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أحادیث العدوى دراسة فقھیة تطبیقیة على فیروس كورونا المستجد 

)19-COVID (  

  في بعض مسائل العبادات وأحكام األسرة

  .صالح عبد التواب سعداوي 

  . كلیة العلوم اإلسالمیة ،  جامعة المدینة العالمیة ، مالیزیا قسم الفقھ وأصولھ ، 

  salah.abdeltawab@mediu.my :البرید اإللكتروني

  :ملخص البحث 

وفي ھذا البحث الموجز أود أن أشیر ـــ بحسب ما توصل إلیھ جھد المقل ـــ إلى 

تلك الحقیقة الراسخة التي ثبتت من طرق عدة على مر تاریخ األمة وما مر بھا من 

ل جمع األحادیث التي وردت في مسألة العدوى والوقایة حوادث ومستجدات، من خال

منھا، وأقوال العلماء فیھا، وكیفیة توجیھھم لتلك األحادیث، وخالصة ما ترجح لدي من 

تلك التوجیھات، ثم محاولة توضیح األحكام الفقھیة المتعلقة بمسألة العدوى في ضوء ما 

لتوضیح الجانب التطبیقي لتلك دلت علیھ تلك األحادیث نصا أو مفھوما، في محاولة 

، و ھل ) COVID-19(األحكام الفقھیة في ظل انتشار ما یسمى اآلن بیفروس كورونا 

األحكام الفقھیة التي صدرت من الفقھاء قدیما یمكن االستفادة منھا في حاضرنا اآلن مع 

الستنباطي انتشار األوبئة المعدیة، اتبعت في ھذا البحث المنھج االستقرائي والتحلیلي وا

حیث تتبعت األحادیث الواردة في العدوى ونفیھا، وأقوال العلماء فیھا وكیفیة توجیھھم 

لھا، واستنتاج األحكام الفقھیة المتعلقة باألمراض المعدیة وكیفیة تطبیق تلك األحكام في 

  .حالیا)COVID-19(ظل فیروس كورونا المستجد 

  .ورونا ،  فیروس،  األوبئة،  الحجر األمراض ، ال عدوى ، ك :الكلمات المفتاحیة 

mailto:salah.abdeltawab@mediu.my
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It is entitled Infection Talks, an applied 

jurisprudence study of the new coronavirus (Coved 19) 

In some matters of worship and family rulings 

Salah Abdul Tawab Saadawi 
Department of Jurisprudence and its Foundations, 
Faculty of Islamic Sciences, International City University. 
E-mail: salah.abdeltawab@mediu.my 
Abstract:  

In this brief research, I would like to refer to the 
conclusion of the effort to reduce to that well-established fact, 
which has been established in many ways throughout the 
history of the nation and its incidents and developments, 
through the collection of the hadiths that were mentioned in 
the issue of infection and prevention, and the words of the 
scholars in them, and how to direct them to those hadiths, 
and the summary of what i like are of those directives, and 
then try to clarify the jurisprudential judgments on the issue of 
infection in the light of what those hadiths indicated or It is 
understandable, in an attempt to clarify the applied aspect of 
these jurisprudential provisions in light of the spread of what 
is now Called Biferus Krona (Coved 19), and whether the 
jurisprudential judgments issued by jurists in the past can be 
used in our present with the spread of infectious epidemics, in 
this research followed the inductive, analytical and inference 
approach, where i followed the hadiths contained in the 
infection and its exile, the words of the scholars in them and 
how they were directed, and the conclusion of the 
jurisprudential judgments on infectious diseases and how 
those provisions are applied in the new coronavirus.. 
Key words: Diseases , No infection , Corona , Virus , 
Epidemics , Stone. 
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  مقدمة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على رسول رب العالمین وآلھ والتابعین 
، فإن الشریعة اإلسالمیة بأحكامھا اإلجمالیة والتفصیلیة لم تدع ألبنائھا في أي ..... وبعد

شؤون األمة  حادثة أو نازلة فراًغا من أي حكم شرع، فما تنزل نازلة أو یستجد أمر في
إال یجد لھا الباحثون والمجتھدون الحكم الشرعي لھا، من خالل البحث في األصول 
الفقھیة التي وضعھا مجتھدو األمة وعلماؤھا، وفي ھذا البحث الموجز أود أن أشیر ـــ 
بحسب ما توصل إلیھ جھد المقل ـــ إلى تلك الحقیقة الراسخة التي ثبتت من طرق عدة 

ألمة وما مر بھا من حوادث ومستجدات، من خالل جمع األحادیث التي على مر تاریخ ا
وردت في مسألة العدوى والوقایة منھا، وأقوال العلماء فیھا، وكیفیة توجیھھم لتلك 
األحادیث، وخالصة ما ترجح لدي منھا، ثم محاولة توضیح األحكام الفقھیة المتعلقة 

دیث نًصا أو مفھوًما، في محاولة بمسألة العدوى في ضوء ما دلت علیھ تلك األحا
لتوضیح الجانب التطبیقي لتلك األحكام الفقھیة في ظل انتشار ما یسمى اآلن بیفروس 

، وھل األحكام الفقھیة التي صدرت من الفقھاء قدیًما یمكن ) COVID-19(كورونا 
دت االستفادة منھا في حاضرنا اآلن مع انتشار األوبئة المعدیة، أم ال ؟، ومن ثم عم

إلعداد ھذا البحث مشاركة مني بجھد متواضع في إظھار بعض األحكام المفقھیة المتعلقة 
  .بتلك الجائحة

  : أھمیة البحث
تكمن أھمیة البحث في التركیز على جمع األحادیث التي استند إلیھا العلماء في 

یتعلق نفي العدوى أو إثباتھا، ومدى ثبوت تلك األحادیث ومحاولة التوفیق بینھا فیما 
بإثبات العدوى أو نفیھا، ومن ثم الخروج باألحكام الفقھیة المتعلقة ببعض مسائل العبادات 
والمعامالت عند ثبوت العدوى أو انتشارھا في البالد ومدى إمكانیة تطبیق ذلك على 

  .)COVID-19( المستجد من األمراض والفیروسات السیما فیروس كورونا المستجد 
  :مشكلة البحث 

الیة التي أعرض لھا في ھذا البحث ھي ظاھر التعارض الموجود بین اإلشك
األحادیث الواردة فیما یدل على نفي العدوى والواردة في إثباتھا ووقعھا، وكذا االختالف 
حول األحكام الفقھیة المتعلقة ببعض مسائل العبادات والمعامالت في ظل تلك األوبئة 

  .حالًیا) COVID-91(السیما فیروس كورونا المسجد
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  :أسئلة البحث 
  .ـ ما أھم األحادیث واآلثار الواردة في نفي العدوى وإثباتھا ؟ ١
ــ ما التفسیرات التي قدمھا العلماء لمفھوم نفي العدوى، والواردة حول أحادیث  ٢

  .إثبات وقوعھا ؟
  .ـ كیف جمع العلماء بین أحادیث إثبات العدوى ونفیھا؟ ٣
  .ھیة المتعلقة باألمراض المعدیة ؟ــ ما أھم األحكام الفق ٤
 COVID-(ـ كیف یتم تطبیق أحكام األمراض المعدیة على فیروس كورونا  ٥

  .؟)19
  :األھداف 

  .ـ جمع أھم األحادیث واآلثار الواردة في نفي العدوى وإثباتھا ١
ــ توضیح التفسیرات التي قدمھا العلماء لمفھوم نفي العدوى، والواردة حول  ٢
  .بات وقوعھاأحادیث إث
  .ـ معرفة كیف جمع العلماء بین أحادیث إثبات العدوى ونفیھا ٣
  . ــ جمع وتوضیح أھم األحكام الفقھیة المتعلقة باألمراض المعدیة ٤
  ). COVID-19(ـ تطبیق أحكام األمراض المعدیة على فیروس كورونا  ٥

  :منھج البحث
االستنباطي حیث تتبعت اتبعت في ھذا البحث المنھج االستقرائي والتحلیلي و

األحادیث الواردة في العدوى ونفیھا، وأقوال العلماء فیھا وكیفیة توجیھھم لھا، واستنتاج 
األحكام الفقھیة المتعلقة باألمراض المعدیة وكیفیة تطبیق تلك األحكام في ظل فیروس 

  .حالیا) COVID-19(كورونا المستجد 
  :إجراءات البحث

  .لمنقولة من مصادرھا األصلیةــ قمت بتوثیق األقوال ا١
ـ عزو اآلیات لسورھا بعد ضبطھا ووضعھا بین معكوفین مزھرین، وتخریج  ٢

  .األحادیث من متونھا والحكم علیھا صحة وضعًفا، إذا كانت في غیر الصحیحین
ــ تفسیر الكلمات التي تحتاج لبیان أو توضیح من كتب اللغة المعتبرة مع ذكر  ٣
  .مادة الكلمة

  :سات السابقة الدرا
  :من الدراسات التي لھا صلة بموضوع بحثي ما یلي

ــ أحكام األمراض المعدیة في الفقھ اإلسالمي، لعبد اإللھ بن سعود السیف،  ١
وھي رسالة ماجستیر في األصل وقد تناول الباحث األمراض المعدیة وأحكامھا الفقھیة 

الفقھاء القدامى، والفارق بین  في بعض جوانب العبادات والمعامالت كما وردت في كتب
دراستي وتلك الدراسة ھو أنني جمعت األحادیث التي تناولت العدوى ومفھومھا 
  وأحكامھا وقمت بمحاولة الجمع بینھا بعد ذكر أقوال العلماء فیھا، مع بیان األحكام الفقھیة 
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الصالة  لبعض المستجدات كترك الجمع والجماعات وإغالق المساجد ولبس الكمامات في

  ). COVID-19(وغیرھا من المستجدات وما یتعلق بفیورس كورونا 
ــ األحكام الفقھیة المتعلقة باألوبئة التي تصیب البشریة جمعا ودراسة مقارنة،  ٢

لمحمد بن سند الشاماني، وھذه الدراسة كسابقتھا، وما ذكرتھ من الفارق في الدراسة 
  .السابقة أیضا ینطبق على تلك الدراسة 

ــ األحكام الفقھیة للوباء والعدوى في الحج، لمحمد صاوي العصیمي، وھذه  ٣
الدراسة مختصة بما یتعلق بمسائل الحج، ومن ثم یكون بحثي أعم وأشمل حیث اختص 
بحثي بدراسة األحادیث المتعلقة بالعدوى نفًیا وإثباًتا،وما یتصل بأحكام العدوى على 

  ). COVID-19(على فیروس كورونا النوازل الحدیثة والمستجدة تطبیقا 
ــ األحكام الشرعیة المتعلقة بالوباء والطاعون مع دراسة فقھیة لألحكام  ٤

، ألبي عبد العزیز ھیثم بن قاسم الحمري، ) COVID-19(المتعلقة بفیروس كورونا 
وھذه الدراسة انصبت في األصل على أحكام الطاعون وما یتعلق بھ،  وجاءت الدراسة 

مقتضبة في ذكر بعض األحكام الفقھیة ) COVID-19(فیروس كورونا الخاصة ب
المتعلقة بھ كحكم لبس الكمامات والقفازات في الصالة والتخلف عن الجمع والجماعات، 
وبعض مسائل الحج والعمرة، وھذه الدراسة وإن كان فیھا ذكر لبعض المسائل التي 

بحث وما قدمتھ في بحثي، حیث إن تناولتھا في بحثي ھذا إال أن ثمة فرقا بین ھذا ال
الدراسة الحدیثة المتعلقة بكل األمراض المعدیة ولیس الطاعون فقط، وذكر أقوال العلماء 
في حكم العدوى وحقیقتھا، وماترجح لدي، أیضا تأصیل المسائل الفقھیة التي ذكرتھا 

ھذا ما خلت وتعلقت بفیروس كورونا وبیان األدلة التي استندت إلیھا في تلك األحكام و
منھ الدراسة المذكورة حیث كان الباحث یذكر المسألة وحكمھا الفقھي دون ذكر لألدلة 
المستند إلیھا في الحكم، وقد اقتصرت الدراسة على ذكر ست مسائل فقط،وما ذكرتھ في 

  .بحثي أعم وأشمل
)  COVID-19(وھناك العدید من األبحاث التي تناولت فیروس كورونا 

ھیة الخاصة بھ في بعض المسائل وھذه األبحاث منھا ما ھو منشور في واألحكام الفق
  :، وھي٢٠٢٠مجلة الشریعة والدراسات اإلسالمیة جامعة الكویت مایو 

  ـــــ  ھدایات القرآن في الصحة النفسیة المصاحبة لجائحة كورونا المستجد ٦
)19-COVID  .(علي ذریان العدوي/ د. دراسة فقھیة.  
  سنة النبویة في التعامل مع األوبئة جائحة كورونا المستجد ـــ ھدایات ال٧
)19-COVID  (سندس عادل العبید. د. أنموذجا.  
دراسة  COVID)-19(ـــ نوازل الطھارة المتعلقة بجائحة كورونا المستجد ٨

  .ثامر عموش المطیري. د. فقھیة تأصیلیة
دراسة  ID(COV-19(ــ نوازل الصالة المتعلقة بجائحة كورونا المستجد ٩

  .عبد الرحمن حمود المطیري .د. فقھیة تأصیلیة



في بعض ) COVID-90(أحادیث العدوي دراسة فقھیة تطبیقیة علي فیروس كورونا المستجد 
  مسائل العبادات وأحكام األسرة

  

- ٢٣٣٠ - 

 

  ــــ أحكام تعلیق الصلوات في المساجد لمواجھة جائحة كورونا المستجد ١٠
)19-(COVID آالء عادل عبید. د.  

  COVID)-19(ــــ نوازل الصیایم والحج المتعلقة بجائحة كورونا المستجد١١
  .العجميمحمد مھدي . د. دراسة فقھیة تأصیلیة

ــــ نظام الرقابة الشرعیة في مؤسسات العمل الخیري بدولة الكویت في ١٢
  ضوء ما استجد من نوازل فقھیة واجھتھا في جائحة كورونا المستجد 

)19-(COVID محمد عود الفزیع. د. وغیرھا.  
دراسة  COVID)-19(ـــــ نوازل الزكاة المتعلقة بجائحة كورونا المستجد ١٣
  .محمد نبیل الحسینات. د. ةفقھیة تأصیلی
دراسة  COVID)-19(ـــــ نوازل الوقف المتعلقة بجائحة كورونا المستجد ١٤

  .مریم عبد الرحمن األحمد. د. فقھیة تطبیقیة
على تأجیل المستحقات  COVID)-19(ـــــ أثر جائحة كورونا المستجد ١٥

  .لجاسرمطلق جاسر ا. د. المالیة في المصارف اإلسالمیة دراسة فقھیة
ــــ أثر نظریة الظروف الطارئة في إجارة األعیان على جائحة كورونا ١٦

دراسة فقھیة مقارنة بالقانون الكویتي عقود اإلیجار السكنیة  COVID)-19(المستجد 
  .وسن سعد الرشیدي. د. والتجاریة أنموذجا

ا ـــ أثر نظریة الظروف الطارئة على عقود المدة في تداعیات جائحة كورون١٧
  .مریم أحمد الكندي. د. دراسة فقھیة مقارنة بالقانون الكویتي COVID)-19(المستجد 

على عقود  COVID)-19(ـــــ أثر تداعیات جائحة كورونا المستجد ١٨
  .سوزان زھیر السمعان.د. التوریث دراسة فقھیة مقارنة بالقانون الكویتي

  طار جائحة كورونا المستجدـــــ التأمین التكاملي على الخسائر التبعیة في إ١٩
 )91-(COVID  .خالد عبد هللا المطیري. د.  

  ـــــ النوازل األسریة والجنائیة المتعلقة بجائحة كورونا المستجد ٢٠
)19-(COVID  .راشد سعد الھاجري. د.  

في الفقھ  COVID)-19(ــــ مدى اعتبار المصاب بجائحة كورونا المستجد ٢١
  .فاطمة سعید الرشیدي. د. الكویتي اإلسالمي مقارنة بالقانون

. د.  COVID)-19(ــــ النوازل الطبیة المتعلقة بجائحة كورونا المستجد ٢٢
  .أبرار أحمد ھادي

  ــــ التقریر بالتشھیر لمخالف اإلجراءات في زمن جائحة كورونا المستجد ٢٣
)19-(COVID محمد یوسف . د. في الفقھ اإلسالمي مقارنة بالقانون الكویتي
  .المحمود
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  ــــ مسؤولیة الدولة في مكافحة جائحة كورونا المستجد ٢٤

)19-(COVID خالد جاسم الھولي. د. وغیره من األوبئة دراسة فقھیة مقارنة.  
ـــ خطر التجول بداعي الطوارئ الطبیة دراسة تطبیقیة على اآلثار ٢٥

.  COVID)-19(جد االقتصادیة مقارنة بالقانون الكویتي في ظل جائحة كورونا المست
  .عمر عبد هللا. د

.  COVID)-19(ــــ أثر قاعدة الضرر یزال على جائحة كورونا المستجد ٢٦
  .محمد علي الھدیة. د

  على جائحة كورونا المستجد ) المشقة تجلب التیسیر(ــــ أثر قاعدة ٢٧
)19-(COVID  منار محمد الحربي. د. وتطبیقاتھا في باب العبادات.  

  على جائحة كورونا المستجد ) المشقة تجلب التیسیر( اعدة ـــ أثر ق٢٨
)19-(COVID  محمد ضاوي العضیمي. د. وتطبیقاتھا في باب المعامالت.  

ـــ أثر الضرورة والحاجة في النوازل الفقھیة تأخیر إخراج الزكاة في ظل ٢٩
  .حطانيسارة متلع الق.د. أنموذجا، دراسة فقھیة ومقاصدیة COVID)-19(وباء كورونا 
مفھومھا،  COVID)-19(ــــ الرخص الشرعیة في جائحة كورونا المستجد ٣٠

  .مریم ھشام الشارخ.د. ضوابطھا، تطبیقاتھا
فیصل .د). ١٩كوفید ـ  (ـــ المعالم التشریعیة المتعلقة بأحكام جائحة كورونا ٣١
  .أحمد اللمیع

اص ببحوث من مجلة الجمعیة الفقھیة السعودیة الخ) ٥١(أیضا صدر العدد 
جائحة كورونا في ثالثة أجزاء، وجاء بھا العدید من األبحاث الخاصة بفیروس كورونا، 

  :وھي على التفصیل التالي
  : الجزء األول وبھ ما یلي

ــ القواعد األصولیة المتعلقة بالحكم واألدلة وأثرھا في األحكام الفقھیة لجائحة ١
  .عیسى بن محمد العویس.د. كورونا

  .نورة بن عبد هللا المطلق.د. لشرعي في التعامل مع األوبئةالمنھج ا. ٢
. دراسة شرعیة -آثار وباء كورونا على أحكام صالة الجماعة في المسجد . ٣

  .غازي بن سعید ابن حمود المطرفي.د
عاصم .د. صالة المنفرد خلف الصف احترازا من العدوى بكورونا المستجد. ٤

  . بن عبد هللا المطوع
فاطمة علي الفھد .د. الفقھیة المتعلقة بجنائز المرض المعدي كورونااألحكام . ٥

  .األحمد
ترخص الممارس الصحي بالتیمم والجمع بین الصالتین والتخلف عن الجمعة . ٦

تھاني بنت عبد هللا .د).  ١٩ -كوفید ( والجماعة في ظل انتشار فایروس كورونا 
  .الخنیني
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عبد العزیز . د. دراسة فقھیة تأصیلیة -ر الصالة مع اإلمام عبر البث المباش. ٧
  .بن رشید الغازي

. دراسة فقھیة مقارنة -أثر جائحة كورونا على أداء شعائر الحج والعمرة . ٨
  .مشاعل بنت نفال الحارثي.د

األموال المجنبة في البنوك االسالمیة حقیقتھا وأحكامھا وسبل االستفادة منھا . ٩
  .هللا بن عوید محمد الرشیدي عبد.د. في مواجھة جائحة كورونا

. أثر اإلجراءات االحترازیة في عقد اإلجارة بسبب انتشار وباء كورونا. ١٠
  . عبد هللا بن عبد العزیز بن سعود التمیمي.د

. إجراء عقد النكاح عبر االتصال المرئي المباشر في ظل جائحة كورونا. ١١
  .تركي حسن القحطاني.د

فیروس كورونا  -ل عدوى المرض الوبائي العقوبة المترتبة على نق. ١٢
  .أمل بنت محمد بن فالح الصغیر.د. أنموذجا

( سلطة ولي األمر في تقیید المباح وأثرھا في مواجھة فیروس كورونا . ١٢
  .نوره بنت مسلم المحمادي.د).  ١٩ -كوفید 

  :الجزء الثاني وبھ ما یلي
وباء كورونا  -كییفھا النظر االجتھادي في النازلة قبل االستقرار في ت. ١

  .نموذجا، لألستاذ الدكتور عبد الرحمن بن علي الحطاب
  .أثر جائحة كورونا في بابي األذان والصالة، للدكتوره ندا حسن الحمید. ٢
على صالة الجماعة، للدكتور  عمر بن ) كورونا ( أثر المرض المعدي . ٣

  .عبدالعزیز السعید
. د. وباء كورونا أنموذجا -وفا من الوباء أحكام صالة العیدین في البیوت خ. ٤

  . ھاني بن البرك بن عبید باصلعة
سالم بادي . د. أثر وباء كورونا المستجد في األحكام المتعلقة بتجھیز المیت. ٥

  .العجمي
بدر بن عبد هللا بن .د. دراسة تأصیلیة تطبیقیة -أثر الوباء على عقد اإلجارة . ٦

  .جدوع
أروى بنت محمد .د).  ١٩ -كوفید ( ي وباء كورونا االحتكار في ظل تفش. ٧

  .العمران
 -جائحة كورونا أنموذجا  -مقصد حفظ النفس وتطبیقاتھ في السیاسة الشرعیة . ٨

  .  طارق ابن حمید العتیبي.د. دراسة نظریة تطبیقیة
األحكام الفقھیة المتعلقة باإلجراءات الوقائیة من وباء كورونا المستجد في . ٩
  .محمود عمر محمد علي.د. یاسة الشرعیةضوء الس

) فیروس كورونا ( جائحة  -أحكام الشعائر التعبدیة المتعلقة بنوازل الوباء . ١٠
  .عبد الحمید بن الكزاني الغامدي.د. أنموذًجا)  ١٩كوفید ( المستجد 
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خالد بن .د.دراسة فقھیة تأصیلیة -الجنایة بنقل فیروس كورونا المستجد . ١١
  .موسمحمد بامش

أھم نوازل ومستجدات فیروس كورونا الخاصة بفقھ األسرة وأحكامھا في . ١٢
  .خالد یوسف بوعبید.د. الفقھ اإلسالمي

  :الجزء الثالث وبھ ما یلي
. كورونا المستجد أنموذجا -ضوابط االجتھاد الفقھي في نوازل األوبئة . ١

  . بدریة بنت عبد هللا بن إبراھیم السوید.د
  .عبد هللا راضي الشمري.د.وأثره على أحكام الطھارة والصالة وباء كورونا. ٢
 -على مصارف الزكاة )  ١٩كوفید ( أثر أزمة فیروس كورونا المستجد . ٣

  . ھدى حمد سالم.د. مصرف ابن السبیل أنموذجا
  . عبد الرحمن أحمد صابر علي.أ. حكم االعتكاف في مساجد البیوت. ٤
لتقاضي إلكترونیا في ظل نازلة كورونا نظرة األحكام الفقھیة المتعلقة با. ٥
  .تغرید بنت یعقوب بنت محمود أبوصبیح.د. مقاصدیة

دراسة فقھیة تأصیلیة تطبیقیة في ظل جائحة  -أثر الجائحة في أجرة العقار . ٦
  .محمد بن عبد الرحمن المقرن.د).  ١٩كوفید ( كورونا 

ف على النوازل الفقھیة الضرر األشد یزال بالضرر األخ: تطبیقات قاعدة . ٧
سعد بن رشید بن ناصر .د. لفایروس كورونا المستجد في العبادات والسیاسة الشرعیة

  .الشبرمي
علي بن .د. وأحكامھا الفقھیة)  ١٩ -كوفید ( المخلفات الطبیة لمرض كورونا . ٨

  .عائل بن عبد هللا األمیر
یاسین .أ. یعة اإلسالمیةالتدابیر الوقائیة من األمراض الوبائیة في ضوء الشر. ٩

  . الخلیفة الطیب المحجوب الزیاتي
حنان بنت .د).  ١٩ -كوفید ( المسؤولیة الجنائیة عن نقل وباء كورونا . ١٠

  . محمد بن حسین جستنیھ
دراسة فقھیة  -)  ١٩ -كوفید ( الجنایة بنقل عدوى فیروس كورونا المستجد . ١١

  .سعاد محمد عبد الجواد بلتاجي.د. مقارنة
وھذه األبحاث وإن اشتركت مع بحثي في بعض األمور والمسائل إال أنني أود 

  :اإلشارة إلى أمرین
أن بحثي تمیز عن تلك الدراسات بتقدیم الدراسة الحدیثیة على التطبیقات : أحدھما

الفقھیة، وبعض القضایا الفقھیة التي لم تتعرض لھا ھذه األبحاث، وإن اشترك معھا في 
  .ابعض تلك القضای
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بعض ھذه األبحاث یختلف عن موضوع بحثي كما ھو واضح من : ثانیا
عناوینھا، وما اتفق مع بحثي في بعض القضایا الفقھیة، اختلف معھ في معالجتھا 
وعرضھا وإثبات حكمھا الشرعي، مع التنبیھ على أنني لم أطلع على تلك األبحاث إال 

بحثي سابًقا لتلك األبحاث أو معاصًرا لھا قریًبا وبعد إرسال ھذا البحث للنشر، وربما كان 
كتابة، وإن تأخر نشره عنھا، وأثبتھا بعد طلب السادة العلماء المحكمین بعد التعدیالت 

  . والمزید من الدراسات، فأمدني بھا بعض أھل العلم مؤخًرا
وال شك أنني أفدت من الدراسات التي اطلعت علیھا قبل كتابة البحث فیما      

حكام األمراض المعدیة، وأرجو أن أكون قد أضفت إلیھا شیًئا فیما یتعلق یتعلق بأ
  ). COVID-19(بالدراسة الحدیثیة وأحكام النوازل الخاصة بفیروس كورونا 

  :خطة البحث 
  :جاء البحث في مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة على النحو التالي

  .ھ وخطتھمشكلة البحث وأسئلتھ وأھدافھ ومنھج: المقدمة وتحتوي على
  .األحادیث الواردة في نفي العدوى وإثباتھا وحقیقة وقوعھا: المبحث األول 

  :ویحتوي على ثالثة مطالب
التعریف باألمراض المعدیة وفیروس كورونا، وما ترجح لدي : المطلب األول

  .من مسالك العلماء
  .األحادیث الواردة في نفي العدوى وإثباتھا: المطلب الثاني

  .مسالك العلماء في أحادیث نفي العدوى وإثباتھا: ثالمطلب الثال
األحكام التكلیفیة المتعلقة باألمراض المعدیة ومدى تطبیقھا : المبحث الثاني 

 .على فیروس كورونا
  :ویحتوي على أربعة مطالب

  .حكم االحتراز من األمراض المعدیة: المطلب األول
  .بین بفیروس كوروناحكم حظر التجول ومنعھ وعزل المصا: المطلب الثاني

  .حكم إغالق دور العبادة مع انتشار األوبئة، وفیروس كورونا: المطلب الثالث 
  .حكم منع المصاب بمرض معٍد أو فیروس كورونا من العمل: المطلب الرابع
أثر اإلصابة باألمراض المعدیة وفیروس كورونا في بعض : المبحث الثالث

  .مسائل العبادات
  :لبویحتوي على ستة مطا

  .حكم اغتسال ووضوء المصاب بمرض معد في الماء الراكد: المطلب األول
حكم صالة الجمع والجماعات للمصاب بفیروس كورونا أو : المطلب الثاني

  .مرض معدٍ 
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  .حكم إمامة المصاب والتباعد بین المصلي في صالة الجماعة: المطلب الثالث
  .ار األوبئةحكم التلثم في الصالة مع انتش: المطلب الرابع

حكم تغسیل المیت المصاب بمرض معد وتكفینھ والصالة : المطلب الخامس
  .علیھ

  .حكم الحج في حق المصاب بالمرض المعدي ابتداء: المطلب السادس
أثر اإلصابة باألمراض المعدیة وفیروس كورونا في بعض :المبحث الرابع 

  .أحكام األسرة
  :وفیھ مطلبان

  .ة األمراض المعدیةحكم الوطء في حال: المطلب
حكم مفارقة الرجل للمرأة والعكس إذا أصیب أحدھما بمرض : المطلب الثاني

  . معدٍ 
  .خاتمة
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  املبحث األول

  األحاديث الواردة يف نفي العدوى ، وإثباتها ، وحقيقة وقوعها

  اطب اول

 ورو روسو دراض ا فر19(ا-COVID (.  

  :وى لغة واصطالحامعنى العد: أوال  
  .بدایة نود التعرف على معنى العدوى لغة واصطالحا

ْعَوى والَبْقَوى، ِمَن اْإلَرعاء واإلْبَقاء: العدوى لغة : ُیَقالُ . اسٌم ِمَن اإلِْعَداء، كالرَّ
اءِ  اُء ُیْعِدیھ إِْعَداًء، َوُھَو أَْن ُیِصیُبھ مْثُل َما بصاِحب الدَّ   .)١(أَْعَداه الدَّ

   :طالحاالعدوى اص
، أي أنَّ )٢(العدوى ھي انتقال الداء من المریض بھ إلى الصحیح بواسطة ما 

  .العدوى ھي نقل المرض من شخص مصاب أو حامل المرض إلى شخص سلیم
  :تعریف العلماء قدیًما وحدیًثا لألمراض المعدیة وكیفیة انتشارھا

ما عدوى الجذام عدوى الجذام، والطاعون، فأ: والعدوى جنسان: "قال ابن قتیبة
فإن المجذوم تشتد رائحتھ حتى یسقم من أطال مجلسھ معھ ومؤاكلتھ، وربما جذمت 
امرأتھ بطول مصاحبتھا لھ وربما نزع أوالده فى الكبر إلیھ، وكذلك من كان بھ سل، 
واألطباء تأمر أال یجالس المسلول وال المجذوم والیریدون بذلك معنى العدوى وإنما بذلك 

ة وأنھا تسقم من أطال اشتمامھا واألطباء أبعد الناس من اإلیمان بیمن أو تغیر الرائح
شؤم، وكذلك الجرب الرطب یكون بالبعیر اإلبل وحاكھا وأوى فى مباركھا وصل إلیھا 
بالماء الذى یسیل منھ نحًوا مما بھ فلھذا المعنى نھى رسول هللا أن یورد ذو عاھة على 

ة الصحیح فینالھ من حكة ودائھ نحًوا مما بھ، وقد كراھیة أن یخالط ذو العاھ)٣(مصح 
  .)٤(ذھب قوم إلى أنھ أراد بذلك أال یظن أن الذى نال إبلھ من ذى العاھة فیأثم

ھي اضطرابات : أما التعریف باألمراض المعدیة حدیثا وكیفیة انتشارھا فقیل
أو الطفیلیات،  َتحُدث بسبب كائنات صغیرة مثل البكتیریا، أو الفیروسات، أو الفطریات،

تعیش العدید من الكائنات الدقیقة في أو على أجسامنا، ھذه الكائنات عادًة ما تكون ضارة، 
أو نافعة، ولكن في ظل ظروف معیَّنة، فإن بعض الكائنات الصغیرة قد ُتسبِّب األمراض، 
ُیمكن أن تنتقل بعض األمراض المعدیة من شخص إلى شخص آخر، بعض األمراض 

                                      
  ).عدوى(مادة ) ٣٩/ ١٥: (، لسان العرب ) ٣/١٩٢: (انظر النھایة  (١)

  ).عدوى( مادة ) ٥٨٩/ ٢: (انظر المعجم الوسیط ) ٢(
  ).١٣(الحدیث سیأتي إن شاء هللا تعالى في المطلب التالي ص (٣)
  ).١٦٨( ص : انظر تأویل مختلف الحدیث البن قتیبة (٤)
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الحشرات، أو حیوانات أخرى، وقد ُتصاب بأمراض أخرى بسبب تناُول  تنتقل بسبب
ض لكائنات صغیرة في البیئة   .)١(طعام أو شرب ماء ملوث، أو بسبب التعرُّ

ُیمكن أن تنتقل بعض األمراض المعدیة من شخص إلى شخص  :وقیل أیضا
راض آخر، بعض األمراض تنتقل بسبب الحشرات، أو حیوانات أخرى، وقد ُتصاب بأم

ض لكائنات صغیرة في  أخرى بسبب تناُول طعام أو شرب ماء ملوث، أو بسبب التعرُّ
  .)٢(البیئة

وعّرفت منظمة الصحة العالمیة األمراض المعدیة بأنھا األمراض التي تنتج من 
اإلصابة بعدوى بعامل مسبب یمكن انتقالھ من إنسان إلنسان، أو من إنسان لحیوان، أو 

من البیئة لإلنسان والحیوان بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة،  من حیوان لحیوان، أو
وبمعنى آخر األمراض المعدیة ھي تلك األمراض التي تنتقل من شخص إلى آخر، أو 
إلى مجموعة من األشخاص، ویكون السبب فیھا أحد الكائنات الحیة الدقیقة، حیث تحصل 

ّوثة إلى جسم اإلنسان، وھذه األمراض المعدیة عند تدخل بعض األجسام الغریبة والمل
ا أحد أنواع الفیروسات أو البكتیریا أو الفطریات أو الطفیلیات، وفي  األجسام ھي إمَّ
الغالب تصل ھذه األجسام إلى جسم اإلنسان بالعدوى من إنسان آخر أو من حیوان، أو 

تحتوي بسبب تناول أحد أصناف الطعام الملّوثة، أوبسبب التعرض للعوامل البیئیة التي 
على ھذه األجسام، واألمراض المعدیة ھي طائفة واسعة من األمراض، والتي تصیب 
مختلف أعضاء الجسم، وتسببھا مختلف العضویات الدقیقة من جراثیم وفیروسات 
وفطریات وطفیلیات، وتسمى األمراض المعدیة باألمراض الساریة؛ ألنھا تسري إلى 

 .)٣( جسم اإلنسان
أكثر األمراض انتشاًرا الیوم في العالم، وخاصة  واألمراض المعدیة ھي

مجموعة األمراض المنقولة بواسطة الجنس، وقد زاد عددھا حتى اآلن عن أربع 
وعشرین مرًضا، وھي تؤذي الجسم بعامة وتتلف األعضاء الجنسیة بخاصة، وتسبب 

ھذه األمراض العقم واإلجھاض المتكرر للنساء والتشوھات إلَخْلقیة لألطفال، مع العلم أن 
المعدیة منھا ما لھ عالج، ومنھا ما لیس لھ عالج، وقد سبق أن أعلنت منظمة الصحة 
العالمیة أن عدد الذین یصابون باألمراض الجنسیة سنویا یزید عن سبعمائة وخمسون 
ملیون إنسانا، ولعلَّ من أبرز ھذه األمراض وأخطرھا مرض نقص المناعة المكتسبة 

                                      
 Mandell G, Bennett J, Dolin P, Outbreak Investigation: Principles(انظر(1)
and Practice of Infectious Diseases, 7th edition, (USA, Elsevier, 2010), 
p( 194-195). 

  .انظر المرجع السابق (٢)
  .انظر المرجع السابق) ٣(
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بھ عشرات المالیین، ومات منھ عشرات المالیین أیضا، ھذا الذي أصیب ) اإلیدز(
  ).١(المرض الذي باءت كل المحاوالت بالفشل إلیجاد واق منھ

، وفیروسات كورونا ھي ) COVID-19(وفي الوقت الحالي فیروس كورونا 
ساللة واسعة من الفیروسات التي قد تسبب المرض للحیوان واإلنسان، ومن المعروف 

تسبب لدى البشر أمراض َتنفُِّسیة )  COVID-19(فیروسات كورونا أن عدًدا من 
تتراوح حدتھا من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد وخامة مثل متالزمة الشرق 

، ) SARS(والمتالزمة التنفسیة الحادة الوخیمة سارس ) میرس(األوسط التنفسیة 
  ). COVID-19( ١٩-ویسبب فیروس كورونا الُمكتشف مؤخراً مرض كوفید

ھو مرض معد یسببھ آخر فیروس تم )  COVID-19( ١٩-ومرض كوفید
اكتشافھ من ساللة فیروسات كورونا، ولم یكن ھناك أي علم بوجود ھذا الفیروس الجدید 

، وقد ٢٠١٩دیسمبر / ومرضھ قبل بدء تفشیھ في مدینة ووھان الصینیة في كانون األول
  .ثر على العدید من بلدان العالماآلن إلى جائحة تؤ ١٩-تحّول كوفید

الحمى  في )  COVID-19( ١٩-وتتمثل األعراض األكثر شیوعاً لمرض كوفید
األخرى األقل شیوعاً ولكن قد ُیصاب بھا  واإلرھاق والسعال الجاف، وتشمل األعراض 

والصداع، والتھاب الملتحمة، وألم  اآلالم واألوجاع، واحتقان األنف، : المرضى بعض 
أو تغیر لون أصابع  وفقدان حاسة الذوق أو الشم، وظھور طفح جلدي  ، واإلسھال، الحلق

تكون ھذه األعراض خفیفة وتبدأ بشكل تدریجي، ویصاب  الیدین أو القدمین، وعادة ما 
  .بأعراض خفیفة جًدا بعض الناس بالعدوى دون أن یشعروا إال 

ة إلى عالج خاص، الحاج من المرض دون %) ٨٠نحو (ویتعافى معظم الناس 
مصابین بمرض  أشخاص  ٥لدى شخص واحد تقریًبا من بین كل  ولكن األعراض تشتد 

التنفس، وتزداد مخاطر اإلصابة بمضاعفات وخیمة  فیعاني من صعوبة في  ١٩-كوفید
أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم أو  بین المسنین واألشخاص المصابین بمشاكل صحیة  

أیا كانت  لسكري أو السرطان، روینبغي لجمیع األشخاص، أو ا أمراض القلب والرئة 
أصیبوا بالحمى، أو السعال المصحوبین  أعمارھم، التماس العنایة الطبیة فوًرا إذا 

فقدان القدرة على النطق  التنفس وضیق النفس، وألم أو ضغط في الصدر أو  بصعوبة في 
 .أو الحركة
عن طریق القُطیرات وینتشر المرض بشكل أساس من شخص إلى شخص  

من أنفھ أو فمھ عندما یسعل أو  ١٩-الصغیرة التي یفرزھا الشخص المصاب بكوفید
یعطس أو یتكلم، وھذه القطیرات وزنھا ثقیل نسبیاً، فھي ال تنتقل إلى مكان بعید وإنما 

إذا تنفسوا ھذه  ١٩- تسقط سریًعا على األرض،  أن یلقط األشخاص مرض كوفید
مصاب بعدوى الفیروس؛ لذلك من المھم الحفاظ على مسافة متر القُطیرات من شخص 

                                      
عمان،  الفحص الطبي قبل الزواج ضرورة أم ترف؟ عبد الحمید القضاة، -انظر رسالة إلى الشباب) ١(

  . ٣٠ – ٢٩م، ص٢٠٠٣: جمعیة العفاف الخیریة
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من اآلخرین، وقد تحط ھذه القطیرات على األشیاء واألسطح ) أقدام ٣(واحد على األقل 
المحیطة بالشخص، مثل الطاوالت ومقابض األبواب ودرابزین الساللم، ویمكن حینھا أن 

و األسطح ثم لمس أعینھم أو أنفھم أو عند مالمستھم ھذه األشیاء أ   یصاب الناس بالعدوى
  . فمھم

أساساً عن طریق القطیرات التنفسیة ) COVID-19( ١٩-وتنتشر عدوى كوفید
التي یفرزھا شخص یسعل أو لدیھ أعراض أخرى مثل الحمى أو التعب، ولكن العدید من 

ال تظھر علیھم سوى أعراض )  COVID-19(١٩-األشخاص المصابین بعدوى كوفید
دا، وینطبق ذلك بشكل خاص في المراحل األولى من المرض،ویمكن بالفعل خفیفة ج

التقاط العدوى من شخص یعاني من سعال خفیف وال یشعر بالمرض، وتشیر بعض 
التقاریر إلى أن الفیروس یمكن أن ینتقل حتى من األشخاص الذین ال تظھر علیھم أي 

ه الطریقة، وتواصل المنظمة أعراض،ولیس معروفاً حتى اآلن مدى انتقال العدوى بھذ
  . )١(تقییم البحوث الجاریة في ھذا الصدد وستواصل نشر أي نتائج محّدثة بھذا الشأن

  

ب اطا  

  اواردة   ادوى وإ ادث
  

لقد وردت عدة أحادیث تبین نفَي الشریعِة اإلسالمیِة وقوَع العدوى عموما، وفي 
ى تحض على االبتعاد عن األمراض التي قد تحمل العدوى المقابل وردت أحایث أخر

  :مبینة احتمالیة وقوعھا، وتفصیل ذلك فیما یلي
  

  .األحادیث الوادرة في نفي العدوى: أوال 
  

إن رسول هللا صلى هللا علیھ : عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ، قال:الحدیث األول 
یا رسول هللا،فما بال إبلي،  :فقال أعرابي» ال عدوى وال صفر وال ھامة«:وسلم قال

فمن «:تكون في الرمل كأنھا الظباء، فیأتي البعیر األجرب فیدخل بینھا فیجربھا ؟ فقال
  .)٢(»أعدى األول ؟

                                      
(1 (انظر ) Wiersinga W, Pathophysiology, Transmission, Diagnosis, and 
Treatment of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Review.  JAMA, 
2020.  
Aug 25;324(8):782-793 

  ).٥٧١٧(ح : ھو داء یأخذ البطن باب ال صفر، و: كتاب الطب : أخرجھ البخاري  (٢)
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قام فینا رسول هللا صلى هللا علیھ : عن عبد هللا بن مسعود، قال: الحدیث الثاني
، فقام "ي شيء شیئا ال یعدي شيء شیئا، ال یعدي شيء شیئا، ال یعد«: وسلم فقال

یا رسول هللا، النقبة من الجرب تكون بمشفر البعیر أو بذنبھ في اإلبل : أعرابي، فقال
فما أجرب األول؟ ال «: العظیمة فتجرب كلھا ؟ فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

  )١(»عدوى، وال ھامة، وال صفر، خلق هللا كل نفس، فكتب حیاتھا، ومصیباتھا، ورزقھا
ال " :عن أنس رضي هللا عنھ، عن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: یث الثالثالحد

وما : وفي روایة قالوا" الكلمة الحسنة : عدوى وال طیرة، ویعجبني الفأل الصالح
  .)٢(»كلمة طیبة«: الفأل؟ قال

أن رسول هللا صلى هللا علیھ : عن ابن عمر، رضي هللا عنھما:الحدیث الرابع 
  .)٣("في المرأة، والدار، والدابة : دوى وال طیرة، والشؤم في ثالثال ع" :وسلم قال

ال «:عن أبي ھریرة، أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال: الحدیث الخامس
  )٤(»عدوى وال ھامة وال نوء وال صفر

 ال" : هللا رسول قال :" قال األنصاري هللا عبد بن جابر عن:السادس الحدیث
  .)٦(")٥(ولَ َال غُ و طیرة وال عدوى

                                      
حدیث صحیح، وھذا إسناد : (، وقال شعیب األرنؤوط)٤١٩٨(ح: أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده  (١)

ھو ابن مھدي، : عبد الرحمن. ضعیف إلبھام راویھ عن ابن مسعود، وبقیة رجالھ ثقات رجال الشیخین
وأخرجھ الترمذي في .عبد هللا البجليھو ابن عمرو بن جریر بن : ھو الثوري، وأبو زرعة: وسفیان

من طریق عبد الرحمن بن مھدي، بھذا ) ٢١٤٣:(أبواب القدر، باب ال عدوى ال ھامة ال صفر: سننھ
وفي الباب عن أبي ھریرة وابن عباس وأنس،وصححھ الشیخ األلباني في تعلیقھ : اإلسناد، قال الترمذي

  ).٦٧٦٦(ح: على السنن، وأخرجھ الطبراني في األوسط 
: ، باب ال عدوى ) ٥٧٥٦(ح : كتاب الطب ، باب الفأل: أخرجھ البخاري في صحیحھ (٢)  

  ).٢٢٢٤(ح:باب الطیرة والفأل وما یكون فیھ من الشؤم : كتاب السالم ،  : ومسلم ).٥٧٧٦(ح
كتاب السالم ، باب الطیرة : ، ومسلم ) ٥٧٥٣: (كتاب الطب باب الطیرة : أخرجھ البخاري (٣)  
  ).٢٢٢٥(ح : وما یكون فیھ من الشؤم والفأل
كتاب السالم ، باب باب ال عدوى، وال طیرة، وال ھامة، وال صفر، وال نوء، وال : أخرجھ مسلم (٤)  

  ).٢٢٢٠(ح : غول، وال یورد ممرض على مصح
بضم الغین وسكون الواو قال في النھایة الغول أحد الغیالن وھي جنس من الجن ) ال غول((٥)  

ن كانت العرب تزعم أن الغول في الفالء تتراءى للناس فتتغول تغوال أي تتلون تلونا في صور والشیاطی
لیس نفیا لعین " ال غول:"قولھ : شتى وتغولھم أي تضلھم عن الطریق وتھلكھم فنفاه النبي وأبطلھ، وقیل

:" ون المعنى بقولھالغول ووجوده وإنما فیھ إبطال زعم العرب في تلونھ بالصور المختلفة واغتیالھ، فیك
أنھا ال تستطیع أن تضل أحدا، ویشھد لھ الحدیث اآلخر ال غول ولكن السعالي والسعالي سحرة " ال غول

  ).١٠/٢٩٢:(انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود. الجن أي ولكن في الجن سحرة تلبیس وتخییل
ة، وال صفر، وال نوء، وال كتاب السالم ، باب ال عدوى، وال طیرة، وال ھام: أخرجھ مسلم (٦)  

  ).٢٢٢٢(ح :غول، وال یورد ممرض على مصح
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أن النبي صلى هللا علیھ وسلم مر على مجذوم، فخمر أنفھ فقیل : الحدیث السابع
: وفي روایة أخرى )١("بلى : ال عدوى وال طیرة؟ قال" : یا رسول هللا، ألیس قلت: لھ

  .)٢(»بلى، ولكني أقذرھم«: قال
وسلم أخذ  عن جابر بن عبد هللا، أن رسول هللا صلى هللا علیھ: الحدیث الثامن 

  .)٣("كل بسم هللا، ثقة با�، وتوكال علیھ:" بید مجذوم فأدخلھ معھ في القصعة، ثم قال
  

األحادیث الوادرة في احتمال وقوع العدوى وضرورة البعد عن : ثانیا  
  :مواطنھا

َال «: قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: عن أبي ھریرة قال: الحدیث األول
: ، وفي روایة للبخاري رحمھ هللا تعالى عن أبي سلمة)٤( »َعلَى اْلُمِصحِّ  ُیوِرُد اْلُمْمِرضُ 

ال یوردن ممرض على «: قال النبي صلى هللا علیھ وسلم: سمع أبا ھریرة، بعد یقول
فرطن  »ال عدوى«: ألم تحدث أنھ: ، وأنكر أبو ھریرة حدیث األول، قلنا»مصح

، ورواه اإلمام مسلم مطوال )٥(. ا غیرهفما رأیتھ نسي حدیث: بالحبشیة، قال أبو سلمة
بإسناده عن ابن شھاب، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، حدثھ، أن رسول هللا 

: ویحدث، أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال »ال عدوى«: صلى هللا علیھ وسلم قال
عن كان أبو ھریرة یحدثھما كلتیھما : قال أبو سلمة »ال یورد ممرض على مصح«

 »ال عدوى«رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، ثم صمت أبو ھریرة بعد ذلك عن قولھ 
فقال الحارث بن أبي ذباب وھو ابن : قال »ال یورد ممرض على مصح«وأقام على أن 
قد كنت أسمعك، یا أبا ھریرة تحدثنا مع ھذا الحدیث حدیثا آخر، قد سكت : عم أبي ھریرة

                                      
والحدیث في إسناده إسماعیل بن مسلم وھو المكي ) ٢٦٤٠٩(ح : أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ (١)

وھو متروك الحدیث ،انظر أحوال الرجال إلبراھیم بن یعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني، أبو 
، الضعفاء والمتروكون، ألبي عبد الرحمن أحمد بن )٢٦١(ح ) ٢٥٥(ص :)ھـ٢٥٩: المتوفى(إسحاق 

  ).١٦(ص):ھـ٣٠٣: المتوفى(شعیب بن علي الخراساني، النسائي 
  . بنفس اإلسناد السابق) ١٨٠(ح :أخرجھ ابن أبي شیبة في األدب (٢)
أبواب  :، الترمذي في سننھ)٣٩٢٥(ح :كتاب الطب، باب في الطیرة:أخرجھ أبوداود في سننھ (٣)

ھذا حدیث غریب، ال نعرفھ إال من : ، قال )١٨١٧(ح:األطعمة، باب ما جاء في األكل مع المجذوم 
والمفضل بن فضالة ھذا شیخ بصري، والمفضل بن ، حدیث یونس بن محمد، عن المفضل بن فضالة

عن  وقد روى شعبة ھذا الحدیث، عن حبیب بن الشھید،، فضالة شیخ آخر مصري أوثق من ھذا وأشھر
كتاب الطب ، باب : ابن بریدة، أن عمر أخذ بید مجذوم، وحدیث شعبة أشبھ عندي وأصح، وابن ماجھ 

، وابن )١٢٩٤(ح: ، و البیھقي في شعب اإلیمان)١٨٢٢(ح:، وأبو یعلى في مسنده ) ٣٥٤٢(ح :الجذام
لترمذي ،  والحدیث ضعفھ الشیخ األلباني في صحیح وضعیف سنن ا)٢٤٥٣٦(ح: أبي شیبة في مصنفھ

  ).١٨١٧(ح: 
كتاب السالم ، باب باب ال عدوى، وال طیرة، وال ھامة، وال صفر، : أخرجھ مسلم في صحیحھ  (٤)

  ).٢٢٢١(ح : وال نوء، وال غول، وال یورد ممرض على مصح 
  ).٥٧٧١(ح : كتاب الطب ، باب ال ھامة: أخرجھ البخاري في صحیحھ  (٥)
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فأبى أبو ھریرة أن » ال عدوى«:  صلى هللا علیھ وسلمقال رسول هللا: عنھ، كنت تقول
فماراه الحارث في ذلك حتى غضب  »ال یورد ممرض على مصح«: یعرف ذلك، وقال

: ال، قال أبو ھریرة: أتدري ماذا قلت؟ قال: أبو ھریرة فرطن بالحبشیة، فقال للحارث
أن رسول هللا صلى هللا ولعمري لقد كان أبو ھریرة، یحدثنا، :" أبیت، قال أبو سلمة: قلت

  .)١(فال أدري أنسي أبو ھریرة، أو نسخ أحد القولین اآلخر؟ »ال عدوى«: علیھ وسلم قال
قال رسول هللا صلى هللا : عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال :الحدیث الثاني

، َوْلَیْحلُِل ال َعْدَوى، َوال َھاَم، َوال َصَفَر، َوال َیِحلُّ اْلُمْمِرُض َعلَى اْلمُ : " علیھ وسلم ِصحِّ
ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ : َقالُوا.اْلُمِصحُّ َحْیُث َشاءَ  ِ َصلَّى هللاَّ ِ، َوَما َذاَك؟ َفَقالَ َرُسولُ هللاَّ : َیا َرُسولَ هللاَّ

ُھ أًَذى    .)٢("إِنَّ
أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ، : عن عبد هللا بن عباس:الحدیث الثالث

كان بسرغ لقیھ أمراء األجناد، أبوعبیدة بن الجراح وأصحابھ، خرج إلى الشأم، حتى إذا 
ادع لي المھاجرین : فقال عمر: فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشأم، قال ابن عباس

: األولین، فدعاھم فاستشارھم، وأخبرھم أن الوباء قد وقع بالشأم، فاختلفوا، فقال بعضھم
معك بقیة الناس وأصحاب :بعضھم قد خرجت ألمر، وال نرى أن ترجع عنھ، وقال

ارتفعوا عني، :رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وال نرى أن تقدمھم على ھذا الوباء، فقال
ادعوا لي األنصار، فدعوتھم فاستشارھم، فسلكوا سبیل المھاجرین، واختلفوا : ثم قال

قریش من ادع لي من كان ھا ھنا من مشیخة : ارتفعوا عني، ثم قال: كاختالفھم، فقال
نرى أن ترجع بالناس وال : مھاجرة الفتح، فدعوتھم، فلم یختلف منھم علیھ رجالن، فقالوا

إني مصبح على ظھر فأصبحوا علیھ، قال : تقدمھم على ھذا الوباء، فنادى عمر في الناس
لو غیرك قالھا یا أبا عبیدة؟ نعم نفر : أفراًرا من قدر هللا؟ فقال عمر: أبوعبیدة بن الجراح

قدر هللا إلى قدر هللا، أرأیت لو كان لك إبل ھبطت وادیا لھ عدوتان، إحداھما خصبة،  من

                                      
م ، باب باب ال عدوى، وال طیرة، وال ھامة، وال صفر، كتاب السال: أخرجھ مسلم في صحیحھ  (١)

  ).٢٢٢١(ح : وال نوء، وال غول، وال یورد ممرض على مصح 
كتاب العین، باب عیادة المریض :أخرجھ اإلمام مالك في موطأه روایة أبي مصعب الزھري(٢)  

لموطأ عن ، وفي بعض روایات ا)٨٤٧( ح: ،وانظر مسند الموطأ للجوھري ) ١٩٨٩(ح: والطیرة
: مالك؛ أنھ بلغھ عن بكیر بن عبد هللا بن األشج، عن ابن عطیة أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال

ھكذا رواه یحیى :" ،قال ابن عبد البر )٧٥٠(ح: موطأ مالك .»الحدیث....ال عدوى وال ھام وال صفر «
بن األشج عن ابن عطیة األشجعي عن وتابعھ قوم ورواه القعنبي عن مالك أنھ بلغھ عن بكیر بن عبد هللا 

أبي ھریرة فزاد في اإلسناد عن أبي ھریرة وتابعھ جماعة من أصحاب مالك منھم عبد هللا بن یوسف 
وأبو المصعب ویحیى بن بكیر إال أن ابن بكیر قال فیھ عن مالك عن أبي عطیة األشجعي عن أبي 

ة ولم یتابع علیھ،وقیل في ابن عطیة اسمھ ھریرة ورواه ابن نافع عن مالك عن المقبري عن أبي ھریر
عبد هللا بن عطیة یكنى أبا عطیة وقیل ھو مجھول والحدیث محفوظ ألبي ھریرة عن النبي صلى هللا 
علیھ وسلم من وجوه كثیرة صحاح من حدیث ابن شھاب وغیره ولیس عند مالك فیھ غیرما في الموطأ 

، وأخرجھ ابن وھب في ) ١٨٩، ٢٤/١٨٨:(ظر التمھید ان.:" وال عنده فیھ حدیث ابن شھاب وهللا أعلم
  ).٦٢٨(ح: الجامع في الحدیث عن مالك
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واألخرى جدبة، ألیس إن رعیت الخصبة رعیتھا بقدر هللا، وإن رعیت الجدبة رعیتھا 
إن : فقال -وكان متغیبا في بعض حاجتھ  -فجاء عبد الرحمن بن عوف : بقدر هللا؟ قال

إذا سمعتم بھ بأرض «: سول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقولعندي في ھذا علما، سمعت ر
فحمد هللا عمر : قال »فال تقدموا علیھ، وإذا وقع بأرض وأنتم بھا فال تخرجوا فرارا منھ

  .)١(ثم انصرف
كان في وفد ثقیف رجل : عن عمرو بن الشرید، عن أبیھ، قال :الحدیث الرابع

  .)٢(»إنا قد بایعناك فارجع«: لممجذوم، فأرسل إلیھ النبي صلى هللا علیھ وس
قال رسول هللا صلى هللا : عن ابن عباس رضي هللا عنھما قال:الحدیث الخامس 

  ).٣(»ال تدیموا النظر إلى المجذومین«: علیھ وسلم
ال تدیموا النظر إلى " : عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، قال:الحدیث السادس

  . )٤( "وبینھم قید رمح المجذومین، وإذا كلمتموھم، فلیكن بینكم 
ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم  - أن رجال جاء إلى النبي «: وروي:الحدیث السابع   -َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم  -لیبایعھ، فأخرج یده فإذا ھي جذماء، فقال لھ النبي  ضم یدك، " :-َصلَّى هللاَّ
  . )٥(»فقد بایعتك
  

  :العدوى األحادیث الجامعة بین نفي وإثبات:ثالثا
قال رسول هللا صلى هللا : عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ، قال: الحدیث األول

ال عدوى وال طیرة، وال ھامة وال صفر، وفر من المجذوم كما تفر من «:علیھ وسلم
  .)٦(»األسد

سألت سعد بن أبي وقاص عن : عن سعید بن المسیب، قال: الحدیث الثاني
قال رسول هللا : ؟ فكرھت أن أحدثھ من حدثني، قالمن حدثك: الطیرة، فانتھرني، وقال

                                      
، باب ال )٥٧٢٩(ح : كتاب الطب، باب ما یذكر في الطاعون: أخرجھ البخاري في صحیحھ(١)  

  ).٢٢١٩(ح :كتاب السالم، باب الطاعون والطیرة والكھانة ونحوھا: ، ومسلم )٥٧٧٦(ح: عدوى 
  ).٢٢٣١(ح :كتاب السالم، باب اجتناب المجذوم ونحوه: سلم في صحیحھأخرجھ م(٢)  
ھذا : ، وقال البوصیري في الزوائد)٣٥٤٣(كتاب الطب، باب الجذام  ح:أخرجھ ابن ماجھ في سننھ(٣)  

: ، والطبراني في األوسط)١٣٨/  ١/  ١" (التاریخ الكبیر " إسناد رجالھ ثقات، وأخرجھ البخاري في 
  ).١٠٦٤(ح : حھ األلباني في السلسلة الصحیحة ، و صح)٩٢٦٣(ح

وضعفھ العالمة أحمد شاكر في تعلیقھ على المسند، ) ٥٨١(ح : أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده  (٤)
، وضعفھ العالمة )إسناده ضعیف: ( ، وقال حسین سلیم أسد)٦٧٧٤(ح:وأبویعلى الموصلي في مسنده

  ).١٩٦٠: ( على الحدیث رقم األلباني في السلسلة الضعیفة أثناء تعلیقھ 
في ) ھـ٥٥٨: المتوفى(أورده أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني الیمني الشافعي  (٥)

  .، ولم أقف علیھ في كتب المتون)٩/٢٩٢: (كتابھ البیان في مذھب اإلمام الشافعي 
وال ھامة، وال صفر، وال كتاب السالم ،  باب ال عدوى، وال طیرة، : أخرجھ مسلم في صحیحھ  (٦)

باب : كتاب الطب : ، والبخاري مختصرا )٢٢٢١(ح : نوء، وال غول، وال یورد ممرض على مصح
  ).٥٧٧١(ح :الھامة
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ال عدوى وال طیرة وال ھام، إن تكن الطیرة في شيء ففي «: صلى هللا علیھ وسلم
الفرس، والمرأة، والدار، وإذا سمعتم بالطاعون بأرض فال تھبطوا وإذا كان بأرض 

  )١(»وأنتم بھا فال تفروا منھ

  اطب اث

دأ  ءك ا دي ر و ،دوى وإا  ث.  

اختلف موقف العلماء بالنسبة لألحادیث النافیة للعدوى والمشعرة بتأثیرھا،  :أوال
  :على ثالثة مذاھب

وھؤالء سلكوا مسلك النسخ، فاعتمدوا قولھ صلى هللا علیھ  :المذھب األول
ار الدالة علیھا،كأحادیث على عمومھا، وقال بنسخ األحادیث و اآلث)  ال عدوى:( وسلم

الفرار من المجذوم، والتي استدل بھا العلماء على وقوع العدوى، وھو مذھب عمر 
  .، وممن قال بذلك عیسى بن دینار من المالكیة)٢(رضي هللا عنھ  وجماعة من السلف

ولكن دعوى النسخ ھذه تبدو ضعیفة؛ لعدم وجود األدلة الكافیة على ذلك، ووجود 
وحكى المازري والقاضي عیاض عن :" ع بین األحادیث، قال اإلمام النوويإمكانیة الجم

بعض العلماء أن حدیث الیورد ممرض على مصح منسوخ بحدیث ال عدوى، وھذا غلط 
أحدھما أن النسخ یشترط فیھ تعذر الجمع بین الحدیثین ولم یتعذر بل قد جمعنا : لوجھین

یخ وتأخر الناسخ ولیس ذلك موجوًدا ھنا، وقال بینھما، والثاني أنھ یشترط فیھ معرفة التار
آخرون حدیث ال عدوى على ظاھره، وأما النھي عن إیراد الممرض على المصح فلیس 
للعدوى بل للتأذي بالرائحة الكریھة وقبح صورتھ وصورة المجذوم والصواب ماسبق 

  .)٣("وهللا أعلم
ریقان؛ أحدھما سلك ھؤالء سلكوا مسلك الترجیح، وقد سلكھ ف: المذھب الثاني 

ترجیح األخبار الدالة على نفي العدوى وتزییف األخبار الدالة على عكس ذلك مثل 
، فأعلوه بالشذوذ وبأن السیدة عائشة رضي هللا عنھا )٤(...." فر من المجذوم " :حدیث

ما قال ذلك ، ولكنھ : أنكرت ذلك، فأخرج الطبري عنھا أن امرأة سألتھا عنھ فقالت
وكان لي مولى بھ ھذا الداء فكان یأكل : ، قالت)فمن أعدى األول( :وقال) وىال عد:(قال

  .)٥(في صحافي ویشرب في أقداحي وینام على فراشي

                                      
  ).١٥٥٤(ح: أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده  (١)
/ ٧:( المنتقى) ١٢٩/ ١٠:( مسند على، ابن حجر فى الفتح)  ٣١ - ٢٨(ص : انظر تھذیب اآلثار (٢)   

٢٦٤.(  
  ).١٤/٢١٤:(انظر شرح مسلم للنووي (٣)  

  .سبق تخریجھ في بدایة المبحث األول ھذا(٤)   
كتاب : مسند على، ابن حجر فى الفتح، وقد سكت عنھ) ٣٠( ص:انظر الطبرى فى تھذیب اآلثار(٥)  

  ). ١٣٠/ ١٠:(الطب، باب الجذام



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

        

- ٢٣٤٥ - 

 

، فیؤخذ الحكم من روایة غیره، وبأن )١(وبأن أبا ھریرة تردد في ھذا الحكم
مرخصة األخبار الواردة من روایة غیره في نفي العدوى كثیرة شھیرة بخالف األخبار ال

أخرجھ ابن ماجھ : وقالوا)٢("ال تدیموا النظر إلى المجذومین" في ذلك؛ ومثل حدیث 
كلم المجذوم وبینك وبینھ قید ": وسنده ضعیف، ومثل حدیث عبد هللا بن أبي أوفى رفعھ

، ومثل ما أخرجھ الطبري من )٣(أخرجھ أبو نعیم في الطب بسند واه: ، قالوا"رمحین
، ومن طریق )٤( اجلس مني قید رمح: ن عمر قال لمعیقیبطریق معمر عن الزھري أ

وھما أثران منقطعان، وأما حدیث : خارجة بن زید كان عمر یقول نحوه، وقالوا عنھما
عمرو بن الشرید الذي أخرجھ مسلم، وھو قولھ صلى هللا علیھ وسلم لمن كان في وفد 

ي أن ذلك بسبب الجذام فلیس صریًحا ف: قالوا عنھ )٥("ارجع فقد بایعناك " : ثقیف 
  .)٦(والجواب

) ال عدوى(سلكوا في الترجیح عكس ھذا المسلك، فردوا حدیث  الفریق الثاني
واألخبار : قالوا...، إما لشكھ فیھ وإما لثبوت عكسھ عنده )٧(بأن أبا ھریرة رجع عنھ 

حدیث وأما : الدالة على االجتناب أكثر مخارج وأكثر طرًقا فالمصیر إلیھا أولى، قالوا
كل ثقة :"جابر أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أخذ بید مجذوم فوضعھا في القصعة وقال 

، ففیھ نظر وقد أخرجھ الترمذي وبین االختالف فیھ على راویھ، )٨("با� وتوكال علیھ
ورجح وقفھ على عمر وعلى تقدیر ثبوتھ فلیس فیھ أنھ صلى هللا علیھ وسلم أكل معھ 

  .)٩( ده في القصعة قالھ الكالباذي في معاني األخباروإنما فیھ أنھ وضع ی
ھو الجمع بین األحادیث، حیث لم یروا النسخ، ولم یروا ترجیح  :المذھب الثالث

جانب من األحادیث على اآلخر، فاجتھدوا في توضیح اإلشكالیة التي وردت في 
ى إطالقھ، في قولھ األحادیث السابقة، والعمل على إزالتھا، فبینوا أن نفي العدوى لیس عل

وإنما كانت بقصد نفي مفھوم بعینھ، أال وھو نفي  )ال عدوى (: صلى هللا علیھ وسلم
اعتقاد عدوى األمراض بطبعھا، و كذا إثباتھا لیس على إطالقھ، وإنما البد من االلتزام 

  . باالبتعاد عن مسبباتھا مع االعتقاد بمشیئة مسبب األسباب

                                      
  . سبق تخریجھ في بدایة ھذا المبحث (١)   

  .ي بدایة ھذا المبحثسبق تخریجھ ف(٢)  
  ).٢٩٢(ح ) ١/٣٥٥(: الطب النبوي ألبي نعیم(٣)  
أن عمر بن : (ولفظھ ) ١٩٥١٠(ح :انظر جامع معمر بن راشد ملحق بمصنف عبد الرزاق (٤)  

  ".، وكان أجذم » ادن، فلو كان غیرك ما قعد مني إال كقید رمح«: الخطاب، قال لمعیقیب الدوسي
  .ة ھذا المبحثسبق تخریجھ في بدای(٥)   
  ).١٠/١٩٥: (انظر  فتح الباري  (٦)   
  .سبق تخریجھ في بدایة ھذا المبحث(٧)   
  .سبق تخریجھ في بدایة ھذا المبحث(٨)   
  .ولم أقف علیھ في معاني األخبار) ١٠/١٥٩: (انظر فتح الباري  (٩)   
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ال : (في اآلداب تعلیقا على قولھ صلى هللا علیھ وسلم قيوھو ما بینھ اإلمام البیھ 
َفمن اْلُمشكل ِفي :" ، قال ابن الجوزي)٢(، وبینھ أیضا في السنن واآلثار)١():عدوى

َكاَنت اْلَعَرب تتوھم اْلِفْعل ِفي اْألَْسَباب، َكَما َكاَنت  ،"َال عدوى َوَال طیرة " :الَحِدیث األول
َال : " عل األنواء، َفأْبطل النَّبِي صلى هللا َعلَْیِھ َوسلم َذلِك بقولھتتوھم نُزول اْلَمَطر ِبف

َما أََراَد إَِضاَفة اْألَْشَیاء إِلَى اْلقدر، َولَِھَذا َقاَل ِفي َحِدیث أبي ُھَرْیَرة" عدوى  َفمن " :َوإِنَّ
اُعون لَِئالَّ یقف ا "أعدى األول؟  َبب َونھى َعن اْلُوُرود إِلَى بلد ِفیِھ الطَّ ْإلِْنَسان َمَع السَّ
  .)٣(وینسى اْلُمَسّبب

، )٦( ، وشمس الدین البرماوي)٥(، والقسطالني)٤(المناوي  وھو كذلك ما بینھ أیضا
، مؤیدین الجمع بین األحادیث، وھو مذھب أكثر أھل العلم كما ذكر ذلك القاضي )٦(

سخ بل یجب والصحیح الذي علیھ األكثر ویتعین المصیر إلیھ أال ن: "عیاض حیث  قال
الجمع بین الحدیثین ـــــ أي حدیث األكل مع المجذوم واألمر بالفرار منھ ــــ  وحمل 

  )٧("فاألمر باجتنابھ والفرار منھ على االستحباب واالحتیاط واألكل معھ على بیان الجواز
  )٧("الجواز

وباإلضافة إلى ماسبق بین اإلمام ابن حجر العسقالني رحمھ هللا تعالى مسالك 
  :وفي طریق الجمع مسالك أخرى" :في الجمع بین األحادیث فقال أخرى للعلماء

نفي العدوى جملة وحمل األمر بالفرار من المجذوم على رعایة خاطر : أحدھا 
المجذوم؛ ألنھ إذا رأى الصحیح البدن السلیم من اآلفة تعظم مصیبتھ وتزداد حسرتھ 

  .على ھذا المعنىفإنھ محمول " ال تدیموا النظر إلى المجذومین" ونحوه حدیث
حمل الخطاب بالنفي واإلثبات على حالتین مختلفتین؛ فحیث جاء ال :ثانیھا  

عدوى كان المخاطب بذلك من قوي یقینھ وصح توكلھ، بحیث یستطیع أن یدفع عن نفسھ 
اعتقاد العدوى كما یستطیع أن یدفع التطیر الذي یقع في نفس كل أحد لكن القوي الیقین ال 

مثل ما تدفع قوة الطبیعة العلة فتبطلھا، وعلى ھذا یحمل حدیث جابر في  یتأثر بھ، وھذا
كان "فر من المجذوم "أكل المجذوم من القصعة وسائر ما ورد من جنسھ وحیث جاء 

المخاطب بذلك من ضعف یقینھ ولم یتمكن من تمام التوكل فال یكون لھ قوة على دفع 
دوى عنھ بأن ال یباشر ما یكون سبًبا إلثباتھا اعتقاد العدوى فأرید بذلك سد باب اعتقاد الع

                                      
  ).١٤٤( ص : انظر اآلداب للبیھقي (١)  
  ).١٤١٥٥(ح) ١٨٩/ ١٠:(ثار للبیھقي انظر المعرفة السنن واآل(٢)  
  ).٤٧٢/  ٢: (انظر كشف مشكل الحدیث (٣)  
  ).٦/٤٣٤(انظر فیض القدیر(٤)  
  ).٣٧٩، ٨/٣٧٨:(انظر إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري (٥)  
انظر الالمع الصبیح بشرح الجامع الصحیح لشمس الدین الِبْرماوي، أبو عبد هللا محمد بن عبد (٦)  
  ).١٤/٣٢١) :(ھـ ٨٣١: المتوفى(ن موسى النعیمي العسقالني المصري الشافعي الدائم ب

  .انظر المرجع السابق (٧)   
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وقد فعل ھو صلى هللا ...  وقریب من ھذا كراھیتھ صلى هللا علیھ وسلم الكي مع إذنھ فیھ
  .علیھ وسلم كال من األمرین لیتأسى بھ كل من الطائفتین

قال القاضي أبو بكر الباقالني إثبات العدوى في الجذام ونحوه  :ثالث المسالك
أي إال من الجذام  "ال عدوى:" فیكون معني قولھ: ن عموم نفي العدوى قالمخصوص م

ال یعدي شيء شیئا إال ما تقدم تبییني لھ أن فیھ : فكأنھ قال: والبرص والجرب مثال، قال
   .العدوى، وقد حكى ذلك ابن بطال أیضا

ولكن رغم وجاھة ھذا الرأي إال أن العلم الحدیث أثبت أن ھناك أمراض أخرى 
تقل بین األشخاص غیر ما ورد في األحادیث، واالقتصار على ذكرھا دون غیرھا تن

ألنھا المعروفة في عصره صلى هللا علیھ وسلم، وقصر العدوى علیھا ال دلیل علیھا 
  .سوى أنھ اجتھاد للجمع بین األحادیث

أن األمر بالفرار من المجذوم لیس من باب العدوى في شيء بل ھو :رابعھا 
ي، وھو انتقال الداء من جسد لجسد بواسطة المالمسة والمخالطة وشم ألمر طبیع

الرائحة؛ و لذلك یقع في كثیر من األمراض في العادة انتقال الداء من المریض إلى 
  .الصحیح بكثرة المخالطة وھذه طریقة ابن قتیبة

  

وھذا المسلك وإن كان للجمع بین األحادیث إال مسألة العدوى التقتصر على 
م فقط، وإنما مسألة العدوى تشمل العدید من األمراض قدیًما وحدیًثا غیر الجذام، الجذا

وإن كان الجذام ینتقل بالمالمسة والمخالطة وشم الرائحة فھل العدوى سوى انتقال 
  األمراض بإحدى ھذه الطرق؟؟

العمل بنفي العدوى أصال ورأًسا وحمل األمر بالمجانبة على  :المسلك الخامس
ة وسد الذریعة لئال یحدث للمخالط شيء من ذلك فیظن أنھ بسبب المخالطة حسم الماد

، منھم )١(فیثبت العدوى التي نفاھا الشارع وإلى ھذا القول ذھب أبوعبید وتبعھ جماعة 
  .)٢(ابن جریر والطحاوي وذكره القاضي أبو یعلى عن أحمد

أماكن األمراض  وأیضا یعد ھذا المسلك ــ في رأیي ــ غیر دقیق؛ األمر باجتناب
المعدیة لیس فقط من باب سد الذریعة وإنما من باب الحفاظ على النفس وعدم تعمد 
إھالكھا، كما ھو واضح من نھي النبي صلى هللا علیھ وسلم عن مخالطة المجذوم وورود 
األراضي التي بھا الطاعون، وعدم إیراد الممرض على المصح، وموضوع نفي العدوى 

ماء في مقصوده، وكما بین اإلمام البیھقي أن قولھ صلى هللا علیھ وسلم فقد بینت قول العل
فإنھ أراد وهللا أعلم على الوجھ الذي كانوا یعتقدون في الجاھلیة من إضافة ":"ال عدوى" 

العمل إلى غیر هللا تعالى، ثم قد یجعل هللا تعالى بإرادتھ مخالطة الصحیح من بھ شيء 

                                      
  ).١٦٢: ١٠/١٦٠:(انظر السابق (١)  
  ).٣٦٤(ص:انظر  تیسیر العزیز الحمید في شرح كتاب التوحید الذى ھو حق هللا على العبید (٢)  
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ال یرد ممرض «: بھ، وقد قال النبي صلى هللا علیھ وسلممن ھذه العیوب سببا یحدثونھ 
  )١(»على مصح، وبا� العصمة

قال : )٢( »ال یورد ممرض على مصح«: قال النووي في شرح مسلم في حدیث
الممرض صاحب اإلبل المراض، والمصح صاحب اإلبل الصحاح فمعنى : العلماء

حب اإلبل الصحاح؛ ألنھ ربما الحدیث ال یورد صاحب اإلبل المراض إبلھ على إبل صا
أصابھا المرض بفعل هللا تعالى وقدره الذي أجرى بھ العادة ال بطبعھا، فیحصل لصاحبھا 
ضرر بمرضھا، وربما حصل لھ ضرر أعظم من ذلك باعتقاد العدوى بطبعھا، فیكفر، 

  .)٣("وهللا أعلم
  

  :ماترجح لدي من أقوال العلماء في العدوى بناء على
  

، "ال عدوى" : نبین أقوال العلماء في قول النبي صلى هللا علیھ وسلم بدایة : أوال
حیث المقصود لیس نفى جنس العدوى مطلقا، ولكن كثیًرا من العلماء وضح بأن النفي 
لیس مطلقا وإنما مقصود لمعنى معین لدى العرب وھو نفي االعتقاد الجاذم بأن المرض 

 .یعدي بذاتھ وطبیعتھ، وقد سبق توضیح ذلك
بناء على ما سبق وبعد النظر فیما ورد من أحادیث عن النبي صلى هللا :ثانیا 

علیھ وسلم، سواء ما صح منھا وما ضعف، والرجوع إلى أقوال العلماء فیھا ومسالكھم، 
وبناء على ما قرره أھل التخصص من األطباء وغیره، یترجح لدي القول بالجمع بین 

ال وجھ لھ، مادام وجھ الجمع بینھا ممكًنا،كما قرر  األحادیث؛ فالقول بالنسخ أو الترجیح
ذلك جماھیر علماء الفقھ واألصول، قال اإلمام البیھقي تعلیقا على ماورد عن جابر بن 
عبد هللا رضي هللا عنھما، أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أخذ بید مجذوم فأدخلھ معھ 

وھذا الحدیث مع ما :" )٤(".وكال علیھكل بسم هللا، ثقة با�، وت:" في القصعة، ثم قال
روي عنھ من الفرار من المجذوم،  وأمر المجذوم الذي أتاه في وفد ثقیف بالرجوع یؤكد 
ھذه الطریقة ــــ أي طریقة الجمع ــــ فیكون ھذا الحدیث فیمن یكون حالھ الصبر على 

على نفسھ  المكروه، وترك االختیار في موارد القضاء، والحدیث اآلخر فیمن یخاف
العجز عن احتمال المكروه والصبر علیھ، فیحترز بما ھو جائز في الشرع بأنواع 

   ).٥("االحترازات وبا� التوفیق 

                                      
  ).٢٥١٥( ح : انظر السنن الصغرى للبیھقي (١)  
  . سبق تخریجھ في بدایة المبحث األول(٢)  
  ).٢٢٣١(في شرح الحدیث رقم ) ٢٢٨/  ١٤: (انظر شرح مسلم للنووي (٣)  
  . سبق تخریجھ في بدایة ھذا المبحث (٤)

  ).٤٨٩/ ٢: (شعب اإلیمان (٥)  
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النھي عن إیراد الممرض، فمن باب اجتناب األسباب التي  وأما:"وقال الزرقاني 
اء أسباب البالء إذا خلقھا هللا تعالى، وجعلھا أسباًبا للھالك، أو األذى، والعبد مأمور باتق

  ).١("كان في عافیة منھا
إن النفي الوارد للعدوى یقصد بھ : وقد یكون مسلًكا من مسالك الجمع أن نقول

العدوى من المریض ولیس الممرض، فثمة فارق بین اللفظین ــ وھذا من اإلعجاز 
ن، وھذا النبوي ــ فالمریض مرضھ ال یتعداه لغیره بما قد یسبب األذى والھالك لآلخری

یظھر من الحدیث القدسي الذي رواه النبي صلى هللا علیھ وسلم عن رب العزة وجاء فیھ 
كیف أعودك : یا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: إن هللا عز وجل یقول یوم القیامة: " 

وأنت رب العالمین، أما علمت أن عبدي فالن مرض فلم تعده ؟ أما لو عدتھ لوجدتني 
  )٢("عنده 

ظة الُمْمِرض فتعني الكائن الحي الذي یعاني من مرض أو علة جسمیة أما لف
نتیجة إصابتھ بمسببات ھذا المرض، وتنتقل مسببات المرض منھ إلى كل من یخالطھم 
ویؤاكلھم بوسائل مختلفة ومتنوعة، ویطلق العلماء على الكائنات الحیة المسببة لھذا 

ال (:ضح قول رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وربما ھذا یو)٣(المرض الكائنات الُمْمِرضة
   ).یوِرد ُمْمرض على ُمصح

وما ظھر من أمراض وفیروسات أثبت الطب في العصر الحدیث أنھا تنتقل من 
أشخاص آلخرین، أو من حیوانات ألشخاص، وثبت ذلك بالتجربة والعادة، یقوي الرأي 

ن على الوجھ الذي تعتقده الجاھلیة، القائل بأن العدوى واقعة بإذن هللا، ونفیھا الوارد كا
حیث المالحظ فیمن نفوا العدوى وركزوا في ردھا على تأویل األحادیث التي وردت فقط 
في الفرار من المجذوم، وتوجیھھا بحیث یثبتون عكس ما أظھرت، غیر أن ھناك كثیًرا 

كان یعجبھ  أنھ«:من اآلثار التي تدل على خشیة السلف من انتقال العدوى فعن أبي قالبة
، وكان ھناك مرض الطاعون وقد سبق الحدیث فیھ، ومما استجد )٤(»أن یتقى المجذوم

من أمراض التحصى والتعد قد تنتقل بطرق شتى بین األشخاص بقدر هللا، یؤكد القول 
  .بإثبات العدوى بالضوابط التي بینھا العلماء

   

                                      
  .)٥٢٧/ ٤(شرح الزرقاني (١)  
  ).٤٦٣٤( ح: یضكتاب البر ، باب عیادة المر: أخرجھ مسلم في صحیحھ (٢)  
عبد البدیع .انظر اإلعجاز العلمي في لفظتي المریض والممرض في األحادیث النبویة الشریفة، د(٣)  

  ).١٨(ص :حمزة زللي
، ولم أقف على من تكلم في إسنادة من علماء )٢٦٤١٢(ح:أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ (٤)  

عن محمد بن سواء وھو السدوسي، ذكره ابن الحدیث، إال أن إسنادة صحیح، فقد رواه ابن أبي شیبة 
، وخالد الحذاء ،وھو )١٧٩/ ٢:(، وابن منجویھ في رجال صیحي مسلم)٦٢/ ٩:(حبان في الثقات

  ).٧٦/ ١: (انظر تاریخ أسماء الثقات البن شاھین: بصري ثقة
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أقوال العلماء  قال سلیمان بن عبدهللا بن محمد بن عبدالوھاب بعد ذكر
وأحسن من ھذا كلھ ما قالھ البیھقي، وتبعھ ابن الصالح وابن القیم وابن : قلت:"ومسالكھم

على الوجھ الذي كانوا یعتقدونھ في ) ال عدوى:(رجب وابن مفلح وغیرھم أن قولھ
الجاھلیة من إضافة الفعل إلى غیر هللا تعالى، وأن ھذه األمراض تعدي بطبعھا، وإال فقد 

هللا بمشیئتھ مخالطة الصحیح َمْن بھ شيء من ھذه العیوب سبًبا لحدوث ذلك، ولھذا یجعل 
، وقال "ال یورد ممرض على مصح": وقال "فر من المجذوم كما تفر من األسد: "قال

وكل ذلك بتقدیر هللا تعالى كما ، "من سمع بھ بأرض فال یقدم علیھ":في الطاعون
  . )١( "فمن أعدى األول":قال

                                      
  ).٣٦٤(ص:انظر  تیسیر العزیز الحمید في شرح كتاب التوحید الذى ھو حق هللا على العبید(١)  
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  الثاني املبحث

األحكام التكليفية املتعلقة باألمراض املعدية ومدى تطبيقها على 

  ). COVID-19(فريوس كورونا 

  اطب اول

دراض ان ا رازم ا  

وبناء على ذلك نود توضیح الحكم التكلیفي الخاص باالحتراز من األمراض 
  .ون واجًباالمعدیة، فاالحتراز من العدوى قد یكون مندوبا وقد یك

ومن خالل طرق الجمع بین األحادیث الواردة في مسألة العدوى والتحرز منھا،  
یتبن أن نفي العدوى كلیا لیس مقصود النص الوارد، واألمر باالبتعداد عن مواطنھا ال 
یحمل أیضا على الوجوب مطلقا؛ السیما أن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم یصرح في تلك 

ب من االبتعاد عن ذلك ھو العدوى، وإنما یقدر ذلك بقدره، فقد یكون األحادیث بأن السب
االبتعاد عن موطن العدوى من باب الجواز والتحرز منھ لعوامل نفسیة، قال اإلمام 
أبوبكر ابن العربي رحمھ هللا تعالى، تعلیقا على ماورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ 

: )١("كل بسم هللا،ثقة با�، وتوكال علیھ:" ،ثم قالأخذ بید مجذوم فأدخلھ معھ في القصعة
ٍة،  "  وإّنما ذلك ألّن النفوس َتَعاُف مخالطة أھل األدواء، وإن كان ال یعدي داٌء على صحَّ

قیم، ولكّنھ یضرُّ الَخلق عادة ال  ِر الّصحیح بالسَّ وإن كان هللاُ سبحانھ قد أجرى العادَة بتضرُّ
ز فقالوجوًبا، وأمرھم بعد ذلك بال ، وصرَف "َوَال ُیوَرْد ُممِرٌض َعلَى ُمِصحٍّ ": تَّحرُّ

ون في نفوسھم بمخالطة  المجذوَم ولم یبایعھ ُمَصاَفَحًة، لئالَّ یحتّج بذلك على أصّحائھ فیتأذَّ
، وإن كان الحدیث الذي استدل بھ )٢( ."أو بُضرٍّ بعد مباشرة الّنبّي لھ، وهللا لطیٌف بعباده

ضعفھ أھل العلم إال أنھ یدل على أحد حاالت اجتناب األمراض المعدیة  اإلمام ابن العربي
  . والتي یبینھا واقع الناس وأحوالھم، والتجربة العملیة

أَْقَبْلُت " : وھذا أمر مشروع ال شيء فیھ، فعن ھشام بن عروة، عن أبیھ، أنھ قال
َبْیِر َیْوًما َوأََنا ُغَالٌم َوِعْنَدهُ َرُجلٌ أَ  ْبَرُص َفأََرْدُت أَْن أََمسَّ اْألَْبَرَص َفأََشاَر إِلَيَّ إِلَى الزُّ

ُھ  َبْیُر َفأََمَرنِي أَْن أَْنَصِرَف كراھیة أَْن أََمسَّ    ).٣("الزُّ
واألمراض المعدیة لیست نسبة العدوى فیھا سواء، فھناك أمراض نسبة العدوى 

مریض بھ، وھذا األمر فیھا تتوقف على نوعھ وطرق انتقالھ وكیفیتھا، ودرجة إصابة ال
متروك لتقدیر أھل االختصاص، فإذا ثبت لدى المتخصصین أنھا تنتقل في حاالت دون 
  أخرى، أو درجة العدوى لیست باألمر الذي یخاف منھ على النفس والبدن، وقد ینتقل وقد 

                                      
  .سبق تخریجھ في بدایة المبحث األول (١)

  ).٤٧١/  ٧: (انظر المسالك في شرح موطأ اإلمام مالك(٢)  
  ).١٢(ح:رواه البیھقي في شعب اإلیمان(٣)  
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ال ینتقل، وھو لیس بالزم، ولكن إبعاد الصحیح عن المریض ھو األفضل، وھذا یفھم من 
فر من «: وقال آمًرا» )١( ال یورد ممرض على مصح«: لنبي صلى هللا علیھ وسلمقول ا

فالمعنى أبعدوا المریض عن الصحیح، إذا كان یخشى  »)٢(المجذوم فرارك من األسد 
  .منھ العدوى، ال یخلط ھذا مع ھذا، فھذا معناه تجنب األسباب التي تسبب انتقال المرض

ا معیًنا ینتقل بسرعة شدیدة بمجرد مخالطة أما إذا تأكد لدى العلماء أن مرضً 
المریض، وأن المخالطة بأي شكل من األشكال تنقل المرض أو الفیروس، وأن ھذا قد 
یؤدي إلى الموت أو اإلضرار بالبدن ففي ھذا الحالة الیجوز قطعا المخالطة واالقتراب 

  "على مصح  الیورد ممرض":من المریض، ویحمل النھي في قولھ صلى هللا علیھ وسلم
  .على عدم الجواز حفاًظا على النفس كمقصد من مقاصد األحكام الشریعة

أیضا یكون االبتعاد عن مواطن العدوى من باب األخذ باألسباب الذي ھو من 
ألصق أبواب الشریعة بمبادئھا ومقاصدھا، وھذه صورة من التأویل المحتمل إلعمال 

  .)١(الدلیلین وعدم إھمال أحدھما
ل قول النبي صلى علیھ في االبتعاد عن مواطن العدوى على الوجوب، وقد یحم

إذا تیقن للصحیح أن المرض مما حكم علیھ من المختصین من أھل الطب والعلوم 
الخاصة بأنھ ینتقل من المریض للصحیح بإذن هللا تعالى، فعندھا یجب علیھ االبتعاد عن 

ا یفھم من حدیث سیدنا عمر الخاص موطن العدوى، والیجوز لھ االقتراب منھا، وھذا م
بطاعون عمواس، واألخذ باألسباب واجًبا في ھذه الحال حفاظا على النفس المقصد الثاني 
من مقاصد الشریعة، وما یتسبب باإلضرار بھا یقینا الیجوز للمرء الدخول فیھ، امتثاال 

" : ، وقال النبي صلى هللا علیھ وسلم)٢( ﴾َوَال تـُْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَلى التـَّْهُلَكةِ ﴿ :لقولھ تعالى

  .)٣( "الضرار والضرار 
فمع تیقن العدوى الیجوز اإلقدام على موطنھا بدعوى قول النبي صلى هللا علیھ 

ما ": ؛ ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم لم ینكر على صاحب اإلبل قولھ)ال عدوى ( :وسلم
َصلَّى  -بل إِنھ  !؟"طھا األجرب فیجربھابال اإلِبل تكون في الّرمل كأنھا الظباء، فیخال

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم  أقره على ھذا الذي كان یشاھده، وإنما أنكر علیھ وقوفھ عند ھذا الظاھر  -هللاَّ
وإنما أراد لفت انتباھھ إلى المسبب األول سبحانھ  ،! "فمن أعدى األّول؟": فقط بقولھ لھ

النفي، والعدوى ثابتة تجربة ومشاھدة فیجب  وتعالى، وبما أنھ قد تم توضیح الغایة من
عند تیقن وقوعھا الحفاظ على النفس مما یضرھا، مع العلم بأن األمر بید هللا سبحانھ 

                                      
: انظر تیسیر علم أصول الفقھ لعبد هللا بن یوسف بن عیسى بن یعقوب الیعقوب الجدیع العنزي(١)  
  ). ٣٠٥(ص 

  ). ١٩٥(اآلیة سورة البقرة من (٢)  
،وابن ماجھ )٢٨٦٥(ح:، واإلمام أحمد في مسنده ) ٢٩٨٢(ح: أخرجھ اإلمام مالك في الموطأ  (٣)  

، والطبراني في األوسط ) ٢٣٤١(ح:كتاب األحكام ، باب من بنى في حقھ ما یضر بجاره :في سننھ
  ).٨٩٦(ح:واء ،وصححھ األلباني في اإلر)٤٥٣٩(ح:،والدارقطني ) ١٣٨٧(ح:، والكبیر )١٠٣٣(ح:
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فإذا أراد هللا المرض للجسم اآلخر انتقل إلیھ المیكروب من ذلك "وتعالى في ذلك، 
وأوجد فیھ كریات المریض، وحدثت العدوى، وإال فال؛ ألن هللا خلق في الجسم مناعة 

الدم البیضاء وھي تشكل أسلحة مضادة للمیكروبات، وتقضي علیھا، فإذا أراد هللا سالمة 
الجسم من المیكروبات الوافدة إلیھ المعبر عنھا في الحدیث بالعدوى، سلّط هللا علیھا 

ة كریات الدم البیضاء فقضت علیھا، وإذا أراد هللا إصابة الجسم بتلك المیكروبات المرضی
ضعفت كریات الدم البیضاء عن مقاومتھا، وتمكنت من الدخول إلى الجسم، وإصابتھ، 

  .)١( "فتحدث العدوى
 (وھذا ینطبق على ما حل بالمسلمین الیوم، من انتشار فیروس كورونا 

COVID-19( ،والذي ظھر ضرره على العباد والبالد، وقد ظھر الفیروس مؤخًرا ،
سات المختصة وعلماء الطب منھ، وأن المریض حیث تم التحذیر عن طریق المؤس

المصاب بھ إذا خالط صحیًحا فإن العدوى تنتقل إلیھ بإذن هللا وأثبتت العادة ذلك، ولم 
یقتصر األمر على المخالطة فحسب إنما ظھر ما ھو أشد من ذلك حیث تبین انتشاره من 

  .خالل لمس المریض لألشیاء
مصادر الطبیة السیما منظمة الصحة وبما أن ھذا الفیروس قد تأكد من ال 

العالمیة، والتجارب العلمیة أنھ شدید الخطورة وقد یتسبب بدرجة عالیة في وفاة من 
یصاب بھ،كما أنھ لم یتوصل حتى تاریخھ إلى عالج ناجع لھذا الفیروس، فال یجوز 

ن اختالط األصحاء بمن یصاب بھذا المرض، إال للضرورة كالمسعفین أو األطباء، أو م
یضطر لنقل المریض إلى أحد مراكز العالج مع االحتراز بكافة أدوات الوقایة، وقد یأثم 
من یتعمد مخالطة المصابین بدعوى أنھ ال عدوى؛ ألنھ كما ورد ذلك ــ وقد ورد على 
النحو الذي بیناه سابقا ــ فقد ورد التحذیر من االقتراب من أصحاب األمراض المعدیة، 

فس التي قصدت الشریعة الحفاظ علیھا وجوًدا؛ فأباحت الزواج إلیجاد وأن فیھ إھالكا للن
الذریة واالرتباط بین الزوجین على الوجھ المشروع، والحفاظ علیھا من جھة العدم 

قال رسول هللا : بتحریم االنتحار، والقتل ومن أجل ذلك شرع حد القتل، فعن عبد هللا قال
مسلم، یشھد أن ال إلھ إال هللا وأني رسول هللا، إال ال یحل دم امرئ :" صلى هللا علیھ وسلم

  .)٢("النفس بالنفس، والثیب الزاني، والمارق من الدین التارك للجماعة : بإحدى ثالث

                                      
  ).٢١٩/  ٥:(انظر منار القاري شرح مختصر صحیح البخاري لحمزة محمد قاسم (١)  
﴿ وََكَتبْـَنا َعَلْيِهْم ِفيَها أَنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفِس : كتاب الدیات، باب قول هللا تعالى:أخرجھ البخاري في صحیحھ (٢)  

َق ِبِه فـَُهَو َكفَّاَرٌة َلُه َوَمْن ملَْ حيَْ َواْلَعْنيَ بِاْلَعْنيِ َواْألَْنَف بِاْألَْنِف  ُكْم ِمبَا أَنـَْزَل َواْألُُذَن بِاْألُُذِن َوالسِّنَّ بِالسِّنِّ َواْجلُُروَح ِقَصاٌص َفَمْن َتَصدَّ

  ].٤٥: المائدة[ اللَُّه فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن﴾ 
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ب اطا  

ورو روس نزل او ول وظر ا م) COVID-19(  

 (ین بفیروس كورونا قبل التعرف على حكم حظر التجول ومنعھ وعزل المصاب     
COVID-19( نود التعرف على مدى سلطة ولي األمر في تقیید المباح، فمن ،

المعروف أن التجول من األمور المباحة ولیست مما حرمھ أو منعھ الشرع، فھل أباح 
  . الشرع لولي األمر تقیید أو منع المباح؟

ا من أحكام الشرع اتفق الفقھاء على عدم جواز مخالفة ولي األمر فیما ثبت قطعً 
، ھل )١(فال یحرم حالال، ویحلل حراما، واختلفوا فیما سكت عنھ الشرع، أو ما كان مباحا

  :یجوز لولي األمر تقییده على قولین
یجوز لولي األمر تقیید المباح مطلًقا بالمنع، أو باإلیجاب إذا كان  :القول األول

، )٣(، والمالكیة)٢(الحنفیةإذا كان في ذلك مصلحة، وھو قول جمھور الفقھاء من 
  .)٥(، وھو الصحیح من أقوال الشافعیة)٤(والحنابلة

  :استدل أصحاب ھذا القول بما یلي

يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن  ﴿:ـ قول هللا تعالى١

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويتـََناَزْعُتْم ِيف َشْيٍء فَـ  ًال ُردُّوُه ِإَىل اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر َذِلَك َخيـْ

﴾ )٦(  .  

السمع والطاعة على المرء المسلم فیما :"ـ قول الرسول صلى هللا علیھ وسلم  ٢
  .)٧("فال سمع وال طاعةأحب وكره، وما لم یؤمر بمعصیة فإذا أمر بمعصیة 

  .ھو وجوب طاعة ولي األمر ما لم یأمر بمعصیة باآلیة والحدیث ووجھ الداللة
ـ ما ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ نھى عن ادخار لحوم األضاحي، ٣

من ضحى منكم فال یصبحن في بیتھ بعد " : فعن سلمة بن األكوع رضي هللا عنھ قال

                                      
  ).٦٦/ ٥:(روح المعاني لأللوسي(١)  
  ).٢٨٢/ ٢:(، غمز عیون البصائر)١٨٦/ ٥: (ن عابدینانظر حاشیة اب(٢)  
  ).٤٠٦: ١:(، حاشیة الدسوقي)٢٧٩/ ٢٣: (انظر التمھید البن عبد البر (٣)  
  ).١٤٠(ص: ، قواعد ابن رجب) ٢/٤(:انظر المقنع (٤)  
  ).٢/١١٧: (، حاشیة الجمل)٧١/ ٣: (انظر تحفة المحتاج(٥)  
  ).٥٩( اآلیة:سورة النساء(٦)  
( ح: كتاب األحكام ، باب السمع والطاعة لإلمام مالم تكن معصیة : رجھ البخاري في صحیحھ أخ(٧)  
٧١٤٤.(  



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

        

- ٢٣٥٥ - 

 

یا رسول هللا، نفعل كما فعلنا عام أول، : في العام المقبل، قالوا ، فلما كان"ثالثة شیًئا
  .)١("ال، إن ذاك عام كان الناس فیھ بجھد، فأردت أن یفشو فیھم: "فقال

أن ما صدر عنھ صلى هللا علیھ وسلم یعد تقیید المباح لولي األمر  :ووجھ الداللة
  .إذا تعرضت البالد لظروف استثنائیة تتطلب التقیید

یضا استدلوا بمنع النبي صلى هللا علیھ وسلم علي بن أبي طالب رضي هللا ـ أ٤
إن علًیا خطب بنت أبي جھل : عنھ التزوج ببنت أبي جھل، فعن المسور بن مخرمة، قال

یزعم قومك أنك ال : فسمعت بذلك، فاطمة فأتت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فقالت
ل، فقام رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم تغضب لبناتك، وھذا علي ناكح بنت أبي جھ

أما بعد أنكحت أبا العاص بن الربیع، فحدثني وصدقني، " : فسمعتھ حین تشھد، یقول
وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن یسوءھا، وهللا ال تجتمع بنت رسول هللا صلى هللا 

ال وال أحل وإني لست أحرم حال"..... ، وفي روایة )٢("وبنت عدو هللا، عند رجل واحد
حراما، ولكن وهللا ال تجتمع بنت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وبنت عدو هللا مكانا 

  .)٣("واحدا أبدا
منع النبي صلى هللا علیھ وسلم علي بن أبي طالب من التزوج  :ووجھ الداللة 

  .ةببنت أبي جھل دلیل على أنھ یحق لولي األمر تقیید المباح إذا كان في ذلك درء لمفسد
ــ أیضا ما روي عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ نھى أن یبیع حاضر  ٣

  .)٤(لباد
أن نھي النبي صلى هللا علیھ وسلم الحاضر العالم بالسعر أن : ووجھ الداللة

یتوكل للبادي الجالب للسلعة؛ ألنھ إذا توكل لھ ــ مع خبرتھ بحاجة الناس ـ أغلى الثمن 
ل لھ، مع أن جنس الوكالة مباح؛ لما في ذلك من زیادة على المشتري فنھاه عن التوك

  .السعر على الناس
، )٥(أنھ ال یجوز لولي األمر منع المباح، وھو قول الظاھریة: القول الثاني
  .)٦(وبعض فقھاء الشافعیة

                                      
كتاب األضاحي، باب بیان ما كان من النھي عن أكل لحوم األضاحي : أخرجھ مسلم في صحیحھ (١)  

  ).١٩٧٤( ح: بعد ثالث 
أصھار النبي صلى هللا علیھ كتاب فضائل الصحابة ، باب ذكر : أخرجھ البخاري في صحیحھ (٢)  
  ).٣٧٢٩( ح: وسلم 
( ح: كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل فاطمة رضي هللا عنھا : أخرجھ مسلم في صحیحھ (٣)  
٢٤٤٩.(  
كتاب البیوع، باب النھي عن تلقي الركبان وأن بیعھ مردود ألن : أخرجھ البخاري في صحیحھ(٤)  

، ومسلم في )٢١٦٢(ح :داع في البیع، والخداع ال یجوزصاحبھ عاص آثم إذا كان بھ عالما وھو خ
  )١٥٢٣(ح: كتاب البیوع، باب تحریم بیع الحاضر للبادي: صحیحھ

  ).٩/٣٦٣:(المحلى(٥)  
  ).١/٤٣٩:(انظر حاشیة البیجرمي(٦)  
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  :واستدل أصحاب ھذا القول بما یلي

ا طَيَِّباِت َما َأَحلَّ اللَُّه َلُكْم َوَال تـَْعَتُدوا ِإنَّ اللََّه َال يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال ُحتَرُِّمو  ﴿ :ـ قولھ تعالى  ١

   )١( ﴾حيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ 

أن التحریم للمباح ھو تحریم لما أحل هللا سبحانھ وتعالى،  باآلیة ووجھ الداللة
  .وھذا الیجوز

س ـ ماروي عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ نھى عن التسعیر، فعن أن ٢
قال الناس یا رسول هللا، غال السعر لنا، فقال رسول هللا صلى هللا : رضي هللا عنھ قال

إن المسعر القابض الباسط الرازق، وإني ألرجو أن ألقى هللا ولیس أحد منكم :" علیھ وسلم
  .)٢("یطالبني بمظلمة في دم وال مال

باحھ هللا تعالى، فال أن النبي صلى هللا علیھ وسلم رفض تقیید ما أ :ووجھ الداللة 
  .یجوز لغیره فعل ذلك

  :المناقشة والترجیح
سبب الخالف في المسألة بین العلماء في ذلك عدم وجود نص صریح في 
المسألة، واالستناد في حكمھا إلى توجیھ النصوص واآلثار المؤیدة لكل رأي بحسب فھم 

لي األمر في تقیید كل فریق وتوجیھھ للنص، فمن رأى اإلباحة أتى بما یؤید سلطة و
المباح بما یحقق المصلحة طبًقا لما تقرره قواعد السیاسة الشرعیة، ومن رأى المنع استند 
لما یمنع سلطة ولي األمر  من تقیید المباح؛ ألن في ذلك مخالفة لما قرره الشارع الحكیم، 

ذا كان ذلك وما نرجحھ في المسألة ھو القول األول الذي یبیح لولي األمر تقیید المباح إ
سیحقق مصلحة عامة، وقد ورد عن سیدنا عمر ابن الخطاب رضي عنھ أنھ منع من 
زواج الكتابیات، فقد بلغھ تزوج حذیفة من یھودیة فكتب إلیھ عمر أن خّل سبیلھا، فكتب 

إني ال أزعم أنھا حرام، ولكني أخاف أن : " إن كانت حراما خلیت سبیلھا فكتب إلیھ: إلیھ
  .، فقد فعل سیدنا عمر رضي هللا عنھ ھذا درًءا لمفسدة)٣(" ت منھنتعاطوا المومسا

أیضا ماروي عنھ أنھ أوقع الطالق الثالث بلفظ واحد ثالث، وقد كان على عھد 
رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وأبي بكر الصدیق وسنتین من خالفتھ رضي هللا عنھ، 

قد استعجلوا في أمر قد كانت لھم فیھ إن الناس : طالق الثالث واحدة، فقال رضي هللا عنھ
  .)٤(أناه، فلو أمضیناه علیھم، فأمضاه علیھم

                                      
  ).٨٧(اآلیة : المائدة (١)  
  ).٨٧(اآلیة : المائدة (٢)  
( ح:لنكاح ، باب من كان یكره النكاح في أھل الكتابكتاب ا: أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ (٣)  

١٦١٦٣.(  
  ).١٤٧٢(ح:كتاب الطالق، باب طالق الثالث: أخرجھ مسلم في صحیحھ (٤)  
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أیضا منع سیدنا عمر رضي هللا عنھ الصحابة من السفر خارج المدینة إال 
، وذلك لالحتیاج إلیھم، وھذه اآلثار وغیرھا یبین مدى سلطة األمر في تقیید )١(بإذنھ

يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  ﴿ :ا لمصلحة، واالستشھاد بقولھ تعالىالمباح إذا كان درًءا لمفسدة أو جلب

، الیعد دلیال قوًیا في )٢( ﴾َال ُتَحرُِّموا طَيَِّباِت َما َأَحلَّ اللَُّه َلُكْم َوَال تـَْعَتُدوا ِإنَّ اللََّه َال ُيِحبُّ اْلُمْعَتِدينَ 

لطیبات فیما إذا كان في ذلك اعتداء، المنع؛ ألني ــ أرى وهللا أعلم ـ أن النھي عن تحریم ا
واالعتداء یكون نوًعا من الظلم، فتحریم الطیبات الذي ال ھدف والطائل من ورائھ 
اعتداء علیھ، أما إذا كان من ولي األمر للمباح درًءا لمفسدة أو جلبا لمصلحة عامة فھذا 

حریم ما أباح هللا، یدخل في باب السیاسة الشرعیة، وطاعة ولي األمر في ذلك ال تستلزم ت
غایة ما في األمر أن ولي األمر رأي في فعل أمر ما مصلحة، أو أنھ یترتب على تركھ 
مفسدة، فقیده وأمر بھ ال على أنھ تشریع، بل على أنھ توجیھ للمصالح، وقد وضع العلماء 

  :ضوابط لذلك منھا
  .ـ أن یكون التقیید صادرا عن جھة ذات اختصاص كالحكام أو العلماء١
ـ أن یكون التقیید الصادر عن الحاكم، داخال ضمن الوالیة التي یتوالھا من ٢

  .مصالح األمة، ولیست من مصالحھ الشخصیة
ــ أن یكون التقیید محقًقا لمصلحة عامة مؤكدة غیر متوھمة، متفقة مع مبادئ ٣

الشریعة وكلیاتھا، ومن شروط العمل بالمصلحة أن تكون ضروریة، داخلة ضمن 
الشرع؛ لیشمل حفظ الضروریات الخمس، ومنھا حفظ النفس، والتي ھي مقصد مقصود 

  .األحكام الخاصة بفیروس كورونا، كما سیأتي توضیحھ إن شاء هللا تعالى
ـ أن یكون التقیید مؤقتا، ومرتبطا بالظروف التي دعت إلیھ، ویزول بزوال تلك ٤
  .الظروف

لجنسھ، فلیس لولي األمر أن یمنع ـ أن یكون التقیید لفرد من أفراد المباح ال  ٥
جنس المباح بل لھ أن یمنع أحد أفراده، إذ إن جنس اإلباحة ثبت بالدلیل الشرعي، فال 

  .یصح منع جنسھ بأي حال، وإنما منع فرد من إفراده في حالة معینة، ولوقت معین
 ـ ال یكون التقیید بالھوى والتشھي، بل بالنظر في المآل المتوقع من التطبیق ٦

كي ال تكون النتائج مخالفة للمصالح الحقیقة، أو تكون المفسدة مساویة للمصلحة التي 
 .)٣(یحتاط لھا، أو أكبر منھا، أو تفویت مصلحة أفضل من التي یحتاط لھا

وبناء على ما سبق ذكره من القول بجواز تقیید ولي األمر للمباح بالضوابط 
والتزاحم، والتواجد بشكل مستمر في الشوارع سالفة الذكر نرى أنھ إذا ثبت أن االختالط 

                                      
  ).٦٧٩/ ٢: (انظر تاریخ الطبري  (١)  
  ).٨٧(اآلیة : المائدة (٢)  
/ ١٤/ ٣: ( ، إعالم الموقعین)١١٦/ ١: (، الموافقات)١٠٣( ص: انظر في ذلك المستصفى (٣)  

  ).٧٥/ ١: (، قواعد األحكام في مصالح األنام)١٨(ص:، الطرق الحكمیة )٢٢
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والطرقات واألماكن العامة ــ وھو أمر مباح ـ یؤثر بشكل مباشر في انتشار األمراض، 
فإنھ یجوز لولي األمر سیاسة  )COVID-19(كما ھو الحال مثال في فیروس كورونا 

لشرع  منع التجول وحظر الخروج حفاظا على األنفس؛ فولي األمر مخول من جھة ا
بإصدار ما یھدف إلى تحقیق مصالح ویدفع عنھم ما یفسد حیاتھم، مادام ما یصدره ال 

  .یعارض نصا وال أصال من األصول الشرعیة وال قاعدة من قواعده
أیضا من جھة أخرى یجوز عزل من أصیب باألمراض المعدیة، وحظر 

علیھ مزاولتھ، وإن مخالطتھ باألصحاء، فإن كان یقوم بعمل یخالط فیھ اآلخرین یحظر 
  .كان في مكان یخالطھ فیھ غیره ُیْخَرج منھ إلى مكان الیخالطھ فیھ أحد

  
وُسئل عن رجل مبتلى، سَكن في داٍر بین قوم ": "مجموع الفتاوى"جاء في 

اء،فقال بعضھم ال یمكننا مجاورتك، وال ینبغي أن تجاور األصحاء، فھل یجوز : أصحَّ
ُ  -یمنعوه من السكن بین األصحاء، فإِن الّنبّي نعم؛ لھم أن : إِخراجھ؟ فأجاب َصلَّى هللاَّ

؛ فنھى صاحب اإلِبل المراض أن )١("ال یورد ممرض على ُمصح": قال -َعلَْیِھ َوَسلََّم 
ال عدوى وال ":یوردھا على صاحب اإلِبل الصحاح، مع قولھ صلى هللا علیھ وسلم

عھ، أرسل إِلیھ بالبیعة، ولم یأذن لھ في وكذلك روي أنھ لما قدم مجذوم لیبای، )٢("ِطَیرة
  .)٣("دخول المدینة

وكذلك اختلفوا : ویمنع من المسجد واالختالط بالناس، قال: قالوا:" )٤(قال القاضي
في أنھم إذا كثروا ھل یؤمرون أن یتخذوا ألنفسھم موضًعا منفرًدا خارًجا عن الناس، وال 

ولم :لناس، أم ال یلزمھم التنحي، قالیمنعون من التصرف في منافعھم، وعلیھ أكثر ا
وال یمنعون من صالة الجمعة مع :یختلفوا في القلیل منھم؛ یعني في أنھم ال یمنعون، قال

ولو استضر أھل قریة فیھم جذمى بمخالطتھم في الماء؛ : الناس،ویمنعون من غیرھا، قال
آلخرون، أو أقاموا فإن قدروا على استنباط ماء بال ضرر أمروا بھ، وإال استنبطھ لھم ا

  .من یستقي لھم وإال فال یمنعون
  

وھل یخرُج المرَضى من القُرى والحواضر؟ فقال ُمَطًرٌف :"وجاء في المسالك 
ال یخُرُجرن إذا كانوا یسیًرا، وإن َكُثُروا رأینا أّن یّتخذوا ": الواضحة"وابن الَماِجشُّون في 

ّن ُیمَنعوا من األسواق لتجارتھم ألنفسھم موضًعا، كما صنع مرضى مّكة، وال أرى أ
زَق، فإن أجرى اإلماُم علیھم ما  ف للمسألة، إذا لم بكن إماٌم عدٌل ُیجري علیھم الرِّ وللتَّطوُّ

جن، وقال أَصَبغُ  لیس على :یكفیھم ُمنُِعوا من مخالطة النَّاس بلزومھم بیوتھم أو بالسِّ

                                      
  .سبق تخریجھ في بدایة المبحث األول(١)  
  .سبق تخریجھ في بدایة المبحث األول(٢)  
  .سبق تخریجھ في بدایة المبحث األول(٣)  
  .ھو القاضي عیاض، وھذا القول في حق المجذوم(٤)  
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: ُم بھ علیھم، وقال ابُن حبیبمرضى الحواضر أّن یخرجوا منھا إلى ناحیة بقضاء ُیحكَ 
، وھو الّذي علیھ النَّاُس، وھل یدخل المجذوُم  جن إذا كثروا، وأحبُّ إليَّ یحكُم علیھم بالسِّ

ي النَّاس بھ وبرائحتھ ونفسھ، وال ُیمَنُع من غیر : المسجَد أم ال ؟ فقیل یمنُع من ذلك لتأذِّ
ف وابن الماجشون   . )١( ذلك، قالھ ُمَطرِّ

ذا قول العلماء في أمر المجذوم، فإنھ في حق المصاب بھذا الفیروس فإذا كان ھ
المستجد أو ما یماثلھ من األمراض التي تنتشر بشكل سریع وتسبب خطًرا على حیاة 
البشر أولى؛ وألن انتشار تلك الفیروس سھل وسریع ولم یعرف لھ دواء حتى تاریخھ، 

عن منظمة الصحة العالمیة وبعض ولم یتبین بشكل دقیق كیفیة انتقالھ سوى ما ورد 
الجھات المعنیة والمختصة باألمراض المعدیة من أنھ ینتشر عن طریق التالمس والنفس، 

  .ومخالطة المصابین

  اطب اث

 ورو روسو ،ور اا  دةق دور ام إ)19-COVID(  

لم المحرم، ومن ثم یعد إغالق المساجد ومنع العبادة فیھا بغیر داع من الظ
َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن ﴿ : الیجوز تعطیلھا أو منع الناس من دخولھا بدون حاجة، قال هللا تعالى

 َخائِِفيَن َلُهْم َمَنَع َمَساِجَد اللَِّه َأْن يُْذَكَر ِفيَها اْسُمُه َوَسَعى ِفي َخَراِبَها ُأولَِئَك َما َكاَن َلُهْم َأْن َيْدُخُلوَها ِإالَّ 

، والیقتصر تخریب المساجد على الھدم أو )٢(  ﴾ِفي الدُّنـَْيا ِخْزٌي َوَلُهْم ِفي اْآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ 

التخریب المادي، وإنما یشمل أیضا تعطیلھا عن إقامة العبادة فیھا، أما إغالقھا لضرورة 
ة إلى أنھ ال مقبولة عقال وشرعا، فال مانع منھ، وقد ذھب جمھور الفقھاء وھو قول للحنفی

بأس بإغالق المساجد في غیر أوقات الصالة، صیانة لھا وحفظا لما فیھا من متاع، 
  .)٣(وتحرًزا عن نقب بیوت الجیران منھا، وخوفا من سرقة ما فیھا 

وذھب الحنفیة إلى أنھ یكره تحریًما إغالق باب المسجد؛ ألنھ یشبھ المنع من 

َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َمَنَع َمَساِجَد اللَِّه َأْن يُْذَكَر ﴿ :ھ تعالىلقول؛ )٤(الصالة والمنع من الصالة حرام

  .)٥( ﴾ِفيَها اْسُمُه َوَسَعى ِفي َخَراِبَها

قال الصیمري وغیره من أصحابنا ال بأس بإغالق :" قال اإلمام النووي أیضا 
یف امتھانھا المسجد في غیر وقت الصالة لصیانتھ أو لحفظ آالتھ ھكذا قالوه ، وھذا إذا خ

                                      
  ).٤٧١/  ٧: (الك في شرح موطأ اإلمام مالكانظر المس(١)  

  ).١١٤(اآلیة : سورة البقرة (٢) 
، )٣٤٤، ٣٤٠:( ، وإعالم الساجد بأحكام المساجد)١/٢٩٩:( انظر فتح القدیر والعنایة بھامشھ(٣) 

  ).٤٠٦/ ٣:( واآلداب الشرعیة البن مفلح
  ).٢٩٩/  ١: ( انظر فتح القدیر والعنایة بھامشھ(٤)  
  ).١١٤(اآلیة : البقرة سورة (٥)  
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وضیاع ما فیھا ولم یدع إلى فتحھا حاجة، فأما إذا لم یخف من فتحھا مفسدة وال انتھاك 
حرمتھا وكان في فتحھا رفق بالناس فالسنة فتحھا كما لم یغلق مسجد رسول هللا صلى هللا 

  .)١("علیھ وسلم في زمنھ وال بعده
ي حظر التجول فما حكم وإذا كان إغالق دور العبادة ومنع الصالة فیھا من دواع

  ذلك؟
بناًء على ماسبق بیانھ من رأي العلماء في جواز إغالق المساجد للضرورة أرى 
أن إغالقھا خشیة انتشار األمراض لیس تعطیال للصلوات، وإنما منع أدائھا على وجھ قد 
 یؤدي إلى ضرر، مع االلتزام على إقامتھا بوجھ ھو أكثر أماًنا للفرد والمجتمع، وھو ما
یسمى بالحجر الصحي، أو عدم االختالط باآلخرین، وذلك أیضا من باب االحتیاط 
  واألخذ باألسباب لما ذكر أھل الخبرة من أنھ یحد من انتشار المرض، فعدم االقتراب من 

مواطن المرض مطلوب شرًعا وكما أفاد أھل الخبرة بالنسبة لفیروس كورونا 
)19-COVID(في مناعتھ فال تظھر علیھ أعراض  ، قد یكون الحامل للمرض قوي

المرض، وباالختالط قد ینتقل المرض آلخر ضعیف في مناعتھ، ومنع ھذا االختالط 
والتجمع ــ ولو كان في دور العبادة ـــ من باب األخذ باألسباب التي أمرت الشریعة بھ، 

ھا فقد حمل جمھور العلماء نھي النبي صلى هللا علیھ وسلم عن دخول األرض التي ب
إنھ ــ أي مخالفة النھي ــــ :الطاعون أو الخروج منھا على التحریم، حتى قال ابن خزیمة

، وروي أن انصراف عمر إنما كان من )٢( من الكبائر التي یعاقب هللا علیھا إن لم یعف
أبي عبیدة بن الجراح؛ ألنھ استقبلھ قائال جئت بأصحاب رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

كأني یعقوب : یا أبا عبیدة أشككت؟ فقال أبو عبیدة:فیھا الطاعون فقال عمر تدخلھم أرًضا

ال : وهللا ألدخلنھ،فقال أبو عبیدة: فقال عمر )٣( ﴾ َال َتْدُخُلوا ِمْن بَاٍب َواِحدٍ ﴿:إذ قال لبنیھ

  )٤(.تدخلھا فرده
ذكرت كتب الفقھ كثیًرا من األحوال التي یصحُّ فیھا اعتزال المساجد وقد  

غّیب عن حضور صلوات الجماعة والجمعة إن خاف المسلم ضرًرا على نفسھ أو والت
غیره، سواء كان منشأ ذلك الضرر مرًضا أو مخاوف أمنیة أو كارثة بیئیة أو حتى حرًجا 

  .نفسّیًا
وقد توّسعت في تفاصیل ذلك كتب الفقھ في جمیع المذاھب؛ وبین اإلمام الشافعيُّ 

لألعذار الشرعیة المغیِّبة عن الجمعة، فعّد في مقدمتھا  رحمھ هللا تعالى صوًرا عدیدةً 

                                      
 ).١٧٨/ ٢: (انظر المجموع للنووي (١)  
/ ٥: ( ،مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح) ٤/٣٨٠:(انظر شرح الزرقاني على الموطأ (٢)  
٢٤٢.(  
  ).٦٧: (سورة یوسف من اآلیة (٣)  
  ).١٠/١١٣: (،شرح القسطالني ) ٢٥/١٢:(انظر عمدة القاري شرح صحیح البخاري (٤)  
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بل قد جعل اإلمام الشافعي الخوف مباغتة الدائن والحبس بسبب ذلك إذا ، )١(األمراض
) الدائن(وإن كان تغّیبھ عن غریم :"كان المدین معسًرا عذًرا للتخلف عن الجمعة، فقال

  .)٢( "لُعسرة َوِسَعھ التخلّف عن الجمعة
عكس؛ أجاز الفقھاء لصاحب الدین التغیب عن الجماعة إذا خشي اختفاء وبال 

مدینھ وفوات حقھ، فقد استنبط اإلمام بدر الدین العیني في عمدة القاري شرح صحیح 
جواز التخلف عن الجماعة لخوف فوات الغریم "البخاري، من أحد أحادیث البخاري

  .)٣()"المدین(
عتزال خشیة الفتنة عند حصول اضطراٍب وقد استجاز غیر واحد من األئمة اال

إذا ھاج )ھـ٩٥ت (سیاسّي أو غیره، فقد كان اإلمام التابعي ُمطّرف بن عبد هللا بن الشّخیر
  .)٤(یلزُم قعر بیتھ، وال یقرب لھم جمعة وال جماعة حتى تنجلي الفتنة) اقتتلوا(الناسُ 

ع والجماعة ما ولعل ما ورد عن اإلمام مالك رحمھ هللا في انقطاعھ عن الجم
یؤید جواز ترك ذلك عند خوف ضرر كبیر، فقد ذكر القرطبي أن اإلمام مالك اعتكف في 

  .)٥(بیتھ ثماني عشرة سنة لم یخرج من بیتھ إلى المسجد
ت (وكذلك فعل بعض العلماء احتجاًجا على إجبار السلطة العباسیة أیام المأمون

َواداري للناس في مسألة خلق القرآن؛ فابن أیبك) ھـ٢١٨ في  -یقول )ھـ٧٣٦ت بعد (الدَّ
كان ابتداًء المحنة العظیمة وإظھار القول "ھـ ٢١٨إنھ في سنة  - كنز الدرر وجامع الغرر

، وقـُتل من خالف، واختفت العلماء واألئمة في منازلھم وامتنعوا من …بخلق القرآن
  .)٦("الصلوات في الجوامع، وقتل منھم خلق كثیر

وز ترك الجمع والجماعات عند الفقھاء للعذر، وانتشار ومما سبق نرى أنھ یج
األمراض عذر داع لذلك أیضا، دفًعا للحرج، وحفاًظا على األنفس عند وجود تلك 

  .األمراض واألوبئة التي ال نعرف لھا دواء، ویخشى الناس على أنفسھم منھا
م ویدل على جواز ترك الجمع والجماعات عند انتشار األمراض مارواه اإلما

أّنھ كان ) زوج أّمھ( عن رابِِّھ ) ھـ١١٢ت (أحمد في مسنده من حدیث شھر بن حوشب 
قد شھد طاعون عمواس، فكان على قیادة الناس أبو عبیدة ابن الجراح فمات بالطاعون، 

ت (ثم معاذ بن جبل فمات بھ أیًضا؛ فلما مات استخلف على الناس عمرو بن العاص 
أیھا الناس، إن ھذا الوجع إذا وقع فإنما یشتعل اشتعال النار،  :فقام فینا خطیًبا فقال) ھـ٤٣

فتفّرقوا منھ في رؤوس الجبال وبطون :فتجّبلوا منھ في الجبال، وفي روایات أخرى
كذبَت وهللا، لقد صحبت رسول هللا صلى هللا علیھ : فقال لھ أبو واثلة الھذلي: األودیة، قال

                                      
  ).٢١٨/ ١: (انظر األم (١)  
  .انظر السابق(٢)  
  ).١٦٤/ ٥: (انظر عمدة القاري (٣)  
  ).٤/١٩١:(، سیر أعالم النبالء )٧/١٠٤:(انظر الطبقات البن سعد (٤)  
  ).١٠٩٥(انظر ص  (٥)  
  ).٢٦٠٦(ص :انظر كنز الدرر وجامع الغرر(٦)  
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وهللا ما أرد :قال عمرو) َعْمًرا بتأخر إسالمھ ُیعّیر(وسلم، وأنت شرٌّ من حماري ھذا 
ثم خرج وخرج الناس فتفرقوا عنھ، ودفعھ هللا !علیك ما تقول، وأْیُم هللا ال ُنقیم علیھ

  .)١("فبلغ ذلك عمر بن الخطاب من رأي عمرو فوهللا ما كرھھ: عنھم،قال
عن عمرو  متواترٌ "التفّرق في رؤوس الجبال والشِّعاب وبطون األودیة"والقول بـ

بن العاص، وقد أورده أبو جعفر الطبري في تاریخھ، وابن كثیر في البدایة وابن حبان 
  .)٢( في الثقات

وعلى كّل؛ فإن ترك الفرد الواحد أو العدد الیسیر من الناس للجمعة والجماعة 
مختلٌف كثیًرا عن إغالق المساجد وتعطیل الناس كلھم للجمعة والجماعات، على أن ھذا 

عطیل الجماعي للمساجد ــ وإن لم یتناولھ الفقھاء تناولھم لالعتزال الفردي ــ وقع الت
مراًرا في التاریخ اإلسالمّي بدواع قھریة،وقد ذكرت كتب التاریخ اإلسالمّي تعطیل 
المساجد بسبب األوبئة مراًرا،ؤولم یسلم من ذلك مكة المكّرمة نفسھا والبیت الحرام؛ فمن 

وفي أوائل ھذه السنة وقع بمكة :"ھـ، فقال٨٢٧ابن حجر وقائع سنة  ذلك ما ذكره الحافظ
وباء عظیم بحیث مات في كل یوم أربعون نفساً، وحصر من مات في ربیع األول ألفاً 

، لم یصل معھ في تلك األیام إال اثنان، وبقیة )٣(وسبعمائة، ویقال إن إمام المقام
  .)٥( "معھمبطلوا ـ أي الصالة ــ لعدم من یصلي )٤(األئمة

ــ في البیان الُمغرب في أخبار ) ھـ٦٩٥ت (وقد ذكر ابن عذاري المراكشي 
شدة عظیمة "ھـ، فتسبب في ٣٩٥األندلس والمغرب ـــ أنھ وقع في تونس وباٌء عظیم سنة 

، وھلك فیھ أكثر الناس من …، وغلت األسعار، وُعِدم القوات…انكشف فیھا الستور
إال في عالج أو عیادة مریض أو آخًذا في جھاز غني ومحتاج، فال ترى متصرفا 

  .)٦( "، وخلت المساجد بمدینة القیروان…میت
ھـ  وقع باألندلس القحط والوباء، ومات الخلق بإشبیلیة بحیث إن ٤٤٨وفي سنة 

وذكر أیضا ـــ في سیر أعالم النبالء ــ أنھ في )٧(المساجد بقیت ُمغلقة ما لھا من یصلي بھا
باألندلس، وما ُعھد قحط وال وباء مثلھ بقرطبة، حتى .. القحط عظیماكان "في ھذه السنة 

  .)٨("بقیت المساجد مغلقة بال ُمَصلِّ، وُسمي عام الجوع الكبیر

                                      
لشیخ شعیب األرناؤوط، والشیخ أحمد شاكر ، وضعفھ ا)١٦٩٧(ح :أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده(١)  

  .في التعلیق على المسند
، )٢١٨، ٢/٢١٧:( ، الثقات البن حبان)٧/٩١:(، البدایة والنھایة)٤/٦٢:( انظر تاریخ الطبري (٢)  

  ) ٧/٤٥٥:( اإلصابة البن حجر
  .أي مقام إبراھیم وكان أتباع المذھب الشافعي یقیمون عنده صلواتھم(٣)  
  . لمذاھب األخرىأي ا (٤)  
  ).٣٢٦/  ٣: (انظر إنباء الغمر بأبناء العمر (٥)  
  ) ١/٢٥٧:( انظر  البیان المغرب في أخبار األندلس والمغرب (٦)  
  ".٦٨/ ١٢"، البدایة والنھایة )٢٥/  ٣٠: (انظر تاریخ اإلسالم (٧)  
  ).٣١١/  ١٨: (انظر سیر أعالم النبالء (٨)  
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؛ یقدم لنا ابن الجوزي تفاصیل فظیعة عن وباء )ھـ٤٤٩سنة (وفي السنة الموالیة 
وأفنى فیھا نحو  عظیم سریع االنتشار والقتل، تفشى فیما یعرف الیوم بآسیا الوسطى

وفي جمادى : "ملیونین من البشر، ثم انتشر غربا حتى قارب أرض العراق؛ فیقول
ورد كتاب من تجار ما وراء النھر بأنھ قد وقع في ھذه الدیار وباء ) ھـ٤٤٩سنة (اآلخرة 

عظیم مسرف زائد عن الحد، حتى إنھ خرج من ھذا اإلقلیم في یوم واحد ثمانیة عشر 
صي من مات ــــ إلى أن ُكتب ھذا الكتاب ـــ فكانوا ألف ألف وستمائة ألف جنازة، وأح
  ".ألف وخمسین ألفا

ویضیف ھذا اإلمام المؤرخ وكأنھ یصف لنا أجواء عالمنا الیوم وقد خّیم علیھ 
والناس یمرون في ھذه البالد فال یرون : "فقضى علیھ بالجمود والركود" كورونا"رعب 

، وطویت التجارات وأمور الدنیا، …خالیة، وأبواًبا مغلقة إال أسواًقا فارغة، وطرقات
، وخلت أكثر …ولیس للناس شغل في اللیل والنھار إال غسل األموات والتجھیز والدفن

  .)١("المساجد من الجماعات
وما نود قولھ ھو أن تعطیل الجمع والجماعات في المساجد بسبب األمراض 

ا، وإنما لھا صور وأشكال عاشتھا األمة اإلسالمیة واألوبئة الھالكة لیست بدًعا في زمانن
  .من قبل 

راب اطا  

ورو روس دي أو رض با  م)19-COVID (لن ا  

تقدم الحدیث عن أقسام األمراض المعدیة، وط�رق انتقالھ�ا، وأن منھ�ا م�ا ینتق�ل   
طری��ق اللَّْم��س والمباش��رة بطری��ق الھ��واء والت��نفس كالط��اعون والس��ل، ومنھ��ا م��ا ینتق��ل ب

، ومنھا ما ینتقل عن طریق )COVID-19(كالجذام والجدري وفیروس كورونا المستجد
االتصال الجنسي، ومنھا ما ینتقل عن طریق نقل الدم كالتھاب الكبد الوبائي واإلیدز، فكل 
مرض لھ أس�الیب ووس�ائل خاص�ة ینتق�ل بھ�ا، علم�اً ب�أن أھ�ل الط�ب مختلف�ون ف�ي بع�ض 

  .)٢(ض وطرق انتقالھا كما في اإلیدز مثالً األمرا
فإذا أصیب اإلنسان بالمرض المع�دي،كبیراً ك�ان أو طف�الً، رج�الً أو ام�رأة، فھ�ل 

یمن��ع م��ن أن یلتح��ق  ب��دور العل��م أو العم��ل فیخ��الط األص��حاء فیھ��ا، أو الیس��مح ل��ھ ب��ذلك  
  .بسبب إصابتھ بذلك المرض ؟

  :ھذه المسألة متعلقة بأمرین اثنین
مس��ألة إثب��ات الع��دوى ونفیھ��ا، وق��د تق��دم أن ال��راجح ف��ي المس��ألة إثب��ات :ولاأل 

                .            العدوى بجعل هللا ذلك فیھا

                                      
  ).٣١١/  ١٨: (بالء انظر  سیر أعالم الن (١)  

سعود الثبیتي، ص . أحكامھ وعالقة المریض األسریة، د) اإلیدز(انظر نقص المناعة المكتسبة ) ٢(
  ).٩٩،٩٦،٦٢(، وندوة رؤیة إسالمیة للمشاكل االجتماعیة لمرض اإلیدز ص)٦٩(
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  .ما تقدم الحدیث عنھ من اختالف وسائل وطرق انتقال المرض:الثاني 
  :وعلى ھذا فال یخلو األمر في المسألة من حالین  

ز من��ھ وتخش�ى اإلص��ابة ب�ھ ك��األمراض الت��ي أن یك�ون الم��رض مم�ا یش��ق التح�ر
تنتقل عن طریق المالمسة أو الھواء أو عن طریق االشتراك في األدوات والمراحیض أو 

، وفی���روس )١( ) SARS(األك���ل والش���رب،كالجذام وذات الرئ���ة والط���اعون وس���ارس 
م ، فھنا الواجب منعھ من العمل ابتداًء وعزلھ عن السلی)COVID-19(كورونا المستجد 

ومنعھ من مخالطتھ حتى ُیشفى من ذلك المرض، ومنعھ من مخالطة الصحیح ھو م�ذھب 
وتلمی�ذه اب�ن )٦(واب�ن تیمی�ة  )٥(، واخت�اره اب�ن عب�دالبر )٤(والحنابل�ة )٣(والشافعیة)٢(المالكیة 

  .رحمھم هللا)٧(القیم
ویمن��ع م��ن المس��جد واالخ��تالط :ق��الوا:")٨(ق��ال القاض��ي عی��اض ف��ي المج��ذومین

وال یجوز للج�ذماء مخالط�ة الن�اس عموم�ا وال :")٩(، وقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة "بالناس
مخالطة الناس لھم بل یسكنون في مكان مفرد لھم، ونحو ذلك،كما جاءت ب�ھ س�نة رس�ول 
هللا صلى هللا علیھ وسلم وخلفائھ، و كما ذكره العلماء، وإذا امتنع ول�ي األم�ر م�ن ذل�ك أو 

، وف�ي مطال�ب أول�ي "أصر على ترك الواجب م�ع علم�ھ ب�ھ فس�قالمجذوم أثم بذلك، وإذا 
  ".فال یحل لمجذوم مخالطة صحیح إال بإذنھ وعلى ولي األمر منعھ:" )١٠(النھى

  :واستدلوا بما یلي
إذا س�معتم ب�ھ ف�ي أرض ف�ال " :قول�ھ ل�ى هللا علی�ھ وس�لم ع�ن الط�اعون: الدلیل األول

  .  )١١(" ا منھاتدخلوھا، وإذا وقع بأرض وأنتم فیھا فال تخرجو
أن الطاعون وباء ینتقل عن طری�ق الت�نفس والمج�اورة؛ ولھ�ذا :ووجھ الداللة

نھى النبي صلى هللا علیھ من الدخول إلیھ أو من كان في البلد المص�اب م�ن الخ�روج 

                                      
  .وھو متالزمة االلتھاب التنفسي الحاد الوخیم ) ١(
، الطرق ) ١٤/٢٢٨:( ، شرح مسلم للنووي) ٧/٢٦٦:( لمنتقى، ا) ٤/٤٠٧:(انظر  االستذكار ) ٢(

،  الفتاوى الفقھیة الكبرى البن )٤/٤٠٨و٢/٥٣١:( ، شرح الزرقاني) ٤١٤-٤١٢(ص : الحكمیة 
  ).١/٢١٢:( الھیثمي

، الفتاوى الفقھیة الكبرى البن حجر ) ١/٣٠٢:( ، حاشیة البجیرمي) ١/٣٠٧:( انظر  المنھج القویم) ٣(
  ) .٢/٢٧٦:( ، تحفة المحتاج)١/٢١٢:( الھیثمي

   :، مطالب أولي النھى ) ٦/١٢٦( :، كشاف القناع  )٦/١١٣(  :الفروع البن مفلح انظر) ٤(
  ). ٦/٢٢٦و١/٦٩٩( 
  ) .٢/٥٣١:( ، شرح الزرقاني) ٤/٤٠٧( :انظر  االستذكار) ٥(
  ).٤/٦٠٥:( ،الفتاوى الكبرى)٢٨٥-٢٤/٢٨٤:(انظر  مجموع الفتاوى) ٦(
  ) .٤١٤( الطرق الحكمیة ، ص انظر ) ٧(
  ). ٧/١٦٤:( انظر إكمال المعلم) ٨(
  ) .٤/٦٠٥:(الفتاوى الكبر البنھ تیمیة ) ٩( 
  ). ١/٦٩٩:( مطالب أولي النھى للرحیباني) ١٠(
  . سبق تخریجھ في بدایة المبحث األول) ١١(



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

        

- ٢٣٦٥ - 

 

منھ وكذا كل وباء معٍد یشق التحرز منھ بمنع المریض من مجالسة الص�حیح حت�ى ال 
  .اقة بالعمل أو المدرسة مجالسة لھ، وقدوم علیھ فیمنعینتقل المرض إلیھ، وفي التح

 .)١( "ال یورد ممرض على مصح":لى هللا علیھ وسلمصقولھ :الدلیل الثاني    
ظ��اھر الح��دیث ص��ریح ف��ي النھ��ي ع��ن إی��راد الم��ریض  أن:ووج��ھ الدالل��ة

المصاب بالمرض المعدي عل�ى األص�حاء، وھ�ذا یش�مل من�ع المص�اب ب�المرض م�ن 
  .وااللتحاق بالعمل مع األصحاء ألنھ من اإلیراد علیھ دخول المدارس

 .)٢( "فّر من المجذوم فرارك من األسد":قولھ صلى هللا علیھ وسلم:الدلیل الثالث
أن النبي صلى هللا علیھ وسلم أمر باتقاء المجذوم والفرار منھ، :ووجھ الداللة

ء مخالفة ألم�ره وفي التحاق المصاب بالمرض المعدي بالمدارس والعمل مع األصحا
  .صلى هللا علیھ وسلم، وقد نھینا عن ذلك فكان منعھ من العمل واجباً 

أن قواع�د الش�رع العام�ة ج�اءت ب�دفع الض�رر، ف�ال ض��رر وال :ال�دلیل الثال�ث
ض��رار، وم��ن المتق��رر ف��ي الش��ریعة دف��ع الض��رر الع��ام بالض��رر الخ��اص، والض��رر 

حیح نق�ل للم�رض، وض�رر األشد یزال بالضرر األخف، وفي مخالطة المریض للص�
عل��ى زمالئ��ھ، فض��الً ع��ن المجتم��ع كك��ل، ودرء المفاس��د أول��ى م��ن جل��ب المص��الح، 
واألم��راض المعدی��ة منھ��ا فی��روس كورون��ا المس��تجد تنتق��ل ع��ن طری��ق المخالط��ة أو 
المالمسة ویصعب التحرز منھ فمن ثم یجب منع المریض المص�اب ب�ھ م�ن مخالطت�ھ 

  .)٣(العلم وأماكن العمللألصحاء في أماكنھم، ومنھا دور 
وعلى ولي األمر منعھ ـ بناء على ما تقرر سابًقا من ج�واز تقیی�د ول�ي األم�ر 
للمباح ل�دفع مفس�دة أو جل�ب مص�لحة ـ، وإلزام�ھ ب�ذلك فت�رة الم�رض حت�ى یب�رأ، ف�ال 
یلتحق الطفل بالمدرسة وھو مصاب بالمرض حتى یبرأ منھ، وك�ذا العام�ل، ف�إن ك�ان 

نھ ویخشى انتقالھ إلى غیره، فیمنع م�ن ذل�ك، وإن ل�م یك�ن ل�ھ مرضھ الیرجى البرؤ م
م���اٌل أعط���ي م���ن خزان���ة الدول���ة مایكفی���ھ س���ؤال الن���اس وح���اجتھم، ق���ال أب���و الولی���د 

لیس على مرضى الحواضر أن یخرجوا منھا إلى ناحیة بقضاء : ... قال :" )٤(الباجي
م منع�وا م�ن بقضاء یحكم بھ علیھم، ولكن إن أجرى علیھم اإلمام من الرزق ما یكف�یھ

                                      
  .سبق تخریجھ في بدایة المبحث األول)١(
  . سبق تخریجھ في بدایة المبحث األول) ٢(
  .وما بعدھا) ٧٢(الثبیتي ص.انظر نقص المناعة المكتسبة اإلیدز د) ٣(
أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد التجیبي القرطبي الباجي ، : الباجي ھو ) . ٧/٢٦٦:(المنتقى ) ٤(

، ورحل إلى الحجاز والعراق والشام ،  ٤٠٣فقیھ أصولي محدث، ولد في بطلیوس في ذي الحجة عام 
المنتقى شرح الموطأ ، إحكام الفصول في األصول ، : من مؤلفاتھ . ه  ٤٧٤من عام  توفي في رجب

  ) .٤/٢٦:( ، معجم المؤلفین) ٣/١٢٠:( وشرح المدونة ، األعالم
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ومن ثم من�ع نح�و أب�رص وأج�ذم :")١(، وقال في المنھاج"مخالطة الناس بلزوم بیوتھم
  ".من مخالطة الناس وینفق علیھم من بیت المال

وعلى والة األم�ور م�نعھم م�ن مخالط�ة األص�حاء ب�أن :" )٢(وقال في االقناع 
أو المجذوم أثم،  یسكنوا في مكان مفرد لھم ونحو ذلك، وإذا امتنع ولي األمر من ذلك

  " .   وإذا أصر على ترك الواجب مع علمھ بھ فسق

                                      
، وفتح )٤١٣(ص: ، وینظر الطرق الحكمیة )٢/٢٧٦:( للنووي مع شرحھ تحفة المحتاج) ١( 

  ).١٠/٢٠٥:(الباري
  ).٦/١٢٦:(ناعللحجاوي مع شرحھ كشاف الق) ٢(
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  املبحث الثالث

  أثر اإلصابة باألمراض املعدية وفريوس كورونا يف بعض مسائل العبادات

  اطب اول

  اب رض د  اء ارادم ال وووء 

م في الماء الدائم وھو ال یغتسل أحدك":جاء عن النبي صلى هللا علیھ وسلم قولھ 
فاتفق أھل العلم على األخذ بظاھر النص، وھو النھي عن البول في الماء الدائم . )١("جنب

، وإن كان األصل أن )٢(الذي ال یجري، لكن اختلفوا ھل النھي للتحریم، أو للتنـزیھ؟؟
 ٣(  علمالنھي یقتضي التحریم،كما ھو قول أكثر أھل األصول واختیار المحققین من أھل ال

،كما اتفقوا على أن الماء المستبحر الكثیر جداً الذي ال تتغیر أحد أوصافھ الثالثة ال )
الماء المستبحر :" ) ٥(، فیجوز استعمالھ، قال في طرح التثریب)٤(یدخل في ھذا النھي 

سة ،كما اتفقوا على أن الماء إذا غیرتھ النجا"الكثیر كالبحر المالح ال یتناولھ النھي اتفاقاً 
  .  )٦(حرم استعمالھ؛ ألنھ صار نجساً 
واالتفاق واقع على أن الماء إذا غیرتھ النجاسة : "  ) ٧( قال في إحكام األحكام

، فإذا كان اإلنسان مصاباً بالمرض المعدي فھل یحرم علیھ االغتسال في "امتنع استعمالھ 
إلجماع على أنھ ال یتغیر الماء الراكد أو ال ؟ إذا كان الماء كثیراً مستبحراً فقد تقدم ا

                                      
  ).٢٨٣(ح: أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب الطھارة ، باب النھي عن االغتسال في الماء الراكد)  ١(
، ) ٢١/٣٤:( ، مجموع الفتاوى) ١/٣٩:( ، والمغني)١٨٩-٣/١٨٧:( انظر شرح مسلم للنووي)  ٢(

:( ھذیب السنن البن القیم، ت) ٧٤-١/٧١:( ، إحكام اإلحكام البن دقیق العید) ٢٠-١/١٧:( بدایة المجتھد
:( ، التاج واإلكلیل)٣٦-٢/٣٠:( ، طرح التثریب)٣/٥٠٢:( ، أحكام القرآن للجصاص)٨٣-١/٨٠
 ).١/٣٤٢:( ، حاشیة ابن عابدین)١/٣٩٩
، )٣/١٨٨:( ، شرح مسلم للنووي)٢/٢٤٦:( ، بدایة المجتھد)٩٩( ص:انظر  التبصرة للشیرازي)  ٣(

 ).٦/١٦٦:( وتھذیب السنن البن القیم
، مجموع فتاوى ابن )١/١٧:( ، بدایة المجتھد)١/٥٤٣:(، والمفھم )١/٣٩:( انظر  المغني)  ٤(

 ).٣٦،  ٢/٣٤:(، طرح التثریب )١/٧١:(، إحكام األحكام البن دقیق العید)٢٠/٣٣٨:(تیمیة
 ) .٢/٣٤:( انظر طرح التثریب للعراقي)  ٥(
، إحكام األحكام البن )١/١٣١:(موع للنووي ، المج)١/١٢:( انظر شرح معاني اآلثار للطحاوي)  ٦(

 ).١/١٧:(، بدایة المجتھد)٢/٣٢:(، وطرح التثریب)١/٧١:( دقیق العید
، فما بین المستبحر الكثیر، والمتغیر بالنجاسة )١/٧١:(انظر إحكام اإلحكام البن دقیق العید ) ٧(

 .مختلف فیھ بین أھل العلم 
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بمجرد االغتسال فیھ وال تتحقق أي علة من العلل التي ذكرھا أھل العلم في النھي عن 
  ).١(البول، أو االغتسال في الماء الدائم

أما إذا كان الماء راكداً كالبرك والصھاریج ونحوھا مما ھو من موارد استعمال 
مرض المعدي االغتسال فیھ أو الناس لشربھم وغیر ذلك فیحرم على المصاب بال
في قوم ابتلوا  )٣(وقال عیسى:" )٢(استعمالھ بما یؤدي إلى تغیره، قال ابن القیم رحمھ هللا

: بالجذام وھم في قریة موردھم واحد، ویردون الماء ویتوضؤون فیتأذى بذلك أھل القریة
علون ألنفسھم أما استقاؤھم من مائھم وورودھم المورد للوضوء وغیر ذلك فیمنعون، ویج

 ".صحیحاً لیستقي لھم الماء في آنیة ثم یفرغھا في آنیتھم 
  : ویمكن أن یستدل لذلك بما یلي

َوالَِّذیَن ُیْؤُذوَن اْلُمْؤِمنِیَن َواْلُمْؤِمَناِت بَِغْیِر َما اْكَتَسُبوا َفَقِد " :قولھ تعالى:أوال
  . )٤("اْحَتَملُوا ُبْھَتاًنا َوإِْثًما ُمبِیًنا

المریض بمرض معد قد یتسبب في أذى الناس إذا أن :الستدالل باآلیةووجھ ا
أتى موردھم، ومن ثم یدخل في الوعید المذكور في اآلیة الكریمة، قال شیخ اإلسالم ابن 

فمن آذى مؤمناً حیاً أو میتاً بغیر ذنب یوجب ذلك فقد دخل في ھذه :" تیمیة رحمھ هللا
المسلمین وھو مصاب بالمرض المعدي یؤذیھم  اآلیة، وال ریب أن من یغتسل في موارد

 .) ٥( "ویضررھم ویفسد علیھم ماءھم، فھو داخل في عموم اآلیة محتمٌل لإلثم المبین
( "ال یغتسل أحدكم في الماء الدائم وھو جنب:"قولھ صلى هللا علیھ وسلم  :ثانیا

٦ (.                                        

صلى هللا علیھ وسلم نھى عن االغتسال في الماء الراكد إذا أن النبي ووجھ الداللة 
كان اإلنسان جنباً، ونھیھ یقتضي التحریم؛ لما فیھ من تقذیر الماء، ومنع غیره من 
استعمالھ، والمصاب بالمرض المعدي أولى بالنھي؛ ألن النفس تعاف استعمال الماء بعده 

  .بانتقال األمراض الفتاكة إلى غیره فكیف إذا اغتسل فیھ، فضالً عن الضرر الذي یسببھ
وبناء ما سبق من ضرورة المحافظة على الماء غیر الجاري والمورود من عامة 
الناس من أن یقع فیھ ما یغیره، أو یلحق الضرر باآلخرین، فمن كان مصابا بفیروس معد 

ا یجب علیھ اجتناب موارد الماء الراكد السیم) COVID-19( كفیروس كورونا المستجد
حمامات السباحة التي یرتادھا عامة الناس، والیجوز لھ االغتسال فیھا، وكذا عدم 

                                      
أن یكون ماء عظیماً جدا، أویكون جاریاً كمیاه البحار واألنھار  الماء لھ أحد وصفین إما: المستبحر) ١(

، وذلك أن )٢/٣٤:(، وطرح التثریب)٢/٢٠٦:(، وإعالم الموقعین)١/٧١:( ینظر إحكام األحكام
  . فیروس المرض الیبقى في محلھ بل تدفعھ المیاه فال یتلوث بھ الماء، والماء المالح یقتل المیكروبات

  ) .٢٤٢( الطرق الحكمیة ) ٢(
  .ھو عیسى بن دینار ) ٣(
 ) .٥٨: ( األحزاب اآلیة)٤(
  ) .٥/١٣٥:( انظر منھاج السنة النبویة) ٥(
 .سبق تخریجھ في بدایة ھذا المبحث) ٦(
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استخدام الماء الذي یكون في أوان توضع في المساجد مثال للوضوء؛ ألن ذلك ربما 
یتسبب في انتقال العدوى لغیره، بخالف ماء البحار أو الماء النازل من الصنابیر، فھذا 

  .ستخدام غیره یستخدمھ المریض والیبقى ال

اب اط  

  م ة ا وات ب روس ورو أو رض د

  :تمھید 
، وإن اختلف في )١(صالة الجماعة واجبة على الصحیح من أقوال أھل العلم 

من أھل العلم اإلجماع على أن  )٣(وغیره )٢(وجوبھا على األعیان ،ونقل ابن المنذر
أن یشق معھ " الجماعة من أجل المرض، وضابط المرض ھنا  للمریض أن یتخلف عن

 . )٤(" اإلتیان إلى المسجد
لكن لو كان المریض یحصل بحضوره الصالة إلحاق ضرر بالمصلین لكونھ 

  مصاباً بمرض معٍد یخشى تعدیھ إلى غیره فھل یمنع من الصالة أو ال ؟
 :تحریر محل النزاع في المسألة 

لماء لم یختلفوا في النادر أنھ ال یمنع من المساجد نقل القاضي عیاض أن الع
، فالمرض الذي ال یحصل بسببھ ضرر للمصلین عادة، فیباح لھ حضور )٥(والجمعة 

الجماعة؛ ألنھ كالسلیم من المرض وعلیھ یحمل اإلجماع المتقدم، أما ما یحصل بسببھ 
تخرج من المصاب ضرٌر محقق للمصلین؛كمن ینتقل مرضھ بالمخالطة أو المالمسة، أو 

بسببھ رائحة مؤذیة، أو تعاف النفس الجلوس بجواره،كاألمراض الوبائیة التي تنتقل عن 
 )(العنقز(طریق الھواء أو المالمسة كالطاعون والجذام والجدري وجدري الماء

zoster-varicella(  وسارس)SARS( و بعض األمراض في مراحلة المتقدمة ،
ره،كالجذام أو األمراض الجلدیة المعدیة، فاختلف العلماء التي تعاف النفس الجلوس بجوا

  :في المسألة على ثالثة أقوال

                                      
، )٢/٣:(،المغن�ي)١/٣٤٩:(، تفس�یر القرطب�ي)٤/٢٠٤:(أحكام القران للجصاص:ینظر في المسألة ) ١(

ص :، والص�الة وحك�م تاركھ�ا الب�ن الق�یم )٢٣/٢٢٢:(تیمی�ة ، مجموع الفت�اوى الب�ن)٤/١٦٠:(المجموع
 .ومابعدھا) ١٣٥(
  ).١/٣٦٤:( انظر المغني البن قدامة) ٢(
: ، المفھ�م للقرطب�ي) ٢/٦٢٥: (، إكم�ال المعل�م للقاض�ي عی�اض) ٤/٢٢: (انظر المحلى البن حزم) ٣(
  ) .٥/١٥٥: (، شرح مسلم للنووي) ٢/٢٧٩(
، الش��رح الممت��ع )١/٤٩٥:( ، كش��اف القن��اع)٢/٣٣:( ، المب��دع)٣/٣١: (انظ��ر  المجم��وع للن��ووي) ٤(

  ).٤/٤٣٨:( البن عثیمین
  ) .١٠/١٦٣:(، وفتح الباري)٤/٤٠٧:( ، واالستذكار)٧/١٦٤: (انظر  إكمال المعلم) ٥(
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ال یمنع المریض بھذه األمراض من حضور الجماعة، وھو مذھب  :القول األول
، ومال إلیھ ابن دقیق العید من الشافعیة )٢(، وعیسى بن دینار من المالكیة )١(الظاھریة 

)٣(. 
  :واستدلوا بما یلي

أنھ قد ُبیَِّنت األعذار التي تبیح التخلف عن الجماعة والجمعة، :لدلیل األولا
كالمرض والمطر والبرد وخوف ضیاع المال ونحو ذلك، ولو كان المجذوم ونحوه 

  . )٤(ممن یباح لھم التخلف عنھا لبینھ هللا ورسول صلى هللا علیھ وسلم
  

آكل الثوم والبصل والكراث من أن النبي صلى هللا علیھ وسلم  نھى :الدلیل الثاني
من ": أن یقرب المسجد، فعن جابر رضي هللا عنھ عن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

، وعن جابر رضي )٥(" أكل ثوماً أو بصالً فلیعتزلنا أو لیعتزل مسجدنا أو لیقعد في بیتھ
فال من أكل البصل والثوم والكراث " :رضي هللا عنھ عن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

، وإذا وجد النبي لى هللا علیھ وسلم ریحھا من الرجل في المسجد أُِمَر )٦("یقربن مسجدنا 
، ولو كان المصاب بالجذام ونحوه داخل في ذلك لبینھ علیھ )٧(أُِمَر بھ فأخرج إلى البقیع 

دل على أنھ ال صلى هللا علیھ وسلم الصالة والسالم، مع وجوده في زمانھ، فلما لم یبینھ 
 .)٨(ال یمنع یعذر بھ و

                                      
  .؛ ألن أھل الظاھر یقولون بوجوب الجماعة على األعیان)٤/٤٨،٤٠٢:( انظر المحلى البن حزم) ١(

أن ) : ٦/٤٢٢:( ، نق��ل الونشریس��ي ف��ي المعی��ار المع��رب) ٤١٢( ص: رق الحكمی��ة انظ��ر  الط��) ٢(
وس�یأتي أن "  أم�ا المس�جد ف�ال یمنع�ون من�ھ: "سحنون ف�ي المالكی�ة س�ئل ع�ن ق�وم ابتل�وا بالج�ذام فأج�اب

سحنون یرى منعھم من الجماعة والجمعة فأظنھ التبس علیھ سحنون بعیسى بن دین�ار، وق�د نق�ل الس�ؤال 
  .٤١٢ص: سى ابن القیم في الطرق الحكمیةوجواب عی

أبو الفتح تقي الدین محمد بن أب�ي الحس�ین :، وابن دقیق العید)٣٠٤-١/٣٠٣:( انظر إحكام األحكام) ٣(
ووجھ العصر بال ، شیخ الدھر بال نزاع:(قال عنھ األسنوي ،)ه٧٠٢(مات سنھ ،علي بن وھب القشیري:

. ، من آث�ارة عم�دة األحك�ام، وش�رحھا إحك�ام األحك�ام )أثورةذو المناقب المشھورة والكرامات الم،دفاع 
 ).٢/٨٥٠: (وطبقات الشافعیة لألسنوي،)٦/٢: (طبقات الشافعیة الكبرى: ینظر في ترجمتھ

 .٢٠٣-٤/٢٠٢: انظر  المحلى البن حزم) ٤(
ح  ) :ما جاء في الثوم الن�يء والبص�ل والك�رات(كتاب اآلذان، باب :أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٥(
)٨٥٥.(  
َنْھُي من أكل ثوماً أو بص�الً أو (كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب : أخرجھ مسلم في صحیحھ) ٦(

  ) .٥٦٤(ح) :كراتاً أو  نحوھما
نھي من أكل ثوماً أو بص�الً أو (كتاب المساجد ومواضع الصالة ، باب : أخرجھ مسلم في صحیحھ) ٧(

  ) . ٥٦٧(ح) :كراتاً أو  نحوھما
  ) .٤/٢٠٣و  ٤٩-٤/٤٨:(المحلى  انظر) ٨(
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عن جابر رضي هللا عنھ  أن النبي صلى هللا علیھ وسلم  أكل مع : الدلیل الثالث
 . )١( "ُكلْ ثقًة با� وتوكالً علیھ :"المجذوم في قصعٍة واحده،  وقال

األكل مع المجذوم أعظم وأشد من مخالطتھ في المسجد، ولو  أن ووجھ الداللة
  . علیھ وسلم من األكل معھكان یمنع من المسجد، لمنعھ صلى هللا

  

قول عمر رضي هللا عنھ قال للمرأة المبتالة لما رآھا تطوف  :الدلیل الرابع
یا أمة هللا ال تؤذي الناس، لو جلست في بیتك لكان خیراً لك، : " بالبیت مع الناس

  ) ٢(" فجلست
فدل  أنھ رضي هللا عنھا لم یعزم علیھا بالجلوس في بیتھا:ووجھ الداللة باألثر 

  .)٣(على إباحة حضورھا الصالة وأنھا ال تمنع من المسجد 
ال یسلّم أنھ لم یعزم علیھا؛ ألنھ یرى إباحة حضورھا، بل إنما لم یعزم علیھا 

  :ألمور
  . )٤(إنھ من باب اللین في القول والرحمة بھا للبالء الذي نزل بھا  -١

إلشارة لعلمھ بدینھا ــــ إنھ لم یزجرھا وإنما أشار لھا لعلمھ أنھا تكتفي با٢
إن الذي كان قد نھاك قد مات : وعقلھا؛ بدلیل أنھ لما مات مّر بھا رجل فقال لھا 

، ففھمت من قول عمر ضي )٥(ما كنت ألطیعھ حیاً وأعصیھ میتاً : فاخرجي فقالت 
 .هللا عنھ النھي لھا عن أذى الناس، فالتزمت بھ بعد موتھ أیضاً 

أنھ منع المجذوم من دخول المسجد،   أنھ ثبت عن عمر رضي هللا عنھ -٢
 .مما یدل على أنھ یرى منعھ من صالة الجماعة  ،)٦(ومخالطة الناس

                                      
  .سبق تخریجھ في المبحث األول) ١(
 ).١٦٠٣(ح: أخرجھ اإلمام مالك في موطأه ) ٢(
  ) .٦/٤٢٢: (، المعیار المعرب للونشریسي)٤١٢( ص: انظر الطرق الحكمیة) ٣(
  )    .٢/٥٣١:(، شرح الموطأ للزرقاني)١٣/٣٥٧:( انظر االستذكار البن عبدالبر) ٤(
  ) .٢/٥٣١:(، شرح الموطأ للزرقاني) ٣٥٨-١٣/٣٥٧:( االستذكار البن عبدالبر انظر) ٥(
، ف�����تح )١٤/١٧٣: (، ش�����رح مس�����لم للن�����ووي)٧/٨٥:(انظ�����ر إكم�����ال المعل�����م للقاض�����ي عی�����اض) ٦(

، ویذكر كثیر من أھل العل�م ھ�ذه القص�ة عل�ى أن )٤/٤٠٨:( ، شرح الموطأ للزرقاني) ١/٢٠٥:(الباري
د ط�ول بح�ث، والمع�روف قص�ة الم�رأة المجذوم�ة الت�ي منعھ�ا عم�ر م�ن المجذوم رج�ل، ول�م أج�دھا بع�

  ).٧/٨٥:(إكمال المعلم :الطواف ، وجمیع من ذكر الرجل نقلھ عن القاضي عیاض ینظر
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 .یكره لھ حضور الجماعة ویمنع من حضورھا  :القول الثاني 
، إال أنھم قالوا )٣(والحنابلة على الصحیح  )٢(والشافعیة  )١(وھو مذھب الحنفیة 

 .) ٤(یستحب منعھ: 
  :ا یليواستدلوا بم 

  

األحادیث الصحیحة الدالة على األمر بالفرار من المجذوم، والبعد :الدلیل األول
، وقولھ )٥( "فر من المجذوم فرارك من األسد": عنھ، ومنھا قولھ صلى هللا علیھ وسلم

، وقولھ صلى هللا علیھ وسلم  )٦( "ال یورد ممرض على مصح": صلى هللا علیھ وسلم 
  . )٧( "إنا قد بایعناك فارجع:"وفد ثقیف للرجل المجذوم الذي في

أن تلك األحادیث دلت على وجوب مباعدة المجذوم، :ووجھ الداللة بما سبق
وكل ذي عاھة معدیة، وترك مجالستھ، وفي حضوره للصالة مع الجماعة مخالفة لھا، 
فدلت على النھي عن حضوره لھا، ویمنع من دخولھا،كما منع المجذوم في وفد ثقیف 

  .ول المدینة من دخ
  

فعل عمر رضي هللا عنھ حیث منع المجذوم من دخول المسجـد، :الدلیل الثاني
  .)٨(ومـن االختـالط بالناس

  

قول عمر ضي هللا عنھ للمرأة المبتالة لما رآھا تطوف مع :الدلیل الثالث 
  . )٩(یا أمة هللا ال تؤذي الناس، لو جلست في بیتك لكان خیراً لك فجلست : الناس

أنھ رضي هللا عنھ منع المجذوم من دخول المسجد، :ھ الداللة بما سبق ووج
كما أمر المرأة بالجلوس في البیت، ومنعھا من الطواف مع الناس؛ كي ال یحصل منھم 

                                      
-١/٦٥٩:( ، الدر المختار)٢١/٢٦٧:(، عمدة القاري للعیني) ٤/٢٤٠:(انظر شرح معاني األذكار ) ١(

  ) .١/٦٦١: (ابن عابدین ، حاشیة)٣/١١١:(، البحر الرائق ) ٦٦١
، )١/٤٢١:(، األش��باه والنظ�ائر للس��یوطي)١/٢٩٧:( ، روض��ة الط�البین)٢/١٩٩:( انظ�ر المجم�وع) ٢(

، مغني المحتاج ) ٢٢٨-١/٢٢٧:(شرح الجالل المحلي على منھاج الطالبین للنووي  حاشیة ُعمیرة على
  ) .٢/٣٠٧:( ، المنھج القویم)١/٢٩٧:(
،كش��������اف )٣٠٥-٢/٣٠٤:(،اإلنص��������اف)٣٥-٢/٣٤:(، الف��������روع)٩/٣٤١:( انظ��������ر المغن��������ي) ٣(

  ).١/٦٩٩:(، ومطالب أولي النھى)٢/٣٦٥:(القناع
  ).١/٦٩٩:( ، ومطالب أولي النھى)٢/٣٠٥:( ، اإلنصاف)٢/٣٥:(نظر الفروع ) ٤(
  .سبق تخریجھ في المبحث األول) ٥(
  .سبق تخریجھ ي المبحث األول) ٦(
  .سبق تخریجھ في المبحث األول) ٧(
، ف�����تح )١٤/١٧٣:( ، ش����رح مس����لم للن����ووي)٧/٨٥:(انظ����ر إكم����ال المعل����م للقاض����ي عی�����اض) ٨(

  ) .٤/٤٠٨:(، شرح الموطأ للزرقاني)١٠/٢٠٥:(الباري
، )٤١٢(ص : ، والط�رق الحكمی�ة)٢/٥٣١:( ، شرح الموطأ للزرق�اني)٤/٤٠٧:( انظر االستذكار) ٩(

  .واألثر سبق تخریجھ  في بدایة المطلب



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

        

- ٢٣٧٣ - 

 

أذى للمصلین، وھو نص صریح في المسألة، وكان ذلك بمحضر الصحابة، ولم ینكر 
 .فكان إجماعاً 

ن دخول المسجد وحضور الجماعة لمن أكل القیاس على النھي ع:الدلیل الرابع
ثوماً أو بصالً أو كراثاً أو نحوھما مما لھ رائحة كریھة، بجامع حصول األذى من كل 

الثوم،وقال  –من أكل من ھذه البقلة " :منھما، قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 
تتأذى مما من أكل البصل والثوم والكراث فال یقربن مسجدنا ؛ فإن المالئكة :"مرة

من أكل من ھذه الشجرة فال :"وقال صلى هللا علیھ وسلم  )١(،"یتأذى منھ بنو آدم
،فنص صلى هللا علیھ وسلم على أن العلة  )٢("یقربن مسجدنا، وال یؤذینا بریح الثوم

، فوجب أن یعتبر الحكم حیثما )٣( في منع آكل الثوم من دخول المسجد أذیتھ للناس
، )٥(ما یتأذى منھ المصلون وجب منعھ من الصالة وإخراجھ، فكل )٤( وجدت العلة

 . )٦(وصاحب الجذام ونحوه أعظم وأكثر أذى من آكل الثوم والبصل، فھو أولى بالحكم
  

  . إنھ یحرم علیھ دخول المسجد، وحضور الصالة، ویمنع من ذلك :القول الثالث 
، وشیخ )٩(ن المنذرواختیار اب ،)٨(، وروایة عند الحنابلة)٧(وھو مذھب المالكیة

  .)١٠(وشیخ اإلسالم ابن تیمیة
 :واستدلوا بما یلي 

أدلة القول الثاني التي تدل على تحریم أذى المسلمین حیث إن ظاھرھا  :أوال 
  . التحریم، وحدیث المغیرة ضي هللا عنھ ال یقوى على معارضتھا 

                                      
 .یة المطلبسبق تخریج في بدا) ١(
  .سبق تخریجھ في بدایة المطلب) ٢(
، وعم������دة )٦١-١٨/٦٠:(، والبی������ان والتحص������یل الب������ن رش������د) ٦/٤٢٣:(انظ������ر التمھی������د ) ٣(

  ) .٢٦٨-١٢/٢٦٧:(، وتفسیر القرطبي)٦/١٤٨:(القارئ
 ) .١/٤٦١:( انظر البیان والتحصیل) ٤(
  ) .٢٦٨-١٢/٢٦٧:(انظر تفسیر القرطبي )٥(
، )٣/٤١١:(، األع�الم بفوائ�د عم�دة األحك�ام)١/٢٣٦:(، مغني المحت�اج)٦/٤٢٣:( انظر التمھید) ٦(

  ) .٢/٢٧٦:(، حواشي الشرواني)٢/١٨٢:(، التاج واإلكلیل)٢/٥٣١( :شرح الموطأ للزرقاني
، المعل���م بفوائ���د مس���لم )٦١-١٨/٦٠و  ١/٤٦١:(، البی���ان والتحص���یل)٦/٤٢٣:(انظ���ر التمھی���د) ٧(

  ، )١/٢٧٨:( للم�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ارزي
، )١٨٤-٢/١٨٢:(، الت��اج واإلكلی��ل للم��واق)١/٢٧٨:(، إكم��ال المعل��م لألب��ي)١/٤٧:(مختص��ر خلی��ل

واخت�ار مط�رف واب�ن حبی�ب م�ن المالكی�ة أن عل�یھم الجمع�ة فق�ط ). ١/٦٣:( شرح الموط�أ للزرق�اني
، الت����اج واإلكلی����ل )٤١٣(ص:ویمنع����ون م����ن غیرھ����ا م����ن الص����لوات ، انظ����ر الط����رق الحكمی����ة 

  ).٢/١٨٤:(، مواھب الجلیل  )١/٣٨٩:(،حاشیة الدسوقي)٢/١٨٢:(
  ) .٢/٣٠٤:( ، اإلنصاف)٢/٣٤:(، الفروع )٩/٣٤١:( انظر المغني) ٨(
  ) .١/٣٠٢:( ، حاشیة البجیرمي على شرح منھج الطالب)٢/١٦٠:(انظر نھایة المحتاج) ٩(
  ).٤/٦٠٥:(انظر الفتاوى الكبرى) ١٠(
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ولیس )١(أن في حضوره أذى عظیماً للمسلمین، وأذى المسلمین محرم:ثانیا 
َوالَِّذیَن ُیْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْیِر َما اْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَملُوا ﴿ :مكروه، قال تعالى ب

ِبیناً    .)٢( ﴾ ُبْھَتاناً َوإِْثماً مُّ
  :المناقشة والترجیح

سبب الخالف في المسألة عدم وجود نص صریح في المسألة حیث لم یرد نص 
مرض معد من حضوره صالة الجماعة، فمن أخذ بظاھر األحادیث یبین منع المریض ب

الیجوز منعھ؛ : التي نصت على األعذار التي تبیح التخلف عن صالة الجماعة قالوا
ار عن نھي بعض المرضى لیس لعدم دخولھ في األعذار المذكورة، وما ورد من اآلث

على سبیل اإللزام، ومن أخذ بعموم األحادیث الواردة في عدم مخالطة المجذومین 
واالبتعاد عن مواطن األمراض المعدیة، وكذا األحادیث الواردة في النھي عن إیذاء 
المصلین بأي نوع من األذى، قال بكراھة دخولھ إلى المساجد أو تحریم ذلك علیھ، 

لى النھي الوارد من دخول المسجد وحضور صالة الجماعة في حق من تناول وقیاسا ع
َوالَِّذیَن ُیْؤُذوَن اْلُمْؤِمنِیَن َواْلُمْؤِمَناِت ﴿:شیئا یؤذي المصلین، مع تأیید ذلك بقولھ تعالى

ِبیناً    .)٣( ﴾ ِبَغْیِر َما اْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَملُوا ُبْھَتاناً َوإِْثماً مُّ
قیق نجد أن الحكم متعلق بالعلة التي ھي حصول األذى للمصلین من وعند التح  

ھذا المرض، فإن كان المرض المعدي متحقق أذاه للمصلین بأن كان ذا رائحة شدیدة 
منفرة كالجذام، أو ینتقل عن طریق الھواء والمالمسة كالطاعون واإلنفلوانزا ، 

م دخولھ المسجد ، فال شك في تحری)COVID-19(وكفیروس كورونا المستجد 
وحضوره الصالة؛ ألن ضرره زائد عن ضرر آكل الثوم والبصل فضرر المرض 
المعدي باٍق، وقد یؤدي إلى الھالك بخالف ضرر الثوم والبصل فیزول بمجرد الخروج 

، وقد صح عنھ صلى هللا علیھ وسلم )٤(من المسجد، ویمنع من ذلك ولو حضر فھو آثم 
، وھذا شامل للمسجد وغیره صریح )٥("من األسدفر من المجذوم فرارك :" قولھ

  .باجتنابھ وعدم القرب منھ 
وقد ثبت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ ذكر علة النھي عن آكل الثوم 

فإن :"... والبصل عند دخول المسجد وھو حصول األذى للمالئكة أو للمصلین فقال 
 "مما یتأذى منھ اإلنس" : وایة ، وفي ر)٦(" المالئكة تتأذى مما یتأذى منھ بنو آدم

                                      
، مجم�وع الفت�اوى ) ٩/٣٤١ :(، المغن�ي)١٧٨-١٨/١٧٧:( ، التمھی�د)١٢/٢٦٤:( انظر المحلى) ١(

 ). ٢٧/٣٠٢:( البن تیمیة
  ) .٥٨(سورة األحزاب ، آیة رقم ) ٢(
  ) .٥٨(سورة األحزاب ، آیة رقم ) ٣(
 ).٦/١٢٦:(نظر كشاف القناع) ٤(
  .سبق تخریجھ في المبحث األول) ٥(
  .سبق تخریجھ في المبحث األول) ٦(



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

        

- ٢٣٧٥ - 

 

، والمصاب )٢( "وال یؤذینا بریح الثوم:"، وفي حدیث أبي ھریرة ضي هللا عنھ  )١(
بالجذام ونحوه من األمراض المعدیة المؤذیة للناس أولى بالنھي إذ أذاه أعظم و 

فمناط ) COVID-19(، وھذا أیضا اآلن ثابت عن فیروس كورونا المستجد )٣(متحقق
ھو حصول األذًى من المصاب للمصلین، واالستدال بحدیث جابر رضي هللا الحكم 

، فال )٤(عنھما بأن النبي صلى هللا علیھ وسلم أكل مع مجذوم ضعیف ضعفھ أھل العلم 
یحتج بھ، وعلى فرض صحتھ ، فیحمل على أنھ لم یعد یحصل منھ أذى لكونھ یسیراً، 

صلى هللا علیھ وسلم أمل معھ لیبن لألمة أن ، أو أن أكلھ  )٥(أو النتھاء فترة اإلعداء، 
المخالطة وإن كانت سبباً للعدوى فإنھ یعارضھا أسباب أخرى تمنع اقتضاءھا، من 
أقواھا التوكل على هللا والثقة بھ، فإنھ یمنع تأثیر ذلك السبب، ومن أعظم األسباب التي 

هللا ثقًة با� وتوكالً  كل باسم"بدلیل قولھ صلى هللا علیھ وسلم  )٦(یدفع بھا المكروه 
  .)٧( "علیھ

ومن ثم یجوز لولي األمر أو من یقوم مقامھ، منع المصابین بھ دخولھ المسجد 
وحضور الصالة، وألن الشریعة جاءت بتحریم أذى المسلم والنھي عن اإلضرار بھ، 
ولما تقرر من قواعد الشرع بأن تقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد وأن درء 

، والمفسدة ھنا أعظم خاصة في األمراض الوبائیة )٨(ة أولى من جلب المصلحة المفسد
التي تنتشر بسرعة، وقد تقرر أن المرض المعدي ینتقل من شخص آلخر بتقدیر هللا 

:" ، )١٠(، قال ابن حجر الھیتمي)٩(ذلك فیھ، والنفس تنفر بطبیعتھا من المصاب بذلك
لما في ... ینئذ فیكون المنع واجبا فیھ سبب المنع في نحو المجذوم خشیة ضرره وح

وقال في مطالب " ذلك من المصالح العامة وأن المدار في المنع على االختالط بالناس
ویمنع أبرص ومجذوم یتأذى بھ  من حضور مسجد وجماعة :" )١١( أولى النھى

  ".المجذوم من مخالطة األصحاء : وعلى ولي أمر منعھ أي ...

                                      
  .سبق تخریجھ في المبحث األول) ١(
  .ي المبحث األولسبق تخریجھ ف) ٢(
، اإلع�الم بفوائ�د )١٣/٣٥٦:( ، واالس�تذكار للمؤل�ف نفس�ھ)٦/٤٢٣:( نظر التمھید البن عبدالبر) ٣(

  ) .٣/٤١١:( عمدة األحكام البن الملقن
  ).٦٧( انظر ص) ٤(
  )٦٥(ص:البار .، العدوى بین الطب وحدیث المصطفى د)٣/٣٦٤:( انظر اآلداب الشرعیة) ٥(

 ) .٢/٢٧٢:( لسعادةانظر مفتاح دار ا) ٦(
 .سبق تخریجھ في المبحث األول) ٧(
  ) .٢٠٥( ص: شرح القواعد الفقھیة للزرقا ) ٨(
  ) .٥/٦٢٤:( انظر المفھم) ٩(
  ) .١/٢١٢:( الفتاوى الفقھیة الكبرى) ١٠(
 ).١/٦٩٩:(انظر مطالب أولي النھى للرحیباني ) ١١(
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  اطب اث

م إب واا ة ا  ن ا د  

  .حكم إمامة المصاب بالمرض المعدي للناس :أوال
  .وھذه المسألة مبنیة على مسألة حضوره لصالة الجماعة في المسجد

اتفق العلماء على أن إمامة المصاب بالمرض المعدي ـ كالجذام ونحوه ــ�ـ ج�ائزة 
إمام��ة المج��ذوم ج��ائزة ب��ال :" رش��د الج��د رحم��ھ هللا، ق��ال اب��ن )١(إذا ل��م یتف��احش مرض��ھ 

، والج��واز محم��ول عل��ى أن��ھ الیحص��ل م��ن حض��وره )٢(" خ��الف، إال أن یتف��احش جذام��ھ
  .للصالة إلحاق ضرر بغیره

أما إذا اشتد مرضھ وتفاحش، فحصل منھ ضرر على المصلین، ف�اختلف العلم�اء 
  :في حكم إمامتھ على ثالثة أقوال 

امتھ بالمسلمین جائزة س�واء تف�احش مرض�ھ أو ال، وھ�و م�ذھب إم: القول األول 
  . )٣(الظاھریة 

بأنھ ال یمنع من إمامتھ دلیل، فاألصل اإلباحة حت�ى ی�رد ال�دلیل الم�انع :واستدلوا 
  .)٤(ولم یرد 

، ) ٥(تك�ره إمام��ة المص�اب ب��المرض المع�دي، وھ��و م�ذھب الحنفی��ة: الق�ول الث��اني
بلة؛ ألنھم یقول�ون بكراھ�ة حض�ور المج�ذوم الص�الة ف�ي ویخرج ھذا قوال للشافعیة والحنا

  .المسجد كما تقدم في المسألة السابقة
تقدم من األدلة الدالة على كراھة حضوره لصالة الجماعة، وأن في  واستدلوا بما

 .)٦(صالتھ بالمأمومین حصول النفرة للمصلین منھم، وإشغاٌل لھم في صالتھم
ضھ وجبت تنحیتھ عن اإلمامة، وھو مذھب المالكیة إنھ إذا اشتد مر: القول الثالث

  .، ویخرج قوالً في مذھب الحنابلة ؛ لقولھم بتحریم حضور المجذوم لصالة الجماعة)٧(

                                      
، حاش���یة الخرش���ي عل���ى مختص���ر )٢/١١٤:(، مواھ���ب الجلی���ل)٢/٤٤٥:(انظ���ر الت���اج واإلكلی���ل ) ١(

  ) .٣٣-٢/٣٢:(خلیل
:( ، حاشیة الخرشي عل�ى مختص�ر خلی�ل)٢/١١٤:(، مواھب الجلیل)٢/١١٤:(انظر التاج واإلكلیل) ٢(
٣٣-٢/٣٢.(  
  ) .٣/١٢٧:( انظر المحلى) ٣(
  .المرجع السابق) ٤(
اوي عل�ى مراف�ئ ، حاش�یة الطح�)١/٥٦٢: (، حاش�یة اب�ن عاب�دین )١/٥٦٢:( انظر الدرر المختار) ٥(

  ) .١/٢٠٤:(الفالح
  ).١/٥٦٢:( انظر حاشیة ابن عابدین) ٦(
، حاش�یة )١/١١٤:( ، مواھ�ب الجلی�ل)٢/٤٤٥:(، الت�اج واإلكلی�ل)٤٠(ص : انظر مختص�ر خلی�ل ) ٧(

  الخرش����������������������������������������������������������������ي عل����������������������������������������������������������������ى مختص����������������������������������������������������������������ر 
  ).١/٨٠:( ، جواھر اإلكلیل)٣٣-٢/٣٢:(خلیل 
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باألدلة الدالة على تحریم حضوره للمسجد، ووجوب منع�ھ م�ن دخول�ھ،  واستدلوا
ف�رة الن�اس من�ھ فمنعھ م�ن اإلمام�ة أول�ى؛ دفع�اً ل�ألذى والض�رر ع�نھم، ولك�ي ال یت�أذى بن

  .)١(وخوفھم منھ 
  :المناقشة والترجیح 

وسبب الخالف في ھذه المسألة عدم وجود نص في المسألة فمن حم�ل ذل�ك عل�ى 
البراءة األصلیة قال بعدم منعھ، ألن األصل في ذلك اإلباحة، ولم یرد دلیل على التحریم، 

ا للمص�لین، وق�اس ومن أخذ بمقصود النصوص الدالة على منع كل من یسبب أذى ونفور
علیھا المریض بمرض معد لعلة قال بمنعھ م�ن اإلمام�ة الش�تراكھم ف�ي العل�ة وھ�ي نف�ور 

  .المصلین وتأذیھم منھ، قال بالكراھة أو التحریم
إن المص�اب ب�المرض المع�دي ص�التھ ص�حیحة ول�و ص�لى بالن�اس، :وعلیھ أقول

ال الم��رض إل���یھم، لك��ن حض��وره للمس���جد وص��التھ بالن��اس ق���د تس��بب األذى لھ��م بانتق���
أوالتشویش على صالتھم، وقد یحصل عزوف من الناس عن الذھاب للمسجد، خاصة مع 
األمراض الوبائیة التي تنتقل عن طریق الھواء، أو المالمسة والمخالطة، ومن ثم الیجوز 
لھم إمامة المصلین واالختالط بھم درًءا للضرر ودفعا للمفسدة الت�ي ق�د تلح�ق بالمص�لین، 

، فمن أصیب بھ یجب علیھ أن )COVID-19(لطبع ینطبق على فیروس كورونا وھذا با
یعت��زل اإلمام��ة إن ك��ان إماًم��ا، وال یخ��الط الن��اس؛ ألن��ھ ق��د ی��أثم إن فع��ل ذل��ك، ق��ال ش��یخ 

وال یجوز للجذماء مخالطة الناس عموماً، وال مخالطة الناس لھم، :"  )٢(اإلسالم ابن تیمیة
حو ذلك كم�ا ج�اءت ب�ھ س�نة رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ بل یسكنون في مكان مفرد لھم ون

وسلم وخلفائھ، وكما ذكره العلماء وإذا امتن�ع ول�ي األم�ر م�ن ذل�ك أو المج�ذوم أث�م ب�ذلك، 
ق    ".وإذا أصر على ترك الواجب مع علمھ بھ فُسِّ

  .حكم التباعد بین المصلین في الصالة: ثانیا 
ض المعدیة، فبعد السماح للمساجد ھذه المسألة من المستجدات في أحكام األمرا

اشترط المسؤولون  )COVID-19(بإقامة صالة الجماعة زمن انتشار فیروس كورونا
التباعد في الصفوف بین المصلین منعا للعدوى وانتشار  الفیروس، فظھرت العدید من 
الفتاوى بین مؤید ومعارض لذلك، ولمعرفة حكم ذلك ـــ من وجھة نظر الباحث ــــ نود 

  .حكم تسویة الصفوف لتعرف بدایة علىا
  :انقسم الفقھاء في حكم تسویة الصفوف على رأیین

أن تسویة الصفوف على االستحباب ولیست على الوجوب، وھو رأي  :أحدھما
 .)٣.(جمھور الفقھاء

                                      
  ) .٣٣١-٣٣٠( ص: انظر التحفة الرضیة في فقھ السادة المالكیة) ١(

  ).٤/٦٠٥:( انظر الفتاوى الكبرى) ٢(
، نھایة المحتاج )٢١١/ ١: ( ، الفواكھ الدواني ) ١/١٣٦: (انظر تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق (٣)  

  ).٦٩٥ /١( :، مطالب أولي النھى شرح غایة المنتھى) ٤/٢٢٦:(  ، المجموع للنووي)٢/١٩٦:(
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واعتبر ھؤالء كل ما جاء في األمر بتسویة الصفوف وسد الخلل للندب ال 
قال رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ : ان عن أبي ھریرة قالللوجوب، ومن ذلك ما رواه الشیخ

  ).١( "أقیموا الصف في الصالة، فإن إقامة الصف من حسن الصالة:"َوَسلَّمَ 
قال رسول هللا صلى : عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما قال وما رواه أحمد عن 

ئكة وحاذوا بین أقیموا الصفوف، فإنما تصفون بصفوف المال:" هللا علیھ وسلم قال
المناكب، وسدوا الخلل، ولینوا في أیدي إخوانكم، وال تذروا فرجات للشیطان، ومن 

  .)٢("وصل صًفا وصلھ هللا تبارك وتعالى، ومن قطع صفا قطعھ هللا تبارك وتعالى
ذھب بعض العلماء كاإلمام ابن حزم، والحافط ابن حجر إلى  :القول الثاني

 اعتبروا األمر في األحادیث السابقة للوجوب ال للندب وجوب تسویة الصفوف، وھؤالء

)٣(.  
  :المناقشة والترجیح

سبب اختالف العلماء في المسألة ھي االختالف في داللة األمر بتسویة الصف 
أثناء صالة الجماعة في األحادیث الواردة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، فالجمھور 

  . ول الثاني على الوجوبحملھ على االستحباب، وحملھ أصحاب الق
وبناء على ما سبق أرى ترجیح رأي الجمھور فالتباعد بین المصلین في الصف 
أو تسویة الصف وسد الخلل لیس بواجب، و علیھ فإن التباعد بین المصلین في الصف 
أثناء صالة الجماعة الیبطلھا وال یؤثر في صحتھا، حیث لم یشترط ذلك في صحتھا أحد 

  .ا أعلممن العلماء فیم

ھذا األمر ) أقیموا الصف في الصالة( :للعراقي جاء في طرح التثریب، في شرح التقریب
  . "فإن إقامة الصف من حسن الصالة": لالستحباب، بدلیل قولھ صلى هللا علیھ وسلم

ھذا یدل على أن إقامة الصفوف سنة؛ ألنھ لو كان فرضا لم یجعلھ من :"وقال ابن بطال 
 .)٤( "... سن الشيء زیادة على تمامھ، وذلك زیادة على الوجوبحسن الصالة؛ ألن ح

وفقھاء الحنابلة الذین یرون بطالن صالة المنفرد خلف الصف، لھم كالم مفصل في 
  .صور انقطاع الصف وما یؤثر منھا وما ال یؤثر

وال تبطل الصالة بقطع " :في مطالب أولي النھى، في شرح غایة المنتھى  الرحیباني  قال
سواء كان وراء اإلمام أو عن یمینھ إال أن یكون قطع الصف عن : طلقا، أيصف م

                                      
، و )٧٢٢( ح: اب األذان، باب إقامة الصف من تمام الصالةكت: أخرجھ البخاري في صحیحھ (١)  
كتاب الصالة، باب تسویة الصفوف، وإقامتھا، وفضل األول فاألول منھا، واالزدحام على : مسلم 

  ).٤٣٥(ح: الصف األول، والمسابقة إلیھا، وتقدیم أولي الفضل، وتقریبھم من اإلمام 
  ).١١٨٧(ح: ، وصححھ األلباني في صحیح الجامع )٥٧٢٤(ح: أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده  (٢)  
  ).٢٠٧/ ٢: (، فتح الباري )٣٧٤/ ٢:(انظر  المحلى  (٣)  
  ).٣٢٥/  ٢:(انظر طرح التثریب طرح التثریب في شرح التقریب (٤)  
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اإلمام إذا بعد المنقطع بقدر مقام ثالثة رجال؛ فتبطل صالتھ قالھ ابن حامد، : یساره، أي
أن المراد ببطالن صالة صف انقطع عن یسار : وجزم بھ في الرعایة الكبرى ویتجھ

اإلمام، ) مفارقة(ما لم تنو الطائفة المنقطعة : تنو، أياإلمام بقدر مقام ثالثة رجال ما لم 
فإن نوت مفارقتھ صحت، أو اتصل الصف، أو أمكن انتقالھا إلى غیره من غیر عمل 

أنھ من بعد عن الصف مع محاذاتھ لھ، وكان :ویتجھ أیضا. كثیر؛ صحت، وھذا متجھ
وھذا لیس . التھفرد ال تصح ص: مقام ثالثة رجال ففذ، أي: بعده عنھ قدر ذلك، أي

بوجیھ، إذ قد تقدم أنھ ال بأس بقطع الصف خلف اإلمام، وعن یمینھ، وھو یشمل الواحد 
  .)١( "والجماعة

وال شك أن تسویة الصف والتراص والزاق : وقال الشوكاني رحمھ هللا تعالى
الكعاب بالكعاب سنة ثابتة وشریعة مستقرة، ولكن البطالن ال یكون إال بدلیل یدل علیھ 

  .)٢( ؟.یفیده وإال فاألصل الصحة بعد الدخول في الصالةو

وعلى افتراض القول بوجوب تسویة الصفوف والتراص، نظًرا لألمر المجرد بذلك فیما 
ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم ، فإن اتقاء العدوى واالحتراز منھا من الحاجات 

صف عند من یقول بھ؛ ألن بإسقاط وجوب التراص في ال  المعتبرة التي ینبغي أن یقال
الحاجات قد تسوغ ترك الواجبات في الصالة وفي غیرھا من أبواب الشریعة، فإن 

صحة صالة المنفرد خلف الصف، والمتقدم : الواجب یسقط بالعذر عنھ، ومن أمثلة ذلك
على اإلمام في حال العذر عند بعض القائلین بتحریم االنفراد خلف الصف والتقدم على 

أیضا ترك بعض األركان في الصالة للعذر الحرج فیھ، بل التیسیر والحفاظ ،  اإلمام
على النفس من مقاصد الشریعة اإلسالمیة، فقد روى البخاري بإسناده عن عمران بن 

كانت بي بواسیر، فسألت النبي صلى هللا علیھ وسلم عن : حصین رضي هللا عنھ، قال
  ).٣(»عدا، فإن لم تستطع فعلى جنبصل قائما، فإن لم تستطع فقا«: الصالة، فقال

                                      
  ).٦٩٥/  ١: (انظر مطالب أولي النھى  (١)  
  ).١٥٨/ ١: (انظر السیل الجرار المتدفق على حدائق األزھار  (٢)  
كتاب الصالة ، باب إذا لم یطق قاعدا صلى على جنب : أخرجھ البخاري في صحیحھ  (٣)  

  ).١١١٧(ح:
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راب اطا  

م اور اا  ةا  م  
  

أیضا من المسائل التابعة للمسألة السابقة تغطیة األنف والفم أثناء الصالة بما یسمى 
بالكمامة الطبیة أو غیرھا، فھي من األشیاء التي أوصت بھا منظمة الصحة العالمیة 

بیة األخرى، أثناء النزول للشوارع أو الدخول في أماكن مزدحمة أو فیھا والمنظمات الط
؛ وألن المساجد من )COVID-19(اختالط باآلخرین، للحد من انتشار فیروس كورونا

األماكن التي یكون فیھا اختالط، فقد اشترط المسؤولون على من یرتادھا مع المحافظة 
مامات أثناء الصالة، وھي تغطي األنف والفم على المسافات بین المصلین ارتداء تلك الك

  .فما حكم ذلك؟

لقد ثبت عن النبي صلى هللا النھي عن تغطیة األنف في الصالة، فعن أبي ھریرة، أن 
  .)١(»نھى عن السدل في الصالة وأن یغطي الرجل فاه«رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

م وثوبھ على أنفھ، فإن ذلك خطم ال یصل أحدك:"وروي عنھ صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال
  )٢("الشیطان

وقد حمل جمھور الفقھاء النھي في الحدیثین على الكراھة وھو قول ابن عمر رضي هللا 
عنھما، وسالم بن عبد هللا وسعید بن المسیب وقتادة، والشعبي وعكرمة وإبراھیم النخعي 

یة والشافعیة والحنابلة، ، ھو قول الحنفیة والمالك)٣(والحسن البصري رحمھم هللا تعالى
  ، وألن في التغطیة منًعا من القراءة واألذكار المشروعة؛ )٤(واستدلوا بالحدیثین السابقین

                                      
، والبزار )٦٤٣(ح:،  باب ما جاء في السدل في الصالةكتاب الصالة :أخرجھ أبوداود في سننھ  (١)  

: وقال ) ٩٣١(ح:، والحاكم في مستدركھ ) ٧٧٢(ح:،وابن خزیمة في صحیحھ ) ٩٣٠٥(ح: في مسنده 
ووافقھ الذھبي، » ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجا فیھ تغطیة الرجل فاه في الصالة«

، )٩٦٦(ح:كتاب الصالة ، باب ما یكره في الصالة:وقد روى ابن ماجھ الجزء الثاني منھ في سننھ 
، ) ٦٨٨٣(ح:لجامع ، وحسنھ األلباني رحمھ هللا تعالى في صحیح ا) ٣٣٠٧(ح:والبیھقي في الكبرى 

  .وفي تعلیقھ على سنن أبي داود وسنن ابن ماجھ
: انظر(،وفیھ ابن لھیعة وفیھ كالم ) ٩٣٥٤(ح: ، واألوسط ) ١٥٣(ح: أخرجھ الطبراني في الكبیر(٢)  

ھو المنقار من كل طائر، ومن كل دابة مقدم األنف والفم : ، ومعنى خطم)٨٦/ ٢: مجمع الزوائد
  .)خطم (مادة )  ١٧٤/ ١: المصباح المنیر(

/  ٢: (، والسنن الكبرى للبیھقي ) ٧٣١٢:  ٧٣٠٦(ااآلثار رقم : مصنف ابن أبي شیبة  انظر  (٣)  
٣٤٥.(  
، )٢٥٠/ ١: (، شرح مختصر خلیل ) ٢٧/ ٢: (، البحر الرائق ) ١٦٤/ ١: (انظر تبیین الحقائق  (٤)  

) ١٨/٩٩: (،البیان والتحصیل ) ٢١٦/ ١(: ، بدائع الصنائع ) ١٤٣/ ١: (تحفة الفقھاء للسمرقندي 
، أسنى المطالب في شرح روض الطالب )١٢٧/ ١: (المھذب للشیرازي ،)١٠٦/ ٢( الذخیرة للقرافي  

) :١٧٩/ ١.(  
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  .)١(وألنھ لو غطى بیده فقد ترك سنة الید، وأیضا ألن فیھ تشبھ بالمجوس

ومما سبق یتضح حمل الفقھاء النھي عن تغطیة األنف والفم على الكراھة ولیس التحریم، 
وقد بین الفقھاء بعض علل التحریم، كالمنع من القراءة واألذكار المشروعة أو أنھ تشبھ 
بالمجوس، ولكن إذا كان التغطیة للضرورة فال كراھة في ذلك، كما لو غطى فمھ مثال 

 .)٢(عند التثائب

ووجھھ أن تغطیة الفم منھي عنھا في الصالة لما رواه أبو داود :"جاء في البحر الرائق
   .)٣("ه وإنما أبیحت للضرورة وغیر

وعلیھ فإن تغطیة الفم واألنف في الصالة وقایة من انتقال الفیروسات التي تنتقل عن 
طریق الھواء بین األشخاص عن طریق الرذاذ المتناثر عند العطاس أو السعال الحرج 
فیھ، فالضرورات تبیح المحذورات؛ وضرورة الحفاظ على النفس ترتیبھ في المقاصد 

لثاني بعد الدین، ال سیما أن النھي عن تغطیة الفم واألنف تم تعلیلھ بعلل تغیب عن الھیئة ا
التي نراھا الیوم، حیث التمنع الكمامة صاحبھا من النطق بالقرآن وأذكار الصالة على 

  .الوجھ الصحیح، وأیضا بعیدة عن ھیئة التشبھ بالمجوس

  اطب اس

 بت ال ا م رض ةوا د و  

نقل غیر واحد من أھل العلم اإلجماع على أن غسل المی�ت وتكفین�ھ والص�الة علی�ھ 
  . )٤(فرض كفایة، إذا قام بھ البعض سقط اإلثم عن الباقین، وإذا تركھ الجمیع أثموا

واعترض الحافظ ابن حجر على نقل اإلجماع بأن للمالكیة خالفاً مشھوراً في غسل 
  .)٦(رجح أنھ سنة – )٥(صاحب المفھم – ى إن أبا العباس القرطبيالمیت حت

وفی�ھ نظ�ر بع�د نق�ل اإلجم�اع، :" -فیمن ق�ال إن�ھ س�نة  – )٧(قال في البحر الرائق 
  ".اللھم إال أن یكون قوال غیر معتد بھ فال یقدح في انعقاد اإلجماع

                                      
  ) .٢١٦/ ١: (انظر بدائع الصنائع  (١)  

  )٢٣٩/ ٢: ( ي، النجم الوھاج في شرح المنھاج ألبي البقاء الشافع) ٢١٦/ ١: (انظر بدائع الصنائع  (٢)  

  )٢٧/ ٢: (انظر البحر الرائق  (٣)  

، المجموع ) ١/٢٣٩:(، تحفة الفقھاء للسمرقندي )٢/٥٨:( ، والمبسوط)١/٢٦٩:(، والمحلى)١/٣١٢:( انظر األم) ٤(

  ) .٢/٢٢٠:(،  المبدع )٥/١١٣:(

  ) .٣/١٢٥:(انظر فتح الباري ) ٥(

  .لعباس أحمد بن عمر القرطبيتلخیص مسلم ألبي ا كتاب لما أشكل من ھو المفھم) ٦(

  ) .١/٦٨:( البحر الرائق ) ٧(
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ت�وارث ب�ھ  ال یت�رك، ق�د ) ١(لكن ھو بال خالف مشروع معم�ول ب�ھ ف�ي الش�ریعة 
  .)٣(من لدن آدم علیھ السالم )٢(القول والعمل

واألص��ل أن المی��ت یغس��ل بالم��اء، لك��ن ل��و ك��ان ھن��اك ض��رر م��ن اس��تخدام الم��اء 
كتزلع الجلد وتساقط اللحم؛ لكونھ مصاباً بمرض معٍد أثَّر على ظاھر الب�دن، إذ معل�وم أن 

لمرض كالجذام، واإلیدز بعض األمراض المعدیة تؤدي إلى ضمور البدن وتھتكھ بسبب ا
ل بالماء أو ال؟   في مراحلھ المتقدمة ونحوه، فھل ُیَغسَّ

  :حصل فیھ الخالف بین أھل العلم على ثالثة أقوال
ل بكل حال، ولو أدى ذلك إلى تزلعھ وتقطعھ، وھو م�ذھب :  القول األول أنھ ُیَغسَّ

أم�ر النب�ي ص�لى :"  )٦(، ق�ال اب�ن ح�زم )٥(،  وروایة في مذھب الحنابل�ة )٤(الظاھریة 
ل��یس مح��دوداً بوق��ت، فھ��و ف��رض أب��داً وإن تقط��ع  )٧(هللا علی��ھ وس��لم بالغس��ل والكف��ن

  ".المیت، وال فرق بین تقطعھ بالبلى وبین تقطعھ بالجراح والجدري 
بقیاس تقطعھ بالجذام والجدري عل�ى تقطع�ھ ب�البلى، ف�ال ف�رق بینھم�ا، : واستدلوا  

  . )٨(یمنع من غسلھ وتكفینھ والجمیع صائرون إلى البلى، فال 
ال یغسل وال ییمم بل یكفن ویصلى علی�ھ، وھ�و روای�ة ف�ي م�ذھب :  القول الثاني

  .)١٠(، واختیار الشوكاني )٩(الحنابلة 
بأن المقصود من غسل المیت تنظیف�ھ، وإزال�ة األذى عن�ھ، وال یحص�ل :واستدلوا

، والح�ي ُیْقَص�ُد بغس�لھ إباح�ة )١١(ذلك بتیمیم�ھ ب�التراب، ب�ل یزی�ده الت�راب تلویث�اً وتغیی�راً 
  . )١٢(الصالة وھو یحصل بالتراب، أما المیت فال

                                      
  ) .٤/٢٩٩:(انظر تفسیر القرطبي ) ١(
  ) .١/٣٤٠:( قول ابن العربي المالكي ، نقالً عن السیل الجرار للشوكاني) ٢(
:( ، واالختی�ار لتعلی�ل المخت�ار)١/٢٩٩:( ، ب�دائع الص�نائع للكاس�اني)١/٢٣٩:(انظر تحف�ة الفقھ�اء ) ٣(
١/٩١.(  
  ).٣/٣٣٥:( انظر المحلى) ٤(
  ).٢/٥٠٥:(، اإلنصاف )٢/٢٤٠:( ، المبدع)٢/٢٠٩:( انظر  الفروع) ٥(
  ) .٣/٣٣٥:( انظر المحلى) ٦(
رواه ......" اغس�لوه بم�ا وس�در، وكفن�وه ف�ي ث�وبین :" المقصود ق�ول النب�ي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم ) ٧(

كتاب الحج، :، ومسلم في صحیحھ )١٢٦٥(ح:نكتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبی:البخاري في صحیحھ
  )١٢٠٦(ح:باب ما یفعل بالمحرم إذا مات 

  .المصدر السابق) ٨(
، اإلنص�اف )٢/٢٤٠:( ، المب�دع)٢/٢٠٩:( ،  الف�روع)٢٤/٣٤٧:( انظر مجموع فت�اوى اب�ن تیمی�ة) ٩(

):٢/٥٠٥.(  
  ).١/٣٤٦:( انظر السیل الجرار) ١٠(
، )٢/١٣:(، ط��رح التثری��ب )٢/٢٠٩:( ، الف��روع)٥/١٣٩(:، المجم��وع)١/٣٣٩:( انظ��ر المعون��ة) ١١(

  ).٢/٥٠٥:(، اإلنصاف )٢/٢٤٠،  ١/٢٣٣:(، المبدع )٣/١٢٦:( فتح الباري
  ) .١/١٨٠:( انظر كشاف القناع) ١٢(
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، )١(ییمم ویكفن ویصلى علیھ، وھو قول جمھور العلماء من الحنفیة :القول الثالث
، والص�����حیح م�����ن م�����ذھب الحنابل�����ة وعلی�����ھ )٣(والش�����افعیة  ،)٢(، والمالكی�����ة)١(الحنفی�����ة

  .)٤(أكثراألصحاب
  

  :واستدلوا بما یأتي 
إن المقصود من غسل المیت كونھ طھارة تعبدیة لتكون خاتمة أم�ره :ولالدلیل األ

  .)٥(الطھارة الكاملة وھو غسل واجب فناب عنھ التیمم كغیره من االغتساالت الواجبة 
)٥(.  

إنھ لم یتعلق بالتطھیر إزالة النجاسة ، فوج�ب االنتق�ال فی�ھ عن�د :الدلیل الثاني
 . )٦(العجز عن الماء إلى التیمم 

  
  :والترجیح  المناقشة

سبب الخالف في المسألة فیما أرى ھو االختالف في داللة األم�ر ال�وارد ف�ي 
تغسیل المیت وتكفینھ، ومقصود غسلھ، فمن حمل األمر على الوجوب ق�ال بض�رورة 
الغسل ووجوبھ على أیة حال، وذلك دون النظر إلى مقصوده، أما من رأى أن الغسل 

أیین؛ أح�دھما الیغس�ل وال یم�م؛ ألن الغ�رض ھ�و لعلة النظافة والطھ�ارة، انقس�موا ل�ر
النظافة والطھارة والیحصل بالتراب فیس�قط ذل�ك م�ع ع�دم الق�درة علی�ھ، والث�اني ی�یم 

  .ویكفن؛ العتبارھم أن الغسل طھارة تعبدیة ولیست فقط لغرض الطھارة والنظافة
وأرى ترجیح ق�ول جمھ�ور العلم�اء بأن�ھ ی�یمم ویكف�ن ویص�لى علی�ھ فالعلم�اء 

ل��ى أن��ھ ل��و تع��ذر الم��اء أو ُعِج��ز ع��ن اس��تعمالھ ف��ي غس��ل الجناب��ة، ف��إن الت��یمم یق��وم ع
  .مقامھ، فكذا ھنا قیاساً علیھ

إذا مات�ت : "ومسألة حصول التیمم للمی�ت ب�دل غس�لھ ورد ب�ھ ح�دیث مرس�ل 
المرأة مع الرجال لیس معھم امرأة غیرھا والرجال مع النساء لیس معھن رجل غیره 

                                      
ص�احب ):" ١/١١٨:( ھ�ـ ٤٦١جاء في فتاوى أبي الحس�ن عل�ي ب�ن الحس�ین الس�غدي المت�وفى س�نة) ١(

  " .غسلھ فإنھ ییمم  الجدري والقروح الذي ال یقدر على
  ).٢/٢١٢:(،مواھب الجلیل) ١/٤١١:( ،  الشرح الكبیر) ٥١( ص: انظر مختصر خلیل ) ٢(
، مغن�ي )١/٤٣٣:(، المنھج القویم)٥/١٣٩:(، المجموع)٢/٣٦٥:(، الوسیط)١/١٢٩:(انظر المھذب) ٣(

  ) .١/٢٨:(، منھاج الطالبین)٢/٤٦:(المحتاج 
، المح���رر ف���ي الفق���ھ للمج���د ب���ن )١/٢٥٤:(افي الب���ن قدام���ة، الك���)٢١٠-٢/٢٠٩:(انظ���ر المغن���ي) ٤(

، ال��������روض )٢/٥٠٥:(، اإلنص��������اف)٢/٢٤٠:(، المب��������دع )٢/٢٠٩:(، الف��������روع)١/١٨٨:(تیمی��������ة
  ) .١/٣٣٥:(المربع

، )٢/٢٢٨:(، المب��دع)٥/١٣٩:(، المجم��وع)٣/١٢٠و  ٢/١٦٨:(، المغن��ي)١/١٢٩:(انظ��ر المھ��ذب) ٥(
  ) .٢/١٠٢:(كشاف القناع 

  ).٥/١٣٩:(، المجموع )١/١٢٩:(المھذب) ٦(
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،  وال شك أن كونھ ییمم أولى )١("یدفنان وھما بمنزلة من لم یجد الماءفإنھما ییممان و
  .من عدم تیممھ، خاصة وأن التیمم بالتراب ال یلوثھ، كما الیلوث الحي 

ل ونح�وه،  فإن كان المیت مصاباً بمرض معٍد یخشى انتقالھ إلى من حولھ كالُمَغسِّ
إلیھ أو غیره خاصة ف�ي حال�ة وجب علیھ اتخاذ االحتیاطات التي تمنع انتقال المرض 

، ومنھ�ا )COVID-19(انتشار األمراض الوبائیة القاتلة، كفیروس كورون�ا المس�تجد
:  

ـ اس��تخدام األلبس��ة الواقی��ة كالقف��ازات والكمام��ات، أثن��اء تغس��یل المی��ت؛ ألن��ھ  ١
یحتاج إل�ى مالمس�ة المی�ت ودع�ك جس�ده، ومالمس�ة إفرازات�ھ كتنظی�ف أنف�ھ وفرج�ھ، 

نص أھل العلم على استحباب وضع المغسل خرقة على یده عند مباشرة وأسنانھ، وقد 
، ففعلھ حتى الینتقل المرض )٢(غسل المیت،  كي الیباشر النجاسة بیده وال یتلوث بھا

  .إلیھ من باب أولى، ویتم التخلص من تلكالقفازات بعد استخدامھا
  .مھا وبعدهـــ تعقیم المكان األدوات المستخدمة في التنظیف قبل استخدا ٢

وعل�����ى المس�����ؤولین ف�����ي الس�����لطة الص�����حیة المس�����اھمة ف�����ي التثقی�����ف ونش�����ر 
الوعي،كإصدار الكتیبات التي توضح االحتیاطات الواجب اتخاذھا عند تغسیل المی�ت 
بھ�ذه األم�راض المعدی�ة، والس��یما م�ا نح�ن بص�دده اآلن وھ��و فی�روس كورون�ا حی��ث 

ر أھل�ھ بتغس�یلھ وق�د الیك�ون یتحرج المغسلون من تغسیلھ خوف�ا م�ن الع�دوى، فیض�ط
  .لدیھم خبرة أو وعي عن طریقة تغسیلھ

                                      
األول ع��ن مكح��ول ع��ن النب��ي ص��لى هللا علی��ھ وس��لم وھ��و مرس��ل أخرج��ھ : روي م��ن ط��ریقین) ١(

، واب�����ن ح�����زم ف�����ي )٢٩٨(ص :، وأب�����و داود ف�����ي المراس�����یل)٣/٤١٣:(عب�����دالرزاق ف�����ي مص�����نفھ
، وروى موصوالً م�ن ح�دیث س�نان ب�ن غرف�ة )٣/٣٩٨(، والبیھقي في السنن الكبرى )٥/١٧٦:(المحلى

،  وفیھ عبدالخالق بن زید ، ضعفھ غیر واح�د م�ن )٧/١٠٢:(ولھ صحبھ، والطبراني في المعجم الكبیر 
) ل��یس بثق��ة: (، وق��ال النس��ائي)٢/٢٠٣:( الت��اریخ الص��غیر) منك��ر الح��دیث: (أھ��ل العل��م ، ق��ال البخ��اري

ي ، وینظ���ر ف���)٣/٤٠٠:(لس���ان المی���زان) ل���ین: (، وق���ال اب���ن حج���ر)٧٢( الض���عفاء والمت���روكین ، ص
، )٢٠٢:(، المغن�������ي)١٠/١٦١:(، والمبس�������وط)٦-٢/٥:(، والمنتق�������ى)٣/٤٠٧:(المحل�������ى :المس�������ألة
  ).١١٩-٥/١١٨:(المجموع

، )١٦٥-٢/١٦٤:(، المغن���������ي)١/٣٠٢:(، األم)١/٢٦٠:(المدون���������ة:انظ���������ر ف���������ي المس���������ألة ) ٢(
  ).٢/١٠٧:(، فتح القدیر)٥/١٢٧:(المجموع
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  اطب ادس

وَ  اِس ، ﴿ ل . م ا  ق اب رض ادي اداء

 ً َِإ عَطِن ا تْ١( ﴾ا( .  

ش��روط وج��وب الح��ج، فم��ن ل��م  والعلم��اء متفق��ون عل��ى أن االس��تطاعة ش��رط م��ن
  . )٢(یستطع الحج لم یلزمھ 

  :لكنَّ أھل العلم اختلفوا في المراد باالستطاعة في اآلیة 
، وذھ��ب الحنفی��ة إل��ى أنھ��ا س��المة )٣(جمھ��ور أھ��ل العل��م عل��ى أنھ��ا ال��زاد والراحل��ة 

عظیم�ة ، وذھب المالكیة إلى أن المراد بھا إمكانیة الوصول بال مشقة )٤(األسباب واآلالت
  . )٥(مع األمن على النفس والمال

  :منشأ الخالف في المسألة 
صحة البدن وسالمتھ، ھل ھي شرط للوجوب فإذا عدمت لم یجب الحج ؟ أو ھي 

  .؟ )٦(شرط لألداء بالنفس فإذا عدمت وجب علیھ أن یستنیب من یحج عنھ 
  :تحریر محل النزاع في المسألة 

اإلسالم وھو قادر على أن یحج لزم�ھ الح�ج  أجمع العلماء على أن من علیھ حجة
، ف�إن عج�ز ع�ن الح�ج بس�بب الم�رض ،وض�ابط )٧(بنفسھ وال یج�زئ عن�ھ أن ینی�ب غی�ره

 : فال یخلو )٨(المرض ـ خوف زیادة المرض أو تأخر البرء ــــــــ 
أن یكون المرض یرجى ب�رؤه، ف�الحج واج�ب علی�ھ وإنم�ا اختل�ف العلم�اء ف�ي  -١

  .)٩(حكم االستنابة في حقھ

أن یكون الم�رض ال یرج�ى ب�رؤه فھ�و مس�تمر مع�ھ حت�ى الم�وت، فھ�ل یج�ب  -٢
 الحج علیھ أو ال؟ 

                                      
  ).٩٧:( سورة آل عمران ، اآلیة) ١(
،  )١/٢٣٣:(، بدای���ة المجتھ���د)٨٦/ ٣:( ، المغن���ي)١/٣٧٩:(الق���ران الب���ن العرب���يانظ���ر أحك���ام ) ٢(

  ).٧/٤٧:(المجموع
، المجم����وع )٣/٩٢: (، المب����دع)١/٢٦٤:(، اإلفص����اح )٣/٨٦:(، المغن����ي )٢/١١٣:(انظ����ر األم) ٣(
  ).١٤-٥/١٣:(، نیل األوطار)١/٢٦١:( ، مجمع األنھر)٣/٢٢٦:(، الفروع )٧/٤٢:(
  ) .١٢٢-٢/١٢١:( ائعانظر بدائع الصن) ٤(
وذھب سحنون وابن حبیب من المالكیة إلى القول بأنھا الزاد والراحلة ).٢/١٩٢:(انظر منح الجلیل) ٥(

  ).٢/٢٥٨:(، انظر شرح مختصر خلیل للخرشي
  ).٢/٤١٦:( ، فتح القدیر)٢/٤٥٩:( ، حاشیة ابن عابدین)١/٢٦٠:(مجمع األنھر ) ٦(
  ) .٣/٢:(، مواھب الجلیل )٣/١٩٣ :(، الذخیرة)٣/٩٣:(انظر المغني) ٧(
وال ینبغ�ي ):" ٤/٣١٠:(قال الش�نقیطي ف�ي أض�واء البی�ان). ٢/١٦١:(انظر شرح العمدة البن تیمیة) ٨(

  ".أن یختلف في أن المرض القوي الذي یشق معھ السفر مشقة فادحة مسقط لوجوب الحج
  ) .١/١٤٩:(لجوھرة النیرة ، ا)٧/٦٢:(، المجموع ) ٢/٢٦٩:(، المنتقى)٣/٩٣:( انظر المغني) ٩(
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 :اختلف العلماء في ذلك على قولین 
  .الحج ال یجب علیھ أصالً : القول األول 

، وھ��و م��ذھب الحنفی��ة ف��ي )٢(وغی��ره  )١(روي ذل��ك ع��ن بع��ض الت��ابعین كعكرم��ة
، )٥(، واللیث بن سعد )٤(والمالكیة  ،)٣( ایة صاحبیھظاھر الروایة عن اإلمام أبي حنیفة ورو

  .)٦(، واختاره الطبري)٥(
�اِس ِح�جُّ اْلَبْی�ِت َم�ِن اْس�َتَطاَع إِلَْی�ِھ :قول�ھ تع�الى :واستدلوا بأدلة منھا ِ َعلَ�ى النَّ ﴿َوِ�َّ

َسبِیًال ﴾
 )٧(.  

أن هللا تع��الى أوج��ب الح��ج عل��ى المس��تطیع الوص��ول إل��ى البی��ت، :ووج�ھ الدالل��ة 
مریض مرضاً ال یرجى برؤه ال یقدر على الركوب والنزول ــــــــ مما ال ب�د من�ھ ف�ي وال

الطریق ــــــ فھو غیر قادر على ذلك، وال تعتبر قدرة غیره قدرة لھ، فھو عاجز عن ذلك 
  .)٨(فالخطاب ال یتناولھ 
  .الحج واجب علیھ : القول الثاني 

ل��ب والحس��ن البص��ري، عل��ي ب��ن أب��ي طا: وھ��و م��ذھب جمھ��ور العلم��اء م��نھم
وقول أبي حنیفة في روایة عنھ وصاحبیھ في ظاھر  ،)٩(والثوري، وابن المبارك، وإسحاق

  .)١٠(ظاھر الروایة عنھما
   

                                      
أبو عبد هللا عكرمة بن عبد هللا البربري المدني، العالمة الحافظ المفسر، مولى عبد هللا بن : ھو ) ١(

عباس رضي هللا عنھما، كان من أعلم الناس بالتفسیر والمغازي،  من التابعین المحتج بروایتھم، توفي 
انظر . مات أعلم الناس وأشعر الناس : د حتى قیل ، ھو وكثیر عزة في یوم واح ١٠٤بالمدینة عام 

 ).٤/٢٤٤:(األعالم 
، وذك��ر أن��ھ ق��ول اب��ن الزبی��ر ، ث��م ذك��ر )١٨-٤/١٧:( ، تفس��یر الطب��ري) ٩/١٢٨:(انظ��ر التمھی��د ) ٢(

  .اإلسناد وفیھ رجل مجھول 
  ).٢/١٢١:(، بدائع الصنائع)٤/١٥٣:(انظر المبسوط ) ٣(
  ). ٣/٢٠١:( ، حلیة العلماء)١/٢٣٤:( ة المجتھد، بدای)٢/٢٦٩:( انظر المنتقى) ٤(
  ).٩/٩٨:( انظر شرح مسلم للنووي) ٥(
  ). ٤/١٨:( انظر تفسیر الطبري) ٦(
  ).٩٧(سورة آل عمران اآلیة ) ٧(
، ب�����دائع )٤٣٧-٤/٤٣٦:( ، إكم�����ال المعل�����م)٧٢-٢/٧١:( ، المعل�����م)٤/١٥٣:(انظ�����ر المبس�����وط) ٨(

  ).٩٢-٣/٩١:( ، المغني)٢/١٢١:(الصنائع
، الح����اوي )٤/١٥١:( ، تفس����یر القرطب����ي)٣/٢٠١:( ،  حلی����ة العلم����اء)٧/٦٨:( انظ����ر المجم����وع)٩(

  ).٤/١٦:( ، وشرح السنة للبغوي)٤/٨:(الكبیر
  ).٢/٤١٥:(، العنایة شرح الھدایة)٢/١٢١:(، بدائع الصنائع)٤/١٥٣:(انظر المبسوط) ١٠(
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، وشیخ اإلسالم ابن )٤(، واختیار ابن المنذر )٣(، والظاھریة)٢(والحنابلة)١(والشافعیة
  .)٥(اإلسالم ابن تیمیة

  :واستدلوا بأدلة منھا
��اِس ِح��جُّ اْلَبْی��ِت َم��ِن اْس��َتَطاَع إِلَْی��ِھ ﴿: قول��ھ تع��الى :ال��دلیل األول ِ َعلَ��ى النَّ َوِ�َّ

َسبِیًال ﴾
 )٦(.  

إم�ا اس�تطاعتھ : أن االس�تطاعة ف�ي دالل�ة الس�نة واإلجم�اع نوع�ان :ووجھ  الداللة 
  .)٧(بالنفس، أو استطاعتھ بالغیر، وھذا مستطیع بالغیر فالخطاب یشملھ

ال�زاد : "م عندما سئل ع�ن الس�بیل ق�ال قولھ صلى هللا علیھ وسل:الدلیل الثاني
  )٨(" والراحلة

أن الم��ریض مرض��اً ال یرج��ى ب��رؤه مال��ك لل��زاد والراحل��ة، ف��الحج : ووج��ھ الدالل��ة 
واجب علیھ إن لم یكن بالنفس فبالغیر، وجواب النبي صلى هللا علیھ وس�لم  ل�م یف�رق ب�ین 

  .)٩(القادر بنفسھ أو بغیره 
  :الترجیح 

راض أدلة كل فریق ومناقشتھا أن المراد بالسبیل في اآلی�ة والذي یظھر بعد استع
االستطاعة على ق�در الطاق�ة، فم�ن عج�ز ع�ن الح�ج بنفس�ھ لم�رض ال یمك�ن الش�فاء من�ھ، 
وعن��ده م��ال ویس��تطیع أن یس��تنیب غی��ره لزم��ھ أن ینی��ب غی��ره ل��یحج عن��ھ، ذل��ك أن النب��ي 

عن السبیل، وأیضاً فاألصل  صلى هللا علیھ وسلم لم یفرق بین العاجز والقادر عندما سئل

                                      
  ).٢/١١٣:( ، األم) ٧/٦٨و  ٧/٦٢:(انظر المجموع ) ١(
:( ،  مطال���ب أول���ي النھ���ى)٣/٤٠٥:(،  اإلنص���اف )٣/١٨٣:( ، الف���روع)٣/٩١:(المغن���ي انظ���ر ) ٢(
٢٨٤-٢/٢٨٣.(  
  ).٧/٥٣: (انظر المحلى) ٣(
  ) .٧/٦٨:( انظر المجموع) ٤(
  ).٢/١٦١:(انظر شرح العمدة) ٥(
  ) .٩٧( سورة آل عمران اآلیة ) ٦(
، المجم��وع  ٢/٣٠٨ن للجص��اص ، أحك��ام الق��رآ ٩/١٢٨، التمھی��د  ٢/١٢٣و  ٢/١١٣األم : ینظ��ر ) ٧(
  . ١/١٣٤، الھدایة شرح البدایة  ٧/٤١
، )٨١٣(ح :كتاب الحج، باب م�ا ج�اء ف�ي إیج�اب الح�ج ب�الزاد والراحل�ة:أخرجھ الترمذي في سننھ ) ٨(

: حس�ن والعم�ل علی�ھ عن�د أھ�ل العل�م ، واب�ن ماج�ة ف�ي س�ننھ: ، وقال ) ٢٩٩٨(ح :وفي أبواب التفسیر 
إس����ناده حس����ن، الترغی����ب : ، ق����ال المن����ذري )٢٨٩٦(ح :یوجب����ھ الح����ج كت����اب المناس����ك، ب����اب م����ا

صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه : ، وقال )١/٦٠٩:(، والحاكم في مستدركھ)٢/١١٨:(والترھیب
رویناه :  ، وقال)٤/٣٢٧:(، البیھقي في السنن الكبرى)٢/٤:(رواتھ موثوقون، الدرایة : قال ابن حجر . 

ن البصري مرسالً وفی�ھ تقوی�ة لھ�ذا الح�دیث ، وأب�و داود ف�ي مراس�یلھ ع�ن من أوجھ صحیحة عن الحس
، اب�ن أب�ي )١٠٩(ص :، والشافعي ف�ي مس�نده )٢/٢١٨:(، والدارقطني في سننھ)١٤٤-١/١٤٣:(الحسن

، ) ١٣٤-٢/١٣٣:( ، تحف�ة المحت�اج)٢/٢٢١:( التلخیص الحبی�ر: انظر ) ١٠٩(شیبة في مصنفھ ، ص 
  ).٢/٤٩:( الدرایة

  ).٩/١٢٨:(، التمھید)٤/١٥١:(، تفسیر القرطبي)٧/٤١:(ر المجموعانظ) ٩(
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في العبادات القدرة عل�ى فعلھ�ا كم�ا ف�ي الص�الة والص�وم، وتقیی�د الح�ج باالس�تطاعة دون 
غیره من العبادات دلیل عل�ى أن ھن�اك ق�دراً زائ�داً عل�ى الق�درة وھ�و الم�ال وإال لم�ا ك�ان 

تق�ر إل�ى للتقیید فائدة، مم�ا ی�دل عل�ى أن من�اط الوج�وب وج�ود ال�زاد والراحل�ة، والح�ج مف
، وینطبق ھذا على المریض مرًض�ا مع�دًیا، )١(مسافة وھذه المسافة تحتاج إلى زاد وراحلة

مثال فیروس كورونا المستجد فإنھ الیجب علیھ بل یمنع المصاب بھ أو المشتبھ باإلصابة 
بھ من الحج؛ ألنھ أوال سیضر بنفسھ ثم باآلخرین؛ فضرره متعد لغیره، وإذا كنا قلنا سابقا 

الیحضر الجمع وال الجماعات في المساجد خوفا من ضرره فمن باب أولى منع�ھ م�ن إنھ 
  .الحج الذي یكون التجمع أكبر فیھ بكثیر من المساجد

  

                                      
  ).١٣٠-٢/١٢٩:( نظر شرح العمدة البن تیمیة) ١(
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  املبحث الرابع

  ريوس كورونا يف بعض أحكام األسرةأثر اإلصابة باألمراض املعدية وف

  اول اطب

دراض اا   وطءم ا  

صد وحكم متعددة، من أھمھا استمتاع كل من ال�زوجین ب�اآلخر، وف�ي للزواج مقا
فھال جاریة "حدیث جابر ابن عبد هللا رضي هللا عنھما قول النبي صلى هللا علیھ وسلم لھ 

  . )١("تالعبھا وتالعبك
، أو م�ا )٢(وقد ذكر األطباء أن من األمراض المعدیة ما ینتقل عن طریق الجماع 

، وبعض تلك األمراض خطیر جداً لم یتوصل العلم إلى عالج "يباالتصال الجنس"یعرف 
  .لھ، والبعض اآلخر لھ عالج لكن أخطاره جسیمة؛ تؤدي إلى الموت

  :والمرض المعدي ینتقل بأحد طریقین
  .أ ـــــ عن طریق مني المصاب سواًء أكان رجالً أو امرأة

ا فینتق�ل ع�ن ب ــ عن طریق تقرحات أو ج�رح ف�ي األعض�اء التناس�لیة أو حولھ�
طریقھ��ا الم��رض، وم��ن أھ��م تل��ك األم��راض وأخطرھ��ا اإلی��دز والتھ��اب الكب��د الوب��ائي 
والزھ��ري والھ��ربس والس��یالن، أو المالمس��ة أو ال���نفس كفی��روس كورون��ا، فھ��ل ألح���د 
الزوجین االمتناع عن الجماع ف�ي حال�ة إص�ابة أح�دھما ب�أي م�رض مع�د ف�ال یع�د ال�زوج 

  .تنعة ناشزاً ؟ أو لیس لھ ذلك الحق ؟الممتنع مولیاً، والمرأة المم
  :ال یخلو األمر من حالین 

  .أن یكون الوطء في الفرج : الحالة األولى 
  :فال یخلو األمر من 

أن یكون الوطء في الفرج دون اتخاذ االحتیاطات واالحترازات الالزمة التي  ـ ١
  :ا األطباء انتقال المرض، وأھم تلك االحتیاطات كما یراھ –بإذن هللا  –تمنع 

استعماالً ص�حیحاً م�ن  )٣() بالكبوت(أ ـ  استعمال العازل الذكري وھو ما یعرف 
بدایة عملیة الجماع إلى نھایتھا، وع�دم وج�ود أم�راض تناس�لیة أخ�رى، وانتق�ال الفی�روس 

                                      
 ). ٧١٥(ح:كتاب ال رضاع ، باب استحباب نكاح البكر :أخرجھ مسلم في صحیحھ ) ١(
 ).٤/٦٧٧:(انظر مجلة المجمع الفقھي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي العدد التاسع ) ٢(
أنبوب بالستیكي رقیق جداً وقوي كالبالونة یل�بس ف�وق القض�یب بع�د انتص�ابھ : العازل الذكري ھو ) ٣(
 ) .مثل الجورب(
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، لك�ن س�وء )١(المسبب للمرض مع اس�تخدم الص�ورة الص�حیحة الم�ذكورة یك�ون مع�دوماّ 
  . )٢(ق في العازل أو سقوطھ، قد یسبب انتقال المرض االستعمال أو حصول خر

االمتناع عن التقبیل ف�ي الف�م، أو م�صِّ اللس�ان ونح�و ذل�ك، مم�ا فی�ھ الس�ماح  ـ ب
  .)٣(إلفرازات المصاب بالمرض من الدخول لبدن السلیم

فإذا طلب المصاب من الزوجین ذلك، وجب على السلیم االمتناع عن المعاشرة،  
  .،وال تعد ناشزاً، لعدة أدلةوال یعد مولیاً 

أنَّ المعاشرة یغلب على الظن انتقال المرض بھا، وفي ذلك إلقاء :الدلیل األول
ْھلَُك�ةِ  ﴿: للنفس في التھلكة، وقد نھینا ع�ن ذل�ك، ق�ال تع�الى   َوالَ ُتْلقُ�وْا بِأَْی�ِدیُكْم إِلَ�ى التَّ

مص�اب ب�المرض المع�دي ، فال یسوغ للزوج السلیم شرعاً اإلقدام عل�ى معاش�رة ال)٤(﴾
  .الذي یؤدي إلى الھالك كاإلیدز 

أن قواعد الش�رع ونصوص�ھ ج�اءت بس�ّد ب�اب الض�رر ودفع�ھ، :الدلیل الثاني
وسّد الوسائل الموصلة إلی�ھ، ف�ال ض�رر وال ض�رار، وإلح�اق الض�رر واألذى مح�رم 

، شرعاً، خاصة وأنھ قد یؤدي بھ إال الھالك، ودفع المفاسد مقدم عل�ى جل�ب المص�الح
وال شك أن دفع ضرر اإلصابة بالمرض المعدي خاصة األمراض التي ال عالج لھ�ا 

 .مقدم على حصول متعة االستمتاع وھي أشد منھا وأعظم 
ما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب، والشرع جاء بحف�ظ ال�نفس :الدلیل الثالث

 .التي ھي إحدى مقاصد الشرع، فالوسائل التي تؤدي إلى حفظھا لھا حكمھا
أن یك��ون ال��وطء ف��ي الف��رج م��ع اتخ��اذ االحتیاط��ات الالزم��ة فھ��ل للس��لیم ح��ق ـ  ٢

  .االمتناع، وال یعد مولیاً، وال تعد ناشزاً 
وفي حالة األمراض المعدیة كفیروس كورونا المستجد وغیره من األم�راض 
المھكلة یجوز بل یجب على السلیم أن یمتنع من الجماع ولو مع االحتیاطات؛ إذا كان 

نتقال الع�دوى متحق�ق كم�ا ھ�و الح�ال اآلن، وال یع�د الممتن�ع ناش�ًزا أو مولی�ا لمقص�د ا
  الحفاظ على النفس ، وھو مقدم على االستمتاع ؟

                                      
 . ١٠٩،٣١٦،  ٩٦،  ٨٧،  ٦٥انظر ندوة رؤیة إسالمیة للمشاكل االجتماعیة لمرض اإلیدز ص ) ١(
، مجل�ة مجم�ع الفق�ھ )٥٩(ص... أحكام�ھ وعالق�ة الم�ریض  –انظر نقص المناعة المكتسبة اإلی�دز ) ٢(

، اإلیدز ومشاكلھ االجتماعی�ة )٥٥٨و ٤/٥٥٧:(اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي العدد التاسع 
،  ٩٦،  ٨٧،  ٦٥( ، ن��دوة رؤی��ة إس��المیة للمش��اكل االجتماعی��ة لم��رض اإلی��دز ص)٤٠(والفقھی��ة ص 

١٠٩. ( 
، مجل�ة مجم�ع الفق�ھ )٥٩( ص... الق�ة الم�ریض أحكامھ وع –انظر نقص المناعة المكتسبة اإلیدز ) ٣(

، اإلیدز ومشاكلھ االجتماعی�ة )٥٥٨و ٤/٥٥٧:( اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي العدد التاسع
محم��د خی��اط .، ن��دوة رؤی��ة إس��المیة للمش��اكل االجتماعی��ة لم��رض اإلی��دز بح��ث د)٤٠(والفقھی��ة ص 

 ).٢٨٧(ي صولید الطبطبائ.،وبحث د)٦٣(محمد وھدان ص.ود
 ) .١٩٥:(سورة البقرة آلیة ) ٤(
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أن یكون الوطء دون الفرج مع عدم أخذ االحتیاطات التي یمك�ن معھ�ا : الحالة الثانیة
ف��ي االمتن��اع ع��ن  التحق��ق م��ن ع��دم انتق��ال فی��روس الم��رض تحقق��اً ك��امالً فللس��لیم الح��ق

المعاشرة دون الفرج خشیة الضرر المتوقع الحصول، وھو أیض�ا ینطب�ق عل�ى فی�روس 
كورونا المستجد، حیث ینتقل بالمالمسة أو عن طری�ق ال�رذاذ المتن�اثر أثن�اء الح�دیث أو 

  .السعال أو العطاس
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 ب اطا  

   اس إذا أب أد رض دم ر ارل رأة و

ذھب جمھور الفقھاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة ومحم�د ب�ن الحس�ن م�ن الحنفی�ة 
ال��ى إثب��ات خی��ار فس��خ النك��اح للم��رأة بس��بب أم��راض تح��ل بالرج��ل أو الم��رأة وتس��بب 

  .)١(الضرر والنفرة
واختارت���ھ مج���امع فقھی���ة ك���المجمع الفقھ���ي اإلس���المي وجمھ���ور الفقھ���اء والب���احثین 

أحمد حسن ط�ھ وال�دكتور عم�ر س�لیمان األش�قر وال�دكتور ص�الح المعاصرین كالدكتور 
  . )٢(الفوزان

وأدلتھم جمیع األحادیث النبویة الواردة في األمر بتجنب المصابین ب�بعض األم�راض 
فّر من المجذوم :"، وحدیث)٣()ال یوردن ممرض على مصحٍ (: المعدیة والمنفرة كحدیث

  )٤( "فرارك من األسد
مرأة ال یمكن لھا أن تفّر م�ن زوجھ�ا المص�اب وتتجنب�ھ اال بطل�ب إّن ال: ووجھ الداللة

  .)٥(للمرأة؛ ألنھا ال تملك الطالق الفرقة منھ، وفیھ إثبات حق الفسخ
إذا تزوجھا : "وجاء في بعض اآلثار عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ أّنھ قال

  )٦("برصاء أو عمیاء فدخل بھا فلھا الصداق ویرجع بھ على من غّره
أّیما رجل تزوج امرأة وبھ جنون أو ضرر :"وعن سعید بن المسیب رحمھ هللا، قال 

، ولفظ ضرر یشمل كل عیب أو داء )٧(" فإنھا تخیر إن شاءت فارقت وإن شاءت قّرت
  ).٨(تتضرر منھ المرأة ولو لم ینص علیھ

یرّد النكاح من كل داء عضال، وعن معمر رحمھ هللا : وقال الزھري رحمھ هللا
، وَعْن َقَتاَدَة رحمھ هللا )٩("ما كان یشبھھا فھو مثلھا: "بعض العیوب في النكاح، فقالذكر 

                                      
، وروضة الطالبین للنووي )٣/٤٨٤:( ، مواھب الجلیل للحطاب)٥/٩٧:( انظر المبسوط للسرخسي )١(
 ).١٠/٥٧:( ، والمغني البن قدامة)٧/١٧٦:(
، األحكام الشرعیة المتعلقة بمرض األیدز )٩/ ٣ج ٨( مجلة مجمع الفقھ االسالمي العدد : انظر  )٢(

 .)١٥( ص : صالح الفوزان. ، فسخ النكاح بالعیوب واألمراض، د)١/٥٢:( لألشقر
 .في المبحث األول سبق تخریجھ )٣(
 .سبق تخریجھ في المبحث األول )٤(
، وكشاف القناع )٣/٢٠٢:( ، ومغني المحتاج للشربیني)٢/٣٢٨:( بدائع الصنائع للكاساني:انظر )٥(

 .)٥/١٠٦:(للبھوتي 
 .)١٠/١١٢:(م في المحلى أورده ابن حز)٦(
 .)٢/٥٦٣:( أخرجھ مالك في الموطأ )٧(
 .)١٤:( صالح الفوزان، ص. فسخ النكاح بالعیوب واألمراض، د:انظر )٨(
  .)١٠/١١٢:( أورده ابن حزم في المحلى )٩(
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َج اْمَرأًَة َوِبِھ ُجُنوٌن، أَْو َداٌء ُعَضاٌل َال ُیْعلَُم ِبِھ، َقالَ  ِھَي ِباْلِخَیاِر إَِذا «: هللا ِفي َرُجٍل َتَزوَّ
   ).١(»َعلَِمتْ 

 .إن ظھر مرض أو عیب في الرجلفھذه اآلثار أثبتت الخیار للمرأة         
ومعلوم أّن المرض المعدي یشبھ ھذا األمراض، ویلحق بھا من باب قیاس األولى؛ لتحقق 

من منع االستمتاع وإثارة النفرة وخشیة تعدیھا إلى النفس : علة رد النكاح بھا فیھ وزیادة
سة من البرص، وكیف یمكن أحد الزوجین من الفسخ بقدر العد: "والنسل، یقول ابن القیم 

وال یمكن منھ بالجرب المستحكم المتمكن، وھو أشد إعداء من ذلك البرص الیسیر، 
  .)٢("وكذلك غیره من أنواع الداء العضال؟

كما أن وجود المرض المعدي فإنھ یمنع استیفاء االستمتاع حسا وطبعا، وبذلك   
 .م أو ذریتھیفوت المقصود من النكاح، وكذلك ما یخشى تعدیھ الى الزوج السلی

ومع وجود ھذا المرض فإنھ ال یسوغ ابتداء ایقاع الطالق أو طلب التفریق بسببھ، قبل 
التحقق من حقیقتھ، ولذا عندما یتنازع الزوجان بسببھ، ویلجآن للقضاء، والرفع إلیھ 

  . )٣(شرط في سائر العیوب
 وعلیھ فإن فیروس كورونا المستجد والذي ینتقل بطرق شتى كما صرح بذلك
المختصون، وأثبتتھ التجربة والواقع، قد ینتھي ضرره ویشفى المصاب بھ بإذن هللا 
تعالى وفي ھذه الحالة یكون كغیره من األمراض األخرى التي ال یثبت بھا الفسخ وال 
الفرقة بین الزوجین ، أما لو ثبت أن لھ أضرارا تستمر مع المصاب حتى بعد شفائھ مما 

الزوجین فإنھ في ھذه الحالة ینطبق علیھ أحكام األمراض  قد یمنع حق استمتاع كل من
  .التي أجاز الفقھاء الفسخ بسببھا

                                      
 .)٣/٤٨٧:( أخرجھ ابن ابي شیبة في مصنفھ )١(
 .)٥/١٦٨:( انظر زاد المعاد البن القیم )٢(
 .)٤/٣٤٤:( ني المحتاج للشربینيانظر مغ  )٣(
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  خاتمة
  :فیما یلي أھم ما خرجت بھ من ھذا البحث من نتائج

، )ال عدوى:( ـــــــ تبین من أقوال العلماء في قول النبي صلى هللا علیھ وسلم ١
كثیًرا من العلماء وضح بأن النفي لیس  أن المقصود لیس نفى جنس العدوى مطلقا، ولكن

مطلًقا ولكن كان النفي مقصوًدا لمعنى معین لدى العرب، أال ھو نفي االعتقاد الجاذم بأن 
  .المرض یعدي بذاتھ وطبیعتھ

ـــــ یترجح لدي القول بالجمع بین أحادیث نفي العدوى وإثباتھا؛ ألنھ ال وجھ  ٢
الجمع بینھما ممكن، كما قرر ذلك علماء الفقھ للقول بالنسخ أو الترجیح، مادام وجھ 

  .لواألصو
ال یجوز اختالط األصحاء بمن یصاب بھذا المرض، إال للضرورة ــــ  ٣

كالمسعفین أو األطباء، أو من یضطر لنقل المریض إلى أحد مراكز العالج مع االحتراز 
  .ھ ال عدوىبكافة أدوات الوقایة، وقد یأثم من یتعمد مخالطة المصابین بدعوى أن

ـــ إذا ثبت أن االختالط والتزاحم، والتواجد بشكل مستمر في الشوارع  ٤
والطرقات واألماكن العامة یؤثر بشكل مباشر في انتشار األمراض، كما ھو الحال مثال 

، یجوز لولي األمر سیاسة منع التجول وحظر )COVID-19(كورونا المستجدفي 
  .الخروج حفاظا على األنفس

عطیل الجمع والجماعات في المساجد بسبب األمراض واألوبئة الھالكة تــــ  ٥
  .لیس بدعا في زماننا، وإنما لھا صور وأشكال عاشتھا األمة اإلسالمیة من قبل 

األمراض المعدیة منھا فیروس كورونا المستجد تنتقل عن طریق المخالطة ــــ  ٦
ض المصاب بھ من مخالطتھ أو المالمسة ویصعب التحرز منھ فمن ثم یجب منع المری

  .لألصحاء في أماكنھم، ومنھا دور العلم وأماكن العمل
كان المرض المعدي متحقق أذاه للمصلین بأن كان ذا رائحة شدیدة منفرة  ـ إذا ٧

كالجذام، أو ینتقل عن طریق الھواء والمالمسة كالطاعون واإلنفلوانزا، وكفیروس 
ھ المسجد وحضوره الصالة ؛ألن ضرره زائد كورونا المستجد ،فال شك في تحریم دخول

عن ضرر آكل الثوم والبصل فضرر المرض المعدي باٍق، وقد یؤدي إلى الھالك بخالف 
ضرر الثوم والبصل فیزول بمجرد الخروج من المسجد، ویمنع من ذلك ولو حضر فھو 

  .آثم
المصاب بالمرض المعدي صالتھ صحیحة، ولو صلى بالناس ، لكن ـــــــ  ٨

وره للمسجد، وصالتھ بالناس تسبب األذى لھم، من انتقال المرض إلیھ، والتشویش حض
على صالتھم، وقد یحصل عزوف من الناس عن الذھاب للمسجد، خاصة مع األمراض 
الوبائیة التي تنتقل عن طریق الھواء، أو المالمسة والمخالطة، ومن ثم ال یجوز لھم إمامة 

  .ضرر ودفًعا للمفسدة التي قد تلحق بالمصلینالمصلین واالختالط بھم درًءا لل
ــــــ على افتراض القول بوجوب تسویة الصفوف والتراص، نظرا لألمر ٩

المجرد بذلك فیما ورد عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، فإن اتقاء العدوى واالحتراز منھا 
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د من بإسقاط وجوب التراص في الصف عن من الحاجات المعتبرة التي ینبغي أن یقال
یقول بھ؛ ألن الحاجات قد تسوغ ترك الواجبات في الصالة وفي غیرھا من أبواب 

  .الشریعة،فإن الواجب یسقط بالعذر عنھ
تغطیة الفم واألنف في الصالة وقایة من انتقال الفیروسات التي تنتقل ــــــ ١٠

ل عن طریق الھواء بین األشخاص عن طریق الرذاذ المتناثر عند العطاس أو السعا
  .الحرج فیھ، فالضرورات تبیح المحذورات

ل ــــــ ١١ إن كان المیت مصاباً بمرض معٍد یخشى انتقالھ إلى من حولھ كالُمَغسِّ
ونحوه، وجب علیھ اتخاذ االحتیاطات التي تمنع انتقال المرض إلیھ أو غیره خاصة في 

  .حالة انتشار األمراض الوبائیة القاتلة
س كورونا أو المشتبھ باإلصابة بھ من الحج؛ ألنھ یمنع المصاب بفیروـــــ  ١٢

  .أوال سیضر بنفسھ ثم باآلخرین؛ فضرره متعد لغیره
ــــــ حالة األمراض المعدیة كفیروس كورونا المستجد وغیره من األمراض ١٣

  .المھكلة یجوز بل یجب على السلیم أن یمتنع من الجماع ولو مع االحتیاطات
والذي ینتقل بطرق شتى كما  )COVID-19(ستجد ــــــ فیروس كورونا الم١٤

صرح بذلك المختصون، وأثبتتھ التجربة والواقع، فقد ینتھي ضرره ویشفى المصاب بھ 
بإذن هللا تعالى وفي ھذه الحالة یكون كغیره من األمراض األخرى التي ال یثبت بھا 

  .الفسخ وال الفرقة بین الزوجین
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  رأھم المراجع والمصاد
ب الشرعیة والمنح المرعیة، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد ــــ اآلدا

،ط عالم )ھـ٧٦٣: المتوفى(هللا، شمس الدین المقدسي الرامینى ثم الصالحي الحنبلي 
  .الكتب

ــــــ اإلحسان في تقریب صحیح ابن حبان ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
األمیر : ،ترتیب) ھـ٣٥٤: المتوفى(دارمي، الُبستي معاذ بن َمْعبَد، التمیمي، أبو حاتم، ال

، مؤسسة الرسالة، بیروت )ھـ ٧٣٩: المتوفى(عالء الدین علي بن بلبان الفارسي 
  .م ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨األولى، : ،الطبعة

  .ــــــ إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام البن دقیق العید، مطبعة السنة المحمدیة
  

لمحمد بن محمد المختار : طبیة واآلثار المترتبة علیھاـــــــ أحكام الجراحة ال
  .م ١٩٩٤ - ھـ  ١٤١٥الثانیة، : الشنقیطي ، ،ط مكتبة الصحابة، جدة الطبعة

ــــ األحكام الشرعیة المتعلقة بمرض األیدز لألشقر، منشور في كتاب دراسات 
-و البصلعبد الناصر أب-فقھیة في قضایا طبیة معاصرة، تألیف عمر سلیمان األشقر 

عباس أحمد محمد الباز،ط المكتبة التوفیقیة، -عارف علي عارف-محمد عثمان شبیر
  .م٢٠٠١الطبعة األولى 

: المتوفى(ـــــ أحكام القرآن ،أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي 
  .م١٩٩٤/ھـ١٤١٥األولى، : الطبعة/لبنان  –دار الكتب العلمیة بیروت .،ط )ھـ٣٧٠

الساري لشرح صحیح البخاري ،أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد ــــ إرشاد 
،ط ) ھـ٩٢٣: المتوفى(الملك القسطالني القتیبي المصري، أبو العباس، شھاب الدین 

  .ھـ ١٣٢٣السابعة، : المطبعة الكبرى األمیریة، مصر الطبعة
 ـــــ االستذكار، أبو عمر یوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم

األولى، : بیروت،الطبعة –،ط، دار الكتب العلمیة )ھـ٤٦٣: المتوفى(النمري القرطبي 
٢٠٠٠ – ١٤٢١.  

اإلصابة في تمییز الصحابة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ـــــــ 
األولى : بیروت،الطبعة –دار الكتب العلمیة : ،ط)ھـ٨٥٢: المتوفى(بن حجر العسقالني 

  . ھـ ١٤١٥ -
ـــ إعالم الموقعین عن رب العالمین ،محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد ــ 

: ییروت،الطبعة –،دار الكتب العلمیة )ھـ٧٥١: المتوفى(شمس الدین ابن قیم الجوزیة 
  .م١٩٩١ -ھـ ١٤١١األولى، 

ـــــ اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن 
: المتوفى(حجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدین، أبو النجا عیسى بن سالم ال

  .لبنان –دار المعرفة بیروت .، ط )ھـ٩٦٨
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ـــــ إكمال المعلم بفوائد مسلم، عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون 
دار الوفاء للطباعة والنشر .، ط)ھـ٥٤٤: المتوفى(الیحصبي السبتي، أبو الفضل 

  م ١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٩ولى، األ: والتوزیع، مصر، الطبعة
 –دار المعرفة ) ٥/١٣:(ــــــــ األم للشافعي أبي عبد هللا محمد بن إدریس

  .بیروت
ــــــ إنباء الغمر بأبناء العمر،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 

لجنة إحیاء  - ، ط، المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة )ھـ٨٥٢: المتوفى(حجر العسقالني 
  .البیان ث اإلسالمي، مصرالترا

ــــــ اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، عالء الدین أبو الحسن علي بن 
دار إحیاء التراث . ،ط)ھـ٨٨٥: المتوفى(سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 

  .العربي
ـــــ البحر الرائق شرح كنز الدقائق،زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف 

تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسین : ،وفي آخره)ھـ٩٧٠: المتوفى(نجیم المصري  بابن
  ).ھـ ١١٣٨ت بعد (بن علي الطوري الحنفي القادري 

ـــــــ بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لعالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد 
الثانیة، : یة ،الطبعة،ط دار الكتب العلم) ٢/٢٢٩) :(ھـ٥٨٧: المتوفى(الكاساني الحنفي 

  .م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦
ــــــ بدایة المجتھد ونھایة المقتصد،أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد 

. القاھرة، ط –،دار الحدیث )ھـ٥٩٥: المتوفى(بن رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید 
  .م ٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥

یة الصاوي على الشرح بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشـــــــ 
الشرح الصغیر ھو شرح الشیخ الدردیر لكتابھ المسمى أقرب المسالك لَِمْذَھِب (الصغیر 

: المتوفى(،أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشھیر بالصاوي المالكي )اْإلَِماِم َمالِكٍ 
  .دار المعارف. ، ط)ھـ١٢٤١

،ابن عذاري المراكشي، أبو عبد ــــــ البیان المغرب في أخبار األندلس والمغرب
: لبنان، الطبعة –،ط، دار الثقافة، بیروت )ھـ٦٩٥نحو : المتوفى(هللا محمد بن محمد 

  .م ١٩٨٣الثالثة، 
ــــ التاج واإلكلیل لمختصر خلیل ،محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف 

، دار الكتب ،ط)ھـ٨٩٧: المتوفى(العبدري الغرناطي، أبو عبد هللا المواق المالكي 
  .م١٩٩٤-ھـ١٤١٦األولى، : العلمیة، الطبعة

ـــــ ــــ تأویل مختلف الحدیث ،أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري 
  )ھـ٢٧٦: المتوفى(

مزیده ومنقحة  -مؤسسة اإلشراق، الطبعة الثانیة -ط، المكتب االسالمي 
  . م١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩



في بعض ) COVID-90(أحادیث العدوي دراسة فقھیة تطبیقیة علي فیروس كورونا المستجد 
  مسائل العبادات وأحكام األسرة

  

- ٢٣٩٨ - 

 

رسل والملوك، وصلة تاریخ الطبري،محمد بن تاریخ ال= ـــــــ تاریخ الطبري 
صلة (،)ھـ٣١٠: المتوفى(جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري 

 –،ط ،دار التراث )ھـ٣٦٩: تاریخ الطبري لعریب بن سعد القرطبي، المتوفى
  .ھـ  ١٣٨٧ -الثانیة : بیروت،الطبعة

حاق إبراھیم بن علي بن یوسف ــــــــــ التبصرة في أصول الفقھ، ألبي اس
 .١٤٠٣األولى، : دمشق، الطبعة –دار الفكر . ، ط)ھـ٤٧٦: المتوفى(الشیرازي 

،عثمان بن علي بن محجن  ْلِبيِّ ــــــــ تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ
 -،المطبعة الكبرى األمیریة )ھـ ٧٤٣: المتوفى(البارعي، فخر الدین الزیلعي الحنفي 

  .ھـ ١٣١٣األولى، : والق، القاھرة الطبعةب
، البن الملقن )على ترتیب المنھاج للنووي(ــــ تحفة المحتاج إلى أدلة المنھاج 

، )ھـ٨٠٤: المتوفى(سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري 
  .١٤٠٦األولى، : مكة المكرمة، الطبعة -دار حراء .ط

،أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر )ابن كثیر(ظیم ــــــ تفسیر القرآن الع
،دار الكتب العلمیة، منشورات محمد )ھـ٧٧٤: المتوفى(القرشي البصري ثم الدمشقي 

  .ھـ ١٤١٩ -األولى : بیروت، الطبعة –علي بیضون 
جامع البیان عن تأویل آي القرآن ،محمد بن جریر بن = تفسیر الطبري ــــــ 

،دار ھجر للطباعة ) ھـ٣١٠: المتوفى(لب اآلملي، أبو جعفر الطبري یزید بن كثیر بن غا
  والنشر والتوزیع واإلعالن

  .م ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢٢األولى، : الطبعة

تھذیب اآلثار، لمحمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر ـــ 
األولى، : لطبعةسوریا،ا/ دمشق  -دار المأمون للتراث .، ط )ھـ٣١٠: المتوفى(الطبري 

  م١٩٩٥ - ھـ ١٤١٦
تیسیر علم أصول الفقھ لعبد هللا بن یوسف بن عیسى بن یعقوب الیعقوب ــــــ 

: لبنان الطبعة -مؤسسة الریان للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت  ط .الجدیع العنزي
  .م ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٨األولى، 

بن محمد بن عبد البر  ـــــ جامع بیان العلم وفضلھ،أبو عمر یوسف بن عبد هللا
،دار ابن الجوزي، المملكة العربیة )ھـ٤٦٣: المتوفى(بن عاصم النمري القرطبي 

  .م ١٩٩٤ -ھـ  ١٤١٤األولى، : السعودیة، الطبعة
ـــــــ الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

  .بو عبدهللا البخاري الجعفيصحیح البخاري،محمد بن إسماعیل أ= وسننھ وأیامھ 
بِیِدّي  ــــــ ـــــ الجوھرة النیرة،أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّ

  .ھـ١٣٢٢األولى، : ،ط المطبعة الخیریة ،الطبعة) ھـ٨٠٠: المتوفى(الیمني الحنفي 
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ـــــ حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر،محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 
  ).ھـ١٢٣٠: المتوفى(المالكي 

ــــــ الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي وھو شرح مختصر المزني،أبو 
الحسن علي بن محمد ابن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر بالماوردي 

- ھـ  ١٤١٩األولى، : لبنان،الطبعة –، دار الكتب العلمیة، بیروت )ھـ٤٥٠: المتوفى(
  .م ١٩٩٩

شرح العمدة،عبد الرحمن بن إبراھیم بن أحمد، أبو محمد بھاء الدین  ـــــ العدة
  .،ط دار الحدیث، القاھرة)ھـ٦٢٤: المتوفى(المقدسي 

ـــــ عمدة القاري شرح صحیح البخاري،أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن 
،ط، دار إحیاء )ھـ٨٥٥: المتوفى(أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى 

  .بیروت  -التراث العربي 
ـــــ الفتاوى الفقھیة الكبرى ، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي السعدي 

تلمیذ ابن : ،جمعھا)ھـ٩٧٤: المتوفى(األنصاري، شھاب الدین شیخ اإلسالم، أبو العباس 
،ط، )ھـ ٩٨٢التوفى (حجر الھیتمي، الشیخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكھي المكي 

  .مكتبة اإلسالمیةال
ــــ دقائق أولي النھى لشرح المنتھى المعروف بشرح منتھى اإلرادات ،منصور 

،ط )ھـ١٠٥١: المتوفى(بن یونس بن صالح الدین ابن حسن بن إدریس البھوتى الحنبلى 
  .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤األولى، : عالم الكتب ،الطبعة.

ار ،لمحمد بن علي بن محمد ـــــــ الدر المختار شرح تنویر األبصار وجامع البح
،ط ) ١/١٧٧) :(ھـ١٠٨٨: المتوفى(الِحْصني المعروف بعالء الدین الحصكفي الحنفي 

 .م٢٠٠٢ - ھـ١٤٢٣األولى، : دار الكتب العلمیة ـ الطبعة
ـــــــ الذخیرة، أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي 

: بیروت،الطبعة -دار الغرب اإلسالمي: ،الناشر)ھـ٦٨٤: المتوفى(الشھیر بالقرافي 
  .م ١٩٩٤األولى، 

ــــــ الرسالة، لإلمام الشافعي أبو عبد هللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان 
، )ھـ٢٠٤: المتوفى(بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 

  .م١٩٤٠/ھـ١٣٥٨األولى، : مكتبھ الحلبي، مصر،الطبعة
ــــــ روضة الطالبین وعمدة المفتین، ألبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف 

الثالثة، : عمان ،الطبعة - دمشق -، المكتب اإلسالمي، بیروت)ھـ٦٧٦: المتوفى(النووي 
  .م ١٩٩١/ ھـ ١٤١٢

،لسلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر ) المعجم الصغیر(ــــــــ الروض الداني 
دار عمار ، ، المكتب اإلسالمي )ھـ٣٦٠: المتوفى(القاسم الطبراني  اللخمي الشامي، أبي

  .١٩٨٥ – ١٤٠٥األولى، : بیروت عمان الطبعة -
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ـــــ سبل السالم،محمد بن إسماعیل بن صالح بن محمد الحسني، الكحالني ثم 
،دار )ھـ١١٨٢: المتوفى(الصنعاني، أبو إبراھیم، عز الدین، المعروف كأسالفھ باألمیر 

  .یثالحد
ـــــ سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرھا السیئ في األمة ،أبو عبد 
الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني 

: الممكلة العربیة السعودیة الطبعة -ط، دار المعارف، الریاض ) ھـ١٤٢٠: المتوفى(
  .م ١٩٩٢/ ھـ  ١٤١٢األولى، 

سنن ابن ماجھ ،ابن ماجھ أبو عبد هللا محمد بن یزید القزویني، وماجھ اسم ــــــ 
  .فیصل عیسى البابي الحلبي -،دار إحیاء الكتب العربیة )ھـ٢٧٣: المتوفى(أبیھ یزید 

ــــ سیر أعالم النبالء،شمس الدین أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن 
  .م٢٠٠٦-ھـ١٤٢٧: القاھرة ،الطبعة -ار الحدیثد.، ط )ھـ٧٤٨: المتوفى(َقاْیماز الذھبي 

ـــــ  سنن أبي داود ، أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد 
ِجْستاني    .بیروت –، المكتبة العصریة، صیدا )ھـ٢٧٥: المتوفى(بن عمرو األزدي السِّ

 ـــــــ  سنن الترمذي لمحمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك،
 –، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ) ھـ٢٧٩: المتوفى(الترمذي، أبو عیسى 

  .م ١٩٧٥ -ھـ  ١٣٩٥الثانیة، : مصر،الطبعة
،أبو عبد ) السنن الصغرى للنسائي= المجتبى من السنن (ـــ سنن النسائي 

،مكتب ) ھـ٣٠٣: المتوفى(الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي 
  .١٩٨٦ – ١٤٠٦الثانیة، : حلب الطبعة –ت اإلسالمیة المطبوعا

ـــــ السیل الجرار المتدفق على حدائق األزھار، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد 
  .دار ابن حزم، الطبعة األولى.، ط )ھـ١٢٥٠: المتوفى(هللا الشوكاني الیمني 

اُل الُمْعلِِم بَفَواِئِد ُمْسلِم ـ ـــــــ َشْرُح َصِحیح ُمْسلِِم لِلَقاِضى ِعَیاض الُمَسمَّى إِكمَ 
: المتوفى(عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي السبتي، أبو الفضل 

 -ھـ  ١٤١٩األولى، : دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، مصر،الطبعة. ،ط)ھـ٥٤٤
  .م ١٩٩٨

 -ھـ ١٢٨٥[شرح القواعد الفقھیة،أحمد بن الشیخ محمد الزرقا ـــــــــ 
  .م١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩سوریا،الثانیة، / دمشق  -،دار القلم ]ھـ١٣٥٧

شرح مختصر خلیل للخرشي،محمد بن عبد هللا الخرشي المالكي أبو عبد ــــــــ 
  .بیروت –،دار الفكر للطباعة )ھـ١١٠١: المتوفى(هللا 

ـــــــــ شرح معاني اآلثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن 
عالم : ،الناشر)ھـ٣٢١: المتوفى(األزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي سلمة 

  .م ١٩٩٤ھـ،  ١٤١٤ -األولى : الكتب،الطبعة
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تقریب األسانید وترتیب : المقصود بالتقریب(ـــــ طرح التثریب في شرح التقریب 
ر أبو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن بن أبي بك) المسانید

أحمد بن عبد الرحیم بن الحسین : ،أكملھ ابنھ)ھـ٨٠٦: المتوفى(بن إبراھیم العراقي 
: المتوفى(الكردي الرازیاني ثم المصري، أبو زرعة ولي الدین، ابن العراقي 

دار إحیاء التراث (وصورتھا دور عدة منھا  -،ط ،الطبعة المصریة القدیمة )ھـ٨٢٦
  .)ار الفكر العربيالعربي، ومؤسسة التاریخ العربي، ود

ــــــ الطرق الحكمیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم 
  .مكتبة دار البیان: ،ط)ھـ٧٥١: المتوفى(الجوزیة 

ــــــ طریق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط واألصول، 
  .م٢٠٠٠عبد الرحمن السعدي، دار البصرة ، 

حتار على الدر المختار، البن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد ـــــ رد الم
: بیروت،الطبعة-دار الفكر. ، ط)ھـ١٢٥٢: المتوفى(العزیز عابدین الدمشقي الحنفي 

  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثانیة، 
ــــــــ عمدة السالِك َوعدة النَّاِسك ،ألحمد بن لؤلؤ بن عبد هللا الرومي، أبي 

  .م ١٩٨٢األولى، : ،الطبعة) ھـ٧٦٩: المتوفى(ابن النَِّقیب الشافعي العباس، شھاب الدین 
ـــــــ العنایة شرح الھدایة،لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد هللا 

: المتوفى(ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومي البابرتي 
  .دار الفكر: ط)٣/١٨٧):(ھـ٧٨٦

تھذیب سنن أبي : شرح سنن أبي داود، ومعھ حاشیة ابن القیمــــــــ عون المعبود 
داود وإیضاح عللھ ومشكالتھ،محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، أبو عبد الرحمن، 

 –، دار الكتب العلمیة )ھـ١٣٢٩: المتوفى(شرف الحق، الصدیقي، العظیم آبادي 
  .ھـ  ١٤١٥الثانیة، : بیروت،الطبعة

یح البخاري،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل ــــ فتح الباري شرح صح
  .١٣٧٩بیروت،  -العسقالني الشافعي،دار المعرفة 

  .صالح الفوزان. ــــــ صور فسخ النكاح بالعیوب واألمراض، دراسة تأصیلیة د
) أو غنیم(ـــــ الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني ألحمد بن غانم 

ط دار ) ھـ١١٢٦: المتوفى(الدین النفراوي األزھري المالكي  بن سالم ابن مھنا، شھاب
  .الفكر 

ـــ الكافي في فقھ أھل المدینة، أبو عمر یوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر 
،مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، المملكة )ھـ٤٦٣: المتوفى(بن عاصم النمري القرطبي 

  .م١٩٨٠/ھـ١٤٠٠الثانیة، : العربیة السعودیة الطبعة
ــــ كتاب الفروع ومعھ تصحیح الفروع لعالء الدین علي بن سلیمان المرداوي 
،محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد هللا، شمس الدین المقدسي الرامینى ثم 

  )ھـ٧٦٣: المتوفى(الصالحي الحنبلي 
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  .مـ  ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤األولى : مؤسسة الرسالة ،الطبعة. ، ط
المصنف في األحادیث واآلثار، أبو بكر بن أبي شیبة، عبد هللا بن ـــــ الكتاب 

 –، مكتبة الرشد ) ھـ٢٣٥: المتوفى(محمد بن إبراھیم بن عثمان بن خواستي العبسي 
  .الریاض

ـــــــ كشاف القناع عن متن اإلقناع منصور بن یونس بن صالح الدین ابن حسن 
  .،ط دار الكتب العلمیة)٥/٣٧):(ھـ١٠٥١: المتوفى(بن إدریس البھوتى الحنبلى 

ــــ ــــ كشف المشكل من حدیث الصحیحین،جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن 
  . الریاض –،ط دار الوطن )ھـ٥٩٧: المتوفى(بن علي بن محمد الجوزي 

ــــــ زاد المعاد في ھدي خیر العباد، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس 
مكتبة المنار  -،مؤسسة الرسالة، بیروت )ھـ٧٥١: المتوفى(الدین ابن قیم الجوزیة 

  .اإلسالمیة، الكویت
ــــ الالمع الصبیح بشرح الجامع الصحیح لشمس الدین الِبْرماوي، أبو عبد هللا 

 ٨٣١: المتوفى(محمد بن عبد الدائم ابن موسى النعیمي العسقالني المصري الشافعي 
  ).ھـ

كرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن لسان العرب ،لمحمد بن مـــــــ 
بیروت  –، ط دار صادر ) ھـ٧١١: المتوفى(منظور األنصاري الرویفعى اإلفریقى 

  .ھـ ١٤١٤ -الثالثة : ،الطبعة
المبدع في شرح المقنع،إبراھیم بن محمد بن عبد هللا بن محمد ابن مفلح، ــــــــ 

: لبنان،الطبعة –الكتب العلمیة، بیروت  ،دار)ھـ٨٨٤: المتوفى(أبو إسحاق، برھان الدین 
  .م ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٨األولى، 

: المتوفى(ــــــــ المبسوط لمحمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األئمة السرخسي 
  .بیروت –دار المعرفة )٥/١٠) :(ھـ٤٨٣

ــــــــ مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر، إلبراھیم بن محمد بن إبراھیم 
  .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩األولى، : بیروت ،الطبعة/ لبنان -الكتب العلمیة  الَحلَبي ، ط دار

،أبو زكریا محیي )) مع تكملة السبكي والمطیعي((ـــ المجموع شرح المھذب 
  .دار الفكر.،ط ) ھـ٦٧٦: المتوفى(الدین یحیى بن شرف النووي 

الحراني  ـــــ مجموع الفتاوى،تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة
  ).ھـ٧٢٨: المتوفى(

ــــــ المحلى باآلثار ألبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي 
  .بیروت –دار الفكر ) ٩/٢٧):( ھـ٤٥٦: المتوفى(القرطبي الظاھري 

ــــ مختصر خلیل، شمس الدین أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
عیني المالكي  الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب ،ط دار ) ھـ٩٥٤: المتوفى(الرُّ

  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثالثة، : الفكر،الطبعة



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

        

- ٢٤٠٣ - 

 

ـــــــ مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح،أبو الحسن عبید هللا بن محمد عبد 
: المتوفى(السالم بن خان محمد ابن أمان هللا بن حسام الدین الرحماني المباركفوري 

بنارس  -الجامعة السلفیة  -ث العلمیة والدعوة واإلفتاء ،ط، إدارة البحو)ھـ١٤١٤
  . م ١٩٨٤ھـ،  ١٤٠٤ -الثالثة : الھند،الطبعة

أ مالك،القاضي محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي  ـــــ المسالِك في شرح ُمَوطَّ
األولى، : ،ط،َدار الَغرب اإلسالمي،الطبعة)ھـ٥٤٣: المتوفى(المعافري االشبیلي المالكي 

  .م ٢٠٠٧ -ھـ  ١٤٢٨
، )ھـ٥٠٥: المتوفى(ــــ المستصفى، ألبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 

 -ھـ ١٤١٣األولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة. لمحمد عبد السالم عبد الشافي،ط
  . م١٩٩٣

ـــــ المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا 
،دار )ھـ٢٦١: المتوفى(لم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري علیھ وسلم، لمس

  .بیروت –إحیاء التراث العربي 
ـــــ  مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،أبي عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن ھالل 

 - ھـ  ١٤٢١األولى، : ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة) ھـ٢٤١: المتوفى(بن أسد الشیباني 
  .م ٢٠٠١

مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى، لمصطفى بن سعد بن عبده ـــــ 
المكتب .، ط)ھـ١٢٤٣: المتوفى(السیوطي شھرة، الرحیبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي 

  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥الثانیة، : اإلسالمي،الطبعة
ـــــ معاني ألفاظ المنھاج،شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي 

  )ھـ٩٧٧: متوفىال(
ـــــــ المعجم األوسط ،لسلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو 

  .القاھرة –،دار الحرمین ) ھـ٣٦٠: المتوفى(القاسم الطبراني 
ـــــ المعجم الكبیر ، لسلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو 

  .الثانیة: القاھرة ،الطبعة –ة ابن تیمیة ،مكتب) ھـ٣٦٠: المتوفى(القاسم الطبراني 
حامد صادق . محمد رواس قلعة جي ، د. ـــــــ معجم لغة الفقھاء ، أد

حامد صادق قنیبي،دار النفائس للطباعة والنشر  -قنیبي،محمد رواس قلعجي 
  ١٩٨٨ - ھـ  ١٤٠٨الثانیة، : والتوزیع،الطبعة

أحمد / إبراھیم مصطفى (القاھرة،ـــــــــ المعجم الوسیط،مجمع اللغة العربیة ب
  .دار الدعوة: الناشر) محمد النجار/ حامد عبد القادر / الزیات 

ـــــــ المغني البن قدامة،أبو محمد موفق الدین عبد هللا بن أحمد بن محمد بن 
: المتوفى(قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي 

  .م١٩٦٨ -ھـ ١٣٨٨القاھرة، ،مكتبة)ھـ٦٢٠
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ـــــ المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ألبي زكریا محیي الدین یحیى بن 
: بیروت، الطبعة –دار إحیاء التراث العربي .، ط )ھـ٦٧٦: المتوفى(شرف النووي 

  ١٣٩٢الثانیة، 
ـــــ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، لشمس الدین، محمد بن أحمد 

األولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة. ، ط)ھـ٩٧٧: المتوفى(الخطیب الشربیني الشافعي 
  .م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٥

ــــــ منار القاري شرح مختصر صحیح البخاري لحمزة محمد قاسم، مكتبة دار 
المملكة العربیة  -الجمھوریة العربیة السوریة، مكتبة المؤید، الطائف  -البیان، دمشق 

  .م ١٩٩٠ -ھـ  ١٤١٠ط السعودیة، 
ـــ المنتقى شرح الموطإ، ألبي الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن 

بجوار  -مطبعة السعادة .، ط)ھـ٤٧٤: المتوفى(وارث التجیبي القرطبي الباجي األندلسي 
  .ھـ ١٣٣٢األولى، : محافظة مصر، الطبعة

اطي الشھیر بالشاطبي الموافقات،إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرن  ــــ
  .م١٩٩٧/ ھـ١٤١٧الطبعة األولى : ،ط، دار ابن عفان،الطبعة)ھـ٧٩٠: المتوفى(

ــــ مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل،شمس الدین أبو عبد هللا محمد بن 
عیني المالكي  محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ

  كر،ط، دار الف)ھـ٩٥٤: المتوفى(
  . م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثالثة، : الطبعة

الكویت  -ـــــ الموسوعة الفقھیة الكویتیة، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة 
مواھب الجلیل في شرح ــــــ الموطأ لإلمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي 

ة واإلنسانیة ،مؤسسة زاید بن سلطان آل نھیان لألعمال الخیری) ھـ١٧٩: المتوفى(المدني 
  .م ٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٥األولى، : اإلمارات ،الطبعة –أبو ظبي  -

أحكامھ وعالقة المریض األسریة  –ـــــ نقص المناعة المكتسبة اإلیدز 
واالجتماعیة الدكتور سعود بن مسعد الثبیتي المدرس بقسم الشریعة ـ كلیة الشریعة 

بحث منشور في مجلة مجمع الفقھ .مةمكة المكر –والدراسات اإلسالمیة جامعة أم القرى 
  .اإلسالمي، العدد الثامن

ـــــ نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، لشمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد 
ط : ،ط دار الفكر، بیروت، الطبعة)ھـ١٠٠٤: المتوفى(بن حمزة شھاب الدین الرملي 

  م١٩٨٤/ھـ١٤٠٤ -أخیرة 
بن محمد بن عبد هللا الشوكاني الیمني ـــــــ نیل األوطار لمحمد بن علي 

،عصام الدین الصبابطي ،ط دار الحدیث، مصر )٦/١٢١) :( ھـ١٢٥٠: المتوفى(
  .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣األولى، : ،الطبعة

: المتوفى(ــــــ الوسیط في المذھب،أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
  .١٤١٧األولى، : القاھرة،الطبعة –،دار السالم )ھـ٥٠٥
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