري الھروي  -دار الكتب العلمیة ) . ٣٦١

  .بیروت  –العربي 
  )٣٥٣/ ٢(، حاشیة السندي على سنن ابن ماجھ ) ١٥٥/ ١٠(فتح الباري البن حجر (٢)
  )٣٧٢/ ٥(ماني ، المحیط البرھاني في الفقھ النع)٣٢/ ٦(تبیین الحقائق (٣)
  )٣٤١/ ١(شرح منتھى اإلرادات (٤)
، ومس�لم ع�ن عم�ران ب�ن حص�ین ، ) ١٢٦/ ٧(ص�حیح البخ�اري . أخرجھ البخاري عن ابن عب�اس (٥)

  )١٩٨/ ١(صحیح مسلم . واللفظ لھ 
  دار النوادر، سوریا) . ٢٢١/ ٩(مصابیح الجامع : ، الدمامیني ) ٩٠/ ٣(شرح النووي على مسلم (٦)
  )٢٦٧/ ٥(لما في الموطأ من المعاني واألسانید التمھید (٧)
  )٧٧٠/ ٤(حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر (٨)
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أال  -رض�ي هللا عنھم�ا  –ق�ال ل�ي اب�ن عب�اس : عن عط�اء ب�ن أب�ي رب�اح ق�ال 
ص�لى هللا ھذه المرأة السوداء، أتت النبي : بلى ، قال : أریك امرأة من أھل الجنة؟ قلت 

إن ش��ئت «: إن��ي أص��رع ، وإن��ي أتكش��ف ، ف��ادع هللا ل��ي ، ق��ال : علی��ھ وس��لم فقال��ت 
إن�ي : أص�بر ، فقال�ت : فقال�ت » صبرت ولك الجن�ة ، وإن ش�ئت دع�وت هللا أن یعافی�ك

  )١(أتكشف ، فادع هللا لي أن ال أتكشف ، فدعا لھا
  )٢(ذھب بعض أھل العلم إلى أن التداوي مكروه لھذا الحدیث 

  :عترض ا
بأن تأویل ما رووا من األخبار مما یدل عل�ى كراھی�ة الت�داوي ، ف�ذاك إذا ك�ان 

ال یج�وز لمث�ل : یرى الشفاء من الدواء ، ویعتقد أنھ لو لم یعالج لما سلم ، ونح�ن نق�ول 
  )٣(ھذا التداوي 

  :من قول الصحابي 
ة ، عن السري بن یحیى الشیباني أبي الھیثم ، عن شجاع ، عن أب�ي فاطم� - ١

ما تش�تكي؟ : عاد ابن مسعود في مرضھ ، فقال  -رضي هللا عنھ  -أن عثمان بن عفان 
: أال ندعو لك الطبیب؟ ق�ال : رحمة ربي ، قال : فما تشتھي؟ قال : ذنوبي ، قال : قال 

ما منعتنی�ھ قب�ل الی�وم ، ف�ال حاج�ة : أال آمر لك بعطائك؟ قال : الطبیب أمرضني ، قال 
إن�ي ق�د علم�تھم ش�یئا إذا ق�الوه ل�م یفتق�روا، : ھ ألھلك وعیالك ، ق�ال تدع: لي فیھ ، قال 

   )٤("من قرأ الواقعة كل لیلة لم یفتقر : " سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول 
دخ�ل عل�ى أب�ي بك�ر ن�اس م�ن إخوان�ھ یعودون�ھ ف�ي : عن أبي السفر، ق�ال  - ٢

أال ندعو لك طبیبا ینظر إلیك ، وسلم  یا خلیفة رسول هللا صلى هللا علیھ: مرضھ فقالوا 
  )٥("إني فعال لما أرید: "قال : فماذا قال لك؟  قال : قالوا » قد نظر إلي «: قال ، 

                                      
  .١٥سبق تخریجھ ص  (١)
  )٣٧٢/ ٥(، المحیط البرھاني في الفقھ النعماني ) ٣٣/ ٦(تبیین الحقائق (٢)
  )٣٧٢/ ٥(، المحیط البرھاني في الفقھ النعماني ) ٣٣/ ٦(تبیین الحقائق (٣)
وذكر روایات لھذا األثر " تفرد بھ شجاع بن عطیة ھذا : " البیھقي في شعب اإلیمان ، وقال أخرجھ (٤)

مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض ، وقال الزیلعي ف�ي تخ�ریج أحادی�ث ) . ١١٨/ ٤(شعب اإلیمان . 
كم�ا ذك�ره أح�دھما االنقط�اع : تبین ض�عف ھ�ذا الح�دیث م�ن وج�وه : " الكشاف بعد ذكره ألقوال العلماء 

الدارقطني وابن أبي حاتم في عللھ نقال عن أبی�ھ ، والث�اني نك�ارة متن�ھ كم�ا ق�ال أحم�د ، والثال�ث ض�عف 
رواتھ كما ذكره ابن الجوزي ، والرابع اإلضطراب فمنھم من یقول أبو طیب�ة بالط�اء المھمل�ة بع�دھا ی�اء 

ا ب�اء موح�ده ، وم�نھم م�ن یق�ول آخر الحروف كما ذكره الدارقطني ، ومنھم من یقول بظاء معجمھ بع�دھ
أبو فاطمة كما ذكرھما البیھقي ، ومنھم من یقول شجاع ومنھم من یقول ، ع�ن أب�ي ش�جاع ، وق�د اجتم�ع 
عل�ى ض�عفھ اإلم�ام أحم��د وأب�و ح�اتم وابن��ھ وال�دارقطني والبیھق�ي واب��ن الج�وزي تلویح�ا وتص��ریحا وهللا 

  الریاض -دار ابن خزیمة .  )٤١٤، ٣/٣١٣(تخریج أحادیث الكشاف : الزیلعي " أعلم
  .١٥سبق تخریجھ ص  (٥)
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عن معاویة بن قرة ، أن أبا الدرداء ، اشتكى فدخل علیھ أص�حابھ ، فق�الوا  - ٣
أش�تھي «: ق�الفما تش�تھي ؟ : قالوا » أشتكي ذنوبي«: ما تشتكي یا أبا الدرداء ؟ قال : 

  )١(»ھو الذي أضجعني«: أفال ندعو لك طبیبا ؟ قال : قالوا» الجنة
  )٢(ذھبت طائفة من أھل العلم إلى كراھیة الرقى والمعالجة لھذه اآلثار

  :اعترض 
بأن ما روي عن بعض الصحابة من ترك التداوي ، فیحتمل أن یكون المریض 

الت�داوي أو یك�ون مش�غوالً بخ�وف  قد كوشف بأنھ ال یبرأ ، وعلیھ یحمل ت�رك الص�دیق
  )٣(» ھو الذي أضجعني«العاقبة ، وعلیھ یحمل قول أبي الدرداء 

  :من المعقول 
الواجب على المؤمن أن یترك التداوي اعتصاما با� تعالى وت�وكال علی�ھ وثق�ة 
بھ وانقطاعا إلی�ھ وعلم�ا بأن�ھ ال ینفع�ھ فعل�ھ ، وأن ترك�ھ ال یض�ره ، إذ ق�د عل�م هللا أی�ام 

لمرض وأی�ام الص�حة ، ولك�ل منھم�ا زم�ن ق�د علم�ھ هللا ووق�ت ق�د ق�دره قب�ل أن یخل�ق ا
الخلق ، فلو حرص الخل�ق عل�ى تقلی�ل أی�ام الم�رض وزم�ن ال�داء ، أو عل�ى تكثی�ر أی�ام 

َما أََصاَب ِم�ْن ُمِص�یَبٍة ِف�ي اْألَْرِض َوَال {قال هللا عز وجل ، الصحة ما قدروا على ذلك 
  )٤(}  ِفي ِكَتاٍب ِمْن َقْبِل أَْن َنْبَرأََھا ِفي أَْنفُِسُكْم إِالَّ 

  :اعترض من وجوه 
  )٥(. التداوي لیس منافیا للتوكل ؛ ألن هللا خلق الداء والدواء - ١
قال  -صلى هللا علیھ وسلم  -التداوي ال ینافي التوكل لخبر أبي الدرداء أنھ  - ٢

  .   )٦(»داووا وال تداووا بحرامإن هللا أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء فت«
ف��ي األحادی��ث الص��حیحة األم��ر بالت��داوي، وأن��ھ ال ین��افي التوك��ل ، كم��ا ال  - ٣

ینافیھ دفع داء الجوع ، والعطش ، والحر ، والبرد بأضدادھا ، بل ال تتم حقیقة التوحید 
طیلھ�ا إال بمباشرة األسباب التي نصبھا هللا مقتض�یات لمس�بباتھا ق�درا وش�رعا ، وأن تع

یقدح في نفس التوكل ، كما یقدح في األمر والحكمة ، ویضعفھ من حیث یظ�ن معطلھ�ا 
أن تركھا أقوى في التوكل ، فإن تركھا عجز ین�افي التوك�ل ال�ذي حقیقت�ھ اعتم�اد القل�ب 
على هللا في حصول ما ینفع العبد في دینھ ودنیاه ، ودفع ما یضره في دینھ ودنیاه ، وال 

                                      
  .١٥سبق تخریجھ ص (١)
  )٢٦٩/ ٥(التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید (٢)
  .المطبعة الكبرى األمیریة، مصر ) . ٩٩/ ٣(إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري : القسطالني (٣)
، وبع�ض اآلی�ة م�ن س�ورة الحدی�د م�ن اآلی�ة ) ٢٦٥/ ٥(التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید (٤)

)٢٢(  
  )٨٣٤/ ١(مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى (٥)
  .١٤، والحدیث سبق تخریجھ ص ) ٧٦/ ٢(كشاف القناع عن متن اإلقناع (٦)
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اد من مباشرة األسباب ، وإال كان معطال للحكمة والشرع ، فال یجعل بد مع ھذا االعتم
  )١(العبد عجزه توكال ، وال توكلھ عجزا

األمر بالتوكل محمول على التوكل عند اكتساب األسباب ، ثم التوكل بع�ده  - ٤
ي إِلَْی�ِك ِبِج�ْذِع النَّخْ {على هللا تعالى دون األسباب ، قال هللا تع�الى لم�ریم  لَ�ِة ُتَس�اِقْط َوُھ�زِّ

ا       )٣(مع قدرتھ على أن یرزقھا من غیر ھز  )٢(}َعلَْیِك ُرَطًبا َجِنّیً

  أد ان ن اداوي واب 

  :من السنة 
قال�ت األع�راب ی�ا رس�ول هللا ، : ق�ال  -رضي هللا عن�ھ  -عن أسامة بن شریك 

ع داء إال وض�ع ل�ھ ش�فاء ، أو نعم ، یا عباد هللا تداووا، فإن هللا لم یض: أال نتداوى؟ قال
  )٤(" الھرم : یا رسول هللا ، وما ھو؟ قال: دواء إال داء واحدا ، قالوا: قال 

 -، وأم�ره )٥(أمر هللا تعالى عل�ى لس�ان رس�ولھ ص�لى هللا علی�ھ وس�لم بالت�داوي 
ق�ال هللا . ، وأمره صلى هللا علی�ھ وس�لم عل�ى الف�رض  )٦(نھي عن تركھ  -علیھ السالم 

    )٧(}َفْلَیْحَذِر الَِّذیَن ُیَخالِفُوَن َعْن أَْمِرِه أَْن ُتِصیَبُھْم ِفْتَنٌة أَْو ُیِصیَبُھْم َعَذاٌب أَلِیمٌ { :تعالى
واستدل بعض الشافعیة على أنھ یجب التداوي إذا ك�ان ب�المریض ج�رح یخ�اف 

  :منھ التلف وعلم الشفاء في المداواة 
ن قط�ع بإفادت�ھ ، للقط�ع بإفادت�ھ التداوي یجب ف�ي نح�و ج�رح یظ�ن فی�ھ التل�ف إ

  )٨(حینئذ كعصب محل الفصد 
  .ولم أجد دلیال على ما ذھب إلیھ بعض الحنابلة أن التداوي یجب إذا ظن نفعھ 

  :واعترض على القول بوجوب التداوي إذا ظن نفعھ 
بأنھ ال یجب تداو من مرض، ولو ظن نفعھ ، إذ النافع في الحقیقة والضار ھو  

  )٩(. والدواء ال ینجح بذاتھ هللا تعالى ، 

                                      
زاد المع�اد ف�ي ھ�دي : بی�روت ، اب�ن الق�یم  –دار الھ�الل ) . ١٤، ١٣: ص(الطب النبوي البن القیم (١)

  مؤسسة الرسالة، بیروت) . ١٤/ ٤(یر العباد خ
  ) ٢٥(اآلیة . سورة مریم (٢)
  )٦٦/ ١٠(العنایة شرح الھدایة (٣)
  . ١٤سبق تخریجھ ص  (٤)
  )٩٠/ ٣(المحلى باآلثار (٥)
  )٩٦/ ٦(المحلى باآلثار (٦)
  )٦٣(من اآلیة . ، وبعض اآلیة من سورة النور ) ٢٠٢/ ١(المحلى باآلثار (٧)
  )٤٠٣/ ١(، حاشیتا قلیوبي وعمیرة ) ٤٤٨/ ١(جیرمي على شرح المنھج حاشیة الب(٨)
،  ٣٤٠/ ١(، ش�رح منتھ�ى اإلرادات ) ٨٣٤،  ٨٣٣/ ١(مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى (٩)

٣٤١(  
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 روا ا   

الناظر إلى ما استدل ب�ھ الق�ائلون باس�تحباب الت�داوي ، یج�د أن�ھ اعت�رض عل�ى 
بأن األم�ر فیھ�ا لإلرش�اد ، ویمك�ن أن ..." فتداووا " ... االستدالل باألمر في األحادیث 

إذا ك�ان األم�ر لمص�لحة  األمر لإلرش�اد إنم�ا یك�ون: یرد على ھذا االعتراض بأن یقال 
، واألمر للتداوي لیس لمصلحة دنیویة فحسب ، وإنما لمصلحة دینی�ة أیض�ا ، )١(دنیویة 

فاألخذ بالتداوي قد یفضي إلى مصلحة دینیة وھي حف�ظ ال�نفس الم�أمور بحفظھ�ا ، وأن 
یق��وى اإلنس��ان عل��ى طاع��ة هللا ، ف��المؤمن الق��وي خی��ر وأح��ب إل��ى هللا م��ن الم��ؤمن 

  . الضعیف
بقی��ة األحادی��ث الت��ي اس��تدلوا بھ��ا ، بع��د التس��لیم بأنھ��ا ت��دل عل��ى االس��تحباب ، و

یمكن أن یعترض علیھم بأن ما استدللتم بھ من األحادی�ث عل�ى اس�تحباب الت�داوي ل�یس 
إن ش�ئت : "على إطالقھ ، فھذا اإلطالق مقی�د بقول�ھ ص�لى هللا علی�ھ وس�لم ف�ي الح�دیث 

إل�ى أن ت�رك الت�داوي أفض�ل مم�ن ق�وي توكل�ھ ففي الحدیث إیم�اء " صبرت ولك الجنة 
  .وصبر على البالء ، ورضي بالقضاء 

والناظر إلى ما استدل بھ القائلون باستحباب الت�داوي ، وأن الت�رك أفض�ل یج�د 
أن دل��یلھم م��ن الس��نة ودل��یلھم م��ن ق��ول الص��حابي س��لم م��ن االعت��راض ، ودل��یلھم م��ن 

اعترض علیھ ، ورد على االعتراض  ...ترك التداوي لمن قوي توكلھ أفضل: المعقول 
التداوي من�ھ ص�لى هللا علی�ھ وس�لم تش�ریع مح�ض ، وأن�ھ (  :وأجیب بأن ھذه الدعوى 

تكل�ف ال حام�ل علی�ھ ، ویمك�ن أن ی�رد عل�ى ھ�ذا ) لیس أفضل من ترك التداوي توكال 
بل وجد الحامل على أن ترك التداوي أفضل ، وھ�و م�ا ج�اء عن�ھ : الجواب ، بأن یقال 

هللا علیھ وسلم من أحادیث دلت على أن ترك الت�داوي أفض�ل مم�ن ق�وي توكل�ھ ، صلى 
رض�ي  -ولھ قدرة على الصبر على ألم المرض ، وما جاء عن أبي بكر وأبي ال�درداء 

  .في تركھما للتداوي ، وھما إمامان قویا توكلھما   -هللا عنھما 
اس�تدللتم ب�ھ م�ن أوام�ر  م�ا: ویمكن أن تناقش أدلة القائلین باإلباحة ، ب�أن یق�ال 

یحم�ل " ت�داووا : " كما ف�ي قول�ھ ص�لى هللا علی�ھ وس�لم  –صلى هللا علیھ وسلم  -للنبي 
، واحتج�ام النب�ي  )٢(على االستحباب ال اإلباحة ، ألن أقل مقتضیات األم�ر االس�تحباب 

  .صلى هللا علیھ وسلم وتداویھ دلیل على استحباب التداوي ال على إباحتھ فقط 
أدلة القائلین باإلباحة وأن ت�رك الت�داوي أفض�ل ، ف�یمكن أن تن�اقش أدل�تھم وأما 

على اإلباحة بما نوقشت بھ أدلة القائلین باإلباحة ، وأدلتھم على أن ترك التداوي أفضل 
، ف��یمكن أن تن��اقش ب��أن اس��تداللھم بالح��دیث ال یش��ھد لھ��م فالح��دیث ی��دل عل��ى أن ت��رك 

ى البالء ، وھذا إنما یكون فیمن قوي توكلھ ، ال التداوي أفضل ممن یستطیع الصبر عل
للت�داوي ال  -رضي هللا عنھما  –في كل أحد ، واستداللھم بترك أبي بكر وأبي الدرداء 

                                      
، تحف��ة المحت��اج ف��ي ش��رح المنھ��اج وحواش��ي ) ٤٨٠/ ٢(أس��نى المطال��ب ف��ي ش��رح روض الطال��ب (١)

  )٣٠٢/ ٦(الشرواني والعبادي 
  )٢١٣/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحیح البخاري (٢)
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ترك التداوي أفضل : یشھد لھم أیضا ، فكالھما ممن قوي توكلھ ، ودلیلھم من المعقول 
،   یق�در عل�ى ت�رك الت�داوي ؛ ألنھ أقرب إلى التوكل یمكن مناقشتھ ، بأنھ ل�یس ك�ل أح�د

والذي یقدر على ذلك ھو من یستطیع الصبر على البالء ، وھذا إنم�ا یك�ون ف�یمن ق�وي 
  .توكلھ

ویمكن أن تناقش أدلة القائلین بأن التداوي مكروه ، بأن ما استدلوا بھ من السنة 
الواج��ب عل��ى : وق��ول الص��حابي اعت��رض علی��ھ بم��ا ل��م ی��نقض ، ودل��یلھم م��ن المعق��ول 

اعت�رض علی�ھ بم�ا ل�م ... ؤمن أن یترك التداوي اعتص�اما ب�ا� تع�الى وت�وكال علی�ھ الم
في األخذ بالتداوي إثب�ات األس�باب : ینقض ، ویمكن أن یعترض علیھ أیضا ، بأن یقال 

، وذلك ال ینافي التوكل على هللا لمن اعتقد أن المداواة تبرئ بإذن هللا وبتقدیره ال بذاتھا 
  )١( تعالى فیھا ، وأن الدواء قد ینقلب داء إذا قدر هللا ذلك ، بل بما قدره هللا

والناظر إلى أدلة القائلین بأن التداوي واجب ، یجد أن ما استدلوا بھ م�ن الس�نة 
األم��ر بالت��داوي ف��ي الح��دیث ل��یس عل��ى س��بیل : ، یمك��ن أن یعت��رض علی��ھ ، ب��أن یق��ال 

إن شئت صبرت ولك الجنة :"ث حدی: الوجوب ، لوجود القرینة الدالة على ذلك ، وھي 
من ھ�م ی�ا رس�ول : ، قالوا»یدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغیر حساب«: وحدیث " 

ھ����م ال����ذین ال یس����ترقون، وال یتطی����رون، وال یكت����وون، وعل����ى ربھ����م «: هللا؟ ق����ال
فف��ي الح��دیثین الت��داوي مطل��وب لم��ن ال ق��درة ل��ھ عل��ى الص��بر عل��ى أل��م  )٢(»یتوكل��ون

  وب ممن قوي توكلھ ولھ قدرة على الصبر على ألم المرضالمرض ، وغیر مطل
وما ذھب إلیھ بعض الشافعیة على وجوب الت�داوي إذا ك�ان ب�المریض ج�رح ، 
یخاف منھ التلف ، وعلم الشفاء ف�ي الم�داواة للقط�ع بإفادت�ھ حینئ�ذ ، ف�یمكن أن یعت�رض 

ف��ي الحقیق��ة  ال یج��ب ت��داو م��ن م��رض ، ول��و عل��م نفع��ھ ، إذ الن��افع: علی��ھ ، ب��أن یق��ال 
  .والضار ھو هللا تعالى ، والدواء ال ینجع بذاتھ 

وما ذھب إلیھ بعض الحنابلة من أن التداوي یجب إذا ظن نفعھ ، اعترض علیھ 
  .بما لم یدفع 

باس�تحباب الت�داوي وأن : فإن الذي تركن النفس إلى ترجیحھ ھو القول ، وبعد 
ف دلیل من خالفھم ، وألن في القول الترك أفضل لمن قوي توكلھ ؛ لقوة دلیلھم ، وضع

بین ال�دلیلین األحادی�ث اآلم�رة بالت�داوي ، واألحادی�ث المرغب�ة ف�ي الت�رك ،  ابذلك جمع
وألنھ قد كان في خیار ھذه األمة من الصحابة من یصبر عل�ى األم�راض ، ول�م یع�ابوا 

  .بترك المعالجة 

  

  

                                      
  )٣٦٠/ ٨(، إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري ) ١٣٥/ ١٠(فتح الباري البن حجر (١)
  .١٨،  ١٥الحدیثان سبق تخریجھما ص  (٢)
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  املبحث الثاني

  قبل نزول البالءاألخذ بالتدابري الوقائية ، والتداوي 

  

ھ��و وب��اء كورون��ا ، ذل��ك الوب��اء ال��ذي یكث��ر : ال��بالء ال��ذي یك��ون الح��دیث عن��ھ 
بسببھ الموت ، والشبیھ بالطاعون في ذلك ، والشبیھ بھ أیضا في كون كل منھما مرض 

  . )١(عام ، وكون كل منھما یفسد لھ الھواء ، فتفسد بھ األمزجة واألبدان
  

آتي بكالم الفقھاء ال�ذین ل�م ینص�وا عل�ى الوب�اء ، لما كان األمر كذلك ، فسوف 
ونصوا على الطاعون ، وأحملھ على الوباء ، ولكن قد یعكر على صفو ما ذكرت ، م�ا 
ذكره ابن حجر نقال عن السیوطي أن الطاعون اختص بتح�ریم الف�رار من�ھ ، وھ�و م�ن 

   )٢(الوباء بغیره كالحمى ، ومن سائر أسباب الھالك جائز باإلجماع 
  

بأن دعوى اإلجماع  –رحمھ هللا  –ویمكن أن یعترض على ما ذكره السیوطى 
ھذه لیست صوابا ، فمن الوباء ما یكثر منھ الموت ، وھو شبیھ بالطاعون ، فالظاھری�ة 

الم�وت ال�ذي كث�ر : وھم یقولون بتحریم الفرار من الطاعون ، یعرف�ون الط�اعون بأن�ھ 
، وھ��ذا التعری��ف ش��امل للط��اعون  )٣(ف��ي بع��ض األوق��ات كث��رة خارج��ة ع��ن المعھ��ود

  والوباء الذي یكثر الموت منھ ، 
  

ع��ن األم��راض تق��ع ف��ي بع��ض : س��ئل مال��ك : " وج��اء ف��ي البی��ان والتحص��یل 
البلدان ، فیكثر فیھم الموت ، وق�د ك�ان الرج�ل یری�د الخ�روج إل�ى ذل�ك الموض�ع ، فلم�ا 

ا أرى بأس�ا إن خ�رج ، م�: بلغھ كثرة ذلك المرض والموت ، كره أن یخرج إلیھ ؟ ق�ال 
أو أقام ، وذكر الحدیث الذي جاء عن رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم ف�ي الط�اعون ، 

                                      
الم�رض الع�ام والوب�اء ال�ذي یفس�د ل�ھ : الم�وت م�ن الوب�اء ، وأن�ھ : عرفھ أھ�ل اللغ�ة بأن�ھ . الطاعون (١)

، المص�باح المنی�ر ف�ي غری�ب الش�رح ) ٢٦٧/ ١٣(لس�ان الع�رب . الھواء ، فتفسد ب�ھ األمزج�ة واألب�دان 
الم��رض الع��ام والوب��اء ال��ذي یفس��د ل��ھ الھ��واء فتفس��د ب��ھ األمزج��ة : وعرف��ھ الفقھ��اء ، ) ٣٧٣/ ٢(الكبی��ر 

مطالب ، .جدة  –لمنھاج دار ا.  )٢٥٩/ ٦(النجم الوھاج في شرح المنھاج : أبو البقاء الشافعي . واألبدان 
، ویطل��ق عل��ى  )١٣٣/ ١٠(، ف��تح الب��اري الب��ن حج��ر ) ٤٢٠/ ٤(أول��ي النھ��ى ف��ي ش��رح غای��ة المنتھ��ى 

، وعرف�ھ ) ٤٠٣/ ٣(المحل�ى باآلث�ار . الموت الذي كث�ر ف�ي بع�ض األوق�ات كث�رة خارج�ة ع�ن المعھ�ود 
طریق البراغیث ؛ حی�ث ك�ان یع�د  مرض معٍد شدید الخطورة تسببھ بكتیریا ، وینتقل عن: : األطباء بأنھ 

موق��ع وزارة الص��حة . م��ن األم��راض الوبائی��ة ش��دیدة االنتش��ار، وال��ذي أودى بحی��اة المالی��ین ف��ي الس��ابق 
 . بالمملكة العربیة السعودیة 

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases
/Infectious/Pages/011.aspx  

  المكتبة اإلسالمیة) . ١١/ ٤(الفتاوى الفقھیة الكبرى : ابن حجر (٢)
  )٤٠٣/ ٣(المحلى باآلثار (٣)



        ثالثالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
  

- ٢٠٠٩ - 

 

، فما ج�اء ع�ن )١(" نعم : أفتراه یشبھ ما جاء فیھ الحدیث من الطاعون؟ قال  :فقلت لھ 
تق�ع ف�ي بع�ض البل�دان ، فیكث�ر ف�یھم الت�ي یدل على أن األم�راض  –رحمھ هللا  –مالك 
یكثر الموت منھ ، وبناء على ما ذكر یمك�ن  كورونا باء، شبیھة بالطاعون ، وو الموت

، ) ٢(أن یحمل جواز الفرار من الوباء غیر الطاعون على الوباء الذي ال یكثر منھ الموت
ال یك�ره الف��رار م�ن غی�ر الط��اعون نح�و ح��ائط مائ�ل إل��ى " وق�د ج�اء ف��ي فق�ھ الش��افعیة 

، فھ�ذه األمثل�ة كلھ�ا لم�ا ال یكث�ر من�ھ  )٣("ذل�ك  السقوط ، وھدف وحجر وحری�ق وغی�ر
جواز الفرار من الوباء غیر الطاعون ، إنما ھو لم�ا ال : الموت ، وبذا یمكن القول بأن 

  .یكثر منھ الموت 

                                      
  بیروت -دار الغرب اإلسالمي ) . ٣٩٦/ ١٧(البیان والتحصیل : ابن رشد القرطبي (١)

وقد یقول قائل سویتما بین وباء كورونا والطاعون ، مع ما یوجد بینھما من فرق ، فوباء كورونا ال )  (٢
بأن عدوى الطاعون لھا شكالن رئیسان ، وھي قابلة للعالج والشفاء : یكثر منھ الموت كالطاعون ، فیرد 

منظم�ة الص�حة  .لناس في الوقت المناس�بإذا اكُتِشفت في وقت مبكر ، ومعدالت التعافي جیدة إذا ُعولج ا
  :من موقع" م٣٠/١١/٢٠٢٠عت بتاریخ استرج. "العالمیة 

https://www.who.int/features/qa/plague/ar/ 
   .خیصھ في وقت مبكر الذي یعتبر األكثر خطورة ، یوجد عالج فعال لھ إذا تم ش: ، والطاعون الرئوي

:  م�����ن موق�����ع" م٣٠/١١/٢٠٢٠اس�����ترجعت بت�����اریخ . "وزارة الص�����حة بالمملك�����ة العربی�����ة الس�����عودیة
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases
/Infectious/Pages/011.aspx  

یج�د أن األم�ر ج�د خطی�ر ، فالع�دد ق�د  ١٩والذي ینظر إلى عدد من ماتوا في العالم بسبب كورونا كوفید 
وصل إلى ملیونین وخمسمائة ألف ، وعشرة أالف ، وسبعمائة وثمانی�ة وخمس�ون ، وب�النظر إل�ى البل�دان 

، وف�ي البرازی�ل  518.363لوب�اء ف�ي الوالی�ات المتح�دة األمریكی�ة فنجد أن عدد م�ن م�اتوا بس�بب ھ�ذا ا
، 96.666، وف�ي إیطالی�ا  121.747، وفي المملك�ة المتح�دة  182.815، وفي المكسیك  250.079

اس����ترجعت بت����اریخ . "جری����دة إی����الف االلكترونی����ة . ، وھ����ذه أع����داد كثی����رة 85.321وف����ي فرنس����ا 
  : من موقع" م٢٥/٢/٢٠٢١

https://elaph.com/coronavirus-statistics.html 
  )٣٩٦/ ١(، حاشیتا قلیوبي وعمیرة ) ١٩٣/ ٢(حاشیة الجمل على شرح المنھج (٣)
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  اطب اول

 روجء واوا  ذي ود اا ول إدم ا  
  

  :اختلف الفقھاء في ذلك على ثالثة أقوال 

یح��رم دخ��ول بل��د الوب��اء والخ��روج منھ��ا ف��رارا ، ویج��وز لغی��ر  ول ال او

   )١( الفرار ، وإلیھ ذھب الشافعیة والحنابلة والظاھریة
  :واستدلوا على ذلك باآلتي  

عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبیھ ، أنھ س�معھ یس�أل أس�امة ب�ن  - ١
: في الطاعون ؟ فقال أس�امة  -لم صلى هللا علیھ وس -زید ، ماذا سمعت من رسول هللا 

الط��اعون رج�س أرس��ل عل�ى طائف��ة م�ن بن��ي «: ق�ال رس��ول هللا ص�لى هللا علی��ھ وس�لم 
إسرائیل ، أو على من كان قبلكم ، فإذا سمعتم بھ بأرض ، فال تق�دموا علی�ھ ، وإذا وق�ع 

  )٢(» بأرض ، وأنتم بھا فال تخرجوا ، فرارا منھ
خرج إلى الشام ، فلما  -رضي هللا عنھ  -مر أن ع -عن عبد هللا بن عامر  - ٢
رضي  - فأخبره عبد الرحمن بن عوف  -بلغھ أن الوباء قد وقع بالشام  ) ٣(كان بسرغ

إذا سمعتم بھ بأرض فال تقدموا «: أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال  -هللا عنھ 
  )٤(»علیھ ، وإذا وقع بأرض وأنتم بھا ، فال تخرجوا فرارا منھ

الحدیثان على أنھ ال یحل الدخول إلى بلد فی�ھ الوب�اء لم�ن ك�ان خارج�ا عن�ھ دل 
حتى یزول ، وعلى أنھ یحرم الخروج منھ فرارا ، ویجوز إن لم یك�ن ، ألن�ھ ص�لى هللا 

   )٥(علیھ وسلم لم ینھ عن الخروج إال بنیة الفرار منھ فقط 

                                      
، اب�ن ) ٤٨٧/ ١(، حاشیة البجیرمي على شرح الم�نھج ) ١٩٣/ ٢(حاشیة الجمل على شرح المنھج (١)

  .)٤٠٣/ ٣(جوزي ، المحلى باآلثار دار ابن ال) .١١٠/ ١١(تع على زاد المستقنع الشرح المم: عثیمین 
  )١٧٣٧/ ٤(، صحیح مسلم ) ١٧٥/ ٤(صحیح البخاري (٢)
معج���م "، ی���اقوت ب���ن عب���د هللا الروم���ي الحم���وي. قری���ة تق���ع أّول الحج���از وآخ���ر الش���ام : َس���ْرغ  ) (٣

األماكن، ما اتف�ق "، محمد بن موسى الھمداني ،٢١١: ٣، )م ١٩٩٥دار صادر، : ، بیروت٢ط(".البلدان
، )ھ�ـ١٤١٥دار الیمامة للبحث والترجمة والنشر، (تحقیق حمد بن محمد الجاسر،  ".لفظھ وافترق مسماه

ف�ي أقص�ى جن�وب األردن ق�رب الح�دود الس�عودیة  تق�ع وھ�يوتسمى قریة سرغ حالیا الم�دورة ، ، ٥٣٠
 ١٥الس�عودیة ح�والي -كیل�ومترا وع�ن الح�دود األردنی�ة ٣٥٠ح�والي  عمان على طریق تبوك ، تبعد عن

" م٢٠٢٠ / ١٢/  ٥اس�ترجعت بت�اریخ "المدورة ،  –منزلة َسرغ ): ١٨(درب الحج الشامي .  كیلومترا
    http://alsahra.org/?p=21065:من موقع

  : من موقع"م٢٠٢٠/  ١٢/  ٥استرجعت بتاریخ . "ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة، 
https://ar.wikipedia.org/wiki 

  )١٣٠/ ٧(صحیح البخاري (٤)
  )٢٠٥/ ١٤(، شرح النووي على مسلم ) ٤٢٦/ ٩) (٣٢٦/ ٨(شرح صحیح البخارى البن بطال (٥)
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د هللا العدوی�ة ، ح�دثتنا مع�اذة بن�ت عب�: عن جعفر بن كیسان العدوي ، قال - ٣
قال رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ : فقالت  –رضي هللا عنھا  –دخلت على عائشة : قالت 
ی��ا رس��ول هللا ، ھ��ذا الطع��ن ق��د : قل��ت" ال تفن��ى أمت��ي إال ب��الطعن والط��اعون : " وس��لم

غ��دة كغ��دة البعی��ر، المق��یم بھ��ا كالش��ھید، والف��ار منھ��ا : " عرفن��اه ، فم��ا الط��اعون ؟ ق��ال
  )١(" ن الزحف كالفار م

  
دل الحدیث على تحریم الخروج من بلد الطاعون ؛ لثبوت الوعی�د عل�ى الف�رار 

  )٢(منھ 
رضي  -عن أبي قالبة ، أن الطاعون وقع بالشام ، فقال عمرو بن العاص  - ٤

 -إن ھذا الرجز قد وقع فف�روا من�ھ ف�ي الش�عاب  واألودی�ة ، فبل�غ ذل�ك مع�اذا  -هللا عنھ 
 -ب�ل ھ�و ش�ھادة ورحم�ة ودع�وة نب�یكم : فق�ال، م یصدقھ بال�ذي ق�ال فل -رضي هللا عنھ 

: ق�ال أب�و قالب�ة . اللھ�م أع�ط مع�اذا وأھل�ھ نص�یبھم م�ن رحمت�ك -صلى هللا علیھ وس�لم 
فعرفت الشھادة وعرفت الرحمة ولم أدر ما دعوة نبیكم حتى أنبئت أن رسول هللا صلى 

فحم�ى إذا أو ط�اعون ، : " ف�ي دعائ�ھ هللا علیھ وسلم، بینما ھو ذات لیلة یصلي إذ ق�ال 
یا رس�ول هللا : ثالث مرات، فلما أصبح قال لھ إنسان من أھلھ ". فحمى إذا أو طاعون 

إني سألت ربي : " قال . نعم : قال " وسمعتھ ؟ : " قال. ، لقد سمعتك اللیلة تدعو بدعاء
ن غی���رھم أن ال یھل���ك أمت���ي بس���نة فأعطانیھ���ا ، وس���ألتھ أن ال یس���لط عل���یھم ع���دوا م���

فیس�تبیحھم فأعطانیھ��ا ، وس�ألتھ أن ال یلبس��ھم ش��یعا ، وی�ذیق بعض��ھم ب�أس بع��ض ف��أبى 
حم�ى إذا أو طاعون�ا حم�ى إذا أو طاعون�ا حم�ى إذا أو : علي ، أو قال فمنعنیھا ، فقلت 

  )٣(ثالث مرات" طاعونا 

                                      
ت�اریخ دمش�ق الب�ن : ، وابن عساكر ف�ي ) ٥٣/ ٤٢(مسند أحمد ط الرسالة . أخرجھ أحمد في مسنده (١)

: اق�ي العر" .رواه أحمد واب�ن عب�د الب�ر ف�ي التمھی�د بإس�ناد جی�د : " ، وقال العراقي ) ٥٦/ ٦٤(عساكر 
بی��روت ، وق��ال الھیثم��ي ع��ن روای��ة أحم��د لھ��ذا  -دار اب��ن ح��زم ) . ٧١٧: ص(تخ��ریج أحادی��ث اإلحی��اء 

أن : ، وذكر ابن حج�ر ف�ي الف�تح ) ٣١٥/ ٢(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . ورجال أحمد ثقات : الحدیث 
  )١٨٨/ ١٠(فتح الباري البن حجر . ھذا الحدیث أخرجھ أحمد بسند حسن 

  )١٨٨/ ١٠(باري البن حجر فتح ال(٢)
) ١٩٣/ ١(السنن الواردة في الف�تن : ، وذكره الداني في ) ٤٤٩،٤٥٠/ ٣٦(أخرجھ أحمد في مسنده (٣)

مجم��ع . رواه أحم��د ، وأب��و قالب��ة ل��م ی��درك مع��اذ ب��ن جب��ل: الری��اض ، وق��ال الھیثم��ي  -دار العاص��مة . 
  ).٣١١/ ٢(الزوائد ومنبع الفوائد 



  "دراسة مقارنة في الفقھ اإلسالمي : " كورونا والتداوي مع األخذ بالتدابیر الوقائیة 
  

- ٢٠١٢ - 

 

  

ق�ال ف�ي الط�اعون  -رضي هللا عنھ  -عن أبي منیب، أن عمرو بن العاص - ٥
إن ھذا رجس مثل السیل ، من ینكبھ أخطأه ، ومثل النار : خطبة خطب الناس في آخر 

 -رضي هللا عن�ھ  -من ینكبھا أخطأتھ ، ومن أقام أحرقتھ وآذتھ فقال شرحبیل بن حسنة 
   )١(" إن ھذا رحمة ربكم ودعوة نبیكم وقبض الصالحین قبلكم " 

ى جواز الخ�روج یر -رضي هللا عنھ  -أن عمرو بن العاص  اناألثرن دل ھذا
   )٢(من األرض التي یقع بھا الطاعون

  :من المعقول 
یحرم الخ�روج م�ن بل�د الوب�اء إن ل�م تك�ن حاج�ة ؛ ألن الن�اس ل�و ت�واردوا  - ١

على الخروج لبقي من وقع بھ الطاعون عاجزا عن الخروج ، فض�اعت المرض�ى لفق�د 
د الوب�اء ؛ ألن�ھ ربم�ا من یتعھدھم ، والموتى لفقد من یجھزھم ، ویح�رم ال�دخول إل�ى بل�

  )٣(أصابھ فیسنده لدخولھ 

                                      
لم�ا وق�ع : نیب بھذا اللفظ ،وفي روایة أخرى عن عبد الرحمن بن غنم ، ق�ال أخرجھ أحمد عن أبي م(١)

إن ھ�ذا الط�اعون رج�س ، : الن�اس ، فق�ال  -رض�ي هللا عن�ھ  - الطاعون بالشام خطب عمرو بن العاص
: ق�ال -رض�ي هللا عن�ھ  -فتفرقوا عنھ في ھذه الشعاب وفي ھذه األودی�ة ، فبل�غ ذل�ك ش�رحبیل ب�ن حس�نة 

صحبت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وعم�رو : " و یجر ثوبھ معلق نعلھ بیده ، فقال فغضب فجاء وھ
، وف�ي روای�ة ثالث�ة ع�ن "أضل من حمار أھلھ، ولكنھ رحمة ربكم، ودعوة نبیكم، ووفاة الصالحین ق�بلكم 

إن�ھ رج�س، فتفرق�وا عن�ھ، فبل�غ ذل�ك : وق�ع الط�اعون، فق�ال عم�رو ب�ن الع�اص: شرحبیل ب�ن ش�فعة، ق�ال
لقد صحبت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وعمرو أض�ل م�ن بعی�ر أھل�ھ ، : " حبیل بن حسنة، فقالشر

فبل�غ ذل�ك عم�رو " إنھ دعوة نبیكم ورحمة ربكم وموت الصالحین قبلكم ، فاجتمعوا لھ ، وال تفرقوا عن�ھ 
غ�نم ، ، والطبران�ي ع�ن عب�د ال�رحمن ب�ن ) ٢٩١ - ٢٨٧/ ٢٩(مس�ند أحم�د . ص�دق : بن الع�اص فق�ال 

، والروایات كلھا ذكرھا الھیثمي في غای�ة ) ٣٠٥/ ٧(المعجم الكبیر للطبراني . وعن شرحبیل بن شفعة 
دار الكتب العلمیة، بیروت ، وقال في مجم�ع الزوائ�د ع�ن ) . ٣٤٩، ٣٤٨/ ١(المقصد فى زوائد المسند 

" انید أحم�د حس�ان ص�حاح رواھا كلھا أحمد، وروى الطبراني في الكبیر بعضھ ، وأس: " ھذه الروایات 
وذكرھ�ا كلھ�ا اب�ن كثی�ر ، وق�ال ع�ن روای�ة أب�ي منی�ب تف�رد ب�ھ ) ٣١٢/ ٢(مجمع الزوائد ومنبع الفوائ�د 

، ٢٢٢/ ٤(ج�امع المس�انید والس�نن : ابن كثی�ر . أحمد، واإلسنادان إلى الصحابى صحیحان ، و� الحمد 
ابن حبان الروایة عن شرحبیل بن شفعة  دار خضر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت ، وأخرج) . ٢٢٣

أخرج�ھ أحم�د بس�ند : ، وذك�ر اب�ن حج�ر ع�ن روای�ة أب�ي منی�ب ) ٢١٦/ ٧(محقق�ا  -صحیح ابن حب�ان . 
ص��حیح ، وللح��دیث طری��ق أخ��رى أخرجھ��ا أحم��د أیض��ا م��ن روای��ة ش��رحبیل ب��ن ش��فعة بض��م المعجم��ة 

خرج�ھ اب�ن خزیم�ة والطح�اوي وسكون الف�اء ع�ن عم�رو ب�ن الع�اص ، وش�رحبیل ب�ن حس�نة بمعن�اه ، وأ
وسنده صحیح ، وأخرجھ أحمد وابن خزیمة أیضا من طریق شھر بن حوشب عن عبد ال�رحمن ب�ن غ�نم 
عن عمرو بن شرحبیل بمعناه ، وفي معظم الط�رق أن عم�رو ب�ن الع�اص ص�دق ش�رحبیل وغی�ره عل�ى 

  )١٨٨، ١٨٧/ ١٠(فتح الباري البن حجر . ذلك 
  )١٨٨/ ١٠(فتح الباري البن حجر (٢)
، الفتاوى الفقھیة الكب�رى ) . ١٦٦/ ٣(تحفة المحتاج في شرح المنھاج وحواشي الشرواني والعبادي (٣)

)١٠/ ٤(  
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الدخول إلى مكان الوباء یصدق علیھ عرفا أنھ م�ن ب�اب اإللق�اء بالی�د إل�ى  – ٢
َ ُیِح���بُّ {: ق���ال هللا تع���الى  )١(التھلك���ة ْھلَُك���ِة َوأَْحِس���ُنوا إِنَّ هللاَّ َوَال ُتْلقُ���وا ِبأَْی���ِدیُكْم إِلَ���ى التَّ

  . )٣(} َوَال َتْقُتلُوا أَْنفَُسُكْم { : اب قولھ تعالى، ومن ب )٢(} اْلُمْحِسِنینَ 
  )٤(خروج األقویاء فیھ كسر لقلوب من ال قوة لھ على الخروج   - ٣

 ول اا  یجوز ال�دخول إل�ى أرض الوب�اء والخ�روج منھ�ا ، إن عل�م أن

تلي ب�ھ كل شيء بقدر هللا تعالى ، وأما إن كان عنده أنھ إن خرج نجا منھ ، ولو دخل اب
   )٥(یكره لھ ذلك ، وإلیھ ذھب الحنفیة 

  :واستدلوا على ذلك باآلتي  
جئت عم�ر ح�ین ق�دم الش�ام : قال  -رضي هللا عنھما-عن عبد هللا بن عمر  - ١

فوجدتھ قائال في خبائھ ، فانتظرتھ في الخب�اء ، فس�معتھ ح�ین تض�ور م�ن نوم�ھ ، وھ�و 
  )٦(عني حین رجع من أجل الوباءی» اللھم اغفر لي رجوعي من غزوة سرغ«: یقول 

على جواز الق�دوم عل�ى  -رضي هللا عنھ  -دل ھذا األثر عن عمر بن الخطاب 
  )٧(بلد الوباء ، وذلك ألنھ ندم على رجوعھ من َسْرغ 

  :اعترض 
وكی�ف ین�دم عل�ى فع�ل : ذكر القرطبي في المفھم بأنھ ال یصح عن عمر ، قال 

  )٨(ویرجع عنھ ویستغفر منھ  ما أمر بھ النبي صلى هللا علیھ وسلم 
  :ورد على االعتراض 

  )٩(بأن سنده قوي واألخبار القویة ال ترد بمثل ھذا مع إمكان الجمع 
  :اعترض ثانیا 

بأنھ یحتمل أن یكون سبب ندمھ أنھ خرج ألمر مھم من أم�ور المس�لمین ، فلم�ا 
ن البل��د وص��ل إل��ى ق��رب البل��د المقص��ود رج��ع م��ع أن��ھ ك��ان یمكن��ھ أن یق��یم ب��القرب م��

المقصود إلى أن یرتفع الطاعون ، فیدخل إلیھا ، ویقضي حاجة المسلمین ، ویؤید ذل�ك 

                                      
، الش�رح الممت�ع عل�ى زاد ) ١٦٦/ ٣(تحفة المحتاج في شرح المنھاج وحواشي الشرواني والعب�ادي (١)

  )١١١/ ١١(المستقنع 
  )١٩٥(سورة البقرة من اآلیة (٢)
  )٢٩(من اآلیة سورة النساء (٣)
  )١٠/ ٤(الفتاوى الفقھیة الكبرى (٤)
  )٥٤٧: ص(، حاشیة الطحطاوي ) ٧٥٧/ ٦(الدر المختار وحاشیة ابن عابدین (٥)
، وأورد الحدیث الھندي في الكنز وعزاه إلى إس�حاق ب�ن ) ١٠/ ٧(أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ (٦)

أخرج�ھ ب�ن أب�ي ش�یبة : " لة ، وقال ابن حج�ر مؤسسة الرسا) . ٦٠٠/ ٤(كنز العمال : الھندي . راھویھ
  ) .١٨٧/ ١٠(فتح الباري البن حجر " بسند جید 

  )١٨٧،١٨٨/ ١٠(، فتح الباري البن حجر ) ٢٠٥،٢٠٦/ ١٤(شرح النووي على مسلم (٧)
/ ٨(المنھ�ل الع�ذب الم�ورود ش�رح س�نن أب��ي داود : ، الس�بكي ) ١٨٧/ ١٠(ف�تح الب�اري الب�ن حج�ر (٨)

  .القاھرة  –الستقامة مطبعة ا) . ٢٣٥
  )٢٣٥/ ٨(، المنھل العذب المورود شرح سنن أبي داود ) ١٨٧/ ١٠(فتح الباري البن حجر (٩)
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أن الطاعون ارتفع عنھ�ا ع�ن ق�رب ، فلعل�ھ ك�ان بلغ�ھ ذل�ك ، فن�دم عل�ى رجوع�ھ إل�ى : 
المدینة ال على مطلق رجوعھ ، فرأى أنھ لو انتظر لكان أولى ؛ لم�ا ف�ي رجوع�ھ عل�ى 

من المش�قة ، والخب�ر ل�م ی�رد ب�األمر ب�الرجوع ، وإنم�ا ورد العسكر الذي كان بصحبتھ 
  )١(. بالنھي عن القدوم 

خرج  -رضي هللا عنھ  -عن ھشام بن عروة عن أبیھ أن الزبیر بن العوام  - ٢
غازیا نحو مصر فكتب إلیھ أمراء مصر أن الطاعون قد وقع ، فقال إنما خرجنا للطعن 

  )٢(ھ ، ثم سلم والطاعون ، فدخلھا فلقي طعنا في جبھت

عل�ى ج�واز الق�دوم عل�ى  -رضي هللا عنھ  -دل ھذا األثر من الزبیر بن العوام 
  )٣( بمحض التوكل  بلد الوباء

رض�ي  -كنا نتحدث إلى أبي موسى األشعري: عن طارق بن شھاب ، قال - ٣
ف�إن ھ�ذا الط�اعون ق�د وق�ع ف�ي ، ال علیكم أن تخفوا عني : فقال لنا ذات یوم  -هللا عنھ 

خ�رج خ�ارج : أن یقول قائ�ل، واحذروا اثنتین ، فمن شاء منكم أن یتنزه فلیتنزه ، أھلي 
ل�و كن�ت خرج�ت لس�لمت كم�ا س�لم آل ف�الن ، أو یق�ول ، وجلس ج�الس فأص�یب ، فسلم 
  )٤(لو كنت جلست ألصبت كما أصیب آل فالن: قائل 

روج ی�رى ج�واز الخ�  -رضي هللا عنھ  -دل ھذا األثر أن أبا موسى األشعري 
  )٥(من بلد الوباء فرارا 

ق�ال ف�ي الط�اعون  -رضي هللا عنھ  -عن أبي منیب، أن عمرو بن العاص - ٤
إن ھذا رجس مثل السیل ، من ینكبھ أخطأه ، ومثل النار : في آخر خطبة خطب الناس 

 -رضي هللا عن�ھ  -من ینكبھا أخطأتھ ، ومن أقام أحرقتھ وآذتھ فقال شرحبیل بن حسنة 
   )٦(" حمة ربكم ودعوة نبیكم وقبض الصالحین قبلكم إن ھذا ر" 

ی��رى ج��واز الخ��روج م��ن األرض  -رض��ي هللا عن��ھ  -دل ھ��ذا األث��ر أن عم��را 
  )٧(التي یقع بھا الطاعون

                                      
  )٢٣٥/ ٨(، المنھل العذب المورود شرح سنن أبي داود ) ١٨٧/ ١٠(فتح الباري البن حجر (١)
لزبی�ر ب�ن الع�وام أخرج ابن خزیمة بسند صحیح عن ھشام ب�ن ع�روة ع�ن أبی�ھ أن ا" قال ابن حجر  (٢)

، واألثر أخرجھ اب�ن أب�ي ش�یبة ع�ن ھش�ام ، ع�ن ) ١٨٨/ ١٠(فتح الباري البن حجر . وذكر األثر ..." 
إنم�ا جئناھ�ا للطع�ن، «: إن بھ�ا الط�اعون، فق�ال: أن الزبیر بعث إلى مصر فقی�ل ل�ھ" أبیھ مختصرا بلفظ 

  )١١٦/ ٧(مصنف ابن أبي شیبة ، » والطاعون
  )١٨٧/ ١٠(، فتح الباري البن حجر ) ٢٣٥/ ٨(رود شرح سنن أبي داود المنھل العذب المو(٣)
عالم الكتب ، وعزاه الھندي في الكنز إلى ابن ) . ٣٠٥/ ٤(أخرجھ الطحاوي في شرح معاني اآلثار (٤)

/ ٤(كن�ز العم�ال "  وروى سفیان بن عیینة في جامعھ عن طارق نحوه وأخصر من�ھ : " عساكر ، وقال 
) ٣٦/ ١٠(إتح�اف المھ�رة : ابن حج�ر . حجر في إتحاف المھرة إلى الطحاوي فقط  ، وعزاه ابن) ٦٠٠

أخرج��ھ الھی��ثم ب��ن كلی��ب : " مجم��ع المل��ك فھ��د لطباع��ة المص��حف الش��ریف بالمدین��ة ، وق��ال ف��ي الف��تح . 
  )١٨٨/ ١٠(فتح الباري البن حجر " والطحاوي والبیھقي بسند حسن 

  )١٨٧،١٨٨/ ١٠(فتح الباري البن حجر  ،) ٢٠٥،٢٠٦/ ١٤(شرح النووي على مسلم (٥)
  ٢٦،  ٢٥سبق تخریجھ ص  (٦)
  )١٨٨/ ١٠(فتح الباري البن حجر (٧)
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  :من المعقول 
لم ینھ عن الدخول عل�ى الط�اعون  والخ�روج من�ھ مخاف�ة أن یص�یبھ غی�ر  - ١

یظنوا أن ھالك القادم إنما حصل بقدوم�ھ ،  المقدر ، لكن مخافة الفتنة على الناس ؛ لئال
     )١(وسالمة الفار إنما كانت بفراره 

النھ��ي ع��ن ال��دخول عل��ى بل��د الط��اعون  والخ��روج من��ھ نح��و النھ��ي ع��ن  - ٢
، فإن األمر بالفرار من المجذوم محمول عل�ى ض�عیف  )٢(الطیرة والقرب من المجذوم 

 )٣("ال ع�دوي وال طی�رة ال�خ"علی�ھ وس�لم والنھي المفھوم من قول�ھ ص�لى هللا ، اإلیمان 
  )٤(. محمول علي قویھ

النھي الوارد عن الدخول إلى األرض التي یقع بھا الوب�اء خش�یة أن یع�دي  - ٣
ال یح�دث إال لض�عیف اإلیم�ان ال�ذي ربم�ا ظ�ن أن ھ�الك )٥(الموجود بھا من دخ�ل علی�ھ

ویھ فیجوز لھ الدخول ف�ي القادم إنما حصل بقدومھ ، وسالمة الفار كانت بفراره ، أما ق
  )٦(بلد الطاعون والخروج منھ ؛ ألنھ ال یتسرب إلیھ ذلك الظن 

  
  :اعترض 

، بترك القدوم للخوف من الط�اعون  -صلى هللا علیھ وسلم  -بأنھ لو كان أمره 
، ألن الخ��وف عل��یھم من��ھ ، لك��ان أجی��ز ألھ��ل الموض��ع ال��ذي وق��ع فی��ھ الخ��روج من��ھ 

نع أھل الموضع الذي وقع فیھ الطاعون من الخروج منھ كالخوف على غیرھم ، فلما م
غی��ر المعن��ى ال��ذي ذھب��تم إلی��ھ ، ، ثب��ت أن المعن��ى ال��ذي م��ن أجل��ھ منع��وا م��ن الق��دوم ، 

فیصیبھ بتقدیر هللا عز وجل علیھ ما یصیبھ ، أن ال یقدم علیھ رجل : فالمعنى وهللا أعلم 
الوج��ع ، ولعل��ھ ل��و أق��ام ف��ي م��ا أص��ابني ھ��ذا ، ، فیق��ول ل��وال أن��ي ق��دمت ھ��ذه األرض 

وكذلك أمر . خوفا من ھذا القول، الموضع الذي خرج منھ ألصابھ ، فأمر أن ال یقدمھا 
، لو أقمت في تلك األرض : لئال یسلم ، فیقول ، أن ال یخرج من األرض التي نزل بھا 

ر ما أصاب بھ من ذلك ش�يء ، ف�أم، ألصابني ما أصاب أھلھا ، ولعلھ لو كان أقام بھا 
للمعنى الذي ، وبترك الخروج عنھ ، للمعنى الذي وصفنا ، بترك القدوم على الطاعون 

 )٧("ال ی��ورد مم��رض عل��ى مص��ح " ونح��و ذل��ك قول��ھ ص��لى هللا علی��ھ وس��لم ، ذكرن��ا 

                                      
مكتب�ة ) . ٣٦٥/ ٢(، مختص�ر س�نن أب�ي داود للمن�ذري ) ٢٠٦،٢٠٧/ ١٤(شرح النووي على مسلم (١)

  .المعارف للنشر والتوزیع، الریاض 
  )٣٦٥/ ٢(ي داود للمنذري ، مختصر سنن أب) ٢٠٧/ ١٤(شرح النووي على مسلم (٢)
ق�ال رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ :  ق�ال  –رضي هللا عنھ  –الحدیث أخرجھ البخاري عن أبي ھریرة (٣)

ص��حیح » ال ع��دوى وال طی��رة، وال ھام��ة وال ص��فر، وف��ر م��ن المج��ذوم كم��ا تف��ر م��ن األس��د«: وس��لم 
  )١٢٦/ ٧(البخاري 

  )٢٣٦ /٨(المنھل العذب المورود شرح سنن أبي داود (٤)
  )٣٠٦/ ٤(شرح معاني اآلثار (٥)
  )٢٣٦/ ٨(المنھل العذب المورود شرح سنن أبي داود (٦)
  )١٧٤٣/ ٤(صحیح مسلم . بھذا اللفظ  -رضي هللا عنھ  -الحدیث أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة  (٧)
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ل�م ، ل�و أن�ي ل�م أورده علی�ھ : فیق�ول ال�ذي أورده علی�ھ ، فیصیب المصح ذلك الم�رض 
م یورده أیضا ألصابھ كما أصابھ لم�ا أورده ، یصبھ من ھذا المرض شيء ، ولعلھ لو ل

لھ�ذه العل�ة الت�ي ال ی�ؤمن عل�ى ، على ما ھ�و م�ریض ، فأمر بترك إیراده وھو صحیح 
  )١( .الناس وقوعھا في قلوبھم وقولھم 

یكره الدخول والخروج لمن كان بحال لو دخل وابتلي ب�ھ ، وق�ع عن�ده أن�ھ  - ٤
  )٢(ده أنھ نجا بخروجھ ؛ صیانة العتقاده ابتلى بدخولھ ، ولو خرج فنجا ، وقع عن

یكره الخروج من أرض الوباء ؛ خوفا من تعطل المرضى ال�ذین ف�ي تل�ك  - ٥
  )٣(األرض ؛ ألن الناس إذا فروا عنھم تعطلت أحوالھم وأحوال من یموت منھم 

  

یكره الدخول إلى أرض الوب�اء إال إذا ق�دم علیھ�ا معتق�دا أن م�ا  اول اث 

در هللا ، وما أخطأه لم یكن یصیبھ ، ویستحب ع�دم ال�دخول ، ویك�ره الخ�روج أصابھ بق
منھا ، ویجوز بال كراھة لغرض آخر غیر الفرار ، والمقام بھ أفضل ، وإلى ھذا القول 

  )٤(ذھب المالكیة 

                                      
  )٣٠٦/ ٤(شرح معاني اآلثار (١)
  )٧٥٧/ ٦(ر وحاشیة ابن عابدین ، الدر المختا) ٥٤٧: ص(حاشیة الطحطاوي على مراقي الفالح (٢)
  )٥٤٧: ص(حاشیة الطحطاوي على مراقي الفالح (٣)
دار ) . ٣٣٩/ ٦(الت��اج واإلكلی��ل لمختص��ر خلی��ل : ، الم��واق ) ٣٩٦،٣٩٧/ ١٧(البی��ان والتحص��یل (٤)

أھو الدخول إلى بلد الوباء أم عدم�ھ ؟ : ، وفي بیان األفضل ) ٣٢٥،٣٢٦/ ١٣(الكتب العلمیة ، الذخیرة 
أھو الخروج من بلد الوباء أم البقاء فیھ ؟ ذكر المالكیة أنھ بعد اإلجماع على أن�ھ ال : لك في الخروج وكذ

: إثم وال حرج في القدوم على أرض الوباء أو الخروج منھ ، یتحص�ل ف�ي األفض�ل ثالث�ة أق�وال للس�لف 
اجرین واألنص�ار أن األفضل أن یق�دم علی�ھ وأن ال یخ�رج عن�ھ، وھ�و م�ذھب م�ن أش�ار م�ن المھ�: أحدھا

على عمر بن الخطاب أن یقدم علیھ وال یرجع عن وجھت�ھ ؛ ألن الق�دوم علی�ھ أح�ب م�ن الرج�وع عن�ھ ، 
أن األفضل أن ال یق�دم علی�ھ وأن یخ�رج : والثاني. فإذا كره الرجوع عنھ ، فأحرى أن یكره الخروج عنھ

والق�ول . رى أن یك�ره الق�دوم علی�ھ، وھو الذي ذھب إلیھ عمرو بن العاص؛ ألنھ إذا كره المق�ام فی�ھ ف�أح
�َالُم  -أن األفضل أال یقدم علی�ھ وأال یخ�رج عن�ھ للنھ�ي ال�وارد ف�ي ذل�ك ع�ن النب�ي : الثالث  ،  -َعلَْی�ِھ السَّ

) ٣٩٨،٣٩٩/ ١٧(البی�ان والتحص�یل . وھذا القول أصح األقوال؛ ألن السنة حجة على القولین اآلخرین 
  )٣٢٦/ ١٣(، الذخیرة للقرافي 
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  :واستدلوا على ذلك باآلتي  
  كل م�ا اس�تدل ب�ھ ألص�حاب الق�ول الث�اني یس�تدل ب�ھ ألص�حاب الق�ول الثال�ث ،

  :ویزاد على ذلك ھذه األدلة 
  :من السنة 

عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، ع�ن أبی�ھ ، أن�ھ س�معھ یس�أل أس�امة ب�ن  - ١
: في الطاعون ؟ فقال أس�امة  -صلى هللا علیھ وسلم  -زید ، ماذا سمعت من رسول هللا 

الط��اعون رج��س أرس��ل عل��ى طائف��ة م��ن بن��ي «: ق��ال رس��ول هللا ص��لى هللا علی��ھ وس��لم
ئیل ، أو على من كان قبلكم ، فإذا سمعتم بھ بأرض ، فال تق�دموا علی�ھ ، وإذا وق�ع إسرا

  )١(» بأرض ، وأنتم بھا فال تخرجوا ، فرارا منھ
رضي  -أن عمر بن الخطاب  -رضي هللا عنھما  –عن عبد هللا بن عباس  - ٢
بی��دة ب��ن خ��رج إل��ى الش��ام، حت��ى إذا ك��ان بس��رغ لقی��ھ أم��راء األجن��اد ، أب��و ع -هللا عن��ھ 

فق�ال : ق�ال اب�ن عب�اس . الجراح وأصحابھ ، فأخبروه أن الوب�اء ق�د وق�ع ب�أرض الش�ام 
ادع لي المھاجرین األولین ، ف�دعاھم فاستش�ارھم ، وأخب�رھم أن الوب�اء ق�د وق�ع : عمر 

ق�د خرج�ت ألم�ر ، وال ن�رى أن ترج�ع عن�ھ ، وق�ال : بالشام ، ف�اختلفوا، فق�ال بعض�ھم 
وأص��حاب رس��ول هللا ص��لى هللا علی��ھ وس��لم، وال ن��رى أن  مع��ك بقی��ة الن��اس: بعض��ھم 

ادع ل�ي األنص�ار ، ف�دعوتھم : ارتفع�وا عن�ي ، ث�م ق�ال : تقدمھم على ھذا الوباء ، فقال 
ارتفعوا عني ، ث�م : فاستشارھم ، فسلكوا سبیل المھاجرین ، واختلفوا كاختالفھم ، فقال 

جرة الف�تح ، ف�دعوتھم ، فل�م ادع لي م�ن ك�ان ھ�ا ھن�ا م�ن مش�یخة ق�ریش م�ن مھ�ا: قال 
نرى أن ترجع بالناس وال تقدمھم على ھذا الوباء ، : یختلف منھم علیھ رجالن ، فقالوا 

ق��ال أب��و عبی��دة ب��ن . إن��ي مص��بح عل��ى ظھ��ر فأص��بحوا علی��ھ : فن��ادى عم��ر ف��ي الن��اس 
 لو غی�رك قالھ�ا ی�ا أب�ا عبی�دة ؟ نع�م نف�ر م�ن: أفرارا من قدر هللا ؟ فقال عمر : الجراح 

قدر هللا إلى قدر هللا ، أرأیت لو كان لك إبل ھبطت وادیا لھ عدوتان ، إحداھما خصبة ، 
واألخ��رى جدب��ة ، أل��یس إن رعی��ت الخص��بة رعیتھ��ا بق��در هللا ، وإن رعی��ت الجدب��ة 

 –وكان متغیبا في بعض حاجتھ  -فجاء عبد الرحمن بن عوف : رعیتھا بقدر هللا ؟ قال 
إذا «: ، س�معت رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم یق�ول  إن عندي ف�ي ھ�ذا علم�ا: فقال 

» سمعتم بھ بأرض فال تقدموا علیھ ، وإذا وقع بأرض وأنتم بھا فال تخرجوا فرارا من�ھ
  )٢(فحمد هللا عمر ، ثم انصرف: قال 

                                      
  )١٧٣٧/ ٤(، صحیح مسلم ) ١٧٥/ ٤(یح البخاري صح(١)
  )١٧٤٠/ ٤(، صحیح مسلم ) ١٣٠/ ٧(صحیح البخاري (٢)
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دل ھذان الحدیثان على أنھ یكره الدخول إلى أرض الوب�اء ؛ ألن النھ�ي ال�وارد 
أن یح��ل المم��رض عل��ى  -علی��ھ الس��الم  -و م��ن ب��اب نھی��ھ نھ��ي إرش��اد ال تح��ریم ، فھ��

المصح ؛ لئال یقع في نفسھ إن أصابھ شيء أنھ لو لم یقدم لنجا منھ ، ب�ل ال محی�د ألح�د 
، ودل الحدیثان أیضا على أنھ یؤجر إن لم یقدم علیھ اتباعا للنھي  )١(عن قدر هللا تعالى 

  )٣(روه لمخالفة الحدیث، وعلى أن الخروج من أرض الوباء مك) ٢(النبوي 
: ع��ن عائش��ة رض��ي هللا عنھ��ا ، زوج النب��ي ص��لى هللا علی��ھ وس��لم قال��ت  - ٣

أن�ھ ع�ذاب یبعث�ھ هللا «سألت رسول هللا صلى هللا علیھ وس�لم ع�ن الط�اعون ، ف�أخبرني 
على من یشاء ، وأن هللا جعلھ رحمة للمؤمنین ، لیس م�ن أح�د یق�ع الط�اعون ، فیمك�ث 

با ، یعلم أنھ ال یص�یبھ إال م�ا كت�ب هللا ل�ھ ، إال ك�ان ل�ھ مث�ل أج�ر في بلده صابرا محتس
  )٤(»شھید

: عن أنس بن مالك رضي هللا عن�ھ ، ع�ن النب�ي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم ق�ال - ٤
  )٥(» الطاعون شھادة لكل مسلم«

دل ھذان الحدیثان على أن المق�ام ف�ي أرض الوب�اء وع�دم الخ�روج من�ھ أفض�ل 
   )٦(االستسالم للقدر : ع الحدیث ، والثاني اتبا: أحدھما : بوجھین 

  :من المعقول 
یؤجر من قدم إلى أرض الوباء معتقدا أن ما أصابھ بقدر هللا وما أخطأه لم  - ١

ع�ن ذل�ك أن�ھ ف�ي ح�ال  -ص�لى هللا علی�ھ وس�لم  -، حیث إن س�بب نھی�ھ  )٧(یكن یصیبھ 
  )٨(القدوم ربما یصیبھ شيء ، فیعتقد أنھ من القدوم 

عن الخروج من مكان الوب�اء ؛ مخاف�ة  -صلى هللا علیھ وسلم  -ب نھیھ سب - ٢
أن تتبع الناس بعضھا بعضا ف�ي الخ�روج فیتزل�زل اعتق�اد م�ن نج�ا ، ویض�یع م�ن ك�ان 

  )٩(. مریضا ، وعجز عن الخروج بفقد من یعوده
: أرض الوباء ینھى عن الخ�روج منھ�ا م�ع حص�ول الض�رر ؛ ألن الوب�اء  - ٣

  )١٠(، والشھادة ال یتشاءم بھاالموت بھ شھادة 

                                      
  )٣٩٦،٣٩٧/ ١٧(، البیان والتحصیل ) ٣٢٥،٣٢٦/ ١٣(الذخیرة للقرافي (١)
  )٣٩٧/ ١٧(، البیان والتحصیل ) ٣٢٦/ ١٣(الذخیرة للقرافي (٢)
  )٣٩٧/ ١٧(البیان والتحصیل (٣)
  )١٧٥/ ٤(صحیح البخاري (٤)
  )١٥٢٢/ ٣(صحیح مسلم (٥)
  )٣٢٥،٣٢٦/ ١٣(، الذخیرة للقرافي ) ٣٩٧/ ١٧(البیان والتحصیل (٦)
  )٣٩٧/ ١٧(، البیان والتحصیل ) ٣٢٦/ ١٣(الذخیرة للقرافي (٧)
  ) . ٣٤١/ ٢(الفواكھ الدواني (٨)
  )٣٤١/ ٢(الفواكھ الدواني (٩)

  )٣٤٢/ ٢(الفواكھ الدواني (١٠)
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 روا ا  

الناظر إلى ما استدل بھ القائلون بغیر القول األول یجد أنھم یتأولون النھ�ي ف�ي 
، وما جاء عن الص�حابة م�ن ن�دم  )١(األحادیث الصحیحة ، والظاھر من النھي التحریم 

ل�ى االس�تدالل ب�ھ بعد رجوعھ من سرغ ، فق�د اعت�رض ع -صلى هللا علیھ وسلم  -عمر
بما لم ینقض ، وم�ا ج�اء ع�ن أب�ي موس�ى األش�عري وعم�رو ب�ن الع�اص م�ن إباحتھم�ا 
الخروج ، فقد خالفھما معاذ بن جبل ، وشرحبیل بن حس�نة ، ول�یس ق�ول أح�دھم بحج�ة 
على اآلخر ، وما جاء ع�ن الزبی�ر ب�ن الع�وام م�ن إباحت�ھ ال�دخول ، فق�د خالف�ھ أحادی�ث 

لم القاضیة بعدم جواز الدخول ، وال حجة في قول أحد أو فعلھ النبي صلى هللا علیھ وس
إذا خالف قولھ صلى هللا علیھ وسلم ، وما استدلوا بھ من المعقول مخالف لما استدل ب�ھ 

  .أصحاب القول األول من المنقول ، والمنقول مقدم على المعقول 
ل إل�ى بل�د وبعد ، فإن الذي تطمئن النفس إلى ترجیحھ ھو القول بتح�ریم ال�دخو

الوباء ، وتحریم الخروج فرارا ؛ ألنھ ھو الذي یؤی�ده المنق�ول ، وال یخ�الف المعق�ول ، 
التتمن��وا لق��اء الع��دو "وم��ا ذك��ر رجحان��ھ قری��ب المعن��ى م��ن قول��ھ ص��لى هللا علی��ھ وس��لم 

، ففي ھ�ذا الح�دیث وح�دیث النھ�ي ع�ن  )٢(" واسألوا هللا العافیة فإذا لقیتموھم فاصبروا 
االحتراز م�ن المك�اره وأس�بابھا ، وفی�ھ التس�لیم : بلد الطاعون والخروج منھ  القدوم إلى

  )٣(. لقضاء هللا عند حلول اآلفات 
أن )٤(وقال الشیخ تقي الدین ابن دقیق العید الذي یترجح عندي في الجمع بینھما 

أن في اإلقدام علیھ تعریض النفس لل�بالء ، ولعلھ�ا ال تص�بر علی�ھ ، وربم�ا ك�ان فی�ھ )٤(
ن ال��دعوى لمق��ام الص��بر أو التوك��ل ، فمن��ع ذل��ك ح��ذرا م��ن اغت��رار ال��نفس ض��رب م��

ودعواھا ما ال تثبت علیھ عند االختبار ، وأما الفرار فق�د یك�ون داخ�ال ف�ي التوغ�ل ف�ي 

                                      
مكتب�ة ن�زار ) . ١٦٦٠/ ٤(نف�ائس األص�ول ف�ي ش�رح المحص�ول : القراف�ي . یم ظاھر النھ�ي التح�ر(١)

بی�ان المختص�ر ش�رح : مؤسسة الرسالة ، األص�فھاني ) . ٢٨١/ ٢(مصطفى الباز ، المحصول للرازي 
/ ١(التحص��یل م��ن المحص��ول : دار الم��دني، الس��عودیة ، األرم��وي ) . ٣١/ ١(مختص��ر اب��ن الحاج��ب 

عبد السالم بن تیمی�ة : لطباعة والنشر والتوزیع، بیروت ، آل تیمیة بدأھا الجد مؤسسة الرسالة ل) . ٣٣٤
المس�ودة ف�ي : أحم�د ب�ن تیمی�ة : عب�د الحل�یم ب�ن تیمی�ة ، ث�م أكملھ�ا االب�ن الحفی�د : ، وأض�اف إلیھ�ا األب 

  .دار الكتاب العربي ) . ٨١: ص(أصول الفقھ 
النضر، عن كتاب رج�ل م�ن أس�لم ، م�ن أص�حاب ھذا الحدیث أخرجھ البخاري ومسلم عن سالم أبي (٢)

عبد هللا ب�ن أب�ي أوف�ى، فكت�ب إل�ى عم�ر ب�ن عبی�د هللا ح�ین س�ار إل�ى : النبي صلى هللا علیھ وسلم یقال لھ
الحروریة ، یخبره ، أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كان في بعض أیامھ التي لقي فیھا العدو، ینتظ�ر 

یا أیھا الن�اس، ال تتمن�وا لق�اء الع�دو، واس�ألوا هللا العافی�ة ، ف�إذا «: فقال  حتى إذا مالت الشمس قام فیھم ،
: ، ثم ق�ام النب�ي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم، وق�ال»لقیتموھم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظالل السیوف

ص��حیح . » اللھ��م، من��زل الكت��اب، ومج��ري الس��حاب، وھ��ازم األح��زاب، اھ��زمھم، وانص��رنا عل��یھم«
  )١٣٦٢/ ٣(، صحیح مسلم ) ٦٣/ ٤(البخاري 

  )٢٠٧/ ١٤(شرح النووي على مسلم (٣)
  بین النھي عن القدوم إلى بلد الطاعون وعن الخروج منھ فرارا (٤)
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األسباب بص�ورة م�ن یح�اول النج�اة بم�ا ق�در علی�ھ ، فأمرن�ا الش�ارع بت�رك التكل�ف ف�ي 
ال تتمن��وا لق��اء الع��دو وإذا " علی��ھ وس��لم الح��التین ، وم��ن ھ��ذه الم��ادة قول��ھ ص��لى هللا 

فأمر بترك ،التمني لما فیھ من التعرض للبالء وخوف اغترار  ،)١(" لقیتموھم فاصبروا 
النفس إذ ال یؤمن غدرھا عند الوقوع ، ثم أمرھم بالصبر عند الوق�وع تس�لیما ألم�ر هللا 

  )٢(تعالى 

ب اطا  

أو د أو س  إزام ام اس دم رك زم

  ا أو رك ا زن ار اوء

إل��زام : م��ن الت��دابیر االحترازی��ة الت��ي س��یكون الح��دیث عنھ��ا ف��ي ھ��ذا المطل��ب 
الحاكم الناس بعدم ترك منازلھم جزئیا أو كلیا زم�ن انتش�ار الوب�اء ، وإل�زامھم بالتباع�د 

خ�روج الن�اس : التقیی�د للمباح�ات اآلتی�ة  ولبس الكمامة ، وھذه التدابیر االحترازیة فیھ�ا
م��ن من��ازلھم وق��ت م��ا یش��اؤون ، واقت��رابھم مكان��ا م��ن بعض��ھم ال��بعض ، وت��رك وض��ع 

  .الكمامات على وجوھھم 
لما كان األمر كذلك آثرنا أن یكون الحدیث عن ھذه التدابیر الوقائیة التي فیھ�ا  

  .تقیید للمباحات ، بعد الحدیث عن تقیید المباح 
  : على ما ذكر سیكون ھذا المطلب في ثالثة فروع  وبناء

  تقیید المباح: الفرع األول 
إلزام الحاكم الناس بعدم ترك منازلھم جزئیا أو كلیا زمن انتشار : الفرع الثاني 

  الوباء
إلزام الح�اكم الن�اس بالتباع�د ول�بس الكمام�ة ف�ي األم�اكن العام�ة : الفرع الثالث 

  لوباءوترك المصافحة زمن انتشار ا
  الفرع األول
  تقیید المباح

  :تعریف تقیید المباح : أوال 
الشيء الَِّذي لم یْمَنع ِمْنُھ َمانع َوُتِرك لمن أََراَد فعل�ھ أَو َترك�ھ :  المباح في اللغة

 )٣(أحلھ لھ : ِخَالُف الّمْحُذور، وأباحھ الشيء . ، والُمَباح

                                      
، ) ٦٣/ ٤(ص�حیح البخ�اري . أخرجھ البخاري ومسلم عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ ، بھ�ذا اللف�ظ (١) 

  )١٣٦٢/ ٣(صحیح مسلم 
  )١٩٠/ ١٠(فتح الباري البن حجر (٢) 

دار الفك���ر : الناش���ر) .٣١٥/ ١(مق���اییس اللغ���ة : ، القزوین���ي ال���رازي )٤١٦/ ٢(لس���ان الع���رب )  (٣
المكتب��ة : دار النش��ر) . ١٠٦/ ١(مش��ارق األن��وار عل�ى ص��حاح اآلث��ار : ھ�ـ ، الیحص��بي الس��بتي ١٣٩٩.

 .العتیقة ودار التراث
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ی�دت اإلنس�ان وغی�ره تقیی�دا، ق: وھ�و مع�روف، یق�ال : وأما التقیید ، فمنھ القید 
قی�دت : وذكر بعض أھل اللغة أن أصل التقیید حبس�ك الش�يء ع�ن الحرك�ة، فل�ذلك ق�الوا

  )١(العلم بالكتاب تقییدا، إذا حفظتھ وقیدت الكتاب بالشكل

ع��رف المب��اح ف��ي اص��طالح األص��ولیین :  المب��اح ف��ي اص��طالح األص��ولیین
  :  بتعریفات متعددة منھا 

  )٢(ع فیھ بین الفعل والترك من غیر اقتضاء وال زجرما خیر الشار - ١

  )٣(ما خیر المرء فیھ بین فعلھ وتركھ شرعا -

بأن التعریف غیر مانع ، فھو ی�دخل فی�ھ خص�ال الكف�ارة المخی�رة ، : اعترض 
فإنھ ما من خصلة منھ�ا إال والمكف�ر مخی�ر ب�ین فعلھ�ا وتركھ�ا، وبتق�دیر فعلھ�ا ال تك�ون 

ك الص�الة ف��ي أول وقتھ�ا الموس��ع ، المكل�ف مخی��ر ب�ین فعلھ��ا مباح�ة ب��ل واجب�ة ، وك��ذل
 )٤(وتركھا مع العزم، ولیست مباحة بل واجبة

 )٥(ھو ما استوى جانباه في عدم الثواب والعقاب - ٢

ب�أن التعری�ف غی�ر م�انع أیض�ا ، فھ�و ی�دخل فی�ھ أفع�ال هللا تع�الى ، : اعترض 
 )٦(ولیست متصفة بكونھا مباحة

لُھ أو ُدل أنھ ال ضرر علیھ في فعلھ وال تركھ ، وال نفع لھ ف�ي ما أُْعلِم فاع - ٣
 )٧(اآلخرة

ألنھ یخرج منھ الفعل ال�ذي خی�ر الش�ارع ؛ بأن التعریف غیر جامع  :اعترض 
فیھ بین الفعل والترك مع إعالم فاعلھ ، أو داللة ال�دلیل الس�معي عل�ى اس�تواء فعل�ھ ف�ي 

 )٨(وإن اشتمل فعلھ وتركھ على الضرر المصلحة والمفسدة دنیا وأخرى ، فإنھ مباح

                                      
بی�روت ، تھ�ذیب اللغ�ة  –ار العلم للمالی�ین د: الناشر) . ٦٧٨/ ٢(جمھرة اللغة : ابن درید األزدي )  (١
دار العل��م : الناش��ر). ٥٢٩/ ٢(الص��حاح ت��اج اللغ��ة وص��حاح العربی��ة : ، الج��وھري الف��ارابي )١٩٣/ ٩(

 .بیروت –مؤسسة الرسالة ). ٧٣٨: ص(بیروت ، مجمل اللغة البن فارس  –للمالیین 
 دار الكتب العلمیة بیروت: الناشر) . ١٠٨/ ١(البرھان في أصول الفقھ : الجویني)  (٢
دمش��ق ،  -المكت��ب اإلس��المي، بی��روت: الناش��ر). ١٢٣/ ١(اإلحك��ام ف��ي أص��ول األحك��ام لآلم��دي )  (٣

 دار الكتب العلمیة، بیروت: الناشر) . ١٥٨/ ١(الفائق في أصول الفقھ : األرموي الھندي 
 )١٥٨/ ١(ھ ، الفائق في أصول الفق)١٢٣/ ١(اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي )  (٤
، وھذا التعریف ) ١٥٨/ ١(، الفائق في أصول الفقھ )١٢٣/ ١(اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي )  (٥

.  تسویة بین الفعل والترك ال ثواب على شيء منھما وال عقاب: یؤخذ من تعریف ابن حزم لإلباحة بأنھا 
 .ق الجدیدة، بیروتدار اآلفا: الناشر) . ٤٤/ ١(اإلحكام في أصول األحكام البن حزم 

 )١٥٨/ ١(، الفائق في أصول الفقھ )١٢٣/ ١(اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي )  (٦
 )١٥٨/ ١(، الفائق في أصول الفقھ )١٢٣/ ١(اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي )  (٧
 ) ١٢٣/ ١(اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي )  (٨



  "دراسة مقارنة في الفقھ اإلسالمي : " كورونا والتداوي مع األخذ بالتدابیر الوقائیة 
  

- ٢٠٢٢ - 

 

 

ما دل الدلیل السمعي على خطاب الشارع بالتخییر فیھ ب�ین الفع�ل والت�رك  - ٤
 )١(من غیر بدل

ما دل الدلیل السمعي على خط�اب الش�ارع ب�التخییر :  التعریف المختار للمباح
اعت�رض علیھ�ا  فیھ بین الفعل والترك من غیر بدل ، وذلك ألن التعریفات السابقة كلھ�ا

بم��ا ل��م ی��نقض ، وھ��ذا التعری��ف ج��امع ألف��راد المع��رف ، م��انع م��ن دخ��ول غی��ره ف��ي 
  :التعریف ، حیث وجد بھ ھذان القیدان 

فاص�ل ل�ھ ع�ن فع�ل هللا تع�الى ، والقی�د ... " ما دل الدلیل السمعي" القید األول 
فای�ة ف�إن احترز بھ م�ن الواج�ب الموس�ع والمخی�ر وف�رض الك» من غیر بدل«: الثاني 

 )٢(التخییر الحق لھا، لكن بشرط اإلتیان بالبدل

  : تعریف تقیید المباح باعتباره مركبا إضافیا 
وبع��د تعری��ف المب��اح والتقیی��د ، ك��ال عل��ى ح��دة ، یمك��ن تعری��ف تقیی��د المب��اح 

وضع ما یحد من العمل بما جاء في الش�رع مخی�را : باعتباره مركبا إضافیا ، بأن یقال 
  .ن فعلھ وتركھ إما بالمنع أو اإللزام اعتبارا للمصلحةفیھ المكلف بی
  :أنواع المباح : ثانیا 

  :المباح نوعان 
مباح ثابت بالنص علیھ في النصوص الش�رعیة كقول�ھ تع�الى ف�ي  :النوع األول

َب�ا {: إباحة البیع َم الرِّ ُ اْلَبْی�َع َوَح�رَّ َھ�ا َی�ا {: وقول�ھ تع�الى ف�ي إباح�ة األك�ل )٣(}َوأََح�لَّ هللاَّ أَیُّ
َباِت َما َرَزْقَناُكمْ  َف�اْنِكُحوا َم�ا َط�اَب { وقولھ ف�ي إباح�ة التع�دد ) ٤(}الَِّذیَن آَمُنوا ُكلُوا ِمْن َطیِّ

ِبيُّ إَِذا َطلَّْقُتُم {: وقولھ في إباحة الطالق ) ٥(}لَُكْم ِمَن النَِّساِء َمْثَنى َوُثَالَث َوُرَباعَ  َھا النَّ َیا أَیُّ
ِتِھنَّ َطلَّْقُتُم النَِّساَء َفَطلِّ    .، ونحو ذلك) ٦(}قُوُھنَّ لِِعدَّ

مب��اح ثاب��ت باستص��حاب الب��راءة األص��لیة أو اإلباح��ة العام��ة  :والن��وع الث��اني 
) ٧(}ُھَو الَِّذي َخلََق لَُكْم َم�ا ِف�ي اْألَْرِض َجِمیًع�ا {المستفادة من عدة نصوص كقولھ تعالى 

�َماَواتِ {: وقولھ تعالى َر لَُكْم َما ِفي السَّ ونح�و ذل�ك ) ٨(}َوَم�ا ِف�ي اْألَْرِض َجِمیًع�ا ِمْن�ھُ  َوَسخَّ
من النصوص الدالة عل�ى اإلباح�ات الثابت�ة باستص�حاب الب�راءة األص�لیة ولیس�ت ثابت�ة 

                                      
/ ١(شرح مختصر الروضة : ، الطوفي الصرصري )١٢٣/ ١(اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي ) (١

: تحقی��ق). ١٧٨/ ١(نھای��ة الوص�ول إل��ى عل��م األص��ول : مؤسس��ة الرس��الة ، الس��اعاتي : الناش�ر ). ٣٨٦
 .ھـ١٤٠٥) .جامعة أم القرى(رسالة دكتوراة : الناشر. سعد بن غریر بن مھدي السلمي

، نھای���ة )٣٨٦/ ١(ختص���ر الروض���ة ، ش���رح م)١٢٣/ ١(اإلحك���ام ف���ي أص���ول األحك���ام لآلم���دي ) (٢
 )١٧٨/ ١(الوصول إلى علم األصول 

 )٢٧٥(من اآلیة : سورة البقرة ) (٣
 )١٧٢(من اآلیة : سورة البقرة ) (٤
 )٣(من اآلیة : سورة النساء ) (٥
 )١(من اآلیة : سورة الطالق ) (٦
 )٢٩(من اآلیة : سورة البقرة ) (٧
 )١٣(من اآلیة : سورة الجاثیة ) (٨
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بنص معین ، كأن یسكن اإلنس�ان ف�ي بی�ت باإلیج�ار، أو أن یتمل�ك مس�كنا، أو أن ینتق�ل 
  .من مكان إلى مكان آخر ماشیا، أو أن ینتقل راكبا وھكذا

  :األدلة على جواز تقیید المباح : الثا ث
  :یمكن االستدالل على جواز تقیید المباح بالسنة وقول الصحابي والمعقول 

  :من السنة 
م�ن ض�حى «: قال النب�ي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم: عن سلمة بن األكوع، قال - ١

ی�ا : قالوافلما كان العام المقبل، » منكم، فال یصبحن بعد ثالثة ، وبقي في بیتھ منھ شيء
كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام «: رسول هللا، نفعل كما فعلنا عام الماضي؟ قال

  )١(»كان بالناس جھد، فأردت أن تعینوا فیھا

عن جابر، عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، أنھ نھى عن أكل لحوم الضحایا  - ٢
  )٢(»كلوا، وتزودوا، وادخروا«: بعد ثالث، ثم قال بعد

دف أھل أبیات من أھل البادی�ة حض�رة : ن عائشة رضي هللا عنھا، قالتع - ٣
: األضحى زمن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، فق�ال رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم

یا رسول هللا، إن الناس : ، فلما كان بعد ذلك، قالوا»ادخروا ثالثا، ثم تصدقوا بما بقي«
منھ�ا ال�ودك، فق�ال رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ یتخذون األسقیة من ضحایاھم، ویجملون 

إنما نھی�تكم «: نھیت أن تؤكل لحوم الضحایا بعد ثالث، فقال: قالوا» وما ذاك؟«: وسلم
  )٣(»من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا

لعل�ة ، فلم�ا ارتفع�ت دلت األحادیث على أن النھي عن أكل لحوم الضحایا ك�ان 
وجبھ فتعین األخذ بھ ، وبعود الحكم تعود العلة فلو قدم على أھ�ل بل�د ارتفع ؛ الرتفاع م

ناس محتاجون في زمان األضحى ، ولم یكن عند أھل ذلك البلد سعة یسدون بھا فاقتھم 
والتقیید بالثالث واقعة ح�ال ، وإال ، ) ٤(إال الضحایا تعین علیھم أال یدخروھا فوق ثالث 

جمی��ع ل��زم عل��ى ھ��ذا التقری��ر ع��دم اإلمس��اك ول��و لیل��ة فل��و ل��م تس��تد الخل��ة إال بتفرق��ة ال
 )٥(واحدة

                                      
ی�ا رس�ول : ، ق�الوا" ... ، ولمس�لم بلف�ظ ) ١٠٣/ ٧(صحیح البخاري . أخرجھ البخاري ، واللفظ لھ  )(١

» ال، إن ذاك ع��ام ك��ان الن��اس فی��ھ بجھ��د، ف��أردت أن یفش��و ف��یھم«: هللا، نفع��ل كم��ا فعلن��ا ع��ام أول، فق��ال
 )١٥٦٣/ ٣(صحیح مسلم 

 )١٥٦٢/ ٣(صحیح مسلم  )(٢
القوم یس�یرون جماع�ة س�یرا ل�یس بالش�دید ، وداف�ة : بتشدید الفاء والدافة ، )١٥٦١/ ٣(صحیح مسلم  )(٣

). ١٢٤/ ٢(النھایة في غریب الح�دیث واألث�ر : ابن األثیر . قوم من األعراب یردون المصر : األعراب
ھـ ، والمراد ھنا من ورد من ض�عفاء األع�راب للمواس�اة ش�رح ١٣٩٩بیروت،  -المكتبة العلمیة : الناشر

 ) ١٣٠/ ١٣( النووي على مسلم
 )١٢٩/ ١٣(، شرح النووي على مسلم )١٩٨/ ٥(طرح التثریب في شرح التقریب  )(٤
 )٢٨/ ١٠(فتح الباري البن حجر ) (٥
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، فلما كانت حالة ضیق نھى النبي صلى هللا ) ١(االدخار من لحوم الضحایا مباح
االدخ�ار م�ن لح�وم علیھ وسلم عن االدخار ف�وق ث�الث ، فلم�ا زال�ت حال�ة الض�یق ع�اد 

لحاكم المسلم تقیید المباح إن إنھ یجوز ل: ، وھذا یجعلنا نقول  )٢(الضحایا مباحا كما كان
  .كان في تقییده مصلحة 

ال : " ع��ن أب��ي س��عید الخ��دري، أن رس��ول هللا ص��لى هللا علی��ھ وس��لم ق��ال - ٤
تكتبوا عني، ومن كتب عني غیر القرآن فلیمحھ، وحدثوا عني، وال ح�رج، وم�ن ك�ذب 

  ) ٣("متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار  -أحسبھ قال : قال ھمام -علي 

في ھذا الحدیث النھي عن كتابة غیر القرآن ، ووردت أحادی�ث دال�ة عل�ى  ورد
وح�دیث ص�حیفة عل�ي ، ) ٤(»اكتب�وا ألب�ي ش�اه«ح�دیث : إباحة كتابة الحدیث ، من ذلك 

ما من أصحاب النب�ي «: ، وحدیث أن أبا ھریرة رضي هللا عنھ ، قال) ٥(رضي هللا عنھ
من�ي، إال م�ا ك�ان م�ن عب�د هللا ب�ن  أح�د أكث�ر ح�دیثا عن�ھ -صلى هللا علیھ وسلم  -النبي 

 )٦(»عمرو، فإنھ كان یكتب وال أكتب

وقد ُجِمع بین ح�دیث النھ�ي وأحادی�ث اإلباح�ة ب�أن النھ�ي خ�اص بوق�ت ن�زول  
القرآن خشیة التباسھ بغیره واإلذن في غی�ر ذل�ك ، أو أن النھ�ي ع�ن كتاب�ة الح�دیث م�ع 

فلم�ا أم�ن ذل�ك أذن ف�ي ، ) ٧(قارىء القرآن في صحیفة واحدة لئال یختلط ، فیشتبھ على ال
  .الكتابة 

                                      
 )١٢٩/ ١٣(، شرح النووي على مسلم )٢٦/ ١٠(فتح الباري البن حجر  )(١
 )١٢٩/ ١٣(، شرح النووي على مسلم )٢٦/ ١٠(فتح الباري البن حجر  )(٢
 )٢٢٩٨/ ٤(م صحیح مسل) (٣
لم�ا ف�تح : عن أبي ھریرة رضي هللا عن�ھ، ق�ال: ھذا جزء من حدیث طویل أخرجھ البخاري ومسلم  )(٤

إن هللا «: مك�ة ق�ام ف�ي الن�اس ، فحم�د هللا وأثن�ى علی�ھ، ث�م ق�ال -صلى هللا علی�ھ وس�لم  -هللا على رسولھ 
ألح�د ك�ان قبل�ي، وإنھ�ا ] ١٢٦:ص[حبس عن مكة الفیل، وسلط علیھا رس�ولھ والم�ؤمنین، فإنھ�ا ال تح�ل 

أحل�ت ل��ي س��اعة م��ن نھ��ار، وإنھ��ا ال تح��ل ألح��د بع��دي، ف��ال ینف��ر ص��یدھا، وال یختل��ى ش��وكھا، وال تح��ل 
إال : ، فق�ال العب�اس»ساقطتھا إال لمنشد، ومن قتل لھ قتیل فھو بخیر النظرین، إما أن یف�دى وإم�ا أن یقی�د

 -فق�ام أب�و ش�اه » إال اإلذخ�ر«: هللا صلى هللا علیھ وس�لم اإلذخر، فإنا نجعلھ لقبورنا وبیوتنا، فقال رسول
اكتب�وا ألب�ي «: اكتبوا لي یا رسول هللا، فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: فقال -رجل من أھل الیمن 

  )٩٨٨/ ٢(، صحیح مسلم )١٢٥/ ٣(صحیح البخاري . »شاه
ال، إال كت�اب هللا، أو فھ�م : " ب؟ ق�الھ�ل عن�دكم كت�ا: قلت لعلي بن أبي طال�ب: عن أبي جحیفة، قال) (٥

العق��ل، وفك��اك : فم��ا ف��ي ھ��ذه الص��حیفة؟ ق��ال: قل��ت: ق��ال. أعطی��ھ رج��ل مس��لم، أو م��ا ف��ي ھ��ذه الص��حیفة
 "األسیر، وال یقتل مسلم بكافر 

 )٣٤/ ١(صحیح البخاري ) (٦
 )١٣٠/ ١٨(، شرح النووي على مسلم )٢٠٨/ ١(فتح الباري البن حجر ) (٧
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الكتابة للقرآن مباحة في األصل ، والنبي صلى هللا علیھ وس�لم نھ�ى ع�ن كتاب�ة 
القرآن للمصلحة ، فلما تحققت المصلحة ، ولم یبق خوف م�ن التباس�ھ بغی�ره ، ص�ارت 

  .الكتابة مباحة ، كما ھي في أصلھا 
إذا س�افرتم «:  ص�لى هللا علی�ھ وس�لمق�ال رس�ول هللا: عن أبي ھریرة، ق�ال - ٥

في الخصب، فأعطوا اإلبل حظھا من األرض، وإذا سافرتم في السنة، فأس�رعوا علیھ�ا 
 )١(»السیر، وإذا عرستم باللیل، فاجتنبوا الطریق، فإنھا مأوى الھوام باللیل

النزول في آخر اللیل للن�وم والراح�ة أدب م�ن آداب الس�یر والن�زول أرش�د إلی�ھ 
 علیھ وسلم ؛ ألن الحشرات ودواب األرض من ذوات السموم والسباع تمش�ي صلى هللا

في اللیل على الطرق لسھولتھا ، فإذا عرس اإلنسان في الطری�ق ربم�ا م�ر ب�ھ منھ�ا م�ا 
 )٢(یؤذیھ ، فینبغي أن یتباعد عن الطریق

النزول ف�ي آخ�ر اللی�ل للن�وم والراح�ة مب�اح ، قی�ده النب�ي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم 
  . تناب الطریق للمصلحة باج

  :من قول الصحابي 
، فكت�ب "خ�لِّ س�بیلھا:" تزوج حذیفة یھودیة، فكت�ب إلی�ھ عم�ر: عن شقیق قال -

ال أزع�م أنھ�ا ح�رام، ولك�ن أخ�اف أن :" ، فق�ال"أتزُعُم أنھا حراٌم فأخلي س�بیلھا؟ :" إلیھ
  )٣("تعاطوا المومسات منھن

س�بیل الیھودی��ة ، وإنم�ا ك��ره  أن یخل�ي –رض�ي هللا عنھم��ا  -أم�ر عم�ر حذیف��ة 
نكاَح الیھودیة ، حذاًرا من أن یقتدي بھ الناس في ذلك،  -رضي هللا عنھما-عمر لحذیفة 

  ) ٤( .فیزھدوا في المسلمات، أو لغیر ذلك من المعاني ، فأمره بتخلیتھا
ھ��ذا المب��اح ب��أمره  –رض��ي هللا عن��ھ  –ال��زواج بالیھودی��ة مب��اح ، وقی��د عم��ر 

. بأن یخلي سبیلھا ؛ وذلك كي ال یقتدي ب�ھ الن�اس ف�ي ذل�ك  – عنھ رضي هللا –لحذیفة 
  . إنھ یجوز للحاكم المسلم تقیید المباح إن كان في تقییده مصلحة : وھذا یجعلنا نقول 

                                      
: الن�زول أول اللی�ل ، وقی�ل: النزول ف�ي آخ�ر اللی�ل ، وقی�ل: ، والتَّْعِریس )١٥٢٥/ ٣(صحیح مسلم ) (١

/ ١(، المحكم والمحیط األعظم )١٣٦/ ٦(لسان العرب . النزول في المعھد أي حین كان من لیل أو نھار
 )٦٩/ ١٣(شرح النووي على مسلم . ، والمراد بھذا الحدیث ھو األول )٤٧٨

 )٦٩/ ١٣(لم شرح النووي على مس) (٢
: الطبع�ة. مؤسس�ة الرس�الة: الناش�ر) . ٣٦٧،  ٣٦٦/ ٤(تفس�یر الطب�ري . أخرجھ الطب�ري بإس�ناده  )(٣

تفس�یر اب�ن كثی�ر ط . ھ�ذا إس�ناد ص�حیح: ھـ ، وذكره اب�ن كثی�ر بإس�ناد الطب�ري ، وق�ال  ١٤٢٠األولى، 
ھ�ـ ، وأخرج�ھ اب�ن  ١٤١٩ - األول�ى: الطبع�ة. بی�روت –دار الكتب العلمی�ة : الناشر ).٤٣٧/ ١(العلمیة 

 )٢٨٠/ ٧(، والبیھقي في السنن الكبرى ) ٤٧٤/ ٣(أبي شیبة في مصنفھ 
: الناش�ر ) . ٣٦١/ ٢(التحری�ر والتن�ویر : ، محم�د الط�اھر ب�ن عاش�ور ) ٣٦٦/ ٤(تفسیر الطب�ري ) (٤

: ل�ھ تع�الى ذھب إل�ى قو أن یكون: ھـ، ومن المعاني غیر ما ذكر ١٩٨٤. تونس  –الدار التونسیة للنشر 
إن هللا تعالى إنما شرط العف�ائف م�نھن، وھ�ِذه ال ی�ؤمن : فیقول ، )٤(}َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذیَن أُوُتوا اْلِكَتابَ {

التوض�یح : ، اب�ن الملق�ن الش�افعي ) ٤٣٥/ ٧(ش�رح ص�حیح البخ�ارى الب�ن بط�ال . أن تكون غیر عفیف�ة
  ھـ ١٤٢٩األولى، : الطبعة. النوادر، دمشق دار : الناشر.  )٣٤٤/ ٢٥(لشرح الجامع الصحیح 
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  :من المعقول 
  : مما یدل على تقیید المباح ھاتان القاعدتان 

لمخمص��ة، الض��رورات تب��یح المحظ��ورات ، فأبیح��ت المیت��ة عن��د اقاع��دة  - ١
فالمب�اح تقی�د  الضرورات تبیح المحظورات ،، وكما أن )  ١( وأبیحت كلمة الكفر للمكره
  .إباحتھ إذا كانت ضرورة 

،وتنزی�ل  ) ٢(الحاجة تنزل منزلة الضرورة عام�ة كان�ت أو خاص�ة: قاعدة  - ٢
الحاجة منزلة الضرورة بأن تثبت حكما مؤقتا بمدة قیام الضرورة ، إذ الض�رورة تق�در 

فالمب���اح تقی���د إباحت���ھ إذا كان���ت  الحاج���ة تن���زل منزل���ة الض��رورة ،وكم���ا أن بق��درھا ، 
  .ضرورة 

  ھل یباح تقیید المباح بنوعیھ ؟: رابعا 
  :لإلجابة على ھذا السؤال ، ینظر إلى كالم الفقھاء أوال لالسترشاد بھا 

 )٣"(المباح یصیر غیر مباح بالمقاصد واألمور الخارجة: "جاء في الموافقات 

: وجاء في نظریة المقاصد عند اإلمام الشاطبي ، توضیحا لم�ا ذك�ر أن المب�اح 
خادًما ألصل ضروري أو حاجي أو تكمیل�ي "إذا كان : قد یصیر محبوًبا ومطلوًبا فعلھ"

فھ��ذه ال��نعم والمت��ع : ك��التمتع بم��ا أح��ل هللا م��ن المأك��ل والمش��رب والمل��بس، ونح��و ھ��ذا
باعتبارھا جزئیات معینة یختار منھا اإلنسان ما ش�اء، مباحات باعتبارھا نعًما ومتعا، و

تعتبر خادمة  -أو بصفتھا الكلیة-ولكنھا، بصفتھا العامة . ویدع منھا ما شاء، وكیف شاء
فھ�ي م�ن ھ�ذه الناحی�ة، م�أمور بھ�ا، فخرج�ت ع�ن . ألصل ض�روري، ھ�و إقام�ة الحی�اة

  .اإلباحة إلى الطلب
إذا صار فیھ ض�رر عل�ى أص�ل م�ن : وقد یصیر المباح مكروًھا مطلوب الترك

ك��الطالق لغی��ر موج��ب، ف��الطالق مب��اح ومش��روع لم��ا یناس��بھ م��ن . األص��ول الثالث��ة
ف��إذا ص��ار یس��تعمل لغی��ر م��ا ش��رع ل��ھ، فق��د ص��ار مض��را بع��دة ض��روریات . الح��االت

في اللھو واللعب والراحة، ھي  -أیًضا-وھكذا الشأن . ومن ھنا صار مبغًضا. وحاجیات
ولكنھا إذا كثرت، صارت مذمومة، . لم یكن شيء منھا محظوًرا بعینھأمور مباحة، إذا 

وق��د ك��ان العلم��اء والس��لف یكرھ��ون أن ال ی��رى الرج��ل ف��ي إص��الح مع��اش، وال ف��ي 
  .إصالح معاد

 )٤(" وإذا لم یكن ھذا وال ذاك، فھو المباح الباقي على أصل اإلباحة

                                      
بی��روت، األش��باه والنظ��ائر  -دار الكت��ب العلمی��ة : الناش��ر). ٧٣: ص(األش��باه والنظ��ائر الب��ن نج��یم ) (١

وزارة . )٣١٧/ ٢(المنث��ور ف���ي القواع��د الفقھی���ة : الزركش��ي ، دار الكت��ب العلمی���ة  ).٤٥/ ١(للس��بكي 
 األوقاف الكویتیة

 .دار الكتب العلمیة.  ).٨٨: ص(األشباه والنظائر للسیوطي ) ٧٨: ص(ئر البن نجیم األشباه والنظا) (٢
 . دار ابن عفان) . ٢٠٣/ ١(الموافقات : الشاطبي  )(٣
ال�دار العالمی�ة : الناش�ر). ١٦٥، ١٦٤: ص(نظریة المقاصد عند اإلم�ام الش�اطبي : أحمد الریسوني  )(٤

 ھـ ١٤١٢ -الثانیة : الطبعة. للكتاب اإلسالمي
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غی�ر بمراع�اة غی�ره حك�م المب�اح یت: " وجاء في البحر المحیط ف�ي أص�ول الفق�ھ
فیصیر واجبا إذا كان في تركھ الھالك، ویصیر محرما إذا كان في فعلھ ف�وات فریض�ة 
أو حص��ول مفس��دة ك��البیع وق��ت الن��داء ، ویص��یر مكروھ��ا إذا اقترن��ت ب��ھ نی��ة مك��روه، 

   )١(" ویصیر مندوبا إذا قصد بھ العون على الطاعة
ظ�اھر یث�اب اإلنس�ان عل�ى والفع�ل الواح�د ف�ي ال: " وجاء في مجم�وع الفت�اوى 

فعلھ مع النیة الصالحة ویعاقب على فعلھ م�ع النی�ة الفاس�دة فم�ن ح�ج ماش�یا لقوت�ھ عل�ى 
ومن حج ماشیا بخال . المشي وآثر بالنفقة كان مأجورا أجرین أجر المشي وأجر اإلیثار

م�ن ف: وكذلك اللب�اس... إثم البخل وإثم اإلضرار : بالمال إضرارا بنفسھ كان آثما إثمین
ترك جمیل الثیاب بخال بالمال لم یكن لھ أجر ، ومن تركھ متعبدا بتحریم المباحات كان 

. آثما ، ومن لبس جمیل الثیاب إظھارا لنعمة هللا ، واستعانة على طاعة هللا كان مأجورا
  )٢("فإن هللا ال یحب كل مختال فخور. ومن لبسھ فخرا وخیالء كان آثما

تب�ین أن الفقھ�اء ف�ي تقیی�دھم للمب�اح ل�م یفرق�وا ب�ین ومما جاء في كالم الفقھ�اء ی
رض�ي  –المباح الذي نص على إباحتھ ، والمباح الذي ل�م ی�نص عل�ى إباحت�ھ ، وعم�ر 

قی��د المب��اح المنص��وص علی��ھ ، وھ��و ال��زواج م��ن نس��اء أھ��ل الكت��اب ب��أمره  –هللا عن��ھ 
قت�دي ب�ھ الن�اس بأن یخلي س�بیل الیھودی�ة ؛ ح�ذاًرا م�ن أن ی –رضي هللا عنھ  –لحذیفة 

  .في ذلك، فیزھدوا في المسلمات
  :من ضوابط تقیید المباح : خامسا 

  .لمباح تحقیقا لمصلحة عامة حقیقیة، أو لدفع مفسدةأن یكون تقیید الحاكم ل – ١
المحافظ��ة عل��ى مقص��ود الش��رع ومقص��ود الش��رع م��ن : والمقص��ود بالمص��لحة 

لھ��م ونس��لھم وم��الھم، فك��ل م��ا وھ��و أن یحف��ظ عل��یھم دی��نھم ونفس��ھم وعق: الخل��ق خمس��ة
یتض��من حف��ظ ھ��ذه األص��ول الخمس��ة فھ��و مص��لحة، وك��ل م��ا یف��وت ھ��ذه األص��ول فھ��و 

  )٣(مفسدة ودفعھا مصلحة

ك��ل م��ا یف��وت ھ��ذه األص��ول الخمس��ة ، ف��إذا ك��ان إتی��ان  :والمقص��ود بالمفس��دة 
ى المباح یؤدي إلى مفسدة حقیقیة ، كان ال ب�د م�ن دف�ع ھ�ذه المفس�دة ، ول�و أدى ذل�ك إل�

درء المفاس��د أول��ى م��ن جل��ب : ع��دم جل��ب المص��لحة ، وھ��ذا یتواف��ق م��ع ھ��ذه القاع��دة 
المصالح ، فإذا تعارضت مفسدة ومص�لحة ق�دم دف�ع المفس�دة غالب�ا؛ ألن اعتن�اء الش�رع 

ع�ن أب�ي ھری�رة، ع�ن : یؤید ذلك ھذا الحدیث ) ٤(بالمنھیات أشد من اعتنائھ بالمأمورات
دعوني ما تركتكم، إنما ھلك من ك�ان ق�بلكم بس�ؤالھم « :النبي صلى هللا علیھ وسلم، قال

                                      
: الطبع��ة. دار الكتب��ي: الناش��ر.  )٣٦٥/ ١(البح�ر المح��یط ف��ي أص��ول الفق�ھ : ب�ن بھ��ادر الزركش��ي ا )(١

 ھـ١٤١٤األولى، 
: الناش�ر. عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: تحقیق) . ١٣٩،  ١٣٨/ ٢٢(مجموع الفتاوى : ابن تیمیة ) (٢

 ھـ١٤١٦. مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة 
 بیروت-دار الكتب العلمیة ) . ١٧٤: ص(المستصفى :  أبو حامد الغزالي  )(٣
 )٧٨: ص(األشباه والنظائر البن نجیم ) (٤
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واختالفھم على أنبیائھم، فإذا نھیتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا من�ھ م�ا 
  )١(»استطعتم

  .أن یكون تقیید اإلمام للمباح موافقا للشرع ، فإن خالفھ فال – ٢
ألمور العامة لم ینف�ذ أم�ره إذا كان فعل اإلمام مبنیا على المصلحة فیما یتعلق با

 .؛ ألن الطاعة إنما تكون في المعروف ) ٢(شرعا إال إذا وافقھ، فإن خالفھ لم ینفذ

أن النب�ي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم بع�ث جیش�ا ، وأم�ر : عن علي رضي هللا عن�ھ 
إنم��ا : ادخلوھ��ا ، ف��أرادوا أن ی��دخلوھا ، وق��ال آخ��رون : عل��یھم رج��ال فأوق��د ن��ارا وق��ال

ل�و «: ، فذكروا للنبي صلى هللا علیھ وسلم ، فقال لل�ذین أرادوا أن ی�دخلوھا  فررنا منھا
ال طاع�ة ف�ي معص�یة ، إنم�ا «: ، وقال لآلخ�رین»دخلوھا لم یزالوا فیھا إلى یوم القیامة

  )٣(» الطاعة في المعروف

  
 )٤(أنھ ال طاعة في معصیة إنما ھي في المعروف  :دل الحدیث 

  .لحاجة ، فإذا زالت زال التقیید أن یكون تقیید المباح  – ٣
، فتقیی�د  )٥(م�ا ج�از لع�ذر بط�ل بزوال�ھ: وقریب من ھذا الضابط ، ھذه القاعدة 

المباح ال یكون على الدوام والتأبید ، وإنما شرع لعذر ، فھ�و م�رتبط بالعل�ة الت�ي ش�رع 
  .ألجلھا ، فإذا زالت العلة زال التقیید للمباح 

الدخار من لحوم الضحایا بع�د ث�الث ، فق�د ك�ان أحادیث النھي عن اویؤید ذلك 
االدخار م�ن لح�وم الض�حایا لعلة ، فلما ارتفعت ارتفع ؛ الرتفاع موجبھ ، وصار النھي 

    .) ٦(مباحا كما كان 

  الفرع الثاني
  إلزام الحاكم الناس بعدم ترك منازلھم جزئیا أو كلیا زمن انتشار الوباء

  

ى بلد الوباء والخروج منھا ، ب�أن ال�راجح سبق القول في مسألة حكم الدخول إل
: تحریم ال�دخول إل�ى بل�د الوب�اء ، وتح�ریم الخ�روج ف�رارا ، فف�ي تح�ریم ال�دخول : ھو 

االحتراز من المكاره وأس�بابھا ، وف�ي تح�ریم الخ�روج ف�رارا التس�لیم لق�در هللا تع�الى ، 
لق��ول بن��اء عل��ى وك��ي ال ی��ؤدي خروج��ھ إل��ى إص��ابتھ أح��دا بتق��دیر هللا تع��الى ، ویمك��ن ا

كم�ا یح�رم ال�دخول إل�ى بل�د الوب�اء والخ�روج من�ھ ف�رارا ، : الراجح م�ن أق�وال الفقھ�اء 
یجوز للحاكم إلزام الناس بع�دم ت�رك من�ازلھم جزئی�ا أو كلی�ا زم�ن انتش�ار الوب�اء ل�نفس 
العلل المذكورة ، االحتراز م�ن المك�اره وأس�بابھا ؛ ك�ي ال ی�ؤدي خروج�ھ إل�ى إص�ابتھ 

                                      
 )٩٤/ ٩(صحیح البخاري ) (١
 )١٠٦: ص(األشباه والنظائر البن نجیم ) (٢
 )١٤٦٩/ ٣(، صحیح مسلم ) ٨٨/ ٩(صحیح البخاري  )(٣
 )٢٢٧/ ١٢(، شرح النووي على مسلم ) ٢١٤/ ٨( شرح صحیح البخارى البن بطال )(٤
 )٨٥: ص(، األشباه والنظائر للسیوطي ) ٧٤: ص(األشباه والنظائر البن نجیم  )(٥
 )١٢٩/ ١٣(، شرح النووي على مسلم )٢٦/ ١٠(فتح الباري البن حجر  )(٦
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یص��اب م��ن أح��د بتق��دیر هللا تع��الى ، خاص��ة أن الم��ریض ق��د یك��ون ح��امال أح��دا أو أن 
  .للمرض ، ولم تظھر علیھ آثاره بعد 

  
ویمك��ن أن یس��تدل عل��ى ج��واز إل��زام الح��اكم الن��اس بع��دم ت��رك من��ازلھم 

  :باآلتي  -زیادة على ما ذكر  –جزئیا أو كلیا زمن انتشار الوباء 
   

ك من�ازلھم جزئی�ا أو كلی�ا زم�ن انتش�ار إن في إلزام الحاكم الناس بعدم تر – ١
الوباء الحفاظ على النفس ، باالحتراز من المكاره وأسبابھا ؛ كي ال یؤدي خروجھ إل�ى 
إصابتھ أحدا أو أن یصاب من أحد بتق�دیر هللا تع�الى ، وال ش�ك أن الحف�اظ عل�ى ال�نفس 

ة ، الت�ي ح�ض الش�ارع عل�ى المحافظ� )١(مصلحة ، وضرورة من الضروریات الخم�س
اَس َجِمیًعا{: قال هللا تعالى )٢(علیھا  َما أَْحَیا النَّ                               )٣(}َوَمْن أَْحَیاَھا َفَكأَنَّ

أما المصلحة ، فھي عبارة في األصل عن جلب منفع�ة : " جاء في المستصفى 
، أو دف��ع مض��رة ، ولس��نا نعن��ي ب��ھ ذل��ك ، ف��إن جل��ب المنفع��ة ، ودف��ع المض��رة مقاص��د 

المحافظ�ة عل�ى : الخلق ، وصالح الخلق في تحصیل مقاصدھم ، لكنا نعني بالمص�لحة 
مقص�ود الش��رع ، ومقص��ود الش�رع م��ن الخل��ق خمس��ة ، وھ�و أن یحف��ظ عل��یھم دی��نھم ، 
ونفسھم  ، وعقلھم ، ونسلھم ، ومالھم ، فكل م�ا یتض�من حف�ظ ھ�ذه األص�ول الخمس�ة ، 

… ة ، فھو مفسدة ، ودفعھ�ا مص�لحة فھو مصلحة ، وكل ما یفوت ھذه األصول الخمس
وتحریم تفویت ھذه األصول الخمسة ، والزجر عنھا یستحیل أن ال تشتمل علیھ ملة من 

  )    ٤(" الملل ، وشریعة من الشرائع التي أرید بھا إصالح الخلق 

وإل�زام الح�اكم الن�اس بع�دم ت�رك من�ازلھم  )٥(المحافظة على ال�نفس واجب�ة  - ٢
انتش�ار الوب�اء وس�یلة م�ن الوس�ائل الت�ي ت�ؤدي إل�ى المحافظ�ة عل�ى  جزئیا أو كلیا زم�ن

                                      
، ) ٣١/ ١(الموافق��ات . حف��ظ ال��دین وال��نفس والعق��ل والم��ال والنس��ب : الض��روریات الخم��س، وھ��ي (١)

  بیروت -دار الكتب العلمیة ) . ٣٦٤: ص(نھایة السول شرح منھاج الوصول : اإلسنوي 
عل���ى أن الش���ریعة وض���عت للمحافظ���ة عل���ى  -ب���ل س���ائر المل���ل  -اتفق���ت األم���ة : " ق���ال الش���اطبي (٢)

 وعلمھا عند األم�ة كالض�روري -والنسل، والمال، والعقل ، الدین، والنفس: وھي -الضروریات الخمس 
وال ش�ھد لن�ا أص�ل مع�ین یمت�از برجوعھ�ا إلی�ھ ، ب�ل علم�ت مالءمتھ�ا ، ، ولم یثبت لنا ذل�ك ب�دلیل مع�ین 

  ) .٣١/ ١(الموافقات " للشریعة بمجموع أدلة ال تنحصر في باب واحد 
                                           )                                                                      ٣٢( سورة المائدة من اآلیة ) ٣(
  ) . ١٧٤: ص(المستصفى :  أبو حامد الغزالي )٤(

نھ�ي ع�ن قتلھ�ا، وجع�ل قتلھ�ا موجب�ا : ال�نفس : " قال الشاطبي مبین�ا وج�وب المحافظ�ة عل�ى ال�نفس  (٥)
ووجب�ت ، ووجب سد رم�ق المض�طر، ...للقصاص متوعدا علیھ ، ومن كبائر الذنوب المقرونة بالشرك 

، ورتبت األجناد لقتال من رام قتل النفس ...الزكاة والمواساة والقیام على من ال یقدر على إصالح نفسھ 
، ووجب على الخائف من الموت سد رمقھ بكل حالل وحرام من المیتة والدم ولحم الخنزی�ر، إل�ى س�ائر 

  )٣٢،  ٣١/ ١(الموافقات " تحریم القتل ...ما ینضاف لھذا المعنى علمنا یقینا 
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، ولم��ا كان��ت )١(ال��نفس ، والوس��ائل حكمھ��ا حك��م م��ا أفض��ت إلی��ھ م��ن تحلی��ل أو تح��ریم 
المحافظة على النفس واجبة ، كان أخذ الح�اكم الوس�یلة الت�ي تحق�ق ھ�ذه الغای�ة واجب�ا ، 

الطاع���ة إنم���ا تج���ب ف���ي ووج���ب عل���ى الن���اس طاعت���ھ ؛ ألن ھ���ذا أم���ر بمع���روف ، و
     )٢(المعروف

                                      
وھ�ي المتض�منة للمص�الح والمفاس�د ف�ي : م�وارد األحك�ام عل�ى قس�مین مقاص�د : " جاء في الف�روق للقراف�ي  (١)

وھ�ى الط��رق المفض�یة إلیھ�ا ، وحكمھ�ا حك��م م�ا أفض�ت إلی�ھ م��ن تح�ریم وتحلی�ل ، غی�ر أنھ��ا : أنفس�ھا ، ووس�ائل 
ع�الم الكت�ب ، وج�اء ف�ي قواع�د األحك�ام ف�ي  . ٤٢/  ٢الف�روق : القراف�ي  "أخفض رتبة من المقاصد ف�ي حكمھ�ا 

ض�ربان أح�دھما مقاص�د ، والث�اني وس�ائل ، : الواجب�ات والمن�دوبات : "  مصالح األنام لعز الدین ابن عب�د الس�الم
أحدھما مقاصد ، والثاني وسائل ، وللوسائل أحكام المقاصد ، فالوس�یلة : وكذلك المكروھات والمحرمات ضربان 

عز الدین ابن عب�د " ، ھي أفضل الوسائل ، والوسیلة إلى أرذل المقاصد ، ھي أرذل الوسائل إلى أفضل المقاصد 
الق�اھرة ، وج�اء ف�ي إع�الم  –مكتب�ة الكلی�ات األزھری�ة .  ٥٤، ٥٣/  ١قواعد األحكام في مص�الح األن�ام : السالم 

رق تفض�ي إلیھ�ا ، كان�ت طرقھ�ا ولم�ا كان�ت المقاص�د ال یتوص�ل إلیھ�ا إال بأس�باب ، وط�: " الم�وقعین الب�ن الق�یم 
وأسبابھا تابعة لھا معتبرة بھا ، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراھتھ�ا ، والمن�ع منھ�ا ، بحس�ب إفض�ائھا إل�ى 
غایتھا ، وارتباطاتھا بھا ، ووس�ائل الطاع�ات والقرب�ات ف�ي محبتھ�ا واإلذن فیھ�ا ، بحس�ب إفض�ائھا إل�ى غایتھ�ا ، 

د ، وكالھما مقصود ، لكنھ مقصود قصد الغایات ، وھي مقصودة قصد الوسائل ، فوسیلة المقصود تابعة للمقصو
فإذا حرم الرب تعالى شیئا ، ولھ طرق ووسائل تفضي إلیھ ، فإنھ یحرمھا ، ویمنع منھا تحقیق�ا لتحریم�ھ ، وتثبیت�ا 

ا للتح�ریم ، وإغ�راء المفض�یة إلی�ھ ، لك�ان ذل�ك نقض� لھ ، ومنعا من أن یقرب حم�اه ، ول�و أب�اح الوس�ائل وال�ذرائع
للنفوس بھ ، وحكمتھ تعالى وعلمھ یأبى ذلك كل اإلب�اء ، ب�ل سیاس�ة مل�وك ال�دنیا ت�أبى ذل�ك ، ف�إن أح�دھم إذا من�ع 
جنده أو رعیتھ ، أو أھل بیتھ من شيء ، ثم أباح لھم الطرق ، واألسباب ، والذرائع  الموصلة إلیھ ، لعد متناقض�ا 

ن الط��رق ده ، وك��ذلك األطب��اء إذا أرادوا حس��م ال��داء منع��وا ص��احبھ م��، ولحص��ل م��ن رعیت��ھ وجن��ده ض��د مقص��و
  .د علیھم ما یرمون إصالحھوإال فس والذرائع الموصلة إلیھ ،

فم��ا الظ��ن بھ��ذه الش��ریعة الكامل��ة الت��ي ھ��ي ف��ي أعل��ى درج��ات الحكم��ة والمص��لحة والكم��ال ؟ وم��ن مص��ادرھا 
اب��ن ق��یم  "مفض��یة إل��ى المح��ارم ، ب��أن حرمھ��ا ونھ��ى عنھ��ا ومواردھ��ا عل��م ، أن هللا تع��الى ورس��ولھ س��د ال��ذرائع ال

  . ییروت –دار الكتب العلمیة .  ٥٥٣/  ٤إعالم الموقعین :  الجوزیھ
َ {: یجب طاعة األمراء إذا أمروا بما فیھ منفعة ال بما فیھ معصیة لقول�ھ تع�الى(٢)  َھ�ا الَّ�ِذیَن آَمُن�وا أَِطیُع�وا هللاَّ َی�ا أَیُّ

سُ  : السرخس�ي . والمراد األمراء عند بعض المفسرین، والعلماء عند بعض�ھم . }وَل َوأُولِي اْألَْمِر ِمْنُكمْ َوأَِطیُعوا الرَّ
تھذیب الریاسة وترتیب السیاسة : الشركة الشرقیة لإلعالنات ، الَقْلعي الشافعي ) . ١٦٥: ص(شرح السیر الكبیر 

ع�ن عل�ي :  ، ولح�دیث )  ٥٩(النس�اء م�ن اآلی�ة  الزرق�اء، وج�زء اآلی�ة م�ن س�ورة -مكتبة المنار ) . ١١٣: ص(
ادخلوھا ، فأرادوا : أن النبي صلى هللا علیھ وسلم بعث جیشا ، وأمر علیھم رجال فأوقد نارا وقال: رضي هللا عنھ 

إنما فررنا منھا ، فذكروا للنبي صلى هللا علیھ وسلم ، فقال للذین أرادوا أن ی�دخلوھا : أن یدخلوھا ، وقال آخرون 
ال طاع��ة ف��ي معص��یة ، إنم��ا الطاع��ة ف��ي «: ، وق��ال لآلخ��رین»ل��و دخلوھ��ا ل��م یزال��وا فیھ��ا إل��ى ی��وم القیام��ة«: 

  )١٤٦٩/ ٣(، صحیح مسلم ) ٨٨/ ٩(صحیح البخاري » المعروف
، ) ٢١٤/ ٨(ش�رح ص�حیح البخ�ارى الب�ن بط�ال . أنھ ال طاعة في معصیة إنما ھي في المع�روف : دل الحدیث 

  )٢٢٧/ ١٢( شرح النووي على مسلم
من أطاعني فقد أطاع هللا ، ومن یعصني فق�د عص�ى هللا ، «: عن أبي ھریرة، عن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

/ ٣(، ص�حیح مس�لم ) ٥٠/ ٤(ص�حیح البخ�اري » ومن یطع األمیر فقد أطاعني ، ومن یعص األمیر فقد عص�اني
١٤٦٦(  

ر األم�ر بالمعص�یة ، والحكم�ة ف�ي األم�ر بط�اعتھم دل الحدیث عل�ى وج�وب طاع�ة والة األم�ور وھ�ي مقی�دة بغی�
، إرش�اد الس�اري ) ١١٢/ ١٣(ف�تح الب�اري الب�ن حج�ر . المحافظة على اتفاق الكلمة لما في االفت�راق م�ن الفس�اد 

  ) . ١١٩/ ٥(لشرح صحیح البخاري 
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مما ذكر یتبین جواز إلزام الحاكم الناس بعدم ترك منازلھم زم�ن الوب�اء ،  – ٣
ألنھ مصلحة وطاعة � فی�ھ الحف�اظ عل�ى ال�نفس الت�ي أمرن�ا بالمحافظ�ة علیھ�ا ، وس�بق 

ع القول بجواز تقیید الحاكم للمباح إن وجدت مص�لحة ، وك�ان التقیی�د ل�یس مخالف�ا لش�ر
هللا ، وك��ان لع��ذر ی��زول بزوال��ھ ، والتقیی��د ف��ي مس��ألتنا ھ��ذه لع��ذر وھ��و االحت��راز م��ن 

      .المكاره وأسبابھا ، والتقیید یزول بزوال العذر 
االلتزام بعدم ت�رك المن�ازل زم�ن انتش�ار الوب�اء إذا أم�ر ب�ھ الح�اكم ، یل�زم  - ٤

بانتق�ال الم�رض إلی�ھ  الصحیح الذي لم یشعر بأعراض المرض خوفا من انتشار الوب�اء
ن م� ؛ خوفا م�ن إص�ابتھ أح�دا بتق�دیر هللا تع�الى ، ویل�زم من المریض ، ویلزم المریض

شعر بأعراض المرض ولم تثبت إصابتھ بعد ؛ألنھ إذا كان یلزم الصحیح األخذ بذلك ، 
خوفا من إصابتھ أح�دا أو أن یص�اب ن شعر بأعراض المرض من باب أولى ، مفیلزم 

أو )١( ، وإن لم یأمر بھ الح�اكم بل قد یلزمھ البقاء في المنزلهللا تعالى ،  من أحد بتقدیر
الذھاب إلى المستشفى ؛ ألن الخطر في االقتراب ممن شعر بأعراض المرض أشد م�ن 

  .  الخطر الذي یكون في االقتراب من الصحیح 
  الفرع الثالث

مة وترك إلزام الحاكم الناس بالتباعد ولبس الكمامة في األماكن العا
  المصافحة زمن انتشار الوباء

م�ن  - بتق�دیر هللا تع�الى- بأن من التدابیر الوقائی�ة الت�ي تتخ�ذ للمن�ع سبق القول 
تجنب االتصال المباشر م�ع األش�خاص :  (COVID-19)اإلصابة بفیروس كورونا 

مسافة متر واح�د عل�ى األق�ل بین�ك وب�ین المصابین بأي عدوى تنفسیة ، والحفاظ على 
وارت�داء كمام�ات الوج�ھ المص�نوعة م�ن  ، وتجن�ب المص�افحة ، ن عند اإلمك�اناآلخری

  .القماش في األماكن العامة 
، ج�از لما كان ما ذكر من التدابیر الوقائیة للحفاظ على الناس من ھذا الوب�اء 

للحاكم إلزام الناس بالتباعد ولبس الكمامة في األماكن العام�ة ، وت�رك المص�افحة زم�ن 
  .اء انتشار الوب

زم��ن الن��اس بالتباع��د ول��بس الكمام��ة ف��ي األم��اكن العام��ة  الح��اكم إل��زامیج��وز 
انتشار الوباء ، ألنھ مصلحة وطاعة � فی�ھ الحف�اظ عل�ى ال�نفس الت�ي أمرن�ا بالمحافظ�ة 
علیھا ، وسبق القول بجواز تقیید الحاكم للمباح إن وجدت مصلحة ، وك�ان التقیی�د ل�یس 

ذر ی��زول بزوال��ھ ، والتقیی��د ف��ي مس��ألتنا ھ��ذه لع��ذر وھ��و مخالف��ا لش��رع هللا ، وك��ان لع��
  .االحتراز من المكاره وأسبابھا ، والتقیید یزول بزوال العذر 

                                      
البقاء في المنزل عند الشعور ب�األعراض ، حی�ث یمك�ن أن ینتش�ر الفی�روس م�ن خ�الل الش�خص (١) 

 . المركز الوطني للوقایة من األمراض ومكافحتھا . المصاب 
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/community-public-ar/general-information-
ar 
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الن�اس بالتباع�د ول�بس الكمام�ة ف�ي الح�اكم إل�زام ج�واز ویمكن أن یستدل على  
  : باآلتي  زیادة على ما ذكراألماكن العامة ، وترك المصافحة زمن انتشار الوباء 

  ا  ن

: قال النبي صلى هللا علیھ وسلم: قال  –رضي هللا عنھ  –عن أبي ھریرة  - ١
  )١(ال یوردن ممرض على مصح «

دل الحدیث على منع الرجل یكون بھ المرض م�ن ال�ورود عل�ى  :وجھ الداللة 
، وع�دم أخ�ذ الم�ریض بالت�دابیر الوقائی�ة زم�ن انتش�ار  )٢(الصحیح ؛ لما فیھ م�ن األذى 

  .فیھ أذى  الوباء
كان في وفد ثقیف رجل مجذوم ، : عن عمرو بن الشرید ، عن أبیھ ، قال – ٢

  )٣(»إنا قد بایعناك فارجع«فأرسل إلیھ النبي صلى هللا علیھ وسلم 
إل�ى مجانب�ة م�ا یحص�ل  -ص�لى هللا علی�ھ وس�لم  –أرش�د النب�ي   :وجھ الدالل�ة 

ھذا یعلم أن المریض بمرض مع�د ، ومن  )٤(عنده الضرر عادة بقضاء هللا وقدره وفعلھ
یلزمھ االبتعاد عن األصحاء خوفا م�ن حص�ول الض�رر ، والص�حیح یلزم�ھ مجانب�ة م�ا 

  . یحصل عنده الضرر عادة 
قال رسول هللا ص�لى هللا علی�ھ :  قال  –رضي هللا عنھ  –عن أبي ھریرة  - ٣

ف��ر م��ن ال ع��دوى وال طی��رة، وال ھام��ة وال ص��فر، وف��ر م��ن المج��ذوم كم��ا ت«: وس��لم 
  )٥(»األسد

نفى النبي صلى هللا علیھ وس�لم الع�دوى عل�ى الوج�ھ ال�ذي ك�انوا  :وجھ الداللة 
یعتقدون��ھ ف��ي الجاھلی��ة م��ن إض��افة الفع��ل إل��ى غی��ر هللا تع��الى ، ونھ��ي ع��ن ال��دنو م��ن 
المجذوم ؛ لیبین أن ھذا من األسباب التي أجرى هللا العادة بأنھا تفض�ي إل�ى مس�بباتھا ، 

، وحكم الوباء عند الخوف من انتش�اره كحك�م الج�ذام ، ب�ل  )٦(ت األسباب ففي نھیھ إثبا
ھو أولى بالحكم من الجذام ؛ ألن الج�ذام یك�ون ظ�اھرا ، ف�یمكن االحت�راز من�ھ بخ�الف 

  . )٧(الوباء ، فقد ال تكون أعراضھ ظاھرة بدایة 

                                      
  )١٧٤٣ /٤(، صحیح مسلم ) ١٣٨/ ٧(صحیح البخاري  (١)
  ) .٢٦٥/ ٧(، المنتقى للباجي شرح الموطإ ) ٤٥٠/ ٩(شرح صحیح البخارى البن بطال  (٢)
  )١٧٥٢/ ٤(صحیح مسلم  (٣)
  )٢١٤/ ١٤(، شرح النووي على مسلم ) ٢٨٨/ ٢١(عمدة القاري للعیني  (٤)
  ) ١٢٦/ ٧(صحیح البخاري  (٥)

  )١٦٠/ ١٠(فتح الباري البن حجر (٦) 
، فاألشخاص المصابون بأعراضھ الخفیفة جداً یمكن أن ینقلوا  ١٩- مرض كورونا كوفید كما ھو الحال في (٧) 

 . منظمة الصحة العالمیة . الفیروس إلى غیرھم 
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-
for-public/q-a-coronaviruses    

 . المركز الوطني للوقایة من األمراض ومكافحتھا ، 
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/community-public-ar/general-information-ar  
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یھ قال النبي صلى هللا عل: قال  –رضي هللا عنھ   -عن عبادة بن الصامت  - ٤
  )  ١( "ال ضرر وال ضرار " وسلم 

دل ھذا الحدیث على تحریم الضرر والضرار ، والضرر والض�رار ، قی�ل ف�ي 
: ال یض��ر أح��د أح��دا ، وال یقاب��ل م��ن ض��ره بإدخ��ال الض��رر علی��ھ ، وقی��ل : معناھم��ا 

م�ا : الضرر ما قصد اإلنسان بھ منفعة نفسھ وك�ان فی�ھ ض�رر عل�ى غی�ره ، والض�رار 
أن یضر أحد الرجلین بصاحبھ ، والضرار : الضرر : لغیره ، وقیل  قصد بھ اإلضرار

، وأیا كان المعن�ى ، فحك�م اإلض�رار ب�اآلخرین  )٢(أن یضر كل واحد منھما بصاحبھ : 
مح��رم ، وبن��اء عل��ى ذل��ك ، فالص��حیح ف��ي الوب��اء یمن��ع م��ن اختالط��ھ بالن��اس ،  ویل��زم 

ر إن ك��ان مص��ابا ُض��ط مریض��ا ، أو یَ ر إذا خ��الَض��باألخ��ذ بالت��دابیر الوقائی��ة ، ك��ي ال یُ 
ى صحیحا قد یكون حامال للمرض ، ولم تظھر علیھ رَ وخالط اآلخرین ، خاصة أن ما یُ 

     .آثاره بعد 
عن ابن أبي ملیكة ؛ أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ مر بامرأة  ن ار 

اس ، لو جلست ف�ي یا أمة هللا ، ال تؤذي الن: مجذومة ، وھي تطوف بالبیت ، فقال لھا 
إن الذي كان قد نھاك ، ق�د م�ات ، : بیتك ، فجلست ، فمر بھا رجل بعد ذلك ، فقال لھا 

  )٣"( ما كنت ألطیعھ حیا ، وأعصیھ میتا: فاخرجي ، فقالت 
دل ھذا األثر على أنھ یحال بین المج�ذومین وب�ین اخ�تالطھم بالن�اس ؛ لم�ا ف�ي 

، وكما یحال بین المجذومین وبین )٤(ال یحل  ذلك من األذى لھم ، وأذى المؤمن والجار

                                      
، )٧٨٤/ ٢(س�نن اب�ن ماج��ھ .أخرج�ھ اب�ن ماج�ھ ف�ي س�ننھ ع�ن عب��ادة ب�ن الص�امت رض�ي هللا عن�ھ ) ١(

، والش�افعي ف�ي ) ١٠٧٨/ ٤(موط�أ مال�ك . ومال�ك ف�ي الموط�أ ع�ن عم�رو ب�ن یحی�ى الم�ازني ع�ن أبی�ھ 
/ ٥(مس�ند أحم�د . ورفع�ھ  –رض�ي هللا عنھم�ا  -، وأحمد في مسنده عن ابن عب�اس ) ٢٢٤: ص(مسنده 

، وعن اب�ن عب�اس رض�ي ) ٣٠٧/ ١(، والطبراني في المعجم األوسط عن عائشة رضي هللا عنھا ) ٥٥
، المعج�م الكبی�ر للطبران�ي ) ١٢٥/ ٤(المعج�م األوس�ط للطبران�ي. هللا عنھم�ا ف�ي المعج�م األوس�ط أیض�ا 

، والح�اكم ) ٥١/ ٤(سنن الدارقطني . رضي هللا عنھ  ، والدرقطني عن أبي سعید الخدري) ٢٢٨/ ١١(
المس��تدرك عل��ى " ھ��ذا ح��دیث ص��حیح اإلس��ناد عل��ى ش��رط مس��لم ول��م یخرج��اه : ف��ي المس��تدرك ، وق��ال 

، وذكر ابن الملقن ف�ي حكم�ھ عل�ى ) ١١٥/ ٦(، والبیھقي في السنن الكبرى ) ٦٦/ ٢(الصحیحین للحاكم
/ ٢(خالصة البدر المنیر الب�ن الملق�ن " . حسن : " ابن الصالح قال : ھذا الحدیث ما ذكره الحاكم وقال 

رواه مال�ك مرس�ال ول�ھ : " الحدیث حس�نھ الن�ووي ف�ي األربع�ین وق�ال : ، وجاء في فیض القدیر ) ٤٣٨
للح��دیث ش��واھد ینتھ��ي مجموعھ��ا إل��ى درج��ة الص��حة أو : ط��رق یق��وي بعض��ھا بعض��ا ، وق��ال العالئ��ي 

. ، وجاء في ش�رح الزرق�اني تعلیق�ا عل�ى الح�دیث ) ٤٣٢/ ٦(ر للمناوي فیض القدی" .الحسن المحتج بھ 
حدیث حس�ن ، ول�ھ ط�رق : قال النووي  …ال خالف عن مالك في إرسال ھذا الحدیث ، كما في التمھید 

  )٦٧/ ٤(شرح الزرقاني على الموطأ . یقوي بعضھا بعضا 
  )٤٠/ ٦(لموطإ ، المنتقى للباجي شرح ا) ١٩١/ ٧(االستذكار البن عبد البر(٢)
، وق�ال ) ٣٣٧/ ١(، أخب�ار مك�ة للف�اكھي ) . ٧١/ ٥(، مصنف عبد ال�رزاق ) ٦٢٥/ ٣(موطأ مالك (٣)

بل�وغ الم�رام الب�ن حج�ر . أخرجھ سعید بن منصور ومالك واب�ن أب�ي ش�یب ، ورجال�ھ ثق�ات : ابن حجر 
  ) . ٣٨٨: ص(

  ) . ٦٠٢/ ٢(وطأ ، شرح الزرقاني على الم) ٤٠٧/ ٤(االستذكار البن عبد البر (٤)
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وبین اختالطھم بالناس ، فإن�ھ یح�ال ب�ین الم�ریض ف�ي الوب�اء وب�ین اختالط�ھ بالن�اس ، 
  .بجامع األذى في كل 

  ن اول 

آكل الثوم یؤمر باجتناب المسجد ، كي ال یؤذي المصلین ، فیمنع المریض  - ١
م م�ن ب�اب أول�ى ؛ ألن الت�أذي ب�البالء أش�د في الوباء من االختالط بالناس كي ال ی�ؤذیھ

  )١(منھ بأكل الثوم 
المنع من إذایة المسلمین واج�ب ، وإذا ك�ان المن�ع م�ن إذای�تھم ب�ریح الث�وم  - ٢

  .واجبا بالسنة ، فأحرى أن یكون واجبا من إذایتھم بمخالطة المرضى في الوباء لھم 
ة ف��ي األم��اكن العام��ة ، إن ف��ي إل��زام الح��اكم الن��اس بالتباع��د ول��بس الكمام�� - ٣

وت��رك المص��افحة زم��ن انتش��ار الوب��اء الحف��اظ عل��ى ال��نفس ، ب��االحتراز م��ن المك��اره 
وأسبابھا ؛ كي ال یؤدي عدم االلتزام بما ذكر إل�ى إص�ابتھ أح�دا أو أن یص�اب م�ن أح�د 
بتقدیر هللا تعالى ، خاصة أن المریض قد یكون حامال للمرض ، ولم تظھ�ر علی�ھ آث�اره 

  .بعد 
ما ال شك فیھ أن الحفاظ على النفس مص�لحة ، وض�رورة م�ن الض�روریات وم

َم�ا {:، التي حض الشارع على المحافظة علیھا، قال هللا تعالى  الخمس َوَم�ْن أَْحَیاَھ�ا َفَكأَنَّ
اَس َجِمیًعا ، والحفاظ على النفس واجب أوجبھ هللا علین�ا ، واألخ�ذ بم�ا ذك�ر  )٢( }أَْحَیا النَّ

س الكمام�ة ف�ي األم�اكن العام�ة ، وت�رك المص�افحة زم�ن انتش�ار الوب�اء من التباعد ول�ب
وسیلة من الوسائل الت�ي ت�ؤدي إل�ى المحافظ�ة عل�ى ال�نفس ، والوس�ائل حكمھ�ا حك�م م�ا 

، ولما كانت المحافظة على النفس واجبة ، كان أخ�ذ )٣(أفضت إلیھ من تحلیل أو تحریم 
، ووجب على الناس طاعتھ ؛ ألن ھ�ذا أم�ر الحاكم الوسیلة التي تحقق ھذه الغایة واجبا 

       )٤(بمعروف ، والطاعة إنما تجب في المعروف
األخ�ذ والتدابیر الوقائیة ھذه ، یلزم الصحیح الذي لم یش�عر ب�أعراض الم�رض 

؛ خوف�ا  خوفا من انتشار الوباء بانتقال المرض إلیھ من المریض ، ویل�زم الم�ریضبھا 
ن شعر بأعراض المرض ولم تثبت إصابتھ م عالى ، ویلزممن إصابتھ أحدا بتقدیر هللا ت

ن ش�عر ب�أعراض الم�رض م�ن م�بعد ؛ألنھ إذا كان یل�زم الص�حیح األخ�ذ ب�ذلك ، فیل�زم 
بل قد یلزمھ خوفا من إصابتھ أحدا أو أن یصاب من أحد بتقدیر هللا تعالى ، باب أولى ، 

                                      
  )٤٧٦/ ١(، مغني المحتاج للخطیب الشربیني ) ١٦٠/ ٢(نھایة المحتاج للرملي (١)

)                                                                                                                 ٣٢( سورة المائدة من اآلیة ) ٢(
  .٥٤، ٥٣: ١، "قواعد األحكام في مصالح األنام"؛ والسلمي، ٤٢: ٢، "الفروق"القرافي، (٣)

، ١١٣، "تھ��ذیب الریاس��ة وترتی��ب السیاس��ة"؛ والَقْلع��ي، ١٦٥، "ش��رح الس��یر الكبی��ر"السرخس��ي، (٤) 
  )  ٥٩(وجزء اآلیة من سورة النساء من اآلیة 
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؛ ألن الخط�ر ف�ي االقت�راب  )١( األخذ بالت�دابیر الوقائی�ة ھ�ذه ، وإن ل�م ی�أمر بھ�ا الح�اكم
  .  ممن شعر بأعراض المرض أشد من الخطر الذي یكون في االقتراب من الصحیح 

           

  اطب اث

  م ل او  اوء إن ذر م س رم

اختلف الفقھاء في حكم غسل الموتى في الوباء إن تع�ذر غس�لھم بم�س بش�رتھم 
  :إلى أقوال ثالثة 

یج��وز غس��ل الم��وتى ف��ي الوب��اء بص��ب الم��اء عل��یھم إن تع��ذر  اول اول 

، وإلی��ھ ذھ��ب المالكی��ة فیج��وز  )٢(غس��لھم بم��س بش��رتھم ، وھ��و مقتض��ى ك��الم الحنفی��ة 
، وھو مقتضى )٣(عندھم أن یجتزئوا بغسلة واحدة بغیر وضوء یصب الماء علیھم صبا 

   )٤(كالم ابن أبي موسى من الحنابلة 

ول اا   إن تعذر غسل الموتى في الوباء بمس بش�رتھم بالم�اء ، یج�وز

إذا كث�روا ، ول�م یوج�د : أن یدفنوا بغیر غسل ، وإلیھ ذھب المالكیة وقیدوا ذلك بأمرین 
والق�ول  بج�واز دف�نھم بغی�ر غس�ل إن تع�ذر غس�لھم ھ�و مقتض�ى ك�الم  )٥(.من یغس�لھم 

  . )٦(الحنابلة في روایة عن أحمد

                                      
م�ن خ�الل الش�خص البقاء في المنزل عن�د الش�عور ب�األعراض ، حی�ث یمك�ن أن ینتش�ر الفی�روس (١)

  .المركز الوطني للوقایة من األمراض ومكافحتھا . المصاب 
 https://covid19.cdc.gov.sa/ar/community-public-ar/general-information-
ar 

الش�رنباللي . المن�تفخ ال�ذي تع�ذر م�س بش�رتھ بالم�اء یص�ب علی�ھ الم�اء حیث إنھم ی�رون أن المی�ت  (٢)
المكتبة العصریة ، حاشیة الطحطاوي على ) . ٢١٤: ص(مراقي الفالح شرح نور اإلیضاح : المصري 

، والمی�ت ف�ي الوب�اء ال�ذي تع�ذر م�س بش�رتھ بالم�اء ، كالمی�ت المن�تفخ ال�ذي ) ٥٧٠: ص(مراقي الفالح 
  .ءتعذر مس بشرتھ بالما

التوض��یح ف��ي ش��رح مختص��ر اب��ن : ، خلی��ل ب��ن إس��حاق ) ٤٦/ ٣(الت��اج واإلكلی��ل لمختص��ر خلی��ل (٣)
  .مركز نجیبویھ للمخطوطات وخدمة التراث ) . ١٣٦/ ٢(الحاجب 

اإلنصاف في معرفة ال�راجح م�ن " یصب علیھ الماء صبا ثم یكفن : " حیث قال في المحترق ونحوه  (٤)
، والمی�ت ف�ي الوب�اء ال�ذي تع�ذر م�س بش�رتھ ) ٢٤٢/ ٢(ش�رح المقن�ع  ، المبدع ف�ي) ٥٠٥/ ٢(الخالف 

  .بالماء كالمحترق الذي تعذر مس بشرتھ بالماء
  ) .١٣٦/ ٢(، التوضیح في شرح مختصر ابن الحاجب ) ٤٦/ ٣(التاج واإلكلیل لمختصر خلیل (٥)
بال غسل، وال ت�یمم  حیث إنھم یرون أن من تعذر غسلھ لعذر كالحرق، والجذام یكفن، ویصلى علیھ (٦)

ھج�ر للطباع�ة والنش�ر ) . ٣٣٧/ ٢(الشرح الكبیر عل�ى م�تن المقن�ع : عبد الرحمن بن محمد بن قدامة . 
، والمی�ت ف�ي الوب�اء إن تع�ذر غس�لھ ) ٢٤٢/ ٢(القاھرة ، المبدع في شرح المقن�ع  -والتوزیع واإلعالن 

  .كالمحترق والمجذوم 
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  :لمعقول واستدلوا با
إن تعذر غسل المیت في الوباء بمس بشرتھ بالماء ، یج�وز أن ی�دفن بغی�ر  - ١

غسل ال ییمم ویصلى علیھ على حسب حالھ ، ألن المقصود بغسل المی�ت التنظی�ف وال 
  )١(یحصل ذلك بالتیمم

یجوز أن یدفن الموتى في الوباء بغیر غسل إذا ل�م یوج�د م�ن یغس�ل ؛ ألن  - ٢
  )٢(یھ یسقط بالعجز عنھ فكیف بھذا المختلف فیھ الواجب المتفق عل

إذا تع��ذر غس��ل المی��ت ف��ي الوب��اء ی��یمم وھ��و مقتض��ى ك��الم  اول اث  

  )٤(، ومقتضى كالم الحنابلة في المذھب عندھم  )٣(الشافعیة 
  :واستدلوا بالمعقول  
إذا تعذر غسل المیت ، یجب أن ییمم ؛ ألن غسل المیت طھارة على البدن  - ١

 یتعلق بإزال�ة نجاس�ة ، فوج�ب االنتق�ال فی�ھ عن�د العج�ز ع�ن الم�اء إل�ي الت�یمم كغس�ل ال
  )٥(الجنابة

  )٦(من تعذر غسلھ یمم إذا أمكن كالحي العادم للماء أو الذي یؤذیھ الماء - ٢

 روا ا  

یجوز غسل الموتى في الوباء بصب الم�اء عل�یھم إن : الناظر إلى القول األول 
لھم بمس بشرتھم ، لم یجد لھ دلیال ، ویمكن أن یستدل ل�ھ ب�أن إذا تع�ذر غس�ل تعذر غس

الموتى في الوب�اء بم�س بش�رتھم ، وأمك�ن غس�لھم ب�أن یص�ب عل�یھم الم�اء ، ج�از ذل�ك 
  .لزوال العذر بصب الماء 

إن تع��ذر غس��ل المی��ت ف��ي الوب��اء بم��س : والن��اظر إل��ى م��ا اس��تدل ب��ھ الق��ائلون 
یجوز أن یدفن بغی�ر : یدفن بغیر غسل ، یجد أن دلیلھم األول بشرتھ بالماء ، یجوز أن 

غسل ال ییمم ویصلى علیھ على حسب حالھ ، ألن المقصود بغسل المی�ت التنظی�ف وال 
ب�أن الت�یمم طھ�ارة تق�وم مق�ام الطھ�ارة : یحصل ذلك ب�التیمم ، یمك�ن أن یعت�رض علی�ھ 

                                      
  )٢٤٢/ ٢(، المبدع في شرح المقنع ) ٣٣٧/ ٢(الشرح الكبیر على متن المقنع (١)
  .دار الغرب اإلسالمي ) . ١١١٩/ ١(شرح التلقین : التَِّمیمي المازري (٢)
حیث إنھم یرون أنھ إذا تعذر غسل المیت الحتراق بحیث ل�و غس�ل لتھ�رى ، ل�م یغس�ل ، ب�ل ی�یمم ،  (٣)

، والمی�ت ف�ي الوب�اء إذا ) ١٧٨/ ٥(المجم�وع ش�رح المھ�ذب . ولو خیف على الغاسل یم�م المی�ت أیض�ا 
تعذر غسلھ كالمحترق الذي خیف علیھ من التھري ، والغاسل للمیت في الوباء إذا خیف علیھ ، كالغاسل 

  .للمیت في غیره إذا خیف علیھ
، ) ٢٤٢/ ٢(حیث إنھم یرون أن من تعذر غسلھ لعذر كالحرق، والجذام یمم المبدع في شرح المقنع (٤)

، والمی��ت ف��ي الوب��اء إذا تع��ذر غس��لھ ك��المحترق ) ٥٠٥/ ٢(اجح م��ن الخ��الف اإلنص��اف ف��ي معرف��ة ال��ر
  والمجذوم الذي تعذر غسلھما 

الك�افي ف�ي : ، اب�ن قدام�ة ) ٢٤٢/ ٢(، المب�دع ف�ي ش�رح المقن�ع ) ١٧٨/ ٥(المجموع شرح المھذب (٥)
  دار الكتب العلمیة) . ٣٥٩/ ١(فقھ اإلمام أحمد 

  )٣٣٧/ ٢(مكتبة القاھرة ، الشرح الكبیر على متن المقنع ) . ٤٠٢/ ٢(المغني البن قدامة (٦)
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وا بغی�ر غس�ل إذا ل�م یوج�د م�ن یج�وز أن ی�دفن: بالماء عند العجز عنھ ، ودلیلھم الث�اني 
یغسل ؛ ألن الواجب المتفق علیھ یسقط بالعجز عنھ فكیف بھذا المختلف فیھ ، یمكن أن 

بأن الواجب المتفق علیھ یسقط عند العجز إن لم یكن لھ ما یقوم مقامھ ، : یعترض علیھ 
اس�تعمال والتیمم طھارة تقوم مقام الطھارة بالماء عند العجز عنھ ، فإذا كان عج�ز ع�ن 

  . الماء كان التیمم 
إذا تعذر غسل المیت في الوباء ییمم ، یجد : والناظر إلى ما استدل بھ القائلون 

إذا تعذر غسل المیت ، یجب أن ییمم ؛ ألن غسل المیت طھارة على :  أن دلیلھم األول 
مم الب��دن ال یتعل��ق بإزال��ة نجاس��ة ، فوج��ب االنتق��ال فی��ھ عن��د العج��ز ع��ن الم��اء إل��ي الت��ی

إذا أمك�ن غس�لھ بص�ب : یعت�رض علی�ھ ، ب�أن یق�ال أن كغسل الجناب�ة ، یج�د أن�ھ یمك�ن 
  .الماء علیھ دون مس بشرتھ ، فإن غسلھ حینئذ لیس متعذرا 

من تعذر غسلھ یمم إذا أمكن كالحي العادم للماء أو الذي یؤذیھ : ودلیلھم الثاني 
  .ى دلیلھم السابق الماء ، یجد أنھ یمكن أن یعترض علیھ بما اعترض بھ عل

یج��وز غس��ل : وبع��د ، ف��إن ال��ذي ت��ركن ال��نفس إل��ى ترجیح��ھ ھ��و الق��ول األول 
الموتى في الوباء بصب الماء علیھم إن تعذر غسلھم بمس بشرتھم ؛ ألن�ھ م�ا دام یمك�ن 

ع�ذر ، وأم�ا إذا ل�م یمك�ن غس�لھم ول�و بص�ب ال یوج�د غسلھم بأن یصب علیھم الم�اء ، 
أمك��ن ك��الحي ال��ذي یؤذی�ھ الم��اء ، ف��إن ل��م یمك��ن غس��لھم ول��و  الم�اء ، فییمم��وا حینئ��ذ إن

َال {بصب الماء ، وال أن ییمموا یجوز حینئذ دفنھم بغیر غسل وال تیمم  ق�ال هللا تع�الى 
ُ َنْفًسا إِالَّ ُوْسَعَھا   . )٢(}َال ُتَكلَُّف َنْفٌس إِالَّ ُوْسَعَھا { : ، وقال تعالى  )١(} ُیَكلُِّف هللاَّ

  

  ااطب ار

  م اداوي ل زول اء

  :اختلف العلماء في حكم التداوي قبل نزول البالء على القولین اآلتیین 

إباحة التداوي قبل نزول البالء ، وھو مقتضى قول المالكی�ة ف�ي  اول اول 

، وھ�و ق�ول اب�ن ب�از ، وقی�د الج�واز ب�أن ال یك�ون بتعلی�ق التم��ائم  )٣(ظ�اھر ق�ول مال�ك 
  )٤(والحجب 

                                      
  ) ٢٨٦(سورة البقرة من اآلیة (١)
  ) ٢٣٣(سورة البقرة من اآلیة (٢)
حیث إنھم یرون أن تعلیق التمائم على أعناق المرض�ى إذا كان�ت بكت�اب هللا تع�الى وم�ا ھ�و مع�روف (٣)

/ ١(البی�ان والتحص�یل . ین والم�رض ج�ائز من ذكره وأسمائھ في حال الصحة ؛ ل�دفع م�ا یتوق�ع م�ن الع�
  )٣١١/ ١٣(، الذخیرة للقرافي ) ٤٣٩
رئاس��ة إدارة البح��وث العلمی��ة : طب��ع) . ٢٠٣: ص(فت��اوى الط��ب والمرض��ى : اب��ن ب��از وآخ��رون (٤)

  )٢١/ ٦(واإلفتاء ، مجموع فتاوى ابن باز 
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 ول اا  كراھة التداوي قبل نزول البالء ، وھو مقتض�ى ك�الم المالكی�ة

    )٢(، ومقتضى كالم الشافعیة والحنابلة أیضا  )١(في روایة عن مالك

  نا أد  

  :من السنة 
س�معت رس�ول هللا ص�لى هللا : قال  -رضي هللا عنھ  -عن سعد بن أبي وقاص 

م�ن اص�طبح بس�بع تم�رات عج�وة ، ل�م یض�ره ذل�ك الی�وم س�م وال « :علیھ وس�لم یق�ول 
  )٣(»سحر

إن «: أن رسول هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم ق�ال  -رضي هللا عنھا  -عن عائشة 
  )٤(» أول البكرة -أو إنھا تریاق  -في عجوة العالیة شفاء 

، وعل�ى  )٥(دل الحدیثان على إباحة استعمال ما یدفع ضرر الس�م قب�ل وص�ولھ 
یلة التصبح بسبع تمرات من تم�ر المدین�ة ، وتخص�یص عج�وة المدین�ة دون غیرھ�ا فض

                                      
ت بكت�اب هللا تع�الى وم�ا ھ�و حیث إنھ روي عن مالك أن تعلیق التمائم على أعناق المرض�ى إذا كان�(١) 

البی��ان . مع��روف م��ن ذك��ره وأس��مائھ ف��ي ح��ال الص��حة ؛ ل��دفع م��ا یتوق��ع م��ن الع��ین والم��رض مك��روه 
  )  ٣١١/ ١٣(، الذخیرة للقرافي ) ٤٣٩/ ١(والتحصیل 

ع�ن : حیث إن الشافعیة والحنابلة قالوا بكراھة تعلیق التمائم قبل نزول البالء ، واستدلوا بھ�ذا األث�ر  (٢)
» التم�ائم م�ا عل�ق قب�ل ن�زول ال�بالء، وم�ا عل�ق بع�ده فل�یس بتمیم�ة«: عائشة رضي هللا عنھ�ا، أنھ�ا قال�ت

" . ھذا حدیث صحیح اإلسناد على شرط الشیخین، ولم یخرجاه : " أخرجھ الحاكم في المستدرك ، وقال 
المجموع شرح  ) .٥٨٩/ ٩(، والبیھقي في السنن الكبرى ) ٤٦٣/ ٤(المستدرك على الصحیحین للحاكم 

مس�ائل اإلم�ام أحم�د وإس�حاق ب�ن : ، ابن بھرام المروزي، المعروف بالكوس�ج  ) ٦٧،  ٦٦/ ٩(المھذب 
الف�روع : عمادة البحث العلمي، الجامع�ة اإلس�المیة بالمدین�ة المن�ورة ، اب�ن مفل�ح ) . ٤٩٠٨/ ٩(راھویھ 

ال : " ی�ة تعلیق�ا عل�ى ھ�ذا األث�ر مؤسسة الرسالة ، وجاء في كتب المالك) . . ٢٤٩/ ٣(وتصحیح الفروع 
وجھ من طریق النظر للتفرقة فیما كان منھا بذكر هللا بین الصحة والمرض إال اتباع قول عائشة في ذلك 

  )٤٤٠/ ١(، البیان والتحصیل ) ٤٦٥/ ٣(المقدمات الممھدات " . ، إذ ال تقولھ رأیا وهللا أعلم 
اص��طبح " ب��دال م��ن " تص��بح " ، ولف��ظ مس��لم  )١٤٠/ ٧(ص��حیح البخ��اري . ھ��ذا لف��ظ البخ��اري  (٣)

ن�وع م�ن : والعج�وة. أكلھن وقت الصباح قبل أن یأكل ش�یئا: ، ومعنى تصبح) ١٦١٨/ ٣(صحیح مسلم "
، مجم�ل اللغ�ة ) ٣٧/ ٢(مش�ارق األن�وار عل�ى ص�حاح اآلث�ار : الیحص�بي الس�بتي . التمر یكون بالمدین�ة

  ) . ٦٥٠: ص(البن فارس 
م�ا ك�ان م�ن الح�وائط والق�رى والعم�ارات م�ن جھ�ة المدین�ة : ، والعالی�ة ) ١٦١٩/ ٣(صحیح مس�لم  (٤)

ف�تح الب�اري الب�ن .قال القاضي وأدنى العالیة ثالثة أمیال وأبعدھا ثمانیة م�ن المدین�ة ، العلیا مما یلى نجد 
م�ا یس�تعمل ل�دفع : التری�اق ) تری�اق: (، وقول�ھ ) ٣/ ١٤(، شرح النووي عل�ى مس�لم ) ٢٣٩/ ١٠(حجر 

، غری��ب الح��دیث الب��ن ) ١٨٨/ ١(النھای��ة ف��ي غری��ب الح��دیث واألث��ر . س��م م��ن األدوی��ة والمع��اجین ال
، المحك�م والمح�یط ) ٢٨٧/ ١(مقاییس اللغ�ة . أول الصبح ) : أول البكرة: (، وقولھ) ١٠٦/ ١(الجوزي 
  ) .٤٣/ ٦(األعظم 

  )٤٠٩/ ٨(ري ، إرشاد الساري لشرح صحیح البخا) ٢٤٧/ ١٠(فتح الباري البن حجر  (٥)
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، والحدیث من باب دفع البالء قبل وقوعھ ، ویفھم منھ أنھ یجوز تعاطي الدواء لدفع  )١(
  )٢(البالء الذي یخشى منھ 

أن النب�ي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم ك�ان إذا أوى "  -رضي هللا عنھ�ا  -عن عائشة 
ق�ل ھ�و هللا أح�د وق�ل أع�وذ : لیلة جمع كفیھ ، ثم نفث فیھما ، فقرأ فیھما  إلى فراشھ كل

برب الفلق وقل أعوذ ب�رب الن�اس ، ث�م یمس�ح بھم�ا م�ا اس�تطاع م�ن جس�ده ، یب�دأ بھم�ا 
  )٣("على رأسھ ووجھھ ، وما أقبل من جسده ، یفعل ذلك ثالث مرات 

الم هللا لدفع ال�بالء دل الحدیث على أنھ صلى هللا علیھ وسلم كان یرقي نفسھ بك
  )٤(قبل وقوعھ 

أنھا سمعت رسول هللا ص�لى  -رضي هللا عنھا  –عن خولة بنت حكیم السلمیة 
أعوذ بكلمات هللا التامات من ش�ر : إذا نزل أحدكم منزال، فلیقل: " هللا علیھ وسلم، یقول

  )٥("ما خلق، فإنھ ال یضره شيء حتى یرتحل منھ 
ج�اء رج�ل إل�ى النب�ي ص�لى هللا : أن�ھ ق�ال  - رض�ي هللا عن�ھ -عن أبي ھری�رة 

أما لو قلت : " یا رسول هللا ما لقیت من عقرب لدغتني البارحة ، قال : علیھ وسلم فقال
  )٦("أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق، لم تضرك : حین أمسیت 

كان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : قال   -رضي هللا عنھما  –عن ابن عباس
أعی�ذكما بكلم�ة هللا التام�ة م�ن ك�ل ش�یطان وھام�ة ، : " عوذ الحسن والحس�ین ، فیق�ول ی

یع��وذ  -علی��ھ الس��الم  -ھك��ذا ك��ان أب��ي إب��راھیم : " ، ث��م یق��ول "وم��ن ك��ل ع��ین الم��ة 
  )٧("إسماعیل وإسحاق علیھما السالم 

دلت األحادیث على مشروعیة الف�زع إل�ى هللا تع�الى وااللتج�اء إلی�ھ ف�ي ك�ل م�ا 
  )٩(تقیة أن ینزل البالء  )٨(قع یتو

                                      
  ) . ٢٧٠٥/ ٧(، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ) ٣/ ١٤(شرح النووي على مسلم  (١)

  )٢١/ ٦(، مجموع فتاوى ابن باز ) ٢٠٣: ص(فتاوى الطب والمرضى (٢) 
  )١٩٠/ ٦(صحیح البخاري  (٣)
دار ) . ٤٣١ /٧(المس�الك ف�ي ش�رح موط�أ مال�ك : ، األش�بیلي ) ١٩٦/ ١٠(فتح الباري البن حج�ر  (٤)

  الَغرب اإلسالمي
  )٢٠٨١/ ٤(صحیح مسلم  (٥)
  )٢٠٨١/ ٤(صحیح مسلم  (٦)
" ھ�ذا ح�دیث حس�ن ص�حیح : "، والترم�ذي ف�ي س�ننھ ، وق�ال ) ٢٣٥/ ٤(أخرجھ أبو داود في سننھ  (٧)

، والنس�ائي ) ٢٥٣/ ٤(، وأحمد ف�ي مس�نده ) ١١٦٤/ ٢(، وابن ماجھ في سننھ) ٤٦٤/ ٣(سنن الترمذي 
، والطبران��ي ف��ي المعج��م الكبی��ر ) ٢٩١/ ٣(، واب��ن حب��ان ف��ي ص��حیحھ ) ١٥١/ ٧(الكب��رى  ف��ي الس��نن

" ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین، ولم یخرج�اه : " ، والحاكم في المستدرك ، وقال ) ٤٤٨/ ١١(
  )١٨٣/ ٣(المستدرك على الصحیحین للحاكم 

  )٤٣١/ ٧(مالك  ، المسالك في شرح موطأ) ١٩٦/ ١٠(فتح الباري البن حجر (٨) 
  )٤٣١/ ٧(المسالك في شرح موطأ مالك  (٩)
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  :من المعقول 
  )١(التداوي قبل نزول البالء جائز لحفظ الصحة صونا للجسم على العبادة  - ١
التداوي قبل نزول البالء جائز دفعا للبالء قبل وقوعھ ، فكما یعالج بالدواء  - ٢

  )٢(. المرض النازل یعالج بالدواء المرض الذي یخشى منھ

ا ء أدزول ا ل داويا را ن  

  )٣(یكره التداوي قبل نزول البالء حفظا للصحة ولِما ُیتقى من المرض  - ١
یك�ره الت��داوي قب��ل ن��زول ال��بالء ألج�ل دف��ع القض��اء والق��در حت��ى ال ین��زل  - ٢

  )٤(. البالء ، ولیس ذلك إال في قدرة هللا تعالى 

 روا ا  

ل بھ القائلون بالكراھة یجد أنھم اس�تدلوا ب�المعقول عل�ى أن�ھ الناظر إلى ما استد
یك��ره الت��داوي قب��ل ن��زول ال��بالء ؛حفظ��ا للص��حة واتق��اء م��ن الم��رض ، وف��ي ذل��ك دف��ع 

ما ذكرتموه یتعارض مع المنقول : للقضاء والقدر ، ویمكن أن یناقش دلیلھم ، بأن یقال 
ھ أص�حاب الق�ول األول ، ففی�ھ من سنة النبي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم ، وھ�و م�ا اس�تدل ب�

، ب�ل ال  إباحة التداوي دفعا للبالء قبل وقوعھ ، وإذا تعارض العقل مع النقل ق�دم العق�ل
  . یصح تقدیم العقل على النقل

بإباحة الت�داوي قب�ل ن�زول ال�بالء ؛ : وبعد ، فإن الذي یتبین رجحانھ ھو القول 
ال�دفع : ما أنھ یتوافق مع ھذه القاعدة ألنھ یؤیده المنقول ، وال یتعارض مع المعقول ، ك

، فالعمل الذي یدفع ویمنع الحكم أسھل من رفع الحكم بع�د وقوع�ھ ، )٥(أسھل من الرفع 
التداوي قبل نزول الداء ، القول بإباحتھ فیھ دفع للداء قبل وقوعھ ، وھ�و : وفي مسألتنا 

و نف��س القاع��دة أس�ھل وأول��ى م�ن ت��رك ال��بالء حت�ى ین��زل ث�م رفع��ھ بع��د ذل�ك ، وھ��ذا ھ�
  " .الوقایة خیر من العالج "الصحیة 

  

  

                                      
  )٣١٠/ ١٣(الذخیرة للقرافي  (١)
  )٢١/ ٦(، مجموع فتاوى ابن باز ) ٢٠٣: ص(فتاوى الطب والمرضى  (٢)
  )١٩٦/ ١٧(، البیان والتحصیل ) ٦٦/ ٢٤(التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید  (٣)
وزارة األوقاف ) . ١٨٤/ ١٤(تنقیح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار نخب األفكار في : العیني (٤)

  .قطر  –والشؤون اإلسالمیة 
، األش�باه ) ١٢٧/ ١(األش�باه والنظ�ائر للس�بكي : ھذه القاعدة ورد ذكرھا في العدید من الكت�ب منھ�ا  (٥)

، القواع��د الب��ن )١٥٥/ ٢(المنث��ور ف��ي القواع��د الفقھی��ة : ، الزركش��ي ) ١٣٨: ص(والنظ��ائر للس��یوطي 
  دار الكتب العلمیة) . ٣٠٠: ص(رجب 
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  خـامتـة

  :وتشتمل على النتائج والتوصیات 
  :نتائج البحث : أوال 

الحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات ، والصالة والسالم على سیدنا محمد، وعلى 
  ...آلھ وصحبھ ، وبعد

هللا أن نكون قد وفقنا في كتابتھ  فباالنتھاء من كتابة ھذا البحث المتواضع ، والذي نسأل
  : ، نستطیع أن نوجز أھم نتائجھ في اآلتي 

فیروس كورونا الُمكتشف مؤخراً ، لم یكن ھناك أي علم بوجوده وبوجود المرض  - ١
قب��ل ب��دء تفش��یھ ف��ي مدین��ة ووھ��ان الص��ینیة ف��ي دیس��مبر ) ١٩كوفی��د (المترت��ب علی��ھ 

  م٢٠١٩

أن یص�اب اإلنس�ان : ، م�ن أعراض�ھ  ١٩ی�د فیروس كورونا المس�بب لم�رض كوف - ٢
ب��الحمى والس��عال الج��اف والتع��ب ، وبع��ض المرض��ى المص��ابین ب��ھ یع��انون م��ن اآلالم 

  .واألوجاع ، أو احتقان األنف ، أو ألم الحلق ، أو اإلسھال ، أو صعوبة في التنفس

ا ، وإن كانت خفیفة ج�داً یمك�ن أن ینقل�و ١٩-األشخاص المصابون بأعراض كوفید - ٣
أو الزفیر ، فإنھم یقومون بإطالق قطرات  الفیروس إلى غیرھم حینما یقومون بالسعال

من السوائل المصابة بالمرض ، وتقوم تلك القط�رات المص�احبة ل�ذلك بالس�قوط عل�ى 
األسطح واألشیاء القریبة منھ مثل المكاتب ، ومن ثم ینتقل المرض عن طری�ق لم�س 

، ك�ذلك م�ن الممك�ن  مس الع�ین أو الف�م أو الوج�ھاألشخاص لتلك األسطح الملوثة ثم ل
  .حدانتقال المرض إذا كان الشخص یقف على مسافة قریبة كأن تكون أقل من متر وا

تجن�ب : (COVID-19) م�ن الت�دابیر الوقائی�ة لمن�ع اإلص�ابة بفی�روس كورون�ا  -  ٤
 االتصال المباشر مع األشخاص المصابین بأي عدوى تنفس�یة ، وتجن�ب المص�افحة ،

وتجن�ب ،  مسافة متر واحد على األقل بینك وبین اآلخ�رین عن�د اإلمك�انوالحفاظ على 
لم��س األس��طح لم��س العین��ین واألن��ف والف��م قب��ل غس��ل الی��دین أو تعقیمھ��ا ، وتجن��ب 

  . المحیطة بیدیك
-أن یل��زم الش��خص المص��اب ب��أعراض م��رض كوفی��د: المقص��ود ب��العزل ال��ذاتي  - ٥

  . ى العمل أو المدرسة أو األماكن العامةبیتھ ، ویمتنع عن الذھاب إل١٩
أن تع�زل نفس�ك ع�ن اآلخ�رین ؛ ألن�ك خالط�ت : المقصود بالحجر الصحي ال�ذاتي  - ٦

علی�ك ، وینبغ�ي أن  ع�دم ظھ�ور أي أع�راض ، رغ�م١٩-شخصاً مصاباً بم�رض كوفی�د
  .تراقب نفسك لرصد أي أعراض قد تظھر علیك أثناء الحجر الصحي

اس�م : كل مرض عام ، وعرف عند الفقھاء بأنھ : اللغة بأنھ  عرف الوباء عند أھل - ٧
لكل مرض عام ، یكثر الموت منھ من غیر طاعون ، ومثلھ الم�وت بالط�اعون  ، وأن�ھ 

  ینشأ عن فساد جوھر الھواء الذي ھو مادة الروح ومدده 
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یفسد ب�ھ الھ�واء ، وم�ن ) ١٩كوفید ( من خالل كالم األطباء یتبین أن ھذا المرض  - ٨
خالل اإلحصائیات عن ھذا المرض من كثرة المص�ابین ب�ھ ، وكث�رة م�ن یم�وت بس�ببھ 
یتب��ین أن ھ��ذا الم��رض ع��ام یكث��ر بس��ببھ الم��وت ، فیك��ون وب��اء ، كم��ا ذك��ر أھ��ل اللغ��ة 

  .والفقھاء في تعریفھم للوباء بأنھ مرض عام ، وكما ذكر الفقھاء أنھ یكثر الموت بسببھ 
باستحباب التداوي ، وأن الت�رك أفض�ل : ھو القول  الذي تركن النفس إلى ترجیحھ - ٩

لمن قوي توكلھ ؛ لقوة دلیلھم ، وضعف دلیل من خ�الفھم ، وألن ف�ي الق�ول ب�ذلك جمع�ا 
بین الدلیلین األحادیث اآلمرة بالتداوي ، واألحادیث المرغبة في الترك ، وألنھ ق�د ك�ان 

لم یعابوا بترك المعالجة في خیار ھذه األمة من الصحابة من یصبر على األمراض ، و
.  

المرض العام والوباء : الموت من الوباء ، وأنھ : الطاعون بأنھ عرف أھل اللغة  - ١٠
المرض الع�ام : الذي یفسد لھ الھواء ، فتفسد بھ األمزجة واألبدان ، وعرفھ الفقھاء بأنھ 
موت الذي كثر والوباء الذي یفسد لھ الھواء فتفسد بھ األمزجة واألبدان ، ویطلق على ال

  . في بعض األوقات كثرة خارجة عن المعھود 
وباء كورونا شبیھ بالطاعون في كون كل منھما یكثر بسببھ الموت ، وكل منھما  - ١١

  .مرض عام ، یفسد لھ الھواء ، فتفسد بھ األمزجة واألبدان 
 دعوى اإلجماع على أن الفرار من الوب�اء بغی�ر الط�اعون ك�الحمى ، وم�ن س�ائر - ١٢

أس��باب الھ��الك ج��ائز ، لیس��ت ص��وابا ، فم��ن الوب��اء م��ا یكث��ر من��ھ الم��وت ، وھ��و ش��بیھ 
الم�وت ال�ذي كث�ر ف�ي بع�ض : بالطاعون ، حیث إن الظاھری�ة یعرف�ون الط�اعون بأن�ھ 

األوقات كثرة خارجة عن المعھود ، واإلمام مالك یرى أن الوباء الذي یكثر الموت منھ 
جواز الفرار من الوب�اء غی�ر الط�اعون ، إنم�ا : بأن شبیھ بالطاعون ، وبذا یمكن القول 

  .ھو لما ال یكثر منھ الموت 
ال��ذي تطم��ئن ال��نفس إل��ى ترجیح��ھ ھ��و الق��ول بتح��ریم ال��دخول إل��ى بل��د الوب��اء ،  - ١٣

وتحریم الخروج فرارا ، ألنھ ھو الذي یؤیده المنقول ، وال یخالف المعقول ، وم�ا ذك�ر 
التتمن�وا لق�اء الع�دو واس�ألوا هللا " هللا علی�ھ وس�لم رجحانھ قریب المعنى من قولھ ص�لى

، ففي ھذا الح�دیث وح�دیث النھ�ي ع�ن الق�دوم إل�ى بل�د " العافیة فإذا لقیتموھم فاصبروا 
االحتراز من المكاره وأسبابھا ، وفیھ التسلیم لقض�اء هللا عن�د : الطاعون والخروج منھ 

  . حلول اآلفات 
ن وجدت مصلحة ، وكان التقیید لیس مخالفا لشرع هللا یجوز تقیید الحاكم للمباح إ - ١٤

  .، وكان لعذر یزول بزوالھ 
كما یحرم الدخول إلى بلد الوباء والخروج منھ فرارا ، یجوز للحاكم إلزام الن�اس  - ١٥

بعدم ترك منازلھم جزئیا أو كلیا زمن انتشار الوب�اء ، احت�رازا م�ن المك�اره وأس�بابھا ؛ 
إصابتھ أحدا أو أن یصاب من أحد بتقدیر هللا تع�الى ، خاص�ة  كي ال یؤدي خروجھ إلى

  .أن المریض قد یكون حامال للمرض ، ولم تظھر علیھ آثاره بعد 
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یجوز للحاكم إلزام الناس بع�دم ت�رك من�ازلھم جزئی�ا أو كلی�ا زم�ن انتش�ار الوب�اء  - ١٦
لش�ارع حفاظا على النفس ، وال شك أن الحفاظ على النفس مصلحة وضرورة ، حض ا

  .على المحافظة علیھا
یجوز إلزام الحاكم الناس بعدم ترك منازلھم زمن الوباء ، ألنھ مص�لحة وطاع�ة  – ١٧

� فیھ الحفاظ على النفس التي أمرنا بالمحافظة علیھا ، كما یج�وز تقیی�د الح�اكم للمب�اح 
ل�ھ ، إن وجدت مصلحة ، وكان التقیید لیس مخالف�ا لش�رع هللا ، وك�ان لع�ذر ی�زول بزوا

والتقیی��د ف��ي مس��ألتنا ھ��ذه لع��ذر وھ��و االحت��راز م��ن المك��اره وأس��بابھا ، والتقیی��د ی��زول 
      .بزوال العذر 

یجوز للحاكم إلزام الحاكم الناس بالتباعد ولبس الكمامة في األماكن العامة وترك  - ١٨
ثی�رة ، لكون ذلك وسیلة للحفاظ على ال�نفس ، ولألدل�ة الك المصافحة زمن انتشار الوباء

  .التي استدل بھا على جواز ذلك
زم�ن انتش�ار الناس بالتباعد ولبس الكمامة في األماكن العام�ة  الحاكم إلزامیجوز  - ١٩

الوباء ، ألنھ مصلحة وطاعة � فیھ الحفاظ على ال�نفس الت�ي أمرن�ا بالمحافظ�ة علیھ�ا ، 
مخالفا لشرع هللا ، كما یجوز تقیید الحاكم للمباح إن وجدت مصلحة ، وكان التقیید لیس 

وكان لعذر یزول بزوال�ھ ، والتقیی�د ف�ي مس�ألتنا ھ�ذه لع�ذر وھ�و االحت�راز م�ن المك�اره 
  .وأسبابھا ، والتقیید یزول بزوال العذر 

یج�وز غس�ل الم�وتى ف�ي الوب�اء : الذي تركن النفس إلى ترجیحھ ھ�و الق�ول بأن�ھ  - ٢٠
ما دام یمكن غسلھم ب�أن یص�ب  بصب الماء علیھم إن تعذر غسلھم بمس بشرتھم ؛ ألنھ

عذر ، وأما إذا لم یمكن غسلھم ولو بصب الماء ، فییمموا حینئ�ذ  یوجدعلیھم الماء ، لم 
إن أمك��ن ك��الحي ال��ذي یؤذی��ھ الم��اء ، ف��إن ل��م یمك��ن غس��لھم ول��و بص��ب الم��اء ، وال أن 

  .ییمموا یجوز حینئذ دفنھم بغیر غسل وال تیمم 
بالء ھ��و الق��ول ال��ذي یتب��ین رجحان��ھ ؛ ألن��ھ یؤی��ده إباح��ة الت��داوي قب��ل ن��زول ال�� - ٢١

الدفع أس�ھل م�ن : المنقول ، وال یتعارض مع المعقول ، كما أنھ یتوافق مع ھذه القاعدة 
الرفع ، فالعمل الذي یدفع ویمنع الحكم أسھل من رفع الحكم بعد وقوعھ ، وف�ي مس�ألتنا 

اء قبل وقوعھ ، وھو أسھل وأولى القول بإباحتھ فیھ دفع للد. التداوي قبل نزول الداء : 
الوقای�ة "من ترك البالء حتى ینزل ثم رفعھ بعد ذلك ، وھذا ھ�و نف�س القاع�دة الص�حیة 

  " .خیر من العالج 
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  : التوصیات : ثانیا 
  :باآلتي  انیوصی ینبالنظر في مسائل ھذا البحث ونتائجھ ، فإن الباحث

س ف�ي العص�ر ال�ذي یحیون�ھ ، االھتمام بدراسة القضایا التي یحتاجھا الن�ا – ١
  .فما من مسألة إال وللشرع فیھا حكم 

المش��اركة الفقھی��ة ف��ي الم��ؤتمرات الطبی��ة الدولی��ة خاص��ة ف��ي األم��راض الجدی��دة  - ٢
، حیث اإلحصائیات المرعبة ف�ي كث�رة ع�دد المص�ابین ب�ھ ، وكث�رة  ١٩كمرض كوفید 

  .عدد من یموتون بسبب ھذا المرض 

ة تتعلق بالقضایا المستجدة في عالم الطب ، والموقف الشرعي إقامة مؤتمرت سنوی - ٣
منھا، تجم�ع نخب�ة م�ن العلم�اء ف�ي الش�ریعة والط�ب حت�ى ی�تم التواص�ل ع�ن ق�رب ب�ین 

  ھاتین الفئتین من المجتمع

نشر البحوث والدراسات الفقھیة التي تتعلق بالقضایا المستجدة في عالم الطب على  - ٤
كي یظھر للعالم أجمع من خالل تلك البحوث عظم�ة الفق�ھ  المستوى المحلي والعالمي ،

  .اإلسالمي، واختصاص أحكامھ بالشمولیة 

  .ھذا والحمد � أوال وآخرا . 
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رادر واا  

 ًأو مررآن اا وو   

ال�دار : الناش�ر . محمد الطاھر بن محم�د ب�ن عاش�ور :  التحریر والتنویر  - ١
  .نستو –التونسیة للنشر 

  ھـ ١٩٨٤: سنة النشر
مؤسس�ة : الناش�ر. محمد بن جریر ، أبو جعفر الطب�ري : تفسیر الطبري   - ٢

  . الرسالة 
دار : الناش�ر. إس�ماعیل ب�ن عم�ر ب�ن كثی�ر القرش�ي: تفسیر القرآن العظیم  - ٣

  ھـ١،١٤١٩ط. بیروت –الكتب العلمیة 

 ً  روث ودب ا  

تحقی�ق مرك�ز خدم�ة الس�نة . عل�ي ب�ن حج�ر العس�قالني أحمد ب�ن. إتحاف المھرة -١
  .ھـ ١٤١٥، ١ط. المدینة  -والسیرة، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف

المطبع��ة . أحم��د ب��ن محم��د القس��طالني. إرش��اد الس��اري لش��رح ص��حیح البخ��اري -٢
  )ھـ ٧،١٣٢٣ط. مصر -الكبرى األمیریة

حقی�ق س�الم محم�د عط�ا، محم�د عل�ي ت. یوسف ب�ن عب�د هللا القرطب�ي. االستذكار -٣
  .ھـ١٤٢١، ١بیروت ، ط -دار الكتب العلمیة. معوض

تحقیق عبد هللا . عمر بن علي الشافعي المصري. تحفة المحتاج إلى أدلة المنھاج -٤
  .١،١٤٠٦ط. مكة المكرمة -دار حراء. بن سعاف اللحیاني

  .بیروت -ار ابن حزمد. عبد الرحیم بن الحسین العراقي. تخریج أحادیث اإلحیاء -٥
تحقی�ق، عب�د هللا ب�ن عب�د . عبد هللا ب�ن یوس�ف الزیلع�ي. تخریج أحادیث الكشاف -٦

  .ھـ١،١٤١٤ط. الریاض -دار ابن خزیمة. الرحمن السعد
وزارة . یوسف بن عبد هللا النم�ري. التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید -٧

  .ھـ ١٣٨٧،  المغرب -عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة
مكتب�ة اإلم�ام . عب�د ال�رؤوف ب�ن عل�ي المن�اوي. التیسیر بش�رح الج�امع الص�غیر -٨

  .ھـ١٤٠٨، ٣ط. الریاض -الشافعي
دار : الناش�ر. محمد بن عبد الھ�ادي الس�ندي. حاشیة السندي على سنن ابن ماجھ -٩

  .٢بیروت، ط -الفكر 
. ماعیل الجم��لتحقی��ق حس��ین إس��. یحی��ى ب��ن ش��رف الن��ووي. خالص��ة األحك��ام -١٠

  .ھـ١٤١٨، ١بیروت، ط -مؤسسة الرسالة
محمد ناصر ال�دین، ب�ن . سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا وفوائدھا -١١

  .ھـ١٤١٥، ١الریاض ، ط -مكتبة المعارف . الحاج نوح األلباني
–دار الرس�الة العالمی�ة . ابن ماج�ھ، محم�د ب�ن یزی�د القزوین�ي. سنن ابن ماجھ -١٢
  .ھـ١،١٤٣٠ط. بیروت
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ِجْس�تاني. س�نن أب��ي داود  -١٣ تحقی��ق محم�د محی��ي ال��دین . س�لیمان ب��ن األش��عث السِّ
  ).المكتبة العصریة: بیروت. (عبد الحمید

بی��روت، -دار الغ��رب اإلس��المي. ، محم��د ب��ن عیس��ى الترم��ذي. س��نن الترم��ذي -١٤
  .م١٩٩٨
. بی�روت-علمی�ةدار الكت�ب ال: بیروت. أحمد بن الحسین البیھقي. السنن الكبرى -١٥

 .ھـ٣،١٤٢٤ط
. تحقی��ق حس��ن عب��د الم��نعم ش��لبي. أحم��د ب��ن ش��عیب النس��ائي. الس��نن الكب��رى -١٦

  .ھـ ١٤٢١، ١ط. بیروت --مؤسسة الرسالة
تحقی�ق ط�ھ عب�د . محمد بن عبد الباقي الزرقاني. شرح الزرقاني على الموطأ - ١٧

  .ھـ١،١٤٢٤ط.القاھرة-الرءوف سعد، مكتبة الثقافة الدینیة
 -تحقی�ق محم�د زھ�ري النج�ار .  أحم�د ب�ن محم�د األزدي. شرح معاني اآلث�ار -١٨

  .ھـ١،١٤١٤ط. بیروت -عالم الكتب.محمد سید جاد الحق
-دار إحیاء الت�راث العرب�ي. یحیى بن شرف النووي. شرح النووي على مسلم -١٩

  .ه١٣٩٢، ٢بیروت، ط
مؤسس�ة . ن�ؤوطتحقیق ش�عیب األر. محمد بن حبان الدارمي. صحیح ابن حبان -٢٠
  .ھـ ١،١٤٠٨ط. بیروت -الرسالة
. دار ط�����وق النج�����اة. محم�����د ب�����ن إس�����ماعیل البخ�����اري. ص�����حیح البخ�����اري -٢١

  .ھـ١،١٤٢٢ط
—دار إحی��اء الت��راث العرب��ي. مس��لم ب��ن الحج��اج النیس��ابوري. ص��حیح مس��لم -٢٢
  .بیروت
 دار. تحقیق محمد عبد القادر عط�ا.  محمد بن سعد البغدادي. الطبقات الكبرى -٢٣

  .م١،١٩٦٨ط. بیروت -الكتب العلمیة
تحقی�ق مص�طفى خض�ر الترك�ي، . أحمد ب�ن عب�د هللا األص�بھاني. الطب النبوي-٢٤

  .م ١،٢٠٠٦ط. دار ابن حزم
دار إحی�اء . عبد الرحیم بن الحس�ین العراق�ي .طرح التثریب في شرح التقریب -٢٥

  .بیروت -التراث العربي
دار إحی��اء . ود ب��ن أحم��د العین��ىمحم��. عم��دة الق��اري ش��رح ص��حیح البخ��اري -٢٦

  .بیروت -التراث العربي
، ٢ط. بیروت-دار الكتب العلمیة. محمد أشرف بن أمیر آبادي. عون المعبود  - ٢٧
  .ھـ١٤١٥
تحقی��ق خ��الف . عل��ي ب��ن أب��ي بك��ر الھیثم��ي. غای��ة المقص��د ف��ى زوائ��د المس��ند -٢٨

  .ھـ١،١٤٢١ط. بیروت -دار الكتب العلمیة. محمود عبد السمیع
تحقی��ق عب��د المعط��ي أم��ین . عب��د ال��رحمن ب��ن عل��ي الج��وزي. غری��ب الح��دیث -٢٩

  . ھـ١،١٤٠٥ط. بیروت --القلعجي، دار الكتب العلمیة
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-دار المعرف�����ة. اب�����ن حج�����ر، أحم�����د ب�����ن عل�����ي العس�����قالني .ف�����تح الب�����اري -٣٠
 .ه١٣٧٩.بیروت
-المكتب��ة التجاری��ة الكب��رى. ، عب��د ال��رؤوف ب��ن عل��ي المن��اوي. ف��یض الق��دیر -٣١

 .ه١٣٥٦، ١ط. رمص
. بی���روت-مؤسس���ة الرس���الة. الھن���دي، عل���ي ب���ن حس���ام ال���دین. كن���ز العم���ال -٣٢

  .ھـ٥،١٤٠١ط
. القاھرة-مكتبة القدسي. علي بن أبي بكر الھیثمي. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -٣٣
  .ھـ١٤١٤
إدارة . عبید هللا بن محمد المباركفوري. مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح -٣٤
  .ھـ٣،١٤٠٤ط. نارس الھند -ث العلمیة والدعوة واإلفتاءالبحو

 -دار الفك�ر. عل�ي ب�ن س�لطان الھ�روي. مرقاة المفاتیح شرح مش�كاة المص�ابیح -٣٥
  .ھـ١،١٤٢٢ط. بیروت
َدار الَغ��رب . محم��د ب��ن عب��د هللا المع��افري .المس��الك ف��ي ش��رح موط��أ مال��ك -٣٦

  .ھـ١،١٤٢٨ط. اإلسالمي
دار الكتب . الحاكم ، محمد بن عبد هللا النیسابوري .المستدرك على الصحیحین -٣٧
  .ه١٤١١، ١ط. بیروت-العلمیة
. بی��روت -مؤسس��ة الرس��الة. أحم��د ب��ن محم��د ب��ن حنب��ل الش��یباني. مس��ند أحم��د -٣٨

  .ـھ ١،١٤٢١ط
دار . أحم��د ب�ن أب��ي بك�ر البوص��یري.  مص�باح الزجاج�ة ف��ي زوائ�د اب��ن ماج�ھ -٣٩
  .ھـ  ٢،١٤٠٣ط. بیروت-العربیة
. الری�اض-مكتب�ة الرش�د. ، عب�د هللا ب�ن محم�د العبس�ي . صنف ابن أبي ش�یبةم -٤٠

  .ه١٤٠٩، ١ط
  .٢ط.القاھرة-مكتبة ابن تیمیة. سلیمان بن أحمد الطبراني. المعجم الكبیر -٤١
تحقی��ق عب��د المعط��ي أم��ین . أحم��د ب��ن الحس��ین البیھق��ي. معرف��ة الس��نن واآلث��ار -٤٢

  .ھـ١،١٤١٢ط. دمشق --قلعجي، دار قتیبة
ْیَدانيُّ . المفاتیح في شرح المصابیح -٤٣ وزارة  -دار النوادر. الحسین بن محمود الزَّ

  . ھـ١،١٤٣٣ط. األوقاف الكویتیة
مكتب�ة . حم�زة ب�ن محم�د قاس�م. منار الق�اري ش�رح مختص�ر ص�حیح البخ�اري -٤٤
  ھـ١٤١٠. الطائف -المؤید
تحقی�ق . الس�بكيمحمود بن محمد . المنھل العذب المورود شرح سنن أبي داود -٤٥

  .ھـ١٣٥٣ - ١،١٣٥١ط. القاھرة -أمین محمود خطاب، مطبعة االستقامة
دار . تحقی�ق عص�ام ال�دین الص�بابطي. محمد بن عل�ي الش�وكاني. نیل األوطار -٤٦
  .ھـ١٤١٣، ١ط.مصر-الحدیث
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 ً   ب ا   

   ا ا ) أ ( 

. بیروت -دار الكتاب اإلسالمي. براھیم، زین الدین بن إ ابن نجیم. البحر الرائق -١
   .٢ط

، ١ط. مصر -األمیریة  -المطبعة الكبرى.عثمان بن علي الزیلعي. تبیین الحقائق -٢
  .ھـ١٣١٣

تحقی��ق محم��د عب��د العزی��ز . أحم��د ب��ن محم��د الطحط��اوي. حاش��یة الطحط��اوي  -٣
 . ھـ١٤١٨، ١ط. بیروت - دار الكتب العلمیة. الخالدي

محمد بن علي الِحْص�ني المع�روف . بوع مع حاشیة ابن عابدینالدر المختار مط -٤
  .ھـ٢،١٤١٢ط . بیروت -دار الفكر. بعالء الدین الحصكفي

  .بیروت -دار الفكر. محمد بن محمد البابرتي. العنایة شرح الھدایة - ٥
تحقی��ق عب��د . محم��ود ب��ن أحم��د البخ��اري. المح��یط البرھ��اني ف��ي الفق��ھ النعم��اني - ٦

  .ھـ١،١٤٢٤ط. بیروت --دار الكتب العلمیة. لجنديالكریم سامي ا
المكتب���ة . حس���ن ب���ن عم���ار الش���رنباللي. مراق���ي الف���الح ش���رح ن���ور اإلیض���اح -٧

  .ھـ١٤٢٥، ١ط. العصریة
دار الكتاب . محمد أمین بن عمر عابدین. منحة الخالق مطبوع مع البحر الرائق  -٨

  . ٣ط . بیروت -اإلسالمي
دار الكت�ب . تحقی�ق أحم�د ع�زو عنای�ة. اھیم ب�ن نج�یمعم�ر ب�ن إب�ر. النھر الفائق -٩

 .ھـ١،١٤٢٢ط . بیروت -العلمیة

   ا ا )  ب(

بی��روت  -دار الغ��رب اإلس��المي. محم��د ب��ن أحم��د القرطب��ي. البی��ان والتحص��یل -١
  . ھـ ١٤٠٨، ٢،ط

 -، دار الكتب العلمیة. محمد بن یوسف الغرناطي. التاج واإلكلیل لمختصر خلیل -٢
  .ھـ١٤١٦، ١روت ، طبی

  .دار المعارف. أحمد بن محمد الخلوتي. حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر -٣
ط . بی����روت -دار الغ����رب اإلس����المي. أحم����د ب����ن إدری����س القراف����ي. ال����ذخیرة -٤

  .م١،١٩٩٤
ِمیم��ي .ش��رح التلق��ین -٥ ��د المخت��ار الّس��المي، دار   .محم��د ب��ن عل��ي التَّ تحقی��ق محمَّ

  .م ٢٠٠٨، ١ط.ت بیرو-الغرب اإلِسالمي
  .بیروت-دار الفكر .محمد بن عبد هللا الخرشي. شرح مختصر خلیل -٦
  .ھـ١٤١٥بیروت ، -دار الفكر .أحمد بن غانم النفراوي. الفواكھ الدواني -٧
. تحقی��ق ال��دكتور محم��د حج��ي. محم��د ب��ن أحم��د القرطب��ي. المق��دمات الممھ��دات -٨

  .ھـ١،١٤٠٨ط. دار الغرب اإلسالمي: بیروت
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   ا ا ) ت (  

دار الكت�اب . زكریا ب�ن محم�د الس�نیكي. أسنى المطالب في شرح روض الطالب -١
  .بیروت -اإلسالمي

دار . أبو بكر بن محمد شطا الدمیاطي. إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین -٢
  .ھـ ١،١٤١٨ط. بیروت -الفكر
المكتب��ة التجاری��ة . یتم��يأحم��د ب��ن محم��د الھ. تحف��ة المحت��اج ف��ي ش��رح المنھ��اج -٣

  .ھـ١٣٥٧مصر  -الكبرى
دار . أحم��د س��المة القلی��وبي ، وأحم��د البرلس��ي عمی��رة. حاش��یتا قلی��وبي وعمی��رة -٤
  .ھـ١٤١٥بیروت ،  -الفكر
مطبع��ة . س��لیمان ب��ن محم��د الُبَجْیَرِم��يّ . حاش��یة البجیرم��ي عل��ى ش��رح الم��نھج -٥

  .ھـ١٣٦٩. مصر -الحلبي
  .بیروت -دار الفكر. سلیمان بن عمر العجیلي. نھجحاشیة الجمل على شرح الم -٦
  .بیروت -دار الفكر. یحیى بن شرف النووي. المجموع شرح المھذب -٧
دار . محم�د ب�ن أحم�د الش�ربیني. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھ�اج -٨

  .ھـ١٤١٥، ١ط. بیروت -الكتب العلمیة
ِمیريمحمد بن م. النجم الوھاج في شرح المنھاج -٩ . ج�دة --دار المنھ�اج. وسى ال�دَّ

  .ھـ ١،١٤٢٥ط

   ا ا ) ث( 

ھج�ر . الَم�ْرداوي، عل�ي ب�ن س�لیمان. اإلنصاف في معرفة الراجح م�ن الخ�الف - ١
  .ھـ  ١٤١٥، ١القاھرة ، ط. للطباعة 

دار الكت�اب . عب�د ال�رحمن ب�ن محم�د ب�ن قدام�ة. الشرح الكبیر عل�ى م�تن المقن�ع -٢
  .تبیرو-العربي

. دار اب�ن الج�وزي. محمد بن صالح العثیمین . الشرح الممتع على زاد المستقنع -٣
  .ھـ١٤٢٨ - ١٤٢٢، ١ط

  .ھـ١،١٤١٤عالم الكتب،ط. منصور بن یونس البھوتى. شرح منتھى اإلرادات -٤
تحقی��ق عب��د هللا ب��ن عب��د . محم��د ب��ن مفل��ح المقدس��ي. الف��روع وتص��حیح الف��روع -٥

  .ھـ١،١٤٢٤ط. بیروت -رسالةالمحسن التركي، مؤسسة ال
 -دار الكت��ب العلمی��ة. عب��د هللا ب��ن أحم��د المقدس��ي. الك��افي ف��ي فق��ھ اإلم��ام أحم��د -٦

  .ھـ ١،١٤١٤ط. بیروت
-دار الكت�ب العلمی�ة. منصور بن ی�ونس البھ�وتى. كشاف القناع عن متن اإلقناع -٧

  .بیروت
--لكت��ب العلمی��ةدار ا. اب��ن مفل��ح، إب��راھیم ب��ن محم��د. المب��دع ف��ي ش��رح المقن��ع  -٨

  .بیروت
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. مص��طفى ب��ن س��عد الس��یوطي. مطال��ب أول��ي النھ��ى ف��ي ش��رح غای��ة المنتھ��ى  -٩
  .ھـ٢،١٤١٥ط. المكتب اإلسالمي

  .مكتبة القاھرة .ابن قدامة، عبد هللا بن أحمد المقدسي. المغني - ١٠

  ا اظري  ) ج(  

  .بیروت -كردار الف.  ابن حزم علي بن أحمد الظاھري. المحلى باآلثار -

 را ول اد وأواب ا    

المكتب : الناشر. علي بن أبي علي الثعلبي اآلمدي:  اإلحكام في أصول األحكام - ١
  .اإلسالمي، بیروت

 -دار الكت��ب العلمی��ة. عب��د ال��رحمن ب��ن أب��ي بك��ر الس��یوطي .األش��باه والنظ��ائر - ٢
  .ھـ١٤١١، ١ط. بیروت

زی�ن ال�دین ب�ن اب�ن نج�یم ، : ذھب أب�ي حنیف�ة النعم�ان م�عل�ى األشباه والنظائر  - ٣
  .ھـ١،١٤١٩ط. بیروت - دار الكتب العلمیة: الناشر. إبراھیم

 --دار الكت�ب العلمی�ة. عب�د الوھ�اب ب�ن عل�ي الس�بكي .األشباه والنظ�ائر للس�بكي -٤
  .ھـ١،١٤١١ط. بیروت

.  الج��وینيعب��د المل��ك ب��ن عب��د هللا ،إم��ام الح��رمین:  البرھ��ان ف��ي أص��ول الفق��ھ - ٥
  .ھـ١٤١٨، ١ط. دار الكتب العلمیة بیروت: الناشر
 محمود بن عبد الرحمن األصفھاني .بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب - ٦

  .ھـ١،١٤٠٦ط. السعودیة -دار المدني. تحقیق محمد مظھر بقا.
دار : الناش�ر. محم�د ب�ن عب�د ال�رحیم األرم�وي الھن�دي:  الفائق في أصول الفقھ - ٧

  .ھـ١٤٢٦، ١ط. لكتب العلمیة، بیروتا
  .بیروت -عالم الكتب . أحمد بن إدریس القرافي. الفروق - ٨
دار الكتب . عبد العزیز بن عبد السالم السلمي. قواعد األحكام في مصالح األنام - ٩

  .ھـ١٤١٤.بیروت-العلمیة
 تحقیق طھ جابر فیاض العلواني، مؤسسة.  محمد بن عمر الرازي .المحصول -١٠
  .ھـ ٣،١٤١٨ط. بیروت -الرسالة
. محمد عبد السالم عب�د الش�افي: تحقیق. محمد بن محمد الطوسي. المستصفى - ١١

  .ھـ١٤١٣، ١ط. بیروت -دار الكتب العلمیة
وزارة األوق��اف . محم��د ب��ن عب��د هللا الزركش��ي .المنث��ور ف��ي القواع��د الفقھی��ة - ١٢

  .ھـ٢،١٤٠٥ط. الكویت -الكویتیة
، ١ط. دار اب��ن عف��ان. الش��اطبي، إب��راھیم ب��ن موس��ى الغرن��اطي. الموافق��ات - ١٣
  .ھـ١٤١٧
تحقی�ق ع�ادل . أحمد ب�ن إدری�س القراف�ي. نفائس األصول في شرح المحصول -١٤

  .ھـ١،١٤١٦ط. أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز
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- ٢٠٥١ - 

 

دار . يعب��د ال��رحیم ب��ن الحس��ن اإلس��نو. نھای��ة الس��ول ش��رح منھ��اج الوص��ول -١٥
 .ھـ١،١٤٢٠ط.بیروت-الكتب العلمیة

   تطوا ب ا   

دار إحی�اء . تحقیق، محمد عوض مرعب. محمد بن أحمد الھروي. تھذیب اللغة - ١
  .م٢٠٠١، ١ط. بیروت-التراث العربي

، ١ط. بی��روت –دار العل��م للمالی��ین . محم��د ب��ن الحس��ن األزدي. جمھ��رة اللغ��ة - ٢
  م١٩٨٧

. إسماعیل ب�ن حم�اد الج�وھري الف�ارابي :  حاح تاج اللغة وصحاح العربیةالص - ٣
  . ھـ١٤٠٧، ٤ط. بیروت –دار العلم للمالیین : الناشر
مؤسس��ة الرس��الة ، : نش��ر. محم��د ب��ن یعق��وب الفیروزآب��ادى. الق��اموس المح��یط - ٤

  .بیروت 
، ٣ط.بیروت-دار صادر. ابن منظور ،محمد بن مكرم األنصاري. لسان العرب - ٥

  .ھـ١٤١٤
دار الكت��ب . اب��ن س��یده المرس��ي، عل��ي ب��ن إس��ماعیل. المحك��م والمح��یط األعظ��م - ٦

  .ھـ١،١٤٢١ط. بیروت -العلمیة
المكتب��ة  .عی��اض ب��ن موس��ى الیحص��بي .مش��ارق األن��وار عل��ى ص��حاح اآلث��ار  - ٧

  .العتیقة ودار التراث
المكتب��ة . يأحم��د ب��ن محم��د الفی��وم. المص��باح المنی��ر ف��ي غری��ب الش��رح الكبی��ر - ٨

  .بیروت-العلمیة
تحقیق عبد السالم محم�د ھ�ارون، دار . أحمد بن فارس القزویني .مقاییس اللغة - ٩
  .ھـ١٣٩٩. بیروت -الفكر

المب�ارك ب�ن محم�د الش�یباني ، اب�ن األثی�ر:  النھایة في غری�ب الح�دیث واألث�ر - ١٠
  .ھـ١٣٩٩بیروت،  -المكتبة العلمیة : الناشر .الجزري
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 د ا ا را  

تحقیق محمد عبد الس�الم   .ابن القیم محمد بن أبي بكر الجوزیة. إعالم الموقعین -١
  .ھـ١،١٤١١ط. ییروت -دار الكتب العلمیة. إبراھیم

الش�����ركة الش�����رقیة  .محم�����د ب�����ن أحم�����د السرخس�����ي .ش�����رح الس�����یر الكبی�����ر -٢
  .م١٩٧١.لإلعالنات

رئاسة إدارة . بن عبد هللا وآخرونابن باز، عبد العزیز . فتاوى الطب والمرضى -٣
  .البحوث العلمیة واإلفتاء

  .المكتبة اإلسالمیة. أحمد بن محمد الھیتمي .الفتاوى الفقھیة الكبرى -٤
أش�رف عل�ى جمع�ھ . ابن باز، عبد العزیز بن عب�د هللا. مجموع فتاوى ابن باز  - ٥

  .م ١٩٩٠.محمد بن سعد الشویعر : وطبعھ
مجمع المل�ك : الناشر.  مد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحرانيأح:  مجموع الفتاوى - ٦

  .ھـ١٤١٦. فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة

   ترا وا  

/ ٢١،  ٦/  ٣٠، ٢٣، ١٦، ٤اس��ترجعت بت��اریخ . "جری��دة إی��الف االلكترونی��ة  - ١
  :من موقع" م٦/٩/٢٠٢٠، ٨/  ٢١، ٧

 https://elaph.com/coronavirus-statistics.html 
/  ٢٩اس�ترجعت بت�اریخ " .المركز ال�وطني للوقای�ة م�ن األم�راض ومكافحتھ�ا -  ٢
  :من موقع" م٢٠٢٠/  ١٠

 https://covid19.cdc.gov.sa/ar/community-public-
ar/general-information-ar 

  :من موقع" م٢٠٢٠/  ١٠/  ٢٩استرجعت بتاریخ . "منظمة الصحة العالمیة - ٣
 https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 
 ١٠/  ٢٩استرجعت بت�اریخ . "موقع وزارة الصحة بالمملكة العربیة السعودیة  - ٤

 :من موقع" م٢٠٢٠/ 
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Educational

Content/Diseases/Infectious/Pages/011.aspx 
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	كورونا والتداوي مع الأخذ بالتدابير الوقائية ( دراسـة مقارنـة في الفقه الإسلامي )
	أولا : فيروس كورونا المكتشف مؤخرا في شهر ديسمبر 2019 م
	ثانيا : أعراض مرض كوفيد-19 : 
	تتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض كوفيد-19 في الحمى والسعال الجاف والتعب ، وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع ، أو احتقان الأنف ، أو ألم الحلق ، أو الإسهال ، وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً ، ويصاب بعض الناس بالعدوى ولكن لا تظهر عليهم سوى أعراض خفيفة جداً ، ويتعافى معظم الناس (نحو 80%) من المرض دون الحاجة إلى علاج في المستشفى ، وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريباً من كل خمسة أشخاص يصابون بعدوى كوفيد-19 ، حيث يعانون من صعوبة في التنفس ، وترتفع مخاطر الإصابة بمضاعفات وخيمة بين كبار السن ، والأشخاص الذين يعانون مشاكل طبية أصلاً ، مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والرئتين ، أو داء السكري ، أو السرطان ، ولكن أي شخص يمكن أن يُصاب بعدوى كوفيد-19 المصحوبة بأعراض شديدة ، والأشخاص المصابون بأعراض كوفيد-19 الخفيفة جداً يمكن أن ينقلوا الفيروس إلى غيرهم ، ويجب على جميع الأشخاص المصابين بالحمى والسعال وصعوبة التنفس الحصول على العناية الطبية ، أياً كانت أعمارهم  (�)
	   ثالثا : كيفية انتشار مرض  (COVID-19):
	�رابعا : التدابير الوقائية لمنع الإصابة بفيروس كورونا (COVID-19)
	خامسا : العزل الذاتي والحجر الصحي الذاتي :
	كيفية العزل الذاتي والحجر الصحي الذاتي : 
	ما على المصاب بأعراض كوفيد-19 :
	4 -  من التدابير الوقائية لمنع الإصابة بفيروس كورونا (COVID-19): تجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين بأي عدوى تنفسية ، وتجنب المصافحة ، والحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل بينك وبين الآخرين عند الإمكان ، وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين أو تعقيمها ، وتجنب لمس الأسطح المحيطة بيديك .
	5 - المقصود بالعزل الذاتي : أن يلزم الشخص المصاب بأعراض مرض كوفيد-19بيته ، ويمتنع عن الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو الأماكن العامة. 
	6 - المقصود بالحجر الصحي الذاتي : أن تعزل نفسك عن الآخرين ؛ لأنك خالطت شخصاً مصاباً بمرض كوفيد-19، رغم عدم ظهور أي أعراض عليك ، وينبغي أن تراقب نفسك لرصد أي أعراض قد تظهر عليك أثناء الحجر الصحي.
	7 - عرف الوباء عند أهل اللغة بأنه : كل مرض عام ، وعرف عند الفقهاء بأنه : اسم لكل مرض عام ، يكثر الموت منه من غير طاعون ، ومثله الموت بالطاعون  ، وأنه ينشأ عن فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده 



